ชุดวิชา
ลูกเสือ กศน.
รหัสรายวิชา สค32035
รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ชุ ด วิ ช าลู ก เสื อ กศน. รหั ส รายวิ ช า สค32035 รายวิ ช าเลื อ กบั ง คั บ ระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ประกอบด ว ยเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ลู ก เสื อ กั บ การพั ฒ นา การลู ก เสื อ ไทย
การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย ลูกเสือ กศน.
กับการพัฒนา ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
และสั งคม ทักษะลู ก เสื อ ความปลอดภัย ในการเข า รว มกิจ กรรมลู กเสื อ การปฐมพยาบาล
การเดินทางไกล อยูคายพักแรม และชีวิตชาวคาย การฝกปฏิบัติการเดินทางไกล อยูคายพักแรม
และชีวิตชาวคาย และชุดวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูเปนเครื่องมือ
ที่สํา คัญในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ใหเปนผูที่มีคุณ ภาพ เปนผูนําและ
ผูตามที่ดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รูจักเสียสละ สรางความสามัคคี บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอผูอื่น สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ
ผู เชี่ย วชาญเนื้อ หา ที่ใหก ารสนับสนุ นองคความรูเ พื่ อประกอบการนํา เสนอเนื้อหา รวมทั้ ง
ผูเกี่ยวของในการจั ดทํา ชุดวิชา หวังเปนอยางยิ่งวาชุดวิชานี้จ ะเกิดประโยชนตอผู เรียน กศน.
และนําไปสูการปฏิบัติอยางเห็นคุณคาตอไป

สํานักงาน กศน.
มิถุนายน 2561

คําแนะนําการใชชุดวิชา
ลูกเสือ กศน.
ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551
ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ชุดวิชา ประกอบดวย โครงสรางของชุดวิชา โครงสรางของหนวยการเรียนรู
เนื้อหา และกิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู
สวนที่ 2 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน
กิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เฉลย/
แนวคําตอบกิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู
วิธีการใชชุดวิชา
ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหผูเรียนทราบวาตอง
เรียนรูเนื้อหาในเรื่องใดบางในชุดวิชานี้
2. วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจั ดเวลาที่ผู เรียนมีความพรอมจะศึกษา
ชุดวิ ชาเพื่ อ ให ส ามารถศึ กษารายละเอี ยดของเนื้ อหาได ครบทุ กหน วยการเรี ยนรู พรอ มทํ า
กิจกรรมตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค
3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนดเพื่อทราบพื้นฐานความรู
เดิมของผูเรียน โดยใหทําลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชาลูกเสือ กศน. และ
ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบทายเลม
4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาของแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งใน
ชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมที่กําหนดไวใหครบถวน
5. เมื่อทําแตละกิจกรรมเรียบรอยแลวผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจาก
แนวตอบ/เฉลยทายเลมของสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตอง
ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ ซ้ําจนกวาจะเขาใจ

6. เมื่อศึกษาเนื้อหาครบทุกหนวยการเรียนรูแลวใหผเู รียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจสอบคํา ตอบจากเฉลยทา ยเล ม วา ผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองทุกขอ
หรือไมหากขอใดยังไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในเรื่องนั้นใหเขาใจอีกครั้ง
ขอแนะนํา ผูเรียนควรทําแบบทดสอบหลังเรียน ใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบ
กอนเรียนและควรไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด เพื่ อใหมั่นใจวา
จะสามารถสอบปลายภาคผาน
7. หากผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาและทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเรียนสามารถ
สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครูหรือคนควาจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เพิ่มเติมได
8. ในการเรียนรูชุดวิชาลูกเสือ กศน. เลมนี้ จะเนนการเรียนรูเนื้อหาและปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง สวนการฝกทักษะประสบการณจ ะมุงเนนในการปฏิบัติกิจ กรรมระหวา ง
เขาคายลูกเสือ เพื่อทดสอบความถูกตองในการปฏิบัติแตละกิจกรรม
หมายเหตุ : การทําแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และทํากิจกรรมทายเรื่องในแตละ
หนวยการเรียนรู ใหผูเรียนตอบคําถาม โดยเขียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ผู เรียนอาจศึ กษาหาความรูเพิ่ มเติมได จ ากแหล งการเรียนรูอื่น ๆ ที่เผยแพร
ความรูในเรื่องที่เกี่ยวของและศึกษาจากผูรู เปนตน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผูเรียนตองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมาย
ระหวางเรียน
2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค

โครงสรางชุดวิชา
ลูกเสือ กศน.
มาตรฐานการเรียนรูร ะดับ
1. มีความรู ความเขาใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร
การเมืองการปกครองในโลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ของประเทศในสังคมโลก
3. มีความรู ความเขาใจ ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎระเบียบของประเทศ
ตาง ๆ ในโลก
4. มีความรู ความเขาใจหลักการพัฒนาชุมชน สั งคม สามารถวิเคราะหขอมูล
และเปนผูนํา ผูตาม ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ใหสอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณปจจุบัน
ตัวชี้วัด
1. อธิบายสาระสําคัญของการลูกเสือ
2. อธิบายความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
3. อภิปรายความเปนพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ
4. นําเสนอผลการสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา
5. อธิบายประวัติการลูกเสือไทย
6. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแหงชาติ
7. อธิบายประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
8. อธิบายความสําคัญขององคการลูกเสือโลก
9. อธิบายความสัมพันธระหวางการลูกเสือไทยกับการลูกเสือโลก
10. อธิบายคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
11. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
12. ยกตัวอยางการนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใชในชีวิตประจําวัน
13. อธิบายความสัมพันธระหวางคุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

14. อธิบายความหมาย และความสําคัญของวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
15. อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัยและขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
16. ยกตัวอยางแนวทางการเสริมสรางวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
17. อธิบายระบบหมูลูกเสือ
18. อธิบายและยกตัวอยางการพัฒนาภาวะผูนํา – ผูตาม
19. อธิบายความเปนมา และความสําคัญของลูกเสือ กศน.
20. อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
21. ระบุบทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
22. ระบุบทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอสถาบันหลักของชาติ
23. อธิบายความหมาย และความสําคัญของจิตอาสา และการบริการ
24. อธิบายหลักการของจิตอาสา และการบริการ
25. ยกตัวอยางกิจกรรมจิตอาสา และการใหบริการของลูกเสือ กศน.
26. นําเสนอผลการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเปนจิตอาสา
และการใหบริการอยางนอย 4 กิจกรรม
27. อธิบายความหมาย และความสําคัญของโครงการ
28. จําแนกลักษณะของโครงการ
29. ระบุองคประกอบของโครงการ
30. อธิบายขั้นตอนการเขียนโครงการ
31. บอกขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ
32. อภิปรายผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และการเสนอผลการดําเนินงาน
ตอที่ประชุม
33. อธิบายความหมายและความสําคัญของแผนที่ - เข็มทิศ
34. อธิบายสวนประกอบของเข็มทิศ
35. อธิบายวิธีการใช Google Map และ Google Earth
36. อธิบายความหมายและความสําคัญของเงื่อนเชือก และการผูกแนน
37. ผูกเงื่อนเชือกได และบอกชื่อเงื่อนอยางนอย 7 เงื่อน
38. สาธิตวิธีการผูกแนน อยางนอย 2 วิธี

39. บอกความหมาย และความสําคัญของความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม
ลูกเสือ
40. บอกหลักการ วิธีการเฝาระวังเบื้องตนในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
41. อธิบายสถานการณหรือโอกาสที่จะเกิดความไมปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
42. อธิบายความหมาย และความสําคัญของการปฐมพยาบาล
43. อธิบายและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลกรณีตาง ๆ อยางนอย 3 วิธี
44. อธิบายวิธีการวัดสัญญาณชีพ และการประเมินเบื้องตน
45. สาธิตวิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
46. อธิบายความหมายของการเดินทางไกล
47. อธิบายความหมายของการอยูคายพักแรม
48. อธิบายการใชเครื่องมือสําหรับชีวิตชาวคาย
49. อธิบายวิธีการจัดการคายพักแรม
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หนวยการเรียนรูที่ 1
ลูกเสือกับการพัฒนา
สาระสําคัญ
การลูกเสือ มีเปาหมายเพื่ออบรมสั่งสอนและฝกฝนใหบุคคลเปนพลเมืองดี ซึ่ง
วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ นั้น เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และ
ศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหมีเกิดความสามัคคี
และมีความเจริญกา วหนา และหลักการของการลูกเสือ มุงสงเสริม สรางสรรคใหลู กเสือและ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมลูกเสือและใชในการดําเนินชีวิต
ของตนเองใหเกิดความสุขใหเปนคนดี คนเกง พึ่งตนเอง เห็นอกเห็นใจและชวยเหลือผูอื่นได
มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยยึดหลั กการ คํา ปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือเปนหลักปฏิบัติ และพรอมที่จะให “บริการ” ตามทัศนะของการลูกเสือ ทั้งนี้ ตองคํานึงถึง
สภาวะแวดลอม สถานภาพ และขีดความสามารถของตนเอง โดยการสํ ารวจตนเอง ครอบครั ว
ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนา และมีแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
1. อธิบายสาระสําคัญของการลูกเสือ
2. อธิบายความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
3. อภิปรายความเปนพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ
4. นําเสนอผลการสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 สาระสําคัญของการลูกเสือ
1.1 วัตถุประสงคของการพัฒนาลูกเสือ
1.2 หลักการสําคัญของการลูกเสือ
เรื่องที่ 2 ความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
2.1 การพัฒนาตนเอง
2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม
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เรื่องที่ 3 ลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดี
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
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4.1 การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
เวลาที่ใชในการศึกษา 2 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 สาระสําคัญของการลูกเสือ
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ไดใหความหมายของคําวา “ลูกเสือ” หมายถึง
เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเขาเปนลูกเสือทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา
สวนลูกเสือที่เปนหญิงใหเรียกวา “เนตรนารี”
การลู กเสือ หมายถึง กิจ การที่นํา เอาวัตถุประสงค หลั กการ และวิธีการของ
ขบวนการลูกเสือมาใชเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
การลูกเสือเปนกระบวนการสําคัญยิ่งของการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก
เพราะเปนกิจกรรมพัฒนาเยาวชนใหมีคุณธรรมสูง สงเสริมบุคลิกภาพที่ดี และมีความเปนผูนํา
ในการพัฒนาเยาวชนนั้น พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ไดใหความหมายของวัตถุประสงค
คณะลูกเสือแหงชาติ ไวในมาตรา 8 ความวา “คณะลูกเสือแหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ลูกเสือทั้งทางกาย สติปญญา จิตใจ และศีลธรรมใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวย
สรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี และมีความเจริญกาวหนา ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ ” โดยมี วัตถุ ประสงค ของการพั ฒนาลู กเสื อ และหลั กการสํ าคั ญของ
การลูกเสือ ดังนี้
1.1 วัตถุประสงคของการพัฒนาลูกเสือ
คณะลูกเสือแหงชาติ ไดกําหนดวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย
สติปญญา จิตใจ และศีลธรรม ใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชวยสรางสรรคสังคมใหมี
ความสามัคคีและมีความเจริญกาวหนา ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
ตามแนวทางดังตอไปนี้
1) ใหมีนิสัยในการสังเกต จดจํา เชื่อฟงและพึ่งตนเอง
2) ใหซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
3) ใหรูจักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน
4) ใหรูจักทําการฝมือและฝกฝนใหทํากิจการตาง ๆ ตามความเหมาะสม
5) ใหรูจักรักษาและสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคง
ของประเทศชาติ
ซึ่งสอดคลองกับธรรมนูญขององคการแหงโลก วาดวยขบวนการลูกเสือที่ไดกําหนด
วัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือไวดังตอไปนี้
“จุดมุงประสงคของขบวนการลูกเสือ คือ การสนับสนุนการพัฒนาอยางเต็มที่
ซึ่งศักยภาพทางกาย สติปญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม ใหแกเยาวชนเปนรายบุคคล เพื่อให
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เขาเปนพลเมืองดี มีความรับผิ ดชอบ ในฐานะที่เปนสมาชิกของชุมชนในท องถิ่น ในชาติ และ
ในชุมชนระหวางนานาชาติ”
ขบวนการลูกเสือทั่วโลก เปนขบวนการที่มุงพัฒนาศักยภาพของบุคคล ทุกเพศ
ทุกวัย และทุกฐานะ ใหไดรับการพัฒนาในทุกดาน กลาวคือ
การพัฒ นาทางกาย เพื่ อใหมีรา งกายเจริญเติบโต แข็งแรง เพี ยบพรอมดวย
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ โดยการสงเสริมการใชชีวิตกลางแจง
การพัฒนาทางสติปญญา เพื่อใหมีสติปญญาเฉลียวฉลาด พึ่งตนเองได โดยการ
สงเสริมการเรียนรูดวยการกระทํารวมกัน
การพั ฒ นาทางจิต ใจ เพื่ อให มีคุณ ธรรม จริยธรรมในการดํา รงชีวิต โดยยึ ด
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนหลักประจําใจและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
การพัฒนาทางสังคม เพื่อใหมีจิตสาธารณะ คิดดี ทําดี และมีความเปนพลเมืองดี
สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยการบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
1.2 หลักการสําคัญของการลูกเสือ
เบเดน โพเอลล ไดกําหนดหลักการสําคัญของการลูกเสือไว 8 ประการ ดังนี้
1) ลูกเสือเปนผูมีศาสนา
2) ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง
3) ลูกเสือมีความเชื่อมั่นในมิตรภาพและความเปนภราดรของโลก
4) ลูกเสือเปนผูบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
5) ลูกเสือเปนผูยึดมั่นและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
6) ลูกเสือเปนผูอาสาสมัคร
7) ลูกเสือยอมไมเกี่ยวของกับการเมือง
8) มีกําหนดการพิเศษสําหรับการฝกอบรมเด็กชาย และคนหนุมเพื่อให
เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยอาศัยวิธีการระบบหมู ระบบกลุม มีการทดสอบเปนขั้นๆ
ตามระดับของหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และใชกิจกรรมกลางแจง
เบเดน โพเอลล ไดเขียนสาสนฉบับสุดทายถึงลูกเสือ มีขอความสําคัญดังนี้ 1) จงทําตนเอง
ใหมีอนามัยและแข็งแรงในขณะที่ยังเปนเด็ก 2) จงพอใจในสิ่งที่เธอมีอยูและทําสิ่งนั้นใหดีที่สุด
3) จงมองเรื่องราวตาง ๆ ในแงดี แทนที่จะมองในแงราย 4) ทางอันแทจริงที่จะหาความสุข คือ
โดยการใหความสุ ขแกผู อื่น 5) จงพยายามปล อยอะไรไวในโลกนี้ใหดีกว า ที่เธอไดพ บ และ
6) จงยึดมั่นในคําปฏิญาณของลูกเสือของเธอไวเสมอ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํา ริวา เด็กผูชายเปน
ผูที่ส มควรไดรับการฝ กฝนทั้งรา งกายและจิ ตใจ เปรียบเหมือนไมที่ยังออน จะดัดใหเปนรูป
อยางไรก็เปนไปไดโดยงายและงดงาม ถารอไวจนแกเสียแลวเมื่อจะดัดก็ตองเขาไฟ และมักจะ
หักได เพื่ อจะไดรูจั กหนา ที่ ผู ชายไทยทุกคนควรประพฤติใหเปนประโยชนแกชาติบา นเมือง
อันเปนบานเกิดเมืองนอนของตน
หลั ก การของลู ก เสื อ อยู ที่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามคํ า ปฏิ ญ าณและกฎของลู ก เสื อ
โดยคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง มีดังนี้
คําปฏิญาณกลาววา ขาสัญญาวา
ขอ 1 ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอ 2 ขาจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่นทุกวัน
กฎของลูกเสือสํารอง
ขอ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพี่
ขอ 2 ลูกเสือสํารองไมทําตามใจตนเอง
สวนคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ลูกเสือ
วิสามัญ และผูบังคับบัญชาลูกเสือ มีดังนี้
คําปฏิญาณกลาววา ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา
ขอ 1 ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอ 2 ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ
ขอ 3 ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือ มี 10 ขอ ดังนี้
ขอ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
ขอ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซื่อตรง
ตอผูมีพระคุณ
ขอ 3 ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น
ขอ 4 ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ขอ 5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
ขอ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว
ขอ 7 ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ
ขอ 8 ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความลําบาก
ขอ 9 ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
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สรุ ปได ว า หลั กการของลู กเสื อดั งกล า วมุ งส งเสริ มสร า งสรรค ให ลู กเสื อและ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมลูกเสือและใชในการดําเนินชีวิต
ของตนเองใหเกิดความสุ ข ให เปนคนดี คนเกง พึ่งตนเอง เห็นอกเห็นใจและชวยเหลือผู อื่นได
มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยยึดหลักการ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เปนหลักปฏิบัติ
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 สาระสําคัญของการลูกเสือ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 ความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
การลูกเสือทั่วโลกมีจุ ดประสงค หลักการ วิธีการ และอุดมการณเดียวกัน คือ
การพั ฒนาศักยภาพบุคคลใหเปนพลเมืองดี มีจิ ตสาธารณะ มีความรับผิ ดชอบในการพัฒนา
ตนเอง การพั ฒนาสัมพันธภาพระหวา งบุคคล และการพัฒนาสั มพั นธภาพภายในชุมชนและ
สังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การพัฒนาตนเอง
การพั ฒนาตนเอง หมายถึง ความตองการของบุ คคลในการพั ฒนาความรู
ความสามารถของตนจากที่เปนอยูใหมีความรู ความสามารถและพั ฒนาศักยภาพของตนเอง
ใหเพิ่มขึ้นและดีขึ้นในการพัฒนาทางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญา สังคม ความรู อาชีพ และ
สิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การพัฒนาทางกาย หมายถึง การพัฒนาสุขภาพ อนามัย ใหรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ กริยาทาทาง การแสดงออก การใชน้ําเสียง วาจา
การใชคําพูดในการสื่อความหมาย และการแตงกายที่สะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะกับ
รูปรางและผิวพรรณ
2) การพัฒนาทางจิตใจ หมายถึง การพัฒนาเจตคติที่ดี หรือความรูสึก
ที่ดี หรือการมองโลกในแงดี รวมถึงการพัฒนาสุขภาพจิตของตนเองใหอยูในสถานการณที่เปน
ปกติ และ เปนสุข โดยมีคุณธรรมเปนหลักในการพัฒนาจิตใจ
3) การพัฒนาทางอารมณ หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการ
ควบคุ ม ความรู สึ ก นึ ก คิ ด การควบคุม อารมณ ที่ เ ป น โทษต อ ตนเองและผู อื่ น โดยมี ธ รรมะ
เปนหลักพัฒนาทางอารมณ
4) การพัฒ นาทางสติปญ ญา หมายถึง การพั ฒนาทักษะการเรียนรู
ดวยการชี้นํา ตนเอง การพั ฒนาความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง การพั ฒนา
กระบวนการทางความคิดเชิง วิเคราะห การตัดสิ นใจดวยความเฉลี ย วฉลาดและมีไหวพริ บ
ปฏิญาณภูมิคุมกันที่ดีในตน และมีวิถีการดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ และมีเหตุผลที่ดี
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5) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความเปนพลเมืองดี คิดดี
ทําดี มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
6) การพัฒนาทางความรู หมายถึง การพัฒนาความรอบรูทางวิชาการ
และเทคโนโลยี ที่ ก า วหน า สามารถนํ า เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู ม าใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
7) การพั ฒ นาทางอาชี พ หมายถึ ง การพั ฒ นาทั ก ษะฝ มื อ ความรู
ความสามารถ ความชํา นาญการทางอาชีพ ใหส อดคล องกับความตองการของตลาดแรงงาน
โดยการฝกทักษะฝมือ
8) การพัฒนาสิ่งแวดลอม หมายถึง การกระตุน และรักษา ตลอดจน
แสวงหาแนวทางที่จะทําใหสิ่งแวดลอม มีความยั่งยืน ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ในคุณคา
และการดูแลการรักษา
2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวของ
เป น กระบวนการติ ด ต อ เกี่ ย วข อ งระหว า งบุ ค คลตั้ ง แต ส องคนขึ้ น ไปเพื่ อ ทํ า ความรู จั ก กั น
โดยวัตถุประสงครวมกันดวยความเต็มใจ มีความรูสึ กที่ดีตอกัน อาศัยการแสดงออกทางกาย
วาจา และใจ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจไมจํ า กัดแนนอน สามารถอยูรวมกันและทํา งาน
รวมกับผู อื่นได โดยมีสั มพั นธภาพที่ดีตอกันและสรา งสรรคผลงานที่เปนประโยชนใหเกิดขึ้น
โดยอาศัยความอดทนในการอยูรวมกัน
การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเริ่มที่ตนเอง
ดังนี้
1) รูจักปรับตนเองใหมีอารมณหนักแนน ไมหวาดระแวง ไมออนแอหรือ
แข็งกระดาง ไมเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรงาย
2) รูจักปรับตนเองใหเขากับบุคคล และสถานการณ รวมทั้งยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบตาง ๆ รูจักบทบาทของตนเอง
3) รูจักสังเกต รูจด และรูจํา การสังเกตจะชวยใหเราสามารถเขากับทุกคน
ทุกชั้น ทุกเพศ และทุกวัยไดดี
4) รูจักตนเองและประมาณตน ชวยใหคนลดทิฐิ และเห็นความสําคัญ
ของผูอื่น ซึ่งชวยสรางความพึงพอใจใหแกกัน
5) รูจักสาเหตุและใชเหตุผลตอผูอื่น ชวยลดความวูวาม ทําใหการคบหา
กันไปดวยดี
6) มีความมั่นใจในตนเอง และเปนตัวของตัวเอง

8

2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม
การพั ฒนาสั มพั น ธภาพภายในชุ มชนและสั ง คม หมายถึ ง กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงภายในสั งคมทั้ งดา นเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อง การปกครอง และวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งดานที่อยูอาศัย อาหาร เครื่องนุงหม สุขภาพอนามัย
การศึ กษา การมีง านทํ า มี รายไดเพี ยงพอในการครองชีพ ประชาชนได รับความเสมอภาค
ความยุติ ธรรม มีคุณ ภาพชีวิ ต ทั้ งนี้ ประชาชนตองมีส ว นร วมในกระบวนการเปลี่ ยนแปลง
ทุกขั้นตอนอยางมีระบบ
การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม จําเปนตองเริ่มตนที่ตนเอง
ดังนี้
1) พัฒนาบุคลิกภาพใหผูพบเห็นเกิดความชื่นชมและประทับใจดวยการ
พูดและกิริยาทาทาง
2) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกดวยความจริงใจ ใจกวาง ใจดี
3) ใหความชวยเหลื อเอาใจใส ในกิจ กรรมและงานสวนรวมดวยความ
มีน้ําใจและเสียสละ
4) ใหคําแนะนําหรือเสนอแนะสิ่งที่เปนประโยชนตอสวนรวม
5) รวมแกไขปญหาขอขัดแยงในสังคมใหดีขึ้น
6) พูดคุยกับทุกคนดวยความยิ้มแยมแจมใส และเปนมิตรกับทุกคน
7) ยึดหลักปฏิบัติตามคานิยมพื้นฐาน คือ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร
มีความรับผิดชอบ ประหยัดและออม มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรม
ของศาสนา มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
นอกจากนี้ ยังจํ า เปน ตองพั ฒนาสั มพั นธภาพตอสิ่ งแวดล อม โดยการสํ า รวจ
สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสนใจและรวมมือในการจัดกิจกรรม ตลอดจน
การบํารุงรักษาใหเกิดประโยชนตอชนรุนหลัง
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
ลูกเสือ 8 ประการ คือ
1) การพัฒนาทางกาย คือ การจัดกิจ กรรมที่เปดโอกาสใหลูกเสื อได
ออกกํา ลั งกายอยา งเต็มที่ และทํา ใหรา งกายแข็งแรง เชน การเลนเกม การเดินทางไกลอยู
คา ยพั ก แรม การฝ ก ว า ยน้ํ า เล น ฟุ ต บอล เป น ต น ให เ หมาะสมกั บ สภาพอนามั ย และอายุ
ของเด็ก ไมใชกิจกรรมที่ตองออกแรงมากเกินไป หรือเปนกิจกรรมสําหรับเด็กเล็ก ๆ
2) การพัฒนาทางสติปญญา คือ การจัดกิจกรรมที่เราใจใหลูกเสือได
ปฏิบัติอันเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความคิดริเริ่มสรา งสรรค วิธีการบางอยา งที่ไดนํา มาใช
ในการพัฒนาทางสติปญญา ไดแก งานประเภทงานผีมือตาง ๆ เชน การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช การทํางานดวยเครื่องมือ การชุมนุมรอบกองไฟ การแสดงหุนกระบอก เปนตน
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3) การพัฒนาทางจิตใจและศีลธรรม ผูกํากับลูกเสือจะชวยพัฒนาจิตใจ
และศีลธรรมใหแกลูกเสือไดโดยสงเสริมใหมีความซาบซึ้งในศาสนา ดวยการฟงเทศน ไหวพระ
สวดมนต การปฏิบัติศาสนกิจและการไปทํา บุญทํา ทานที่วัด พัฒนาแนวความคิดทางศาสนา
เชน การเชื่อคําสอนในพระพุทธองค การเชื่อในอํานาจลึกลับบางอยางที่ดลบันดาลความหวัง
ใหแกชีวิต กระตุนใหเด็กปฏิบัติตามและเชื่อถือตามพอแม กิจการลูกเสือสามารถที่จะเชื่อมโยง
กับศาสนาตาง ๆ ได
4) การพัฒนาในเรื่องการสรางคานิยมและเจตคติ ผูกํากับลูกเสือตอง
พยายามสรางคานิยมและเจตคติที่ดีในสิ่งแวดลอมทั่วไปใหเด็กเห็น และปลูกฝงลงไปในตัวเด็ก
โดยการแสดงภาพที่ดีที่มีคานิยม อภิปรายปญหาตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นกับลู กเสือแตล ะคนหรือกับ
กลุมลูกเสือทุกโอกาส เพื่อวาลูกเสือจะไดพบดวยตัวเองวาคานิยม เจตคติและมาตรฐานอะไรที่มี
คุณคาอยางยิ่งยวด
5) การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล ผูกํากับจะตองชวยเหลือให
ลู ก เสื อ สร า งสั ม พั น ธภาพอย า งฉั น ท มิ ต รกั บ ผู อื่ น อย า งสม่ํ า เสมอ นอกจากนั้ น ก็ ใ ห ลู ก เสื อ
ไดทดสอบความสามารถหรือทักษะของเขาในการสรางสรรคความสัมพั นธกับผู กํากับลูกเสื อ
และทดสอบความสามารถในการผูกมิตรกับเด็กชายหญิงในวัยเดียวกันกับเขา
6) การพัฒนาสั มพันธภาพทางสังคม ผูกํากับลูกเสือควรตระหนักถึง
การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมวา เปนเสมือนสวนหนึ่งที่สอดแทรกอยูในกิจการของลูกเสื อ
กลุมลูกเสือควรจะมีความสามารถที่จะทํางานรวมกันอยางกลมเกลียวราบรื่น ลูกเสือควรจะได
เรียนรูถึงการใหความรวมมือ การใหและการรับแสดงบทบาทผูกํากับ และเรียนรูถึงการยอมรับ
ในคุณคาและบุคลิกภาพของบุคคลอื่น ๆ เพราะไมมีใครจะอยูไดอยางเดียวดาย ระบบหมูของ
ลูกเสือจะชวยใหลูกเสือแตละคนเขารวมกันเปนกลุมที่ประกอบดวยบุคคลในรุนเดียวกัน และมี
ความสนใจคลายคลึงกันในสภาพเชนนี้ ลูกเสือสามารถทดลองทักษะในการทํางานในกลุมเล็ก ๆ
ซึ่งจะมีสวนชวยเขาในอนาคตทั้งที่ทํางานและที่บาน
7) การพัฒนาสัมพันธภาพตอชุมชน คือ ความพรอมและความสามารถ
ใหบริการแกผูอื่น ผูบังคับบัญชาควรกระตุนใหลูกเสือไดเขาไปมีสวนรวมในชุมชนอยางเขมแข็ง
ไมวาจะเปนการบํา เพ็ ญประโยชนประจํา เฉพาะตัว หรือปฏิบัติการรวมกันทั้ งหมูในโครงการ
บําเพ็ญประโยชน เจตคติและทักษะดังกลาวจะเปนทักษะที่มีคาและสําคัญ ถาในวันหนึ่งลูกเสือ
ไดรับการกระตุนใหเปนผูที่มีสวนชวยสรางสรรคสังคม ชุมชนในสังคมนั้นก็จะมีความประทับใจ
ในผลงานของลูกเสือ
8) การพัฒนาทางดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม คือ การสงเสริม
ใหลูกเสือไดมีความเพลิดเพลินกับชีวิตกลางแจง สงเสริมใหรูจักรักธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ
การเรียนรู เรื่องธรรมชาติเปนกิจกรรมที่นําไปสูความสํ าเร็จ ในการลูกเสือ เพราะธรรมชาติให
บทเรียนวา คนเราสามารถเลี้ยงชีพไดอยางไร รวมทั้งสอนใหรูจักการดํารงชีวิตตลอดไปจนถึง
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การแสวงหาความสุขจากชีวิตอีกดวย ความรูพิเศษในเรื่องของธรรมชาติเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปด
ดวงจิตและความคิดของเด็กใหรูคุณคาความงามของธรรมชาติ เมื่อนิยมไพรไดฝงอยูในดวงจิต
ของเด็กแลว การสังเกต การจดจํา การอนุมานจะไดรับการพัฒนาขึ้นโดยอัตโนมัติจนกลายเปน
นิสัย อีกประการหนึ่งในปจจุบันประชากรทั่วโลกไดตระหนักถึงความตองการที่จะปองกันและ
อนุรักษธรรมชาติทั้งหลาย ทั้งรัฐบาลและองคการอนุรักษธรรมชาติตา ง ๆ กํา ลังดําเนินการ
อยา งเขมแข็งที่จ ะใหการศึกษาแกประชาชนใหคิดและดํา เนินการรักษาสิ่ งแวดล อมรอบตัว
มีวิถีทางอยา งมากมายที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติและชวยเหลือในการอนุรักษธรรมชาติได เชน
การรณรงค ต อต า นการทิ้ งเศษสิ่ งของลงในที่ ส าธารณะ การทํ า ความสะอาดทางระบายน้ํ า
การปลูกตนไม การจัดภาพแสดงการอนุรักษปดไวตามที่สาธารณะ เปนตน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ความสําคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 ลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดี
การลูกเสือเปนขบวนการทางการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมใหกับเด็กและเยาวชนเพื่อใหเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ โดยใช วิ ธี การของลู กเสื อที่ ยึ ด มั่น ในกฎและคํ า ปฏิ ญ าณ ซึ่ง ลู ก เสื อ กับ การพั ฒ นา
ความเป น พลเมื องดี เ กี่ย วกั บความหมายของพลเมือ งดี ความเป นพลเมือ งดี ในทั ศ นะของ
การลูกเสือ และแนวทางการพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อสงเสริมความเปนพลเมืองดี ดังนี้
3.1 ความหมายของพลเมืองดี
พลเมืองดี หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของชาติ คําสั่งสอนของพอแม ครู อาจารย มีความสามัคคี เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกัน
และกัน รูจักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู มีสติปญญา
ขยันขันแข็ง สรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติไดครบถวน
ทั้งภารกิจที่ตองทําและภารกิจที่ควรทํา
ภารกิจที่ตองทํา หมายถึง สิ่ งที่คนสวนใหญเห็นวาเปนหนาที่ที่ตองกระทํา
หรือหามกระทํา
ถา ทํา ก็จ ะกอใหเกิดผลดี เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว หรือสั งคม
สวนรวม แลวแตกรณี
ถาไมทําหรือไมละเวนการกระทําตามที่กําหนดจะไดรับผลเสียโดยตรง คือ
ไดรับโทษ หรือถูกบังคับ เชน ปรับ จํ าคุก หรือประหารชีวิต เปนตน โดยทั่วไปสิ่งที่ระบุภารกิจ
ที่ตองทํา ไดแก กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ เปนตน
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ภารกิจที่ควรทํา หมายถึง สิ่งที่คนสวนใหญเห็นวาเปนหนาที่ที่ควรทํา หรือ
ควรละเวนการกระทํา
ถาไมทําหรือละเวนการกระทํา จะไดรับผลเสียโดยทางออม เชน ไดรับการ
ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไมคบคาสมาคมดวย
ถาทําจะไดรับการยกยอง สรรเสริญจากคนในสั งคม โดยทั่วไปสิ่ งที่ระบุกิจ
ที่ควรทํา ไดแก วัฒนธรรม ประเพณี เปนตน
3.2 ความเปนพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ
กิจ กรรมลูกเสือ เปนการจั ดมวลประสบการณ ที่มีประโยชน และทา ทาย
ความสามารถ เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสรางลักษณะนิสัยไมเห็นแกตัว
และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตัว เพื่อใหมีอาชีพและให “บริการ” แกบุคคลและสังคม
สามารถดํา เนินชีวิตของตนเอง เปนผู มีความรับผิดชอบตามหนา ที่ของตน และดํา รงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข
กิจ กรรมลู ก เสื อ เป น กิ จ กรรมที่ มุ งพั ฒ นาบุ ค คลทั้ ง ทางกาย สติ ป ญ ญา
ศีล ธรรม จิตใจ เพื่ อใหเปนพลเมืองดี รูจั กหนา ที่รับผิ ดชอบ และบําเพ็ ญประโยชนตอชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
ในทัศนะของการลูกเสือ คําวา “พลเมืองดี” คือ บุคคลที่มีเกียรติ เชื่อถือได
มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเอง สามารถพึ่ งตนเองและสามารถที่จ ะชวยเหลือชุมชน
และบําเพ็ญประโยชนตอผู อื่น ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงสภาวะแวดลอม สถานภาพของตนเองและ
ขี ด ความสามารถของตนเอง เพื่ อ ป อ งกั น หรื อ ไม ก อ ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นแก ต นเองและ
ครอบครัว
การพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ มีดังนี้
1) มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) มีเกียรติเชื่อถือได
3) มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเองได
4) สามารถพึ่งตนเองได
5) เต็มใจและสามารถชวยเหลือชุมชน และบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
ไดทุกเมื่อ
3.3 แนวทางการพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อสงเสริมความเปนพลเมืองดี
สภาพการจัดการการลูกเสือไทยในอดีตและปจจุบันในดานการปฏิบัติและ
การส ง เสริ ม ความเป น พลเมื อ งดี ที่ เ กิ ด จากกระบวนการลู ก เสื อ ไทยของกลุ ม บุ ค คลทั่ ว ไป
ผูอํานวยการลูกเสือ ผูกํากับลูกเสือ และลูกเสือ สะทอนใหเห็นภาพรวมของการลูกเสือที่ผานมา
ไดวา กระบวนการลูกเสือไทยในอดีตและปจจุบันมีความสอดคลองกันในดานการสอนใหลูกเสือ
มี ค วามจงรั กภั กดี ต อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย รู จั ก การคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบ
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แกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี และมีการฝกวินัยใหลูกเสือเปนผู มีความซื่อสัตย ถึงกระนั้น
การลู กเสือไทยยังตองเรงพัฒนาใหลูกเสื อมีจิ ตอาสาที่จะชวยเหลื อผูอื่นและส วนรวม เพราะ
สังคมปจจุบันตองการผูมีจิตอาสาในการรวมกันชวยเหลือสังคมและพัฒนาประเทศ นอกจากนี้
การจั ดการลู กเสื อไทยในอดีตและปจ จุ บันยัง มีขอแตกตา งกันในเรื่อ งของการนํา ทักษะทาง
การลูกเสือไปใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางสังคม
ที่มีบริบทแตกตา งกันทั้งความเจริญดา นวัตถุและเทคโนโลยี สํ า หรับการจั ดกิจ กรรมลู กเสื อ
สามารถสงเสริมความเปนพลเมืองดีไดในทุกดาน เพราะผูกํากับลูกเสือไดจัดกิจกรรมลูกเสือตาม
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติกําหนด สวนการจัดการลูกเสือไทย
ในดา นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือทั้งในอดีตและปจจุ บันมีความสอดคล องกัน
ที่ตองการใหครูและบุคลากรทางการลูกเสือไดรับการพัฒนาทักษะการสอนดานการลูกเสือมากขึ้น
ดังนั้น แนวทางการพัฒ นาการลูกเสือ ไทยเพื่อ สงเสริ มความเปนพลเมืองดี ทําไดโดยการ
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของการลูกเสือไทย เพื่อสงเสริมความเปนพลเมืองดีเพื่อเปนแมบท
และแนวทางเดี ยวกั น ในการดํ า เนิ น งาน โดยมุ ง เน น ที่ ตัว เด็ก และเยาวชนใหมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึ งประสงคเป นพลเมืองดีของชาติและพลโลกตามวัตถุประสงคของคณะลู กเสื อแหงชาติ
ซึ่งกํา หนดไวในพระราชบัญญัติ การลู กเสื อ พ.ศ. 2551 และมีพั นธกิ จ ที่ส งเสริมให เด็กและ
เยาวชนไดพัฒนาตนเองใหเปนผูมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะใหความชวยเหลือผูอื่นและสังคม
มีคุณ ธรรม รูจั กหนา ที่ของตนและไมทํา ความเดือดรอนใหแกผู อื่น โดยรัฐ บาลเปนผูกํา หนด
วิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ ควรจั ด ทํ า เป น นโยบายแห ง ชาติ แ ละมี ห น ว ยงานหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ
อยางชัดเจน ทั้งนี้ ควรแยกบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่ใหการศึกษาแกลูกเสือในสถานศึกษา
ออกจากหนวยงานที่มีหนาที่ใหความรูผูกํากับลูกเสือ เพื่อใหการทํางานไมเกิดความซ้ําซอนและ
ลดขั้นตอนการทํางาน ในสวนของคณะกรรมการตามโครงสรางของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
ควรมีความเชื่อมโยงบทบาทหนาที่การดูแลงานลู กเสือในทุกระดับ และลดชองวา งของการ
ทํางานในกระบวนการลูกเสือ โดยมีการควบคุมใหมีการดําเนินงานตามแผนงาน ระยะเวลาและ
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว มีการจัดสรรและใชงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติดานอัตรากําลังควรมี
หนวยงานกลางที่รับผิดชอบประสานงานดานนี้โดยตรงเพื่อลดทอนภาระหนาที่ของบุคลากรจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของใหสามารถปฏิบัติงานดานการลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือที่จัดตองเหมาะสมกับวัยของลูกเสือในแตละประเภทและมีความ
หลากหลายสามารถปฏิบัติไดจริง เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงตามความตองการของลูกเสื อ
ทั้งนี้ ตองอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการของลูกเสือ และควรมุงเนนใหลูกเสือเปนผูมีจิตอาสา
มีวินัยและรูจักหนาที่ของตนดวยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ที่เกิดจากกระบวนการ
กลุมโดยยึดกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม ภายใตสภาพแวดลอม
ที่เปนธรรมชาติ เพื่อใหลู กเสือไดประยุกตทฤษฎีสูการปฏิบัติและซึมซับกับธรรมชาติที่แทจริง
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รวมทั้งตองพัฒนาใหผูกํากับลูกเสือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกเสือและเปนตนแบบของ
การเรียนรู อาทิ การแตงเครื่องแบบลูกเสือที่ถูกตองทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
นอกจากนี้ ตองเปนผูมีความรูและทักษะทางการลูกเสือเพื่อสามารถถายทอดวามรูและประสบการณ
ให ลู ก เสื อ นํ า ไปใช ในชี วิต ประจํ า วั นได การจั ดกิ จ กรรมลู กเสื อจะดํ า เนิ น การตามข อ บัง คั บ
คณะลู กเสื อแหงชาติวา ดวยการปกครองหลักสู ตรและวิชาพิ เศษลูกเสื อ พ.ศ. 2509 ซึ่งเปน
กฎหมายลูก ทั้งนี้ขอบังคับฯ ดังกลาวยังมิไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายแม จึงควรมีการทบทวนปรับปรุงขอบังคับฯ ใหเปนปจจุบัน
และสอดรับกับพระราชบัญญัติลูกเสือ กอปรกับเพื่อเปนแนวทางเดียวกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ใหกับผูปฏิบัติงานดานการลูกเสือตอไป
ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการลูกเสือไทย
ครูแ ละบุค ลากรทางการลู ก เสื อเปน กลุ ม บุค คลที่นํา นโยบายไปสู การปฏิบั ติ
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น ในการคัดเลือกหรือกําหนดตัวบุคคลที่จะทํา
หนาที่เปนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ จึงตองมีเกณฑคุณลักษณะที่เหมาะสมโดยเฉพาะครู
ที่จะมาเปนผูกํากับลูกเสือตองเปนผูมีความรักศรัทธาและเห็นคุณคาในการลูกเสือ มีความเสียสละ
อดทน และมีภาวะผูนํา มีความรูและทักษะการลู กเสื อ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีเสมอ
รวมทั้ง สามารถปรับตัวใหเขา กับวัยและสั งคมของเด็กในแตล ะยุคสมัยได ครูและบุคลากร
ทางการลูกเสือจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีความรอบรูอยูเสมอ ผูบริหารจึงตองสนับสนุนใหได
เขาอบรมและเขารวมกิจกรรมทางการลูกเสืออยางตอเนื่อง ครูและบุคลากรทางการลูกเสือไมได
เรียนมาทางการลู กเสื อโดยตรง จึงขาดทักษะในการจั ดกิจ กรรมลูกเสื อ ดังนั้น จึ งควรจัดทํา
หลักสูตรดานการลูกเสื อโดยตรงสําหรับการศึกษาระดับปริญญา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญดานการลูกเสือใหสามารถพัฒนาการลูกเสือใหรุกหนาตอไป นอกจากนี้ ควรมีการ
สงเสริมและสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อเปนแรงกระตุนและ
ผลักดันใหบุคคลปฏิบัติงานดวยความเต็มใจพรอมที่จะทํางานใหหนวยงานดวยการสงเสริมใหนํา
ผลงานทางการลูกเสือขอเลื่อนวิทยฐานะ การสรางขวัญและกําลังใจ โดยมีคาตอบแทนใหกับครู
หรือบุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ การนําชั่วโมงการสอนกิจกรรมลูกเสือ
มาคิดภาระงานได การประกาศเกียรติคุณสํ าหรับผูปฏิบัติงานดานการลูกเสือดีเดน และการ
สรางคุณคาใหกับผูปฏิบัติงานดานการลูกเสือ
ดานการสรางเครือขายการลูกเสือไทย
การลูกเสือไทยเปนการทํางานในลักษณะมหภาคครอบคลุมลูกเสือ ครูและบุคลากร
ทางการลูกเสือทั่วประเทศ จึ งควรสรา งเครือขายการลู กเสื อใหเกิดขึ้นเพื่ อเปนการเชื่อมโยง
กลุมบุคคลหรือหนวยงานที่รวมทํางานเพื่อการลูกเสือและมีเปาหมายเดียวกันในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหเปนพลเมืองดี โดยเครือขายการลูกเสือควรประกอบดวย สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
เปนแกนหลัก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
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ลูกเสือ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานความรวมมือ ใหการสนับสนุนในกิจการ
ลูกเสือและรวมจัดกิจกรรมลูกเสือ การสรางเครือขายการลูกเสือในระดับนโยบายควรเปนการ
กําหนดและแบงภารกิจ อํานาจหนาที่ วิธีปฏิบัติ การจัดการรวมกันของภาคีเครือขายตามขอตกลง
ที่ไดทําไวรวมกัน สําหรับระดับปฏิบัติควรใชวิธีการรวมกันเปนผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในแตละโครงการ การรวมเปนคณะกรรมการในกิจกรรมตาง ๆ ทางการลูกเสือ ทั้งนี้ตองอยูบน
พื้นฐานความสมัครใจของสมาชิกในเครือขาย และในการทํากิจกรรมตองมีลักษณะเทาเทียม
หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมทั้งตองไมกระทบกับตัวบุคคลหรือองคกรของสมาชิกเครือขาย
ดวยการสรา งเครือขายที่ดีนั้น สมาชิกเครือขา ยตองมีความรูสึ กผู กพันกัน มีการรับรูภารกิจ
ในมุมมองเดียวกัน มีวิสั ยทัศนหรือเปาหมายรวมกัน มีผลประโยชนที่ไดจากการรวมกิจกรรม
เทาเทียมกัน (win - win) การมีสวนรวมของสมาชิก มีการเสริมสรางความเขมแข็งและลดจุดออน
ของกันและกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพาและปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน หากสรางเครือขายการลูกเสือไทย
ขึ้นไดแลว จะทําใหการพัฒนาการลูกเสือไทยกระทําไดงายยิ่งขึ้นดวยการแลกเปลี่ยนความรูหรือ
ประสบการณจากกลุมสมาชิก ลดความซ้ําซอนในการทํางาน สรางความรวมมือและระบบการ
ทํางานที่เอื้อประโยชนตอกันในกลุมสมาชิกเครือขาย
ดานปจจัยเกื้อหนุนตอการพัฒนาการลูกเสือไทย
นับจากที่การลู กเสื อกอกําเนิดมาเปนเวลากวา หนึ่งรอยปนั้นบุคคลในวงการ
ลูกเสือตางรูถึงคุณคาของการลู กเสือที่สงเสริมความเปนพลเมืองดีทั้งเด็ก เยาวชน และผูใหญ
แต มี คนอี กจํ า นวนมากที่ยั ง ไม เ ห็น คุ ณ ค า ของการลู ก เสื อ นั่น เพราะการลู ก เสื อ ยัง ขาดการ
ประชาสั มพั นธและการปฏิบัติอยา งจริงจั งที่แสดงใหเห็นถึงคุณ ความดีของบุคคลที่เกิดจาก
กระบวนการการลูกเสือ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่สํานักงานลูกเสือแหงชาติตองเขามามีบทบาท
ในการสรางคุณคาของการลูกเสือใหเปนที่ประจักษกับสาธารณชน การที่ประเทศไทยมีจํานวน
ลูกเสือมากในลําดับตน ๆ ของโลก ดังนั้น จึงเปนเรื่องทาทายสําหรับการจัดการขอมูลของการ
ลูกเสือ ซึ่งฐานขอมูลถือเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการ เพราะเปนสวนสนับสนุนในการตัดสินใจ
ของผูบริหารและชวยการทํางานของผูปฏิบัติใหมีความรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา นอกจากนี้
บุคลากรถือเปนป จจัยหลักของการจัดการ โดยเฉพาะผูบริหารของสํา นักงานลูกเสือแหงชาติ
ซึ่งมีหนาที่ความรับผิ ดชอบโดยตรงตอการลู กเสือไทย ซึ่งหลายคนมิ ไดมีหนาที่เฉพาะในการ
ลูกเสือเพียงอยางเดียว แตเปนผูที่มาโดยตําแหนงตามโครงสรางที่ถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารกลุมนี้ตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการ
ลูกเสือใหมาก ๆ โดยเฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ
ควรเปนผู มีหน า ที่รั บผิ ดชอบเฉพาะการลู ก เสื อและปฏิบัติ งานเต็ม เวลา เป นผู มี อุดมการณ
ทางการลูกเสือและมีสมรรถนะทางการจัดการ
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองดี
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา
การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนาของลูกเสือ กศน.
ลูกเสือจะตองเรียนรู เกี่ยวกับการรูจักตนเอง การรูจั กครอบครัว ชุมชน และสังคม และการมี
ความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี ดังนี้
4.1 การรูจักตนเอง
การรูจักและเขาใจตนเอง สามารถดําเนินการไดโดยการสํารวจตนเอง รับรู
สภาพการดํารงชีวิตที่เปนอยูในปจจุบันวาอยูในสภาวะใดหรือกําลังเผชิญปญหาใดอยูบาง
4.2 การรูจักครอบครัว ชุมชน และสังคม
เมื่อเรารูจั กตนเองแล ว หากเรารักใครเราก็ตองมีความรูเกี่ยวกับผู นั้นดวย
เชนกัน คนในครอบครัวก็ทํานองเดียวกัน ภรรยาและสามีตองรูจัก และเขาใจกันใหดี รูวาใคร
ชอบไมชอบอะไร เหมือนหรือตางกันตรงไหน ชอบรับประทานอะไร รูจักนิสัยใจคอ ยิ่งครองรัก
กันนานเทาใด ยิ่งตองรูจักกันมากขึ้น ไมใชรูจักกันนอยลง และตองเขาใจกันใหมากขึ้น ถาเรารัก
ลูกก็ตองรูจักและมีความรูเกี่ยวกับลูกวาชอบไมชอบวิชาใด ถนัดอะไร ชอบอาชีพอะไร อุปนิสัย
เปนอยางไร มีจุดเดน จุดดอยอะไรบาง โดยเราจะตอง “ปรับ” พื้นฐานเหล านี้ใหเขากันใหได
เพื่ อชวยใหเราสามารถอยูดวยกันอยางมีความสุ ข การที่เรารูจั กนิสัย รูจุ ดเดน จุ ดดอย ของ
ครอบครัวมากเทาใดก็จะยิ่งชวยใหเราสามารถดูแลเขาไดดีขึ้น
นอกจากนี้เรายังตองรูจักชุมชนของเราใหถองแทยิ่งขึ้น ตองศึกษาความเชื่อ
ของชุมชนเพราะพื้นฐานการศึกษาประสบการณ ศาสนามีความแตกตางกัน ตองศึกษาผูนําชุมชน
หรือผูมีชื่อเสียง ศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน ไดแก ขนาดของชุมชน สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร
ประวัติศาสตร จํานวนประชากร ปญหาของชุมชนทั้งในอดีตและปจจุบัน การประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน รูวาบทบาทภารกิจที่ตองรับผิดชอบคืออะไร มีทักษะและประสบการณในการ
ดําเนินงานดานใด มีความรูสึกชอบ และยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทั้งผูเห็นตางและผูเห็นดวย
สามารถรับรูถึงความรูสึกของผูอื่น ตลอดจนมีความรู และทักษะในการสื่อความหมายไดดี
คุณสมบัติทั้งหมดนี้ ลวนมีความสําคัญมากในการอยูรวมกันของชุมชน เพราะ
ความสัมพันธที่ดีในชุมชน จะชวยใหการทํางานของชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4.3 การมีความรับผิดชอบและชวยสรางสรรคสังคมใหเกิดความสามัคคี
สมาชิกทุกคนในสังคมยอมตองมีบทบาทหนาที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาท
และหน า ที่ ของสมาชิก แต ล ะคนจะมีค วามแตกต า งกัน ไป แตใ นหลั ก ใหญแ ละรายละเอีย ด
จะเหมือนกัน ถาสมาชิกทุกคนในสังคมไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนอยางถูกตองก็จะได
ชื่ อ ว า เป น "พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คมและประเทศชาติ " และยั ง ส ง ผลให ป ระเทศชาติ พั ฒ นา
อยางยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือวาเปนอนาคตของชาติ จึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองเรียนรูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน เพื่อชวยนําพาประเทศชาติใหพัฒนา
สืบไป
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การเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาตินั้นประชาชนทุกคนนับเปนพลั ง
อันสําคัญที่จะชวยกันเสริมสรางกิจ กรรม ควรเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือจะตองมี
ธรรมะในการดําเนินชีวิต และรวมแรงรวมใจ สามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม ไดแก
1) การเสียสละตอสวนรวม เปนคุณธรรมที่ชวยในการพัฒนาประเทศชาติใหมี
ความเจริญกา วหนา เพราะหากสมาชิกในสังคมเห็นแกประโยชนสวนรวม และยอมเสียสละ
ประโยชนสวนตน จะทําใหสังคมพัฒนาไปอยางรวดเร็วและมั่นคง
2) การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ เปนคุณธรรมที่ชวยใหคน
ในสังคมอยูรวมกันไดอยางสงบสุข เพราะถาสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รูและเขาใจ
สิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิผูอื่น และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต
ความสุข เชน ขา ราชการทําหนาที่บริการประชาชนอยา งดีที่สุด ก็ยอมทํา ใหเปนที่ ประทับใจ
รักใครของประชาชนผูมารับบริการ
3) ความซื่อสัตยสุจริต เปนคุณธรรมที่มีความสําคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคม
ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เช น ไม ลั ก ทรั พ ย ไม เ บี ย ดเบี ย นทรั พ ย สิ น ของผู อื่ น หรื อ ของ
ประเทศชาติ มาเปน ของตน รวมทั้ง ผู นํา ประเทศมีความซื่อสั ตยสุ จ ริต ก็จ ะทํา ใหสั งคมมีแ ต
ความเจริญประชาชนมีแตความสุข
4) ความสามัคคี ความรักใครกลมเกลียวปรองดองและรวมมือกันทํางาน เพื่อ
ประโยชนส วนรวมจะทําใหสังคมเปนสั งคมที่เขมแข็ง แตหากคนในสังคมเกิดความแตกแยก
ทั้งทางความคิดและการปฏิบัติตนในการอยูรวมกัน จะทําใหสังคมออนแอและลมสลายในที่สุด
5) ความละอายและเกรงกลั วในการทําชั่ว ถา สมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ
มีความเกรงกลัวและละอายในการทําชั่ว สังคมก็จะอยูกันอยางสงบสุข เชน นักการเมืองจะตอง
มีความซื่อสั ตยสุ จ ริตไมโกงกิน ไมเห็นแกประโยชนพ วกพ อง โดยตองเห็นแกประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ ประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาไปไดอยางมั่นคง
ดังนั้น การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อการพัฒนา จําเปนตอง
มองให ครอบคลุ มประเด็นของการพั ฒนา และตรงตามความจํ า เปน ที่ควรไดรับการพั ฒนา
เพื่ อใหเกิดทักษะการดํารงชีวิตอยูในสั งคมไดอยา งมีความสุ ข ไมวา จะเปนการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล หรือการพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม ซึ่งการ
สํารวจเพื่อการพัฒนา จึงสามารถทําไดทั้งการสํารวจดวยวิธีมองตนเอง และใหบุคคลอื่นชวยมอง
ตัวเรา จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาคิดวิเคราะห จัดลําดับความเปนไปไดวามีเรื่องใดที่จะสามารถ
พัฒนาไดดวยปจจัยใด
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ตัวอยางแบบสํารวจ เพื่อการพัฒนา ลูกเสือ กศน.
หัวขอการสํารวจ

ขอดี

ขอควรพัฒนา วิธีการพัฒนา

ปจจัย
สนับสนุน

1. การพัฒนาตนเอง
1.1 การพัฒนาทางกาย
1.2 การพัฒนาทาง
สติปญญา
1.3 การพัฒนาทาง
จิตใจ
1.4 การพัฒนาทาง
สังคม
2. การพัฒนา
สัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล
3. การพัฒนา
สัมพันธภาพภายใน
ชุมชนและสังคม

กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 4 การสํารวจตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพือ่ การพัฒนา
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 2
การลูกเสือไทย
สาระสําคัญ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเล็งเห็นความสําคัญของกิจการลูกเสือ
จึงไดทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ในการตั้งลูกเสือ
ก็เพื่อใหคนไทยรักชาติบานเมือง เปนผูนับถือศาสนาและมีความสามัคคี ไมทําลายซึ่งกันและกัน
เปนรากฐานแหงความมั่นคงของประเทศชาติ โดยกิจการลูกเสือไทย เริ่มขึ้นครั้งแรกที่โรงเรียน
มหาดเล็ กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลั ย ในปจ จุ บัน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
มีความเจริญกาวหนามาถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2561) นับเนื่องเปนเวลา 107 ป โดยจําแนกตามรัชสมัย
ดังนี้ 1) รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล า เจ า อยูหัวรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2454 –2468)
2) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 –2477) 3) รัชสมั ย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477 – 2489) 4) รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2489 – 2559) และ 5) รัชสมัย
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
ถึงปจจุบัน)
พระราชบัญญัติลูกเสือแหงชาติ พ.ศ. 2551 ไดกําหนดไววาคณะลูกเสือแหงชาติ
ประกอบดวย บรรดาลูกเสือทั้งปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขของคณะลู กเสื อแห งชาติ การบริ หารงานของคณะลูก เสือ แหงชาติ ประกอบดว ย
สภาลูก เสือแหงชาติมีนายกรัฐ มนตรีเปนสภานายก มีกรรมการโดยตํา แหนง และกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ กรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห ง ชาติ มี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เปนประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือ
จัง หวัด มีผู วา ราชการจังหวัด เปน ประธานกรรมการมีกรรมการโดยตํา แหนง กรรมการ
ประเภทผูแทน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีผูอํานวยการ
สํา นัก งานเขตพื ้นที่ก ารศึก ษา เปน ประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตํา แหนง กรรมการ
ประเภทผูแทน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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ตัวชี้วัด
1. อธิบายประวัติการลูกเสือไทย
2. อธิบายความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแหงชาติ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ประวัติการลูกเสือไทย
1.1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
1.2 กําเนิดลูกเสือไทย
1.3 กิจการลูกเสือไทยแตละยุค
เรื่องที่ 2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแหงชาติ
2.1 คณะลูกเสือแหงชาติ
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือแหงชาติ
2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา
เวลาที่ใชในการศึกษา 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ประวัติการลูกเสือไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเล็งเห็นความสําคัญของกิจการลูกเสือ
จึงไดทรงพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยมีพระราช
ประสงค 3 ประการ ซึ่งเปนรากฐานแหงความมั่นคงที่จะนําใหชาติดํารงอยูเปนไทยไดสมนาม
คือ 1) ความจงรักภักดีตอผูทรงดํารงรัฐสีมาอาณาจักรโดยตองตามนิติธรรมประเพณี 2) ความรัก
ชาติบานเมืองและนับถือพระศาสนา และ 3) ความสามัคคีในคณะและไมทําลายซึ่งกันและกัน
ประเทศไทยเปนประเทศอันดับที่สามของโลกที่มีลูกเสือ โดยตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียน
มหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปจจุบัน เรียกวา กองลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1 ลูกเสือ
คนแรกของประเทศไทย คือ นายชัพน บุนนาค พระองคไดทรงดําเนินการสอนลูกเสื อโดย
พระองคเอง วิชาที่ใชในการฝกอบรมเปนวิชาฝกระเบียบแถว ทาอาวุธ การสะกดรอย หนาที่
ของพลเมือง ฯลฯ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียนตาง ๆ ทําใหกิจการลูกเสือไดรับความนิยมแพรหลายและเจริญขึ้น
อยางรวดเร็ว และโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีขอบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือ พระองค
ทรงตั้งสภากรรมการลูกเสือแหงชาติและพระองคดํารงตําแหนงสูงสุดของคณะลู กเสือแหงชาติ
หลังจากนั้นพระมหากษัตริยไทยทุกประองคทรงเปนพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ
ประวัติลูกเสือไทย แบงออกเปน 5 ยุค ไดแก
1) ยุคกอตั้ง (พ.ศ. 2454 - 2468) เปนยุครัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยพระองคทรงสถาปนาลูกเสือแหงชาติขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2454
โปรดใหตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เรียกวากองลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ 1
ซึ่งตอมากิจการลูกเสือไดขยายตัวไปหลายจังหวัด
2) ยุคสงเสริม (พ.ศ. 2468 - 2482) เริ่มตั้งแตแผนดินพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว จนถึงตนสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคนี้ไดมีการชุมนุมลูกเสือแหงชาติขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ
พ.ศ. 2470 ณ พระราชวังอุทยานสราญรมย จังหวัดพระนคร และเมื่อ พ.ศ. 2473 ไดมีการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 2 ณ สถานที่เดียวกัน ป พ.ศ.2476 ตั้งกองลูกเสือสังกัดกรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และ พ.ศ. 2482 ไดมีการตราพระราชบัญญัติลูกเสือขึ้นเปนฉบับแรก
3) ยุคประคับประคอง (พ.ศ. 2482 - 2489) เปนยุคที่อยูในระหวางเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ผลของสงครามทําใหกิจการลูกเสือซบเซาลงมาก มีการตราพระราชบัญญัติยุวชนแหงชาติขึ้น
โดยแบงหนวยราชการเปนหนวยลูกเสือและหนวยยุวชนทหาร
4) ยุคกาวหนา (พ.ศ. 2489 - 2514) กิจการลูกเสือที่สําคัญที่เกิดขึ้นในยุคนี้
คือ การยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนแหงชาติ พ.ศ. 2486 ไดตราพระราชบัญญัติลูกเสือขึ้น
พ.ศ. 2490 และไดตั้งคายลูกเสือวชิราวุธที่จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2504 มีการฝกอบรมวิชาผูกํากับ
ลูกเสือสามัญ ขั้นวูดแบดจ ครั้งที่ 1 และสงเจาหนาที่ไปรวมกิจกรรมของกิจกรรมลูกเสือนานาชาติ
กิจกรรมของลูกเสือโลกหลายกิจกรรม
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5) ยุคถึงประชาชน (พ.ศ. 2514 - ปจจุบัน) เกิดกิจกรรมลูกเสือชาวบาน
โดยสภาลูกเสือแหงชาติ มีมติรับกิจการลูกเสือชาวบานเปนสวนหนึ่งของคณะลูกเสือแหงชาติ
เมื่อ พ.ศ. 2516 และกระทรวงศึกษาธิการไดมีคําสั่งลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2516 ใหนําวิชา
ลูกเสือเขาสูหลักสูตรของโรงเรียน
จะเห็นไดวากิจการลูกเสือมีประวัติที่ยาวนาน เปนกระบวนการที่ทั่วโลกยอมรับวา
สามารถพั ฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอส วนรวมและชาติ
บานเมืองไดเปนอยางดี รูจักการทํางานเปนระบบหมู รูจักการเปนผูนําและผูตาม รวมทั้งเปน
กระบวนการที่ฝกคนใหรูจั กการเปนประชาธิปไตย ฝกผูใหญใหรูจักวิธีการฝ กชาวบา นใหรูจั ก
แยกแยะชั่วดี
1.1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ทรงเป น พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (สมเด็จ
พระนางเจาเสาวภาผองศรี) ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันเสารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ไดรับ
พระราชทานพระนามวา สมเด็จ เจา ฟ า วชิราวุธ เมื่อทรงพระเยาวไดศึกษาวิชาหนังสื อไทยกับ
พระยาศรีสุนทรโวหาร เพิ่งไดพระชนมายุได 13 พรรษา เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ใน
สาขาประวัติศาสตร รัฐศาสตร กฎหมาย วรรณคดี ที่มหาวิทยาลัยออกฟอรด และวิชาทหารบกที่
โรงเรียนแฮนดเฮิสต รวม 9 ป
พระองคไดเสด็จ เถลิ งถวัล ยราชสมบัติตอจากสมเด็จ พระบรมชนกนาถ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ขณะนั้นมีพระชนมายุได 31 พรรษา ตลอดรัชสมัยของพระองค
ได ท รงประกอบพระราชกรณี ย กิ จ ทํ า นุ บํ า รุ ง ประเทศชาติ ในด า นการปกครอง การทหาร
การศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม การศาสนา โดยเฉพาะทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ
ทั้งรอยแกว รอยกรองประมาณ 200 เรื่อง ดวยพระปรีชาสามารถของพระองค ประชาชนจึงถวาย
พระสมญาแดพระองควา “พระมหาธีรราชเจา” ทรงอยูในราชสมบัติเพียง 16 ป เสด็จสวรรคต
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2468 พระชนมายุ 46 พรรษา แตเนื่องดวยพระราชกรณี ยกิจ
ของพระองค ทําใหเกิดคุณประโยชนแกบานเมืองอยางใหญหลวง รัฐบาลกับประชาชนจึงรวมใจกัน
สรางพระบรมรูปของพระองคประดิษฐานไวที่ส วนลุมพินี และคณะลูกเสือแหงชาติ รวมดวย
คณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักร ไดสรางพระบรมรูปของพระองคประดิษฐานไวหนาคายลูกเสื อ
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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1.2 กําเนิดลูกเสือไทย
ในการตั้งลู กเสื อก็เพื่ อใหคนไทยรักชาติบานเมือง เปนผูนับถือศาสนาและ
มีความสามัคคี ไมทํา ลายซึ่งกันและกัน เปนรากฐานแหงความมั่นคงของประเทศชาติ ทรงให
ที่มาของชื่อลูกเสือไววา
“ลูกเสือบใชเสือสัตวไพร
เรายืมมาใชดวยใจกลาหาญปานกัน
ใจกลามิใชกลาอธรรม
เชนเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล
ใจกลาตองกลาอยางทหาร
กลากอปรกิจการแกชาติประเทศเขตคน”
พุทธศักราช 2454 (ค.ศ. 1911)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงกอตั้งกิจการลูกเสือไทย เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2454
พุทธศักราช 2463 (ค.ศ. 1920)
สงผูแทนคณะลูกเสือไทยไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 1 ณ ประเทศอังกฤษ
พุทธศักราช 2465 (ค.ศ. 1922)
คณะลูกเสือแหงชาติ เขาเปนสมาชิกสมัชชาลูกเสือโลก
พุทธศักราช 2467 (ค.ศ. 1924)
สงผูแทนคณะลูกเสือไทยไปรวมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 2 ณ ประเทศเดนมารก
พุทธศักราช 2470 (ค.ศ. 1927)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 1 (1st National Jamboree) ณ พระราช
อุทยานสราญรมย
26 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2470 จํานวนลูกเสือไทยทั้งสิ้น 1,836 คน
พุทธศักราช 2473
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 2 (2st National Jamboree) ณ พระราช
อุทยานสราญรมย
1 - 7 มกราคม 2473 จํานวนลูกเสือไทย 1,955 คน ลูกเสือตางประเทศ 22 คน
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พุทธศักราช 2478
กําเนิดตราประจําคณะลูกเสือแหงชาติ
พุทธศักราช 2497
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 3 (3st National Jamboree) ณ กรีฑา
สถานแหงชาติพระนคร
20 - 26 พฤศจิกายน 2497 จํานวนลูกเสือไทย 5,155 คน
พุทธศักราช 2499 (ค.ศ. 1956)
เปนสมาชิกของสํานักงานลูกเสือภาคตะวันออกไกล ซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้น ขณะนั้น
มีประเทศสมาชิกอยู 10 ประเทศ
พุทธศักราช 2504 (ค.ศ. 1961)
เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปลูกเสือไทย
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 4 ณ สวนลุมพินี พระนคร
19 - 25 พฤศจิกายน 2504 จํานวนลูกเสือไทย 5,539 คน ลูกเสือตางประเทศ
348 คน
พุทธศักราช 2505 (ค.ศ. 1962)
เปนเจาภาพจัดการประชุมผูบังคับบัญชาลูกเสือภาคพื้นตะวันออกไกล ครั้งที่ 3
rd
(3 Far East Scout Conference) ณ ศาลาสันติธรรม
พุทธศักราช 2508 (ค.ศ. 1965)
จัดงานประชุมสภาลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Scout Conference)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 5 (5st National Jamboree) ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ
9 - 15 ธันวาคม 2508 จํานวนลูกเสือไทย 5,736 คน ลูกเสือตางประเทศ 431 คน
พุทธศักราช 2512 (ค.ศ. 1969)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 6 (6st National Jamboree) ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ
11 - 17 ธันวาคม 2512 จํานวนลูกเสือไทย 5,000 คน ลูกเสือตางประเทศ 582 คน
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พุทธศักราช 2514 (ค.ศ. 1971)
เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปการลูกเสือไทย
ทดลองเปดอบรมลูกเสือชาวบานครั้งแรก ณ บานเหลากอหก กิ่งอําเภอนาแหว
จังหวัดเลย

จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 7 (7st National Jamboree) ณ คายลูกเสือ

วชิราวุธ
28 - 30 มิถุนายน 2514 จํานวนลูกเสือไทย 1,667 คน ลูกเสือตางประเทศไมได
เขารวม
พุทธศักราช 2516 (ค.ศ. 1973)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 8 (8st National Jamboree) ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ
23 - 30 พฤศจิกายน 2516 จํานวนลูกเสือไทย 4,968 คน ลูกเสือตางประเทศ
256 คน
พุทธศักราช 2520 (ค.ศ. 1977)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 9 (9st National Jamboree) ณ คายลูกเสือ
วชิราวุธ
21 - 27 พฤศจิกายน 2520 จํานวนลูกเสือไทย 10,827 คน ลูกเสือตางประเทศ
159 คน
พุทธศักราช 2523 (ค.ศ. 1980)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 10 (10st National Jamboree)
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
28 ธ.ค. 2523 - 3 ม.ค. 2524 จํานวนลูกเสือไทย 12,692 คน ลูกเสือ
ตางประเทศ 108 คน
พุทธศักราช 2528 (ค.ศ. 1985)
เปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟก ครั้งที่ 9
งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 11 (11st National Jamboree)
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
21 - 27 พฤศจิกายน 2528 จํานวนลูกเสือไทย 5,336 คน ลูกเสือตางประเทศ
391 คน
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พุทธศักราช 2529 (ค.ศ. 1986)
เปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟก ครั้งที่ 15
พุทธศักราช 2532 (ค.ศ. 1989)
งานชุมนุมลูกเสือครั้งที่ 12 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
21 - 27 พฤศจิกายน 2532 จํานวนลูกเสือไทย 9,330 คน ลูกเสือตางประเทศ
422 คน
พุทธศักราช 2534 (ค.ศ. 1991)
จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 80 ปลูกเสือไทย
งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 13 (13st National Jamboree)
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
1 - 7 กรกฎาคม 2534 จํานวนลูกเสือไทย 10,022 คน ลูกเสือตางประเทศ
357 คน
พุทธศักราช 2536 (ค.ศ. 1993)
เปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 33 ที่กรุงเทพ (33rd World
Scout Conference)
งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 14 (14st National Jamboree)
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
22 - 28 พฤศจิกายน 2536 จํานวนลูกเสือไทย 10,263 คน ลูกเสือตางประเทศ
357 คน
พุทธศักราช 2540 (ค.ศ. 1997)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 15 (15st National Jamboree)
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
21 - 27 พฤศจิกายน 2540 จํานวนลูกเสือไทย 11,274 คน ลูกเสือตางประเทศ
160 คน
พุทธศักราช 2544 (ค.ศ. 2001)
เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปลูกเสือไทย
เตรียมการ การจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 16 ณ หาดยาว จ.ชลบุรี
28 ธ.ค. 2544 - 4 ม.ค. 2545
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พุทธศักราช 2546 (ค.ศ. 2003)
เปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 (20th World Scout Jamboree)
พุทธศักราช 2548 (ค.ศ. 2005)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 17 (17st National Jamboree) ณ หาดยาว
จ.ชลบุรี
25 - 31 กรกฎาคม 2548
เปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟก ครั้งที่ 25 (25th Asia –
Pacific Regional Scout Jamboree)
พุทธศักราช 2552 (ค.ศ. 2009)
จัดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 18 ณ คายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
25-30 เมษายน 2552
พุทธศักราช 2554 (ค.ศ. 2011)
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปการลูกเสือไทย
1.3 กิจการลูกเสือไทยแตละยุค
กิจ การลู กเสื อไทย เริ่ มขึ้นครั้งแรกที่โรงเรีย นมหาดเล็ ก หลวง (โรงเรีย น
วชิราวุธวิทยาลัย ในป จจุบัน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 มีความเจริญกาวหนา มาถึง
ปจจุบัน (พ.ศ. 2561) นับเนื่องเปนเวลา 107 ป โดยจําแนกตามรัชสมัย ดังนี้
1) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
(พ.ศ. 2454 –2468)
2) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
(พ.ศ. 2468 –2477)
3) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8
(พ.ศ. 2477 – 2489)
4) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช รัชกาลที่ 9
(พ.ศ. 2489 – 2559)
5) รัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ 10 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 ถึงปจจุบัน)
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1) การลูกเสือไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6
(พ.ศ. 2454 –2468)
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจ าอยูหัว ทรงพระราชทานกํา เนิด
เสือปาได 2 เดือน ซึ่งในระยะเวลานั้นกิจการเสือปาไดดําเนินไปอยางเปนที่พอพระราชหฤทัย
อยางยิ่ง เห็นไดจากการเพิ่มจํ านวนสมาชิกของเสือปาที่มากขึ้น และกิจ การเสือปาถูกจําแนก
ออกไปเปนกองเสือปาประเภทตาง ๆ อีกมาก แมจะทรงพอพระราชหฤทัยเพียงใด พระองคก็ไม
เคยที่จะยุติในพระราชดําริที่จะเปนประโยชน ตอประเทศชาติ ดวยพระองคทรงเห็นวากิจการ
เสือปานั้นแมจะประสบผลสําเร็จเพียงใด แตสมาชิกนั้นเปนผูใหญแตฝายเดียว ทั้ง ๆ ที่บานเมืองนั้น
ประกอบดวยพลเมืองหลายชวงวัย เด็กผูชายทั้งหลายก็เปนผูที่สมควรจะไดรับการฝกฝน และ
ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติไปพรอม ๆ กับการฝกฝนใหมีความรู และทักษะในทางเสือปาดวย
เพื่อวาในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นจะไดประพฤติตัวใหเปนประโยชนแกบานเกิดเมืองนอน
ดังนั้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
จึงไดทรงพระราชทานกําเนิดกิจการเสือปาสําหรับเด็กชาย ที่ทรงพระราชทานชื่อวา ลูกเสือ
ในกิ จ การนี้ พ ระองค ท รงมี พ ระราชประสงค ที่ ใ ห เ ด็ ก ชายจดจํ า หลั ก สํ า คั ญ
3 ประการคือ
1) ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ผู ท รงดํ า รงรั ฐ สี ม าอาณาจั ก ร โดยต อ งตามนิ ติ ธ รรม
ประเพณี
2) ความรักชาติบานเมือง และนับถือพระศาสนา
3) ความสามัคคีในคณะ และไมทําลายซึ่งกันและกัน
การก อ ตั้ ง กิ จ การลู ก เสื อ ในครั้ ง แรกนั้ น พระองค ท รงตั้ ง กองลู ก เสื อ ให มี ใ น
โรงเรียนกอน และกองลูกเสือกองแรกของสยามประเทศคือ กองลูกเสือโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
หรือโรงเรียนวชิราวุธ ในปจจุบัน และถูกเรียกวากองลูกเสือหลวง หรือกองลูกเสือกรุงเทพที่ 1
และลู กเสื อในโรงเรียนนี้ก็ถูกเรียกวา ลูกเสื อหลวงเชนกัน กอนที่กิจ การลู กเสือจะขยายไปสู
โรงเรียนเด็กชายทั่วประเทศในเวลาไมนาน โดยลูกเสือคนแรก คือ นักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ที่ชื่อ ชัพน บุนนาค การเปนลูกเสือของนาย ชัพน บุนนาค นั้นเกิดจากการที่ไดแตงเครื่องแบบ
ลูกเสือ และกล าวคําปฏิญาณของลู กเสื อ ซึ่งเปนการกลา วตอหนาพระพั กตร ซึ่งครั้งนั้นมีผู ที่
บันทึกเหตุการณเอาไววา
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ร.6 - “อายชัพน ดอกหรือ เอ็งกลาวคําสาบานของ
ลูกเสือไดหรือเปลา”
ชัพน - “ขาพระพุทธเจาทองมาแลววา
1. ขาจะมีใจจงรักภักดีตอพระเจาอยูหัว
2. ขาจะประพฤติตนใหสมควรเปนลูกผูชาย
3. ขาจะประพฤติตนตามขอบังคับและแบบแผน
ของลูกเสือ”
ร.6 - ในหนาที่ซึ่งขาไดเปนผูประสิทธิประสาทลูกเสื อ
ของชาติขึ้นมา ขาขอใหเจาเปนลูกเสือคนแรก”
จากนั้นพระองคทรงมีพระราชดํารัสเพียงสั้ น ๆ วา “อาย ชัพน เอ็ งเปนลูกเสื อแลว"
และแล วกิจการลูกเสื อ ก็ไดถือกํา เนิดขึ้นมาอยา ง
สมบูรณแบบ
ตอมาพระองคก็ทรงพระราชทานคติพจน
ใหกับลูกเสือที่ภายหลังลือลั่นไปทั่วทั้งแผนดินและ
เปนที่กลาวขาน รําลึก พูดสอนกันอยางติดปากใน
สังคม อีกทั้งยังปรากฏอยูบนเครื่องหมายสําคัญตาง ๆ
ของลูกเสือวา “เสียชีพอยาเสียสัตย”
คําวา ลูกเสือ ที่พระองคทรงพระราชทาน
ชื่ อ นั้ น มี นั ย ว า พระองค ท รงเล น ล อ คํ า กั บ คํ า ว า
เสือ ปา ที่ บางครั้ง ทรงเรีย กว า พอ เสือ และเมื่อ มีกิจ การแบบเดี ยวกั นที่มี เหล า สมาชิก เป น
เด็กชาย พระองคจึงทรงใชคําวาลูกเสือ แตภายหลังทรงพระราชนิพนธถึงที่มาของชื่อลู กเสื อ
อยางเปนทางการเอาไววา
“ลูกเสือ บ ใชสัตวเสือไพร
ใจกลามิใชกลาอาธรรม
ใจกลาตองกลาอยางทหาร

เรายืมมาใชดวยใจกลาหาญปานกัน
เชนเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล
กลากอปรกิจการแกชาติประเทศเขตคน"
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เปนเวลา 6-7 เดือน หลังจากที่ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ฯ ทรงพระราชทานกํ า เนิ ดลู ก เสื อ
ในสยามประเทศ หากย อ นกลั บ ไปที่ ป ระเทศอั ง กฤษที่ เ ป น
ตนกํ า เนิด กิจ การลู ก เสื อโลกขณะนั้น ก็ กํา ลั งคึ กคั กและแพร
ขยายความนิยมไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่วเกาะอังกฤษ เด็ก ๆ รวมไป
ถึงผู ใหญตา งใหความสนใจในกิจ การนี้มาก นายซิดนีย ริชเชส
ซึ่ง อดีต เคยเป นครู ส อนศาสนาวัน อาทิต ย เป น ผู ห นึ่ ง ที่ส นใจ
กิจการลูกเสือ และไดเขารับตําแหนงเปนผูกํากับกองลูกเสือที่ 8
แหงลอนดอนตะวันตกเฉียงใต นายริชเชส ซึ่งครั้งหนึ่งบิดาของ
เขาไดเคยทํา งานอยูในสถานกงศุล ไทย ซึ่งภายหลั งไดเปนถึงกงศุลใหญประจํ า สถานทูตไทย
ณ กรุงลอนดอนนั้นมีความใกลชิดสนิทสนมกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อ
ครั้งที่ยังทรงดํารงอิสริยยศเปนมงกุฎราชกุมาร สมัยที่ยังทรงศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษและเมื่อ
ความเจริญกาวหนาของกิจการลูกเสือในอังกฤษนั้น ควบคูไปกับการเจริญกาวหนาของกิจการ
ลูกเสือแหงสยามประเทศ ขาวคราวของกิจการลูกเสือแหงสยามประเทศ ก็แพรกระจายเขาสู
เกาะอั ง กฤษอย า งรวดเร็ ว นายริ ช เชส เป น ผู ห นึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ทราบข า วนั้ น และประกอบกั บ
ความสัมพันธของผูเปนบิดากับพระเจาแผนดินแหงสยามประเทศ เขาจึงไดทําหนังสือมากราบ
บังคมทูลอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใหทรงเปนองคอุปถัมภกองลูกเสือที่
เขาเปนผูกํากับอยูและขอพระบรมราชานุญาตใหชื่อลูกเสือกองนี้วา “King of Siam ’s own
boy scout group” ซึ่งแปลวา กองลูก เสือ ในพระเจากรุ งสยาม หรื อ กองลูก เสือ แหง
พระบาทสมเด็จพระเจากรุงสยาม หรือ กองลูกเสือรักษาพระองคพระเจาแผนดินสยาม โดย
มีชื่อยอวา K.S.O.
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชกรุณาโปรดเกลา
ใหจัดตั้งกองลูกเสือแหงชาติขึ้นเพียง 5 เดือนเทานั้น ก็ปรากฏวา มีกองลูกเสือทั่วราชอาณาจักร
อยูถึง 61 กอง
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การดํ า เนิน กิจ การลู ก เสื อทั่ วทั้ งโลก
มั ก มี ลั ก ษณะที่ เ หมื อ นกั น อย า งหนึ่ ง คื อ
เริ่มจากกิจ การลู กเสื อสํ า หรับเด็กชายกอ น
ที่ จ ะเริ่ ม แพร เ ข า ไปในหมู เ ด็ ก หญิ ง และ
สําหรับกิจการลูกเสือในไทยก็เชนกัน เมื่อถึง
ระยะเวลาอันควร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล า เจ า อยูหัว ก็ทรงมีพ ระราชดํา ริที่จ ะให
สตรี แ ละเด็ ก หญิ ง ได มี ส ว นร ว มในกิ จ การ
ลูกเสือ โดยทรงเห็นวาสามารถที่จะเปนกําลัง
ใหกับชาติบานเมืองได แมจะไมใชกองกําลังหลักก็ตามที ดังนั้น จึงทรงตั้งกลุมสตรีขึ้นมากลุมหนึ่ง
ซึ่งพระองคเรียกวา สมาชิกแมเสือ สวนใหญเปนบุตรและภรรยาเสือปา โดยแมเสือมีหนาที่หลัก
ในการจัดหาเสบียงและเวชภัณฑใหกับกองเสือปา ในขณะเดียวกันก็ทรงจัดตั้งกองลูกเสือสําหรับ
เด็กหญิง และพระราชทานชื่อวา เนตรนารี
ซึ่งเนตรนารี กองแรก คือ กองเนตรนารี
โรงเรี ย นกุ ล สตรี วั ง หลั ง ต อ มาได เ ป น
ชื่อ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวหนุย โชติกเสถียร หนึ่งใน
เนตรนารี ก องแรก ได เ ขี ย นถึ ง กิ จ กรรม
สําหรับเนตรนารีในสมัยนั้นไววา
“ในป พ.ศ. 2457 โรงเรียนกุลสตรี
วังหลัง จัดตั้งกองเนตรนารีขึ้น และใหเราเปนกลุมแรกที่รับการฝกหัด ขาพเจายังจําและรูสึกถึง
ความสนุกสนานของเวลานั้นไดจนบัดนี้ เราชวยกันจัดขาวของและหองหลับ หองนอน ตลอดจน
ชวยครัว หาโมงเย็นก็ลงมือรับประทานอาหาร สองทุมก็เขานอนกันหมด เขาเรียนเวลา สามโมงเชา
และเรียนกันตามใตรมไม วิชาที่เรียนคือ
1. วิชาพฤกษศาสตร เปนวิชาที่พวกเราชอบมาก เพราะไดลงมือเพาะเมล็ดพืช ผัก ดอกไม
มันฝรั่งและหัวหอม
2. วิชาปฐมพยาบาล หัดชวยคนเปนลม วิธีพันผาพันแผลและเขาเฝอก เราจับเด็กชาวนามา
ชําระลางและพันแผลให
3. วิธีทํากับขาว หุงขาว วิชานี้เปนงานไปในตัว เพราะเราตองผลัดเวรกันไปตลาดและทํากับขาว
เวลาบา ย ๆ เราตองเรี ยนและฝ กซอมกฎของเนตรนารี คือ พยายามหาความงามในทุกสิ่ ง
ทุกอยางที่ตนประพฤติ โดยมีความสุภาพออนโยน อารีอารอบ ตองพยายามหาความรูเพื่อเปน
ประโยชนแกสวนรวม และสวนตัว อดทนในสิ่งที่เปนประโยชนแกสวนรวม เวลาเรียกเขาประชุม
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อาจารยมักจะกูวา โว วิลโล (คําที่ใชเปนเสียงรองเรียก แทนการใชสัญญาณนกหวีด) หลาย ๆ ครั้ง
พวกเราก็รีบวิ่งมาทันที”
2) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 –2477)
พุทธศักราช 2468
พระบาทสมเด็จพระปกเกล าเจาอยูหัว ทรงรับราชภาระตอจากพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยทรงรับตําแหนงเปน นายกสภากรรมการกลางลูกเสือ ซึ่งมีหนาที่
กําหนดนโยบาย และอนุมัติงบประมาณ
ทรงโปรดเกลาใหคัดเลือกนักเรียน 2 คนเขา รวม ประชุมในเรื่องเกี่ยวกับลูกเสือ
รุนใหญ ที่ประเทศอังกฤษ คือ นายปุน มีไผแกว และ นายประเวศ จันทนยิ่งยง
พุทธศักราช 2469
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ คัดเลือก นักเรียนไทย ที่ศึกษาอยูที่ประเทศอังกฤษ
ซึ่ ง เคยเป น รองผู กํ า กั บ หรื อ นายหมู ลู ก เสื อ เอก ไปเข า ร ว มงานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ นานาชาติ
ประเทศสวิสเซอรแลนด ระหวางวันที่ 22 - 28 สิงหาคม
พุทธศักราช 2470
ทรงพระกรุณาโปรดเกล าใหมีการจัดงานชุมนุมลูกเสื อแหงชาติขึ้น ในราชพิ ธี
ฉัตรมงคล ซึ่งถือเปนการจัดงานชุมนุมเปนครั้งแรกของประเทศ ซึ่งมีลูกเสือ 14 มณฑลเขารวม
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม เนื่องจากงานชุมนุมนี้ไดผลดีอยางยิ่ง จึงทรงใหมีการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือแหงชาติขึ้น ทุก ๆ 3 ป
พุทธศักราช 2470
จัดใหมีการอบรมวิชาผูกํากับขึ้น ณ สมัคยาจารยสมาคม
พุทธศักราช 2473
จัดชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ 2 ณ พระราชอุทยานสราญรมย และพระราชทาน
บริเวณพระรามราชนิเวศน จ.เพชรบุรี (พระราชวังบานปน) เปนสถานที่อบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ
พุทธศักราช 2475
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองทําใหพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชทานอํานาจการปกครองใหประชาชน อันทําใหตําแหนงนายกสภากรรมการกลาง
จัดการลูกเสือแหงชาติ ตองยุติไปดวย แตตอมาไดทรงโปรดเกลาใหอธิบดีกรมพลศึกษา ดํารง
ตํา แหนงอุปนายกสภากรรมการกลางจั ดการลูกเสื อแหงชาติและตอมากองลู กเสือจึ งตกอยู
ในการบริหารจั ดการของกรมพลศึกษา นับแตบัดนั้น (กรมพลศึกษาเปนหนวยงานในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และเมื่อกิจ การลู กเสื อเติบโตขึ้นจึงไดโอนยา ยออกมาจัดตั้งหนวยงาน
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ขึ้นใหม เพื่อรับผิดชอบกิจการลูกเสือโดยตรง ไดแก คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ซึ่งอยู
ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเชนกัน)

พุทธศักราช 2477
ทรงโปรดเกลาฯ ใหม การจัดตั้งกองลูกเสือเหลาสมุทรเสนาในจังหวัดชายทะเล
หลังจากนั้น เพียง 7 วัน พระองคก็ไดทรงสละราชสมบัติ
3) รั ชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานัน ทมหิ ด ล รั ช กาลที่ 8
(พ.ศ. 2477 – 2489)
อาจกลา วไดวา กิจการลู กเสือในยุ คนี้เปนยุคที่มี
ความเคลื่อนไหว ตลอดจนพัฒนาการแหงคณะลูกเสือนอยที่สุด
ดวยเหตุวา
(1) เกิดสงครามขอพิพาทดินแดนในอินโดจีน ระหวางไทย
กับฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2482
(2) เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2484
(3) ยุคเริ่มตนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข กอใหเกิดระบอบการเมือง
ที่มีความผันผวนอยูตลอดเวลา ความขัดแยงระหวางฝายบริหาร
และนิติบัญญัติ ทําใหตองยุบสภาและเปลี่ยนรัฐบาลบอย ๆ เมื่อ
การเมืองไมนิ่งสงบทําใหไมมีใครเขามาดูแลกิจการลูกเสืออยา ง
จริงจัง เพราะอํานาจในการบริหารเปลี่ยนมือตลอดเวลา
(4) รัฐบาลในยุคนั้นกอตั้งกิจการยุวชนทหาร เพื่อรับมือ
กับสถานการณที่รุนแรงของโลก ซึ่งไดทับซอนกับกิจการลูกเสือ จนถึงที่สุดก็ไดยุบกิจการลูกเสือ
ใหเปนเพียงหนวยหนึ่งในกิจการยุวชนทหาร
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(5) รัชสมัยของพระองคนั้นสั้นมากโดยสิ้นสุดลงในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 รวม
เวลาในการครองสิริราชสมบัติเพียง 9 ป
แตอยางไรก็ดียังมีปรากฏการณสําคัญของกิจการลูกเสือ
ที่ตองจารึกไว คือ
1) การมีตราสัญลักษณประจําคณะลูกเสือเปนครั้งแรก
เพื่ อ ให เ ข า กั บ หลั ก สากลที่ ลู ก เสื อ ทั่ ว โลกต า งก็ มี ต รา
สัญลักษณของตนเองทั้งสิ้น โดยใชสัญลักษณลูกเสือโลก คือ
รูป เฟอร เดอ ลี ร ประกอบกั บรู ปหน าเสื อ มีอั ก ษรจารึ ก
ดานลางวา เสียชีพอยาเสียสัตย
2) มีการออกพระราชบัญญัติลูกเสือขึ้นครั้งแรก ใน
ป พ.ศ. 2482 มีสาระคือ การกําหนดใหคณะลูกเสือแหงชาติ
มีสภาพเปนนิติบุคคล และโอนทรัพยสิ นทั้งหลายในกิจการ
เสือปาใหตกเปนของคณะลูกเสือแหงชาติ เนื่องจากกิจการ
เสือปาหยุดลงไป และไมมีใครใสใจดูแล
3) ป พ.ศ. 2479 เมื่อถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเปนวัน
กํา เนิ ดลู กเสื อ แตทางคณะลู กเสื อไม ส ามารถจั ดงานใหญ ได
เพราะสถานการณการเมืองและสถานการณที่ตึงเครียดทั่วโลก
จึ ง ได เ ปลี่ ย นใหม ก ารจั ด สร า งพระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว องค ใหญ โดยประกาศของสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เพื่ อเทิดพระเกียรติและประดิษฐานไวที่หนา
สวนลุมพินี จนปจจุบัน
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4) รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช รัชกาลที่ 9
(พ.ศ. 2489 – 2559)
ครั้นมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติ ตอจากพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 8 ในวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ. 2489 พระองคทรงปฏิบัติราชภารกิจในฐานะกษัตริย ในหลาย ๆ ดาน กิจการลูกเสือ เปน
กิจการที่พระองคทรงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง อันสงผลในการกระตุนใหขาราชการที่เกี่ยวของ
มีค วามกระตื อ รือ รน ซึ่งนั่นเปนการส งสั ญญาณว า
กิจการลู กเสือจะไดรั บการฟ นฟู ใหกลั บมามี ชีวิตชีวา
อีกครั้ง เพียง 1 ป หลังจากการขึ้นครองราชย รัฐบาลที่
มีนายปรีดี พนมยงค เปนผูนํา ไดออกพระราชบัญญัติ
ป พ.ศ. 2490 ซึ่งมีลั กษณะที่คลายกับพระราชบัญญัติ
ป พ.ศ. 2482 แตมีสาระที่เพิ่มขึ้น คือ
“กํ าหนดให พ ระมหากษั ต ริ ย ทรงดํ ารงตํ าแหน ง
บรมราชูปถัมภคณะลูกเสือแหงชาติ” กิจการยุวชน
ทหารจึงไดถูกยุบลงไปโดยปริยาย ทําใหลูกเสือกลับมา
มีบทบาทในสังคมอีกครั้ง รวมทั้งไดทรัพยสินที่เคยถูก
ถายโอนใหไปอยู รวมกับยุวชนทหารกลั บคืนมาดว ย
หลั ง จา กกิ จกา รลู กเ สื อ ถู กป ลุ ก ให ฟ นคื นม า
ก็ไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จนไดมีการจัดตั้งกอง
ลูกเสือในโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ แมองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเอง
ก็ยังทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนจิตรลดา และโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาวชิราลงกรณฯ (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ) ทรงสมัครเขาเปน
ลูกเสือดวย ในป พ.ศ. 2507 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติอีก 1 ฉบับ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยกิจการลูกเสือใหทันสมัยและทันเหตุการณยิ่งขึ้น
โดยมาตรา 5 กําหนดใหคณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบดวยลูกเสือทั้งปวง ผูบังคับบัญชา
ลูกเสื อ ผู ตรวจการลูกเสื อ กรรมการลู กเสือ และเจา หนา ที่ลูกเสือ และมาตรา 8 กําหนดให
พระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ
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ในรัชสมั ยของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช รัชกาลที่ 9
นั้นมีสิ่งที่บงบอกถึงพัฒนาการอันสําคัญของ
กิจการลูกเสือในประเทศ และนับเปนประเทศ
เดียวในโลกที่มีกิจการลูกเสือประเภทนี้ คือ
การกอตั้งกิจการลูกเสือชาวบาน ซึ่งกอตั้งใน
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ที่หมูบานเหลา
กอหก ตําบลแสงพา กิ่งอําเภอนาแหว อําเภอ
ดานซาย จังหวัดเลย ดวยการจัดทําหลักสูตร
และฝกอบรม ลูกเสือชาวบานนั้นจะแตงกาย
อยางไรก็ไดที่สุภาพเรียบรอย ขอสําคัญตองมี
ผาผูกคอ วอคเกิ้ลรูปหนา เสือ ที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ลูกเสือรุนแรกที่หมูบานเหลากอหกนั้น มีมุมผาผูกคอเปนรูปพระแกวมรกต เปน
สัญลักษณ ซึ่งหมายถึง ประชาชนในผืนแผนดิน ไมวาจะเปนใครก็สามารถเขารับการฝกอบรมและ
เปนลูกเสือชาวบานได
นอกจากนี้กิจการลู กเสื อของไทยยังกา วหนาทั้งในระดับชาติและระดับสากล
เจาหนาที่ลูกเสือของไทยมีโอกาสเขารวมงานลูกเสือระดับโลก และขณะที่งานลูกเสือระดับโลก
หลายงานก็มาจัดขึ้นที่เมืองไทยเชนกัน
และพระราชกรณี ย กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ ลู ก เสื อ นั้ น ก็ ไ ม ใ ช จ ะเพี ย งแค รู กั น ในหมู
คนไทย หากแตลู กเสื อทั่ วโลกก็ได ยิน ไดฟ ง
และได รู ในสิ่ ง ที่พ ระองคท รงปฏิ บัติ เ ช น กั น
และเหตุ ก ารณ ที่ โ ลกต อ งจารึ ก ไว สํ า หรั บ
พระมหากษัตริยผูที่ทรงงานอันสงเสริมกิจการ
ลูกเสือใหกาวหนาพั ฒนา คือการทูลเกล าถวาย
เครื่องหมายวูดแบดจ ชั้นพิเศษ 4 บีด ในวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 จากศูนยฝกอบรม
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ นานาชาติ กิ ล เวลล
ประเทศอั ง กฤษ ซึ่ ง ไม เ คยมี ใ ครที่ จ ะได รั บ ถ า ไม ไ ด ผ า นการฝ ก อบรม และไม เ คยถวายแด
พระประมุขของประเทศใดเลย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปน
บุคคลแรกของโลกที่ไดรับเกียรติยศอันสูงสงนี้
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และอีกครั้งหนึ่งในป มหามงคลการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ที่ทรงเปน
พระมหากษัตริยพระองคแรกและพระองคเดียวในโลก (ป พ.ศ. 2549) ที่ทรงครองราชสมบัติ
ยาวนานที่สุด ประเทศไทยจึงไดมีการจัดงานที่ยิ่งใหญและมีการเฉลิมฉลองกันทั้งป
ในวันที่ 20 มิถุนายน พระราชาธิบดี คารล
ที่ 16 กุสตาฟ (กษัตริย) แหงสวีเดน เสด็จมาเพื่อ
เข า เฝ า ในฐานะประธานกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข องมู ล นิ ธิ
ลูกเสือโลก (World Scout Foundation) เพื่ อ
ทูล เกล า ถวายอิส ริย าภรณ ส ดุดีลู ก เสื อโลก หรื อ
บอรน วูฟ (The Bronze Wolf) ที่มีสัญลักษณเปน
รูปสุนัขจิ้งจอก สีบอรน ประดับอยูบนสายริบบิ้น
พื้ น คล อ งคอสี เ ขี ย ว ที่ มี ป ลายสี เ หลื อ ง เป น
อิสริยาภรณที่คณะกรรมการลูกเสือโลกพิจารณา
มอบใหเปนเกียรติแกบุคคลที่มีผ ลงานโดดเดนทางดา นการสนับสนุนกิจ การลู กเสื อ โดย BP
ประมุขตลอดกาลของลู กเสือโลกเปนผูริเริ่มในการมอบมาตั้งแตป พ.ศ. 2478 และมีคนไทย
เพี ยงไมกี่คนที่เคยไดรับเครื่องหมายอันทรงเกียรตินี้ โดยคนแรกที่ไดรับคือ นายอภัย จันทวิมล
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 2514
5) รั ชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร
รัชกาลที่ 10 (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 ถึงปจจุบัน)
สมเด็จ พระเจ า อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดํา รง
พระอิส ริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไดพระราชทานพระราโชวาท
ในพิ ธี ป ฏิ ญ าณตนและสวนสนาม เนื่ อ งในวั น คล า ยวั น สถาปนาคณะลู ก เสื อ แห ง ชาติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
“...กิจการลูกเสือและเนตรนารีนี้มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาติ เพราะการฝกอบรมอยางถูกตองครบถวนตามแบบแผนและวิธีการของลูกเสือนั้น ยอมจะ
ทํา ให เยาวชนมีคุ ณ สมบั ติใ นตั วเองสู ง ขึ้น หลายอย า ง เชน ทํ า ใหมี ระเบี ยบวินั ยที่ ดี มีค วาม
เขมแข็งอดทนขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟอ เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต และรูจักใชความคิดอยางฉลาด
คุณสมบัติเหลานี้ ลวนเปนปจจัยหลักที่จะเกื้อหนุนสงเสริมใหแตละคนสามารถพึ่งตนเอง และ
สรางสรรคประโยชนอันยั่งยืน เพื่อสวนรวมและประเทศชาติได”
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เมื่อพระองคทานขึ้นครองราชย ทรงมีพระบรมราโชบายดานการศึกษาและความมั่นคง
มีพระราชประสงค เห็นคนไทยมีวินัย รูหนาที่ มีความรับผิดชอบ สรางวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี
“ลูกเสือ” วิชาที่ทรงโปรด
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 6 ใหมีคณะลูกเสือ
แหงชาติ ประกอบดวยลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการลูกเสือ มาตรา 7 พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขของคณะลู ก เสื อแหง ชาติ สมเด็จ พระเจ า อยูหัว มหาวชิร าลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงเปนลูกเสือสํารองตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ซึ่ง
เปนวันที่โรงเรียนจิตรลดาทําพิธีเปดหนวย “ลูกเสือสํารอง” โดย นายกอง วิสุทธารมณ อธิบดี
กรมพลศึกษาขณะนั้น ในฐานะเลขาธิ การสภาคณะกรรมการจั ดการลู กเสื อ แห งชาติ เป น
ประธานในพิธี หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับประจําวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อัญเชิญ
พระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงพระเยาว
ทรงฉลองพระองคดวยชุดลูกเสือสามัญ ซึ่งเปนวิชาที่พระองคทรงโปรดมากที่สุด ขึ้นเปนภาพปก
พรอมพาดหัวขาววา (ขออนุญาตนําความบางประการมาตีพิมพซ้ํา ณ ที่นี้)
“ทรงโปรดวิชาลูกเสือ” พรอมโปรยขาวตอนหนึ่งวา “ตั้งแตทรงพระเยาว วิชาที่
ทรงโปรดคือ “ลูกเสือ” เพราะไดออกกําลังกลางแจง จุดประกายความฝนใหศึกษาตอวิชาทหาร
จากสถาบันชั้นนํา จนไดรับการยกยองในระดับสากล”
ความอีกตอนหนึ่งบรรยายวา “การไดเปนลูกเสือสํารองเปนความภาคภูมิใจและ
เปนที่ใฝฝนสําหรับเด็กชายที่เขาสูวัยเรียนทุกคนเชนไร สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ ในขณะนั้นก็รูสึกเชนนั้น โดยพระองคทรงเฝารอเวลานี้มานานแลว พรอมกับพระสหาย
ในวัยเดียวกัน”
หนวยลูกเสือของโรงเรียนจิตรลดาแบงออกเปน 2 หมู หรือ 2 ซิกซ เพราะขณะนั้น
มีนักเรียนอยูในเกณฑเปนลูกเสือสํารองไดเพียง 12 คน โดยหมูหนึ่งแบงออกเปน 6 คน หมูแรก
ชื่อหมูสี ฟ า ทรงเปนหัวหนา หมู หมูที่ส องชื่อหมูสี น้ํา เงิน หัวหนา หมูคือ สั ณ ห ศรีวรรฑธนะ
การเปนหั วหนาหมูลูกเสือสํ ารองนี้ โดยทั่วไปผูบังคับบัญชาลูกเสือเปนผูเลือก แตในโรงเรียน
จิตรลดาเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกกันเอง
หัวหนาหมูมีหนาที่ดูแลและเก็บสิ่งของซึ่งเปนของหมูใหเรียบรอย เมื่อถึงเวลาฝก
ก็นําออกมาแจกใหลูกหมู เสร็จแลวก็เก็บรวบรวมไปไวยังที่ใหเปนระเบียบ ซึ่งทรงปฏิบัติหนาที่นี้
ไดโดยไมขาดตกบกพรอง แมทรงอิดเอื้อนบางในตอนแรก เพราะยังไมเขาพระทัยในหนาที่นี้ดี
แตเมื่อพระอาจารยอธิบายถวายก็ทรงปฏิบัติตาม พระองคทรงโปรดวิชาลู กเสื อสํ ารองมาก
เพราะนอกจากจะไดทรงกระโดดโลดเตนออกกําลังกายกลางแจงแลว ยังไดทรงฟงนิทานสนุก ๆ
และไดทรงรองเพลงที่สนุกสนานอีกดวย ทรงเปนนักเรียนที่ชางซักมากที่สุดในชั้น วันใดที่มีการ
ฝกลูกเสือสํา รองจะทรงตื่นบรรทมเชากวาปกติ เตรียมฉลองพระองคลูกเสือดวยพระองคเอง
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สิ่ งแรกที่ท รงทํา หลั ง จากตื่นบรรทมก็คือ ขัดหัวเข็ มขัดและรองพระบาทสํ า หรับเครื่องแบบ
ลูกเสือ ทําความสะอาดพระนขา (เล็บ) เตรียมพรอมสําหรับการตรวจอยูตลอดเวลา
ในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ในพิ ธี
สวนสนามของลู ก เสื อ ณ กรี ฑ าสถานแห ง ชาติ ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินทรง
เปนประธานครั้งแรก สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณฯ ในขณะนั้น เสด็จฯ ไปทรง
รวมกิจกรรมกับลูกเสือโรงเรียนอื่นเปนครั้งแรกที่ทรงรวมพิธีสวนสนามของลูกเสือ ซึ่งประชาชน
คนไทยที่ทราบขาวกอนหนา พากันเปนหวงเปนใยพระองคทา นไปตาง ๆ นานา ดวยเกรงวา
พระองคจะประชวรลง บางคนถึงกับกลาววา “โถ ทูลกระหมอมจะทรงทนแดดไหวหรือ ทานจะ
ทรงเปนลมไหมนะ” โดยความหวงใยในพระองคของพสกนิกรเรื่องนี้ เมื่อทรงทราบก็ไดรับสั่งวา
“ตองไดซิ ทําไมจึงดูถูกกันอยางนี้นะ”
ครั้นถึงวันสวนสนามก็ทรงปฏิบัติหนาที่ของลูกเสือสํารองของโรงเรียนจิตรลดา
ไดเปนอยางดี เชนเดียวกับลูกเสือคนอื่น ๆ ในวันนั้น ทรงถือปายชื่อโรงเรียนผานพระที่นั่งดวย
พระอาการสงา และทรงรวมแสดงในนามหมูลูกเสือโรงเรียนจิตรลดาดวย
สําหรับการที่ทรงมีความอดทนและรูจักหนาที่ของลูกเสือเปนที่ประจักษชัดอีก
ครั้งหนึ่งในการซอมใหญสวนสนามวันฉลองครบรอบวันกําเนิดลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2508 ขณะนั้นทรงเปนลูกเสือโทแลว วันนั้นที่กรีฑาสถานแหงชาติฝนตกหนักอยางลืมหู
ลืมตาไมขึ้น บรรดาผูคุมการฝกซอมลงความเห็นวา ควรเชิญเสด็จเขาประทับในชายคา เพราะ
อาจจะทําใหประชวรหวัดได เจาหนาที่ผูใหญคนหนึ่งวิ่งออกไปที่สนาม ทูลเชิญเสด็จเขาที่ประทับ
ในชายคา ทรงมองหน า ผู ทู ล เชิ ญพรอมกับสั่ นพระเศียร แล วรั บสั่ ง วา “ทํา ไมจะต องใหฉั น
หลบเขา ไปดวยล ะ ใคร ๆ เขาตากฝนไดฉันก็ตากไดเหมือนกัน ฉันแข็งแรงพอ” กอนหนานั้น
เมื่อโรงเรียนจิตรลดาเขาพิธีประจํากองลูกเสือสามัญ โดยสมทบกับหนวยโรงเรียนวชิราวุธ เปน
กองลูกเสือ สังกัด อ.3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ทรงสอบไดเปนลูกเสือโท เมื่อวันที่
9 มีนาคม พ.ศ. 2508 ในวันนั้นไดเสด็จฯ ไปทรงสอบเดินทางไกล และประกอบอาหารที่คายลูกเสือ
วชิราวุธ ต.บางรัก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตองเสด็จฯ ตั้งแตเชามืด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสหามใครตามเสด็จนอกจากราชองครักษ ซึ่งใหตามเสด็จได
เพียงหาง ๆ
การเสด็จเขาคายลูกเสือที่คายวชิราวุธครั้งนั้น ทรงทําอาหารเอง ซึ่งที่ทรงโปรด
ทําที่สุดคือ “ขาวสวยคลุกไขปนเปนกอนทอด” โดยทรงโปรดการทําครัวเทากับความชางเสวย
บางคราวทรงทําอาหารเองดวยหมอและเตาดินเผาเล็กๆ แลวประทับเสวยอยางเอร็ดอรอยรวมกับ
ผูตามเสด็จ
ทรงศึกษาที่โรงเรียนจิ ตรลดาถึงมัธยมศึกษาป ที่ 1 จึ งเสด็จฯ ไปทรงศึกษาตอที่
อังกฤษ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหจั ดการศึกษาระดับอนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวั งดุสิ ต
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2498
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2500 เสด็จ ฯ มาประทับ ณ พระที่นั่งจิตรลดารโหฐาน จึงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหส รา งอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตํา หนักจิ ตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานนามโรงเรียนวา “โรงเรียนจิตรลดา”
บันทึกเรื่องนี้หนังสือพิมพเดลินิวสนํามาจากหนังสือเฉลิมพระเกียรติที่กองทัพบก
จัดทําขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ “วิชาลูกเสือ” ที่ทรงโปรด
หากสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะนําไปให “ลูกเสือ” ไดเรียนรูจะเปนการดียิ่ง
https://www.matichonweekly.com/column/article_17373
พระราชปณิธานและพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร.6
และสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ ฯ (ร.10)
รัชกาลที่ 6 ทรงไดพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454
และทรงใหความหมายของ "ลูกเสือ" วา
"ลูกเสือ บใชเสือสัตวไพ
เรายืมชื่อมาใช ดวยใจกลาหาญ ปานกัน
ใจกลา มิใชกลาอาธรรม เชน เสืออรัญ สัญชาติชนคนพาล
ใจกลา ตองกลา อยางทหาร กลากอปรกิจการ แหงชาติประเทศเขตตน"
ทรงมีพระราชปณิธานในการฝกลูกเสือวา
"ขาไมตองการตําราเรียนที่เดินได
ที่ขาอยากไดนนั้ คือเยาวชน ทีเ่ ปนสุภาพบุรุษ
ซื่อสัตย สุจริต มีอปุ นิสัยใจคอดี"
ราม วชิราวุธ
"I do not want a walking school books.
What I want are just manly young men, honest
truthful, clean in habits and thoughts"
Vajiravudh
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พระราชอัจฉริยภาพของ รัชการที่ 6 ในการสรางเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค
กิจกรรมลูกเสือจึงเปนเปนกิจกรรมเพื่อฝกฝน เด็กและเยาวชนใหมีความสามัคคี
มานะอดทน เสียสละเพื่อสวนรวม โดยปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนผูมีระเบียบวินัย เคารพกฎ
ขอบังคับ และปฏิบัติตน เปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ
ปจจุบันสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเปน
ประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว (ร.10) ทรงให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาเยาวชน
โดยพระราชทานทุนการศึกษาระดับ ม.ปลาย ตอเนื่องจนจบ ป.ตรี (หรือเทียบเทา) ผานมูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จํานวน 154 ทุน/ป
มาตั้งแตป พ.ศ. 2552
พระราชประสงคในการพัฒนาเยาวชน
1. มีความรู
2. มีระเบียบวินัย
3. ไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
4. มีทัศนคติพื้นฐานที่ดี
5. ไดรับการฝกอาชีพ
6. เมื่อจบการศึกษาแลวจะตองเขาสูการมีอาชีพที่มั่นคง
คุณลักษณะเด็กที่พึงประสงค
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 9
เปนสุภาพบุรุษ
นิสัยดี เปนคนดี
ซื่อสัตย สุจริต
กลาที่จะทําประโยชนใหกับประเทศ
เปนคนดี
มีความสามัคคี
มีความอดทน
เสียสละเพื่อสวนรวม
มีระเบียบวินัย เคารพขอบังคับ

รัชกาลที่ 10
มีทัศนคติพื้นฐานที่ดีและไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
อยางตอเนื่อง
มีระเบียบวินัย
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รัชกาลที่ 6

รัชกาลที่ 9
เปนคนเกง

รัชกาลที่ 10
ไดรับการฝกอาชีพ
มีความรู
เมื่อจบการศึกษาแลวจะตองเขา สู
การมีอาชีพที่มั่นคง
(มุงเนนสาขาที่ตรงกับความตองการ
ของประเทศ)

คานิยม 12 ประการ ของ คสช. ใหนักเรียนทองจําและนําไปปฏิบัติ
1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม มีน้ําใจ และแบงปน
7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
10. รูจักใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเขมแข็งทั้งและใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
12. คิดถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ประวัติการลูกเสือไทย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแหงชาติ
2.1 คณะลูกเสือแหงชาติ
คณะลู กเสื อแหงชาติ ประกอบดวย บรรดาลูกเสือทั้งปวงและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ
ลูกเสือ หมายความวา เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเขาเปนลูกเสือ
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สวนลูกเสือที่เปนหญิง ใหเรียกวา “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 ลูกเสือชาวบาน
ลูกเสือในโรงเรียน หมายถึง เยาวชนที่สมัครเขาเปนลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียน
ไดแก ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ
ลูกเสือนอกโรงเรียน หมายถึง เยาวชนที่ไมไดสมัครเขาเปนลูกเสือในกองลูกเสือ
โรงเรียน แตสมัครใจเขารวมกิจกรรมกับลูกเสือในโรงเรียน และลูกเสือหลักสูตรพิเศษ
ลูกเสือหลักสูตรพิเศษ หมายถึง ลูกเสือที่สมัครเขารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษ
ตาง ๆ เชน ลูกเสื อชอสะอาด ลูกเสือปาไม ลูกเสื อจราจร ลูกเสื อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสือไซเบอร ลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ
ลูกเสือชาวบาน หมายถึง กลุมชาวบานที่มารวมกันเพื่อทําประโยชนใหแกสังคม
ผานกระบวนการลูกเสือ โดยที่มีการทํางานหรือการเขาคายตาง ๆ คลายกับลูกเสือในโรงเรียน
ลู ก เสื อ ชาวบ า นเริ่ม ต นมาตั้ง แตป พ.ศ. 2514 โดยตํ า รวจตระเวนชายแดน ได ฝ ก อบรมให
ชาวบานรูจั กดูแลความปลอดภัยในหมูบา น การปองกันตนเอง ตลอดจนการสอดแนมรักษา
ความปลอดภัยตามแนวชายแดน
บุคลากรทางการลูกเสือ หมายความวา ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ผูตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจาหนาที่ลูกเสือ
2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือแหงชาติ ประกอบดวย
2.2.1 สภาลูกเสือไทย ประกอบดวยคณะบุคคล ดังตอไปนี้
1) นายกรัฐมนตรี เปน สภานายก
2) รองนายกรัฐมนตรี เปน อุปนายก
3) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนา
สั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย ผู บั ญชาการทหารสู งสุ ด ผู บั ญชาการทหารบก ผู บั ญชาการ
ทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง
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อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูวาราชการจังหวัด และ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
4) กรรมการผู ทรงคุ ณ วุฒิจํ า นวนไมเกินแปดสิ บคน ซึ่งพระมหากษัตริ ย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามพระราชอัธยาศัย
ให เ ลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ เป น กรรมการและเลขานุ ก าร
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ
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 ซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ อีกครั้ง
2.2.2 คณะกรรมการบริหารลูกเสื อแหงชาติ เปนองคกรบริหารของคณะ
ลูกเสือแหงชาติ ประกอบดวยคณะบุคคล ดังตอไปนี้
1) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปน ประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตํ า แหน ง ได แก ปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนรองประธาน เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการลูกเสือชาวบาน
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบหาคน ซึ่งสภานายกสภา
ลูกเสื อไทยแตงตั้งโดยคํา แนะนํา ของกรรมการบริหารลู กเสื อแหงชาติ ตาม 1 และ 2 ซึ่งใน
จํานวนนี้ตองมาจากภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติเปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน
ของสํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห ง ชาติ และเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ า งในสํ า นั ก งาน
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งทําหนาที่
เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และแตงตั้งผูบริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการ
ทําหนาที่รองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการตามจํานวนที่เหมาะสม
2.2.3 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบดวยคณะบุคคล ดังตอไปนี้
1) ผูวาราชการจังหวัด เปน ประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตํา แหนง ไดแก รองผูวา ราชการจังหวัด เปนรอง
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด นายกเหลากาชาดจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด นายก
องคการบริหารสวนจั งหวัด นายอําเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจั งหวัด
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3) กรรมการประเภทผูแทนจํานวนหาคน ไดแก ผูแทนสถาบันอุด มศึก ษา
ผูแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผูแทนคายลูกเสือจังหวัด ผูแทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และ
ผูแทนจากลูกเสือชาวบาน ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน
4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการ
แตงตั้งโดยคําแนะนําของกรรมการลูกเสือจังหวัดตามขอ 2) และ 3) ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจาก
ภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหผูอํานวยการสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาเขต 1 เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ใหผูอํา นวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจั งหวัด เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
2.2.4 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการลู กเสื อเขตพื้ นที่ การศึกษา ประกอบดวยคณะบุคคล
ดังตอไปนี้
1) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรของทุก
อําเภอในเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูกํากับการสถานีตํา รวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นที่
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร
3) กรรมการประเภทผู แ ทน ไดแ ก ผู แ ทนองคก รปกครองสว น
ทอ งถิ ่น ผู แ ทนสถานศึ กษาในสั ง กัด เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษา ผู แ ทนสถานศึ กษาเอกชน ผู แ ทน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผูแทนสถาบันอุ ดมศึกษา ผูแทนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ผูแทนคายลูกเสือ และผูแทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุมละหนึ่งคน
4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินเจ็ดคน ซึ่งประธานกรรมการ
แตงตั้งโดยคํา แนะนํา ของกรรมการลู กเสื อเขตพื้ นที่ ตามขอ 2) และ 3) ในจํ า นวนนี้จ ะตอง
แตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการและใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกไมเกินสองคน เปนผูชวยเลขานุการ
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แผนภูมิแสดงตําแหนงคณะกรรมการลูกเสือตามพระราชบัญญัติลกู เสือ พ.ศ. 2551
คณะลูกเสือแหงชาติ

สภาลูกเสือไทย

คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหงชาติ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด

คณะกรรมการลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษา

- พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- ประกอบดวยบรรดาลูกเสือทั้งปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ
- นายกรัฐมนตรีเปน “สภานายก” และรองรัฐมนตรีเปน “อุปนายก”
- มีกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 80 คน
ซึ่งพระมหากษัตริย ทรงโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ตามพระราชอัธยาศัย
- หนาที่สําคัญคือ “วางนโยบายเพื่อความมั่นคงและความเจริญกาวหนาของ
คณะลูกเสือแหงชาติ”

- รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปน ประธานกรรมการ
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปน รองประธาน
กรรมการ
- เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ
- ผูวาราชการจังหวัด เปน ประธานกรรมการ
- รองผูวาราชการจังหวัด เปน รองประธานกรรมการ
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เปนกรรมการและ
เลขานุการ

- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปน ประธานกรรมการ
- รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไดรับมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
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2.3 การลูกเสือในสถานศึกษา
การลูกเสือในสถานศึกษามีการจัดหนวยลูกเสือ ดังนี้
1) กลุมลูกเสือ
2) กองลูกเสือ
3) หมูลูกเสือ
1) กลุมลูกเสือ ประกอบดวยลูกเสือ 4 ประเภท คือ กองลูกเสือสํารอง กองลูกเสือ
สามัญ กองลู กเสื อสามัญรุนใหญ และกองลู กเสื อวิสามัญ ประเภทละ 1 กองเปนอยางนอย แตถา
สถานศึกษาแหงใดมีลูกเสือเพียงประเภทเดียว การจัดกลุมลูกเสือตองมีกองลูกเสือประเภทนั้น
อยางนอย 4 กองขึ้นไป หรือถามีกองลูกเสืออยางนอย 2 – 3 ประเภท การจัดกลุมลูกเสือตองมี
ประเภทละ 2 กอง ขึ้นไป ผู รับผิ ดชอบกลุ มลู กเสื อ คือ ผู กํากับกลุ มลูกเสือ และรองผูกํา กับ
กลุมลูกเสือ
2) กองลูกเสือ ผูรับผิดชอบกองลูกเสือ คือ ผูกํากับกองลูกเสือ และรองผูกํากับ
กองลูกเสือ
3) หมูลูกเสือ ประกอบดวยลูกเสือ จํานวน 4 – 6 คน หรือ 6 – 8 คน (รวมทั้ง
นายหมูและรองนายหมูลู กเสื อ) ผู รับผิ ดชอบหมูลูกเสือ คือ นายหมูลู กเสื อ และรองนายหมู
ลูกเสือ การเรียกชื่อหมูลูกเสือ กศน. ใหเรียกเปนหมูเลข เชน
หมู 1 กอง 1....หมู 2 กอง 1....หมู 3 กอง 1....หมู 4 กอง 1....
หมู 1 กอง 2....หมู 2 กอง 2....หมู 3 กอง 2....หมู 4 กอง 2....
หมู 1 กอง 3....หมู 2 กอง 3....หมู 3 กอง 3....หมู 4 กอง 3....
หมู 1 กอง 4....หมู 2 กอง 4....หมู 3 กอง 4....หมู 4 กอง 4....
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แผนภูมิแสดงการบริหารงานกองลูกเสือภายในสถานศึกษา
ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน

รองผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียน

ผูกํากับกลุมลูกเสือ

รองผูกํากับกลุมลูกเสือ

ผูกํากับกองลูกเสือ
กองที่ 1

ผูกํากับกองลูกเสือ
กองที่ 2

ผูกํากับกองลูกเสือ
กองที่ 6

รองผูกํากับกองลูกเสือ
กองที่ 1

รองผูกํากับกองลูกเสือ
กองที่ 2

รองผูกํากับกองลูกเสือ
กองที่ 6

จํานวนหมูลูกเสือ ในแตละกอง
มีจํานวน 2 – 6 หมู แตละหมูมี
นายหมูและรองนายหมู
เปนผูดูแลหมูนั้น ๆ

จํานวนหมูลูกเสือ ในแตละกอง
มีจํานวน 2 – 6 หมู แตละหมูมี
นายหมูและรองนายหมู
เปนผูดูแลหมูนั้น ๆ

จํานวนหมูลูกเสือ ในแตละกอง
มีจํานวน 2 – 6 หมู แตละหมูมี
นายหมูและรองนายหมู
เปนผูดูแลหมูนั้น ๆ

กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแหงชาติ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 3
การลูกเสือโลก
สาระสําคัญ
ผูใหกําเนิดลู กเสื อโลก คือ โรเบิรต สตีเฟนสัน สมิท เบเดน โพเอลล (Robert
Stephenson Smyth Baden Powell) หรือ บี.พี. เปนชาวอังกฤษ เกิดที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2400 เปนเด็กกําพราบิดาตั้งแตอายุ 3 ขวบ ในวัยเด็กชอบใชชีวิตกลางแจง
ศึกษาธรรมชาติ เลนกีฬา และชอบเปนผูนํา สอบเขาโรงเรียนนายรอยแซนดเฮิสต ไดที่ 2 และ
ได รั บ พระราชทานยศเป น ร อ ยตรี เมื่ อ อายุ 19 ป ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ท หารอย า งดี เด น ได รั บ
พระราชทานยศเปนรอยเอก เมื่ออายุ 26 ป เปนนายทหารที่เฉลียวฉลาด กลาหาญ สรางวีรกรรม
ที่ยิ่งใหญทําการตอสูอยางหาวหาญ เพื่อรักษาเมืองมาฟคิง (Mafeking) ใหรอดพนจากวงลอมและ
การบุกรุกโจมตีของกองทัพบัวร (Boer) ที่แอฟริกาใต ไดรับการสรรเสริญวา “วีรบุรุษผูกลาหาญ
แหงยุค” เมื่อวันที่ 1 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450 บี.พี. ไดนําเด็กชายที่มีอายุ 11 – 15 ป จากครอบครัว
ที่มีฐานะแตกตางกัน จํานวน 20 คน ไปเขาคายพักแรมที่เกาะบราวนซี นับวาเปนการอยูคายพักแรม
ของลู กเสือครั้งแรกของโลก และถือวาเกาะบราวนซี เปนคายลู กเสื อแหงแรกของโลก เชนกัน
ในป พ.ศ. 2463 สมาคมลูกเสืออังกฤษ จัดประชุมลูกเสือทั่วโลกเปนครั้งแรก ที่ประเทศอังกฤษ
มีลูกเสือกวา 8,000 คน จาก 34 ประเทศ เขารวมชุมนุมในการชุมนุมครั้งนี้ มีขอตกลง และ
มีมติเปนเอกฉันทให ลอรด เบเดน โพเอลล หรือ บี.พี. เปนประมุขคณะลูกเสือแหงโลกตลอดกาล
และ บี.พี. ถึงแกอนิจกรรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2484 สิริอายุ 84 ป
องคการลู กเสื อโลก เปนองคการอาสาสมัครนานาชาติ มีความสํ า คัญในการ
ทําหนาที่รักษา และดํารงไวซึ่งความเปนเอกภาพของขบวนการลูกเสือแหงโลก และทําหนาที่
สงเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก ใหมีการพัฒนาและกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยมีธรรมนูญลูกเสือโลก
เป น กฎหมายสํ า หรั บ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ การมี อ งค ก รหลั ก 3 องค ก ร คื อ สมั ช ชาลู ก เสื อ โลก
คณะกรรมการลู กเสื อโลก และสํ า นั ก งานลู กเสื อโลก ป จ จุ บั น (พ.ศ. 2561) มีส มาชิ กกว า
40 ลานคน ใน 169 ประเทศ
ตามบัญญัติของธรรมนูญลู กเสือโลก ประเทศสมาชิกขององคการลูกเสือโลก
แตละประเทศจะมีองคการลูกเสือแหงชาติไดเพียง 1 องคการเทานั้น กิจการลูกเสือทุกประเทศ
ยึดมั่นในวัตถุประสงค หลักการ และวิธีการของลูกเสือเหมือนกันทั่วโลก คือ มุงพัฒนาเยาวชน
ดวยรากฐานของอุดมการณของลู กเสื อ ซึ่งมีคําปฏิญาณและกฎของลู กเสื อเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจนําสูการประพฤติปฏิบัติตนของความเปนพลเมืองดี และความเปนพี่นองกันระหวางลูกเสือ
ทั่วโลก
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ตัวชี้วัด
1. อธิบายประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
2. อธิบายความสําคัญขององคการลูกเสือโลก
3. อธิบายความสัมพันธระหวางการลูกเสือไทยกับการลูกเสือโลก
ขอบขายรายวิชา
เรื่องที่ 1 ประวัติผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
เรื่องที่ 2 องคการลูกเสือโลก
เรื่องที่ 3 ความสัมพันธระหวางลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก
เวลาที่ใชในการศึกษา 3 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ประวัตผิ ูใหกําเนิดลูกเสือโลก
ลอรด เบเดน โพเอลล (B.P)
ลอรด เบเดน โพเอลล เปนผูใหกําเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มวา โรเบิรต สติเฟนสัน
สมิท เบเดน โพเอลล (Robert Stephenson Smyth Baden Powell) เรียกยอ ๆ วา บี.พี. (B.P.)
เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2400 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ บิดาชื่อ เอช.จี.เบเดน โพเอลล
เปนศาสตราจารย สอนวิชาเรขาคณิต และธรรมชาติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด มารดาชื่อ
เฮนริเอทตา เกรซ สมิท เปนธิดาของ พลเรือเอก ดับบิว. ที. สมิท แหงราชนาวีอังกฤษ สมรสกับ
นางสาว โมลาฟ เซ็นตแคลร เมื่ออายุได 55 ป
ชีวิตในวัยเด็ก
เมื่อ บี.พี. อายุได 11 – 12 ป ไดเขาศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาชื่อ โรสฮิลล
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เขาเรียนในโรงเรียนมัธยมชื่อชาเดอรเฮาส กรุงลอนดอนได 2 ป
ตอมาโรงเรียนไดยายไปตั้งอยูในชนบท ณ เมืองโกคาลมิง ในแควนเซอรเรย มีน้ําไหลผานและ
มีปาใหญอยูติดบริเวณโรงเรียน เขามักใชเวลาวางหลบเขาไปใชชีวิตและศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
โดยลําพัง
ชีวิตในวัยเด็ก บี.พี. ไดรับความรูพิเศษจากพลเรือเอกสมิทผูเปนตา เกี่ยวกับการ
วายน้ํา เลนสเกต ขี่มา การวัดแดด และดูดาว นอกจากนี้เขายังชอบวาดภาพ รองเพลง แสดง
ละคร มีความสนใจในธรรมชาติศึกษา ศึกษาชีวิตสัตว ตนไมตลอดจนความรูเชิงพราน และใน
วันปดภาคเรียนมักจะทองเที่ยวพักแรมไปกับพี่ชายอีก 3 คน
ป สุ ด ท า ยที่ เ รี ย นอยู ใ นชาเดอร เ ฮาส บี . พี . ได ไ ปสมั ค รสอบเข า เรี ย นใน
มหาวิทยาลั ยออกซฟอรด 2 ครั้งแตส อบไมได ในป พ.ศ. 2419 จึงสอบเขา โรงเรียนนายรอย
แซนด เ ฮิ ส ต ได ที่ 5 ได รั บ ตั้ ง แต เ ป น นายร อ ยตรี ใ นกองทั พ บกของอั ง กฤษ และถู ก ส ง ไป
ประจําการที่ประเทศอินเดีย เมื่ออายุ 19 ป
ชีวิตในการรับราชการทหาร
บี.พี . รั บราชการทหารในประเทศอิ นเดีย ประจํ า กองทหารมา อุส ซารที่ 13
เป น เวลา 8 ป โดยปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความเขม แข็ ง และได รั บ ยศร อยเอก เมื่ อ อายุ 26 ป
ในระหวา งนี้มีเหตุการณ ที่แสดงลั กษณะพิ เศษหลายอยา ง เชน ไดรับรางวัล ชนะเลิ ศในการ
แขงขันกีฬาแทงหมูปา ขณะอยูบนหลังมา โดยใชหอกสั้น เมื่อ พ.ศ. 2426 และขณะที่มียศเปน
รอ ยตรี ได รับ เงิ น เดื อ นน อ ยมาก เพี ย งป ล ะ 120 ปอนด จึ ง ดํา เนิน ชี วิต อยา งประหยั ด คื อ
งดสูบบุหรี่ ดื่มสุราแตนอย หารายไดพิเศษ โดยการเขียนเรื่องและเขียนภาพลงหนังสือพิมพ
ชีวิตราชการทหารของทา นสวนใหญอยูในประเทศอินเดียและแอฟริกา มีสิ่ ง
ประทับใจที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือหลายครั้ง เชน
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ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2431 ไดไปปราบชนเผาซูลู ซึ่งมีหัวหนาชื่อ ดินีส ซูลู ในแอฟริกาใต
สําเร็จ เขาไดนําประสบการณบางอยางในครั้งนี้ มาใชในกิจการลูกเสือดวย ไดแก บทเพลงอินกอน
ยามา
(หัวหนา) อิน กอน ยา - มา
กอน – ยา – มา
(ลูกคู) อิน – วู – ยู
ยาโบห ยาโบห อิน – วู – ยู
(หัวหนา)
(ลูกคู)
สรอยคอของดินิส ซูลู ทําดวยไมแกะเปนทอนเล็ก ๆ ซึ่งตอมา บี.พี. ไดนํามาเปน
บีดเครื่องหมายวูดแบดจ สําหรับผูที่ผานการอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรูชั้นสูง
ครั้ ง ที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่ เ กาะมอลต า บี .พี . ได รั บ แต ง ตั้ งเป น ผู ช ว ยทูต ทหาร
ทําหนาที่เปนทหารสืบราชการลับ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2438 ทํา การรบกับเผ าอาซันดิ ซึ่งมีกษัตริยชื่อวา คิงเปรมเปห
และไดรับชัยชนะ เหตุการณครั้งนี้ บี.พี. ไดประสบการณดังตอไปนี้
1) การบุกเบิก เชน การโคนตนไม การทําสะพาน การสรางคายพัก
2) ทดลองการแตงกายของตนเอง ใชหมวกปกแบบโคบาล จนไดรับฉายา
จากพวกพื้นเมืองวา คัมตะไค แปลวา คนสวมหมวกปกกวาง
3) ประเพณีการจับมือซาย จากการแสดงความเปนมิตรของคนพื้นเมือง
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซึ่งเปนเผาหนึ่งของซูลู เดิมอยูในทรานสวาล
และถูกพวกบัวรขับไล จึ งอพยพไปอยูในมาติบีลีแลนด (ปจจุ บันเรียกโรดิเซีย) พวกมาตาบิลี
กอการกบฏรัฐบาลอังกฤษจึงสั่งทหารไปปราบ บี.พี. ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็งและไดรับ
ประสบการณ เรื่ องการสอดแนม โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ งานตอนกลางคื น เลยไดรั บฉายาว า
“อิมปซา” แปลวา หมาปาไมเคยนอนหลับ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2442 เหตุการณที่เมืองมาฟอีคิง หลังจาก บี.พี. ไดกลับจากการ
ปฏิบัติงานที่อินเดีย 2 ป บี.พี. ไดรับคําสั่งดวนใหเดินทางไปแอฟริกา เพื่อหาทางปองกันการรุกราน
ของพวกบัวร (ชาวดัทซที่อพยพไปอยูในแอฟริกาใต) ในทรานสวาลและออเรนจทรีสเตท ซึ่งจะ
ตั้งตนเปนเอกราช บี.พี . ไดนํากองทหารไปรักษาเมืองมาฟอีคิงซึ่งถูกลอมโดยกองทหารบัวร
เปนเวลานานถึง 217 วัน จึงมีกองทัพใหญยกไปชวยและทําใหพวกบัวรตองลาถอยไป
ในการปองกันเมืองมาฟอีคิง บี.พี. ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง อดทน ราเริง
ไมยอทอ ใชสติปญญาหาวิธีแกปญหา ทํากลอุบายลวงขาศึกใหเขา ใจผิ ด คิดวา มีกําลังทหาร
มากมาย และมีการปองกันรั กษาเมืองอยา งเขมแข็ง ตลอดจนใชเด็กอาสาสมัครที่ไดรับการ
อบรมแลวปฏิบัติหนาที่สงขาว ปรากฏวาทํางานไดผลดี ทําให บี.พี. มีความประทับใจในตัวเด็ก
และเห็นวา ถาใชเด็กใหถูกทางแลวจะเกิดประโยชนแกประเทศชาติอยางมาก จึงไดริเริ่มการลูกเสือ
ในเวลาตอมา จากเหตุการณที่เมืองมาฟอีคิง ทําให บี.พี. ไดรับฉายาวา “ผูปองกันมาฟอีคิง”
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การลูกเสือเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเปนแหงแรก
ในโลก เมื่อ พ.ศ. 2451 โดยพลโท ลอรด เบเดน โพเอลล
(Lord Baden Powell) หรือ B - P มูลเหตุจูงใจที่ตั้งกอง
ลู ก เสื อขึ้ นมาก็ คือ ท า นไปรับ ราชการทหาร โดยไปรักษา
เมืองมาฟฟคิง (Mafiking) อันเปนเมืองขึ้นของอังกฤษใน
สหภาพแอฟริกาใต ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นกับพวกบัว ร
(Boer)
ในการผจญศึ ก ใหญ ค ราวนั้ น ท า นได ฝ ก เด็ ก ขึ้ น
หน วยหนึ่ ง เพื่ อ ชว ยราชการสงคราม เช น เปน ผู สื่ อข า ว
สอดแนม รักษาความสงบเรียบรอยภายใน รับใชในการงานตาง ๆ เชน ทําครัว เปนตน ปรากฏวา
ไดผลดีมาก เพราะเด็กที่ไดรับการฝกเหลานั้นสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ใชรับมอบหมายไดอยา ง
เขมแข็งวองไว ไดผลดีไมแพผูใหญและบางอยางกลับทําไดดีกวาผูใหญเสียอีก
เมื่อทานกลับจากราชการสงครามเมืองมาฟฟคิงแลว ทานไดรางโครงการอบรม
เด็กขึ้น มีหลักการคลายลูกเสือในปจจุบัน ตอมาในป พ.ศ. 2450 ทานไดทดลองตั้ง Boy Scout
ขึ้นเปนกองแรกที่ เกาะบราวนซี ไอแลนด (Brown Sea Island) โดยเกลี้ยกลอมเด็กที่เที่ยวเตร
อยูในที่ตาง ๆ มาอบรมแลวทานไดคอยคุมการฝกตามโครงการดวยตนเอง และไดผลดีสมความ
มุงหมายทุกประการ จึงทําใหเกิดความบันดาลใจ ในอันที่จะขยายกิจการใหกวางขวางออกไปใน
วันขางหนา
พอถึงป พ.ศ. 2455 รัฐบาลอังกฤษไดประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษ
เปนทางการพรอมกับออกกฎหมายคุมครองใหดวย จากนั้นการลูกเสืออังกฤษก็เจริญแพรหลาย
ออกไปเปนลําดับมา
คติพจนที่ทานลอรด บาเดน โพเอลล ไดใหไวแกลูกเสือก็คือ BE PREPARED
(จงเตรียมพรอม)
• หนังสื อ Scouting for boys พิ มพออกจํ า หนา ย
ทั้งหมด 6 เลม และประเทศตาง ๆ ที่มีกิจการ Scout ก็มักเคย
พิมพออกเผยแพรสําหรับผูที่สนใจรวมทั้งประเทศไทยดวย
• ตอมา พลโท โรเบิรต เบเดน โพเอลล ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปน บารอน ซึ่งบรรดาศักดิ์นี้พระราชทานโดยพระเจายอรจ
ที่ 5 ในป พ.ศ. 2472 ทําใหเขาเปนสมาชิกสภาขุนนาง ซึ่งตาม
ประเพณี ของอังกฤษผู ที่ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ ตั้งแต
บารอนขึ้ น ไป จะต อ งมี ชื่ อ สถานที่ ต อ ท า ย ซึ่ ง เขาเลื อ กเอา
กิลเวลล (Gil Well Park) ที่เปนชื่อของศูนยฝกอบรมผูบังคับบัญชา
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ลูกเสือนานาชาติ ทําใหเขาไดชื่อตามบรรดาศักดิ์วา บารอน เบเดน โพเอลล แหง กิลเวลล แตคนทั่วไป
มักนิยมเรียก ลอรด เบเดน โพเอลล ในการชุมนุม Scout ครั้งแรกของโลก ในป พ.ศ. 2463
ที่ประชุมผูแทน Scout จากประเทศตาง ๆ ก็ประกาศใหเขาเปนประมุขของ Scout ตลอดกาล
และทุกคนเรียกทานอยางยอ ๆ วา B-P

กิจกรรรมทายเรื่องที่ 1 ประวัตผิ ูใหกําเนิดลูกเสือโลก
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 องคการลูกเสือโลก
การลูกเสือโลกเปนขบวนการทางการศึกษาสําหรับเยาวชน มีวัตถุประสงคที่จะ
สรางบุคลิกภาพและพัฒนาการทางดานสังคม เปนองคการอาสาสมัครไมเกี่ยวของกับการเมือง
เปดโอกาสสําหรับคนทั่วไป โดยขึ้นอยูบนพื้นฐาน ดังนี้
ปฏิบัติตามหลักการสําคัญของการลูกเสือที่ไดกําหนดขึ้น โดยผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
และยึดมั่นตามคําสอนของศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง ชวยสราง
เสริมสั นติภาพความเขา ใจอันดีและใหความรวมมือ มีความรับผิ ดชอบในการพั ฒนาตนเอง
เขารวมในการพั ฒนาสั งคมดวยการยกยองและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น เพื่ อความเปน
อัน หนึ่ งอั น เดี ยวกัน ทั่ วโลก เป นวิ ธีก ารพั ฒนาเยาวชนให เป น พลเมื องดี มี ความรั บผิ ดชอบ
บนพื้ น ฐานคํ า ปฏิ ญ าณตามกฎของลู ก เสื อ เรี ย นรู โ ดยการกระทํ า วิ ธี ก ารระบบหมู พั ฒ นา
ความกาวหนาของบุคคลโดยใชหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือกิจกรรมกลางแจง
องคการลูกเสือโลก คือ องคการนานาชาติที่มิใชองคการของรัฐบาลใดมีองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือ สมัชชาลูกเสือโลก คณะกรรมการลูกเสือโลก และสํานักงานลูกเสือโลก
สมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) คือ ที่ประชุมของผูแทนคณะลูกเสือ
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกเริ่มมีการประชุมกันเปนครั้งแรกเมื่อป 1920 (พ.ศ. 2463) และหลังจากนั้น
โดยปกติ มีการประชุ มทุก ๆ 2 ป ตั้ งแต ครั้ งที่ 1 ถึงครั้งที่ 32 และจะเปลี่ ยนเป นการประชุ ม
ทุกระยะ 3 ป โดยเริ่ มตั้ งแตครั้ งที่ 33 เป นต นไป ซึ่ งจั ดขึ้ น ณ ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2536
ประเทศตาง ๆ ที่ไดจัดประชุมสมัชชาลูกเสือโลกแลว มีดังนี้
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2463 ประเทศอังกฤษ
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2465 ประเทศฝรั่งเศส
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2467 ประเทศเดนมารก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2469 ประเทศสวิสเซอรแลนด
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2472 ประเทศอังกฤษ
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2474 ประเทศออสเตรีย
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2476 ประเทศฮังการี
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2478 ประเทศสวีเดน
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2480 ประเทศเนเธอรแลนด ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2482 ประเทศสกอตแลนด
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2490 ประเทศฝรั่งเศส
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2492 ประเทศนอรเวย
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2494 ประเทศออสเตรีย ครั้งที่ 14 พ.ศ.2496 ประเทศลิคเทนสไตน
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2498 ประเทศแคนาดา
ครั้งที่ 16 พ.ศ.2500 ประเทศอังกฤษ
ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2502 ประเทศอินเดีย
ครั้งที่ 18 พ.ศ.2504 ประเทศโปรตุเกส
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2506 ประเทศกรีซ
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2508 ประเทศเม็กซิโก
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ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2510 ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2512 ประเทศฟนแลนด
ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2515 ประเทศญี่ปุน
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2516 ประเทศเคนยา
ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2518 ประเทศเดนมารก ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2520 ประเทศแคนาดา
ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2522 ประเทศอังกฤษ
ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2524 ประเทศเซเนกัล
ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2526 ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2528 ประเทศเยอรมนีตะวันตก
ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2531 ประเทศออสเตรเลีย ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2533 ประเทศฝรั่งเศส
ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2536 ประเทศไทย (เริ่มตนการประชุม 3 ปตอครั้ง)
ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2539 ประเทศนอรเวย
ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2542 ประเทศชิลี
ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2545 ประเทศกรีซ
ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2548 ประเทศตูนีเซีย
ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2551 ประเทศเกาหลีใต
คณะกรรมการลูกเสือโลก มีหนาที่โดยยอ ดังนี้
1) สงเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก
2) แตงตั้งเลขาธิการ และรองเลขาธิการของสํานักงานลูกเสือโลก
3) ควบคุมปฏิบัติงานของสํานักงานลูกเสือโลก
4) จัดหาเงินทุนสําหรับสงเริมกิจการลูกเสือ
5) ใหเครื่องหมายลูกเสือสดุดี Bronze Wolf ของคณะลูกเสือแกผูที่ไดมีสวนชวยเหลือ
กิจกรรมลูกเสืออยางดีเดน
(ที่มา : http://www.krutujao.com/data/004.bp_world%20scout.htm)
คนไทยคนที่ไดรับเครื่องหมายลูกเสือสดุดีบรอนซวูลฟ (Bronze Wolf Award)
ซึ่งเปนรางวัลสูงสุดของ องคการลูกเสือโลก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2551
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นายอภัย จันทวิมล เมื่อป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) เขารับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2514 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน

นายจิตร ทังสุบุตร เมื่อป พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2519 ณ กรุงเตหราน ประเทศอิหราน

นายกอง วิสุทธารมณ เมื่อป พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือ
เขตเอเชีย - แปซิฟก ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2525 ณ ประเทศออสเตรเลีย
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นายเพทาย อมาตยกุล เมื่อป พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 14 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด

นายแพทยบุญสม มารติน เมื่อป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก
ครั้งที่ 32 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

นางสุมน สมสาร เมือ่ ป พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย - แปซิฟก
ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2541) ณ ฮองกง
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นายสุธรรม พันธุศักดิ์ เมื่อป พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชียแปซิฟก ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2541) ณ ฮองกง

นายแพทยยงยุทธ วัชรดุลย เมื่อป พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก
ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2551 ณ เจจู ประเทศเกาหลี
คนไทยสองทานที่เคยไดรับเลือกเปนกรรมการลูกเสือโลก คือ
1. นายอภัย จันทวิมล (1965 - 1971)
2. นายแพทยบุญสม มารติน (1981 - 1987)
สํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau)
1920 ตั้งขึ้นที่กรุงลอนดอน เรียกวา International Bureau
1958 ยายไปอยูที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
1961 เปลี่ยนชื่อเปน World Bureau ในการประชุมสมัชชาครั้งที่ 18 ที่กรุงลิสบอน
ประเทศโปรตุเกส
1968 ยายไปอยูที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
สํานักงานลูกเสือโลกมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชา และมีเจาหนาที่ประมาณ
40 คน เปนผูชวยนอกจากนี้ยังมีสํานักงานสาขาอีก 6 เขต คือ
1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) - มีประเทศสมาชิก 41 ประเทศ สํานักงานใหญ
ตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด และกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม
2. ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific) - มีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส
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3. ภาคพื้นยูเรเชีย (Eurasia) - มีประเทศสมาชิก 9 ประเทศ สํานักงานใหญ
ตั้งอยูที่ยัลตา - เกอรชัฟ สาธารณรัฐยูเครน และสํานักงานสาขา กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย
4. ภาคพื้นอินเตอรอเมริกา (Interamerica) - มีประเทศสมาชิก 32 ประเทศ
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี
5. ภาคพื้นอาหรับ (Arab) - มีประเทศสมาชิก 18 ประเทศ สํานักงานใหญตั้งอยูที่
กรุงไคโร ประเทศอียิปต
6. ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) - มีประเทศสมาชิก 37 ประเทศ สํานักงานใหญ
ตั้งอยูที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และมีสาขาแยกออกไปคือ
6.1. สํานักงานสาขา 1 ตั้งอยูที่กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล
6.2. สํานักงานสาขา 2 ตั้งอยูที่ กรุงเคปทาวน ประเทศอาฟริกาใต
สํานักงานลูกเสือโลกมีหนาที่โดยยอ ดังนี้
1) ดําเนินการตามมติของสมัชชาและคณะกรรมการลูกเสือโลก
2) ติดตอกับประเทศสมาชิกและองคการที่เกี่ยวของ
3) ประสานงานกับประเทศสมาชิก
4) สงเสริมกิจการลูกเสือโดยทั่วไป
(ที่มา : http://www.krutujao.com/data/004.bp_world%20scout.htm)
กิจกรรรมทายเรื่องที่ 2 องคการลูกเสือโลก
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 ความสัมพันธระหวางลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก
การลูกเสือ เปนขบวนการทางการศึกษาสําหรับเยาวชน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมใหกับเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของประเทศ โดยใชวิธีการ
ของลูกเสือ ยึดมั่นในคําปฏิญาณ และกฎเรียนรูโดยการกระทํา เนนการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจง
การใชระบบหมูและความกาวหนาของบุคคล โดยใชหลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ
การลูกเสือ เปนการอาสาสมัครทํางานใหการศึกษาและพัฒนาเยาวชนโดยทั่วไป
ไมมีการแบงแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิ วพรรณ วรรณะ ลั ทธิทางศาสนาใด ๆ และไมอ ยู
ภายใตอิทธิพลหรือเกี่ยวของกับการเมือง โดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณของผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
อยา งมั่นคง วงการศึกษาทั่วโลกถือวา การลู กเสื อ เปนขบวนการที่ใหการศึกษาแกเยาวชน
นอกระบบโรงเรียนภายใตพื้นฐาน ดังนี้
1. มีหนาที่ตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ
2. มีความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง
3. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
4. เขารวมในการพัฒนาสังคมดวยการยกยองและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น
5. ชวยเสริมสรางสันติภาพความเขาใจอันดี เพื่อความมั่นคงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทั่วโลก
กิจการของลูกเสือทุกประเทศยึดมั่นในวัตถุประสงค หลั กการ และวิธีการของ
ลูกเสือเหมือนกันทั่วโลก ทุกประเทศที่เขามาเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปนอิสระจากอิทธิพล
ทางการเมือง มุงพัฒนาเยาวชนดวยรากฐานของอุดมการณลูกเสือซึ่งมีคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ นําสูการประพฤติปฏิบัติตนของความเปนพลเมืองดี และมีความ
เปนพี่นองกันระหวางลูกเสือทั่วโลก
การลูกเสือไทย โดยคณะลูกเสือแหงชาติ ไดจดทะเบียนเปนสมาชิกขององคการ
ลูกเสือโลก เมื่อป พ.ศ. 2465 ใชคติพจนวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” ทั้งนี้ คณะลูกเสือแหงชาติ
ตองชําระเงินคาบํารุงลูกเสือโลก ใหแกสํานักงานลูกเสือโลก และตองปฏิบัติตามธรรมนูญลูกเสือโลก
เพื่อดํารงไว เพื่อความเปนเอกภาพของขบวนการลูกเสื อโลก นอกจากนั้นประเทศไทยยังเปน
1 ในจํานวน 27 ประเทศ ของสํานักงานภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟก (Asia – Pacific Region : APR)
ซึ่งมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่กรุงมาดาติ ประเทศฟลิปปนส
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กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
ภายหลังจากความสํา เร็จของ บี.พี. ในการทดลองการอยูคา ยพักแรมของเด็ก
ที่จัดขึ้นระหวาง วันที่ 1 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450 ที่เกาะบราวนซี ซึ่งนับเปนคายลูกเสือแหงแรก
ของโลก และการพิมพหนังสือเรื่อง “การลูกเสือสํา หรับเด็กชาย” ออกจํ าหนาย ทําใหทั้งเด็ก
และผูใหญตางก็อยากมีสวนรวมในกิจการลูกเสือ และในชั่วระยะเวลาไมนานกิจการลูกเสือก็ได
แพรหลายไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ตอมาในป พ.ศ. 2463 สมาคมลูกเสืออังกฤษไดจัดใหมี
การชุมนุมลูกเสือจากทั่วโลกเปนครั้งแรก ที่เมืองโอลิมเปย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือ
เปนการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1 และการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 1 ดวย ขณะเดียวกัน
ก็ไดมีการจัดตั้งสํานักงานลูกเสือโลกขึ้น เพื่อการบริหารงานกิจการลูกเสือ
ในป พ.ศ. 2465 ไดมีการจัดประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยมีผูเขารวมประชุมจาก 31 ประเทศ ที่ประชุมไดเลือกตั้งคณะกรรมการลูกเสือโลก
จํานวน 9 คน เพื่อทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารองคการลูกเสือโลก
คณะลู กเสื อโลก หมายถึง องคกรที่ทํา หน า ที่รักษาและดํา รงไวซึ่งความเป น
เอกภาพ ทําหนาที่สงเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลกใหมีการพัฒนาและกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยมี
ธรรมนู ญเปน กฎหมายสํ า หรับยึ ดถือปฏิบัติใ นการดํา เนิ นกิจ การลู ก เสื อทั่ วโลก หรือ ที่เรีย ก
ในปจจุบันวา “องคการลูกเสือโลก”
สํานักงานลูกเสือโลก มีสาขา 5 แหง ทั่วโลก
1. สํานักงานลูกเสือโลก เขตอเมริกา ซานโฮเซ, คอสตาริกา
2. สํานักงานลูกเสือโลก เขตยุโรป เจนีวา, สวิตเซอรแลนด
3. สํานักงานลูกเสือโลก เขตเอเชีย - แปซิฟก มะนิลา, ฟลิปปนส
4. สํานักงานลูกเสือโลก เขตอาหรับ ไคโร, อียิปต
5. สํานักงานลูกเสือโลก เขตแอฟริกา ไนโนบี, เคนยา
เครื่องหมายลูกเสือโลก
องคการลูกเสือโลก ประกอบดวยองคกรที่สําคัญ 3 องคกร คือ
1. สมัชชาลูก เสือโลก คือ ที่ประชุมใหญประกอบดวยผู แทนประเทศสมาชิก
มาประชุมรวมกันทุก ๆ สามป ยกเวนกรณีที่ปใดสถานการณของโลกมีความวุนวายหรือมีเรื่อง
รายแรงหรือเศรษฐกิจปนปวนก็ใหงดการประชุมในชวงเวลาดังกลาว เชนในป พ.ศ. 2484 ไมมี
การประชุม เนื่องจากการถึงแกอสัญกรรมของ ลอรด เบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก
สมัชชาลูกเสือโลกมีหนาที่
1) พิจารณานโยบายและมาตรฐานของการลูกเสือทั่วโลก และกําหนดแนวทาง
ใหองคการลูกเสือสมาชิกทุกประเทศปฏิบัติตาม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการลูกเสือโลก
2) กําหนดนโยบายทั่วไปขององคการลูกเสือโลก
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3) พิจ ารณาการเขาเปนสมาชิกขององคการลู กเสื อโลกโดยยึดหลั กเกณฑ วา
องคการลูกเสือแหงชาติที่สมัครเขาเปนสมาชิกนั้น จะตองปฏิบัติตามวัตถุประสงค (Purpose)
หลักการ (Principles) วิธีการ (Method) ขององคการลูกเสื อโลก และยึดคํา ปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือตามที่ไดบัญญัติไวในธรรมนูญลูกเสือโลก โดยเครงครัดเสียกอน
4) พิจารณาใหองคการสมาชิกออกจากการเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลก
ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กําหนดไวในธรรมนูญลูกเสือโลก
5) เลื อกตั้งกรรมการลู กเสือโลกใหครบจํา นวนตามหลั กเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดไวในธรรมนูญลูกเสือโลก
6) พิจารณารายงาน และขอเสนอแนะของกรรมการลูกเสือโลก
7) พิจารณาขอเสนอแนะจากองคการลูกเสือสมาชิกฯ
8) พิจารณาแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมธรรมนูญลูกเสือโลก
9) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ทุกเรื่อง ตามที่ไดกําหนดไวในธรรมนูญลูกเสือโลก
2. คณะกรรมการลูกเสือโลก คือ กรรมการที่ทําหนาที่บริหารองคการลูกเสือโลก
กรรมการลู กเสื อโลกถือวาเปนผูบังคับบัญชาลู กเสื ออาสาสมัครเพราะไมไดรับเงินเดือนจาก
องคการลูกเสือโลก มีจํานวน 12 คน ซึ่งไดรับเลือกตั้งในที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ตามวิธีการ
และเงื่อนไขและบทบัญญัติที่กําหนดไวในธรรมนูญลูกเสือโลก
คณะกรรมการลูกเสือโลก มีหนาที่
1) ปฏิบัติหนา ที่แทนสมัชชาลู กเสื อโลกในชวงเวลาที่ไมมี การประชุมสมัชชา
ลูกเสือโลก ในเรื่องที่ตองมีการตัดสินใจ ใหคําแนะนําตาง ๆ และการกําหนดนโยบายตาง ๆ รวมทั้ง
เปนตัวแทนขององคการลูกเสือโลกในกิจกรรมลูกเสือแหงชาติ และกิจกรรมลูกเสือระหวางประเทศ
2) ชวยสงเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลก ดวยการเยี่ยมเยียน การติดตอทางหนังสือ
ใหการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรมตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
3) ใหคํา แนะนํา และความชวยเหลือแกองคการลู กเสื อสมาชิก ในการดํา เนิน
กิจการลูกเสือใหบรรลุวัตถุประสงค หลักการและวิธีการกระบวนการลูกเสือ
4) ใหคําแนะนําแกองคการลูกเสือแหงชาติ ที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกองคการ
ลูกเสือโลก
5) หยุดยั้งการเปนสมาชิกของสมาคมลู กเสือแหงชาติไวชั่วคราว ในเมื่อไมได
ปฏิบัติตาม หลักการ และวิธีการ ที่กําหนดไวในธรรมนูญลูกเสือโลก
6) จัดเตรียมวาระการประชุมและระเบียบการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก
7) พิจารณาขอเสนอแนะขององคการลูกเสือแหงชาติ (สมาคมลูกเสือแหงชาติ)
8) แตงตั้งประธาน รองประธาน การประชุมสมัชชาลูกเสือโลก
9) แตงตั้งเลขาธิการองคการลูกเสือโลก และแตงตั้งรองเลขาธิการฯ โดยคําแนะนํา
ของเลขาธิการฯ
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10) ดูแล แนะนําการบริหารงานของสํานักงานลูกเสือโลก
11) อนุมัติงบประมาณของสํานักงานลูกเสือโลก
12) รับผิดชอบในการหาเงินเพิ่มเติมเขากองทุนลูกเสือโลก
13) อนุมัติธรรมนูญลูกเสือโลก และธรรมนูญลูกเสือของเขตตาง ๆ ของโลก
14) พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาแกองคการตาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือและสนับสนุน
กิจการลูกเสือ
15) พิ จารณาใหรางวัลเหรียญลู กเสื อสดุดีแหงโลก ที่เรียกวา “บรอนซวูล ฟ ”
(Bronze Wolf)
16) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่กําหนดไวในธรรมนูญลูกเสือโลก
3. สํานักงานลูกเสือโลก คือ สํานักงานเลขาธิการขององคการลูกเสือโลก เปน
ศูนยประสานงานระหวางองคการลูกเสือโลกสมาชิกทั่วโลกซึ่งมีจํานวน 144 ประเทศ เพื่อสราง
ความสัมพันธ รักษาและดํารงไวซึ่งความเปนเอกภาพของขบวนการลูกเสือโลก และเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแบงเปนสาขา 5 เขต คือ
1) องคการลูกเสือเขตแอฟริกา
2) องคการลูกเสือเขตอาหรับ
3) องคการลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟก
4) องคการลูกเสือเขตยุโรป
5) องคการลูกเสือเขตอเมริกา
สํานักงานลูกเสือมีหนาที่
(1) ชวยสมัชชาลู กเสื อโลก และคณะกรรมการลู กเสือโลก ในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ใหประสบความสําเร็จดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจัดเตรียมการประชุมทุก ๆ เรื่อง
(2) นําเอามติของสมัชชาลูกเสือโลก และของคณะกรรมการลูกเสือโลกไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลเปนรูปธรรม
(3) ใหบริการทุกเรื่องที่จําเปนตอการสงเสริมกิจการลูกเสือทั่วโลกเชน เรื่องการ
วิจัยเอกสารวิชาการการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ การฝกอบรมลูกเสือ การประชาสัมพันธ
และการพิมพคูมือตาง ๆ ออกเผยแพร
(4) ดํา รงไวซึ่งความสั มพั นธกับองคการลู กเสือสมาชิกและใหความชวยเหลื อ
ในการพัฒนาการลูกเสือ
(5) ชวยพัฒนากิจการลูกเสือใหเกิดขึ้นในประเทศตางๆที่ยังไมมีการลูกเสือ
(6) ชวยเหลือองคการลูกเสือแหงชาติที่ยังไมไดเปนสมาชิกฯใหมีมาตรฐานที่ดี
เพื่อจะไดเขาเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลกในโอกาสตอไป
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(7) หาทางให (ขอ (5),(6)) สมัครเขาเปนสมาชิกขององคการลูกเสือโลกหากมี
ทางชวยเหลือไดก็ชวยเหลือโดยมิไดชักชา
(8) ดูแลแนะนําการจัดกิจกรรมลูกเสื อนานาชาติ หรือกิจกรรมลูกเสือของเขต
ตาง ๆ ของโลก
(9) สรางความสัมพันธกับองคการนานาชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเยาวชน
ความสัมพันธระหวางลูกเสือนานาชาติ
ในหลั กการของขบวนการลู กเสือนั้น ถือวาลู กเสือทั่วโลกมีความเปนพี่นองกัน
ตามกฎของลูกเสือ ขอ 4 “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก”
ดังนั้น จึงตองมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมมิตรภาพและสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันซึ่งแบงออก
ไดดังนี้
1. กิจกรรมเสนอแนะที่ลูกเสือสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม คือ
1) การเขียนจดหมายถึงเพื่อนลูกเสือดวยกันอาจผานผูกํากับลูกเสือหรือ
ผูตรวจการลู กเสือฝายตางประเทศของประเทศนั้น ๆ หรือลูกเสืออาจติดตอโดยตรงกับเพื่อน
ลูกเสือในตางประเทศก็ได
Dear
Pen – Pal
Dept.
W.S.,Box 4054
Santa
Barbara, California 93103
U.S.A.
2) การติดตอหาเพื่อนทางคอมพิวเตอร สํานักงานลูกเสือโลกกับลูกเสือ
อเมริกาไดรวมมือกันจั ดโปรมแกรมมิตรภาพ จัดหาเพื่ อนลู กเสือทั่วโลก โดยไมคิดคาบริการ
การหาเพื่อนทางคอมพิวเตอรใหจาหนาซอง ดังนี้
ลูกเสือจะตองแจง ชื่อ ตําบลที่อยู ความสนใจ ภาษาที่ใชในการติดตอ
ประเทศ และความประสงคและจะสงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกเสือที่ตองการติดตอมาให
3) การแลกเปลี่ยนรูปภาพ คือ การแลกเปลี่ยนภาพถายกิจกรรมของกอง
หรือของกลุมลูกเสือ
4) การแลกเปลี่ยนภาพสไลดกิจกรรมลูกเสือพรอมคําบรรยายสามารถ
นําไปแสดงหรือจัดนิทรรศการ
5) การแลกเปลี่ ยนวารสารลูกเสือ ขาวสารของกองหรือกลุมลูกเสือกับ
คณะลูกเสือตางประเทศ
6) การแลกเปลี่ ยนดวงตราไปรษณี ยทั้ งที่เปน ดวงตราไปรษณี ยทั่วไป
และดวงตราไปรษณียลูกเสือ
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2. กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เชน
1) การชุมนุมลูกเสือเขต
2) การชุมนุมลูกเสือโลก
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ความสัมพันธระหวางลูกเสือไทยกับลูกเสือโลก
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 4
คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
สาระสําคัญ
คํา ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เปนรากฐานที่สํ า คัญสํ าหรับขบวนการลู กเสื อ
อาจเปรี ยบเสมื อนศีล ของลู กเสื อและเป นหลั กสํ า คัญที่ทํา ใหลู กเสื อประพฤติปฏิบั ติตนให มี
คุณ ธรรม จริยธรรม หากลู กเสื อไดเขา ใจอยา งแจ มแจ ง และปฏิบัติตามคํา ปฏิญาณและกฎ
อยูเสมอ อยางชนิดใหเปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหได โดยเฉพาะในเรื่องความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความเปนพี่นองของลูกเสือทั่วโลก การกระทําความดีตาง ๆ
โดยเน นใหเ ห็นว า ผู เป นพลเมืองดีนั้ นจะต องเปน ผู ก ระทํา ความดี และใช ความดี นั้น ให เป น
ประโยชนตอสังคม
ตัวชี้วัด
1. อธิบายคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
2. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3. ยกตัวอยางการนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใชในชีวิตประจําวัน
4. อธิบายความสัมพันธระหวางคุณธรรมจริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
เรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เรื่องที่ 3 การนําคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือที่ใชในชีวิตประจําวัน
เรื่องที่ 4 ความสัมพันธระหวางคุณธรรมจริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เวลาที่ใชในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ
การอยูรวมกันในสังคม จําเปนตองอาศัย กฎ ระเบียบ เพื่อเปนรากฐานในการ
ดําเนินชีวิตใหเปนปกติสุขของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ที่จะอยูรวมกันดวยความผาสุก
และยั่งยืน
1.1 ความหมายคําปฏิญาณของลูกเสือ
คํา ปฏิญ าณของลูก เสือ คือ คํา มั่น สัญ ญาที่ลูก เสือ ทุก คนตอ งใหไ วแ ก
ผูบังคับบัญชา เปนถอยคําที่กลาวออกมาดวยความจริงใจและสมัครใจ คํากลาวนี้สําคัญอยางยิ่ง
ในชีวิตการเปนลูกเสื อ เมื่อกล าวแล วตองปฏิบัติตามใหไดเปนการส งเสริมใหลู กเสือรักเกียรติ
ของตน เพื่ อความเปนพลเมืองดีของชาติ โดยอาศัยคํ า ปฏิญาณเป นอุ ดมการณ นํา ไปปฏิบั ติ
ในชีวิตได
คําปฏิญาณของลูกเสือ
ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา
ขอ 1 ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอ 2 ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ
ขอ 3 ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
เพื่อความชัดเจนในคําปฏิญาณของลูกเสือทั้ง 3 ขอ จึงมีคําอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้
ขอ 1 ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ชาติ ประกอบดวย แผนดิน นานน้ํา และประชาชนพลเมืองที่อยูรวมกันโดยมี
กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเปนหลักปฏิบัติ ลูกเสือทุกคนตองประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีของชาติ
ศาสนา ทุกศาสนามีความมุงหมายเดียวกัน คือ สอนใหทุกคนเปนคนดีละเวน
ความชั่ว ใหกระทําแตความดี ลูกเสือทุกคนตองมีศาสนา ลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ ลูกเสือทุกคน
ตองปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
ขอ 2 ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ
ลูกเสือทุกคนเปนผูมีจิตอาสา ไมนิ่งดูดาย เอาใจใสผูอื่น มีความพรอมที่จะ
เสียสละเพื่อสวนรวมทุกโอกาสที่พึงกระทําได ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหลูกเสือเปนผูมีเกียรติ และ
ไดรับการยกยองชื่นชมจากประชาชนทั่วไป
ขอ 3 ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
กฎของลู ก เสื อเปรี ยบเสมือนศีล ของลู กเสื อที่เ ปนหลั กยึด เหนี่ยวใหประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งดีงาม
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1.2 ความหมายกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือ หมายถึง ขอปฏิบัติที่ลูกเสือตองยึดเปนแนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน กฎของลูกเสือมี 10 ขอ ดังนี้
กฎของลูกเสือ
ขอ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
ขอ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซื่อตรง
ตอผูมีพระคุณ
ขอ 3 ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น
ขอ 4 ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ขอ 5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
ขอ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว
ขอ 7 ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ
ขอ 8 ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอทอตอความยากลําบาก
ขอ 9 ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
เพื่อความชัดเจนในกฎของลูกเสือทั้ง 10 ขอ จึงมีคําอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้
ขอ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
ลูกเสือตองประพฤติตนเปนคนดี เปนผูมีระเบียบวินัย ผูอื่นยอมจะชื่นชมเชื่อถือ
จะเปนที่ไววางใจแกคนทั้งหลาย โดยเฉพาะในขณะที่ลู กเสื อสวมเครื่องแบบอันทรงเกียรติ
ยอมจะไมทําสิ่งใด ๆ ที่กอใหเกิด ความเสื่อมเสียเกียรติของลูกเสือ
ขอ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซื่อตรง
ตอผูมีพระคุณ
ลูกเสือตองเทิดทูน สถาบันทั้ง 3 ไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยบรรพบุรุษ
ของเรายอมพลี ชีพ เพื่ อชาติมาแล ว เพื่ อรักษาสถาบันนี้ไว เพื่ อใหประเทศชาติของเรามั่นคง
อยูตอไป จงทําหนาที่ของเราใหดีที่สุดในฐานะที่เราเปนลูกเสือ
ขอ 3 ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชน และชวยเหลือผูอื่น
ลูกเสื อตองเปนผูรูจั กการเสี ยสละ ไมเห็นแกตัว พรอมที่จ ะบํา เพ็ ญประโยชน
ใหกับบาน สถานศึกษา สังคม ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ ดวยการเขาไปมีสวนรวมในการทํา
กิจ กรรมตา ง ๆ ตามความสามารถและโอกาส และพั ฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ
ใหพึ่งตนเองได และสามารถชวยเหลือผูอื่นได
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ขอ 4 ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ลู ก เสื อ จะตอ งเปน ผู มี จิ ต ใจโอบอ อ มอารี รู จั ก เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ แก ทุ ก ๆ คน
โดยไมเลือกวาเปนเชื้อชาติ ศาสนาใด ๆ รวมทั้งมีความรูสึ กเสมื อนหนึ่งวาเปนพี่นองกับลูกเสือ
อื่นทั่วโลก ตองมีการทํางานรวมกัน ตองอยูรวมกัน ตองประพฤติปฏิบัติดี ทั้งกาย วาจา ใจ คือ
ตองรูจั กแสดงน้ําใจกับผูอื่น ชวยเหลื อผู อื่นอยางเต็มใจ เอื้อเฟ อ เผื่ อแผ เสียสละ มีอัธยาศัย
ไมตรีกับคนทั่วไป ยิ้มแยมแจมใส
ขอ 5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
ลูกเสือตองเปนผูที่มีกิริยาและวาจาสุภาพ ออนโยน ออนนอม มีสัมมาคารวะ
ทั้งทางกาย วาจา และใจ ไมยกตนขมทาน แตงกายสะอาดเรียบรอย แสดงทางวาจา เชน พูดจา
ไพเราะ นุมนวล ไมกลาวรายลวงเกิน เตือนตนใหประพฤติดีประพฤติชอบ มีความออนนอมถอมตน
ขอ 6 ลูกเสือมีความเมตตา กรุณาตอสัตว
ลูกเสือตองเปนคนที่มีใจเมตตา กรุณาตอสัตว ไมรังแกสัตว หรือทรมานทารุณสัตว
ใหรับความเจ็บปวด หรือกักขังสัตว มีใจปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
ขอ 7 ลูกเสือเชือ่ ฟงคําสั่งของบิดา มารดา และผูบ ังคับบัญชาดวยความเคารพ
ลูกเสือตองเคารพและเชื่อฟ งคําสั่งบิดามารดาซึ่งเปนผูใหกําเนิด เปนผูเลี้ ยงดู
เราจนเติบใหญมีพระคุณอยางใหญหลวง และตองเชื่อฟงคําสั่งของครู อาจารย และผูบังคับบัญชา
ที่ลวนมีประสบการณในชีวิตที่สามารถชี้แนะแนวทาง ใหสิ่งที่ดีแกเรา ลูกเสือจึงตองเคารพและ
เชื่อฟง
ขอ 8 ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอทอตอความยากลําบาก
ลูกเสือตองเปนผูที่ยิ้มแยมแจมใส ราเริงอยูเสมอ ไมยอทอตอความยากลําบาก
แสดงถึงมิตรภาพ มีไมตรีจิตที่ดีตอกันดวยความเต็มใจ
ขอ 9 ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
ลูกเสือตองเปนผูรูจักเก็บหอมรอมริบ ประหยัด ใชจายเฉพาะที่จําเปนตามฐานะ
ของตน ตองประหยัดทรัพยสินทั้งของตนเองและผูอื่นดวยรวมทั้งตองไมรบกวนเบียดเบียนผูอื่น
ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
ลูกเสือตองรูจักสํารวมกาย วาจา และใจ คือ "ทําดี คิดดี พูดดี” ไมทําใหตนเอง
และผูอื่นเดือดรอน ตองรูจักเหนี่ยวรั้ง ควบคุมสติ บังคับ ขมใจตนเอง ละอายตนเอง คํานึงถึง
มรรยาทของตนเองตลอด จนไมคิดเบียดเบียนทํารา ยผู อื่น เปนผูที่สุ ภาพออนโยนปฏิบัติตน
ใหเหมาะกับกาลเทศะและสังคม
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1.3 ความหมายคติพจนของลูกเสือ
1.3.1 คติพจนทั่วไปของลูกเสือ
เสียชีพ อยาเสียสัต ย หมายความวา ใหลู กเสื อรักษาความซื่อสั ตย
มีสัจจะยิ่งชีวิตจะไมละความสัตยถึงแมจะถูกบีบบังคับจนเปนอันตรายถึงกับชีวิตก็ตามก็ไมยอม
เสียสัจจะเพื่อเกียรติภูมิแหงตน
1.3.2 คติพจนของลูกเสือแตละประเภท
ลูกเสือสํารอง“ทําดีที่สุด”
ลูกเสือสามัญ“จงเตรียมพรอม”
ลูกเสือสามัญรุนใหญ“มองไกล”
ลูกเสือวิสามัญ“บริการ”
ทําดีที่สุด หมายความวา ปฏิบัติหนาที่ของตนอยูใหดีที่สุด
จงเตรียมพรอม หมายความวา เตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ
มองไกล หมายความวา การมองใหกวางและไกล ฉลาดที่จะมองเห็นความ
จริงของสิ่งตาง ๆ วาผลจากการกระทําภารกิจของตน อาจสงผลกระทบถึงภารกิจอื่น บุคคลอื่น
บริการ หมายความวา การกระทําดวยความตั้งใจที่จะใหผูอื่นมีความสะดวก
หรือลดปญหา หรือความทุกขหวังเพียงใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่เหมาะสมที่สุ ดเสมอโดยไมหวัง
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คุณธรรมจริยธรรมจากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเนนการประพฤติปฏิบัติตน
ใหเปนพลเมืองดี พรอมที่จะนําความสุข ความเจริญ ความมั่นคงมาสูบุคคลสังคม และประเทศชาติ
ดังนี้
1. ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยบุคคลสามารถปฏิบัติตน
ใหมีความซื่อสั ตยตอชาติ รัก และหวงแหน ยอมเสี ยสละเลื อดเนื้อและชีวิตเพื่ อใหชาติเปน
เอกราชสืบไป อีกทั้งทํานุบํารุงศาสนาใหมั่นคงสถาพรสืบไปและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท
แหงองคพระมหากษัตริย ผูทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกราษฎรดวยความเสียสละ
2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ บุคคลสามารถปฏิบัติกิจการงานของตนเองและ
ที่ไดรับมอบหมายดวยความมานะพยายาม อุทิศกําลั งกาย กํา ลั งใจอยา งเต็มความสามารถ
ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย
3. ความมีร ะเบี ยบวิ นัย บุคคลสามารถเป นทั้ง ผู รูแ ละปฏิบัติ ตามแบบแผน
ที่ตนเอง ครอบครัว และสังคม กําหนดไว โดยจะปฏิเสธกฎเกณฑหรือกติกาตางๆ ของสังคม
ไมได คุณธรรมนี้ตองใชเวลาปลูกฝงเปนเวลานาน และตองปฏิบัติสม่ําเสมอจนกวาจะปฏิบัติเอง
ไดและเกิดความเคยชิน
4. ความซื่อสัตย บุคคลสามารถปฏิบัติตนทางกาย วาจา จิ ตใจ ที่ตรงไปตรงมา
ไมแสดงความคดโกง ไมหลอกลวง ไมเอาเปรียบผู อื่น ลั่ นวาจาวาจะทํา งานสิ่งใดก็ตองทําให
สําเร็จ ไมกลับกลอก มีความจริงใจตอทุกคน จนเปนที่ไววางใจของคนทุกคน
5. ความเสียสละ บุคคลสามารถปฏิบัติตนโดยการอุทิศกําลังกาย กําลังทรัพย
กําลังปญญา เพื่อชวยเหลือผูอื่นและสังคมดวยความตั้งใจจริง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ เปนที่รักใคร
ไววางใจ เปนที่ยกยองของสังคม ผูคนเคารพนับถือ นําพาซึ่งความสุขสมบูรณในชีวิต
6. ความอดทน บุคคลสามารถปฏิบัติตนเปนผูที่มีจิตใจเขมแข็ง ไมทอถอยตอ
อุปสรรคใด ๆ มุงมั่นที่จะทํางานใหบังเกิดผลดีโดยไมใหผูอื่นเดือดรอน มีความอดทนตอความ
ยากลําบาก อดทนตอการตรากตรําทํางาน อดทนตอความเจ็บใจ อดทนตอกิเลส
7. การไมทํ าบาป บุ คคลสามารถละเว นพฤติกรรมที่ชั่ วราย และไมสรางความ
เดือดรอนใหทั้งทางกาย วาจา ใจ
8. ความสามัคคีบุคคลสรางความสามัคคี รักใคร กลมเกลียวซึ่งนําไปสูความสงบ
รมเย็นของครอบครัวสังคม ชุมชน และประเทศชาติ
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 การนําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือที่ใชในชีวิตประจําวัน
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหขบวนการลูกเสือวัฒนาถาวรกาวหนากวาขบวนการ
อื่น ๆ ก็คือ คําปฏิญาณและกฎ ซึ่งผูเปนลูกเสือตองยอมรับและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
ดวยความเคยชิน เชน
เมื่อผู เรียนไดเรียนเกี่ยวกับคํา ปฏิญาณและกฎของลู กเสื อแล วผู เรียนจะตอง
ทบทวนทําความเขาใจใหถองแทและนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันได
ตัวอยางคําปฏิญาณของลูกเสือ
1. ปฏิบัติตนใหถูกตองตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม เชน การแตงกาย
การแสดงความเคารพโดยการไหว

ตัวอยางกฎของลูกเสือ
1. การกระทําใด ๆ จะตองไมกระทําใหเสียเกียรติ

2. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ขอบังคับของสังคม
และประเทศชาติ เชน กฎจราจร การเลือกตั้ง
3. เขารวมพีทางศาสนาตามแตโอกาสที่
เหมาะสม เชน การไปวัดทําบุญ ตักบาตร
4. รักและหวงแหนแผนดินเกิดของตนเอง เชน
ตองไมทําใหชื่อเสียงประเทศเสียหาย

2. มีใจโอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผแกคน
ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา
3. มีกิริยา วาจา สุภาพออนโยน ออนนอม
กับทุกเพศ ทุกวัย
4. คอยชวยเหลือผูอื่น มีจิตใจเมตตา กรุณาตอ
สิ่งมีชีวิต ไมฆา ไมทรมานหรือไมรังแกผูอื่น
ใหไดรับความเจ็บปวด
5. เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครู อาจารย

5. ชวยเหลือผูอื่น เมื่อมีโอกาส เชน การใช
เวลาวางในการอานหนังสือใหคนตาบอดฟง
การชวยผูสูงอายุเดินขามถนน

6. รูจักประหยัด อดออม ไมใชจายสุรุยสุราย
7. มีหนา ตายิ้มแยมแจมใสเสมอ ไมยอทอตอ
ความทุกขยาก
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 การนําคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือที่ใชในชีวิตประจําวัน
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 ความสัมพันธระหวางคุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีความหวงใย
พสกนิกรของพระองคในการดํารงชีวิต ทรงเนนย้ําแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอน
เพื่อใหปวงชนชาวไทยไดรอดพนจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความสมดุลและพรอมตอ
การรองรับการเปลี่ ยนแปลงอยา งรวดเร็วและกวา งขวางทั้ งดา นวัตถุสั งคมสิ่ งแวดล อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ความพอเพียง ประกอบดวย
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป
โดยไมเบียดเบียนตนเอง และผูอื่น เชนการผลิต และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเ หตุผ ล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ย วกับ ระดั บของความพอเพี ยงนั้ น
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น
ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยาง
รอบดานความรอบคอบที่จะนําความรูเหล า นั้นมาพิจ ารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่ อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อ นไขคุณ ธรรมที่ประกอบดวย มีความตระหนัก ในคุณ ธรรมความซื่อสั ต ย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการเชิดชูเปนอยางสูงจากองคการสหประชาชาติ
โดยนายโคฟ อั น นั น ในฐานะเลขาธิ ก ารองค ก ารสหประชาชาติ ไ ด ทู ล เกล า ฯถวายรางวั ล
ความสําเร็จสูงสุ ดดานการพั ฒนามนุษยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 และไดมีปาฐกถาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนปรัชญา
ที่มีประโยชน ตอประเทศไทยและนานาประเทศและสามารถเริ่ม ไดจ ากการสรา งภูมิคุมกั น
ในตนเองสูหมูบานและสูเศรษฐกิจในวงกวางขึ้นในที่สุด
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ความสัมพันธระหวางคุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ขอ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
ขอ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และซื่อตรงตอผูมีพระคุณ
ขอ 3 ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชน
และชวยเหลือผูอื่น
ขอ 4 ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับ
ลูกเสืออื่นทั่วโลก
ขอ 5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
ขอ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว
ขอ 7 ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และ
ผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ
ขอ 8 ลูกเสือมีใจราเริง และไมยอทอตอความยากลําบาก
ขอ 9 ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ

การปฏิบตั ิตนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความซื่อสัตย
ความกตัญูกตเวที
ความมีน้ําใจและจิตอาสา
ความสามัคคี
ความสุภาพ
ความมีน้ําใจและจิตอาสา
ความมีน้ําใจและจิตอาสา
ความขยัน
ความประหยัด
ความมีวินัยความสะอาด

จากตาราง จะเห็นวาลูกเสือสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติใหสอดคลองกับคุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
อยางไรถึงจะเรี ยกวา พอเพี ยง มีพระราชดํ ารัสองคหนึ่ งกล า วไวว า “พูดจา
ก็พ อเพีย งปฏิ บัติต นก็พ อเพียง” คํา นิ ยามบอกหลั กการไว วา ความพอเพี ยง หมายถึ ง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัวจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกกระทบเขา มาภายในก็เปลี่ ยนแปลงดวยจะพอเพียงได
ตองคํานึงถึง 3 หลั กการ คือ คิดและทําอะไรอยาง พอประมาณ มีเหตุมีผ ล และมีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี ถาครบ 3 หลักการนี้ ถึงจะบอกไดวาพอเพียง ถา ไมครบก็ไมพอเพี ยงและการสรา ง
ความพอเพียงใหเกิดขึ้นไดตองใชความรูควบคูไปกับคุณธรรม
จากคํากลาวขางตนความสัมพันธระหวางคุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาสรุปเปนผลกระทบจากภายนอก
และภายใน ไดดังนี้
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ผลกระทบจากภายใน
“การสร า งภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว ” ลู ก เสื อ จะต อ งจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย เชื่อฟงคําสั่งสอนของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพตองปฏิบัติตน
ให เ ป น ผู เ กี ย รติ เ ชื่ อ ถื อ ได ต อ งแสดงความเป น มิ ต รต อ ทุ ก คนและเป น พี่ น อ งกั บ ลู ก เสื อ อื่ น
ทั่วโลกตองผูสุภาพเรียบรอย มีใจรา เริง และไมยอทอตอความยากลําบาก และประพฤติชอบ
ดวยกายวาจาใจ กลาวไดวาตองตานทานตอแรงยั่วยุทั้งหลาย
ผลกระทบจากภายนอก
“ความพอประมาณ” ลูกเสือตองเปนผูมัธยัสถ ประหยัด อดออม อยูอยางพอเพียง
“ความมีเหตุผล” ลูกเสือจะตองชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ ไมนิ่งดูดายเมื่อเห็นผูอื่นเดือดรอน
ตองกระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น รวมถึงการมีความเมตตากรุณาตอสัตว
การใชชีวิต อยางไมพ อเพียง แลวจะเปนอยางไร เชน ใชจา ยไมพ อเพียงดูแล
สุขภาพอยางไรไมพอเพียง บริโภคอยางไมพอเพียง ทํางานอยางไมพอเพียงมากไปนอยไปหรือ
ผู เ รีย นดูห นั งสื ออย า งไรไมพ อเพี ย ง การใช ชี วิต การปฏิ บั ติต นอย า งไมพ อเพี ยงน อยเกิน ไป
มากเกิ น ไปไม พ อดี พ อเหมาะพอควรกั บความสามารถของเรากั บ สถานการณ สิ่ ง แวดล อ ม
มันสงผลกระทบอะไรบางใหกับตัวเราเอง สงผลกระทบอะไรบางใหกับคนรอบขางกระทบกับ
สังคมกระทบกับสิ่งแวดลอม สงผลถึงอนาคตของตนเองและสังคม
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพื้นฐานก็คือ การพึ่งตนเอง
เปนหลักการทําอะไรอยางเปนขั้นเปนตอนรอบคอบระมัดระวังพิจารณาถึงความพอดีพอเหมาะ
พอควร ความสมเหตุสมผลและการพรอมรับความเปลี่ยนแปลง การสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น
บนพื้ นฐานของความสมดุลครอบคลุ มทั้งทางดานจิ ตใจ สั งคมเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรวมถึงเศรษฐกิจ
การประยุกตใชสําหรับประชาชนชาวไทย ไมฟุงเฟอประหยัดในทางที่ถูกตอง
ประพฤติชอบและประกอบอาชีพ ด วยความถู กตอ งสุ จ ริต ละเลิ ก การแก งแยงเบีย ดบัง ผู อื่ น
ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางยืนหยัดไดดวยตนเองเพิ่มพูนความดีลดละความชั่ว
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 4 ความสัมพันธระหวางคุณธรรม จริยธรรมในคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 5
วินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
สาระสําคัญ
วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย เปนสิ่งจํา เปนมากในกองลูกเสือ คนที่มี
คุณภาพ ควรไดรับการฝกฝนใหมีระเบียบวินัย ลูกเสือที่มีระเบียบวินัย เชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชา ยอมที่จะเปนพลเมืองดีในอนาคต ลูกเสือที่ไดรับการฝกอบรมอยางดีสามารถเปน
ผู นํา ได รู จั กการทํ า ตนเปน ผู อยู ใตบั งคับ บัญชาของผู ที่ เปน หัวหนา หรือ ทํา ตนในฐานะเป น
ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยา งที่ดีได ซึ่งจะนํา ประโยชนมาใหตนทั้งในดา นส วนตัวและหนา ที่
การงาน กองลู กเสือใดมีระเบียบวินัยที่ดีแลว กองลูกเสือนั้นก็จะมีความสุข ประสบผลสําเร็จ
ในกิจการตาง ๆ ไดโดยงาย สิ่งที่จะชวยทําใหลูกเสือไดมีระเบียบวินัยที่ดี ไดแก การใชคําสั่งให
ปฏิบัติอยางงาย ๆ พิธีการตาง ๆ การตรวจในการเปดประชุมกองและปดประชุมกอง หรือการ
ตรวจการอยูคา ยพั กแรมในตอนเชา เครื่องแบบมีความหมายสํ า หรับชื่อเสี ยงของขบวนการ
กองลูกเสือ การอยูคายพักแรมตองทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ การเดินทางไกล ไดรับ
ความเหน็ดเหนื่อย ตองอดทน เห็นใจซึ่งกันและกัน ระเบียบแถว เปนวิธีการฝกที่จ ะตองให
ปฏิบัติตามคําบอกคําสั่ง สิ่งแวดลอม ที่มองเห็นเปนแบบอยางที่จะกระทําตาม และตัวอยางที่ดี
ของผูกํากับเปนเรื่องสําคัญที่สุดที่ลูกเสือจะเกิดศรัทธายึดถือเปนแบบอยาง
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

อธิบายความหมาย และความสําคัญของวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัยและขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
ยกตัวอยางแนวทางการเสริมสรางวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
อธิบายระบบหมูลูกเสือ
อธิบายและยกตัวอยางการพัฒนาภาวะผูนํา – ผูตาม

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
1.1 ความหมายของวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
1.2 ความสําคัญของวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
เรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสรางวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
เรื่องที่ 4 ระบบหมูลูกเสือ
เรื่องที่ 5 การพัฒนาภาวะผูนํา - ผูตาม
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เวลาที่ใชในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
การประกอบกิจกรรมทุกอยางหรือการฝกอบรมทุกประเภทที่ทํากับคนหมูมาก
ถาขาดวินัยเสียแลวก็เทากับเปนการลมเหลวทุกสิ่งทุกอยางโดยสิ้นเชิง ลูกเสือที่มีระเบียบวินัย
เชื่อฟ งปฏิบัติตามคํา สั่ งผูบังคับบัญชา ยอมที่จ ะเปนพลเมืองดีในอนาคต ลูกเสื อที่ไดรับการ
ฝกอบรมอยา งดีสามารถเปนผูนําได เพราะวาเปนคนที่รักษาสัตย ประพฤติตนตามกฎกติกา
เปนคนมีน้ําใจเมตตาอารี เสียสละ สิ่งเหลานี้ยอมติดตัวไปเปนนิสัยเกิดขึ้นในตัวเองตลอดเวลา
วินัยจึงเปนสิ่งจํ าเปนมากในกองลูกเสื อ คนที่มีคุณ ภาพควรไดรับการฝ กฝนใหมีระเบียบวินัย
ทํ า ให รู จั ก การทํ า ตนเป น ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาของผู ที่ เ ป น หั ว หน า หรื อ ทํ า ตนในฐานะเป น
ผูบังคับบัญชาเปนแบบอยา งที่ดีได ซึ่งจะนํา ประโยชนมาใหตน ทั้งในดานส วนตัวและหนา ที่
การงาน วินัยมีความจําเปนอยางยิ่งที่สรางและสงเสริม เยาวชนจะไดเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ตั้งแตยังอยูในเยาววัยเมื่อเติบใหญจะเปนกําลังสํ าคัญชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
สืบไป
1.1 ความหมายของวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย หมายถึง การกระทําหรืองดเวนการกระทํา
ตามระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ สําหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคม
ใหเรียบรอยดีงาม เป นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่ อการอยูรว มกันดวยความสุ ขสบาย
ไมกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยชวยใหคนในสังคมหางไกล
ความชั่วทั้งหลาย สามารถอยูรวมกันเปนหมูเหลา ถาขาดวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ตา งคนตา งทํา ตามอํ า เภอใจ ความขัด แยง และลั ก ลั่ นก็ จ ะเกิ ดขึ้ น ยิ่ งมากคนก็ยิ่ ง มากเรื่ อ ง
ไมมีความสงบสุข การงานที่ทําก็จะเสียผล
วินัย มี 2 ประการ
ก. วินัยภายนอก ซึ่งเกิดจากการใหกระทําหรืองดเวนการกระทําในการฝกอบรม
ตองเขมงวดตามลักษณะ หรือกิจ การแตล ะประเภท เพื่อที่จ ะใหปฏิบัติจ นเกิดลักษณะนิสั ย
วินัยภายนอกไมยั่งยืนอยูไดนาน หากวา ผู ที่ไมพ อใจก็อาจละเลย หรือวางเฉย เมื่อไมมีการ
กําหนดไว หรือไมมีใครรูเห็น
ข. วินัยภายใน เปนที่พึ งประสงคเพราะเปนวินัยที่จ ะปฏิบัติดวยความเต็มใจ
เพราะเห็นคุณคาการฝกอบรมจึงตองเนนหนักในการสรางวินัยภายในดวยการกวดขันการประพฤติ
ปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง วินัยภายในเปนสิ่งที่ตองการใหมีอยูในทุกตัวตน
1.2 ความสําคัญของวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ความสําคัญของวินัยในตนเองมีอยางนอย 2 ประการ
ประการที่ หนึ่ ง เหตุ ผ ลเกี่ ยวกั บประโยชน ส ว นตัว แต ล ะบุ ค คล ในเรื่ องการ
แสวงหาความรู เนื่องจากปจ จุ บันมีอยูมากมาย ไมอาจบรรจุ ไวในหลักสู ตรไดหมดแตล ะคน
จึงควรแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกเหนือจากที่ปรากฏในหลักสูตรของสถานศึกษา ฉะนั้น

79

จึงจําเปนตองฝกใหมีการควบคุมตนเอง มีความเฉลียวฉลาด และมีความเปนอิสระ เพื่อจะได
แสวงหาความรูเพิ่มเติมใหมากที่สุด
ประการที่สอง ชุมชนจะเจริญและมีความมั่นคงยั่งยืนตอไปได จะตองอาศัย
พลเมืองแตละคนทําความดีและเสียสละใหแกชุมชน ไมแสวงหาประโยชนสวนตัวเทานั้น
ลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง
พฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเอง มีดังนี้
1) มีความเชื่ออํานาจภายในตนเอง
2) มีความเปนผูนํา
3) มีความรับผิดชอบ
4) ตรงตอเวลา
5) เคารพตอระเบียบกฎเกณฑทั้งตอหนาและลับหลังผูอื่น
6) มีความซื่อสัตยสุจริต
7) รูจักหนาที่และกระทําตามหนาที่เปนอยางดี
8) รูจักเสียสละ
9) มีความอดทน
10) มีความตั้งใจเพียรพยายาม
11) ยอมรับผลการกระทําของตน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัยและขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
การที่บุคคลขาดวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยในตนเองมีผลทําใหขาดวินัย
ความเปนระเบียบเรียบรอยทางสังคมไปดวยวินัยในตนเองเปนพื้นฐานของการควบคุมตัวเอง
ใหมีวินัยทางสั งคมการมีวินัยในตนเองจึ งเปนสิ่ งที่ควรไดรับการส งเสริมเพื่ อเปนพื้นฐานของ
การควบคุมตนเองซึ่งจะนํา ไปสู การสรา งวินัยทางสั งคม การมีวินัยจึ งถือเปนพื้ นฐานในการ
ดํา เนินกิจ กรรมในสั งคมและการรวมกันอยูข องกลุ มการปลู กฝ งวินัยจะทํา ใหบุคคลยอมรั บ
กฎเกณฑที่สังคมกําหนดและวินัยยังเปนวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งจะทําใหเด็กเรียนรูพฤติกรรม
ที่สังคมยอมรับทําใหพัฒนาตนเองสูความเปนผูใหญที่สามารถควบคุมตนเองไดมีมโนธรรมที่ดี
และมีความมั่นคงทางอารมณ ดวยเหตุนี้การปลูกฝงความมีวินัยในตนเองใหแกคนในชาติเพื่อสราง
ความเจริญรุงเรืองแกบานเมืองนั้นควรเริ่มตนที่เยาวชนโดยใหประพฤติและฝกฝนจนเปนนิสัย
เพื่อจะไดเปนผูใหญที่มีวินัยในอนาคต
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วินัยที่ดีเกิดจากความรักความเลื่ อมใสศรัทธา เด็ก ๆ ยอมเชื่อฟ งและเคารพ
เลื่อมใสผูที่ฉลาดกวาตน มีอายุมากกวาตน รูปรางใหญกวาตน ผูกํากับลูกเสือจึงเปนกุญแจดอก
สําคัญในการสรางสมวินัยใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก ผูกํากับลูกเสือจึงตองวางตัวใหดีที่สุด มีบุคลิกภาพ
ที่นา นับถือ ยิ้มแยมแจ มใสพู ดจากชัดถอยชัดคํา เด็กก็จ ะเกิดความสนใจ รักใครนับถือนิยม
ชมชอบและเลื่อมใสศรัทธา เด็กก็จะใหความรวมมือในอันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งผล
ที่สุ ด การปฏิบัติตามคํา สั่ งหรือปฏิบัติตัวใหอยูในระเบียบวินัยของลู กเสือก็จ ะดูเปนของงา ย
และผูกํากับลูกเสือก็ควรจะกวดขันในเรื่องวินัย และการเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสั่งดวยความรวดเร็ว
และเครงครัดแมในเรื่องเล็ก ๆ นอย ก็ไมควรปลอยเลยไป
กองลูกเสือใดมีระเบียบวินัยที่ดีแลว กองลูกเสือนั้นก็จะมีความสุข ประสบผลสําเร็จ
ในกิจการตาง ๆ ไดโดยงาย
สิ่งที่จะชวยทําใหลูกเสือไดมีระเบียบวินัยที่ดี ไดแก
1. การใชคําสั่งใหปฏิบัติอยางงาย ๆ เปนคําสั่งตรง ๆ มีจุดหมายที่แนนอน ไมใช
เปนคําสั่งที่เกิดจากการขมขู
2. พิธีการตาง ๆ เพราะในพิธีการตาง ๆ ทําใหลูกเสืออยูในอาการสํารวม
3. การตรวจในการเปดประชุมกองและปดประชุมกอง หรือการตรวจการอยู
คายพักแรมในตอนเชา เปนการชวยใหลูกเสือไดรักษามาตรฐานและระเบียบวินัยของกองลูกเสือ
ใหมีระดับดีขึ้น
4. เครื่องแบบมีความหมายสําหรับชื่อเสียงของขบวนการกองลูกเสือบุคคลภายนอก
เขาจะมองและตัดสิ นเราดวยสิ่ งที่เขาเห็นเทา นั้น ผูแตงเครื่องแบบจะตองสํา รวมกิริยาวาจา
ไมกระทําการใดที่จะทําใหเสื่อมเสีย
5. การอยูคายพักแรมตองทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
6. การเดินทางไกล ไดรับความเหน็ดเหนื่อย ตองอดทน เห็นใจซึ่งกันและกัน
7. ระเบียบแถว เปนวิธีการฝกที่จะตองใหปฏิบัติตามคําบอกคําสั่ง
8. สิ่งแวดลอมที่มองเห็นเปนแบบอยางที่จะกระทําตาม
9. ตัวอยา งที่ดีข องผู กํา กั บเปนเรื่ องสํ า คั ญที่สุ ดที่ลู กเสื อจะเกิดศรัท ธายึดถื อ
เปนแบบอยาง
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และขาดความเปนระเบียบเรียบรอย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสรางวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะตองเริ่มตนตั้งแตเด็กในวัยทารกและใหแรงจูงใจ
ทางจริยธรรมแกเด็กที่โตแลว การพัฒนาวินัยในตนเองจะตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันตาง ๆ
ที่แวดลอมตัวเด็กและตองใชวิธีการกระตุนหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอยางเหมาะสมดวย
วิธีการพัฒนาวินัยในตนเอง
1. สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน
สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน วิธีฝกวินัยที่ดีที่สุดตองอาศัย
ธรรมชาติข องมนุ ษ ยที่ ดํ า เนิ น ชีวิ ต กัน ด วยความเคยชิ นเป น ส ว นใหญ แล ว ก็ยึ ด มั่น ในความ
พึ ง พอใจในพฤติ ก รรมที่ เ คยชิ น นั้ น การฝ ก คนต อ งใช ค วามสามารถและต อ งมี ร ะบบต อ ง
สอดคลองกับธรรมชาติใหเกิดพฤติกรรมเคยชิน ถือวาตองสรางวินัยใหเปนพฤติกรรมเคยชิน
2. การสรางวินัยโดยใชปจจัยอืน่ ชวยเสริม
วินัยจะทํา ใหเกิ ดความสุ ข และประพฤติป ฏิบัติด วยความพึ งพอใจ โดยใช
ปจจัยอยางอื่นมาชวยอีกก็ได เชน มีกัลยาณมิตร วินัยก็เกิดไดงา ย มีศรัทธาและความรักเปน
องคประกอบเสริม ในการสรางวินัยจากพฤติกรรมที่เคยชิน คือ
2.1 เปนตนแบบที่ดีของพฤติกรรม (ศีล)
2.2 มีความรัก ทําใหเกิดความอบอุน มีความเปนกันเองพรอมศรัทธาและ
ความสุข (จิตใจ)
2.3 มีเหตุมีผล เขาใจเหตุผลและเห็นคุณคาในสิ่งที่ทํา (ปญญา)
2.4 สรางวินัยดวยแรงหนุนของสภาพจิตใจ คือ การตั้งเปนอุดมคติในจิตใจ
ทําใหใจมีความฝกใฝมุงมั่นอยางแรง มีเปาหมายอยางแรง เปนอุดมคติ ใฝตั้งใจจริงปฏิบัติตาม
วินัยมีความภูมิใจรักษาวินัย
3. สรางวินัยโดยใชกฎเกณฑบังคับ
การสรางวินัยโดยใชกฎหมาย หรือกฎเกณฑ บังคับควบคุมโดยมีการลงโทษ
วิธีนี้ก็สรางวินัยได บางครั้งไดผลแตเมื่อกฎเกณฑนั้นไมบีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีชวงเวลา
ยาวพอที่จะใหคนผานเขาสูความเคยชินจนเขาไมรูตัว พอกลายเปนความเคยชินไปแลวก็เขาสู
กฎธรรมชาติตามวิธีแรก คือเปนวินัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยการสรางพฤติกรรมเคยชินมันกลายเปน
เรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติที่มารับทอดจากการใชอํา นาจบีบบังคับ อันนั้นตา งหาก
ที่ไดผล
4. การเสริมสรางวินัยในตนเอง
วินัยนั้นเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ สังคมมนุษยจําเปนตองมีวินัยเพื่อทําใหเกิดระบบระเบียบ ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางความสงบสุข และความเจริญกาวหนาแกชีวิตและสังคม วินัยนั้นกอน
อื่นตองเริ่มจากตนเองกอนเปนอันดับแรก
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วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรม โดยเกิดจากความรูสึกมองเห็นคุณคาในการปฏิบัติดวยตนเอง มิไดเกิดจากอิทธิพล
ภายนอก เชน ระเบียบ คําสั่ง การบังคับ ถึงแมจะมีอุปสรรคก็ยังไมเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 แนวทางการเสริมสรางวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 4 ระบบหมูลูกเสือ
ระบบหมูลูกเสือเปนการเสริมสรางวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยในการ
ทํางาน และการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกภายในหมู กอง กลุม เพื่อความกาวหนาของสวนรวม
ดวยความเต็มใจและพอใจของสมาชิกทุกคนนายหมูลูกเสือทุกคนจะดูแลสมาชิกภายในหมูของ
ตนเอง เปนการกระจายอํานาจ และแบงหนาที่กันรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย
การจัดหนาที่ภายในหมูลกู เสือ
1. นายหมูลูกเสือ ทําหนาที่เปนผูนําของหมู ดูแลสมาชิกภายในหมู
2. รองนายหมูลูกเสือ ทําหนาที่ชวยนายหมู ชวยดูแลสมาชิกภายในหมู
3. พลาธิก าร ทํ า หนา ที่ดู แลวัส ดุ อุป กรณ บัญ ชีต า ง ๆ และความเป น
ระเบียบเรียบรอย
4. คนครัว ทําหนาที่แมครัว จัดทําเตา หลุมเปยก หลุมแหง ที่ลาง
และคว่ําจาน
5. ผูชวยคนครัว ทําหนาที่ชวยแมครัวทุกประการ
6. คนหาฟน ทําหนาที่จัดหาเชื้อเพลิง หาฟน เก็บฟนไมใหเปยกฝน
7. คนหาน้ํา ทําหนาที่จัดหาน้ํา สําหรับประกอบอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช
8. ผูชวยเหลือทั่วไป ทําหนาที่ชวยงานคนอื่น ๆ พัฒนาที่พัก กําจัดขยะ
ทําราวตากผา
(ถามี 8 คนขึ้นไป ใหเพิ่มผูชวยคนหาฟน หาน้ําหรือตําแหนงอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม)
ใหแตละคนรับรูบทบาทในการทํางานภายในหมู ใชระบบหมู ฝกและพัฒนาการ
เปนผูนํา - ผูตาม รับฟงความคิดเห็น และการยอมรับซึ่งกันและกัน
กิจกรรมลูกเสือ มีหลักการสงเสริมประชาธิปไตย โดยสมาชิกทุกคนสามารถพูด
สามารถแสดงออกไดเสมอ เชน การเลือกเลนเกม เพลง การทําความดี การทํากิจกรรมที่นาสนใจ
เปนตน
การประชุมนายหมู หมายถึง การประชุมนายหมูทุกหมู โดยมีหัวหนานายหมู
เปนประธานในที่ประชุม ใหนายหมูนํามติหรือขอตกลงจากที่ประชุมไปแจงแกลูกหมู
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การประชุมลู กหมู หมายถึง การประชุมภายในหมู โดยมีนายหมูเปนประธาน
ในที่ประชุม นายหมูจะเปนผูกระตุนใหทุกคนพูดคุย เสนอความคิด แสดงเหตุผลในเรื่องตาง ๆ
เชน เสนอวาจะทํากิจกรรมอะไร ไปทํากิจกรรมที่ไหน ใครมีหนาที่อะไร เปนตน
การพบหมู แตกตางจากการประชุมหมู เพราะจะนัดพบเฉพาะหมูของตนเอง
เพื่อนัดหมายไปทํากิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถ การพบกันของสมาชิกจะประสบความสําเร็จ
คือ การใหโอกาสทุกคนเปนผูนํา
บทบาทหนาที่ของนายหมูและรองนายหมู
บทบาทหนาที่ของนายหมูและรองนายหมู แตละหมูจะมีการเลือกนายหมูและ
รองนายหมู ตามระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายหมูควรมีการสับเปลี่ยนใหสมาชิกคนอื่น
มีโอกาสเปนนายหมูและรองนายหมู เพื่อเปนการเปลี่ยนกันทํางาน และฝกความรับผิดชอบ
ในฐานะผูนํา บทบาทของนายหมูและรองนายหมู มีดังนี้
1. บริหารงานในหมู
2. ใหคําปรึกษาแกสมาชิก
3. เปนผูนําในการประชุม
4. แบงงานใหสมาชิกทํา
5. เปนตัวแทนในการประชุมกับหมูอื่นๆ
6. แจงผลการประชุม
7. ชวยเหลือสมาชิก
8. จดบันทึกเหตุการณที่สําคัญ ๆ ของหมู ศึกษาบทบาทการทําหนาที่ของนายหมู
ชวยเหลือนายหมูในการดูแลสมาชิก และปฏิบัติหนาที่เมื่อนายหมูไมอยู
ระบบหมูเปนการฝ กใหสมาชิกไดรวมกันทํางานอยางเปนระบบ สร างวินัยและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยโดยยึดหลักประชาธิปไตย มีนายหมูและรองนายหมูเปนผูนํา มีการ
ประสานงานกันเปนอยางดีทั้งในหมูของตนเองและหมูอื่นๆ มีการรวมแสดงความคิดเห็น การมี
สวนรวมในการบริหารงานหมูตลอดจนการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ระบบหมูลูกเสือ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 5 การพัฒนาภาวะผูนํา - ผูต าม
ผูนําและภาวะผูนํา หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง หรือไดรับการยกยองให
เปนผู ตั ดสิ นใจ และสามารถนํา พาสมาชิกในกลุ มร วมมือกั นปฏิบั ติภารกิจ ดวยความเต็มใจ
จริงใจ เพื่อใหภาระงานลุลวงไปดวยดี
ลักษณะของผูนําทีด่ ี ประกอบดวย
1. มีน้ําใจจะพัฒนามุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. เปนผูที่รักการทํางานรวมกับสมาชิกภายในหมูและกอง
4. เปนผูที่เรียนรูสิ่งใหม ๆ และยอมรับเอาแนวความคิดและเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใช
5. มีบุคลิกลักษณะของการเปนผูนํา
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มองเห็นความตองการของกลุม
7. เปนผูเสียสละมุงทําประโยชนตอสวนรวม
8. เปนผูที่มีความสามารถในการรวมกลุม
9. เปนผูที่มีความสามารถในการประสานงานกับหมูอื่น ๆ
10. เปนผูที่มีความสนใจตองาน
11. เปนผูเขาใจในขบวนการเปลี่ยนแปลง
12. เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
คุณสมบัติของผูน ําที่ดี
ผูนําที่ดีควรจะประกอบดวยคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. มีความรู การเปนผูนํานั้น ความรูเปนสิ่งจําเปนที่สุด เพราะจะเปน
เครื่องมือชวยรักษาสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
2. มีค วามคิด ริ เ ริ่ ม ความคิดริเริ่ มคือความตอ งการที่ จ ะปฏิบั ติสิ่ งใด
สิ่งหนึ่งโดยไมตองมีคําสั่งและแสดงขอคิดเห็นที่จะแกไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
3. มีความกลาหาญ ความกลาหาญคือลักษณะอาการที่ไมกลัวตออันตราย
ความลําบากหรือความเจ็บปวดใด ๆ โดยสามารถควบคุมความกลัวไวได ความกลาหาญนี้จะตองมี
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจจึงจะปฏิบัติเปนผูนําที่ดีได
4. มีความเด็ดขาด ความเด็ดขาดหรือความสามารถที่จะตัดสินใจหรือ
ตกลงใจไดทันทีเมื่อตกลงสั่งการใด ๆ แลว จะสั่งไดอยางเด็ดขาด สั้นและชัดเจน
5. มีความแนบเนียน ความแนบเนียน คือ ความสามารถที่จะตองติดตอ
เกี่ยวของ หรือมีความสัมพันธกับผูอื่น ดวยกิริยาอาการและวาจาที่ถูกตองเหมาะสม โดยไมทํา
ใหผูที่เราติดตอดวยเกิดความกระดางกระเดื่องหรือไมพอใจแกตนได
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6. มีความยุติธรรม ความยุติธรรมคือการปฏิบัติตนใหถูกตองตามความ
ยุติธรรมและศีลธรรม วางตนเปนกลางไมเอนเอียง ในการที่จะกอใหเกิดประโยชนหรือโทษตอ
ผูหนึ่งผูใดความยุติธรรมนี้คือความเที่ยงตรงนั่นเองและไมเกี่ยวกับความยุติธรรมทางกฎหมาย
7. ทาทาง ทาทาง คือ การแสดงออก ซึ่งรูปรางลักษณะของรางกายที่
ตองประสงค มีกิริยาอาการและเครื่องแตงกายที่ถูกตองเหมาะสม
8. มี ค วามอดทน ความอดทน คื อ ความสามารถของร า งกายและ
ความคิดจิ ตใจที่อดทนตอการปฏิบัติกิจ การหรือหนาที่อยา งใดอยา งหนึ่งที่สมเหตุสมผลหรือ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งที่สมเหตุสมผลใหตอเนื่องและบรรลุผ ลสําเร็จ ความอดทนนี้เปนพลั ง
อันหนึ่งที่จะผลักดันงานของเราไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางแทจริง
9. มีค วามกระตือ รือ รน ความกระตือรือรน คือ การมีจิ ตใจจดจ อที่ดี
และมีความเอาใจใส ตอหนา ที่หรือกิจการที่จะตองปฏิบัติอยูเสมอซึ่งเปนคุณสมบัติที่จะใหเรา
ติดตอกับบุคคลอื่นไดงาย นอกจากนี้ความกระตือรือรนยังชวยใหกิจการตาง ๆ ของหนวยสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
10. มีความไมเห็นแกตัว ความไมเห็นแกตัว คือ การขจัดเสียซึ่งความสุข
หรือผลประโยชนแหงตน โดยที่คนอื่นกลับเสียประโยชน ซึ่งก็หมายความวาเปนการขมขืนหรือ
บังคับ ความโลภ ความหลงและความอยากไดของตนเอง คนที่ไมเห็นแกตัวนั้นยอมเปนคนที่มี
ความซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมาและไมทําลายผูอื่น
11. มีความตื่นตัว ความตื่นตัว คือ ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ
ความไมประมาท ไมยืดยาด ทําอะไรทันทีทันควันและมีความวองไวปราดเปรียวอยูเสมอ
12. มีความชั่งใจ (ดุลพินิจ) คือ อํานาจแหงความคิดที่สามารถพิจารณา
สิ่งตาง ๆ หรือเหตุตาง ๆ อยางถูกตอง โดยชั่งน้ําหนักเหตุผลนั้น ๆ และสรุปเปนขอ ๆ ลงความเห็น
หรือขอตกลงใจอันเฉียบแหลม
13. มีความสงบเสงี่ยม ความสงบเสงี่ยม คือ ความไมหยิ่งยโส จองหอง
และไมมีความภูมิใจในสิ่งที่ไรเหตุผล
14. มีความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจ คือ คุณสมบัติประจําตัว
อันเปนแบบอยางของมนุษย คือตองประกอบดวยความเมตตาปราณี ความกรุณา ความสงสาร
ความเห็ นอกเห็ นใจผู อื่ นในลั ก ษณะที่ไ มเสี ยผลประโยชนของส วนรวม อันเปนการแบงเบา
ความรูสึกของผูที่อยูรวมกัน
15. มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ความจงรั ก ภั ก ดี คื อ สภาพหรื อ คุ ณ สมบั ติ
ประจําตัวของการเปนบุคคลที่ซื่อสัตยสุจริตและซื่อตรงตอผูอื่น ตอหนาที่ ตอรัฐนั่นเอง การเปน
ผูนํานั้นจําเปนตองมีความจงรักภักดีตอหมูคณะหรือสวนรวม ทั้งนี้เพื่อความไววางใจ
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16. มีก ารสังคมที่ดี การสังคมที่ดี คือ การมีบุคลิกภาพที่จะเขาสั งคม
ไดอยางถูกตอง หมายความวา การที่เราเปนผูนําที่ดีนั้นจะตองปรับตัวเองใหคบคาสมาคมกับ
เพื่อนมนุษยดวยกันอยางถูกตองแนบเนียน และตองพยายามศึกษาปรับตนใหเขากับสังคมตาง ๆ
ที่เราจะไปติดตอใหไดและถูกตองอีกดวย
17. มีการบังคับตนเอง การบังคับตนเอง คือ การบังคับจิตใจโดยผาน
ทางอารมณซึ่งรับมาจากประสาททั้ง 5 เพื่อมิใหแสดงออกซึ่งกิริยาอาการตาง ๆ ที่ไมเหมาะสมแก
ผูอื่นไดการบังคับตนเองนั้นนับวา เปนสิ่งสํ าคัญมากของผู นํา เพราะตลอดเวลาผูนํา มักจะเปน
เปาสายตาของผูรวมงานอยูเสมอ
ผูต าม และภาวะผูต าม
ผูตาม หมายถึง ผูปฏิบัติงานในองคการที่มีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะตอง
รับคําสั่งจากผูบังคับบัญชามาปฏิบัติใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค
คุณลักษณะพฤติกรรมของผูตาม 5 แบบ มีดังนี้
1) ผูต ามแบบหางเหิน ผูตามแบบนี้เปนคนเฉื่อยชาแตมีความเปนอิสระและ
มีความคิดสรางสรรคสูง ผูตามแบบหางเหินสวนมากเปนผูตามที่มีประสิทธิผล มีประสบการณ
และผานอุปสรรคมากอน
2) ผูต ามแบบปรับตาม ผูตามแบบนี้ เรียกวา ผูตามแบบครับผม เปนผูที่มี
ความกระตือรือรนในการทํางาน แตขาดความคิดสรางสรรค
3) ผูตามแบบเอาตัวรอด ผูตามแบบนี้จะเลือกใชลักษณะผูตามแบบใดขึ้นอยูกับ
สถานการณที่จะเอื้อประโยชนกับตัวเองใหมากที่สุดและมีความเสี่ยงนอยที่สุด
4) ผูต ามแบบเฉื่อยชา ผูตามแบบนี้ชอบพึ่งพาผูอื่นขาดความอิสระ ไมมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
5) ผูตามแบบมีประสิทธิผล ผูตามแบบนี้เปนผูที่ทีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
สูงมีความสามารถในการบริหารจัดการงานไดดวยตนเอง
กิจกรรมทายเรื่องที่ 5 การพัฒนาภาวะผูนํา – ผูตาม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 6
ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา
สาระสําคัญ
การลู ก เสื อไทย ได ถื อกํ า เนิ ด โดยองค พ ระมหากษั ตริ ย ไ ทย ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งมีความเจริญรุดหนา อยางมีคุณคา และ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบาย
ดานการศึกษากับความมั่นคง มีพระราชประสงคเห็นคนไทยมีวินัย รูหนาที่ มีความรับผิดชอบ สราง
วินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน กศน.
ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน มีความตระหนักและ
เห็นคุณคาของกิจการลูกเสือ ซึ่งเปนพระราชมรดกอันล้ําคายิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจ าอยูหัว รัช กาลที่ 6 ไดพ ระราชทานไวให แกปวงชนชาวไทย จึ ง ไดนอ มนํา กิจ การลู กเสื อ
กระบวนการลูกเสือ รวมทั้งเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการลูกเสือมาเปนหลักในการจัด
กิจ กรรม ส งเสริมประสบการณ ใหผู เรียน กศน. ในฐานะที่เปนลูกเสื อ กศน. ใหมีทักษะชีวิต
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนํา อุดมการณ คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ มาใชในชีวิตประจําวัน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสงางามในการ
ดํารงตนใหเปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะการใหบริการ และบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

อธิบายความเปนมา และความสําคัญของลูกเสือ กศน.
อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
ระบุบทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ระบุบทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอสถาบันหลักของชาติ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน.
1.1 ความเปนมาของลูกเสือ กศน.
1.2 ความสําคัญของลูกเสือ กศน.
เรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
เรื่องที่ 3 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
เรื่องที่ 4 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอสถาบันหลักของชาติ
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เวลาที่ใชในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน.
1.1 ความเปนมาของลูกเสือ กศน.
การลูกเสือไทย ไดถือกําเนิดขึ้นโดยองคพระมหากษัตริยไทย และมีความเจริญ
รุดหนาสืบมากวา 107 ป อยางทรงคุณคา ซึ่งเปนพระราชมรดกอันล้ําคายิ่งที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล าเจ าอยูหั ว รัชกาลที่ 6 ได พระราชทานไว ให แก ปวงชนชาวไทย ต อมาสมเด็ จ
พระเจ าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายดา น
การศึกษากับความมั่นคงมีพระราชประสงคเห็นคนไทยมีวินัยรูหนาที่มีความรับผิดชอบ สราง
วินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
1.2 ความสําคัญของลูกเสือ กศน.
สํา นักงาน กศน. ไดตระหนักและเห็นคุณ คา ของกิจการลู กเสื อ จึ งไดนอมนํา
พระบรมราโชบายดังกลาว มากําหนดเปนนโยบายหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติ พรอมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กศน. โดยนํากระบวนการลูกเสือ เนื้อหาความรูตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการลู กเสื อเปน หลั กในการจั ดกิจ กรรมส งเสริ มประสบการณ ใหผู เรียน กศน.
มีทักษะชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถนําอุดมการณคําปฏิญาณ
และกฎของลูก เสือ มาปรับ ใช ใ นชี วิต ประจํา วัน มีร ะเบีย บวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มี ค วามสง า งามในการดํ า รงตนให เ ป น พลเมื อ งดี บํ า เพ็ ญประโยชน ต อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ
ลูกเสือ กศน. เปนลูกเสือที่อยูใ นกองลูกเสือวิส ามัญของสถานศึกษา สังกัด
สํ า นัก งาน กศน. จึง ตอ งมีค วามพรอ มในการประพฤติป ฏิบัต ิต นตามคติพ จนของลู ก เสื อ
วิสามัญ คือ “บริการ” ลู กเสือ กศน. ตองพรอมและพัฒนาตนเอง ทั้งดานรางกาย ดานสติปญญา
ดานจิตใจ ดานศีลธรรม และมีความพรอมในการเปนผูนําในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 ลูกเสือ กศน.
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
ลูกเสือ กศน. เปนผูมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติเปนอยางยิ่ง ดังนั้น ลูกเสือ กศน. ทุกคนพึงนําอุดมการณ คําปฏิญาณ กฎ และ
คติพจนของลูกเสือ เปนหลักในการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสื อ และมี
จิตอาสาให“บริการ”ชวยเหลือกิจการตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน สังคม และสรางความสัมพันธอันดี
กับองคกร หรือหนวยงานอื่น ๆ
การพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาทางดานความคิดเรื่องศาสนา ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันไปตามศาสนาที่ตน
นับถือ มุงเนนยึดมั่นในหลักการของศาสนา เพื่อใหบรรลุผลแหงความจงรักภักดีตอศาสนา
2. พัฒนาทางดานความรูสึกดานคานิยม มุงเนนการเอาใจใส ระมัดระวังในการ
เผชิญปญหา สถานการณปจจุบันเปนพิเศษ
3. พัฒนาทางดานร างกาย มุงเนนการเขารวมกิจกรรมลูกเสือเพื่อใหมีสุขภาพ
แข็งแรง
4. พัฒนาทางดานสติปญญา มุงเนนการทํางานอดิเรก การฝมือ การรูจักใชเวลา
ใหเปนประโยชน
5. พัฒนาทางดานสังคม มุงเนนการปฏิบัติตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
6. พัฒนาทางดานการสรางสัมพันธภาพทางสังคม มุงเนนการทํางานเปนระบบหมู
ในบทบาทของผูนํา และผูตาม
7. พั ฒ นาทางด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชน มุ ง เน น ความสํ า คั ญของความ
รับผิดชอบของตนเองที่มีตอผูอื่นดวยการบําเพ็ญประโยชน
8. พัฒนาทางดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม มุงเนนความสนใจในสิ่งแวดลอม
และอนุรักษธรรมชาติ
การพัฒนาชุมชน สังคม ในดานตาง ๆ เชน
1. การเปนพลเมืองดี และการใชสิทธิเลือกตั้ง (ลูกเสือ กกต.)
2. การดูแลรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
(ลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
3. การสรางความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด (ลูกเสือยาเสพติด)
4. การปองกันและชวยเหลือเมื่อประสบเหตุ (ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย)
5. การชวยอํานวยความสะดวกดานการจราจร (ลูกเสือจราจร)
6. การรวมเฝาระวัง ปองกัน ขอมูลขาวสารที่เปนภัยออนไลน (ลูกเสือไซเบอร)
7. การเสริมสรางทัศนคติ คานิยม ความซื่อสัตยสุจริต (ลูกเสือชอสะอาด)
8. การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหความรูสืบไป (ลูกเสือวัฒนธรรม)
9. การปองกันการทารุณกรรมตอสัตว (ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว)
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10. การชวยดูแล ปองกันอนุรักษปาไม (ลูกเสือปาไม)
11. การสรางความมีระเบียบวินัยตอตนเอง รูจักสามัคคีในหมูคณะและสวนรวม
(ลูกเสือรัฐสภา)
12. การปองกันไมใหเกิดความรุนแรง ลดความเหลื่อมล้ํา (ลูกเสือสันติภาพ)
13. การสรางโอกาสทางเลือกใหกับชีวิต (ลูกเสือสําหรับผูดอยโอกาส)
ลูกเสือ กศน. สามารถเขารวมกิจกรรมดังกลาว หรือคิดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ
ขึ้นมาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอ ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ลูกเสือ กศน. มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเนนการพัฒนาความสามารถ
ศักยภาพ และสมรรถนะที่ทันตอสภาพความจําเปน ตามความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมเพื่ อให มี คุ ณภาพชี วิ ตที่ดี ขึ้ น ดังนั้ น การพั ฒนาตนเอง จะต องมี ความรู ความเข าใจ
ถึงความสําคัญของการพัฒนาในดานตาง ๆ รูวิธีการวางแผนพัฒนาตนเอง ในบทบาทของผูนํา
และผูตาม
ผูเรียน กศน. ที่สมัครเขาเปนลูกเสือ กศน. เริ่มตนดวยการแสวงหาความรูทั่วไป
ที่เกี่ยวกับทักษะการดํารงชีวิต โดยใชกระบวนการคิดเปน ความรูทั่วไปที่เกี่ยวกับทักษะลูกเสือ
กิจ กรรมกลางแจ ง การคิ ดวิเคราะห การตัด สิ นใจแกปญหา และเขา พิ ธีประจํ า กองลู กเสื อ
วิส ามัญ โดยผู กํา กับกองลู กเสื อวิส ามัญจะเปนผู ประกอบพิ ธีประจํ า กองใหแกลู กเสื อ กศน.
ใหลูกเสือ กศน. แตงเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญมาพรอมกันที่ คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den)
หรือสถานที่นัดหมายอื่นที่เหมาะสม เพื่อทบทวนหลักการการเปนพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ
พิจารณาคติพจน คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือทั้ง 10 ขอ ที่จ ะนําสู การปฏิบัติตนเปนคนดี
สํารวจตัวเอง และเขาพิธีประจํากองตามลําดับ
การปฏิบัติตนตามคติพจนของลูกเสือ กศน. คือ “บริการ” ซึ่งเปนเสมือนหัวใจ
ของลูกเสือ กศน. ที่จะตองยึดมั่นในการเสียสละดวยการบริการ แตการบริการนี้มิไดหมายถึง
เปนผูรับใชหรือคนงานการบริการในความหมายของการลูกเสือนี้ เรามุงที่จะอบรมบมนิสัยและ
จิตใจใหไดรูจักเสียสละ ไดรูจั กวิธีหาความรูและประสบการณ ที่เปนประโยชนในอนาคต และ
ในที่สุดก็จะทําใหสามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุขในสังคม
การบริการ หมายถึง การประกอบคุณประโยชนใหแกมนุษยชาติ ดวยการถือวา
เปนเกียรติป ระวัติสู งสุ ดแหงชีวิตของเรา ในการที่ รูจั กเสี ยสละความสุ ขส วนตัวเพื่ อบํา เพ็ ญ
ประโยชนแกผูอื่น เพื่อจุดมุงหมายใหสังคมสามารถดํารงอยูไดโดยปกติ เปนการสอนใหลูกเสือ
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วิสามัญตั้งตนอยูในศีล ธรรมไมเอาเปรียบผู ที่ยากจนหรือดอยกวา นอกจากนั้นการบริการแก
ผูอื่นเปรียบเสมือนเปนการชําระหนี้ที่ไดเกิดมาแลว อาศัยอยูในโลกนี้ก็ดวยความมุงหวังจะให
ทุกคนเขาใจในการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคม มองเห็นความจําเปนของสังคมวาไมมีใครสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง ทุกคนจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันไมวาดานอาหารการกิน ดานเครื่องนุงหม
ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ
ลูกเสือ กศน. พึงนําคําปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือ มาเปนแนวทางการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนี้
1. พัฒนาทางกาย พัฒนาทางดา นรางกาย มุงเนนการเขา รวมกิจกรรมลูกเสื อ
เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง
2. พั ฒนาทางสติ ป ญญาพั ฒนาทางด า นสติ ป ญญา มุ งเน นการทํ างานอดิ เรก
การฝมือ การรูจักใชเวลาใหเปนประโยชน
3. พั ฒนาทางจิตใจศีล ธรรม พั ฒนาทางดา นความคิดเรื่องศาสนา ซึ่งมีวิธีการ
แตกตางกันไปตามศาสนาที่ตนนับถือ มุงเนนยึดมั่นในหลักการของศาสนา เพื่อใหบรรลุผลแหง
ความจงรักภักดีตอศาสนา
4. พัฒนาในเรื่องสรางคานิยมและเจตคติพัฒนาทางดานความรูสึกดานคานิยม
มุงเนนการเอาใจใส ระมัดระวังในการเผชิญปญหา สถานการณปจจุบันเปนพิเศษ
5. พั ฒนาทางสัมพั นธภาพระหวา งบุคคล มุงเนนการปฏิบัติตนใหอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
6. พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม สรางสัมพั นธภาพทางสั งคม มุงเนนการทํางาน
เปนระบบหมูในบทบาทของผูนํา และผูตามที่ดี
7. พัฒนาสัมพันธภาพตอชุมชน มีความรับผิดชอบตอชุมชน มุงเนนความสําคัญ
ของความรับผิดชอบของตนเองที่มีตอผูอื่นดวยการบําเพ็ญประโยชน
8. พั ฒ นาทางด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่ ง แวดล อ ม มุ ง เน น ความสนใจใน
สิ่งแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอ สถาบันหลักของชาติ
ลู ก เสื อ กศน. พึ ง ตระหนั ก การนํ า คํ า ปฏิ ญ าณและกฎของลู ก เสื อ มาใช
ในชีวิตประจําวัน เพื่อความเปนพลเมืองดี มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และรักษาไวซึ่งเอกลักษณของความเปนไทย ขนบธรรมเนียมอันดีของ
ประเพณี ทอ งถิ่น เพื่ อใหเกิด ความรัก ความสามัค คีปรองดอง หลั ก การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน การแลกเปลี่ ยนความรู ความคิดเห็ นซึ่งกันและกัน โดยไมเกี่ยวของ
กับลัทธิทางการเมืองใด ๆ และพัฒนาเสริมสรางทักษะการดําเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิต ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เปนวิถีทางใหเกิดความสงบสุข
ในการดํารงอยูของชาติ ตามเจตนารมณของลูกเสือชาวบานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงเปนองคพระประมุขและทรงรับกิจการลูกเสือชาวบานไวในพระบรมราชานุเคราะห สมาชิก
ที่เกี่ยวของทุกคนจะตองชวยกันดํารงพระเกียรติของพระองคไว
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 4 บทบาทหนาที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีตอ สถาบันหลักของชาติ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 7
ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ
สาระสําคัญ
จากคําปฏิญาณของลูกเสือที่วา “ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ” และลูกเสือ กศน.
ที่เปนลูกเสือวิสามัญ ซึ่งถือคติพจนวา “บริการ” จึงเปนผูที่มีจิตอาสา คือผูที่ไมนิ่งดูดาย เปนผูเอาใจใส
และเป นผู มีจิ ต สํ า นึก มีความพรอมที่จ ะเสี ยสละเพื่ อส ว นรวม โดยการประพฤติ ปฏิบัติต น
มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง รูจักควบคุมอารมณและพฤติกรรม ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น เคารพสิทธิของผูอื่น ตลอดจนเต็มใจที่ชวยเหลือและบริการผูอื่น โดยไมหวังผลตอบแทน
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมาย และความสําคัญของจิตอาสา และการบริการ
อธิบายหลักการของจิตอาสาและการบริการ
ยกตัวอยางกิจกรรมจิตอาสาและการบริการของลูกเสือ กศน.
นําเสนอผลการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเปนจิตอาสา
และการบริการ

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ
1.1 ความหมายของจิตอาสา
1.2 ความสําคัญของจิตอาสา
1.3 ความหมายของการบริการ
1.4 ความสําคัญของการบริการ
เรื่องที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
2.2 ประเภทของจิตอาสา
2.3 หลักการของการบริการ
2.4 ประเภทของการบริการ
เรื่องที่ 3 กิจกรรมจิตอาสา และการใหบริการของลูกเสือ กศน.
เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเปนจิตอาสา และการบริการ
เวลาที่ใชในการศึกษา 12 ชั่วโมง

95

สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ
1.1 ความหมายและความสําคัญของจิตอาสา
จิตอาสา หมายถึง จิตสํานึกเพื่อสวนรวมของคนที่รูจั กความเสียสละ เอาใจใส
เปนธุระใหความรวมมือรวมใจในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม เพื่อชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
และปรารถนาเข า ไปชว ยลดป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ด วยการสละเวลา การลงแรง และ
สรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม และประเทศชาติ
ความสํ า คั ญของจิ ต อาสา เปน การตระหนั ก รู การแสดงออก ทํา ประโยชน
เพื่อสังคม ตลอดจนชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม สาธารณะสมบัติใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก หรือผูที่รองขอความชวยเหลือ โดยใชคุณธรรมเปนหลัก
1.2 ความหมายและความสําคัญของการบริการ
บริการ หมายถึง การใหความชวยเหลื อหรือการบํา เพ็ ญประโยชนตอตนเอง
ตอผูอื่นและตอชุมชน ลูกเสือวิสามัญจะตองมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําวา “บริการ” และลงมือ
ปฏิบัติเรื่องนี้อยางจริงจัง ดวยความจริงใจและโดยมีทักษะหรือความสามารถในการใหบริการ
นั้นดวยความชํานาญ วองไว คือไวใจได หรือเชื่อถือได
ความสําคัญของการบริการ เปนหัวใจสําคัญของลูกเสือ กศน. ซึ่งตองพัฒนาจิตใจ
ใหอยูในศีลธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบผูที่ยากจนหรือดอยกวา ใหรูจักการเสียสละความสุขสวนตัว
เพื่ อบําเพ็ ญประโยชนแกผู อื่น เพื่อจุ ดมุงหมายใหสังคมสามารถดํารงอยูไดโดยปกติ ถือวาเปน
เกียรติประวัติสูงสุดของชีวิต
ลูกเสือวิสามัญมีคติพจนวา “บริการ” (Service) คือ การกําหนดแนวทางสําหรับ
ยึ ดเหนี่ ยวในการเป น ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ว า จะทํ า หน า ที่ ใ นการบริ ก ารช ว ยเหลื อ ผู อื่ น บํ า เพ็ ญ
ประโยชนแกผูอื่นและสังคมที่เราอาศัยอยู หมายถึง การสรางนิสัยใหลูกเสือวิสามัญไมเปนคน
เห็นแกตัวพรอมที่จ ะเสียสละประโยชนส วนตัวใหบริการแกบุคคลอื่ นหรือสั งคมที่เราอาศัยอยู
ทั้งนี้ เมื่อลูกเสือวิสามัญเจริญเติบโตเปนผู ใหญ จะสามารถประกอบอาชีพอยางสุขสบาย ในสังคม
เพราะเขารูจักเสียสละไมเอารัดเอาเปรียบคนอื่น
คติพจน “บริการ” เปนเสมือน “หัวใจ” ของการเปนลูกเสือวิสามัญวาจะตองยึดมั่น
การเสียสละดวยการบริการ แตการบริการนี้มิไดหมายถึงเปนผูรับใชหรือคนงานอยางที่บางคน
เขาใจ การบริการในความหมายของการลูกเสือวิสามัญนั้นมุ งที่จะอบรมบมนิสัยและจิ ตใจให
ลูกเสือวิสามัญไดรูจักเสียสละ ไดรูจักวิธีหาความรู และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอไป
ในอนาคตและในที่สุดจะทําใหเขาสามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุขในสังคม ทั้งนี้ มีหลักใน
การดําเนินการตามคติพจนบริการ
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 จิตอาสา และการบริการ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ
2.1 หลักการของจิตอาสา
หลั ก การของจิ ตอาสา มีที่ มาจากการพั ฒนาตนเองใหมีจิ ตสํ า นึกที่ ดี มี น้ํา ใจ
การที่คนมาอยูรวมกันเปนสังคมยอมตองการพึ่งพากัน โดย
1) การกระทํา ของตนเอง ใหมี ความรับ ผิ ด ชอบตอ ตนเอง เพื่ อ ปอ งกั นไมใ ห
เกิดผลกระทบและความเสียหายตอสวนรวม เชน การมีวินัยในตนเองการควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมการเชื่อฟงคําสั่ง เปนตน
2) บทบาทของตนที่มีตอสังคมในการรักษาประโยชนของสวนรวม เพื่อแกปญหา
สรา งสรรคสั งคม ซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เชน การเคารพสิทธิผูอื่น
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การชวยเหลือผูอื่น เปนตน
2.2 หลักการของการบริการ
หลักการของการบริการ มีดังนี้
1) ใหบริการดวยความสมัครใจ เต็มใจที่จะใหบริการ
2) ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เชน การปฐมพยาบาล
เทคนิคในการชวยชีวิต เปนตน
3) ใหบริการแกผู ที่ตองการรับบริการ เชน คนที่กํา ลั งจะจมน้ําผู ที่ถูกทอดทิ้ง
คนชรา คนปวยและผูไมสามารถชวยตนเองได เปนตน
4) ใหบริการดวยความองอาจ ตั้งใจทํางานใหเสร็จ ดวยความมั่นใจ ดวยความ
รั บ ผิ ดชอบโดยใช ค วามรู ที่ มี อยู ใ ห เ กิ ด ประโยชน อ ย า งแท จ ริ ง อุ ทิ ศให แ ก ง านอย า งจริ ง จั ง
ในขณะนั้นรู จักแบงเวลา แบงลั กษณะงาน มีความมุมานะในการทํางาน ใหเปนผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 กิจกรรมจิตอาสา และการใหบริการของลูกเสือ กศน.
จากอดีตจนถึงปจจุบันประชาชนคนไทยมีการทํางานจิตอาสาอยางหลากหลาย
รูป แบบ โดยไมห วั งผลตอบแทน เน น แรงบั นดาลใจให ค นทุก เพศทุ กวั ย คิ ดที่ จ ะทํ า ความดี
เพื่อสังคม ดังนั้น ลูกเสือ กศน. ก็สามารถที่จะคิดกิจกรรมจิตอาสาและการใหบริการไดเชนกัน
ดังตัวอยางตอไปนี้
1) จิตอาสารักสะอาด เชน ทําความสะอาดวัด/สถานศึกษา โดยการกวาดใบไมแหง
แยกขยะ ฯลฯ
2) จิตอาสารักษโลก เชน ชวยเหลือสุนัขจรจัด เรี่ยไรเงินชวยสัตวเรรอน ปลูกปา
สรางฝาย ฯลฯ
3) จิตอาสากอสราง เชน ซอม/สราง/ทาสี หองเรียน สรางศูนยการเรียนรูภายใน
ชุมชน ฯลฯ
4) จิตอาสาเปนพี่เลี้ยง เชน เลี้ยงอาหารผูปวย เลานิทานใหเด็กกําพรา อานหนังสือ
ใหคนตาบอด ฯลฯ
5) จิตอาสาบริการ เชน ลูกเสือจราจร อาสาพาคนขามถนน อาสาบริการน้ําดื่ม
และอาหาร ฯลฯ
ลูกเสือกับการ “บริการ”
คํา วา “บริการ” หมายถึง การชวยเหลื อหรือการบําเพ็ญประโยชนตอตนเอง
ตอผูอื่น และตอชุมชน ลูกเสือวิสามัญจะตองมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําวา “บริการ” และลงมือ
ปฏิบัติเรื่องนี้อยางจริงจัง ดวยความจริงใจและโดยมีทักษะหรือความสามารถในการใหบริการ
นั้นดวยความช่ําชอง วองไว คือ ไวใจไดหรือเชื่อได
ความเห็นของ บี.พี. เกี่ยวกับ “บริการ”
บี.พี เห็นวา การศึกษาที่เด็กไดรับจากทางบาน ทางโรงเรียน ทางวัด และอื่น ๆ
ยังมีชองโหวอยู 4 ประการ ซึ่งการลูกเสือมุงหมายที่จะอุดชองโหวเหลานั้นโดยเนนการฝกอบรม
ลูกเสือในเรื่องตอไปนี้ คือ
(1) ลักษณะนิสัย และสติปญญา
(2) สุขภาพและแข็งแรง
(3) การฝมือและทักษะ
(4) หนาที่พลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
การลูกเสือมุงหมายที่จะฝกอบรมลูกเสือทั้งในทางรางกาย สติปญญา ศีลธรรม
จิตใจ และสังคม เพื่อใหเปนพลเมืองดี รูจักหนาที่รับผิดชอบและบํา เพ็ญตนใหเปนประโยชน
แกชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ
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ตามคติของลู กเสื อ พลเมืองดี คือ บุคคลที่มีเ กียรติเชื่อถือได มีระเบียบวินั ย
สามารถบังคับใจตนเอง สามารถพึ่ งตนเอง ทั้งเต็มใจและสามารถที่จ ะชวยเหลื อชุมชนและ
บําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
ความมุงหมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสือวิสามัญ
(1) เพื่อใหลูกเสือไดเขารวมในขบวนการลูกเสือวิสามัญ ซึ่งมีผูใหญเปนผูชี้แจง
แนะนํา และทําหนาที่เปนที่ปรึกษา จะโดยใหลู กเสือวิสามัญในกองปกครองกันเอง ประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ และเรียนรูโดยการกระทํา
(2) เพื่อใหลูกเสือวิสามัญไดมีโอกาสฝกปฏิบัติการตามที่ตนถนัด
(3) เพื่ อ ให ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ได ฝ ก หัด รั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและผู อื่น เป นขั้ น ๆ
และเพิ่มการฝกใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยอาศัยระบบหมู
(4) เพื่อใหลูกเสือวิสามัญมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองดวยความพึงพอใจ
และความภาคภูมิใจ โดยการใชระบบเครื่องหมายพิเศษ
(5) เพื่อใหลูกเสือวิสามัญรูจักอดทน นิยมชีวิตกลางแจงและการบริการอยางมี
ชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะการบริการชุมชน
(6) เพื่อสงเสริมการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสม
การบริการหรือการบําเพ็ญประโยชนของลู กเสือวิสามัญในเรื่องการบริการนี้
มีจุ ด มุ งหมาย เพื่ อ ให ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ทุ กคนได เข า ใจความหมาย รู วิ ธี การในการใหบ ริ ก าร
รูหลักในการจัดกิจกรรมดานบริการ และมีความเขาใจสามารถปฏิบัติดวยตนเองได การลูกเสือ
วิสามัญตองการผูเสียสละ ผูมีจิตใจเปนลูกเสืออยางแทจริง (Scouting spirit) ไมเปนคนเห็นแกตัว
ไมทํา อะไรโดยหวังผลสวนตนเปนที่ตั้งอยูตลอดเวลา ในเวลาเดียวกันการเสี ยสละประโยชน
และความสุ ขส วนตัว เพื่ อบริการตามความหมายของการลู กเสื อวิส ามัญนี้ก็ตองใหคํา นึงถึ ง
สภาวะแวดลอมและสถานภาพของตนเองอยูเสมอ ๆ เพื่ อจะไดตระหนักถึงขีดความสามารถ
ของตนเอง จะไดไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว
ประเภทหรือขั้นตอนในการบริการ
(1) บริการแกตนเองกอน เปนการเตรียมตัวเองใหพรอมเสียกอนเพราะถาหาก
เรายังไมพรอม เราก็ไมอาจจะไปใหบริการแกผูอื่นได หรือไดก็ไมดีเทาที่ควร การบริการแกตนเอง
กอนนั้นเปนการฝกในเรื่องการใหบริการไปดวย เพราะคําวาการบริการแกตนเองนั้น หมายถึง
ตัวเรา ครอบครัวของเรา ผูบังคับบัญชาของเรา ผูใตบังคับบัญชาของเรา เพื่อนรวมงาน ญาติสนิท
มิต รสหาย กล า วโดยสรุป ได วา ก อ นที่ เราจะออกไปให บริ การแกผู อื่ นนั้ นจํ า เป นต องสร า ง
ความพรอมใหแกตัวเองเสียกอน เพราะตราบใดที่เรายังตองขอความอุปการะ ตองอยูภายใต
การโอบอุมค้ํา ชูข องผู อื่น ตองขอใหผู อื่นชว ยเหลื อ เราแล ว แสดงว า เรายั งไมพ รอ ม ฉะนั้ น
ลูกเสือวิสามัญตองเตรียมตัวใหพรอมในทุก ๆ ดาน ไมวาการเงิน สุขภาพ เวลาวาง สติปญญา ฯลฯ
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(2) บริการแกหมูคณะและขบวนการลูกเสือ เมื่อเราฝกบริการตนเองแลว ตอไป
ก็ขยายการใหบริการแกหมูคณะของเรากอน เปนการหาประสบการณหรือความชํานาญ ดวยการ
บริการเปนรายบุคคล บริการแกกองลูกเสือของเราในการงานตาง ๆ อันเปนสวนรวมและรวมไปถึง
การใหบริการแกกองลู กเสื ออื่น ซึ่งถือเปนขบวนการของเรา ลูกเสือวิสามัญทุกคนควรไดรับ
การสงเสริมใหชวยเหลื อการดํา เนินกิจการของกองลูกเสื อวิสามัญ หรือกองลู กเสือสํา รองใน
ทุ กวิ ถี ทาง ทั้ งนี้ เพื่ อจะได มี ประสบการณ ภาคปฏิ บั ติ ในการฝ กอบรมลู กเสื อซึ่ งจะช วยให เขา
เหมาะสมที่จะเปนผูกํากับลูกเสือและเปนหัวหนาครอบครัวในอนาคต ลูกเสือวิสามัญควรไดรับ
มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ มี กํ า หนดแน น อนในการช ว ยเหลื อ ผู กํ า กั บ ลู ก เสื อ
ประเทศชาติตองการอาสาสมัครเปนจํานวนมาก เพื่อชวยเหลือในเรื่องการศึกษา มีเรื่องอื่น ๆ
อีกมากมายนอกเหนือไปจากการอาน การเขียน และการคิดเลข ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่เด็กสมัยนี้
จะตองเรียนรูเพื่อจะไดประสบความสําเร็จในชีวิต การที่เวลาเรียนระยะสั้น และครูก็มีจํานวน
จํากัดยอมทําใหเด็กไมมีโอกาสไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ เหลานี้ ดังนั้น ความชวยเหลือของชายหนุมรุนพี่
ที่เปนอาสาสมัครจึงเปนสิ่งที่ประเทศชาติตองการอยางยิ่ง
ลูกเสือสามัญผูซึ่งใหความชวยเหลือในการฝกอบรมหรือในการดําเนินงานของ
กองลูกเสือสามัญ หรือกองลูกเสือสํารอง และโดยเฉพาะในการอยูคายพักแรม นับไดวาเปนผูให
บริการที่มีคุณ คา อยา งยิ่ง ในเวลาเดียวกันงานนี้ยอมนํา ความพอใจมาใหลู กเสื อวิส ามัญเอง
เพราะการฝ กอบรมเด็กนั้นจะไดเห็นเขาสนุกสนาน มีลั กษณะนิสั ยที่ดีขึ้น ยอมทํา ใหลู กเสื อ
วิสามัญ รูสึกวาไดทําอะไรบางอยางที่คุมคาการฝกอบรมแกรุนนองนั้น ลูกเสือวิสามัญจะตองทําตน
ใหเปนตัวอยางที่ดี เพื่อใหรุนนองทําตามดวยการปฏิบัติตนใหเปนสนุกสนาน ราเริง เปนมิตรกับ
คนทุกคน ซื่อสัตยสุจริต มีกริยาสุภาพ และใชวาจาสุภาพไปหยาบโลน
(3) บริการแกชุมชน เพื่อฝกบริการแกตนเอง แกขบวนการลูกเสือแลวก็สมควร
ที่จะไปบริการแกชุมชนตามสติปญญา ประสบการณ และความสามารถ แนวคิดในการบริการ
แกชุมชน คือ การชําระหนี้แกชุมชนดวยการรวมมือกันเสียสละ รวมกันเพื่อดําเนินการจัด
กิจ กรรมอันเปนสาธารณะประโยชน เชน การพั ฒนาอาคารสถานที่ บา นเมืองในชุมชนนั้ น
การสรางสาธารณสถาน การจัดงานรื่นเริง งานสังคมเพื่อประโยชนของสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะทําให
ลูกเสือวิสามัญไดประสบการณ จากชีวิตจริงหลังจากที่เขาพนวัยจากการเปนลูกเสือวิสามัญ ตอไป
เขาจะสามารถปรับตัวเขากั บสังคมที่เขาอาศัยอยูได โดยไมไดเอารัดเอาเปรียบหรือเห็นแกตัวได
การบริ การแก ชุม ชนนั้ นควรเริ่ม ตั้ ง แตชุ ม ชนที่ กองลู ก เสื อ ตั้ ง อยู บ ริ ก ารในเรื่อ งต า ง ๆ เช น
ทําความสะอาด การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ การควบคุมการจราจร การดับเพลิง เปนตน
ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาชุมชน
หลักของการใหบริการ
(1) เปนกิจกรรมที่จําเปนเห็นความจําเปนที่ตองใหบริการ คือ ตองดูวาจะเปน
แคไหน สําหรับเรื่องนั้นที่จะตองไดรับการบริหาร
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(2) ใหบริการดวยความสมัครใจ เต็มใจที่จะใหบริการ
(3) ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เชน การปฐมพยาบาล
เทคนิคในการชวยชีวิต ฯลฯ
(4) ให บ ริ การแก ผู ที่ ต อ งการรั บ บริ ก าร เช น คนที่ กํ า ลั ง จมน้ํ า จะได ค นช ว ย
การพัฒนาชุมชนใหบริการแกผูที่ถูกทอดทิ้ง เชน คนชรา คนปวย และผูไมสามารถชวยตนเองได
(5) บริการดวยความองอาจ ตั้งใจทํา งานใหเสร็จ ดวยความมั่นใจ ดวยความ
รับผิ ดชอบโดยใชความรูที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางแทจ ริง อุทิศเวลาใหแกงานอยางจริงจั ง
ในขณะนั้ น รู จั ก แบ งเวลา แบ งลั ก ษณะงาน มี ค วามมุ มานะในการทํ า งานให เป น ผลสํ า เร็ จ
ตามเปาหมายที่กําหนดไวใหจงไดยอมจะไดรับความสําเร็จเรียบรอยในการทํางาน จะทําใหเรา
รูสึกภูมิใจ
งานบริการ ที่ลูกเสือวิสามัญแตละคนหรือกองลูกเสือวิสามัญจะทําไดนั้น มีหลายประการ
เชน
1) โครงการใชผักตบชวาทําปุยหมัก โครงการนี้เปนโครงการที่ยิงนกสองตัว
ในเวลาเดียวกัน คือ เปนการจํากัดผักตบชวา และเปนการทําปุยหมัก เพื่อใชประโยชนในการ
ปลูกพืชผักตาง ๆ ใหไดผลดียิ่งขึ้น โครงการนี้เสียคาใชจายสอดคลองกับนโยบายของรัฐ และ
อยูในวิสัยที่กองลูกเสือวิสามัญจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) โครงการให บ ริก ารแก ชุ มชน เช น โครงการให ความปลอดภั ย ใน
การจราจร หางานใหคนพิการทํา จัดทําสนามเด็กเลนสําหรับเด็กยากจน พิการ โครงการบริการ
แกผูประสบอุบัติเหตุดวยการพยายามศึกษาหาความรูในเรื่องการปฐมพยาบาล เพื่อจะได
ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางมีสมรรถภาพ การดับเพลิงดวยการเขารับการอบรมวิชาบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ
3) โครงการพัฒนาชุมชน โดยทําการสํารวจความตองการของทองถิ่นแลว
วางแผนและลงมือปฏิบัติตามโครงการนั้น
4) โครงการใหบริการแกกิจกรรมลูกเสือ เชน ปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทําหนาที่กรรมการของกอง ทําหนาที่พี่เลี้ยงชวยดูแลคูหาลูกเสือวิสามัญ และชวยเหลือ
ในการฝกอบรมลูกเสือประเภทอื่น ๆ ในวิชาที่ตนถนัด เชน การผูกเงื่อนเชือก การปฐมพยาบาล
แผนที่ เข็มทิศ ระเบียบแถว เปนตน
การปฏิบัติตนตามคติพจนของลูกเสือวิสามัญ
คติพจน “บริการ” นั้นเปนเสมือน “หัวใจ” ของการลูกเสือวิสามัญวา จะตอง
ยึดมั่นเสียสละดวยการบริการ แตการบริการนี้มิไดหมายถึงเปนผูรับใชหรือคนงานอยางที่บางทาน
เขาใจ บริการในความหมายของการลูกเสือวิสามัญนี้ เรามุงที่จะอบรมนิสัย และจิตใจใหไดรูจัก
เสียสละ ไดรูจักวิธีหาความรู และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต และในที่สุด
ก็ จ ะทํ า ให ส ามารถประกอบอาชี พ โดยปกติ สุ ข ในสั ง คม การบริ ก าร หมายถึ ง ให ประกอบ
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คุณประโยชนแกมนุษยชาติ ดวยการถือวาเปนเกียรติประวัติสูงสุดแหงชีวิตของเราในการที่รูจัก
เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น ทั้งนี้ เพื่อจุดหมายใหสังคมสามารถดํารง
อยูไดโดยปกติ เปนการสอนใหลูกเสือวิสามัญตั้งตนอยูในศีลธรรมไมเอารัดเอาเปรียบผูที่ยากจน
หรือดอยกวา นอกจากนั้น การบริการแกผูอื่นเปรียบเสมือนเปนการชําระหนี้ที่ไดเกิดมาแล ว
อาศัยอยูในโลกนี้ก็ดวยความมุงหวังจะใหทุกคนเขาใจการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคม มองเห็นความ
จําเปนของสังคมวาไมมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง ทุกคนจําเปนตองพึ่งพาอาศัยกัน
ไมวาดานอาหารการกิน ดานเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ ก็ตาม เราตางคน
ตางมีความถนัดในการงานอาชีพของแตละคน แลวจึงนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน ทั้งนี้
เพื่อความอยูรอดของทานและของสังคม ฉะนั้น ทานจึงเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสละ
นั้นเสมือนเปนการชําระหนี้ที่เราไดเกิดมาและอาศัยอยูในสังคมนั้นเสมือนเปนการชําระหนี้ที่เรา
ไดเกิดมาและอาศัยอยูในสังคมนั้น ๆ เพราะเราตองพึ่งผูอื่นอยูตลอดเวลานับแตแรกเกิด
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 กิจกรรมจิตอาสา และการใหบริการของลูกเสือ กศน.
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 4 การปฏิบตั ติ นในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเปนจิตอาสาและการใหบริการ
การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่ อเปนจิตอาสาและการใหบริการ ตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง และความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
ความรับผิดชอบตอตนเอง เปนผูมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเอง ซึ่งนับวา
เปนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอตนเอง มีดังนี้
1. ตั้งใจศึกษาเลาเรียนหาความรู
2. รูจักการออกกําลังกาย เพื่อใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
3. มีความประหยัดรูจักความพอดี
4. ประพฤติตัวใหเหมาะสม ละเวนการกระทําที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย
5. ทํางานที่รับมอบหมายใหสําเร็จ
6. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพึ่งพาตนเองได
ความรั บผิด ชอบตอ สังคม เปนการชวยเหลื อสั งคม ไมทํา ใหผู อื่น หรือสังคม
เดือดรอนไดรับความเสียหาย ไดแก
1. มีความรับผิดชอบตอครอบครัว เชน เชื่อฟงพอแม ชวยเหลืองานบาน ไมทําให
พอแมเสียใจ
2. มีความรับผิ ดชอบตอสถานศึกษา ครูอาจารย เชน ตั้งใจเล า เรียน เชื่อฟ ง
คําสั่งสอนของครูอาจารย ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา ชวยรักษาทรัพยสมบัติ
สถานศึกษา
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3. มีความรับผิดชอบตอบุคคลอื่น เชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ไมเอาเปรียบ
ผูอื่น เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
4. มีความรับผิ ดชอบในฐานะพลเมือง เชน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสั งคม
ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสมบัติของสวนรวม ใหความรวมมือตอสังคมในฐานะพลเมืองดี
การปฏิบตั ติ นในฐานะลูกเสือ กศน. เพือ่ การใหบริการ ตองตระหนักในสิ่งตอไปนี้
1. บริการแกตนเองกอน เปนการเตรียมตนเองใหพรอมที่จะใหบริการตนเองกอน
ทั้งในดานการเงิน สุขภาพ เวลาวาง สติปญญา ฯลฯ หากยังไมมีความพรอม ก็ไมอาจใหบริการ
แกผูอื่นได หรือไดก็ไมดีเทาที่ควร เพราะตราบใดที่เรายังตองขอความชวยเหลือจากผูอื่น หรือ
ตองอยูภายใตการโอบอุมค้ํา ชูของผู อื่น ตองขอใหผู อื่นชวยเหลื อเรา แสดงวา เรายังไมพรอม
ฉะนั้น ลูกเสือ กศน. ตองเตรียมตัวใหพรอมเพื่อการใหบริการ
2. บริการแกหมูคณะ เมื่อฝกบริการตนเองแลว ตองขยายการใหบริการแกหมูคณะ
ในการหาประสบการณ หรือความชํานาญ ดวยการบริการเปนรายบุคคล บริการแกครอบครัว
บริการแกบุคคลใกลชิด อันเปนสวนรวม ลูกเสือ กศน. ทุกคนควรมีประสบการณภาคปฏิบัติ
ในการเปนอาสาสมัครชวยเหลื อหมูคณะดวยการปฏิบัติตนใหเปนคนสนุกสนาน ราเริง เปนมิตร
กับคนทุกคน ซื่อสัตยสุจริต มีกริยาสุภาพ และใชวาจาสุภาพไมหยาบโลน
3. บริการแกชุมชน เมื่อฝกบริการแกตนเอง และบริการแกหมูคณะแลว สมควร
ที่จะไปบริการแกชุมชนตามสติปญญา ประสบการณ และความสามารถแนวคิดในการใหบริการ
แกชุมชน คือ การชําระหนี้แกชุมชนดวยการรวมมือ เสียสละรวมกัน เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม
อันเปนสาธารณะประโยชน เชน การพัฒนาอาคาร สถานที่ บานเมืองในชุมชนนั้น การสรา ง
สาธารณสถาน เชน ทําความสะอาด การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ การควบคุมการจราจร
การดับเพลิง การจัดงานรื่นเริง งานสังคม เพื่อประโยชนของสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะทําใหลูกเสือ กศน.
ไดประสบการณจากชีวิตจริง สามารถปรับตัวเขากับสังคมที่อาศัยอยูได สามารถประกอบอาชีพ
ไดโดยปกติสุข เพราะไดรับการฝกใหรูจักเสียสละ เพื่อบริการแกชุมชนหรือสังคม โดยไมไดเอารัด
เอาเปรียบหรือเห็นแกได
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 4 การปฏิบัตติ นในฐานะลูกเสือ กศน. เพือ่ เปนจิตอาสาและการใหบริการ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 8
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
สาระสําคัญ
ลูกเสือ กศน. ไดรับการพัฒนาตนเองใหเปนผูมีจิตอาสา มีความเสียสละ บําเพ็ญ
ประโยชน เพื่อชุมชนและสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน มีความพรอมในการให “บริการ” แกผูอื่น
ดวยความเต็มใจ
งานบริการที่ลูกเสือ กศน. สามารถนํามาเขียนในลักษณะของโครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม เชน โครงการบริการชุมชน โครงการจิตอาสา โครงการพั ฒนาสิ่ งแวดล อม
โครงการพัฒนาแหล งเรียนรู โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน โครงการชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ
คนพิการในชุมชน เปนตน
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ควรเริ่มตนดวยการสํารวจสภาพ
ชุมชน และนํามาคิดวิเคราะห แยกแยะอยางรอบคอบ มีเรื่องใดบา งที่ลู กเสื อ กศน. สามารถ
ใหบ ริก าร หรือ มีส วนรว มในการปรับ ปรุ ง หรื อพั ฒนาใหดี ขึ้นตามขั้น ตอน เป นเหตุ เป นผล
มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ควรมี ก ารกํ า หนดองค ป ระกอบของการเขี ย นโครงการที่ ชั ด เจน ตั้ ง แต
ชื่อ โครงการ หลั กการและเหตุผ ล วั ต ถุป ระสงค เปา หมาย วิ ธี การดํา เนิน งาน ระยะเวลา
การดํา เนินงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ งบประมาณ สถานที่ ดํา เนินการ ผู รับผิดชอบ
โครงการ ผลหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และการประเมินผล
ลูกเสื อ กศน. ที่เขียนโครงการเพื่อพั ฒนาชุมชนและสังคมเสร็จ เรียบรอยแล ว
ตองไปดําเนินงานทุกขั้นตอนที่ไดกําหนดไวในโครงการ และสรุปรายงานผลการดําเนินงานตาม
โครงการ เพื่อนําผลการดําเนินงานตามโครงการไปนําเสนอในกิจกรรมเขาคายพักแรม
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายความหมาย ความสําคัญของโครงการ
จําแนกลักษณะของโครงการ
ระบุองคประกอบของโครงการ
อธิบายขั้นตอนการเขียนโครงการ
บอกขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ
อภิปรายผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการเสนอผลการดําเนินงาน
ตอที่ประชุม
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ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความสําคัญของโครงการ
เรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ
เรื่องที่ 3 องคประกอบของโครงการ
เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
เรื่องที่ 5 การดําเนินการตามโครงการ
เรื่องที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการเพื่อเสนอตอที่ประชุม
เวลาที่ใชในการศึกษา 12 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
1.1 ความหมายของโครงการ
โครงการ หมายถึง กระบวนการทํางานที่ประกอบไปดวยหลาย ๆ กิจกรรม
ซึ่งมีการทํ า โครงการเปนตามขั้นตอน ความจํ า เป น มีการกํ า หนดวัตถุ ประสงค มีเปา หมาย
ระยะเวลา สถานที่ วิธีดําเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
1.2 ความสําคัญของโครงการ มีดังนี้
1. ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายหรือความตองการของผูรับผิดชอบ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ชวยใหการดําเนินงานนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
3. ชวยชี้ใหเห็นถึงสภาพปญหาของชุมชนที่จําเปนตองใหบริการ
4. ชวยใหการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินงานไดตามแผนงาน
5. ช ว ยให แ ผนงานมี ความชั ดเจนโดยคณะกรรมการหรื อ บุค คลที่ เกี่ ย วข อ ง
มีความเขาใจและรับรูสภาพปญหารวมกัน
6. ชวยใหแผนงานมีทรัพยากรใชเพียงพอเหมาะสําหรับการปฏิบัติงานจริงเพราะ
โครงการมีรายละเอียดเพียงพอ
7. ชวยลดความขัดแยง และขจั ดความซ้ํา ซอนในหนา ที่ที่รับผิ ดชอบของกลุ ม
บุคคล หนวยงาน เพราะโครงการจะมีผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะ
8. เสริมสรา งความเขาใจอันดีและรับผิดชอบรวมกันตามความรูความสามารถ
ของแตละบุคคล
9. สรางความมั่นคงใหกับแผนงานและผูรับผิดชอบมีความมั่นใจในการทํางาน
มากขึ้น
10. ชวยใหงานดําเนินการไปสูเปาหมายไดเร็วขึ้น
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 โครงการเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ
โครงการเปนสวนประกอบที่สําคัญของแผนพัฒนาทุกระดับ ลักษณะของโครงการ
ตองมีจุดมุงหมาย มีเปาหมายการปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาดําเนินการชัดเจน ระบุความตองการ
งบประมาณ หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีการคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดําเนินงานโครงการเสร็จ
ประเภทของโครงการ มีดังนี้
1. โครงการที่มีระยะเวลาเปนตัวกําหนด ไดแก
1.1 โครงการระยะสั้น หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการดําเนินงาน หรือ
กําหนดเวลาดําเนินการ ไมเกิน 2 ป
1.2 โครงการระยะปานกลาง หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการดําเนินงาน
หรือกําหนดเวลาดําเนินการตั้งแต 2 - 5 ป
1.3 โครงการระยะยาว หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการดํา เนินงาน
หรือกําหนดเวลาดําเนินการตั้งแต 5 ป ขึ้นไป
2. โครงการที่มีลักษณะงานเปนตัวกําหนด ไดแก
2.1 โครงการเดิม หรือโครงการตอเนื่อง คือโครงการที่มีลักษณะตอเนื่อง
จากปที่ผานมาอาจเปนโครงการที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดในปเดียว หรือโครงการที่
ตองมีการดําเนินงานตอเนื่อง หรือตอยอดขยายผลไปสูกลุมเปาหมายอื่นๆ ไดเชนปที่ผานมาไดมี
การจัดอบรม “ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาชวยเหลือผูเกี่ยวของกับยาเสพติดสําหรับนักศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน” ในปการศึกษา 2560 ซึ่งในป 2561 ก็อาจมีการดําเนินงานโครงการ
ในลักษณะเดียวกันแตเนนการขยายผลจํานวนกลุมเปาหมายใหเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับผลการ
ดําเนินงานในปกอนหนา โดยใชวิธีการดําเนินงานโครงการตามรูปแบบเดิม
2.2 โครงการใหม คือ โครงการที่จัดทําขึ้นใหม
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 ลักษณะของโครงการ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)

108

เรื่องที่ 3 องคประกอบของโครงการ
การเขียนโครงการที่เปนไปตามลํ าดับขั้นตอน เปนเหตุเปนผล และนาเชื่อถือ
ควรมีการกําหนดองคประกอบของการเขียนโครงการ ไวดังนี้
1. ชื่อโครงการ
: ชื่อโครงการอะไร
2. หลักการและเหตุผล
: เหตุผลทําไมตองทําโครงการ
3. วัตถุประสงค
: ทําโครงการนี้ทําไปเพื่ออะไร
4. เปาหมาย
: ปริมาณเทาใด ทํากับใคร จํานวนเทาใด
6. วิทยากร (ถามี)
: ระบุวาใครเปนผูใหความรู
(ใชเฉพาะโครงการอบรม)
5. วิธีดําเนินการ
: โครงการนี้ทําอยางไร ดําเนินการอยางไร
6. ระยะเวลาดําเนินการ
: จะทําเมื่อใดและนานแคไหน
7. สถานที่ดําเนินการ
: จะทําที่ไหน
8. งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ
: ระบุวาใชทรัพยากรอะไร มีคาอะไรบาง
9 ผูรับผิดชอบโครงการ
: ใครเปนคนทําโครงการ
10. หนวยงานที่เกี่ยวของ
: ระบุวาประสานกับหนวยงานใดบาง
11. การประเมินผล
: จะใชวิธีการใดที่ทําใหรูวา โครงการ
ประสบความสําเร็จ
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ
13. ผูประสานงานโครงการ
: ระบุวาใครเปนผูประสานงานโครงการ
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 องคประกอบของโครงการ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
ขั้นตอนการเขียนโครงการ มีดงั นี้
1. สํารวจชุมชนและสังคม เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ สภาพปญหาตาง ๆ
ที่มีอยูในชุมชน เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหและกําหนดแนวทางการพัฒนา การแกปญหา
โดยการศึกษา สภาพปญหา และสาเหตุของปญหา เพื่อหาวิธีการ คิดคน วิธีการพัฒนา และ
สาเหตุของปญหา โดยใชวิธีการสํารวจขอมูลที่หลากหลาย เชน การสังเกต การศึกษาภูมิหลัง
ของชุมชน การสัมภาษณ การสอบถาม การทําเวทีประชาคม ฯลฯ เปนตน
2. ตรวจสอบขอ มูล หลัง จากที่มีก ารสํา รวจขอ มูล ชุ ม ชนและนํา ขอ มูล มา
สรุป เรี ยบร อยแล ว เพื่ อ ความถู ก ต อ ง ชั ด เจนของข อ มู ล ดั ง กล า ว ควรจั ด ให มี เ วที เ พื่ อ การ
ตรวจสอบขอมูล โดยกลุมเปาหมายที่ใหขอมูลที่สํารวจมาไดมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น
3. นําขอมูล ที่ไดหลังจากตรวจสอบเรียบรอยแลว มาวิเคราะห พรอมจัดลําดับ
ความสําคัญเพื่อจําแนกความสามารถในการจัดทําโครงการ
4. การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือ่ พัฒนาและแกปญ
 หาชุมชนและสังคม
เมื่อผูรับผิดชอบโครงการไดสํารวจชุมชนและสังคม ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหาของชุมชน
และสั งคม และผลสรุปการวิเคราะหของสภาพปญหาชุมชนและสั งคมแลว ก็ตองมากําหนด
แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาชุมชนและสังคมวาชุมชนและสังคมนั้น ๆ มีสภาพปญหา
เปนอยา งไร มีความตองการอยา งไร แล วจึ งกํา หนดแนวทางแกไขตามสภาพปญหานั้น หรือ
เขียนแนวทางเพื่อสนองความตองการของชุมชนและสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ ควรเขียนในลักษณะของ
โครงการ เพื่อดําเนินการ
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาชุมชนและสั งคมควรขอ
ความรวมมือจากบุคคล หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่จะดําเนินการแกไขปญหา หรือ
พัฒนา ไดเขามารวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน หรือรวมกันเขียนโครงการดวย
5. การเขียนและเสนอขออนุมัติโครงการการเขียนโครงการ ผูเขียนโครงการ
ตองนําขอมูลจากการศึกษาสภาพปญหาของชุมชนและสังคม และขอมูลที่ไดจากการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานมาใชเปนขอมูล ประกอบในการเขียนโครงการ ซึ่งการเขียนโครงการ
ควรเขียนใหเปนไปตามรูปแบบขององคประกอบการเขียนโครงการ (ดังตัวอยาง)
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ตัวอยางโครงการ
1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม (กิจกรรมปลูกตนไมในที่สาธารณะ)
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสภาพในปจจุบันมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นทําใหทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูถูกใชไป
อยา งสิ้ นเปลื องจนนา วิตก สภาพตนไมถูกทํา ลายลง บานเมืองขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว
ทําใหประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนในเมืองขาดรมเงาจากตนไมสําหรับพักผอนหยอนใจ ดังนั้น
จึ งควรส งเสริมใหมีการปลู กตนไม เพื่ อใหเกิ ดสภาพแวดล อมที่รมรื่น รมเย็น เพื่ อชวยรักษา
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติทางออม รวมทั้งยังเปนการฝกใหลูกเสือเกิดความรักและหวงแหน
ในตนไม จึงเห็นสมควรใหมี โครงการ/โครงงานนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีตนไมเปนรมเงาสําหรับพักผอนหยอนใจ
3.2 เพื่อใหลูกเสือตระหนักถึงความสําคัญของตนไมวามีประโยชนตอมนุษยและสัตว
3.3 ใหลูกเสือไดมีโอกาสบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม
3.4 ฝกใหลูกเสือมีทักษะในการปลุกตนไมยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
ลูกเสือปลูกตนไมอยางนอยคนละ 1 ตน
4.2 เชิงคุณภาพ
ลูกเสือมีสวนรวมในการปลูกตนไม
5. วิธีดําเนินงาน
5.1 ประชุมวางแผนการปลูกตนไมรวมกับสมาชิกกองลูกเสือ กศน.
5.2 ติดตอของพันธุกลาไมจากศูนยเพาะชํากลาไม
5.3 จัดสภาพแวดลอมบริเวณที่จะปลูกตนไม ติดปายโฆษณาใหบุคคลทั่วไปทราบและ
ขอความรวมมือในการบํารุงรักษาตนไม
5.4 ใหลูกเสือจัดเตรียมเครื่องมือ และอาหารไปใหพรอม
5.5 ลงมือปฏิบัติการ
5.6 สรุปและประเมินผล
6. สถานที่
สวนสาธารณะ วัด หรือโรงเรียน
7. ระยะเวลา
ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน
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8. งบประมาณ
ใชเงินบริจาค จํานวน 3,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูเสนอโครงการรวมกับสมาชิกกองลูกเสือ กศน.
10. หนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยเพาะชํากลาไม
11. การติดตาม ประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมของลูกเสือ กศน.
12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
จะมีตนไมเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่ง บริเวณดังกลาวจะมีรมเงาของตนไมสําหรับพักผอนหยอนใจ
13. ผูป ระสานงานโครงการ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................ผูเสนอโครงการ
(.............................................)
หัวหนานายหมูลูกเสือ กศน. อําเภอ/เขต.......................
ลงชื่อ..............................................ที่ปรึกษาโครงการ
(...........................................)
ครู กศน. ตําบล
ผูกํากับกองลูกเสือ
ลงชื่อ................................................ ผูเห็นชอบโครงการ
(…………………………….…………)
ครู..............................................
ผูกํากับกลุมลูกเสือ
ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ
(.......................................)
ผูอํานวยการศูนย กศน. อําเภอ/เขต............................
ผูอํานวยการลูกเสือ กศน. อําเภอ/เขต..........................
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 5 การดําเนินงานตามโครงการ
การดํ า เนิ น งานตามโครงการ เป นการดํ า เนิ นงานหลั งจากที่ โครงการได รั บ
ความเห็นชอบ หรืออนุมัติใหดําเนินงานตามโครงการที่เขียนเสนอไว โดยดําเนินงานใหเปนไป
ตามแนวทางการดํา เนินงาน หรือวิธีดํา เนินการ หรือกิจ กรรมที่เขียนไวในโครงการ ซึ่งควร
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน ขั้นตอนที่เขียนไว เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึง
ผลที่ควรเกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไว ทั้งนี้การดําเนินงานโครงการควรมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. ดําเนินการทบทวน หรือทําความเขาใจรายละเอียดที่เขียนไวในโครงการที่ไดรับ
การอนุมัติใหดําเนินการ โดยการมีส วนรวมของผู รับผิดชอบโครงการ หรือผูมีส วนเกี่ยวของ
เพื่อการสรางความเขาใจกอนการดําเนินงาน
2. ใหผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินงานตามวิธีดําเนินการ หรือ กิจกรรมที่ปรากฏ
อยูในโครงการที่ไดรับอนุมัติโดยคํานึงถึงผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งควรสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโครงการ
3. เมื่อดําเนินงานตามโครงการเสร็จ สิ้นแลว ควรจัดใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการตามรูปแบบ หรือแนวทางที่กําหนดไวในโครงการ
4. เมื่อประเมินผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูรับผิดชอบโครงการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการเสนอตอผูที่เกี่ยวของ หรือผูอนุมัติโครงการตอไป
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 5 การดําเนินงานตามโครงการ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 5 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 6 การสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการเพือ่ เสนอตอที่ประชุม
หลัง จากที่ผู เ รีย นไดป ฏิบัติต ามโครงการเรีย บรอ ยแลว จะตอ งสรุป ผลการ
ดําเนินงานวาเปนอยางไรดังนั้น การสรุปรายงานผลการดําเนินงานควรประกอบดวยเนื้อหาที่
สําคัญดังตอไปนี้
1. ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับวัตถุประสงค หรือผลที่เกิดขึ้นตาม “ผลที่คาดวา
จะไดรับ” ที่เขียนไวในโครงการ
2. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานตามโครงการ โดยใหระบุ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพรอมแนวทางแกไขเพื่อปองกันไมใหปญหาหรืออุปสรรคเหล านั้น
เกิดขึ้นอีก
3. ขอเสนอแนะ เปนการเขียนขอเสนอแนะแนวทางเพื่ อจะทําใหการปฏิบัติงาน
โครงการในครั้งตอไปประสบผลสําเร็จไดงายขึ้น
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ทั้งนี้ การสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ เพื่อนําเสนอผลตอที่ประชุม
สามารถจัดทําไดตามองคประกอบ ดังนี้
1. สวนนํา เปนสวนแรกของรายงาน ซึ่งควรประกอบดวย
1.1 ปก ควรมีทั้งปกนอก และปกใน ซึ่งมีเนื้อหาซ้ํากัน
1.2 คํานํา หลักการเขียนคํานําที่ดีจะตองทําใหผูอานเกิดความสนใจ ตองการ
ที่จะอานเนื้อหาสวนตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในรายงาน
1.3 สารบัญ หมายถึง การระบุหัวขอสํ า คัญในเล มรายงาน โดยตองเขียน
เรียงลําดับตามเนื้อหาของรายงาน พรอมระบุเลขหนา
2. สวนเนื้อหา ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้
2.1 หลักการและเหตุผลของโครงการ หรือความเปนมาและความสําคัญของ
โครงการ
2.2 วัตถุประสงค
2.3 เปาหมายของโครงการ
2.4 วิธีดําเนินการ หรือกิจกรรมที่ไดดําเนินงานตามโครงการเปนการเขียนถึง
ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการแตละขั้นตอนตามที่ไดปฏิบัติจริง วามีการดําเนินการอยางไร
2.5 ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการเปนการเขียนผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานโครงการ
2.6 ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานโครงการ (เปนการเสนอความคิดเห็นที่
เปนประโยชนตอผูอาน หรือตอการดําเนินงานโครงการในครั้งถัดไป)
2.7 ภาคผนวก (ถามี) เชน รูปภาพจากการดําเนินงานโครงการ แบบสอบถาม
หรือเอกสารที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ เปนตน
ทั้งนี้ เมื่อจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ เสร็จ สิ้นแลว ใหนํา
รูปเลมรายงานสง/เสนอตอผูที่อนุมัติโครงการ หรือผูที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
โครงการ ตอไป
นอกจากนี้ การเสนอผลการดําเนินงานโครงการ บางหนวยงาน หรือบางโครงการ
ผูอนุมัติโครงการ อาจมีความประสงคใหผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอโครงการในลักษณะของ
การพู ด สื่ อสาร ให ผู ที่ เ กี่ ยวข องได รับ ทราบ ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการหรื อผู นํ า เสนอ จึ งควรมี
การเตรียมความพรอมและปฏิบัติ ดังนี้
1. ผูนําเสนอควรมีการสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมใหกับตนเอง ทั้งในเรื่อง
ของบุคลิกภาพ การแตงกายที่เหมาะสม และการทําความเขาใจกับเนื้อหาที่จะนําเสนอเปนอยางดี
หากมีผูนําเสนอมากกวา 1 คน ควรมีการเตรียมการโดยการแบงเนื้อหารับผิดชอบในการนําเสนอ
เพื่อใหการนําเสนอเกิดความตอเนื่อง ราบรื่น
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2. กลา วทักทาย/สวัสดีผูฟ ง โดยเริ่มกลาวทักทายผู อาวุโสที่สุดแลวเรียงลําดับ
รองลงมาจากนั้นแนะนําตนเอง แนะนําสมาชิกในกลุม และแนะนําชื่อโครงการ
3. พูดดวยเสียงที่ดังอยางเหมาะสม ไมเร็ว และไมชาเกินไป
4. หลี กเลี่ ย งการอ า น แต ควรจดเฉพาะหั ว ข อ สํ า คั ญ ๆเพื่ อ ใชเ ตื อ นความจํ า
ในขณะที่พูดรายงาน โดยผูนําเสนอควรจัดความคิดอยางเปนระบบ และนําเสนออยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงายเปนธรรมชาติ
5. ผูนําเสนอควรรักษาเวลาของการนําเสนอ โดยไมพูดวกไปวนมาหรือพูดออก
นอกเรื่องจนเกินเวลา
6. รูจักการใชทาทางประกอบการพูดพอสมควร
7. ควรมีสื่อประกอบการนําเสนอ เพื่อใหการนําเสนอมีความนาสนใจ นาเชื่อถือ
และเพื่อความสมบูรณในการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ และควรเปดโอกาสใหผูฟงได
ซักถามเพิ่มเติม เพื่อความเขาใจในกรณีที่ผูฟงมีขอสงสัย
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 6 การสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการเพือ่ เสนอที่ประชุม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 6 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 9
ทักษะลูกเสือ
สาระสําคัญ
ทัก ษะลูก เสือ เปน ทัก ษะพื้น ฐานที่ลูก เสือ กศน. ควรรู มีค วามเขา ใจและ
สามารถนํา ไปใชในชีวิตประจํา วัน และพั ฒนาใหเปนทักษะในการเอาชีวิตรอด หรือชวยชีวิต
ผูอื่นได ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมสํา หรับการทํา หนาที่ “บริการ” หรือบําเพ็ ญประโยชน
ตอผูอื่น รวมทั้งเปนการฝกฝนตนเองใหเปนมีวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย
ลูกเสื อ กศน. ควรมีทักษะพื้ นฐานเรื่องแผนที่ – เข็มทิศ และเงื่อนเชือก ทั้งนี้
เพราะวิชาแผนที่ชวยใหเขาใจขอมูลพื้นฐานของพิกัด ทิศทาง ตําแหนงที่ตั้ง ตลอดจนลักษณะ
ภู มิ ป ระเทศเบื้ อ งต น ของสถานที่ แ ต ล ะแห ง ช ว ยให ส ามารถวางแผนการเดิ น ทางได อ ย า ง
เหมาะสม และหากมี ก ารใช เข็ ม ทิ ศ ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร ใ ห ข อ มู ล ด า นทิ ศ ทาง
ประกอบแผนที่ดวย ยอมทําใหการเดินทางมีประสิทธิภาพ
สํา หรับเงื่อนเชือก เปนเรื่องสํ าคัญที่ลู กเสื อทั่วโลกจะตองเรียนรู เขาใจ และ
นําไปใชในชีวิตประจํ าวัน โดยเฉพาะอยา งยิ่งตองนําไปใชในการรวมกิจกรรมเขาคายพั กแรม
การสรางฐานผจญภัย การสรางฐานบุกเบิกหรือการผูกมัด รวมทั้ง การใชงานเงื่อนในการชวย
ผูเจ็บปวยได ใหเกิดความปลอดภัยในการทํากิจกรรมการเรียนรูสําหรับการอยูคายพักแรม
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อธิบายความหมายและความสําคัญของแผนที่ – เข็มทิศ
อธิบายสวนประกอบของเข็มทิศ
อธิบายวิธีการใช Google Map และ Google Earth
อธิบายความหมายความสําคัญของเงื่อนเชือกและการผูกแนน
ผูกเงื่อนเชือกไดและบอกชื่อเงื่อนอยางนอย 7 เงื่อน
สาธิตวิธีการผูกแนน อยางนอย 2 วิธี

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 แผนที่ – เข็มทิศ
1.1 ความหมายและความสําคัญของแผนที่
1.2 ความหมายและความสําคัญของเข็มทิศ
เรื่องที่ 2 วิธีการใชแผนที่ – เข็มทิศ
2.1 วิธีการใชแผนที่
2.2 วิธีการใชเข็มทิศ
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เรื่องที่ 3 การใช Google Map และ Google Earth
เรื่องที่ 4 เงื่อนเชือกและการผูกแนน
4.1 ความหมายของเงื่อนเชือกและการผูกแนน
4.2 ความสําคัญของเงื่อนเชือกและการผูกแนน
4.3 การผูกเงื่อนเชือกและการผูกแนน
เวลาที่ใชในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 แผนที่ – เข็มทิศ
1.1 ความหมาย และความสําคัญของแผนที่
แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลกทั้งที่มีอยูตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น โดยจําลองไวบนวัตถุพื้นราบดวยมาตราสวนใดมาตราสวนหนึ่ง
ซึ่งรายละเอียดเหลานี้อาจแสดงดวยเสน สี และสัญลักษณตาง ๆ เชน
สีที่ใชในแผนที่ทางภูมิศาสตร ไดแก
สีน้ําเงินแก
แสดงถึง
ทะเล มหาสมุทรที่ลึกมาก
สีฟาออน
แสดงถึง
เขตน้ําตื้น หรือไหลทวีป
สีเขียว
แสดงถึง
ที่ราบระดับต่ํา
สีเหลือง
แสดงถึง
ที่ราบระดับสูง
สีแสด
แสดงถึง
ภูเขาที่สูงปานกลาง
สีแดง
แสดงถึง
ภูเขาที่สูงมาก
สีน้ําตาล
แสดงถึง
ยอดเขาที่สูงมาก ๆ
สีขาว
แสดงถึง
ยอดเขาที่สูงจนมีหิมะปกคลุม
สีที่ใชในแผนที่ทั่วไป ไดแก
สีดํา
ใชแทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย ยกเวนถนน
สีแดง
ใชแทนรายละเอียดที่เปนถนน
สีน้ําเงิน
ใชแทนรายละเอียดที่เปนน้ําหรือทางน้ํา เชน ทะเล แมน้ํา
สีเขียว
ใชแทนรายละเอียดที่เปนปาไม และบริเวณที่ทําการเพาะปลูก
สีน้ําตาล
ใชแทนลักษณะทรวดทรงความสูง
ความสําคัญของแผนที่
1. ใชเปนเครื่องมือประกอบกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ โดยแผนที่จะให
ขอมูลเบื้องตนของพิกัดทิศทางและตําแหนงของสถานที่ในการเดินทางในเบื้องตนที่ชัดเจนขึ้น
2. แผนที่จะชวยใหเขาใจถึงขอมูลพื้นฐานของสภาพลักษณะภูมิประเทศเบื้องตน
ของสถานที่ในแตละแหง ชวยใหสามารถวางแผนในการเดินทางไดอยางเหมาะสม
3. ความเข า ใจในชนิด ของแผนที่จ ะชว ยให รูจั ก เลื อ กใชป ระโยชน จ ากแผนที่
ในแตละชนิดไดอยางถูกตองเหมาะสม
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ชนิดของแผนที่
แผนที่โดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ชนิด
1) แผนที่แ บนราบ แสดงพื้นผิวโลก ความสูงต่ํา ใชแสดงตําแหนง ระยะทาง
และเสนทาง
2) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไมแสดงความสูงต่ํา ละเอียด
กวาและใชประโยชนไดมากกวาแผนที่แบนราบ
3) แผนที่ภาพถาย ทําขึ้นจากภาพถายทางอากาศ มีความละเอียดและความ
ถูกตองมากกวา แผนที่ชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นอยางชัดเจน
นอกจากนี้ยังแบงชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใชงาน ตัวอยาง เชน
- แผนที่ทั่วไป เชน แผนที่โลก แผนที่ประเทศตาง ๆ
- แผนที่ทรวดทรง หรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ําของภูมิประเทศ
- แผนที่ทหาร เปนแผนที่ยุทธศาสตร ยุทธวิธี
- แผนที่เดินอากาศ ใชสําหรับการบิน เพื่อบอกตําแหนง และทิศทางของเครื่องบิน
- แผนที่เดินเรือ ใชในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง
- แผนที่ประวัติศาสตร แสดงอาณาเขตยุคและสมัยตาง ๆ
- แผนที่การขนสง แสดงการคมนาคมทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
ฯลฯ
สัญลักษณในแผนที่
สัญลักษณ (SYMBOL) เปนเครื่องหมายที่ใชแทนรายละเอียดตาง ๆ ที่ปรากฏ
อยูบนพื้นผิวโลก ฉะนั้น เมื่ออานแผนที่จึงควรตรวจดูเครื่องหมายแผนที่กอนเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะ
ปองกันมิใหตีความหมายสัญลักษณตาง ๆ ผิดพลาดได ในแผนที่ชุด L 7017 (เปนลําดับชุดของ
แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ขนาดระวาง 15 x 15 ลิปดา) จะแสดงสัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณเปนจุด (POINT SYMBOL)
สัญลักษณรูปทรงเรขาคณิต เชน วัด โรงเรียน ศาลาที่พัก ที่ตั้งจังหวัด ฯลฯ
ที่ตั้งจังหวัด อําเภอ
วัดมีโบสถ
ไมมีโบสถ
สํานัก; ศาลาที่พัก
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เจดียพระปรางคหรือสถูป
โบสถคริสตศาสนา
ศาลเจาหรือศาลเทพารักษ; โบสถมุสลิม
โรงเรียน
บอน้ํา
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

แผนที่สังเขปของลูกเสือ
“แผนที่สังเขป” คือ แผนที่หรือรูปภาพแผนที่ หรือเสนทางในการเดินทางแสดง
รายละเอียดตาง ๆ ตามความตองการ แผนที่ สังเขปนี้จะใหความละเอียดถูกตองพอประมาณ
เทานั้น
แผนที่สังเขปของลูก เสือ จะแสดงลั กษณะภูมิประเทศที่เดนชัดที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงกับเสนทาง สิ่งจําเปนในการทําแผนที่สังเขป คือ ตองใชเข็มทิศเปน และรูระยะกาวของตน
โดยทั่วไปคนปกติจะมีความยาว 1 กาวเทากับ 75 เซนติเมตร เดินไดนาทีละ 116 กาว เดินได
ชั่วโมงละ 4 กิโลเมตรโดยประมาณ
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1.2 ความหมาย และความสําคัญของเข็มทิศ
ความหมายของเข็มทิศ
เข็มทิศ คือ เครื่องมือสําหรับใชหาทิศทางหรือบอกทิศทางในแผนที่
ความสําคัญของเข็มทิศ
เข็มทิศ มีความสํ า คัญในการบอกทิศที่ สํ า คัญทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หรืออาจจะบอกรายละเอียดเปน 8 ทิศ 16 ทิศ หรือ 32 ทิศ
ก็ได ในกรณี การเดินทางไกลของลูกเสือ เข็มทิศเปนอุปกรณที่สํ าคัญในการบอกทิศทางไปสู
จุดหมายปลายทาง หากกรณีหลงปาหรือหลงทาง ลูกเสือสามารถแจงพิกัดใหผูชวยเหลือได
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 แผนที่ – เข็มทิศ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 วิธีการใชแผนที่ – เข็มทิศ
2.1 วิธีการใชแผนที่
วางแผนที่ในแนวราบบนพื้นที่ไดระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ
จัดใหแนวตาง ๆ ในแผนที่ขนานกับแนวที่เปนจริงในภูมิประเทศทุกแนว
2.2 วิธีการใชเข็มทิศ
เข็มทิศ มีหลายชนิด เชน เข็ มทิศตลั บธรรมดา เข็ มทิศขอ มือ เข็ มทิศแบบ
เลนซาติก (Lensatic) และเข็มทิศแบบซิลวา (Silva)
เข็มทิศที่ใชในทางการลูกเสือ คือ เข็มทิศแบบซิลวาของสวีเดน เปนเข็มทิศ
และไมโปรแทรกเตอรรวมอยูดวยกัน ทั่วโลกนิยมใชมาก ใชประกอบแผนที่และหาทิศทางไดดี
เหมาะสมกับลูกเสือ เพราะใชงายและสะดวก
สวนประกอบของเข็มทิศแบบซิลวา
1. แผนฐานทําดวยวัสดุโปรงใส
2. ที่ขอบฐานมีมาตราสวนเปนนิ้ว
หรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรชี้ทิศทางที่จะไป
4. เลนสขยาย
5. ตลับเข็มทิศเปนวงกลมหมุนไปมาได
บนกรอบหนาปดของตลับเข็มทิศแบงมุมออกเปน 360 องศา
6. ภายในตลับเข็มทิศตรงกลางมีเข็มแมเหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคาของมุมอยูตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง
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การใชเข็มทิศซิลวา
1. กรณีทราบคาหรือบอกมุมอะซิมุทมาใหและตองการรูวาจะตองเดินไปทางทิศใด
สมมติวา บอกมุมอะซิมุทมาให 60 องศา ใหปฏิบัติดังนี้
(1) วางเข็มทิศบนฝา มือหรือสมุดปกแข็ง
ในแนวระดับ หันลูกศรชี้ทิศทางออกนอกตัว โดยใหเข็ม
แมเหล็กแกวงไปมาไดอิสระ
(2) หมุ นกรอบหนา ป ดของตลั บเข็ มทิ ศ
ใหเลข 60 อยูตรงตําแหนงสําหรับตั้งมุม (ปลายลูกศรชี้
ทิศทาง)
(3) หมุ น ตั ว จนกว า เข็ ม แม เ หล็ ก สี แ ดงภายในตลั บ เข็ ม ทิ ศ ตรงกั บ อั ก ษร N
บนกรอบหนาปด ดังรูป
(4) ดูลู กศรชี้ทิศทางวาชี้ไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น ซึ่งเปนมุม 60 องศา
ในการเดินไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้ไปนั้นใหมองหาจุดเดนในภูมิประเทศที่อยูตรงทิศทางที่ลูกศร
ชี้ไป เชน ตนไม กอนหิน โบสถ เสารั้ว ฯลฯ เปนหลัก แลวเดินตรงไปยังสิ่งนั้น
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การจับเข็มทิศ
ลูกศรกางปลา
ปลายเข็มชี้ตัว N
(N หมายถึง ทิศเหนือ)
เข็มแมเหล็ก
หมุนแกวงตัวไปรอบ ๆ ภายในตลับวงกลมเมื่อเข็ม
แมเหล็กหมุนไปทับลูกศรกางปลาจึงจะสามารถอานคา
มุมได

ขั้นตอนที่ 1
เล็งลูกศรชี้ทางไปที่เปาหมายที่สามารถ
มองเห็นไดงาย

ขั้นตอนที่ 2
ใชปลายนิ้วมือจับเลนสกลมหมุนให
เข็มแมเหล็กทับเข็มกางปลา คามุมอาน
ไดเทากับ 220 องศา
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การกําหนดเปาหมายและหามุม
การอานรายละเอียดของเข็มทิศซิลวา
ตําแหนงที่ 1 เข็มลูกศรชี้ทาง
ตําแหนงที่ 2 เลนสขยาย
ตําแหนงที่ 3 หนาปดวงกลม
แบงมุมออกเปน 360o

ขอควรระวังในการใชเข็มทิศซิลวา
ควรจับถือดวยความระมัดระวัง ไมควรอานเข็มทิศใกลกับสิ่งที่เปนแมเหล็กหรือ
วงจรไฟฟา ควรคํานึงถึงระยะความปลอดภัยโดยประมาณ ดังนี้
สายไฟแรงสูง
50 หลา
สายโทรศัพท โทรเลข
10 หลา
รถยนต
20 หลา
วัสดุที่เปนแรเหล็ก
5 หลา
การใชแผนที่และเข็มทิศเดินทางไกล
1. ยกเข็มทิศใหไดระดับ
2. ปรับมุมอะซิมุทใหเทากับมุมที่กําหนดในแผนที่
3. เล็งตามแนวลูกศรชี้ทิศทาง เปนเสนทางที่จะเดินไป
4. เดินไปเทากับระยะทางที่กําหนดในแผนที่
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การใชเข็มทิศในทีก่ ลางแจง

การหาทิศ
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศขางหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือคอย ๆ หมุน
หนาปดของเข็มทิศ ใหตําแหนงตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหนาปดตรงกับปลายเหนือของ
เข็มทิศ เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแลวจะสามารถอานทิศตาง ๆ ไดอยางถูกตองจากหนาปด
เข็มทิศ
ลู ก เสื อ สามารถนํ า เข็ ม ทิศ ไปใชใ นกิจ กรรมต า ง ๆ ได เชน การเดิ นทางไกล
การสํารวจปา การผจญภัย การสํารวจและการเยือนสถานที่ เปนตน
เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุงหนาไปใหทราบกอนวาเปนทิศใด
เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ จากเข็มทิศได
ตัวอยาง กรณีบอกมุมอะซิมุทมาใหและตองการรูวาจะตองเดินทางไปทิศทางใด
สมมติวามุมอะซิมุท 60 องศา
1. วางเข็มทิศในแนวระดับใหเข็มแมเหล็กหมุนไปมาไดอิสระ
2. หมุนกรอบหนาปดของตลับเข็มทิศใหเลข 60 อยูตรงขีดตําแหนงตั้งมุม
3. หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกวาเข็มแมเหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับ
อักษร N บนกรอบหนาปด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพไว
4. เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ใหเดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเดนที่อยู
ในแนวลูกศรชี้ทิศทางเปนหลัก แลวเดินตรงไปยังสิ่งนั้น
กรณีที่จะหาคาของมุมอะซิมุทจากตําบลที่เรายืนอยู ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป
1. วางเข็มทิศในแนวระดับใหเข็มแมเหล็กหมุนไปมาไดอิสระ
2. หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือตําแหนงที่เราจะเดินทางไป
3. หมุนกรอบหนาปดเข็มทิศไปจนกวาอักษร N บนกรอบหนาปดอยูตรงปลาย
เข็มแมเหล็กสีแดงในตลับเข็มทิศ
4. ตัวเลขบนกรอบหนาปดจะอยูตรงขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุม
คือ คาของมุมที่เราตองการทราบ
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การวัดทิศทางบนแผนที่โดยการใชเข็มทิศ
1. อันดับแรกตองวางแผนที่ใหถูกทิศ
2. ใช ดินสอลากเส น ตรงจากจุ ดที่ เราอยู บนแผนที่ (จุด A) ไปยังจุ ดที่ จ ะตอ ง
เดินทางไป (คือจุด B)
3. วางขอบฐานดานยาวของเข็มทิศขนานพอดีกับเสนตรงที่ใชดินสอลากไว (แนว
เสน A - B) โดยใหลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทางจุด B ดวย
4. หมุนตัวเรือนเข็มทิศบนเข็มทิศไปจนกวาปลายเข็มแมเหล็กสีแดงตรงกับตัวอักษร
N บนกรอบตัวเรือนเข็มทิศ
5. ตัวเลขที่อยูตรงขีดตําแหนงตั้งมุมและอานคามุม คือมุมที่เราจะตองเดินทางไป

(ในภาพคือมุม 60 องศา)
ขอควรระวังในการใชเข็มทิศ
1. จับถือดวยความระมัดระวัง เพราะหนาปดและเข็มบอบบาง ออนไหวงาย
2. อยาใหตก แรงกระเทือนทําใหเสียได
3. ไมควรอานเข็มทิศใกลสิ่งที่เปนแมเหล็กหรือวงจรไฟฟา
4. อยาใหเปยกน้ําจนขึ้นสนิม
5. อยาใหใกลความรอนเข็มทิศจะบิดงอ
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 วิธีการใชแผนที่ - เข็มทิศ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 การใช Google Map และ Google Earth
3.1 การใช Google map เปนบริการเกี่ยวกับแผนที่ผานเว็บบราวเซอรของบริษัท
Google ซึ่งสามารถเปดผานเครื่องคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน ที่เชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต
Google Map เปนแผนที่ที่ผูใชสามารถซูมเขา - ออกเพื่อดูรายละเอียดได สามารถคนหาชื่อ
สถานที่ ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัดได ชวยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถมองได
หลายมุมมอง เชน
1) มุมมอง Map ดูในลักษณะแผนที่ทั่วไป
2) มุมมอง Satellite ดูในลักษณะแผนที่ดาวเทียม ดูที่ตั้งของสถานที่ตาง ๆ
จากภาพถายทางอากาศ
3) มุมมอง Hybrid ดูในลักษณะผสมระหวางมุมมอง Maps และ Satellite
4) มุมมอง Terrain ดูในลักษณะภูมิประเทศ
5) มุมมอง Earth ดูแบบลูกโลก
วิธีคนหาเปาหมายที่กําหนดจาก Google Map
ขั้นตอนการใชงาน
1. สามารถเขาใชงานไดจากหนาแรกของ Google.com โดยคลิกที่แผนที่ ดังรูป
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2. เมื่อเขาสูแผนที่ Google map แลวสามารถคนหาพื้นที่ที่ตองการจากชื่อสามัญ
หรือชื่อที่รูจักกันโดยทั่วไปไดที่เครื่องมือคนหาของ Google map

3. หรือสามารถคนหาไดโดยการขยาย ยอ และเลื่อนแผนที่ไปยังพื้นที่ที่ตองการ
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4. และเมื่อเจอจุดที่ตองการทราบพิกัดแลว ใหคลิกขวายังจุดนั้นและเลือกใชคําสั่ง
“นี่คืออะไร”

5. พิกัดของจุดนั้นจะปรากฏออกมาดังภาพ

3.2 การใช Google Earth
Google Earth เปนโปรแกรมที่ใชบริการภาพถายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง
แลวนํามาสรางเปนแผนที่ 3 มิติจากทุกสถานที่ทั่วโลก เพื่อใหบริการแกสาธารณชน โดยสามารถ
แสดงสถานที่ตาง ๆ ไมเวนแมกระทั่งสถานที่ที่เปนความลับทางยุทธศาสตร บอกถึงเมืองสําคัญ
ที่ตั้งสําคัญ สามารถขยายภาพจากโลกทั้งใบไปสูประเทศ และลงไปถึงวัตถุเล็ก เชน ถนน ตรอก
ซอย รถยนต บานคน และเปนการทํางานแบบออนไลน โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญของประเทศ
ตาง ๆ Google Earth ก็สามารถแสดงภาพถายดาวเทียมที่มีความละเอียดคอนขางสูง เหมือนเรา
ไดเขาไปยืนอยู ณ ที่นั้น ๆ เลย
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การทํางานของ Google Earth เริ่มตนที่นําภาพถายทางอากาศและภาพจาก
ดาวเทียมมาผสมผสานกับเทคโนโลยี streaming แลวเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลของ Google
เพื่อนําเราไปยังจุดตาง ๆ ที่ตองการบนแผนที่โลกดิจิทัล แผนที่นี้เกิดจากการสะสมภาพหลาย ๆ
ภาพจากหลาย ๆ แหลงขอมูลและจากดาวเทียมหลายดวง แลวนํามาปะติดปะตอกันเสมือนกับวา
เปนผืนเดียวกัน หลังจากปะติดปะตอเสร็จแลว Google ไดนําขอมูลอื่น ๆ มาซอนทับอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งแตละชั้นก็จะแสดงรายละเอียดตาง ๆ เชน ที่ตั้งโรงพยาบาล สถานีตํารวจ สนามบิน รวมทั้ง
สถานที่สําคัญอื่น ๆ ทั้งนี้ เครื่องมือที่นํามาใชสรางขอมูล การแสดงผลขอมูลทั้งแบบจุด แบบลายเสน
หรือแบบรูปหลายเหลี่ยม สรางขึ้นมาจากเครื่องมือ ชื่อวา Keyhole Markup Language (KML)
และหลังจากซอนทับขอมูล จัดขอมูลเสร็จแลว Google จะจัดเก็บขอมูลที่ไดในรูปแบบของไฟล
KML Zip (KMZ) ซึ่งจะบีบอัดขอมูลไฟลใหเล็กลง เพื่อใหบริการแกผูใชสถาปตยกรรมแบบ
Client/Sever ที่งายตอการดาวนโหลดไปใชงาน
ประโยชนของโปรแกรม Google Earth เปนโปรแกรมที่ส ามารถดูแผนที่
ไดทุกมุมโลก ประหนึ่งวาเราเปนผูควบคุมและขับเคลื่อนดาวเทียมเอง ประโยชนโดยตรงที่ไดรับ
คือ ไดความรูทางภูมิศาสตร ขอมูลเรื่องการทองเที่ยว การเดินทาง การจราจร ดานที่พัก เปนตน
การคนหาเปาหมายที่กําหนดจากโปรแกรม Google Map หรือ Google Earth
ทํา ไดโ ดยการพิ มพ ชื่ อสถานที่ สํ า คัญ ลงไปในช อ งคน หา สถานที่ สํ า คั ญ อาจระบุ ชื่ อ สถานที่
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด เชน
การคนหาตําแหนงวัดศรีชุม ในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดยใช Google Earth
1) เปดโปรแกรม Google Earth จากสมารทโฟน จะปรากฏหนาจอดังภาพ
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2) แตะที่เครื่องหมายคนหา (รูปแวนขยาย) พิมพคําวา “วัดศรีชุม” หนาจอจะเปนดังภาพ

3) กดเลือกวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จะปรากฏดังภาพ ซึ่งผูใชสามารถ
ขยายดูภาพทางอากาศไดโดยละเอียด
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การใชมุมมอง 3D และมุมมอง Street View บน Google Earth
ถา สั งเกตตรงมุ มดา นล า งซา ยล า งของ
จอสมารทโฟน จะมีเมนูสําคัญ ดังภาพ
ปุมมุมมอง 3D เปนเมนูที่ใชดูภาพทาง
อากาศในลักษณะ 3 มิติ เสมือนมองจากดานบน
ทํามุมเฉียงลงมาขางลาง

ปุมมุมมอง Street View เปนเมนูที่ใชดูภาพถาย
สถานที่จริงของที่แหงนั้น (เปนภาพที่โปรแกรมบันทึกไวอาจ
ไมใชภาพปจจุบัน) เมื่อแตะจะปรากฏเสนสีน้ําเงิน (หากไมมี
เสนสีน้ําเงินปรากฏขึ้นแสดงวาไมมีภาพถายของสถานที่นั้น)
เมื่อแตะตรงตําแหนงใดของแผนที่ โปรแกรมจะ
นํ า ผู ใ ช เ ข า ไปยั ง สถานที่ แ ห ง นั้ น เสมื อ นว า กํ า ลั ง เดิ น อยู
บริเวณนั้นจริง ๆ
ภาพจากมุมมอง Street View เสมือนผูใชเขาไปเดิน
ในวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย จริง ๆ

ผูเรียนจะใชงานไดแคลวคลองขึ้น ดวยการลองคนหาสถานที่ที่คุนเคย โดยทํา ตาม
ขั้นตอนขางตน และฝกใชมุมมอง 2D มุมมอง 3D มุมมอง Street View
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 3 การใช Google Map และ Google Earth
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 4 เงื่อนเชือกและการผูกแนน
4.1 ความหมายของเงื่อนเชือกและการผูกแนน
เงื่อนเชือก หมายถึง การนํา เชือกมาผู กกันเปนเงื่อน เปนปม สํ าหรับตอเชือก
เขาดวยกัน หรือทําเปนบวง สําหรับคลองหรือสวมกับเสา หรือใชผูกกับวัตถุ สําหรับผูกใหแนน
ใชรั้งใหตึง ไมหลุดงาย แตสามารถแกปมไดงาย
4.2 ความสําคัญของเงื่อนเชือกและการผูกแนน
กิ จ กรรมลู ก เสื อ เป น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ ต อ งการให ลู ก เสื อ รู จั ก ใช วั ส ดุ ที่ มี อ ยู
ตามธรรมชาติ เพื่อการดํารงความเปนอยูอยางอิสระและพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด
4.3 การผู ก เงื่อ นเชื อ กและการผู ก แน น เปน ศาสตรและศิ ล ปอ ยา งหนึ่งที่ ลู ก เสื อ
จํา เปนตองเรียนรูเมื่อเขา รวมกิจ กรรมในการอยูคา ยพักแรม การสรา งฐานกิจ กรรมผจญภัย
การตั้งคายพักแรม รวมทั้งการใชงานเงื่อนในการชวยผูเจ็บปวยได
การเรียนรูเรื่องเงื่อนเชือกและการผูกแนน จะตองจดจํา ปฏิบัติไดหาก ผิดพลาดไป
หลุ ด หรือ ขาดก็จ ะเปน อันตรายตอชี วิต และสิ่ ง ของเสี ย หาย ขอแนะนํา ใหทุก คนที่ ตองการ
นําไปใชตองหมั่นฝกฝน ศึกษาหาความรู ผูกเชือกใหเปน นําไปใชงานใหไดถึงคราวจําเปนจะไดใชให
เกิดประโยชน วิธีการผูกเงื่อนเชือกแบงออกเปนลักษณะการใชงานได 3 หมวด 10 เงื่อน ดังนี้
1. หมวดตอเชือก สําหรับการตอเชือกเพื่อตองการใหความยาวของเชือกเพิ่มขึ้น
แตเนื่องจากเชือกในการกูภัยนั้นมี ลักษณะและขนาดที่แตกตา งกัน จึงจําเปนตองมีวิธีการผู ก
เงื่อนที่แตกตางกัน จํานวน 3 เงื่อน ดังนี้
1.1 เงื่อนพิรอด (Reef Knot หรือ Square Knot)
1.2 เงื่อนขัดสมาธิ (Sheet Bend)
1.3 เงื่อนประมง (Fisherman’s Knot)
2. หมวดผูกแนนฉุดลาก รั้ง สําหรับการผูกวัสดุที่ตองการจะเคลื่อนยายหรือ
ยึดตรึงอยูกับที่ แตเนื่องจากวัสดุที่ตองการจะผูกนั้นมี ลักษณะรูปทรงและขนาดที่แตกตางกัน
จึงจําเปนตองมีวิธีการผูกเงื่อนที่แตกตางกัน จํานวน 3 เงื่อน ดังนี้
2.1 เงื่อนผูกรน (Sheep Shank)
2.2 เงื่อนตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch)
2.3 เงื่อนผูกซุง (Timber Hitch)
3. หมวดชวยชีวิต สําหรับการชวยเหลือผู ประสบภัยในกรณี ตาง ๆ ขึ้นอยูกับ
สถานที่และสถานการณ จึงตองมีวิธีการผูกเงื่อนใหเหมาะสมกับงานจํานวน 4 เงื่อน ดังนี้
3.1 เงื่อนเกาอี้ (Fireman’s Chair Knot)
3.2 เงื่อนบวงสายธนู (Bowline Bend)
3.3 เงื่อนขโมย (Knot Steal)
3.4 เงื่อนบันไดปม (Ladder knot)
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การผูกเงื่อนเชือก
การผูกเงื่อนที่สําคัญและควรเรียนรู มีดังนี้
1) เงื่อนพิรอด (Reef Knot หรือ Square Knot) เปนเงื่อนสัญลักษณในเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก แสดงถึงความเปนพี่นองกันของขบวนการลูกเสือทั่วโลก และแทนความสามัคคีของ
ลูกเสือ มีขั้นตอนการผูก ดังนี้
ขั้นที่ 1 ปลายเชือกดานซายทับดานขวา

ขั้นที่ 2 ออมปลายเชือกดานซายลงใตเสนเชือกดานขวาใหปลายเชือกตั้งขึ้น แลว
รวบปลายเชือกเขาหากันโดยใหดานขวาทับดานซาย

ขั้นที่ 3 ยอมปลายเชือกขวามือลอดใตเสนซายมือ จัดเงื่อนใหเรียบรอย

ประโยชน
(1) ใชตอเชือก 2 เสน มีขนาดเทากันเหนียวเทากัน
(2) ใชผูกปลายเชือกเสนเดียวกัน เพื่อผูกมัดหอสิ่งของและวัตถุตาง ๆ
(3) ใชผูกเชือกรองเทา (ผูกเงื่อนพิรอดกระตุกปลาย 2 ขาง)
(4) ใชผูกโบ ผู กชายผาพันแผล (Bandage) ผูกชายผาทําสลิงคลองคอ ใชผู ก
ปลายเชือกกากบาทญี่ปุน
(5) ใชตอผาเพื่อใหไดความยาวตามตองการ ควรเปนผาเหนียว ในกรณีที่ไมมี
เชือก เชน ตอผาปูที่นอน เพื่อใชชวยคนในยามฉุกเฉินเมื่อเวลาเกิดเพลิงไหม ใชชวยคนที่ติดอยู
บนที่สูง โดยใชผาพันคอลูกเสือตอกัน
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2) เงื่อนขัดสมาธิ (Sheet Bend)
ขั้นที่ 1 งอเชือกเสนใหญใหเปนบวง สอดปลายเสนเล็กเขาในบวงโดยสอดจาก
ขางลาง

ขั้นที่ 2 มวนเสนเล็กลงออมดานหลังเสนใหญทั้งคู

ขั้นที่ 3 จับปลายเสนเล็กขึ้นไปลอดเสนตัวเองเปนการขัดไว จัดเงื่อนใหแนนและ
เรียบรอย

ประโยชน
(1) ใชตอเชือกที่มีขนาดเดียวกัน หรือขนาดตางกัน (เสนเล็กพันขัดเสนใหญ)
(2) ใชตอเชือกอ อนกับเชือกแข็ง (เอาเส น ออนพั นขัดเส นแข็ง ) ตอเชือกที่ มี
ลักษณะคอนขางแข็ง เชน เถาวัลย
(3) ใชตอดาย ตอเสนดายเสนไหมทอผา (Weaver’s Knot)
(4) ใชผูกกับขอ หรือบวง (Becket Hitches)
(5) ใช Bending the Sheet หรือ Controlling Rope ที่ปราศจากมุมของใบเรือ
สําหรับเรือเล็ก ๆ
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3) เงื่อนกระหวัดไม
ขั้นที่ 1 ออมปลายเชือกไปคลองหลักหรือราวหรือบวง ใหปลายเชือกอยูขางบน
เสนเชือก

ขั้นที่ 2 สอดปลายเชือกลอดใตเชือกเขาไป

ขั้นที่ 3 ออมปลายเชือกขามเสนที่เปนบวงและเสนที่เปนตัวเชือก

ขั้นที่ 4 สอดปลายเชือกลอดใตตัวเชือก เลยขามไปเสนบวงจัดเงื่อนใหเรียบรอย
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ประโยชน
(1) ใชลามสัตวเลี้ยงไวกับหลัก
(2) ใชผูกเรือแพ
(3) เปนเงื่อนผูกงายแกงาย
4) เงื่อนบวงสายธนู
ขั้นที่ 1 ขดเชือกใหเปนบวงคลายเลข 6 ถือไวดวยมือซาย

ขั้นที่ 2 มือขวาจับปลายเชือกสอดเขาไปในบวง (สอดจากดานลาง)

ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกออมหลังตัวเลข 6 แลวสอดปลายลงในบวงหัวเลข 6 จัดเงื่อน
ใหแนนและเรียบรอย
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ประโยชน
(1) ทําบวงคลองกับวัตถุหรือเสาหลัก เชน ผูกเรือแพไวกับหลัก ทําใหเรือแพ
ขึ้นลงตามน้ําได
(2) ใชทําบวงผูกสัตว เชน วัว ควาย ไวกับหลักหรือตนไม ทําใหสัตวเดินหมุนได
รอบ ๆ หลักหรือตนไม เชือกไมพัน หรือรัดคอสัตว
(3) ใชแทนเงื่อนเกา อี้สํา หรับใหคนนั่ง หรือคล องคนหยอนลงไปในที่ ต่ํา หรือ
ดึงขึ้นไปสูที่สูง
(4) ใชคลองคันธนู
(5) ใชทําบวงตอเชือก หรือใชทําบวงบาท
5) เงื่อนตะกรุดเบ็ด
ขั้นที่ 1 พันเชือกใหเปนบวงสลับกัน

ขั้นที่ 2 เลื่อนบวงใหเขาไปซอน (รูป ก) จนทับกันเปนบวงเดียวกัน (รูป ข)
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ขั้นที่ 3 นําบวงจากขั้นที่ 2 ข. สวมลงในเสาแลวดึงปลายเชือกจัดเงื่อนใหแนน

ประโยชน
(1) ใช ผู กเชื อกกั บเสาหรื อสิ่ งอื่น ๆ จะใหความปลอดภัยมาก ถา ผู กกลาง ๆ
ของเชือก ถาใชปลายเชือกผูกอาจไมแนน กระตุกบอย ๆ จะหลุด ปมเชือกจะคลาย
(2) ใชทําบันไดเชือก บันไดลิง
(3) ใชในการผูกเงื่อนตาง ๆ ที่ผูกกับหลักหรือวัตถุ
(4) ใชในการผูกเงื่อนกระหวัดไม
(5) ใชในการผูกเงื่อนแนน เชน ผูกประกบ กากบาท
(6) ใชในการผูกปากถุงขยะ
6) เงื่อนประมง
ขั้นที่ 1 ใหปลายเชือกซอนกันดังรูป

ขั้นที่ 2 ผูกปลายเชือก ก. รอบตัวเชือก A ดวยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา
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ขั้นที่ 3 ผูกปลายเชือก ข. รอบตัวเชือก B

ขั้นที่ 4 ดึงเสนเชือก A , B ใหปมเงื่อนเขาไปชนกัน

ประโยชน
(1) ใชตอเชือกที่มีขนาดเล็ก (gut) หรือดายเบ็ด (fishing line) ตอเอ็น (leader)
(2) ใชตอเชือก 2 เสนที่มีขนาดเดียวกัน
(3) ผูกคอขวดแยม ใชสําหรับเปนที่ถือหิ้ว และผูกคอขวดตาง ๆ ที่ปากขวดมีขอบ
(4) ใชลากจูง ตอเชือกขนาดใหญใชลากจูง
(5) ใชตอเชือกดายทอ สายเบ็ด ใชตอเชือกกันเปนเกลียว
(6) ผูกสายไฟทํากับระเบิด
7) เงื่อนผูกซุง
ขั้นที่ 1 สอดเชือกใหคลองรอบตนซุงหรือเสา
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ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคลองตัวเชือก

ขั้นที่ 3 พันปลายเชือกรอบเสนตัวเอง 3 – 5 รอบ ดึงตัวเชือก A ใหเงื่อนแนน

ประโยชน
(1) ใชผูกกับวัตถุทอนยาว ๆ เชน ดันซุง วัตถุทรงกระบอก เสา เพื่อการลากโยง
ผูกกอนหิน
(2) ใชผูกทแยง
(3) ใชผูกสัตว เรือ แพ ไวกับทาหรือเสา
(4) เปนเชือกแกงาย เมื่อเชือกหยอน
8) เงื่อนผูกรั้ง
ขั้นที่ 1 นําเชือกคลองกับหลังเสาหรือบวง
ขั้นที่ 2 ใชปลายเชือกพันเชือกเสนยาว โดยพันปลายเกลียวประมาณ 3 - 4 เกลียว
พันลงมาทางดานเปนหวง
ขั้นที่ 3 ดึงปลายเชือกขึ้นไปดานบน แลวพันกับเชือกเสนยาวดานบนเพื่อกันไมให
เกลียวเชือกหลุด
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ประโยชน
ใชผูกสายเต็นท ยึดเสาธงเพื่อกันลม ใชรั้งตนไมเปนเงื่อนเลื่อนใหตึงและหยอนได
9) เงื่อนปมตาไก
วิธีผูก เอาตัวเชือกทําเปนบวงทับปลาย แลวออมเชือก a ออมออกมาทับบวง
สอดปลายเขาในบวง ดึงปลาย a จะเกิดปม

ประโยชน
(1) ใชผูกปลายเชือกใหเปนปม
(2) ใชผูกแทนการพันหัวเชือกชั่วคราว
การผูกแนน มี 3 ประเภท คือ
1. ผูกประกบ (Sheer Lashing)
2. ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
3. ผูกกากบาท (Square Lashing)
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1. การผูกประกบ (Sheer Lashing) มีหลายชนิด เชน ผูกประกบสอง ผูกประกบสาม ผูกประกบสี่
1.1 ผูกประกบ 2 ใชสําหรับตอไม หรือเสา 2 ตนเขาดวยกัน

วิธีผูก
โดยเอาไมที่จะตอมาวางซอนขนานกันตรงปลาย
ที่จะตอ การวางซอนตองซอนกันประมาณ 1 ของความยาว
4

ของไมหรือเสา เอาเชือกผูกตะกรุดเบ็ดกับไมที่เปนหลั ก
หรื อ อั น ใดอั น หนึ่ ง แล ว เอาปลายเชื อ กบิ ด พั น กั น
(แต งงานกั น) แล วพั นรอบไมทั้ ง 2 อั น ใหเชื อกเรี ยงกั น
ความหนาของเชือกที่พันมีขนาดกวางเทากับความกวาง
ของไม 2 อันรวมกัน เอาปลายเชือกพันหักคอไก (พันรอบ
เส น เชื อ กระหว า งไม 2 - 3 รอบ ดึ ง ให แ น น แล ว ผู ก
ตะกรุดเบ็ดบนไมที่ตอหรือบนตนไมอีกตนหนึ่งที่ไมใชอัน
เริ่มตนผูก)
ประโยชน
(1) ใชตอไมหลาย ๆ ทอนเขาดวยกันใหยาว หรือใชมัดไมเขาดวยกัน
(2) ตอความยาวของไมเพื่องานกอสราง
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1.2 ผูกประกบ 3 (Tripod Lashing) มี 2 วิธี
1) วิธีที่ 1

วิธีผูก
ผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาอันกลาง เอาปลายเชือกบิดควั่นเขาดวยกันแลวพันรอบเสา
ทั้ง 3 ตน ใหพันรอบเสาหรือหลัก มีความกวางของเชือกพันอยางนอยเทากับเสนผาศูนยกลาง
ของเสาหรือหลักแลวลงทายดวยผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาอันริม กอนผูกตะกรุดเบ็ดหักคอไก รัดเชือก
ระหวางเสาหรือไมหลักใหแนนเสียกอน
2) วิธีที่ 2
วิธีผูก
โดยวิ ธี พั น รอบเสาสลั บ เป น เลข 8 โดยเริ่ ม ผู ก ตะกรุ ด เบ็ ด ที่ เ สาต น ริ ม ใด
ริมหนึ่ง แลวเอาปลายเชือกพันแตงงานกัน โดยเอาเชือกพันรอบสามทั้ง 3 ตน เมื่อพันไดกวางพอ
หักคอไกระหวางเสารัดจนแนนดีแลว จึงผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่หลักตนริมอีกตนหนึ่งคนละตนกับ
ตนแรก
ประโยชนของผูกประกบ
(1) ใชตอเสา หรือตอไมใหยาว
(2) ทําเสาธงลอย
(3) ตอประกอบ 3 เพื่อทําขาตั้ง
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1.3 การผูกประกบสามแบบพันหัวเชือก (Sail maker’s Lashing)
ผูกประกบสามแบบพันหัวเชือกกันลุย จะผูกประกบ 4 ก็ได

ประโยชน
(1) ทําขาตั้งวางอางน้ําลางมือลางหนา
(2) ใชทําสามเสาในงานกอสราง
2. ผูกทแยง (Diagonal Lashing)
2.1 ผูกทแยง
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วิธีผูก
เอาเชือกพันรอบไมเสาทั้ง 2 ตน ตรงระหวางมุมตรงขาม ดวยเงื่อนผูกซุง เอาปลายเชือก
บิดพันกับตัวเชือกแลวพันรอบไมเสาทั้ง 2 ตน ตามมุมทแยงนั้น (มุมตรงขามคูแรก) 3 รอบ แลวพัน
เปลี่ยนมุมตรงขามคูที่ 2 อีก 3 รอบ แลวพันหักคอไก (พันรอบเชือกระหวางไมเสา) สัก 2 - 3 รอบ
แลวเอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดที่ไมเสาตนใดตนหนึ่ง เก็บปลายเชือกใหเรียบรอย
ประโยชน
(1) ใชในงานกอสราง
(2) ใชผูกเสาหรือไมค้ํายัน เพื่อปองกันเสาลม
2.2 ผูกทแยงฟลิปปนส (Filipino Diagonal Lashing)

ชาวเกาะฟลิปปนสนิยมผูกวิธีนี้ ใชกอสรางที่อยูอาศัยตามปาชนบทไกล ๆ
บานเรือน มักทําดวยไมไผ
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วิธีผูก
ใชเชือกทบ 2 เอาบวงพั นรอบหลักทั้ง 2 ตรงมุมตรงขามคูแรก (คูใดคูหนึ่ง) เอา
เชือกสอดเขาในบวง (ดังรูปที่ 1) จับตัวเชือกดึงใหเชือกรัดไมทั้ง 2 ใหแนน แลวดึงเชือกยอนบวง
พันรอบมุมตรงขาม 2 รอบ (เสนคู) แลวเปลี่ยนพันมุมตรงขามคู 2 อีก 2 รอบ แยกปลายเชือก
ออกพันหักคอไก 2 รอบ ดึงใหแนน เอาปลายเชือกผูกเงื่อนพิรอด
ประโยชน เชนเดียวกับผูกทแยงอื่น ๆ
3. ผูกกากบาท (Square Lashing)
3.1 ผูกกากบาท

วิธีผูก
เริ่มผู กตะกรุดเบ็ดที่ไมอันตั้ง (รูปที่ 1) หรือจะผูกอันขวางกอนก็ได เอาปลาย
เชือกที่ผูกตะกรุดเบ็ด บิดไขวกับตัวเชือก แลวดึงเชือกพันออมใตไมอันขวางทางซาย (ขวาก็ได)
ของไมอันตั้ง ออมไปทางหลังไมอันขวาง ดึงเชือกขึ้นขางบนทางซายของไมอันตั้ง ดึงเชือกออม
มาทางดานหนาไมอันตั้งไปทางขวาบนของไมอันขวาง แลวออมเชือกไปทางดานหลังไมอันขวาง
ดึงเชือกลงใตไมอันขวางทางขวาไมอันตั้ง ดึงออกมาทางดานหนาไมอันตั้งพันออมมาทางซา ย
แลวเริ่มพันจากซายไปใหม ทุกรอบที่พันตองเรียงเชือกใหเรียบรอย พั นเชือกวนไปสัก 3 รอบ
แลวหักคอไก 2 - 3 รอบ เอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดที่ไมอันขวาง (ผูกตะกรุดเบ็ดคนละอันกับ
ขึ้นตนผูก)
ประโยชน
(1) ใชในการกอสราง ทํานั่งรานทาสีอาคาร
(2) ใชในงานสรางคอยพักแรม อุปกรณการพักแรม
3.2 ผูกกากบาทแบบกิลเวลล (Gelwell Scaffold Lashing)
วิธีผูก
กากบาทแบบกิลเวลล วิธีผูกเชนเดียวกับผูกกากบาท แตตองพันหักคอไกทุกรอบ
ที่พัน พันและหักคอไกประมาณ 3 รอบ แลวจบลงดวยผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดเชนเดียวกัน
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ประโยชน
(1) ใชในการกอสรางนั่งราน
(2) ใชในการสรางคายพักแรม
(3) สรางรั้ว ทําคอกสัตว
3.3 กากบาทญี่ปนุ (Japanese Lashing)

วิธีผูก
เปนวิธีผูกกากบาทอีกวิธีหนึ่ง เชนเดียวกับกากบาทของ Thurman แตผูกไดไวกวา
เนื่องจากการฝกอบรมทําขึ้นที่กิลเวลล จึงตั้งชื่อตามสถานที่ฝกอบรม เอาเชือกที่จะผูกทบเขา
ดวยกัน คลองเสาตนตั้ง (ดังรูป 1) ดึงปลายเชือกที่ทบกัน พันพาดบนเสาตนขวางทางดานบนซาย
ดึงออมลงมาใหเสาอันขวางทางซายของอันตั้ง ดึงออมขึ้นดา นหนาเสาอันตั้ง ทํา เชนเดียวกับ
Square Lashing แตพั นพรอมกันที ละ 2 ชาย เมื่อพันไดความกวางตามตองการแล ว แยก
ปลายเชือกออกจากกัน หักคอไก 2 - 3 รอบ ผูกดวยเงื่อนพิรอด (ดังรูป 6 , 7)
ประโยชน
(1) ใชในการกอสราง
(2) ทํารานทาสี
(3) สรางคายพักแรม ทําคอกสัตว
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3.4 กากบาทขันชะเนาะ (Tourniquet Lashing)
เรียกวา กากบาทไทย ก็ได เพราะการทํานั่งรานหรือผูกมัดไทยเรานิยมทําแบบนี้
เพราะรวดเร็ว และแกไดไว
วิธีผูก
วางไมทาบเปนมุมฉาก เชนเดียวกับผูกกากบาท เอาเชือกทําเปนบวงคลองทแยง
มุมกัน เอาไมเล็ ก ๆ แข็งและเหนียวสอดเขาไปในบ วง แล วหมุนไมอันเล็ก ขันเชือกใหบิดเปน
เกลียวแบบขันชะเนาะจนเชือกรัดไมทั้ง 2 อันแนน หมุนไมอันเล็กที่ขันชะเนาะใหทาบขนานกับ
ไมอันตั้งหรืออันขวางก็ได แลวเอาเชือกเล็ก ๆ มัดติดกับไมเสาอันใดอันหนึ่ง

ประโยชน
(1) ใชทํานั่งราน ในงานกอสราง ทาสี
(2) ใชสรางคายพักชั่วคราว
วิธีการเก็บเชือก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบงเชือกออกเปน 8 สวน ใชมือซาย
จับเชือกแลวทบเชือก 3 ครั้ง โดยแตละครั้งใหเชือกยาว
เทากับ 1 ใน 8 สวน เชือกที่เหลืออีก 5 ใน 8 สวน ปลอยไว
สําหรับพัน
ขั้นที่ 2 เอาเชือกที่เหลือ 5 ใน 8 สวน
พันรอบเชือกที่ทบไว โดยเริ่มพันถัดจากปลายบวง (ข)
เขามาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อพันจบเหลือปลายเชือก ใหสอด
ปลายเชือกนั้นเขาในบวง
ขั้นที่ 3 ดึงบวง (ข) เพื่อรั้งบวง (ก) ใหรัดปลายเชือกทีส่ อดไวจนแนนเปนอันเสร็จ
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การรักษาเชือก มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1) ระวังรักษาเชือกใหแหงเสมอ อยาใหเปยกชื้น เพื่อปองกันเชื้อรา
2) การเก็บเชือก ควรขดเก็บเปนวง มัดใหเรียบรอย เก็บใหหางไกลจากมด แมลง
หนู หรือสัตวอื่น ๆ และควรแขวนไว ไมควรวางไวกับพื้น
3) อยาใหเชือกผูกรั้ง เหนี่ยว ยึดหรือลาก ฉุดของหนักเกินกําลังเชือก
4) ขณะใชงาน อยาใหเชือกลากครูด หรือเสี ยดสี กับของแข็ง จะทํา ใหเกลี ยว
ของเชือกสึกกรอนและขาดงาย
5) กอนเอาเชือกผู กมัดกับตนไม กิ่งไมหรือของแข็ง ควรเอากระสอบพันรอบ
ตนไมหรือกิ่งไมกอน และเชือกที่ใชงานเสร็จแลวจะตองระวังรักษา ดังนี้
(1) เชือกที่เลอะโคลนเลนหรือถูกน้ํา เค็ม เมื่อเสร็จ งานแลว ตองชํา ระลา ง
ดวยน้ําจืดใหสะอาด แลวผึ่งใหแหง ขดมัดเก็บไวกับขอหรือบนที่แขวน
(2) เชือกลวดเมื่อเสร็จงาน ตองรีบทําความสะอาด ลา งดวยน้ําจืด เช็ดให
แหงแลวผึ่ งแดดจนแหงสนิท แล วเอาน้ํามันจาระบี หรือยากันสนิมชโลมทาใหทั่ว จึ งเก็บให
เรียบรอย
(3) ปลายเชือกที่ถูกตัด จะตองเอาเชือกเล็ก ๆ พันหัวเชือกเพื่อปองกันเชือก
คลายเกลียว
กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 เงื่อนเชือกและการผูกแนน
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 10
ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
สาระสําคัญ
ลูกเสือ มีหลากหลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมกลางแจง กิจกรรมผจญภัย กิจกรรม
บุกเบิก การสรางสิ่งตา ง ๆ สํ าหรับการปน การขา ม และตองใชทั้งกําลั งกาย กํา ลังความคิด
เพื่อแกปญหา และตัดสินใจ เพื่อใหตนเองและผูที่จะภายหลังมีความสะดวก สบาย และปลอดภัย
ลู กเสื อ กศน. ควรฝ กทั กษะที่ จํ า เป นในการป องกั นภั ย อั นตรายที่ จ ะเกิ ดขึ้ น
ตอตนเอง และผูอื่น ทั้งนี้ รวมถึงการสรางความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะ
ของการเตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ การตั้งสติ และการติดตอขอความชวยเหลือ
จากบุคคลอื่นที่มีความสามารถ เชน หนวยกูชีพ หรือหนวยแพทยฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด
1. บอกความหมาย ความสําคัญของความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
2. บอกหลักการ วิธีการเฝาระวังเบื้องตนในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
3. อธิบายสถานการณหรือโอกาสที่จะเกิดความไมปลอดภัยในการเขารวม
กิจกรรมลูกเสือ
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
1.2 ความสําคัญของความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
เรื่องที่ 2 หลักการ วิธีการในการเฝาระวังเบื้องตนในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
เรื่องที่ 3 การชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไมปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
เวลาที่ใชในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ความหมายของความปลอดภัย
ความปลอดภั ย หมายถึง การที่ ร า งกายปราศจากอุ บั ติ ภัย อยูใ นสภาวะที่
ปราศจากอันตราย หรือสภาวะที่ปราศจากการบาดเจ็บ เจ็บปวด เจ็บปวย จะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับการปฏิบัติหรือการกระทําของตนเอง
1.2 ความสําคัญของความปลอดภัย
ความปลอดภัยชวย ใหเกิดความระมัดระวังในการปองกันตนเอง และผูอื่นใหพน
จากภัยอันตราย หรือการเสียชีวิต โดยการใหคําแนะนําในการใชเครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชน และปลอดภัย
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 ความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 2 หลักการ วิธีการในการเฝาระวังเบื้องตนในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
ลูกเสือตองตระหนักในความสําคัญ และมีจิตสํานึกตอความปลอดภัยในการรวม
กิจกรรม ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
1. ขาดความรู ความเขาใจ ในการรวมกิจกรรมนั้น ๆ ลูกเสือตองทําความเขาใจ
ในกฎ กติกา ของกิจกรรมนั้น ๆ อยางถองแท และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
2. ขาดประสบการณ และขาดความชํานาญ ลูกเสือตองขวนขวายในการหา
ประสบการณ และความรู ทักษะที่จําเปนตอการรวมกิจกรรมนั้น ๆ
3. ขาดความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ ลูกเสือตองเตรียมความพรอม
ทางดานรางกายและจิตใจกอน
4. ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ ความแข็งแรงของอุปกรณ ที่ใชในแตละ
กิจกรรม ลู กเสื อตองตรวจสอบอุปกรณที่ใชในแตละกิจกรรมใหมีสภาพแข็งแรง พรอมใชงาน
อยูเสมอ
การเฝาระวังเบื้องตนในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือเปนการฝกตนเองของลูกเสือ
ใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และภัยอันตรายตาง ๆ เปนวิธีการในการเตรียมความพรอมของลูกเสือ
ทั้งดานรางกายและจิตใจ ดังนี้
ดานรางกาย ลูกเสือตองเตรียมรางกายใหพรอม โดยออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
และหาเวลาพักผอนใหเพียงพอ เพื่อสุขภาพและรางกายจะไดแข็งแรงอยูตลอดเวลา
ดานจิตใจ ลูกเสือตองทํา จิตใจใหสบาย ๆ สรางความรูสึ กที่สนุกสนานพรอม
รวมกิจกรรมตาง ๆ มีความรางเริง พรอมรับการฝ กฝน ปฏิบัติดวยตนเอง หรือชวยผู อื่น หาวิธี
หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ อันจะเกิดขึ้นไดในขณะปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ
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กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 2 หลักการ วิธกี ารในการเฝาระวังเบื้องตนในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 การชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไมปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
การเขารวมกิจกรรมลูกเสือ อาจมีความไมปลอดภัยในดานรางกายขึ้นได ลูกเสือ
จึงมีความจําเปนตองเรียนรูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ
และวิธีการสรางความปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมลูกเสือ ดังนี้
1. สาเหตุที่ทําใหเกิดความไมปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม มี 3 ประการ คือ
1.1 สาเหตุที่เกิดจากมนุษย มีดังนี้
1) ผูปฏิบัติกิจกรรม มีความประมาทโดยคิดวาไมเปนไร ลองผิดลองถูก
หรือรูเทาไมถึงการณ
2) ผูปฏิบัติกิจกรรม มีความเชื่อใจ ไววางใจผูใดผูหนึ่งที่ไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการ และไมมีการตรวจสอบกอน จึงอาจทําใหมีขอผิดพลาดได
3) ผูปฏิบัติกิจกรรมมีสุขภาพไมแข็งแรง หรือมีโรคประจําตัว แตเขารวม
กิจกรรมบางอยางที่อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
4) ผูปฏิบัติกิจกรรมแตงกายไมเหมาะสมในการเขารวมบางกิจกรรม
5) ผูปฏิบัติกิจกรรมขาดการประเมินตนเอง หรือบางครั้งประเมินตนเอง
ผิ ด พลาด โดยคิ ด ว า ตนเองสามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั้ น ได และบางครั้ ง ผู ป ฏิ บั ติ เ กิ ด ความ
คึกคะนองกลั่นแกลง และหยอกลอกัน
6) ผูปฏิบัติกิจกรรม ขาดระเบียบวินัย ไมเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
1.2 สาเหตุที่เกิดจากเครื่องมือ หรืออุปกรณ มีดังนี้
1) ขาดเครื่องมือ และอุป กรณ ในการชวยเหลื อเมื่อเกิด เหตุ ความไม
ปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรมที่เหมาะสม หรืออุปกรณบางชนิดเสื่อมสภาพไมเหมาะที่จ ะ
นํามาใชงาน
2) ขาดความรู ในการใช เครื่ องมื อและอุ ปกรณ แต ล ะประเภท หรื อใช
เครื่องมือและอุปกรณผิดประเภท
3) ขาดทักษะ ความชํานาญ ในการใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ
4) ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ ความแข็งแรงของอุปกรณในฐาน
โดยละเอียด และขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสม
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1.3 สาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีดังนี้
1) ภัย ทางน้ํ า อาจเกิด ความไม ปลอดภั ยในขณะที่ป ฏิบั ติกิ จกรรมได
เชน น้ําหลาก น้ําไหลเชี่ยว เปนตน
2) ภัยทางบก อาจเกิดความไมปลอดภัยในขณะปฏิบัติกิจกรรมได เชน
การสรางสะพานดวยเชือกที่ไปผูกกับตนไม ทําใหตนไมอาจหัก เปนตน
3) ภัยทางอากาศ อาจเกิดความไมปลอดภัยขณะปฏิบัติกิจกรรมได เชน
เกิดมีพายุ ลมแรง เปนตน
2. การสรา งความปลอดภัยในการเขา รวมกิจกรรมลูกเสื อ คือ วิธีการปองกัน
กอนจัดสรางอุปกรณ และกอนเขารวมกิจกรรม โดยมีอุปกรณปองกัน หรือสรางอุปกรณที่ใช
ในกิจ กรรมให ปลอดภั ย โดยให ความรู มี ม าตรการบั ง คับ ควบคุ มการใชอุ ป กรณ ใ ห ถูก กั บ
กิจกรรมจะชวยสรางความปลอดภัยใหกับลูกเสือในการปฏิบัติกิจกรรม เชน กิจกรรมบุกเบิก
กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมเดินทางไกล ดังนี้
2.1 กิจกรรมบุกเบิก
1) ลูกเสือตองเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจ
2) ลู กเสื อ ตองมีระเบี ยบวิ นัย เชื่ อฟ ง และปฏิบั ติตามคํา แนะนํา ของ
ผูกํากับลูกเสือ
3) ลูกเสือตองตรวจเช็คอุปกรณในฐานบุกเบิก อยางสม่ําเสมอ
4) ลูกเสือตองไมกลั่นแกลงเพื่อนขณะทํากิจกรรม
5) ลูกเสือตองเตรียมพรอมทางดานความรู ศึกษากิจกรรม และทําความ
เขาใจกอนเขารวมกิจกรรม
2.2 กิจกรรมผจญภัย
1) ลูกเสือตองการเตรียมความพรอมทางรางกายและจิตใจ
2) ลูกเสือตองมีระเบียบวินัย เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผูกํากับลูกเสือ
3) ลูกเสือตองตรวจเช็คอุปกรณในฐานบุกเบิก อยางสม่ําเสมอ
4) ลูกเสือตองไมกลั่นแกลงเพื่อนขณะทํากิจกรรม
5) ลูกเสือตองเตรียมพรอมทางดานความรู ศึกษากิจกรรม และทํา
ความเขาใจกอนเขารวมกิจกรรม
2.3 กิจกรรมเดินทางไกล
1) กอนที่จะกําหนดเสนทางการเดินทางไกล ลูกเสือตองสํารวจเสนทาง
หากจํ า เปน ตอ งขออนุ ญาต ก็ต องขออนุ ญาตผ า นจากเจ า ของสถานที่ นั้น ๆ และประเพณี
วัฒนธรรมในทองถิ่นนั้นตามสมควร
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2) ในการกําหนดเสนทางเดิน ลูกเสือควรเลี่ยงการเดินตามถนนใหญที่มี
การจราจรคับคั่ง เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
3) ในระหวางการเดินทางไกล ลู กเสื อไมควรแขงขันหรือแทรกกันเดิน
ระหวางหมู
4) ในระหวางการเดินทางไกล ลูกเสือควรออกเดินทางเปนหมู และตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสือ และกฎจราจรอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัย
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 การชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไมปลอดภัยในการเขารวมกิจกรรม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย
ลูกเสือตองปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย ดังนี้
ดานรางกาย ตองเตรียมความพรอมของรางกาย การออกกําลังกาย รักษา
รางกายไมใหเจ็บปวย พรอมปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ได
ดานจิตใจ ควรศึกษาหาความรูในกิจ กรรมลูกเสือโดยเฉพาะลู กเสื อ กศน.
เปนการเตรียมความพร อมดานหนึ่งในการปฏิบัติตนเองและพรอมชวยเหลื อผู อื่นไดตามความ
เหมาะสม
ลู กเสื อต องทํา ความเข า ใจในความหมายของคํา ปฏิ ญาณและกฎของลู กเสื อ
เพื่ อ นํา มาใช ใ นการอยู ร ว มกั น ทั้ง เวลาพบกลุ ม และการเขา ค า ยพั ก แรมร วมกั น วิ เ คราะห
สถานการณ ค วามปลอดภัย ความไมป ลอดภั ย และความเสี่ ย ง วิ เ คราะห ข อดี ข อเสี ย และ
นําขอบกพรองหรือชองทางที่จะปองกันไวเบื้องตน เปนมาตรการในการอยูรวมกันและการเขา
รวมกิจกรรม ดังนี้
1. นําขอมูลจากการวิเคราะหจากกฎของลูกเสือ มาระดมพลังสมองเปรียบเทียบ
กับฐานการเรียนรูและฐานกิจ กรรมที่ส รางขึ้นในคายพั กแรม และสรุปความเสี่ยงเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดเหตุหรือภัยตาง ๆ ไวลวงหนา
2. นําเสนอผลการจัดทํามาตรการในการอยูรวมกัน ทั้งการพบกลุมและการอยู
คายพักแรม เพื่อกําหนดมาตรการใหใชรวมกันอยางเหมาะสม
3. ทดลองนํา ข อบกพร องของกระบวนการผลิ ตที่ มีค วามเสี่ ยงในการปฏิบั ติ
มานําเสนอและแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) เพื่อฝกปฏิบัติ เปนการเตรียมความพรอม เพื่อ
เตรียมการกอนผลิตสื่อหรือสรางคายกิจกรรมลูกเสือ กศน.
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 4 การปฏิบตั ิตนตามหลักความปลอดภัย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 11
การปฐมพยาบาล
สาระสําคัญ
การปฐมพยาบาล เปนการใหความชวยเหลือผู ประสบอุบัติเหตุ หรือผู ที่ไดรับ
บาดเจ็บเบื้องตน โดยใชเครื่องมืออุปกรณที่พึงหาไดในบริเวณนั้น เพื่อชวยบรรเทาอาการ และ
ชวยใหผูบาดเจ็บไดรับอันตรายนอยลง กอนนําสงโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาในโอกาสตอไป
ดังนั้น ผูใหการชวยเหลือตองมีความรู ความสามารถ ในการชวยเหลือเบื้องตน เพื่อปองกันการ
เกิดภาวะแทรกซอน หรือเกิดอาการทรุดลงถึงขั้นอันตรายถึงแกชีวิต
การปฐมพยาบาลผู ประสบอุบัติ เหตุทางรถยนต ทางน้ํา ตกจากที่สู ง หกล ม
ที่มีอาการกระดูกหัก ขอเคล็ด ขอเคลื่อน ผูใหการชวยเหลือควรมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับ
การเขาเฝอก มัดเฝอก การพันดวยผา การใชผาสามเหลี่ยม และการเคลื่อนยายผูปวย
การปฐมพยาบาล ผูมีภาวการณ เปนลม ลมชัก ลมแดด หรือ หมดสติ ผู ใหการ
ชวยเหลื อ ควรมีค วามรู ความสามารถ เกี่ยวกับ การประเมิ นอาการเบื้อ งตน หรือตั ดสิ นใจ
ใชวิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานอยางถูกวิธี ถูกตอง และรวดเร็ว เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน
หรือเกิดอาการทรุดลงถึงขั้นอันตรายถึงแกชีวิต
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล
อธิบายและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลกรณีตาง ๆ อยางนอย 3 วิธีร
อธิบายการวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องตน
สาธิตวิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล
1.2 ความสําคัญของการปฐมพยาบาล
1.3 หลักการของการปฐมพยาบาล
เรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีตาง ๆ
เรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องตน
เรื่องที่ 4 วิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
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เวลาที่ใชในการศึกษา 12 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล
1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล
การบาดเจ็บหรือเกิดการเจ็บปวย ยอมเกิดขึ้นไดทุกเวลา โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
การชวยเหลือผูประสบภัย ถาผูใหการชวยเหลือรูหลักการ First Aid หรือที่เรียกวา การปฐมพยาบาล
สามารถชวยชีวิตผูปวย ชวยบรรเทาความเจ็บปวด ปองกันอาหารของโรคทรุดลงปองกันไมให
เกิดความพิการ หรือโรคแทรกซอนตามมา
การปฐมพยาบาล หมายถึง การใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บเบื้องตน โดยใช
เครื่องมือหรืออุปกรณที่พอจะหาไดในบริเวณนั้น เพื่อชวยบรรเทาอาการและชวยใหผูบาดเจ็บ
ไดรับอันตรายนอยลงกอนจะสงโรงพยาบาล เพื่อใหแพทยทําการรักษา
1.2 ความสําคัญของการปฐมพยาบาล
ในชวงชีวิตของมนุษยทุกคน อาจมีชวงที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยไดทุกเวลา
ทุกสถานที่ โดยเฉพาะอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลตองกระทําอยางรวดเร็วและถูกตอง ดังนั้น
จึงไมจําเปนวาผูใหการปฐมพยาบาลจะตองเปนแพทยหรือพยาบาลเทานั้น เมื่อมีการบาดเจ็บ
เกิดขึ้นผูใหการชวยเหลือสามารถใหการชวยเหลือ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวยได
ความสําคัญของการปฐมพยาบาล มีดังนี้
1. เพื่อชวยเหลือผูบาดเจ็บ
2. เพื่อปองกันและลดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น
3. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและปองกันอันตราย
1.3 หลักการของการปฐมพยาบาล
1. การมอง สํ า รวจความปลอดภัย รวมทั้งสํ า รวจระบบสํ าคัญของรา งกาย
อยางรวดเร็ว และวางแผนใหการชวยเหลืออยางมีสติ ไมตื่นเตนตกใจ
2.-ห า มเคลื่ อ นย า ย หรื อ ไม ค วรเคลื่ อนย า ยผู บ าดเจ็ บ จนกว า จะแน ใ จว า
เคลื่อนยายไดอยางรวดเร็ว ยกเวนกรณีที่เกิดการบาดเจ็บในสถานที่ที่ไมสะดวกตอการปฐมพยาบาล
หรืออาจเกิดอันตรายมากขึ้นทั้งผูบาดเจ็บ และผูชวยเหลือจําเปนตองเคลื่อนยายไปที่ที่ปลอดภัยกอน
3.-ชวยเหลื อดวยความนุมนวลและระมัดระวัง ให การชวยเหลื อตามลํ าดั บ
ความสําคัญของการมีชีวิตหรือตามความรุนแรงที่ผูบาดเจ็บไดรับ ดังนี้
3.1 กลุมอาการชวยเหลือดวน ไดแก หยุดหายใจ หัวใจหยุดเตน หมดสติ
และเสียเลือด
3.2-กลุมอาการชวยเหลือรอง ไดแก ความเจ็ บปวด การบาดเจ็บของกระดูก
และขออัมพาต
กิจกรรมทายเรือ่ งที่ 1 การปฐมพยาบาล
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีตาง ๆ
2.1 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีอบุ ัตเิ หตุ
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิไดวางแผนไวลวงหนา ซึ่งกอใหเกิด
การบาดเจ็ บ พิ ก าร หรื อทํ า ใหท รัพ ยสิ นไดรั บ ความเสี ยหาย นอกจากนี้ค วามหมายในเชิ ง
วิศวกรรมความปลอดภัยนั้น อุบัติเหตุ ยังมีความหมายครอบคลุ มถึงเหตุการณ ที่เกิดขึ้นแล ว
มีผลกระทบกระเทือนตอกระบวนการผลิตปกติ ทําใหเกิดความลาชา หยุดชะงัก หรือเสียเวลา
แมจะไมกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือพิการก็ตาม เชน อุบัติเหตุทางรถยนต หรือทางถนนอุบัติเหตุ
ทางน้ําอุบัติเหตุทั่วไป เปนตน
อุบตั ิเหตุทางรถยนต หรือทางถนน
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเป น สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ค ร า ชี วิ ต คนไทย ซึ่ ง การช ว ยเหลื อ
ผูประสบเหตุอยางถูกวิธีจะชวยลดการบาดเจ็ บรุนแรงและเสียชีวิตได เพราะบอยครั้งที่ผู เขา
ชวยเหลื อ ไดรั บอัน ตรายจากอุบั ติเหตุซ้ํา ซอน จึ ง มีขอ แนะนํา ที่ ควรปฏิบั ติในการชวยเหลื อ
ผูประสบอุบัติเหตุทางถนนอยางถูกวิธี ดังนี้
1. ประเมินสถานการณ จากสภาพแวดลอมและสภาพการจราจรของจุดเกิดเหตุ
โดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยไมดี ควรเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุซ้ําซอน
2. สงสัญญาณเตือนใหผูรวมใชเสนทางเพิม่ ความระมัดระวัง โดยเปดสัญญาณไฟ
ฉุกเฉินของรถคันที่เกิดเหตุ นํากิ่งไม ปายสามเหลี่ยม หรือกรวยสะทอนแสงมาวางไวดานหลังรถ
หางจากจุดเกิดเหตุในระยะไมต่ํากวา 50 เมตร
3. โทรศัพทแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ตํารวจ หนวยแพทยฉุกเฉิน พรอมให
ขอมูลจุดเกิดเหตุ จํานวนและอาการของผูบาดเจ็บ เพื่อเจาหนาที่จะไดวางแผนใหการชวยเหลือ
ผูประสบเหตุไดอยางถูกตอง
4. ช ว ยเหลื อ ผู ที่ มี อ าการรุ น แรงเป น ลํ า ดั บ แรก โดยเฉพาะผู ที่ ห มดสติ
หยุดหายใจ-หัวใจหยุดเตนและเสียเลือดมาก กรณีผูประสบเหตุบาดเจ็บเล็กนอยใหปฐมพยาบาล
เบื้องตนตามอาการ
5. หากไมมีทักษะการชวยเหลื อ หา มเคลื่ อนยา ยผู ประสบเหตุดวยตนเอง
ควรรอใหทีมแพทยฉุกเฉินมาชวยเหลือ และนําสงสถานพยาบาล จะชวยลดการบาดเจ็บรุนแรง
ที่ทําใหผูประสบเหตุพิการหรือเสียชีวิต
การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางถูกวิธีจะชวยลดความเสี่ยงตอการไดรับ
อันตราย และทําใหผู ประสบเหตุไดรับการดูแลอยางปลอดภัย จึ งชวยลดอัตราการบาดเจ็ บ
รุนแรงและเสียชีวิตจากการชวยเหลือไมถูกวิธี
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อุบตั ิเหตุทางน้ํา
อุบัติเหตุทางน้ําอาจเกิดจากสาเหตุที่สําคัญ 2 ประการ คือ ตัวบุคคล และ
สภาพแวดลอม ซึ่งสาเหตุสวนใหญของอุบัติเหตุทางน้ํา มักเกิดจากความประมาท และการกระทํา
ที่ไมปลอดภัยของผูขับเรือ และผูโดยสาร
อยางไรก็ตาม กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ํา สวนใหญผูที่ประสบเหตุที่จะไดรับ
อันตราย คือ ผูที่อยูในสภาวะจมน้ํา และขาดอากาศหายใจ ในที่นี้จึงยกตัวอยางวิธีการปฐมพยาบาล
กรณีจมน้ํา ดังนี้
การจมน้ํา
การจมน้ําทําใหเกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองการชวยชีวิต
และการกูฟนคืนชีพจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหรอดชีวิตมี วิธีการปฐมพยาบาล ดังนี้
(1) จัดใหนอนตะแคงกึ่งคว่ํา รีบตรวจสอบการหายใจ
(2) ถาไมมีการหายใจใหชวยกูชีพทันที
(3) ใหความอบอุนกับรางกายผูจมน้ําโดยถอดเสื้อผาที่เปยกน้ําออกและใชผาแหง
คลุมตัวไว
(4) นําสงสถานพยาบาล
ขอควรระวัง
(1) กรณีผูจมน้ํามีประวัติการจมน้ํา เนื่องจากการกระโดดน้ําหรือเลนกระดาน
โตคลื่ น การชวยเหลื อตองระวังเรื่องกระดูกหัก โดยเฉพาะการเคลื่ อนยายผู จมน้ํา โดยเมื่อนํา
ผูจมน้ําขึ้นถึงน้ําตื้นพอที่ผูชวยเหลือจะยืนไดสะดวกแลวใหใชไมกระดานแข็งสอดใตน้ํารองรับตัว
ผูจมน้ําใชผารัดตัวผูจมน้ําใหติดกับไมไว
(2) ไมควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ําออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร
(3) หากไมสามารถนําผูจมน้ําขึ้นจากน้ําไดโดยเร็วอาจเปาปากบนผิวน้ําโดย
หลีกเลี่ยงการเปาปากใตน้ํา และหามนวดหนาอกระหวางอยูในน้ํา
อุบตั ิเหตุทั่วไป (ตกจากที่สูง หกลม ไฟไหม/น้ํารอนลวก)
อุบัติเหตุทั่วไป เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดไดกับบุคคล ทุกเพศ
และทุกวัย เชน การตกจากที่สูง หกลม ไฟไหม น้ํารอนลวก เปนตน
1. การตกจากที่สงู
การตกจากที่สู ง สามารถทําใหเกิดอันตรายไดรุนแรงมากนอยตาง ๆ กันไป
เชน ตกจากที่สูงมากอาจทําใหเสียชีวิต ทําใหกระดูกสันหลังหัก กดไขสันหลัง กลายเปนอัมพาต
อาจทําใหกระดูกสวนตาง ๆ หัก ในรายที่รุนแรงอาจเปนกระดูกซี่โครงหัก ทําใหเกิดเลือดออก
ในชองปอด และอาจทําใหอวัยวะภายในชองทองที่สําคัญแตกเกิดอันตรายถึงชีวิตได
ทั้งนี้ จากการตกจากที่สู งส วนใหญจ ะส งผลกอใหเกิดการบาดเจ็ บของ
กลามเนื้อและกระดูก ดังนี้
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1.1 ขอเคล็ด หมายถึง การที่ขอมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป ทําใหเนื้อเยื่อออน ๆ
และเอ็นรอบ ๆ ขอ หรือกลามเนื้อ มีการชอกช้ํา ฉีกขาด หรือยึด เนื่องจากขอนั้นถูกบิด พลิก หรือ
แพลงไปทําใหเจ็บปวดมาก
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
(1) ใหขอพักนิ่ง ๆ
(2) ควรยกมือหรือเทาที่เคล็ดใหสูงขึ้น ถาเปนขอมือควรใชผาคลองแขนไว
(3) ภายใน 24 ชั่วโมงแรกใหประคบดวยความเย็น เพื่อใหเลือดใตผิวหนัง
หยุดไหล หลังจากนั้นใหประคบดวยความรอน
(4) พันดวยผา
(5) ภายใน 7 วัน หากอาการไมดีขึ้น ใหไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจใหแนนอนวา
ไมมีกระดูกหักรวมดวย
1.2 ขอเคลื่อน หมายถึง ส วนของขอตอบริเวณปลายกระดูกเคลื่อนหรือหลุ ด
ออกจากที่เกิดจากการถูกกระชากอยางแรง หรือมีโรคที่ขออยูกอนแลว เชน วัณโรคที่ขอสะโพก
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
(1) ใหขอพักนิ่ง อยาพยายามดึงกลับเขาที่
(2) ประคบดวยความเย็น
(3) เขาเฝอกชั่วคราว หรือใชผาพัน
(4) รีบนําสงโรงพยาบาล ควรงดอาหาร น้ํา และยาทุกชนิด
1.3 กระดูก หัก หมายถึง ภาวะที่ก ระดูกไดรับ แรงกระแทกมากเกิน ไป
สงผลใหกระดูกไมสามารถรองรับน้ําหนักจากแรงกระแทกได กอใหเกิดอาการปวด บวม รอน
บริเวณที่หัก ถาจับกระดูกนั้นโยกหรือบิดเล็กนอยจะมีเสียงดังกรอบแกรบ เนื่องจากปลายกระดูก
ที่หักนั้นเสียดสีกัน การเคลื่อนไหวผิดปกติอาจมีบาดแผล และพบปลายกระดูกโผลออกมาเห็นได
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
การหักของกระดูกชิ้นสําคัญ เชน กระดูกเชิงกราน กะโหลกศีรษะ ขากรรไกร
คอ และกระดูกสันหลัง ตองการการดูแลรักษาที่ถูกตอง เพราะการหักของกระดูกเหลานี้จะทํา
อันตรายอยางรุนแรงตอเนื้อเยื่อใกลเคียงกะโหลกศีรษะแตก และสันหลังหักเปนอันตรายมากที่สุด
เพราะวาเนื้อสมองและไขสันหลังถูกทําลายทั้งนี้ เมื่อมีภาวะกระดูกแตกหักในบริเวณกระดูกที่มี
ลักษณะเปนแทงยาว ผูปฐมพยาบาลตองจัดใหมีการเขาเฝอก ซึ่งการเขาเฝอก หมายถึง การใช
วัสดุตาง ๆ พยุง หรือหอหุมอวัยวะที่กระดูกหักใหอยูนิ่ง ซึ่งมีประโยชนชวยใหบริเวณที่บาดเจ็บ
อยูนิ่ง เปนการบรรเทาความเจ็บปวดและปองกันอันตรายเพิ่มมากขึ้น
การปฐมพยาบาลกระดูกหักตองพยายามตรึงกระดูกสวนที่หักใหอยูกับที่
โดยใชวัสดุที่หางาย เชน ไม หรือกระดาษหนังสือพิมพพับใหหนา รวมทั้งผา และเชือกสําหรับ
พันรัดดวย
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กระดูกโผลออกมานอกเนื้อ หามดันกลับเขาไปเปนอันขาด ถามีเลือดออกให
ทําการหามเลือด และปดแผลกอนทําการเขาเฝอกชั่วคราว

การตรวจบริเวณที่หัก ตองทําดวยความระมัดระวัง เพราะอาจทําใหปลาย
กระดูกที่หักเคลื่อนมาเกยกัน หรือทะลุออกมานอกผิวหนัง
การถอดเสื้ อ ผ า ผู บ าดเจ็ บ ควรใช วิ ธี ตั ด ตามตะเข็ บ อย า พยายามให
ผูบาดเจ็บถอดเอง เพราะจะทําใหเจ็บปวดเพิ่มขึ้น
หลักการเขาเฝอกชั่วคราว
(1) วัสดุที่ใชดามตองยาวกวาอวัยวะสวนที่หัก
(2) ไมวางเฝอกลงบนบริเวณที่กระดูกหักโดยตรง ควรมีสิ่งอื่นรอง เชน ผา
วางกอนตลอดแนวเฝอก เพื่อไมใหเฝอกกดลงบริเวณผิวหนังโดยตรง ซึ่งทําใหเจ็บปวด และเกิด
เปนแผลจากเฝอกกดได
(3) มัดเฝอกกับอวัยวะที่หักใหแนนพอควร ถารัดแนนจนเกินไปจะกดผิวหนัง
จนทําใหการไหลเวียนของเลือดไมสะดวกเปนอันตรายได

.
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2. การหกลม
การหกลมเปนอาการหรือพฤติกรรมที่รูจักกันทั่วไป ซึ่งหมายถึง การที่เกิด
การเปลี่ยนทาโดยไมตั้งใจ และเปนผลใหรางกายทรุด หรือลงนอนกับพื้น หรือ ปะทะสิ่งของตาง ๆ
เชน โตะ เตียง
ทั้งนี้ จากการหกลมอาจสงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับสภาพรางกาย และสิ่งแวดลอมในขณะที่เกิดเหตุ เชน เกิดแผลเปด บาดแผลปด และการ
บาดเจ็บในลั กษณะฟกช้ํา ไมมีเลือดออก เปนตนจึงสามารถนําเสนอขอมูลวิธีการปฐมพยาบาล
ไดดังนี้
บาดแผล รอยฉีกขาด รอยแตกแยกของผิวหนัง หรือเยื่อบุสวนที่ลึกกวา
ชั้นผิวหนังถูกทําลาย ทําใหอวัยวะนั้นแยกจากกันดวยสาเหตุตาง ๆ บาดแผลแบงออกเปน 2 ชนิด
(1) บาดแผลเปด คือ บาดแผลที่ผิวหนังฉีกขาดจนเห็นเนื้อขา งใน เชน
แผลถลอก แผลที่เกิดจากการเจาะ การแทง การกระแทก แผลถูกของมีคมบาด แผลฉีกขาด
เนื่องจากวัตถุมีคมอาจลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อ เสนเอ็น ทําใหเสียเลือดมาก แขนขาขาดจากอุบัติเหตุ
ถูกสัตวดุรายกัด หรือถูกยิง เปนตน ซึ่งบาดแผลบางอยางอาจทําใหเสียเลือดมาก และอาจทําให
เสียชีวิตได
การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับบาดแผลที่มีเลือดออกก็คือการหา มเลือด
โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือดของคนเจ็บโดยตรง แตหากหลีกเลี่ยงไมไดใหรีบลางมือดวยสบู
รวมทั้งบริเวณที่เปอนเลือดใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ไมควรถอดหรือเปลี่ยนเสื้อผาของคนเจ็บ
แมวาจะเปอนเลือดจนชุมแลว เพราะอาจยิ่งทําใหเลือดออกมาก
หากสามารถทํา ได ควรทํ า ความสะอาดแผลก อนเพื่ อ ปอ งกั น การติ ดเชื้ อ
โดยล า งแผลดวยน้ํา สะอาด แล วใชผา ก็อซหรือผ า สะอาดวางไวตรงบาดแผล ยกเวนเมื่อเกิด
บาดแผลที่ดวงตา เพราะอาจมีสิ่ งแปลกปลอมทํา ใหดวงตาไดรับบาดเจ็บมากขึ้น แล วใชผ า
สะอาดพันปดแผลไว อยาใหแนนจนชา หากไมมีผาพันแผล สามารถดัดแปลงสิ่งของใกลตัวมา
ใชได เชน ผาเช็ดหนา ชายเสื้อ ชายกระโปรง หรือเนคไท
แผลที่แขนหรือขาใหยกสูง จะชวยใหเลือดไหลชาลง ปกติเลือดจะหยุดไหล
ภายในเวลาประมาณ 15 นาที หากเลือดไหลไมหยุด ใหกดเสนเลือดแดงใหญที่ไปเลี้ยงแขนขา
โดยกดบริเวณเหนือบาดแผล ถาเลื อดออกที่แขนใหกดแขนดานใน ชวงระหวา งขอศอกและ
หัวไหล ถาเลือดออกที่ขาใหกดที่หนาขาบริเวณขาหนีบ
การหามเลือดโดยการกดเสนเลือดแดงใหญควรทําก็ตอเมื่อใชวิธีการหามเลือด
โดยการกดบาดแผลหรือใชผาพันแผลแลวไมไดผล เพราะจะทําใหอวัยวะที่ต่ํากวาจุดกดขาดเลือด
ไปเลี้ยง หากกดนาน ๆ กลามเนื้ออาจตายได จึงไมควรกดเสนเลือดแดงใหญเกินกวาครั้งละ 15 นาที

163

สําหรับบาดแผลที่ศีรษะ ไมควรใชน้ําลางแผล เพราะจะทําใหปดขวางทางออก
ของแรงดันภายใน และสมองอาจติดเชื้อโรคที่อยูในน้ํา ได หากมีเลื อดไหลออกจากปาก จมูก
หรือหูอยาพยายามหามเลือด เพราะจะปดกั้นทางออกของแรงดันในสมองเชนกัน
การทําความสะอาดบาดแผลเล็กนอย
วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเล็ กนอ ย ทํา ไดโดยล า งมือใหส ะอาดทุกครั้ ง
กอนที่จะทําแผล ใชน้ําสะอาดลางแผล ใชสบูออน ๆ ลางผิวหนังที่อยูรอบ ๆ บาดแผล แลวลาง
ดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการกระทบบาดแผลโดยตรง ใชผากอซหรือผาสะอาดซับแผล
ใหแหง แลวใสยาสําหรับแผลสด เชน โพวิโดนไอโอดีน ซึ่งจะชวยลดการติดเชื้อได จากนั้นเปด
แผลดวยผาพันแผล
(2) บาดแผลปด คือ บาดแผลที่ไมมีรอยแผลใหเห็นบนผิวหนังภายนอก
อาจเห็นเพียงแครอยเขียวช้ํา แตบางกรณีเนื้อเยื่อภายในอาจถูกกระแทกอยางแรง ทําใหเลือด
ตกใน บางครั้งอวัยวะภายในไดรับความเสียหายมาก เชน มามแตก ตับแตก หรือเลือดคั่งในสมอง
ระยะแรกอาจไมแสดงอาการใด ๆ แตเมื่อเวลาผานไปคนเจ็บอาจอาเจียน เลือดออกปาก หรือจมูก
หนาวสั่น ตัวซีด เจ็บปวดรุนแรง หมดสติ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมาก
แผลฟกซ้ําไมมีเลือดออก
บาดแผลฟกซ้ําจะไมมีเลือดออกมาภายนอก แตเกิดอาการบวม ผิวเปลี่ยนสี
และมีรอยฟกซ้ํา ซึ่งเกิดจากเสนเลือดบริเวณนั้นแตกแตผิวหนังไมฉีกขาด จึงทําใหเลือดซึมอยูใต
ผิวหนัง ระยะแรกจะมีสีแดงแลวเปลี่ยนเปนสีมวงคล้ําในเวลาตอมา
คนสวนใหญมักไมใสใจกับแผลฟกซ้ํา แตความจริงแลวแผลฟกซ้ําก็มีวิธีการ
ดูแลที่ถูกตองเชนกัน กอนอื่นใหตรวจดูวาไมมีบาดแผล หรืออาการอื่น ๆ หรือกระดูกหักรวมดวย
ให คนเจ็ บนั่ งในท าที่ ส บาย แล วประคบแผลด วยถุ งน้ํ า แข็ งหรื อถุงน้ํ า เย็ นเพื่ อลดอาการบวม
หากเปนแผลที่แขนใหใชผ าสามเหลี่ ยมคล องแขนใหอยูกับที่ หากเปนแผลที่ขาใหนอนหนุนขา
ใหสูง หากเปนที่ลําตัวใหนอนตะแคงหนุนหมอนที่ศีรษะและไหล
3. ไฟไหม/น้ํารอนลวก
บาดแผลไฟไหม น้ํ า ร อ นลวก โดยมากมั ก จะมี ส าเหตุ จ ากอุ บั ติ เ หตุ
ความประมาท ขาดความระมัดระวัง แผลไหมจะทําใหเกิดอันตรายแกรางกาย ตั้งแตเล็กนอยไป
จนถึงเสียชีวิตได การชวยเหลืออยางถูกตองจะชวยลดความรุนแรงได
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
หลักการปฐมพยาบาลไฟไหมน้ํารอนลวกใหดับไฟโดยใชน้ําราด หรือใชผา
หนา ๆ คลุมตัวถอดเสื้อผาที่ไหมไฟหรือถูกน้ํารอน พรอมถอดเครื่องประดับที่อมความรอนออก
ใหหมดเมื่อเกิดแผลไหมน้ํารอนลวกใหปฐมพยาบาลตามลักษณะของแผล ดังนี้
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1) เฉพาะชั้นผิวหนัง
(1) ระบายความรอนออกจากแผล โดยใชผาชุบน้ําประคบบริเวณบาดแผล
แชลงในน้ําหรือเปดใหน้ําไหลผานบริเวณบาดแผลตลอดเวลา นานประมาณ 10 นาที ซึ่งจะชวย
บรรเทาความเจ็บปวดได
(2) ทาดวยยาทาแผลไหม
(3) หามเจาะถุงน้ําหรือตัดหนังสวนที่พองออก
(4) ปดดวยผาสะอาด เพื่อปองกันการติดเชื้อ
(5) ถาแผลไหมบริเวณกวาง หรืออวัยวะที่สําคัญตองรีบนําสงโรงพยาบาล

2) ลึกถึงเนื้อเยื่อใตผิวหนัง
(1)ไมตองระบายความรอนออกจากบาดแผล เพราะจะทําใหแผลติดเชื้อ
มากขึ้น
(2) หามใสยาใด ๆ ทั้งสิ้นลงในบาดแผล
(3) ใชผ าสะอาดหอตัวผูบาดเจ็ บเพื่ อปองกันสิ่งสกปรกใหความอบอุน
และรีบนําสงโรงพยาบาล

2.2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีการเจ็บปวยโดยปจจุบัน
2.2.1 การเปนลม
การเปนลม เปนอาการหมดสติเพียงชั่วคราว เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมอง
ไมพอ สาเหตุและลักษณะอาการของคนเปนลมที่พบบอย เชน หิว เหนื่อย เครียด ตกใจ กังวลใจ
กลัว เสียเลือดมาก มีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพรา หนามืด ใจสั่น มือเทาไมมีแรง หนาซีด เหงื่อออก
ตัวเย็น ชีพจรเบา/เร็ว
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ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
(1) พาเขาที่รม ที่อากาศถายเทสะดวก
(2) นอนราบไมหนุนหมอน หรือยกปลายเทาใหสูงเล็กนอย
(3) คลายเสื้อผาใหหลวม
(4) พัดหรือใชผาชุบน้ําเช็ดเหงื่อตามหนา มือ และเทา
(5) ใหดมแอมโมเนีย
(6) ถารูสึกตัวดี ใหดื่มน้ํา
(7) ถาอาการไมดีขึ้น นําสงตอแพทย
2.2.2 ลมชัก
ลมชัก อาการชักของผูปวย บางรายอาจชักดวยอาการเหมอลอย เริ่มกระตุก
ทาทางแปลก ๆ ผิดปกติ ตาเหลือก อาจจะเริ่มทําทาเหมือนเคี้ยวอะไรอยู หรือบางคนอาจจะ
เริ่มตนดวยอาการสับสน มึนงง พูดจาวกวนกอนก็ได กอนที่จะเริ่มมีอาการชัก
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
(1) สั งเกตวา ผู ปวยมีส ติสั มปชัญญะหรือไม ส วนใหญยังไมถึงกับขั้นสลบ
แตจะควบคุมตัวเองไมไดเมื่อผูปวยเริ่มมีอาการชัก แลวลงไปกองกับพื้น พยายามพาเขามาอยู
ในที่โลง ๆ ปลอดภัย ไมมีสิ่งของใด ๆ รอบตัว
(2) คลายกระดุม เนคไทที่คอเสื้อ เข็มขัดที่กางเกงหรือกระโปรง ถอดแวนตา
นําหมอน หรือเสื้อพับหนา ๆ มารองไวที่ศีรษะ
(3) จับผูปวยนอนตะแคง
(4) ไมงัดปากดวยชอน ไมยื่นอะไรใหผูปวยกัด ไมยัดปากดวยสิ่งของตาง ๆ
เด็ดขาด ไมกดทอง ไมถางขา ไมทําอะไรทั้งนั้น
(5) จั บเวลา ตามปกติผูปวยลมชักจะมีอาการสงบลงไดเอง เมื่อผานไป 2 – 3
นาที หากมีอาการชักเกิน 5 นาทีควรรีบสงแพทย (หรือกด 1669 บริการแพทยฉุกเฉิน)
(6) อยาลืมอธิบายผูคนรอบขางดวยวาเกิดอะไรขึ้น และขอความชวยเหลือ
เทาที่จําเปน เชน อยามุงผูปวยใกล ๆ หรือชวยเรียกรถพยาบาลกรณีที่ผูปวยชักเกิน 5 นาที
หรือมีอาการบาดเจ็บ
ในกรณีที่ผูปวยลมชักมีอาการกัดลิ้นตัวเอง ไมตองตกใจ โดยสวนใหญแลว
จะไมไดกัดลิ้นตัวเองจนขาดหรือมีบาดแผลใหญมากนัก อาจจะมีความเปนไปไดที่เผลอกัดลิ้น
ตัวเองจนไดรับบาดแผลมีเลื อดออก แตไมไดเปนอั นตรายถึงชีวิตมากเทา กับการยัดสิ่ งตา งๆ
เขาไปในปากของผูปวย ดวยหวังวาจะใหกัดแทนลิ้น เพราะมีหลายครั้งที่สิ่งของเหลานั้นทําให
ผู ป วยมีอ าการบาดเจ็ บ หนั กกวา เดิ ม แผลที่ กัด ลิ้ น ใหญก วา เดิ ม หรื อผลั ด หลุ ดเขา ไปติด ใน
หลอดลม หลอดอาหาร
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2.2.3 การเปนลมแดด
การเปนลมแดด เกิดจากการที่รางกายไมสามารถปรั บตัวกับความรอนที่
เกิดขึ้น จนเกิดภาวะวิกฤต ในภาวะปกติรางกายจะมีระบบการปรับสมดุลความรอน เมื่อความรอน
ในรางกายเพิ่มขึ้น อาการสําคัญ ไดแก ตัวรอน อุณหภูมิรางกาย 41 องศาเซลเซียส หนารอนแดง
ไมมีเหงื่อ มีอาการเพอ ความดันลดลง กระสับกระสาย มึนงง สับสน ชักเกร็ง หมดสติ โดยกลไก
การทํางานของรางกาย จะมีการปรับตัวโดยสงน้ํา หรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน เชน สมอง ตับ
กลามเนื้อ ทําใหผิวหนังขาดเลือดและน้ําไปเลี้ยง จึงไมสามารถระบายความรอนออกจากรางกายได
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
นําผูที่มีอาการเขาในที่รม นอนราบ ยกเทาสูง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
ถอดเสื้อผา ใชผาชุบน้ําประคบบริเวณใบหนา ขอพับ ขาหนีบ เช็ดตัวเพื่อระบายความรอน และ
ถารูสึกตัวดีใหคอย ๆ จิบน้ําเย็น เพื่อลดอุณหภูมิรางกายใหเร็วที่สุด และรีบนําสงโรงพยาบาล
2.2.4 เลือดกําเดาไหล
สาเหตุ มาจากการกระทบกระแทก การเปนหวั ด การสั่งน้ํามูกการติดเชื้อ
ในชองจมูก หรือความหนาวเย็นของอากาศ
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
(1) ใหผูปวยนั่งนิ่งๆ เอนตัวไปขางหนาเล็กนอย
(2) ใชมือบีบปลายจมูก และใหหายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว 10 นาที
ใหคลายมือออกถาเลือดยังไหลตอใหบีบตออีก 10 นาทีถาเลือดไมหยุดใน 20 นาทีใหรีบนําสง
โรงพยาบาล
(3) ถามีเลือดออกมาก ใหผูปวยบวนเลือดหรือน้ําลายลงในอาง หรือภาชนะ
ที่รองรับ
(4) เมื่อเลือดหยุดแลว ใชผาสะอาดเช็ดบริเวณจมูกและปาก
ขอหาม
หามสั่งน้ํามูกหรือลวงแคะ ขยี้จมูก เพราะจะทําใหอาการแยลง
2.2.5 การหมดสติ
การหมดสติ เปนภาวะที่รางกายไมมีการตอบสนองตอสิ่งกระตุน สาเหตุ
เนื่องจากสมองไดรับการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ ซึ่งเปนบริเวณที่มีเส นเลื อดใกล ผิ ว
ชั้นนอกมาทําใหเลือดไหลออกมาก แตมีบางกรณีไมมีเลือดไหลออกมาภายนอก ทําใหผูบาดเจ็บ
หมดสติ หากไมไดรับการชวยเหลื ออาจทํา ใหเสี ยชีวิต จึ งตองประเมินสถานการณ และการ
บาดเจ็บ เพื่อใหการชวยเหลือเบื้องตนและนําสงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
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ขั้นตอนการชวยเหลือผูหมดสติ
1. สํารวจสถานการณ บริเวณที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว ถาสถานการณปลอดภัย
ใหตะโกนเรียกผูหมดสติ
2. หากไมมีการตอบสนอง ใชมือทั้ง 2 ขางตบไหล เรียก พรอมสังเกตการณ
ตอบสนอง (การลืมตา ขยับตัว และพูด) และดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก หนาทอง ถาพบวา
ยังหายใจอยูใหรีบใหการชวยเหลือ และขอความชวยเหลือโดยการโทรเรียกรถพยาบาล 1669
แตหากไมตอบสนอง หนาอกหนาทองไมกระเพื่อมขึ้นลง แสดงวา หมดสติและไมหายใจ ตอง
ชวยเหลือโดยการปมหัวใจ และการผายปอด
2.3 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีสัตว แมง หรือแมลงที่มีพิษกัดตอย
2.3.1 สุนัข/แมว
โรคพิษสุนัขบาหรือโรคกลัวน้ํา เปนโรคติดตอรายแรงที่เกิดจากเชื้อเรบีสไวรัส
โรคนี้เกิดไดในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมทุกชนิด ดังนั้น เมื่อถูกสุนัขกัดจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
(1)-ชําระลางบาดแผล ดวยการฟอกแผลดวยน้ําสะอาดและสบูหลายครั้ง
ใหสะอาดโดยการถูเบา ๆ เทานั้น หากแผลลึกใหลางจนถึงกนแผล แลวซับแผลใหแหงดวยผา
กอซหรือผาที่สะอาด (ในกรณีน้ําลายสุนัขเขาตา ใหใชน้ําสะอาดลางตาเทานั้น แตลางหลาย ๆ ครั้ง)
(2) พบแพทยเพื่ อดูแลแผล และฉีด วัค ซีน ปอ งกัน โรคพิษ สุนั ข บา หรือ
โรคกลัวน้ํา-ขอสังเกต สําหรับสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เชน สั ตวที่มีนิ สั ยดุรา ยจะกลายเปน สั ตวที่เ ชื่อง สั ตวที่เ ชื่องจะกลายเปนสั ตว ดุรา ย ตื่นเต น
กระวนกระวาย สุดทายจะเปนอัมพาต และตายในที่สุด
2.3.2 งูมีพิษ/งูไมมีพษิ
พิษจากการถูกงูกัด งูในประเทศไทย แบงเปนงูมีพิ ษและไมมีพิษ ซึ่งจะมี
ลักษณะบาดแผลตางกันคืองูพิษมีเขี้ยวอยูดานหนาของขากรรไกรบนและมีฟน สวนงูไมมีพิ ษ
มีแตรอยฟนไมมีรอยเขี้ยว
ขั้นตอนการชวยเหลือเบื้องตน
การปฐมพยาบาล เปน สิ่ งที่ตองกระทํา หลั งถูก งูกัดทันทีกอ นที่จ ะนํา ส ง
โรงพยาบาล การปฐมพยาบาลผูที่ถูกงูกัด มีดังนี้
(1) รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล ระหวางนําสงอาจใชเชือก ผา หรือสายยาง
รัดแขนหรือขาระหวางแผลงูกัดกับหัวใจเหนือรอยเขี้ยว ประมาณ 2 - 4 นิ้ว เพื่อปองกันพิษงู
ถูกกัดซึมเขา รางกายโดยเร็วในปจจุ บันนักวิชาการบางทานไมแนะนํา ใหรีบทําการใชเชือกรัด
และขันชะเนาะ เนื่องจากอาจทําใหเกิดผลเสีย คือ การชวยเหลือลาชาขึ้น และเสี่ยงตอการขาด
เลือดบริเวณแขนหรือขา ทําใหพิษทําลายเนื้อเยื่อมากขึ้นดังนั้นถารัดควรคํานึงถึงความเสี่ยงของ
การรัดดวย โดยคลายเชือกทุก ๆ 15 นาที นานครั้งละ 30 - 60 วินาทีจนกวาจะถึงโรงพยาบาล
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ในกรณีที่ถูกงูมีพิษตอเลือดกัด ไมควรรัด เพราะจะทําใหแผลที่บวมอยูแลว เสี่ยงตอการเกิดเนื้อตาย
และการบวมอาจกดเบียดเสนประสาทและเสนเลือดได
(2) ควรลางบาดแผลใหสะอาด อยาใชไฟหรือเหล็กรอนจี้ที่แผลงูกัด และ
อยาใชมีดกรีดแผลเปนอันขาด เพราะอาจทําใหเลือดออกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาถูกงูที่มี
พิษตอเลือดกัด หรืออาจตัดถูกเสนเอ็นหรือเสนประสาท รวมทั้งอาจทําใหเกิดการติดเชื้อได รวมทั้ง
ไมแนะนําใหใชปากดูดพิษจากแผลงูกัดเพราะพิษอาจเขาทางเยื่อบุปากไดโดยเฉพาะอยา งยิ่ง
ถามีบาดแผล ถารูสึกปวดแผลใหรับประทานพาราเซตามอล หามใหแอสไพรินเพราะอาจทําให
เลือดออกงายขึ้น
(3) เคลื่อนไหวแขนหรือขาสวนที่ถูกงูกัดใหนอยที่สุด ควรจัดตําแหนงของ
ส วนที่ถูก งูกั ดให อยู ในระดับ ต่ํา กวา หัว ใจ เช น ห อยมื อหรือเทา ส วนที่ถูก งูกั ดลงต่ํา ระหวา ง
เดินทางไปยังสถานพยาบาลอยาใหผูปวยเดินหรือขยับสวนที่ถูกกัด เนื่องจากการขยับตัวจะทํา
ใหกลามเนื้อมีการยืดและหดตัว พิษงูเขาสูกระแสเลือดเร็วขึ้น
(4)-ควรตรวจสอบวางูอะไรกัด และถาเปนไดควรจับหรือตีงูที่กัด และนําสง
ไปยังสถานพยาบาลดวย
(5)-อย า ให ผู ป วยดื่ มแอลกอฮอล หรื อยาดองเหล า หรื อรั บประทานยา
กระตุนประสาทรวมทั้งชากาแฟ
(6)-ถาผู ปวยหยุดหายใจจากงูที่มีพิ ษตอประสาท ใหทํา การเปา ปากชวย
หายใจไปตลอดทางจนกวาจะถึงสถานพยาบาลที่ใกลบานที่สุด
ขอหาม
หามรับประทานยาและเครื่องดื่มกระตุนหัวใจ
ขอสังเกต
ปลอบโยนใหกําลังใจอยาใหตื่นเตนตกใจซึ่งจะทําใหหัวใจสูบฉีดโลหิตมากยิ่งขึ้น
พิษงูแพรกระจายไดเร็วขึ้นควรนํางูที่กัดไปพบแพทยเพื่อสะดวกตอการวินิจฉัยและรักษา
2.3.3 แมงปอง/ตะขาบ
ผูที่ถูกแมงปองตอยหรือตะขาบกัด เมื่อถูกแมงปองตอยจะมีอาการปวดแสบ
ปวดรอนอยา งรุนแรงบริเวณที่ถูกตอย สํ าหรับผู ที่ถูกตะขาบกัด เขี้ยวตะขาบจะฝ งลงในเนื้อ
ทําใหมองเห็นเปน 2 จุด อยูดานขาง เมื่อถูกตะขาบกัดจะมีอาการบวมแดง และปวด บางราย
อาจมีไข ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน
ขั้นตอนการชวยเหลือเบือ้ งตน
(1) ใชสายรัดหรือขันชะเนาะเหนือบริเวณที่ถูกกัด หรือเหนือบาดแผล
เพื่อปองกันมิใหพิษแพรกระจายออกไป
(2) พยายามทําใหเลือดไหลออกจากบาดแผลใหมากที่สุด อาจทําไดหลายวิธี
เชน เอามือบีบ เอาวัตถุที่มีรูกดใหแผลอยูตรงกลางรูพอดี เลือดจะไดพาเอาพิษออกมาดวย
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(3) ใชแอมโมเนียหอมหรือทิงเจอรไอโอดี ทาบริเวณแผลใหทั่ว
(4) ถามีอาการบวมอักเสบและปวดมาก ใหใชกอนน้ําแข็งประคบบริเวณแผล
เพื่อชวยบรรเทาอาการความเจ็บปวดดวย
(5) ถาอาการยังไมทุเลาลง ตองนําตัวสงโรงพยาบาล เพื่อใหแพทยตรวจรักษา
ตอไป
2.3.4 ผึ้ง ตอ แตน
ผึ้ง ตอ แตน แมลงเหล านี้มีพิ ษตอคน เมื่อถูกแมลงเหลานี้ตอย โดยเฉพาะผึ้ ง
มันฝ งเหล็ กในเขา ไปในบริเวณที่ตอยและปล อยสารพิ ษจากตอมพิ ษออกมา ผู ถูกแมลงตอย
สวนมากมีอาการเฉพาะที่ คือ บริเวณที่ถูกตอยจะ ปวด บวม แดง แสบ รอน แตบางคนแพมาก
ทําใหอาการหายใจลําบาก หัวใจเตนผิดปกติ หอบ คลื่นไส อาเจียน เจ็บหนาอก มีไข และชัก
ความรุนแรงขึ้นอยูกับภูมิคุมกันของแตละคน และจํานวนครั้งที่ถูกตอย
ขั้นตอนการชวยเหลือเบือ้ งตน
(1) รีบเอาเหล็กในออก โดยระวังไมใหถุงน้ําพิษที่อยูในเหล็กในแตกอาจทํา
โดยใช ใบมี ดขู ดออก หรื อใช ส ก็ อตเทปป ดทาบบริ เวณที่ ถู กต อย แล วดึ ง ออกเหล็ กในจะติ ด
ออกมาดวย
(2) ประคบบริเวณที่ถูกตอยดวยความเย็นเพื่อลดอาการปวด
(3) ทาครีมลดอาการบวมแดง หรือน้ํายาที่มีฤทธิ์เปนดางออน ๆ ปดแผล
เชน แอมโมเนีย น้ําปูนใส
(4) ถามีอาการแพเฉพาะที่ เชน บวม คัน หรือเปนลมพิษใหยาแกแพ
(5) ในกรณีที่มีอาการบวมตามหนาและคอ ซึ่งทําใหหายใจไมสะดวกตองรีบ
นําสงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขั้นตอไป
2.4 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีหมดสติจากการถูกทํารายรางกาย
การหมดสติ เปนภาวะที่รางกายไมมีการตอบสนองตอสิ่งกระตุน สาเหตุเนื่องจาก
สมองได รั บการกระทบกระเทื อนจากการถูกทํา รา ยรา งกายบริเวณศี รษะ ซึ่ งเปนบริเวณที่ มี
เสนเลือดใกลผิวชั้นนอก ทําใหเลือดไหลออกมาก แตมีบางกรณีไมมีเลือดไหลออกมาภายนอก
ทําใหผูบาดเจ็บหมดสติ หากไมไดรับการชวยเหลืออาจทําใหเสียชีวิต จึงตองประเมินสถานการณ
และการบาดเจ็บ เพื่อใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนและนําสงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา
ขั้นตอนการชวยเหลือผูหมดสติ
(1) สํ า รวจสถานการณ บ ริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ อ ย า งรวดเร็ ว ถ า สถานการณ
ปลอดภัยใหตะโกนเรียกผูหมดสติ
(2) หากไม มีการตอบสนอง ใชมื อทั้ ง 2 ขา งตบไหล เรียกพร อมสั งเกตการ
ตอบสนอง (การลืมตา ขยับตัว และพูด) และดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก หนาทอง ถาพบวา
ยังหายใจอยูใหรีบใหการชวยเหลือ และขอความชวยเหลือโดยการโทรเรียกรถพยาบาล 1669
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แตหากไมตอบสนอง หนาอกหนาทองไมกระเพื่อมขึ้นลง แสดงวา ผูถูกทํารา ยหมดสติและไม
หายใจ ตองชวยเหลือผูหมดสติ โดยการทํา CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) โดยเร็ว
ทันทีใหแกผูบาดเจ็ บ ซึ่งจะชวยใหเลื อดไดรับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นและมีการไหลเวียนเขา สู
สมองและอวัยวะสําคัญอื่น ๆ กอนที่จะถึงมือแพทยผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ศีรษะ ลําคอหรือ
หลังของผูบาดเจ็บไดรับการบาดเจ็บดวย ผูใหการปฐมพยาบาล จะตองระมัดระวังไมใหศีรษะ
ลํ า คอหรือ หลั งของผู บาดเจ็ บมี การเคลื่ อนไหว ซึ่ งทํ า ได โดยดึ งขากรรไกรล า งหรื อคางของ
ผูบาดเจ็บไปขางหนาเพื่อเปดทางใหอากาศเดินทางเขาไดสะดวก
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีตาง ๆ
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องตน
สัญญาณชีพเปนสิ่งที่บงบอกความมีชีวิตของบุคคล ถาสัญญาณชีพปกติ จะบงบอก
ถึงภาวะรางกายปกติ ถาสัญญาณชีพมีการเปลี่ยนแปลง สามารถบอกไดถึงการเปลี่ยนแปลงใน
การทําหนาที่ของรางกาย ความรุนแรงของการเจ็บปวย และความรีบดวนที่ตองการรักษา
สัญ ญาณชีพ หมายถึง สิ่ งที่แสดงใหทราบถึงการมีชีวิต สามารถสั งเกตและ
ตรวจพบไดจากที่ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิรางกาย และความดันโลหิต ซึ่งเกิดจากการ
ทํางานของอวัยวะของรางกายที่สําคัญมากตอชีวิต ไดแก หัวใจ ปอด และสมอง รวมถึงการทํางาน
ของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ
วัตถุประสงคของการวัดสัญญาณชีพ
1.-เพื่ อประเมินระดั บอุณ หภู มิ ของรา งกาย อัตราการเตน ลั กษณะชีพ จรการ
หายใจ และความดันโลหิต
2. เพื่อสังเกตอาการทั่วไปของผูปวย และเปนการประเมินสภาพผูปวยเบื้องตน
ขอบงชี้ของการวัดสัญญาณชีพ
1. เมื่อแรกรับผูปวยไวในโรงพยาบาล
2. วัดตามระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติของโรงพยาบาลหรือตามแผนการรักษาของ
แพทย
3. กอนและหลังการผาตัด
4. กอนและหลังการตรวจวินิจฉัยโรคที่ตองใสเครื่องมือตรวจเขาไปภายในรางกาย
5. กอนและหลังใชยาบางชนิดที่มีผลตอหัวใจและหลอดเลือด
6. เมื่อสภาวะทั่วไปของรางกายผูปวยมีการเปลี่ยนแปลง เชน ความรูสึกตัวลดลง
หรือความรุนแรงของอาการปวดเพิ่มขึ้น
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7. ก อ นและหลั ง การให ก ารพยาบาลที่ มี ผ ลต อ สั ญ ญาณชี พ สั ญ ญาณชี พ
ประกอบดวย ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิรางกายและความดันโลหิต มีรายละเอียดดังนี้
7.1 ชีพจรเปนการหดและขยายตัวของผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการบีบตัว
ของหัวใจ จั งหวะการเตนของเสนเลือดจะสัมพันธกับการเตนของหัวใจ การวัดอัตราการเตน
ของหัวใจ วัดนับจากการใชนิ้วกลางและนิ้วชี้คลําการเตนของหลอดเลือดแดงตรงดานหนาของ
ขอมือ (ดานหัวแมมือ) ที่อยูต่ํากวาฐานของนิ้วหัวแมมือ ประมาณ 60 – 100 ครั้งตอนาที
7.2 อัตราการหายใจ การหายใจเปนการนําเอาออกซิเจนเขาสูรางกายและนํา
คารบอนไดออกไซดออกจากรา งกาย การวัดอัตราการหายใจดูจ ากการขยายตัวของชองอก
ประมาณ 12 – 20 ครั้งตอนาที
7.3 อุณหภูมิรางกายเปนระดับความรอนของรางกาย ซึ่งเกิดจากความสมดุล
ของการสรางความรอนของรางกายและการสูญเสียความรอนของรางกาย มีหนวยเปนองศาเซลเซี ยส (°C) หรื อองศาฟาเรนไฮต (°F) ซึ่ง จะไม คอ ยเปลี่ ย นแปลงมากนัก ถึง แม อุณ หภู มิ
ภายนอกอาจจะเปลี่ยนแปลง คาปกติ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส +/- 0.5 องศาเซลเซียส
7.4 ความดันโลหิต เปนแรงดันของเลือดที่ไปกระทบกับผนังเส นเลื อดแดง
มีหนวยเปนมิลลิเมตรปรอท (มม.ปรอท หรือ mm.Hg.) ความดันโลหิตใชตรวจวัดจากเครื่องวัด
คนปกติจะมีความดันโลหิต ประมาณ 90/60 - 120/80 มิลลิเมตรปรอท
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องตน
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 4 วิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) เปน
การชวยเหลือผูบาดเจ็บ เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนกะทันหัน เพื่อนําออกซิเจนเขาสูรางกาย
และชวยใหโลหิตมีการไหลเวียนไปเลี้ ยงเนื้อเยื่อตา ง ๆ ของรา งกาย จนกระทั่งระบบตา ง ๆ
กลับมาทําหนาที่ไดเปนปกติ
สาเหตุที่ทํา ใหเกิดภาวะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตนกะทันหัน ไดแก หัวใจ
ขาดเลือด ไฟฟาดูด ไดรับสารพิษ จมน้ํา อุบัติเหตุตาง ๆ เปนตน
อาการของผูที่ตองไดรับการชวยเหลือ โดยการทํา CPR คือ หมดสติ หยุดหายใจ
หรือมีการหายใจผิดปกติ (Gasping)
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ขั้นตอนการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR)
1. สํารวจสถานการณ
สํารวจสถานการณบริเวณที่เกิดเหตุอยางรวดเร็ว ถาสถานการณปลอดภัยให
ตะโกนเรียกผูบาดเจ็บ
2. หากไมมีการตอบสนอง ใชมือทั้ง 2 ขางตบไหล เรียกพรอมสังเกตการตอบสนอง
(การลืมตาขยับตัว และพูด) และดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก หนาทอง พบวาหนาซีดไม มีการ
ตอบสนอง หนาอก หนาทองไมเคลื่อนไหว แสดงวาหมดสติ ไมหายใจ ใหตะโกนขอความชวยเหลือ
3. ขอความชวยเหลือ
ถา ผู บาดเจ็ บหมดสติไมหายใจ ใหขอความชวยเหลื อ โทรศัพ ทแจ ง 1669
(ศูนยนเรนทร)
4. การกระตุนหัวใจ โดยการกดหนาอก 30 ครั้ง
(1) ตําแหนง : กึ่งกลางหนาอก
(2) กดดวย : สันมือ 2 ขางซอนกัน
(3) กดลึก : 5–6 เซนติเมตร
(4) กดเร็ว : 100–120 ครั้ง/นาที และตองผอนมือใหทรวงอกคืนตัวกอน
กดครั้งตอไป
(5) จํานวน : 30 ครั้ง
(6) ออกแรงกดจากลําตัวโดยมีสะโพกเปนจุดหมุน กดในแนวตั้งฉากกับพื้ น
ข อ ศอกเหยี ย ดตรง เวลาในการกดและผ อ นต อ งเท า กั น กดแรงและกดเร็ ว เป น จั ง หวะ
(Push Hard – Push Fast)
5. การผายปอด และการชวยหายใจ
5.1 การชวยหายใจโดยวิธีเปาปาก ใหผูปวยนอนหงาย วางศีรษะใหต่ํากวาไหล
เล็ กนอย และใหแหงนศีรษะไปขา งหลั งเทา ที่ จ ะทํา ได เพื่ อใหทางเดินหายใจของผู ปวยโล ง
ลิ้ นมาจุ กที่ คอหอย ใช มือหนึ่ง บีบ จมู กของผู ป วย ใช นิ้ว หัว แม มือ ของอีก มือ หนึ่ งแหย เข า ไป
ในปากผูปวยเพื่อดึงคางใหอาออก หายใจเขาลึก ๆ อาปากใหกวาง ๆ เอาปากประกบกับปากผูปวย
ใหแนนแล วเปา ลมเขาไปในปากผูปวย ดูวา หนา อกผู ปวยพองขึ้นหรือไม ถา พองขึ้นแสดงวา
ลมเขาไปในปอดไดดี ถอนปากที่ประกบออกเพื่อใหผูปวยไดหายใจออกเอง เมื่อผูปวยหนาอก
ยุบลง ก็เปาลมเขาไปในปากผูปวยอีก ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ ประมาณ 15 - 20 ครั้งตอนาทีจนกวา
ผูปวยจะหายใจไดเอง ระหวางปฏิบัติใหศีรษะผูปวยแหงนไปขางหลังตลอดเวลา
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5.2 การชวยหายใจโดยวิธีเปาจมูก ใหผูปวยอยูในทาเชนเดียวกับวิธีชวยหายใจ
ดวยวิธีเปาปาก แตใชมือขางหนึ่งดันคางผูปวยใหปากปดสนิท หายใจเขาลึก ๆ เอาปากประกบ
ลงไปบนจมู ก ผู ป ว ยให แ นบสนิ ท แล ว เป า ลมเข า ไป ดู ว า หน า อกผู ป ว ยพองขึ้ น หรื อ ไม
ถาพองขึ้นแสดงวาลมเขาไปในปอดไดดี ถอนปากออกแลวใชมือจับคางผูปวยใหอาออก เพื่อให
ผูปวยหายใจออกไดทางปาก เมื่อผูปวยหนาอกยุบลง ก็เปาลมไปทางจมูกเชนเดิมอีก ทําเชนนี้
ไปเรื่อย ๆ จนกวาผูปวยจะหายใจไดเอง

5.3 การช ว ยหายใจโดยการยกแขนและกดทรวงอก ให ผู ป ว ยอยู ใ นท า
เช นเดี ยวกั บสองวิ ธีแ รก พั บ แขนผู ป ว ยเข า หากั นไว บ นอก นั่ ง คุ ก เข า อยู เ หนื อ ศีร ษะผู ป ว ย
จับขอมือผูปวยทั้ง 2 ขาง ขางละมือ โยตัวไปขางหนาเหยียดแขนตรงกดลงไปตรงมือของผูปวย
ซึ่งจะเทากับกดทรวงอกของผูปวยใหหายใจออกขับเอาน้ําออกมา แลวโยตัวไปขางหลังพรอมกับ
จับแขนผูปวยทั้ง 2 ขางดึงแยกขึ้นไปขางบนใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดจะทําใหปอดผูปวยขยายตัว
ทําใหอากาศไหลเขาไปได ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาผูปวยจะหายใจไดเอง

5.4 การชวยหายใจโดยการแยกแขนและกดหลัง ใหผูปวยนอนคว่ํา ใหแขน
ของผูปวยทั้ง 2 ขางพับเขาหากัน หนุนอยูใตคาง นั่งคุกเขาอยูเหนือศีรษะผูปวย วางฝามือลงบนหลัง
ของผูปวยใตตอกระดูกสะบัก ขางละมือ โดยใหหัวแมมือมาจดกัน กางนิ้วมือทั้ง 2 ขางออก โนมตัว
ไปขางหนา แขนเหยียดตรงใชน้ําหนักตัวกดลงบนแผนหลังของผูปวย ซึ่งจะเทากับกดทรวงอก
ของผูปวยใหหายใจออก ขับเอาน้ํา (ถามี) ออกมาจากนี้ยายมือทั้ง 2 ขางมาจับตนแขนผูปวยแลว
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โยตัวกลับพรอมกับดึงขอศอกของผูปวยมาดวย จะทําใหปอดผูปวยขยายตัว ทําใหอากาศไหล
เขาไปได ทําเชนนี้เรื่อย ๆ ไปจนกวาผูปวยจะหายใจไดเอง ถาการชวยหายใจกระทําไดถูกตอง
ดังกลาว และหัวใจของผูปวยยังเตนอยูตลอดเวลาผูปวยจะดูแดงขึ้น และอาจกลับมาหายใจได
เปนปกติอีก
ขอสังเกต
(1) การกดหนาอกใหกดตอเนื่อง ระวังอยาหยุดกดหรืออยาใหมีการเวนระยะ
การกด
(2) การกดหนาอกแตละครั้งตองมีการปลอยใหทรวงอกกลับคืนสูสภาพเดิมกอน
(แตไมยกสันมือขึ้นพนจากทรวงอก) แลวจึงกดครั้งตอไป
เมื่อหัวใจถูกกดดวยความลึก 5 – 6 เซนติเมตร ความดันในชองอกจะเพิ่มขึ้นทํา
ใหมีเลือดสูบฉีดออกจากหัวใจ และไหลเวียนไปเลี้ยงสมองและอวัยวะอื่น ๆ
เมื่อ หัว ใจคลายตัว กลั บสู ส ภาพเดิ มในระหวา งการกดหน า อก และความดั น
ในชองอกลดลงเลื อดจะไหลกลั บสู หัวใจและปอด เพื่อรับออกซิเจนที่เปาเขา ไปจากการชวย
หายใจ และพรอมที่จะสูบฉีดครั้งใหมตอไป
กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 วิธีการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 12
การเดินทางไกล อยูคายพักแรม และชีวิตชาวคาย
สาระสําคัญ
การเดินทางไกล เปนการเดินทางของลูกเสือ จากกองลูกเสือ หรือกลุมลูกเสื อ
ไปทํากิจกรรมตาง ๆ ในสถานที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งนายหมูลูกเสือ และผูกํากับลูกเสือรวมกันกําหนด
เพื่อใหสมาชิกไดเกิดการเรียนรูรวมกัน ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ใชชีวิตรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ รวมกัน โดยมีระบบหมูลูกเสื อเปนหลั กในการทํา กิจ กรรมเสริมสรา งคุณ ธรรม
และอุดมการณ ลูกเสื อ มีความเปนพี่นองกัน และพัฒนาความเปนพลเมืองดี ตามทักษะของ
ลูกเสื อ ทั้งนี้ เพื่อฝกความอดทน ความสามัคคี ความมีวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอย
ตลอดจนรูจักการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตกลางแจง
การอยูคายพักแรม เปนการไปพักแรมในสถานที่ตาง ๆ และนําสิ่งที่ไดจากการ
เรียนรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีกระบวนการถายทอดความรู และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ตลอดจนการเสริมสรา งพั ฒนาทัก ษะลู ก เสื อ รวมทั้ง การฝ กกระบวนการคิ ด
วิเคราะห และสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชน และสัมพันธกับวิถีชีวิต
ชีวิตชาวคา ย เปนกิจกรรมเสริมสรา งลั กษณะนิสัยที่ดีในการใชชีวิตรวมกันทํา
กิจกรรมรวมกัน มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการประกอบ
อาชีพ แบบชาวคา ย ทักษะการใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จํา เปนในการอยูคา ยพั กแรม
รวมทั้ งการเสริ มสรา งคุณ ธรรมในตนเอง โดยมีคํา ปฏิญาณและกฎของลู กเสื อ เปนหลั กใน
การดํารงชีวิตชาวคาย
การจัดการคายพักแรม เปนการกําหนดตําแหนงที่จะสรางเต็นท ครัว สุขาภิบาล
ราวตากผา ใหเหมาะสมกับสถานที่ตั้งคายพักแรม ดังนั้น ตองศึกษาสภาพภูมิประเทศ คาดคะเน
ความเหมาะสมของพื้นที่ แหลงน้ํา เสนทางคมนาคม และความปลอดภัยจากผูกอการราย
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

อธิบายความหมายของการเดินทางไกล
อธิบายความหมายของการอยูคายพักแรม
อธิบายการใชเครื่องมือสําหรับชีวิตชาวคาย
อธิบายวิธีการจัดการคายพักแรม

176

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดินทางไกล
1.2 วัตถุประสงคของการเดินทางไกล
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
1.4 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกล
เรื่องที่ 2 การอยูคายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยูคายพักแรม
2.2 วัตถุประสงคของการอยูคายพักแรม
2.3 หลักการของการอยูคายพักแรม
เรื่องที่ 3 ชีวิตชาวคาย
3.1 เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนสําหรับชีวิตชาวคาย
3.2 การสรางครัวชาวคาย
3.3 การสรางเตาประเภทตาง ๆ
3.4 การประกอบอาหารแบบชาวคาย
3.5 การกางเต็นท และการเก็บเต็นทชนิดตาง ๆ
เรื่องที่ 4 วิธีการจัดการคายพักแรม
4.1 การวางผังคายพักแรม
4.2 การสุขาภิบาลในคายพักแรม
เวลาที่ใชในการศึกษา 6 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 การเดินทางไกล
1.1 ความหมายของการเดินทางไกล
การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลู กเสื อจากกองหรือกลุ มลู กเสื อ
เพื่อไปทํากิจกรรมที่ใดที่หนึ่ง โดยมีผูกํากับและนายหมูลูกเสือเปนผูกําหนดรวมกันเพื่อนําลูกเสือ
ไปฝ ก ทั ก ษะวิ ช าการลู กเสื อ เพิ่ ม เติ ม ให รู จั กการใช ชี วิ ต กลางแจ งและสั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ
อยา งใกลชิด โดยลูกเสือไดใชความสามารถของตนเอง การเดินทางไกลของลูกเสือสามารถ
เดินทางดวยเทา เรือ หรือจักรยานสองลอ รวมถึงรถยนตอีกดวย
1.2 วัตถุประสงคของการเดินทางไกล มีดังนี้
1) เพื่อฝกความอดทนความมีระเบียบวินัยและเสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแก
ลูกเสือ
2) เพื่อใหลูกเสือมีเจตนารมณ และเจตคติที่ดีรูจักชวยตนเองและรูจักทํางาน
รวมกับผูอื่น
3) เพื่อใหมีโอกาสปฏิบัติตามคติพจนของลูกเสือและมีโอกาสบริการตอชุมชน
ที่ไปอยูคายพักแรม
4) เพื่อเปนการฝกและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
1.3 หลักการของการเดินทางไกล
การเดินทางไกล ใชระบบหมู เพื่อฝกความอดทน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย
การชวยเหลือซึ่งกันและกันรูจักการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง และการเตรียมตัว
ในการเดินทางใหไดใชชีวิตกลางแจง
1.4 การบรรจุเครื่องหลังสําหรับการเดินทางไกล
เปนกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะตองมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลัง
ใหพรอมเหมาะสมกับเดินทางไกลไปแรมคืน ซึ่งอุปกรณที่จะจัดเตรียม คือ อุปกรณเฉพาะบุคคล
หรืออุปกรณประจําตัวที่จําเปนจะตองเตรียมพรอมกอนกําหนดเดินทางควรมีน้ําหนักไมมากนัก
มีดังนี้
1) เครื่องแตงกาย ไดแก เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
คือ หมวก ผาผูกคอ เสื้อ กางเกงหรือกระโปรง เข็มขัด ถุงเทา รองเทาหรือชุดลําลอง หรือชุดสุภาพ
ชุดกีฬา ชุดนอน
2) เครื่องใชประจําตัว ไดแก สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดตัว ผาขาวมา ผาถุง
ไฟฉาย ขันน้ํา รองเทาแตะ จาน ชาม ชอน ยากันยุง ยาขัดโลหะ เชือก หรือยาง สําหรับผูกหรือ
รัดอุปกรณเล็ก ๆ นอย ๆ ถุงพลาสติก สําหรับใสเสื้อผาที่ใชแลวหรือเปยกชื้น
3) ยาประจําตัว หรืออุปกรณปฐมพยาบาล
4) อุปกรณประกอบการเรียนรู และการจดบันทึกกิจกรรม เชน สมุด ปากกา
ดินสอ แผนที่ เข็มทิศ
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5) อุปกรณที่จําเปนตามฤดูกาล เชน เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว
6) อุปกรณเครื่องนอน เชน ผาหม ถุงนอน
7) อุปกรณที่ประจํากายลูกเสือ เชน ไมงาม กระติกน้ํา เชือกลูกเสือ
ขอแนะนําในการบรรจุเครื่องหลัง
เครื่องหลัง คือ ถุงหรือกระเปาสําหรับใสสิ่งของตาง ๆ และใชสะพายหลัง เพื่อให
สามารถนําสิ่งของไปยังสถานที่ตาง ๆ ไดอยางสะดวก เครื่องหลังจึงเปนสิ่งสําคัญ และมีความ
จําเปนมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือตองใชบรรจุอุปกรณประตัว อุปกรณ
ประจําหมู ซึ่งตองนําไปใชในการอยูคายพักแรม การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลัง หรือกระเปา
มีขอแนะนําดังนี้
1) ควรเลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญจนเกินไป
2) ควรบรรจุสิ่งของที่มีน้ําหนักมากหรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลาง สวนสิ่งของ
ที่ใชกอนหรือใชรีบดวน เชน ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ใหไวขางบนสุดของเครื่องหลังซึ่งสามารถ
นําออกมาใชไดอยางสะดวก
3) ควรบรรจุสิ่งของนุม ๆ เชน ผาเช็ดตัว ผาหม เสื้อผาใสในเครื่องหลังตรงสวนที่
จะสัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อจะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง
4) สิ่ งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขา วสาร เปนตน ควรใส ถุงผ า หรือ
ถุงพลาสติกกอน แลวจึงบรรจุลงเครื่องหลัง
5) ในกรณีที่ถุงนอน และผาหมบรรจุเครื่องหลังไมได ใหผูกถุงนอนและผาหมนอน
ของลูกเสือไวนอกเครื่องหลัง คลุมดวยพลาสติกใสเพื่อกันเปยกน้ํา
6) เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปตองไมหนักจนเกินไป เพราะถาหนักเกินไปจะทําให
ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของเครื่องหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ํา หนักตัวลูกเสือ เชน
ถาลูกเสือหนัก 50 กิโลกรัม เครื่องหลังควรหนักไมเกิน 10 กิโลกรัม เปนตน ปจจุบันเครื่องหลัง
ที่ใชบรรจุสิ่ งของนั้นมี หลายชนิดแล วแตลูกเสื อจะเลื อกใช เชน กระเปา ยาม หรือเป ลูกเสื อ
ควรเลือกใชเครื่องหลังที่มีลักษณะคลายเป เพราะมีชองสําหรับบรรจุสิ่งของหลายประเภท
กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 การเดินทางไกล
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 การอยูคายพักแรม
2.1 ความหมายของการอยูคายพักแรม
การอยู ค า ยพั ก แรมลู ก เสื อ คื อ องค ร วมของการเรี ย นรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ โดยมีนวัตกรรมและขบวนการถายทอด การทดสอบ การเสริมสรางพัฒนาการใหแก
ลูกเสือในทุกระดับ โดยการนํา ลู กเสื อออกจากที่ตั้งปกติไปพั กแรมคืนตามคา ยลู กเสื อตา ง ๆ
รวมทั้งสถานที่ที่มีองคประกอบที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เชน วนอุทยาน ชายทะเล
เปนตน โดยมีแผนการอยูคา ยพั กแรมในแตล ะครั้งสอดคล องกับการเรียนการสอนกิจ กรรม
ลูกเสือในเวลาปกติ
2.2 วัตถุประสงคของการอยูคายพักแรม มีดังนี้
1) เพื่อใหลูกเสือทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากทฤษฎี และการฝกปฏิบัติ
2) เพื่อเปนการฝกทักษะทางลูกเสือ ใหมีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีคานิยมที่ดีงาม
3) เพื่อใหลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2.3 หลักการของการอยูคายพักแรม มีดังนี้
1) ยึดหลักการมีสวนรวม โดยใหผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และชุมชน มีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรม
2) ใชกระบวนการเรียนรูที่เนนลูกเสือเปนสําคัญ มีทักษะในการแสวงหาความรู
จากแหลงเรียนรูในชุมชน
3) ใชกระบวนการกลุมในการจั ดประสบการณ การเรียนรู ฝกใหคิดวิเคราะห
สรางสรรค ที่เปนประโยชนและสัมพันธกับวิถีชีวิต
4) มีกิจ กรรมวิชาการและกิจ กรรมนันทนาการที่ใหลู กเสื อไดรับความรู และ
ความสนุกสนาน ทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อเสริมสราง ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา
5) ตองคํานึงถึงความปลอดภัยในดานตาง ๆ ระหวางการทํากิจกรรม
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 การอยูค ายพักแรม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 3 ชีวิตชาวคาย
ชีวิตชาวคาย เปนกิจกรรมสรางนิสัย การบําเพ็ญประโยชน รูจักการปรับตัวเขา
หากัน และการอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยการฝกปฏิบัติตนดวยการทํางานรวมกันเปนหมู
รูจักยอมรับในบทบาทหนาที่ซึ่งกันและกัน ฝกการเปนผูนํา ผูตาม ฝกใหรูจั กชวยเหลือตนเอง
เมื่อมีเหตุการณคับขัน รูจักการดํารงชีพกลางแจงโดยไมนิ่งเฉย เชื่อฟงกฎกติกาอยูในระเบียบ
อยางเครงครัด สรางเสริมคุณธรรม สรางความมีวินัย
ชีวิตชาวคาย ประกอบดวย
1. เครื่องมือ เครื่องใช ที่จําเปนสําหรับชีวิตชาวคาย
2. การสรางครัวชาวคาย
3. การสรางเตาประเภทตาง ๆ
4. การประกอบอาหารแบบชาวคาย
5. การกางเต็นท และการเก็บเต็นทชนิดตาง ๆ
3.1 เครื่องมือ เครื่องใช ที่จําเปนสําหรับชีวิตชาวคาย
เครื่องมือ เครื่องใช สําหรับการอยูคายพักแรม มีหลากหลายประเภทแยกตาม
ลักษณะของการใชงาน แบงออกเปน ของมี คม ไดแก มีด ขวาน เลื่อย เครื่องมือที่ใชสําหรับขุด
ไดแก จอบ เสี ยม พลั่ ว พลั่ วสนาม และเครื่องมือที่ใชสํ า หรับตอก ไดแก คอน โดยแยกเก็บ
ตามประเภท และลักษณะการใชงาน เพื่อความสะดวกในการหยิบใชงาน และความเปนระเบียบ
เรียบรอย
มีด คือ เครื่ อ งมื อ ชนิด แรก ๆ ที่ ม นุ ษย ป ระดิ ษ ฐ ขึ้ น เพื่ อ ใช ในชี วิต ประจํ า วั น
มาอยา งยาวนานเกี่ ยวขอ งสั มพั นธ กับแทบทุก กิจ กรรมในการดํา เนิ นชี วิตมี ดเปน เครื่อ งมื อ
ตัดเฉือนชนิดมีคม สําหรับใชสั บหั่นเฉือนปาดบางชนิดอาจมีปลายแหลมสําหรับกรีดหรือแทง
มักมีขนาดเหมาะสมสําหรับจับถือดวยมือเดียว
ขวาน เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ทํ า ด ว ยเหล็ ก มี สั น หนาใหญ ใ ช ใ นการตั ด ไม ฟ น ไม
ผาไม ตอกไม รวมไปถึงการใชเปนอาวุธ โดยทั่วไปขวานจะประกอบดวยสองสวนหลัก คือ สวนหัว
และสวนดามจับ โดยขวานจะมีทั้งแบบที่ดามยาว และแบบดามสั้นขึ้นอยูกับงานที่ใช
การดูแลรักษามีดและขวาน
1) ไมควรวางมีดหรือขวานไวกับพื้น เพราะจะเปนอันตรายตอผูอื่น ถาเผลอไปเหยียบ
รวมทั้งจะทําใหคมมีดและขวานเปนสนิมได
2) อยาใชมีดหรือขวานหั่นถากวัตถุที่แข็งเกินไป เพราะอาจทําใหหมดคมหรือ
อาจบิ่นเสียหายได
3) ไมควรเอามีดหรือขวานลนไฟหรือหั่นสับสิ่งที่กําลังรอนเพราะจะทําใหทื่องาย

181

4) หลังจากใชมีดหรือขวานเสร็จแลวตองลางใหสะอาดเช็ดใหแหงทาน้ํามันแลว
เก็บเขาที่ใหเรียบรอย ถาเปนมีดหรือขวานที่มีปลอกมีหนากากควรสวมปลอกหรือหนากากกอน
แลวนําไปเก็บ
5) เมื่อคมมีดหรือคมขวานทื่อควรลับกับหินลับมีดหรือหินกากเพชร
6) ถาดามมีดหรือดามขวานแตกราวตองรีบซอมแซมใหอยูในสภาพดีกอนนําไปเก็บ
หรือนําไปใชงาน
วิธีถือมีดและขวานใหปลอดภัย
1) ตองหันดานคมของมีดหรือขวานออกนอกตัว
2) เวลาแบกขวานตองระวังอยาใหคมขวานหอยลงหรือหันเขาหาตัว
3) ถาเปนขวานขนาดเล็กเวลาถือใหจับที่ตัวขวานปลอยดามขวานชี้ลงพื้นหันคม
ขวานไปทางดานหลัง
วิธีสงมีดและขวานใหปลอดภัย
1) การสงมีดผูสงจับสันมีดหันคมมีดออกนอกตัวหรือหันดานคมลงพื้นสงดามมีด
ใหผูจับ
2) การสงขวานผูสงจับปลายดามขวานหอยตัวขวานลงใหคมขวานหันไปดานขาง
ผูรับตองจับดามขวานใตมือผูสง
เลื่อ ย เปนเลื่อยสํ าหรับงานไมโดยทั่วไป ทํา ดวยโลหะแผ นบาง มีฟ นเปนซี่ ๆ
โดยฟนของซี่เลื่อยมีความแตกตางกันตามความเหมาะสมกับการใชงาน
การดูแลรักษา
1) หลังจากการใชงานใหคลายใบเลื่อยออกเล็กนอย เพื่อยืดอายุใบเลื่อยใหใชงาน
ไดยาวนานขึ้น
2) ใชแปรงปดทํา ความสะอาดทุกสวน ทาดวยน้ํา มัน แล วเก็บไวในที่ เก็บหลั ง
การใชงาน
จอบ เปนเครื่องมือขุดเดิน ที่มีน้ําหนักปานกลางและมีความทนทานสูง จอบใช
ในการขุดดินแข็ง ๆ และขุดหลุมใหมีขนาดกวางและลึกได ลักษณะเดนของจอบ คือ มีใบที่แบน
กวางและคม สามารถเจาะผานพื้นดินหรือกอนดินที่แข็ง ๆ ใหแยกขาดออกจากกันไดโดยงาย
การดูแลรักษา
หลังจากการใชทุกครั้งควรลางทําความสะอาดดวยน้ํา เพื่อกําจัดดินที่ติดตามใบ
จอบ และคมจอบใหหมดเสียกอน จากนั้นใหใชผาเช็ดใหแหง แลวทาน้ํามันกันสนิมและเก็บเขา
ที่ใหเรียบรอย
เสี ย ม เป น เครื่ อ งมื อ ขุ ด ดิ น ที่ มี น้ํ า หนั ก เบาที่ สุ ด ในบรรดาเครื่ อ งมื อ ขุ ด ดิ น
ทุ กชนิ ด ด ว ยรู ป ทรงที่ เ ล็ ก มี น้ํ า หนั ก เบา จึ ง ไม กิ น แรงผู ใ ช เสี ย มจึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในงาน
ดานการเกษตรทุกชนิด จึงพูดไดวาเสียมเปนเครื่องมือการเกษตรที่มาคูกับจอบ เพราะสิ่งที่จอบ
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ทํ า ได เ สี ย มก็ ส ามารถทํ า ได เช น การขุ ด ดิ น ขุ ด ลอก เป น ต น แต สิ่ ง ที่ เ สี ย มทํ า ได นั้ น จอบ
ไม ส ามารถทํ า ได ก็ คื อ การขุ ด หลุ ม ที่ ลึ ก และแคบ และการขุ ด ดิ น ในที่ แ คบ ๆ ที่ ต อ งใช
ความระมัดระวังสูง เชน การขุดลอมตนไมขนาดเล็ก และการขุดหนอกลวย เปนตน
การดูแลรักษา
หลังจากการใชงานทุกครั้งควรลางทําความสะอาดดวยน้ํา เพื่อกําจัดดินที่ติดปลาย
เสียมใหหมดเสียกอน จากนั้นก็ใชผาเช็ดใหแหง ทาน้ํามันกันสนิมแลวหาที่เก็บเขาที่ใหเรียบรอย
พลั่ว เปนเครื่องมือใชในการตักดิน หรือตักทรายที่ความละเอียดมาก หรือเปน
กอนที่ไ มใหญนั ก พลั่ วมี น้ํา หนัก พอ ๆ กับเสี ย ม แตมีใ บที่ กวา งและบางกวา เสี ยมและจอบ
เล็กนอย คมของพลั่วไมไดมีไวใชในการขุดหรือเจาะ แตมีไวในการตักหรือโกย เศษทราย เศษดิน
หรือเศษวัชพืช ที่ไดทําการกวาดรวม ๆ กันไวเปนกอง ๆ เรียบรอยแลว เพื่อตักไปใสถุงปุย หรือ
บุงกี๋หรือถังขยะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บและทําความสะอาด
การดูแลรักษา
หลังจากการใชทุกครั้งควรลางทําความสะอาดดวยน้ํา เพื่อกําจัดเศษดินเศษทราย
ที่ติดตามปลายพลั่วใหหมดเสียกอน จากนั้นก็ใชผาเช็ดใหแหง ทาน้ํามันกันสนิมแลวเก็บเขาที่
ใหเรียบรอย
ค อ น คื อ เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ตอกหรื อ ทุ บ บนวั ต ถุ อื่ น สํ า หรั บ การใช ง านเช น
การตอกตะปู การจัดชิ้นสวนใหเขารูป และการทุบทลายวัตถุ คอนอาจไดรับการออกแบบมาให
ใชงานเฉพาะทาง และมีรูปรางกับโครงสรางที่หลากหลาย แตมีโครงสรางพื้นฐานที่เหมือนกัน
คือ ดามจับและหัวคอน ซึ่งน้ําหนักจะคอนไปทางหัวคอนมากกวา แรงที่กระทบเปาหมายจะมาก
เทาใด ขึ้นอยูกับมวลของคอนและความเรงของการตอก ดังนั้นเมื่อคอนยิ่ งหนักมากและหวด
ดวยความเรงมาก แรงที่ไดจากคอนยิ่งมากตามไปดวย
การดูแลรักษา
1) เลือกชนิดของคอนใหเหมาะกับงาน
2) เมื่อใชงานเสร็จควรเช็ดทําความสะอาด แลวทาน้ํามันที่หัวคอนเพื่อปองกันสนิม
3.2 การสรางครัวชาวคาย
การสรางครัว เปนการกําหนดพื้นที่สําหรับใชในการประกอบอาหารตลอดระยะเวลา
ในการอยูคายพักแรม มีองคประกอบในการสรางครัว ดังนี้
ที่ทําครั ว ควรมีเขตทําครัวโดยเฉพาะ โดยเลือกพื้นที่ที่จะเปนเหตุใหเสียหายแก
พื้นที่นอยที่สุ ด ถา มีหญา ขึ้นอยูตองแซะหญา ออก (ใหติดดินประมาณ 10 ซม.) แล วจึ งคอย
ตั้งเตาไฟ สวนหญาที่แซะออกนั้นจะตองหมั่นรดน้ําไว เมื่อการอยูคายพักแรมไดสิ้นสุดลงแล ว
ก็ใหปลูกหญาไวที่เดิม แลวรดน้ําเพื่อใหคืนสูสภาพเดิม

183

ในการจัดทําเครื่องใชนั้น อะไรควรจัดทํากอน อะไรควรจัดทําภายหลังถือหลักวา
อันไหนสําคัญที่สุดก็ใหจัดทํากอน แลวจึงคอย ๆ จัดทําสิ่งที่มีความสําคัญรองลงมาตามลําดับ
ตอไปนี้ คือ คําแนะนําในการสรางเครื่องใชตาง ๆ
เตาไฟ มีหลายแบบ เชน แบบขุดเปนราง แบบใชอิฐ หรือกอนหินวางเปนสามเสา
แบบเตายืนเปนแบบสะดวกในการทําครัว กอนตั้งเตาไฟควรทําความสะอาดบริเวณนั้น อยาให
มีเชื้อไฟหรือสิ่งที่ติดไฟงายอยูใกล ๆ
กองฟน ลักษณะของฟนที่นํามาใชควรเปนไมแหง เพื่องายตอการกอไฟ ควรกอง
ใหเปนระเบียบ อยูไมหางจากเตาไฟ ถาฝนตกจะตองมีหลังคาคลุมดิน สําหรับเตายืนอาจเอาฟน
ไวใตเตาก็ได
เครื่องใชตาง ๆ หมอ กระทะ แกวน้ํา มีด
เขียง ฯลฯ ที่เก็บมีด ที่เก็บกระบอกน้ํา เก็บจาน ที่เก็บถังน้ํา
ที่เก็บอาหาร จะตองจัดทําขึ้น
ที่ หุ ง ต มและรั บ ประทานอาหาร ควรมี
หลั งคามุ ง กัน แดดกั น ฝน อาจใชโ ต ะ อาหารและม า นั่ ง
ควรจัดทําขึ้นตามแบบงาย ๆ
หลุ ม เป ย ก ขุ ด หลุ ม ขนาดใหญ ใ ห ลึ ก
พอสมควร ที่ ป ากหลุ ม ใช กิ่ ง ไม ใบไม ส านเป น แผงป ด
แล ว เอาหญ า โรยข า งบน หลุ ม น้ํ า สํ า หรั บ เทน้ํ า ต า ง ๆ
ที่ไม ใช แล ว เช น น้ํ า ปนไขมั น ซึ่ งสิ่ งเหล า นี้ เมื่ อเทลงไป
ไขมันและสิ่งตาง ๆ จะติดอยูที่หญา มีแตน้ําแท ๆ ไหลลงไป
ในหลุม แผงที่ปากหลุมจะตองนําไปเผา และเปลี่ยนใหมวันละครั้งเปนอยางนอย
หลุมแหง ขุดเปนอีกหลุมหนึ่ง เมื่อทิ้งเศษอาหารแลว จะตองเอาดินกลบ ถาเปน
กระปอง กอนทิ้งตองทุบใหแบนและเผาไฟ ในกรณีที่คายนั้นมีถังสําหรับเผาขยะหรือเศษอาหาร
โดยเฉพาะอยูแลว ก็ใหนําขยะและเศษอาหารไปเผา ณ ที่กําหนดไว
3.3 การสรางเตาประเภทตาง ๆ
เตาสําหรับหุงอาหาร
เตาไฟที่ใชในการหุงอาหารในการอยูคายพักแรมมีอยูหลายแบบ ซึ่งจะ
จัดการสรางไดขณะอยูคายพักแรมตามสภาพของพื้นที่ เตาไฟแบบตาง ๆ ไดแก เตาราง เตาใชอิฐ
และหิน เตายืน เตาแขวน ในการกอสรา งเตาแตล ะครั้งลูกเสือจะตองทํา ความสะอาดรอบ ๆ
บริเวณที่กอสรางเตาใหเตียนและอยาใหมีเชื้อไฟหรือวัสดุที่ติดไฟไดงาย ๆ อยูใกลบริเวณนั้น

184

เตาสามเสา เปนการนํากอนหินสามกอนมาวางบนพื้น จัดระยะหางใหพอดีกับ
กนหมอเปนสามมุมดูใหอากาศถายเทไดสะดวก

เตาหลุม ขุดหลุ มใหมีขนาดกวา งพอเทา กับหมอ ลึ กพอประมาณ แล วเจาะรู
เพื่อใสฟนดานหนา แลวมีรูระบายอากาศ ดานขางเพื่อใหควันออก

เตาลอย ใหขุดหลุมสี่มุม แลวนําทอนไมแข็งแรงสี่ตนทําเปนเสาสี่มุม นําไมมาวาง
พาดผู กเปนสี่เหลี่ ยมและวางคานใหเต็มพื้นที่ ใชใบไมปูใหราบ เอาดินปูพื้ นใหหนาพอสมควร
อีกชั้น แล วใช กอนหินทํ า เป นเตาสามเส า หรื อเตารางแล วแตส ะดวก (หากเปน หนา ฤดูฝ น
สามารถสรางหลังคาตอเติมได)
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เตารางไม นํา ไมที่มีงา มสองทอนมาปกลงดินตรงขา มกัน แล วนํา ไมทอนตรง
วางพาดเปนคานไวแขวนภาชนะ (ไมที่ควรใชพาดควรเปนไมดิบ ซึ่งจะไมทําใหไหมไดงาย)

เตาแขวน หรือเตาราว ใชไมที่มีงามมาปกลงดินเปนระยะหางใหพอดี แลวหาไม
ยาวเปนคานมาพาดงามไวสําหรับแขวนภาชนะ

เตากระปอง นํากระปองหรือถังขนาดเล็ก ที่พอดีกับหมอหรือภาชนะ มาผาขาง
ออกเปนประตูลมแลวเจาะรูสวนบนสี่รูเพื่อใหอากาศถายเท
3.4 การประกอบอาหารแบบชาวคาย
การปรุงอาหารในขณะอยูคายพักแรมหรือเดินปา เปนการปรุงอาหารเเบบชาวคาย
ไมสามารถเตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการหุงตมไดครบถวน เชน ใชเตาหลุม เตาสามเสาเตาราง
ใชมะพราวออนแทนหมอ กระบอกไมไผ ใชดินพอกเผาแทนการตม การปง เปนตน
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การปฏิบัติหรือประกอบอาหารบางอยางที่จําเปนในขณะที่อยูคายพักแรม ควรเลือก
ประกอบอาหารอยางงาย รวดเร็ว คงคุณคาทางอาหาร ดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
การหุงขาวดวยวิธีตาง ๆ
1. การหุงขาวดวยหมอหู สามารถหุงขาวได 2 แบบ คือ แบบไมเช็ดน้ํา และเช็ดน้ํา
1) การหุงขาวไมเช็ดน้ํา ขาว 1 สวน ตอน้ํา 2- 2.5 สวน
วิธีหุง
(1) ซาวขาวใหหมดสิ่งสกปรก รินน้ําทิ้ง
(2) ตวงน้ําใสน้ําหมอ ปดฝาใหสนิท ตั้งบนเตา ใสไฟแรงจัด
(3) เมื่อน้ําเดือดใชพายกวน 1 ครั้ง พอน้ําจวนแหงปดฝาหมอใหสนิท
เอาถานหรือฟนออกเหลือเกลี่ยไวใหไฟนอยที่สุด (การกวนคนขาวนี้เพื่อใหไดรับความรอนทั่วถึงกัน)
(4) เอียงขา ง ๆ หมอใหรอบ ๆ ตั้งตอไปจนน้ํา แหงใหขา วสุกและ
ระอุดีใชเวลาประมาณ 20-25 นาที
2) การหุงขาวเช็ดน้ําขาว 1 สวน ตอ น้ํา 3 สวน
วิธีหุง
(1) ซาวขาวพอหมดสิ่งสกปรก รินน้ําทิ้ง
(2) ตวงน้ํา ใสหมอ ปดฝาใหส นิท ตั้งบนไฟใชไฟแรงจนกระทั่งขา ว
เดือด
(3) เมื่อน้ําเดือดใชพายกวนขาว 1 ครั้ง หรือมากกวา เพื่ อใหไดรับ
ความรอนทั่วถึง
(4) สังเกตดูพอเม็ดขาวบาน รินน้ําขาวทิ้งเอาขึ้นดงบนเตา ใชไฟออน ๆ
ตะแคงหมอ หมุนใหไดความรอนทั่วจนน้ําแหง จากนั้นใหยกลงจากเตา
2. วิธีการแกขาว
1) วิธีการแกขาวแฉะ
ขาวแฉะเกิดจากปลอยทิ้งไวจนเม็ดขาวบานมาก หรือใสน้ํานอยจนน้ําขาว
ขนมากกอนจะเช็ดน้ําขาวใหใสน้ําเปลาลงไปใหน้ําไมขน คนใหทั่วหมอ แลวเช็ดน้ําใหแหงปดฝาหมอ
ใหสนิท แลวหมุนหมอไปมา และนําหมอขาวไปตั้งที่เตาไฟ โดยใชไฟออน ๆ
2) วิธีแกขาวดิบ
ใหใชน้ํ าพรมขา วพอประมาณ คุ ยพรมให ทั่วหมอแล วจึ งนํ าหมอขา วขึ้ น
ดงใหมหมุนใหทั่วดงใหนานกวาดงขาวธรรมดาเมื่อยกลงหามเปดฝาดู ควรปดใหสนิท เพื่อขาว
จะไดสุกระอุดี

187

3) วิธีแกขาวไหม
หากไดกลิ่ นขาวไหม รีบเปดฝาหมอเพื่อใหไอน้ํา ออก และความรอนใน
หมอจะไดลดลงเร็ว ขณะเดียวกันกลิ่นไหมจะไดออกไปดวย คุยขาวตอนบนที่ไมไหมใหสุก แลว
เปดฝาทิ้งไว
การประกอบอาหารดวยวิธีตาง ๆ
การตม ทําได 2 วิธี คือ
1) โดยการใสของที่จะทําใหสุกลงไปพรอมกับน้ํา แลวนําไปตั้งไฟ เชน การตมไข
ถาใสในน้ําเดือดแลวไขจะแตกเสียกอน
2) โดยการใสของที่จะทําใหสุก เมื่อน้ํานั้นเดือดแลว เชน การตมปลากันเหม็นคาว
การผัด หมายถึง การทําวัตถุสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง ซึ่งตองการใหสุกสําเร็จเปนอาหาร
สิ่งเดียว
วิธีการผัด
โดยการใชน้ํามันหรือกะทิ ใสในภาชนะที่จะใชผัด แลวนําของที่จะผัดรวมลงไป
คนใหสุกทั่วกันและปรุงรสตามชอบ
การทอด ใสน้ํามันลงในภาชนะที่จะใชในการทอดโดยประมาณใหทวมของที่จะทอดตั้ง
ไฟใหน้ํามันรอนจัด จึ งใสของลงไปทอด การสังเกตของที่ทอดวาสุกหรือยังใหสังเกตตามขอบ
ของสิ่งที่ทอด
การถนอมอาหาร
การตากแหง เปนวิ ธีที่ง า ยและประหยั ด
มากที่สุด ใชไดกับอาหารประเภทเนื้อสัตว ผักและ
ผลไม เป น วิ ธี ที่ ทํ า ให อ าหารหมดความชื้ น หรื อ
มี ค วามชื้ น อยู เ พี ย งเล็ ก น อ ย เพื่ อ ไม ใ ห จุ ลิ น ทรี ย
สามารถเกาะอาศัยและเจริญเติบโตไดทําใหอาหาร
ไมเกิดการบูดเนา โดยการนําน้ําหรือความชื้นออก
จากอาหารใหมากที่สุด เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม กลวยตาก เปนตน
การรวน เปน วิ ธี ก ารที่ ค ล า ยกั บการคั่ ว
แตตองใส น้ํา มัน นิยมใชประกอบอาหารประเภท
เนื้อสัตว และปรุงรสใหเค็มมากขึ้น เพื่อใหสามารถ
เก็ บไวรั บ ประทานไดน าน เช น ไกร วน เป ดรวน
และปลาหมึกรวน เปนตน
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3.5 การกางและการเก็บเต็นทชนิดตาง ๆ
การไปอยูคายพักแรมของลูกเสือแตกอนนั้นลูกเสือไปหาที่พักขางหนาตามแตจะ
ดัดแปลงไดในภูมิประเทศ ซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ถา ลูกเสือไมพักในอาคาร ลู กเสื อ
จะตองนอนกลางแจง ซึ่งจะตองหาวิธีสรางเพิงที่พักงาย ๆ ที่สามารถกันแดด กันฝน กันลม และ
ปองกันสัตวเลื้อยคลานไดโดยใชอุปกรณตาง ๆ เทาที่จะหาได ตอมาเริ่มมีการเตรียมอุปกรณไปดวย
เชน เชือกหลาย ๆ เสน พลาสติกผืนใหญ เปนตน ทําใหงายตอการสรางเพิงที่พักมากขึ้น
ปจจุบันลูกเสือสวนมากจะเตรียมเต็นทสําเร็จรูปไปดวย เพราะเต็นทมีขายอยาง
แพร หลาย และมี ให เลื อกหลายแบบ หลายสี หลายขนาด มีน้ํ า หนั กเบา มี ขนาดกะทั ดรั ด
สามารถนําพาไปไดสะดวก
การกางเต็นทกระแบะ หรือเต็นท 5 ชาย

อุปกรณและสวนประกอบ
ในการใช เต็น ทสํ า หรับอยูค า ยพั กแรม จะใชเต็ นท 5 ชาย ซึ่ง เหมาะสํ า หรั บ
ลู ก เสื อ จํ า นวน 2 คน ซึ่ ง จะใช พื้ น ที่ ใ นการกางเต็ น ท ไ ม ม ากนั ก และวิ ธี ก างก็ ไ ม ยุ ง ยาก
สวนประกอบของเต็นท 5 ชาย มีดังนี้
1) ผาเต็นท 2 ผืน
2) เสาเต็นท 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกันเปน 1 ชุด)
3) สมอบก 10 ตัว (หัวทาย 2 ตัว ชายดานลางดานละ 3 ตัว ประตูหนา 1 ตัว
และหลัง1 ตัว)
4) เชือกยึดสมอบก 10 เสน (เชือกยาวใชรั้งหัวทายเต็นท 2 เสน เชือกสั้นใชยึด
ชายเต็นท 6 เสน และประตูหนา - หลัง 2 เสน)
การกางเต็นท
การกางเต็นท 5 ชายนั้น มีวิธีการดังตอไปนี้
1) ติดกระดุมทั้ง 2 ผืนเขาดวยกัน
2) ตั้งเสาเต็นททั้ง 2 เสา
3) ผูกเชือกรั้งหัวทายกับสมอบก
4) ตอกสมอบกยึดชายเต็นท
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การรือ้ เต็นททพี่ กั แรม
1) แกเชือกที่รั้งหัวทายกับสมอบกออก
2) ลมเสาเต็นททั้ง 2 เสาลง
3) ถอนสมอบกที่ยึดชายเต็นทและที่ใชรั้งหัวทายเต็นท
4) แกะกระดุมเพื่อแยกใหเต็นทเปน 2 ผืน
5) ทําความสะอาด เก็บพับใหเรียบรอย
6) นําผาเต็นทและอุปกรณเก็บรวมไวเปนที่เดียวกัน
เต็นทสําเร็จรูป
เต็นทสําเร็จรูปจะมีลักษณะและ
รูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีวางจําหนายโดยทั่วไป
งา ยตอ การประกอบและการเก็บ แตล ะแบบ
จะมีรู ปแบบการประกอบไม เหมือ นกัน จึ งให
ผูใชพิจารณาตามวิธีการของเต็นท
เต็นทสําเร็จรูปใชเปนที่พักสําหรับลูกเสือทั้งหมู (1 หมู)เปนเต็นทที่มีขนาดใหญกวา
เต็นทกระแบะ มีน้ําหนักมากกวาเต็นทกระแบะสามารถพกพาไปไดสะดวก พื้นที่ที่ใชกางเต็นท
จะมีบริเวณกวางพอสมควร สวนวิธีกางเต็นทไมยุงยากมีลูกเสือชวยกันเพียง 2 คน ก็สามารถ
กางเต็นทได
สวนประกอบของเต็นทสําเร็จรูป มีดงั นี้
1) ผาเต็นท 1 ชุด
2) เสาเต็นท 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ทอน (3 ทอนตอกันเปน 1 ชุด หรือ 1 เสา)
3) สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ทาย 1 ตัว)
4) เชือกยึดสมอบก 8 เสน ทุกเสนมัดติดกับแผนเหล็กสําหรับปรับความตึงหยอน
ของเชือก (เชือกสั้น 6 เสนใชยึดชายหลังคา เชือกยาว 2 เสนใชรั้งหัวทายเต็นท)
วิธีกางเต็นทสําเร็จรูป ปฏิบตั ิดังนี้
1) ยึดพื้นของเต็นททั้ง 4 มุมดวยสมอบก 4 ตัว
2) นําเสาชุดที่ 1 (ตอ 3 ทอนเขาดวยกัน) มาเสียบที่รูหลังคาเต็นท ใหคนที่ 1 จับไว
3) ให ค นที่ 2 ใช เ ชื อ กยาว 1 เส น ยึด จากหั ว เสา (หรื อ ห ว ง) ไปยั ง สมอบก
ดานหนา (โดยผูกดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือผูกเงื่อนกระหวัดไม ไมตองใชเงื่อนผูกรั้ง เพราะเปน
แผ นปรับความตึงอยูแล ว) แล วใชเชือกสั้ น 2 เส น ยึดชายเต็นทเขา กับสมอบกใหเต็นทกาง
ออกเปนรูปหนาจั่ว
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4) ใหคนที่ 2 เดินออมไปอีกดานหนึ่งตอเสาที่ 2 เสียบเขารูหลังคา เต็นทอีกดาน
หนึ่งแลวจับเสาไวใหคนที่ 1 ปลอยมือจากเสาที่ 1 แลวนําเชือกยาวเสนที่ 2 ยึดจากหัวเสาที่ 2
ไปยังสมอบกดานหลัง
5) ใหคนที่ 2 ปลอยมือจากเสาที่ 2 ได เต็นทจะไมลม ทั้งสองคนชวยกันใชเชือก
ยึด ชายหลั ง คาเต็ น ท (จุ ด ที่ เ หลื อ ) ให เ ข า กั บ สมอบกแล ว ปรั บ ความตึ ง หย อ นของเต็ น ท ใ ห
เรียบรอย
หมายเหตุ เต็นท สํ าเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไมเหมือนกัน บางแบบคลา ย
เต็นทกระแบะ เปนตน ใชสะดวกและเบามากแตบอบบาง
เต็นทอยางงาย

วิธีนี้ปจจุบันสะดวกมาก ทั้งยังราคาถูกหาซื้องายใชประโยชนไดดีสามารถใชวัสดุ
อุปกรณที่หาไดในทองถิ่น โดยใชถุงปุยหรือเสื่อเย็บตอกันใหไดเปนผืนใหญ ๆ สามารถใชแทน
ผาเต็นทได จะใหมีขนาดใหญเทาใดก็ไดตามที่ตองการ แตสวนใหญมักจะทําเปนผืนใหญใชเปน
ที่พักของลูกเสือไดทั้งหมู
วิธีทํา
หาไมสองทอนมาทําเสา ปกลงในดินใหแนน แลวเอาไมอีกอันหนึ่งพาดทําเปนขื่อ
เสร็จแลวใชถุงที่เย็บหรือผาใบพาดกับขื่อนั้น ที่ปลายทั้งสองขางรั้งเชือกกับสมอบก
การนําวัสดุตาง ๆ ที่หาไดในทองถิ่นจะงาย สะดวกและประหยัด เพื่อเปนการสงเสริม
และปฏิบัติตามแนวพระราชดํา ริเศรษฐกิจ พอเพี ยงของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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รูปแบบเต็นทแบบตาง ๆ
เต็นทแบบโดม

เต็นทแบบโครง

เต็นทแบบสามเหลี่ยม

เต็นทแบบกระโจม
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เต็นทแบบกึ่งถุงนอน

เต็นทแบบอุโมงค

ขอควรระวังในการกางเต็นท
เมื่อตองการกางเต็นทหลายหลั งเปนแนวเดียวกัน ขั้นแรกเล็ งใหส มอบกและ
เสาตนแรกของทุกเต็นทอยูในแนวเดียวกันการกางเต็นทแตละหลังใหเล็งสมอบกตัวแรกเสาแรก
เสาหลัง และสมอบกตัวหลังทั้ง 4 จุดอยูในแนวเดียวกันเสาทุกตนที่ยึดเต็นทจะตองตั้งฉากกับ
พื้นเสมอหลั งคาเต็นทจะตองไมมีรอยยน สมอบกดา นขางของเต็นทแตล ะหลังจะตองเรียงกัน
อยางเปนระเบียบ ถาเต็นทตึงไปอาจจะขาดได หรือถาหยอนเกินไปก็จะกันฝนไมได ซึ่งจะเปน
สาเหตุทําใหน้ําซึมไดงายและถาหากลมพัดแรง อาจทําใหเต็นทขาดได การผูกเต็นทควรใชเงื่อน
ผูกรั้งเพราะสามารถปรับใหตึงหยอนไดตามตองการ
การดูแลรักษาเต็นท
การดูแลรักษาเต็นทใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน หลายคนอาจจะคิดวาเปน
เรื่องยาก ลองอานวิธีการเหลานี้ดูแลวคุณจะรูวาเต็นทดูแลงายนิดเดียว
1. ฝกกางเต็นทใหถูกวิธี การที่คุณเรียนรูวิธีการกางเต็นทอยา งถูกวิธี จะทําให
เต็นทของคุณไมเกิดความเสียหาย เพราะบางครั้งการกางเต็นทไมถูกวิธี อาจทําใหอุปกรณบางชิ้น
เกิดความเสียหายได เชน อาจจะใสเสาเต็นทผิดอันทําใหเกิดความเสียหายเวลางอเสาเขากับ
เต็นท เปนตน

193

2. อยาเก็บเต็นทของคุณขณะที่เปยกถาไมจําเปน เพราะอาจจะทําใหเกิดกลิ่นอับได
เราควรจะนํา เต็นทมาผึ่งลมใหแหงกอนและนําเศษสิ่ งสกปรกออกจากเต็นท แลวจึงปดซิปให
เรียบรอย
3. ไมควรใชสารเคมีในการทําความสะอาดเต็นท เพราะสารเคมีเหลานี้จะทําลาย
สารที่เคลื อบเต็นทไว ควรใชแคผ า ชุบน้ํา เช็ดก็พ อ หา มใชแปรงขัดเพราะแปรงจะทํา ใหส าร
เคลือบหลุดออกเชนกัน
4. ใชผ าพลาสติกปูรองพื้น ผา รองพื้นจะใชปูรองพื้ นกอนกางเต็นท ประโยชน
คือ ชวยปกปองตัวเต็นท จากหินและกิ่งไมอันแหลมคม ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจจะทําใหพื้นเต็นทเกิด
ความเสี ยหายได และนอกจากนี้ยังชวยลดเวลาในการทํา ความสะอาด เพราะเราเพี ยงแตทํา
ความสะอาดที่ผาปูเทานั้น
5. ใชสมอบกปกเต็นท บางคนอาจคิดวาสมอบกไมจําเปน เพราะเต็นทสามารถ
ทรงตัวไดอยูแลว แตบางครั้งเมื่อลมแรง เต็นทอาจจะมีการพลิกซึ่งอาจจะทําใหเต็นทเสียหาย
ถา ชวงที่คุณ กางเต็นทมีล มแรงควรจะนําสั มภาระเขาไปไวในเต็นท แล วปกสมอบกยึดไว ซึ่ง
จะชวยปองกันเต็นทพลิกจากแรงลมได
6. ใชอุปกรณซอมแซมเต็นทถาจําเปน หากเต็นทคุณเกิดการเสียหาย เชน ผนัง
เต็นทมีรอยฉีกขาด ควรใชพวกผาเทปปดรอยขาดนั้นไว มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญขึ้นเรื่อย ๆ
(ลองคิดถึงเสื้อผาที่ขาดดู ถาเรายิ่งดึงก็จะยิ่งขาดมากขึ้น) อุปกรณซอมแซมเต็นทสามารถหาซื้อได
ตามรานอุปกรณทั่วไป
กิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ชีวิตชาวคาย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
เรื่องที่ 4 วิธีการจัดการคายพักแรม
การจัดการคายพักแรม เปนการจัดวางผังการอยูคายพักแรม ลูกเสือจะตองสํารวจ
คาดคะเนความเหมาะสมของพื้นที่ แหลงน้ํา เสนทางคมนาคม เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการ
เลือกสถานที่ตั้งคายและกางเต็นท
กอนที่จะไปตั้งคายพักแรมนั้น ควรจะไดมีการศึกษาลักษณะพื้นที่ ภูมิประเทศ
ใหดีเสียกอน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากสิ่งตอไปนี้
1. อยูบนที่สูง หรือเชิงเขา เวลาฝนตกมีทางระบายน้ําออกอยางรวดเร็ว ทําใหไมมี
น้ําขังในบริเวณคาย หรือมิฉะนั้นควรตั้งคายบริเวณที่เนื้อดินเปนดินปนทราย เพื่อใหน้ําดูดซึมได
โดยรวดเร็ว
2. ไมควรอยูใกลสถานที่ที่มีคนพลุกพลาน เชน สถานที่ตากอากาศ
3. ไมควรอยูใกลถนนหรือทางรถไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได
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4. ไมควรอยูใกลตนไมใหญ เพราะเมื่อเกิดลมพายุอาจหักโคนลงมาทําใหเกิด
อันตรายได
5. สถานที่ตั้งคาย ควรมีน้ําดื่มน้ําใชเพียงพอ แตไมควรอยูใกลแมน้ํา ลําคลอง
หนองหรือบึง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได
6. สถานที่ตั้งคาย ไมควรอยูไกลจากตลาดมากนัก ทั้งนี้ เพื่อสะดวกแกการไป
ซื้อกับขาว และไมควรอยูไกลจากสถานีอนามัยมากนัก เพื่อวาเกิดการเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุ
รายแรง จะไดชวยเหลือไดทันทวงที
7. ควรอยูในสถานที่ที่ปลอดภัยจากผูกอการราย
การวางผังคายพักแรม
การวางผังคายพักแรม คือการกําหนดตําแหนงที่จะสรางเต็นท สุขาภิบาล ครัว
ราวตากผา ขึ้นอยูกับความตองการ และความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ

รูปแบบการจัดคายหมูลูกเสือ

กิจกรรมทายเรื่องที่ 4 วิธีการจัดการคายพักแรม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 4 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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หนวยการเรียนรูที่ 13
การฝกปฏิบัติการเดินทางไกล อยูคายพักแรม และชีวิตชาวคาย
สาระสําคัญ
การฝ กปฏิบัติการเดินทางไกล อยูคา ยพั กแรม และชีวิตชาวคาย เปนการนํา
ความรูจากการไดศึกษาบทเรียนภาคทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ โดยมุงใหลูกเสือ สามารถวางแผน
และปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยูคายพักแรมและชีวิตชาวคายทุกกิจกรรม คือ กิจกรรม
เสริมสรา งคุณ ธรรมและอุดมการณลู กเสือ กิจกรรมสรา งคา ยพักแรม กิจ กรรมชีวิตชาวคา ย
กิจกรรมทักษะลูกเสือ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมนันทนาการและชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรม
นําเสนอผลงานตามโครงการที่ไดดําเนินการมากอนการเขา คาย และสามารถใชชีวิตชาวคา ย
รวมกับผูอื่นในคายพักแรมไดอยางสนุกสนานและมีความสุข
ตัวชี้วัด
1. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยูคายพักแรม และชีวิตชาวคาย
ทุกกิจกรรม
2. ใชชีวิตชาวคายรวมกับผูอื่นในคายพักแรมไดอยางสนุกสนานและมีความสุข
ขอบขายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม และอุดมการณลูกเสือ
เรื่องที่ 2 กิจกรรมสรางคายพักแรม
เรื่องที่ 3 กิจกรรมชีวิตชาวคาย
เรื่องที่ 4 กิจกรรมฝกทักษะลูกเสือ
เรื่องที่ 5 กิจกรรมกลางแจง
เรื่องที่ 6 กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ
เรื่องที่ 7 กิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงาน ตามโครงการที่ไดดําเนินการ
มากอนการเขาคาย
เวลาที่ใชในการศึกษา 40 ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค32035
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา
3. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ
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เรื่องที่ 1 การวางแผนและปฏิบัตกิ ิจกรรมการเดินทางไกลการอยูค ายพักแรม
และชีวิตชาวคาย
การเดินทางไกล ลู กเสือตองเตรียมความพรอมทุกดาน ทั้งทางรางกาย จิตใจ
ความรู ความสามารถทักษะที่จํา เปนในการให รวมทั้งการบรรจุเครื่องหลัง ซึ่งประกอบดวย
เครื่องแตงกาย เครื่องใชประจําตัว ยาประจําตัว อุปกรณการเรียนรูและการจดบันทึกกิจกรรม
อุปกรณที่จําเปนตามฤดูกาล อุปกรณเครื่องนอนสวนตัว และอุปกรณประจํากายลูกเสือ
ลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือ รวมกันวางแผนการการเดินทางไกล โดยการสํารวจ
เส นทางการเดิ นทาง ความปลอดภัยในการเขา รวมกิจ กรรม และกํา หนดวัน เวลา สถานที่
ให เ หมาะสม กํ า หนดบทบาทให แ ต ล ะคนในฐานะผู นํ า ผู ต าม ผู ป ระสานงาน ผู ค วบคุ ม
ผู รับผิ ดชอบรวมกั น ประชุมซั กซอ มความเขา ใจที่ต รงกัน กํา หนดนั ดหมายที่ชัด เจน รัดกุ ม
และปฏิบัติตามแผน
การอยูคายพักแรม ตองมีกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ เพื่อปลุกใจ และสงเสริม
ความสามัคคีของหมูคณะ เปดโอกาสใหลู กเสื อไดแสดงออก และรูจักกันมากยิ่งขึ้นซึ่ง บี.พี .
ไดริเริ่มในการนําเด็กไปอยูคายพักแรมที่เกาะบราวนซี ประเทศอังกฤษ การชุมนุมรอบกองไฟ
ภาษาอังกฤษ เรียกวา Camp Fire ในภาษาไทยเดิมมักเรียกกันวา การเล นหรือการแสดง
รอบกองไฟ ซึ่งความจริงการเลนหรือการแสดง เปนเพียงสวนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟ
การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่อเปนการฝกอบรมในตอนกลางคืน ดังที่ บี.พี. ไดใชเปนหลักในการฝกอบรม
ผูที่ไปอยูคายพักแรม
2. เพื่อใหลูกเสือไดรองเพลงรวมกัน หรือแสดงกิริยาอาการอยางเดียวกัน
3. เพื่อใหลูกเสือแตละหมูไดมีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ
4. ในบางกรณี อาจใชเปนโอกาสสําหรับประกอบพิธีสําคัญ
5. ในบางกรณี อาจเชิญบุคคลสํ าคั ญในทองถิ่ น ตลอดจนชาวบ านให มาร วมการ
ชุมนุมรอบกองไฟ เพื่อเปนการประชาสัมพันธและสงเสริมกิจการลูกเสือ
การแสดงรอบกองไฟมีขอกําหนดบางประการ เพื่อใหเกิดความเหมาะสม ไดแก
1) เรื่ องที่ จ ะแสดงควรเปน เรื่อ งสนุกสนานขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ประวัติศาสตรเรื่องที่เปนคติเตือนใจ
2) เรื่องที่ไมควรนํามาแสดง เชน เรื่องไรส าระ เรื่องผี ส าง เรื่องลามก
เรื่องอนาจาร เรื่องเสี ยดสีสังคม เรื่องลอเลี ยนการเมือง เรื่องหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
3) การใชคําพูดและวาจาที่เหมาะสม คําสุภาพคําที่ไมหยาบคายคําดาทอ
4) ชุดการแสดง ควรเปนชุดที่มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะแสดงมีความ
สุภาพสอดคลองกับเนื้อเรื่องที่แสดง
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แผนการปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยูคายพักแรม และชีวิตชาวคาย
วัน – เวลา
วันที่ 1
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

กิจกรรม

เวลา
(นาที)

ขอบขายเนื้อหา

60
60
60

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และอุดมการณลูกเสือ

30

กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ

10.30 – 11.15 น.

รายงานตัว/ลงทะเบียน
ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงคการเขาคาย
พิธีเปดทางราชการ (ในหอประชุม)
- กลาวรายงาน
- ประธานกลาวเปด ใหโอวาทและ
ถวายราชสดุดี
พิธีเปดทางการลูกเสือ (รอบเสาธง)
- ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับ
- แนะนําคณะวิทยากร
วิชาประวัติลูกเสือไทย

45

11.15 – 12.00 น.

วิชาประวัติลูกเสือโลก

45

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

60
30
60

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

พักรับประทานอาหารกลางวัน
นันทนาการ
วิชาวินัย ความเปนระเบียบเรียบรอย
สัญญาณนกหวีด และระเบียบแถว
วิชาชาวคาย
ฐานที่ 1 อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
ฐานที่ 2 สุขาภิบาล
ฐานที่ 3 อุปกรณครัว
ฐานที่ 4 เต็นท
ประกอบอาหารแบบชาวคาย
ชักธงลง/รับประทานอาหาร
ภารกิจสวนตัว

กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ
กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทักษะลูกเสือ

150
60
60

กิจกรรมสรางคายพักแรม
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมชีวิตชาวคาย

19.00 – 19.30 น.
19.30 – 21.30 น.
21.30 น.

นันทนาการ
พิธีประจํากองลูกเสือวิสามัญ
นัดหมาย สวดมนต เขานอน

30
120
30

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมฝกทักษะลูกเสือ
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

10.00 – 10.30 น.
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วัน – เวลา
วันที่ 2
05.00 – 05.30 น.
05.30 – 06.30 น.

กิจกรรม

เวลา
(นาที)
60
60

08.00 – 08.30 น.

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

08.30 – 09.00 น.
08.30 – 09.00 น.

นันทนาการ
สํารวจชุมชน

30
180

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)
ประกอบอาหารแบบชาวคาย
ชักธงลง/รับประทานอาหาร/ภารกิจ
สวนตัว

60
30
60
90

ชุมนุมรอบกองไฟ (ปฏิบัติ)
นัดหมาย สวดมนต เขานอน

120
30

06.30 – 07.30 น.
07.30 – 08.00 น.

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.

60
30

30

60
60
60

ขอบขายเนื้อหา
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมกลางแจง/ทักษะ
ลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมฝกทักษะลูกเสือ
กิจกรรมฝกทักษะลูกเสือ

กิจกรรมนันทนาการ
และชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมนันทนาการ
และชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม

199

วัน – เวลา
วันที่ 3
05.00 – 05.30 น.
05.30 – 06.30 น.
06.30 – 07.30 น.
07.30 – 08.00 น.

กิจกรรม

เวลา
(นาที)

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

60
60

08.00 – 08.30 น.

ประชุมกองรอบเสาธง

30

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
จิตอาสากับการสรางปณิธานความดี
ของลูกเสือ กศน.
สรุปบทเรียนสะทอนความคิดเห็น
ประเมินผล
พิธีปดการอบรม
- ในหองประชุม
- รอบเสาธง
เดินทางกลับ

30
180
60
30
60

14.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
16.30 น.

60
30

60
60

ขอบขายเนื้อหา
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมกลางแจง/ทักษะ
ลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม

กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทักษะลูกเสือ
กิจกรรมชีวิตชาวคาย
กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ
กิจกรรมนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ
กิจกรรมเสริมสรางอุดมการณ
ลูกเสือ

กิจกรรมทายเรื่องที่ 1 การวางแผนและปฏิบัตกิ ิจกรรมการเดินทางไกล การอยูค ายพักแรม
และชีวิตชาวคาย
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูป ระกอบชุดวิชา)
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เรื่องที่ 2 การใชชีวิตชาวคายรวมกับผูอนื่ ในคายพักแรม
กิจกรรมในคายพักแรมมีหลากหลายมากมาย ไดแก กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม
และอุดมการณลูกเสือ กิจกรรมสรางคายพักแรม กิจกรรมชีวิตชาวคาย กิจกรรมทักษะลูกเสือ
กิจ กรรมกลางแจ ง กิจ กรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ ตลอดจนกิจ กรรมนํา เสนอ
ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งไดดําเนินการไวกอนการเขาคายพักแรม
ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหลานี้ไดกําหนดใหลูกเสือทุกคน ทุกหมู รวมกันคิดแกปญหา รวมกันวางแผน
ลองผิ ดลองถูกรวมกัน ตัดสิ นใจปฏิบัติรวมกันอยา งมีความสุ ข และมีความภาคภูมิใจรวมกัน
ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมจะทําใหลูกเสือไดสัมผัสประสบการณของการผจญภัย การไดเพื่อน การได
สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การไดหัวเราะอยางมีความสุข และมีความสําเร็จสุขสมรวมกัน
การใชชีวิตชาวคาย และการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นในคายพักแรม เปนการฝก
ทักษะชีวิต ฝกใหรูจักความเอื้ออาทร ความเขาใจ รูจักการใหอภัย รูจักรูรัก รูสามัคคี รูจักหนาที่
มีวินัย รูจั กการปรับตัวเขา หากัน เพื่ อการอยูรวมกันอยา งมีความสุ ขในสถานการณ ที่คับขัน
และมีข อจํ า กัด มากมาย ทํา ใหมีโอกาสพั ฒ นากระบวนความคิด จากการแลกเปลี่ ยนเรียนรู
การทํ า งานเป น หมู ยอมรั บ บทบาท หน า ที่ ข องกั น และกั น พั ฒ นาความเป น ผู นํ า ผู ต าม
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย เพื่อการเปนพลเมืองดีของสังคม
กิจกรรมทายเรื่องที่ 2 การใชชีวิตชาวคายรวมกับผูอื่นในคายพักแรม
(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมทายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา)
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หนา 63 - 66.
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สุรเดช รอดจินดา. แนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.
สุเวศ กลับศรี. การพัฒนากิจกรรมลูกเสือเพื่อสรางภาวะผูน ําของเยาวชนไทย. ดุษฎีนิพนธ
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล. 2556.
องคการลูกเสือโลก. หลักการลูกเสือ.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก :
http://www.Scout.org/wso/ scout.html. (วันที่คนขอมูล : 5 กุมภาพันธ
2561).
อนุรัตน พันธศิลป. คูมือการบริหารกิจการลูกเสือ. ปตตานี : สํานักงานลูกเสือโรงเรียนมา
ยอ (สถิต ภูผา). มปป.
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รายชื่อผูเ ขารวมประชุมปฏิบัตกิ ารจัดทําตนฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ระหวางวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ 2561
ณ โรงแรมนนทบุรพี าเลซ จังหวัดนนทบุรี
1. นายกฤตชัย อรุณรัตน
2. นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ
3. นางสุรีวัลย ลิ้มพิพัฒนกุล
4. นางรุงอรุณ ไสยโสภณ
5. นางสาววราภรณ ศิริวรรณ
6. นางสาวเนาวเรศ นอยพานิชย
7. นายไพฑูรย ลิศนันท
8. นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
9. นายอนันต คงชุม
10. นายวรวุฒิ หุนมาตรา
11. นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต
12. นางอุบลรัตน ชุณหพันธ
13. นายไพโรจน กันทพงศ
14. วาที่รอยตรี สุเมธ สุจริยวงศ
15. นายบวรวิทย เลิศไกร
16. นายบันเทิง จันทรนิเวศน
17. นางสาวสโรชา บุรีศรี
18. นายกฤตพัฒน นิชัยวรุตมะ
19. นางกนกวรรณ นิ่มเจริญ
20. นายเอกสิทธิ์ สวัสดิ์วงค
21. นายเอกชัย ลําเหลือ
22. นายศรัณยพงศ ขัติยะนนท
23. นายขวัญชัย เนียมหอม
24. นางสาววรรณพร ปทมานนท

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาตรฐานการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง
รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
ผูอํานวยการ กศน.เขตคลองสาน กทม.
ผูอํานวยการ กศน.เขตบางเขน กทม.
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนลํามหาเมฆ
(ประชาราตรีอนุสรณ) จังหวัดปทุมธานี
รองผูอํานวยการโรงเรียนงามมานะ (แผน - ทับอุทิศ)
รองผูอํานวยการโรงเรียนศุภกรณวิทยา
โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
เลขานุการฯ สํานักงาน ก.ค.ศ.
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
กศน.อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
กศน.อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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25. นางสาวเบ็ญจวรรณ อําไพศรี
26. นางเยาวรัตน ปนมณีวงศ
27. นางสาวฐิติมา วงศบัณฑวรรณ
28. นางกมลทิพย ชวยแกว
29. นางสาวสุจริยา พุมไสล
30. นายจตุรงค ทองดารา
31. นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา
32. นายชัยวิชิต สารัญ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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รายชื่อผูเ ขารวมประชุมปฏิบัตกิ ารบรรณาธิการตนฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561
ณ หัองประชุมอารีย กุลตัณฑ อาคาร กศน.ชั้น 6
นางรุงอรุณ ไสยโสภณ
นางสาววราภรณ ศิริวรรณ
นางสาวเนาวเรศ นอยพานิช
นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
นายบันเทิง จันทรนิเวศน
นายขวัญชัย เนียมหอม
นายชัยวิชิต สารัญ

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดอุปถัมภ”
กศน.อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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รายชื่อผูเ ขารวมประชุมปฏิบัตกิ ารบรรณาธิการตนฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมชลพฤกษ รีสอรท จังหวัดนครนายก
นางรุงอรุณ ไสยโสภณ
นางสาววราภรณ ศิริวรรณ
นางสาวเนาวเรศ นอยพานิช
นายเจริญศักดิ์ ดีแสน
นายบันเทิง จันทรนิเวศน
นายขวัญชัย เนียมหอม
นายชัยวิชิต สารัญ

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดอุปถัมภ”
กศน.อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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รายชื่อผูเ ขารวมประชุมปฏิบัตกิ ารบรรณาธิการตนฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ นนทบุรี
นางรุงอรุณ ไสยโสภณ
นางสาววราภรณ ศิริวรรณ
นางสาวเนาวเรศ นอยพานิช
นางนพรัตน เวโรจนเสรีวงศ

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา
นายกฤตชัย อรุณรัตน
นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ
นางสาววราภรณ ศิริวรรณ
นางรุงอรุณ ไสยโสภณ

คณะทํางาน
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
ขาราชการบํานาญ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน
นางสาวชมพูนท สังขพชิ ัย

หัวหนากลุมงานพัฒนาสื่อการเรียนรู
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูพ ิมพตนฉบับ
นางสาวทิพวรรณ วงคเรือน
นางสาววิยะดา ทองดี
นางสาวนภาพร อมรเดชาวัฒน
นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล
นางสาวชาลินี ธรรมธิษา
นางสาวชมพูนท สังขพชิ ัย
นางสาวขวัญฤดี ลิวรรโณ

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผูออกแบบปก
นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป

กลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

