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ชุดวิชา
ลูกเสือ กศน.
รหัสรายวิชา สค12025
รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
ชุ ด วิ ช าลู ก เสื อ กศน. รหั ส รายวิ ช า สค12025 รายวิ ช าเลื อ กบั ง คั บ ระดั บ
ประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม
จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา ลูกเสือ
กศน.กับจิ ตอาสาและการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสั งคม ทักษะลู กเสื อ
ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม
และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย และชุดวิชานี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
รู้จักเสียสละ สร้างความสามัคคี บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถดารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ
ผู้ เชี่ ยวชาญเนื้ อหา ที่ ให้ การสนั บสนุ นองค์ ความรู้ เพื่ อประกอบการน าเสนอเนื้ อหา รวมทั้ ง
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน.
และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่าต่อไป

สานักงาน กศน.
มิถุนายน 2561
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คาแนะนาการใช้ชุดวิชา
ลูกเสือ กศน.
ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
เนื้อหา 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ชุดวิชา ประกอบด้วย โครงสร้างของชุดวิชา โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้
เนื้อหา และกิจกรรมเรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้
ส่วนที่ 2 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลย/
แนวคาตอบกิจกรรมเรียงลาดับตามหน่วยการเรียนรู้
วิธีการใช้ชุดวิชา
ให้ผเู้ รียนดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ ก ษารายละเอี ย ดโครงสร้ างชุ ด วิ ชาโดยละเอี ยด เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนทราบว่ า
ต้องเรียนรูเ้ นื้อหาในเรื่องใดบ้างในชุดวิชานี้
2. วางแผนเพื่อกาหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผู้เรียนมีความพร้อมจะศึกษา
ชุด วิ ช าเพื่อ ให้ ส ามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดของเนื้ อ หาได้ ค รบทุ กหน่ ว ยการเรี ย นรู้ พร้ อ มทา
กิจกรรมตามที่กาหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามที่กาหนดเพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิม
ของผู้เรียน โดยให้ทาลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาลูกเสือ กศน. และตรวจสอบ
คาตอบจากเฉลยแบบทดสอบท้ายเล่ม
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ทั้งใน
ชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และทากิจกรรมที่กาหนดไว้ให้ครบถ้วน
5. เมื่อทาแต่ละกิจกรรมเรียบร้อยแล้วผู้เรียนสามารถตรวจสอบคาตอบได้จาก
แนวตอบ/เฉลยท้ายเล่มของสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ หากผู้เรียนยังทากิจกรรมไม่ถูกต้อง
ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ ซ้าจนกว่าจะเข้าใจ

5

6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ
หลังเรียนและตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม ว่าผู้เรียนสามารถทาแบบทดสอบได้ถูกต้อง
ทุกข้อหรือไม่หากข้อใดยังไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ
อีกครั้ง
ข้อแนะนา ผู้เรียนควรทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน และควรได้ คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า
จะสามารถสอบปลายภาคผ่าน
7. หากผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถ
สอบถามและขอคาแนะนาได้จากครูหรือค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้
8. ในการเรียนรู้ชุดวิชาลูกเสือ กศน. เล่มนี้ จะเน้นการเรียนรู้เนื้อหาและปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง ส่วนการฝึกทักษะประสบการณ์จะมุ่งเน้นในการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
เข้าค่ายลูกเสือ เพื่อทดสอบความถูกต้องในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม
หมายเหตุ : การทาแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และทากิจกรรมท้ายเรื่องในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนตอบคาถาม โดยเขียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เผยแพร่ความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและศึกษาจากผู้รู้ เป็นต้น
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
1. ระหว่างภาค วัดผลจากการทากิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
ระหว่างเรียน
2. ปลายภาค วัดผลจากการทาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
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โครงสร้างชุดวิชา
ลูกเสือ กศน.
สาระการพัฒนาสังคม
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมืองการปกครองในท้องถิ่น ประเทศ นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
เพื่อความมั่นคงของชาติ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น และประเทศไทย
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ดาเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องต้น
กฎระเบียบของชุมชน สังคม และประเทศ
4. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะห์ข้อมูลในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
ตัวชี้วัด
1. อธิบายสาระสาคัญของการลูกเสือ
2. อธิบายความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
3. ยกตัวอย่างความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ
4. อธิบายประวัติลูกเสือไทย
5. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
6. อธิบายประวัติผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก
7. อธิบายความสาคัญขององค์การลูกเสือโลก
8. อธิบายคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
9. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
10. อธิบายความหมายและความสาคัญของวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
11. อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัยและการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
12. ยกตัวอย่างแนวทางการเสริมสร้างวินยั และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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13. อธิบายความเป็นมาและความสาคัญของลูกเสือ กศน.
14. อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
15. อธิบายบทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
16. อธิบายความหมายและความสาคัญของจิตอาสา และการบริการ
17. อธิบายหลักการของจิตอาสา และการบริการ
18. อธิบายและนาเสนอวิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา
และการบริการ
19. อธิบายความหมายและความสาคัญของโครงการ
20. อธิบายลักษณะของโครงการ
21. อธิบายองค์ประกอบของโครงการ
22. เขียนโครงการตามขั้นตอนการเขียนโครงการ
23. อธิบายขั้นตอนการดาเนินงานตามโครงการ
24. อภิปรายและสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อการนาเสนอ
25. อธิบายความหมายและความสาคัญของแผนที่ – เข็มทิศ
26. อธิบายวิธีการใช้เข็มทิศ
27. อธิบายความหมาย และความสาคัญของเงื่อนเชือก
28. ผูกเงื่อนเชือกได้ถูกต้อง
29. อธิบายความหมาย และความสาคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
30. อธิบายและยกตัวอย่างการเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
31. สาธิตสถานการณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วม
32. กิจกรรมลูกเสือ
33. อธิบายและยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
34. อธิบายความหมาย และความจาเป็นของการปฐมพยาบาล
35. อธิบายและยกตัวอย่างวิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ
36. อธิบายการวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น
37. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการเดินทางไกล
38. อธิบายและสาธิตการบรรจุเครื่องหลังสาหรับการเดินทางไกล
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39.
40.
41.
42.

อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการอยู่ค่ายพักแรม
อธิบายและยกตัวอย่างชีวิตชาวค่าย
อธิบายและสาธิตวิธีการจัดการค่ายพักแรม
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิต
ชาวค่ายทุกกิจกรรม
43. ใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข
สาระสาคัญ
ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ ลูกเสือกับการพัฒนา
การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา ลูกเสือ กศน. กับ จิตอาสา และการบริการ การเขียน
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบัติการเดิน
ทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ โดยนาหลักการและ
คาปฏิญาณของลูกเสือมาสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการบริการไปประยุกต์ใช้
ในวิถีชีวิตของตนเองและชุมชนต่อไป
ขอบข่ายเนื้อหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลูกเสือไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลูกเสือโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะลูกเสือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม
และชีวิตชาวค่าย
สื่อประกอบการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
จานวนหน่วยกิต
จานวน 2 หน่วยกิต
กิจกรรมเรียนรู้
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย
3. ทากิจกรรมตามที่กาหนด ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
และตรวจสอบคาตอบจากเฉลยท้ายเล่ม
การประเมินผล
1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
2. ทากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
3. เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
4. เข้ารับการทดสอบปลายภาค
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สารบัญ
หน้า
คานา
คาแนะนาการใช้ชุดวิชา
โครงสร้างชุดวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา
เรื่องที่ 1 สาระสาคัญของการลูกเสือ
เรื่องที่ 2 ความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
เรื่องที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลูกเสือไทย
เรื่องที่ 1 ประวัติลูกเสือไทย
เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลูกเสือโลก
เรื่องที่ 1 ประวัติผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก
เรื่องที่ 2 องค์การลูกเสือโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
เรื่องที่ 1 คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
เรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรื่องที่ 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
เรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน.
เรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
เรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
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7
10
12
16
20
22
27
29
30
32
35
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37
40
42
43
44

11

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ
47
เรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ
49
เรื่องที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ
49
เรื่องที่ 3 วิธกี ารปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการ 50
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
53
เรื่องที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
55
เรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ
56
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของโครงการ
57
เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
58
เรื่องที่ 5 การดาเนินงานตามโครงการ
62
เรื่องที่ 6 การสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อการนาเสนอ
62
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะลูกเสือ
65
เรื่องที่ 1 แผนที่ – เข็มทิศ
67
เรื่องที่ 2 วิธกี ารใช้แผนที่ – เข็มทิศ
71
เรื่องที่ 3 เงื่อนเชือก
77
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
83
เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
85
เรื่องที่ 2 การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
85
เรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย
86
ในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
88
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล
90
เรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล
92
เรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ
92
เรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น
106

12

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
เรื่องที่ 1 การเดินทางไกล
เรื่องที่ 2 การอยู่ค่ายพักแรม
เรื่องที่ 3 ชีวิตชาวค่าย
เรื่องที่ 4 วิธีการจัดการค่ายพักแรม
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1) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และอุดมการณ์ลูกเสือ
2) กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม
3) กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
4) กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ
5) กิจกรรมกลางแจ้ง
6) กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ
7) กิจกรรมนาเสนอผลการดาเนินงาน ตามโครงการที่ได้ดาเนินการ
มาก่อนการเข้าค่าย
เรื่องที่ 2 การใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนาน
และมีความสุข

108
110
112
113
127
130

บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทา

138
146

132

137
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ลูกเสือกับการพัฒนา
สาระสาคัญ
การลูกเสือทั่วโลกมีจุดประสงค์ร่วมกัน มีหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์เดียวกัน
คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง ทั้ งร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สติ ปั ญญา สั งคม ความรู้ อาชี พและสิ่ งแวดล้ อม มี ความ
รับผิดชอบในการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพื่อทาความรู้จักกัน สามารถอยู่ร่วมกัน
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชน
และสังคม เมื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สุ ขภาพอนามัย การศึกษา
การมีงานทา มีรายได้เพียงพอในการครองชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี พร้อมที่จะให้ “บริการ”
ตามทัศนะของการลู กเสือ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อม สถานภาพ และขีดความสามารถ
ของตนเอง
ตัวชี้วัด
1. อธิบายสาระสาคัญของการลูกเสือ
2. อธิบายความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
3. ยกตัวอย่างความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 สาระสาคัญของการลูกเสือ
1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือ
1.2 หลักการสาคัญของการลูกเสือ
เรื่องที่ 2 ความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม
เรื่องที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 2 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 สาระสาคัญของการลูกเสือ
1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือ
การลูกเสือ ทั่วโลก มีจุ ดประสงค์ ร่วมกัน มีห ลักการเดี ยวกัน มีวิธี การในแนว
เดียวกัน และมีอุดมการณ์เดียวกัน คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ
มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล เพื่อทาความรู้จักกัน มีความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกัน เพื่อ สร้างมิตรภาพ
และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นพวกเดียวกัน ไม่แตกแยกกัน และเป็นพลัง
ที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขและความสันติสุขในฐานะของความเป็นพลเมืองดี
ขบวนการลูกเสือทั่วโลก เป็นขบวนการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคล ทุกเพศ
ทุกวัย และทุกฐานะ ให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน กล่าวคือ
การพัฒนาทางกาย เพื่อให้มีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง เพียบพร้อมด้วย
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ โดยการส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
การพัฒนาทางจิตใจ เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต โดยยึด
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักประจาใจและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การพัฒนาทางสติปัญญา เพื่อให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด พึ่งตนเองได้ โดยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระทาร่วมกัน
การพัฒนาทางสังคม เพื่อให้มีจิตสาธารณะ คิดดี ทาดี และมีความเป็นพลเมืองดี
สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
สาหรับการลูกเสือไทย คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาลูก เสื อ เพื่อ พัฒนาลูก เสื อทั้ง ทางกาย จิตใจ สติปั ญญา และสั งคม ให้เป็ นพลเมื องดี
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์ สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้
เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
แนวทางการพัฒนาลูกเสือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีดังนี้
1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3) ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4) ให้รู้จักทาการฝีมือ และฝึกฝนให้ทากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคง
ของประเทศชาติ
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1.2 หลักการสาคัญของการลูกเสือ
การลูกเสือทั่วโลก ยึดหลักการสาคัญเดียวกัน เพื่อการไปสู่อุดมการณ์ของการลูกเสือ
ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน
อุดมการณ์ของการลูกเสือ หรือจุดหมายปลายทางของการลูกเสือ คือ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิ ธี ก ารที่ จ ะบรรลุ ถึ ง อุ ด มการณ์ หรื อ จุ ด หมายปลายทางของการลู ก เสื อ คื อ
การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน ดึงดูดใจ โดยอาศัยคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักในการ
สร้างความเข้าใจ เพื่อนาสู่การปฏิบัติที่เน้นให้เห็นว่า พลเมืองดี ต้องเป็นผู้คิดดี ทาดี มีจิตสาธารณะ
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่คานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ผิวพรรณ วรรณะ และไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลทางการเมือง หรือไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด
หลักการสาคัญของการลูกเสือ คือ การอาสาสมัครทางาน การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลให้เป็นพลเมืองดี ภายใต้พื้นฐาน ดังนี้
1) มีหน้าที่ต่อศาสนาที่ตนเคารพนับถือ
2) มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง
3) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
4) เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่อง และเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น
5) ช่วยเสริมสร้างสันติภาพความเข้าใจอันดี เพื่อความมั่นคงเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันทั่วโลก
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 สาระสาคัญของการลูกเสือ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
การพั ฒ นาตนเอง หมายถึ ง ความต้ อ งการของบุ ค คลในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของตนจากที่เป็นอยู่ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้เพิ่มขึ้น ดีขึ้นในทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาทางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา สังคม ความรู้ อาชีพ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การพัฒนาทางกาย หมายถึง การพัฒนาสุขภาพ อนามัย ให้ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การแสดงออก การใช้น้าเสียง วาจา การใช้
คาพูดในการสื่อความหมาย และการแต่งกายที่สะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะกับรูปร่าง
และผิวพรรณ
2) การพัฒนาทางจิ ตใจ หมายถึ ง การพั ฒนาเจตคติที่ดี หรือ ความรู้ สึก ที่ ดี
หรือการมองโลกในแง่ดี รวมถึงการพัฒนาสุขภาพจิตของตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ ที่เป็นปกติ
และเป็นสุข โดยมีคุณธรรมเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ
3) การพัฒนาทางอารมณ์ หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการควบคุม
ความรู้สึก นึกคิด การควบคุมอารมณ์ที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีธรรมะเป็นหลักพัฒนา
ทางอารมณ์
4) การพัฒนาทางสติปัญญา หมายถึง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ
ชี้นาตนเอง การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจด้วยความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบปฏิญาณ ภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตน และมีวิถีการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ และมีเหตุผลที่ดี
5) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี คิดดี ทาดี
มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6) การพัฒนาทางความรู้ หมายถึง การพัฒนาความรอบรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สามารถนาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) การพัฒนาทางอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญการทางอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการฝึกทักษะฝีมือ
8) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การกระตุ้น และรักษา ตลอดจนแสวงหา
แนวทาง ที่จะทาให้สิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้ าใจ ในคุณค่า และ
การดูแลรักษา
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2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องเป็น
กระบวนการติ ด ต่ อ เกี่ ย วข้ อ งระหว่ า งบุ ค คลตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไป เพื่ อ ท าความรู้ จั ก กั น
โดยวัตถุประสงค์ร่วมกันด้วยความเต็มใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน อาศัยการแสดงออกทางกาย
วาจา และใจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่งอาจไม่จากัดแน่นอน สามารถอยู่ร่วมกันและทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้น
โดยอาศัยความอดทนในการอยู่ร่วมกัน
การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มที่ตนเอง ดังนี้
1) รู้ จั ก ปรั บ ตนเองให้ มี อ ารมณ์ ห นั ก แน่ น ไม่ ห วาดระแวง ไม่ อ่ อ นแอหรื อ
แข็งกระด้าง ไม่เปลี่ยนแปลงหรือผันแปรง่าย
2) รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับบุคคล และสถานการณ์ รวมทั้งยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎ กติกา ระเบียบต่าง ๆ รู้จักบทบาทของตนเอง
3) รู้จักสังเกต รู้จด และรู้จา การสังเกตจะช่วยให้เราสามารถเข้ากับทุกคน ทุกชั้น
ทุกเพศ และทุกวัยได้ดี
4) รู้จักตนเองและประมาณตน ช่วยให้คนลดทิฐิ และเห็นความสาคัญของผู้อื่น
ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่กัน
5) รู้ จั ก สาเหตุ แ ละใช้ เ หตุ ผ ลต่ อ ผู้ อื่ น ช่ ว ยลดความวู่ ว าม ทาให้ ก ารคบหากั น
ไปด้วยดี
6) มีความมั่นใจในตนเอง และเป็นตัวของตัวเอง
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม
การพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพภายในชุ ม ชนและสั ง คม หมายถึ ง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพอนามัย
การศึ กษา การมี งานทา มี รายได้ เพี ย งพอในการครองชี พ ประชาชนได้ รั บ ความเสมอภาค
ความยุ ติ ธรรม มี คุณภาพชี วิต ทั้ง นี้ ประชาชนต้ องมี ส่ว นร่ว มในกระบวนการเปลี่ ย นแปลง
ทุกขั้นตอนอย่างมีระบบ
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การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม จาเป็นต้องเริ่มต้นที่ตนเอง โดย
1) พัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้พบเห็นเกิดความชื่นชมและประทับใจด้วยการพูดและ
กิริยาท่าทาง
2) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกด้วยความจริงใจ ใจกว้าง ใจดี
3) ให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่ในกิจกรรมและงานส่วนรวมด้วยความมีน้าใจและ
เสียสละ
4) ให้คาแนะนาหรือเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5) ร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมให้ดีขึ้น
6) พูดคุยกับทุกคนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตรกับทุกคน
7) ยึดหลักปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน คือ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความ
รับผิดชอบ ประหยัดและออม มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรมของ
ศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
นอกจากนี้ ยังจาเป็นต้องพัฒนาสัมพันธภาพต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการสารวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจ และร่วมมือในการทา
กิจกรรม รวมทั้งการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ความสาคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
พลเมืองดี หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาติ คาสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
รู้จักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญา
ขยันขันแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ได้ครบถ้วน
ทั้งภารกิจที่ต้องทาและภารกิจที่ควรทา
ภารกิจที่ต้องทา หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทา หรือ
ห้ามกระทา
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ถ้าทาก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวม
แล้วแต่กรณี
ถ้าไม่ ทาหรือ ไม่ ล ะเว้ น การกระทาตามที่ ก าหนดจะได้ รั บ ผลเสี ย โดยตรง คื อ
ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จาคุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุภารกิจ
ที่ต้องทา ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น
ภารกิจที่ควรทา หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทา ถ้าไม่ทา
หรือละเว้นการกระทา จะได้รับผลเสียโดยทางอ้อม เช่น ได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่
คบค้าสมาคมด้วย และถ้าทาจะได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากคนในสังคม โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุ
ภารกิจที่ควรทา ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น
3.2 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ
กิ จ กรรมลู ก เสื อ เป็ น การจั ด มวลประสบการณ์ ที่ มี ป ระโยชน์ และท้ า ทาย
ความสามารถ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ บุ คคลพั ฒนาศั กยภาพของตนเอง และสร้ างลั กษณะนิ สั ย
ไม่เห็นแก่ตัว และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้มีอาชีพและให้ “บริการ” แก่บุคคล
และสัง คม สามารถดาเนิ นชีวิตของตนเอง เป็นผู้มี ความรับผิดชอบตามหน้าที่ ของตน และ
ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาบุคคล ทั้งทางกาย สติปัญญา
ศีลธรรม จิตใจ เพื่อให้เป็นพลเมืองดี รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ และบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
ในทัศนะของการลูกเสือ คาว่า “พลเมืองดี ” คือ บุคคลที่มีเกียรติ เชื่อถือได้
มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเอง สามารถพึ่งตนเอง และสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชน
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงสภาวะแวดล้อม สถานภาพของตนเอง และ
ขี ด ความสามารถของตนเอง เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นแก่ ต นเอง และ
ครอบครัว
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การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ มีดังนี้
1. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. มีเกียรติเชื่อถือได้
3. มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเองได้
4. สามารถพึ่งตนเองได้
5. เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ทุกเมื่อ

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การลูกเสือไทย
สาระสาคัญ
พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิร าวุธ ฯ พระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว
หรือ พระบาทสมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี ศ รี ส ิ น ทรมหาวชิ ร าวุ ธ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ ห ั ว
เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงได้รับการศึกษาวิชาการหลายแขนง
และวิช าการทหารที่ป ระเทศอัง กฤษ ขณะนั้น ทรงทราบเรื่อ งการสู้ร บ เพื่อ รัก ษาเมือ ง
มาฟิคิง (Mafeking) ของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. (Lord Baden Powell หรือ B.P.)
ที่ได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยในการรบกับพวกบัวร์ (Boer) ซึ่งเป็นชาวฮอลันดา
และฝรั่งเศส จนประสบความสาเร็จ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 หลังจากที่พระองค์ท่านได้เสด็จขึ้นครองราชย์ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กองเสือ ป่า ” ซึ่งเป็นนามเรียก ผู้ สอดแนมในการสงคราม
หลังจากนั้น 2 เดือน คือ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ได้ทรงสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ตามประกาศจัดตั้งกองลูกเสือ และตั้งกองลูกเสือสาหรับเด็กชายกองแรกของประเทศไทย
ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ) ได้นามว่า “กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1” หรือกอง
ลูกเสือหลวงในกาลต่อมา และทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติว่า “เสียชีพ
อย่าเสียสัตย์” ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกเสือคนแรก คือ นายชัพน์ บุนนาค เพราะสามารถ
กล่าวค าปฏิญ าณของลูกเสือ ต่อหน้าพระพักตร์ได้เป็นคนแรก พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ทาพิธีเข้าประจากอง และพระราชทานธงประจากอง เพื่อให้กองลูกเสือรักษา
ธงประจากองไว้ต่างพระองค์ และให้มีพระราชกาหนดเครื่องแต่งตัวลูกเสือให้เหมาะสมกับ สมัย
ทรงเตรียมการสถาปนา “เนตรนารี” หรือที่เรียกกันว่า “ลูกเสือหญิง” สาหรับเด็กหญิงด้วย แต่ยัง
ไม่ทันประกาศใช้ พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตก่อน
การลู ก เสื อ ไทย มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2454
ถึ ง ปั จ จุ บั น (พ.ศ.2561) เป็ น ต้ น มา สามารถจ าแนกได้ ตั้ ง แต่ รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติไว้หลายฉบับ
ซึ่ ง ในพระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2551 ได้ ก าหนดไว้ ว่ า คณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือทั้งปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข ของคณะลูก เสื อแห่ง ชาติ การบริห ารงานของคณะลูก เสื อแห่ง ชาติ ประกอบด้ว ย
สภาลู กเสือ แห่ ง ชาติ มี นายกรัฐมนตรี เป็ นสภานายก มีกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการ
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ กรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ มี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือ
จัง หวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการประเภท
ผู้แทนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เป็น ประธานกรรมการ มีก รรมการโดยตาแหน่ง กรรมการ ประเภท
ผู้แทน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายประวัติลูกเสือไทย
2. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ประวัติลูกเสือไทย
1.1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
1.2 กาเนิดลูกเสือไทย
เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 1 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ประวัติลูกเสือไทย
1.1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาวชิ ร าวุ ธ ฯ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
หรื อ พระบาทสมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ราวุ ธ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 6 ในราชวงศ์จักรี พระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม
2423 ทรงเป็ น พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5
และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) เมื่อทรงพระเยาว์
ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ” ในปี พ.ศ. 2437 ได้รับสถาปนา
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดารงตาแหน่งรัชทายาท เสด็จขึ้นครองราชย์
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 มีพระราชลัญจกรประจารัชกาล เป็นรูปวชิราวุธ ยอดมีรัศมีประดิษฐาน
บนพานแว่ นฟ้า ซึ่ งตั้ งอยู่ เหนือตั่ง มีฉั ตรกลีบบัวตั้งอยู่สองข้าง เป็น สัญลักษณ์พระนามาภิ ไธย
“วชิราวุธ” หมายถึง อาวุธของพระอินทร์ และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468
ประชวรด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทร พระชนมายุ 45 พรรษา ทรงอยู่ในพระราชสมบัติ
15 ปี ทรงมีพระราชธิดาพระองค์เดียว ทรงพระนามว่า “เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี”
สมเด็ จ พระเจ้ าลู ก ยาเธอเจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าวุ ธ ทรงได้ รั บการศึ ก ษาทางอั ก ษร
ศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากสมเด็จพระราชบิดา และนานาอาจารย์ผู้สันทัดแต่ละวิชา เมื่อปี
พ.ศ. 2436 พระชนมายุ 13 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดา
ได้โปรดให้พระองค์ออกไปศึกษาวิชาการหลายแขนง ณ ประเทศอังกฤษ สาขาประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี ที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และศึกษาวิชาการทหาร
ที่โรงเรียนทหารบกแซนด์ เฮิสต์ และได้เสด็จนิวัติพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2445
1.2 กาเนิดลูกเสือไทย
ปี พ.ศ. 2442 ขณะที่ส มเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงศึกษา
ณ ประเทศอังกฤษ นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของลอร์ด
เบเดน โพเอลล์ หรือ บี. พี. ได้ตั้ง กองทหารเด็ก เป็น หน่ว ยสอดแนมช่ว ยรบในการรบกับ
พวกบัวร์ (Boer) ซึ่งเป็นชาวฮอลันดาและฝรั่งเศส จนประสบความสาเร็จ
ปี พ.ศ. 2450 พระองค์ทรงทราบว่า บี.พี. ได้ตั้งกองลูกเสือที่ประเทศอังกฤษขึ้น
เป็นครั้งแรกของโลก
ปี พ.ศ. 2454 หลังจากพระองค์ ท่านได้ เสด็จขึ้ นครองราชย์ พระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชปรารภว่า
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“...มีพลเรือน บางคนที่เปนข้าราชการแลมิได้เปนข้าราชการ มีความปรารถนาจะได้รับความ
ฝึกหัดอย่างทหาร แต่ยังมิได้มีโอกาสฝึกหัด เพราะติดน่าที่ราชการเสียบ้าง หรือเพราะติดธุระ
อื่ น เสี ย บ้ าง การฝึ ก หั ด เปนทหารนั้ น ย่ อ มมี คุ ณ เปนประโยชน์ แ ก่ บ้ า นเมื อ งอยู่ ห ลายอย่ า ง
ที่เปนข้อ ใหญ่ ข้ อสาคัญ ก็คือ กระทาให้บุคคล ซึ่งได้ รับความฝึกฝนเช่นนั้น เปนราษฎรดีขึ้ น
กล่าวคือ ทาให้ก าลังกายแลความคิดแก่ก ล้าในทางเปนประโยชน์ ด้วยเปนธรรมดาของคน
ถ้าไม่มีผู้ใดฤๅสิ่งใดบังคับให้ใช้กาลัง แลความคิดของตนแล้วก็มักจะกลายเปนคนอ่อนแอไป
อีกประการหนึ่ง การฝึก หัดเปนทหารนั้นทาให้คนรู้วินัย คือ ฝึกหัด ตนให้อ ยู่
ในบังคับบัญชาของผู้ที่เปนหัวน่า ฤๅนายเหนือตนซึ่งจะนาประโยชน์มาให้แก่ตนเปนอันมาก
เพราะว่า รู้จักน้ าใจผู้น้อยทั้งเปนทางสั่งสอนอย่างหนึ่ง ให้คนมีความยาเกรงตั้ งอยู่ในพระราช
กาหนดกฎหมายของประเทศบ้านเมือง ทั้งจะปลุกใจคนให้มีความรู้ รักพระเจ้าแผ่นดิน ชาติ
และศาสนา จนจะยอมสละชีวิตถวายพระเจ้าแผ่นดิน ฤๅเพื่อป้องกันรักษาชาติสาสนาของตนได้
การฝึ ก หั ด ข้ า ราชการพลเรื อ นในท่ า ทหารที่ ก ล่ า วนี้ ไม่ ใ ช่ เ ปนของที่ ท รง
พระราชดาริห์เริ่มจะชัดขึ้น ได้ทรงทดลองจัดนับว่าเปนการสาเร็จมาแล้ว แลได้ทรงสังเกตผู้ที่
ได้รับความฝึกสอนเช่นนี้ใช้ได้ดีกว่าคนธรรมดา ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้ ตั้ ง กองพลสมั ค ขึ้ น กองหนึ่ ง ให้ ชื่ อ ว่ า “กองเสื อ ป่ า ” ซึ่ ง เปนนามเรี ย กผู้ ส อดแนม ในการ
สงครามในประเทศสยามมาแต่โบราณ
ภายหลัง ที่พ ระองค์ทรงตั้ง กองเสือ ป่า ได้ 2 เดือ น จึง มีพ ระราชปรารภที่จ ะ
ตั้ง กองลู กเสื อขึ้ น ซึ่งได้ ปรากฏอยู่ ในค าปรารภของข้อบังคับลักษณะปกครองลู กเสือฉบั บแรก
ซึ่งประกาศ ใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ดังนี้
“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรง
ดารงพระยศเปนนายกองใหญ่ในกองเสือป่า ทรงพระราชดาริห์ว่า กองเสือป่าได้ตั้งขึ้นเปน
หลักฐานแล้ว พอจะเปนที่ห วังได้ว่า จะเปนผลดีตามพระราชประสงค์ แต่ผู้ที่จะเปนเสือป่ า
ต้องเปนผู้ที่นับว่าเปนผู้ใหญ่แล้ว ฝ่ายเด็กชายที่ยังอยู่ในปฐมวัย ก็ เปนผู้ที่สมควรจะได้รับการ
ฝึกฝน ทั้งในส่วนร่างกายและในส่วนใจให้มีความรู้ในทางเสือป่า เพื่อว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นแล้วจะได้
รู้จักน่าที่ ซึ่งผู้ชายไทยทุกคนควรจะประพฤติให้เปนประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเปนที่เกิด
เมื อ งนอนของตน และการฝึ ก ฝนปลุ ก ใจให้ คิ ด ถู ก เช่ น นี้ ต้ อ งเริ่ มฝึ ก ฝนเสี ย เมื่ อ ยั ง เยาว์ อ ยู่
เปรียบเสมือน ไม้ที่ยังอ่อนจะดัดไปเปนรูป อย่างไรก็เปนไปได้ง่ายและงดงาม แต่ถ้ารอไว้จนแก่
เสียแล้ว เมื่อจะดัดก็ต้องเข้าไฟ และมักจะหักลิได้ ในขณะที่ดัด ดังนี้ฉันใด สันดานคนก็ฉันนั้น”
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พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ตามโรงเรีย น
และสถานที่อันสมควร โดยปรารถนาที่จะให้เด็กไทยได้ศึกษา และจดจาข้อสาคัญ 3 ประการ คือ
1) เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อผู้ทรงดารงรัฐสีมาอาณาจักร โดยต้องตาม
นิติธรรมประเพณี
2) เพื่อปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง การนับถือศาสนาพุทธ
3) เพื่อปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ และไม่ทาลายซึ่งกันและกัน
โดยมีพระราชประสงค์อย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกาลังสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง
ทรงดาริว่า “การใด ๆ ที่ได้จัดขึ้นแล้ว และซึ่งจะได้จัดขึ้นต่อไปก็ล้วนทาไปด้วยความมุ่งหมาย
ที่จะให้เป็นประโยชน์ นาความเจริญมาสู่ชาติ อย่างน้อยก็เพียงไม่ให้อายเพื่อนบ้าน
ในการตั้งลูกเสือก็เพื่อให้คนไทยรักชาติบ้านเมือง เป็นผู้นับถือศาสนาและมีความ
สามัคคี ไม่ทาลายซึ่งกันและกัน เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศชาติ ทรงให้ที่มาของชื่อ
ลูกเสือไว้ว่า
“ลูกเสือ บ่ ใช่เสือสัตว์ไพร
เรายืมมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกัน
ใจกล้ามิใช่กล้าอธรรม์
เช่นเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล
ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร
กล้ากอปรกิจการแก่ชาติประเทศเขตคน”
เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือ
และจัดตั้งสภากรรมการลูกเสือขึ้น โดยพระองค์ทรงดารงตาแหน่งสภานายก และตั้งกองลูกเสือ
กองแรกของประเทศไทย ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ) ทรงพระราชทานคติพจน์
ให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” พระองค์ทรงได้เอาเป็นพระราชธุระในการ
อบรมสั่งสอนตลอดจนการดาเนินงานทั่ว ๆ ไปของกองลูกเสือนี้โดยตรง ทั้งนี้ เพื่อทรงหวังจะให้
เป็นแบบอย่างสาหรับโรงเรียนอื่น ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะตั้งกองลูกเสือขึ้น
จะได้ยึดเป็นแบบอย่างต่อไป กองลูกเสือกองนี้จึงได้นามว่า “กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1” ซึ่งผู้ที่ได้รับ
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การยกย่องเป็นลูกเสือคนแรกคือ นายชัพน์ บุนนาค เพราะสามารถกล่าวคา
ปฏิญาณของลูกเสือ ต่อหน้าพระพักตร์ได้เป็นคนแรก จึงมีพระบรมราชโองการว่า “อ้ายชัพน์
เอ็งเป็นลูกเสือแล้ว”ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายลิขิต สารสนอง
วั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2454 พระองค์ ท รงให้ มี พิ ธี เ ข้ า ประจ ากองลู ก เสื อ ขึ้ น เป็ น
ครั้งแรก โดยให้ลูกเสือหลวงที่สอบไล่ได้แล้วนั้น เข้ากระทาพิธีประจากองต่อหน้าพระที่นั่ง
ณ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต ในพิธี นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองลูกเสือต่ าง ๆ ที่มีอยู่ใน
กรุงเทพฯ ในเวลานั้น เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อฝึกพิธีเข้าประจากอง
วั นที่ 2 กั นยายน 2454 ได้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ กองลู กเสื อ
กรุงเทพที่ 1 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ สโมสรสนามเสือป่า และได้สอบซ้อมวิชาลูกเสือตาม
แบบที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้สาหรับสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ และได้ทรงพระราชทานนาม
กองลูกเสือมหาดเล็กหลวง ซึ่งเป็นกองแรกในประเทศไทยนี้ว่า “กองลูกเสือหลวง”
ในปี พ.ศ. 2457 เมื่อลูกเสือได้ทาพิธีเข้าประจากองกันบ้างแล้ว จึงทรงพระราชทาน
ธงประจากอง เพื่อรักษาไว้ต่างพระองค์ กองลูกเสือหลวง ได้รับพระราชทานธงประจากองเป็น
กองแรก และได้ทรงพระราชทานให้กับกองลูก เสือต่าง ๆ ในโอกาสอันสมควร เช่น การเสด็จ
หัวเมืองต่าง ๆ เป็นต้น ธงที่พระราชทานให้กองลูกเสือนี้ มีรูปร่าง ลักษณะที่แตกต่างกันไป
สุดแต่จะทรงคิดขึ้นพระราชทานให้ตามความเหมาะสมของแต่ละมณฑล
วันที่ 1 เมษายน 2457 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชกาหนด
เครื่ องแต่ งตั วลู กเสื อให้ เหมาะสมกั บสมั ย และในวั นที่ 10 เมษายน 2459 ได้ ทรงมี ประกาศ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลูกเสือมณฑลปัตตานี ใช้หมวกกลมแบบมลายู ด้วยเหตุผลว่า
เนื่องจากลูกเสือในมณฑลปัตตานี เป็นบุตรหลานชาวมลายู ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม จึงทรง
พระกรุณ าโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญ าตให้ก องลูก เสือ มณฑลปัต ตานี
ใช้หมวกสักหลาด หรือหมวกกามะหยี่สีดา ชนิดกลม แบบหมวกมลายูเป็นกรณีพิเศษ
ด้วยพระปรีชาญาณ และพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ว่า พลเมืองทุกเพศ ทุกวัย ย่อมเป็ นทรัพยากรสาคัญของชาติ เมื่อชาติพิ นาศล่มจม ใครเล่ า
จะอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้หลังจากได้ทรงสถาปนาการลูกเสือขึ้นเป็นหลักฐานแล้ว จึงได้ทรงเตรียมการ
ที่จะสถาปนา “เนตรนารี ” หรือที่ เรียกกั นว่า “ลู กเสื อหญิ ง” สาหรับเด็กหญิ งด้วย เพื่ อคู่ กั บ
“ลูกเสือ” ซึ่งได้ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว สาหรับเด็กชาย จึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้มีการ
ฝึ ก ฝนในแบบเดี ย วกั น เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ แ ห่ ง ทรั พ ยากรดั ง กล่ า ว พระองค์ จึ ง ทรงมอบให้
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พระยาไพศาลศิลปศาสตร์ ไปร่างกฎระเบียบไว้ ซึ่งการร่างกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อย แต่ยังไม่ทันประกาศใช้ พระองค์ได้เสด็จสวรรคตก่อน
กิจกรรมท้ายเรื่อง 1 ประวัติลูกเสือไทย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ
คณะลูกเสื อแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสื อทั้ งปวงและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
ลูกเสือ หมายความว่า เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิง ให้เรียกว่า “เนตรนารี”
บรรดาลู ก เสื อ ทั้ ง ปวง หมายถึ ง ลู ก เสื อ ในโรงเรี ย น ลู ก เสื อ นอกโรงเรี ย น
ลูกเสือหลักสูตรพิเศษ ลูกเสือชาวบ้าน
ลูกเสือในโรงเรียน หมายถึง เยาวชนที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียน
ได้แก่ ลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือนอกโรงเรียน หมายถึง เยาวชนที่ไม่ได้สมัครเข้าเป็นลูกเสือในกองลูกเสือ
โรงเรียน แต่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกเสือในโรงเรียน และลูกเสือหลักสูตรพิเศษ
ลูกเสือหลักสูตรพิเศษ หมายถึง ลูกเสือที่สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษ
ต่าง ๆ เช่น ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือป่าไม้ ลูกเสือจราจร ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสือไซเบอร์ ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ลูกเสือชาวบ้าน หมายถึง กลุ่มชาวบ้านที่มารวมกันเพื่อทาประโยชน์ให้แก่สังคม
ผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยที่มีการทางานหรือการเข้าค่ายต่าง ๆ คล้ายกับลูกเสือในโรงเรียน
ลู ก เสื อ ชาวบ้ านเริ่ม ต้ น มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2514 โดยต ารวจตระเวนชายแดน ได้ ฝึ ก อบรมให้
ชาวบ้านรู้จักดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน การป้ องกันตนเอง ตลอดจนการสอดแนมรักษา
ความปลอดภัยตามแนวชายแดน
บุคลากรทางการลูกเสือ หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
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2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย
2.2.1 สภาลูกเสือไทย ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
1) นายกรัฐมนตรี เป็น สภานายก
2) รองนายกรัฐมนตรี เป็น อุปนายก
3) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐมนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนา
สั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ผู้ บั ญชาการทหารสู งสุ ด ผู้ บั ญชาการทหารบก ผู้ บั ญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน
4) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวนไม่เกิน แปดสิบ คน ซึ่ง พระมหากษั ตริย์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สภาลู ก เสื อ ไทย อาจมี ส ภานายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ อุ ป นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และ
กรรมการกิตติมศักดิ์ ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อีกครั้ง
2.2.2 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นรองประธาน เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการสภากาชาดไทย เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ย ผู้ อ านวยการส านั กบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน และ
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน
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3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งสภานายกสภาลูกเสือ
ไทยแต่งตั้งโดยคาแนะนาของกรรมการบริหารลูกเสื อแห่งชาติ ตาม 1 และ 2 ซึ่งในจานวนนี้
ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
เลขาธิ ก ารส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงาน
ของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ และเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ้ า งในส านั ก งาน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทาหน้าที่
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการ
ทาหน้าที่รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการตามจานวนที่เหมาะสม
2.2.3 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การ
บริ ห ารส่ วนจั งหวั ด นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึ กษาเอกชนจั งหวั ด และ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) กรรมการประเภทผู้แทนจานวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และ
ผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ ง
โดยค าแนะน าของกรรมการลู กเสื อจั งหวั ดตามข้ อ 2) และ 3) ในจ านวนนี้ จะต้ องแต่ งตั้ งจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาเขต 1 เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
ให้ผู้อานวยการศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2.2.4 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้
1) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ
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2) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรของทุกอาเภอ
ในเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้กากับการสถานีตารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่การศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร
3) กรรมการประเภทผู้แ ทน ได้แ ก่ ผู้แ ทนองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
ผู้แ ทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอ ผู้แทน
ค่ายลูกเสือ และผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง
โดยคาแนะนาของกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ตามข้อ 2) และ 3) ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการและให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
แผนภูมิแสดงการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สภาลูกเสือไทย
นายกรัฐมนตรี
เป็นสภานายก

คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน

คณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน

คณะกรรมการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา เขต 1
เป็นประธาน

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การลูกเสือโลก
สาระสาคัญ
ผู้ให้กาเนิดลูก เสือโลก คือ โรเบิร์ด สตีเฟนสัน สมิท เบเดน โพเอลล์ (Robert
Stephenson Smyth Baden Powell) หรือ บี.พี. เป็นชาวอังกฤษ เกิดที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 เป็นเด็กกาพร้าบิดาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ในวัยเด็กชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง
ศึกษาธรรมชาติ เล่นกีฬา และชอบเป็นผู้นา สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ ได้ที่ 2 และได้รับ
พระราชทานยศเป็นร้อยตรี เมื่ออายุ 19 ปี ปฏิบัติหน้าที่ ทหารอย่างดีเด่น ได้รับพระราชทานยศ
เป็นร้อยเอก เมื่ออายุ 26 ปี เป็นนายทหารที่เฉลียวฉลาด กล้าหาญ สร้างวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ทาการ
ต่อสู้อย่างห้าวหาญ เพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ให้รอดพ้นจากวงล้อม และการบุกรุก
โจมตีของกองทัพบัวร์ (Boer) ที่แอฟริกาใต้ ได้รับการสรรเสริญว่า “วีรบุรุษผู้กล้าหาญแห่งยุค”
เมื่อวันที่ 1 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450 บี.พี. ได้นาเด็กชายที่มีอายุ 11 – 15 ปี จากครอบครัวที่มี
ฐานะแตกต่างกัน จานวน 20 คน ไปเข้าค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี นับว่าเป็นการอยู่ค่ายพักแรม
ของลูกเสือครั้งแรกของโลก และถือว่าเกาะบราวน์ซีเป็นค่ายลูกเสือแห่งแรกของโลก เช่นกัน ในปี
พ.ศ. 2463 สมาคมลูกเสืออังกฤษ จัดประชุมลูกเสือทั่วโลกเป็นครั้งแรก ที่ประเทศอังกฤษ
มีลูกเสือกว่า 8,000 คน จาก 34 ประเทศ เข้าร่วมชุมนุมในการชุมนุมครั้งนี้ มีข้อตกลง และมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. เป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งโลกตลอดกาล
และ บี.พี. ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2484 สิริอายุ 84 ปี
องค์การลูกเสือโลก เป็นองค์การอาสาสมัครนานาชาติ มีความสาคัญในการ
ทาหน้าที่รักษา และดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของขบวนการลู กเสือแห่งโลก และทาหน้าที่
ส่งเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก ให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีธรรมนูญลูกเสือโลก
เป็ น กฎหมายส าหรั บ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ การมี อ งค์ ก รหลั ก 3 องค์ ก ร คื อ สมั ช ชาลู ก เสื อ โลก
คณะกรรมการลู ก เสื อ โลก และส านั ก งานลู ก เสื อ โลก ปั จ จุ บั น (พ.ศ. 2561) มี ส มาชิ ก กว่ า
40 ล้านคน ใน 169 ประเทศ
ตามบัญญัติของธรรมนูญลูกเสือโลก ประเทศสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก
แต่ละประเทศจะมีองค์การลูกเสือแห่งชาติได้เพียง 1 องค์การเท่านั้น กิจการลูกเสือทุกประเทศ
ยึดมั่น ในวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของลูกเสือเหมือนกันทั่วโลก คือ มุ่งพัฒนาเยาวชน
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ด้วยรากฐานของอุดมการณ์ของลูกเสือ ซึ่งมีคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจนาสู่การประพฤติปฏิบัติตนของความเป็นพลเมืองดี และความเป็นพี่น้องกันระหว่างลูกเสือ
ทั่วโลก
ตัวชี้วัด
1. อธิบายประวัติผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก
2. อธิบายความสาคัญขององค์การลูกเสือโลก
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ประวัติผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก
เรื่องที่ 2 องค์การลูกเสือโลก
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 1 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ประวัติผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก
ผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่า Robert Stephenson Smyth Baden
Powell ในภาษาไทยเขียนว่า โรเบิร์ต สตีเฟนสัน สมิท เบเดน โพเอลล์ ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียก
ท่านว่า “บี.พี.”
บี.พี. เป็นชาวอังกฤษเกิดที่กรุงลอนดอน เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400
เป็นเด็กกาพร้าบิดาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ
พ.ศ. 2400 - 2419 ชีวิตวัยเด็ก
เมื่อยังเป็นเด็กก่อนเข้าโรงเรียน มารดาเป็นผู้สอน อ่าน เขียน ทาเลข และวาดเขียน
ขณะเมื่อ มาพัก ผ่ อ นอยู่ กั บ คุณตา คุ ณตาฝึ ก ว่ า ยน้ า เล่ น สเกต ขี่ม้ า หั ดวั ด ปริม าณแสงแดด
ในเวลากลางวัน สังเกตแสงแดดในเวลากลางวัน สังเกตดวงดาวเวลากลางคืน บี.พี. ชอบร้อง
เลียนเสียงสัตว์และเสียงนกต่าง ๆ ชอบแสดงท่าขบขัน
เมื่ออายุ 11 - 12 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนโรสฮิลล์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ใกล้บ้าน
เมื่ออายุ 13 - 19 ปี เข้าเป็นนักเรียนประจา ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชาเตอร์เฮาส์
ณ เมืองโกคาลมิง ซึ่งรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเป็นป่ามีลาธาร ชอบหนีไปเที่ยวในป่าหลังโรงเรียน
เข้าไปใช้ชีวิตและศึกษาธรรมชาติโดยลาพัง สังเกตรอยเท้าสัตว์ ฟังเสียงสัตว์ 4 เท้า และนก
ชอบเล่นกีฬา ชอบเป็นผู้นา ฝึกกีฬาฟุตบอล ฟันดาบ ยิงปืน ขี่ม้า โต้วาที วาดภาพ แสดงละคร ฯลฯ
พ.ศ. 2419 บี.พี.สมัครสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด 2 ครั้ง แต่สอบไม่ได้
จึงสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ โดยไม่ได้คิดว่าจะสอบเข้าไปได้ เพราะ บี.พี. ไม่ใช่
นักเรียนที่เรียนเก่ง แต่ผลการสอบคัดเลือกปรากฏว่า ในจานวนผู้เข้าสอบ 718 คน บี.พี. สอบได้
ที่ 2 ในเหล่าทหารม้า และสอบได้ที่ 5 ในเหล่าทหารราบ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมอังกฤษ
ในสมัยนั้น ผู้สอบได้ที่ 1 - 6 จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ร้อยตรี โดยไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียน
นายร้อยแซนด์เฮิสต์ บี.พี. จึงได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรี เมื่ออายุ 19 ปี และได้รับคาสั่ง
ให้ไปประจากรมทหารม้าฮุซซาร์ที่ 13 อยู่ที่ประเทศอินเดีย
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พ.ศ. 2419 – 2453 ชีวิตทหาร
พ.ศ. 2419 บี.พี. ได้เข้าประจาการที่กรมทหารม้า ฮุสซาร์ที่ 13 ในอินเดีย นานถึง
8 ปี ครั้งสุดท้ายได้รับพระราชทานยศร้อยเอก บี.พี. ใช้จ่ายอย่างอดออม งดการสูบบุหรี่ หาเงิน
จุนเจือ โดยการเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ และเลี้ยงม้าขาย จึงพอใช้จ่าย ระหว่างเป็นทหาร
มีการย้ายไปอยู่อินเดีย และแอฟริกา
เนื่ องจาก บี .พี . ได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ การทหารอย่ างดี เด่ น จนได้ รั บ พระราชทาน
ยศร้อยเอก เมื่ออายุ 26 ปี ระหว่างที่อยู่อินเดีย ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแทงหมู่ป่าบนหลังม้า
โดยใช้หอกสั้นเป็นอาวุธ ท่านมักฝึกอบรมทหารใหม่ให้มีความรู้ทางสะกดรอย การสอดแนม ซึ่งวิชา
เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการฝึกอบรมลูกเสือทั้งสิ้น และในระหว่างที่รับราชการทหารอยู่ที่อินเดีย
นั้น บี.พี. ได้ฝึกทหารใหม่ในเรื่องสาคัญที่เน้นเป็นพิเศษอย่างหนึ่ง คือ
1. การสอดแนม และการลาดตระเวน ซึ่งประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี และ
ในขณะเดียวกัน ได้คิดวิธีการฝึกอบรมที่สาคัญอย่างหนึ่ง
2. ระบบหมู่ ขณะที่ บี. พี . ทาการฝึ กอบรมทหารใหม่ ใช้ วิธี แ บ่ง ทหารใหม่
ออกเป็นหมู่เล็ก ๆ มีหัวหน้าหมู่เป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการฝึกอบรมโดยใช้ระบบหมู่เป็นหลักนี้
ต่อมา บี.พี. ได้นามาใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือจนกระทั่งทุกวันนี้
พ.ศ. 2431
บี .พี . อายุ 31 ปี ได้ รั บแต่ งตั้ งให้ อยู่ ในคณะนายทหารที่ ได้ รั บมอบหมายให้ ไป
ปราบพวกซูลู ในแอฟริกา ซึ่งก่อความไม่สงบ โดยมี ดินิซูลู เป็นหัวหน้า บี.พี. และคณะได้ปราบ
พวกซูลูสาเร็จ
พ.ศ. 2433
บี.พี. ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันตรี มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารเป็นนายทหาร
คนสนิทของ ผู้ว่าราชการมอลต้า ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และทาหน้าที่สืบราชการลับตามที่
ต่าง ๆ
พ.ศ. 2438
รัฐบาลอัง กฤษได้ จั ด ส่ งกองทหารออกไปปราบกบฏ อะซั น ติ ซึ่ ง เป็น ชนเผ่ า
ที่ดุร้าย ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตก ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนของ
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ประเทศกานา อะซันติ มีกษัตริย์ปกครองชื่อ เปรมเปห์ เคยทาสนธิสัญญาไว้กับผู้แทนรัฐบาล
อังกฤษว่า จะเลิกการค้าทาส ไม่ทาการรบกวนพ่อค้าชาวอังกฤษ ต่อมาได้ละเมิดสนธิสัญญานี้
รัฐบาลอังกฤษ จึงแต่งตั้งให้ บี.พี. เป็นหัวหน้าควบคุมกองทหารไปทาการปราบ บี.พี. ได้ทาการ
ฝึกหัดชาวพื้นเมืองประมาณ 500 คน สร้างถนนยาวประมาณ 74 ไมล์ โดยเริ่มต้นจากชายฝั่งทะเล
ผ่านป่า บึง และลาธาร ไปจนถึงเมืองหลวงของพวกอะซันติ คือ เมือง ดูมาลี แต่ไม่ทันทาการรบกัน
เพราะกษัตริย์เปรมเปห์ ได้ยอมแพ้ก่อน (เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2439) จากประสบการณ์การสร้าง
ถนน บี.พี.ได้ความรู้อย่างกว้างขวางในเรื่องการบุกเบิก เช่น การโค่นต้นไม้ การสร้างสะพาน
และการสร้างทีพ่ ักแรมชั่วคราว เป็นต้น
พ.ศ. 2439
บี.พี. ได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาธิการประจากองทัพ ไปปราบกบฏชาวพื้นเมืองเผ่าหนึ่ง
เดิมมีภูมิลาเนาอยู่ในทรานสวาล แต่ถูกพวกบัวร์ (Boer) ขับไล่ จึงได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
โรดีเซียตอนใต้ เผ่านี้ได้ก่อการกบฏขึ้น บี.พี. มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอดแนม และหาข่าว บี.พี.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และได้รับประสบการณ์มากในการปฏิบัติงาน
สอดแนมในตอนกลางคืน ชาวเมืองกลัว บี.พี. มาก ได้ตั้งฉายาให้ บี.พี. ว่า “อิมปิซา” (Impeesa)
แปลว่า “หมาป่าที่ไม่เคยนอนหลับ” การศึกครั้งนี้ พลเอกพลัมเมอร์ ผู้นากองทัพอังกฤษ กล่าวชม
บี.พี. ว่า ถ้าไม่มีแผนที่ ที่ บี.พี. ได้เขียนขึ้นโดยละเอียดเช่นนี้แล้ว คงจะเป็นการยากที่จะ
ปราบปรามพวกมาตาบิลี ได้สาเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว
พ.ศ. 2440
บี.พี. กลับมาประจาอยู่ที่อินเดียอีกครั้ง ได้ รับพระราชทานยศเป็นพันเอก และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาประจากรมทหารตรากูนการ์ดที่ 5 ทาหน้าที่อบรมทหาร
และได้เขียนหนังสือ “Aids to Scouting” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกทหารของท่านและได้
ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่งในการฝึกอบรมวิชาสอดแนม (Scouting) ให้แก่ทหารโดยนาเอา
วิธีการ “ระบบหมู่” มาใช้ในการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีการแบ่งหมู่กัน มีหัวหน้าหมู่
คอยควบคุมดูแลและรับผิดชอบ มีการแจกรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น (เครื่องหมายรูปลูกศร
ของเข็ม ทิศ ) จนกระทั่ง ได้ รับ การยกย่อ งว่ า เป็ นกรมทหารอั งกฤษที่มี ร ะเบีย บวิ นัย ดีที่ สุ ด
ในอินเดีย
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พ.ศ. 2442
บี.พี. ได้รับคาสั่งให้ไปแอฟริกาใต้ เพื่อเตรียมการป้องกันการรุกรานของพวกบัวร์
(Boer) ซึ่งเป็นชาวฮอลันดา และฝรั่งเศส ที่อพยพไปอยู่แอฟริกาใต้แถวเมืองทรานสวาล และ
ออเรนจ์ฟรีสเตท ตั้งตัวเป็นเอกราชเรียกว่า บัวร์รีปับลิค บี.พี. ได้รับมอบหมายให้จัดทหารม้า
2 กองพัน ทาหน้าที่รักษาชายแดนซึ่งกาลังเป็นข้อพิพาท บี.พี. ส่งทหารม้าหนึ่งกองพัน ไปรักษา
เมืองบูลวาโย ส่วนของ บี.-พี อีกหนึ่งกองพัน ไปรักษาเมืองมาฟิคิง ซึ่งอยู่ติดกับชายแดน
ทรานสวาล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2442 พวกบัวร์ได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ กองทัพ
ของบัวร์ มีกาลังพลถึง 9,000 คน มีอาวุธครบมือ เคลื่อนพลเข้าล้อมเมืองมาฟิคิง ทั้งสี่ทิศ ซึ่ง บี.พี.
มีกาลังทหารที่ได้รับการฝึกอย่างดีแล้วเพียง 750 คนเท่านั้นเอง แต่ด้วยความมีไหวพริบ ปฏิภาณ
ความเฉลียวฉลาด การใช้เล่ห์เหลี่ยม และกลยุทธ์ ตลอดจนประสบการณ์ในอดีตซึ่งได้เผชิญกับ
ข้าศึกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้วิชาการสอดแนม การลาดตระเวน การข่าว การบุกเบิก
ซึ่งถือว่าเป็นวิชาการชั้นสุดยอดของการลูกเสือในยุคต่อมา จึงทาให้ บี.พี. รักษาเมืองมาฟิคิง
ไว้ได้นานถึง 217 วัน และเมื่อกองทัพใหญ่ของอังกฤษได้มาช่วยไว้ทันทาให้กองทัพ ของพวกบัวร์
ต้องพ่ายกลับไป บี.พี. ได้รับฉายาว่า “วีรบุรุษแห่งเมืองมาฟิคิง” หรือ “ผู้ป้องกัน เมืองมาฟิคิง”
ด้วยกลยุทธ์การฝึกอบรมเด็กในเมืองมาฟิคิง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป ให้เป็นนักเรียนทหาร
มาฟิคิง เพื่อทาหน้าที่ต่าง ๆ แทนทหาร เนื่องจากทหารของ บี.พี. มีจานวนน้อยมาก หน้าที่ต่าง ๆ
ที่มอบหมายให้เด็ก ๆ ปฏิบัติ เช่น เป็นผู้ส่งข่าวและสื่อสาร ผู้รับใช้ทั่วไป เป็นยามรักษาการณ์
และช่วยเหลือในหน่วยพยาบาล เป็นต้น เด็ก ๆ เหล่านี้ทางานได้ผลดีเกินคาดจึงเป็นข้อคิด
ที่บี.พี. สรุปได้ว่า เด็กชายที่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง ย่อมสามารถรับผิดชอบและปฏิบัติ
ภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้เองที่ทาให้บี.พี. ได้รับแนวคิดรวบยอดไปสู่
การวางแผนฝึกอบรมเด็กชายในโอกาสต่อมา และเป็นแรงบันดาลใจอันสาคัญยิ่งของ บี.พี.
ทาให้มีการทดลองแผนฝึกอบรมเด็ก ซึ่งในปี พ.ศ. 2450 บี.พี. ได้นาเด็กชายจานวน 20 คน ไปอยู่
ค่ายพักแรมเป็นครั้งแรกของโลก ที่เกาะบราวน์ซี ซึ่งถือเป็นจุดกาเนิดของการลูกเสือแห่งโลกในปี
นั้นเอง
พ.ศ. 2450 อาลาชีวิตทหาร
เมื่ อ เสร็จ สงคราม ควี น วิคตอเรี ย ได้ พ ระราชทานยศพลตรี และเมื่ อเดื อ น
มิถุนายน พ.ศ. 2450 บี.พี. มีอายุ 50 ปี จึงปลดเกษียณ เป็นทหารกองหนุน รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง
และได้เลื่อนยศเป็นพลโท
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พ.ศ. 2450 ชีวิตการเป็นลูกเสือ
บี.พี. เห็นความสาคัญของเด็ก จึง รวบรวมเด็กชาย จานวน 20 คน (รวมหลาน
ของท่านอีก 1 คน รวมเป็น 21 คน) จัดพาไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี เป็นเวลา 9 คืน
(ตั้งแต่คืนวันที่ 31 ก.ค. พ.ศ. 2450 ถึงเช้าวันที่ 9 ส.ค. พ.ศ. 2450) โดยการฝึกระบบหมู่ ในการ
อยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ได้ผลเกินคาด เด็ก ๆ มีความสนุกสนาน ได้ความรู้ ความสามัคคี ผู้ปกครอง
พอใจ เด็กพึ่งตนเองได้ การอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ถือเป็นการกาเนิดการลูกเสือโลก
พ.ศ. 2451
กระทรวงกลาโหมของอั ง กฤษ ขอให้ บี . พี . กลั บ เข้ า รั บ ราชการอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ในต าแหน่งผู้ บังคั บบั ญชาหน่วยรักษาดิ นแดนประจาภาคเหนื อของอังกฤษและในปี เดียวกั น
บี.พี. ได้เขีย นหนัง สือ ลูก เสือสาหรับ เด็กชาย (Scouting for boy) เป็นหนังสือเล่มแรก
ในองค์การลูกเสือ อีกทั้งกิจการลูกเสืออังกฤษเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
พ.ศ. 2452
บี.พี. จัดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกที่พระราชวังคริสตัล ในกรุงลอนดอน
มีลูกเสือเข้าร่วม 11,000 คน บี.พี. ได้รับพระราชทานเหรียญตรา “Knight Commander of
the Victorian Order” มีบรรดาศักดิ์ เป็น เซอร์ โรเบิร์ต เบเดน โพเอลล์ และกิจการลูกเสือได้
แพร่หลายไปทั่วโลก
พ.ศ. 2453
บี.พี. จัดตั้งกองลูกเสือหญิงขึ้นในอังกฤษเรียกว่า “Girl Guide”
พ.ศ. 2484
บี.พี. ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2484 ณ เมืองไนโรบี ประเทศ
เคนยา และศพถูกฝังอยู่ที่นั่น ภายหลังจาก บี.พี. ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ร่างของ บี.พี. ได้ถูกฝัง
ณ สุสาน Mount Kenya ซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ภายใต้บรรยากาศอันสงบที่ บี.พี. รักและปรารถนา
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พ.ศ. 2494
นักบุญเซนต์ยอร์จ ได้ทาพิธีเปิดอนุสาวรีย์ของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ขึ้นที่
วัดเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน
จากชีวประวัติของ บี.พี. ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ บี.พี. เป็นผู้มีความเสียสละอย่างสูง
ทั้งทางด้านทหาร และพลเรือน ทาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีความกล้าหาญทั้งการปฏิบัติในหน้าที่ราชการ และการผจญภัยส่วนตัว ทาให้ บี.พี.
ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ชีวิตมากมาย บี.พี. ยังได้มอบประสบการณ์อันล้าค่า แก่เด็ก ๆ
ในการก่ อ ตั้ ง ให้ ก าเนิ ด ลู ก เสื อ โลกแก่ เยาวชนชายหญิ ง ทั่ ว โลก อั น เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง
แก่มนุษยชาติมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
กิจกรรรมท้ายเรื่องที่ 1 ประวัติผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลก
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 องค์การลูกเสือโลก
องค์การลูกเสือโลก เป็นองค์การนานาชาติที่ไม่ใช่องค์การรัฐบาลใด เป็นองค์การ
อาสาสมั ค ร ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการท าหน้ า ที่ รั ก ษาและด ารงไว้ ซึ่ ง ความเป็ น เอกภาพของ
ขบวนการลู ก เสื อ แห่ ง โลก และทาหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จการลู กเสื อทั่ วโลก ให้ มี การพั ฒนาและ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยมีธรรมนูญลูกเสือโลก เป็นกฎหมายสาหรับยึดถือปฏิบัติการ
ในการดาเนินกิจการลูกเสือทั่วโลก
องค์การลูกเสือโลก ประกอบด้วย 3 องค์การหลัก คือ
1. สมัชชาลูกเสือโลก คือ ที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วย ผู้แทนของประเทศสมาชิก
ทุกประเทศมาร่วมประชุมกันทุก ๆ 3 ปีต่อครั้ง ยกเว้นแต่ว่าปีใดที่สถานการณ์ของโลก มีความ
วุ่นวาย และมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น หรือสถานการณ์ไม่อานวย ไม่สามารถจะจัดให้มีการประชุม
สมัชชาลูกเสือโลกได้ ก็จะเว้นการประชุมเฉพาะปีนั้น ๆ เช่น ในปี พ.ศ. 2484 ไม่ได้มีการประชุม
สมั ช ชาลู ก เสื อ โลกตามก าหนด เนื่ อ งจาก บี . พี . ผู้ ใ ห้ ก าเนิ ด ลู ก เสื อ โลกถึ ง แก่ อ นิ จ กรรม
คณะลูกเสือทั่วโลกมีการไว้ทุกข์ ไว้อาลัย ให้แก่การล่วงลับของ บี.พี. และในช่วงเวลาระหว่างปี
พ.ศ. 2484 – 2489 เป็ นช่ วงที่ สถานการณ์ของโลก อยู่ ในภาวะคั บขั น และมี สงครามโลก
ครั้งที่ 2 เกิดขึ้น จึงไม่ได้จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
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2. คณะกรรมการลูกเสือโลก คือ คณะกรรมการที่บริหารองค์การลูกเสือโลก
มีจานวนทั้งหมด 12 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ตามวิธีการ เงื่อนไข
และบทบัญญัติที่กาหนดไว้ในธรรมนูญลูกเสือโลก
3. สานักงานลูกเสือโลก คือ สานักงานเลขาธิการลูกเสือโลก มีเลขาธิการสานักงาน
ลู ก เสื อ โลก เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ท าหน้ า ที่ เป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานด าเนิ น งานการ และสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การลูกเสือของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกทั่วโลก เพื่อรักษาและ
ดารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของขบวนการลูกเสือแห่งโลก ให้อยู่ได้อย่างสถาพร มั่นคงตลอดไป
ปั จ จุ บั น องค์ ก ารลู ก เสื อ โลก มี ส มาชิ ก กว่ า 40 ล้ า นคน ใน 169 ประเทศ
มีสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และยังมีสานักงานลูกเสือภาคพื้น
อยู่ในภูมิภาคทั่วโลก อีก 6 แห่ง คือ
1. สานักงานลูกเสือภาคพื้นแอฟริกา สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ กรุงไนโรบี ประเทศ
เคนยา
2. สานักงานลูกเสือภาคพื้นอาหรับ สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
3. สานักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย -แปซิฟิก สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงมาคาติ
ประเทศฟิลิปปินส์
4. สานักงานลูกเสือภาคพื้นยูเรเชีย สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ กรุงเครฟ สาธารณรัฐ
ยูเครน
5. สานักงานลูกเสือภาคพื้นยุโรป สานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ และมีสานักงานสาขาตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
6. สานักงานลูกเสือภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงปานามา
ซิตี้ ประเทศปานามา
กิจกรรรมท้ายเรื่องที่ 2 องค์การลูกเสือโลก
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
สาระสาคัญ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อาจเปรียบเสมือนศีลของลูกเสือและเป็นหลัก
สาคัญ ที่ ทาให้ลู กเสื อ ประพฤติป ฏิบั ติ ตนให้มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี ค วามจงรัก ภั กดี ต่ อชาติ
ศาสนา พระมหากษั ตริ ย์ รู้จั กบ าเพ็ ญประโยชน์ ต่ อผู้ อื่ นมี ระเบี ยบวิ นั ย อยู่ ในกรอบประเพณี
อันดีงาม และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใด ๆ ในบ้านเมือง
ตัวชี้วัด
1. อธิบายคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
2. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
เรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 2 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
การอยู่ร่วมกันในสังคม จาเป็นต้องอาศัย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นรากฐานในการ
ดาเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความ
ผาสุก และยั่งยืน
ความหมายคาปฏิญาณของลูกเสือ
คาปฏิญาณของลูกเสือ คือ คามั่นสัญญาที่ลูกเสือทุกคนต้องให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชา
เป็นถ้อยคาที่กล่าวออกมาด้วยความจริงใจและสมัครใจ คากล่าวนี้สาคัญอย่างยิ่งในชีวิตการเป็น
ลูกเสือ เมื่อกล่าวแล้วต้องปฏิบัติตามให้ได้ เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือรักเกียรติของตน เพื่อความ
เป็นพลเมืองดีของชาติ โดยอาศัยคาปฏิญาณเป็นอุดมการณ์นาไปปฏิบัติในชีวิตได้
คาปฏิญาณของลูกเสือ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ชาติ ประกอบด้ วย แผ่นดิน น่านน้า และประชาชนพลเมืองที่อยู่รวมกั น โดยมี
กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นหลักปฏิบัติ ลูกเสือทุกคนต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ศาสนา ทุกศาสนามีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละเว้น
ความชั่ว ให้กระทาแต่ความดี ลูกเสือทุกคนต้องมีศาสนา ลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้
พระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข ของคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ลู ก เสื อ ทุ ก คน
ต้องปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ลูกเสือทุกคนเป็นผู้มีจิตอาสา ไม่นิ่งดูดาย เอาใจใส่ผู้อื่น มีความพร้อมที่จะเสียสละ
เพื่อส่วนรวมทุกโอกาสที่พึงกระทาได้ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ลูกเสือเป็นผู้มีเกียรติ และได้รับการ
ยกย่องชื่นชมจากประชาชนทั่วไป
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ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูก เสื อเปรียบเสมือ นศี ลของลูก เสื อที่ เป็ นหลัก ยึด เหนี่ย วให้ป ระพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งดีงาม
ความหมายกฎของลูกเสือ
กฎของลู กเสื อ หมายถึ ง ข้ อปฏิ บั ติ ที่ลู กเสื อต้ องยึ ดเป็ นแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตน ในชีวิตประจาวัน กฎของลูกเสือมี 10 ข้อ ดังนี้
กฎของลูกเสือ
ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง
ต่อผู้มีพระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทาตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคาสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
ความหมายคติพจน์ของลูกเสือ
คติพจน์ทั่วไปของลูกเสือ
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ หมายความว่า ให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย์ มีสัจจะยิ่งชีวิต
จะไม่ ล ะความสั ต ย์ ถึ งแม้ จะถู กบี บบังคั บจนเป็ นอั นตรายถึงกั บชี วิ ตก็ ตาม ก็ ไม่ ยอมเสี ยสั จจะ
เพื่อเกียรติภูมิแห่งตน
คติพจน์ของลูกเสือแต่ละประเภท
ลูกเสือสารอง “ทาดีที่สุด”
ลูกเสือสามัญ “จงเตรียมพร้อม”
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “มองไกล”
ลูกเสือวิสามัญ “บริการ”
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ความหมายคติพจน์ของลูกเสือ
คติพจน์ของลูกเสือ ประกอบด้วย 4 คติพจน์ เรียงลาดับตามความง่ายยาก
ของการปฏิบัติ
ทาดีที่สุด หมายความว่า ปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ให้ดีที่สุด
จงเตรียมพร้อม หมายความว่า เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มองไกล หมายความว่า การมองให้กว้างและไกล ฉลาดที่จะมองเห็นความจริง
ของสิ่งต่าง ๆ ว่าผลจากการกระทาภารกิจของตน อาจส่งผลกระทบถึงภารกิจอื่น บุคคลอื่น
บริการ หมายความว่า การกระทาด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้อื่น มีความสะดวก
หรือลดปัญหา หรือความทุกข์ หวังเพียงให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดเสมอ โดยไม่หวัง
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 คาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
กระบวนการลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเป็นคนดี มีพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสียสละ อดทน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และยึดหลักที่ว่า
“ลูกเสือเป็นมิตรกับทุกคนทั่วโลก” การอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีตามจารีต
ประเพณีบ้านเมืองและอุดมคติ ซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ คือ
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบาเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์
4. ให้รู้จักทาการฝีมือ
5. ให้มีการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ
การเมืองใด ๆ
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คุณธรรม จริยธรรม
“คุณธรรม” หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม
เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี และเป็นเครื่องกระตุ้น
ผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตสานึกที่ดีมีความสงบร่มเย็นภายใน
“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมที่ เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
ในการพัฒนาโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้น เพื่อพัฒนาเยาวชน
ให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
คุณธรรมจริยธรรม จากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คุณธรรมจริยธรรมจากคาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ เน้นการประพฤติ ปฏิบัติตน
ให้เป็นพลเมืองดี พร้อมที่จะนาความสุข ความเจริญ ความมั่นคงมาสู่บุคคลสังคม และประเทศชาติ
ดังนี้
1. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลสามารถปฏิบัติตน
ให้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ รักและหวงแหน ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อให้ชาติเป็นเอกราช
สื บ ไป อี ก ทั้ ง ทานุ บ ารุ ง ศาสนาให้ มั่ น คงสถาพรสื บ ไปและปฏิ บั ติ ต นตามรอยพระยุ ค ลบาท
แห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ราษฎรด้วยความเสียสละ
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บุคคลสามารถปฏิบัติกิจการงานของตนเอง
และที่ได้รับมอบหมายด้วยความมานะพยายาม อุทิศกาลังกาย กาลังใจอย่างเต็มความสามารถ
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
3. ความมีระเบี ย บวินั ย บุ ค คลสามารถเป็ น ทั้ งผู้ รู้ และปฏิบั ติ ตามแบบแผน
ที่ตนเอง ครอบครัว และสังคม กาหนดไว้ โดยจะปฏิเสธกฎเกณฑ์หรือกติกาต่าง ๆ ของสังคม
ไม่ได้ คุณธรรมนี้ต้องใช้เวลาปลูกฝังเป็นเวลานาน และต้องปฏิบัติสม่าเสมอจนกว่าจะปฏิบัติเองได้
และเกิดความเคยชิน
4. ความซื่อสัตย์ บุคคลสามารถปฏิบัติตนทางกาย วาจา จิตใจ ที่ ตรงไปตรงมา
ไม่แสดงความคดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ลั่นวาจาว่ าจะทางานสิ่งใดก็ต้องทาให้
สาเร็จ ไม่กลับกลอก มีความจริงใจต่อทุกคน จนเป็นที่ไว้วางใจของคนทุกคน
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5. ความเสียสละ บุคคลสามารถปฏิบัติตนโดยการอุทิศกาลังกาย กาลังทรัพย์
กาลังปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมด้วยความตั้งใจจริง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ เป็นที่รักใคร่
ไว้วางใจ เป็นที่ยกย่องของสังคม ผู้คนเคารพนับถือ นาพาซึ่งความสุขสมบูรณ์ในชีวิต
6. ความอดทน บุคคลสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรคใด ๆ มุ่งมั่นที่จะทางานให้บังเกิดผลดีโดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีความอดทนต่อความ
ยากลาบาก อดทนต่อการตรากตราทางาน อดทนต่อความเจ็บใจ อดทนต่อกิเลส
7. การไม่ ท าบาป บุ คคลสามารถละเว้ นพฤติ กรรมที่ ชั่ วร้ ายและไม่ สร้ างความ
เดือดร้อนให้ทั้งทางกาย วาจา ใจ
8. ความสามัคคี บุคคลสร้างความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวซึ่งนาไปสู่ความ
สงบร่มเย็นของครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม จากคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สาระสาคัญ
วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของทุกคน
ในชาติ เป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่ มีความสาคัญต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่มีวินัยในตนเอง จะมีความเป็นผู้นา มีความรับผิดชอบ เคารพ
ระเบียบ กฎ กติกาทางสังคมทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน
อดกลั้ น ตั้ งใจ และเพี ย รพยายาม ควบคุ มอารมณ์แ ละพฤติ ก รรมของตนเองได้เป็ นอย่า งดี
มีการส่งเสริมและพัฒนาวินัยในตนโดยกระบวนการลูกเสือ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัย และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ยกตัวอย่างแนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.1 ความหมายของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.2 ความสาคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 2 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.1 ความหมายของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย หมายถึง การกระทาหรืองดเว้นการกระทา
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ สาหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคม
ให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่ อการอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย
ไม่ ก ระทบกระทั่ ง ซึ่ ง กั น และกั น วิ นั ย และความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยช่ ว ยให้ ค นในสั ง คม
ห่างไกลความชั่วทั้งหลาย สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดวินัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยต่างคนต่างทาตามอาเภอใจ ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มี
ความสงบสุข การงานที่ทาก็จะเกิดผลเสีย
1.2 ความสาคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความสาคัญของวินัยในตนเองมีอย่างน้อย 2 ประการ
ประการที่ ห นึ่ ง เหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว แต่ ล ะบุ ค คล ในเรื่ อ งการ
แสวงหาความรู้ เนื่องจากปัจจุบันมีอยู่มากมาย ไม่อาจบรรจุไว้ในหลักสูตรได้หมดแต่ละคน
จึงควรแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากที่ปรากฏในหลักสูตรของสถานศึกษา ฉะนั้น
จึงจาเป็นต้องฝึกให้มีการควบคุมตนเอง มีความเฉลียวฉลาด และมีความเป็นอิสระ เพื่อจะได้
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้มากที่สุด
ประการที่สอง ชุมชนจะเจริญและมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปได้ จะต้องอาศัย
พลเมืองแต่ละคนทาความดี และเสียสละให้แก่ชุมชน ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น
ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
พฤติกรรมของผู้มีวินัยในตนเอง มีดังนี้
1 มีความเชื่ออานาจภายในตนเอง
2 มีความเป็นผู้นา
3 มีความรับผิดชอบ
4 ตรงต่อเวลา
5 เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้อื่น
6 มีความซื่อสัตย์สุจริต
7 รู้จักหน้าที่และกระทาตามหน้าที่เป็นอย่างดี
8 รู้จักเสียสละ
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9 มีความอดทน
10 มีความตั้งใจเพียรพยายาม
11 ยอมรับผลการกระทาของตน
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การที่บุ ค คลขาดวินั ย และความเป็ น ระเบี ยบเรี ยบร้ อ ยในตนเอง มี ผ ลทาให้
ขาดวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมไปด้วย วินัยในตนเอง เป็นพื้นฐานของการ
ควบคุมตัวเอง ให้มีวินัยทางสังคม การมีวินัยในตนเองจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริม เพื่อเป็น
พื้นฐานของการควบคุมตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างวินัยทางสังคม การมีวินัยจึงถือเป็นพื้นฐาน
ในการดาเนินกิจกรรมในสังคม และการรวมกันอยู่ของกลุ่ม การปลูกฝังวินัยจะทาให้บุคคล
ยอมรับกฎเกณฑ์ที่สังคมกาหนด และวินัยยังเป็นวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งจะทาให้เด็กเรียนรู้
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ ทาให้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถควบคุมตนเองได้
มีมโนธรรมที่ดีและมีความมั่นคงทางอารมณ์ ด้วยเหตุนี้การปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้แก่คน
ในชาติเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนั้น ควรเริ่มต้นที่เยาวชน โดยให้ประพฤติและ
ฝึกฝนจนเป็นนิสัย เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยในอนาคต
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กในวัยทารก และให้แรงจูงใจ
ทางจริยธรรมแก่เด็กที่โตแล้ว การพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ
ที่แวดล้อมตัวเด็กและต้องใช้วิธีการกระตุ้นหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอย่างเหมาะสมด้วย
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วิธีการพัฒนาวินัยในตนเอง
1. สร้างวินัยด้วยการทาให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน
สร้ างวิ นั ยด้ วยการทาให้ เป็ นพฤติ กรรมเคยชิน วิ ธี ฝึ กวิ นั ยที่ดี ที่สุ ดต้ องอาศั ย
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ดาเนินชีวิตกันด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ยึดมั่นในความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมที่เคยชินนั้น การฝึกคนต้องใช้ความสามารถและต้องมีระบบต้องสอดคล้องกั บ
ธรรมชาติให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน ถือว่าต้องสร้างวินัยให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน
2. การสร้างวินัยโดยใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม
วินั ยจะทาให้เกิ ดความสุ ขและประพฤติป ฏิบั ติ ด้ว ยความพึ ง พอใจ โดยใช้
ปั จ จั ย อย่ า งอื่ น มาช่ ว ยอี ก ได้ เช่ น มี กั ล ยาณมิ ต ร วิ นั ย ก็ เ กิ ด ได้ ง่ า ย มี ศ รั ท ธาและความรั ก
เป็นองค์ประกอบเสริม ในการสร้างวินัยจากพฤติกรรมที่เคยชิน คือ
2.1 เป็นต้นแบบที่ดีของพฤติกรรม (ศีล)
2.2 มีความรัก ทาให้เกิดความอบอุ่น มีความเป็นกันเองพร้อมศรัทธาและ
ความสุข (จิตใจ)
2.3 มีเหตุมีผล เข้าใจเหตุผลและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทา (ปัญญา)
2.4 สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ คือ การตั้งเป็นอุดมคติในจิตใจ
ทาให้ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง มีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคติ ใฝ่ตั้งใจจริง ปฏิบัติตาม
วินัย มีความภูมิใจ รักษาวินัย
3. สร้างวินัยโดยใช้กฎเกณฑ์บังคับ
การสร้างวินัยโดยใช้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์บังคับควบคุมโดยมีการลงโทษ
วิธีนี้ก็สร้างวินัยได้ บางครั้งได้ผ ลแต่เมื่อกฎเกณฑ์นั้นไม่บีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลา
ยาวพอที่จะให้คนผ่านเข้าสู่ความเคยชินจนเขาไม่รู้ตัว พอกลายเป็นความเคยชินไปแล้วก็เข้าสู่
กฎธรรมชาติตามวิธีแรก คือเป็นวินัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยการสร้างพฤติกรรมเคยชิน จนกลายเป็น
เรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติที่ รับทอดมาจากการใช้อานาจบีบบังคับ อันนั้นต่างหาก
ที่ได้ผล
4. การเสริมสร้างวินัยในตนเอง
วินัยนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สังคมมนุษย์จาเป็นต้องมีวินัยเพื่อทาให้เกิดระบบ ระเบียบ ซึ่งเป็น

39

ปัจจัยสาคัญในการสร้างความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตและสังคม วินัยต้องเริ่ม
จากตนเองก่อนเป็นอันดับแรก
วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรม โดยเกิดจากความรู้สึก มองเห็นคุณค่าในการปฏิบัติด้วยตนเอง มิได้เกิดจากอิทธิพล
ภายนอก เช่น ระเบียบ คาสั่ง การบังคับ ถึงแม้จะมีอุปสรรคไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได้
ตัวอย่าง แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ระเบียบแถวลูกเสือ
การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกให้ลูกเสือเกิดความพร้อมเพรียง มีระเบียบ
วินัย และความสามัคคี รวมทั้งสามารถฟังและปฏิบัติตามคาสั่งได้
การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุ่งหมายโดยทั่วไปเพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้มี
ระเบียบวินยั อันดีงาม รู้จักฟังคาบอก คาสั่ง และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง มุ่งส่งเสริมให้เกิดความมานะ
อดทน ในอันที่บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะของลูกเสือ
การฝึกระเบียบแถวให้ผล 2 แบบ คือ ทางร่างกายและจิตใจ
ในทางร่างกาย เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง มีทรวดทรงสมส่วน มีท่าทางองอาจ
ผึ่งผาย และเป็นผู้มีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหวอิริยาบถได้คล่องแคล่ว ว่องไว
ในทางจิตใจ ฝึกให้เป็นผู้ที่มีอุดมคติในการรักษาเกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน
และมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะปฏิบัติกิจการในหน้าที่
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
สาระสาคัญ
การลู ก เสื อ ไทย ได้ ถื อ ก าเนิ ด โดยองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทย ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งมี
ความเจริญรุดหน้าสืบมากว่า 107 ปี อย่างมีคุณค่า และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับความมั่นคง มีพระราช
ประสงค์เห็นคนไทยมีวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ สร้างวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดังนั้น
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็น
พระราชมรดกอันล้าค่ายิ่งที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้า อยู่ หัว รัชกาลที่ 6 ได้พ ระราชทานไว้ ให้ แก่ป วงชนชาวไทย จึ งได้ น้อ มน ากิ จการลูก เสื อ
กระบวนการลูกเสือ รวมทั้งเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลูกเสือมาเป็นหลักในการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียน กศน. ในฐานะที่เป็นลูกเสือ กศน. ให้มีทักษะชีวิต
สามารถดารงชี วิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถนาอุดมการณ์ คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ มาใช้ในชีวิตประจาวัน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสง่างามในการ
ดารงตนให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ การให้บริการ และบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความเป็นมา และความสาคัญของลูกเสือ กศน.
2. อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
3. อธิบายบทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน.
1.1 ความเป็นมาของลูกเสือ กศน.
1.2 ความสาคัญของลูกเสือ กศน.
เรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
เรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 2 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน.
ความเป็นมาและความสาคัญของการมีลูกเสือ กศน.
การลูกเสือไทย ได้ถือกาเนิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย และมีความเจริญ
รุดหน้าสืบมากว่า 107 ปี อย่างทรงคุณค่า ซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้าค่ายิ่ง ที่พระบาทสมเด็จ
พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทาน
ไว้ใ ห้แ ก่ป วงชนชาวไทย ต่อ มาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร
รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับความมั่นคง มีพระราชประสงค์เห็นคนไทย
มีวินัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ สร้างวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
สานั กงาน กศน. ได้ ตระหนักและเห็นคุณค่ าของกิจการลูกเสือ จึงได้น้อมน า
พระบรมราโชบายดังกล่าว มากาหนดเป็น นโยบาย หลักสูตร และแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กศน. โดยนากระบวนการลูกเสือ เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการลูกเสือเป็นหลัก ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียน กศน.
มี ทั ก ษะชี วิ ต สามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข สามารถน าอุด มการณ์
คาปฏิญ าณ และกฎของลูก เสือ มาปรับ ใช้ใ นชีวิต ประจาวัน มีร ะเบีย บวิ นัย มีคุ ณธรรม
จริยธรรม และมีความสง่างามในการดารงตนให้เป็นพลเมืองดี บาเพ็ญประโยชน์ต่อ ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
ลูก เสือ กศน. เป็น ลูก เสือ ที่อ ยู่ในกองลูก เสือ วิส ามัญ ของสถานศึก ษา สัง กัด
สานัก งาน กศน. จึง ต้อ งมีค วามพร้อ มในการประพฤติป ฏิบัติต นตามคติพ จน์ ของลูกเสือ
วิสามัญ คือ “บริการ” ลูกเสือ กศน. ต้องพร้อมและพัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา
ด้านจิตใจ ด้านศีลธรรม และมีความพร้อมในการเป็นผู้นาในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน.
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ลูกเสือ กศน. เป็นผู้มีความสาคัญต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ลูกเสือ กศน. ทุกคนพึงนาอุดมการณ์ คาปฏิญาณ กฎ และ
คติพจน์ของลูกเสือ เป็นหลักในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ และมี
จิตอาสาให้ “บริการ” ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน สังคม และสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ
การพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาทางด้านความคิดเรื่องศาสนา ซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันไปตามศาสนา
ที่ตนนับถือ มุ่งเน้น ยึดมั่นในหลักการของศาสนา เพื่อให้บรรลุผลแห่งความจงรักภักดีต่อศาสนา
2. พัฒนาทางด้านความรู้สึกด้านค่านิยม มุ่งเน้นการเอาใจใส่ ระมัดระวังในการ
เผชิญปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ
3. พัฒนาทางด้านร่างกาย มุ่งเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง
4. พัฒนาทางด้านสติปัญญา มุ่งเน้นการทางานอดิเรก การฝีมือ การรู้จักใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์
5. พัฒนาทางด้านสังคม มุ่งเน้นการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. พัฒนาทางด้านการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม มุ่งเน้นการทางานเป็นระบบหมู่
ในบทบาทของผู้นา และผู้ตาม
7. พั ฒ นาทางด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน มุ่ ง เน้ น ความส าคั ญ ของความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีต่อผู้อื่นด้วยการบาเพ็ญประโยชน์
8. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความสนใจในสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
การพัฒนาชุมชน สังคม ในด้านต่าง ๆ เช่น
1. การเป็นพลเมืองดี และการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ลูกเสือ กกต.)
2. การดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
3. การสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด (ลูกเสือยาเสพติด)
4. การป้องกันและช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ (ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย)
5. การช่วยอานวยความสะดวกด้านการจราจร (ลูกเสือจราจร)
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6. การร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ข้อมูลข่าวสารที่เป็นภัยออนไลน์ (ลูกเสือไซเบอร์)
7. การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด)
8. การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้ความรู้สืบไป (ลูกเสือวัฒนธรรม)
9. การป้องกันการทารุณกรรมต่อสัตว์ (ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์)
10. การช่วยดูแล ป้องกันอนุรักษ์ป่าไม้ (ลูกเสือป่าไม้)
11. การสร้างความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง รู้จักสามัคคีในหมู่คณะและส่วนรวม
(ลูกเสือรัฐสภา)
12. การป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง ลดความเหลื่อมล้า (ลูกเสือสันติภาพ)
13. การสร้างโอกาสทางเลือกให้กับชีวิต (ลูกเสือสาหรับผู้ด้อยโอกาส)
ลู ก เสื อ กศน. สามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว หรื อ คิ ด รู ป แบบกิ จ กรรม/
โครงการขึ้นมาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ทีม่ ีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ลูกเสือ กศน. มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ศักยภาพ และสมรรถนะที่ทันต่อสภาพความจาเป็น ตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลง
ของสั งคม เพื่ อให้ มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ น ดั งนั้ น การพั ฒนาตนเอง จะต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจ
ถึงความสาคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รู้วิธีการวางแผนพัฒนาตนเอง ในบทบาทของผู้นา
และผู้ตาม
ผู้เรียน กศน. ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือ กศน. เริ่มต้นด้วยการแสวงหาความรู้ทั่วไป
ที่เกี่ยวกับทักษะการดารงชีวิต โดยใช้กระบวนการคิดเป็น ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับทักษะลูกเสือ
กิจ กรรมกลางแจ้ง การคิ ดวิ เคราะห์ การตัด สิน ใจแก้ปั ญหา และเข้ า พิธี ประจ ากองลู กเสื อ
วิสามัญ โดยผู้กากับกองลูกเสือ วิสามัญ จะเป็นผู้ประกอบพิธีประจากองให้แก่ลูกเสือ กศน.
ให้ลูกเสือ กศน.แต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ มาพร้อมกันที่ คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den)
หรือสถานที่นัดหมายอื่นที่เหมาะสม เพื่อทบทวนหลักการ การเป็นพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ
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พิจารณาคติพจน์ คาปฏิญาณ และกฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ ที่จะนาสู่การปฏิบัติตนเป็นคนดี
สารวจตัวเอง และเข้าพิธีประจากองตามลาดับ
การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือ กศน. คือ “บริการ” ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจ
ของลูกเสือ กศน. ที่จะต้องยึดมั่นในการเสียสละด้วยการบริการ แต่การบริการนี้มิได้หมายถึง
เป็นผู้รับใช้หรือคนงาน การบริการในความหมายของการลูกเสือนี้ เรามุ่งที่จะอบรมบ่มนิสัยและ
จิตใจให้ได้รู้จักเสียสละ ได้รู้จักวิธีหาความรู้และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตและ
ในที่สุดก็จะทาให้สามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุขในสังคม
การบริการ หมายถึง การประกอบคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ ด้วยการถือว่า
เป็นเกียรติ ประวั ติสูงสุ ดแห่ง ชีวิตของเรา ในการที่ รู้จักเสียสละความสุขส่ วนตัว เพื่อบ าเพ็ ญ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อจุดมุ่งหมายให้สังคมสามารถดารงอยู่ได้โดยปกติ เป็นการสอนให้ลูกเสือ
วิสามัญตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไม่เอาเปรียบผู้ที่ยากจนหรือด้อยกว่า นอกจากนั้นการบริการแก่ผู้อื่น
เปรียบเสมือนเป็นการชาระหนี้ที่ไ ด้เกิดมาแล้ว อาศัยอยู่ในโลกนี้ ด้วยความมุ่งหวังจะให้ทุกคน
เข้ าใจในการใช้ชี วิ ต อยู่ ร่ว มกั น ในสั ง คม มองเห็ นความจ าเป็ น ของสั ง คมว่ าไม่ มี ใ ครสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้โดยลาพัง ทุกคนจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าด้านอาหารการกิน ด้านเครื่องนุ่งห่ม
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ
ลู กเสื อ กศน. พึ งน าค าปฏิ ญาณ กฎ และคติ พจน์ ของลู กเสื อ มาเป็ น แนวทาง
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนี้
1. พัฒนาทางกาย พัฒนาทางด้านร่างกาย มุ่งเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
2. พัฒนาทางสติ ปัญญา พั ฒนาทางด้ านสติปั ญญา มุ่ งเน้ นการทางานอดิ เรก
การฝีมือ การรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
3. พัฒนาทางจิตใจศีลธรรม พัฒนาทางด้านความคิดเรื่องศาสนา ซึ่งมีวิธีการ
แตกต่างกันไป ตามศาสนาที่ตนนับถือ มุ่งเน้นยึดมั่นในหลักการของศาสนา เพื่อให้บรรลุผล
แห่งความจงรักภักดีต่อศาสนา
4. พัฒนาในเรื่องสร้างค่านิยมและเจตคติ พัฒนาทางด้านความรู้สึกด้านค่านิยม
มุ่งเน้นการเอาใจใส่ ระมัดระวังในการเผชิญปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ
5. พัฒนาทางสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มุ่งเน้นการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
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6. พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม สร้างสัมพันธภาพทางสังคม มุ่งเน้นการทางาน
เป็นระบบหมู่ ในบทบาทของผู้นา และผู้ตามที่ดี
7. พัฒนาสัมพันธภาพต่อชุมชน มีความรับผิดชอบต่อชุมชน มุ่งเน้นความสาคัญ
ของความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อผู้อื่นด้วยการบาเพ็ญประโยชน์
8. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความสนใจในสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ธรรมชาติ
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ
สาระสาคัญ
จากค าปฏิ ญาณของลู กเสื อที่ ว่ า “ข้ าจะช่ วยเหลื อผู้ อื่ นทุ กเมื่ อ ”ลู กเสื อ กศน.
ซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญและยึดถือคติพจน์ว่า “บริการ” จึงเป็นผู้ที่มีจิตอาสา คือ ผู้ที่ไม่นิ่งดูดาย
เป็นผู้เอาใจใส่ และเป็นผู้มีจิตสานึก มีความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการประพฤติ
ปฏิบัติตน มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ยอมรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น ตลอดจนเต็ ม ใจที่ ช่ ว ยเหลื อ และบริ ก ารผู้ อื่ น
โดยไม่หวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของจิตอาสา และการบริการ
2. อธิบายหลักการของจิตอาสา และการบริการ
3. อธิบายและนาเสนอวิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา
และการบริการ
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ
1.1 ความหมายและความสาคัญของจิตอาสา
1.2 ความหมายและความสาคัญของการบริการ
เรื่องที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 หลักการของการบริการ
เรื่องที่ 3 วิธกี ารปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา
และการบริการ
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 5 ชั่วโมง

48

สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ
1.1 ความหมายและความสาคัญของจิตอาสา
จิตอาสา หมายถึง จิตสานึกเพื่อส่วนรวมของคนที่รู้จักความเสียสละ เอาใจใส่
เป็นธุระ ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
และปรารถนาที่จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ด้วยการสละเวลา การลงแรง และสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และประเทศชาติ
จิตอาสา มีความสาคัญต่อการตระหนักรู้ และแสดงออก เพื่อทาประโยชน์แก่สังคม
ตลอดจนการช่ วยกั น ดูแ ลรัก ษาสิ่ง แวดล้ อ ม สาธารณะสมบัติ ให้เกิ ดประโยชน์อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า
ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยใช้คุณธรรมเป็นหลัก
1.2 ความหมายและความสาคัญของการบริการ
บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการบาเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง
ต่อผู้อื่นและต่อชุมชน ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธาในคาว่า “บริการ” และลงมือปฏิบัติเรื่องนี้
อย่างจริงจัง ด้วยความจริงใจและมีทักษะหรือความสามารถในการให้บริการนั้นด้วยความ
ชานาญ ว่องไว คือไว้ใจได้ หรือเชื่อถือได้
ความสาคัญของการบริการ เป็นหัวใจสาคัญของลูกเสือ กศน. ซึ่งต้องพัฒนาจิตใจ
ให้อยู่ในศีลธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่ยากจนหรือด้อยกว่า ให้รู้จักการเสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อบาเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อจุดมุ่งหมายให้สังคมสามารถดารงอยู่ได้โดยปกติ ถือว่าเป็น
เกียรติประวัติสูงสุดของชีวิต
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
หลั ก การของจิ ต อาสา มี ที่ม าจากการพั ฒ นาตนเองให้ มี จิ ตส านึ ก ที่ ดี มี น้ าใจ
การที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมต้องการพึ่งพากัน โดย
1. การกระทาของตนเอง ให้ มีค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อ ตนเอง เพื่ อ ป้อ งกั น ไม่ ให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อส่วนรวม เช่น การมีวินัยในตนเอง การควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรม การเชื่อฟังคาสั่ง เป็นต้น
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2. บทบาทของตนที่มีต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแก้ปัญหา
สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น การเคารพสิทธิผู้อื่น
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น
2.2 หลักการของการบริการ
หลักการของการบริการ มีดังนี้
1. ให้บริการด้วยความสมัครใจ เต็มใจที่จะให้บริการ
2. ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เช่น การปฐมพยาบาล
เทคนิคในการช่วยชีวิต เป็นต้น
3. ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการรับบริการ เช่น คนที่กาลังจะจมน้า ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง
คนชรา คนป่วยและผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เป็นต้น
4. ให้ บริ การด้ วยความองอาจ ตั้ งใจท างานให้ เสร็ จด้ วยความมั่ นใจ ด้ วยความ
รั บผิ ดชอบ โดยใช้ ค วามรู้ ที่ มี อยู่ ให้ เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ งานอย่ า งจริ ง จั ง
ในขณะนั้น รู้จักแบ่งเวลา แบ่งลักษณะงาน มีความมุมานะในการทางาน ให้เป็นผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 วิธีการปฏิบัตติ นในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการ
การปฏิบัติ ตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิต อาสาและการบริก าร ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง เป็ น ผู้ มี จิ ต ส านึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้
1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้
2. รู้จักการออกกาลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3. มีความประหยัดรู้จักความพอดี
4. ประพฤติตัวให้เหมาะสม ละเว้นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
5. ทางานที่รับมอบหมายให้สาเร็จ
6. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพึ่งพาตนเองได้
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ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการช่วยเหลือสังคม ไม่ทาให้ผู้อื่น หรือสังคม
เดือดร้อนได้รับความเสียหาย ได้แก่
1. มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทา
ให้พ่อแม่เสียใจ
2. มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา ครูอาจารย์ เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟั ง
คาสั่งสอนของครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติ
ของสถานศึกษา
3. มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น เช่น ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
4. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสมบัติของส่วนรวม ให้ความร่วมมือต่อสังคมในฐานะพลเมืองดี
การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อการบริการ ต้องตระหนักในสิ่งต่อไปนี้
1. บริการแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะให้บริการตนเอง
ก่อน ทั้งในด้านการเงิน สุขภาพ เวลาว่าง สติปัญญา ฯลฯ หากยังไม่มีความพร้อม ก็ไม่อาจ
ให้บริการแก่ผู้อื่นได้ หรือได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะตราบใดที่เรายังต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
หรือต้องอยู่ภายใต้การโอบอุ้มค้าชูของผู้อื่น ต้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือเรา แสดงว่าเรายังไม่พร้อม
ฉะนั้น ลูกเสือ กศน. ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการบริการ
2. บริการแก่หมู่คณะ เมื่อฝึกบริการตนเองแล้ว ต้องขยายการให้บริการแก่หมู่คณะ
ในการหาประสบการณ์ หรือความชานาญ ด้วยการบริการเป็นรายบุคคล บริการแก่ครอบครัว
บริการแก่บุคคลใกล้ชิด อันเป็นส่วนรวม ลูกเสือ กศน. ทุกคนควรมีประสบการณ์ ภาคปฏิบัติ
ในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือหมู่คณะด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เป็นมิตร
กับคนทุกคน ซื่อสัตย์สุจริต มีกริยาสุภาพ และใช้วาจาสุภาพไม่หยาบโลน
3. บริการแก่ชุมชน เมื่อฝึกบริการแก่ตนเอง และบริการแก่หมู่คณะแล้ว สมควร
ที่จะไปบริการแก่ชุมชนตามสติปัญญา ประสบการณ์ และความสามารถแนวคิดในการบริการ
แก่ชุมชน คือ การชาระหนี้แก่ชุมชนด้วยการร่วมมือ เสียสละร่วมกัน เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม
อันเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น การพัฒนาอาคาร สถานที่ บ้านเมืองในชุมชนนั้น การสร้าง
สาธารณสถาน เช่น ทาความสะอาด การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ การควบคุมการจราจร
การดับเพลิง การจัดงานรื่นเริง งานสังคม เพื่อประโยชน์ของสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะทาให้ลูกเสือ กศน.
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ได้ประสบการณ์จากชีวิตจริง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่อาศัยอยู่ได้ สามารถประกอบอาชีพ
ได้โดยปกติสุข เพราะได้รับการฝึกให้รู้จักเสียสละ เพื่อบริการแก่ชุมชนหรือสังคม โดยไม่ได้เอารัด
เอาเปรียบหรือเห็นแก่ได้
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 วิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
สาระสาคัญ
ลูกเสือ กศน. ได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ บาเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่ อ ชุ ม ชนและสั ง คมโดยไม่ ห วั ง ผลตอบแทน มี ค วามพร้ อ มในการให้ “บริ ก าร”
แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
งานบริการที่ลูกเสือ กศน. สามารถนามาเขียนในลักษณะของโครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม เช่น โครงการบริการชุมชน โครงการจิตอาสา โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน โครงการช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ
คนพิการในชุมชน เป็นต้น
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ควรเริ่มต้นด้วยการสารวจสภาพ
ชุมชน และนามาคิดวิเคราะห์ แยกแยะอย่างรอบคอบ มีเรื่องใดบ้างที่ลูกเสือ กศน. สามารถ
ให้ บ ริ ก าร หรือ มี ส่ ว นร่ว มในการปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาให้ดี ขึ้ น ตามขั้น ตอน เป็ นเหตุ เป็ น ผล
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ควรมี ก ารก าหนดองค์ ป ระกอบของการเขี ย นโครงการที่ ชั ด เจน ตั้ ง แต่
ชื่ อ โครงการ หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน ระยะเวลา
การดาเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินผล
ลูกเสือ กศน. ที่เขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
ต้องไปดาเนินงานทุกขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ในโครงการ และสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
เพื่อนาผลการดาเนินงานตามโครงการไปนาเสนอในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายความหมายและความสาคัญของโครงการ
อธิบายลักษณะของโครงการ
อธิบายองค์ประกอบของโครงการ
เขียนโครงการตามขั้นตอนการเขียนโครงการ
อธิบายขั้นตอนการดาเนินงานตามโครงการ
อภิปรายและสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อการนาเสนอ
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ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความสาคัญของโครงการ
เรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ
เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของโครงการ
เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
เรื่องที่ 5 การดาเนินการตามโครงการ
เรื่องที่ 6 การสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อการนาเสนอ
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ความหมายและความสาคัญของโครงการ
1.1 ความหมายของโครงการ
โครงการ หมายถึง กระบวนการทางานที่ประกอบไปด้วยหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทา
โครงการเป็นตามขั้นตอน ความจ าเป็น มี การกาหนดวัตถุ ประสงค์ มีเป้าหมาย ระยะเวลา
สถานที่ วิธีดาเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ
1.2 ความสาคัญของโครงการ มีดังนี้
1. ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย หรื อ ความต้ อ งการของ
ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยให้การดาเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาของชุมชนที่จาเป็นต้องให้บริการ
4. ช่วยให้การปฏิบัติงาน สามารถดาเนินงานได้ตามตามแผนงาน
5. ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน โดยคณะกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มีความเข้าใจและรับรู้สภาพปัญหาร่วมกัน
6. ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้เพียงพอ เหมาะสาหรับการปฏิบัติงานจริง
เพราะโครงการมีรายละเอียดเพียงพอ
7. ช่วยลดความขัดแย้ง และขจัดความซ้าซ้อนในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่ม
บุคคลหน่วยงาน เพราะโครงการจะมีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
8. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และรับผิดชอบร่วมกัน ตามความรู้ ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล
9. สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน และผู้รับผิดชอบมีความมั่นใจในการทางาน
มากขึ้น
10. ช่วยให้งานดาเนินการไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ
โครงการเป็ น ส่ ว นประกอบที่ ส าคั ญ ของแผนพั ฒ นาทุ ก ระดั บ ลั ก ษณะของ
โครงการต้องมีจุดมุ่งหมาย มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาดาเนินการชัดเจน ระบุความ
ต้องการ งบประมาณ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดาเนินงาน
โครงการเสร็จ ประเภทของโครงการ มีดังนี้
1. โครงการที่มีระยะเวลาเป็นตัวกาหนด ได้แก่
1.1 โครงการระยะสั้น หมายถึง โครงการที่ มีระยะเวลาการดาเนินงาน
หรือกาหนดเวลาดาเนินการ ไม่เกิน 2 ปี
1.2 โครงการระยะปานกลาง หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการดาเนินงาน
หรือกาหนดเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 2 - 5 ปี
1.3 โครงการระยะยาว หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการดาเนินงาน
หรือกาหนดเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
2. โครงการที่มีลักษณะงานเป็นตัวกาหนด ได้แก่
2.1 โครงการเดิม หรือโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่อง
จากปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว หรือโครงการ
ที่ต้องมีการดาเนินงานต่อเนื่อง หรือต่อยอด ขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้ เช่น ปีที่ผ่านมา
ได้ มี ก ารจั ด อบรม “ลู ก เสื อ กั บ การดู แ ลเยี ย วยาช่ ว ยเหลื อ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ส าหรั บ
นั ก ศึ ก ษามั ธยมศึ กษาตอนต้ น” ในปี การศึ กษา 2559 ซึ่ งในปี 2560 ก็ อาจมี การด าเนิ นงาน
โครงการในลักษณะเดียวกันแต่เน้นการขยายผลจานวนกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
ผลการดาเนินงานในปีก่อนหน้า โดยใช้วิธีการดาเนินงานโครงการตามรูปแบบเดิม
2.2 โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทาขึ้นใหม่
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 องค์ประกอบของโครงการ
การเขียนโครงการที่เป็นไปตามลาดับขั้นตอน เป็นเหตุ เป็นผล และน่าเชื่อถือ
ควรมีการกาหนดองค์ประกอบของการเขียนโครงการ ไว้ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
: ชื่อโครงการอะไร
2. หลักการและเหตุผล
: เหตุผลทาไมต้องทาโครงการ
3. วัตถุประสงค์
: ทาโครงการนี้ทาไปเพื่ออะไร
4. เป้าหมาย
: ปริมาณเท่าใด ทากับใคร จานวน
เท่าใด
6. วิทยากร (ถ้ามี)
: ระบุว่าใครเป็นผู้ให้ความรู้
(ใช้เฉพาะโครงการอบรม)
5. วิธีดาเนินการ
: โครงการนี้ทาอย่างไร ดาเนินการ
อย่างไร
6. ระยะเวลาดาเนินการ
: จะทาเมื่อใดและนานแค่ไหน
7. สถานที่ดาเนินการ
: จะทาที่ไหน
8. งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ
: ระบุว่าใช้ทรัพยากรอะไร มีค่า
อะไรบ้าง
9 ผู้รับผิดชอบโครงการ
: ใครเป็นคนทาโครงการ
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
: ระบุว่าประสานกับหน่วยงานใดบ้าง
11. การประเมินผล
: จะใช้วิธีการใดที่ทาให้รู้ว่า โครงการ
ประสบความสาเร็จ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. ผู้ประสานงานโครงการ
: ระบุว่าใครเป็นผู้ประสานงานโครงการ

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 องค์ประกอบของโครงการ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
ขั้นตอนการเขียนโครงการ มีดังนี้
1. สารวจชุมชนและสังคม เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพปัญหาต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และกาหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา
โดยการศึกษา สภาพ ปัญหา และสาเหตุของปัญหา เพื่อหาวิธีการคิดค้น วิธีการพัฒนาและ
สาเหตุของปัญหา โดยใช้วิธีการสารวจข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การศึกษาภูมิหลัง
ของชุมชน การสัมภาษณ์ การสอบถาม การทาเวทีประชาคม ฯลฯ เป็นต้น
2. ตรวจสอบข้อมูล หลังจากที่มีการสารวจข้อมูลชุมชนและนาข้อมูลมาสรุป
เรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลดังกล่าว ควรจัดให้มีเวทีเพื่อการตรวจสอบข้อมูล
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลที่สารวจมาได้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3. นาข้อมูลที่ได้ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์ พร้อมจัดลาดับ
ความสาคัญ เพื่อจาแนกความสามรถในการจัดทาโครงการ
4. การกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนและสังคม
เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ได้สารวจชุมชนและสังคม ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน
และสั ง คม น าผลสรุ ป การวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาชุ ม ชนและสั ง คมมาก าหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมว่ามีสภาพปัญหาเป็นอย่างไร มีความต้องการ
อย่ า งไร แล้ ว จึ ง ก าหนดแนวทางแก้ ไ ขตามสภาพปั ญ หานั้ น หรื อ เขี ย นแนวทางเพื่ อ สนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคมนั้น ๆ ควรเขียนในลักษณะของโครงการ เพื่อดาเนินการ
ในการก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนและสั ง คม
ควรขอความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนา ได้เข้ามาร่วมในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน หรือร่วมกันเขียนโครงการด้วย
5. การเขียนและเสนอขออนุมัติโครงการ การเขียนโครงการ ผู้เขียนโครงการ
ต้องนาข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม และข้อมูลที่ได้จากการกาหนด
แนวทางการดาเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเขียนโครงการ ซึ่งการเขียนโครงการ
ควรเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์ประกอบการเขียนโครงการ (ดังตัวอย่าง)
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ตัวอย่างโครงการ
1. ชื่อโครงการ โครงการเพลินคิด จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน
2. หลักการและเหตุผล
ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญและมีคุณประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่ง
สาคัญสาหรับการดารงชีวิต ป่าชายเลนเป็นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้า หรือ
ปากอ่าวซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้าทะเลท่วมถึงในช่วงที่มีน้าทะเลขึ้นสูงสุดประกอบไปด้วยพันธ์ไม้
สกุลไม้โกงกาง เช่น โกงกาง แสม เป็นพืชที่มีรากที่หยั่งลึกแข็งแรงและแผ่บริเวณกว้างขวาง
ลักษณะเช่นนี้ จะช่วยป้องกันลมพายุทางทะเล ไม่ให้พัดทาลายที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทากิน
ของประชาชนแถบชายทะเลและเป็นที่อนุบาลสัตว์น้าทะเล เราจึงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติ
อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี มีความตระหนักว่า ป่าชายเลนมีคุณประโยชน์
มากมาย ซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อย ๆ จนทาให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้า ซึ่งใช้ป่าชายเลน
เป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน จึงจัดทาโครงการ เพลินคิด จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน
เพื่อสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่ลูกเสือ กศน.
อาเภอเมืองจันทบุรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.2 เพื่อสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้น
3.3 เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี จานวน 30 - 60 คน

60

4.2 เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนและนามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีจิตสานึกในการช่วยกันรักษาป่าชายเลน
และช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ขออนุมัติโครงการฯ
5.2 ติดต่อประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 ลุ่มน้าเวฬุ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
5.3 รับฟังบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธี
5.4 ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี ปลูกป่าชายเลน คนละ 10 ต้น
6. ระยะเวลาศึกษาโครงการ วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561
7. สถานที่ดาเนินการ บริเวณป่าชายเลน ตาบลหนองบัว อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
8. งบประมาณ ใช้เงินบริจาค จานวน 3,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.1 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
10.2 สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 ลุ่มน้าเวฬุ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
11. การประเมินผล
11.1 การสังเกต
11.2 การสัมภาษณ์
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี มีความสามัคคีในหมู่คณะและเห็นความสาคัญ
ของป่าชายเลนมากขึ้น
12.2 ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดี ทรัพยากรจะมีความอุดมสมบูรณ์
12.3 ได้ความรู้และวิธีปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้องและป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
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13. ผูป้ ระสานงานโครงการ
นางนันทิยา หากุหลาบ หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี
โทร 089-7443982
ลงชื่อ .......................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางนันทิยา หากุหลาบ)
หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี
ลงชื่อ ........................................ ที่ปรึกษาโครงการ
(นายศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท์)
ครู กศน. ตาบล
ผู้กากับกองลูกเสือ
ลงชื่อ .......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(ว่าที่ร้อยโท เตชวัตร แก้วเกตุ)
ครูชานาญการพิเศษ
ผู้กากับกลุ่มลูกเสือ
ลงชื่อ .......................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์)
ผู้อานวยการศูนย์ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี
ผู้อานวยการลูกเสือ กศน. อาเภอเมืองจันทบุรี

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 5 การดาเนินงานตามโครงการ
การดาเนินงานตามโครงการ เป็นการดาเนินงานหลังจากที่โครงการได้รับความ
เห็นชอบ หรืออนุมัติให้ดาเนินงานตามโครงการที่เขียนเสนอไว้ โดยดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แนวทางการดาเนินงาน หรือวิธีดาเนินการ หรือกิจกรรมที่เขียนไว้ในโครงการ ซึ่งควรดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน ขั้นตอนที่เขียนไว้ เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด โดยคานึงถึงผลที่ควร
เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ การดาเนินงานโครงการควรมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ดาเนินการทบทวน หรือทาความเข้าใจรายละเอียดที่เขียนไว้ในโครงการที่ได้รั บ
การอนุมัติให้ดาเนินการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อการสร้างความเข้าใจก่อนการดาเนินงาน
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินงานตามวิธีดาเนินการ หรือ กิจกรรมที่ปรากฏ
อยูใ่ นโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยคานึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ
3. เมื่ อ ด าเนิ น งานตามโครงการเสร็ จ สิ้ น แล้ ว ควรจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการตามรูปแบบ หรือแนวทางที่กาหนดไว้ในโครงการ
4. เมื่อประเมินผลการดาเนินงานเสร็จเรียนร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้อนุมัติโครงการต่อไป
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การดาเนินงานตามโครงการ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 6 การสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อการนาเสนอ
หลังจากที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จะต้องสรุปผลการดาเนินงาน
ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น การสรุปผลการดาเนินงานควรประกอบด้วยเนื้อหาที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ผลการด าเนิน งานที่ สอดคล้ องกับ วัต ถุป ระสงค์ หรือ ผลที่เกิด ขึ้น ตาม “ผลที่
คาดว่าจะได้รับ” ที่เขียนไว้ในโครงการ
2. ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานตามโครงการ โดยให้ระบุปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหา หรืออุปสรรคเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก
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3. ข้ อเสนอแนะ เป็ นการเขี ยนข้ อเสนอแนะแนวทางเพื่ อจะท าให้ การปฏิ บั ติ งาน
โครงการในครั้งต่อไป ประสบผลสาเร็จได้ง่ายขึ้น
ทั้งนี้ การสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ เพื่อนาเสนอผลต่อที่ประชุม
สามารถจัดทาได้ตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. ส่วนนา เป็นส่วนแรกของรายงาน ซึ่งควรประกอบด้วย
1. ปก ควรมีทั้งปกนอก และปกใน ซึ่งมีเนื้อหาซ้ากัน
2. คานา หลักการเขียนคานาที่ดีจะต้องทาให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ต้องการที่จะ
อ่านเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
3. สารบัญ หมายถึง การระบุหัวข้อสาคัญในเล่มรายงาน โดยต้องเขียนเรียงลาดับ
ตามเนื้อหาของรายงาน พร้อมระบุเลขหน้า
2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ หรือความเป็นมา และความสาคัญของโครงการ
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมายของโครงการ
4. วิธีดาเนินการ หรือกิจกรรมที่ได้ดาเนินงานตามโครงการเป็นการเขียนถึงขั้นตอน
การดาเนินงานโครงการแต่ละขั้นตอนตามที่ได้ปฏิบัติจริง ว่ามีการดาเนินการอย่างไร
5. ผลที่เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิน งานโครงการเป็นการเขี ยนผลการดาเนิน งาน
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการดาเนินงานโครงการ
6. ข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานโครงการ (เป็นการเสนอความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่าน หรือต่อการดาเนินงานโครงการในครั้งถัดไป)
7. ภาคผนวก (ถ้ามี) เช่น รูปภาพจากการดาเนินงานโครงการ แบบสอบถาม
หรือเอกสารที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโครงการ เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว ให้นา
รูปเล่มรายงานส่ง/เสนอต่อผู้ที่อนุมัติโครงการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน
โครงการ ต่อไป
นอกจากนี้ การเสนอผลการดาเนินงานโครงการ บางหน่วยงาน หรือบางโครงการ
ผู้อนุมัติโครงการ อาจมีความประสงค์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการนาเสนอโครงการในลักษณะของ
การพูด สื่อสาร ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ ผู้นาเสนอ จึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมและปฏิบัติ ดังนี้
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1. ผู้นาเสนอ ควรมีการสารวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ทั้งใน
เรื่องของบุคลิกภาพ การแต่งกายที่เหมาะสม และการทาความเข้าใจกับเนื้อหาที่จะนาเสนอ
เป็นอย่างดี หากมีผู้นาเสนอมากกว่า 1 คน ควรมีการเตรียมการโดยการแบ่งเนื้อหารับผิดชอบ
ในการนาเสนอ เพื่อให้การนาเสนอเกิดความต่อเนื่อง ราบรื่น
2. กล่าวทักทาย/สวัสดีผู้ฟัง โดยเริ่มกล่าวทักทายผู้อาวุโสที่สุดแล้วเรียงลาดับ
รองลงมาจากนั้นแนะนาตนเอง แนะนาสมาชิกในกลุ่ม และแนะนาชื่อโครงการ
3. พูดด้วยเสียงที่ดัง อย่างเหมาะสม ไม่เร็ว และไม่ช้าเกินไป
4. หลีกเลี่ยงการอ่าน แต่ควรจดเฉพาะหัวข้อสาคัญ ๆ เพื่อใช้เตือนความจา
ในขณะที่พูดรายงาน โดยผู้นาเสนอควรจัดความคิดอย่างเป็นระบบ และนาเสนออย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเป็นธรรมชาติ
5. ผู้นาเสนอควรรักษาเวลาของการนาเสนอ โดยไม่พูดวกไปวนมาหรือพูดออก
นอกเรื่องจนเกินเวลา
6. รู้จักการใช้ท่าทางประกอบการพูดพอสมควร
7. ควรมีสื่อประกอบการนาเสนอ เพื่อให้การนาเสนอมีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ
และเพื่อความสมบูรณ์ในการนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้
ซักถามเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจในกรณีที่ผู้ฟังมีข้อสงสัย
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 การสรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการเพื่อการนาเสนอ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
ทักษะลูกเสือ
สาระสาคัญ
ทักษะลูกเสือ เป็นทักษะพื้นฐานที่ลูกเสือ กศน. ควรรู้ มีความเข้าใจและสามารถ
นาไปใช้ในชีวิต ประจาวัน และพัฒนาให้เป็นทักษะในการเอาชีวิตรอด หรือช่วยชีวิตผู้อื่นได้
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการทาหน้าที่ “บริการ” หรือบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
รวมทั้งเป็นการฝึกฝนตนเองให้เป็นมีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ลูกเสือ กศน. ควรมีทักษะพื้นฐานในเรื่องแผนที่ – เข็มทิศ และเงื่อนเชือก ทั้งนี้
เพราะวิชาแผนที่ ช่วยให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของพิกัด ทิศทาง ตาแหน่งที่ตั้ง ตลอดจนลักษณะ
ภูมิประเทศเบื้องต้นของสถานที่แต่ละแห่ง ช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม
และหากมีการใช้เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลด้านทิศทาง ประกอบแผนที่ด้วย
ย่อมทาให้การเดินทางมีประสิทธิภาพ
ส าหรับ วิ ช าเงื่ อ นเชื อ ก เป็ น วิ ช าส าคั ญ ที่ ลู ก เสื อ ทั่ ว โลกจะต้ อ งรู้ เข้ า ใจ และ
น าไปใช้ ในชี วิ ต ประจ าวั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ต้ อ งน าไปใช้ ใ นการร่ ว มกิ จ กรรมของลู ก เสื อ
ทุกกิจกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการทากิจกรรมการเรียนรู้ ฐานผจญภัย ฐานบุกเบิก หรือ
ผูกมัดให้เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ สาหรับการอยู่ค่ายพักแรม
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมายและความสาคัญของแผนที่ - เข็มทิศ
อธิบายวิธีการใช้เข็มทิศ
อธิบายความหมาย และความสาคัญของเงื่อนเชือก
ผูกเงื่อนเชือกได้ถูกต้อง

ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 แผนที่ – เข็มทิศ
1.1 ความหมายและความสาคัญของแผนที่
1.2 ความหมายและความสาคัญของเข็มทิศ
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เรื่องที่ 2 วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ
2.1 วิธีการใช้แผนที่
2.2 วิธีการใช้ เข็มทิศ
เรื่องที่ 3 เงื่อนเชือก
3.1 ความหมายของเงื่อนเชือก
3.2 ความสาคัญของเงื่อนเชือก
3.3 การผูกเงื่อนเชือก
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 แผนที่ - เข็มทิศ
1.1 ความหมาย และความสาคัญของแผนที่
แผนที่ คื อ สิ่ ง ที่ แ สดงรายละเอี ย ดของภู มิ ป ระเทศบนพื้ น ผิ ว โลกทั้ ง ที่ มี อ ยู่
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยจาลองไว้บนวัตถุพื้นราบด้วยมาตราส่วนใดมาตราส่วนหนึ่ง
ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้อาจแสดงด้วยเส้น สี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สีที่ใช้ในแผนที่
ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่
สีน้าเงินแก่
แสดงถึง
ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
สีฟ้าอ่อน
แสดงถึง
เขตน้าตื้น หรือไหล่ทวีป
สีเขียว
แสดงถึง
ที่ราบระดับต่า
สีเหลือง
แสดงถึง
ที่ราบระดับสูง
สีแสด
แสดงถึง
ภูเขาที่สูงปานกลาง
สีแดง
แสดงถึง
ภูเขาที่สูงมาก
สีน้าตาล
แสดงถึง
ยอดเขาที่สูงมาก ๆ
สีขาว
แสดงถึง
ยอดเขาที่สูงจนมีหิมะปกคลุม
สีที่ใช้ในแผนที่ทั่วไป ได้แก่
สีดา
ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน
สีแดง
ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน
สีน้าเงิน
ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นน้าหรือทางน้า เช่น ทะเล แม่น้า
สีเขียว
ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นป่าไม้ และบริเวณที่ทาการเพาะปลูก
สีน้าตาล
ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง
ความสาคัญของแผนที่
1. ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ โดยแผนที่จะให้
ข้อมูลเบื้องต้นของพิกัดทิศทางและตาแหน่งของสถานที่ในการเดินทางในเบื้องต้นที่ชัดเจนขึ้น
2. แผนที่จะช่วยให้เข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐานของสภาพลักษณะภูมิประเทศเบื้องต้น
ของสถานที่ในแต่ละแห่ง ช่วยให้สามารถวางแผนในการเดินทางได้อย่างเหมาะสม
3. ความเข้าใจในชนิดของแผนที่ จะช่วยให้รู้จักที่จะเลือกใช้ประโยชน์จากแผนที่
ในแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ชนิดของแผนที่
แผนที่โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1) แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลก ความสูงต่า ใช้แสดงตาแหน่ง ระยะทาง
และเส้นทาง
2) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่า ละเอียด
กว่าและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแผนที่แบนราบ
3) แผนที่ภาพถ่าย ทาขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความ
ถูกต้องมากกว่าแผนที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นอย่างชัดเจน
นอกจากนี้ยังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น
(1) แผนที่ทั่วไป เช่น แผนที่โลก แผนที่ประเทศต่าง ๆ
(2) แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่าของภูมิประเทศ
(3) แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
(4) แผนที่เดินอากาศ ใช้สาหรับการบิน เพื่อบอกตาแหน่ง และทิศทาง
ของเครื่องบิน
(5) แผนที่เดินเรือ ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง
(6) แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยต่าง ๆ
(7) แผนที่การขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ฯลฯ
สัญลักษณ์ในแผนที่
สัญลักษณ์ (SYMBOL) เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏ
อยู่บนพื้นผิวโลก ฉะนั้น เมื่ออ่านแผนที่จึงควรตรวจดูเครื่องหมายแผนที่ก่อนเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะ
ป้องกันมิให้ตีความหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผิดพลาดได้ ในแผนที่ชุด L 7017 จะแสดงสัญลักษณ์
3 ประเภท คือ
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1. สัญลักษณ์เป็นจุด (POINT SYMBOL)
ก. สัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิต เช่น วัด โรงเรียน ศาลาที่พัก ที่ตั้งจังหวัด ฯลฯ
ที่ตั้งจังหวัด อาเภอ
วัดมีโบสถ์
ไม่มีโบสถ์
สานัก; ศาลาที่พัก
เจดีย์พระปรางค์หรือสถูป
โบสถ์คริสต์ศาสนา
ศาลเจ้าหรือศาลเทพารักษ์; โบสถ์มุสลิม
โรงเรียน
บ่อน้า
ทิศเหนือ

ทิศตะวันออก
ทิศใต้

ทิศตะวันตก
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แผนที่สังเขปของลูกเสือ
“แผนที่ สัง เขป” คื อ แผนที่ หรื อ รูป ภาพแผนที่ หรื อเส้น ทางในการเดิ นทาง
แสดงรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ตามความต้ อ งการ แผนที่ สั ง เขปนี้ จ ะให้ ค วามละเอี ย ดถู ก ต้ อ ง
พอประมาณเท่านั้น
แผนที่สังเขปของลูกเสือ จะแสดงลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับเส้นทาง สิ่งจาเป็นในการทาแผนที่สังเขป คือ ต้องใช้เข็มทิศเป็น และรู้ระยะก้าวของตน
โดยทั่วไปคนปกติจะมีความยาว 1 ก้าวเท่ากับ 75 เซนติเมตร เดินได้นาทีละ 116 ก้าว เดินได้
ชั่วโมงละ 4 กิโลเมตรโดยประมาณ
การอ่านแผนที่
วางแผนที่ในแนวราบบนพื้นที่ได้ระดับ ทิ ศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ
จัดให้แนวต่าง ๆ ในแผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว
1.2 ความหมาย และความสาคัญของเข็มทิศ
ความหมายของเข็มทิศ
เข็มทิศ คือ เครื่องมือสาหรับใช้หาทิศทางหรือบอกทิศทางในแผนที่
ความสาคัญของเข็มทิศ
เข็ ม ทิ ศ มี ค วามส าคั ญ ในการบอกทิ ศ ที่ ส าคั ญ ทั้ ง 4 ทิ ศ คื อ ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หรืออาจจะบอกรายละเอียดเป็น 8 ทิศ 16 ทิศ หรือ 32 ทิศก็ได้
ในกรณีการเดินทางไกลของลูกเสือ เข็มทิศเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญในการบอกทิศทางไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง หากกรณีหลงป่าหรือหลงทาง ลูกเสือสามารถแจ้งพิกัดให้ผู้ช่วยเหลือได้
การหาทิศ
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือค่อย ๆ หมุน
หน้าปัดของเข็มทิศให้ตาแหน่งตัวเลข หรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือ
ของเข็มทิศ เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้วจะสามารถอ่านทิศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องจาก
หน้าปัดเข็มทิศ
ลู ก เสื อ สามารถน าเข็ ม ทิ ศ ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้ เช่ น การเดิ น ทางไกล
การสารวจป่า การผจญภัย การสารวจและการเยือนสถานที่ เป็นต้น เมื่อเริ่มออกเดินทาง ลูกเสือ
ควรหาทิศที่จะมุ่งหน้าไปให้ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถ
หาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้
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ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ
1. จับถือด้วยความระมัดระวัง เพราะหน้าปัดและเข็มบอบบาง อ่อนไหวง่าย
2. อย่าให้ตก แรงกระเทือนทาให้เสียได้
3. ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า
4. อย่าให้เปียกน้าจนขึ้นสนิม
5. อย่าให้ใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ
การใช้แผนที่และเข็มทิศเดินทางไกล
1. ยกเข็มทิศให้ได้ระดับ
2. ปรับมุมอะซิมุทให้เท่ากับมุม
3. เล็งตามแนวลูกศรชี้ทิศทาง เป็นเส้นทางที่จะเดินไป
4. เดินไปเท่ากับระยะทางที่กาหนดในแผนที่
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 แผนที่ - เข็มทิศ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ
2.1 วิธีการใช้แผนที่
วางแผนที่ในแนวราบบนพื้นที่ได้ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ
จัดให้แนวต่าง ๆ ในแผนที่ขนาดกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว
2.2 วิธีการใช้เข็มทิศ
เข็มทิศมีหลายชนิด เช่น เข็มทิศตลับธรรมดา เข็มทิศข้อมือ เข็มทิศแบบเลน
ซาติก (Lensatic) และเข็มทิศแบบซิลวา (Silva)
เข็มทิศที่ใช้ในทางการลูกเสือ คือ เข็มทิศแบบซิลวา ของสวีเดน เป็นเข็มทิศ
และไม้โปรแทรกเตอร์รวมอยู่ด้วยกัน ทั่วโลกนิยมใช้มาก ใช้ประกอบแผนที่และหาทิศทางได้ดี
เหมาะสมกับลูกเสือ เพราะใช้ง่ายและสะดวก
ส่วนประกอบของเข็มทิศแบบซิลวา
1. แผ่นฐานทาด้วยวัสดุโปร่งใส
2. ที่ขอบฐานมีมาตราส่วนเป็นนิ้วหรือ
เซนติเมตร
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3. มีลูกศรชี้ทิศทางที่จะไป
4. เลนส์ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนไปมาได้ บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งมุม
ออกเป็น 360 องศา
6. ภายในตลับเข็มทิศตรงกลางมีเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ตาแหน่งสาหรับตั้งมุมและอ่านค่าของมุมอยู่ตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง
การใช้เข็มทิศซิลวา
1. กรณีทราบค่าหรือบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินไปทางทิศใด
สมมติว่า บอกมุมอะซิมุทมาให้ 60 องศา ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) วางเข็ ม ทิ ศ บนฝ่ า มื อ หรื อ สมุ ด
ปกแข็งในแนวระดับ หันลูกศรชี้ทิศทางออกนอกตัว
โดยให้เข็มแม่เหล็กแกว่งไปมาได้อิสระ
(2) หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็ม
ทิศ ให้เลข 60 อยู่ตรงตาแหน่งสาหรับตั้งมุม
(ปลายลูกศรชี้ทิศทาง)
(3) หมุ น ตั ว จนกว่ า เข็ ม แม่ เ หล็ ก สี แ ดงภายในตลั บ เข็ ม ทิ ศ ตรงกั บ อั ก ษร N
บนกรอบหน้าปัด ดังรูป
(4) ดูลูกศรชี้ทิศทางว่าชี้ไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น ซึ่งเป็นมุม 60 องศา
ในการเดินไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้ไปนั้นให้มองหาจุดเด่นในภูมิประเทศที่อยู่ตรงทิศทางที่ลูกศร
ชี้ไป เช่น ต้นไม้ ก้อนหิน โบสถ์ เสารั้ว ฯลฯ เป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น
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การจับเข็มทิศ
ลูกศรก้างปลา
ปลายเข็มชี้ตัว N
(N หมายถึง ทิศเหนือ)
เข็มแม่เหล็ก
หมุนแกว่งตัวไปรอบ ๆ ภายในตลับวงกลมเมื่อเข็ม
แม่เหล็กหมุนไปทับลูกศรก้างปลาจึงจะสามารถอ่าน
ค่ามุมได้
การกาหนดเป้าหมายและหามุม

ขั้นตอนที่ 1
เล็งลูกศรชี้ทางไปที่เป้าหมายที่สามารถ
มองเห็นได้ง่าย

ขั้นตอนที่ 2
ใช้ปลายนิ้วมือจับเลนส์กลมหมุนให้เข็ม
แม่เหล็กทับเข็มก้างปลา ค่ามุมอ่านได้
เท่ากับ 220 องศา
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การอ่านรายละเอียดของเข็มทิศซิลวา
ตาแหน่งที่ 1 เข็มลูกศรชี้ทาง
ตาแหน่งที่ 2 เลนส์ขยาย
ตาแหน่งที่ 3 หน้าปัดวงกลม
แบ่งมุมออกเป็น 360o

ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศซิลวา
ควรจับถือด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้กับสิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือ
วงจรไฟฟ้า ควรคานึงถึงระยะความปลอดภัยโดยประมาณ ดังนี้
สายไฟแรงสูง
50 หลา
สายโทรศัพท์ โทรเลข
10 หลา
รถยนต์
20 หลา
วัสดุที่เป็นแร่เหล็ก
5 หลา
การใช้แผนที่และเข็มทิศเดินทางไกล
1. ยกเข็มทิศให้ได้ระดับ
2. ปรับมุมอะซิมุทให้เท่ากับมุมที่กาหนดในแผนที่
3. เล็งตามแนวลูกศรชี้ทิศทาง เป็นเส้นทางที่จะเดินไป
4. เดินไปเท่ากับระยะทางที่กาหนดในแผนที่
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การใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้ง

การหาทิศ
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือค่อย ๆ หมุน
หน้าปัดของเข็มทิศให้ตาแหน่งตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือของ
เข็มทิศ เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้วจะสามารถอ่านทิศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัด
เข็มทิศ
ลู ก เสื อ สามารถน าเข็ ม ทิ ศ ไปใช้ ใ นกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ได้ เช่ น การเดิ น ทางไกล
การสารวจป่า การผจญภัย การสารวจและการเยือนสถานที่ เป็นต้น
เมื่อเริ่มออกเดินทาง ลูกเสือควรหาทิศที่จะมุ่งหน้าไปให้ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด
เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้
ตัวอย่าง กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปทิศทางใด
สมมติว่ามุมอะซิมุท 60 องศา
1. วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2. หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดตาแหน่งตั้งมุม
3. หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N
บนกรอบหน้าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ์ไว้
4. เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนว
ลูกศรชี้ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น
กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากตาบลที่เรายืนอยู่ ไปยังตาบลที่เราจะเดินทางไป
1. วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2. หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือตาแหน่งที่เราจะเดินทางไป
3. หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัดอยู่ตรงปลายเข็ม
แม่เหล็กสีแดงในตลับเข็มทิศ
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4) ตั ว เลขบนกรอบหน้ าปั ด จะอยู่ ตรงขี ดต าแหน่ ง สาหรับ ตั้ ง มุม และอ่ า นค่ า มุม คื อ
ค่าของมุมที่เราต้องการทราบ
การวัดทิศทางบนแผนที่โดยการใช้เข็มทิศ
1. อันดับแรกต้องวางแผนที่ให้ถูกทิศ
2. ใช้ดินสอลากเส้นตรงจากจุดที่เราอยู่บนแผนที่ (จุด A) ไปยังจุดที่จะต้องเดินทางไป
(คือจุด B)
3. วางขอบฐานด้านยาวของเข็มทิศขนานพอดีกับเส้นตรงที่ใช้ดินสอลากไว้ (แนวเส้น
A -B) โดยให้ลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทางจุด B ด้วย
4. หมุนตัวเรือนเข็มทิศบนเข็มทิศไปจนกว่าปลายเข็มแม่เหล็กสีแดงตรงกับตัวอักษร N
บนกรอบตัวเรือนเข็มทิศ
5. ตัวเลขที่อยู่ตรงขีดตาแหน่งตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือมุมที่เราจะต้องเดินทางไป
(ในภาพคือมุม 60 องศา)

ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ
1. จับถือด้วยความระมัดระวัง เพราะหน้าปัดและเข็มบอบบาง อ่อนไหวง่าย
2. อย่าให้ตก แรงกระเทือนทาให้เสียได้
3. ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า
4. อย่าให้เปียกน้าจนขึ้นสนิม
5. อย่าให้ใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 วิธกี ารใช้แผนที่ - เข็มทิศ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 เงื่อนเชือก
3.1 ความหมายของเงื่อนเชือก
เงื่อนเชือก หมายถึง การนาเชือกมาผูกกันเป็นเงื่อน เป็นปม สาหรับต่อเชือก
เข้าด้วยกัน หรือทาเป็นบ่วง สาหรับคล้องหรือสวมกับเสา หรือใช้ผูกกับวัตถุ สาหรับผูกให้แน่น
ใช้รั้งให้ตึง ไม่หลุดง่าย แต่สามารถแก้ปมได้ง่าย
3.2 ความสาคัญของเงื่อนเชือก
กิ จ กรรมลู ก เสื อ เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ ลู ก เสื อ รู้ จั ก ใช้ วั ส ดุ ที่ มี อ ยู่
ตามธรรมชาติ เพื่อการดารงความเป็นอยู่อย่างอิสระและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
การผูก เงื่อนเชือก เป็นศาสตร์แ ละศิล ป์อย่า งหนึ่งที่ ลูกเสื อจาเป็ นต้องเรียนรู้
เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม การสร้างฐานกิจกรรมผจญภัย การตั้งค่ายพักแรม
รวมทั้งการใช้งานเงื่อนในการช่วยผู้เจ็บป่วยได้
เงื่อนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการผูก
1. เงื่อนที่ใช้ผูกต่อเชือกที่ มีขนาดเท่ากัน หรือผูกในเชือกเส้นเดียวกัน เช่น
เงื่อนพิรอด เงื่อนบ่วงคนกลาง เป็นต้น
2. เงื่อนผูกต่อกับเชือกที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือผูกกับห่วง เช่น เงื่อนขัดสมาธิ
3. เงื่อนที่ใช้ผูกกับวัตถุต่าง ๆ เช่น ผูกกับเสา หรือหลักเพื่อการยึดโยง ได้แก่
เงื่อนกระหวัดไม้ เงื่อนตะกรุดเบ็ด
เงื่อนเชือก
เงื่ อ นเชื อ กยั ง มี บ ทบาทและความส าคั ญ ส าหรั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ของคนเรา
ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเจริญเข้ามาก็ตาม จะเห็นได้ว่าเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่
แรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะให้เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช้เงื่อนเชือกผูกทา
เปลนอน ผูกสายมุ้ง ตอนโตใช้เงื่อนเชือก ผูกรองเท้า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของต่าง ๆ และยังใช้เงื่อน
เชือกถักเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ต่าง ๆ หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น ลูกเสือวิสามัญควรจะต้องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือก
เพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป
3.3 การผูกเงื่อนเชือก
การผูกเงื่อนที่สาคัญและควรเรียนรู้ มีดังนี้
เงื่อนพิรอด เป็นเงื่อนสัญลักษณ์ในเครื่องหมายลูกเสือโลก แสดงถึงความเป็น
พีน่ อ้ งกันของขบวนการลูกเสือทัว่ โลก และแทนความสามัคคีของลูกเสือ มีขัน้ ตอนการผูก ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ปลายเชือกด้านซ้ายทับด้านขวา

ขั้นที่ 2 - 3 อ้อมปลายเชือกด้านซ้ายลงใต้เส้นเชือกด้านขวาให้ปลายเชือกตั้งขึ้น
แล้วรวบปลายเชือกเข้าหากันโดยให้ด้านขวาทับด้านซ้าย

ขั้นที่ 4 ย้อนปลายเชือกขวามือลอดใต้เส้นซ้ายมือ จัดเงื่อนให้เรียบร้อย

ประโยชน์
1) ใช้ต่อเชือก 2 เส้น มีขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากัน
2) ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกัน เพื่อผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่าง ๆ
3) ใช้ผูกเชือกรองเท้า (ผูกเงื่อนพิรอดกระตุกปลาย 2 ข้าง)
4) ใช้ผูกโบว์ ผูกชายผ้าพันแผล ผูกชายผ้าทาสลิงคล้องคอ
5) ใช้ต่อผ้าเพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการ ควรเป็นผ้าเหนียว ในกรณีที่ไม่มี
เชือก เช่น ต่อผ้าปูที่นอน เพื่อใช้ช่วยคนในยามฉุกเฉินเมื่อเวลาเกิดเพลิงไหม้ ใช้ช่วยคนที่ติดอยู่
บนที่สูง โดยใช้ผ้าพันคอลูกเสือต่อกัน
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เงื่อนขัดสมาธิ
ขั้นที่ 1 งอเชือกเส้นใหญ่ให้เป็นบ่วง สอดปลายเส้นเล็กเข้าในบ่วงโดยสอดจากข้างล่าง

ขั้นที่ 2 ม้วนเส้นเล็กลงอ้อมด้านหลังเส้นใหญ่ทั้งคู่

ขั้นที่ 3 จับปลายเส้นเล็กขึ้นไปลอดเส้นตัวเองเป็นการขัดไว้ จัดเงื่อนให้แน่นและ
เรียบร้อย
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ประโยชน์
1) ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดเดียวกัน หรือขนาดต่างกัน (เส้นเล็กพันขัดเส้นใหญ่)
2) ใช้ ต่ อ เชือ กอ่ อ นกั บ เชื อกแข็ ง (เอาเส้ น อ่ อ นพั น ขั ด เส้ น แข็ ง) ต่ อ เชื อ กที่ มี
ลักษณะค่อนข้างแข็ง เช่น เถาวัลย์
3) ใช้ต่อด้าย ต่อเส้นด้ายเส้นไหมทอผ้า
4) ใช้ผูกกับขอ หรือบ่วง
เงื่อนตะกรุดเบ็ด
วิธีที่ 1 เมื่อสามารถทาเป็นห่วงสวมหัวเสาได้
ขั้นที่ 1 พักเชือกให้เป็นบ่วงสลับกัน

ขั้นที่ 2 เลื่อนบ่วงให้เข้าไปซ้อน (รูป ก) จนทันกันเป็นบ่วงเดียวกัน (รูป ข)
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ขั้นที่ 3 นาบ่วงจากขั้นที่ 2 ข. สวมลงในเสาแล้วดึงปลายเชือกจัดเงื่อนให้แน่น

ประโยชน์
1) ใช้ผูกเชือกกับเสาหรือสิ่งอื่น ๆ จะให้ความปลอดภัยมาก ถ้าผูกกลาง ๆ
ของเชือก ถ้าใช้ปลายเชือกผูกอาจไม่แน่น กระตุกบ่อย ๆ จะหลุดปมเชือกจะคลาย
2) ใช้ทาบันไดเชือก บันไดลิง
3) ใช้ในการผูกเงื่อนต่าง ๆ ที่ผูกกับหลักหรือวัตถุ
4) ใช้ในการผูกเงื่อนกระหวัดไม้
5) ใช้ในการผูกเงื่อนแน่น เช่น ผูกประกบ กากบาท
6) ใช้ในการผูกปากถุงขยะ
วิธีการเก็บเชือก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบ่งเชือกออกเป็น 8 ส่วน ใช้มือซ้ายจับเชือกแล้วทบเชือก 3 ครั้ง
โดยแต่ละครั้งให้เชือกยาวเท่ากับ 1 ใน 8 ส่วน เชือกที่เหลืออีก 5 ใน 8 ส่วน ปล่อยไว้สาหรับพัน
ขั้นที่ 2 เอาเชือกที่เหลือ 5 ใน 8 ส่วน
พันรอบเชือกที่ทบไว้ โดยเริ่มพันถัดจากปลายบ่วง (ข)
เข้ามาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อพันจบเหลือปลายเชือก ให้
สอดปลายเชือกนั้นเข้าในบ่วง
ขั้นที่ 3 ดึงบ่วง (ข) เพื่อรั้งบ่วง (ก) ให้รัด
ปลายเชือกที่สอดไว้จนแน่นเป็นอันเสร็จ
การรักษาเชือก มีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้
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1) ระวังรักษาเชือกให้แห้งเสมอ อย่าให้เปียกชื้น เพื่อป้องกันเชื้อรา
2) การเก็บเชือก ควรขดเก็บเป็นวง มัดให้เรียบร้อย เก็บให้ห่างไกลจากมด แมลง
หนู หรือสัตว์อื่น ๆ และควรแขวนไว้ ไม่ควรวางไว้กับพื้น
3) อย่าให้เชือกผูกรั้ง เหนี่ยว ยึดหรือลาก ฉุดของหนักเกินกาลังเชือก
4) ขณะใช้งาน อย่าให้เชือกลากครูด หรือเสียดสีกับของแข็ง จะทาให้เกลียว
ของเชือกสึกกร่อนและขาดง่าย
5) ก่อนเอาเชือกผูกมัดกับต้นไม้ กิ่งไม้หรือของแข็ง ควรเอากระสอบพันรอบ
ต้นไม้หรือกิ่งไม้ก่อน และเชือกที่ใช้งานเสร็จแล้วจะต้องระวังรักษา ดังนี้
(1) เชือกที่เลอะโคลนเลนหรือถูกน้าเค็ม เมื่อเสร็จงานแล้ว ต้องชาระล้าง
ด้วยน้าจืดให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง ขดมัดเก็บไว้กับขอหรือบนที่แขวน
(2) เชือกลวดเมื่อเสร็จงาน ต้องรีบทาความสะอาด ล้างด้วยน้าจืด เช็ดให้แห้ง
แล้วผึ่งแดดจนแห้งสนิท แล้วเอาน้ามันจาระบี หรือยากันสนิมชโลมทาให้ทั่ว จึงเก็บให้เรียบร้อย
(3) ปลายเชือกที่ถูกตัด จะต้องเอาเชือกเล็ก ๆ พันหัวเชือกเพื่อป้องกัน
เชือกคลายเกลียว
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 เงื่อนเชือก
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
สาระสาคัญ
ลูกเสือมีหลากหลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมผจญภัย กิจกรรม
บุกเบิก การสร้างสิ่งต่าง ๆ สาหรับการปีน การข้าม และต้องใช้ทั้งกาลังกาย กาลังความคิด
เพื่อแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เพื่อให้ตนเองและผู้ที่อน่ื มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย
ลู ก เสื อ กศน. ควรฝึ ก ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการป้ อ งกั น ภั ย อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงการสร้างความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะ
ของการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ การตั้งสติ และการติดต่อหาความช่ วยเหลือ
จากบุคคลอื่นที่มีความสามารถ เช่น หน่วยกู้ชีพ หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย และความสาคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
2. อธิบายและยกตัวอย่างการเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
3. สาธิตสถานการณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ
4. อธิบายและยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.2 ความสาคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
เรื่องที่ 2 การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
เรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ความปลอดภั ย หมายถึ ง การที่ ร่ า งกายปราศจากอุ บั ติ ภั ย อยู่ ใ นสภาวะที่
ปราศจากอันตราย หรือสภาวะที่ปราศจากการบาดเจ็บ เจ็บปวด เจ็บป่วย จะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการกระทาของตนเอง
1.2 ความสาคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ความปลอดภัยช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และผู้อื่นให้พ้น
จากภัยอันตราย หรือการเสียชีวิต โดยการให้คาแนะนาในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัย
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
ลูกเสือต้องตระหนักในความสาคัญ และมีจิตสานึกต่อความปลอดภัยในการ
ร่วมกิจกรรม ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
1. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ลูกเสือต้องทา
ความเข้าใจในกฎ กติกา ของกิจกรรมนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. ขาดประสบการณ์ และขาดความชานาญ ลูกเสือต้องขวนขวายในการหา
ประสบการณ์ และความรู้ ทักษะที่จาเป็นต่อการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ
3. ขาดความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกายและจิตใจก่อน
4. ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความแข็งแรงของอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม ลูกเสือต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมให้มีสภาพแข็งแรง พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเป็นการฝึกตนเองของลูกเสือ
ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และภัยอันตรายต่าง ๆ เป็นวิธีการในการเตรียมความพร้อมของลูกเสือ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้
ด้ า นร่ า งกาย ลู ก เสื อ ต้ อ งเตรี ย มร่ า งกายให้ พ ร้ อ ม โดยออกก าลั ง กายอย่ า ง
สม่าเสมอ และหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสุขภาพและร่างกายจะได้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา
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ด้านจิตใจ ลูกเสือต้องทาจิตใจให้สบาย ๆ สร้างความรู้สึกที่สนุกสนานพร้อม
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความร่างเริง พร้อมรับการฝึกฝน ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือช่วยผู้อื่น หาวิธี
หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ อันจะเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ อาจมีความไม่ปลอดภัยในด้านร่างกายขึ้นได้ ลูกเสือ
จึงมีความจาเป็นต้องเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิด การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ และวิธีการสร้าง
ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ดังนี้
1. สาเหตุที่ทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม มี 3 ประการ คือ
1.1 สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ มีดังนี้
1) ผู้ปฏิบัติกิจกรรม มีความประมาทโดยคิดว่าไม่เป็นไร ลองผิดลองถูก
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2) ผู้ปฏิบัติกิจกรรม มีความเชื่อใจ ไว้วางใจผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดาเนินการ และไม่มีการตรวจสอบก่อน จึงอาจทาให้มีข้อผิดพลาดได้
3) ผู้ปฏิบัติกิจกรรมมีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจาตัว แต่เข้าร่วม
กิจกรรมบางอย่างทีอ่ าจทาให้เกิดอุบัติเหตุได้
4) ผู้ปฏิบัติกิจกรรมแต่งกายไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมบางกิจกรรม
5) ผู้ปฏิบัติกิจกรรมขาดการประเมินตนเอง หรือบางครั้งประเมินตนเอง
ผิดพลาด โดยคิดว่าตนเองสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ และบางครั้งผู้ปฏิบัติเกิดความคึกคะนอง
กลั่นแกล้ง และหยอกล้อกัน
6) ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ขาดระเบียบวินัย ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
1.2 สาเหตุที่เกิดจากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ มีดังนี้
1) ขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสม หรืออุปกรณ์บางชนิดเสื่อมสภาพไม่เหมาะที่จะนามาใช้งาน
2) ขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ แต่ละประเภท หรือใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ผิดประเภท
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3) ขาดทักษะ ความชานาญ ในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
4) ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความแข็งแรงของอุปกรณ์ในฐาน
โดยละเอียด และขาดการบารุงรักษาที่เหมาะสม
1.3 สาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีดังนี้
1) ภั ย ทางน้ า อาจเกิ ด ความไม่ ป ลอดภั ย ในขณะที่ ป ฏิ บั ติ กิ จกรรมได้
เช่น น้าหลาก น้าไหลเชี่ยว เป็นต้น
2) ภัยทางบก อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในขณะปฏิบัติกิจกรรมได้ เช่น
การสร้างสะพานด้วยเชือกที่ไปผูกกับต้นไม้ ทาให้ต้นไม้อาจหัก เป็นต้น
3) ภัยทางอากาศ อาจเกิดความไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติกิจกรรมได้ เช่น
เกิดมีพายุ ลมแรง เป็นต้น
2. การสร้างความปลอดภัย ในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ คือ วิธีการป้องกัน
ก่อนจัดสร้างอุปกรณ์ และก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอุปกรณ์ป้องกัน หรือสร้างอุปกรณ์ที่ใช้
ในกิ จ กรรมให้ ป ลอดภั ย โดยให้ ค วามรู้ มี ม าตรการบั ง คั บ ควบคุ ม การใช้ อุ ป กรณ์ ใ ห้ ถู ก กั บ
กิจกรรมจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับลูกเสือในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น กิจกรรมบุกเบิก
กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมเดินทางไกล ดังนี้
2.1 กิจกรรมบุกเบิก
1. ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ
2. ลู ก เสื อ ต้ อ งมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของ
ผู้กากับลูกเสือ
3. ลูกเสือต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ในฐานบุกเบิก อย่างสม่าเสมอ
4. ลูกเสือต้องไม่กลั่นแกล้งเพื่อนขณะทากิจกรรม
5. ลู กเสื อ ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มทางด้ านความรู้ ศึ กษากิ จ กรรม และท า
ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 กิจกรรมผจญภัย
1. ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ
2. ลู ก เสื อ ต้ อ งมี ร ะเบี ย บวิ นั ย เชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของ
ผู้กากับลูกเสือ
3. ลูกเสือต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ในฐานบุกเบิก อย่างสม่าเสมอ
4. ลูกเสือต้องไม่กลั่นแกล้งเพื่อนขณะทากิจกรรม

88

5. ลู ก เสื อ ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มทางด้ า นความรู้ ศึ ก ษากิ จ กรรม และท า
ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 กิจกรรมเดินทางไกล
1. ก่อนที่จะกาหนดเส้นทางการเดินทางไกล ลูกเสือต้องสารวจเส้นทาง
และสารวจประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นตามสมควร หากจาเป็นต้องขออนุญาต ก็ต้อ ง
ขออนุญาตผ่านจากเจ้าของสถานที่นั้น ๆ
2. ในการกาหนดเส้นทางเดิน ลูกเสือควรเลี่ยงการเดินตามถนนใหญ่ที่มี
การจราจรคับคั่ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3. ในระหว่างการเดินทางไกล ลูกเสือไม่ควรแข่งขันหรือแทรกกันเดิน
ระหว่างหมู่
4. ในระหว่างการเดินทางไกล ลูกเสือควรออกเดินทางเป็นหมู่ และต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสือ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
ลูกเสือต้องปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย ดังนี้
ด้านร่างกาย ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย การออกกาลังกาย รักษา
ร่างกายไม่ให้เจ็บป่วย พร้อมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ด้านจิตใจ ควรศึกษาหาความรู้ใ นกิจกรรมลูกเสือโดยเฉพาะลูกเสือ กศน.
เป็ น การเตรีย มความพร้อ มด้ านหนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ต นเอง และพร้ อ มช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ได้ ต าม
ความเหมาะสม
ลูก เสื อต้ องทาความเข้ าใจในความหมายของคาปฏิ ญาณและกฎของลู กเสื อ
เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการอยู่ ร่ ว มกั น ทั้ ง เวลาพบกลุ่ ม และการเข้ า ค่ า ยพั ก แรมร่ ว มกั น วิ เ คราะห์
สถานการณ์ความปลอดภัยความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยง วิเคราะห์ข้ อดี ข้อเสีย และนา
ข้อบกพร่องหรือช่องทางที่จะป้องกันไว้เบื้องต้น เป็นมาตรการในการอยู่ร่วมกันและการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้
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1. นาข้อมูลจากการวิเคราะห์จากกฎของลูกเสือ มาระดมพลังสมองเปรียบเทียบ
กับฐานการเรียนรู้และฐานกิจกรรมที่สร้างขึ้นในค่ายพักแรม และสรุปความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
2. นาเสนอผลการจัดทามาตรการในการอยู่ร่วมกัน ทั้งการพบกลุ่มและการอยู่
ค่ายพักแรม เพื่อกาหนดมาตรการให้ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม
3. ทดลองน าข้อ บกพร่อ งของกระบวนการผลิ ต ที่ มี ความเสี่ย งในการปฏิ บั ติ
มานาเสนอและแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) เพื่อฝึกปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อม
เพื่อเตรียมการก่อนผลิตสื่อหรือสร้างค่ายกิจกรรมลูกเสือ กศน.
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
การปฐมพยาบาล
สาระสาคัญ
การปฐมพยาบาล เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หาได้ในบริเวณนั้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการและช่วย
ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายน้อยลงก่อนนาส่งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาในโอกาสต่อไป ดังนั้น
ผู้ให้การช่วยเหลือต้องมีความรู้ ความสามารถ ให้การช่วยเหลือ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หรือเกิดอาการทรุดลงถึงขั้นอันตรายถึงแก่ชีวิต
การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบั ติเหตุทางรถยนต์ ทางน้ า ตกจากที่สู ง หกล้ ม
ที่ มี อ าการกระดู ก หั ก ข้ อ เคล็ ด ข้ อ เคลื่ อ น ผู้ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ควรมี ค วามรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับการเข้าเฝือก มัดเฝือก การพันด้วยผ้า การใช้ผ้าสามเหลี่ยม และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การปฐมพยาบาล ผู้มีภาวการณ์เป็นลม ลมชัก ลมแดด หรือ หมดสติ ผู้ให้การ
ช่วยเหลือ ควรมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการประเมินอาการเบื้องต้น หรือตัดสินใจใช้วิธีการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อนหรือ
เกิดอาการทรุดลงถึงขั้นอันตรายถึงแก่ชีวิต
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมายและความจาเป็นของการปฐมพยาบาล
2. อธิบายและยกตัวอย่างวิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ
3. อธิบายการวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล
1.2 ความจาเป็นของการปฐมพยาบาล
เรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ

92

เรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็ บหรื อเกิ ดการเจ็ บป่ วย ย่ อมเกิ ดขึ้ นได้ ทุ กเวลา โดยเฉพาะอุ บั ติ เหตุ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ถ้าผู้ให้การช่วยเหลือรู้หลักการ First Aid หรือที่เรียกว่า การปฐมพยาบาล
สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ป้องกันอาการของโรคทรุดลง ป้องกันไม่ให้
เกิดความพิการ หรือโรคแทรกซ้อนตามมา
การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โดยใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พอจะหาได้ในบริเวณนั้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการและช่วยให้ผู้บาดเจ็บ
ได้รับอันตรายน้อยลงก่อนจะส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ทาการรักษา
1.2 ความจาเป็นของการปฐมพยาบาล
ในช่วงชีวิต ของมนุษย์ทุกคน อาจมีช่วงที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ได้ทุกเวลา
และสถานที่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลต้องกระทาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงไม่
จาเป็นว่าผู้ให้การปฐมพยาบาลจะต้องเป็นแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้น เมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น
ผูใ้ ห้การช่วยเหลือ สามารถให้การช่วยเหลือได้ เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วย
ความสาคัญของการปฐมพยาบาล มีดังนี้
1. เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
2. เพื่อป้องกันและลดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและป้องกันอันตราย
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ
2.1 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีอบุ ัติเหตุ
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิด
การบาดเจ็ บ พิ ก าร หรือ ท าให้ ทรัพ ย์ สิ น ได้ รั บ ความเสี ย หาย นอกจากนี้ ค วามหมายในเชิ ง
วิศวกรรมความปลอดภัยนั้น อุบัติเหตุ ยังมีความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิตปกติ ทาให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือเสียเวลา
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แม้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือพิการก็ตาม เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือทางถนน อุบัติเหตุ
ทางน้า อุบัติเหตุทั่วไป เป็นต้น
อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือทางถนน
อุบัติเหตุทางรถยนต์หรือทางถนน เป็นสาเหตุสาคัญที่คร่าชีวิตคนไทย ซึ่งการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธีจะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ เพราะบ่อยครั้งที่
ผู้เข้าช่วยเหลือได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุซ้าซ้อน จึงมีข้อแนะนาที่ควรปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างถูกวิธี ดังนี้
1. ประเมินสถานการณ์ จากสภาพแวดล้อมและสภาพการจราจรของจุดเกิดเหตุ
โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยไม่ดี ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุซ้าซ้อน
2. ส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นให้ ผู้ ร่ ว มใช้ เ ส้ น ทางเพิ่ ม ความระมั ด ระวั ง โดยเปิ ด
สัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่เกิดเหตุ นากิ่งไม้ ป้ายสามเหลี่ยม หรือกรวยสะท้อนแสงมาวางไว้
ด้านหลังรถห่างจากจุดเกิดเหตุในระยะไม่ต่ากว่า 50 เมตร
3. โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตารวจ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้
ข้อมูลจุดเกิดเหตุ จานวนและอาการของผู้บาดเจ็บ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้วางแผนให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง
4. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีอาการรุนแรงเป็นลาดับแรก โดยเฉพาะผู้ที่
หมดสติ ห ยุ ด หายใจ-หั ว ใจหยุ ด เต้ น และเสี ย เลื อ ดมาก กรณี ผู้ ป ระสบเหตุ บ าดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ย
ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ
5. หากไม่ มี ทั กษะการช่ วยเหลื อ ห้ ามเคลื่ อนย้ า ยผู้ ประสบเหตุ ด้ วยตนเอง
ควรรอให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินมาช่วยเหลือ และนาส่งสถานพยาบาล จะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรง
ที่ทาให้ผู้ประสบเหตุพิการหรือเสียชีวิต
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตราย และทาให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย จึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวิตจากการช่วยเหลือไม่ถูกวิธี
อุบัติเหตุทางน้า
อุบัติเหตุทางน้าอาจเกิดจากสาเหตุที่สาคัญ 2 ประการ คือ ตัวบุคคล และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางน้า มักเกิดจากความประมาท และการกระทา
ที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับเรือและผู้โดยสาร
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อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้า ส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบเหตุที่จะได้รับ
อันตราย คือ ผู้ที่อยู่ในสภาวะจมน้า และขาดอากาศหายใจ ในที่นี้จึงยกตัวอย่างวิธีการปฐมพยาบาล
กรณีจมน้า ดังนี้
การจมน้า
การจมน้าทาให้เกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองการช่วยชีวิต
และการกู้ฟื้นคืนชีพ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้ที่จมน้ารอดชีวิตจากการปฐมพยาบาล
1. จัดให้นอนตะแคงกึ่งคว่า รีบตรวจสอบการหายใจ
2. ถ้าไม่มีการหายใจให้ช่วยกู้ชีพทันที โดยการผายปอด/เป่าปาก
3. ให้ความอบอุ่นกับร่างกายผู้จมน้าโดยถอดเสื้อผ้าที่เปียกน้าออกและใช้ผ้าแห้ง
คลุมตัวไว้
4. นาส่งสถานพยาบาล
ข้อควรระวัง
1. กรณีผู้จมน้ามีประวัติการจมน้า เนื่องจากการกระโดดน้าหรือเล่นกระดาน
โต้ คลื่ น การช่ วยเหลือต้องระวั งเรื่องกระดูกหัก โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ ายผู้ จมน้ า โดยเมื่อน า
ผู้จมน้าขึ้นถึงน้าตื้นพอที่ผู้ช่วยเหลือจะยืนได้สะดวกแล้วให้ใช้ไม้กระดานแข็งสอดใต้ น้ารองรับตัว
ผูจ้ มน้าใช้ผ้ารัดตัวผู้จมน้าให้ติดกับไม้ไว้
2. ไม่ควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้าออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร
3. หากไม่ ส ามารถน าผู้ จ มน้ าขึ้ น จากน้ าได้ โ ดยเร็ ว อาจเป่ า ปากบนผิ ว น้ า
โดยหลีกเลี่ยงการเป่าปากใต้น้า และห้ามนวดหน้าอกระหว่างอยู่ในน้า
อุบัติเหตุทั่วไป (ตกจากที่สูง หกล้ม ไฟไหม้/น้าร้อนลวก)
อุบัติเหตุทั่วไป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดได้กับบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย เช่น การตกจากที่สูง หกล้ม ไฟไหม้ น้าร้อนลวก เป็นต้น
1. การตกจากที่สูง
การตกจากที่สูง สามารถทาให้เกิดอันตรายได้รุนแรงมากน้อยต่าง ๆ กันไป
เช่น ตกจากที่สูงมากอาจทาให้เสียชีวิต ทาให้กระดูกสันหลังหักกดไขสันหลัง กลายเป็นอัมพาต
อาจทาให้กระดูกส่วนต่างๆ หัก ในรายที่รุนแรง อาจเป็นกระดูกซี่โครงหักทาให้เกิดเลือดออก
ในช่องปอด และอาจทาให้อวัยวะภายในช่องท้องที่สาคัญแตกอันตรายถึงชีวิตได้
ทั้งนี้ จากการตกจากที่สูง ส่วนใหญ่จะส่งผลก่อให้เกิดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อและกระดูก ดังนี้
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1.1 ข้อเคล็ด หมายถึง การที่ข้อมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป ทาให้เนื้อเยื่อ
อ่อน ๆ และเอ็นรอบ ๆ ข้อ หรือกล้ามเนื้อ มีการชอกช้า ฉีกขาด หรือยึด เนื่องจากข้อถูกบิด พลิก
หรือแพลงไป ทาให้เจ็บปวดมาก
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
1. ให้ข้อพักนิ่ง ๆ
2. ควรยกมือหรือเท้าที่เคล็ดให้สูงขึ้น ถ้าเป็นข้อมือควรใช้ผ้าคล้องแขนไว้
3. ภายใน 24 ชั่วโมงแรกให้ประคบด้วยความเย็น เพื่อให้เลือดใต้ผิวหนัง
หยุดไหล หลังจากนั้นให้ประคบด้วยความร้อน
4. พันด้วยผ้า
5. ภายใน 7 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจให้แน่นอนว่า
ไม่มีกระดูกหักร่วมด้วย
1.2 ข้อเคลื่อน หมายถึง ส่วนของข้อต่อบริเวณปลายกระดูกเคลื่อนหรือหลุด
ออกจากที่เกิดจากการถูกกระชากอย่างแรง หรือมีโรคที่ข้ออยู่ก่อนแล้ว เช่น วัณโรคที่ข้อสะโพก
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
1. ให้ข้อพักนิ่ง อย่าพยายามดึงกลับเข้าที่
2. ประคบด้วยความเย็น
3. เข้าเฝือกชั่วคราว หรือใช้ผ้าพัน
4. รีบนาส่งโรงพยาบาล ควรงดอาหาร น้า และยาทุกชนิด
1.3 กระดูกหัก หมายถึ ง ภาวะที่ กระดู กได้รับแรงกระแทกมากเกินไป
ส่งผลให้กระดูกไม่สามารถรองรับน้าหนักจากแรงกระแทกได้ ก่อให้เกิดอาการ ปวด บวม ร้อน
บริเวณที่หัก ถ้าจับกระดูกนั้นโยกหรือบิดเล็กน้อยจะมีเสียงดังกรอบแกรบ เนื่องจากปลายกระดูก
ที่หักนั้นเสียดสีกันการเคลื่อนไหวผิดปกติอาจมีบาดแผลและพบปลายกระดูกโผล่ออกมาเห็นได้
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
การหักของกระดูกชิ้นสาคัญ เช่น กระดูกเชิงกราน กะโหลกศีรษะ ขากรรไกร
คอ และกระดูกสันหลัง ต้องการการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพราะการหักของกระดูกเหล่านี้จะทา
อัน ตรายอย่ างรุนแรงต่อ เนื้ อเยื่ อใกล้ เคี ยงกะโหลกศี รษะแตก และสั นหลัง หั กเป็น อัน ตราย
มากที่สุด เพราะว่าเนื้อสมอง และไขสันหลังถูกทาลายทั้งนี้ เมื่อมีภาวะกระดูกแตกหักในบริเวณ
กระดู ก ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น แท่ ง ยาว ผู้ ป ฐมพยาบาลต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารเข้ า เฝื อ ก ซึ่ ง การเข้ า เฝื อ ก
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หมายถึง การใช้วัสดุต่าง ๆ พยุง หรือห่อหุ้มอวัยวะที่กระดูกหักให้อยู่นิ่ง ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้
บริเวณที่บาดเจ็บอยู่นิ่ง เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดและป้องกันอันตรายเพิ่มมากขึ้น
การปฐมพยาบาลกระดูกหักต้องพยายามตรึงกระดูกส่วนที่หักให้อยู่ กับที่
โดยใช้วัสดุที่หาง่าย เช่น ไม้ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พับให้หนา รวมทั้งผ้า และเชือกสาหรับ
พันรัดด้วย
กระดูกโผล่ออกมานอกเนื้อ ห้ามดันกลับเข้าไปเป็นอันขาด ถ้ามี เลือดออก
ให้ทาการห้ามเลือด และปิดแผลก่อนทาการเข้าเฝือกชั่วคราว

การตรวจบริเวณที่หัก ต้องทาด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทาให้ปลาย
กระดูกที่หักเคลื่อนมาเกยกัน หรือทะลุออกมานอกผิวหนัง
การถอดเสื้อผ้าผู้บาดเจ็บ ควรใช้วิธีตัดตามตะเข็บอย่าพยายามให้ผู้บาดเจ็บ
ถอดเอง เพราะจะทาให้เจ็บปวดเพิ่มขึ้น
หลักการเข้าเฝือกชั่วคราว
1. วัสดุที่ใช้ดาม ต้องยาวกว่าอวัยวะส่วนที่หัก
2. ไม่วางเฝือกลงบนบริเวณที่กระดูกหักโดยตรง ควรมีสิ่งอื่นรอง เช่น ผ้าวาง
ก่อนตลอดแนวเฝือก เพื่อไม่ให้เฝือกกดลงบริเวณผิวหนังโดยตรง ซึ่งทาให้เจ็บปวด และเกิดเป็นแผล
จากเฝือกกดได้
3. มัดเฝือกกับอวัยวะที่หักให้แน่นพอควร ถ้ารัดแน่นจนเกินไปจะกดผิวหนัง
จนทาให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกเป็นอันตรายได้
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2. การหกล้ม
การหกล้ม เป็นอาการหรือพฤติกรรมที่รู้จักกันทั่วไป ซึ่งหมายถึง การที่เกิด
การเปลี่ยนท่าโดยไม่ตั้งใจ และเป็นผลให้ร่างกายทรุด หรือลงนอนกับพื้น หรือ ปะทะสิ่งของต่าง ๆ
เช่น โต๊ะ เตียง
ทั้งนี้ จากการหกล้มอาจส่งผลทาให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงแตกต่างกัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และสิ่งแวดล้อมในขณะที่เกิดเหตุ เช่น เกิดแผลเปิด บาดแผลปิด และ
การบาดเจ็บในลักษณะฟกช้า ไม่มีเลือดออก เป็นต้น จึงสามารถนาเสนอข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาล
ได้ดังนี้
บาดแผล รอยฉีกขาดรอยแตกแยกของผิวหนัง หรือเยื่อบุส่วนที่ลึกกว่า
ชั้นผิวหนังถูกทาลาย ทาให้อวัยวะนั้นแยกจากกันด้วยสาเหตุต่าง ๆ บาดแผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. บาดแผลเปิด คือ บาดแผลที่ผิวหนังฉีกขาดจนเห็นเนื้อข้างใน เช่น
แผลถลอก แผลที่เกิดจากการเจาะ การแทง การกระแทก แผลถูกของมีคมบาด แผลฉีกขาด
เนื่องจากวัตถุมีคมอาจลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อ เส้นเอ็น ทาให้เสียเลือดมาก แขนขาขาดจากอุบัติเหตุ
ถูกสัตว์ดุร้ายกัด หรือถูกยิง เป็นต้น ซึ่งบาดแผลบางอย่างอาจทาให้เสียเลือดมาก และเสียชีวิตได้
การปฐมพยาบาลเบื้ องต้ นส าหรั บบาดแผลที่ มี เลื อดออกควรใช้ วิ ธี การ
ห้ามเลือด โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือดของคนเจ็บโดยตรง แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รีบล้างมือ
ด้วยสบู่ รวมทั้งบริเวณที่เปื้อนเลือดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ไม่ควรถอดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้า
ของคนเจ็บ แม้ว่าจะเปื้อนเลือดจนชุ่ม เพราะจะทาให้เลือดออกมาก
หากสามารถทาได้ ควรทาความสะอาดแผลก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
โดยล้างแผลด้วยน้าสะอาด แล้วใช้ผ้าก็อซหรือผ้าสะอาดวางไว้ตรงบาดแผล ยกเว้นเมื่อเกิด
บาดแผลที่ดวงตา เพราะอาจมีสิ่งแปลกปลอมทาให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บมากขึ้น แล้วใช้ผ้าสะอาด
พันปิดแผลไว้ อย่าให้แน่นจนชา หากไม่มีผ้าพันแผล สามารถดัดแปลงสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ได้
เช่น ผ้าเช็ดหน้า ชายเสื้อ ชายกระโปรง หรือเนคไท
แผลที่แขนหรือขาให้ยกสูง จะช่วยให้เลือดไหลช้าลง ปกติเลือดจะหยุดไหล
ภายในเวลาประมาณ 15 นาที หากเลือดไหลไม่หยุด ให้กดเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงแขนขา
โดยกดบริเวณเหนือบาดแผล ถ้าเลือดออกที่แขนให้กดแขนด้านใน ช่วงระหว่างข้อศอกและ
หัวไหล่ ถ้าเลือดออกที่ขาให้กดที่หน้าขาบริเวณขาหนีบ
การห้ ามเลื อดโดยการกดเส้ นเลื อดแดงใหญ่ ควรท าก็ ต่ อเมื่ อใช้ วิ ธี การ
ห้ามเลือด โดยการกดบาดแผลหรือใช้ผ้าพันแผลแล้วไม่ได้ผล เพราะจะทาให้อวัยวะที่ต่ากว่า
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จุดกดขาดเลือดไปเลี้ยง หากกดนาน ๆ กล้ามเนื้ออาจตายได้ จึงไม่ควรกดเส้นเลือดแดงใหญ่
เกินกว่าครั้งละ 15 นาที
ส าหรั บบาดแผลที่ ศี รษะ ไม่ ควรใช้ น้ าล้ างแผล เพราะจะท าให้ ปิ ดขวาง
ทางออกของแรงดันภายใน และสมองอาจติดเชื้อโรคที่อยู่ในน้าได้ หากมีเลือดไหลออกจากปาก
จมูกหรือหู อย่าพยายามห้ามเลือด เพราะจะปิดกั้นทางออกของแรงดันในสมองเช่นกัน
การทาความสะอาดบาดแผลเล็กน้อย
วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กน้อย ทาได้โดยล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง
ก่อนที่จะทาแผล ใช้น้าสะอาดล้างแผล ใช้สบู่อ่อน ๆ ล้างผิวหนังที่อยู่รอบ ๆ บาดแผล แล้วล้าง
ด้วยน้าสะอาดอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสบาดแผลโดยตรง ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดซับแผลให้
แห้ง แล้วใส่ยาสาหรับแผลสด เช่น โพวิโดนไอโอดีน ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อได้ จากนั้นเปิดแผล
ด้วยผ้าพันแผล
2. บาดแผลปิด คือ บาดแผลที่ไม่มีรอยแผลให้เห็นบนผิวหนังภายนอก
อาจเห็นเพียงแค่รอยเขียวช้า แต่บางกรณีเนื้อเยื่อภายในอาจถูกกระแทกอย่างแรง ทาให้เลือด
ตกใน บางครั้งอวัยวะภายในได้รับความเสียหายมาก เช่น ม้ามแตก ตับแตก หรือเลือดคั่งในสมอง
ระยะแรกอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเจ็บอาจอาเจียน เลือดออกปากหรือจมูก
หนาวสั่น ตัวซีด เจ็บปวดรุนแรง หมดสติ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมาก
แผลฟกซ้าไม่มีเลือดออก
บาดแผลฟกซ้าจะไม่มีเลือดออกมาภายนอก แต่เกิดอาการบวม ผิวเปลี่ยนสี
และมีรอยฟกซ้า ซึ่งเกิดจากเส้นเลือดบริเวณนั้นแตกแต่ผิวหนังไม่ฉีกขาด จึงทาให้เลือดซึม
อยู่ใต้ผิวหนัง ระยะแรกจะมีสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้าในเวลาต่อมา
คนส่ ว นใหญ่ มั ก ไม่ ใ ส่ ใ จกั บ แผลฟกซ้ า แต่ ค วามจริ ง แล้ ว แผลฟกซ้ าก็ มี
วิธีการดูแลที่ถูกต้องเช่นกัน ก่อนอื่นให้ตรวจดูว่าไม่มีบาดแผล หรืออาการอื่น ๆ หรือกระดูกหัก
ร่วมด้วย ให้คนเจ็บนั่งในท่าที่สบาย แล้วประคบแผลด้วยถุงน้าแข็งหรือถุงน้าเย็นเพื่อลดอาการ
บวม หากเป็นแผลที่แขนให้ใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขนให้อยู่กับที่ หากเป็นแผลที่ขาให้นอนหนุนขา
ให้สูง หากเป็นที่ลาตัวให้นอนตะแคงหนุนหมอนที่ศีรษะและไหล่
3. ไฟไหม้น้าร้อนลวก
บาดแผลไฟไหม้ น้าร้อนลวก โดยมากมักจะมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ ความ
ประมาท ขาดความระมัดระวัง แผลไหม้จะทาให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึง
เสียชีวิตได้ การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยลดความรุนแรงได้

99

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
หลักการปฐมพยาบาลไฟไหม้น้าร้อนลวก ให้ดับไฟโดยใช้น้าราด หรือใช้
ผ้าหนา ๆ คลุมตัว ถอดเสื้อผ้าที่ไหม้ไฟหรือถูกน้าร้อน พร้อมถอดเครื่องประดับที่อมความร้อน
ออกให้หมด เมื่อเกิดแผลไหม้ น้าร้อนลวกให้ปฐมพยาบาลตามลักษณะของแผล ดังนี้
1. เฉพาะชั้นผิวหนัง
(1) ระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้าชุบน้าประคบบริเวณบาดแผล
แช่ลงในน้าหรือเปิดให้น้าไหลผ่านบริเวณบาดแผลตลอดเวลา นานประมาณ 10 นาที ซึ่งจะช่วย
บรรเทาความเจ็บปวดได้
(2) ทาด้วยยาทาแผลไหม้
(3) ห้ามเจาะถุงน้าหรือตัดหนังส่วนที่พองออก
(4) ปิดด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
(5) ถ้าแผลไหม้บริเวณกว้าง หรืออวัยวะที่สาคัญต้องรีบนาส่งโรงพยาบาล

2. ลึกถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
(1) ไม่ต้องระบายความร้อนออกจากบาดแผล เพราะจะทาให้แผลติดเชื้อ
มากขึ้น
(2) ห้ามใส่ยาใด ๆ ทั้งสิ้นลงในบาดแผล
(3) ใช้ผ้าสะอาดห่อตัวผู้บาดเจ็บเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกให้ความอบอุ่น
และรีบนาส่งโรงพยาบาล
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2.2 วิธกี ารปฐมพยาบาลกรณีการเจ็บป่วยโดยปัจจุบัน
2.2.1 การเป็นลม
การเป็นลม เป็นอาการหมดสติเพียงชั่วคราว เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมอง
ไม่พอ สาเหตุ และลักษณะอาการของคนเป็นลมที่พบบ่อย เช่น หิว เหนื่อย เครียด ตกใจ กังวลใจ
กลัว เสียเลือดมาก มีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่า หน้ามืด ใจสั่น มือเท้าไม่มีแรง หน้าซีด เหงื่อออก
ตัวเย็น ชีพจร เบา เร็ว
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
1. พาเข้าที่ร่ม ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
2. นอนราบไม่หนุนหมอน หรือยกปลายเท้าให้สูงเล็กน้อย
3. คลายเสื้อผ้าให้หลวม
4. พัดหรือใช้ผ้าชุบน้าเช็ดเหงื่อตามหน้า มือ และเท้า
5. ให้ดมแอมโมเนีย
6. ถ้ารู้สึกตัวดี ให้ดื่มน้า
7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น นาส่งต่อแพทย์
2.2.2 ลมชัก
ลมชัก อาการชักของผู้ป่วย บางรายอาจชักด้วยอาการเหม่อ ลอย เริ่ม
กระตุก ท่าทางแปลกๆ ผิดปกติ ตาเหลือก อาจจะเริ่มทาท่าเหมือนเคี้ยวอะไรอยู่ หรือบางคน
อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการสับสนมึนงง พูดจาวกวนก่อนที่จะเริ่มมีอาการชัก
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
1. สังเกตว่าผู้ป่วยมีสติสัมปะชัญญะหรือไม่ ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับขั้นสลบ
แต่จะควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการชัก แล้วลงไปกองกับพื้น พยายามพาเขามาอยู่
ในที่โล่ง ๆ ปลอดภัย ไม่มีสิ่งของใดๆ รอบตัว
2. คลายกระดุ ม เนคไทที่ ค อเสื้ อ คลายกระดุ ม เข็ ม ขั ด ที่ ก างเกงหรื อ
กระโปรง ถอดแว่นตา นาหมอน หรือเสื้อพับหนา ๆ มารองไว้ที่ศีรษะ
3. จับผู้ป่วยนอนตะแคง
4. ไม่ง้างปาก ไม่งัดปากด้วยช้อน ไม่ยื่นอะไรให้ผู้ป่วยกัด ไม่ยัดปากด้วย
สิ่งของต่าง ๆ เด็ดขาด ไม่กดท้อง ไม่ถ่างขา ไม่ทาอะไรทั้งนั้น
5. จับเวลา ตามปกติผู้ป่วยลมชักจะมีอาการสงบลงได้เองเมื่อผ่านไป 2 – 3
นาที หากมีอาการชักเกิน 5 นาทีควรรีบส่งแพทย์ (หรือกด 1669 บริการแพทย์ฉุกเฉิน)
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6. อย่าลืมอธิบายผู้คนรอบข้างด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น และขอความช่วยเหลือ
เท่าที่จาเป็น เช่น อย่ามุงผู้ป่วยใกล้ ๆ หรือช่วยเรียกรถพยาบาลกรณีที่ผู้ป่วยชักเกิน 5 นาที
หรือมีอาการบาดเจ็บ
ในกรณีที่ผู้ป่วยลมชักมีอาการกัดลิ้นตัวเอง ไม่ต้องตกใจ โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะไม่ได้กัดลิ้นตัวเองจนขาดหรือมีบาดแผลใหญ่มากนัก อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เผลอกัดลิ้น
ตัวเองจนได้รับบาดแผลมีเลือดออก แต่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตมากเท่ากับการยัดสิ่งต่าง ๆ
เข้าไปในปากของผู้ป่วย ด้วยหวังว่าจะให้กัดแทนลิ้น เพราะมีหลายครั้งที่สิ่งของเหล่านั้นทาให้
ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บหนักกว่าเดิม แผลที่กัดลิ้นใหญ่กว่าเดิม หรือผลัดหลุดเข้าไปติดในหลอดลม
หลอดอาหาร
2.2.3 การเป็นลมแดด
การเป็ นลมแดด เกิ ดจากการที่ ร่ างกายไม่ สามารถปรั บตั วกั บความร้ อน
ที่เกิดขึ้น จนเกิดภาวะวิกฤตในภาวะปกติร่างกายจะมีระบบการปรับสมดุลความร้อน เมื่อความร้อน
ในร่างกายเพิ่มขึ้น อาการสาคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกาย 41 องศาเซลเซียส หน้าแดง
ไม่มีเหงื่อ มีอาการเพ้อ ความดันลดลง กระสับกระส่าย มึนงง สับสน ชักเกร็ง หมดสติ โดยกลไก
การทางานของร่างกาย จะมีการปรับตัวโดยส่งน้า หรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน เช่น สมอง
ตับ กล้ามเนื้อ ทาให้ผิวหนังขาดเลือดและขาดน้าไปเลี้ยงผิวหนัง จึงไม่สามารถระบายความร้อน
ออกจากร่างกายได้
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
นาผู้ที่มีอาการเข้าในที่ร่ม นอนราบ ยกเท้าสูง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ถอดเสื้อผ้า ใช้ผ้าชุบน้าประคบบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ เช็ดตัวเพื่อระบายความร้อน และ
ถ้ารู้สึกตัวดีให้ค่อย ๆ จิบน้าเย็น เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้เร็วที่สุด และรีบนาส่งโรงพยาบาล
2.2.4 เลือดกาเดาไหล
สาเหตุ มาจากการกระทบกระแทก การเป็ นหวั ด การสั่งน้ ามู กการติ ดเชื้ อ
ในช่องจมูกหรือความหนาวเย็นของอากาศ
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
1. ให้ผู้ป่วยนั่งนิ่ง ๆ เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
2. ใช้มือบีบปลายจมูก และให้หายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว้ 10 นาที
ให้คลายมือออกถ้าเลือดยังไหลต่อให้บีบต่ออีก 10 นาทีถ้าเลือดไม่หยุดใน 20 นาทีให้รีบนาส่ง
โรงพยาบาล
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3. ถ้ามีเลือดออกมาก ให้ผู้ป่วยบ้วนเลือดหรือน้าลายลงในอ่าง หรือภาชนะ
ที่รองรับ
4. เมื่อเลือดหยุดแล้ว ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณจมูกและปาก
ข้อห้าม
ห้ามสั่งน้ามูกหรือล้วงแคะ ขยี้จมูก เพราะจะทาให้อาการแย่ลง
2.2.5 การหมดสติ
การหมดสติ เป็นภาวะที่ร่างกายไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น สาเหตุ
เนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดใกล้ผิวชั้นนอก
มาทาให้เลือดไหลออกมาก แต่มีบางกรณีไม่มีเลือดไหลออกมาภายนอก ทาให้ผู้บาดเจ็บหมดสติ
หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจทาให้เสียชีวิต-จึงต้องประเมินสถานการณ์และการบาดเจ็บ เพื่อให้
การช่วยเหลือเบื้องต้นและนาส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้หมดสติ
1. สารวจสถานการณ์ บริเวณที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ถ้าสถานการณ์ปลอดภัย
ให้ตะโกนเรียกผู้หมดสติ
2. หากไม่ มี การตอบสนอง ใช้ มื อทั้ ง 2 ข้ างตบไหล่ เรี ยก พร้ อมสั งเกต
การตอบสนอง (การลืมตา ขยับตัว และพูด) และดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก หน้าท้อง ถ้าพบว่า
ยังหายใจอยู่ให้รีบให้การช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือ โดยการโทรเรียกรถพยาบาล 1669
แต่หากไม่ตอบสนอง หน้าอกหน้าท้องไม่กระเพื่อมขึ้นลง แสดงว่า หมดสติและไม่หายใจต้อง
ช่วยเหลือ โดยการปั้มหัวใจ และการผายปอด
2.3 วิธกี ารปฐมพยาบาลกรณีสัตว์ แมง หรือแมลงที่มีพิษกัดต่อย
2.3.1 สุนัข/แมว
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส
โรคนี้เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ดังนั้น เมื่อถูกสุนัขกัดจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.-ชาระล้างบาดแผล ด้วยการฟอกแผลด้วยน้าสะอาดและสบู่หลายครั้ง
ให้สะอาดโดยการถูเบา ๆ เท่านั้น หากแผลลึกให้ล้างจนถึงก้นแผล แล้วซับแผลให้แห้งด้วยผ้าก๊อซ
หรือผ้าที่สะอาด (ในกรณีน้าลายสุนัขเข้าตา ให้ใช้น้าสะอาดล้างตาเท่านั้น แต่ล้างหลาย ๆ ครั้ง)
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2. พบแพทย์เพื่อดูแลแผล และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือ
โรคกลัวน้า-ข้อสังเกต สาหรับสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เช่น สัต ว์ที่มี นิสั ยดุร้ายจะกลายเป็น สัตว์ ที่เชื่ อง สัต ว์ที่เชื่องจะกลายเป็ นสัต ว์ดุ ร้าย ตื่น เต้ น
กระวนกระวาย สุดท้ายจะเป็นอัมพาต และตายในที่สุด
2.3.2 งูมีพิษ/งูไม่มีพิษ
พิษจากการถูกงู กัดงูในประเทศไทยแบ่ งเป็นงู มีพิษและไม่มีพิ ษซึ่งจะมี
ลักษณะบาดแผลต่างกันคืองูพิษมีเขี้ยวอยู่ด้านหน้าของขากรรไกรบนและมีฟัน ส่วนงูไม่มีพิษ
มีแต่รอยฟันไม่มีรอยเขี้ยว
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
การปฐมพยาบาล เป็นสิ่งที่ต้องกระทาหลัง ถูกงูกัดทันทีก่อนที่จะนาส่ง
โรงพยาบาล การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกงูกัด มีดังนี้
1. รีบนาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ระหว่างนาส่งอาจใช้เชือก ผ้า หรือสายยาง
รัดแขนหรือขาระหว่างแผลงูกัดกับหัวใจเหนือรอยเขี้ยว ประมาณ 2 - 4 นิ้ว เพื่อป้องกันพิษงู
ถูกกัดซึมเข้าร่างกายโดยเร็ว ในปัจจุบันนักวิชาการบางท่านไม่แนะนาให้รีบทาการใช้เชือกรัด
และขันชะเนาะ เนื่องจากอาจทาให้เกิดผลเสีย คือ การช่ วยเหลือล่าช้าขึ้น และเสี่ยงต่อการ
ขาดเลือดบริเวณแขนหรือขา ทาให้พิษทาลายเนื้อเยื่อมากขึ้นดังนั้นถ้ารัดควรคานึงถึงความเสี่ยง
ของการรัดด้วย โดยคลายเชือกทุกๆ 15 นาที นานครั้งละ 30 - 60 วินาทีจนกว่าจะถึงโรงพยาบาล
ในกรณีที่ถูกงูมีพิษต่อเลือดกัด ไม่ควรรัด เพราะจะทาให้แผลที่บวมอยู่แล้ว เสี่ยงต่อการเกิด
เนื้อตาย และการบวมอาจกดเบียดเส้นประสาทและเส้นเลือดได้
2. ควรล้างบาดแผลให้สะอาด อย่าใช้ไฟหรือเหล็กร้อนจี้ที่แผลงูกัด และ
อย่าใช้มีดกรีดแผลเป็นอันขาด เพราะอาจทาให้เลือดออกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าถูกงูที่มีพิษ
ต่อเลือดกัด หรืออาจกัดถูกเส้นเอ็นหรือเส้นประสาท รวมทั้ง ทาให้เกิดการติ ดเชื้อได้ รวมทั้ง
ไม่แนะนาให้ใช้ปากดูดพิษจากแผลงูกัด เพราะพิษอาจเข้าทางเยื่อบุปากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้ามีบาดแผล ถ้ารู้สึกปวดแผลให้รับประทานพาราเซตามอล ห้ามให้แอสไพริน เพราะอาจทาให้
เลือดออกง่ายขึ้น
3. เคลื่อนไหวแขน หรือขาส่วนที่ถูกงูกัดให้น้อยที่สุด ควรจัดตาแหน่งของส่วน
ที่ถูกงูกัดให้อยู่ในระดับต่ากว่าหัวใจ เช่น ห้อยมือหรือเท้าส่วนที่ถูกงูกัดลงต่า ระหว่างเดินทาง
ไปยังสถานพยาบาลอย่าให้ผู้ป่วยเดิน หรือขยับส่วนที่ถูกกัด เนื่องจากการขยับตัวจะทาให้กล้ามเนื้อ
มีการยืดและหดตัว พิษงูเข้าสู่กระแสเลือดเร็วขึ้น
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4.-ควรตรวจสอบว่างูอะไรกัด และถ้าเป็นได้ควรจับหรือตีงูที่กัด และนาส่ง
ไปยังสถานพยาบาลด้วย
5.-อย่าให้ผู้ป่วยดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาดองเหล้า หรือรับประทานยากระตุ้น
ประสาท รวมทั้ง ชากาแฟ
6.-ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจจากงูที่มีพิษต่อประสาท ให้ทาการเป่าปากช่วยหายใจ
ไปตลอดทางจนกว่าจะถึงสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุด
ข้อห้าม
ห้ามรับประทานยาและเครื่องดื่มกระตุ้นหัวใจ
ข้อสังเกต
ปลอบโยนให้ ก าลั งใจอย่ าให้ ตื่ นเต้ นตกใจซึ่ งจะท าให้ หั วใจสู บฉี ดโลหิ ต
มากยิ่งขึ้นพิษงูแพร่กระจายได้เร็วขึ้น ควรนางูที่กัดไปพบแพทย์เพื่อสะดวกต่อการวินิจฉัยและรักษา
2.3.3 แมงป่อง/ตะขาบ
ผู้ที่ถูกแมงป่องต่อยหรือตะขาบกัด เมื่อถูกแมงป่องต่อยจะมีอาการปวดแสบ
ปวดร้อนอย่างรุนแรงบริเวณที่ถูกต่อย สาหรับผู้ที่ถูกตะขาบกัด เขี้ยวตะขาบจะฝังลงในเนื้อ
ทาให้มองเห็นเป็น 2 จุด อยู่ด้านข้าง เมื่อถูกตะขาบกัดจะมีอาการบวมแดงและปวด บางราย
อาจมีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
1.-ใช้ ส ายรัด หรื อ ขั น ชะเนาะเหนื อ บริ เวณที่ ถู ก กัด หรื อ เหนื อ บาดแผล
เพื่อป้องกันมิให้พิษแพร่กระจายออกไป
2. พยายามทาให้เลือดไหลออกจากบาดแผลให้มากที่สุด อาจทาได้หลายวิธี
เช่น เอามือบีบ เอาวัตถุที่มีรูกดให้แผลอยู่ตรงกลางรูพอดี เลือดจะได้พาเอาพิษออกมาด้วย
3. ใช้แอมโมเนียหอมหรือทิงเจอร์ไอโอดี ทาบริเวณแผลให้ทั่ว
4.-ถ้ามีอาการบวมอักเสบและปวดมาก ให้ใช้ก้อนน้าแข็งประคบบริเวณแผล
เพื่อช่วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดด้วย
5. ถ้าอาการยังไม่ทุเลาลง ต้องนาตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษา
ต่อไป
2.3.4 ผึ้ง ต่อ แตน
ผึ้ง ต่อ แตน แมลงเหล่านี้มีพิษต่อคน เมื่อถูกแมลงเหล่านี้ต่อย โดยเฉพาะผึ้ง
มันฝังเหล็กในเข้าไปในบริเวณที่ต่อยและปล่อยสารพิษจากต่อมพิษออกมา ผู้ถูกแมลงต่อ ย

105

ส่วนมากมีอาการเฉพาะที่ คือ บริเวณที่ถูกต่อยจะ ปวด บวม แดง แสบ ร้อน แต่บางคนแพ้มาก
ทาให้อาการหายใจลาบาก หัวใจเต้นผิดปกติ หอบ คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก มีไข้ และชัก
ความรุนแรงขึ้นอยู่กับภูมิไวของแต่ละคน และจานวนครั้งที่ถูกต่อย
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น
1) รีบเอาเหล็กในออกโดยระวังไม่ให้ถุงน้าพิษที่อยู่ในเหล็กในแตก อาจทา
โดยใช้ ใบมี ดขู ด ออก หรือใช้ สก็ อ ตเทปปิ ด ทาบบริ เวณที่ถู ก ต่อ ย แล้ วดึ ง ออกเหล็ กในจะติ ด
ออกมาด้วย
2) ประคบบริเวณที่ถูกต่อยด้วยความเย็นเพื่อลดอาการปวด
3) ทาครีมลดอาการบวมแดง หรือน้ายาที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ ปิดแผล
เช่น แอมโมเนีย น้าปูนใส
4) ถ้ามีอาการแพ้เฉพาะที่ เช่น บวม คัน หรือเป็นลมพิษให้ รับประทาน
ยาแก้แพ้
5) ในกรณีที่มีบวมตามหน้าและคอ ซึ่งทาให้หายใจไม่สะดวกต้องรีบนาส่ง
โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขั้นต่อไป
2.4 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีหมดสติจากการถูกทาร้ายร่างกาย
การหมดสติ เป็ น ภาวะที่ ร่ า งกายไม่ มี ก ารตอบสนองต่ อ สิ่ ง กระตุ้ น สาเหตุ
เนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากการถูกทาร้ายร่างกายบริเวณศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่มีเส้นเลือดใกล้ผิวชั้นนอก มาทาให้เลือดไหลออกมาก แต่มีบางกรณีไม่มีเลือดไหลออกมา
ภายนอก ทาให้ผู้บาดเจ็บหมดสติ หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจทาให้เสียชีวิต จึงต้องประเมิน
สถานการณ์และการบาดเจ็บ เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนาส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการ
รักษา
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้หมดสติ
1. สารวจสถานการณ์บริเวณที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ถ้าสถานการณ์ปลอดภัย
ให้ตะโกนเรียกผู้หมดสติ
2. หากไม่ มี ก ารตอบสนอง ใช้ มื อ ทั้ ง 2 ข้ า งตบไหล่ เรี ย กพร้ อ มสั ง เกต
การตอบสนอง (การลืมตา ขยับตัว และพูด) และดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก หน้าท้อง
ถ้ า พบว่ า ยั ง หายใจอยู่ ใ ห้ รี บ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และขอความช่ ว ยเหลื อ โดยการโทรเรี ย ก
รถพยาบาล 1669 แต่หากไม่ตอบสนอง หน้าอกหน้าท้องไม่กระเพื่อมขึ้นลง แสดงว่าผู้ถูกทาร้าย
หมดสติ แ ละไม่ ห ายใจ ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ ผู้ ห มดสติ โดยการท า CPR (Cardiopulmonary
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Resuscitation) โดยเร็วทันทีให้แก่ผู้บาดเจ็บ ซึ่งจะช่วยให้เลือดได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น
และมีการไหลเวียนเข้าสู่สมองและอวัยวะสาคัญอื่น ๆ ก่อนที่จะถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้
ในกรณีที่ศีรษะ ลาคอหรือหลังของผู้บาดเจ็บได้รับการบาดเจ็บด้วย ผู้ให้การปฐมพยาบาล
จะต้ อ งระมั ด ระวั ง ไม่ ให้ ศี ร ษะ ล าคอหรื อ หลั ง ของผู้ บ าดเจ็ บ มี ก ารเคลื่ อ นไหว ซึ่ ง ทาได้
โดยดึงขากรรไกรล่างหรือคางของผู้บาดเจ็บไปข้างหน้าเพื่อเปิดทางให้อากาศเดินทางเข้า
ได้สะดวก
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น
สัญญาณชีพเป็นสิ่งที่บ่งบอกความมีชีวิตของบุคคล ถ้าสัญญาณชีพปกติ จะบ่งบอก
ถึงภาวะร่างกายปกติ ถ้าสัญญาณชีพมีการเปลี่ยนแปลง สามารถบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง ในการ
ทาหน้าที่ของร่างกาย ความรุนแรงของการเจ็บป่วย และความรีบด่วนที่ต้องการรักษา
สัญญาณชีพ หมายถึง สิ่ง ที่แสดงให้ทราบถึงการมี ชีวิ ต สามารถสังเกตและ
ตรวจพบได้จากชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิ ต ซึ่งเกิดจากการ
ทางานของอวัยวะของร่างกายที่สาคัญมากต่อชีวิต ได้แก่ หัวใจ ปอด และสมอง รวมถึงการ
ทางานของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ
วัตถุประสงค์ของการวัดสัญญาณชีพ
1.-เพื่อประเมินระดับอุณหภูมิของร่างกาย อัตราการเต้น ลักษณะชีพจรการหายใจ
และความดันโลหิต
2. เพื่อสังเกตอาการทั่วไปของผู้ป่วย และเป็นการประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น
ข้อบ่งชี้ของการวัดสัญญาณชีพ
1. เมื่อแรกรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
2. วัดตามระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติของโรงพยาบาลหรือตามแผนการรักษาของแพทย์
3. ก่อนและหลังการผ่าตัด
4. ก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องใส่เครื่องมือตรวจเข้าไปภายในร่างกาย
5. ก่อนและหลังใช้ยาบางชนิดที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด

107

6. เมื่อสภาวะทั่วไปของร่างกายผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ความรู้สึกตัวลดลง
หรือความรุนแรงของอาการปวดเพิ่มขึ้น
7. ก่อนและหลังการให้การพยาบาลที่มีผลต่อสัญญาณชีพ สัญญาณชีพ ประกอบด้วย
ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิต มีรายละเอียดดังนี้
7.1 ชีพจรเป็นการหดและขยายตัวของผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการบีบตัว
ของหัวใจ จังหวะการเต้นของเส้นเลือดจะสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจ การวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจ วัดนับจากการใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้คลาการเต้นของหลอดเลือดแดงตรงด้านหน้า
ของข้อมือ (ด้านหัวแม่มือ) ที่อยู่ต่ากว่าฐานของนิ้วหัวแม่มือ ประมาณ 60–100 ครั้งต่อนาที
7.2 อัตราการหายใจ การหายใจเป็นการนาเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและ
นาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย การวัดอัตราการหายใจดูจากการขยายตัวของช่องอก
ประมาณ 12 – 20 ครั้งต่อนาที
7.3 อุณหภูมิร่างกายเป็นระดับความร้อนของร่างกาย ซึ่งเกิดจากความสมดุล
ของการสร้างความร้อนของร่างกายและการสูญเสียความร้อนของร่างกาย มีหน่วยเป็นองศาเซลเซี ย ส (°C) หรือ องศาฟาเรนไฮต์ (°F) ซึ่ ง จะไม่ ค่อ ยเปลี่ ย นแปลงมากนั ก ถึ ง แม้ อุ ณหภู มิ
ภายนอกอาจจะเปลี่ยนแปลง ค่าปกติ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส +/- 0.5 องศาเซลเซียส
7.4 ความดันโลหิต เป็นแรงดันของเลือดที่ไปกระทบกับผนังเส้นเลือดแดง
มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท (มม.ปรอท หรือ mm.Hg.) ความดันโลหิตใช้ตรวจวัดจากเครื่องวัด
คนปกติจะมีความดันโลหิต ประมาณ 90/60 - 120/80 มิลลิเมตรปรอท
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
สาระสาคัญ
การเดินทางไกล เป็นการเดินทางของลูกเสือ จากกองลูกเสือ หรือกลุ่มลูกเสือ
ไปทากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งนายหมู่ลูกเสือ และผู้กากับลูกเสือร่วมกันกาหนด
เพื่อให้สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีระบบหมู่ลูกเสือเป็นหลักในการทากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ มีความเป็นพี่น้องกัน และพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ตามทักษะของลูกเสือ
ทั้งนี้ เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี ความมีวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
รู้จักการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
การอยู่ค่ายพักแรม เป็นการไปพักแรมในสถานที่ต่าง ๆ และนาสิ่งที่ได้จากการ
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต ลอดจนการเสริม สร้ า งพั ฒ นาทั ก ษะลู ก เสื อ รวมทั้ ง การฝึ ก กระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ และสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ชี วิ ต ชาวค่ าย เป็ น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี ใ นการใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น
ทากิจกรรมร่วมกัน มีความเอื้ออาทรซึ้งกันและกัน มีการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการประกอบ
อาชีพแบบชาวค่าย ทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จาเป็นในการอยู่ค่ายพักแรม
รวมทั้ งการเสริม สร้างคุ ณธรรมในตนเอง โดยมี คาปฏิญ าณและกฎของลูก เสือ เป็ นหลัก ใน
การดารงชีวิตชาวค่าย
การจัดการค่ายพักแรม เป็นการกาหนดตาแหน่งที่จะสร้างเต็นท์ ครัว สุขภิบาล
ราวตากผ้า ให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้งค่ายพักแรม ดังนั้น ต้องศึกษาสภาพภูมิประเทศ คาดคะเน
ความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้า เส้นทางคมนาคม และความปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย
ตัวชี้วัด
1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการเดินทางไกล
2. อธิบายและสาธิตการบรรจุเครื่องหลังสาหรับการเดินทางไกล
3. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการอยู่ค่ายพักแรม
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4. อธิบายและยกตัวอย่างชีวิตชาวค่าย
5. อธิบายและสาธิตวิธีการจัดการค่ายพักแรม
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดินทางไกล
1.2 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไกล
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
1.4 การบรรจุเครื่องหลังสาหรับการเดินทางไกล
เรื่องที่ 2 การอยู่ค่ายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยู่ค่ายพักแรม
2.2 วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่ายพักแรม
2.3 หลักการของการอยู่ค่ายพักแรม
เรื่องที่ 3 ชีวิตชาวค่าย
3.1 เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จาเป็นสาหรับชีวิตชาวค่าย
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ
3.4 การประกอบอาหารแบบชาวค่าย
3.5 การกางเต็นท์ และการเก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ
เรื่องที่ 4 วิธีการจัดการค่ายพักแรม
4.1 การวางผังค่ายพักแรม
4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดินทางไกล
การเดิ นทางไกล หมายถึ ง การเดิ น ทางของลู ก เสื อ จากกองหรื อกลุ่ม ลู กเสื อ
เพื่อไปทากิจกรรมที่ใดที่หนึ่ง โดยมีผู้กากับและนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้กาหนดร่วมกัน เพื่อนา
ลูกเสือไปฝึกทักษะวิชาการลูกเสือเพิ่มเติม ให้รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้งและสัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด โดยลูกเสือได้ใช้ความสามารถของตนเอง การเดินทางไกลของลูกเสือสามารถ
เดินทางด้วยเท้า เรือ จักรยานสองล้อ และรถยนต์
1.2 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไกล มีดังนี้
1) เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่
ลูกเสือ
2) เพื่อให้ลูกเสือมีเจตนารมณ์ เจตคติที่ดี รู้จักช่วยตนเองและรู้จักทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
3) เพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือ และมีโอกาสบริการต่อชุมชน
ที่ไปอยู่ค่ายพักแรม
4) เพื่อเป็นการฝึกและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
การเดินทางไกล ใช้ระบบหมู่ เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง และการ
เตรียมตัวในการเดินทางในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
1.4 การบรรจุเครื่องหลังสาหรับการเดินทางไกล
เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลัง
ให้พร้อมเหมาะสมกับเดินทางไกลไปแรมคืนซึ่งอุปกรณ์ที่จะจัดเตรียมคืออุปกรณ์เฉพาะบุคคลหรือ
อุปกรณ์ประจาตัวที่จาเป็นจะต้องเตรียมพร้อมก่อนกาหนดเดินทางควรมีน้าหนักไม่มากนัก มีดังนี้
1) เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
คือ หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อ กางเกงหรือกระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้าหรือชุดลาลองหรือชุดสุภาพ
ชุดกีฬา ชุดนอน
2) เครื่องใช้ประจาตัว ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง
ไฟฉาย ขันน้า รองเท้าแตะ จาน ชาม ช้อน ยากันยุง ยาขัดโลหะ เชือก หรือยาง สาหรับผูกหรือ
รัดอุปกรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ถุงพลาสติก สาหรับใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้วหรือเปียกชื้น
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3) ยาประจาตัว หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล
4) อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และการจดบันทึกกิจกรรม เช่น สมุด ปากกา
ดินสอ แผนที่ เข็มทิศ
5) อุปกรณ์ที่จาเป็นตามฤดูกาล เช่น เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว
6) อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ถุงนอน
7) อุปกรณ์ที่ประจากายลูกเสือ เช่น ไม้ง่าม กระติกน้า เชือกลูกเสือ
ข้อแนะนาในการบรรจุเครื่องหลัง
เครื่ อ งหลั ง คื อ ถุ ง หรื อ กระเป๋ า ส าหรั บ ใส่ สิ่ ง ของต่ า ง ๆ และใช้ ส ะพายหลั ง
เพื่อให้สามารถนาสิ่งของไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เครื่องหลังจึงเป็นสิ่งสาคัญ และมี
ความจาเป็นมากสาหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประจาตัว
อุปกรณ์ประจาหมู่ ซึ่งต้องนาไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลัง
หรือกระเป๋ามีข้อแนะนา ดังนี้
1. ควรเลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป
2. ควรบรรจุสิ่งของที่มีน้าหนักมากหรือสิ่งของที่ใช้ภายหลังไว้ข้างล่าง ส่วนสิ่งของ
ที่ใช้ก่อนหรือใช้รีบด่วน เช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้ไว้ข้างบนสุดของเครื่องหลั ง
ซึ่งสามารถนาออกมาใช้ได้อย่างสะดวก
3. ควรบรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้าใส่ใ นเครื่องหลังตรงส่วน
ที่จะสัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง
4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็น ต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือ
ถุงพลาสติกก่อน แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอน
ของลูกเสือไว้นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยพลาสติกใสเพื่อกันเปียกน้า
6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนาไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะถ้าหนักเกินไปจะทาให้
ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้าหนักของเครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้าหนักตัวลูกเสือ เช่น
ถ้าลูกเสือหนัก 50 กิโลกรัม เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เป็นต้น ปัจจุบัน เครื่องหลัง
ที่ใช้บรรจุสิ่งของนั้นมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสือจะเลือกใช้ เช่น กระเป๋า ย่าม หรือเป้ ลูกเสือควร
เลือกใช้เครื่องหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องสาหรับบรรจุสิ่งของหลายประเภท
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การเดินทางไกล
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 การอยู่ค่ายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยู่ค่ายพักแรม
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ คือ องค์รวมของการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยมีนวัตกรรมและขบวนการถ่ายทอด การทดสอบ การเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ลูกเสือ
ในทุกระดับ โดยการนาลูกเสือออกจากที่ตั้งปกติไปพักแรมคืนตามค่ายลูกเสือต่าง ๆ รวมทั้ง
สถานที่ ที่มี อ งค์ ป ระกอบที่ เหมาะสมกั บ การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ เช่ น วนอุ ทยาน ชายทะเล
เป็นต้น โดยมีแผนการอยู่ค่ายพักแรมในแต่ละครั้งสอดคล้องกับการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือในเวลาปกติ
2.2 วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่ายพักแรม มีดังนี้
1) เพื่อให้ลูกเสือทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ
2) เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม
3) เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2.3 หลักการของการอยู่ค่ายพักแรม มีดังนี้
1) ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยให้ผู้บังคับชาลูกเสือ ลูกเสือ และชุมชน มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
2) ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นลูกเสือเป็นสาคัญ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3) ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
4) มีกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการที่ ให้ลูกเสือได้รับความรู้ และ
ความสนุกสนาน ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นา
5) ต้องคานึงถึงความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ระหว่างการทากิจกรรม
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การอยู่ค่ายพักแรม
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 ชีวิตชาวค่าย
ชีวิตชาวค่าย เป็นกิจกรรมสร้างนิสัย การบาเพ็ญประโยชน์ รู้จักการปรับตัวเข้า
หากัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการฝึกปฏิบัติตนด้วยการทางานร่วมกันเป็นหมู่
รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน ฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตาม ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง
เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน รู้จักการดารงชีพกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย เชื่อฟังกฎกติกาอยู่ในระเบียบ
อย่างเคร่งครัด สร้างเสริมคุณธรรม สร้างความมีวินัย
ชีวิตชาวค่าย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จาเป็นสาหรับชีวิตชาวค่าย
2. การสร้างครัวชาวค่าย
3. การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ
4. การประกอบอาหารแบบชาวค่าย
5. การกางเต็นท์ และการเก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ
3.1 เครื่องมือ และเครื่องใช้ ที่จาเป็นสาหรับชีวิตชาวค่าย
เครื่องมือ และเครื่องใช้ สาหรับการอยู่ค่ายพักแรม มีหลากหลายประเภท
แยกตามลักษณะของการใช้งาน แบ่งออกเป็น ของมีคม ได้แก่ มีด ขวาน เลื่อย เครื่องมือที่ใช้
สาหรับขุด ได้แก่ จอบ เสียม พลั่ว พลั่วสนาม และเครื่องมือที่ใช้สาหรับตอก ได้แก่ ค้อน โดย
แยกเก็บตามประเภท และลักษณะการใช้งาน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มีด คือ เครื่องมือชนิดแรก ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
มาอย่างยาวนาน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแทบทุกกิจกรรม ในการดาเนินชีวิต มีด เป็นเครื่องมือตัด
เฉือนชนิดมีคม สาหรับใช้ สับ หั่น เฉือน ปาด บางชนิดอาจมีปลายแหลม สาหรับกรีดหรือแทง
มักมีขนาดเหมาะสมสาหรับจับถือด้วยมือเดียว
ขวาน เป็นเครื่องมือที่ทาด้วยเหล็ก มีสันหนาใหญ่ ใช้ในการตัดไม้ ฟันไม้
ผ่าไม้ ตอกไม้ รวมไปถึงการใช้เป็นอาวุธ โดยทั่วไปขวานจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ส่วนหัว
และส่วนด้ามจับ โดยขวานจะมีทั้งแบบที่ด้ามยาว และแบบด้ามสั้น ขึ้นอยู่กับงานที่ใช้
การดูแลรักษามีดและขวาน
1. ไม่ควรวางมีดหรือขวานไว้กับพื้น เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ถ้าเผลอ
ไปเหยียบ รวมทั้งจะทาให้คมมีดและขวานเป็นสนิมได้
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2. อย่าใช้มีดหรือขวานหั่นถากวัตถุที่แข็งเกินไป เพราะอาจทาให้หมดคม
หรืออาจบิ่นเสียหายได้
3. ไม่ควรเอามีดหรือขวานลนไฟหรือหั่นสับสิ่งที่กาลังร้อนเพราะจะทาให้
ทื่อง่าย
4. หลังจากใช้มีดหรือขวานเสร็จแล้ว ต้องล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ามัน
แล้ ว เก็ บ เข้ า ที่ ให้ เรี ย บร้ อ ย ถ้ าเป็ น มี ด หรื อ ขวานที่ มี ป ลอก มี ห น้ า กาก ควรสวมปลอกหรื อ
หน้ากากก่อนแล้วนาไปเก็บ
5. เมื่อคมมีด หรือคมขวานทื่อ ควรลับกับหินลับมีด หรือหินกากเพชร
6. ถ้ าด้ ามมี ด หรื อด้ ามขวาน แตกร้ าว ต้ องรี บซ่ อมแซมให้ อยู่ ในสภาพดี
ก่อนนาไปเก็บหรือนาไปใช้งาน
วิธีถือมีดและขวานให้ปลอดภัย
1. ต้องหันด้านคมของมีดหรือขวานออกนอกตัว
2. เวลาแบกขวาน ต้องระวังอย่าให้คมขวานห้อยลง หรือหันเข้าหาตัว
3. ถ้าเป็นขวานขนาดเล็ก เวลาถือให้จับที่ตัวขวาน ปล่อยด้ามขวานชี้ลงพื้น
หันคมขวานไปทางด้านหลัง
วิธีส่งมีดและขวานให้ปลอดภัย
1. การส่งมีด ผู้ส่งจับสันมีดหันคมมีดออกนอกตัวหรือหันด้านคมลงพื้น
ส่งด้านมีดให้ผู้จับ
2. การส่งขวาน ผู้ส่งจับปลายด้ามขวานห้อยตัวขวานลง ให้คมขวานหันไป
ด้านข้าง ผู้รับต้องจับด้ามขวานใต้มือผู้ส่ง
เลื่อย เป็นเลื่อยสาหรับงานไม้โดยทั่วไป ทาด้วยโลหะแผ่นบาง มีฟันเป็นซี่ ๆ
โดยฟันของซี่เลื่อยมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับการใช้งาน
การดูแลรักษา
1. หลังจากการใช้งานให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพื่อยืดอายุใบเลื่อยให้
ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
2. ใช้แปรงปัดทาความสะอาดทุกส่วน ทาด้วยน้ามัน แล้วเก็บไว้ในที่เก็บ
หลังการใช้งาน
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จอบ เป็ นเครื่องมือขุ ดเดิ น ที่ มีน้าหนัก ปานกลางและมีค วามทนทานสู ง
จอบใช้ในการขุดดินแข็ง ๆ และขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและลึกได้ ลักษณะเด่นของจอบ คือ มีใบ
ที่แบนกว้างและคม สามารถเจาะผ่านพื้นดิน หรือก้ อนดิน ที่แข็ ง ๆ ให้แยกขาดออกจากกั น
ได้โดยง่าย
การดูแลรักษา
หลังจากการใช้ทุกครั้งควรล้างทาความสะอาดด้วยน้า เพื่อจัดดินที่ติดตาม
ใบจอบ และคมจอบให้หมดเสียก่อน จากนั้นให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ามันกันสนิมและเก็บเข้าที่
ให้เรียบร้อย
เสี ยม เป็ นเครื่ องมื อขุ ดดิ น ที่ มี น้ าหนั กเบาที่ สุ ดในบรรดาเครื่ องมื อขุ ดดิ น
ทุกชนิดด้วยรูปทรงที่เล็กมีน้าหนักเบา จึงไม่กินแรงผู้ใช้ เสียมจึงมีบทบาทสาคัญในงานด้าน
การเกษตรทุกชนิด จึงพูดได้ว่าเสียมเป็นเครื่องมือการเกษตรที่มาคู่กับจอบ เพราะสิ่งที่จอบทาได้
เสียมก็สามารถทาได้ เช่น การขุดดิน ขุดลอก เป็นต้น แต่สิ่งที่เสียมทาได้นั้น จอบไม่สามารถ
ทาได้ก็ คือ การขุดหลุดที่ลึกและแคบ และการขุดดินในที่แคบ ๆ ที่ต้องใช้ความความระมัดระวังสูง
เช่น การขุดล้อมต้นไม้ขนาดเล็ก และการขุดหน่อกล้วย เป็นต้น
การดูแลรักษา
หลังจากการใช้งานทุกครั้งควรล้างทาความสะอาดด้วยน้า เพื่อกาจัดดินที่ติด
ปลายเสียมให้หมดเสียก่อน จากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ามันกันสนิมแล้วนาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
พลั่ว เป็นเครื่องมื อใช้ ในการตักดิ น หรือตัก ทรายที่ มีค วามละเอีย ดมาก
หรือเป็นก้อนที่ไม่ใหญ่นัก พลั่วมีน้าหนักพอ ๆ กับเสียม แต่มีใบที่กว้างและบางกว่า เสียมและ
จอบเล็กน้อย คมของพลั่วไม่ได้มีไว้ใช้ในการขุดหรือเจาะ แต่มีไว้ในการตักหรือโกย เศษทราย
เศษดิน หรือเศษวัชพืช ที่ได้ทาการกวาดรวม ๆ กันไว้เป็นกอง ๆ เรียบร้อยแล้ว เพื่อตักไปใส่
ถุงปุ๋ย หรือปุ้งกี๋ หรือถังขยะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บและทาความสะอาด
การดูแลรักษา
หลั งจากการใช้ ทุกครั้ งควรล้ างทาความสะอาดด้ วยน้ า เพื่ อก าจั ดเศษดิ น
เศษทรายที่ติดตามปลายพลั่วให้หมดเสียก่อน จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ามันกันสนิมแล้ว
เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
ค้อน คือเครื่องมือสาหรับตอกหรือทุบบนวัตถุอื่น สาหรับการใช้งาน เช่น
การตอกตะปู การจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป และการทุบทลายวัตถุ ค้อนอาจได้รับการออกแบบมา
ให้ใช้งานเฉพาะทาง และมีรูปร่างกับโครงสร้างที่หลากหลาย แต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกัน
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คือ ด้ามจับและหัวค้อน ซึ่งน้าหนักจะค่อนไปทางหัวค้อนมากกว่า แรงที่กระทบเป้าหมายจะมาก
เท่าใด ขึ้นอยู่กับ มวลของค้อนและความเร่งของการตอก ดังนั้นเมื่ อค้อนยิ่งหนักมากและหวด
ด้วยความเร่งมาก แรงที่ได้จากค้อนยิ่งมากตามไปด้วย
การดูแลรักษา
1. เลือกชนิดของค้อนให้เหมาะกับงาน
2. เมื่อใช้งานเสร็จควรเช็ดทาความสะอาด แล้วทาน้ามันที่หัวค้อนเพื่อป้องกัน
สนิม
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย
การสร้างครัว เป็นการกาหนดพื้นที่สาหรับใช้ในการประกอบอาหาร ตลอด
ระยะเวลาในการอยู่ค่ายพักแรม มีองค์ประกอบในการสร้างครัว ดังนี้
ที่ทาครัว ควรมีเขตทาครัวโดยเฉพาะ โดยเลือกพื้นที่ที่จะเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่พื้นที่น้อยที่สุด ถ้ามีหญ้าขึ้นอยู่ต้องแซะหญ้าออก (ให้ติดดินประมาณ 10 ซม.) แล้วจึงค่อยตั้ง
เตาไฟ ส่วนหญ้าที่แซะออกนั้นจะต้องหมั่นรดน้าไว้ เมื่อการอยู่ค่ายพักแรมได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็ให้
ปลูกหญ้าไว้ที่เดิม แล้วรดน้าเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิม
ในการจัดทาเครื่องใช้นั้น อะไรควรจัดทาก่อน อะไรควรจัดทาภายหลัง ถือหลักว่า
อันไหนสาคัญที่สุดก็ใ ห้จัดทาก่อน แล้วจึงค่อย ๆ จัดทาสิ่งที่มีความสาคัญรองลงมาตามลาดับ
ต่อไปนี้ คือ คาแนะในการสร้างเครื่องใช้ต่าง ๆ
เตาไฟ มี หลายแบบ เช่น แบบขุดเป็นราง แบบใช้อิฐ หรือก้อนหิ นวางเป็ น
สามเส้า แบบเตายืนเป็นแบบสะดวกในการทาครัว ก่อนตั้งเตาไฟควรทาความสะอาดบริเวณนั้น
อย่าให้มีเชื้อไฟหรือสิ่งที่ติดไฟง่ายอยู่ใกล้ ๆ
กองฟืน ลักษณะของฟืนที่นามาใช้ควรเป็นไม้แห้ง เพื่อง่ายต่อการก่อไฟ
ควรกองให้เป็นระเบียบ อยู่ไม่ห่างจากเตาไฟ ถ้าฝนตกจะต้องมีหลังคาคลุมดิน สาหรับเตายืน
อาจเอาฟืนไว้ใต้เตาก็ได้
เครื่องใช้ต่าง ๆ หม้อ กระทะ แก้วน้า มีด
เขียง ฯลฯ ที่เก็บมีด ที่เก็บกระบอกน้า ที่เก็บจาน ที่เก็บถังน้า
ที่เก็บอาหาร จะต้องจัดทาขึ้น
ที่ หุ ง ต้ ม และรับ ประทานอาหาร ควรมี
หลั งคามุ งกันแดดกั นฝน อาจใช้โต๊ ะอาหารและม้ านั่ง ควรจั ด
ทาขึ้นตามแบบง่าย ๆ
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หลุมเปียก ขุดหลุมขนาดใหญ่ให้ลึกพอสมควร ที่ปากหลุมใช้กิ่งไม้ ใบไม้
สานเป็นแผงปิด แล้วเอาหญ้าโรยข้างบน หลุมเปียกสาหรับเทน้าต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น น้าปน
ไขมัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเทลงไป ไขมันและสิ่งต่าง ๆ จะติดอยู่ที่หญ้า มีแต่น้าแท้ ๆ ไหลลงไป
ในหลุม แผงที่ปากหลุมจะต้องนาไปเผา และเปลี่ยนใหม่วันละครั้งเป็นอย่างน้อย
หลุมแห้ง ขุดเป็นอีกหลุมหนึ่ง เมื่อทิ้งเศษอาหารแล้ว จะต้องเอาดินกลบ
ถ้าเป็นกระป๋อง ก่อนทิ้งต้องทุบให้แบนและเผาไฟ ในกรณีที่ค่ายนั้นมีถังสาหรับเผาขยะหรือเศษ
อาหารโดยเฉพาะอยู่แล้ว ก็ให้นาขยะและเศษอาหารไปเผา ณ ที่กาหนดไว้
3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ
เตาสาหรับหุงอาหาร
เตาไฟที่ใช้ในการหุงอาหารในการอยู่ค่ายพักแรมมีอยู่หลายแบบ ซึ่งจะจัดการ
สร้างได้ขณะอยู่ค่ายพักแรมตามสภาพของพื้นที่ เตาไฟแบบต่าง ๆ ได้แก่ เตาราง เตาใช้อิฐและ
หิน เตายืน เตาแขวน ในการก่อสร้างเตาแต่ละครั้ง ลูกเสือจะต้องทาความสะอาดรอบ ๆ บริเวณ
ที่ก่อสร้างเตา ให้เตียนและอย่าให้มีเชื้อไฟหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ๆ อยู่ใกล้บริเวณนั้น

เตาสามเส้า เป็นการนาก้อนหินสามก้อนมาวางบนพื้น จัดระยะห่างให้พอดี
กับก้นหม้อเป็นสามมุมดูให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
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เตาหลุม ขุดหลุมให้มีขนาดกว้างพอเท่ากับหม้อ ลึกพอประมาณ แล้วเจาะรู
เพื่อใส่ฟืนด้านหน้า แล้วมีรูระบายอากาศ ด้านข้างเพื่อให้ควันออก

เตาลอย ให้ขุดหลุมสี่มุม แล้วนาท่อนไม้แข็งแรงสี่ต้นทาเป็นเสาสี่มุม นาไม้มา
วางพาดผูกเป็นสี่เหลี่ยมและวางคานให้เต็มพื้นที่ ใช้ใบไม้ปูให้ราบ เอาดินปูพื้นให้หนาพอสมควร
อีก ชั้น แล้ วใช้ก้ อ นหิ นทาเป็ นเตาสามเส้ า หรือ เตารางแล้ วแต่ส ะดวก (หากเป็น หน้า ฤดู ฝ น
สามารถสร้างหลังคาต่อเติมได้)

เตารางไม้ นาไม้ที่มีง่ามสองท่อนมาปักลงดินตรงข้ามกัน แล้วนาไม้ท่อนตรง
วางพาดเป็นคานไว้แขวนภาชนะ (ไม้ที่ควรใช้พาดควรเป็นไม้ดิบ ซึ่งจะไม่ทาให้ไหม้ได้ง่าย)
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เตาแขวน หรือเตาราว ใช้ไม้ที่มีง่ามมาปักลงดินเป็นระยะห่างให้พอดี
แล้วหาไม้ยาวเป็นคานมาพาดง่ามไว้สาหรับแขวนภาชนะ

เตากระป๋อง นากระป๋องหรือถังขนาดเล็ก ที่พอดีกับหม้อหรือภาชนะ มาผ่าข้าง
ออกเป็นประตูลมแล้วเจาะรูส่วนบนสี่รูเพื่อให้อากาศถ่ายเท
3.4 การประกอบอาหารแบบชาวค่าย
การปรุง อาหารในขณะอยู่ ค่ า ยพั ก แรมหรื อ เดิ น ป่ า เป็ น การปรุ ง อาหาร
เเบบชาวค่าย ไม่สามารถเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงต้มได้ครบถ้วน เช่น ใช้เตาหลุม
เตาสามเส้า เตาราง ใช้มะพร้าวอ่อนแทนหม้อ กระบอกไม้ไผ่ ใช้ดินพอกเผาแทนการต้ม การปิ้ง
เป็นต้น
การปฏิบัติหรือประกอบอาหารบางอย่างที่จาเป็นในขณะที่อยู่ค่ายพักแรม
ควรเลือกประกอบอาหารอย่างง่าย รวดเร็ว คงคุณค่าทางอาหาร ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
การหุงข้าวด้วยวิธีต่าง ๆ
1. การหุงข้าวด้วยหม้อหู สามารถหุงข้าวได้ 2 แบบ คือ แบบไม่เช็ดน้า และเช็ดน้า
1.1 การหุงข้าวไม่เช็ดน้า ข้าว 1 ส่วน ต่อน้า 2 - 2.5 ส่วน
วิธีหุง
1) ซาวข้าวให้หมดสิ่งสกปรก รินน้าทิ้ง
2) ตวงน้าใส่น้าหม้อ ปิดฝาให้สนิท ตั้งบนเตา ใส่ไฟแรงจัด
3) เมื่อน้าเดือดใช้พายกวน 1 ครั้ง พอน้าจวนแห้งปิดฝาหม้อให้สนิท นาถ่าน
หรือฟืนออกเหลือเกลี่ยไว้ให้ไฟน้อยที่สุด (การกวนคนข้าวนี้เพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วถึงกัน)
4) เอียงข้าง ๆ หม้อให้รอบ ๆ ตั้งต่อไปจนน้าแห้งให้ข้าวสุกและระอุดี ใช้เวลา
ประมาณ 20 - 25 นาที
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1.2 การหุงข้าวเช็ดน้าข้าว 1 ส่วน ต่อ น้า 3 ส่วน
วิธีหุง
1) ซาวข้าวพอหมดสิ่งสกปรก รินน้าทิ้ง
2) ตวงน้าใส่หม้อ ปิดฝาให้สนิท ตั้งบนไฟใช้ไฟแรงจนกระทั่งข้าวเดือด
3) เมื่อน้าเดือดใช้พายกวนข้าว 1 ครั้ง หรือมากกว่า เพื่อให้ได้รับความร้อนทั่วถึง
4) สังเกตดูพอเม็ดข้าวบาน รินน้าข้าวทิ้ง เอาขึ้นดงบนเตา ใช้ไฟอ่อน ตะแคงหม้อ
หมุนให้ได้ความร้อนทั่วจนน้าแห้ง จากนั้นให้ยกลงจากเตา
วิธีการแก้ข้าวแฉะ
ข้าวแฉะเกิดจากปล่อยทิ้งไว้จนเม็ดข้าวบานมาก หรือใส่น้าน้อยจนน้าข้าวข้นมาก
ก่อนจะเช็ดน้าข้าวให้ใส่น้าเปล่าลงไปให้น้าไม่ข้น คนให้ทั่วหม้อ แล้วเช็ดน้าให้แห้ง ปิดฝาหม้อ
ให้สนิท แล้วหมุนหม้อไปมา และนาหม้อข้าวไปตั้งที่เตาไฟ โดยใช้ไฟอ่อน ๆ
วิธีแก้ข้าวดิบ
ให้ใช้ น้าพรมข้าวพอประมาณ คุ้ยพรมให้ทั่วหม้อ แล้วจึ งนาหม้อข้าวขึ้นดงใหม่
หมุนให้ทั่ว ดงให้นานกว่าดงข้าวธรรมดา เมื่อยกลงห้ามเปิดฝาดู ควรปิดให้สนิท เพื่อข้าวจะได้สุก
ระอุดี
วิธีแก้ข้าวไหม้
หากได้กลิ่นข้าวไหม้ รีบเปิดฝาหม้อเพื่อให้ไอน้าออก และความร้อนในหม้อจะได้
ลดลงเร็ว ขณะเดียวกันกลิ่นไหม้จะได้ออกไปด้วย คุ้ยข้าวตอนบนที่ไม่ไหม้ให้สุก แล้วเปิดฝาทิ้งไว้
การประกอบอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ
การต้ม ทาได้ 2 วิธี คือ
1. โดยการใส่ของที่จะทาให้สุกลงไปพร้อมกับน้า แล้วนาไปตั้งไฟ เช่น การต้มไข่
ถ้าใส่ในน้าเดือดแล้วไข่จะแตกเสียก่อน
2. โดยการใส่ของที่จะทาให้สุก เมื่อน้านั้นเดือดแล้ว เช่น การต้มปลากันเหม็นคาว
การผัด หมายถึง การทาวัตถุสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง ซึ่งต้องการให้สุกสาเร็จเป็น
อาหารสิ่งเดียว
วิธีการผัด
โดยการใช้น้ามันหรือกะทิ ใส่ในภาชนะที่จะใช้ผัด แล้วนาของที่จะผัดรวมลงไป
คนให้สุกทั่วกันและปรุงรสตามชอบ
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การทอด ใส่ น้ ามั นลงในภาชนะที่ จะใช้ ในการทอด โดยประมาณให้ ท่ วมของ
ที่จะทอด ตั้งไฟให้น้ามันร้อนจัด จึงใส่ของลงไปทอด การสังเกตของ ที่ทอดว่าสุกหรือยังให้สังเกต
ตามขอบของสิ่งที่ทอด
การถนอมอาหาร
การตากแห้ง เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัด
มากที่สุด ใช้ได้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผักและ
ผลไม้ เป็ น วิ ธี ที่ ท าให้ อ าหารหมดความชื้ น หรื อ มี
ความชื้ น อยู่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย เพื่ อ ไม่ ใ ห้ จุ ลิ น ทรี ย์
สามารถเกาะอาศัยและเจริญเติบโตได้ทาให้อาหาร
ไม่เกิดการบูดเน่า โดยการนาน้าหรือความชื้นออกจากอาหารให้มากที่สุด เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม
กล้วยตาก เป็นต้น
การรวน เป็ น วิ ธี ก ารที่ ค ล้ า ยกั บ การคั่ ว
แต่ต้ องใส่น้ ามั น นิยมใช้ ประกอบอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ และปรุงรสให้เค็มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
เก็บไว้รับประทานได้นาน เช่น ไก่รวน เป็ดรวน และ
ปลาหมึกรวน เป็นต้น
3.5 การกางเต็นท์และการเก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ
การไปอยู่ค่ ายพัก แรมของลูก เสื อ แต่ก่ อนนั้น ลูก เสื อไปหาที่ พัก ข้า งหน้ า
ตามแต่จะดัดแปลงได้ในภูมิประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าลูกเสือไม่พักในอาคาร
ลูกเสือจะต้องนอนกลางแจ้ง ซึ่งจะต้องหาวิธีสร้างเพิงที่พักง่าย ๆ ที่สามารถกันแดดกันฝนกันลม
และป้อ งกันสัต ว์เลื้อ ยคลานได้ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่ าที่จะหาได้ ต่ อมาเริ่ มมีการเตรีย ม
อุปกรณ์ไปด้วย เช่น เชือกหลาย ๆ เส้น พลาสติกผืนใหญ่ เป็นต้น ทาให้ง่ายต่อการสร้างเพิงที่พัก
มากขึ้น
ปัจจุบันลูกเสือส่วนมากจะเตรียมเต็นท์สาเร็จ รูปไปด้วย เพราะเต็นท์มีขาย
อย่างแพร่หลาย และมีให้เลือกหลายแบบหลายสีหลายขนาดมีน้าหนักเบามีขนาดกะทัดรัด
สามารถนาพาไปได้สะดวก
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การกางเต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย

อุปกรณ์และส่วนประกอบ
ในการใช้เต็นท์สาหรับอยู่ค่ายพักแรม จะใช้เต็นท์ 5 ชาย ซึ่งเหมาะสาหรับลูกเสือ
จานวน 2 คน ซึ่งจะใช้พื้นที่ในการกางเต็นท์ไม่มากนักและวิธีกางก็ไม่ยุ่งยาก ส่วนประกอบของ
เต็นท์ 5 ชาย มีดังนี้
1. ผ้าเต็นท์ 2 ผืน
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุด)
3. สมอบก 10 ตัว (หัวท้าย 2 ตัว ชายด้านล้างด้านละ 3 ตัว ประตูหน้า 1 ตัว
และหลัง 1 ตัว)
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส้น (เชือกยาวใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์ 2 เส้น เชือกสั้นใช้ยึด
ชายเต็นท์ 6 เส้น และประตูหน้า - หลัง 2 เส้น)
การกางเต็นท์
การกางเต็นท์ 5 ชายนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ติดกระดุมทั้ง 2 ผืนเข้าด้วยกัน
2. ตั้งเสาเต็นท์ทั้ง 2 เสา
3. ผูกเชือกรั้งหัวท้ายกับสมอบก
4. ตอกสมอบกยึดชายเต็นท์
การรื้อเต็นท์ที่พักแรม
1. แก้เชือกที่รั้งหัวท้ายกับสมอบกออก
2. ล้มเสาเต็นท์ทั้ง 2 เสาลง
3. ถอนสมอบกที่ยึดชายเต็นท์และที่ใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์
4. แกะกระดุมเพื่อแยกให้เต็นท์เป็น 2 ผืน
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5. ทาความสะอาด เก็บพับให้เรียบร้อย
6. นาผ้าเต็นท์และอุปกรณ์เก็บรวมไว้เป็นที่เดียวกัน
เต็นท์สาเร็จรูป
เต็นท์สาเร็จรูปจะมีลักษณะและ
รูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีวางจาหน่าย โดยทั่วไป
ง่ายต่อการประกอบและการเก็บ แต่ละแบบจะ
มีรูปแบบการประกอบไม่เหมือนกัน จึงให้ผู้ใช้
พิจารณาตามวิธีการของเต็นท์
เต็นท์สาเร็จรูปใช้เป็นที่พัก
สาหรับลูกเสือทั้งหมู่ (1 หมู่) เป็นเต็นท์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเต็นท์กระแบะ มีน้าหนักมากกว่าเต็นท์
กระแบะสามารถพกพาไปได้สะดวก พื้นที่ที่ใช้กางเต็นท์จะมีบริเวณกว้างพอสมควร ส่วนวิธีกางเต็นท์
ไม่ยุ่งยากมีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท์ได้
ส่วนประกอบของเต็นท์สาเร็จรูป 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 ทุกเส้นมัดติดกับแผ่นเหล็กสาหรับปรับความตึงหย่อน
ของเชือก (เชือกสั้น 6 เส้นใช้ยึดชายหลังคา เชือกยาว 2 เส้นใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์)
วิธีกางเต็นท์สาเร็จรูป ปฏิบัติดังนี้
1. ยึดพื้นของเต็นท์ทั้ง 4 มุมด้วยสมอบก 4 ตัว
2. นาเสาชุดที่ 1 (ต่อ 3 ท่อนเข้าด้วยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท์ ให้คนที่1 จับไว้
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้น ยึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า
(โดยผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือผูกเงื่อนกระหวัดไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผู้รั้ง เพราะเป็นแผ่นปรับ
ความตึงอยู่แล้ว) แล้วใช้เชือกสั้น 2 เส้น ยึดชายเต็นท์เข้ากับสมอบกให้เต็นท์กางออกเป็นรูป
หน้าจั่ว
4. ให้คนที่ 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งต่อเสาที่ 2 เสียบเข้ารูหลังคา เต็นท์อีกด้าน
หนึ่งแล้วจับเสาไว้ให้คนที่ 1 ปล่อยมือจากเสาที่ 1 แล้วนาเชือกยาวเส้นที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2
ไปยังสมอบกด้านหลัง
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5. ให้คนที่ 2 ปล่อยมือจากเสาที่ 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม ทั้งสองคนช่วยกันใช้เชือก
ยึ ด ชายหลั ง คาเต็ น ท์ (จุ ด ที่ เ หลื อ ) ให้ เ ข้ า กั บ สมอบกแล้ ว ปรั บ ความตึ ง หย่ อ นของเต็ น ท์
ให้เรียบร้อย
หมายเหตุ เต็นท์ สาเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไม่เหมือนกัน บางแบบคล้ายเต็นท์
กระแบะ เป็นต้น ใช้สะดวกและเบามากแต่บอบบาง
เต็นท์อย่างง่าย

วิธีนี้ปัจจุบันสะดวกมาก ทั้งยังราคาถูกหาซื้อง่ายใช้ประโยชน์ได้ดีสามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น โดยใช้ถุงปุ๋ยหรือเสื่อเย็บต่อกันให้ได้เป็นผืนใหญ่ ๆ สามารถใช้แทนผ้า
เต็นท์ได้ จะให้มีขนาดใหญ่เท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ แต่ส่วนใหญ่มักจะทาเป็นผืนใหญ่ใช้เป็น
ที่พักของลูกเสือได้ทั้งหมู่
วิธีทา
หาไม้สองท่อนมาทาเสา ปักลงในดินให้แน่น แล้วเอาไม้อีกอันหนึ่งพาดทาเป็นขื่อ
เสร็จแล้วใช้ถุงที่เย็บหรือผ้าใบ พาดกับขื่อนั้น ที่ปลายทั้งสองข้าง รั้งเชือกกับสมอบก
การนาวัสดุต่าง ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นจะง่าย สะดวกและประหยัด เพื่อเป็นการส่งเสริม
และปฏิบัติตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
รูปแบบเต็นท์แบบต่าง ๆ
เต็นท์แบบโดม
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เต็นท์แบบโครง

เต็นท์แบบสามเหลี่ยม

เต็นท์แบบกระโจม

เต็นท์แบบกึ่งถุงนอน
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เต็นท์แบบอุโมงค์

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์
เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลังเป็นแนวเดียวกัน ขั้นแรกเล็งให้สมอบกและ
เสาต้ นแรกของทุ ก เต็ น ท์ อยู่ ในแนวเดี ยวกั น การกางเต็ น ท์แ ต่ ล ะหลั ง ให้ เล็ ง สมอบกตั ว แรก
เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จุดอยู่ในแนวเดียวกันเสาทุกต้นที่ยึดเต็นท์จะต้อง
ตั้ง ฉากกั บ พื้ นเสมอหลั ง คาเต็ น ท์จ ะต้ อ ง ไม่ มีร อยย่น สมอบกด้ านข้ า งของเต็น ท์ แ ต่ล ะหลั ง
จะต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ถ้าเต็นท์ตึงไปอาจจะขาดได้ หรื อ ถ้าหย่อนเกินไปก็จะกันฝน
ไม่ได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุทาให้น้าซึมได้ง่ายและถ้าหากลมพัดแรง อาจทาให้เต็นท์ขาดได้ การผูก
เต็นท์ควรใช้เงื่อนผูกรั้งเพราะสามารถปรับให้ตึงหย่อนได้ตามต้องการ
การดูแลรักษาเต็นท์
การดู แลรั กษาเต็ นท์ ให้ มี อายุ การใช้ งานที่ ยาวนาน หลายคนอาจจะคิ ดว่ าเป็ น
เรื่องยาก ลองอ่านวิธีการเหล่านี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่า เต็นท์ดูแลง่ายนิดเดียว
1. ฝึกกางเต็นท์ให้ถูกวิธี การที่คุณเรียนรู้วิธีการกางเต็นท์อย่างถูกวิธี จะทาให้
เต็นท์ของคุณไม่เกิดความเสียหาย เพราะบางครั้งการกางเต็นท์ไม่ถูกวิธี อาจทาให้อุปกรณ์บางชิ้น
เกิดความเสียหายได้ เช่น อาจจะใส่เสาเต็นท์ผิดอันทาให้เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข้ากับ
เต็นท์ เป็นต้น
2. ถ้าไม่จาเป็น อย่าเก็บเต็นท์ในขณะที่เปียก เพราะอาจจะทาให้เกิดกลิ่นอับได้
เราควรจะนาเต็นท์มาผึ่งลมให้แห้งก่อนและนาเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท์ แล้วจึงปิดซิปให้
เรียบร้อย
3. ไม่ควรใช้สารเคมีในการทาความสะอาดเต็นท์ เพราะสารเคมีเหล่านี้จะทาลาย
สารที่เคลือบเต็นท์ไว้ ควรใช้แค่ผ้าชุบน้าเช็ดก็พอ ห้ามใช้แปรงขัดเพราะแปรงจะทาให้สารเคลือบ
หลุดออกเช่นกัน
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4. ใช้ผ้าพลาสติกปูรองพื้น ผ้ารองพื้นจะใช้ปูรองพื้นก่อนกางเต็นท์ ประโยชน์
คือ ช่วยปกป้องตัวเต็นท์ จากหินและกิ่งไม้อันแหลมคม ซึ่ งสิ่งเหล่านี้อาจจะทาให้พื้นเต็นท์
เกิดความเสียหายได้ และนอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการทาความสะอาด เพราะเราเพียงแต่
ทาความสะอาดที่ผ้าปูเท่านั้น
5. ใช้สมอบกปักเต็นท์ บางคนอาจคิดว่าสมอบกไม่จาเป็นเพราะเต็นท์สามารถ
ทรงตัวได้อยู่แล้ว แต่บางครั้งเมื่อลมแรง เต็นท์อาจจะมีการพลิกซึ่งอาจจะทาให้เต็นท์เสียหาย
ถ้าช่วงที่คุณกางเต็นท์มีลมแรงควรจะนาสัมภาระเข้าไปไว้ในเต็นท์ แล้วปักสมอบกยึดไว้ ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันเต็นท์พลิกจากแรงลมได้
6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์ถ้าจาเป็น หากเต็นท์คุณเกิดการเสียหาย เช่น ผนัง
เต็นท์มีรอยฉีกขาด ควรใช้พวกผ้าเทปปิดรอยขาดนั้นไว้ มิฉะนั้นรอยขาดนั้น จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
(ลองคิดถึงเสื้อผ้าที่ขาดดู ถ้าเรายิ่งดึงก็จะยิ่งขาดมากขึ้น) อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์ สามารถหาซื้อได้
ตามร้านอุปกรณ์ทั่วไป
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ชีวิตชาวค่าย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 4 วิธีการจัดการค่ายพักแรม
การจัดการค่ายพักแรม เป็นการจัดวางผังการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือจะต้อง
สารวจ คาดคะเนความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้า เส้นทางคมนาคม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ในการเลือกสถานที่ตั้งค่ายและกางเต็นท์
ก่อนที่จะไปตั้งค่ายพักแรมนั้น ควรจะได้มีการศึกษาลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ
ให้ดีเสียก่อน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากสิ่งต่อไปนี้
1. อยู่บนที่สูง หรือเชิงเขา เวลาฝนตกมีทางระบายน้าออกอย่างรวดเร็ว
ทาให้ไม่มีน้าขังในบริเวณค่าย หรือมิฉะนั้นควรตั้งค่ายบริเวณที่เนื้อดินเป็นดินปนทราย เพื่อให้
น้าดูดซึมได้โดยรวดเร็ว
2. ไม่ควรอยู่ใกล้สถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น สถานที่ตากอากาศ
3. ไม่ควรอยู่ใกล้ถนนหรือทางรถไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได้
4. ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม่ใหญ่ เพราะเมื่อเกิดลมพายุอาจหักโค่นลงมาทาให้
เกิดอันตรายได้
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5. สถานที่ ตั้ งค่ าย ควรมี น้ าดื่ มน้ าใช้ เ พี ยงพอ แต่ ไม่ ควรอยู่ ใกล้ แม่ น้ า
ลาคลอง หนองหรือบึง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได้
6. สถานที่ตั้งค่าย ไม่ควรอยู่ไกลจากตลาดมากนัก ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแก่
การไปซื้อกับข้าว และไม่ควรอยู่ไกลจากสถานีอนามัยมากนัก เพื่อว่าเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที
7. ควรอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย
4.1 การวางผังค่ายพักแรม
การวางผังค่ายพักแรม คือ การกาหนดตาแหน่งที่จะสร้างเต็นท์ สุขาภิบาล ครัว
ราวตากผ้า ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ

รูปแบบการจัดค่ายหมู่ลูกเสือ

129

4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม
ในการเข้ าค่ ายพั ก แรม ควรมี ก ารขุ ด หลุ ม เพื่ อ เป็ น การสุ ข าภิ บ าล ควรมี ทั้ ง
หลุ ม แห้ ง และหลุ ม เปี ย กในการขุ ด หลุ ม มี ข นาดลึ ก พอสมควร ที่ ป ากหลุ ม ให้ ใ ช้ กิ่ ง ไม้ ใบไม้
สานเป็นแผงปิดปากหลุม เพื่อสาหรับเทน้าที่ไม่ใช้ในหลุมเปียก เมื่อมีเศษอาหารติดบนฝาปิด
ให้นาฝาปิดไปเคาะทิ้งเศษอาหารในหลุมแห้งและควรเปลี่ยนใบไม้ทุก ๆ วัน
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธกี ารจัดการค่ายพักแรม
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
สาระสาคัญ
การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย เป็นการนา
ความรู้จากการได้ศึกษาบทเรียนภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งให้ลูกเสือ สามารถวางแผน
และปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและชีวิตชาวค่ายทุกกิจกรรม คือ กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและอุดมการณ์ทางการลูกเสือ กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมทักษะลูกเสือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการและชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรม
นาเสนอผลงานตามโครงการที่ได้ดาเนินการมาก่อนการเข้าค่าย และสามารถใช้ชีวิตชาวค่าย
ร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข
ตัวชี้วัด
1. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม
และชีวิตชาวค่าย ทุกกิจกรรม
2. ใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และอุดมการณ์ลูกเสือ
เรื่องที่ 2 กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม
เรื่องที่ 3 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
เรื่องที่ 4 กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ
เรื่องที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
เรื่องที่ 6 กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ
เรื่องที่ 7 กิจกรรมนาเสนอผลการดาเนินงาน ตามโครงการที่ได้ดาเนินการมา
ก่อนการเข้าค่าย
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 40 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 การวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรม
และชีวิตชาวค่าย
การเดินทางไกล ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ
ความรู้ ความสามารถทักษะที่จาเป็น รวมทั้งการบรรจุเครื่องหลัง ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย
เครื่องใช้ประจาตัว ยาประจาตัว อุปกรณ์การเรียนรู้และการจดบันทึกกิจกรรม อุปกรณ์ที่จาเป็น
ตามฤดูกาล อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว และอุปกรณ์ประจากายลูกเสือ
ลูก เสื อ และผู้บั ง คั บ บั ญ ชาลูก เสื อ ร่ ว มกัน วางแผนการเดิ น ทางไกล โดยการ
สารวจเส้นทางการเดินทาง ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ให้ เ หมาะสม ก าหนดบทบาทให้ แ ต่ ล ะคนในฐานะผู้ น า ผู้ ต าม ผู้ ป ระสานงาน ผู้ ค วบคุ ม
ผู้รับผิดชอบร่วมกัน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจที่ตรงกัน กาหนดนัดหมายที่ชัดเจน รัดกุม และ
ปฏิบัติตามแผน
การอยู่ค่ายพักแรม ต้องมีกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ เพื่อปลุกใจ และส่งเสริม
ความสามัคคีของหมู่คณะ เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้แสดงออก และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น ซึ่ง บี.พี.
ได้ริเริ่มในการนาเด็กไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ประเทศอังกฤษ การชุมนุมรอบกองไฟ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Camp Fire ในภาษาไทย เดิมมักเรียกกันว่าการเล่นหรือการแสดงรอบ
กองไฟ ซึ่งความจริงการเล่นหรือการแสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟ
การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุ่งหมาย ดังนี้
1. เพื่อเป็นการฝึกอบรมในตอนกลางคืน ดังที่ บี.พี. ได้ใช้เป็นหลักในการ
ฝึกอบรมผู้ที่ไปอยู่ค่ายพักแรม
2. เพื่อให้ลูกเสือได้ร้องเพลงร่วมกัน หรือแสดงกิริยาอาการอย่างเดียวกัน
3. เพื่อให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ
4. ในบางกรณี อาจใช้เป็นโอกาสสาหรับประกอบพิธีสาคัญ
5. ในบางกรณีอาจเชิญบุคคลสาคัญในท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้านให้มาร่วม
การชุมนุมรอบกองไฟ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจการลูกเสือ
การแสดงรอบกองไฟมีข้อกาหนดบางประการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ได้แก่
1) เรื่องที่จะแสดง ควรเป็นเรื่องสนุกสนาน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประวัติศาสตร์เรื่องที่เป็นคติเตือนใจ
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2) เรื่องที่ไม่ควรนามาแสดง เช่น เรื่องไร้สาระ เรื่องผีสาง เรื่องลามก
เรื่องอนาจาร เรื่องเสียดสีสังคม เรื่องล้อเลียนการเมือง เรื่องหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
3) การใช้คาพูดและวาจาที่เหมาะสม คาสุภาพ คาที่ไม่หยาบคาย คาด่าทอ
4) ชุดการแสดง ควรเป็นชุดที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะแสดงมีความ
สุภาพสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่แสดง
แผนการปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย
วัน – เวลา
วันที่ 1
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

กิจกรรม

เวลา
(นาที)

ขอบข่ายเนื้อหา

60
60
60

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และอุดมการณ์ลูกเสือ

30

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ

10.30 – 11.15 น.

รายงานตัว/ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้าค่าย
พิธีเปิดทางราชการ (ในหอประชุม)
- กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิด ให้โอวาทและ
ถวายราชสดุดี
พิธีเปิดทางการลูกเสือ (รอบเสาธง)
- ผู้อานวยการฝึกอบรมกล่าวต้อนรับ
- แนะนาคณะวิทยากร
วิชาประวัติลูกเสือไทย

45

11.15 – 12.00 น.

วิชาประวัติลูกเสือโลก

45

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
นันทนาการ

60
30

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมนันทนาการ

10.00 – 10.30 น.
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วัน – เวลา

กิจกรรม

13.30 – 14.30 น.

วิชาวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สัญญาณนกหวีด และระเบียบแถว
วิชาชาวค่าย
ฐานที่ 1 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ฐานที่ 2 สุขาภิบาล
ฐานที่ 3 อุปกรณ์ครัว
ฐานที่ 4 เต็นท์
ประกอบอาหารแบบชาวค่าย
ชักธงลง/รับประทานอาหาร
ภารกิจส่วนตัว
นันทนาการ
พิธีประจากองลูกเสือวิสามัญ
นัดหมาย สวดมนต์ เข้านอน

14.30 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.

เวลา
ขอบข่ายเนื้อหา
(นาที)
60 กิจกรรมทักษะลูกเสือ
150
60
60

กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย

30
120
30

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

60
60

กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมกลางแจ้ง/ทักษะ
ลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

08.00 – 08.30 น.

ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
กายบริหาร/ระเบียบแถว/ประกอบ
อาหาร
รับประทานอาหาร/ภารกิจส่วนตัว
ตรวจเยี่ยม
สายที่ 1 เครื่องแบบ ที่พัก สุขาภิบาล
สายที่ 2 เครื่องแบบ ที่พัก สุขาภิบาล
สายบริการ (พิเศษ) ความสะอาด
ความเรียบร้อยรอบบริเวณ
ประชุมกองรอบเสาธง

08.30 – 09.00 น.

นันทนาการ

30

19.00 – 19.30 น.
19.30 – 21.30 น.
21.30 น.
วันที่ 2
05.00 – 05.30 น.
05.30 – 06.30 น.
06.30 – 07.30 น.
07.30 – 08.00 น.

60
30

30

กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ
กิจกรรมนันทนาการ
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วัน – เวลา

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

สารวจชุมชน

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.
14.30 – 16.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
นันทนาการ
วิชาแผนที่ – เข็มทิศ
กิจกรรมบุกเบิก
- ผูกประกบ
- ผูกกากบาท
- ผูกทแยง
การชุมนุมรอบกองไฟ (ทฤษฎี)
ประกอบอาหารแบบชาวค่าย
ชักธงลง/รับประทานอาหาร/ภารกิจ
ส่วนตัว
ชุมนุมรอบกองไฟ (ปฏิบัติ)

16.00 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 21.00 น.
21.00 – 21.30 น.
วันที่ 3
05.00 – 05.30 น.
05.30 – 06.30 น.
06.30 – 07.30 น.
07.30 – 08.00 น.

เวลา
ขอบข่ายเนื้อหา
(นาที)
180 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ
60 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
30 กิจกรรมนันทนาการ
60 กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ
90 กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ

60
60
60
120

นัดหมาย สวดมนต์ เข้านอน

30

ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
กายบริหาร/ระเบียบแถว/ประกอบ
อาหาร
รับประทานอาหาร/ภารกิจส่วนตัว
ตรวจเยี่ยม
สายที่ 1 เครื่องแบบ ที่พัก สุขาภิบาล
สายที่ 2 เครื่องแบบ ที่พัก สุขาภิบาล
สายบริการ ความสะอาดบริเวณ

60
60
60
30

กิจกรรมนันทนาการ
และชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมนันทนาการ
และชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมกลางแจ้ง/ทักษะ
ลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
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วัน – เวลา

กิจกรรม

08.00 – 08.30 น.

ประชุมกองรอบเสาธง

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

นันทนาการ
วิชาปฐมพยาบาล
รับประทานอาหารกลางวัน
นันทนาการ
จิตอาสากับการสร้างปณิธานความดี
ของลูกเสือ กศน.
สรุปบทเรียนสะท้อนความคิดเห็น
ประเมินผล
พิธีปิดการอบรม
- ในห้องประชุม
- รอบเสาธง
เดินทางกลับ

14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

16.30 น.

เวลา
ขอบข่ายเนื้อหา
(นาที)
30 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ
30 กิจกรรมนันทนาการ
180 กิจกรรมทักษะลูกเสือ
60 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย
30 กิจกรรมนันทนาการ
60 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ
60 กิจกรรมนาเสนอผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
60 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม
และชีวิตชาวค่าย
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 การใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรม
กิจกรรมในค่ายพักแรมมีหลากหลายมากมาย ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และอุดมการณ์ลูกเสือ กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม กิจกรรมชีวิตชาวค่าย กิจกรรมทักษะลูกเสือ
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ ตลอดจนกิจกรรมนาเสนอ
ผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งได้ดาเนินการไว้ก่อนการเข้าค่ายพัก
แรม ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้กาหนดให้ลูกเสือทุกคน ทุกหมู่ ร่วมกันคิดแก้ปัญหา ร่วมกัน
วางแผน ลองผิดลองถูกร่วมกัน ตัดสินใจปฏิบัติร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจ
ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมจะทาให้ลูกเสือได้สัมผัสประสบการณ์ของการผจญภัย การมีเพื่อน
การได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การได้หัวเราะอย่างมีความสุข และมีความสาเร็จสุขสม
ร่วมกัน
การใช้ชีวิตชาวค่าย และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรม เป็นการฝึก
ทักษะชีวิต ฝึกให้รู้จักความเอื้ออาทร ความเข้าใจ รู้จักการให้อภัย รู้จักรู้รัก รู้สามัคคี รู้จักหน้าที่
มีวินัย รู้จักการปรับตัวเข้าหากัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสถานการณ์ที่คับขัน
และมี ข้อ จากัด มากมาย ทาให้ มีโ อกาสพัฒ นากระบวนความคิ ดจากการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
การท างานเป็ น หมู่ ยอมรั บ บทบาท หน้ า ที่ ข องกั น และกั น พั ฒ นาความเป็ น ผู้ น า ผู้ ต าม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย เพื่อการเป็นพลเมืองดีของสังคม
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรม
(ให้ผู้เรียนไปทากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี
1. นายกฤตชัย
2. นางสาววิเลขา
3. นางสุรีวัลย์
4. นางรุ่งอรุณ

อรุณรัตน์
ลีสุวรรณ์
ลิ้มพิพัฒนกุล
ไสยโสภณ

5. นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ
6. นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิชย์
7. นายไพฑูรย์ ลิศนันท์
8. นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
9. นายอนันต์ คงชุม
10. นายวรวุฒิ หุนมาตรา
11. นางสาววิมลรัตน์ ภูริคุปต์
12. นางอุบลรัตน์ ชุนหพันธ์
13. นายไพโรจน์ กันทพงศ์
14. ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ สุจริยวงศ์
15. นายบวรวิทย์ เลิศไกร
16. นายบันเทิง จันทร์นิเวศน์
17. นางสาวสโรชา บุรีศรี
18. นายกฤตพัฒน์ นิชัยวรุตมะ
19. นางกนกวรรณ นิ่มเจริญ
20. นายเอกสิทธิ์ สวัสดิ์วงค์
21. นายเอกชัย ลาเหลือ
22. นายศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท์

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
ผู้อานวยการ กศน.เขตคลองสาน กทม.
ผู้อานวยการ กศน.เขตบางเขน กทม.
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนลามหาเมฆ
(ประชาราตรีอนุสรณ์) จังหวัดปทุมธานี
รองผู้อานวยการโรงเรียนงามมานะ (แผน – ทับอุทิศ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนศุภกรณ์วิทยา
โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
เลขานุการฯ สานักงาน ก.ค.ศ.
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
กศน.อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
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23. นายขวัญชัย เนียมหอม
24. นางสาววรรณพร ปัทมานนท์
25. นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
26. นางเยาวรัตน์ ปิ่นมณีวงศ์
27. นางสาวฐิติมา วงศ์บัณฑวรรณ
28. นางกมลทิพย์ ช่วยแก้ว
29. นางสาวสุจริยา พุ่มไสล
30. นายจตุรงค์ ทองดารา
31. นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา
32. นายชัยวิชิต สารัญ

กศน.อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561
ณ หัองประชุมอารีย์ กุลตัณฑ์ อาคาร กศน.ชั้น 6
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ
นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิช
นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
นายบันเทิง จันทร์นิเวศน์
นายขวัญชัย เนียมหอม
นายชัยวิชิต สารัญ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดอุปถัมภ์”
กศน.อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ
นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิช
นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
นายบันเทิง จันทร์นิเวศน์
นายขวัญชัย เนียมหอม
นายชัยวิชิต สารัญ

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดอุปถัมภ์”
กศน.อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ นนทบุรี
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ
นางสาวเนาวเรศ น้อยพานิช
นางนพรัตน์ เวโรจน์เสรีวงศ์

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายกฤตชัย อรุณรัตน์
นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์
นางสาววราภรณ์ ศิริวรรณ
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ

คณะทางาน
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสาวทิพวรรณ วงค์เรือน
นางสาวชมพูนท สังข์พิชัย

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้พิมพ์ตน้ ฉบับ
นางสาวทิพวรรณ วงค์เรือน
นางสาววิยะดา ทองดี
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน์
นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล
นางสาวชาลินี ธรรมธิษา
นางสาวชมพูนท สังข์พิชัย
นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้ออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป์

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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