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ชุดวิชา 
ลูกเสือ กศน. 

 
รหัสรายวิชา สค12025 

รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา 
 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 
  ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับ
ประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลูกเสือกับการพัฒนา การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม
จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลูกเสือ กศน.กับการพัฒนา ลูกเสือ 
กศน.กับจิตอาสาและการบริการ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ  
ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม 
และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย และชุดวิชานี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย 
รู้จักเสียสละ สร้างความสามัคคี บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณ
ผู้ เชี่ยวชาญเนื้อหา ท่ีให้การสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อประกอบการน าเสนอเนื้อหา รวมท้ัง 
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าชุดวิชา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดวิชานี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กศน. 
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นคุณค่าต่อไป 

 
 
         ส านักงาน กศน. 

มิถุนายน 2561 
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ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา 
ลูกเสือ กศน.  

 
  ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
เนื้อหา 2 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 ชุดวิชา ประกอบด้วย โครงสร้างของชุดวิชา โครงสร้างของหน่วยการเรียนรู้ 
เนื้อหา และกิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้  
  ส่วนท่ี 2 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เฉลย/
แนวค าตอบกิจกรรมเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
วิธีการใช้ชุดวิชา 
  ให้ผู้เรียนด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ เรียนทราบว่า 
ต้องเรียนรูเ้นื้อหาในเรื่องใดบ้างในชุดวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อก าหนดระยะเวลาและจัดเวลาท่ีผู้เรียนมีความพร้อมจะศึกษา 
ชุดวิชาเพื่อให้สามารถศึกษารายละเอียดของเนื้อหาได้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมท า
กิจกรรมตามท่ีก าหนดให้ทันก่อนสอบปลายภาค 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนดเพื่อทราบพื้นฐานความรู้เดิม
ของผู้เรียน โดยให้ท าลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชาลูกเสือ กศน. และตรวจสอบ
ค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบท้ายเล่ม 

4. ศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาของแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างละเอียดให้เข้าใจ ท้ังใน
ชุดวิชาและสื่อประกอบ (ถ้ามี) และท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ให้ครบถ้วน 

5. เมื่อท าแต่ละกิจกรรมเรียบร้อยแล้วผู้เรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้จาก
แนวตอบ/เฉลยท้ายเล่มของสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ หากผู้เรียนยังท ากิจกรรมไม่ถูกต้อง
ให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ ซ้ าจนกว่าจะเข้าใจ 
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6. เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ

หลังเรียนและตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม ว่าผู้เรียนสามารถท าแบบทดสอบได้ถูกต้อง 
ทุกข้อหรือไม่หากข้อใดยังไม่ถูกต้องให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ 
อีกครั้ง  

ข้อแนะน า ผู้เรียนควรท าแบบทดสอบหลังเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน และควรได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแบบทดสอบท้ังหมด เพื่อให้มั่นใจว่า 
จะสามารถสอบปลายภาคผ่าน 

7. หากผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถ
สอบถามและขอค าแนะน าได้จากครูหรือค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ 

8. ในการเรียนรู้ชุดวิชาลูกเสือ กศน. เล่มนี้ จะเน้นการเรียนรู้เนื้อหาและปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง ส่วนการฝึกทักษะประสบการณ์จะมุ่งเน้นในการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง  
เข้าค่ายลูกเสือ เพื่อทดสอบความถูกต้องในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม 
 
หมายเหตุ : การท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และท ากิจกรรมท้ายเรื่องในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนตอบค าถาม โดยเขียนลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
 
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
  ผู้เรียนอาจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีเผยแพร่ความรู้ 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องและศึกษาจากผู้รู้ เป็นต้น 
 
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ผู้เรียนต้องวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังนี้ 

1. ระหว่างภาค วัดผลจากการท ากิจกรรมหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย 
ระหว่างเรียน 

2. ปลายภาค วัดผลจากการท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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โครงสร้างชุดวิชา 
ลูกเสือ กศน. 

สาระการพัฒนาสังคม 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์

การเมืองการปกครองในท้องถิ่น ประเทศ น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ 
เพื่อความมั่นคงของชาติ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น และประเทศไทย  

3. มีความรู้ ความเข้าใจ ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย กฎหมายเบื้องต้น 
กฎระเบียบของชุมชน สังคม และประเทศ 

4. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาชุมชน สังคม และวิเคราะห์ข้อมูลในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายสาระส าคัญของการลูกเสือ 
2. อธิบายความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 
3. ยกตัวอยา่งความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ 
4. อธิบายประวัติลูกเสือไทย 
5. อธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
6. อธิบายประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก 
7. อธิบายความส าคัญขององค์การลูกเสือโลก 
8. อธิบายค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 
9. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
10.  อธิบายความหมายและความส าคัญของวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11.  อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัยและการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
12.  ยกตัวอย่างแนวทางการเสริมสร้างวินยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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13.  อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของลูกเสือ กศน. 
14.  อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
15.  อธิบายบทบาทหน้าท่ีของลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 และสังคม 
16.  อธิบายความหมายและความส าคัญของจิตอาสา และการบริการ 
17.  อธิบายหลักการของจิตอาสา และการบริการ 
18.  อธิบายและน าเสนอวิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา    

 และการบริการ 
19.  อธิบายความหมายและความส าคัญของโครงการ 
20.  อธิบายลักษณะของโครงการ 
21.  อธิบายองค์ประกอบของโครงการ 
22.  เขียนโครงการตามขั้นตอนการเขียนโครงการ 
23.  อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 
24.  อภิปรายและสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเพื่อการน าเสนอ 
25.  อธิบายความหมายและความส าคัญของแผนที่ – เข็มทิศ 
26.  อธิบายวิธีการใช้เข็มทิศ 
27.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของเงื่อนเชือก 
28.  ผูกเงื่อนเชือกได้ถูกต้อง 
29.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วม 

 กิจกรรมลูกเสือ 
30.  อธิบายและยกตัวอย่างการเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
31.  สาธิตสถานการณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วม  
32.  กิจกรรมลูกเสือ 
33.  อธิบายและยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย 
34.  อธิบายความหมาย และความจ าเป็นของการปฐมพยาบาล 
35.  อธิบายและยกตัวอย่างวิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ  
36.  อธิบายการวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น  
37.  อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการเดินทางไกล 
38.  อธิบายและสาธิตการบรรจเุครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกล 
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39.  อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการอยู่ค่ายพักแรม 
40.  อธิบายและยกตัวอย่างชีวิตชาวค่าย 
41.  อธิบายและสาธิตวิธีการจัดการค่ายพักแรม 
42.  วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิต 

 ชาวค่ายทุกกิจกรรม 
43.  ใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข 

 
สาระส าคัญ 
  ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือกับการพัฒนา 
การลูกเสือไทย การลูกเสือโลก คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ วินัย และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ การเขียน
โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ทักษะลูกเสือ ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
การปฐมพยาบาล การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย และการฝึกปฏิบัติการเดิน
ทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย เน้นการฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะ โดยน าหลักการและ
ค าปฏิญาณของลูกเสือมาสร้างวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการบริการไปประยุกต์ใช้
ในวิถีชีวิตของตนเองและชุมชนต่อไป 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  ลูกเสือกับการพัฒนา 
        หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  การลูกเสือไทย 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  การลูกเสือโลก 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6  ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8  การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9  ทักษะลูกเสือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 การปฐมพยาบาล 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13 การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม  

และชีวิตชาวค่าย 
 

สื่อประกอบการเรียนรู้ 
   1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
   2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
   3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
จ านวนหน่วยกิต   
       จ านวน 2 หน่วยกิต   
  
กิจกรรมเรียนรู้ 
   1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
   2. ศึกษาเนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 
   3. ท ากิจกรรมตามท่ีก าหนด ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 

4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
และตรวจสอบค าตอบจากเฉลยท้ายเล่ม 
 
การประเมินผล 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ท ากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
3. เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย 

4. เข้ารับการทดสอบปลายภาค 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

 

ค าน า 
ค าแนะน าการใช้ชุดวิชา 
โครงสร้างชุดวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลูกเสือกับการพัฒนา 1 
 เรื่องท่ี 1  สาระส าคัญของการลูกเสือ 3 
 เรื่องท่ี 2  ความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 5 
 เรื่องท่ี 3  ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ 7 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การลูกเสือไทย 10 
 เรื่องท่ี 1  ประวัติลูกเสือไทย 12 
 เรื่องท่ี 2  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ 16 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลกูเสือโลก 20 
 เรื่องท่ี 1  ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก 22 
 เรื่องท่ี 2  องค์การลูกเสือโลก 27 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 29 
 เรื่องท่ี 1  ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 30 
 เรื่องท่ี 2  คุณธรรม จริยธรรมจากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 32 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 35 
 เรื่องท่ี 1  วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 36 
 เรื่องท่ี 2  ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 37 
 เรื่องท่ี 3  แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 37 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา 40  

เรื่องท่ี 1  ลูกเสือ กศน.  42 
เรื่องท่ี 2  ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 43 
เรื่องท่ี 3  บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว  44 

ชุมชนและสังคม  
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สารบัญ (ตอ่)  
   หน้า 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ 47 
 เรื่องท่ี 1  จิตอาสา และการบริการ 49 
 เรื่องท่ี 2  หลักการของจิตอาสา และการบริการ 49 
 เรื่องท่ี 3  วิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการ 50 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 53 
 เรื่องท่ี 1  โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 55 
 เรื่องท่ี 2  ลักษณะของโครงการ 56 
 เรื่องท่ี 3  องค์ประกอบของโครงการ 57 
 เรื่องท่ี 4  ขั้นตอนการเขียนโครงการ 58 
 เรื่องท่ี 5  การด าเนินงานตามโครงการ 62 
 เรื่องท่ี 6  การสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเพื่อการน าเสนอ 62 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะลูกเสือ 65 
 เรื่องท่ี 1  แผนที่ – เข็มทิศ 67 
 เรื่องท่ี 2  วิธีการใช้แผนท่ี – เข็มทิศ 71 
 เรื่องท่ี 3  เงื่อนเชือก  77 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 83 

เรื่องท่ี 1  ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 85 
 เรื่องท่ี 2  การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 85 
 เรื่องท่ี 3  การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย 86 
  ในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  
 เรื่องท่ี 4  การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย   88 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การปฐมพยาบาล 90 
 เรื่องท่ี 1  การปฐมพยาบาล 92 
 เรื่องท่ี 2  วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 92 
 เรื่องท่ี 3  การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น 106 

 



12 

สารบัญ (ตอ่) 
   หน้า 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย  108 
 เรื่องท่ี 1  การเดินทางไกล 110 
 เรื่องท่ี 2  การอยู่ค่ายพักแรม 112 
 เรื่องท่ี 3  ชีวิตชาวค่าย 113 
 เรื่องท่ี 4  วิธีการจัดการค่ายพักแรม 127 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13  การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม  130 
   และชีวิตชาวค่าย  
 เรื่องท่ี 1 การวางแผนปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม  132 
  และชีวิตชาวค่าย  

1) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และอุดมการณ์ลูกเสือ 
2) กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม 
3) กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
4) กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ 
5) กิจกรรมกลางแจ้ง 
6) กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ 
7) กิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงาน ตามโครงการท่ีได้ด าเนินการ 

มาก่อนการเข้าค่าย 
 เรื่องท่ี 2 การใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนาน  137 
  และมีความสุข   

บรรณานุกรม                                                                                      138 
คณะผู้จัดท า  146 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ลูกเสือกับการพัฒนา 

 

สาระส าคัญ 
  การลูกเสือท่ัวโลกมีจุดประสงค์ร่วมกัน มีหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์เดียวกัน 
คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา สังคม ความรู้ อาชีพและสิ่งแวดล้อม มีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพื่อท าความรู้จักกัน สามารถอยู่ร่วมกัน 
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมท้ังมีความรับผิดชอบในการพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชน 
และสังคม เมื่อความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท่ีอยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพอนามัย การศึกษา 
การมีงานท า มีรายได้เพียงพอในการครองชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พร้อมท่ีจะให้ “บริการ” 
ตามทัศนะของการลูกเสือ ท้ังนี้ ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม สถานภาพ และขีดความสามารถ 
ของตนเอง  
 
ตัวชี้วัด 
  1. อธิบายสาระส าคัญของการลูกเสือ 

2. อธิบายความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 
3. ยกตัวอย่างความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 สาระส าคัญของการลูกเสือ 
 1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือ 
 1.2 หลักการส าคัญของการลูกเสือ 
เรื่องท่ี 2 ความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 
    2.1 การพัฒนาตนเอง 
 2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
 2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม 
เรื่องท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ 
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา  2  ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 สาระส าคัญของการลูกเสือ  
1.1  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาลูกเสือ 

การลูกเสือท่ัวโลก มีจุดประสงค์ร่วมกัน มีหลักการเดียวกัน มีวิธีการในแนว
เดียวกัน และมีอุดมการณ์เดียวกัน คือ การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ  
มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล เพื่อท าความรู้จักกัน มีความเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ 
และความเข้าใจท่ีดีต่อกัน ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นพวกเดียวกัน ไม่แตกแยกกัน และเป็นพลัง
ท่ีจะก่อให้เกิดความสงบสุขและความสันติสุขในฐานะของความเป็นพลเมืองดี 

ขบวนการลูกเสือท่ัวโลก เป็นขบวนการท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคคล ทุกเพศ            
ทุกวัย และทุกฐานะ ให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน กล่าวคือ 

การพัฒนาทางกาย เพื่อให้มีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง เพียบพร้อมด้วย
สุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ โดยการส่งเสริมการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 

การพัฒนาทางจิตใจ เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต โดยยึด
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักประจ าใจและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การพัฒนาทางสติปัญญา เพื่อให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด พึ่งตนเองได้ โดยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการกระท าร่วมกัน 

การพัฒนาทางสังคม เพื่อให้มีจิตสาธารณะ คิดดี ท าดี และมีความเป็นพลเมืองดี 
สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 

ส าหรับการลูกเสือไทย คณะลูกเสือแห่งชาติ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาลูกเสือ เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ให้เป็นพลเมืองดี 
มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี มีความเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้ 
เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  

แนวทางการพัฒนาลูกเสือ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีดังนี ้
1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
2)  ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3)  ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4)  ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5)  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคง 

ของประเทศชาติ 
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1.2  หลักการส าคัญของการลูกเสือ 
การลูกเสือท่ัวโลก ยึดหลักการส าคัญเดียวกัน เพื่อการไปสู่อุดมการณ์ของการลูกเสือ 

ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน 
อุดมการณ์ของการลูกเสือ หรือจุดหมายปลายทางของการลูกเสือ คือ การพัฒนา

ศักยภาพของบุคคลให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

วิธีการท่ีจะบรรลุถึงอุดมการณ์ หรือจุดหมายปลายทางของการลูกเสือ คือ 
การจัดกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ดึงดูดใจ โดยอาศัยค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักในการ
สร้างความเข้าใจ เพื่อน าสู่การปฏิบัติที่เน้นให้เห็นว่า พลเมืองดี ต้องเป็นผู้คิดดี ท าดี มีจิตสาธารณะ 
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ผิวพรรณ วรรณะ และไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลทางการเมือง หรือไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด 

หลักการส าคัญของการลูกเสือ คือ การอาสาสมัครท างาน การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลให้เป็นพลเมืองดี ภายใต้พื้นฐาน ดังนี้ 

1)  มีหน้าท่ีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ 
2)  มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง 
3)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
4)  เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่อง และเคารพในเกียรติของบุคคลอื่น 
5) ช่วยเสริมสร้างสันติภาพความเข้าใจอันดี เพื่อความมั่นคงเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันท่ัวโลก 
 

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 สาระส าคัญของการลูกเสือ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 2 ความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา   
2.1 การพัฒนาตนเอง 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง ความต้องการของบุคคลในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนจากท่ีเป็นอยู่ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  
ให้เพิ่มขึ้น ดีขึ้นในทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาทางกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา สังคม ความรู้ อาชีพ 
และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การพัฒนาทางกาย หมายถึง การพัฒนาสุขภาพ อนามัย ให้ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ กริยาท่าทาง การแสดงออก การใช้น้ าเสียง วาจา การใช้
ค าพูดในการสื่อความหมาย และการแต่งกายท่ีสะอาด เหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะกับรูปร่าง
และผิวพรรณ 

2) การพัฒนาทางจิตใจ หมายถึง การพัฒนาเจตคติท่ีดี หรือความรู้สึกท่ีดี 
หรือการมองโลกในแง่ดี รวมถึงการพัฒนาสุขภาพจิตของตนเองให้อยู่ในสถานการณ์ ท่ีเป็นปกติ 
และเป็นสุข โดยมีคุณธรรมเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ 

3) การพัฒนาทางอารมณ์ หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการควบคุม
ความรู้สึก นึกคิด การควบคุมอารมณ์ท่ีเป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีธรรมะเป็นหลักพัฒนา
ทางอารมณ์ 

4) การพัฒนาทางสติปัญญา หมายถึง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการ 
ชี้น าตนเอง การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  การพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจด้วยความเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบปฏิญาณ ภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในตน และมีวิถีการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ และมีเหตุผลท่ีดี 

5) การพัฒนาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความเป็นพลเมืองดี คิดดี ท าดี 
มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6) การพัฒนาทางความรู้ หมายถึง การพัฒนาความรอบรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า สามารถน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) การพัฒนาทางอาชีพ หมายถึง การพัฒนาทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญการทางอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการฝึกทักษะฝีมือ 

8) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม หมายถึง การกระตุ้น และรักษา ตลอดจนแสวงหา
แนวทาง ท่ีจะท าให้สิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า และ    
การดูแลรักษา 
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2.2 การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึง ความผูกพัน ความเกี่ยวข้องเป็น

กระบวนการติดต่อเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลตั้ งแต่สองคนขึ้นไป  เพื่อท าความรู้จักกัน 
โดยวัตถุประสงค์ร่วมกันด้วยความเต็มใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน อาศัยการแสดงออกทางกาย 
วาจา และใจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจไม่จ ากัดแน่นอน สามารถอยู่ร่วมกันและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้น 
โดยอาศัยความอดทนในการอยู่ร่วมกัน 

การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเริ่มท่ีตนเอง ดังนี้ 
1) รู้จักปรับตนเองให้มีอารมณ์หนักแน่น ไม่หวาดระแวง ไม่อ่อนแอหรือ 

แข็งกระด้าง ไม่เปลี่ยนแปลงหรือผันแปรง่าย 
2) รู้จักปรับตนเองให้เข้ากับบุคคล และสถานการณ์ รวมท้ังยอมรับและปฏิบัติ

ตามกฎ กติกา ระเบียบต่าง ๆ รู้จักบทบาทของตนเอง 
3) รู้จักสังเกต รู้จด และรู้จ า การสังเกตจะช่วยให้เราสามารถเข้ากับทุกคน ทุกชั้น 

ทุกเพศ และทุกวัยได้ดี 
4) รู้จักตนเองและประมาณตน ช่วยให้คนลดทิฐิ และเห็นความส าคัญของผู้อื่น  

ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่กัน 
5) รู้จักสาเหตุและใช้เหตุผลต่อผู้อื่น ช่วยลดความวู่วาม ท าให้การคบหากัน             

ไปด้วยดี 
6) มีความมั่นใจในตนเอง และเป็นตัวของตัวเอง 
 

2.3 การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม 
การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม หมายถึง กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงภายในสังคม ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท้ังด้านท่ีอยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพอนามัย 
การศึกษา การมีงานท า มีรายได้เพียงพอในการครองชีพ ประชาชนได้รับความเสมอภาค 
ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ทุกขั้นตอนอย่างมีระบบ 
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การพัฒนาสัมพันธภาพภายในชุมชนและสังคม จ าเป็นต้องเร่ิมต้นที่ตนเอง โดย 
1) พัฒนาบุคลิกภาพให้ผู้พบเห็นเกิดความชื่นชมและประทับใจด้วยการพูดและ

กิริยาท่าทาง 
2) พัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกด้วยความจริงใจ ใจกว้าง ใจดี  
3) ให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่ในกิจกรรมและงานส่วนรวมด้วยความมีน้ าใจและ

เสียสละ 
4) ให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมให้ดีขึ้น 
6) พูดคุยกับทุกคนด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส และเป็นมิตรกับทุกคน 
7) ยึดหลักปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน คือ การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความ

รับผิดชอบ ประหยัดและออม มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามคุณธรรมของ
ศาสนา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องพัฒนาสัมพันธภาพต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการส ารวจสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสนใจ และร่วมมือในการท า
กิจกรรม รวมท้ังการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ความส าคัญของการลูกเสือกับการพัฒนา 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ  

 3.1 ความหมายของพลเมืองด ี
พลเมืองดี หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วัฒนธรรมของชาติ ค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
รู้จักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญา  
ขยันขันแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ได้ครบถ้วน
ท้ังภารกิจท่ีต้องท าและภารกิจท่ีควรท า 

ภารกิจท่ีต้องท า หมายถึง สิ่งท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าท่ีท่ีต้องกระท า หรือ
ห้ามกระท า  
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ถ้าท าก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวม 
แล้วแต่กรณี  

ถ้าไม่ท าหรือไม่ละเว้นการกระท าตามท่ีก าหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ  
ได้รับโทษ หรือถูกบังคับ เช่น ปรับ จ าคุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยท่ัวไปสิ่งท่ีระบุภารกิจ 
ท่ีต้องท า ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

ภารกิจท่ีควรท า หมายถึง สิ่งท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าท่ีท่ีควรท า ถ้าไม่ท า
หรือละเว้นการกระท า จะได้รับผลเสียโดยทางอ้อม เช่น ได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือไม่
คบค้าสมาคมด้วย และถ้าท าจะได้รับการยกย่อง สรรเสริญจากคนในสังคม โดยท่ัวไปสิ่งท่ีระบุ
ภารกิจท่ีควรท า ได้แก่ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น 

3.2 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ 
กิจกรรมลูกเสือ เป็นการจัดมวลประสบการณ์ ท่ีมีประโยชน์  และท้าทาย 

ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลพัฒนาศักยภาพของตนเอง และสร้างลักษณะนิสัย 
ไม่เห็นแก่ตัว และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้มีอาชีพและให้ “บริการ” แก่บุคคล
และสังคม สามารถด าเนินชีวิตของตนเอง เป็นผู้มีความรับผิดชอบตามหน้าท่ีของตน และ
ด ารงชวีิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาบุคคล ท้ังทางกาย สติปัญญา 
ศีลธรรม จิตใจ เพื่อให้เป็นพลเมืองดี รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

ในทัศนะของการลูกเสือ ค าว่า “พลเมืองดี” คือ บุคคลท่ีมีเกียรติ เชื่อถือได้               
มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเอง สามารถพึ่งตนเอง และสามารถท่ีจะช่วยเหลือชุมชน 
และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ท้ังนี้ ต้องค านึงถึงสภาวะแวดล้อม สถานภาพของตนเอง และ              
ขีดความสามารถของตนเอง เพื่อป้องกันหรือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเอง และ
ครอบครัว 
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การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีในทัศนะของการลูกเสือ มีดังนี้ 
1. มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. มีเกียรติเชื่อถือได้ 
3. มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเองได้ 
4. สามารถพึ่งตนเองได้ 
5. เต็มใจและสามารถช่วยเหลือชุมชน และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ทุกเมื่อ 

 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ความเป็นพลเมืองดีของลูกเสือ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   
การลูกเสือไทย 

 
สาระส าคัญ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หรือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลท่ี 6 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงได้รับการศึกษาวิชาการหลายแขนง 
และวิชาการทหารที่ประเทศอังกฤษ ขณะนั้นทรงทราบเรื ่องการสู้รบ เพื่อรักษาเมือง
มาฟิคิง (Mafeking) ของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. (Lord Baden Powell หรือ B.P.) 
ท่ีได้ตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยในการรบกับพวกบัวร์ (Boer) ซึ่งเป็นชาวฮอลันดา 
และฝร่ังเศส จนประสบความส าเร็จ  

เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2454 หลังจากท่ีพระองค์ท่านได้เสด็จขึ้นครองราชย์ จึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ให้ตั้ง “กองเสือป่า” ซึ่งเป็นนามเรียก  ผู้สอดแนมในการสงคราม 
หลังจากนั้น 2 เดือน คือ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม  2454 ได้ทรงสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ตามประกาศจัดตั้งกองลูกเสือ และตั้งกองลูกเสือส าหรับเด็กชายกองแรกของประเทศไทย  
ท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ) ได้นามว่า “กองลูกเสือกรุงเทพท่ี 1” หรือกอง
ลูกเสือหลวงในกาลต่อมา และทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติว่า “เสียชีพ
อย่าเสียสัตย์” ผู้ท่ีได้รับการยกย่องเป็นลูกเสือคนแรก คือ นายชัพน์ บุนนาค เพราะสามารถ
กล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือต่อหน้าพระพักตร์ได้เป็นคนแรก พระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้ท าพิธีเข้าประจ ากอง และพระราชทานธงประจ ากอง เพื่อให้กองลูกเสือรักษา 
ธงประจ ากองไว้ต่างพระองค์ และให้มีพระราชก าหนดเครื่องแต่งตัวลูกเสือให้เหมาะสมกับสมัย
ทรงเตรียมการสถาปนา “เนตรนาร”ี หรือท่ีเรียกกันว่า “ลูกเสือหญิง” ส าหรับเด็กหญิงด้วย แต่ยัง
ไม่ทันประกาศใช้ พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตก่อน 
  การลูกเสือไทย มีความเจริญก้าวหน้า นับตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2454 
ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2561) เป็นต้นมา สามารถจ าแนกได้ ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้พระราชทานพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติไว้หลายฉบับ 
ซึ่งในพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ว่า  คณะลูกเสือแห่งชาติ 
ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือท้ังปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย 
สภาลูกเสือแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก มีกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือ
จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการประเภท
ผู้แทนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยต าแหน่ง กรรมการประเภท
ผู้แทน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
ตัวชี้วัด 
  1. อธิบายประวัติลูกเสือไทย 

2. อธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ประวัติลูกเสือไทย 
    1.1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    1.2 ก าเนิดลูกเสือไทย 
เรื่องท่ี 2 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา   1 ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 ประวัติลูกเสือไทย  
1.1 พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั ว 
หรือพระบาทสมเด็ จพระรามาธิบดี ศรีสิ นทรมหาวชิ ราวุ ธ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว 
เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลท่ี 6 ในราชวงศ์จักรี พระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ท่ี 1 มกราคม  
2423 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 
และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ) เมื่อทรงพระเยาว์
ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ” ในปี พ.ศ. 2437 ได้รับสถาปนา
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ด ารงต าแหน่งรัชทายาท เสด็จขึ้นครองราชย์ 
เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2453 มีพระราชลัญจกรประจ ารัชกาล เป็นรูปวชิราวุธ ยอดมีรัศมีประดิษฐาน
บนพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่เหนือตั่ง มีฉัตรกลีบบัวตั้งอยู่สองข้าง เป็นสัญลักษณ์พระนามาภิไธย 
“วชิราวุธ” หมายถึง อาวุธของพระอินทร์ และเสด็จสวรรคต เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2468 
ประชวรด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทร พระชนมายุ 45 พรรษา ทรงอยู่ในพระราชสมบัติ 
15 ปี ทรงมีพระราชธิดาพระองค์เดยีว ทรงพระนามว่า “เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงได้รับการศึกษาทางอักษร
ศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากสมเด็จพระราชบิดา และนานาอาจารย์ผู้สันทัดแต่ละวิชา เมื่อปี 
พ.ศ. 2436  พระชนมายุ 13 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดา
ได้โปรดให้พระองค์ออกไปศึกษาวิชาการหลายแขนง ณ ประเทศอังกฤษ สาขาประวัติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดี ท่ีมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และศึกษาวิชาการทหาร  
ท่ีโรงเรียนทหารบกแซนด์ เฮิสต์ และได้เสด็จนิวัติพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2445 
 1.2 ก าเนิดลูกเสือไทย 

ปี พ.ศ. 2442 ขณะท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ทรงศึกษา                
ณ ประเทศอังกฤษ นั้น ได้ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ของลอร์ด  
เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. ได้ตั ้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกับ
พวกบัวร ์(Boer) ซึ่งเป็นชาวฮอลันดาและฝร่ังเศส จนประสบความส าเร็จ 

ปี พ.ศ. 2450 พระองค์ทรงทราบว่า บี.พี. ได้ตั้งกองลูกเสือท่ีประเทศอังกฤษขึ้น
เป็นครั้งแรกของโลก 

ปี พ.ศ. 2454 หลังจากพระองค์ท่านได้เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จ       
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงมีพระราชปรารภว่า  
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“...มีพลเรือน บางคนท่ีเปนข้าราชการแลมิได้เปนข้าราชการ มีความปรารถนาจะได้รับความ
ฝึกหัดอย่างทหาร แต่ยังมิได้มีโอกาสฝึกหัด  เพราะติดน่าท่ีราชการเสียบ้าง หรือเพราะติดธุระ
อื่นเสียบ้าง การฝึกหัดเปนทหารนั้นย่อมมีคุณ เปนประโยชน์แก่บ้านเมืองอยู่หลายอย่าง 
ท่ีเปนข้อใหญ่ ข้อส าคัญก็คือ กระท าให้บุคคล ซึ่งได้รับความฝึกฝนเช่นนั้นเปนราษฎรดีขึ้น 
กล่าวคือ ท าให้ก าลังกายแลความคิดแก่กล้าในทางเปนประโยชน์ ด้วยเปนธรรมดาของคน  

ถ้าไม่มีผู้ใดฤๅสิ่งใดบังคับให้ใช้ก าลัง แลความคิดของตนแล้วก็มักจะกลายเปนคนอ่อนแอไป 
อีกประการหนึ่ง การฝึกหัดเปนทหารนั้นท าให้คนรู้วินัย คือ ฝึกหัดตนให้อยู่

ในบังคับบัญชาของผู้ท่ีเปนหัวน่า ฤๅนายเหนือตนซึ่งจะน าประโยชน์มาให้แก่ตนเปนอันมาก 
เพราะว่ารู้จักน้ าใจผู้น้อยท้ังเปนทางสั่งสอนอย่างหนึ่ง ให้คนมีความย าเกรงตั้งอยู่ในพระราช
ก าหนดกฎหมายของประเทศบ้านเมือง ท้ังจะปลุกใจคนให้มีความรู้ รักพระเจ้าแผ่นดิน ชาติ 
และศาสนา จนจะยอมสละชีวิตถวายพระเจ้าแผ่นดิน ฤๅเพื่อป้องกันรักษาชาติสาสนาของตนได้ 

การฝึกหัดข้าราชการพลเรือนในท่าทหารท่ีกล่าวนี้  ไม่ ใช่ เปนของท่ีทรง
พระราชด าริห์เริ่มจะชัดขึ้น ได้ทรงทดลองจัดนับว่าเปนการส าเร็จมาแล้ว แลได้ทรงสังเกตผู้ท่ี
ได้รับความฝึกสอนเช่นนี้ใช้ได้ดีกว่าคนธรรมดา ด้วยเหตุท่ีกล่าวมานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้ตั้งกองพลสมัคขึ้นกองหนึ่งให้ชื่อว่า “กองเสือป่า” ซึ่งเปนนามเรียกผู้สอดแนม ในการ
สงครามในประเทศสยามมาแต่โบราณ  

ภายหลังที่พระองค์ทรงตั้งกองเสือป่าได้ 2 เดือน จึงมีพระราชปรารภที่จะ
ตั ้งกองลูกเสือขึ้น ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในค าปรารภของข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือฉบับแรก  
ซึ่งประกาศ ใช้เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2454 ดังนี้ 

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรง
ด ารงพระยศเปนนายกองใหญ่ในกองเสือป่า ทรงพระราชด าริห์ว่า กองเสือป่าได้ตั้งขึ้นเปน  
หลักฐานแล้ว พอจะเปนท่ีหวังได้ว่าจะเปนผลดีตามพระราชประสงค์ แต่ผู้ท่ีจะเปนเสือป่า 
ต้องเปนผู้ท่ีนับว่าเปนผู้ใหญ่แล้ว ฝ่ายเด็กชายท่ียังอยู่ในปฐมวัย ก็ เปนผู้ท่ีสมควรจะได้รับการ
ฝึกฝน ท้ังในส่วนร่างกายและในส่วนใจให้มีความรู้ในทางเสือป่า เพื่อว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นแล้วจะได้
รู้จักน่าท่ี ซึ่งผู้ชายไทยทุกคนควรจะประพฤติให้เปนประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง อันเปนท่ีเกิด
เมืองนอนของตน และการฝึกฝนปลุกใจให้คิดถูกเช่นนี้ต้องเริ่มฝึกฝนเสียเมื่อยังเยาว์อยู่ 
เปรียบเสมือน ไม้ท่ียังอ่อนจะดัดไปเปนรูป อย่างไรก็เปนไปได้ง่ายและงดงาม แต่ถ้ารอไว้จนแก่ 
เสียแล้ว เมื่อจะดัดก็ต้องเข้าไฟ และมักจะหักลิได้ ในขณะท่ีดัด ดังนี้ฉันใด สันดานคนก็ฉันนั้น” 
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พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ตามโรงเรียน 
และสถานท่ีอันสมควร โดยปรารถนาท่ีจะให้เด็กไทยได้ศึกษา และจดจ าข้อส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อผู้ทรงด ารงรัฐสีมาอาณาจักร โดยต้องตาม 
นิติธรรมประเพณี 
 2) เพื่อปลูกฝังความรักชาติบ้านเมือง การนับถือศาสนาพุทธ 
 3) เพื่อปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ และไม่ท าลายซึ่งกันและกัน 
โดยมีพระราชประสงค์อย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นก าลังสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง 
ทรงด าริว่า “การใด ๆ ท่ีได้จัดขึ้นแล้ว และซึ่งจะได้จัดขึ้นต่อไปก็ล้วนท าไปด้วยความมุ่งหมาย 
ท่ีจะให้เป็นประโยชน์ น าความเจริญมาสู่ชาติ อย่างน้อยก็เพียงไม่ให้อายเพื่อนบ้าน  

ในการตั้งลูกเสือก็เพื่อให้คนไทยรักชาติบ้านเมือง เป็นผู้นับถือศาสนาและมีความ 
สามัคคี ไม่ท าลายซึ่งกันและกัน เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศชาติ ทรงให้ท่ีมาของชื่อ
ลูกเสือไว้ว่า  
 

“ลูกเสือ บ่ ใช่เสือสัตว์ไพร 
เรายืมมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 
ใจกล้ามิใช่กล้าอธรรม์ 
เช่นเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 
ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร 
กล้ากอปรกิจการแก่ชาติประเทศเขตคน” 
 
 

เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือ 
และจัดตั้งสภากรรมการลูกเสือขึ้น โดยพระองค์ทรงด ารงต าแหน่งสภานายก และตั้งกองลูกเสือ 
กองแรกของประเทศไทย ท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธ) ทรงพระราชทานคติพจน์
ให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” พระองค์ทรงได้เอาเป็นพระราชธุระในการ
อบรมสั่งสอนตลอดจนการด าเนินงานท่ัว ๆ ไปของกองลูกเสือนี้โดยตรง ท้ังนี้ เพื่อทรงหวังจะให้
เป็นแบบอย่างส าหรับโรงเรียนอื่น ๆ หรือสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีความประสงค์จะตั้งกองลูกเสือขึ้น 
จะได้ยึดเป็นแบบอย่างต่อไป กองลูกเสือกองนี้จึงได้นามว่า “กองลูกเสือกรุงเทพท่ี 1” ซึ่งผู้ท่ีได้รับ 
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การยกย่องเป็นลูกเสือคนแรกคือ นายชัพน์ บุนนาค เพราะสามารถกล่าวค า
ปฏิญาณของลูกเสือ ต่อหน้าพระพักตร์ได้เป็นคนแรก จึงมีพระบรมราชโองการว่า “อ้ายชัพน์ 
เอ็งเป็นลูกเสือแล้ว”ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายลิขิต สารสนอง 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2454 พระองค์ทรงให้มีพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือขึ้นเป็น 
ครั้งแรก โดยให้ลูกเสือหลวงท่ีสอบไล่ได้แล้วนั้น เข้ากระท าพิธีประจ ากองต่อหน้าพระท่ีนั่ง 
ณ พระท่ีนั่งอภิเษกดุสิต ในพิธีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองลูกเสือต่าง  ๆ ท่ีมีอยู่ใน
กรุงเทพฯ ในเวลานั้น เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อฝึกพิธีเข้าประจ ากอง 

วันท่ี 2 กันยายน 2454 ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้กองลูกเสือ 
กรุงเทพท่ี 1 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ สโมสรสนามเสือป่า และได้สอบซ้อมวิชาลูกเสือตาม
แบบท่ีทรงพระราชนิพนธ์ไว้ส าหรับสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ  และได้ทรงพระราชทานนาม 
กองลูกเสือมหาดเล็กหลวง ซึ่งเป็นกองแรกในประเทศไทยนี้ว่า “กองลูกเสือหลวง” 

ในปี พ.ศ. 2457 เมื่อลูกเสือได้ท าพิธีเข้าประจ ากองกันบ้างแล้ว จึงทรงพระราชทาน
ธงประจ ากอง เพื่อรักษาไว้ต่างพระองค์ กองลูกเสือหลวง ได้รับพระราชทานธงประจ ากองเป็น 
กองแรก และได้ทรงพระราชทานให้กับกองลูกเสือต่าง ๆ ในโอกาสอันสมควร เช่น การเสด็จ 
หัวเมืองต่าง ๆ เป็นต้น ธงท่ีพระราชทานให้กองลูกเสือนี้  มีรูปร่าง ลักษณะท่ีแตกต่างกันไป 
สุดแต่จะทรงคิดขึ้นพระราชทานให้ตามความเหมาะสมของแต่ละมณฑล 

 วันท่ี 1 เมษายน  2457 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชก าหนด 
เครื่องแต่งตัวลูกเสือให้เหมาะสมกับสมัย และในวันท่ี 10 เมษายน 2459 ได้ทรงมีประกาศ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลูกเสือมณฑลปัตตานี ใช้หมวกกลมแบบมลายู ด้วยเหตุผลว่า 
เนื่องจากลูกเสือในมณฑลปัตตานี เป็นบุตรหลานชาวมลายู ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองลูกเสือมณฑลปัตตานี  
ใช้หมวกสักหลาด หรือหมวกก ามะหยี่สีด า ชนิดกลม แบบหมวกมลายูเป็นกรณีพิเศษ 

ดว้ยพระปรีชาญาณ และพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ท่ีว่า พลเมืองทุกเพศ ทุกวัย ย่อมเป็นทรัพยากรส าคัญของชาติ เมื่อชาติพินาศล่มจม ใครเล่า 
จะอยู่ได้ ด้วยเหตุนี้หลังจากได้ทรงสถาปนาการลูกเสือขึ้นเป็นหลักฐานแล้ว จึงได้ทรงเตรียมการ 
ท่ีจะสถาปนา “เนตรนารี” หรือท่ีเรียกกันว่า “ลูกเสือหญิง” ส าหรับเด็กหญิงด้วย เพื่อคู่กับ 
“ลูกเสือ” ซึ่งได้ตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเด็กชาย จึงทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะให้มีการ
ฝึกฝนในแบบเดียวกันเพื่อความสมบูรณ์แห่งทรัพยากรดังกล่าว พระองค์จึงทรงมอบให้ 
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พระยาไพศาลศิลปศาสตร์ ไปร่างกฎระเบียบไว้ ซึ่งการร่างกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย แต่ยังไม่ทันประกาศใช้ พระองค์ได้เสด็จสวรรคตก่อน 
 
กิจกรรมท้ายเรื่อง 1 ประวัติลูกเสือไทย 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 2.1 คณะลูกเสือแห่งชาติ  
   คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย บรรดาลูกเสือท้ังปวงและบุคลากรทางการ
ลูกเสือ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  ลูกเสือ หมายความว่า เด็กและเยาวชนท้ังชายและหญิง ท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  ส่วนลูกเสือท่ีเป็นหญิง ให้เรียกว่า “เนตรนารี” 
  บรรดาลูกเสือท้ังปวง หมายถึง ลูกเสือในโรงเรียน ลูกเสือนอกโรงเรียน               
ลูกเสือหลักสูตรพิเศษ ลูกเสือชาวบ้าน   

ลูกเสือในโรงเรียน หมายถึง เยาวชนท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือในกองลูกเสือโรงเรียน  
ได้แก่ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

ลูกเสือนอกโรงเรียน หมายถึง เยาวชนท่ีไม่ได้สมัครเข้าเป็นลูกเสือในกองลูกเสือ 
โรงเรียน แต่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกเสือในโรงเรียน และลูกเสือหลักสูตรพิเศษ 

ลูกเสือหลักสูตรพิเศษ หมายถึง ลูกเสือท่ีสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพิเศษ 
ต่าง ๆ เช่น ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือป่าไม้ ลูกเสือจราจร ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสือไซเบอร์ ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ลูกเสือชาวบ้าน  หมายถึง กลุ่มชาวบ้านท่ีมารวมกันเพื่อท าประโยชน์ให้แก่สังคม  
ผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยท่ีมีการท างานหรือการเข้าค่ายต่าง ๆ คล้ายกับลูกเสือในโรงเรียน 
ลูกเสือชาวบ้านเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยต ารวจตระเวนชายแดน ได้ฝึกอบรมให้
ชาวบ้านรู้จักดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน การป้องกันตนเอง ตลอดจนการสอดแนมรักษา
ความปลอดภัยตามแนวชายแดน 
  บุคลากรทางการลูกเสือ  หมายความว่า  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
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 2.2 การบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย 
    2.2.1 สภาลูกเสือไทย  ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้ 
         1) นายกรัฐมนตร ีเป็น สภานายก 
        2) รองนายกรัฐมนตร ีเป็น อุปนายก 
        3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภากาชาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 
        4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินแปดสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์              
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย 
      ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ       
          สภาลูกเสือไทย อาจมีสภานายกกิตติมศักดิ์  อุปนายกกิตติมศักดิ์ และ
กรรมการกิตติมศักดิ์  ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อีกครั้ง 

2.2.2 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นองค์กรบริหารของคณะลูกเสือ 
แห่งชาติ ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้ 
     1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ประธานกรรมการ 
    2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นรองประธาน เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เลขาธิการสภากาชาดไทย เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ผู้อ านวยการส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน 
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  3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งสภานายกสภาลูกเสือ
ไทยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตาม 1 และ 2 ซึ่งในจ านวนนี้
ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
      ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในส านักงาน 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งท าหน้าท่ี
เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการ 
ท าหน้าท่ีรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการตามจ านวนท่ีเหมาะสม 
  2.2.3 คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานกรรมการ 
 2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัด และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3) กรรมการประเภทผู้แทนจ านวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  
ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนค่ายลูกเสือจังหวัด ผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ และ
ผู้แทนจากลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน 

4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสิบคน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง
โดยค าแนะน าของกรรมการลูกเสือจังหวัดตามข้อ 2) และ 3) ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 ให้ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.2.4 คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  
  คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วยคณะบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
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2) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรของทุกอ าเภอ 

ในเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร 

3) กรรมการประเภทผู้แทน ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ผู้แทน
ค่ายลูกเสือ และผู้แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ ซึ่งเลือกกันเองกลุ่มละหนึ่งคน  

4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง 
โดยค าแนะน าของกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีตามข้อ 2) และ 3) ในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ
และเลขานุการและให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอีกไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

แผนภูมิแสดงการบริหารงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 

คณะลูกเสอืแห่งชาต ิ
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

 

 
สภาลูกเสือไทย 
นายกรฐัมนตร ี
เป็นสภานายก 

 

คณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแห่งชาต ิ
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธาน 

คณะกรรมการ 
ลูกเสือจังหวดั 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน 

 

คณะกรรมการลูกเสือ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผู้อ านวยการเขตพื้นที่
การศกึษา เขต 1  

เป็นประธาน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การลูกเสือโลก  

 
สาระส าคัญ  
  ผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก คือ โรเบิร์ด สตีเฟนสัน สมิท เบเดน โพเอลล์ (Robert 
Stephenson Smyth Baden Powell) หรือ บี.พี. เป็นชาวอังกฤษ เกิดท่ีกรุงลอนดอน เมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 เป็นเด็กก าพร้าบิดาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ในวัยเด็กชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
ศึกษาธรรมชาติ เล่นกีฬา และชอบเป็นผู้น า สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ ได้ท่ี 2 และได้รับ
พระราชทานยศเป็นร้อยตรี เมื่ออายุ 19 ปี ปฏิบัติหน้าท่ีทหารอย่างดีเด่น ได้รับพระราชทานยศ
เป็นร้อยเอก เมื่ออายุ 26 ปี เป็นนายทหารท่ีเฉลียวฉลาด กล้าหาญ สร้างวีรกรรมท่ียิ่งใหญ่ท าการ
ต่อสู้อย่างห้าวหาญ เพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง (Mafeking) ให้รอดพ้นจากวงล้อม และการบุกรุก
โจมตีของกองทัพบัวร ์(Boer) ท่ีแอฟริกาใต้ ได้รับการสรรเสริญว่า “วีรบุรุษผู้กล้าหาญแห่งยุค” 
เมื่อวันท่ี 1 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450 บี.พี. ได้น าเด็กชายท่ีมีอายุ 11 – 15 ปี จากครอบครัวท่ีมี
ฐานะแตกต่างกัน จ านวน 20 คน ไปเข้าค่ายพักแรมท่ีเกาะบราวน์ซี นับว่าเป็นการอยู่ค่ายพักแรม
ของลูกเสือครั้งแรกของโลก และถือว่าเกาะบราวน์ซีเป็นค่ายลูกเสือแห่งแรกของโลก เช่นกัน ในปี 
พ.ศ. 2463 สมาคมลูกเสืออังกฤษ จัดประชุมลูกเสือท่ัวโลกเป็นครั้งแรก ท่ีประเทศอังกฤษ 
มีลูกเสือกว่า 8,000 คน จาก 34 ประเทศ เข้าร่วมชุมนุมในการชุมนุมครั้งนี้ มีข้อตกลง และมี
มติเป็นเอกฉันท์ให้ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือ บี.พี. เป็นประมุขคณะลูกเสือแห่งโลกตลอดกาล 
และ บี.พี. ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2484 สิริอายุ 84 ปี  
  องค์การลูกเสือโลก เป็นองค์การอาสาสมัครนานาชาติ มีความส าคัญในการ 
ท าหน้าท่ีรักษา และด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของขบวนการลูกเสือแห่งโลก และท าหน้าท่ี
ส่งเสริมกิจการลูกเสือท่ัวโลก ให้มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีธรรมนูญลูกเสือโลก 
เป็นกฎหมายส าหรับยึดถือปฏิบัติ  การมีองค์กรหลัก 3 องค์กร คือ สมัชชาลูกเสือโลก 
คณะกรรมการลูกเสือโลก และส านักงานลูกเสือโลก ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) มีสมาชิกกว่า 
40 ล้านคน ใน 169 ประเทศ 
  ตามบัญญัติของธรรมนูญลูกเสือโลก ประเทศสมาชิกขององค์การลูกเสือโลก
แต่ละประเทศจะมีองค์การลูกเสือแห่งชาติได้เพียง 1 องค์การเท่านั้น กิจการลูกเสือทุกประเทศ 
ยึดมั่น  ในวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของลูกเสือเหมือนกันท่ัวโลก คือ มุ่งพัฒนาเยาวชน
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ด้วยรากฐานของอุดมการณ์ของลูกเสือ ซึ่งมีค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจน าสู่การประพฤติปฏิบัติตนของความเป็นพลเมืองดี และความเป็นพี่น้องกันระหว่างลูกเสือ
ท่ัวโลก 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก 
2. อธิบายความส าคัญขององค์การลูกเสือโลก 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องท่ี 1 ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก 
  เรื่องท่ี 2 องค์การลูกเสือโลก 
 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 1  ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก 
ผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่า Robert Stephenson Smyth Baden 

Powell ในภาษาไทยเขียนว่า โรเบิร์ต สตีเฟนสัน สมิท เบเดน โพเอลล์  ซึ่งโดยท่ัวไปจะเรียก
ท่านว่า “บี.พี.”  
  บี.พี.  เป็นชาวอังกฤษเกิดท่ีกรุงลอนดอน เกิดเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 
เป็นเด็กก าพร้าบิดาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 
 
พ.ศ. 2400 - 2419 ชีวิตวัยเด็ก 

เมื่อยังเป็นเด็กก่อนเข้าโรงเรียน มารดาเป็นผู้สอน อ่าน เขียน ท าเลข และวาดเขียน 
ขณะเมื่อมาพักผ่อนอยู่กับคุณตา คุณตาฝึกว่ายน้ า เล่นสเกต ขี่ม้า หัดวัดปริมาณแสงแดด 
ในเวลากลางวัน สังเกตแสงแดดในเวลากลางวัน สังเกตดวงดาวเวลากลางคืน บี.พี. ชอบร้อง
เลียนเสียงสัตว์และเสียงนกต่าง ๆ ชอบแสดงท่าขบขัน 

เมื่ออายุ 11 - 12 ปี เข้าเรียนในโรงเรียนโรสฮิลล์  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ใกล้บ้าน  

 เมื่ออายุ 13 - 19 ปี เข้าเป็นนักเรียนประจ า ชั้นมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนชาเตอร์เฮาส ์
ณ เมืองโกคาลมิง ซึ่งรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเป็นป่ามีล าธาร ชอบหนีไปเท่ียวในป่าหลังโรงเรียน
เข้าไปใช้ชีวิตและศึกษาธรรมชาติโดยล าพัง สังเกตรอยเท้าสัตว์ ฟังเสียงสัตว์ 4 เท้า และนก 
ชอบเล่นกีฬา ชอบเป็นผู้น า ฝึกกีฬาฟุตบอล ฟันดาบ ยิงปืน ขี่ม้า โต้วาที วาดภาพ แสดงละคร ฯลฯ  

พ.ศ. 2419 บี.พี.สมัครสอบเข้าท่ีมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด 2 ครั้ง แต่สอบไม่ได้    
จึงสอบเข้าเรียนท่ีโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ โดยไม่ได้คิดว่าจะสอบเข้าไปได้ เพราะ บี.พี. ไม่ใช่
นักเรียนท่ีเรียนเก่ง แต่ผลการสอบคัดเลือกปรากฏว่า ในจ านวนผู้เข้าสอบ 718 คน บี.พี. สอบได้ 
ท่ี 2 ในเหล่าทหารม้า และสอบได้ท่ี 5 ในเหล่าทหารราบ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมอังกฤษ
ในสมัยนั้น ผู้สอบได้ท่ี 1 - 6 จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้อยตรี  โดยไม่ต้องไปเรียนท่ีโรงเรียน
นายร้อยแซนด์เฮิสต์ บี.พี. จึงได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรี เมื่ออายุ 19 ปี และได้รับค าสั่ง
ให้ไปประจ ากรมทหารม้าฮุซซาร์ท่ี 13  อยู่ท่ีประเทศอินเดีย   
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พ.ศ. 2419 – 2453 ชีวิตทหาร 
พ.ศ. 2419 บี.พี. ได้เข้าประจ าการท่ีกรมทหารม้า ฮุสซาร์ท่ี 13 ในอินเดีย นานถึง  

8 ปี ครั้งสุดท้ายไดร้ับพระราชทานยศร้อยเอก บี.พี. ใช้จ่ายอย่างอดออม งดการสูบบุหรี่ หาเงิน
จุนเจือ โดยการเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ และเลี้ยงม้าขาย  จึงพอใช้จ่าย ระหว่างเป็นทหาร 
มีการย้ายไปอยู่อินเดีย และแอฟริกา 

เนื่องจาก บี.พี. ได้ปฏิบัติหน้าท่ีการทหารอย่างดีเด่น จนได้รับพระราชทาน 
ยศร้อยเอก เมื่ออายุ 26 ปี ระหว่างท่ีอยู่อินเดีย ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแทงหมู่ป่าบนหลังม้า 
โดยใช้หอกสั้นเป็นอาวุธ ท่านมักฝึกอบรมทหารใหม่ให้มีความรู้ทางสะกดรอย การสอดแนม ซึ่งวิชา
เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการฝึกอบรมลูกเสือท้ังสิ้น และในระหว่างท่ีรับราชการทหารอยู่ท่ีอินเดีย
นั้น บี.พ.ี ได้ฝึกทหารใหม่ในเรื่องส าคัญที่เน้นเป็นพิเศษอย่างหนึ่ง คือ 

1. การสอดแนม และการลาดตระเวน ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และ
ในขณะเดียวกัน ได้คิดวิธีการฝึกอบรมท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง 

2.  ระบบหมู่ ขณะท่ี บี.พี. ท าการฝึกอบรมทหารใหม่ ใช้วิธีแบ่งทหารใหม่
ออกเป็นหมู่เล็ก ๆ มีหัวหน้าหมู่เป็นผู้รับผิดชอบ วิธีการฝึกอบรมโดยใช้ระบบหมู่เป็นหลักนี้ 
ต่อมา บี.พี. ได้น ามาใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือจนกระทั่งทุกวันนี้ 

 
พ.ศ. 2431 
  บี.พี. อายุ 31 ปี ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในคณะนายทหารท่ีได้รับมอบหมายให้ไป      
ปราบพวกซูลู ในแอฟริกา ซึ่งก่อความไม่สงบ โดยมี ดินิซูลู เป็นหัวหน้า บี.พี. และคณะได้ปราบ           
พวกซูลูส าเร็จ 
 
พ.ศ. 2433  

บี.พี. ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันตรี มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยทูตทหารเป็นนายทหาร
คนสนิทของ ผู้ว่าราชการมอลต้า ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และท าหน้าท่ีสืบราชการลับตามท่ี
ต่าง ๆ  

 

พ.ศ. 2438  
  รัฐบาลอังกฤษได้จัดส่งกองทหารออกไปปราบกบฏ  อะซันติ ซึ่งเป็นชนเผ่า 
ท่ีดุร้าย ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตก ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในดินแดนของ
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ประเทศกานา อะซันติ มีกษัตริย์ปกครองชื่อ เปรมเปห์  เคยท าสนธิสัญญาไว้กับผู้แทนรัฐบาล
อังกฤษว่า จะเลิกการค้าทาส ไม่ท าการรบกวนพ่อค้าชาวอังกฤษ ต่อมาได้ละเมิดสนธิสัญญานี้  
รัฐบาลอังกฤษ จึงแต่งตั้งให้ บี.พี. เป็นหัวหน้าควบคุมกองทหารไปท าการปราบ บี.พี. ได้ท าการ
ฝึกหัดชาวพื้นเมืองประมาณ  500  คน สร้างถนนยาวประมาณ 74 ไมล์ โดยเริ่มต้นจากชายฝั่งทะเล 
ผ่านป่า บึง และล าธาร ไปจนถึงเมืองหลวงของพวกอะซันติ คือ เมือง ดูมาลี แต่ไม่ทันท าการรบกัน 
เพราะกษัตริย์เปรมเปห์ ได้ยอมแพ้ก่อน (เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2439) จากประสบการณ์การสร้าง
ถนน บี.พี.ได้ความรู้อย่างกว้างขวางในเรื่องการบุกเบิก เช่น การโค่นต้นไม้ การสร้างสะพาน 
และการสร้างท่ีพักแรมชั่วคราว เป็นต้น 
 
พ.ศ. 2439  

บี.พี. ได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาธิการประจ ากองทัพ ไปปราบกบฏชาวพื้นเมืองเผ่าหนึ่ง 
เดิมมีภูมิล าเนาอยู่ในทรานสวาล แต่ถูกพวกบัวร์ (Boer) ขับไล่ จึงได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ใน            
โรดีเซียตอนใต้ เผ่านี้ได้ก่อการกบฏขึ้น บี.พี. มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการสอดแนม และหาข่าว บี.พี. 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และได้รับประสบการณ์มากในการปฏิบัติงาน
สอดแนมในตอนกลางคืน ชาวเมืองกลัว บี.พี. มาก ได้ตั้งฉายาให้ บี.พี. ว่า “อิมปิซา” (Impeesa) 
แปลว่า “หมาป่าท่ีไม่เคยนอนหลับ” การศึกครั้งนี้ พลเอกพลัมเมอร์ ผู้น ากองทัพอังกฤษ กล่าวชม 
บี.พี. ว่า ถ้าไม่มีแผนที่ ที่ บี.พี. ได้เขียนขึ้นโดยละเอียดเช่นนี้แล้ว คงจะเป็นการยากที่จะ
ปราบปรามพวกมาตาบิลี ได้ส าเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
พ.ศ. 2440  

บี.พี. กลับมาประจ าอยู่ท่ีอินเดียอีกครั้ง ได้รับพระราชทานยศเป็นพันเอก และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาประจ ากรมทหารตรากูนการ์ดท่ี  5 ท าหน้าท่ีอบรมทหาร 
และได้เขียนหนังสือ “Aids to Scouting” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึกทหารของท่านและได้
ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่งในการฝึกอบรมวิชาสอดแนม (Scouting) ให้แก่ทหารโดยน าเอา
วิธีการ “ระบบหมู่” มาใช้ในการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีการแบ่งหมู่กัน มีหัวหน้าหมู่         
คอยควบคุมดูแลและรับผิดชอบ มีการแจกรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น (เครื่องหมายรูปลูกศร
ของเข็มทิศ) จนกระท่ังได้รับการยกย่องว่า เป็นกรมทหารอังกฤษที่มีระเบียบวินัยดีที่สุด 
ในอินเดีย   
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พ.ศ. 2442  
บี.พี. ได้รับค าส่ังให้ไปแอฟริกาใต้ เพื่อเตรียมการป้องกันการรุกรานของพวกบัวร์ 

(Boer) ซึ่งเป็นชาวฮอลันดา และฝรั่งเศส ท่ีอพยพไปอยู่แอฟริกาใต้แถวเมืองทรานสวาล และ 
ออเรนจ์ฟรีสเตท ตั้งตัวเป็นเอกราชเรียกว่าบัวร์รีปับลิค บี.พี. ได้รับมอบหมายให้จัดทหารม้า  
2 กองพัน ท าหน้าท่ีรักษาชายแดนซึ่งก าลังเป็นข้อพิพาท บี.พี. ส่งทหารม้าหนึ่งกองพัน ไปรักษา
เมืองบูลวาโย ส่วนของ บี.-พี อีกหนึ่งกองพัน ไปรักษาเมืองมาฟิคิง ซึ่งอยู่ติดกับชายแดน 
ทรานสวาล เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2442 พวกบัวร์ได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ กองทัพ
ของบัวร์ มีก าลังพลถึง 9,000 คน มีอาวุธครบมือ เคลื่อนพลเข้าล้อมเมืองมาฟิคิง ท้ังสี่ทิศ ซึ่ง บี.พี. 
มีก าลังทหารท่ีได้รับการฝึกอย่างดีแล้วเพียง 750 คนเท่านั้นเอง แต่ด้วยความมีไหวพริบ ปฏิภาณ 
ความเฉลียวฉลาด การใช้เล่ห์เหลี่ยม และกลยุทธ์ ตลอดจนประสบการณ์ในอดีตซึ่งได้เผชิญกับ
ข้าศึกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้วิชาการสอดแนม การลาดตระเวน การข่าว การบุกเบิก  
ซึ่งถือว่าเป็นวิชาการชั้นสุดยอดของการลูกเสือในยุคต่อมา จึงท าให้ บี.พี. รักษาเมืองมาฟิคิง 
ไว้ได้นานถึง 217 วัน และเมื่อกองทัพใหญ่ของอังกฤษได้มาช่วยไว้ทันท าให้กองทัพของพวกบัวร์
ต้องพ่ายกลับไป  บี.พี. ได้รับฉายาว่า “วีรบุรุษแห่งเมืองมาฟิคิง” หรือ “ผู้ป้องกัน  เมืองมาฟิคิง” 
ด้วยกลยุทธ์การฝึกอบรมเด็กในเมืองมาฟิคิง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป ให้เป็นนักเรียนทหาร
มาฟิคิง เพื่อท าหน้าท่ีต่าง ๆ แทนทหาร เนื่องจากทหารของ บี.พี. มีจ านวนน้อยมาก หน้าท่ีต่าง ๆ 
ท่ีมอบหมายให้เด็ก ๆ ปฏิบัติ เช่น เป็นผู้ส่งข่าวและสื่อสาร ผู้รับใช้ท่ัวไป เป็นยามรักษาการณ์ 
และช่วยเหลือในหน่วยพยาบาล เป็นต้น เด็ก ๆ เหล่านี้ท างานได้ผลดีเกินคาดจึงเป็นข้อคิด 
ท่ีบี.พี. สรุปได้ว่า เด็กชายที่ได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง ย่อมสามารถรับผิดชอบและปฏิบัติ
ภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้เองท่ีท าให้บี.พี. ได้รับแนวคิดรวบยอดไปสู่
การวางแผนฝึกอบรมเด็กชายในโอกาสต่อมา และเป็นแรงบันดาลใจอันส าคัญยิ่งของ บี.พี. 
ท าให้มีการทดลองแผนฝึกอบรมเด็ก ซึ่งในปี พ.ศ. 2450 บี.พี. ได้น าเด็กชายจ านวน 20 คน ไปอยู่
ค่ายพักแรมเป็นครั้งแรกของโลก ท่ีเกาะบราวน์ซี ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดของการลูกเสือแห่งโลกในปี
นั้นเอง 
 
พ.ศ. 2450 อ าลาชีวิตทหาร 

เมื่อเสร็จสงคราม ควีนวิคตอเรีย ได้พระราชทานยศพลตรี  และเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2450 บี.พี. มีอายุ 50 ปี จึงปลดเกษียณ เป็นทหารกองหนุน รับเงินเดือนครึ่งหนึ่ง 
และได้เลื่อนยศเป็นพลโท 
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พ.ศ. 2450 ชีวิตการเป็นลูกเสือ  
บี.พี. เห็นความส าคัญของเด็ก จึงรวบรวมเด็กชาย จ านวน 20 คน (รวมหลาน

ของท่านอีก 1 คน รวมเป็น 21 คน) จัดพาไปอยู่ค่ายพักแรมท่ีเกาะบราวน์ซี  เป็นเวลา 9 คืน 
(ตั้งแต่คืนวันที่ 31 ก.ค. พ.ศ. 2450 ถึงเช้าวันท่ี 9 ส.ค. พ.ศ. 2450) โดยการฝึกระบบหมู่ ในการ
อยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ ได้ผลเกินคาด เด็ก ๆ มีความสนุกสนาน ได้ความรู้ ความสามัคคี ผู้ปกครอง
พอใจ เด็กพึ่งตนเองได้ การอยู่ค่ายพักแรมคร้ังนี้ ถือเป็นการก าเนิดการลูกเสือโลก 
 
พ.ศ. 2451  

กระทรวงกลาโหมของอังกฤษ ขอให้ บี.พี. กลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง             
ในต าแหน่งผู้บังคับบัญชาหน่วยรักษาดินแดนประจ าภาคเหนือของอังกฤษและในปีเดียวกัน 
บี.พี. ได้เขียนหนังสือลูกเสือส าหรับเด็กชาย (Scouting for boy) เป็นหนังสือเล่มแรก 
ในองค์การลูกเสือ อีกท้ังกิจการลูกเสืออังกฤษเจริญก้าวหน้าอย่างมาก      

 
พ.ศ. 2452  
  บี.พี. จัดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกท่ีพระราชวังคริสตัล ในกรุงลอนดอน 
มีลูกเสือเข้าร่วม 11,000 คน บี.พี. ได้รับพระราชทานเหรียญตรา “Knight Commander of 
the Victorian Order” มีบรรดาศักดิ์  เป็น เซอร์ โรเบิร์ต เบเดน โพเอลล์ และกิจการลูกเสือได้
แพร่หลายไปทั่วโลก 
 
พ.ศ. 2453  

บี.พี. จัดตั้งกองลูกเสือหญิงขึ้นในอังกฤษเรียกว่า “Girl Guide” 
 
พ.ศ. 2484  

บี.พี. ถึงแก่กรรม เมื่อวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2484 ณ เมืองไนโรบี ประเทศ
เคนยา และศพถูกฝังอยู่ท่ีนั่น ภายหลังจาก บี.พี. ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ร่างของ บี.พี. ได้ถูกฝัง  
ณ สุสาน Mount Kenya ซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ภายใต้บรรยากาศอันสงบท่ี บี.พี. รักและปรารถนา  
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พ.ศ. 2494  
นักบุญเซนต์ยอร์จ ได้ท าพิธีเปิดอนุสาวรีย์ของลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ขึ้นท่ี 

วัดเวสต์มินสเตอร ์ในกรุงลอนดอน  
จากชีวประวัติของ บี.พี. ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู ่บี.พี. เป็นผู้มีความเสียสละอย่างสูง 

ท้ังทางด้านทหาร และพลเรือน ท าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีความกล้าหาญท้ังการปฏิบัติในหน้าท่ีราชการ และการผจญภัยส่วนตัว ท าให้  บี.พี. 
ได้รับประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าแก่ชีวิตมากมาย บี.พี. ยังได้มอบประสบการณ์อันล้ าค่าแก่เด็ก ๆ 
ในการก่อตั้งให้ก าเนิดลูกเสือโลกแก่ เยาวชนชายหญิงท่ัวโลก  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ ง 
แก่มนุษยชาติมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 
กิจกรรรมท้ายเร่ืองที่ 1 ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1  ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 

 
เร่ืองที่ 2 องค์การลูกเสือโลก 

องค์การลูกเสือโลก เป็นองค์การนานาชาติที่ไม่ใช่องค์การรัฐบาลใด เป็นองค์การ
อาสาสมัคร ท่ีมีความส าคัญในการท าหน้าท่ีรักษาและด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของ
ขบวนการลูกเสือแห่งโลก และท าหน้าท่ีส่งเสริมกิจการลูกเสือท่ัวโลก ให้มีการพัฒนาและ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยมีธรรมนูญลูกเสือโลก เป็นกฎหมายส าหรับยึดถือปฏิบัติการ
ในการด าเนินกิจการลูกเสือท่ัวโลก  

องค์การลูกเสือโลก ประกอบด้วย 3 องค์การหลัก คือ  
1. สมัชชาลูกเสือโลก คือ ท่ีประชุมใหญ่ ประกอบด้วย ผู้แทนของประเทศสมาชิก 

ทุกประเทศมาร่วมประชุมกันทุก ๆ 3 ปีต่อครั้ง ยกเว้นแต่ว่าปีใดท่ีสถานการณ์ของโลก มีความ
วุ่นวาย และมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น หรือสถานการณ์ไม่อ านวย ไม่สามารถจะจัดให้มีการประชุม
สมัชชาลูกเสือโลกได้ ก็จะเว้นการประชุมเฉพาะปีนั้น ๆ เช่น ในปี พ.ศ. 2484 ไม่ได้มีการประชุม
สมัชชาลูกเสือโลกตามก าหนด เนื่องจาก  บี.พี. ผู้ ให้ก าเนิดลูกเสือโลกถึงแก่อนิจกรรม 
คณะลูกเสือท่ัวโลกมีการไว้ทุกข์ ไว้อาลัย ให้แก่การล่วงลับของ บี.พี. และในช่วงเวลาระหว่างปี 
พ.ศ. 2484 – 2489 เป็นช่วงท่ีสถานการณ์ของโลก อยู่ในภาวะคับขัน และมีสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 เกิดขึ้น จึงไม่ได้จัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 



28 

2. คณะกรรมการลูกเสือโลก คือ คณะกรรมการท่ีบริหารองค์การลูกเสือโลก           
มีจ านวนท้ังหมด 12 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งในท่ีประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ตามวิธีการ เงื่อนไข 
และบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญลูกเสือโลก 

3. ส านักงานลูกเสือโลก คือ ส านักงานเลขาธิการลูกเสือโลก มีเลขาธิการส านักงาน
ลูกเสือโลก เป็นผู้บังคับบัญชา ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงานด าเนินงานการ และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การลูกเสือของประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกท่ัวโลก เพื่อรักษาและ
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพของขบวนการลูกเสือแห่งโลก ให้อยู่ได้อย่างสถาพร มั่นคงตลอดไป 

ปัจจุบันองค์การลูกเสือโลก มีสมาชิกกว่า 40 ล้านคน ใน 169 ประเทศ                     
มีส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และยังมีส านักงานลูกเสือภาคพื้น             
อยู่ในภูมิภาคท่ัวโลก อีก 6 แห่ง คือ 

1. ส านักงานลูกเสือภาคพื้นแอฟริกา ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ท่ี กรุงไนโรบี ประเทศ
เคนยา  

2. ส านักงานลูกเสือภาคพื้นอาหรับ ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ท่ี กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ 
3. ส านักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี กรุงมาคาติ 

ประเทศฟิลิปปินส ์
4. ส านักงานลูกเสือภาคพื้นยูเรเชีย ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ท่ี กรุงเครฟ สาธารณรัฐ

ยูเครน  
5. ส านักงานลูกเสือภาคพื้นยุโรป ส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ท่ี กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ และมีส านักงานสาขาตั้งอยู่ท่ีกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 
6. ส านักงานลูกเสือภาคพื้นอินเตอร์อเมริกา ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี กรุงปานามา

ซิตี้ ประเทศปานามา 
 
กิจกรรรมท้ายเร่ืองที่ 2 องค์การลูกเสือโลก 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2  ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
คุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

 
สาระส าคัญ 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อาจเปรียบเสมือนศีลของลูกเสือและเป็นหลัก
ส าคัญท่ีท าให้ลูกเสือประพฤติปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นมีระเบียบวินัย อยู่ในกรอบประเพณี 
อันดีงาม และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใด ๆ ในบ้านเมือง 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 
2. อธิบายคุณธรรม จริยธรรมจากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 
เรื่องท่ี 2 คุณธรรม จริยธรรมจากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 2 ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 
การอยู่ร่วมกันในสังคม จ าเป็นต้องอาศัย กฎ ระเบียบ เพื่อเป็นรากฐานในการ

ด าเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ท่ีจะอยู่ร่วมกันด้วยความ
ผาสุก และยั่งยืน   

ความหมายค าปฏิญาณของลูกเสือ 
ค าปฏิญาณของลูกเสือ คือ ค ามั่นสัญญาท่ีลูกเสือทุกคนต้องให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชา 

เป็นถ้อยค าท่ีกล่าวออกมาด้วยความจริงใจและสมัครใจ ค ากล่าวนี้ส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตการเป็น
ลูกเสือ เมื่อกล่าวแล้วต้องปฏิบัติตามให้ได้ เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือรักเกียรติของตน เพื่อความ
เป็นพลเมืองดีของชาติ โดยอาศัยค าปฏิญาณเป็นอุดมการณ์น าไปปฏิบัติในชีวิตได้ 

ค าปฏิญาณของลูกเสือ 
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า 
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
 

ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
ชาติ ประกอบด้วย แผ่นดิน น่านน้ า และประชาชนพลเมืองท่ีอยู่รวมกัน โดยมี

กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นหลักปฏิบัติ ลูกเสือทุกคนต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 

ศาสนา ทุกศาสนามีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละเว้น
ความชั่ว ให้กระท าแต่ความดี ลูกเสือทุกคนต้องมีศาสนา ลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้ 

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ลูกเสือทุกคน 
ต้องปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท   

ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
ลูกเสือทุกคนเป็นผู้มีจิตอาสา ไม่นิ่งดูดาย เอาใจใส่ผู้อื่น มีความพร้อมท่ีจะเสียสละ

เพื่อส่วนรวมทุกโอกาสท่ีพึงกระท าได้ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งท่ีท าให้ลูกเสือเป็นผู้มีเกียรติ และได้รับการ
ยกย่องชื่นชมจากประชาชนท่ัวไป 
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ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ  
กฎของลูกเสือเปรียบเสมือนศีลของลูกเสือท่ีเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ประพฤติ

ปฏิบัติในสิ่งดีงาม 
ความหมายกฎของลูกเสอื 
กฎของลูกเสือ หมายถึง ข้อปฏิบัติท่ีลูกเสือต้องยึดเป็นแนวทางการประพฤติ

ปฏิบัติตน ในชีวิตประจ าวัน กฎของลูกเสือมี 10 ข้อ ดังนี้ 
กฎของลูกเสือ  
ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง 

ต่อผู้มีพระคุณ 
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก 
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 

ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 

ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 

ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 

 
ความหมายคติพจน์ของลูกเสือ 
คติพจน์ทั่วไปของลูกเสือ  
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ หมายความว่า ให้ลูกเสือรักษาความซื่อสัตย์ มีสัจจะยิ่งชีวิต 

จะไม่ละความสัตย์ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงกับชีวิตก็ตาม ก็ไม่ยอมเสียสัจจะ 
เพื่อเกียรติภูมิแห่งตน 

คติพจน์ของลูกเสือแต่ละประเภท 
 ลูกเสือส ารอง “ท าดีที่สุด”  
 ลูกเสือสามัญ “จงเตรียมพร้อม” 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ “มองไกล”  
 ลูกเสือวิสามัญ “บริการ”  
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ความหมายคติพจน์ของลูกเสือ 
คติพจน์ของลูกเสือ ประกอบด้วย 4 คติพจน์ เรียงล าดับตามความง่ายยาก  

ของการปฏิบัติ   
ท าดีที่สุด  หมายความว่า ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอยู่ให้ดีที่สุด 
จงเตรียมพร้อม หมายความว่า เตรียมความพร้อมท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
มองไกล หมายความว่า การมองให้กว้างและไกล ฉลาดท่ีจะมองเห็นความจริง

ของสิ่งต่าง ๆ ว่าผลจากการกระท าภารกิจของตน อาจส่งผลกระทบถึงภารกิจอื่น บุคคลอื่น 
บริการ หมายความว่า การกระท าด้วยความตั้งใจท่ีจะให้ผู้อื่นมีความสะดวก 

หรือลดปัญหา หรือความทุกข์ หวังเพียงให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดเสมอ โดยไม่หวัง
รางวัลหรือส่ิงตอบแทนใด ๆ   

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมจากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

กระบวนการลูกเสือ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้คนเป็นคนดี มีพลานามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสียสละ อดทน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และยึดหลักท่ีว่า
“ลูกเสือเป็นมิตรกับทุกคนท่ัวโลก” การอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีตามจารีต
ประเพณีบ้านเมืองและอุดมคติ ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ คือ 

1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือ 
5. ให้มีการพัฒนาทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ท้ังนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ 

การเมืองใด ๆ 
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คุณธรรม จริยธรรม 
“คุณธรรม” หมายถึง สิ่งท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม                    

เป็นเครื่องประคับประคองใจให้เกลียดความชั่ว กลัวบาป ใฝ่ความดี และเป็นเครื่องกระตุ้น
ผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ เกิดจิตส านึกที่ดีมีความสงบร่มเย็นภายใน 

“จริยธรรม” หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม                
ในการพัฒนาโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยง ความร่วมมือของ
สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้น เพื่อพัฒนาเยาวชน            
ให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 

คุณธรรมจริยธรรม จากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
คุณธรรมจริยธรรมจากค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ เน้นการประพฤติ ปฏิบัติตน

ให้เป็นพลเมืองดี พร้อมท่ีจะน าความสุข ความเจริญ ความมั่นคงมาสู่บุคคลสังคม และประเทศชาติ 
ดังนี้  

1. ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลสามารถปฏิบัติตน 
ให้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติ รักและหวงแหน ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อให้ชาติเป็นเอกราช
สืบไป อีกท้ังท านุบ ารุงศาสนาให้มั่นคงสถาพรสืบไปและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 
แห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ราษฎรด้วยความเสียสละ 

 2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ บุคคลสามารถปฏิบัติกิจการงานของตนเอง  
และท่ีได้รับมอบหมายด้วยความมานะพยายาม อุทิศก าลังกาย ก าลังใจอย่างเต็มความสามารถ 
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 

 3. ความมีระเบียบวินัย บุคคลสามารถเป็นท้ังผู้รู้และปฏิบัติตามแบบแผน 
ท่ีตนเอง ครอบครัว และสังคม ก าหนดไว้ โดยจะปฏิเสธกฎเกณฑ์หรือกติกาต่าง ๆ ของสังคม
ไม่ได้ คุณธรรมนี้ต้องใช้เวลาปลูกฝังเป็นเวลานาน และต้องปฏิบัติสม่ าเสมอจนกว่าจะปฏิบัติเองได้
และเกิดความเคยชิน 

 4. ความซื่อสัตย์ บุคคลสามารถปฏิบัติตนทางกาย วาจา จิตใจ ท่ีตรงไปตรงมา 
ไม่แสดงความคดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ลั่นวาจาว่าจะท างานสิ่งใดก็ต้องท าให้
ส าเร็จ ไม่กลับกลอก มีความจริงใจต่อทุกคน จนเป็นท่ีไว้วางใจของคนทุกคน  
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 5. ความเสียสละ บุคคลสามารถปฏิบัติตนโดยการอุทิศก าลังกาย ก าลังทรัพย์        
ก าลังปัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมด้วยความตั้งใจจริง มีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ เป็นท่ีรักใคร่
ไว้วางใจ เป็นท่ียกย่องของสังคม ผู้คนเคารพนับถือ น าพาซึ่งความสุขสมบูรณ์ในชีวิต 

 6. ความอดทน บุคคลสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอยต่อ
อุปสรรคใด ๆ มุ่งมั่นท่ีจะท างานให้บังเกิดผลดีโดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน มีความอดทนต่อความ
ยากล าบาก อดทนต่อการตรากตร าท างาน อดทนต่อความเจ็บใจ อดทนต่อกิเลส  

 7. การไม่ท าบาป บุคคลสามารถละเว้นพฤติกรรมท่ีชั่วร้ายและไม่สร้างความ
เดือดร้อนใหท้ั้งทางกาย วาจา ใจ  

 8. ความสามัคคี บุคคลสร้างความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวซึ่งน าไปสู่ความ
สงบร่มเย็นของครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม จากค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  

สาระส าคัญ 
วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของทุกคน 

ในชาติ เป็นวัฒนธรรมทางสังคมท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ผู้ท่ีมีวินัยในตนเอง จะมีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ เคารพ
ระเบียบ กฎ กติกาทางสังคมท้ังต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน 
อดกลั้น ตั้งใจ และเพียรพยายาม ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้เป็นอย่างดี 
มีการส่งเสริมและพัฒนาวินัยในตนโดยกระบวนการลูกเสือ  
 
ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2.  อธิบายผลกระทบจากการขาดวินัย และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.  ยกตัวอย่างแนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   1.1 ความหมายของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   1.2 ความส าคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เรื่องท่ี 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เรื่องท่ี 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 2 ชั่วโมง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.1 ความหมายของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย หมายถึง การกระท าหรืองดเว้นการกระท า
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคม
ให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบาย 
ไม่กระทบกระท่ังซึ่งกันและกัน วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยให้คนในสังคม 
ห่างไกลความชั่วท้ังหลาย สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดวินัยและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยต่างคนต่างท าตามอ าเภอใจ ความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มี
ความสงบสุข การงานท่ีท าก็จะเกิดผลเสีย 
  

1.2 ความส าคัญของวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความส าคัญของวินัยในตนเองมีอย่างน้อย 2 ประการ  
ประการท่ีหนึ่ง เหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตัวแต่ละบุคคล ในเรื่องการ

แสวงหาความรู้ เนื่องจากปัจจุบันมีอยู่มากมาย ไม่อาจบรรจุไว้ในหลักสูตรได้หมดแต่ละคน  
จึงควรแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากท่ีปรากฏในหลักสูตรของสถานศึกษา ฉะนั้น 
จึงจ าเป็นต้องฝึกให้มีการควบคุมตนเอง มีความเฉลียวฉลาด และมีความเป็นอิสระ เพื่อจะได้
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้มากท่ีสุด  

ประการท่ีสอง ชุมชนจะเจริญและมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปได้ จะต้องอาศัย
พลเมืองแต่ละคนท าความดี และเสียสละให้แก่ชุมชน ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น 
 

ลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง 
พฤติกรรมของผู้มีวินัยในตนเอง มีดังนี้ 
1 มีความเชื่ออ านาจภายในตนเอง 
2 มีความเป็นผู้น า 
3 มีความรับผิดชอบ 
4 ตรงต่อเวลา 
5 เคารพต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ท้ังต่อหน้าและรับหลังผู้อื่น 
6 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
7 รู้จักหน้าท่ีและกระท าตามหน้าท่ีเป็นอย่างดี 
8 รู้จักเสียสละ 
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9 มีความอดทน 
10 มีความตั้งใจเพียรพยายาม 
11 ยอมรับผลการกระท าของตน 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 วินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การท่ีบุคคลขาดวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตนเอง มีผลท าให้ 
ขาดวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมไปด้วย วินัยในตนเอง เป็นพื้นฐานของการ
ควบคุมตัวเอง ให้มีวินัยทางสังคม การมีวินัยในตนเองจึงเป็นสิ่งท่ีควรได้รับการส่งเสริม เพื่อเป็น
พื้นฐานของการควบคุมตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างวินัยทางสังคม การมีวินัยจึงถือเป็นพื้นฐาน
ในการด าเนินกิจกรรมในสังคม และการรวมกันอยู่ของกลุ่ม การปลูกฝังวินัยจะท าให้บุคคล
ยอมรับกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนด และวินัยยังเป็นวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งจะท าให้เด็กเรียนรู้
พฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ ท าให้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถควบคุมตนเองได้ 
มีมโนธรรมท่ีดีและมีความมั่นคงทางอารมณ์ ด้วยเหตุนี้การปลูกฝังความมีวินัยในตนเองให้แก่คน
ในชาติเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนั้น ควรเริ่มต้นท่ีเยาวชน โดยให้ประพฤติและ
ฝึกฝนจนเป็นนิสัย เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีวินัยในอนาคต 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ผลกระทบจากการขาดวินัย และการขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กในวัยทารก และให้แรงจูงใจ
ทางจริยธรรมแก่เด็กท่ีโตแล้ว การพัฒนาวินัยในตนเองจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ 
ท่ีแวดล้อมตัวเด็กและต้องใช้วิธีการกระตุ้นหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอย่างเหมาะสมด้วย 
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 วิธีการพัฒนาวินัยในตนเอง  

1. สร้างวินัยด้วยการท าให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน 
สร้างวินัยด้วยการท าให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน วิธีฝึกวินัยท่ีดีท่ีสุดต้องอาศัย

ธรรมชาติของมนุษยท่ี์ด าเนินชีวิตกันด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ยึดมั่นในความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมท่ีเคยชินนั้น การฝึกคนต้องใช้ความสามารถและต้องมีระบบต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน ถือว่าต้องสร้างวินัยให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน 

2. การสร้างวินัยโดยใช้ปัจจัยอื่นช่วยเสริม 

วินัยจะท าให้เกิดความสุขและประพฤติปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ โดยใช้
ปัจจัยอย่างอื่นมาช่วยอีกได้ เช่น มีกัลยาณมิตร วินัยก็เกิดได้ง่าย มีศรัทธาและความรัก 
เป็นองค์ประกอบเสริม ในการสร้างวินัยจากพฤติกรรมท่ีเคยชิน คือ 

2.1 เป็นต้นแบบท่ีดีของพฤติกรรม (ศีล) 
2.2 มีความรัก ท าให้เกิดความอบอุ่น มีความเป็นกันเองพร้อมศรัทธาและ 

ความสุข (จิตใจ) 
 2.3 มีเหตุมีผล เข้าใจเหตุผลและเห็นคุณค่าในสิ่งท่ีท า (ปัญญา) 

2.4 สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ คือ การตั้งเป็นอุดมคติในจิตใจ  
ท าให้ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง มีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคติ ใฝ่ตั้งใจจริง ปฏิบัติตาม
วินัย มีความภูมิใจ รักษาวินัย  

3. สร้างวินัยโดยใช้กฎเกณฑ์บังคับ 
การสร้างวินัยโดยใช้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์บังคับควบคุมโดยมีการลงโทษ 

วิธีนี้ก็สร้างวินัยได้ บางครั้งได้ผลแต่เมื่อกฎเกณฑ์นั้นไม่บีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลา
ยาวพอท่ีจะให้คนผ่านเข้าสู่ความเคยชินจนเขาไม่รู้ตัว พอกลายเป็นความเคยชินไปแล้วก็เข้าสู่
กฎธรรมชาติตามวิธีแรก คือเป็นวินัยพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นโดยการสร้างพฤติกรรมเคยชิน จนกลายเป็น
เรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติท่ีรับทอดมาจากการใช้อ านาจบีบบังคับ อันนั้นต่างหาก 
ท่ีได้ผล 

4. การเสริมสร้างวินัยในตนเอง  
วินัยนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ สังคมมนุษย์จ าเป็นต้องมีวินัยเพื่อท าให้เกิดระบบ ระเบียบ ซึ่งเป็น
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ปัจจัยส าคัญในการสร้างความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตและสังคม วินัยต้องเริ่ม
จากตนเองก่อนเป็นอันดับแรก 

วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรม โดยเกิดจากความรู้สึก มองเห็นคุณค่าในการปฏิบัติด้วยตนเอง มิได้เกิดจากอิทธิพล
ภายนอก เช่น ระเบียบ ค าสั่ง การบังคับ ถึงแม้จะมีอุปสรรคไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นได ้

ตัวอย่าง แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ระเบียบแถวลูกเสือ 
การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกให้ลูกเสือเกิดความพร้อมเพรียง มีระเบียบ 

วินัย และความสามัคคี รวมท้ังสามารถฟังและปฏิบัติตามค าส่ังได้ 
การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุ่งหมายโดยท่ัวไปเพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้มี

ระเบียบวินยัอันดีงาม รู้จักฟังค าบอก ค าสั่ง และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง มุ่งส่งเสริมให้เกิดความมานะ 
อดทน ในอันท่ีบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะของลูกเสือ 

การฝึกระเบียบแถวให้ผล 2 แบบ คือ ทางร่างกายและจิตใจ  
ในทางร่างกาย เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง มีทรวดทรงสมส่วน มีท่าทางองอาจ  

ผึ่งผาย และเป็นผู้มีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหวอิริยาบถได้คล่องแคล่ว ว่องไว  
ในทางจิตใจ ฝึกให้เป็นผู้ท่ีมีอุดมคติในการรักษาเกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน  

และมีความเชื่อมั่นในตนเองท่ีจะปฏิบัติกิจการในหน้าท่ี 
   
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 แนวทางการเสริมสร้างวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนา 

 

สาระส าคัญ 
  การลูกเสือไทย ได้ถือก าเนิดโดยองค์พระมหากษัตริย์ ไทย ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ซึ่งมี
ความเจริญรุดหน้าสืบมากว่า 107 ปี อย่างมีคุณค่า และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับความมั่นคง มีพระราช
ประสงค์เห็นคนไทยมีวินัย รู้หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ สร้างวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ดังนั้น 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจการลูกเสือ ซึ่งเป็น
พระราชมรดกอันล้ าค่ายิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย จึงได้น้อมน ากิจการลูกเสือ 
กระบวนการลูกเสือ รวมท้ังเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลูกเสือมาเป็นหลักในการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียน กศน. ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ กศน. ให้มีทักษะชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถน าอุดมการณ์ ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสง่างามในการ
ด ารงตนให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ การให้บริการ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 
ตัวชี้วัด 
  1.  อธิบายความเป็นมา และความส าคัญของลูกเสือ กศน. 

2.  อธิบายลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
3.  อธิบายบทบาทหน้าท่ีของลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

และสังคม 
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ขอบข่ายเนื้อหา 
เรื่องท่ี 1 ลูกเสือ กศน.  
 1.1 ความเป็นมาของลูกเสือ กศน.  

 1.2 ความส าคัญของลูกเสือ กศน.  
เรื่องท่ี 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
เรื่องท่ี 3 บทบาทหน้าท่ีของลูกเสือ กศน. ท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

 และสังคม 
 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 2 ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 ลูกเสือ กศน.  
 ความเป็นมาและความส าคัญของการมีลูกเสือ กศน. 

การลูกเสือไทย ได้ถือก าเนิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย และมีความเจริญ
รุดหน้าสืบมากว่า 107 ปี อย่างทรงคุณค่า ซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้ าค่ายิ่ง ท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ได้พระราชทาน 
ไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับความมั่นคง มีพระราชประสงค์เห็นคนไทย 
มีวินัยรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ สร้างวินัยโดยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  

ส านักงาน กศน. ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจการลูกเสือ จึงได้น้อมน า 
พระบรมราโชบายดังกล่าว มาก าหนดเป็นนโยบาย หลักสูตร และแนวทางการปฏิบัติ พร้อมท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กศน. โดยน ากระบวนการลูกเสือ เนื้อหาความรู้ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการลูกเสือเป็นหลัก ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียน กศน. 
มีทักษะชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่ างมีความสุข สามารถน าอ ุดมการณ์ 
ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสง่างามในการด ารงตนให้เป็นพลเมืองดี บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
  ลูกเสือ กศน. เป็นลูกเสือที่อยู่ในกองลูกเสือวิสามัญของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาน กศน. จึงต้องมีความพร้อมในการประพฤติปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือ
วิสามัญ คือ “บริการ” ลูกเสือ กศน. ต้องพร้อมและพัฒนาตนเอง ท้ังด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา 
ด้านจิตใจ ด้านศีลธรรม และมีความพร้อมในการเป็นผู้น าในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ลูกเสือ กศน. 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 2 ลูกเสือ กศน. กบัการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
  ลูกเสือ กศน. เป็นผู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ลูกเสือ กศน. ทุกคนพึงน าอุดมการณ์ ค าปฏิญาณ กฎ และ
คติพจน์ของลูกเสือ เป็นหลักในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ  และมี
จิตอาสาให้ “บริการ” ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน สังคม และสร้างความสัมพันธ์ 
อันดีกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ     
 การพัฒนาตนเอง ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาทางด้านความคิดเรื่องศาสนา ซึ่งมีวิธีการแตกต่างกันไปตามศาสนา 
ท่ีตนนับถือ มุ่งเน้น ยึดมั่นในหลักการของศาสนา เพื่อให้บรรลุผลแห่งความจงรักภักดีต่อศาสนา 

2. พัฒนาทางด้านความรู้สึกด้านค่านิยม มุ่งเน้นการเอาใจใส่ ระมัดระวังในการ
เผชิญปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ 

3. พัฒนาทางด้านร่างกาย มุ่งเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเพื่อให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

4. พัฒนาทางด้านสติปัญญา มุ่งเน้นการท างานอดิเรก การฝีมือ การรู้จักใช้เวลา 
ให้เป็นประโยชน์ 

5. พัฒนาทางด้านสังคม มุ่งเน้นการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. พัฒนาทางด้านการสร้างสัมพันธภาพทางสังคม มุ่งเน้นการท างานเป็นระบบหมู่ 

ในบทบาทของผู้น า และผู้ตาม 
7. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน มุ่งเน้นความส าคัญของความ

รับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อผู้อื่นด้วยการบ าเพ็ญประโยชน์ 
8. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความสนใจในสิ่งแวดล้อม

และอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 การพัฒนาชุมชน สังคม ในด้านต่าง ๆ เช่น 
 1. การเป็นพลเมืองดี และการใช้สิทธิเลือกตั้ง (ลูกเสือ กกต.) 
 2. การดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  (ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 3. การสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด (ลูกเสือยาเสพติด) 
 4. การป้องกันและช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ (ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย) 
 5. การช่วยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร (ลูกเสือจราจร) 
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 6. การร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นภัยออนไลน์ (ลูกเสือไซเบอร์) 
 7. การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต (ลูกเสือช่อสะอาด) 
 8. การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้ความรู้สืบไป (ลูกเสือวัฒนธรรม) 
 9. การป้องกันการทารุณกรรมต่อสัตว์ (ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์) 
 10. การช่วยดูแล ป้องกันอนุรักษ์ป่าไม้ (ลูกเสือป่าไม้) 
 11. การสร้างความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง รู้จักสามัคคีในหมู่คณะและส่วนรวม  
  (ลูกเสือรัฐสภา) 
 12. การป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง ลดความเหลื่อมล้ า (ลูกเสือสันติภาพ) 
 13. การสร้างโอกาสทางเลือกให้กับชีวิต (ลูกเสือส าหรับผู้ด้อยโอกาส)  
 

  ลูกเสือ กศน. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือคิดรูปแบบกิจกรรม/
โครงการขึ้นมาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลูกเสือ กศน. กับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 3 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ทีม่ีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

 ลูกเสือ กศน. มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ศักยภาพ และสมรรถนะท่ีทันต่อสภาพความจ าเป็น ตามความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ดังนั้น การพัฒนาตนเอง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ถึงความส าคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รู้วิธีการวางแผนพัฒนาตนเอง ในบทบาทของผู้น า 
และผู้ตาม 

ผู้เรียน กศน. ท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือ กศน. เริ่มต้นด้วยการแสวงหาความรู้ท่ัวไป 
ท่ีเกี่ยวกับทักษะการด ารงชีวิต โดยใช้กระบวนการคิดเป็น ความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับทักษะลูกเสือ 
กิจกรรมกลางแจ้ง การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหา และเข้าพิธีประจ ากองลูกเสือ
วิสามัญ โดยผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ จะเป็นผู้ประกอบพิธีประจ ากองให้แก่ลูกเสือ กศน. 
ให้ลูกเสือ กศน.แต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ มาพร้อมกันท่ี คูหาลูกเสือวิสามัญ (Rover Den) 
หรือสถานท่ีนัดหมายอื่นท่ีเหมาะสม เพื่อทบทวนหลักการ การเป็นพลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ 
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พิจารณาคติพจน์ ค าปฏิญาณ และกฎของลูกเสือท้ัง 10 ข้อ ท่ีจะน าสู่การปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ส ารวจตัวเอง และเข้าพิธีประจ ากองตามล าดับ 

การปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือ กศน. คือ “บริการ” ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจ
ของลูกเสือ กศน. ท่ีจะต้องยึดมั่นในการเสียสละด้วยการบริการ แต่การบริการนี้มิได้หมายถึง
เป็นผู้รับใช้หรือคนงาน การบริการในความหมายของการลูกเสือนี้ เรามุ่งท่ีจะอบรมบ่มนิสัยและ
จิตใจให้ได้รู้จักเสียสละ ได้รู้จักวิธีหาความรู้และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ในอนาคตและ 
ในท่ีสุดก็จะท าให้สามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุขในสังคม  

การบริการ หมายถึง การประกอบคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ ด้วยการถือว่า
เป็นเกียรติประวัติสูงสุดแห่งชีวิตของเรา ในการท่ีรู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อบ าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อจุดมุ่งหมายให้สังคมสามารถด ารงอยู่ได้โดยปกติ เป็นการสอนให้ลูกเสือ
วิสามัญตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไม่เอาเปรียบผู้ท่ียากจนหรือด้อยกว่า นอกจากนั้นการบริการแก่ผู้อื่น
เปรียบเสมือนเป็นการช าระหนี้ท่ีได้เกิดมาแล้ว อาศัยอยู่ในโลกนี้ด้วยความมุ่งหวังจะให้ทุกคน
เข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม มองเห็นความจ าเป็นของสังคมว่าไม่มีใครสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้โดยล าพัง ทุกคนจ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าด้านอาหารการกิน ด้านเครื่องนุ่งห่ม 
ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค หรืออื่น ๆ  

ลูกเสือ กศน. พึงน าค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ มาเป็นแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนี้ 

1. พัฒนาทางกาย พัฒนาทางด้านร่างกาย มุ่งเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
เพื่อใหม้ีสุขภาพแข็งแรง 

2. พัฒนาทางสติปัญญา พัฒนาทางด้านสติปัญญา มุ่งเน้นการท างานอดิเรก 
การฝีมือ การรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 

3. พัฒนาทางจิตใจศีลธรรม พัฒนาทางด้านความคิดเรื่องศาสนา ซึ่งมีวิธีการ
แตกต่างกันไป ตามศาสนาท่ีตนนับถือ มุ่งเน้นยึดมั่นในหลักการของศาสนา เพื่อให้บรรลุผล 
แห่งความจงรักภักดีต่อศาสนา 

4. พัฒนาในเรื่องสร้างค่านิยมและเจตคติ พัฒนาทางด้านความรู้สึกด้านค่านิยม 
มุ่งเน้นการเอาใจใส่ ระมัดระวังในการเผชิญปัญหา สถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ 

5. พัฒนาทางสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มุ่งเน้นการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสขุ 
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6. พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม สร้างสัมพันธภาพทางสังคม มุ่งเน้นการท างาน
เป็นระบบหมู่ ในบทบาทของผู้น า และผู้ตามท่ีดี 

7. พัฒนาสัมพันธภาพต่อชุมชน มีความรับผิดชอบต่อชุมชน มุ่งเน้นความส าคัญ
ของความรับผิดชอบของตนเองท่ีมีต่อผู้อื่นด้วยการบ าเพ็ญประโยชน์ 

8. พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นความสนใจในสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 บทบาทหน้าที่ของลูกเสือ กศน. ที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
ลูกเสือ กศน. กับจิตอาสา และการบริการ 

 
สาระส าคัญ 

จากค าปฏิญาณของลูกเสือท่ีว่า “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”ลูกเสือ กศน.  
ซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญและยึดถือคติพจน์ว่า “บริการ” จึงเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา คือ ผู้ท่ีไม่นิ่งดูดาย 
เป็นผู้เอาใจใส่ และเป็นผู้มีจิตส านึก มีความพร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการประพฤติ
ปฏิบัติตน มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนเต็มใจท่ีช่วยเหลือและบริการผู้อื่น 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 
ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของจิตอาสา และการบริการ 
2.  อธิบายหลักการของจิตอาสา และการบริการ 
3.  อธิบายและน าเสนอวิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา   

 และการบริการ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 จิตอาสา และการบริการ 
   1.1 ความหมายและความส าคัญของจิตอาสา 
   1.2 ความหมายและความส าคัญของการบริการ 
เรื่องท่ี 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ 
   2.1 หลักการของจิตอาสา 
   2.2 หลักการของการบริการ 
เรื่องท่ี 3 วิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสา  
            และการบริการ 

 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 5  ชั่วโมง 
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สื่อการเรียนรู้ 
1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 จิตอาสา และการบริการ 
1.1 ความหมายและความส าคัญของจิตอาสา 

จิตอาสา หมายถึง จิตส านึกเพื่อส่วนรวมของคนท่ีรู้จักความเสียสละ เอาใจใส่ 
เป็นธุระ ให้ความร่วมมือร่วมใจในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และปรารถนาท่ีจะช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม ด้วยการสละเวลา การลงแรง และสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม และประเทศชาติ 

จิตอาสา มีความส าคัญต่อการตระหนักรู้ และแสดงออก เพื่อท าประโยชน์แก่สังคม 
ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สาธารณะสมบัติ ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ท่ีร้องขอความช่วยเหลือ โดยใช้คุณธรรมเป็นหลัก 

1.2 ความหมายและความส าคัญของการบริการ 
บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง                  

ต่อผู้อื่นและต่อชุมชน ลูกเสือจะต้องมีความศรัทธาในค าว่า “บริการ” และลงมือปฏิบัติเรื่องนี้
อย่างจริงจัง ด้วยความจริงใจและมีทักษะหรือความสามารถในการให้บริการนั้นด้วยความ 
ช านาญ ว่องไว คือไว้ใจได้ หรือเชื่อถือได้ 

ความส าคัญของการบริการ เป็นหัวใจส าคัญของลูกเสือ กศน. ซึ่งต้องพัฒนาจิตใจ
ให้อยู่ในศีลธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ท่ียากจนหรือด้อยกว่า ให้รู้จักการเสียสละความสุขส่วนตัว 
เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อจุดมุ่งหมายให้สังคมสามารถด ารงอยู่ได้โดยปกติ ถือว่าเป็น
เกียรติประวัติสูงสุดของชีวิต 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 จิตอาสา และการบริการ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 2 หลักการของจิตอาสา และการบริการ 

2.1 หลกัการของจิตอาสา  
หลักการของจิตอาสา มีท่ีมาจากการพัฒนาตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดี มีน้ าใจ               

การท่ีคนมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมต้องการพึ่งพากัน โดย 
1. การกระท าของตนเอง ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อส่วนรวม เช่น การมีวินัยในตนเอง การควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรม การเชื่อฟังค าสั่ง เป็นต้น 
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2. บทบาทของตนท่ีมีต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพื่อแก้ปัญหา 
สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น การเคารพสิทธิผู้อื่น 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น 

2.2 หลกัการของการบริการ 
หลักการของการบริการ มีดังนี้ 
1. ให้บริการด้วยความสมัครใจ เต็มใจท่ีจะให้บริการ 
2. ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เช่น การปฐมพยาบาล 

เทคนิคในการช่วยชีวิต เป็นต้น 
3. ให้บริการแก่ผู้ท่ีต้องการรับบริการ เช่น คนท่ีก าลังจะจมน้ า  ผู้ท่ีถูกทอดท้ิง 

คนชรา คนป่วยและผู้ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เป็นต้น 
4. ให้บริการด้วยความองอาจ ตั้งใจท างานให้เสร็จด้วยความมั่นใจ ด้วยความ

รับผิดชอบ โดยใช้ความรู้ ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อุทิศให้แก่งานอย่างจริงจัง 
ในขณะนั้น รู้จักแบ่งเวลา แบ่งลักษณะงาน มีความมุมานะในการท างาน ให้เป็นผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 หลกัการของจิตอาสา และการบริการ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 3 วิธีการปฏิบัตตินในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการ 

การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการ ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้   

ความรับผิดชอบต่อตนเอง เป็นผู้มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ซึ่งนับว่าเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้ 

1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ 
2. รู้จักการออกก าลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
3. มีความประหยัดรู้จักความพอดี 
4. ประพฤติตัวให้เหมาะสม ละเว้นการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย 
5. ท างานท่ีรับมอบหมายให้ส าเร็จ 
6. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการช่วยเหลือสังคม ไม่ท าให้ผู้อื่น หรือสังคม
เดือดร้อนได้รับความเสียหาย ได้แก่ 

1. มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ท า
ให้พ่อแม่เสียใจ 

2. มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา ครูอาจารย์ เช่น ตั้งใจเล่าเรียน เชื่อฟัง 
ค าสั่งสอนของครูอาจารย์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษา ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติ
ของสถานศึกษา 

3. มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น เช่น ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

4. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาสมบัติของส่วนรวม ให้ความร่วมมือต่อสังคมในฐานะพลเมืองดี  

 

การปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อการบริการ ต้องตระหนักในสิ่งต่อไปนี้   
1. บริการแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมท่ีจะให้บริการตนเอง

ก่อน ท้ังในด้านการเงิน สุขภาพ เวลาว่าง สติปัญญา ฯลฯ หากยังไม่มีความพร้อม ก็ไม่อาจ
ให้บริการแก่ผู้อื่นได้ หรือได้ก็ไม่ดีเท่าท่ีควร เพราะตราบใดท่ีเรายังต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 
หรือต้องอยู่ภายใต้การโอบอุ้มค้ าชูของผู้อื่น ต้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือเรา แสดงว่าเรายังไม่พร้อม 
ฉะนั้น ลูกเสือ กศน. ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการบริการ 

2. บริการแก่หมู่คณะ เมื่อฝึกบริการตนเองแล้ว ต้องขยายการให้บริการแก่หมู่คณะ 
ในการหาประสบการณ์ หรือความช านาญ ด้วยการบริการเป็นรายบุคคล บริการแก่ครอบครัว 
บริการแก่บุคคลใกล้ชิด อันเป็นส่วนรวม ลูกเสือ กศน. ทุกคนควรมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือหมู่คณะด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง เป็นมิตร
กับคนทุกคน ซื่อสัตย์สุจริต มีกริยาสุภาพ และใช้วาจาสุภาพไม่หยาบโลน 

3. บริการแก่ชุมชน เมื่อฝึกบริการแก่ตนเอง และบริการแก่หมู่คณะแล้ว สมควร
ท่ีจะไปบริการแก่ชุมชนตามสติปัญญา ประสบการณ์ และความสามารถแนวคิดในการบริการ 
แก่ชุมชน คือ การช าระหนี้แก่ชุมชนด้วยการร่วมมือ เสียสละร่วมกัน เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม 
อันเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น การพัฒนาอาคาร สถานท่ี บ้านเมืองในชุมชนนั้น การสร้าง
สาธารณสถาน เช่น ท าความสะอาด การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ การควบคุมการจราจร 
การดับเพลิง การจัดงานรื่นเริง งานสังคม เพื่อประโยชน์ของสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ลูกเสือ กศน. 
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ได้ประสบการณ์จากชีวิตจริง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีอาศัยอยู่ได้ สามารถประกอบอาชีพ
ได้โดยปกติสุข เพราะได้รับการฝึกให้รู้จักเสียสละ เพื่อบริการแก่ชุมชนหรือสังคม โดยไม่ได้เอารัด
เอาเปรียบหรือเห็นแก่ได้  
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 วิธีการปฏิบัติตนในฐานะลูกเสือ กศน. เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 
การเขียนโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  

 
สาระส าคัญ 
  ลูกเสือ กศน. ได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความพร้อมในการให้ “บริการ”      
แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ    
  งานบริการท่ีลูกเสือ กศน. สามารถน ามาเขียนในลักษณะของโครงการเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม เช่น โครงการบริการชุมชน โครงการจิตอาสา โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน โครงการช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ 
คนพิการในชุมชน เป็นต้น 
  การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ควรเริ่มต้นด้วยการส ารวจสภาพ
ชุมชน และน ามาคิดวิเคราะห์ แยกแยะอย่างรอบคอบ มีเรื่องใดบ้างท่ีลูกเสือ กศน. สามารถ
ให้บริการ หรือมีส่วนร่วมในการปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีขึ้นตามขั้นตอน เป็นเหตุ เป็นผล 
มีความน่าเชื่อถือ ควรมีการก าหนดองค์ประกอบของการเขียนโครงการท่ีชัดเจน ตั้งแต่  
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา  
การด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผลหรอืประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และการประเมินผล 
  ลูกเสือ กศน. ท่ีเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ต้องไปด าเนินงานทุกขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ และสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
เพื่อน าผลการด าเนินงานตามโครงการไปน าเสนอในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม   
 

ตัวชี้วัด 
1. อธิบายความหมายและความส าคัญของโครงการ 
2. อธิบายลักษณะของโครงการ 
3. อธิบายองค์ประกอบของโครงการ 
4. เขียนโครงการตามขั้นตอนการเขียนโครงการ 
5. อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานตามโครงการ 
6. อภิปรายและสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเพื่อการน าเสนอ 
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ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องท่ี 1 โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
     1.1 ความหมายของโครงการ 
     1.2 ความส าคัญของโครงการ 
  เรื่องท่ี 2 ลักษณะของโครงการ 
  เรื่องท่ี 3 องค์ประกอบของโครงการ 
  เรื่องท่ี 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
  เรื่องท่ี 5 การด าเนินการตามโครงการ 
  เรื่องท่ี 6 การสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเพื่อการน าเสนอ 
 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 10  ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 โครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
ความหมายและความส าคัญของโครงการ 

1.1 ความหมายของโครงการ  
โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานท่ีประกอบไปด้วยหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการท า

โครงการเป็นตามขั้นตอน ความจ าเป็น มีการก าหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย ระยะเวลา 
สถานท่ี วิธีด าเนินการ งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมท้ังการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

1.2 ความส าคัญของโครงการ มีดังนี้  
1. ช่วยให้การด าเนินการสอดคล้องกับนโยบาย หรือความต้องการของ

ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ช่วยให้การด าเนินงานนั้นมีทิศทางท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาของชุมชนที่จ าเป็นต้องให้บริการ 
4. ช่วยให้การปฏิบัติงาน สามารถด าเนินงานได้ตามตามแผนงาน 
5. ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน โดยคณะกรรมการ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

มีความเข้าใจและรับรู้สภาพปัญหาร่วมกัน 
6. ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้เพียงพอ เหมาะส าหรับการปฏิบัติงานจริง

เพราะโครงการมีรายละเอียดเพียงพอ 
  7. ช่วยลดความขัดแย้ง และขจัดความซ้ าซ้อนในหน้าท่ีรับผิดชอบของกลุ่ม
บุคคลหน่วยงาน เพราะโครงการจะมีผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ  
  8. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และรับผิดชอบร่วมกัน ตามความรู้ ความสามารถ 
ของแต่ละบุคคล 
  9. สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน และผู้รับผิดชอบมีความมั่นใจในการท างาน
มากขึ้น 
  10. ช่วยให้งานด าเนินการไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น  

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 โครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 2 ลักษณะของโครงการ 
  โครงการเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของแผนพัฒนาทุกระดับ ลักษณะของ
โครงการต้องมีจุดมุ่งหมาย มีเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาด าเนินการชัดเจน ระบุความ
ต้องการ  งบประมาณ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อการด าเนินงาน
โครงการเสร็จ ประเภทของโครงการ มีดังนี้  

1. โครงการท่ีมีระยะเวลาเป็นตัวก าหนด ได้แก่  
1.1 โครงการระยะสั้น หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาการด าเนินงาน 

หรือก าหนดเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 2 ป ี
1.2 โครงการระยะปานกลาง หมายถึง โครงการท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงาน  

หรือก าหนดเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 2 - 5 ปี 
1.3 โครงการระยะยาว หมายถึง โครงการท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงาน  

หรือก าหนดเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
2. โครงการท่ีมีลักษณะงานเป็นตัวก าหนด ได้แก่  

2.1 โครงการเดิม หรือโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการท่ีมีลักษณะต่อเนื่อง
จากปีท่ีผ่านมา อาจเป็นโครงการท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว หรือโครงการ             
ท่ีต้องมีการด าเนินงานต่อเนื่อง หรือต่อยอด ขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้ เช่น ปีท่ีผ่านมา
ได้มีการจัดอบรม “ลูกเสือกับการดูแลเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ส าหรับ
นักศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น” ในปีการศึกษา 2559  ซึ่งในปี 2560 ก็อาจมีการด าเนินงาน
โครงการในลักษณะเดียวกันแต่เน้นการขยายผลจ านวนกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
ผลการด าเนินงานในปีก่อนหน้า โดยใช้วิธีการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบเดิม  
  2.2 โครงการใหม่ คือ โครงการท่ีจัดท าขึ้นใหม่  

  
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ลักษณะของโครงการ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 3 องค์ประกอบของโครงการ 
   การเขียนโครงการท่ีเป็นไปตามล าดับขั้นตอน เป็นเหตุ เป็นผล และน่าเชื่อถือ             
ควรมีการก าหนดองคป์ระกอบของการเขียนโครงการ ไว้ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ     :  ชื่อโครงการอะไร 
2. หลักการและเหตุผล    :  เหตุผลท าไมต้องท าโครงการ  
3. วัตถุประสงค์     :  ท าโครงการนี้ท าไปเพื่ออะไร 
4. เป้าหมาย    :  ปริมาณเท่าใด ท ากับใคร จ านวน   
         เท่าใด 
6. วิทยากร (ถ้ามี)    :  ระบุว่าใครเป็นผู้ให้ความรู้                    
         (ใช้เฉพาะโครงการอบรม) 
5. วิธีด าเนินการ    :  โครงการนี้ท าอย่างไร ด าเนินการ  
        อย่างไร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   :  จะท าเมื่อใดและนานแค่ไหน 
7. สถานท่ีด าเนินการ   :  จะท าท่ีไหน 
8. งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ :  ระบุว่าใช้ทรัพยากรอะไร มีค่า  
         อะไรบ้าง 
9 ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  ใครเป็นคนท าโครงการ 
10. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   :  ระบุว่าประสานกับหน่วยงานใดบ้าง 
11. การประเมินผล   :  จะใช้วิธีการใดท่ีท าให้รู้ว่า โครงการ  
         ประสบความส าเร็จ 
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   :  จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
13. ผู้ประสานงานโครงการ   :  ระบุว่าใครเป็นผู้ประสานงานโครงการ 

 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 องค์ประกอบของโครงการ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 
  ขั้นตอนการเขียนโครงการ มีดังนี้ 

1. ส ารวจชุมชนและสังคม เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีมีอยู่ในชุมชน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา 
โดยการศึกษา สภาพ ปัญหา และสาเหตุของปัญหา เพื่อหาวิธีการคิดค้น วิธีการพัฒนาและ
สาเหตุของปัญหา โดยใช้วิธีการส ารวจข้อมูลท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต การศึกษาภูมิหลัง
ของชุมชน การสัมภาษณ์ การสอบถาม การท าเวทีประชาคม ฯลฯ เป็นต้น 

2. ตรวจสอบข้อมูล หลังจากท่ีมีการส ารวจข้อมูลชุมชนและน าข้อมูลมาสรุป
เรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูลดังกล่าว ควรจัดให้มีเวทีเพื่อการตรวจสอบข้อมูล 
โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูลท่ีส ารวจมาได้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. น าข้อมูลที่ได้หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มาวิเคราะห์ พร้อมจัดล าดับ
ความส าคัญ เพื่อจ าแนกความสามรถในการจัดท าโครงการ 

4. การก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนและสังคม 
เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ส ารวจชุมชนและสังคม ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน
และสังคม น าผลสรุปการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชนและสังคมมาก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคมว่ามีสภาพปัญหาเป็นอย่างไร มีความต้องการ
อย่างไร แล้วจึงก าหนดแนวทางแก้ไขตามสภาพปัญหานั้น หรือเขียนแนวทางเพื่อสนอง 
ความต้องการของชุมชนและสังคมนั้น ๆ ควรเขียนในลักษณะของโครงการ เพื่อด าเนินการ 

 ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม            
ควรขอความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนา ได้เข้ามาร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หรือร่วมกันเขียนโครงการด้วย 
 5. การเขียนและเสนอขออนุมัติโครงการ การเขียนโครงการ ผู้เขียนโครงการ
ต้องน าข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม และข้อมูลท่ีได้จากการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเขียนโครงการ ซึ่งการเขียนโครงการ  
ควรเขียนให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์ประกอบการเขียนโครงการ (ดังตัวอย่าง) 
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ตัวอย่างโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพลินคิด จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ป่าชายเลน เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญและมีคุณประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลและต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เพราะธรรมชาติ เป็นแหล่ง
ส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต ป่าชายเลนเป็นพืชท่ีขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ า หรือ
ปากอ่าวซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีน้ าทะเลท่วมถึงในช่วงท่ีมีน้ าทะเลขึ้นสูงสุดประกอบไปด้วยพันธ์ไม้
สกุลไม้โกงกาง เช่น โกงกาง แสม เป็นพืชท่ีมีรากท่ีหยั่งลึกแข็งแรงและแผ่บริเวณกว้างขวาง
ลักษณะเช่นนี้ จะช่วยป้องกันลมพายุทางทะเล ไม่ให้พัดท าลายท่ีอยู่อาศัยและพื้นท่ีท ากิน 
ของประชาชนแถบชายทะเลและเป็นท่ีอนุบาลสัตว์น้ าทะเล เราจึงเรียนรู้ท่ีจะเข้าใจธรรมชาติ 
อนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
   ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี มีความตระหนักว่า ป่าชายเลนมีคุณประโยชน์
มากมาย ซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อย ๆ จนท าให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ า ซึ่งใช้ป่าชายเลน
เป็นท่ีอยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน จึงจัดท าโครงการ เพลินคิด จิตอาสา ปลูกป่าชายเลน 
เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่ลูกเสือ กศน. 
อ าเภอเมืองจันทบุรี 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

3.2  เพื่อสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้น 

3.3 เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน 
 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ 

ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี จ านวน  30 - 60 คน           
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4.2 เชิงคุณภาพ   
 ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนและน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีจิตส านึกในการช่วยกันรักษาป่าชายเลน
และช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์  

 

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
 5.2 ติดต่อประสานงานศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี และสถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี 2 ลุ่มน้ าเวฬุ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 5.3 รับฟังบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการปลูกป่าชายเลนอย่างถูกวิธี 
 5.4 ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี ปลูกป่าชายเลน คนละ 10  ต้น 
 

6. ระยะเวลาศึกษาโครงการ  วันเสาร์ ท่ี 28 กรกฎาคม  2561 
 

7. สถานที่ด าเนินการ บริเวณป่าชายเลน ต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 

8. งบประมาณ  ใช้เงินบริจาค จ านวน 3,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี 
 

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10.1 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
10.2  สถานีพัฒนาป่าชายเลนท่ี 2 ลุ่มน้ าเวฬุ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 

11. การประเมินผล 
 11.1  การสังเกต 
 11.2  การสัมภาษณ์ 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  12.1  ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี มีความสามัคคีในหมู่คณะและเห็นความส าคัญ
ของป่าชายเลนมากขึ้น 
 12.2  ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดี ทรัพยากรจะมีความอุดมสมบูรณ์ 
  12.3  ได้ความรู้และวิธีปลูกป่าชายเลนท่ีถูกต้องและป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
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13. ผูป้ระสานงานโครงการ 
นางนันทิยา หากุหลาบ หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี 
โทร 089-7443982 

     ลงชื่อ .......................................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางนันทิยา หากุหลาบ) 

หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี 
                                                 

ลงชื่อ ........................................ ท่ีปรึกษาโครงการ 

                                            (นายศรัณยพงศ์ ขัติยะนนท์) 

     ครู กศน. ต าบล 

       ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
 

           ลงชื่อ .......................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (ว่าท่ีร้อยโท เตชวัตร แก้วเกตุ) 

      ครชู านาญการพิเศษ 

       ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 
 

     ลงชื่อ ..........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นางอุบลรัตน์  ชุณหพันธ์) 

                                                    ผู้อ านวยการศูนย์ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี 

          ผู้อ านวยการลูกเสือ กศน. อ าเภอเมืองจันทบุรี 

            

                                                               

กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ขั้นตอนการเขียนโครงการ 

(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 5 การด าเนินงานตามโครงการ 
  การด าเนินงานตามโครงการ เป็นการด าเนินงานหลังจากท่ีโครงการได้รับความ
เห็นชอบ หรืออนุมัติให้ด าเนินงานตามโครงการท่ีเขียนเสนอไว้ โดยด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แนวทางการด าเนินงาน หรือวิธีด าเนินการ หรือกิจกรรมท่ีเขียนไว้ในโครงการ ซึ่งควรด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน ขั้นตอนท่ีเขียนไว้ เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยค านึงถึงผลท่ีควร
เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ การด าเนินงานโครงการควรมีขั้นตอน 
ดังนี้  

1. ด าเนินการทบทวน หรือท าความเข้าใจรายละเอียดท่ีเขียนไว้ในโครงการท่ีได้รับ
การอนุมัติให้ด าเนินการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
เพื่อการสร้างความเข้าใจก่อนการด าเนินงาน 

2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินงานตามวิธีด าเนินการ หรือ กิจกรรมท่ีปรากฏ 
อยูใ่นโครงการท่ีได้รับอนุมัติ โดยค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ซึ่งควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

3. เมื่อด าเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ควรจัดให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการตามรูปแบบ หรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

4. เมื่อประเมินผลการด าเนินงานเสร็จเรียนร้อยแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้อนุมัติโครงการต่อไป 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 การด าเนินงานตามโครงการ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 5 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 6 การสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือการน าเสนอ 
    หลังจากท่ีผู้เรียนได้ปฏิบัติตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จะต้องสรุปผลการด าเนินงาน 
ว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น การสรุปผลการด าเนินงานควรประกอบด้วยเนื้อหาท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือผลท่ีเกิดขึ้นตาม “ผลท่ี  
คาดว่าจะได้รับ” ท่ีเขียนไว้ในโครงการ 

2.  ปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานตามโครงการ โดยให้ระบปุัญหา 
และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหา หรืออุปสรรคเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก 
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3. ข้อเสนอแนะ เป็นการเขียนข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อจะท าให้การปฏิบัติ งาน
โครงการในครั้งต่อไป ประสบผลส าเร็จได้ง่ายขึ้น 
 ท้ังนี้ การสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เพื่อน าเสนอผลต่อท่ีประชุม
สามารถจัดท าได้ตามองค์ประกอบ ดังนี้  

 1. ส่วนน า เป็นส่วนแรกของรายงาน ซึ่งควรประกอบด้วย 
   1. ปก ควรมีท้ังปกนอก และปกใน ซึ่งมีเนื้อหาซ้ ากัน 
   2. ค าน า หลักการเขียนค าน าท่ีดีจะต้องท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ ต้องการท่ีจะ

อ่านเน้ือหาส่วนต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน  
   3. สารบัญ หมายถึง การระบุหัวข้อส าคัญในเล่มรายงาน โดยต้องเขียนเรียงล าดับ

ตามเนื้อหาของรายงาน พร้อมระบุเลขหน้า 
 2. ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้  

  1. หลักการและเหตุผลของโครงการ หรือความเป็นมา และความส าคัญของโครงการ 
  2. วัตถุประสงค์  
  3. เป้าหมายของโครงการ 
  4. วิธีด าเนินการ หรือกิจกรรมท่ีได้ด าเนินงานตามโครงการเป็นการเขียนถึงขั้นตอน

การด าเนินงานโครงการแต่ละขั้นตอนตามท่ีได้ปฏิบัติจริง ว่ามีการด าเนินการอย่างไร 
  5. ผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการเป็นการเขียนผลการด าเนินงาน      

ท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานโครงการ 
 6. ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการ (เป็นการเสนอความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่าน หรือต่อการด าเนินงานโครงการในครั้งถัดไป) 
 7. ภาคผนวก (ถ้ามี) เช่น รูปภาพจากการด าเนินงานโครงการ แบบสอบถาม 

หรือเอกสารท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ เป็นต้น 
 ท้ังนี้ เมื่อจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เสร็จสิ้นแล้ว ให้น า

รูปเล่มรายงานส่ง/เสนอต่อผู้ท่ีอนุมัติโครงการ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน
โครงการ ต่อไป 

 นอกจากนี้ การเสนอผลการด าเนินงานโครงการ บางหน่วยงาน หรือบางโครงการ 
ผู้อนุมัติโครงการ อาจมีความประสงค์ให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอโครงการในลักษณะของ
การพูด สื่อสาร ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้น าเสนอ จึงควรมีการ
เตรียมความพร้อมและปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1. ผู้น าเสนอ ควรมีการส ารวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ท้ังใน
เรื่องของบุคลิกภาพ การแต่งกายท่ีเหมาะสม และการท าความเข้าใจกับเนื้อหาท่ีจะน าเสนอ 
เป็นอย่างดี หากมีผู้น าเสนอมากกว่า 1 คน ควรมีการเตรียมการโดยการแบ่งเนื้อหารับผิดชอบ 
ในการน าเสนอ เพื่อให้การน าเสนอเกิดความต่อเนื่อง ราบร่ืน  

 2. กล่าวทักทาย/สวัสดีผู้ฟัง โดยเริ่มกล่าวทักทายผู้อาวุโสท่ีสุดแล้วเรียงล าดับ
รองลงมาจากนั้นแนะน าตนเอง แนะน าสมาชิกในกลุ่ม และแนะน าชื่อโครงการ 

 3. พูดด้วยเสียงท่ีดัง อย่างเหมาะสม ไม่เร็ว และไม่ช้าเกินไป 
 4. หลีกเลี่ยงการอ่าน แต่ควรจดเฉพาะหัวข้อส าคัญ ๆ เพื่อใช้เตือนความจ า 

ในขณะท่ีพูดรายงาน โดยผู้น าเสนอควรจัดความคิดอย่างเป็นระบบ และน าเสนออย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่ายเป็นธรรมชาต ิ

 5. ผู้น าเสนอควรรักษาเวลาของการน าเสนอ โดยไม่พูดวกไปวนมาหรือพูดออก
นอกเร่ืองจนเกินเวลา 

 6. รู้จักการใช้ท่าทางประกอบการพูดพอสมควร 
 7. ควรมีสื่อประกอบการน าเสนอ เพื่อให้การน าเสนอมีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ 

และเพื่อความสมบูรณ์ในการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้
ซักถามเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจในกรณีท่ีผู้ฟังมีข้อสงสัย 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 การสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือการน าเสนอ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 6 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
ทักษะลูกเสอื 

 

สาระส าคัญ 
 ทักษะลูกเสือ เป็นทักษะพื้นฐานท่ีลูกเสือ กศน. ควรรู้ มีความเข้าใจและสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และพัฒนาให้เป็นทักษะในการเอาชีวิตรอด หรือช่วยชีวิตผู้อื่นได้ 
ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการท าหน้าท่ี “บริการ” หรือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
รวมท้ังเป็นการฝึกฝนตนเองให้เป็นมีวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  ลูกเสือ กศน. ควรมีทักษะพื้นฐานในเรื่องแผนท่ี – เข็มทิศ และเงื่อนเชือก ท้ังนี้
เพราะวิชาแผนท่ี ช่วยให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของพิกัด ทิศทาง ต าแหน่งท่ีตั้ง ตลอดจนลักษณะ
ภูมิประเทศเบื้องต้นของสถานท่ีแต่ละแห่ง ช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม 
และหากมีการใช้เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให้ข้อมูลด้านทิศทาง ประกอบแผนท่ีด้วย 
ย่อมท าให้การเดินทางมีประสิทธิภาพ 
  ส าหรับวิชาเงื่อนเชือก เป็นวิชาส าคัญท่ีลูกเสือท่ัวโลกจะต้องรู้ เข้าใจ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องน าไปใช้ในการร่วมกิจกรรมของลูกเสือ 
ทุกกิจกรรมให้เกิดความปลอดภัยในการท ากิจกรรมการเรียนรู้  ฐานผจญภัย ฐานบุกเบิก หรือ
ผูกมัดให้เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับการอยู่ค่ายพักแรม 
 
ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของแผนที่ - เข็มทิศ 
2.  อธิบายวิธีการใช้เข็มทิศ 
3.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของเงื่อนเชือก 
4.  ผูกเงื่อนเชือกได้ถูกต้อง 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 แผนที่ – เข็มทิศ 
   1.1 ความหมายและความส าคัญของแผนท่ี  
 1.2 ความหมายและความส าคัญของเข็มทิศ 
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เรื่องท่ี 2 วิธีการใช้แผนท่ี – เข็มทิศ 
   2.1 วิธีการใช้แผนท่ี  
   2.2 วิธีการใช้ เข็มทิศ 
เรื่องท่ี 3 เงื่อนเชือก 
   3.1 ความหมายของเงื่อนเชือก 
   3.2 ความส าคัญของเงื่อนเชือก 
   3.3 การผูกเงื่อนเชือก 

 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา  3  ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 แผนที่ - เข็มทิศ 
1.1 ความหมาย และความส าคัญของแผนที่  

แผนที่ คือ สิ่งท่ีแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศบนพื้นผิวโลกท้ังท่ีมีอยู่ 
ตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างขึ้น โดยจ าลองไว้บนวัตถุพื้นราบด้วยมาตราส่วนใดมาตราส่วนหนึ่ง 
ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้อาจแสดงด้วยเส้น สี และสัญลักษณ์ต่าง ๆ  เช่น สีท่ีใช้ในแผนท่ี 
ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่  

สีน้ าเงินแก่  แสดงถึง ทะเล มหาสมุทรท่ีลึกมาก 
สีฟ้าอ่อน    แสดงถึง  เขตน้ าตื้น หรือไหล่ทวีป 
สีเขียว    แสดงถึง  ท่ีราบระดับต่ า 
สีเหลือง    แสดงถึง  ท่ีราบระดับสูง 
สีแสด    แสดงถึง  ภูเขาท่ีสูงปานกลาง 
สีแดง    แสดงถึง   ภูเขาท่ีสูงมาก 
สีน้ าตาล    แสดงถึง  ยอดเขาท่ีสูงมาก ๆ 
สีขาว    แสดงถึง  ยอดเขาท่ีสูงจนมีหิมะปกคลุม 

สีท่ีใช้ในแผนท่ีท่ัวไป ได้แก่  
สีด า   ใช้แทนรายละเอียดที่เกิดจากแรงงานมนุษย์ ยกเว้นถนน 

 สีแดง  ใช้แทนรายละเอียดที่เป็นถนน 
     สีน้ าเงิน  ใช้แทนรายละเอียดท่ีเป็นน้ าหรือทางน้ า เช่น ทะเล แม่น้ า  
     สีเขียว  ใช้แทนรายละเอียดท่ีเป็นป่าไม้ และบริเวณท่ีท าการเพาะปลูก 

   สีน้ าตาล  ใช้แทนลักษณะทรวดทรงความสูง 
ความส าคัญของแผนที่ 

    1. ใช้เป็นเครื่องมือประกอบกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ โดยแผนท่ีจะให้
ข้อมูลเบ้ืองต้นของพิกัดทิศทางและต าแหน่งของสถานท่ีในการเดินทางในเบื้องต้นท่ีชัดเจนขึ้น 

    2. แผนท่ีจะช่วยให้เข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐานของสภาพลักษณะภูมิประเทศเบื้องต้น
ของสถานท่ีในแต่ละแห่ง ช่วยให้สามารถวางแผนในการเดินทางได้อย่างเหมาะสม 

    3. ความเข้าใจในชนิดของแผนท่ี จะช่วยให้รู้จักท่ีจะเลือกใช้ประโยชน์จากแผนท่ี
ในแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ชนิดของแผนที่ 
แผนที่โดยท่ัวไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
1) แผนที่แบนราบ แสดงพื้นผิวโลก ความสูงต่ า ใช้แสดงต าแหน่ง ระยะทาง 

และเส้นทาง 
2) แผนที่ภูมิประเทศ แสดงพื้นผิวโลกในทางราบ ไม่แสดงความสูงต่ า ละเอียด

กว่าและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแผนท่ีแบนราบ 
3) แผนที่ภาพถ่าย ท าขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ มีความละเอียดและความ

ถูกต้องมากกว่าแผนท่ีชนิดอื่นมาก สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และสิ่งท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ยังแบ่งชนิดของแผนที่ตามลักษณะการใช้งาน ตัวอย่าง เช่น 
(1) แผนที่ท่ัวไป เช่น แผนที่โลก แผนที่ประเทศต่าง ๆ 
(2) แผนที่ทรวดทรงหรือแผนที่นูน แสดงความสูงต่ าของภูมิประเทศ 
(3) แผนที่ทหาร เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี 
(4) แผนที่เดินอากาศ  ใช้ส าหรับการบิน เพื่อบอกต าแหน่ง และทิศทาง 

 ของเคร่ืองบิน 
(5) แผนท่ีเดินเรือ  ใช้ในการเดินเรือ แสดงสันดอน ความลึก แนวปะการัง 
(6) แผนที่ประวัติศาสตร์ แสดงอาณาเขตยุคและสมัยต่าง ๆ 
(7) แผนท่ีการขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก ทางเรือ ทางอากาศ ฯลฯ 

 

สัญลักษณ์ในแผนที่ 
สัญลักษณ์ (SYMBOL) เป็นเครื่องหมายท่ีใช้แทนรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีปรากฏ

อยู่บนพื้นผิวโลก ฉะนั้น เมื่ออ่านแผนท่ีจึงควรตรวจดูเครื่องหมายแผนท่ีก่อนเสมอ ท้ังนี้เพื่อจะ
ป้องกันมิให้ตีความหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผิดพลาดได้ ในแผนท่ีชุด L 7017 จะแสดงสัญลักษณ์ 
3 ประเภท คือ 
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1.  สัญลกัษณ์เป็นจุด (POINT SYMBOL)  
ก.  สัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิต เช่น วัด โรงเรียน ศาลาท่ีพัก ท่ีตั้งจังหวัด ฯลฯ 
 

ที่ตั้งจังหวัด อ าเภอ  

วัดมีโบสถ์  

 ไม่มีโบสถ์  

ส านัก; ศาลาที่พัก  

เจดีย์พระปรางค์หรือสถูป  

โบสถ์คริสต์ศาสนา  

ศาลเจ้าหรือศาลเทพารักษ์; โบสถ์มุสลิม  

โรงเรียน  
 

บ่อน้ า  
  
ทิศเหนือ  
  
 
ทิศตะวันออก  
 
ทิศใต้  
  
 
ทิศตะวันตก  
 



70 

แผนที่สังเขปของลูกเสือ 
“แผนที่สังเขป” คือ แผนท่ีหรือรูปภาพแผนท่ี หรือเส้นทางในการเดินทาง 

แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามความต้องการ แผนท่ีสังเขปนี้จะให้ความละเอียดถูกต้อง
พอประมาณเท่านั้น 

แผนที่สังเขปของลูกเสือ จะแสดงลักษณะภูมิประเทศท่ีเด่นชัดท่ีอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับเส้นทาง สิ่งจ าเป็นในการท าแผนท่ีสังเขป คือ ต้องใช้เข็มทิศเป็น และรู้ระยะก้าวของตน 
โดยท่ัวไปคนปกติจะมีความยาว 1 ก้าวเท่ากับ 75 เซนติเมตร เดินได้นาทีละ 116 ก้าว เดินได้
ชั่วโมงละ 4 กิโลเมตรโดยประมาณ 

การอ่านแผนที่ 
วางแผนท่ีในแนวราบบนพื้นท่ีได้ระดับ ทิศเหนือของแผนท่ีชี้ไปทางทิศเหนือ 

จัดให้แนวต่าง ๆ ในแผนท่ีขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
 1.2 ความหมาย และความส าคัญของเข็มทิศ 

ความหมายของเข็มทิศ 
เข็มทิศ คือ เครื่องมือส าหรับใช้หาทิศทางหรือบอกทิศทางในแผนท่ี 

ความส าคัญของเข็มทิศ 
 เข็มทิศ มีความส าคัญในการบอกทิศท่ีส าคัญท้ัง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก หรืออาจจะบอกรายละเอียดเป็น 8 ทิศ 16 ทิศ หรือ 32 ทิศก็ได้ 
ในกรณีการเดินทางไกลของลูกเสือ เข็มทิศเป็นอุปกรณ์ท่ีส าคัญในการบอกทิศทางไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง หากกรณีหลงป่าหรือหลงทาง ลูกเสือสามารถแจ้งพิกัดให้ผู้ช่วยเหลือได้ 

การหาทิศ 
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือค่อย ๆ หมุน

หน้าปัดของเข็มทิศให้ต าแหน่งตัวเลข หรืออักษรท่ีบอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือ 
ของเข็มทิศ เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้วจะสามารถอ่านทิศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องจาก
หน้าปัดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถน าเข็มทิศไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การเดินทางไกล 
การส ารวจป่า การผจญภัย การส ารวจและการเยือนสถานท่ี เป็นต้น เมื่อเริ่มออกเดินทาง ลูกเสือ
ควรหาทิศท่ีจะมุ่งหน้าไปให้ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถ  
หาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้ 
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ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ 
1.  จับถือด้วยความระมัดระวัง เพราะหน้าปัดและเข็มบอบบาง อ่อนไหวง่าย 
2.  อย่าให้ตก แรงกระเทือนท าให้เสียได้ 
3.  ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งท่ีเป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า 
4.  อย่าให้เปียกน้ าจนขึ้นสนิม 
5.  อย่าให้ใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ 
 การใช้แผนที่และเข็มทิศเดินทางไกล 
1. ยกเข็มทิศให้ได้ระดับ 
2. ปรับมุมอะซิมุทให้เท่ากับมุม 
3. เล็งตามแนวลูกศรชี้ทิศทาง เป็นเส้นทางท่ีจะเดินไป 
4. เดินไปเท่ากับระยะทางท่ีก าหนดในแผนท่ี 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 แผนที่ - เข็มทิศ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 2 วิธีการใช้แผนที่ – เข็มทิศ 
      2.1 วิธีการใช้แผนที่ 

วางแผนที่ในแนวราบบนพื้นท่ีได้ระดับ ทิศเหนือของแผนท่ีชี้ไปทางทิศเหนือ 
จัดให้แนวต่าง ๆ ในแผนท่ีขนาดกับแนวท่ีเป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว 
       2.2 วิธีการใช้เข็มทิศ 

เข็มทิศมีหลายชนิด เช่น เข็มทิศตลับธรรมดา เข็มทิศข้อมือ เข็มทิศแบบเลน 
ซาติก (Lensatic) และเข็มทิศแบบซิลวา (Silva) 

เข็มทิศท่ีใช้ในทางการลูกเสือ คือ เข็มทิศแบบซิลวา ของสวีเดน เป็นเข็มทิศ 
และไม้โปรแทรกเตอร์รวมอยู่ด้วยกัน ท่ัวโลกนิยมใช้มาก ใช้ประกอบแผนท่ีและหาทิศทางได้ดี
เหมาะสมกับลูกเสือ เพราะใช้ง่ายและสะดวก 

ส่วนประกอบของเข็มทิศแบบซิลวา 
1.  แผ่นฐานท าด้วยวัสดุโปร่งใส 
2.  ท่ีขอบฐานมีมาตราส่วนเป็นนิ้วหรือ

เซนติเมตร   
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3.  มีลูกศรชี้ทิศทางท่ีจะไป 
4.  เลนส์ขยาย 
5.  ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนไปมาได้ บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งมุม

ออกเป็น 360 องศา 
6.  ภายในตลับเข็มทิศตรงกลางมีเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
7.  ต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่าของมุมอยู่ตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง 
 

การใช้เข็มทิศซิลวา 
1.  กรณีทราบค่าหรือบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินไปทางทิศใด 

สมมติว่า บอกมุมอะซิมุทมาให้ 60 องศา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1)  วางเข็มทิศบนฝ่ามือหรือสมุด 

ปกแข็งในแนวระดับ หันลูกศรชี้ทิศทางออกนอกตัว 
โดยให้เข็มแม่เหล็กแกว่งไปมาได้อิสระ 

(2)  หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็ม
ทิศ ให้เลข 60 อยู่ตรงต าแหน่งส าหรับตั้งมุม 
(ปลายลูกศรชี้ทิศทาง) 

(3)  หมุนตัวจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศตรงกับอักษร N               
บนกรอบหน้าปัด ดังรูป 

    (4)  ดูลูกศรชี้ทิศทางว่าชี้ไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น ซึ่งเป็นมุม 60 องศา 
ในการเดินไปตามทิศทางท่ีลูกศรชี้ไปนั้นให้มองหาจุดเด่นในภูมิประเทศท่ีอยู่ตรงทิศทางท่ีลูกศร
ชี้ไป เช่น ต้นไม้ ก้อนหิน โบสถ์ เสารั้ว ฯลฯ เป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 
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การจับเข็มทิศ 
ลูกศรก้างปลา 
ปลายเข็มชี้ตัว N 
(N หมายถึง ทิศเหนือ) 
เข็มแม่เหล็ก 
หมุนแกว่งตัวไปรอบ ๆ ภายในตลับวงกลมเมื่อเข็ม
แม่เหล็กหมุนไปทับลูกศรก้างปลาจึงจะสามารถอ่าน
ค่ามุมได้  

 
การก าหนดเป้าหมายและหามุม 
 

 
              
             ขั้นตอนที่ 1 
    เล็งลูกศรชี้ทางไปท่ีเป้าหมายท่ีสามารถ    
    มองเห็นได้ง่าย 

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

 

 
 

 
ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศซิลวา 

 ควรจับถือด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้กับสิ่งท่ีเป็นแม่เหล็กหรือ
วงจรไฟฟ้า ควรค านึงถึงระยะความปลอดภัยโดยประมาณ ดังนี้ 
 สายไฟแรงสูง 50 หลา 
 สายโทรศัพท์ โทรเลข 10 หลา 
 รถยนต์ 20 หลา 
 วัสดุท่ีเป็นแร่เหล็ก 5 หลา 
 การใช้แผนที่และเข็มทิศเดินทางไกล 
 1.  ยกเข็มทิศให้ได้ระดับ 
 2.  ปรับมุมอะซิมุทให้เท่ากับมุมท่ีก าหนดในแผนท่ี 
 3.  เล็งตามแนวลูกศรชี้ทิศทาง เป็นเส้นทางท่ีจะเดินไป 
 4.  เดินไปเท่ากับระยะทางที่ก าหนดในแผนท่ี 
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การใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้ง 

 
การหาทิศ 

  วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือค่อย ๆ หมุน
หน้าปัดของเข็มทิศให้ต าแหน่งตัวเลขหรืออักษรท่ีบอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือของ
เข็มทิศ เมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแล้วจะสามารถอ่านทิศต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัด
เข็มทิศ 
  ลูกเสือสามารถน าเข็มทิศไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การเดินทางไกล 
การส ารวจป่า การผจญภัย การส ารวจและการเยือนสถานท่ี เป็นต้น  

เมื่อเริ่มออกเดินทาง ลูกเสือควรหาทิศท่ีจะมุ่งหน้าไปให้ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด  
เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้ 
 

 ตัวอย่าง กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปทิศทางใด  
 สมมติว่ามุมอะซิมุท 60 องศา 
 1. วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
 2. หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดต าแหน่งตั้งมุม 
 3. หันตัวเข็มทิศท้ังฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N 
บนกรอบหนา้ปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรท่ีพิมพ์ไว้ 
 4. เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นท่ีอยู่ในแนว
ลูกศรชี้ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 

กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากต าบลที่เรายืนอยู่ ไปยังต าบลที่เราจะเดินทางไป 
 1. วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
 2. หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือต าแหน่งท่ีเราจะเดินทางไป 
 3. หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัดอยู่ตรงปลายเข็ม
แม่เหล็กสีแดงในตลับเข็มทิศ 
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 4)  ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือ  
ค่าของมุมท่ีเราต้องการทราบ 
 

การวัดทิศทางบนแผนที่โดยการใช้เข็มทิศ 
 1. อันดับแรกต้องวางแผนที่ให้ถูกทิศ 
2.  ใช้ดินสอลากเส้นตรงจากจุดท่ีเราอยู่บนแผนท่ี (จุด A) ไปยังจุดท่ีจะต้องเดินทางไป 

(คือจุด B) 
3. วางขอบฐานด้านยาวของเข็มทิศขนานพอดีกับเส้นตรงท่ีใช้ดินสอลากไว้ (แนวเส้น 

A -B) โดยให้ลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทางจุด B ด้วย 
4. หมุนตัวเรือนเข็มทิศบนเข็มทิศไปจนกว่าปลายเข็มแม่เหล็กสีแดงตรงกับตัวอักษร N 

บนกรอบตัวเรือนเข็มทิศ 
5. ตัวเลขที่อยู่ตรงขีดต าแหน่งตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือมุมท่ีเราจะต้องเดินทางไป  

(ในภาพคือมุม 60 องศา)   

                    
 

 ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ 
 1.  จับถือด้วยความระมัดระวัง เพราะหน้าปัดและเข็มบอบบาง อ่อนไหวง่าย 

2.  อย่าให้ตก แรงกระเทือนท าให้เสียได้ 
 3.  ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งท่ีเป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า 

4.  อย่าให้เปียกน้ าจนขึ้นสนิม 
5.  อย่าให้ใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 วิธกีารใช้แผนที่ - เข็มทิศ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 3 เงื่อนเชือก 
3.1 ความหมายของเงื่อนเชือก 
เงื่อนเชือก หมายถึง การน าเชือกมาผูกกันเป็นเงื่อน เป็นปม ส าหรับต่อเชือก 

เข้าด้วยกัน หรือท าเป็นบ่วง ส าหรับคล้องหรือสวมกับเสา หรือใช้ผูกกับวัตถุ ส าหรับผูกให้แน่น  
ใช้ร้ังให้ตึง ไม่หลุดง่าย แต่สามารถแก้ปมได้ง่าย 

3.2 ความส าคัญของเงื่อนเชือก 
กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่ง ท่ีต้องการให้ลูกเสือรู้จักใช้วัสดุ ท่ีมีอยู่ 

ตามธรรมชาติ เพื่อการด ารงความเป็นอยู่อย่างอิสระและพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด 
การผูกเงื่อนเชือก เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งท่ีลูกเสือจ าเป็นต้องเรียนรู้ 

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม การสร้างฐานกิจกรรมผจญภัย การตั้งค่ายพักแรม 
รวมท้ังการใช้งานเง่ือนในการช่วยผู้เจ็บป่วยได้ 

เงื่อนแบ่งได้เป็น 3 ประเภทตามลักษณะการผูก 
1. เงื่อนท่ีใช้ผูกต่อเชือกท่ีมีขนาดเท่ากัน หรือผูกในเชือกเส้นเดียวกัน เช่น 

เงื่อนพิรอด เงื่อนบ่วงคนกลาง เป็นต้น 
2. เงื่อนผูกต่อกับเชือกที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือผูกกับห่วง เช่น เงื่อนขัดสมาธิ  
3. เงื่อนท่ีใช้ผูกกับวัตถุต่าง ๆ เช่น ผูกกับเสา หรือหลักเพื่อการยึดโยง ได้แก่ 

เงื่อนกระหวัดไม้ เงื่อนตะกรุดเบ็ด 
เงื่อนเชือก 
เงื่อนเชือกยังมีบทบาทและความส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตของคนเรา 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเจริญเข้ามาก็ตาม จะเห็นได้ว่าเงื่อนเชือกจะเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่
แรกเกิดเมื่อเราคลอดออกมาหมอจะให้เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช้เงื่อนเชือกผูกท า
เปลนอน ผูกสายมุ้ง ตอนโตใช้เง่ือนเชือก ผูกรองเท้า ผูกเนคไท ผูกสิ่งของต่าง ๆ และยังใช้เงื่อน
เชือกถักเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ต่าง ๆ หลายชนิด บางครั้งเงื่อนเชือกมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของเรา เพราะฉะนั้น ลูกเสือวิสามัญควรจะต้องศึกษาเรื่องเงื่อนเชือก
เพื่อจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป  

3.3 การผูกเงื่อนเชือก 
การผูกเงื่อนท่ีส าคัญและควรเรียนรู้ มีดังนี้ 
เงื่อนพิรอด เป็นเงื่อนสัญลักษณ์ในเครื่องหมายลูกเสือโลก แสดงถึงความเป็น 

พ่ีน้องกันของขบวนการลูกเสือท่ัวโลก และแทนความสามัคคีของลูกเสือ มีขัน้ตอนการผูก ดังนี ้ 
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ขั้นที่ 1  ปลายเชือกด้านซ้ายทับด้านขวา  
 
 
 
 
ขั้นที่ 2 - 3 อ้อมปลายเชือกด้านซ้ายลงใต้เส้นเชือกด้านขวาให้ปลายเชือกตั้งขึ้น 

แล้วรวบปลายเชือกเข้าหากันโดยให้ด้านขวาทับด้านซ้าย 

        
 
ขั้นที่ 4 ย้อนปลายเชือกขวามือลอดใต้เส้นซ้ายมือ จัดเงื่อนให้เรียบร้อย 

 
 

ประโยชน์ 
1)  ใช้ต่อเชือก 2 เส้น มีขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากัน 
2)  ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกัน เพื่อผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่าง ๆ 
3)  ใช้ผูกเชือกรองเท้า (ผูกเงื่อนพิรอดกระตุกปลาย 2 ข้าง) 
4)  ใช้ผูกโบว์ ผูกชายผ้าพันแผล ผูกชายผ้าท าสลิงคล้องคอ  
5)  ใช้ต่อผ้าเพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการ ควรเป็นผ้าเหนียว ในกรณีท่ีไม่มี

เชือก เช่น ต่อผ้าปูท่ีนอน เพื่อใช้ช่วยคนในยามฉุกเฉินเมื่อเวลาเกิดเพลิงไหม้ ใช้ช่วยคนท่ีติดอยู่
บนท่ีสูง โดยใช้ผ้าพันคอลูกเสือต่อกัน 
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เงื่อนขัดสมาธ ิ
ขั้นที่ 1 งอเชือกเส้นใหญ่ให้เป็นบ่วง สอดปลายเส้นเล็กเข้าในบ่วงโดยสอดจากข้างล่าง 
 

 
 
ขั้นที่ 2 ม้วนเส้นเล็กลงอ้อมด้านหลังเส้นใหญ่ท้ังคู่ 
 

 
 
ขั้นที่ 3 จับปลายเส้นเล็กขึ้นไปลอดเส้นตัวเองเป็นการขัดไว้ จัดเงื่อนให้แน่นและ

เรียบร้อย 
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ประโยชน์ 
1)  ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดเดียวกัน หรือขนาดต่างกัน (เส้นเล็กพันขัดเส้นใหญ่) 
2)  ใช้ต่อเชือกอ่อนกับเชือกแข็ง (เอาเส้นอ่อนพันขัดเส้นแข็ง) ต่อเชือกท่ีมี

ลักษณะค่อนข้างแข็ง เช่น เถาวัลย์ 
3)  ใช้ต่อด้าย ต่อเส้นด้ายเส้นไหมทอผ้า  
4)  ใช้ผูกกับขอ หรือบ่วง 
 

 

เงื่อนตะกรุดเบ็ด 
วิธีที่ 1 เมื่อสามารถท าเป็นห่วงสวมหัวเสาได้ 
ขั้นที่ 1 พักเชือกให้เป็นบ่วงสลับกัน 
 

  
 

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

 
 
ประโยชน์ 
1)  ใช้ผูกเชือกกับเสาหรือส่ิงอื่น ๆ จะให้ความปลอดภัยมาก ถ้าผูกกลาง ๆ  

ของเชือก ถ้าใช้ปลายเชือกผูกอาจไม่แน่น กระตุกบ่อย ๆ จะหลุดปมเชือกจะคลาย 
2)  ใช้ท าบันไดเชือก บันไดลิง 
3)  ใช้ในการผูกเงื่อนต่าง ๆ ท่ีผูกกับหลักหรือวัตถุ 
4)  ใช้ในการผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 
5)  ใช้ในการผูกเงื่อนแน่น เช่น ผูกประกบ กากบาท 
6)  ใช้ในการผูกปากถุงขยะ  

 

วิธีการเก็บเชือก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 แบ่งเชือกออกเป็น 8 ส่วน ใช้มือซ้ายจับเชือกแล้วทบเชือก 3 ครั้ง 

โดยแต่ละครั้งให้เชือกยาวเท่ากับ 1 ใน 8 ส่วน เชือกท่ีเหลืออีก 5 ใน 8 ส่วน ปล่อยไว้ส าหรับพัน 
ขั้นที่ 2 เอาเชือกท่ีเหลือ 5 ใน 8 ส่วน 

พันรอบเชือกท่ีทบไว้ โดยเริ่มพันถัดจากปลายบ่วง (ข) 
เข้ามาประมาณ 1 นิ้ว เมื่อพันจบเหลือปลายเชือก ให้
สอดปลายเชือกนั้นเข้าในบ่วง 

ขั้นที่ 3 ดึงบ่วง (ข) เพื่อรั้งบ่วง (ก) ให้รัด
ปลายเชือกท่ีสอดไว้จนแน่นเป็นอันเสร็จ 

การรักษาเชือก มแีนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี ้
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1)  ระวังรักษาเชือกให้แห้งเสมอ อย่าให้เปียกชื้น เพื่อป้องกันเชื้อรา 
2)  การเก็บเชือก ควรขดเก็บเป็นวง มัดให้เรียบร้อย เก็บให้ห่างไกลจากมด แมลง 

หนู หรือสัตว์อื่น ๆ และควรแขวนไว้ ไม่ควรวางไว้กับพื้น 
3)  อย่าให้เชือกผูกรั้ง เหนี่ยว ยึดหรือลาก ฉุดของหนักเกินก าลังเชือก 
4)  ขณะใช้งาน อย่าให้เชือกลากครูด หรือเสียดสีกับของแข็ง จะท าให้เกลียว

ของเชือกสึกกร่อนและขาดง่าย 
5)  ก่อนเอาเชือกผูกมัดกับต้นไม้ กิ่งไม้หรือของแข็ง ควรเอากระสอบพันรอบ

ต้นไม้หรือกิ่งไม้ก่อน และเชือกท่ีใช้งานเสร็จแล้วจะต้องระวังรักษา ดังนี้ 
(1)  เชือกท่ีเลอะโคลนเลนหรือถูกน้ าเค็ม เมื่อเสร็จงานแล้ว ต้องช าระล้าง

ด้วยน้ าจืดให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง ขดมัดเก็บไว้กับขอหรือบนท่ีแขวน 
(2)  เชือกลวดเมื่อเสร็จงาน ต้องรีบท าความสะอาด ล้างด้วยน้ าจืด เช็ดให้แห้ง

แล้วผึ่งแดดจนแห้งสนิท แล้วเอาน้ ามันจาระบี หรือยากันสนิมชโลมทาให้ท่ัว จึงเก็บให้เรียบร้อย 
(3)  ปลายเชือกท่ีถูกตัด จะต้องเอาเชือกเล็ก ๆ พันหัวเชือกเพื่อป้องกัน

เชือกคลายเกลียว 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 เงื่อนเชือก 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

 
สาระส าคัญ 
  ลูกเสือมีหลากหลายกิจกรรม ท้ังกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมผจญภัย กิจกรรม
บุกเบิก การสร้างสิ่งต่าง ๆ ส าหรับการปีน การข้าม และต้องใช้ท้ังก าลังกาย ก าลังความคิด  
เพื่อแก้ปัญหา และการตัดสินใจ เพื่อให้ตนเองและผู้ท่ีอ่ืนมีความสะดวก สบาย และปลอดภัย 
  ลูกเสือ กศน. ควรฝึกทักษะท่ีจ าเป็นในการป้องกันภัยอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น 
ต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงการสร้างความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะ
ของการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ การตั้งสติ และการติดต่อหาความช่วยเหลือ 
จากบุคคลอื่นท่ีมีความสามารถ เช่น หน่วยกู้ชีพ หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 
 
ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายความหมาย และความส าคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วม 
กิจกรรมลูกเสือ 

2.  อธิบายและยกตัวอย่างการเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
3.  สาธิตสถานการณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วม 

กิจกรรมลูกเสือ 
  4.  อธิบายและยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
 1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
 1.2 ความส าคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

เรื่องท่ี 2 การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
เรื่องท่ี 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

  เรื่องท่ี 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย 
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 3  ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

  ความปลอดภัย หมายถึง การท่ีร่างกายปราศจากอุบัติภัย อยู่ในสภาวะท่ี
ปราศจากอันตราย หรือสภาวะท่ีปราศจากการบาดเจ็บ เจ็บปวด เจ็บป่วย จะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการกระท าของตนเอง   

1.2 ความส าคัญของความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
ความปลอดภัยช่วยให้เกิดความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง และผู้อื่นให้พ้น 

จากภัยอันตราย หรือการเสียชีวิต  โดยการให้ค าแนะน าในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัย 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ  
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 2 การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 

ลูกเสือต้องตระหนักในความส าคัญ และมีจิตส านึกต่อความปลอดภัยในการ 
ร่วมกิจกรรม ท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก 
   1. ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ลูกเสือต้องท า
ความเข้าใจในกฎ กติกา ของกิจกรรมนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
   2. ขาดประสบการณ์ และขาดความช านาญ ลูกเสือต้องขวนขวายในการหา
ประสบการณ ์และความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นต่อการร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 
   3. ขาดความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกายและจิตใจก่อน 

4. ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความแข็งแรงของอุปกรณ์ท่ีใช้ในแต่ละ 
กิจกรรม ลูกเสือต้องตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรมให้มีสภาพแข็งแรง พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเป็นการฝึกตนเองของลูกเสือ
ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และภัยอันตรายต่าง ๆ เป็นวิธีการในการเตรียมความพร้อมของลูกเสือ 
ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้ 
  ด้านร่างกาย ลูกเสือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม โดยออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ และหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อสุขภาพและร่างกายจะได้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา  



86 

ด้านจิตใจ ลูกเสือต้องท าจิตใจให้สบาย ๆ สร้างความรู้สึกท่ีสนุกสนานพร้อม
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มีความร่างเริง พร้อมรับการฝึกฝน ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือช่วยผู้อื่น หาวิธี
หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ อันจะเกิดขึ้นได้ในขณะปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือ 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การเฝ้าระวังเบื้องต้นในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภยัในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
  การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ อาจมีความไม่ปลอดภัยในด้านร่างกายขึ้นได้ ลูกเสือ
จึงมีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ถึงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ และวิธีการสร้าง
ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ดังนี้  

1. สาเหตุท่ีท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม มี 3 ประการ คือ 
     1.1 สาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ มดีังนี้ 
  1) ผู้ปฏิบัติกิจกรรม มีความประมาทโดยคิดว่าไม่เป็นไร ลองผิดลองถูก 
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
   2) ผู้ปฏิบัติกิจกรรม มีความเชื่อใจ ไว้วางใจผู้ใดผู้หนึ่งท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินการ และไม่มีการตรวจสอบก่อน จึงอาจท าให้มีข้อผิดพลาดได้ 
   3) ผู้ปฏิบัติกิจกรรมมสีุขภาพไม่แข็งแรง หรือมีโรคประจ าตัว แต่เข้าร่วม 
กิจกรรมบางอย่างท่ีอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
   4) ผู้ปฏิบัติกิจกรรมแต่งกายไม่เหมาะสมในการเข้าร่วมบางกิจกรรม                      
   5) ผู้ปฏิบัติกิจกรรมขาดการประเมินตนเอง หรือบางครั้งประเมินตนเอง
ผิดพลาด โดยคิดว่าตนเองสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้ และบางครั้งผู้ปฏิบัติเกิดความคึกคะนอง
กลั่นแกล้ง และหยอกล้อกัน   
   6) ผู้ปฏิบัติกิจกรรม ขาดระเบียบวินัย ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
 1.2 สาเหตุที่เกิดจากเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ มีดังนี้ 
  1) ขาดเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสม หรืออุปกรณ์บางชนิดเสื่อมสภาพไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้งาน 

 2) ขาดความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ แต่ละประเภท หรือใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ท่ีใช้ผิดประเภท  
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 3) ขาดทักษะ ความช านาญ ในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 4) ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความแข็งแรงของอุปกรณ์ในฐาน

โดยละเอียด และขาดการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม 
 1.3 สาเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ มีดังนี้ 
  1) ภัยทางน้ า อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมได้            
เช่น น้ าหลาก น้ าไหลเชี่ยว เป็นต้น 
   2) ภัยทางบก อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในขณะปฏิบัติกิจกรรมได้ เช่น 
การสร้างสะพานด้วยเชือกท่ีไปผูกกับต้นไม้ ท าให้ต้นไม้อาจหัก เป็นต้น 
   3) ภัยทางอากาศ อาจเกิดความไม่ปลอดภัยขณะปฏิบัติกิจกรรมได้  เช่น 
เกิดมีพายุ ลมแรง เป็นต้น 

2. การสร้างความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ คือ วิธีการป้องกัน 
ก่อนจัดสร้างอุปกรณ์ และก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีอุปกรณ์ป้องกัน หรือสร้างอุปกรณ์ท่ีใช้  
ในกิจกรรมให้ปลอดภัย โดยให้ความรู้ มีมาตรการบังคับ ควบคุมการใช้อุปกรณ์ให้ถูกกับ
กิจกรรมจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับลูกเสือในการปฏิบัติกิจกรรม เช่น กิจกรรมบุกเบิก 
กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมเดินทางไกล ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมบุกเบิก 
 1. ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ   

2. ลูกเสือต้องมีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของ               
ผู้ก ากับลูกเสือ 

 3. ลูกเสือต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ในฐานบุกเบิก อย่างสม่ าเสมอ 
 4. ลูกเสือต้องไม่กลั่นแกล้งเพื่อนขณะท ากิจกรรม 
5. ลูกเสือต้องเตรียมพร้อมทางด้านความรู้  ศึกษากิจกรรม และท า 

ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2 กิจกรรมผจญภัย  
 1. ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ   

2. ลูกเสือต้องมีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าแนะน าของ               
ผู้ก ากับลูกเสือ 

 3. ลูกเสือต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ในฐานบุกเบิก อย่างสม่ าเสมอ 
 4. ลูกเสือต้องไม่กลั่นแกล้งเพื่อนขณะท ากิจกรรม 
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   5. ลูกเสือต้องเตรียมพร้อมทางด้านความรู้ ศึกษากิจกรรม และท า 
ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

2.3 กิจกรรมเดินทางไกล 
1. ก่อนท่ีจะก าหนดเส้นทางการเดินทางไกล ลูกเสือต้องส ารวจเส้นทาง           

และส ารวจประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นตามสมควร หากจ าเป็นต้องขออนุญาต ก็ต้อง
ขออนุญาตผ่านจากเจ้าของสถานท่ีนั้น ๆ  

2. ในการก าหนดเส้นทางเดิน ลูกเสือควรเลี่ยงการเดินตามถนนใหญ่ท่ีมี
การจราจรคับคั่ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

3. ในระหว่างการเดินทางไกล ลูกเสือไม่ควรแข่งขันหรือแทรกกันเดิน
ระหว่างหมู่  

4. ในระหว่างการเดินทางไกล ลูกเสือควรออกเดินทางเป็นหมู่ และต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของลูกเสือ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย 
  ลูกเสือต้องปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย ดังนี้ 
 ด้านร่างกาย ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย การออกก าลังกาย รักษา
ร่างกายไม่ให้เจ็บป่วย พร้อมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
 ด้านจิตใจ ควรศึกษาหาความรู้ในกิจกรรมลูกเสือโดยเฉพาะลูกเสือ กศน. 
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านหนึ่งในการปฏิบัติตนเอง และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นได้ตาม 
ความเหมาะสม 
  ลูกเสือต้องท าความเข้าใจในความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
เพื่อน ามาใช้ในการอยู่ร่วมกันท้ังเวลาพบกลุ่มและการเข้าค่ายพักแรมร่วมกัน วิเคราะห์
สถานการณ์ความปลอดภัยความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย และน า
ข้อบกพร่องหรือช่องทางท่ีจะป้องกันไว้เบื้องต้น เป็นมาตรการในการอยู่ร่วมกันและการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้ 
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  1. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์จากกฎของลูกเสือ มาระดมพลังสมองเปรียบเทียบ
กับฐานการเรียนรู้และฐานกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นในค่ายพักแรม และสรุปความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
  2. น าเสนอผลการจัดท ามาตรการในการอยู่ร่วมกัน ท้ังการพบกลุ่มและการอยู่
ค่ายพักแรม เพื่อก าหนดมาตรการให้ใช้ร่วมกันอย่างเหมาะสม 
  3. ทดลองน าข้อบกพร่องของกระบวนการผลิตท่ีมีความเสี่ยงในการปฏิบัติ 
มาน าเสนอและแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) เพื่อฝึกปฏิบัติ เป็นการเตรียมความพร้อม 
เพื่อเตรียมการก่อนผลิตสื่อหรือสร้างค่ายกิจกรรมลูกเสือ กศน. 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 การปฏิบัติตนตามหลักความปลอดภัย 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 
การปฐมพยาบาล 

 

สาระส าคัญ 
การปฐมพยาบาล เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ท่ีได้รับ

บาดเจ็บเบื้องต้น โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีหาได้ในบริเวณนั้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการและช่วย
ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายน้อยลงก่อนน าส่งโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาในโอกาสต่อไป ดังนั้น 
ผู้ให้การช่วยเหลือต้องมีความรู้ ความสามารถ ให้การช่วยเหลือ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
หรือเกิดอาการทรุดลงถึงขั้นอันตรายถึงแก่ชีวิต 

การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางน้ า ตกจากท่ีสูง หกล้ม                 
ท่ีมีอาการกระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน ผู้ให้การช่วยเหลือควรมีความรู้ ความสามารถ 
เกี่ยวกับการเข้าเฝือก มัดเฝือก การพันด้วยผ้า การใช้ผ้าสามเหลี่ยม และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

การปฐมพยาบาล ผู้มีภาวการณ์เป็นลม ลมชัก ลมแดด หรือ หมดสติ ผู้ให้การ
ช่วยเหลือ ควรมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการประเมินอาการเบื้องต้น หรือตัดสินใจใช้วิธีการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือ
เกิดอาการทรุดลงถึงขั้นอันตรายถึงแก่ชีวิต 
 
ตัวชี้วัด 

1.  อธิบายความหมายและความจ าเป็นของการปฐมพยาบาล 
2.  อธิบายและยกตัวอย่างวิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ  
3.  อธิบายการวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 การปฐมพยาบาล 
   1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล 
   1.2 ความจ าเป็นของการปฐมพยาบาล 
เรื่องท่ี 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
เรื่องท่ี 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น 
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 6 ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 การปฐมพยาบาล 
1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล 

การบาดเจ็บหรือเกิดการเจ็บป่วย ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยเฉพาะอุบัติเหตุ 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ถ้าผู้ให้การช่วยเหลือรู้หลักการ First Aid หรือท่ีเรียกว่า การปฐมพยาบาล 
สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ป้องกันอาการของโรคทรุดลง ป้องกันไม่ให้
เกิดความพิการ หรือโรคแทรกซ้อนตามมา 
 การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น โดยใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีพอจะหาได้ในบริเวณนั้น  เพื่อช่วยบรรเทาอาการและช่วยให้ผู้บาดเจ็บ
ได้รับอันตรายน้อยลงก่อนจะส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ท าการรักษา 
 1.2 ความจ าเป็นของการปฐมพยาบาล 

 ในช่วงชีวิตของมนุษย์ทุกคน อาจมีช่วงท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ได้ทุกเวลา
และสถานท่ี โดยเฉพาะอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลต้องกระท าอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงไม่
จ าเป็นว่าผู้ให้การปฐมพยาบาลจะต้องเป็นแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้น เมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้น 
ผูใ้ห้การช่วยเหลือ สามารถให้การช่วยเหลือได้ เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วย 
  ความส าคัญของการปฐมพยาบาล มีดังนี้ 
  1. เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 

 2. เพื่อป้องกันและลดความพิการท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 3. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและป้องกันอันตราย 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การปฐมพยาบาล 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
  
เร่ืองที่ 2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
    2.1 วธิีการปฐมพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งก่อให้เกิด
การบาดเจ็บ พิการ หรือท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ความหมายในเชิง
วิศวกรรมความปลอดภัยนั้น อุบัติเหตุ ยังมีความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  
มีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิตปกติ ท าให้เกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือเสียเวลา 
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แม้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือพิการก็ตาม เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือทางถนน อุบัติเหตุ
ทางน้ า อุบัติเหตุท่ัวไป เป็นต้น 

อุบัติเหตุทางรถยนต์ หรอืทางถนน 
อุบัติเหตุทางรถยนต์หรือทางถนน เป็นสาเหตุส าคัญท่ีคร่าชีวิตคนไทย ซึ่งการ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธีจะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้ เพราะบ่อยครั้งท่ี
ผู้เข้าช่วยเหลือได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุซ้ าซ้อน จึงมีข้อแนะน าท่ีควรปฏิบัติในการช่วยเหลือ        
ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างถูกวิธี ดังนี้ 

1. ประเมินสถานการณ์ จากสภาพแวดล้อมและสภาพการจราจรของจุดเกิดเหตุ 
โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยไม่ดี ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุซ้ าซ้อน 

2. ส่งสัญญาณเตือนให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวัง โดยเปิด
สัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่เกิดเหตุ น ากิ่งไม้ ป้ายสามเหลี่ยม หรือกรวยสะท้อนแสงมาวางไว้
ด้านหลังรถห่างจากจุดเกิดเหตุในระยะไม่ต่ ากว่า 50 เมตร 

3. โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ต ารวจ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้
ข้อมูลจุดเกิดเหตุ จ านวนและอาการของผู้บาดเจ็บ เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้วางแผนให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง 

4. ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุท่ีมีอาการรุนแรงเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะผู้ท่ี
หมดสติหยุดหายใจ-หัวใจหยุดเต้นและเสียเลือดมาก กรณีผู้ประสบเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย 
ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ 

 5. หากไม่มีทักษะการช่วยเหลือ ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเอง 
ควรรอให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินมาช่วยเหลือ และน าส่งสถานพยาบาล จะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรง
ท่ีท าให้ผู้ประสบเหตุพิการหรือเสียชีวิต 

 การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตราย และท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย จึงช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวิตจากการช่วยเหลือไม่ถูกวิธี 

อุบัติเหตุทางน้ า 
อุบัติเหตุทางน้ าอาจเกิดจากสาเหตุที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ตัวบุคคล และ

สภาพแวดล้อม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางน้ า มักเกิดจากความประมาท และการกระท า 
ท่ีไม่ปลอดภัยของผู้ขับเรือและผู้โดยสาร  

https://hilight.kapook.com/view/145644
https://hilight.kapook.com/view/145644
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อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุทางน้ า ส่วนใหญ่ผู้ท่ีประสบเหตุท่ีจะได้รับ
อันตราย คือ ผู้ท่ีอยู่ในสภาวะจมน้ า และขาดอากาศหายใจ ในท่ีนี้จึงยกตัวอย่างวิธีการปฐมพยาบาล 
กรณีจมน้ า ดังนี้ 

การจมน้ า 
การจมน้ าท าให้เกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองการช่วยชีวิต

และการกู้ฟื้นคืนชีพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าใหผู้้ท่ีจมน้ ารอดชีวิตจากการปฐมพยาบาล 
1. จัดให้นอนตะแคงกึ่งคว่ า รีบตรวจสอบการหายใจ 
2. ถ้าไม่มีการหายใจให้ช่วยกู้ชีพทันที โดยการผายปอด/เป่าปาก 
3. ให้ความอบอุ่นกับร่างกายผู้จมน้ าโดยถอดเสื้อผ้าท่ีเปียกน้ าออกและใช้ผ้าแห้ง

คลุมตัวไว้ 
4. น าส่งสถานพยาบาล 
ข้อควรระวัง 
1. กรณีผู้จมน้ ามีประวัติการจมน้ า เนื่องจากการกระโดดน้ าหรือเล่นกระดาน

โต้คลื่น การช่วยเหลือต้องระวังเรื่องกระดูกหัก โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ จมน้ า โดยเมื่อน า 
ผู้จมน้ าขึ้นถึงน้ าตื้นพอท่ีผู้ช่วยเหลือจะยืนได้สะดวกแล้วให้ใช้ไม้กระดานแข็งสอดใต้น้ ารองรับตัว 
ผูจ้มน้ าใช้ผ้ารัดตัวผู้จมน้ าให้ติดกับไม้ไว ้

2. ไม่ควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ าออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร 
3. หากไม่สามารถน าผู้จมน้ าขึ้นจากน้ าได้โดยเร็วอาจเป่าปากบนผิวน้ า 

โดยหลีกเลี่ยงการเป่าปากใต้น้ า และห้ามนวดหน้าอกระหว่างอยู่ในน้ า 
อุบัติเหตุทั่วไป (ตกจากที่สูง หกลม้ ไฟไหม้/น้ าร้อนลวก) 

อุบัติเหตุท่ัวไป เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้ ทุกที่ ทุกเวลา และเกิดได้กับบุคคลทุกเพศ 
ทุกวัย เช่น การตกจากท่ีสูง หกล้ม ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นต้น 

1. การตกจากที่สูง 
การตกจากที่สูง สามารถท าให้เกิดอันตรายได้รุนแรงมากน้อยต่าง ๆ กันไป 

เช่น ตกจากท่ีสูงมากอาจท าให้เสียชีวิต ท าให้กระดูกสันหลังหักกดไขสันหลังกลายเป็นอัมพาต 
อาจท าให้กระดูกส่วนต่างๆ หัก ในรายท่ีรุนแรง อาจเป็นกระดูกซี่โครงหักท าให้เกิดเลือดออก  
ในช่องปอด และอาจท าให้อวัยวะภายในช่องท้องท่ีส าคัญแตกอันตรายถึงชีวิตได้  

ท้ังนี้ จากการตกจากท่ีสูง ส่วนใหญ่จะส่งผลก่อให้เกิดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อและกระดูก ดังนี้ 



95 

1.1 ข้อเคล็ด หมายถึง การท่ีข้อมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป ท าให้เนื้อเยื่อ
อ่อน ๆ และเอ็นรอบ ๆ ข้อ หรือกล้ามเนื้อ มีการชอกช้ า ฉีกขาด หรือยึด เนื่องจากข้อถูกบิด พลิก 
หรือแพลงไป ท าให้เจ็บปวดมาก 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
1. ให้ข้อพักนิ่ง ๆ  
2. ควรยกมือหรือเท้าท่ีเคล็ดให้สูงขึ้น ถ้าเป็นข้อมือควรใช้ผ้าคล้องแขนไว้ 
3. ภายใน 24 ชั่วโมงแรกให้ประคบด้วยความเย็น เพื่อให้เลือดใต้ผิวหนัง

หยุดไหล หลังจากนั้นให้ประคบด้วยความร้อน 
4. พันด้วยผ้า 
5. ภายใน 7 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจให้แน่นอนว่า

ไม่มีกระดูกหักร่วมด้วย 
1.2 ข้อเคลื่อน หมายถึง ส่วนของข้อต่อบริเวณปลายกระดูกเคลื่อนหรือหลุด

ออกจากที่เกิดจากการถูกกระชากอย่างแรง หรือมีโรคท่ีข้ออยู่ก่อนแล้ว เช่น วัณโรคท่ีข้อสะโพก 
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
1. ให้ข้อพักนิ่ง อย่าพยายามดึงกลับเข้าท่ี 
2. ประคบด้วยความเย็น 
3. เข้าเฝือกชั่วคราว หรือใช้ผ้าพัน 
4. รีบน าส่งโรงพยาบาล ควรงดอาหาร น้ า และยาทุกชนิด  
1.3 กระดูกหัก หมายถึง ภาวะท่ีกระดูกได้รับแรงกระแทกมากเกินไป 

ส่งผลให้กระดูกไม่สามารถรองรับน้ าหนักจากแรงกระแทกได้ ก่อให้เกิดอาการ ปวด บวม ร้อน 
บริเวณท่ีหัก ถ้าจับกระดูกนั้นโยกหรือบิดเล็กน้อยจะมีเสียงดังกรอบแกรบ เนื่องจากปลายกระดูก
ท่ีหักนั้นเสียดสีกันการเคลื่อนไหวผิดปกติอาจมีบาดแผลและพบปลายกระดูกโผล่ออกมาเห็นได้ 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
การหักของกระดูกชิ้นส าคัญ เช่น กระดูกเชิงกราน กะโหลกศีรษะ ขากรรไกร 

คอ และกระดูกสันหลัง ต้องการการดูแลรักษาท่ีถูกต้อง เพราะการหักของกระดูกเหล่านี้จะท า
อันตรายอย่างรุนแรงต่อเนื้อเยื่อใกล้เคียงกะโหลกศีรษะแตก และสันหลังหักเป็นอันตราย  
มากท่ีสุด เพราะว่าเนื้อสมอง และไขสันหลังถูกท าลายท้ังนี้ เมื่อมีภาวะกระดูกแตกหักในบริเวณ
กระดูกท่ีมีลักษณะเป็นแท่งยาว ผู้ปฐมพยาบาลต้องจัดให้มีการเข้าเฝือก ซึ่งการเข้าเฝือก 
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หมายถึง การใช้วัสดุต่าง ๆ พยุง หรือห่อหุ้มอวัยวะท่ีกระดูกหักให้อยู่นิ่ง ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้
บริเวณท่ีบาดเจ็บอยู่นิ่ง เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดและป้องกันอันตรายเพิ่มมากขึ้น  

การปฐมพยาบาลกระดูกหักต้องพยายามตรึงกระดูกส่วนท่ีหักให้อยู่กับท่ี 
โดยใช้วัสดุท่ีหาง่าย เช่น ไม้ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์พับให้หนา รวมท้ังผ้า และเชือกส าหรับ
พันรัดด้วย 

กระดูกโผล่ออกมานอกเนื้อ ห้ามดันกลับเข้าไปเป็นอันขาด ถ้ามีเลือดออก 
ให้ท าการห้ามเลือด และปิดแผลก่อนท าการเข้าเฝือกชั่วคราว 

 
 
 
 

 
การตรวจบริเวณท่ีหัก ต้องท าด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจท าให้ปลาย

กระดูกที่หักเคล่ือนมาเกยกัน หรือทะลุออกมานอกผิวหนัง 
การถอดเสื้อผ้าผู้บาดเจ็บ ควรใช้วิธีตัดตามตะเข็บอย่าพยายามให้ผู้บาดเจ็บ

ถอดเอง เพราะจะท าให้เจ็บปวดเพิ่มขึ้น 
หลักการเข้าเฝือกชั่วคราว 
1. วัสดุที่ใช้ดาม ต้องยาวกว่าอวัยวะส่วนท่ีหัก 
2. ไม่วางเฝือกลงบนบริเวณท่ีกระดูกหักโดยตรง ควรมีสิ่งอื่นรอง เช่น ผ้าวาง

ก่อนตลอดแนวเฝือก เพื่อไม่ให้เฝือกกดลงบริเวณผิวหนังโดยตรง ซึ่งท าให้เจ็บปวด และเกิดเป็นแผล
จากเฝือกกดได้ 

3. มัดเฝือกกับอวัยวะท่ีหักให้แน่นพอควร ถ้ารัดแน่นจนเกินไปจะกดผิวหนัง 
จนท าให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกเป็นอันตรายได้ 
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2. การหกล้ม 
การหกล้ม เป็นอาการหรือพฤติกรรมท่ีรู้จักกันท่ัวไป ซึ่งหมายถึง การท่ีเกิด

การเปลี่ยนท่าโดยไม่ตั้งใจ และเป็นผลให้ร่างกายทรุด หรือลงนอนกับพื้น หรือ ปะทะสิ่งของต่าง ๆ 
เช่น โต๊ะ เตียง 

ท้ังนี้ จากการหกล้มอาจส่งผลท าให้เกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรงแตกต่างกัน 
ท้ังนี ้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และสิ่งแวดล้อมในขณะท่ีเกิดเหตุ เช่น เกิดแผลเปิด บาดแผลปิด และ
การบาดเจ็บในลักษณะฟกช้ า ไม่มีเลือดออก เป็นต้น จึงสามารถน าเสนอข้อมูลวิธีการปฐมพยาบาล
ได้ดังนี้ 

บาดแผล รอยฉีกขาดรอยแตกแยกของผิวหนัง หรือเยื่อบุส่วนท่ีลึกกว่า 
ชั้นผิวหนังถูกท าลาย ท าให้อวัยวะนั้นแยกจากกันด้วยสาเหตุต่าง ๆ บาดแผลแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

1. บาดแผลเปิด คือ บาดแผลท่ีผิวหนังฉีกขาดจนเห็นเนื้อข้างใน เช่น 
แผลถลอก แผลท่ีเกิดจากการเจาะ การแทง การกระแทก แผลถูกของมีคมบาด แผลฉีกขาด
เนื่องจากวัตถุมีคมอาจลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อ เส้นเอ็น ท าให้เสียเลือดมาก แขนขาขาดจากอุบัติเหตุ 
ถูกสัตว์ดุร้ายกัด หรือถูกยิง เป็นต้น ซึ่งบาดแผลบางอย่างอาจท าให้เสียเลือดมาก และเสียชีวิตได้ 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับบาดแผลท่ีมี เลือดออกควรใช้วิธีการ 
ห้ามเลือด โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือดของคนเจ็บโดยตรง แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รีบล้างมือ
ด้วยสบู่ รวมท้ังบริเวณท่ีเปื้อนเลือดให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ไม่ควรถอดหรือเปลี่ยนเสื้อผ้า 
ของคนเจบ็ แม้ว่าจะเปื้อนเลือดจนชุ่ม เพราะจะท าให้เลือดออกมาก 

หากสามารถท าได้ ควรท าความสะอาดแผลก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
โดยล้างแผลด้วยน้ าสะอาด แล้วใช้ผ้าก็อซหรือผ้าสะอาดวางไว้ตรงบาดแผล ยกเว้นเมื่อเกิด
บาดแผลท่ีดวงตา เพราะอาจมีสิ่งแปลกปลอมท าให้ดวงตาได้รับบาดเจ็บมากขึ้น แล้วใช้ผ้าสะอาด
พันปิดแผลไว้ อย่าให้แน่นจนชา หากไม่มีผ้าพันแผล สามารถดัดแปลงสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ได้ 
เช่น ผ้าเช็ดหน้า ชายเสื้อ ชายกระโปรง หรือเนคไท 

แผลท่ีแขนหรือขาให้ยกสูง จะช่วยให้เลือดไหลช้าลง ปกติเลือดจะหยุดไหล 
ภายในเวลาประมาณ 15 นาที หากเลือดไหลไม่หยุด ให้กดเส้นเลือดแดงใหญ่ท่ีไปเลี้ยงแขนขา 
โดยกดบริเวณเหนือบาดแผล ถ้าเลือดออกท่ีแขนให้กดแขนด้านใน ช่วงระหว่างข้อศอกและ
หัวไหล่ ถ้าเลือดออกที่ขาให้กดที่หน้าขาบริเวณขาหนีบ 

การห้ามเลือดโดยการกดเส้นเลือดแดงใหญ่  ควรท าก็ต่อเมื่อใช้วิธีการ 
ห้ามเลือด โดยการกดบาดแผลหรือใช้ผ้าพันแผลแล้วไม่ได้ผล เพราะจะท าให้อวัยวะท่ีต่ ากว่า 
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จุดกดขาดเลือดไปเลี้ยง หากกดนาน ๆ กล้ามเนื้ออาจตายได้ จึงไม่ควรกดเส้นเลือดแดงใหญ่ 
เกินกว่าครั้งละ 15 นาที 

ส าหรับบาดแผลท่ีศีรษะ ไม่ควรใช้น้ าล้างแผล เพราะจะท าให้ปิดขวาง
ทางออกของแรงดันภายใน และสมองอาจติดเชื้อโรคท่ีอยู่ในน้ าได้ หากมีเลือดไหลออกจากปาก 
จมูกหรือหู อย่าพยายามห้ามเลือด เพราะจะปิดกั้นทางออกของแรงดันในสมองเช่นกัน 

การท าความสะอาดบาดแผลเล็กน้อย 
วิธีการปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กน้อย ท าได้โดยล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ก่อนท่ีจะท าแผล ใช้น้ าสะอาดล้างแผล ใช้สบู่อ่อน ๆ ล้างผิวหนังท่ีอยู่รอบ ๆ บาดแผล แล้วล้าง
ด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสบาดแผลโดยตรง ใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดซับแผลให้
แห้ง แล้วใส่ยาส าหรับแผลสด เช่น โพวิโดนไอโอดีน ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อได้ จากนั้นเปิดแผล
ด้วยผ้าพันแผล 

2. บาดแผลปิด คือ บาดแผลท่ีไม่มีรอยแผลให้เห็นบนผิวหนังภายนอก 
อาจเห็นเพียงแค่รอยเขียวช้ า แต่บางกรณีเนื้อเยื่อภายในอาจถูกกระแทกอย่างแรง ท าให้เลือด
ตกใน บางครั้งอวัยวะภายในได้รับความเสียหายมาก เช่น ม้ามแตก ตับแตก หรือเลือดคั่งในสมอง 
ระยะแรกอาจไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเจ็บอาจอาเจียน เลือดออกปากหรือจมูก 
หนาวสั่น ตัวซีด เจ็บปวดรุนแรง หมดสติ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมาก 

แผลฟกซ้ าไม่มีเลือดออก 
บาดแผลฟกซ้ าจะไม่มีเลือดออกมาภายนอก แต่เกิดอาการบวม ผิวเปลี่ยนสี 

และมีรอยฟกซ้ า ซึ่งเกิดจากเส้นเลือดบริเวณนั้นแตกแต่ผิวหนังไม่ฉีกขาด จึงท าให้เลือดซึม 
อยู่ใต้ผิวหนัง ระยะแรกจะมีสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ าในเวลาต่อมา 

คนส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจกับแผลฟกซ้ า แต่ความจริงแล้วแผลฟกซ้ าก็มี
วิธีการดูแลที่ถูกต้องเช่นกัน ก่อนอื่นให้ตรวจดูว่าไม่มีบาดแผล หรืออาการอื่น ๆ หรือกระดูกหัก
ร่วมด้วย ให้คนเจ็บนั่งในท่าท่ีสบาย แล้วประคบแผลด้วยถุงน้ าแข็งหรือถุงน้ าเย็นเพื่อลดอาการ
บวม หากเป็นแผลท่ีแขนให้ใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องแขนให้อยู่กับท่ี หากเป็นแผลท่ีขาให้นอนหนุนขา
ให้สูง หากเป็นท่ีล าตัวให้นอนตะแคงหนุนหมอนท่ีศีรษะและไหล ่

3. ไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
บาดแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก โดยมากมักจะมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ  ความ

ประมาท ขาดความระมัดระวัง แผลไหม้จะท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึง
เสียชีวิตได้ การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยลดความรุนแรงได้ 
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ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
หลักการปฐมพยาบาลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ให้ดับไฟโดยใช้น้ าราด หรือใช้     

ผ้าหนา ๆ คลุมตัว ถอดเสื้อผ้าท่ีไหม้ไฟหรือถูกน้ าร้อน พร้อมถอดเครื่องประดับท่ีอมความร้อน
ออกให้หมด เมื่อเกิดแผลไหม้ น้ าร้อนลวกให้ปฐมพยาบาลตามลักษณะของแผล ดังนี้ 

 1. เฉพาะชั้นผิวหนัง 
(1) ระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้าชุบน้ าประคบบริเวณบาดแผล 

แช่ลงในน้ าหรือเปิดให้น้ าไหลผ่านบริเวณบาดแผลตลอดเวลา นานประมาณ 10 นาที ซึ่งจะช่วย
บรรเทาความเจ็บปวดได้ 

(2) ทาด้วยยาทาแผลไหม้ 
(3) ห้ามเจาะถุงน้ าหรือตัดหนังส่วนท่ีพองออก 
(4) ปิดด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
(5) ถ้าแผลไหม้บริเวณกว้าง หรืออวัยวะท่ีส าคัญต้องรีบน าส่งโรงพยาบาล 

 
 
 

 
 

2. ลึกถึงเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
(1) ไม่ต้องระบายความร้อนออกจากบาดแผล เพราะจะท าให้แผลติดเชื้อ

มากขึ้น 
(2) ห้ามใส่ยาใด ๆ ท้ังสิ้นลงในบาดแผล 
(3) ใช้ผ้าสะอาดห่อตัวผู้บาดเจ็บเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกให้ความอบอุ่น 

และรีบน าส่งโรงพยาบาล 
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2.2 วิธกีารปฐมพยาบาลกรณีการเจ็บป่วยโดยปัจจุบัน 
2.2.1 การเป็นลม 

การเป็นลม เป็นอาการหมดสติเพียงชั่วคราว เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมอง 
ไม่พอ สาเหตุ และลักษณะอาการของคนเป็นลมท่ีพบบ่อย เช่น หิว เหนื่อย เครียด ตกใจ กังวลใจ 
กลัว เสียเลือดมาก มีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่า หน้ามืด ใจสั่น มือเท้าไม่มีแรง หน้าซีด เหงื่อออก 
ตัวเย็น  ชีพจร เบา เร็ว 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
1. พาเข้าท่ีร่ม ที่อากาศถ่ายเทสะดวก 
2. นอนราบไม่หนุนหมอน หรือยกปลายเท้าให้สูงเล็กน้อย 
3. คลายเสื้อผ้าให้หลวม 
4. พัดหรือใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดเหงื่อตามหน้า มือ และเท้า 
5. ให้ดมแอมโมเนีย 
6. ถ้ารู้สึกตัวดี ให้ดื่มน้ า 
7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น น าส่งต่อแพทย์ 

2.2.2 ลมชัก 
 ลมชัก อาการชักของผู้ป่วย บางรายอาจชักด้วยอาการเหม่อลอย เริ่ม

กระตุก ท่าทางแปลกๆ ผิดปกติ ตาเหลือก อาจจะเริ่มท าท่าเหมือนเคี้ยวอะไรอยู่ หรือบางคน
อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการสับสนมึนงง พูดจาวกวนก่อนท่ีจะเริ่มมีอาการชัก 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
1. สังเกตว่าผู้ป่วยมีสติสัมปะชัญญะหรือไม่ ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับขั้นสลบ 

แต่จะควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการชัก แล้วลงไปกองกับพื้น พยายามพาเขามาอยู่  
ในท่ีโล่ง ๆ ปลอดภัย ไม่มีสิ่งของใดๆ รอบตัว 

2. คลายกระดุม เนคไทท่ีคอเสื้อ คลายกระดุม เข็มขัดท่ีกางเกงหรือ
กระโปรง ถอดแว่นตา น าหมอน หรือเสื้อพับหนา ๆ มารองไว้ที่ศีรษะ 

3. จับผู้ป่วยนอนตะแคง 
4. ไม่ง้างปาก ไม่งัดปากด้วยช้อน ไม่ยื่นอะไรให้ผู้ป่วยกัด ไม่ยัดปากด้วย

สิ่งของต่าง ๆ เด็ดขาด ไม่กดท้อง ไม่ถ่างขา ไม่ท าอะไรท้ังนั้น 
5. จับเวลา ตามปกติผู้ป่วยลมชักจะมีอาการสงบลงได้เองเมื่อผ่านไป 2 – 3 

นาที หากมีอาการชักเกิน 5 นาทีควรรีบส่งแพทย์ (หรือกด 1669 บริการแพทย์ฉุกเฉิน) 
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6. อย่าลืมอธิบายผู้คนรอบข้างด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น และขอความช่วยเหลือ
เท่าท่ีจ าเป็น เช่น อย่ามุงผู้ป่วยใกล้ ๆ หรือช่วยเรียกรถพยาบาลกรณีท่ีผู้ป่วยชักเกิน 5 นาที 
หรือมีอาการบาดเจ็บ 

ในกรณีท่ีผู้ป่วยลมชักมีอาการกัดลิ้นตัวเอง ไม่ต้องตกใจ โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะไม่ได้กัดลิ้นตัวเองจนขาดหรือมีบาดแผลใหญ่มากนัก อาจจะมีความเป็นไปได้ท่ีเผลอกัดลิ้น
ตัวเองจนได้รับบาดแผลมีเลือดออก แต่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตมากเท่ากับการยัดสิ่งต่าง  ๆ 
เข้าไปในปากของผู้ป่วย ด้วยหวังว่าจะให้กัดแทนลิ้น เพราะมีหลายครั้งท่ีสิ่งของเหล่านั้นท าให้
ผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บหนักกว่าเดิม แผลท่ีกัดลิ้นใหญ่กว่าเดิม หรือผลัดหลุดเข้าไปติดในหลอดลม 
หลอดอาหาร 

2.2.3 การเป็นลมแดด 
   การเป็นลมแดด เกิดจากการท่ีร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับความร้อน 

ท่ีเกิดขึ้น จนเกิดภาวะวิกฤตในภาวะปกติร่างกายจะมีระบบการปรับสมดุลความร้อน เมื่อความร้อน
ในร่างกายเพิ่มขึ้น อาการส าคัญ ได้แก่ ตัวร้อน อุณหภูมิร่างกาย 41 องศาเซลเซียส หน้าแดง 
ไม่มีเหงื่อ มีอาการเพ้อ ความดันลดลง กระสับกระส่าย มึนงง สับสน ชักเกร็ง หมดสติ โดยกลไก
การท างานของร่างกาย จะมีการปรับตัวโดยส่งน้ า หรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน เช่น สมอง 
ตับ กล้ามเนื้อ ท าให้ผิวหนังขาดเลือดและขาดน้ าไปเลี้ยงผิวหนัง จึงไม่สามารถระบายความร้อน 
ออกจากร่างกายได้ 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
น าผู้ท่ีมีอาการเข้าในท่ีร่ม นอนราบ ยกเท้าสูง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด 

ถอดเสื้อผ้า ใช้ผ้าชุบน้ าประคบบริเวณใบหน้า ข้อพับ ขาหนีบ เช็ดตัวเพื่อระบายความร้อน และ
ถ้ารู้สึกตัวดีให้ค่อย ๆ จิบน้ าเย็น เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้เร็วท่ีสุด และรีบน าส่งโรงพยาบาล 

2.2.4 เลือดก าเดาไหล 
สาเหตุ มาจากการกระทบกระแทก การเป็นหวัด การสั่งน้ ามูกการติดเชื้อ 

ในช่องจมูกหรือความหนาวเย็นของอากาศ 
ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
1. ให้ผู้ป่วยนั่งนิ่ง ๆ เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย 
2. ใช้มือบีบปลายจมูก และให้หายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว้ 10 นาที 

ให้คลายมือออกถ้าเลือดยังไหลต่อให้บีบต่ออีก 10 นาทีถ้าเลือดไม่หยุดใน 20 นาทีให้รีบน าส่ง
โรงพยาบาล 
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3. ถ้ามีเลือดออกมาก ให้ผู้ป่วยบ้วนเลือดหรือน้ าลายลงในอ่าง หรือภาชนะ 
ท่ีรองรับ 

4. เมื่อเลือดหยุดแล้ว ใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณจมูกและปาก 
ข้อห้าม 
ห้ามสั่งน้ ามูกหรือล้วงแคะ ขยี้จมูก เพราะจะท าให้อาการแย่ลง 

2.2.5 การหมดสต ิ
การหมดสติ เป็นภาวะท่ีร่างกายไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น สาเหตุ

เนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีเส้นเลือดใกล้ผิวชั้นนอก 
มาท าให้เลือดไหลออกมาก แต่มีบางกรณีไม่มีเลือดไหลออกมาภายนอก ท าให้ผู้บาดเจ็บหมดสติ 
หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจท าให้เสียชีวิต-จึงต้องประเมินสถานการณ์และการบาดเจ็บ เพื่อให้
การช่วยเหลือเบื้องต้นและน าส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา  

ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้หมดสติ 
1. ส ารวจสถานการณ์ บริเวณท่ีเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ถ้าสถานการณ์ปลอดภัย

ให้ตะโกนเรียกผู้หมดสติ 
2. หากไม่มีการตอบสนอง ใช้มือท้ัง 2 ข้างตบไหล่ เรียก พร้อมสังเกต 

การตอบสนอง (การลืมตา ขยับตัว และพูด) และดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก หน้าท้อง ถ้าพบว่า
ยังหายใจอยู่ให้รีบให้การช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือ โดยการโทรเรียกรถพยาบาล 1669 
แต่หากไม่ตอบสนอง หน้าอกหน้าท้องไม่กระเพื่อมขึ้นลง แสดงว่า หมดสติและไม่หายใจต้อง
ช่วยเหลือ โดยการป้ัมหัวใจ และการผายปอด 

2.3 วิธกีารปฐมพยาบาลกรณีสัตว์ แมง หรือแมลงที่มีพิษกัดต่อย 
2.3.1 สุนัข/แมว 

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีเกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส 
โรคนี้เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ดังนั้น เมื่อถูกสุนัขกัดจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.-ช าระล้างบาดแผล ด้วยการฟอกแผลด้วยน้ าสะอาดและสบู่หลายครั้ง 
ให้สะอาดโดยการถูเบา ๆ เท่านั้น หากแผลลึกให้ล้างจนถึงก้นแผล แล้วซับแผลให้แห้งด้วยผ้าก๊อซ
หรือผ้าท่ีสะอาด (ในกรณีน้ าลายสุนัขเข้าตา ให้ใช้น้ าสะอาดล้างตาเท่านั้น แต่ล้างหลาย ๆ ครั้ง)    
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2. พบแพทย์เพื่อดูแลแผล และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือ  
โรคกลัวน้ า-ข้อสังเกต ส าหรับสัตว์ท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เช่น สัตว์ท่ีมีนิสัยดุร้ายจะกลายเป็นสัตว์ท่ีเชื่อง สัตว์ท่ีเชื่องจะกลายเป็นสัตว์ดุร้าย ตื่นเต้น 
กระวนกระวาย สดุท้ายจะเป็นอัมพาต และตายในท่ีสุด 

2.3.2 งูมีพิษ/งูไมม่ีพิษ 
พิษจากการถูกงูกัดงูในประเทศไทยแบ่งเป็นงูมีพิษและไม่มีพิษซึ่งจะมี

ลักษณะบาดแผลต่างกันคืองูพิษมีเขี้ยวอยู่ด้านหน้าของขากรรไกรบนและมีฟัน ส่วนงูไม่มีพิษ 
มีแต่รอยฟันไม่มีรอยเขี้ยว 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
การปฐมพยาบาล เป็นสิ่งท่ีต้องกระท าหลังถูกงูกัดทันทีก่อนท่ีจะน าส่ง

โรงพยาบาล การปฐมพยาบาลผู้ท่ีถูกงูกัด มีดังนี้ 
1. รีบน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ระหว่างน าส่งอาจใช้เชือก ผ้า หรือสายยาง 

รัดแขนหรือขาระหว่างแผลงูกัดกับหัวใจเหนือรอยเขี้ยว ประมาณ 2 - 4 นิ้ว เพื่อป้องกันพิษงู 
ถูกกัดซึมเข้าร่างกายโดยเร็ว ในปัจจุบันนักวิชาการบางท่านไม่แนะน าให้รีบท าการใช้เชือกรัด
และขันชะเนาะ เนื่องจากอาจท าให้เกิดผลเสีย คือ การช่วยเหลือล่าช้าขึ้น และเสี่ยงต่อการ 
ขาดเลือดบริเวณแขนหรือขา ท าให้พิษท าลายเนื้อเยื่อมากขึ้นดังนั้นถ้ารัดควรค านึงถึงความเสี่ยง
ของการรัดด้วย โดยคลายเชือกทุกๆ 15 นาที นานครั้งละ 30 - 60 วินาทีจนกว่าจะถึงโรงพยาบาล 
ในกรณีท่ีถูกงูมีพิษต่อเลือดกัด ไม่ควรรัด เพราะจะท าให้แผลท่ีบวมอยู่แล้ว เสี่ยงต่อการเกิด  
เนื้อตาย และการบวมอาจกดเบียดเส้นประสาทและเส้นเลือดได้ 

2. ควรล้างบาดแผลให้สะอาด อย่าใช้ไฟหรือเหล็กร้อนจี้ท่ีแผลงูกัด และ
อย่าใช้มีดกรีดแผลเป็นอันขาด เพราะอาจท าให้เลือดออกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าถูกงูท่ีมีพิษ
ต่อเลือดกัด หรืออาจกัดถูกเส้นเอ็นหรือเส้นประสาท รวมท้ังท าให้เกิดการติดเชื้อได้ รวมท้ัง 
ไม่แนะน าให้ใช้ปากดูดพิษจากแผลงูกัด เพราะพิษอาจเข้าทางเยื่อบุปากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ถ้ามีบาดแผล ถ้ารู้สึกปวดแผลให้รับประทานพาราเซตามอล ห้ามให้แอสไพริน เพราะอาจท าให้
เลือดออกง่ายขึ้น 

3. เคลื่อนไหวแขน หรือขาส่วนท่ีถูกงูกัดให้น้อยท่ีสุด ควรจัดต าแหน่งของส่วน
ท่ีถูกงูกัดให้อยู่ในระดับต่ ากว่าหัวใจ เช่น ห้อยมือหรือเท้าส่วนท่ีถูกงูกัดลงต่ า ระหว่างเดินทาง 
ไปยังสถานพยาบาลอย่าให้ผู้ป่วยเดิน หรือขยับส่วนท่ีถูกกัด เนื่องจากการขยับตัวจะท าให้กล้ามเนื้อ
มีการยืดและหดตัว พิษงูเข้าสู่กระแสเลือดเร็วขึ้น 
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4.-ควรตรวจสอบว่างูอะไรกัด และถ้าเป็นได้ควรจับหรือตีงูท่ีกัด และน าส่ง 
ไปยังสถานพยาบาลด้วย 

5.-อย่าให้ผู้ป่วยดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาดองเหล้า หรือรับประทานยากระตุ้น
ประสาท รวมท้ัง ชากาแฟ 

6.-ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจจากงูท่ีมีพิษต่อประสาท ให้ท าการเป่าปากช่วยหายใจ
ไปตลอดทางจนกว่าจะถึงสถานพยาบาลท่ีใกล้บ้านท่ีสุด 

ข้อห้าม 
ห้ามรับประทานยาและเครื่องดื่มกระตุ้นหัวใจ 
ข้อสังเกต 
ปลอบโยนให้ก าลังใจอย่าให้ตื่นเต้นตกใจซึ่งจะท าให้หัวใจสูบฉีดโลหิต 

มากยิ่งขึ้นพิษงูแพร่กระจายได้เร็วขึ้น ควรน างูท่ีกัดไปพบแพทย์เพื่อสะดวกต่อการวินิจฉัยและรักษา 
2.3.3 แมงป่อง/ตะขาบ 

ผู้ท่ีถูกแมงป่องต่อยหรือตะขาบกัด เมื่อถูกแมงป่องต่อยจะมีอาการปวดแสบ
ปวดร้อนอย่างรุนแรงบริเวณท่ีถูกต่อย ส าหรับผู้ท่ีถูกตะขาบกัด เขี้ยวตะขาบจะฝังลงในเนื้อ 
ท าให้มองเห็นเป็น 2 จุด อยู่ด้านข้าง เมื่อถูกตะขาบกัดจะมีอาการบวมแดงและปวด บางราย
อาจมีไข้ ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
1.-ใช้สายรัดหรือขันชะเนาะเหนือบริเวณท่ีถูกกัด หรือเหนือบาดแผล 

เพื่อป้องกันมิให้พิษแพร่กระจายออกไป 
2. พยายามท าให้เลือดไหลออกจากบาดแผลให้มากท่ีสุด อาจท าได้หลายวิธี 

เช่น เอามือบีบ เอาวัตถุที่มีรูกดให้แผลอยู่ตรงกลางรูพอดี เลือดจะได้พาเอาพิษออกมาด้วย 
3. ใช้แอมโมเนียหอมหรือทิงเจอร์ไอโอดี ทาบริเวณแผลให้ท่ัว 
4.-ถ้ามีอาการบวมอักเสบและปวดมาก ให้ใช้ก้อนน้ าแข็งประคบบริเวณแผล 

เพื่อช่วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดด้วย 
5. ถ้าอาการยังไม่ทุเลาลง ต้องน าตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ตรวจรักษา

ต่อไป 
2.3.4 ผึ้ง ต่อ แตน  

ผึ้ง ต่อ แตน  แมลงเหล่านี้มีพิษต่อคน เมื่อถูกแมลงเหล่านี้ต่อย โดยเฉพาะผึ้ง
มันฝังเหล็กในเข้าไปในบริเวณท่ีต่อยและปล่อยสารพิษจากต่อมพิษออกมา ผู้ถูกแมลงต่อย
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ส่วนมากมีอาการเฉพาะท่ี คือ บริเวณท่ีถูกต่อยจะ ปวด บวม แดง แสบ ร้อน แต่บางคนแพ้มาก
ท าให้อาการหายใจล าบาก หัวใจเต้นผิดปกติ หอบ คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก มีไข้ และชัก 
ความรุนแรงขึ้นอยู่กับภูมิไวของแต่ละคน และจ านวนคร้ังท่ีถูกต่อย 

ขั้นตอนการช่วยเหลือเบื้องต้น 
1) รีบเอาเหล็กในออกโดยระวังไม่ให้ถุงน้ าพิษท่ีอยู่ในเหล็กในแตก อาจท า

โดยใช้ใบมีดขูดออก หรือใช้สก็อตเทปปิดทาบบริเวณท่ีถูกต่อย แล้วดึงออกเหล็กในจะติด
ออกมาด้วย 

2) ประคบบริเวณท่ีถูกต่อยด้วยความเย็นเพื่อลดอาการปวด 
3) ทาครีมลดอาการบวมแดง หรือน้ ายาท่ีมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อน ๆ ปิดแผล 

เช่น แอมโมเนีย น้ าปูนใส 
4)  ถ้ามีอาการแพ้เฉพาะท่ี เช่น บวม คัน หรือเป็นลมพิษให้รับประทาน

ยาแก้แพ้ 
5) ในกรณีท่ีมีบวมตามหน้าและคอ ซึ่งท าให้หายใจไม่สะดวกต้องรีบน าส่ง

โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาขั้นต่อไป 
2.4 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีหมดสติจากการถูกท าร้ายร่างกาย 

  การหมดสติ เป็นภาวะท่ีร่างกายไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น สาเหตุ
เนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากการถูกท าร้ายร่างกายบริเวณศีรษะ ซึ่งเป็นบริเวณ 
ท่ีมีเส้นเลือดใกล้ผิวชั้นนอก มาท าให้เลือดไหลออกมาก แต่มีบางกรณีไม่มีเลือดไหลออกมา
ภายนอก ท าให้ผู้บาดเจ็บหมดสติ หากไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจท าให้เสียชีวิต  จึงต้องประเมิน
สถานการณ์และการบาดเจ็บ เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและน าส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการ
รักษา  

ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้หมดสติ 
1. ส ารวจสถานการณ์บริเวณท่ีเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ถ้าสถานการณ์ปลอดภัย

ให้ตะโกนเรียกผู้หมดสติ 
2. หากไม่มีการตอบสนอง ใช้มือท้ัง 2 ข้างตบไหล่ เรียกพร้อมสังเกต                    

การตอบสนอง (การลืมตา ขยับตัว และพูด) และดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก หน้าท้อง  
ถ้าพบว่ายังหายใจอยู่ให้รีบให้การช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือโดยการโทรเรียก
รถพยาบาล 1669 แต่หากไม่ตอบสนอง หน้าอกหน้าท้องไม่กระเพื่อมขึ้นลง แสดงว่าผู้ถูกท าร้าย
หมดสติและไม่หายใจ ต้องช่วยเหลือผู้หมดสติ โดยการท า CPR (Cardiopulmonary 
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Resuscitation) โดยเร็วทันทีให้แก่ผู้บาดเจ็บ ซึ่งจะช่วยให้เลือดได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น
และมีการไหลเวียนเข้าสู่สมองและอวัยวะส าคัญอื่น ๆ ก่อนท่ีจะถึงมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท้ังนี้ 
ในกรณีท่ีศีรษะ ล าคอหรือหลังของผู้บาดเจ็บได้รับการบาดเจ็บด้วย ผู้ให้การปฐมพยาบาล 
จะต้องระมัดระวังไม่ให้ศีรษะ ล าคอหรือหลังของผู้บาดเจ็บมีการเคลื่อนไหว ซึ่งท าได้ 
โดยดึงขากรรไกรล่างหรือคางของผู้บาดเจ็บไปข้างหน้าเพื่อเปิดทางให้อากาศเดินทางเข้า  
ได้สะดวก 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่  2 วิธีการปฐมพยาบาลกรณีต่าง ๆ 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
  
เร่ืองที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น 

สัญญาณชีพเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกความมีชีวิตของบุคคล ถ้าสัญญาณชีพปกติ จะบ่งบอก
ถึงภาวะร่างกายปกติ ถ้าสัญญาณชีพมีการเปลี่ยนแปลง สามารถบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง ในการ
ท าหน้าท่ีของร่างกาย ความรุนแรงของการเจ็บป่วย และความรีบด่วนที่ต้องการรักษา 

สัญญาณชีพ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงให้ทราบถึงการมีชีวิต สามารถสังเกตและ
ตรวจพบได้จากชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกาย และความดันโลหิต ซึ่งเกิดจากการ
ท างานของอวัยวะของร่างกายท่ีส าคัญมากต่อชีวิต ได้แก่ หัวใจ ปอด และสมอง รวมถึงการ
ท างานของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ  

วัตถุประสงค์ของการวัดสญัญาณชีพ 
1.-เพื่อประเมินระดับอุณหภูมิของร่างกาย อัตราการเต้น ลักษณะชีพจรการหายใจ 

และความดันโลหิต 
2. เพื่อสังเกตอาการท่ัวไปของผู้ป่วย และเป็นการประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้น 
ข้อบ่งชี้ของการวัดสัญญาณชีพ 
1. เมื่อแรกรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 
2. วัดตามระเบียบแบบแผนท่ีปฏิบัติของโรงพยาบาลหรือตามแผนการรักษาของแพทย์ 
3. ก่อนและหลังการผ่าตัด 
4. ก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยโรคท่ีต้องใส่เครื่องมือตรวจเข้าไปภายในร่างกาย 
5. ก่อนและหลังใช้ยาบางชนิดที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด 
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6. เมื่อสภาวะท่ัวไปของร่างกายผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ความรู้สึกตัวลดลง
หรือความรุนแรงของอาการปวดเพิ่มขึ้น 

7. ก่อนและหลังการให้การพยาบาลท่ีมีผลต่อสัญญาณชีพ สัญญาณชีพ ประกอบด้วย 
ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิต มีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 ชีพจรเป็นการหดและขยายตัวของผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการบีบตัว
ของหัวใจ จังหวะการเต้นของเส้นเลือดจะสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจ การวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจ วัดนับจากการใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้คล าการเต้นของหลอดเลือดแดงตรงด้านหน้า 
ของข้อมือ (ด้านหัวแม่มือ) ท่ีอยู่ต่ ากว่าฐานของนิ้วหัวแม่มือ ประมาณ 60–100 ครั้งต่อนาที 

7.2 อัตราการหายใจ การหายใจเป็นการน าเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและ 
น าคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย การวัดอัตราการหายใจดูจากการขยายตัวของช่องอก
ประมาณ 12 – 20 ครั้งต่อนาที 

7.3 อุณหภูมิร่างกายเป็นระดับความร้อนของร่างกาย ซึ่งเกิดจากความสมดุล
ของการสร้างความร้อนของร่างกายและการสูญเสียความร้อนของร่างกาย มีหน่วยเป็นองศา -
เซลเซียส (°C) หรือองศาฟาเรนไฮต์ (°F) ซึ่งจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักถึงแม้อุณหภูมิ
ภายนอกอาจจะเปลี่ยนแปลง ค่าปกติ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส +/- 0.5 องศาเซลเซียส 

7.4 ความดันโลหิต เป็นแรงดันของเลือดท่ีไปกระทบกับผนังเส้นเลือดแดง 
มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท (มม.ปรอท หรือ mm.Hg.) ความดันโลหิตใช้ตรวจวัดจากเครื่องวัด 
คนปกติจะมีความดันโลหิต ประมาณ 90/60 - 120/80 มิลลิเมตรปรอท 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 การวัดสัญญาณชีพและการประเมินเบื้องต้น 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 
การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย 

 

สาระส าคัญ 
  การเดินทางไกล เป็นการเดินทางของลูกเสือ จากกองลูกเสือ หรือกลุ่มลูกเสือ 
ไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง ซึ่งนายหมู่ลูกเสือ และผู้ก ากับลูกเสือร่วมกันก าหนด 
เพื่อให้สมาชิกได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีระบบหมู่ลูกเสือเป็นหลักในการท ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และ
อุดมการณ์ลูกเสือ มีความเป็นพี่น้องกัน และพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ตามทักษะของลูกเสือ 
ท้ังนี้ เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี ความมีวินัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจน
รู้จักการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
  การอยู่ค่ายพักแรม เป็นการไปพักแรมในสถานท่ีต่าง ๆ และน าสิ่งท่ีได้จากการ
เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตลอดจนการเสริมสร้างพัฒนาทักษะลูกเสือ รวมท้ังการฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ และสัมพันธ์กับวิถีชีวิต 
  ชีวิตชาวค่าย เป็นกิจกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน 
ท ากิจกรรมร่วมกัน มีความเอื้ออาทรซึ้งกันและกัน มีการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการประกอบ
อาชีพแบบชาวค่าย ทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นในการอยู่ค่ายพักแรม 
รวมท้ังการเสริมสร้างคุณธรรมในตนเอง โดยมีค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นหลักใน  
การด ารงชีวิตชาวค่าย 
  การจัดการค่ายพักแรม เป็นการก าหนดต าแหน่งท่ีจะสร้างเต็นท์ ครัว สุขภิบาล 
ราวตากผ้า ให้เหมาะสมกับสถานท่ีตั้งค่ายพักแรม ดังนั้น ต้องศึกษาสภาพภูมิประเทศ คาดคะเน
ความเหมาะสมของพื้นท่ี แหล่งน้ า เส้นทางคมนาคม และความปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย 
 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการเดินทางไกล  
2. อธิบายและสาธิตการบรรจุเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกล 
3. อธิบายความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการของการอยู่ค่ายพักแรม 
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4. อธิบายและยกตัวอย่างชีวิตชาวค่าย 
5. อธิบายและสาธิตวิธีการจัดการค่ายพักแรม 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 การเดินทางไกล    
 1.1 ความหมายของการเดินทางไกล  
 1.2 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไกล  
 1.3 หลักการของการเดินทางไกล  
 1.4 การบรรจุเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกล 

เรื่องท่ี 2 การอยู่ค่ายพักแรม 
   2.1 ความหมายของการอยู่ค่ายพักแรม 
   2.2 วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่ายพักแรม 
   2.3 หลักการของการอยู่ค่ายพักแรม 
เรื่องท่ี 3 ชีวิตชาวค่าย 
   3.1 เครื่องมือ และเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตชาวค่าย 

  3.2 การสร้างครัวชาวค่าย 
  3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ 
  3.4 การประกอบอาหารแบบชาวค่าย 
  3.5 การกางเต็นท์ และการเก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ  

เรื่องท่ี 4 วิธีการจัดการค่ายพักแรม 
   4.1 การวางผังค่ายพักแรม 
   4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม 

 
เวลาที่ใช้ในการศึกษา 3 ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 การเดินทางไกล  
   1.1 ความหมายของการเดินทางไกล 
  การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือจากกองหรือกลุ่มลูกเสือ 
เพื่อไปท ากิจกรรมท่ีใดท่ีหนึ่ง โดยมีผู้ก ากับและนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้ก าหนดร่วมกัน  เพื่อน า
ลูกเสือไปฝึกทักษะวิชาการลูกเสือเพิ่มเติม ให้รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้งและสัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิด โดยลูกเสือได้ใช้ความสามารถของตนเอง การเดินทางไกลของลูกเสือสามารถ
เดินทางด้วยเท้า เรือ จักรยานสองล้อ และรถยนต์ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไกล มีดังนี ้
  1) เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่

ลูกเสือ 
2) เพื่อให้ลูกเสือมีเจตนารมณ์ เจตคติท่ีดี รู้จักช่วยตนเองและรู้จักท างานร่วมกับ

ผู้อื่น 
  3) เพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือ และมีโอกาสบริการต่อชุมชน 

ท่ีไปอยู่ค่ายพักแรม 
  4) เพื่อเป็นการฝึกและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

1.3 หลักการของการเดินทางไกล 
  การเดินทางไกล ใช้ระบบหมู่ เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง และการ
เตรียมตัวในการเดินทางในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง 
  1.4 การบรรจุเครื่องหลังส าหรับการเดินทางไกล 

 เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลัง 
ให้พร้อมเหมาะสมกับเดินทางไกลไปแรมคืนซึ่งอุปกรณ์ท่ีจะจัดเตรียมคืออุปกรณ์เฉพาะบุคคลหรือ
อุปกรณ์ประจ าตัวท่ีจ าเป็นจะต้องเตรียมพร้อมก่อนก าหนดเดินทางควรมีน้ าหนักไม่มากนัก มีดังนี้ 

1) เครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ 
คือ หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อ กางเกงหรือกระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้าหรือชุดล าลองหรือชุดสุภาพ 
ชุดกีฬา ชุดนอน  

2) เครื่องใช้ประจ าตัว ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง 
ไฟฉาย ขันน้ า รองเท้าแตะ จาน ชาม ช้อน ยากันยุง ยาขัดโลหะ เชือก หรือยาง ส าหรับผูกหรือ
รัดอุปกรณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ถุงพลาสติก ส าหรับใส่เสื้อผ้าท่ีใช้แล้วหรือเปียกชื้น 
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3) ยาประจ าตัว หรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
4) อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และการจดบันทึกกิจกรรม เช่น สมุด ปากกา 

ดินสอ แผนที่ เข็มทิศ 
5) อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตามฤดูกาล เช่น เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว 
6) อุปกรณ์เครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ถุงนอน 
7) อุปกรณ์ท่ีประจ ากายลูกเสือ เช่น ไม้ง่าม กระติกน้ า เชือกลูกเสือ 

ข้อแนะน าในการบรรจุเครื่องหลัง  
เครื่องหลัง คือ ถุงหรือกระเป๋าส าหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ และใช้สะพายหลัง 

เพื่อให้สามารถน าสิ่งของไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เครื่องหลังจึงเป็นสิ่งส าคัญ และมี
ความจ าเป็นมากส าหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประจ าตัว 
อุปกรณ์ประจ าหมู่ ซึ่งต้องน าไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลัง 
หรือกระเป๋ามีข้อแนะน า ดังนี้  

1. ควรเลือกเครื่องหลังท่ีมีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป  
2. ควรบรรจุสิ่งของท่ีมีน้ าหนักมากหรือสิ่งของท่ีใช้ภายหลังไว้ข้างล่าง ส่วนสิ่งของ

ท่ีใช้ก่อนหรือใช้รีบด่วน เช่น ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้ไว้ข้างบนสุดของเครื่องหลัง  
ซึ่งสามารถน าออกมาใช้ได้อย่างสะดวก  

3. ควรบรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้าใส่ในเครื่องหลังตรงส่วน
ท่ีจะสัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง  

4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือ
ถุงพลาสติกก่อน แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง  

5. ในกรณีท่ีถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอน
ของลูกเสือไว้นอกเคร่ืองหลัง คลุมด้วยพลาสติกใสเพื่อกันเปียกน้ า 

6. เครื่องหลังท่ีลูกเสือน าไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะถ้าหนักเกินไปจะท าให้
ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ าหนักของเครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ าหนักตัวลูกเสือ เช่น  
ถ้าลูกเสือหนัก 50 กิโลกรัม เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เป็นต้น ปัจจุบัน เครื่องหลัง 
ท่ีใช้บรรจุสิ่งของนั้นมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสือจะเลือกใช้ เช่น กระเป๋า ย่าม หรือเป้ ลูกเสือควร
เลือกใช้เครื่องหลังท่ีมีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องส าหรับบรรจุส่ิงของหลายประเภท 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การเดินทางไกล 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 2 การอยู่ค่ายพักแรม 
2.1 ความหมายของการอยู่ค่ายพักแรม 

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ คือ องค์รวมของการเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยมีนวัตกรรมและขบวนการถ่ายทอด การทดสอบ การเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ลูกเสือ 
ในทุกระดับ โดยการน าลูกเสือออกจากท่ีตั้งปกติไปพักแรมคืนตามค่ายลูกเสือต่าง  ๆ รวมท้ัง
สถานท่ีท่ีมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เช่น วนอุทยาน ชายทะเล  
เป็นต้น โดยมีแผนการอยู่ค่ายพักแรมในแต่ละครั้งสอดคล้องกับการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือในเวลาปกติ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการอยู่ค่ายพักแรม มีดังนี้ 
  1) เพื่อให้ลูกเสือทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ 

 2) เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมท่ีดีงาม 
 3) เพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2.3 หลักการของการอยู่ค่ายพักแรม มีดังนี้ 

  1) ยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยให้ผู้บังคับชาลูกเสือ ลูกเสือ และชุมชน มีส่วนร่วม             
ในการจัดกิจกรรม 
  2) ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นลูกเสือเป็นส าคัญ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  3) ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ ท่ีเป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับวิถีชีวิต 
  4) มีกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการท่ีให้ลูกเสือได้รับความรู้ และ          
ความสนุกสนาน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้น า  
  5) ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ระหว่างการท ากิจกรรม 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การอยู่ค่ายพักแรม 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 3 ชีวิตชาวค่าย 
  ชีวิตชาวค่าย เป็นกิจกรรมสร้างนิสัย การบ าเพ็ญประโยชน์ รู้จักการปรับตัวเข้า
หากัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยการฝึกปฏิบัติตนด้วยการท างานร่วมกันเป็นหมู่ 
รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าท่ีซึ่งกันและกัน ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง 
เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน รู้จักการด ารงชีพกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย เชื่อฟังกฎกติกาอยู่ในระเบียบ
อย่างเคร่งครัด สร้างเสริมคุณธรรม สร้างความมีวินัย 
  ชีวิตชาวค่าย ประกอบด้วย 

1. เครื่องมือ เครื่องใช้ ท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตชาวค่าย 
2. การสร้างครัวชาวค่าย 
3. การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ  
4. การประกอบอาหารแบบชาวค่าย 
5. การกางเต็นท์ และการเก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ  

  3.1 เครื่องมือ และเครื่องใช้ ที่จ าเป็นส าหรับชีวิตชาวค่าย 
เครื่องมือ และเครื่องใช้ ส าหรับการอยู่ค่ายพักแรม มีหลากหลายประเภท

แยกตามลักษณะของการใช้งาน แบ่งออกเป็น ของมีคม ได้แก่ มีด ขวาน เลื่อย เครื่องมือท่ีใช้
ส าหรับขุด ได้แก่ จอบ เสียม พลั่ว พลั่วสนาม และเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับตอก ได้แก่ ค้อน โดย
แยกเก็บตามประเภท และลักษณะการใช้งาน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งาน และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

มีด คือ เครื่องมือชนิดแรก ๆ ท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน
มาอย่างยาวนาน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแทบทุกกิจกรรม ในการด าเนินชีวิต มีด เป็นเครื่องมือตัด
เฉือนชนิดมีคม ส าหรับใช้ สับ หั่น เฉือน ปาด บางชนิดอาจมีปลายแหลม ส าหรับกรีดหรือแทง                 
มักมีขนาดเหมาะสมส าหรับจับถือด้วยมือเดียว 

ขวาน เป็นเครื่องมือท่ีท าด้วยเหล็ก มีสันหนาใหญ่ ใช้ในการตัดไม้ ฟันไม้ 
ผ่าไม้ ตอกไม้ รวมไปถึงการใช้เป็นอาวุธ โดยท่ัวไปขวานจะประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ส่วนหัว
และส่วนด้ามจับ โดยขวานจะมีทั้งแบบท่ีด้ามยาว และแบบด้ามสั้น ขึ้นอยู่กับงานท่ีใช ้

การดูแลรักษามีดและขวาน 
  1. ไม่ควรวางมีดหรือขวานไว้กับพื้น เพราะจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ถ้าเผลอ
ไปเหยียบ รวมท้ังจะท าให้คมมีดและขวานเป็นสนิมได้ 
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2. อย่าใช้มีดหรือขวานหั่นถากวัตถุท่ีแข็งเกินไป เพราะอาจท าให้หมดคม 
หรืออาจบิ่นเสียหายได้ 

3. ไม่ควรเอามีดหรือขวานลนไฟหรือหั่นสับสิ่งท่ีก าลังร้อนเพราะจะท าให้ 
ท่ือง่าย 

4. หลังจากใช้มีดหรือขวานเสร็จแล้ว ต้องล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ ามัน 
แล้วเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย ถ้าเป็นมีดหรือขวานท่ีมีปลอก มีหน้ากาก ควรสวมปลอกหรือ
หน้ากากก่อนแล้วน าไปเก็บ 

5. เมื่อคมมีด หรือคมขวานท่ือ ควรลับกับหินลับมีด หรือหินกากเพชร 
6. ถ้าด้ามมีด หรือด้ามขวาน แตกร้าว ต้องรีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  

ก่อนน าไปเก็บหรือน าไปใช้งาน 
 

วิธีถือมีดและขวานให้ปลอดภัย 
 1. ต้องหันด้านคมของมีดหรือขวานออกนอกตัว 
 2. เวลาแบกขวาน ต้องระวังอย่าให้คมขวานห้อยลง หรือหันเข้าหาตัว 
 3. ถ้าเป็นขวานขนาดเล็ก เวลาถือให้จับท่ีตัวขวาน ปล่อยด้ามขวานชี้ลงพื้น 

หันคมขวานไปทางด้านหลัง 
 

วิธีส่งมดีและขวานให้ปลอดภัย 
1. การส่งมีด ผู้ส่งจับสันมีดหันคมมีดออกนอกตัวหรือหันด้านคมลงพื้น 

ส่งด้านมีดให้ผู้จับ 
2. การส่งขวาน ผู้ส่งจับปลายด้ามขวานห้อยตัวขวานลง ให้คมขวานหันไป

ด้านข้าง ผู้รับต้องจับด้ามขวานใต้มือผู้ส่ง 
เลื่อย เป็นเลื่อยส าหรับงานไม้โดยทั่วไป ท าด้วยโลหะแผ่นบาง มีฟันเป็นซี่ ๆ 

โดยฟันของซี่เลื่อยมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับการใช้งาน 
การดูแลรักษา 

1. หลังจากการใช้งานให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพื่อยืดอายุใบเลื่อยให้ 
ใช้งานได้ยาวนานขึ้น   

2. ใช้แปรงปัดท าความสะอาดทุกส่วน ทาด้วยน้ ามัน แล้วเก็บไว้ในท่ีเก็บ
หลังการใช้งาน 
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จอบ เป็นเครื่องมือขุดเดิน ท่ีมีน้ าหนักปานกลางและมีความทนทานสูง 
จอบใช้ในการขุดดินแข็ง ๆ และขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและลึกได้ ลักษณะเด่นของจอบ คือ มีใบ
ท่ีแบนกว้างและคม สามารถเจาะผ่านพื้นดินหรือก้อนดินท่ีแข็ง ๆ ให้แยกขาดออกจากกัน 
ได้โดยง่าย 

การดูแลรักษา 
 หลังจากการใช้ทุกครั้งควรล้างท าความสะอาดด้วยน้ า เพื่อจัดดินท่ีติดตาม 
ใบจอบ และคมจอบให้หมดเสียก่อน จากนั้นให้ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง แล้วทาน้ ามันกันสนิมและเก็บเข้าท่ี
ให้เรียบร้อย 

เสียม เป็นเครื่องมือขุดดิน ท่ีมีน้ าหนักเบาท่ีสุดในบรรดาเครื่องมือขุดดิน 
ทุกชนิดด้วยรูปทรงท่ีเล็กมีน้ าหนักเบา จึงไม่กินแรงผู้ใช้ เสียมจึงมีบทบาทส าคัญในงานด้าน
การเกษตรทุกชนิด จึงพูดได้ว่าเสียมเป็นเคร่ืองมือการเกษตรท่ีมาคู่กับจอบ เพราะสิ่งท่ีจอบท าได้ 
เสียมก็สามารถท าได้ เช่น การขุดดิน ขุดลอก เป็นต้น แต่สิ่งท่ีเสียมท าได้นั้นจอบไม่สามารถ 
ท าได้ก็ คือ การขุดหลุดท่ีลึกและแคบ และการขุดดินในท่ีแคบ ๆ ท่ีต้องใช้ความความระมัดระวังสูง 
เช่น การขุดล้อมต้นไม้ขนาดเล็ก และการขุดหน่อกล้วย เป็นต้น 

การดูแลรักษา 
 หลังจากการใช้งานทุกครั้งควรล้างท าความสะอาดด้วยน้ า เพื่อก าจัดดินท่ีติด 
ปลายเสียมให้หมดเสียก่อน จากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ ามันกันสนิมแล้วน าเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

พลั่ว เป็นเครื่องมือใช้ในการตักดิน หรือตักทรายท่ีมีความละเอียดมาก 
หรือเป็นก้อนท่ีไม่ใหญ่นัก พลั่วมีน้ าหนักพอ ๆ กับเสียม แต่มีใบท่ีกว้างและบางกว่าเสียมและ
จอบเล็กน้อย คมของพลั่วไม่ได้มีไว้ใช้ในการขุดหรือเจาะ แต่มีไว้ในการตักหรือโกย เศษทราย  
เศษดิน หรือเศษวัชพืช ท่ีได้ท าการกวาดรวม ๆ กันไว้เป็นกอง ๆ เรียบร้อยแล้ว เพื่อตักไปใส่ 
ถุงปุ๋ย หรือปุ้งกี๋ หรือถังขยะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บและท าความสะอาด 

การดูแลรักษา 
  หลังจากการใช้ทุกครั้งควรล้างท าความสะอาดด้วยน้ า เพื่อก าจัดเศษดิน 
เศษทรายท่ีติดตามปลายพลั่วให้หมดเสียก่อน จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ ามันกันสนิมแล้ว
เก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

ค้อน คือเครื่องมือส าหรับตอกหรือทุบบนวัตถุอื่น ส าหรับการใช้งาน เช่น 
การตอกตะปู การจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป และการทุบทลายวัตถุ ค้อนอาจได้รับการออกแบบมา 
ให้ใช้งานเฉพาะทาง และมีรูปร่างกับโครงสร้างท่ีหลากหลาย แต่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมือนกัน 

http://toolskaset.blogspot.com/2014/02/blog-post_7.html
http://toolskaset.blogspot.com/2014/02/blog-post_7.html
http://toolskaset.blogspot.com/2014/02/blog-post_7.html
http://toolskaset.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
http://toolskaset.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
http://toolskaset.blogspot.com/2014/02/blog-post_7.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B9
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คือ ด้ามจับและหัวค้อน ซึ่งน้ าหนักจะค่อนไปทางหัวค้อนมากกว่า แรงท่ีกระทบเป้าหมายจะมาก
เท่าใด ขึ้นอยู่กับมวลของค้อนและความเร่งของการตอก ดังนั้นเมื่อค้อนยิ่งหนักมากและหวด
ด้วยความเร่งมาก แรงท่ีได้จากค้อนยิ่งมากตามไปด้วย 

การดูแลรักษา 
1. เลือกชนิดของค้อนให้เหมาะกับงาน 
2. เมื่อใช้งานเสร็จควรเช็ดท าความสะอาด แล้วทาน้ ามันท่ีหัวค้อนเพื่อป้องกัน

สนิม 
3.2 การสร้างครัวชาวค่าย 

การสร้างครัว เป็นการก าหนดพื้นท่ีส าหรับใช้ในการประกอบอาหาร ตลอด
ระยะเวลาในการอยู่ค่ายพักแรม มีองค์ประกอบในการสร้างครัว ดังนี้ 

ที่ท าครัว ควรมีเขตท าครัวโดยเฉพาะ โดยเลือกพื้นท่ีท่ีจะเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่พื้นท่ีน้อยท่ีสุด ถ้ามีหญ้าขึ้นอยู่ต้องแซะหญ้าออก (ให้ติดดินประมาณ 10 ซม.) แล้วจึงค่อยตั้ง
เตาไฟ ส่วนหญ้าท่ีแซะออกนั้นจะต้องหมั่นรดน้ าไว้ เมื่อการอยู่ค่ายพักแรมได้สิ้นสุดลงแล้ว ก็ให้
ปลูกหญ้าไว้ที่เดิม แล้วรดน้ าเพื่อให้คืนสู่สภาพเดิม 

ในการจัดท าเครื่องใช้นั้น อะไรควรจัดท าก่อน อะไรควรจัดท าภายหลัง ถือหลักว่า 
อันไหนส าคัญท่ีสุดก็ให้จัดท าก่อน แล้วจึงค่อย ๆ จัดท าสิ่งท่ีมีความส าคัญรองลงมาตามล าดับ
ต่อไปนี้ คือ ค าแนะในการสร้างเครื่องใช้ต่าง ๆ 

เตาไฟ มีหลายแบบ เช่น แบบขุดเป็นราง แบบใช้อิฐ หรือก้อนหินวางเป็น 
สามเส้า แบบเตายืนเป็นแบบสะดวกในการท าครัว ก่อนตั้งเตาไฟควรท าความสะอาดบริเวณนั้น 
อย่าให้มีเชื้อไฟหรือสิ่งท่ีติดไฟง่ายอยู่ใกล้ ๆ 

กองฟืน ลักษณะของฟืนท่ีน ามาใช้ควรเป็นไม้แห้ง เพื่อง่ายต่อการก่อไฟ 
ควรกองให้เป็นระเบียบ อยู่ไม่ห่างจากเตาไฟ ถ้าฝนตกจะต้องมีหลังคาคลุมดิน ส าหรับเตายืน
อาจเอาฟืนไว้ใต้เตาก็ได้ 

เครื่องใช้ต่าง ๆ หม้อ กระทะ แก้วน้ า มีด 
เขียง ฯลฯ ท่ีเก็บมีด ท่ีเก็บกระบอกน้ า ท่ีเก็บจาน ท่ีเก็บถังน้ า 
ท่ีเก็บอาหาร จะต้องจัดท าขึ้น 

ที่หุงต้มและรับประทานอาหาร ควรมี
หลังคามุงกันแดดกันฝน อาจใช้โต๊ะอาหารและม้านั่ง ควรจัด 
ท าขึ้นตามแบบง่าย ๆ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87
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หลุมเปียก ขุดหลุมขนาดใหญ่ให้ลึกพอสมควร ท่ีปากหลุมใช้กิ่งไม้ ใบไม้

สานเป็นแผงปิด แล้วเอาหญ้าโรยข้างบน หลุมเปียกส าหรับเทน้ าต่าง ๆ ท่ีไม่ใช้แล้ว เช่น น้ าปน
ไขมัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเทลงไป ไขมันและสิ่งต่าง ๆ จะติดอยู่ท่ีหญ้า มีแต่น้ าแท้ ๆ ไหลลงไป  
ในหลุม แผงที่ปากหลุมจะต้องน าไปเผา และเปลี่ยนใหม่วันละครั้งเป็นอย่างน้อย 

หลุมแห้ง ขุดเป็นอีกหลุมหนึ่ง เมื่อท้ิงเศษอาหารแล้ว จะต้องเอาดินกลบ 
ถ้าเป็นกระป๋อง ก่อนท้ิงต้องทุบให้แบนและเผาไฟ ในกรณีท่ีค่ายนั้นมีถังส าหรับเผาขยะหรือเศษ
อาหารโดยเฉพาะอยู่แล้ว ก็ให้น าขยะและเศษอาหารไปเผา ณ ที่ก าหนดไว้ 

3.3 การสร้างเตาประเภทต่าง ๆ 
เตาส าหรับหุงอาหาร 

      เตาไฟท่ีใช้ในการหุงอาหารในการอยู่ค่ายพักแรมมีอยู่หลายแบบ ซึ่งจะจัดการ
สร้างได้ขณะอยู่ค่ายพักแรมตามสภาพของพื้นท่ี เตาไฟแบบต่าง ๆ ได้แก่ เตาราง เตาใช้อิฐและ
หิน เตายืน เตาแขวน ในการก่อสร้างเตาแต่ละครั้ง ลูกเสือจะต้องท าความสะอาดรอบ ๆ บริเวณ 
ท่ีก่อสร้างเตา ให้เตียนและอย่าให้มีเชื้อไฟหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ๆ อยู่ใกล้บริเวณนั้น 

 
 

 
 
 
 
  
  
 

 เตาสามเส้า เป็นการน าก้อนหินสามก้อนมาวางบนพื้น จัดระยะห่างให้พอดี
กับก้นหม้อเป็นสามมุมดูให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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 เตาหลุม ขุดหลุมให้มีขนาดกว้างพอเท่ากับหม้อ ลึกพอประมาณ แล้วเจาะรู     
เพื่อใส่ฟืนด้านหน้า แล้วมีรูระบายอากาศ ด้านข้างเพื่อให้ควันออก 
 
 
 

 
 
 
 
 

เตาลอย ให้ขุดหลุมสี่มุม แล้วน าท่อนไม้แข็งแรงสี่ต้นท าเป็นเสาสี่มุม น าไม้มา
วางพาดผูกเป็นสี่เหลี่ยมและวางคานให้เต็มพื้นท่ี ใช้ใบไม้ปูให้ราบ เอาดินปูพื้นให้หนาพอสมควร 
อีกชั้น แล้วใช้ก้อนหินท าเป็นเตาสามเส้า หรือเตารางแล้วแต่สะดวก (หากเป็นหน้าฤดูฝน 
สามารถสร้างหลังคาต่อเติมได้) 
 
 
 
 

 
 
 

เตารางไม้ น าไม้ท่ีมีง่ามสองท่อนมาปักลงดินตรงข้ามกัน แล้วน าไม้ท่อนตรง
วางพาดเป็นคานไว้แขวนภาชนะ (ไม้ที่ควรใช้พาดควรเป็นไม้ดิบ ซึ่งจะไม่ท าให้ไหม้ได้ง่าย) 
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เตาแขวน หรือเตาราว ใช้ไม้ที่มีง่ามมาปักลงดินเป็นระยะห่างให้พอดี 
แล้วหาไม้ยาวเป็นคานมาพาดง่ามไว้ส าหรับแขวนภาชนะ 
 
  
  
 
 
 
 
 

เตากระป๋อง น ากระป๋องหรือถังขนาดเล็ก ท่ีพอดีกับหม้อหรือภาชนะ มาผ่าข้าง
ออกเป็นประตูลมแล้วเจาะรูส่วนบนสี่รูเพื่อให้อากาศถ่ายเท 

3.4 การประกอบอาหารแบบชาวค่าย 
การปรุงอาหารในขณะอยู่ค่ายพักแรมหรือเดินป่า เป็นการปรุงอาหาร 

เเบบชาวค่าย ไม่สามารถเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการหุงต้มได้ครบถ้วน เช่น ใช้เตาหลุม  
เตาสามเส้า เตาราง ใช้มะพร้าวอ่อนแทนหม้อ กระบอกไม้ไผ่ ใช้ดินพอกเผาแทนการต้ม การปิ้ง 
เป็นต้น 

การปฏิบัติหรือประกอบอาหารบางอย่างท่ีจ าเป็นในขณะท่ีอยู่ค่ายพักแรม 
ควรเลือกประกอบอาหารอย่างง่าย รวดเร็ว คงคุณค่าทางอาหาร ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  

การหุงข้าวด้วยวิธีต่าง ๆ  
1. การหุงข้าวด้วยหม้อหู สามารถหุงข้าวได้ 2 แบบ คือ แบบไม่เช็ดน้ า และเช็ดน้ า 

1.1 การหุงข้าวไม่เช็ดน้ า ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ า 2 - 2.5 ส่วน 
วิธีหุง  
1) ซาวข้าวใหห้มดสิ่งสกปรก รินน้ าท้ิง 
2) ตวงน้ าใส่น้ าหม้อ ปิดฝาให้สนิท ตั้งบนเตา ใส่ไฟแรงจัด 
3) เมื่อน้ าเดือดใช้พายกวน 1 ครั้ง พอน้ าจวนแห้งปิดฝาหม้อให้สนิท น าถ่าน

หรือฟืนออกเหลือเกลี่ยไว้ให้ไฟน้อยท่ีสุด (การกวนคนข้าวนี้เพ่ือให้ได้รับความร้อนท่ัวถึงกัน) 
4) เอียงข้าง ๆ หม้อให้รอบ ๆ ตั้งต่อไปจนน้ าแห้งให้ข้าวสุกและระอุดี ใช้เวลา

ประมาณ 20 - 25 นาที  
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1.2  การหุงข้าวเช็ดน้ าข้าว 1 ส่วน ต่อ น้ า 3 ส่วน 
วิธีหุง 
1) ซาวข้าวพอหมดสิ่งสกปรก รินน้ าท้ิง 
2) ตวงน้ าใส่หม้อ ปิดฝาให้สนิท ตั้งบนไฟใช้ไฟแรงจนกระทั่งข้าวเดือด 
3) เมื่อน้ าเดือดใช้พายกวนข้าว 1 ครั้ง หรอืมากกว่า เพื่อให้ได้รับความร้อนท่ัวถึง 
4) สังเกตดูพอเม็ดข้าวบาน รินน้ าข้าวท้ิง เอาขึ้นดงบนเตา ใช้ไฟอ่อน ตะแคงหม้อ 

หมุนให้ได้ความร้อนท่ัวจนน้ าแห้ง จากนั้นใหย้กลงจากเตา 
วิธีการแก้ข้าวแฉะ  

ข้าวแฉะเกิดจากปล่อยท้ิงไว้จนเม็ดข้าวบานมาก หรือใส่น้ าน้อยจนน้ าข้าวข้นมาก 
ก่อนจะเช็ดน้ าข้าวให้ใส่น้ าเปล่าลงไปให้น้ าไม่ข้น คนให้ท่ัวหม้อ แล้วเช็ดน้ าให้แห้งปิดฝาหม้อ 
ให้สนิท แล้วหมุนหม้อไปมา และน าหม้อข้าวไปตั้งที่เตาไฟ โดยใช้ไฟอ่อน ๆ  

วิธีแก้ข้าวดิบ 
ให้ใช้น้ าพรมข้าวพอประมาณ คุ้ยพรมให้ท่ัวหม้อ แล้วจึงน าหม้อข้าวขึ้นดงใหม่ 

หมุนให้ท่ัว ดงให้นานกว่าดงข้าวธรรมดา เมื่อยกลงห้ามเปิดฝาดู ควรปิดให้สนิท เพื่อข้าวจะได้สุก
ระอุดี 

วิธีแก้ข้าวไหม ้
หากได้กลิ่นข้าวไหม้ รีบเปิดฝาหม้อเพื่อให้ไอน้ าออก และความร้อนในหม้อจะได้

ลดลงเร็ว ขณะเดียวกันกลิ่นไหม้จะได้ออกไปด้วย คุ้ยข้าวตอนบนท่ีไม่ไหม้ให้สุก แล้วเปิดฝาท้ิงไว้ 
การประกอบอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ 

การต้ม ท าได้ 2 วิธี คือ 
1. โดยการใส่ของที่จะท าให้สุกลงไปพร้อมกับน้ า แล้วน าไปตั้งไฟ เช่น การต้มไข่ 

ถ้าใส่ในน้ าเดือดแล้วไข่จะแตกเสียก่อน 
2. โดยการใส่ของท่ีจะท าให้สุก เมื่อน้ านั้นเดือดแล้ว เช่น การต้มปลากันเหม็นคาว 
การผัด หมายถึง การท าวัตถุสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง ซึ่งต้องการให้สุกส าเร็จเป็น

อาหารสิ่งเดียว 
วิธีการผัด 
โดยการใช้น้ ามันหรือกะทิ ใส่ในภาชนะท่ีจะใช้ผัด แล้วน าของท่ีจะผัดรวมลงไป

คนให้สุกทั่วกันและปรุงรสตามชอบ 
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การทอด ใส่น้ ามันลงในภาชนะท่ีจะใช้ในการทอด โดยประมาณให้ท่วมของ 
ท่ีจะทอด ตั้งไฟให้น้ ามันร้อนจัด จึงใส่ของลงไปทอด การสังเกตของ ท่ีทอดว่าสุกหรือยังให้สังเกต
ตามขอบของสิ่งท่ีทอด 
การถนอมอาหาร 

การตากแห้ง เป็นวิธีท่ีง่ายและประหยัด
มากท่ีสุด ใช้ได้กับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผักและ
ผลไม้ เป็นวิธี ท่ีท าให้อาหารหมดความชื้นหรือมี
ความชื้นอยู่ เพียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์
สามารถเกาะอาศัยและเจริญเติบโตได้ท าให้อาหาร
ไม่เกิดการบูดเน่า โดยการน าน้ าหรือความชื้นออกจากอาหารให้มากท่ีสุด เช่น เนื้อเค็ม ปลาเค็ม 
กล้วยตาก เป็นต้น 

การรวน เป็นวิธีการท่ีคล้ายกับการคั่ว 
แต่ต้องใส่น้ ามัน นิยมใช้ประกอบอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ และปรุงรสให้เค็มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
เก็บไว้รับประทานได้นาน เช่น ไก่รวน เป็ดรวน และ
ปลาหมึกรวน เป็นต้น 
 

3.5 การกางเต็นท์และการเก็บเต็นท์ชนิดต่าง ๆ 
     การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ แต่ก่อนนั้นลูกเสือไปหาท่ีพักข้างหน้า

ตามแต่จะดัดแปลงได้ในภูมิประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าลูกเสือไม่พักในอาคาร
ลูกเสือจะต้องนอนกลางแจ้ง ซึ่งจะต้องหาวิธีสร้างเพิงท่ีพักง่าย ๆ ท่ีสามารถกันแดดกันฝนกันลม
และป้องกันสัตว์เลื้อยคลานได้ โดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าท่ีจะหาได้ ต่อมาเริ่มมีการเตรียม
อุปกรณ์ไปด้วย เช่น เชือกหลาย ๆ เส้น พลาสติกผืนใหญ่ เป็นต้น ท าให้ง่ายต่อการสร้างเพิงท่ีพัก
มากขึ้น 

ปัจจุบันลูกเสือส่วนมากจะเตรียมเต็นท์ส าเร็จรูปไปด้วย เพราะเต็นท์มีขาย
อย่างแพร่หลาย และมีให้เลือกหลายแบบหลายสีหลายขนาดมีน้ าหนักเบามีขนาดกะทัดรัด      
สามารถน าพาไปได้สะดวก 
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การกางเต็นท์กระแบะ หรือเต็นท์ 5 ชาย 
 
 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
ในการใช้เต็นท์ส าหรับอยู่ค่ายพักแรม จะใช้เต็นท์ 5 ชาย ซึ่งเหมาะส าหรับลูกเสือ

จ านวน 2 คน ซึ่งจะใช้พื้นท่ีในการกางเต็นท์ไม่มากนักและวิธีกางก็ไม่ยุ่งยาก ส่วนประกอบของ
เต็นท์ 5 ชาย มีดังนี้ 

1. ผ้าเต็นท์ 2 ผืน 
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุด) 
3. สมอบก 10 ตัว (หัวท้าย 2 ตัว ชายด้านล้างด้านละ 3 ตัว ประตูหน้า 1 ตัว

และหลงั 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 10 เส้น (เชือกยาวใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์ 2 เส้น เชือกสั้นใช้ยึด

ชายเต็นท์ 6 เส้น และประตูหน้า - หลัง 2 เส้น) 
การกางเต็นท์ 

การกางเต็นท์ 5 ชายนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. ติดกระดุมทั้ง 2 ผืนเข้าด้วยกัน 
2. ตั้งเสาเต็นท์ท้ัง 2 เสา 
3. ผูกเชือกรั้งหัวท้ายกับสมอบก 
4. ตอกสมอบกยึดชายเต็นท์ 

การร้ือเต็นท์ที่พักแรม 
1. แก้เชือกท่ีรั้งหัวท้ายกับสมอบกออก 
2. ล้มเสาเต็นท์ท้ัง 2 เสาลง 
3. ถอนสมอบกท่ียึดชายเต็นท์และท่ีใช้ร้ังหัวท้ายเต็นท์ 
4. แกะกระดุมเพื่อแยกให้เต็นท์เป็น 2 ผืน 
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5. ท าความสะอาด เก็บพับให้เรียบร้อย 
6. น าผ้าเต็นท์และอุปกรณ์เก็บรวมไว้เป็นท่ีเดียวกัน 

เต็นท์ส าเร็จรูป 
เต็นท์ส าเร็จรูปจะมีลักษณะและ

รูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งมีวางจ าหน่าย โดยท่ัวไป
ง่ายต่อการประกอบและการเก็บ แต่ละแบบจะ
มีรูปแบบการประกอบไม่เหมือนกัน จึงให้ผู้ใช้
พิจารณาตามวิธีการของเต็นท์ 
  เต็นท์ส าเร็จรูปใช้เป็นท่ีพัก
ส าหรับลูกเสือท้ังหมู่ (1 หมู่) เป็นเต็นท์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเต็นท์กระแบะ มีน้ าหนักมากกว่าเต็นท์
กระแบะสามารถพกพาไปไดส้ะดวก พื้นท่ีท่ีใช้กางเตน็ท์จะมีบริเวณกว้างพอสมควร ส่วนวิธีกางเต็นท์
ไม่ยุ่งยากมีลูกเสือช่วยกันเพียง 2 คนก็สามารถกางเต็นท์ได้ 

ส่วนประกอบของเต็นท์ส าเร็จรูป มีดังนี ้
1. ผ้าเต็นท์ 1 ชุด 
2. เสาเต็นท์ 2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกันเป็น 1 ชุด หรือ 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตัว (ยึดมุมพื้น 4 ตัว ยึดชายหลังคา 6 ตัว หัว 1 ตัว ท้าย 1 ตัว) 
4. เชือกยึดสมอบก 8 เส้น ทุกเส้นมัดติดกับแผ่นเหล็กส าหรับปรับความตึงหย่อน

ของเชือก (เชือกสั้น 6 เส้นใช้ยึดชายหลังคา เชือกยาว 2 เส้นใช้รั้งหัวท้ายเต็นท์) 
วิธีกางเต็นท์ส าเร็จรูป ปฏิบัติดังนี้ 

1. ยึดพื้นของเต็นท์ท้ัง 4 มุมด้วยสมอบก 4 ตัว 
2. น าเสาชุดท่ี 1 (ต่อ 3 ท่อนเข้าด้วยกัน) มาเสียบท่ีรูหลังคาเต็นท์ ให้คนท่ี1 จับไว้ 
3. ให้คนท่ี 2 ใช้เชือกยาว 1 เส้น ยึดจากหัวเสา (หรือห่วง) ไปยังสมอบกด้านหน้า 

(โดยผูกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือผูกเงื่อนกระหวัดไม้ ไม่ต้องใช้เงื่อนผู้รั้ง  เพราะเป็นแผ่นปรับ
ความตึงอยู่แล้ว) แล้วใช้เชือกสั้น 2 เส้น ยึดชายเต็นท์เข้ากับสมอบกให้เต็นท์กางออกเป็นรูป
หน้าจั่ว 

4. ให้คนท่ี 2 เดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งต่อเสาท่ี 2 เสียบเข้ารูหลังคา เต็นท์อีกด้าน
หนึ่งแล้วจับเสาไว้ให้คนท่ี 1 ปล่อยมือจากเสาท่ี 1 แล้วน าเชือกยาวเส้นท่ี 2 ยึดจากหัวเสาท่ี 2 
ไปยังสมอบกด้านหลัง  
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5. ให้คนท่ี 2 ปล่อยมือจากเสาท่ี 2 ได้ เต็นท์จะไม่ล้ม ท้ังสองคนช่วยกันใช้เชือก
ยึดชายหลังคาเต็นท์ (จุดท่ีเหลือ) ให้เข้ากับสมอบกแล้วปรับความตึงหย่อนของเต็นท์ 
ให้เรียบร้อย 

หมายเหตุ เต็นท์ ส าเร็จรูปมีหลายแบบ มีรูปทรงไม่เหมือนกัน บางแบบคล้ายเต็นท์
กระแบะ เป็นต้น ใช้สะดวกและเบามากแต่บอบบาง 
 

เต็นท์อย่างง่าย 
 
 

 
 
 
 
วิธีนี้ปัจจุบันสะดวกมาก ท้ังยังราคาถูกหาซื้อง่ายใช้ประโยชน์ได้ดีสามารถใช้วัสดุ

อุปกรณ์ท่ีหาได้ในท้องถิ่น โดยใช้ถุงปุ๋ยหรือเสื่อเย็บต่อกันให้ได้เป็นผืนใหญ่ ๆ สามารถใช้แทนผ้า
เต็นท์ได้ จะให้มีขนาดใหญ่เท่าใดก็ได้ตามท่ีต้องการ แต่ส่วนใหญ่มักจะท าเป็นผืนใหญ่ใช้เป็น 
ท่ีพักของลูกเสือได้ท้ังหมู่ 

วิธีท า 
หาไม้สองท่อนมาท าเสา ปักลงในดินให้แน่น แล้วเอาไม้อีกอันหนึ่งพาดท าเป็นขื่อ

เสร็จแล้วใช้ถุงท่ีเย็บหรือผ้าใบ พาดกับขื่อนั้น ท่ีปลายท้ังสองข้าง รั้งเชือกกับสมอบก 
การน าวัสดุต่าง ๆ ท่ีหาได้ในท้องถิ่นจะง่าย สะดวกและประหยัด เพื่อเป็นการส่งเสริม

และปฏิบัติตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) 
 

รูปแบบเต็นท์แบบต่าง ๆ 
 เต็นท์แบบโดม 
 
 
     
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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เต็นท์แบบโครง 
 
 
 
 

 
 
เต็นท์แบบสามเหลี่ยม 

 
 

 
 

 

 
เต็นท์แบบกระโจม 

 
 
 
 
 
 

เต็นท์แบบกึ่งถุงนอน 
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เต็นท์แบบอุโมงค ์
 
 
 
 
 
 

ข้อควรระวังในการกางเต็นท์ 
เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลังเป็นแนวเดียวกัน ขั้นแรกเล็งให้สมอบกและ 

เสาต้นแรกของทุกเต็นท์อยู่ในแนวเดียวกันการกางเต็นท์แต่ละหลัง  ให้เล็งสมอบกตัวแรก 
เสาแรก เสาหลัง และสมอบกตัวหลังท้ัง 4 จุดอยู่ในแนวเดียวกันเสาทุกต้นท่ียึดเต็นท์จะต้อง 
ตั้งฉากกับพื้นเสมอหลังคาเต็นท์จะต้อง ไม่มีรอยย่น สมอบกด้านข้างของเต็นท์แต่ละหลัง 
จะต้องเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ถ้าเต็นท์ตึงไปอาจจะขาดได้ หรือ ถ้าหย่อนเกินไปก็จะกันฝน
ไม่ได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้น้ าซึมได้ง่ายและถ้าหากลมพัดแรง อาจท าให้เต็นท์ขาดได้ การผูก
เต็นท์ควรใช้เงื่อนผูกร้ังเพราะสามารถปรับให้ตึงหย่อนได้ตามต้องการ 

การดูแลรักษาเต็นท์ 
การดูแลรักษาเต็นท์ให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน หลายคนอาจจะคิดว่าเป็น 

เรื่องยาก ลองอ่านวิธีการเหล่านี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่า เต็นท์ดูแลง่ายนิดเดียว 
1. ฝึกกางเต็นท์ให้ถูกวิธี การท่ีคุณเรียนรู้วิธีการกางเต็นท์อย่างถูกวิธี  จะท าให้

เต็นท์ของคุณไม่เกิดความเสียหาย เพราะบางครั้งการกางเต็นท์ไม่ถูกวิธี อาจท าให้อุปกรณ์บางชิ้น
เกิดความเสียหายได้ เช่น อาจจะใส่เสาเต็นท์ผิดอันท าให้เกิดความเสียหายเวลางอเสาเข้ากับ
เต็นท์ เป็นต้น 

2. ถ้าไม่จ าเป็น อย่าเก็บเต็นท์ในขณะท่ีเปียก เพราะอาจจะท าให้เกิดกลิ่นอับได้ 
เราควรจะน าเต็นท์มาผึ่งลมให้แห้งก่อนและน าเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท์ แล้วจึงปิดซิปให้
เรียบร้อย 

3. ไม่ควรใช้สารเคมีในการท าความสะอาดเต็นท์ เพราะสารเคมีเหล่านี้จะท าลาย
สารท่ีเคลือบเต็นท์ไว้ ควรใช้แค่ผ้าชุบน้ าเช็ดก็พอ ห้ามใช้แปรงขัดเพราะแปรงจะท าให้สารเคลือบ
หลุดออกเช่นกัน 
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4. ใช้ผ้าพลาสติกปูรองพื้น ผ้ารองพื้นจะใช้ปูรองพื้นก่อนกางเต็นท์ ประโยชน์ 
คือ ช่วยปกป้องตัวเต็นท์ จากหินและกิ่งไม้อันแหลมคม ซึ่ งสิ่งเหล่านี้อาจจะท าให้พื้นเต็นท์ 
เกิดความเสียหายได้ และนอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการท าความสะอาด เพราะเราเพียงแต่  
ท าความสะอาดที่ผ้าปูเท่านั้น 

5. ใช้สมอบกปักเต็นท์ บางคนอาจคิดว่าสมอบกไม่จ าเป็นเพราะเต็นท์สามารถ
ทรงตัวได้อยู่แล้ว แต่บางครั้งเมื่อลมแรง เต็นท์อาจจะมีการพลิกซึ่งอาจจะท าให้เต็นท์เสียหาย 
ถ้าช่วงท่ีคุณกางเต็นท์มีลมแรงควรจะน าสัมภาระเข้าไปไว้ในเต็นท์ แล้วปักสมอบกยึดไว้ ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันเต็นท์พลิกจากแรงลมได้ 

6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์ถ้าจ าเป็น หากเต็นท์คุณเกิดการเสียหาย เช่น ผนัง
เต็นท์มีรอยฉีกขาด ควรใช้พวกผ้าเทปปิดรอยขาดนั้นไว้ มิฉะนั้นรอยขาดนั้นจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
(ลองคิดถึงเสื้อผ้าท่ีขาดดู ถ้าเรายิ่งดึงก็จะยิ่งขาดมากขึ้น) อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์สามารถหาซื้อได้
ตามร้านอุปกรณ์ท่ัวไป 
   
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ชีวิตชาวค่าย 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 3 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
 
เร่ืองที่ 4 วิธีการจัดการค่ายพักแรม 

การจัดการค่ายพักแรม เป็นการจัดวางผังการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือจะต้อง
ส ารวจ คาดคะเนความเหมาะสมของพื้นท่ี แหล่งน้ า เส้นทางคมนาคม เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ในการเลือกสถานท่ีตั้งค่ายและกางเต็นท์ 

ก่อนท่ีจะไปตั้งค่ายพักแรมนั้น ควรจะได้มีการศึกษาลักษณะพื้นท่ีภูมิประเทศ                
ให้ดีเสียก่อน โดยพิจารณาความเหมาะสมจากสิ่งต่อไปนี้ 

1. อยู่บนท่ีสูง หรือเชิงเขา เวลาฝนตกมีทางระบายน้ าออกอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ไม่มีน้ าขังในบริเวณค่าย หรือมิฉะนั้นควรตั้งค่ายบริเวณท่ีเนื้อดินเป็นดินปนทราย เพื่อให้
น้ าดูดซึมได้โดยรวดเร็ว  

2. ไม่ควรอยู่ใกล้สถานท่ีท่ีมีคนพลุกพล่าน เช่น สถานท่ีตากอากาศ 
3. ไม่ควรอยู่ใกล้ถนนหรือทางรถไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได้ 
4. ไม่ควรอยู่ใกล้ต้นไม่ใหญ่ เพราะเมื่อเกิดลมพายุอาจหักโค่นลงมาท าให้ 

เกิดอันตรายได้ 
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5. สถานท่ีตั้งค่าย ควรมีน้ าดื่มน้ าใช้เพียงพอ แต่ไม่ควรอยู่ใกล้แม่น้ า 
ล าคลอง หนองหรือบึง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได้ 

6. สถานท่ีตั้งค่าย ไม่ควรอยู่ไกลจากตลาดมากนัก ท้ังนี้ เพื่อสะดวกแก่
การไปซื้อกับข้าว และไม่ควรอยู่ไกลจากสถานีอนามัยมากนัก เพื่อว่าเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

7. ควรอยู่ในสถานท่ีท่ีปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย 
4.1 การวางผังค่ายพักแรม  

การวางผังค่ายพักแรม คือ การก าหนดต าแหน่งที่จะสร้างเต็นท์ สุขาภิบาล ครัว              
ราวตากผ้า ขึ้นอยู่กับความต้องการ และความเหมาะสมของสถานท่ีนั้น ๆ 
        
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบการจัดค่ายหมู่ลูกเสือ 
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4.2 การสุขาภิบาลในค่ายพักแรม 
 ในการเข้าค่ายพักแรม ควรมีการขุดหลุม เพื่อเป็นการสุขาภิบาล ควรมีท้ัง 

หลุมแห้งและหลุมเปียกในการขุดหลุมมีขนาดลึกพอสมควร ท่ีปากหลุมให้ใช้กิ่งไม้ ใบไม้  
สานเป็นแผงปิดปากหลุม เพื่อส าหรับเทน้ าท่ีไม่ใช้ในหลุมเปียก เมื่อมีเศษอาหารติดบนฝาปิด  
ให้น าฝาปิดไปเคาะทิ้งเศษอาหารในหลุมแห้งและควรเปลี่ยนใบไม้ทุก ๆ วัน 
   
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 วิธกีารจัดการค่ายพักแรม 
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 4 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 

การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย 
 
 

สาระส าคัญ 
  การฝึกปฏิบัติการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย เป็นการน า
ความรู้จากการได้ศึกษาบทเรียนภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ โดยม ุ่งให้ลูกเสือ สามารถวางแผน 
และปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและชีวิตชาวค่ายทุกกิจกรรม คือ กิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและอุดมการณท์างการลูกเสือ กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
กิจกรรมทักษะลูกเสือ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการและชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรม
น าเสนอผลงานตามโครงการท่ีได้ด าเนินการมาก่อนการเข้าค่าย และสามารถใช้ชีวิตชาวค่าย
ร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข 
 
ตัวชี้วัด 

1.  วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม  
และชีวิตชาวค่าย ทุกกิจกรรม 

2.  ใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรมได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และอุดมการณ์ลูกเสือ 
เรื่องท่ี 2 กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม 
เรื่องท่ี 3 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
เรื่องท่ี 4 กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ 
เรื่องท่ี 5 กิจกรรมกลางแจ้ง 
เรื่องท่ี 6 กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ 
เรื่องท่ี 7 กิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงาน ตามโครงการท่ีได้ด าเนินการมา 

ก่อนการเข้าค่าย 
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เวลาที่ใช้ในการศึกษา 40 ชั่วโมง 
 
สื่อการเรียนรู้ 

1. ชุดวิชาลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 
2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา 
3. สื่อเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ  
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เร่ืองที่ 1 การวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรม  
  และชีวิตชาวค่าย 

  การเดินทางไกล ลูกเสือต้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 
ความรู้ ความสามารถทักษะท่ีจ าเป็น รวมท้ังการบรรจุเครื่องหลัง ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย 
เครื่องใช้ประจ าตัว ยาประจ าตัว อุปกรณ์การเรียนรู้และการจดบันทึกกิจกรรม อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ตามฤดูกาล อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัว และอุปกรณ์ประจ ากายลูกเสือ 
  ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันวางแผนการเดินทางไกล โดยการ
ส ารวจเส้นทางการเดินทาง ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี  
ให้เหมาะสม ก าหนดบทบาทให้แต่ละคนในฐานะผู้น า ผู้ตาม ผู้ประสานงาน ผู้ควบคุม 
ผู้รับผิดชอบร่วมกัน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจท่ีตรงกัน ก าหนดนัดหมายท่ีชัดเจน รัดกุม และ
ปฏิบัติตามแผน 

การอยู่ค่ายพักแรม ต้องมีกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ เพื่อปลุกใจ และส่งเสริม
ความสามัคคีของหมู่คณะ เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้แสดงออก และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง บี.พี.  
ได้ริเริ่มในการน าเด็กไปอยู่ค่ายพักแรมท่ีเกาะบราวน์ซี ประเทศอังกฤษ การชุมนุมรอบกองไฟ 
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Camp Fire ในภาษาไทย เดิมมักเรียกกันว่าการเล่นหรือการแสดงรอบ
กองไฟ ซึ่งความจริงการเล่นหรือการแสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟ 

การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
1. เพื่อเป็นการฝึกอบรมในตอนกลางคืน ดังท่ี บี.พี. ได้ใช้เป็นหลักในการ 

ฝึกอบรมผู้ท่ีไปอยู่ค่ายพักแรม 
2. เพื่อให้ลูกเสือได้ร้องเพลงร่วมกัน หรือแสดงกิริยาอาการอย่างเดียวกัน 
3. เพื่อให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ 
4. ในบางกรณี อาจใช้เป็นโอกาสส าหรับประกอบพิธีส าคัญ 
5. ในบางกรณีอาจเชิญบุคคลส าคัญในท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้านให้มาร่วม 

การชุมนุมรอบกองไฟ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
  การแสดงรอบกองไฟมีข้อก าหนดบางประการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ได้แก่ 
   1) เรื่องท่ีจะแสดง ควรเป็นเรื่องสนุกสนาน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ประวัติศาสตรเ์รื่องท่ีเป็นคติเตือนใจ 
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   2) เรื่องท่ีไม่ควรน ามาแสดง เช่น เรื่องไร้สาระ เรื่องผีสาง เรื่องลามก 
เรื่องอนาจาร เรื่องเสียดสีสังคม เรื่องล้อเลียนการเมือง เรื่องหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์
   3) การใช้ค าพูดและวาจาท่ีเหมาะสม ค าสุภาพ ค าท่ีไม่หยาบคาย ค าด่าทอ 

 4) ชุดการแสดง ควรเป็นชุดที่มีความเหมาะสมกับเรื่องท่ีจะแสดงมีความ
สุภาพสอดคล้องกับเนื้อเรื่องท่ีแสดง 
 
แผนการปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และชีวิตชาวค่าย 
 

วัน – เวลา กิจกรรม 
เวลา 
(นาที) 

ขอบข่ายเนื้อหา 

วันท่ี 1    
07.00 – 08.00 น. รายงานตัว/ลงทะเบียน 60 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
08.00 – 09.00 น. ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้าค่าย 60 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ 
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดทางราชการ (ในหอประชุม) 

- กล่าวรายงาน 
- ประธานกล่าวเปิด ให้โอวาทและ 
ถวายราชสดุดี 

60 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
และอุดมการณ์ลูกเสือ 
 
 

10.00 – 10.30 น. พิธีเปิดทางการลูกเสือ (รอบเสาธง) 
- ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวต้อนรับ 
- แนะน าคณะวิทยากร 

30 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 

10.30 – 11.15 น. วิชาประวัติลูกเสือไทย 45 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 

11.15 – 12.00 น. วิชาประวัติลูกเสือโลก 45 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 60 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
13.00 – 13.30 น. นันทนาการ 30 กิจกรรมนันทนาการ 
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วัน – เวลา กิจกรรม 
เวลา 
(นาที) 

ขอบข่ายเนื้อหา 

13.30 – 14.30 น. 
 
14.30 – 17.00 น. 
17.00 – 18.00 น. 
18.00 – 19.00 น. 
 

วิชาวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สัญญาณนกหวีด และระเบียบแถว 
วิชาชาวค่าย 
ฐานท่ี 1 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ฐานท่ี 2 สุขาภิบาล 
ฐานท่ี 3 อุปกรณ์ครัว 
ฐานท่ี 4 เต็นท์ 
ประกอบอาหารแบบชาวค่าย 
ชักธงลง/รับประทานอาหาร  
ภารกิจส่วนตัว 

60 
 

150 
60 
60 

กิจกรรมทักษะลูกเสือ 
 
กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม 
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
 

 

19.00 – 19.30 น. นันทนาการ 30 กิจกรรมนันทนาการ 
19.30 – 21.30 น. พิธีประจ ากองลูกเสือวิสามัญ 120 กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ 
21.30 น. นัดหมาย สวดมนต์ เข้านอน 30 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
วันท่ี 2    
05.00 – 05.30 น. ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว  60 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
05.30 – 06.30 น. กายบริหาร/ระเบียบแถว/ประกอบ

อาหาร 
60 กิจกรรมกลางแจ้ง/ทักษะ

ลูกเสือ 
06.30 – 07.30 น. รับประทานอาหาร/ภารกิจส่วนตัว 60 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
07.30 – 08.00 น. ตรวจเยี่ยม 

สายท่ี 1 เครื่องแบบ ท่ีพัก สุขาภิบาล 
สายท่ี 2 เครื่องแบบ ท่ีพัก สุขาภิบาล 
สายบริการ (พิเศษ) ความสะอาด 
ความเรียบร้อยรอบบริเวณ 

30 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

08.00 – 08.30 น. ประชุมกองรอบเสาธง 30 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 

08.30 – 09.00 น. นันทนาการ 30 กิจกรรมนันทนาการ 
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วัน – เวลา กิจกรรม 
เวลา 
(นาที) 

ขอบข่ายเนื้อหา 

08.30 – 09.00 น. ส ารวจชุมชน 180 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 60 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
13.00 – 13.30 น. 
13.30 – 14.30 น. 
14.30 – 16.00 น.  
 
 
 
16.00 – 17.00 น. 
17.00 – 18.00 น. 
18.00 – 19.00 น. 

นันทนาการ 30 กิจกรรมนันทนาการ 
วิชาแผนที่ – เข็มทิศ 
กิจกรรมบุกเบิก 
- ผูกประกบ 
- ผูกกากบาท 
- ผูกทแยง 
การชุมนุมรอบกองไฟ (ทฤษฎี) 
ประกอบอาหารแบบชาวค่าย 
ชักธงลง/รับประทานอาหาร/ภารกิจ
ส่วนตัว 

60 
90 
 
 
 

60 
60 
60 

กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ 
กิจกรรมฝึกทักษะลูกเสือ 
 
 
 
กิจกรรมนันทนาการ  
และชุมนุมรอบกองไฟ 
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
กิจกรรมนันทนาการ  
และชุมนุมรอบกองไฟ 

19.00 – 21.00 น. ชุมนุมรอบกองไฟ (ปฏิบัติ) 120 

21.00 – 21.30 น. นัดหมาย สวดมนต์ เข้านอน  30 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
วันท่ี 3    
05.00 – 05.30 น. ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว  60 กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
05.30 – 06.30 น. กายบริหาร/ระเบียบแถว/ประกอบ

อาหาร 
รับประทานอาหาร/ภารกิจส่วนตัว 
ตรวจเยี่ยม 
สายท่ี 1 เครื่องแบบ ท่ีพัก สุขาภิบาล 
สายท่ี 2 เครื่องแบบ ท่ีพัก สุขาภิบาล 
สายบริการ ความสะอาดบริเวณ 
 

60 
 

60 
30 

กิจกรรมกลางแจ้ง/ทักษะ
ลูกเสือ 
กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

 
06.30 – 07.30 น. 
07.30 – 08.00 น. 
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วัน – เวลา กิจกรรม 
เวลา 
(นาที) 

ขอบข่ายเนื้อหา 

08.00 – 08.30 น. ประชุมกองรอบเสาธง 30 กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 

08.30 – 09.00 น. นันทนาการ 30 กิจกรรมนันทนาการ 
09.00 – 12.00 น. วิชาปฐมพยาบาล 180 กิจกรรมทักษะลูกเสือ 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 13.30 น. 
13.30 – 14.30 น. 
 
14.30 – 15.30 น.  
 
15.30 – 16.30 น. 
 
 
16.30 น. 

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

60 
30 
60 
 

60 
 

60 

กิจกรรมชีวิตชาวค่าย 
กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 
กิจกรรมน าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 
 
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์
ลูกเสือ 

 

 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 การวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม  
          และชีวิตชาวค่าย  
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 1 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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เร่ืองที่ 2 การใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรม 
  กิจกรรมในค่ายพักแรมมีหลากหลายมากมาย ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
และอุดมการณ์ลูกเสือ กิจกรรมสร้างค่ายพักแรม กิจกรรมชีวิตชาวค่าย กิจกรรมทักษะลูกเสือ 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมนันทนาการ และชุมนุมรอบกองไฟ ตลอดจนกิจกรรมน าเสนอ 
ผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งได้ด าเนินการไว้ก่อนการเข้าค่ายพัก
แรม ซึ่งกิจกรรมท้ังหลายเหล่านี้ได้ก าหนดให้ลูกเสือทุกคน ทุกหมู่ ร่วมกันคิดแก้ปัญหา ร่วมกัน
วางแผน ลองผิดลองถูกร่วมกัน ตัดสินใจปฏิบัติร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความภาคภูมิใจ
ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมจะท าให้ลูกเสือได้สัมผัสประสบการณ์ของการผจญภัย การมีเพื่อน 
การได้สัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การได้หัวเราะอย่างมีความสุข และมีความส าเร็จสุขสม
ร่วมกัน 
  การใช้ชีวิตชาวค่าย และการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรม เป็นการฝึก
ทักษะชีวิต ฝึกให้รู้จักความเอื้ออาทร ความเข้าใจ รู้จักการให้อภัย รู้จักรู้รัก รู้สามัคคี รู้จักหน้าท่ี 
มีวินัย รู้จักการปรับตัวเข้าหากัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสถานการณ์ท่ีคับขัน  
และมีข้อจ ากัดมากมาย ท าให้มีโอกาสพัฒนากระบวนความคิดจากการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  
การท างานเป็นหมู่ ยอมรับบทบาท หน้าท่ีของกันและกัน พัฒนาความเป็นผู้น า ผู้ตาม 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย เพื่อการเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 
กิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 การใช้ชีวิตชาวค่ายร่วมกับผู้อื่นในค่ายพักแรม  
(ให้ผู้เรียนไปท ากิจกรรมท้ายเรื่องที่ 2 ที่สมดุบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดวิชา) 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับชดุวิชา รายวิชาเลือกบังคับ 
และสมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา 

ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุร ี

  
1. นายกฤตชัย   อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. 
2. นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน.  
3. นางสุรีวัลย์   ลิ้มพิพัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการศึกษา 
4. นางรุ่งอรุณ   ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. นางสาววราภรณ์  ศิริวรรณ  ข้าราชการบ านาญ 
6. นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิชย์ ข้าราชการบ านาญ 
7. นายไพฑูรย์    ลิศนันท์   ข้าราชการบ านาญ 
8. นายเจริญศักดิ์   ดีแสน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 
9. นายอนันต์  คงชุม  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย 
10. นายวรวุฒิ  หุนมาตรา   ผู้อ านวยการ กศน.เขตคลองสาน กทม. 
11. นางสาววิมลรัตน์  ภูริคุปต์ ผู้อ านวยการ กศน.เขตบางเขน กทม. 
12. นางอุบลรัตน์  ชุนหพันธ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
13. นายไพโรจน์  กันทพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนล ามหาเมฆ  
  (ประชาราตรีอนุสรณ์) จังหวัดปทุมธานี 
14. ว่าท่ีร้อยตรี สุเมธ  สุจริยวงศ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนงามมานะ (แผน – ทับอุทิศ) 
15. นายบวรวิทย์  เลิศไกร รองผู้อ านวยการโรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 
16. นายบันเทิง  จันทร์นิเวศน์ โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
17. นางสาวสโรชา  บุรีศรี เลขานุการฯ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
18. นายกฤตพัฒน์  นิชัยวรุตมะ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
19. นางกนกวรรณ  นิ่มเจริญ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
20. นายเอกสิทธิ์  สวัสดิ์วงค์ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
21. นายเอกชัย  ล าเหลือ  ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
22. นายศรัณยพงศ์  ขัติยะนนท์ กศน.อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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23. นายขวัญชัย  เนียมหอม กศน.อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
24. นางสาววรรณพร  ปัทมานนท์   กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
25. นางสาวเบ็ญจวรรณ  อ าไพศรี กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
26. นางเยาวรัตน์  ปิ่นมณีวงศ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
27. นางสาวฐิติมา  วงศ์บัณฑวรรณ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
28. นางกมลทิพย์  ช่วยแก้ว กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 
29. นางสาวสุจริยา  พุ่มไสล กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 
30. นายจตุรงค์  ทองดารา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
31. นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
32. นายชัยวิชิต  สารัญ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ 
และสมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา 

ครั้งที่ 2 วันที่ 12 – 16 มนีาคม 2561  
ณ หัองประชุมอารีย์ กุลตัณฑ์ อาคาร กศน.ชั้น 6 

 
นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ    ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
                                                และการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววราภรณ์  ศิริวรรณ   ข้าราชการบ านาญ 
นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิช   ข้าราชการบ านาญ 
นายเจริญศักดิ์  ดีแสน    ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 
นายบันเทิง  จันทร์นิเวศน์   โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดอุปถัมภ์” 
นายขวัญชัย  เนียมหอม   กศน.อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
นายชัยวิชิต  สารัญ    กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ 
และสมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา 

ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 30 มนีาคม 2561 
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

 
นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
                                                       และการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววราภรณ์  ศิริวรรณ ข้าราชการบ านาญ 
นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิช  ข้าราชการบ านาญ 
นายเจริญศักดิ์  ดีแสน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาล าปาง 
นายบันเทิง  จันทร์นิเวศน์ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดอุปถัมภ์” 
นายขวัญชัย  เนียมหอม กศน.อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
นายชัยวิชิต  สารัญ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
 ตามอัธยาศัย 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการต้นฉบับชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ 
และสมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาลูกเสือ กศน. ทั้ง 3 ระดับการศึกษา 

ครั้งที่ 3 วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561  
ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ นนทบุร ี

 
นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

                                    และการศึกษาตามอัธยาศัย 
นางสาววราภรณ์  ศิริวรรณ ข้าราชการบ านาญ 
นางสาวเนาวเรศ  น้อยพานิช    ข้าราชการบ านาญ 
นางนพรัตน์  เวโรจน์เสรีวงศ์    ข้าราชการบ านาญ 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. 
นางสาววิเลขา  ลสีุวรรณ ์ รองเลขาธิการ กศน. 
นางสาววราภรณ์  ศิริวรรณ ข้าราชการบ านาญ 
นางรุ่งอรุณ  ไสยโสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
                                                และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
คณะท างาน 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
                                               กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
ผู้พิมพ์ตน้ฉบับ 
นางสาวทิพวรรณ  วงค์เรือน กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
นางสาววิยะดา  ทองด ี กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
นางสาวนภาพร  อมรเดชาวัฒน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
นางวรรณี  ศรีศิริวรรณกุล กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
นางสาวชาลินี  ธรรมธิษา กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
นางสาวชมพูนท  สังข์พิชัย กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 
ผู้ออกแบบปก 
นายศุภโชค  ศรีรัตนศิลป์ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
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