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เพ่ือจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน 
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"...ความซ่ือสัตย สุจริต 
เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง 

เด็ก ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง 
เพ่ือจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน 

และมีชีวิตท่ีสะอาด ท่ีเจริญม่ันคง..."
 
 
 
 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง  
เด็ก ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง  
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"...ความซ่ือสัตย สุจริต 
เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง 

เด็ก ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง 
เพ่ือจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน 

และมีชีวิตท่ีสะอาด ท่ีเจริญม่ันคง..."
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เปนพ้ืนฐานของความดีทุกอยาง  
เด็ก ๆ จึงตองฝกฝนอบรมใหเกิดมีขึ้นในตนเอง  

เพ่ือจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มีประโยชน  
..." 



๑ 
 

ความเปนมา 
 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ี      

ในการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ใหความสําคัญกับ
สถาบันการศึกษาในการอบรมบมนิสัยใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม ซ่ึงหัวใจสําคัญของการศึกษา คือ การทําใหคนเปนคนดี เปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ท้ังตอ
สังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอประเทศชาติ การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริตจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง     
เอาใจใสดูแลไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรู มีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย สติปญญา ศีลธรรม 
และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี สามารถปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมมีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม จึงไดประสานความรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมี      
การเรียนการสอนเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ        
เพ่ือปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบไป 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ดําเนินการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใชกลไกทางการศึกษา เม่ือวันท่ี 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเห็นชอบรวมกันในการสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และประสาน
การเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ อันเปนการยกระดับใหกระทรวง        
ศึกษาธิการไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กับสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับการอนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานัก       
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 
และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมืองรับผิดชอบ “โครงการลูกเสือ         
ชอสะอาด” ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนเจาภาพในการจัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง 
ความรวมมือในกิจการลูกเสือเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ ในพิธีมอบนโยบาย “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ” เม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. จัดทําตราสัญลักษณ “ลูกเสือชอสะอาด” เพ่ือใชในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท 

ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๔ 
 

คํานํา 
 
คูมือการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดจัดทําข้ึนสําหรับลูกเสือท้ัง 4 ประเภท คือ ลูกเสือ

สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกการเปนพลเมืองดี            
มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับปญหาและภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศ ปฏิบัติตน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจติสาธารณะ มีสวนรวมสรางสรรคสังคมใหโปรงใส นํากระบวนการลูกเสือไปรณรงค
เสริมสรางสังคมสุจริต เปนธรรม ชวยใหสังคมมีสันติสุข มีสวนรวมในการตอตานการทุจริต ตลอดจนสงเสริม      
ใหเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรค รวมถึงดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

การจัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแตงต้ังคณะบุคคลรวมกันดําเนินการ คือ
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด และคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรม
ลูกเสือชอสะอาด ตลอดจนไดรับความรวมมือจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย และผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการลูกเสือหลายทาน จนทําใหหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณมา           
ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 คณะทํางาน 
 กันยายน 2557 
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๑ 
 

ความเปนมา 
 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ี      

ในการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ใหความสําคัญกับ
สถาบันการศึกษาในการอบรมบมนิสัยใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม ซ่ึงหัวใจสําคัญของการศึกษา คือ การทําใหคนเปนคนดี เปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ท้ังตอ
สังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอประเทศชาติ การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริตจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง     
เอาใจใสดูแลไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรู มีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย สติปญญา ศีลธรรม 
และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี สามารถปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมมีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม จึงไดประสานความรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมี      
การเรียนการสอนเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ        
เพ่ือปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบไป 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ดําเนินการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยใชกลไกทางการศึกษา เม่ือวันท่ี 
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเห็นชอบรวมกันในการสงเสริม สนับสนุน เผยแพร และประสาน
การเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ใหหนวยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ อันเปนการยกระดับใหกระทรวง        
ศึกษาธิการไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กับสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับการอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิงจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานัก       
การลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท ไดแก ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ 
และสํานักงาน ป.ป.ช. ไดมอบหมายใหสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมืองรับผิดชอบ “โครงการลูกเสือ         
ชอสะอาด” ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เปนเจาภาพในการจัดพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง 
ความรวมมือในกิจการลูกเสือเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระหวางสํานักงาน ป.ป.ช. กับสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ ในพิธีมอบนโยบาย “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ” เม่ือวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

๒. จัดทําตราสัญลักษณ “ลูกเสือชอสะอาด” เพ่ือใชในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท 

ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข



๓ 
 

อารัมภบทลูกเสือสํารองชอสะอาด 
 
ลูกเสือสํารองเปนลูกเสือปฐมวัย ซ่ึงถือเปนการเริ่มตนของการเปนลูกเสือ โดยเปนเด็กนักเรียนท่ีมีอายุ

ระหวาง ๘ ป ไมเกิน ๑๑ ป หรือกําลังเรียนอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ และเม่ือเขาสูกระบวนการเปน
ลูกเสือสํารองแลว วิชาตลอดจนความรูและกิจกรรมของลูกเสือสํารองซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ จะทําใหเด็ก ๆ 
เหลานั้นไดรับความรู การเรียนรูในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ความสนุกสนาน มีพัฒนาการในเชิงพฤติกรรมต้ังแต
เยาววัยสูความเติบใหญท่ีดี มีคุณคาในภายภาคหนา ความสนุกสนานท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ เพ่ือสรางเสริม
สติปญญา ความเฉลียวฉลาด ความมีระเบียบวินัย และมีความเขาใจในเบื้องตนเก่ียวกับหนาท่ีและ          
ความรับผิดชอบอันเกิดจากระบบหมูของลูกเสือสํารองนั่นเอง 

 สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดต้ังกองลูกเสือสํารองข้ึนเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
โดยกําหนดตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ คือ ลูกเสือท่ีมี    
อายุ ๘ - ๑๑ ป แตเม่ือกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมบังคับในหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอเนื่องถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกําหนดใหโรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสํารองในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ เปนตนมา 

 ในปจจุบันนี้  สังคมไทยไดรับผลกระทบจากคานิยมในวัตถุท่ีมุงแสวงหาความร่ํารวยเปนหลัก            
โดยละเลยคุณธรรมความดี การสรางสังคมใหเปนสังคมคุณธรรม จึงตองเริ่มตนท่ีเด็กกอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เรื่องของความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากเรื่องการมีคุณธรรมและสํานึกในเรื่องจริยธรรม วินัย ซ่ึงประเด็น
สําคัญน้ีมีความออนแอจนเห็นไดชัดวาการทุจริตไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในบางระดับแลว เชน เม่ือมี 
การทุจริตเกิดข้ึนจนเปนท่ีเปดเผย สังคมก็ไมไดใหความสนใจ และปฏิกิริยาท่ีตานทานในเร่ืองนี้ลดนอยมาก 
ฉะนั้น ถาปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้ยังดํารงอยูตอไปโดยไมคิดทําการแกไขและขจัดใหหมดสิ้น            
ความลมเหลวในดานคุณธรรม จริยธรรม จะเปนเรื่องปกติของสังคมไทย อันเปนสาเหตุท่ีจะทําใหเกิด          
ผลเสียหายท่ีตามมา จนเปนผลใหการพัฒนาชาติบานเมืองไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงมีอํานาจและบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการปองกัน
การทุจริตในทุกรูปแบบ และเสริมสรางเจตคติ คานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต เห็นควรวานาจะมีกลไกหรือ
นวัตกรรมใหม ๆ นํามาใชเปนเครื่องมือในการปลูกฝงคานิยมของการเปนพลเมืองดี ท่ีมีความตอเนื่องและ      
เกิดประโยชนอยางจริงจัง จึงเห็นวากระบวนการลูกเสือเปนกิจกรรมท่ีดี และมีความเปนสากลท่ีนานา
อารยประเทศท่ัวโลกนําไปใชในการพัฒนาพลเมืองของประเทศตนเองมาอยางยาวนาน เปนเวลากวารอยปแลว 
โดยจะเริ่มทําการปลูกฝงคุณความดีใหแกเด็กต้ังแตปฐมวัยจนถึงวัยหนุมสาว และมีกระบวนการปลูกฝงในเรื่อง
ของความซ่ือสัตย สุจริต ความกตัญูรูคุณ ความถูกตองในสังคม การไมเอารัดเอาเปรียบ โปรงใส ตลอดจน
ความเสียสละและการมีวินัย 

ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการวางแนวทางและจัดทําหลักสูตรลูกเสือ
สํารองชอสะอาดข้ึน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานใหแกเด็กปฐมวัย โดยอาศัยเนื้อหาสาระและกิจกรรมลูกเสือสํารอง         
ท่ีมีอยูเดิมมาผสมผสานกับความรูดานพลเมืองศึกษา (Civic Education) ท่ีมีความจําเปนและเปนปจจุบัน         
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม เกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม          
อยางแทจริง  

 

๔. ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป
เก่ียวกับกิจการลูกเสือ เม่ือวันท่ี 

๕. ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือใหกับ
บุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. ร

๖. ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู
ชั้นสูง รุนท่ี ๖๖๙ ของสํานักงาน ป

๗. จัดต้ังสโมสรลูกเสือ สํานักงาน ป
๘. ทดลองใชหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ท้ัง 
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ในเดือนสิงหาคม พ
เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานใน

ท่ัวประเทศ พรอมท้ังผลักดันใหเปนวิชาพิเศษตอไป
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

๒ 

กํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป
เก่ียวกับกิจการลูกเสือ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือใหกับ
ระหวางวันท่ี ๑๒ - ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู
ของสํานักงาน ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จัดต้ังสโมสรลูกเสือ สํานักงาน ป.ป.ช. เม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ทดลองใชหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ท้ัง ๔ ประเภท ระหวางเดือนพฤษภาคม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ในเดือนสิงหาคม พ

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา
นใหเปนวิชาพิเศษตอไป 

 
 
 
 

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

กับกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  
 
 
 
 
 
 
 

กํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือใหกับ

ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู

๒๕๕๗ 
ประเภท ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จะมีการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

ค



๓ 
 

อารัมภบทลูกเสือสํารองชอสะอาด 
 
ลูกเสือสํารองเปนลูกเสือปฐมวัย ซ่ึงถือเปนการเริ่มตนของการเปนลูกเสือ โดยเปนเด็กนักเรียนท่ีมีอายุ

ระหวาง ๘ ป ไมเกิน ๑๑ ป หรือกําลังเรียนอยูระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ และเม่ือเขาสูกระบวนการเปน
ลูกเสือสํารองแลว วิชาตลอดจนความรูและกิจกรรมของลูกเสือสํารองซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ จะทําใหเด็ก ๆ 
เหลานั้นไดรับความรู การเรียนรูในการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ความสนุกสนาน มีพัฒนาการในเชิงพฤติกรรมต้ังแต
เยาววัยสูความเติบใหญท่ีดี มีคุณคาในภายภาคหนา ความสนุกสนานท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ เพ่ือสรางเสริม
สติปญญา ความเฉลียวฉลาด ความมีระเบียบวินัย และมีความเขาใจในเบ้ืองตนเก่ียวกับหนาท่ีและ          
ความรับผิดชอบอันเกิดจากระบบหมูของลูกเสือสํารองนั่นเอง 

 สําหรับประเทศไทยไดมีการจัดต้ังกองลูกเสือสํารองข้ึนเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ 
โดยกําหนดตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ คือ ลูกเสือท่ีมี    
อายุ ๘ - ๑๑ ป แตเม่ือกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมบังคับในหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอเนื่องถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกําหนดใหโรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสํารองในชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ เปนตนมา 

 ในปจจุบันนี้  สังคมไทยไดรับผลกระทบจากคานิยมในวัตถุท่ีมุงแสวงหาความร่ํารวยเปนหลัก            
โดยละเลยคุณธรรมความดี การสรางสังคมใหเปนสังคมคุณธรรม จึงตองเริ่มตนท่ีเด็กกอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เรื่องของความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากเรื่องการมีคุณธรรมและสํานึกในเรื่องจริยธรรม วินัย ซ่ึงประเด็น
สําคัญน้ีมีความออนแอจนเห็นไดชัดวาการทุจริตไดรับการยอมรับจากสังคมไทยในบางระดับแลว เชน เม่ือมี 
การทุจริตเกิดข้ึนจนเปนท่ีเปดเผย สังคมก็ไมไดใหความสนใจ และปฏิกิริยาท่ีตานทานในเร่ืองนี้ลดนอยมาก 
ฉะนั้น ถาปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้ยังดํารงอยูตอไปโดยไมคิดทําการแกไขและขจัดใหหมดสิ้น            
ความลมเหลวในดานคุณธรรม จริยธรรม จะเปนเรื่องปกติของสังคมไทย อันเปนสาเหตุท่ีจะทําใหเกิด          
ผลเสียหายท่ีตามมา จนเปนผลใหการพัฒนาชาติบานเมืองไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงมีอํานาจและบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการปองกัน
การทุจริตในทุกรูปแบบ และเสริมสรางเจตคติ คานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต เห็นควรวานาจะมีกลไกหรือ
นวัตกรรมใหม ๆ นํามาใชเปนเครื่องมือในการปลูกฝงคานิยมของการเปนพลเมืองดี ท่ีมีความตอเนื่องและ      
เกิดประโยชนอยางจริงจัง จึงเห็นวากระบวนการลูกเสือเปนกิจกรรมท่ีดี และมีความเปนสากลท่ีนานา
อารยประเทศท่ัวโลกนําไปใชในการพัฒนาพลเมืองของประเทศตนเองมาอยางยาวนาน เปนเวลากวารอยปแลว 
โดยจะเริ่มทําการปลูกฝงคุณความดีใหแกเด็กต้ังแตปฐมวัยจนถึงวัยหนุมสาว และมีกระบวนการปลูกฝงในเรื่อง
ของความซ่ือสัตย สุจริต ความกตัญูรูคุณ ความถูกตองในสังคม การไมเอารัดเอาเปรียบ โปรงใส ตลอดจน
ความเสียสละและการมีวินัย 

ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ซ่ึงรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ และสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการวางแนวทางและจัดทําหลักสูตรลูกเสือ
สํารองชอสะอาดข้ึน เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานใหแกเด็กปฐมวัย โดยอาศัยเนื้อหาสาระและกิจกรรมลูกเสือสํารอง         
ท่ีมีอยูเดิมมาผสมผสานกับความรูดานพลเมืองศึกษา (Civic Education) ท่ีมีความจําเปนและเปนปจจุบัน         
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีเหมาะสม เกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม          
อยางแทจริง  

ง



๑ 
 

                                                                                                            หนา 
สวนท่ี ๓  กิจกรรมเสนอแนะ                  

การประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด ๑๒๕  
แนวทางการจัดต้ังกองลูกเสือสํารองในสถานศึกษา ๑๒๖        
เกณฑการจัดต้ังลูกเสือสํารองชอสะอาดในสถานศึกษา                                 ๑๒๘ 

บรรณานุกรม                 ๑๒๙ 
ภาคผนวก              

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ๑๓๒ 
คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) ๑๓๔ 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด  ๑๓๕ 

 เพลงลูกเสือชอสะอาด                ๑๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

๑ 
 

สารบัญ 
 
                                                                                                 หนา 

คํานํา ก 
ความเปนมา            ข 
อารัมภบทลูกเสือสํารองชอสะอาด         ง 
สารบัญ จ 
สวนท่ี ๑ โครงสรางหลักสูตร          

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด  ๒ 
การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด  ๓ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม  ๔ 
มาตรฐานผูผานการฝกอบรม  ๔ 
คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  ๔ 
ระยะเวลาในการฝกอบรม  ๔ 
คําอธิบายหลักสูตร  ๔ 
กิจกรรม/รายวิชา  ๔ 
วิธีการฝกอบรม ๕ 
การประเมินผล  ๕ 
เกณฑการผานหลักสูตร  ๕ 
สื่อการฝกอบรม  ๕ 
ตารางการฝกอบรม  ๖ 

สวนท่ี ๒ กิจกรรม/รายวิชา และเนื้อหาสาระ        
 คําแนะนําท่ัวไป         ๑๐ 
 วัตถุประสงคของการฝกอบรม       ๑๕ 
 ปฐมนิเทศการฝกอบรม        ๑๘ 
           ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ    ๒๕ 
 ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง   ๓๙  

 ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ)     ๕๘ 
 ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย     ๖๕ 
 ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา     ๗๘ 
 ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง      ๑๐๐

จ



๑ 
 

                                                                                                            หนา 
สวนท่ี ๓  กิจกรรมเสนอแนะ                  

การประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด ๑๒๕  
แนวทางการจัดต้ังกองลูกเสือสํารองในสถานศึกษา ๑๒๖        
เกณฑการจัดต้ังลูกเสือสํารองชอสะอาดในสถานศึกษา                                 ๑๒๘ 

บรรณานุกรม                 ๑๒๙ 
ภาคผนวก              

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ๑๓๒ 
คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) ๑๓๔ 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด  ๑๓๕ 

 เพลงลูกเสือชอสะอาด                ๑๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ฉ



ส่วนที่ ๑ 
โครงสร้างหลักสูตร

๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
 

ลําดับ ช่ือ/กิจกรรม รูปแบบ เวลา 
(นาที) 

๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม การบรรยาย ๓๐ 

๒ ปฐมนิเทศการฝกอบรม การบรรยาย ๙๐ 

๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ 

• เพลง 
• เกมการทดสอบ 
• เกมการทํางานเปนทีม 
• บทบาทสมมติ 

๖๐ 

๔ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎ    
ของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต                
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 

• การสาธิต 
• บทบาทสมมติ 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) เกม/เพลง/การแสดงเงียบ ๑๒๐ 

๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย • บทบาทสมมติ/ละคร 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา • บทบาทสมมติ 
• ปฏิบัติ 

๙๐ 

๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง        
(การเปดประชุมกองพิเศษ, การเดินทางสํารวจ) 

• การเดินทางสํารวจ 
• กิจกรรมตามฐาน 

๑๘๐ 

รวม ๗๕๐  
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๑ 
 

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
 

ลําดับ ช่ือ/กิจกรรม รูปแบบ เวลา 
(นาที) 

๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม การบรรยาย ๓๐ 

๒ ปฐมนิเทศการฝกอบรม การบรรยาย ๙๐ 

๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ 

• เพลง 
• เกมการทดสอบ 
• เกมการทํางานเปนทีม 
• บทบาทสมมติ 

๖๐ 

๔ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎ    
ของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต                
ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 

• การสาธิต 
• บทบาทสมมติ 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) เกม/เพลง/การแสดงเงียบ ๑๒๐ 

๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย • บทบาทสมมติ/ละคร 
• ระดมสมอง 

๙๐ 

๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา • บทบาทสมมติ 
• ปฏิบัติ 

๙๐ 

๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง        
(การเปดประชุมกองพิเศษ, การเดินทางสํารวจ) 

• การเดินทางสํารวจ 
• กิจกรรมตามฐาน 

๑๘๐ 

รวม ๗๕๐  
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๓ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต 
๑.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนคนซ่ือสัตยสุจริต 

สงเสริมการปองกันการทุจริต และสามารถนําไปเผยแพรใหบุคคลในครอบครัว เพ่ือนและชุมชนได  
๑.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรคและ

ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
๒. มาตรฐานผูผานการฝกอบรม 

ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค ดานความซ่ือสัตยสุจริต เห็นความสําคัญของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติตนอยูบนวิถีชีวิตของสังคมไทย 
๓. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

เปนลูกเสือสํารอง เนตรนารีสํารอง 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน ๒ วัน (ไมพักคางคืน) ใชเวลาจํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 

ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปลูก
จิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยแกทุกภาคสวน และดําเนินการใหความรูและฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขยัน ประหยัด 
ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ) ท่ีควรรูจัก เคารพกฎหมาย เคารพตนเองและผูอ่ืน จิตอาสา 
การบริการ การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสํารอง การแสดงเงียบ จัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใหเห็นความสําคัญของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทาง
สรางสรรค ดํารงไวซึ่งความถูกตอง ความยุติธรรม สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
๖. กิจกรรม/รายวิชา 
 ๖.๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

๖.๒ การปฐมนิเทศ 
๖.๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๖.๔ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต            

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 
๖.๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) 
๖.๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย 
๖.๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา 
๖.๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง (การเปดประชุมกองพิเศษ การเดินทางสํารวจ) 
 

 

 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใน 

เครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด

ผาน 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด
๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๒. ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๓. ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
๔. ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับ
    สํารอง (ความซ่ือสัตยสุจริต
๕. ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง 
๖. ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย
๗. ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา
๘. ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง 

     (การเปดประชุมกองพิเศษ
 

๒ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภายใน ๓ เดือน

เครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึกษาตนเอง 

ไมผาน 

ลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

ความซ่ือสัตยสุจริต, ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 
สะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) 

ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง  

กองพิเศษ, การเดินทางสํารวจ) 

องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลักความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๒ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชุมชน 

ดําเนินการฝกอบรม 
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๓ 
 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต 
๑.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนคนซ่ือสัตยสุจริต 

สงเสริมการปองกันการทุจริต และสามารถนําไปเผยแพรใหบุคคลในครอบครัว เพ่ือนและชุมชนได  
๑.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรคและ

ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
๒. มาตรฐานผูผานการฝกอบรม 

ผูท่ีผานการฝกอบรมมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค ดานความซ่ือสัตยสุจริต เห็นความสําคัญของการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ปฏิบัติตนอยูบนวิถีชีวิตของสังคมไทย 
๓. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 

เปนลูกเสือสํารอง เนตรนารีสํารอง 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 

จํานวน ๒ วัน (ไมพักคางคืน) ใชเวลาจํานวน ๑๒ ชั่วโมง 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 

ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปลูก
จิตสํานึก คานิยมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัยแกทุกภาคสวน และดําเนินการใหความรูและฝกปฏิบัติ
เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ขยัน ประหยัด 
ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ) ท่ีควรรูจัก เคารพกฎหมาย เคารพตนเองและผูอ่ืน จิตอาสา 
การบริการ การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสํารอง การแสดงเงียบ จัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือใหเห็นความสําคัญของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทาง
สรางสรรค ดํารงไวซึ่งความถูกตอง ความยุติธรรม สามารถดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 
๖. กิจกรรม/รายวิชา 
 ๖.๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรม 

๖.๒ การปฐมนิเทศ 
๖.๓ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๖.๔ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง (ความซ่ือสัตยสุจ ริต            

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 
๖.๕ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ) 
๖.๖ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย 
๖.๗ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา 
๖.๘ ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง (การเปดประชุมกองพิเศษ การเดินทางสํารวจ) 
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๔ 
 

๗. วิธีการฝกอบรม 
๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ การสาธิต 
๗.๓ บทบาทสมมติ/การแสดงละคร 
๗.๔ กลุมสัมพันธ 
๗.๕ กิจกรรมเกมเงียบ 
๗.๖ กิจกรรมเดินสํารวจ 
๗.๗ กิจกรรมการแจง/กิจกรรมตามฐาน 
๗.๘ การระดมสมอง 

๘. การประเมินผล 
ประเมินผลจากการเขารับการฝกอบรมและเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย 
๘.๑ วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรม ประเมินความรู ประเมินผลงาน 
๘.๒ เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินความรู แบบประเมินผลงาน 
๘.๓ เกณฑการประเมินผล : ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานเกณฑการประเมินรายวิชาไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือเพ่ือขอเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด อยางนอย ๒ กิจกรรม             

หากไมผานเกณฑการประเมินผลใหปฏิบัติกิจกรรมอีกครั้ง ภายในระยะเวลา ๓ เดือน 
๑๐. ส่ือการฝกอบรม 

๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ 
๑๐.๒ ใบงาน ใบความรู ใบกิจกรรม การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ 
๑๐.๓ แผนภูมิ รูปภาพ แผนภาพ แผนพับ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๑๐.๔ แบบรายงานผลการเดินสํารวจ 
๑๐.๕ กระดาษ A4 
๑๐.๖ อุปกรณเครื่องเขียน ปากกาเคมี สีตกแตงงานฝมือ 
๑๐.๗ เพลง/เกม 
๑๐.๘ ภาพยนตร นิทาน เมาคลีลูกหมาปา 
๑๐.๙ เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา 

๑๐.๑๐ วีดิทัศน   
๑๐.๑๑ เครื่องฉายโปรเจคเตอร 
๑๐.๑๒ เครื่องเสียง 
๑๐.๑๓ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรับ ฯลฯ 
๑๐.๑๔ เครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง 
๑๐.๑๕ บทเพลง 
๑๐.๑๖ ไหมพรม 
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๕ 
 

ตารางการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
ระหวางวันท่ี ............เดือน................................ พ.ศ. .............. 

ณ  คายลูกเสือ............................................................................. 
 

วันแรกของการฝกอบรม 

เวลา นาที กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

๐๗.๐๐ - ๐๘.o๐ น. 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. 
 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๖๐ 
๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๐ 

 
๖๐ 
๙๐ 

 
๑๒๐ 

รายงานตัว 
พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม 
• ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชา     

พระรัตนตรัย 
• ผูสงเทียนชนวน 
• ผูสงพวงมาลัย 
• ประธานจุดเทียนธูปสักการะ ร. ๖ 
• พิธีถวายราชสดุดี 
• กลาวรายงาน 
• ประธานกลาวเปด 
พิธีเปดการฝกอบรมหนาเสาธง 
• ชักธง พิธีการทางศาสนา สงบนิ่ง 
• ผอ.ฝกกลาวตอนรับ, ชี้แจง

วัตถุประสงคการฝกอบรม 
ปฐมนิเทศ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรม 
กลุมสัมพันธ  
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสราง
จิตอาสา 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับ          
การบันเทิง (เกมเงียบ) 

................../และคณะ 
วิทยากรประจําวัน 
................................... 
 
................................... 
................................... 
ประธานฯ 
วิทยากรประจําวัน 
ผูรับผิดชอบโครงการ 
ประธานฯ 
วิทยากรประจําวัน 
 
 

ผูอํานวยการฝก 
 
ผูอํานวยการฝก 
................../และคณะ 
 
วิทยากรประจําวัน 
................../และคณะ 
 
................./และคณะ 

หองประชุม 
หองประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนาเสาธง 
 
 
 
นอกหองประชุม 
หองประชุม 
 
หองอาหาร 
หองประชุม 
 
หองประชุม 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. 
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7 
 

ตา
รา

งก
าร

ฝก
อบ

รม
หลั

กสู
ตร

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

 
 

วัน
ที่/

   
   

   
   

   
  

เวล
า 

๐๗
.๐๐

 - 
  ๐

๘.o
๐ 

น. 
๐๘

.๓๐
 - 

๑๐
.๓๐

 น
. 

๑๐
.๓๐

 - 
๑๑

.๓๐
 น

. 
๑๑

.๓๐
 - 

๑๒
.๓๐

 น
. 

๑๒
.๓๐

 - 
๑๔

.๐๐
 น

. 
๑๔

.๐๐
 - 

๑๖
.๐๐

 น
. 

วัน
ที่ 

๑ 
 

รา
ยง

าน
ตัว

 
 

•
ปฐ

มน
ิเท

ศ  
•

พิธ
ีเป

ดก
าร

ฝก
อบ

รม
  

•
พิธ

ีเป
ดร

อบ
เสา

ธง
  

•
ผอ

.ฝก
ชี้แ

จง
วัต

ถุป
ระ

สง
ค 

   
กา

รฝ
กอ

บร
ม 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กา

รจ
ัดกิ

จก
รร

มก
ลุม

สัม
พัน

ธ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กา

รส
รา

งจ
ิตอ

าส
า 

 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กา

รบั
นเทิ

ง (
เกม

เงีย
บ) 

  

วัน
ที่/

เวล
า 

๐๘
.๐๐

 - 
๐๘

.๓๐
 น

. 
๐๘

.๓๐
 - 

๑๐
.๓๐

 น
. 

๑๐
.๓๐

- ๑
๑.๓

๐ 
น. 

๑๒
.๓๐

 - 
๑๕

.๓๐
 น

. 
๑๕

.๓๐
 - 

๑๖
.๐๐

 น
. 

วัน
ที่ 

๒ 
พิธ

ีรอ
บเ

สา
ธง

 
ลูก

เสือ
สํา

รอ
งช

อส
ะอ

าด
กับ

กา
รร

ูจัก
เคา

รพ
กฎ

หม
าย

 
ลูก

เสือ
สํา

รอ
งช

อส
ะอ

าด
กับ

คํา
ปฏ

ิญา
ณแ

ละ
กฎ

ขอ
ง

ลูก
เสือ

สํา
รอ

ง (
คว

าม
ซื่อ

สัต
ย

สุจ
ริต

, ค
วา

มเอื้
อเฟ

อเผ
ื่อแ

ผ 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กิจ

กร
รม

กล
างแ

จง
   

   
   

  
(กา

รเป
ดป

ระ
ชุม

กอ
งพิ

เศษ
, 

กา
รเดิ

นท
างส

ําร
วจ

) 

ชี้แ
จง

กา
รจ

ัดตั้
งล

ูกเส
ือ  

   
   

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

   
   

   
   

  
ใน

สถ
าน

ศึก
ษา

 
/พิ

ธีป
ด/

ปร
ะเมิ

นผ
ล 

หม
าย

เหตุ
   

๑. 
ตา

รา
งก

าร
ฝก

อบ
รม

อา
จเป

ลี่ย
นแ

ปล
งต

าม
คว

าม
เห

มา
ะส

ม 
 

๒. 
คํา

วา
 “ล

ูกเส
ือ”

 ห
มา

ยร
วม

ถึง
 ลูก

เสือ
สํา

รอ
ง เ

นต
รน

าร
ีสํา

รอ
ง  

 
๓. 

กา
รน

ัดห
มา

ยกิ
จก

รร
มช

ุมน
ุมร

อบ
กอ

งไฟ
ให

อย
ูใน

ดุล
ยพิ

นิจ
ขอ

งพิ
ธีก

รป
ระ

จํา
วัน

 
 

๔. 
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รว
างแ

ละ
เคร

ื่อง
ดื่ม

 เว
ลา

 ๑
๐.๓

๐ 
- ๑

๐.๔
๕ 

น. 
แล

ะ ๑
๔.๓

๐ 
- ๑

๔.๔
๕ 

น.

๖ 
 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม                                                                  

เวลา นาที กิจกรรม ผูรับผิดชอบ สถานท่ี 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 

๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 
๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
 
 

๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๓๐ 
 

๙๐ 
 

๙๐ 
 
 
 

๖๐ 
๑๘๐ 

 
 

 
๓๐ 

พิธีรอบเสาธง 
ผูอํานวยการฝกปราศรัย 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจัก
เคารพกฎหมาย  
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับ         
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
• ความซ่ือสัตยสุจริต 
• ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรม
กลางแจง 
• การเปดประชุมกองพิเศษ   
• การเดินทางสํารวจ  
พิธีปดในหองอบรม 
• ผูอํานวยการฝกปราศรัย        

ครั้งสุดทายและใหโอวาท 
• กลาวปดการฝกอบรม 
พิธีปดรอบเสาธง 
• พิธีการทางศาสนา สงบนิ่ง            

ชักธงลง 
• สามัคคีชุมนุม/จับมือลา 

วิทยากรประจําวัน 
ผูอํานวยการฝก 
............../และคณะ 
 
…………../และคณะ 
 
 
 
วิทยากรประจําวัน 
…………../และคณะ 
 

 
วิทยากรประจําวัน 
ผูอํานวยการฝก 
 
 
วิทยากรประจําวัน 
ผูอํานวยการฝกและ
วิทยากรทุกคน 

หนาเสาธง 
 
หองประชุม 
 
หองประชุม 
 
 
 
หองอาหาร 
หองประชุม/ 
สนามฝก 
 
 
หองประชุม 
 
 
 
หนาเสาธง 
 

หมายเหตุ    ๑. ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือสํารอง เนตรนารีสํารอง 
๓. การนัดหมายกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟใหอยูในดุลยพินิจของพิธีกรประจําวัน 
๔. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
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7 
 

ตา
รา

งก
าร

ฝก
อบ

รม
หลั

กสู
ตร

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

 
 

วัน
ที่/

   
   

   
   

   
  

เวล
า 

๐๗
.๐๐

 - 
  ๐

๘.o
๐ 

น. 
๐๘

.๓๐
 - 

๑๐
.๓๐

 น
. 

๑๐
.๓๐

 - 
๑๑

.๓๐
 น

. 
๑๑

.๓๐
 - 

๑๒
.๓๐

 น
. 

๑๒
.๓๐

 - 
๑๔

.๐๐
 น

. 
๑๔

.๐๐
 - 

๑๖
.๐๐

 น
. 

วัน
ที่ 

๑ 
 

รา
ยง

าน
ตัว

 
 

•
ปฐ

มน
ิเท

ศ  
•

พิธ
ีเป

ดก
าร

ฝก
อบ

รม
  

•
พิธ

ีเป
ดร

อบ
เสา

ธง
  

•
ผอ

.ฝก
ชี้แ

จง
วัต

ถุป
ระ

สง
ค 

   
กา

รฝ
กอ

บร
ม 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กา

รจ
ัดกิ

จก
รร

มก
ลุม

สัม
พัน

ธ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กา

รส
รา

งจ
ิตอ

าส
า 

 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กา

รบั
นเทิ

ง (
เกม

เงีย
บ) 

  

วัน
ที่/

เวล
า 

๐๘
.๐๐

 - 
๐๘

.๓๐
 น

. 
๐๘

.๓๐
 - 

๑๐
.๓๐

 น
. 

๑๐
.๓๐

- ๑
๑.๓

๐ 
น. 

๑๒
.๓๐

 - 
๑๕

.๓๐
 น

. 
๑๕

.๓๐
 - 

๑๖
.๐๐

 น
. 

วัน
ที่ 

๒ 
พิธ

ีรอ
บเ

สา
ธง

 
ลูก

เสือ
สํา

รอ
งช

อส
ะอ

าด
กับ

กา
รร

ูจัก
เคา

รพ
กฎ

หม
าย

 
ลูก

เสือ
สํา

รอ
งช

อส
ะอ

าด
กับ

คํา
ปฏ

ิญา
ณแ

ละ
กฎ

ขอ
ง

ลูก
เสือ

สํา
รอ

ง (
คว

าม
ซื่อ

สัต
ย

สุจ
ริต

, ค
วา

มเอื้
อเฟ

อเผ
ื่อแ

ผ 

ลูก
เสือ

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

กับ
กิจ

กร
รม

กล
างแ

จง
   

   
   

  
(กา

รเป
ดป

ระ
ชุม

กอ
งพิ

เศษ
, 

กา
รเดิ

นท
างส

ําร
วจ

) 

ชี้แ
จง

กา
รจ

ัดตั้
งล

ูกเส
ือ  

   
   

สํา
รอ

งช
อส

ะอ
าด

   
   

   
   

  
ใน

สถ
าน

ศึก
ษา

 
/พิ

ธีป
ด/

ปร
ะเมิ

นผ
ล 

หม
าย

เหตุ
   

๑. 
ตา

รา
งก

าร
ฝก

อบ
รม

อา
จเป

ลี่ย
นแ

ปล
งต

าม
คว

าม
เห

มา
ะส

ม 
 

๒. 
คํา

วา
 “ล

ูกเส
ือ”

 ห
มา

ยร
วม

ถึง
 ลูก

เสือ
สํา

รอ
ง เ

นต
รน

าร
ีสํา

รอ
ง  

 
๓. 

กา
รน

ัดห
มา

ยกิ
จก

รร
มช

ุมน
ุมร

อบ
กอ

งไฟ
ให

อย
ูใน

ดุล
ยพิ

นิจ
ขอ

งพิ
ธีก

รป
ระ

จํา
วัน

 
 

๔. 
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รว
างแ

ละ
เคร

ื่อง
ดื่ม

 เว
ลา

 ๑
๐.๓

๐ 
- ๑

๐.๔
๕ 

น. 
แล

ะ ๑
๔.๓

๐ 
- ๑

๔.๔
๕ 

น.



ส่วนที่ ๒
กิจกรรม/รายวิชา

และเนื้อหาสาระ

8 
 

คําแนะนําท่ัวไป 
พิธีการของลูกเสือสํารองชอสะอาด 

 
๑. พิธีเปดการฝกอบรม 

๑.๑ พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม 
การเตรียมงาน 

๑) จัดต้ังโตะหมู บูชา ประกอบดวยพระพุทธรูป ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมท่ีกราบพระ 

๒) ถัดจากโตะหมูบูชาไปทางซาย ต้ังพระบรมรูปหรือฉายาลักษณรัชกาลท่ี ๖            
(ทรงเครื่องแบบลูกเสือ) พรอมเครื่องบูชา (เครื่องทองนอย) มีธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เลม และพานพุม การต้ัง
เครื่องทองนอยใหเอาพานพุมอยูดานใน ธูปเทียนอยูดานนอก  

๓) หากมีการอยูคายพักแรมตองมีเสาธงประจําคายดวย 
พิธีเปดการฝกอบรม 

๑) เม่ือประธานมาถึง เชิญนั่งพัก ณ ท่ีจัดไว ทุกคนยืนรับ ประธานนั่งจึงนั่ง 
๒) เม่ือถึงเวลาพิธีกรกลาวเชิญประธาน ประธานจุดเทียน - ธูปบูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือ

ศาสนาพุทธยืนพนมมือ ผูนับถือคริสตยืนสํารวม และผูนับถืออิสลามนั่งสํารวมอยูกับท่ีนั่ง 
๓) พิธีกรสงเทียนชนวนใหประธาน ประธานจุดเทียนทางซายมือของประธานกอน      

แลวจึงจุดเทียนเลมขวา เสร็จแลวจุดธูป (ทุกคนพนมมือ) พิธีกรรับเทียนชนวนจากประธานแลวดับเทียน 
ประธานคุกเขาลงท่ีกราบพระ กมกราบพระ ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืน (ทุกคนลดมือลงจากการพนมมือ) ถอยหลัง
ออกไป ๑ กาว ทําความเคารพธงชาติ โดยการถวายคํานับ (ลูกเสือทําวันทยหัตถ) 

๔) ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาท และบรรยายพิเศษ 
๑.๒ พิธีเปดการฝกอบรมรอบเสาธงในตอนเชาในระหวางการฝกอบรม 

    ความสําคัญ 
พิธีรอบเสาธง เปนกิจกรรมท่ีปลูกฝงความรักชาติ ศาสน กษัตริยของผูรับการฝกอบรม     

ทุกคน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มต้ังแตเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา แมแต
ระดับอุดมศึกษาก็ตองใหความสนใจในเรื่องดังกลาวเชนกัน เพราะประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมหนาเสาธง      
มีมากมาย เชน 

๑) การปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีกระทํา        
อยางตอเนื่องทุกวัยของผูเรียน 

๒) การรับขาวสารท่ีถือปฏิบัติรวมกัน ขาวจากงานตาง ๆ เชน งานวิชาการ งานกิจกรรม         
งานปกครอง งานวัดผลประเมินผล  

๓) การแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาดานการเปนผูนํา ดานความคิดเห็น ความกลา 
ในสิ่งท่ีถูกตองและท่ีควรกระทํา เปนการฝกความเปนผูนําใหกับนักเรียน นักศึกษา 

๔) การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เชน ระเบียบวาดวยเรื่องตาง ๆ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ แนวปฏิบัติของสถานศึกษานั้น ๆ นอกจากนั้นยังมีเรื่องเก่ียวกับความสํานึกในหนาท่ี ความซ่ือสัตย 
ความอดทน อดกลั้น อดออม การสรางวินัย การเสียสละ ความขยันหม่ันเพียร การทําความเคารพ ความกตัญู
กตเวทิตา การตอตานยาเสพติดใหโทษทุกชนิด และเรื่องอ่ืน ๆ 

 



10

8 
 

คําแนะนําท่ัวไป 
พิธีการของลูกเสือสํารองชอสะอาด 

 
๑. พิธีเปดการฝกอบรม 

๑.๑ พิธีเปดการฝกอบรมในหองประชุม 
การเตรียมงาน 

๑) จัดต้ังโตะหมู บูชา ประกอบดวยพระพุทธรูป ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมท่ีกราบพระ 

๒) ถัดจากโตะหมู บูชาไปทางซาย ต้ังพระบรมรูปหรือฉายาลักษณรัชกาลท่ี ๖            
(ทรงเครื่องแบบลูกเสือ) พรอมเครื่องบูชา (เครื่องทองนอย) มีธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เลม และพานพุม การต้ัง
เครื่องทองนอยใหเอาพานพุมอยูดานใน ธูปเทียนอยูดานนอก  

๓) หากมีการอยูคายพักแรมตองมีเสาธงประจําคายดวย 
พิธีเปดการฝกอบรม 

๑) เม่ือประธานมาถึง เชิญนั่งพัก ณ ท่ีจัดไว ทุกคนยืนรับ ประธานนั่งจึงนั่ง 
๒) เม่ือถึงเวลาพิธีกรกลาวเชิญประธาน ประธานจุดเทียน - ธูปบูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือ

ศาสนาพุทธยืนพนมมือ ผูนับถือคริสตยืนสํารวม และผูนับถืออิสลามนั่งสํารวมอยูกับท่ีนั่ง 
๓) พิธีกรสงเทียนชนวนใหประธาน ประธานจุดเทียนทางซายมือของประธานกอน      

แลวจึงจุดเทียนเลมขวา เสร็จแลวจุดธูป (ทุกคนพนมมือ) พิธีกรรับเทียนชนวนจากประธานแลวดับเทียน 
ประธานคุกเขาลงท่ีกราบพระ กมกราบพระ ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืน (ทุกคนลดมือลงจากการพนมมือ) ถอยหลัง
ออกไป ๑ กาว ทําความเคารพธงชาติ โดยการถวายคํานับ (ลูกเสือทําวันทยหัตถ) 

๔) ประธานท่ีประชุมกลาวเปดการฝกอบรม ใหโอวาท และบรรยายพิเศษ 
๑.๒ พิธีเปดการฝกอบรมรอบเสาธงในตอนเชาในระหวางการฝกอบรม 

    ความสําคัญ 
พิธีรอบเสาธง เปนกิจกรรมท่ีปลูกฝงความรักชาติ ศาสน กษัตริยของผูรับการฝกอบรม     

ทุกคน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มต้ังแตเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษา แมแต
ระดับอุดมศึกษาก็ตองใหความสนใจในเรื่องดังกลาวเชนกัน เพราะประโยชนท่ีไดรับจากกิจกรรมหนาเสาธง      
มีมากมาย เชน 

๑) การปลูกฝงใหมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีกระทํา        
อยางตอเนื่องทุกวัยของผูเรียน 

๒) การรับขาวสารท่ีถือปฏิบัติรวมกัน ขาวจากงานตาง ๆ เชน งานวิชาการ งานกิจกรรม         
งานปกครอง งานวัดผลประเมินผล  

๓) การแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาดานการเปนผูนํา ดานความคิดเห็น ความกลา 
ในสิ่งท่ีถูกตองและท่ีควรกระทํา เปนการฝกความเปนผูนําใหกับนักเรียน นักศึกษา 

๔) การฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เชน ระเบียบวาดวยเรื่องตาง ๆ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ แนวปฏิบัติของสถานศึกษานั้น ๆ นอกจากนั้นยังมีเรื่องเก่ียวกับความสํานึกในหนาท่ี ความซ่ือสัตย 
ความอดทน อดกลั้น อดออม การสรางวินัย การเสียสละ ความขยันหม่ันเพียร การทําความเคารพ ความกตัญู
กตเวทิตา การตอตานยาเสพติดใหโทษทุกชนิด และเรื่องอ่ืน ๆ 

 



11

9 
 

วิธีดําเนินการ 
พิธีกรคนหนึ่งซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฝกเปนผูดําเนินการ และใหมีการปฏิบัติ

ในการชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาตามลําดับ ดังนี้ 
๑) พิธีกรยืนหนาเสาธง หันหลังใหเสาธงหางประมาณ ๓ กาว อยูในทาตรง ใชคําสั่งเรียก 

“แพ็ก” โดยทําสัญญาณมือเรียกแถวเปนรูปครึ่งวงกลม 
๒) ผูเขารับการฝกอบรมเขาแถวครึ่งวงกลม โดยให 
• นายหมูของหมูแรกยืนเปนหลักอยูทางซายมือของผูเรียก หันหนามาทางดานหนา

ผูเรียก 
• นายหมูและสมาชิกในหมู ๒, ๓, ๔, ๕, ...... เขาแถวตอไปทางซายตามลําดับหมู         

เวนระยะเคียงระหวางบุคคลภายในหมู ๑ ชวงศอก โดยใหมือซายทาบสะโพกและดันศอกซายใหเปนแนวเดียว  
กับลําตัว ระยะเคียงระหวางหมู  ๑ ชวงแขน โดยใหรองนายหมูยกแขนซายข้ึนวัดระยะแลวเอาลง รองนายหมู
หมูสุดทายไมตองยกแขน 

• คนก่ึงกลางของหมูท่ีอยูตรงกลางของแถวท้ังหมดยืนตรงหนาผูเรียก 
• นายหมูหมูแรกผูเรียก และรองนายหมูหมูสุดทายเปนคนหลัก ยืนอยูในแนว

เดียวกัน คนอ่ืนจัดแถวเรียงไปตามลําดับหมูเปนแถวรูปครึ่งวงกลม (การจัดแถวใหกาวเขามาในวงเม่ือแถวหาง
และถอยหลังออกเม่ือแถวชิดเกินไป) 

๓) พิธีกรสั่ง “จัดแถว” เม่ือเห็นวาถูกตองเรียบรอยสั่ง “นิ่ง” ทุกคนสะบัดหนากลับ และ       
คนท่ียกศอกซายมือทาบสะโพกก็ลดมือซายลง ยืนอยูในทาตรง ระวังอยาใหวงกวางเกินไป เพราะจะทําให        
ไดยินเสียงพูดไมชัดเจน 

๔) ตอจากนั้นสั่ง “แพ็ก ตามระเบียบ - พัก” 
๕) ซักซอมแนะนําการปฏิบัติตามลําดับทุกข้ันตอนจนเขาใจดี 
๖) พิธีกรสั่ง “แพ็ก - ตรง” “ผูแทนหมูบริการ, ชักธง” พิธีกรกลับไปยืนริมสุดของแถว              

คณะวิทยากรซ่ึงยืนอยูในแถวหนากระดานหลังเสาธง  
๗) ผูแทนหมูบริการ ๒ คน ผูใดก็ไดไมวาผูชายหรือผูหญิง ผูแทนหมูอาจจะเปนนายหมู

และรองนายหมูก็ไดวิ่งไปท่ีเสาธง หยุดหางจากเสาธงประมาณ ๓ กาวในทาตรง ถาเปนผูชายและผูหญิง         
ใหผูชายยืนทางขวา ผูหญิงยืนทางซาย หันหนาเขาหาเสาธงทําความเคารพดวยทาวันทยหัตถพรอมกัน ลดมือ
ลงพรอมกัน ผูท่ียืนทางขวาเปนผูกาวเทาออกไป ๒ กาว นําดวยเทาซาย ยืนในทาตรงเทาชิด ปลดสายเชือกธง
ออก แลวถอยหลังกลับดวยเทาซายกอน แยกเชือกผูกธงชาติออกจากกันโดยใหธงชาติอยูกับคนทางขวา เชือกท่ี
จะชักใหอยูกับคนทางซาย เสนเชือกตรงกลางและผืนธงชาติไมหยอนแตะพ้ืนดิน 

๘) พิธีกรสั่ง “แพ็ก เคารพ - ธงชาติ” คณะผูใหการฝกอบรมซ่ึงยืนอยูทางดานหลังของ 
เสาธง ทําวันทยหัตถ 

๙) ผูแทนหมูบริการนํารองเพลงชาติในวรรคแรก ทุกคนท่ีรวมในพิธีรองเพลงชาติในวรรค
ตอไปจนจบ ผูชักธง (คนทางซาย) คอย ๆ สาวสายเชือกใหธงข้ึนสูยอดเสาชา ๆ ใหสายเชือกตึง สวนคนขางขวา
ผอนสายเชือกใหธงคอย ๆ ข้ึนไป และคุมสายเชือกใหตึงเสมอกัน ผูชักธงจะตองกะระยะวาพอเพลงชาติจะจบ 
กะใหระยะธงชาติหางจากปลายเสาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร พอเพลงชาติจบจึงกระตุกเชือกใหธงชาติถึง   
ปลายเสาพอดี เสร็จแลวคนทางขวารวบเชือกท้ัง ๒ เสน กาวเทาเขาไปผูกท่ีเสาธง นําดวยเทาซาย ยืนในทาตรง
เทาชิด แลวถอยหลังกลับมาอยูในท่ีเดิม ผูแทนหมูบริการท้ัง ๒ คนทําวันทยหัตถพรอมกัน เสร็จแลวกลับหลังหัน
วิ่งไปยืนในหมูของตนและอยูในทาตรง (ผูใหการฝกอบรมเอามือลงพรอมกับผูชักธง) 

10 
 

๑๐) วิธีปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา 
  ๑๐.๑) พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” “เตรียมตัวสวดมนต” ทุกคนถอดหมวก โดยปฏิบัติ 

ดังนี้ 
• วิทยากรสวมหมวกทรงออน (เบเร) ใชมือขวาจับท่ีหมวกดานขวาแลวถอด

หมวกพรอมกับยกมือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวก
หันเขาหาตัว ใหหมวกอยูระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

• ลูกเสือ เนตรนารีสํารอง ใชมือขวาจับท่ีปกหมวกดานหนาแลวถอดหมวก       
พรอมกับยกมือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย  

  ๑๐.๒) ผูแทนนําสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต      
ยืนอยูในแถวในอาการสงบนิ่ง ผูแทนนําสวดมนตไปทีละวรรคจนจบ   

๑๑) พิธีกรสั่ง “สงบนิ่ง” ทุกคนสงบนิ่ง โดยลดมือขวาท่ีถือหมวกไปอยูก่ึงกลางลําตัว         
แขนเหยียดตรงพรอมกับวางฝามือซายทับลงบนหลังมือขวา กมหนาเล็กนอย สงบนิ่งประมาณ ๑ นาที แลวเงย
หนาข้ึน 

๑๒) พิธีกรสั่ง “สวมหมวก” และยืนอยูในทาตรง 
๑๓) พิธีกรสั่ง “แพ็ก ตามระเบียบ - พัก”  
๑๔) พิธีกรหันหนามาทางผูอํานวยการฝกอบรมทําวันทยหัตถกลาววา “ขอเรียนเชิญ

ผูอํานวยการฝกอบรมครับ/คะ” 
๑๕) ผูอํานวยการฝกอบรมรับดวยทาวันทยหัตถ เดินออกจากแถวไปยืนดานหนาของ   

เสาธง หางประมาณ ๓ กาว 
๑๖) พิธีกรสั่ง “แพ็ก - ตรง” เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมทําความเคารพแลว พิธีกรสั่ง 

“แพ็ก ตามระเบียบ - พัก” 
๑๗) เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัยจบ ดําเนินการเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน 

เชน รายงานผลการตรวจเยี่ยม การใหโอวาทตามข้ันตอน จบแลวพิธีกรสั่ง “แพ็ก - ตรง” ทุกคนเคารพดวย     
ทาตรง ผูอํานวยการฝกอบรมทําวันทยหัตถตอบและลดมือลง พิธีกรสั่ง “แพ็ก ตามระเบียบ - พัก” 

๑๘) พิธีกรกาวไปยืนหนาเสาธง หางประมาณ ๓ กาว นัดหมายแลวสั่ง “แพ็ก - ตรง” 
“แพ็ก - แยก” 
หมายเหตุ 

• เม่ือพิธีกรจะใชคําสั่งทุกครั้ง ใหกาวเทาออกจากแถวคณะวิทยากร ๑ กาว เม่ือสั่งเสร็จ ถอยหลัง
กลับเขาไปอยูในแถวตามเดิม 

• เม่ือผู อํานวยการฝกอบรมจบการปราศรัย กลับหลังหันพรอมกับทําวันทยหัตถเ พ่ือแสดง        
ความขอบคุณคณะวิทยากรในแถว เดินกลับเขามาถึงแถว คณะวิทยากรท่ียืนอยูจึงแยกยายกันออกจากแถว 
ท้ังนี้ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย เหมาะสมเปนแบบอยางถือปฏิบัติใหเหมือนกัน  

• กรณีท่ีวิทยากรผูเดินทางมายังไมไดแนะนําตัว ใหมีการแนะนําตัวดวย 
• ถาเปนวันท่ีคลายวันเกิดของคณะผูใหการฝกอบรมหรือผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการฝกอบรม

กลาวอวยพร พรอมมอบของขวัญหรือชอดอกไม แลวรวมกันรองเพลงอวยพร ๒ จบ 
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๑๐) วิธีปฏิบัติขณะกระทําพิธีกรรมทางศาสนา 
  ๑๐.๑) พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” “เตรียมตัวสวดมนต” ทุกคนถอดหมวก โดยปฏิบัติ 

ดังนี้ 
• วิทยากรสวมหมวกทรงออน (เบเร) ใชมือขวาจับท่ีหมวกดานขวาแลวถอด

หมวกพรอมกับยกมือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย หนาหมวก
หันเขาหาตัว ใหหมวกอยูระหวางฝามือท้ังสองและหนีบหมวกไว 

• ลูกเสือ เนตรนารีสํารอง ใชมือขวาจับท่ีปกหมวกดานหนาแลวถอดหมวก       
พรอมกับยกมือซายข้ึนมาประกบกับมือขวาในทาพนมมือ ใหดานในของหมวกหันไปทางซาย  

  ๑๐.๒) ผูแทนนําสวดมนตบูชาพระรัตนตรัย ผูนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต      
ยืนอยูในแถวในอาการสงบนิ่ง ผูแทนนําสวดมนตไปทีละวรรคจนจบ   

๑๑) พิธีกรสั่ง “สงบนิ่ง” ทุกคนสงบนิ่ง โดยลดมือขวาท่ีถือหมวกไปอยูก่ึงกลางลําตัว         
แขนเหยียดตรงพรอมกับวางฝามือซายทับลงบนหลังมือขวา กมหนาเล็กนอย สงบนิ่งประมาณ ๑ นาที แลวเงย
หนาข้ึน 

๑๒) พิธีกรสั่ง “สวมหมวก” และยืนอยูในทาตรง 
๑๓) พิธีกรสั่ง “แพ็ก ตามระเบียบ - พัก”  
๑๔) พิธีกรหันหนามาทางผูอํานวยการฝกอบรมทําวันทยหัตถกลาววา “ขอเรียนเชิญ

ผูอํานวยการฝกอบรมครับ/คะ” 
๑๕) ผูอํานวยการฝกอบรมรับดวยทาวันทยหัตถ เดินออกจากแถวไปยืนดานหนาของ   
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๑๖) พิธีกรสั่ง “แพ็ก - ตรง” เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมทําความเคารพแลว พิธีกรสั่ง 
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หมายเหตุ 
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• ถาเปนวันท่ีคลายวันเกิดของคณะผูใหการฝกอบรมหรือผูเขารับการฝกอบรม ผูอํานวยการฝกอบรม

กลาวอวยพร พรอมมอบของขวัญหรือชอดอกไม แลวรวมกันรองเพลงอวยพร ๒ จบ 
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๑.๓ การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ ในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
เครื่องบูชา  

จัดต้ังไวหนาพระบรมรูป ควรมีเครื่องทองนอยและพานสําหรับวางพวงมาลัย หรือ       
ชอดอกไม ถาไมมีเครื่องทองนอยใหจัดเครื่องบูชา ดังนี้ 

๑) ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เลม หรือเครื่องทองนอย 
๒) พานสําหรับวางพวงมาลัย หรือชอดอกไม 

พิธีกร  
เชิญประธานในพิธีจุดธูปถวายราชสักการะหลังจากจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย แลว 

ประธานในพิธี ปฏิบัติดังนี้ 
๑) ประธานเดินเขามาในบริเวณพิธี ถอดหมวก เดินไปยังหนาพระบรมรูป หรือพระบรม

ฉายาสาทิสลักษณ ถาประธานแตงเครื่องแบบลูกเสือใหทําวันทยหัตถ หากประธานไมแตงเครื่องแบบลูกเสือ      
ใหถวายคํานับ ๑ ครั้ง รับพวงมาลัยหรือชอดอกไมจากเจาหนาท่ีวางบนพานหนาพระบรมรูป หรือพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ แลวจุดเทียน ธูป ตามลําดับ 

๒) นั่งคุกเขาประนมมือถวายบังคม ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืนทําวันทยหัตถหรือถวายคํานับ      
๑ ครั้ง 

๓) ถอยออกมานั่งเตรียมถวายราชสดุดี กาวเทาซายไปขางหนาครึ่งกาว คุกเขาลง ต้ังเขา
ซายนั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเขาขวา แขนซายวางพาดบนเขาซายเอียงไปทางขวาเล็กนอย        
เม่ือรองเพลงราชสดุดีใหกมหนาเล็กนอย และใหเงยหนาข้ึนตามเดิมเม่ือจบเพลง (ถาถือหมวกดวยใหปฏิบัติตาม
คูมือการฝกระเบียบแถวของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ) 

ผูเขารับการฝกอบรม และแขกผูรับเชิญอ่ืน ๆ ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑) เม่ือประธานเดินไปจุดเทียน ธูปบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยูในทาตรง สําหรับผูนับถือ

ศาสนาอิสลามนั่งสํารวมอยู ณ ท่ีนั่ง 
๒) เม่ือประธานลงน่ังคุกเขาถวายบังคม ใหทุกคนนั่งลงในทาเตรียมถวายราชสดุดี 

สําหรับผูนับถือศาสนาอิสลามนั่งสํารวมอยู ณ ท่ีนั่ง 
๓) เม่ือประธานถอยมานั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนําถวายราชสดุดี ใหทุกคน

รองตามพรอมกัน 
๔. เม่ือจบการถวายราชสดุดีแลว พิธีกรจะสั่งใหทุกคน “ลุก” ทุกคนลุกข้ึนยืน 

หมายเหตุ สําหรับประธานในพิธีและผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนสตรี เวลาถวายราชสดุดีเพ่ือความเหมาะสม         
ใหนั่งคุกเขาท้ังสองขาง มือท้ังสองวางขนานกันไวบนเขาท้ังคู โดยอนุโลม 

๒. พิธีปดการฝกอบรม 
๒.๑ พิธีปดการฝกอบรมในหองประชุม 

การเตรียมงาน 
๑) การเชิญประธาน ในการเชิญประธานมาทําพิธีปดการฝกอบรม ควรมีคุณสมบัติ

เชนเดียวกับประธานพิธีเปดตามความเหมาะสม 
๒) การจัดสถานท่ี การจัดสถานท่ีมีลักษณะและรูปแบบเชนเดียวกับสถานท่ีในพิธีเปด 
๓) ข้ันตอนในการเตรียมงาน ข้ันตอนในการเตรียมงานเชนเดียวกับพิธีเปด มีขอแตกตาง 

ดังตอไปนี้  

12 
 

• ไมมีพิธีการทางศาสนาและถวายราชสักการะ               
• มีการเตรียมวุฒิบัตรและเครื่องหมายผานการฝกอบรม 
• นัดหมายผูแทนผูเขารับการฝกอบรม กลาวแสดงความรูสึกเก่ียวกับการฝกอบรม 

พิธีปดการฝกอบรม จะปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายซักถามปญหาในการฝกอบรมแลว 
กรณีประธานเปนผูอํานวยการฝกอบรม  
๑) พิธีกรเชิญผูแทนผูเขารับการฝกอบรมกลาวแสดงความรูสึกเก่ียวกับการฝกอบรม                                  
๒) ผูอํานวยการฝกอบรมประกาศผลการฝกอบรม 
๓) มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายผานการฝกอบรม             
๔) ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัยและปดการฝกอบรม  
๕) ทบทวนคําปฏิญาณ 
กรณีประธานเปนบุคคลภายนอก 
๑) พิธีกรเชิญผูแทนผูเขารับการฝกอบรมกลาวแสดงความรูสึกเก่ียวกับการฝกอบรม             
๒) ผูอํานวยการฝกอบรมประกาศผลการฝกอบรม        
๓) มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายผานการฝกอบรม                    
๔) ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวปราศรัย    
๕) เชิญประธานเขารวมในพิธีปด 
๖) ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวรายงาน 
๗) ประธานกลาวปด  
๘) ทบทวนคําปฏิญาณ 

๒.๒ พิธีปดการฝกอบรมรอบเสาธง 
๑) เขาแถวครึ่งวงกลม 
๒) ข้ันตอนพิธีทางศาสนาเหมือนพิธีหนาเสาธง 
๓) ชักธงลง (ไมตองรองเพลงชาติ) 
๔) รองเพลงสามัคคีชุมนุม จับมือเปนรูปวงกลมรองเพลงสามัคคีชุมนุม โดยใหมือขวา

ทับมือซาย เม่ือเริ่มรองเพลงใหคอย ๆ โยกตัวไปทางขวา และซายสลับกัน 
๕) รองเพลงลา ผูอํานวยการฝกเดินจับมือกับคณะวิทยากร และลูกเสือจนครบทุกคน 

(ลูกเสือเดินจับมือกันดวย) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         จับมือเปนรูปวงกลมรองเพลงสามัคคีชุมนุม จับมือเปนรูปวงกลมรองเพลงสามัคคีชุมนุม                               รองเพลงลารองเพลงลา    ผูอํานวยการฝกเดินจับมือกับลูกเสือผูอํานวยการฝกเดินจับมือกับลูกเสือ  
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 บทเรียนท่ี ๑ 
ช่ือวิชา  วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด เวลา ๓๐ นาที 
  
ขอบขายวิชา 
 ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับ แนะนําใหรูจักคณะผูใหการฝกอบรม อธิบายถึงวิธีการตอนรับของ
คณะวิทยากร การดําเนินงาน พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด
อยางชัดเจน  
จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือสํารองรู เขาใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรม นําความรู แนวคิด ทัศนคติ 
การอยูรวมกันในสังคมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เกิดคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และ
มีความรูสึกท่ีดีตอการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 

๑. อธิบายถึงความอบอุน มีความรูสึกท่ีดีตอการตอนรับจากคณะวิทยากรและพบกับวิทยากรประจํา
หมูได 

๒. บรรยายวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาดได 
๓. บรรยายถึงวิธีการจัดฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบ สื่อ ภาพนิ่ง เก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 สื่อ ภาพนิ่งประกอบการบรรยายวัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด 
การประเมินผล  

๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน   

เนื้อหา 
ความประทับใจครั้งแรกเปนเรื่องสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางควรเตรียมใหพรอมเสร็จ เพ่ือวาคณะผูให      

การฝกอบรมจะไดวางทําการตอนรับลูกเสือสํารองท่ีจะเขารับการฝกอบรม  
เม่ือลูกเสือสํารองมาถึง ควรไปลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสาร แตงเครื่องแบบลูกเสือใหเรียบรอย 

จัดแบงออกเปนหมู วิทยากรประจําหมูควรแนะนําใหสมาชิกในหมูทุกคนไดรูจักเม่ือมาถึง ถาสมาชิกแตละคน  
ในหมูไดรูจักกันโดยเร็วท่ีสดุแลว จะชวยใหลดความประหมา ความไมคุนเคยจะหมดไป วิทยากรควรอธิบายถึง
สถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมตาง ๆ ใหสมาชิกทราบดวย วิทยากรประจําหมูอาจแนะนําใหดูหนังสือ คูมือ 
แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีแสดงไว 
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จงเริ่มงานใหตรงเวลาท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการฝกอบรมควรทําดังนี้ 
๑. กลาวคําปราศรัยตอนรับ 
๒. แนะนําคณะวิทยากร 
๓. ชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๔. อธิบายวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
๕. อธิบายวิธีการบริหารจัดการในการฝกอบรม 
๖. อธิบายถึงวิธีการประเมินผลในการฝกอบรม 

การกลาวตอนรับแสดงความรูสึกอยางจริงใจ เปรียบเสมือนลูกเสือสํารองและคณะวิทยากรอยูรวมกัน
เหมือนญาติพ่ีนอง เหมือนเพ่ือนสนิท ทําใหการอยูรวมกันระหวางการฝกอบรมมีความสุข 

ผูอํานวยการฝกอบรมควรกลาวดวยวา ลูกเสือสํารองแตละคนมีความรู มีทักษะและประสบการณ       
ท่ีจะไดรับจากการฝกอบรมครั้ งนี้ดวย ฉะนั้น ขอใหลูกเสือสํารองทุกคนเห็นวาการฝกอบรมครั้ ง น้ี              
เปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน 

การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาดอาจประสบปญหาความยุงยากบาง เพราะวาลูกเสือ
สํารองยังมิไดรูจักคุนเคยกัน จึงเสนอแนะใหใชเวลาเล็กนอยกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือวิทยากรประจําหมูจะได
แนะนําสมาชิกไดรูจักกันและกัน 

 

    
 
 
 
 

     

 

 

  

ผูอํานวยการฝกและผูรับผดิชอบโครงการช้ีแจงวัตถุประสงคของการฝกอบรมผูอํานวยการฝกและผูรับผดิชอบโครงการช้ีแจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
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บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา   ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด  เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ๑. มอบหีบอุปกรณ/การแตงกาย 
 ๒. การใชสมุดจดรายวิชา 
 ๓. แนะนําสถานท่ี 
 ๔. หมูและการเปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู 
 ๕. หนาท่ีของหมูบริการ 
 ๖. แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน 
จุดหมาย    

เพ่ือใหลูกเสือสํารองไดทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 

๑. ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกันได 
๒. รับผิดชอบงานประจําวันท่ีไดรับมอบหมายได 
๓. บอกรายละเอียดและข้ันตอนของพิธีเปดการฝกอบรมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบการสาธิต หรือนําชมสถานท่ี ดังนี้ 

๑. ในการปฐมนิเทศ ใชสถานท่ีบริเวณสนามหรือสถานท่ีท่ีเปนธรรมชาติ จัดสถานท่ีเลียนแบบปาดง       
พงพีในนิยายเมาคลี และสถานท่ีในการฝกอบรมจะมีชื่อตัวละครในนิยายเมาคลี เชน หองประชุมใชชื่อวา         
หองประชุมอาเคลา หองน้ําใชชื่อวาตาบากิคลายทุกข บริเวณรอบเสาธงใชชื่อวา ลานศรัทธาหัตถี 

๒. ผูปฐมนิเทศคือทานผูอํานวยการฝก ซ่ึงผูอํานวยการฝกจะสวมบทบาทเปนหัวหนาฝูงหมาปาอาเคลา 
โดยการติดปายชื่ออาเคลา สวนผูเขารับการฝกอบรมจะถูกสมมุติเปนลูกหมาปา คณะวิทยากรผูใหการฝกอบรม
ทุกทานสวมบทบาทเปนตัวละครในนิยายเมาคลี โดยติดปายชื่อตัวละครนั้น  

๓. เริ่มโดยผูอํานวยการฝก เลานิทานเมาคลี ตอนท่ี ๑ กําเนิดเมาคลี และปฐมนิเทศตามเนื้อหาวิชา 
ส่ือการสอน 
 ๑. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
 ๒. อุปกรณสวนบุคคล  

๓. Power Point, วีดิทัศน 
การประเมินผล  

๑. วิธีการวัดผล : สังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ  
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบสังเกตพฤติกรรมในการฟงบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ระดับคุณภาพดี หมายถึง ผาน  
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บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา   ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด  เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ๑. มอบหีบอุปกรณ/การแตงกาย 
 ๒. การใชสมุดจดรายวิชา 
 ๓. แนะนําสถานท่ี 
 ๔. หมูและการเปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู 
 ๕. หนาท่ีของหมูบริการ 
 ๖. แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน 
จุดหมาย    

เพ่ือใหลูกเสือสํารองไดทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติใหเปนไปในทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 

๑. ปฏิบัติตนตามขอตกลงรวมกันได 
๒. รับผิดชอบงานประจําวันท่ีไดรับมอบหมายได 
๓. บอกรายละเอียดและข้ันตอนของพิธีเปดการฝกอบรมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบการสาธิต หรือนําชมสถานท่ี ดังนี้ 

๑. ในการปฐมนิเทศ ใชสถานท่ีบริเวณสนามหรือสถานท่ีท่ีเปนธรรมชาติ จัดสถานท่ีเลียนแบบปาดง       
พงพีในนิยายเมาคลี และสถานท่ีในการฝกอบรมจะมีชื่อตัวละครในนิยายเมาคลี เชน หองประชุมใชชื่อวา         
หองประชุมอาเคลา หองน้ําใชชื่อวาตาบากิคลายทุกข บริเวณรอบเสาธงใชชื่อวา ลานศรัทธาหัตถี 

๒. ผูปฐมนิเทศคือทานผูอํานวยการฝก ซ่ึงผูอํานวยการฝกจะสวมบทบาทเปนหัวหนาฝูงหมาปาอาเคลา 
โดยการติดปายชื่ออาเคลา สวนผูเขารับการฝกอบรมจะถูกสมมุติเปนลูกหมาปา คณะวิทยากรผูใหการฝกอบรม
ทุกทานสวมบทบาทเปนตัวละครในนิยายเมาคลี โดยติดปายชื่อตัวละครนั้น  

๓. เริ่มโดยผูอํานวยการฝก เลานิทานเมาคลี ตอนท่ี ๑ กําเนิดเมาคลี และปฐมนิเทศตามเนื้อหาวิชา 
ส่ือการสอน 
 ๑. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
 ๒. อุปกรณสวนบุคคล  

๓. Power Point, วีดิทัศน 
การประเมินผล  
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เนื้อหาวิชา 
 การปฏิบัติตนของลูกเสือสํารอง เพ่ือท่ีจะใหการฝกอบรมเปนไปตามความตองการของคณะผูให      

การฝกอบรมไดอยางดีนั้น ข้ึนอยูกับการชี้แจง แนะนําไดละเอียดมากนอยเพียงใด วิทยากรผูท่ีจะทําหนาท่ีชี้แจง
นั้น จะตองเปนผูมีบุคลิกลักษณะท่ีนาเลื่อมใสพอสมควร มีความรูและทักษะในการบริหารงานฝกอบรม      
เปนอยางดี พรอมกันนี้จะตองรูจักสถานท่ีท้ังหมดภายในคายฝกอบรมดวย จึงจะทําใหลูกเสือสํารองปฏิบัติตน
ไดถูกตองครบถวน ตามความมุงหมายของคณะผูใหการฝกอบรม นั่นก็คือ “การปฐมนิเทศ” การปฐมนิเทศจะ
ไดผลดีเพียงใดนั้น จะทราบผลไดในการปฏิบัติจากลูกเสือสํารองท่ีเขารับการฝกอบรมนั่นเอง 
 ผูท่ีจะทําหนาท่ีปฐมนิเทศนั้น ควรจะตองมีความรู ความเขาใจและทักษะตาง ๆ ดังนี้  

• การใชสมุดจดวิชา 
• การจัดหมู 
• การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 
• การจัดเตรียมสถานท่ี 
• การรักษาเวลา 
• ขอหามตาง ๆ ในการฝกอบรม 
• การรักษาพยาบาล 
• วิธีดําเนินการฝกอบรม 
• หนาท่ีหมูบริการ 
• การวัดผลหรือการประเมินผล 

๑. การจัดหีบอุปกรณ 
 หีบอุปกรณเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของหมูท่ีจะชวยใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกลอง/หีบ        
ดานนอกเขียนชื่อหมูของลูกเสือสํารองชอสะอาด ท่ีกลอง/หีบดานในติดรายการอุปกรณ อุปกรณควรมี        
สิ่งเหลานี้ จัดไวลวงหนากอนเปดการฝกอบรม ดังนี้ 

• ผาผูกคอ   
• เครื่องหมายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงนายหมู และรองนายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงพลาธิการ  
• ปายชื่อ 
• เข็มกลัดซอนปลาย 
• เข็มเย็บผาพรอมดาย 
• ไมบรรทัด 
• สีเมจิก 
• สมุดจดบันทึกของผูเขารับการฝกอบรม 
• กรรไกร 
• คัตเตอร 
• อุปกรณใชฝกอบรมอ่ืนสําหรับการฝกอบรม 
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๒. การแตงกายในการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด  
     ผูเขารับการฝกอบรม 
  ๒.๑ แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
  ๒.๒ ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
  ๒.๓ หมวก การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด สวมหมวกทรงออน 

๒.๔ ปายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนตองติดปายชื่อท่ีเหนือกระเปาขางขวา       
ปายชื่อเปนกระดาษแข็งสีอะไรก็ได ใหมีขนาดกวางประมาณ ๔ - ๕ 
ซม. ยาว ๘ - ๙ ซม. เขียนชื่อตัว - ชื่อสกุล ไวบรรทัดบน ชื่อหมู/กลุม 
ท่ีบรรทัดลางดวยขนาดท่ีมองเห็นชัดเจน หุมดวยพลาสติกแข็ง         
ใชติดท่ีหนาอก เหนือกระเปาเสื้อขางขวา 

๒.๕ เครื่องหมายหมู ใชอนุโลมตามเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ติดแขนซาย 
๒.๖ เครื่องหมายนายหมู ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. นายหมูใช ๒ แถบ ยาวตามกระเปา

รูปสี่เหลี่ยมผืนผา   
๒.๗ เครื่องหมายรองนายหมู ใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. รองนายหมูใช ๑ แถบ ยาวตาม

กระเปารูปสี่เหลี่ยมผืนผา   
๓. โอกาสในการแตงกาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบครบ คือ 
  ก. ในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
  ข. ในพิธีประชุมรอบเสาธง (ตอนเชา) 
  ค. เม่ือไดรับอนุญาตใหออกไปนอกบริเวณคายฝกอบรม (เพ่ือธุรกิจท่ีจําเปน) 
  ง. เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจะนัดหมายเปนกรณีพิเศษ 
          การแตงกายอยางอ่ืน 

๑. แตงกายลําลอง คือ การแตงกายสุภาพ ใชเสื้อมีแขน ประกอบดวยหมวก ผาผูกคอ เครื่องหมายหมู 
เครื่องหมายนายหมู รองนายหมู พลาธิการ และปายชื่อ (หามสวมรองเทาแตะ) 

๒. แตงกายตามสบาย คือ การแตงกายสุภาพ (ใชเสื้อมีแขน - หามสวมรองเทาแตะ) แตไมตองมีหมวก        
ผาผูกคอ สวนเครื่องหมายอ่ืน ๆ ควรติดไวเพ่ือจะไดทราบหมู และหนาท่ี โอกาสท่ีจะแตงกายตามสบาย              
เปนการเรียนตอนกลางคืน หรือเม่ือเลิกจากฝกอบรมประจําวันแลว 
๔. การใชสมุดจดวิชา 

หนาท่ี ๑ บอกใหทราบถึงการฝกอบรม เปนตนวา 
 การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด รุนท่ี……………… 
 ระหวางวันท่ี………………… 
 ณ คาย…………………………………….. 

หนาท่ี ๒ รายชื่อคณะผูใหการฝกอบรม เขียนเยื้องไปทางซายเพ่ือจะเหลือดานขวาของ
หนากระดาษไวสําหรับขอลายเซ็น 

หนาท่ี ๓ รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมในหมู ปฏิบัติเชนเดียวกับหนาท่ี ๒ 
หนาท่ี ๔  ขอความสําคัญของประธานผูกลาวเปด หรือผูรายงานท่ีเปนใจความสําคัญ 
หนาท่ี ๕ ตารางการฝกอบรม 
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หนาท่ี ๖ เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึกเก่ียวกับคําบรรยายของผูบรรยาย     
แตละวิชา ควรจะมีรูปแบบ ดังนี้

หัวขอบรรยาย 
• ผูบรรยายคือใคร 
• วัน/เดือน/ป ท่ีบรรยาย ควรเขียน

ลงไปตามลําดับ  
• สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแต

ขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม
• ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ 

ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน 
       

๕. การจัดหมู 
 ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง
 อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะ
พิเศษ 
 เวลา ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนหน
การฝกอบรม  
๖. การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม
 เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีเปดรอบเสาธง
 เวลา ๐๘.๓๐ น. การฝกอบรม
 เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา ๑๒.๓๐ น. การฝกอบรม
 เวลา ๑๖.๐๐ น. ปดการฝกอบรม
๗. การเตรียมจัดสถานท่ีรับประทานอาหาร และการจัดการฝกอบรม

เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด
๘. การตรงตอเวลาและการรักษาความสะอาด

เปนไปตามตารางการฝกอบรมและขอกําหนด
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เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึกเก่ียวกับคําบรรยายของผูบรรยาย     
แตละวิชา ควรจะมีรูปแบบ ดังนี ้

ป ท่ีบรรยาย ควรเขียนท่ีมุมทางซายแตละหนา ตอจากนั้นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแตละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมู
ขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม 
ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรบ กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน ขอควรจําของผูเขารับการฝกอบรม หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 

 
สมุดลูกเสือสมุดลูกเสือ  

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลอง ตามโอกาสอันสมควร 

อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรแล

เปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู เพ่ือทุกคนจะเรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง
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๙. การรักษาพยาบาล   
 เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติและรักษาตัวเอง และคายฝกอบรมจะตองจัด
เจาหนาท่ีฝายบริการและใหความสะดวกตลอดเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสบายใจ 
๑๐. หนาท่ีหมูบริการ 
 ใหเปนไปตามขอกําหนดเพ่ือความเหมาะสมแตละสถานท่ีในการฝกอบรม โดยจะกําหนดหมูบริการ        
ประจําวัน และหนาท่ีหมูบริการแตละวันจะสิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 หมูบริการมีหนาท่ีในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

๑๐.๑ การเตรียมและชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาในตอนเชาเวลา ๐๘.๐๐ น. และชักธงลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
การชักธงข้ึนและชักธงลง ใหปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

๑๐.๒ การทําความสะอาดสถานท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองน้ํา หองสวม หองเรียน บริเวณรอบเสาธง 
๑๐.๓ การจัดสถานท่ีเกมเงียบ การเตรียมสถานท่ี การทําความสะอาดหลังการเลนเกมเงียบ 
๑๐.๔ การชวยเหลือจัดอุปกรณ เตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการฝกอบรมตามท่ีวิทยากรกําหนด 
๑๐.๕ หนาท่ีอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๑. แนวปฏิบัติเม่ือวิทยากรเขา - ออก ในการใหความรู 
๑๑.๑ เม่ือวิทยากรเขาบรรยายแตละวิชา ใหผู เขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ 

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “สวัสดีครับ/คะ” เอามือลง และนั่งลงท่ีเดิม 
๑๑.๒ เม่ือวิทยากรจบคําบรรยายแตละรายวิชา ใหผูเขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ 

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “ขอบคุณครับ/คะ” เอามือลงและนั่งลงท่ีเดิม 
๑๒. การรักษาส่ิงของมีคา 
 ขอใหแตละหมูนาํไปฝากไวท่ีวิทยากรประจําหมู และ/หรือ หากคายฝกอบรมมีสถานท่ีรับฝากของมีคา       
ท่ีปลอดภัย ใหนําไปฝากไว ณ ท่ีนั้น ท้ังน้ี เม่ือเกิดการสูญหาย เพ่ือนสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมจะเกิด      
ความไมสบายใจ 
๑๓. กิจกรรมยามวาง (SPARE TIME ACTIVITY)  
 เปนท่ียอมรับกันวา กิจกรรมยามวางเปนอุปกรณในการฝกอบรมอยางไดผลดี เพราะวา           

๑๓.๑ กิจกรรมยามวางชวยใหผูอํานวยการฝกอบรมสามารถประเมินผลความสามารถของผูเขารับ 
การฝกอบรมวาไดรับความรูมากนอยเพียงไร หากเห็นวายังมีอะไรบกพรอง ควรจะสอนอะไรเพ่ิมเติมให  

๑๓.๒ ฝายผูเขารับการฝกอบรมเอง ก็ปรารถนาจะทดสอบความรูของตนวาไดรับความรูไปมากนอย
เพียงไร และมีโอกาสท่ีจะเสาะหาความรู ความเขาใจจากวิทยากรในประเด็นท่ีตนเองยังไมเขาใจ 

๑๓.๓ กิจกรรมยามวางเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหคณะผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
ปรับตัวเขาหากัน มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีการหารือในการแกปญหาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความสนิทสนมกัน      
มากยิ่งข้ึน 
 ขอควรระลึกถึงมีวา เม่ือใดใหกิจกรรมยามวางแกผูเขารับการฝกอบรมไปทําแลว ควรใหมีระยะเวลา
เพียงพอท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ีใหไปกอน แลวจึงนัดหมายใหมาทํา 
การทดสอบ  

 การทํากิจกรรมยามวางนั้น เปนเรื่องของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะไปศึกษาหาความชํานาญ
เพ่ิมเติม ถาสงสัย จะถามหรือขอคําแนะนําจากเพ่ือนสมาชิกหรือวิทยากร 
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 กิจกรรมยามวาง อาจจัดใหมีในเรื่อง ตอไปนี้ 
  ๑.  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
  ๒.  การสเกตภาพ 
  ๓.  กิจกรรมหรือทักษะอยางอ่ืนท่ีผูอํานวยการฝกจะเห็นสมควร 
๑๔. การวัดผลหรือประเมินผลในระหวางการฝกอบรม  

ผูท่ีเขารับการฝกอบรมผานหรือไมผานการฝกอบรม พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 
๑๔.๑ ผู เขารับการฝกอบรมจะขาดการฝกอบรมไมเกิน ๓ ชั่วโมง และตองไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูพิจารณาเปนราย ๆ โดยจัดทําบันทึกขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรผานวิทยากร
ประจําหมู 

๑๔.๒ ระบบหมู 
๑๔.๓ ความต้ังใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรมในระหวางการฝกอบรม 
๑๔.๔ การสอบกิจกรรมยามวาง 
๑๔.๕ สมุดจดรายวิชา 
๑๔.๖ ผูอํานวยการฝกอบรม เปนผูประเมินจากการสังเกตพิจารณาของวิทยากรประจําหมู และ

วิทยากรอ่ืน ๆ      
 
 
 
    

              
      
 
 
  

 การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงแนะนํา                               การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงแนะนํา                                           หีบอุปกรณหีบอุปกรณ    
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แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู.................................. 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการสาธิตและปฏิบัติ    

รวม    
 

ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอยางสมํ่าเสมอ เทากับ ดี ให ๓ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบอยครั้ง เทากับ พอใช ให ๒ คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้งหรือนอยครั้ง เทากับ ปรับปรุง ให ๑ คะแนน 

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ – ๖ ดี 
๓ – ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
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ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ – ๖ ดี 
๓ – ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
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 บทเรียนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ         เวลา ๖๐ นาที 
 

ขอบขายรายวิชา 
รูปแบบการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ การจัดกิจกรรมสรางความคุนเคยใหกับสมาชิกผู เขารับ         

การฝกอบรม เพ่ือเปนการกระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมแสดงออกและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค อันจะเปนผลตอการฝกอบรม และดําเนินไปดวยความราบรื่นและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ละลายพฤติกรรม (Ice Break) เพ่ือสรางความคุนเคย ทําความรูจักกันใหมากยิ่งข้ึน 

กระบวนการกลุม (Group Process) เพ่ือสรางกระบวนการทํางานรวมกับกลุม 

การสรางและการทํางานเปนทีม 
(Team Building and Team Work) 

เพ่ือสรางทีมงานใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน  
เนนการปลุกพลัง เตรียมความพรอมกับการแขงขัน
และทําใหสมาชิกในทีมไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกัน 

การพัฒนาศักยภาพ  
(Golden Chain Development) 

เพ่ือใหเกิดการยอมรับความแตกตาง เปดใจยอมรับ 
ซ่ึงกันและกัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสํารองสามารถสรางความสัมพันธระหวางกัน 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. สรางความสัมพันธและอยูรวมกันในคายฝกอบรมอยางมีความสุข 
๒. ปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม  
๓. ทําความรูจักตัวตนของกันและกันใหมากท่ีสุด 
๔. มีความกระตือรือรน 
๕. กลาแสดงออกในเวลาท่ีถูกตองเหมาะสม 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยใชกิจกรรมหรือเพลงท่ีสนุกสนานประกอบกิจกรรม เชน เจอะกัน เพลงสวัสดี 

เพลงเชาวันหนึ่งวันนั้น และแสดงทาทางประกอบเพลง เพ่ือกระตุนใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมตอไป 
เชน 

• ฝกปรบมือตามจังหวะ ๑ ครั้ง, ๒ ครั้ง, ๓ ครั้ง, ……., ๑๐ ครั้ง  
• ฝกปรบมือตามคําสั่ง เชน ถาวิทยากรชี้มือไปทางกลุมใดใหตบมือเปนชุด พรอมสงเสียง “เฮ” 
• นัดหมายสัญลักษณทาทางเม่ือวิทยากรกลาวขอความ เชน วิทยากรถามวาพรอมม้ัย ๆ          

ใหลูกเสือปรบมือ ๓ ครั้ง ตบตัก ๓ ครั้ง กํามือชูข้ึน ๒ ครั้ง แลวเปลงเสียงวา พรอมแลว ๆ 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธเพ่ือความเปนหนึ่งเพ่ือสรางความคุนเคย โดยใชเพลง เกม 

24 
 

๓. ดําเนินกิจกรรมใหผูเขารับการฝกอบรมไดทําความรูจักกันต้ังแต ๒, ๔, ๖, ๘, ๑๐ คน การจับกลุม
สนทนาซักถามขอมูลสวนตัวซ่ึงกันและกัน โดยใชเพลง สลับเกม กิจกรรมท่ีใชควรใหผูเขารวมกิจกรรมไดเปลี่ยน
พฤติกรรม ดังนี้  

• มีการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายใหมีความสัมพันธกันกับจังหวะเพลง 
• เนนความสนุกสนานเพลิดเพลิน ต่ืนตัวแตมีสาระและเปนการสรางบรรยากาศใหกับสมาชิก 
• มีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม  
• มีปฏิสัมพันธความเปนมิตรไมตรีตอกัน 
• ไดทําความรูจักตัวตนของกันและกันใหมากท่ีสุด 
• สงเสริมใหกับสมาชิกไดแสดงออกในทางท่ีดี 
• เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหกับสมาชิก 
• เกิดเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๔. วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมสรุปกิจกรรมองคประกอบการมีสัมพันธภาพท่ีดี 
ส่ือการสอน 

๑. ใบความรูท่ี ๑ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๒. ใบความรูท่ี ๒ เพลงประกอบการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๓. วีดิทัศน 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
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• เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหกับสมาชิก 
• เกิดเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๔. วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมสรุปกิจกรรมองคประกอบการมีสัมพันธภาพท่ีดี 
ส่ือการสอน 

๑. ใบความรูท่ี ๑ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๒. ใบความรูท่ี ๒ เพลงประกอบการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๓. วีดิทัศน 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
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ใบความรูท่ี ๑ 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

 
การกําหนดรูปแบบ 

การกําหนดรูปแบบและวิธีการของกลุมสัมพันธออกเปนรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหวิทยากรสามารถวางแผน
จัดกิจกรรมอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจถึงลักษณะของกิจกรรมกลุมสัมพันธไดชัดเจนย่ิงข้ึน 
จึงขอสรุปรูปแบบของกลุมสัมพันธเปน ๔ รูปแบบ ดังนี้ 

 ๑. กิจกรรมกลุม 
 ๒. เกม 
 ๓. เพลง 
 ๔. เพลงประกอบจังหวะทาทาง 

ซ่ึงในทางปฏิบัติการจัดกลุมสัมพันธเพ่ือการฝกอบรมแตละครั้ง วิทยากรจะจัดท้ัง ๔ รูปแบบควบคูกัน เพ่ือเปน
การสรางบรรยากาศของการฝกอบรม และใหการดําเนินการฝกอบรมบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดใหมาก
ท่ีสุด ตอไปนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของกลุมสัมพันธพอสังเขป ดังนี้ 
กิจกรรมกลุม 

เปนวิธีการท่ีใชกับกลุมของผูเขารับการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการฝกอบรมกระทํากิจกรรมรวมกัน 
หรือมีการแสดงออกรวมกันภายใตจุดมุงหมายบางประการ เชน ฝกทักษะมนุษยสัมพันธ ฝกการทํางานรวมกัน
เปนกลุม การทําความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน เปนตน และลักษณะของกิจกรรมสวนใหญ จะเปนการเสริมสราง
ความรูสึกสรางสรรค ประสบการณ และสรางทัศนคติท่ีดีงามตอกัน โดยมุงเนนใหสมาชิกเรียนรูดวยการกระทํา 
และข้ันตอนสุดทายของกิจกรรม จําเปนจะตองมีการติชม (Feedback) เพ่ือใหสมาชิกเกิดการหย่ังรู (Insight)           
ดวยตนเอง การจัดกิจกรรมกลุมสามารถทําหลายวิธี แลวแตความเหมาะสมของสถานการณ ดังนี้ 
๑. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role - Playing) 

เปนวิธีการจัดกิจกรรมกลุมเพ่ือการฝกอบรม โดยจัดใหผู เขารับการฝกอบรมแสดงบทบาทใน
สถานการณใดสถานการณหนึ่ง เหมือนใชชีวิตจริง ๆ โดยวิทยากรจะกําหนดโครงเรื่องท่ีสมมุติข้ึนมา แลวให      
ผูเขารับการฝกอบรมสวมบทบาทนั้น ๆ และแสดงออกตามความรูสึกของตนเองท่ีแสดงพฤติกรรมของตนเอง
อยางลึกซ้ึง และเปนการชวยพัฒนาทักษะในดานมนุษยสัมพันธ รวมท้ังอาจชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ดวยการแสดงบทบาทนี้ 
๒. กรณีตัวอยาง (Case Study) 

เปนวิธีการท่ีใหผูเขารับการฝกอบรมศึกษาเรื่องราว ซ่ึงรวบรวมจากเหตุการณท่ีเก่ียวของกัน เพ่ือให      
ผูเขารับการฝกอบรมศึกษา วิเคราะห อภิปรายรวมกัน เพ่ือนําไปสูการสรางความเขาใจและฝกฝนหาทางแกไข
ปญหาน้ัน ๆ ภายใตสถานการณท่ีใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด วิธีการนี้เหมาะท่ีจะใชกับขนาดของกลุมท่ี      
ไมใหญนัก เพราะสมาชิกจะชวยกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางท่ัวถึง และเรื่องท่ีมอบหมายให
ศึกษานั้น ตองมีรายละเอียดมากพอท่ีจะชวยใหสมาชิกมองเห็นจุดสําคัญของปญหาและขอมูลตาง ๆ เพ่ือชวย
ในการพิจารณาวา วิธีการน้ีนอกจากจะเปนการฝกใหสมาชิกรูจักวิเคราะห อภิปราย และหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกันแลว ยังเปนการชวยใหสมาชิกรูจักคิดและพิจารณาขอมูลท่ีตนไดรับอยางถ่ีถวนและอยางมีเหตุ    
มีผล 
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๓. สถานการณจําลอง (Simulation) 
เปนวิธีการท่ีวิทยากรจําลองสถานการณจริง หรือสรางเสริมสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริง 

แลวใหผูเขารับการฝกอบรมเขาไปอยูในสถานการณนั้น ๆ และมีปฏิกิริยาโตตอบซ่ึงกันและกัน วิธีการนี้จะชวย
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ มากท่ีสุด เพ่ือจะเขาใจถึงท่ีมาของพฤติกรรม      
แตละบุคคล และทําใหคนเรามีการแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
๔. ละครส้ัน (Skit or Dramatization) 

เปนวิธีการท่ีใหผูเขารับการฝกอบรมทดลองแสดงบทบาทตามบทท่ีเขียนหรือกําหนดให โดยผูแสดง
จะตองพยายามแสดงใหสมตามบทท่ีกําหนด โดยไมนําเอาบุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเองเขาไป     
มีสวนเก่ียวของ อันจะมีสวนทําใหเกิดผลเสียตอการแสดงบทบาทนั้น วิธีการน้ีเปนวิธีท่ีจะชวยใหผูเขารับ       
การฝกอบรมมีประสบการณ ในการท่ีจะเขาใจในความรูสึก เหตุผลและพฤติกรรมของผูอ่ืน ซ่ึงความเขาใจน้ี       
มีสวนเสริมสรางความเห็นอกเห็นใจกัน นอกจากนั้นการท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสแสดงละครรวมกัน   
เปนการชวยฝกใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกัน และฝกการทํางานรวมกันดวย 
๕. การระดมสมอง (Brain Storming) 

เปนวิธีการท่ีเหมาะสําหรับกลุมผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีความรูในระดับเดียวกัน มีความสนใจหรือ
ปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึงกัน มารวมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน โดยวิทยากรจะตองคอย
กระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนเกิดการคิดสรางสรรค (Creative) โดยไมคํานึงวา ความคิดน้ันจะเปน
อยางไร ถูกตองหรือไม ความคิดทุกอยางจะตองไดรับการยอมรับจากกลุมท้ังสิ้นสุดทายจึงคอยสรุปผล 

นอกจากการจัดกิจกรรมกลุมท้ัง ๕ ประเภท ตามท่ีกลาวไวขางตน วิทยากรยังสามารถจัดกิจกรรมกลุม
เพ่ือจุดมุงหมายตาง ๆ ตามท่ีไดวางแผนไว โดยมีลําดับข้ันตอนเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกันไป ดังนี้ 
๑. กิจกรรมกลุมเพ่ือสรางความรูจักคุนเคย   

เปนกิจกรรมเริ่มตนท่ีใชในการฝกอบรมหรือเรียกวา “การละลายพฤติกรรม” (Ice Breaker) ซ่ึงมีอยู
หลายกิจกรรม วิทยากรสามารถเลือกใชโดยพิจารณาความสัมพันธของสมาชิกท่ีเขารับการฝกอบรมวาเคยรูจัก
กันมากอนหรือไม มาจากหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน กิจกรรมสรางความรูจักคุนเคย จึงเปนจุดเริ่มตน
ของการจัดกิจกรรมกลุมอ่ืน ๆ ตอไป เพราะสมาชิกจะเกิดความรูสึกวามีสวนรวม มีความยึดม่ันในกลุม           
มีความอบอุนม่ันใจ ปรับตัวไดในเวลารวดเร็ว และมีความผูกมัดท่ีจะทํากิจกรรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมายของ
การเรียนรูตามท่ีคาดหวังตอไป 

ตัวอยาง : กิจกรรม “ความเหมือนท่ีแตกตาง” 
   จุดมุงหมาย 

    ๑. เพ่ือใหสมาชิกท่ีเพ่ิงจะมาพบกัน ไดทําความรูจักชื่อและสถานท่ีทํางานของกันและกัน 
    ๒. เพ่ือกอใหเกิดความรูจักคุนเคยกันของสมาชิกในเวลาอันรวดเร็ว 
    ๓. เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

   ขนาดของกลุม 
    ไมจํากัดจํานวน 

  เวลาท่ีตองใช 
    ประมาณ ๓๐ นาที และสามารถยืดหยุนตามจํานวนสมาชิกของกลุม 
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๓. สถานการณจําลอง (Simulation) 
เปนวิธีการท่ีวิทยากรจําลองสถานการณจริง หรือสรางเสริมสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริง 

แลวใหผูเขารับการฝกอบรมเขาไปอยูในสถานการณนั้น ๆ และมีปฏิกิริยาโตตอบซ่ึงกันและกัน วิธีการนี้จะชวย
ใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ มากท่ีสุด เพ่ือจะเขาใจถึงท่ีมาของพฤติกรรม      
แตละบุคคล และทําใหคนเรามีการแสดงพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
๔. ละครส้ัน (Skit or Dramatization) 

เปนวิธีการท่ีใหผูเขารับการฝกอบรมทดลองแสดงบทบาทตามบทท่ีเขียนหรือกําหนดให โดยผูแสดง
จะตองพยายามแสดงใหสมตามบทท่ีกําหนด โดยไมนําเอาบุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเองเขาไป     
มีสวนเก่ียวของ อันจะมีสวนทําใหเกิดผลเสียตอการแสดงบทบาทนั้น วิธีการนี้เปนวิธีท่ีจะชวยใหผูเขารับ       
การฝกอบรมมีประสบการณ ในการท่ีจะเขาใจในความรูสึก เหตุผลและพฤติกรรมของผูอ่ืน ซ่ึงความเขาใจนี้       
มีสวนเสริมสรางความเห็นอกเห็นใจกัน นอกจากนั้นการท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสแสดงละครรวมกัน   
เปนการชวยฝกใหเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกัน และฝกการทํางานรวมกันดวย 
๕. การระดมสมอง (Brain Storming) 

เปนวิธีการท่ีเหมาะสําหรับกลุมผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีความรูในระดับเดียวกัน มีความสนใจหรือ
ปฏิบัติงานในลักษณะคลายคลึงกัน มารวมกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน โดยวิทยากรจะตองคอย
กระตุนใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนเกิดการคิดสรางสรรค (Creative) โดยไมคํานึงวา ความคิดนั้นจะเปน
อยางไร ถูกตองหรือไม ความคิดทุกอยางจะตองไดรับการยอมรับจากกลุมท้ังสิ้นสุดทายจึงคอยสรุปผล 

นอกจากการจัดกิจกรรมกลุมท้ัง ๕ ประเภท ตามท่ีกลาวไวขางตน วิทยากรยังสามารถจัดกิจกรรมกลุม
เพ่ือจุดมุงหมายตาง ๆ ตามท่ีไดวางแผนไว โดยมีลําดับข้ันตอนเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกันไป ดังนี้ 
๑. กิจกรรมกลุมเพ่ือสรางความรูจักคุนเคย   

เปนกิจกรรมเริ่มตนท่ีใชในการฝกอบรมหรือเรียกวา “การละลายพฤติกรรม” (Ice Breaker) ซ่ึงมีอยู
หลายกิจกรรม วิทยากรสามารถเลือกใชโดยพิจารณาความสัมพันธของสมาชิกท่ีเขารับการฝกอบรมวาเคยรูจัก
กันมากอนหรือไม มาจากหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน กิจกรรมสรางความรูจักคุนเคย จึงเปนจุดเริ่มตน
ของการจัดกิจกรรมกลุมอ่ืน ๆ ตอไป เพราะสมาชิกจะเกิดความรูสึกวามีสวนรวม มีความยึดม่ันในกลุม           
มีความอบอุนม่ันใจ ปรับตัวไดในเวลารวดเร็ว และมีความผูกมัดท่ีจะทํากิจกรรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงเปาหมายของ
การเรียนรูตามท่ีคาดหวังตอไป 

ตัวอยาง : กิจกรรม “ความเหมือนท่ีแตกตาง” 
   จุดมุงหมาย 

    ๑. เพ่ือใหสมาชิกท่ีเพ่ิงจะมาพบกัน ไดทําความรูจักชื่อและสถานท่ีทํางานของกันและกัน 
    ๒. เพ่ือกอใหเกิดความรูจักคุนเคยกันของสมาชิกในเวลาอันรวดเร็ว 
    ๓. เพ่ือกอใหเกิดบรรยากาศท่ีเปนกันเอง 

   ขนาดของกลุม 
    ไมจํากัดจํานวน 

  เวลาท่ีตองใช 
    ประมาณ ๓๐ นาที และสามารถยืดหยุนตามจํานวนสมาชิกของกลุม 
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อุปกรณท่ีใช 
    ไมมี 
 สถานท่ี 
    ภายในหองเรียนหรือหองประชุม 
กระบวนการ 
    ๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมยืนกระจายใหเต็มพ้ืนท่ี  
    ๒. รอบท่ี ๑ เม่ือไดยินสัญญาณ GO ใหสมาชิกรีบคนหาคูท่ีคิดวามีอะไรท่ีชอบเหมือน   

กับเรา ใชเวลาประมาณ ๑ นาที ในการใชคําถามตาง ๆ เพ่ือคนหาคนท่ีชอบเหมือนเรา เม่ือไดยินสัญญาณ Stop 
ใหหยุดการคนหา ตัวอยางคําถามเชน คุณชอบรับประทานกวยเต๋ียวเหมือนฉันไหม ชวยกันสรุปวา ๒ คน มีสิ่งท่ี
ชอบเหมือนกันก่ีอยาง 

    ๓. รอบท่ี ๒ เม่ือไดยินสัญญาณ GO ใหสมาชิกรีบคนหาคูท่ีคิดวามีรูปรางเหมือนกับเรา        
ใชเวลาประมาณ ๑ นาที ในการใชคําถามตาง ๆ เพ่ือคนหาคนท่ีมีรูปรางเหมือนเรา เม่ือไดยินสัญญาณ Stop       
ใหหยุดการคนหา ตัวอยางคําถามเชน คุณมีสวนสูงเทาฉันมัย คุณมีรูปหนากลมเหมือนฉันมัย ชวยกันสรุปวา   
๒ คน มีรูปรางท่ีคลายคลึงกันก่ีรายการ 

    ๔. รอบท่ี ๓ เม่ือไดยินสัญญาณ GO ใหสมาชิกรีบคนหาคูเราคิดวาเราชอบมากท่ีสุด       
ใชเวลาประมาณ ๑ นาที ในการใชคําถามตาง ๆ เพ่ือทําความรูจักกับเขาใหมากท่ีสุด เม่ือไดยินสัญญาณ Stop 
ใหหยุดการคนหา ตัวอยางคําถามเชน คุณชื่ออะไร คุณมาจากไหน คุณมีพ่ีนองก่ีคน คุณเกิดวันอะไร 

    ๕. รอบท่ี ๔ เม่ือไดยินสัญญาณ GO ใหสมาชิกรีบคนหาคูเราคิดวาแตกตางกับเรามาก
ท่ีสุด ใชเวลาประมาณ ๑ นาที ในการใชคําถามตาง ๆ เพ่ือหาขอแตกตางระหวางเรากับเขา เม่ือไดยินสัญญาณ 
Stop ใหหยุดการคนหา  

    ๖. รอบท่ี ๕ เม่ือไดยินสัญญาณ GO ใหสมาชิกรีบจับกลุมกับเพ่ือนท่ีมีความชอบเหมือนกัน  
มีอะไรคลาย ๆ กัน กลุมละ ๕ คน ทําความรูจักกันใหมากข้ึน ภายในเวลา ๒ นาที 
  สรุปขอคิด 

๑. วิทยากรใหสมาชิกชวยกันสรุปจุดมุงหมายของกิจกรรมนี้ วาสมาชิกไดรับอะไรบาง 
๒. ใหสมาชิกรวมกันอภิปรายวาไดขอคิดหรือประสบการณอยางไรบาง ตอกิจกรรมท่ีผานมา 
๓. วิทยากรสรุปตอนทายวา การท่ีสมาชิกแตละคนมาจากสถานท่ีแตกตางกัน และตอง

มาเขารับการฝกอบรมรวมกันในชวงเวลาหนึ่ง บางคนอาจเกิดความรูสึกขาดความม่ันใจ วาเหว อึดอัดใจ เม่ือมี
โอกาสไดรูจักเพ่ือนใหมในเวลาอันรวดเร็ว ความรูสึกท่ีไมดีจะลดลงไป นอกจากนี้ในการท่ีเราจะทําความรูจัก
คุนเคยกับผูอ่ืนนั้น เราควรจะไดทราบถึงคุณลักษณะประจําตัวของเขาดวย เพ่ือจะกอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกัน
และกัน และนําไปสูการอยูรวมกันอยางอบอุน 
๒. กิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาความเขาใจตนเองและผูอ่ืน   

ท่ีกลาววามนุษยเปนสัตวสังคม (Social Animal) หรือสัตวเมือง เปนความจริงท่ีไมมีใครปฏิเสธ         
เพราะมนุษยมีสัญชาติญาณท่ีจะตองอยูรวมกันเปนกลุม เม่ือมนุษยอยูรวมกันก็จะเกิดเปนความสัมพันธซ่ึงกัน
และกัน ถามีความสัมพันธท่ีดีตอกันก็จะอยูรวมกันดวยความอบอุน แตถาเกิดความขัดแยงข้ึนมา ปญหาตาง ๆ  
ก็จะตามมาอยางไมมีท่ีสิ้นสุด สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดความขัดแยงมักเกิดจากความไมเขาใจซ่ึงกันและกัน และ
ไมไววางใจกัน ซ่ึงโดยธรรมชาติแลวบุคคลใดท่ีมีความสับสนในตนเอง ไมเขาใจตนเองก็จะมีความรูสึกเชนนี้กับ
ผูอ่ืน เพราะฉะนั้น กิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาความเขาใจตนเองและผูอ่ืน สามารถท่ีจะชวยแกปญหาความขัดแยง
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ความไมเขาใจซ่ึงกันและกันของบุคคลท่ีอยูรวมในองคกรเดียวกัน ซ่ึงจริง ๆ แลวอาจมีอยูดวยกันหลายกิจกรรม 
แตขอนําเสนอในสวนท่ีจะกอใหเกิดผลอยางชัดเจน ดังนี้ 

ตัวอยาง : กิจกรรม “บิงโกมนุษย” 
   จุดมุงหมาย 

    ๑. เพ่ือใหสมาชิกรูจักและเขาใจผูอ่ืนมากข้ึน 
    ๒. เพ่ือใหสมาชิกเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของมนุษยเรามากยิ่งข้ึน 
    ๓. เพ่ือใหสมาชิกสามารถเปรียบเทียบถึงความแตกตางระหวางสิ่งตาง ๆ ท่ีมองเห็น 

อยางผิวเผินกับสภาพท่ีแทจริงจากการมองเห็น 
ขนาดของกลุม 
    จํากัดจาํนวน 
เวลาท่ีตองใช 
    ประมาณ ๓๐ นาที 

  อุปกรณท่ีใช 
    แผนบิงโกมนุษย 

สถานท่ี 
     ภายในหองเรียนหรือหองประชุม 

  วิธีเลน 
๑. วิทยากรอธิบายวาแตละคนจะมีคุณลักษณะท่ีไมเหมือนใคร และคุณลักษณะท่ีมี

รวมกับคนอ่ืน ๆ 
๒. แจกแผนบิงโกมนุษยและปากกาใหผูเลนทุกคน 
๓. วิทยากรแนะนํากติกากับผูเลน วาแผนบิงโกจะบรรยายลักษณะพิเศษท่ีหลาย ๆ คนมี

ใหผูเลนไปตามหาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว แลวใหบุคคลนั้นบันทึกชื่อของตัวเองไวในชองท่ีตรงกับ
คุณลักษณะท่ีกําหนดดวยลายมือของเขาเอง 

๔. เม่ือไดยินสัญญาณเริ่ม ใหผูเลนทุกคนปฏิบัติการคนหา โดยวิธีการสอบถามขอมูล 
เม่ือพบแลวในเจาของคุณลักษณะ 

๕. เม่ือตามหาบุคคลตามลักษณะท่ีกําหนดใหตรงกันตามแนวนอน แนวต้ัง หรือ       
แนวทแยงมุมไดแลว ใหตะโกนคําวา “บิงโก”  

๖. ใหจับกลุมกับคนท่ีบิงโกในเวลาใกลเคียงกันใหไดกลุมละ ๕ คน นั่งเปนวงกลม     
แลวแบงปนสิ่งท่ีพวกเขาไดเรียนรูเก่ียวกับผูอ่ืน 
  สรุปขอคิด 

     ๑. วิทยากรใหสมาชิกรวมกันอภิปรายตามหัวขอ ดังนี้ 
      ๑.๑ ผูเลนมีวิธีคนหาขอมูลตามคุณลักษณะท่ีกําหนดใหในเวลาจํากัด ไดอยางไร 
      ๑.๒ มีคุณลักษณะพิเศษขอใดท่ีผูเลนไมสามารถหาบุคคลได 
      ๑.๓ มีคุณลักษณะพิเศษใดบางท่ีไมไดถูกกําหนดไวในบิงโกมนุษยนี้ 
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ความไมเขาใจซ่ึงกันและกันของบุคคลท่ีอยูรวมในองคกรเดียวกัน ซ่ึงจริง ๆ แลวอาจมีอยูดวยกันหลายกิจกรรม 
แตขอนําเสนอในสวนท่ีจะกอใหเกิดผลอยางชัดเจน ดังนี้ 

ตัวอยาง : กิจกรรม “บิงโกมนุษย” 
   จุดมุงหมาย 

    ๑. เพ่ือใหสมาชิกรูจักและเขาใจผูอ่ืนมากข้ึน 
    ๒. เพ่ือใหสมาชิกเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคลของมนุษยเรามากยิ่งข้ึน 
    ๓. เพ่ือใหสมาชิกสามารถเปรียบเทียบถึงความแตกตางระหวางสิ่งตาง ๆ ท่ีมองเห็น 

อยางผิวเผินกับสภาพท่ีแทจริงจากการมองเห็น 
ขนาดของกลุม 
    จํากัดจาํนวน 
เวลาท่ีตองใช 
    ประมาณ ๓๐ นาที 

  อุปกรณท่ีใช 
    แผนบิงโกมนุษย 

สถานท่ี 
     ภายในหองเรียนหรือหองประชุม 

  วิธีเลน 
๑. วิทยากรอธิบายวาแตละคนจะมีคุณลักษณะท่ีไมเหมือนใคร และคุณลักษณะท่ีมี

รวมกับคนอ่ืน ๆ 
๒. แจกแผนบิงโกมนุษยและปากกาใหผูเลนทุกคน 
๓. วิทยากรแนะนํากติกากับผูเลน วาแผนบิงโกจะบรรยายลักษณะพิเศษท่ีหลาย ๆ คนมี

ใหผูเลนไปตามหาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว แลวใหบุคคลนั้นบันทึกชื่อของตัวเองไวในชองท่ีตรงกับ
คุณลักษณะท่ีกําหนดดวยลายมือของเขาเอง 

๔. เม่ือไดยินสัญญาณเริ่ม ใหผูเลนทุกคนปฏิบัติการคนหา โดยวิธีการสอบถามขอมูล 
เม่ือพบแลวในเจาของคุณลักษณะ 

๕. เม่ือตามหาบุคคลตามลักษณะท่ีกําหนดใหตรงกันตามแนวนอน แนวต้ัง หรือ       
แนวทแยงมุมไดแลว ใหตะโกนคําวา “บิงโก”  

๖. ใหจับกลุมกับคนท่ีบิงโกในเวลาใกลเคียงกันใหไดกลุมละ ๕ คน นั่งเปนวงกลม     
แลวแบงปนสิ่งท่ีพวกเขาไดเรียนรูเก่ียวกับผูอ่ืน 
  สรุปขอคิด 

     ๑. วิทยากรใหสมาชิกรวมกันอภิปรายตามหัวขอ ดังนี้ 
      ๑.๑ ผูเลนมีวิธีคนหาขอมูลตามคุณลักษณะท่ีกําหนดใหในเวลาจํากัด ไดอยางไร 
      ๑.๒ มีคุณลักษณะพิเศษขอใดท่ีผูเลนไมสามารถหาบุคคลได 
      ๑.๓ มีคุณลักษณะพิเศษใดบางท่ีไมไดถูกกําหนดไวในบิงโกมนุษยนี้ 
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๒. วิทยากรสรุปขอคิดเพ่ิมเติมวาคนเราเกิดมามีท้ังท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันหรือ       
ท่ีเรียกวาความแตกตางระหวางบุคคล เหมือนกัน เชน ในความรูสึกรอน หนาว หิว เจ็บปวด รัก โกรธแคน โลภ  
ดีใจ เสียใจ เคียดแคน ฯลฯ และมีสิ่งแตกตางกัน เชน พันธุกรรม สิ่งแวดลอม สังคม ประสบการณ เพศ วัย 
ศาสนา ภูมิหลัง ครอบครัว ความคิด ความเชื่อ คานิยม และรูปรางหนาตา ฯลฯ แตเราสามารถทํางานรวมกันได 
ภายใตนโยบายเปาหมายเดียวกัน ซ่ึงเราจะตองศึกษาทําความกระจางใหแจมชัดตรงกัน เปรียบเสมือนดนตรี      
วงใหญ บรรเลงเพลงดวยโนตเพลงเดียวกัน ประสานเสียงกันไดอยางไพเราะดวยเครื่องดนตรีหลากหลาย เราคง
ตองการใหสวนดอกไมของเราเต็มไปดวยดอกไมหลากสี พันธุไมหลายประเภท แตจัดวางอยูในท่ีท่ีเหมาะสม       
ไดอยางสวยงาม เปนระเบียบ สะอาดใจ สบายตา 
ตัวอยางแผนบิงโกมนุษย 

เกิดเดือนเดียวกับเรา 
……………………….….. 

ถนัดซาย 
…………………….... 

ดัดฟน 
……………………….….. 

มีความสามารถดานดนตรี 
……………………….…..…………… 

นักกีฬา 
……………………………... 

ชอบนักรองเกาหลี 
…………………….….. 

สวนสูงเกิน ๑๑๐ ซม. 
……………………..…….. 

เพศหญิงผมสั้น 
…………………………………..….. 

รูมากกวา ๒ ภาษา 
……………………………... 

เปนลูกคนเดียว 
……………………….. 

สวยท่ีสุดในหอง 
…………………….……….. 

ชอบดูดวง 
…………………………………….….. 

บานทํานา 
…………………………….. 

กินเกง 
……………………….. 

ลูกกําพรา 
…………………………….. 

เกิดป พ.ศ. เดียวกัน 
…………………………………..….. 

๓. กิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค   
การดําเนินชีวิตของมนุษยต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษยท่ีรูจัก

สรางสรรคตนเองและสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย การปรับปรุงเปลี่ยนชีวิตความเปนอยู และสิ่งแวดลอมให      
ดีข้ึน ไดอาศัยผลผลิตทางดานความคิดสรางสรรคท่ีเกิดจากแรงดลใจ เกิดจากการคิดแกปญหา และเกิดจาก
ความต้ังใจท่ีจะปรับปรุงชีวิตและความเปนอยูใหผาสุกข้ึน ผลผลิตทางดานความคิดสรางสรรคตองอาศัยท้ัง
ความคิดฝน ความคิดจินตนาการ บวกดวยความอุตสาหะ พากเพียร มุมานะ ไมยอมเลิกลมความคิดงาย ๆ 
จนกระท่ังคิดไดสําเร็จ ความคิดสรางสรรคเปนทักษะทางสติปญญาท่ีสําคัญของสมาชิกในสังคมท่ีตองการ     
ความเจริญกาวหนา ตอไปนี้เปนตัวอยางกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค สําหรับนําไปใช
ประกอบการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคการ 

ตัวอยาง : กิจกรรม “ความคิดพิชิตความสําเร็จ” 
   จุดมุงหมาย 

๑. เพ่ือใหสมาชิกเห็นความสําคัญของความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๒. เพ่ือฝกใหสมาชิกรูจักกระบวนคิดอยางสรางสรรค 
๓. เพ่ือฝกใหสมาชิกทํางานรวมกัน เพ่ือหาทางแกปญหาอยางสรางสรรค 

                   ขนาดของกลุม 
ไมจํากัดจํานวน แตใหเพียงพอตอการแบงกลุมยอยได 
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เวลาท่ีตองใช 
    ประมาณ ๑ ชั่วโมง 

  อุปกรณท่ีใช 
๑. รูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภาพหาเหลี่ยม และภาพจุดดํา ๙ จุด จํานวนเทากับสมาชิก

หรือใชแผนใสฉายใหแกสมาชิกเห็นไดท่ัวถึง 
๒. คลิปหนีบกระดาษตัวเล็ก ๑ ตัว 

  สถานท่ี 
    ภายในหองเรียนหรือหองประชุม 

 วิธีเลน 
    ๑. วิทยากรจัดใหสมาชิกแบงกลุมยอย กลุมละประมาณ ๖ คน และใหแตละกลุมชวยกัน

คิดต้ังชื่อกลุมของตนและสรางคําขวัญประจํากลุมดวย โดยใหใชวิธีระดมสมองและตกลงใจกันเองวา จะใชชื่อใด
และใชคําขวัญประจํากลุม 

    ๒. วิทยากรชูคลิปหนีบกระดาษใหสมาชิกทุกคนดูอยางท่ัวถึงและใหสมาชิกแตละกลุม
ชวยกันคิดวา “เราจะใชคลิปหนีบกระดาษนี้ทําอะไรไดบาง” ขอใหชวยกันคิดและเขียนลงในกระดาษกอน     
แลวจึงรวบรวมกันในกลุม โดยดูวากลุมใดจะคิดไดมากท่ีสุดภายในเวลา ๒๐ นาที และหลังจากนั้นใหแตละกลุม
เตรียมตัวแทนท่ีจะออกมาเสนอตอกลุมใหญ 

สรุปขอคิด   
วิทยากรสรุปเพ่ิมเติมถึงความหมายของความคิดริเริ่มสรางสรรค และย้ําวาการท่ีคนเราจะพัฒนาตนเอง

ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนั้น จะตองอาศัยปจจัยหลัก ๔ ประการ คือ 
๑. เปนผูมีใจกวาง เห็นประโยชนและความสําคัญท่ีจะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๒. รูจักใชเทคนิควิธีการคิดแบบสรางสรรค 
๓. เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
๔. มีใจสู อดทน ไมทอถอยงาย ๆ หากลองปฏิบัติแลวไมไดผลหรือไดผลชา 

๔. กิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดสินใจเพ่ือการแกปญหา  
มนุษยทุกเพศทุกวัยตางก็ประสบ “ปญหา” ดวยกันทุกคนไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง จึงดูเหมือนวาปญหา

กับมนุษยเปนของคูกัน ปญหาสวนใหญเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของมนุษย เชน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว 
ปญหาเพ่ือนรวมงาน ปญหาจากผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังปญหาจากสิ่งแวดลอม เปนตน 

กิจกรรมกลุมตอไปนี้จะชวยเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ เพ่ือการแกปญหาใหแก
บุคคลท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุม ท่ีตองรวมมือกันตัดสินใจและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
 ตัวอยาง : กิจกรรม “ถูกตองไมถูกใจ” 
   จุดมุงหมาย 

     ๑. เพ่ือฝกทักษะการตัดสินเปนรายบุคคลอยางมีเหตุผล 
     ๒. เพ่ือใหสมาชิกเปรียบเทียบถึงผลของการตัดสินใจเปนรายบุคคลและรายกลุม 
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เวลาท่ีตองใช 
    ประมาณ ๑ ชั่วโมง 

  อุปกรณท่ีใช 
๑. รูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภาพหาเหลี่ยม และภาพจุดดํา ๙ จุด จํานวนเทากับสมาชิก

หรือใชแผนใสฉายใหแกสมาชิกเห็นไดท่ัวถึง 
๒. คลิปหนีบกระดาษตัวเล็ก ๑ ตัว 

  สถานท่ี 
    ภายในหองเรียนหรือหองประชุม 

 วิธีเลน 
    ๑. วิทยากรจัดใหสมาชิกแบงกลุมยอย กลุมละประมาณ ๖ คน และใหแตละกลุมชวยกัน

คิดต้ังชื่อกลุมของตนและสรางคําขวัญประจํากลุมดวย โดยใหใชวิธีระดมสมองและตกลงใจกันเองวา จะใชชื่อใด
และใชคําขวัญประจํากลุม 

    ๒. วิทยากรชูคลิปหนีบกระดาษใหสมาชิกทุกคนดูอยางท่ัวถึงและใหสมาชิกแตละกลุม
ชวยกันคิดวา “เราจะใชคลิปหนีบกระดาษนี้ทําอะไรไดบาง” ขอใหชวยกันคิดและเขียนลงในกระดาษกอน     
แลวจึงรวบรวมกันในกลุม โดยดูวากลุมใดจะคิดไดมากท่ีสุดภายในเวลา ๒๐ นาที และหลังจากนั้นใหแตละกลุม
เตรียมตัวแทนท่ีจะออกมาเสนอตอกลุมใหญ 

สรุปขอคิด   
วิทยากรสรุปเพ่ิมเติมถึงความหมายของความคิดริเริ่มสรางสรรค และย้ําวาการท่ีคนเราจะพัฒนาตนเอง

ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนั้น จะตองอาศัยปจจัยหลัก ๔ ประการ คือ 
๑. เปนผูมีใจกวาง เห็นประโยชนและความสําคัญท่ีจะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
๒. รูจักใชเทคนิควิธีการคิดแบบสรางสรรค 
๓. เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง 
๔. มีใจสู อดทน ไมทอถอยงาย ๆ หากลองปฏิบัติแลวไมไดผลหรือไดผลชา 

๔. กิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะการตัดสินใจเพ่ือการแกปญหา  
มนุษยทุกเพศทุกวัยตางก็ประสบ “ปญหา” ดวยกันทุกคนไมเวลาใดก็เวลาหนึ่ง จึงดูเหมือนวาปญหา

กับมนุษยเปนของคูกัน ปญหาสวนใหญเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันของมนุษย เชน ปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว 
ปญหาเพ่ือนรวมงาน ปญหาจากผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังปญหาจากสิ่งแวดลอม เปนตน 

กิจกรรมกลุมตอไปน้ีจะชวยเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ เพ่ือการแกปญหาใหแก
บุคคลท้ังเปนรายบุคคลและเปนกลุม ท่ีตองรวมมือกันตัดสินใจและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคการใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
 ตัวอยาง : กิจกรรม “ถูกตองไมถูกใจ” 
   จุดมุงหมาย 

     ๑. เพ่ือฝกทักษะการตัดสินเปนรายบุคคลอยางมีเหตุผล 
     ๒. เพ่ือใหสมาชิกเปรียบเทียบถึงผลของการตัดสินใจเปนรายบุคคลและรายกลุม 
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ขนาดของกลุม 
     ไมจํากัดจํานวน แตอยางนอยไมควรตํ่ากวา ๑๐ คน 
เวลาท่ีตองใช 
    ประมาณ ๓๐ นาที 

  อุปกรณท่ีใช 
    กระดาษเขียนรายชื่อเพ่ือนเกาในโลกใบใหมสําหรับสมาชิกคนละ ๑ แผน หรือเขียน   

แผนใสฉายใหสมาชิกทุกคนเห็นอยางท่ัวถึง 
  สถานท่ี 

    ภายในหองเรียนหรือหองประชุม 
  วิธีเลน 

    ๑. แบงผูเลนออกเปนกลุม ๆ ละประมาณ ๗ - ๙ คน แจกกระดาษ ปากกา กลุมละ ๑ ชุด 
    ๒. เริ่มเลน วิทยากรต้ังโจทย ขอท่ี ๑ เชน ถาพูดถึงทะเล แตละกลุมนึกถึงอะไรบาง 
    ๓. ใหแตละกลุมคิดคําตอบภายในเวลาท่ีกําหนดให ใหตอบได ๗ คําตอบ 
    ๔. วิทยากรเฉลยคําตอบ มี ๑๐ คําตอบ แตละคําตอบจะมีคะแนนไมเทากัน ใหแตละกลุม

รวบรวมคะแนนของกลุมตัวเอง 
    ๕. วิทยากรต้ังคําถามอีก ๒ - ๓ คําถาม แตละกลุมรวบรวมคะแนนท่ีไดท้ังหมด 

ตัวอยางคําถาม 
ไปทะเลนึกถึงอะไร 

๑. ชุดวายน้าํ   ๕ คะแนน 
๒. หอย    ๔ คะแนน 
๓. ทราย    ๓ คะแนน 
๔. แวนตาดํา   ๔ คะแนน 
๕. รถจักรยาน   ๒ คะแนน 
๖. เรือกลวย   ๒ คะแนน 
๗. รมกันแดด   ๕ คะแนน 
๘. ตนมะพราว   ๔ คะแนน 
๙. สายลม   ๑ คะแนน 

๑๐. เตียงผาใบ   ๓ คะแนน 
ถาคิดถึงผลไมนึกถึงอะไร 

๑. ฝรั่ง    ๕ คะแนน 
๒. แตงโม   ๑ คะแนน 
๓. มะมวง   ๒ คะแนน 
๔. ขนุน    ๔ คะแนน 
๕. มังคุด     ๓ คะแนน 
๖. ทุเรียน   ๑ คะแนน 
๗. ลองกอง   ๕ คะแนน 
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๘. กลวย    ๒ คะแนน 
๙. ขนุน    ๓ คะแนน 

๑๐. ละมุด   ๔ คะแนน 
ขอเสนอแนะ 
๑. คะแนนใน ๑๐ คําตอบ ควรแบงเปนขอละ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ คะแนน อยางละ ๒ คําตอบ ขอใดเปน

คําตอบท่ีงาย เด็กนึกไดงายใหคะแนนนอย ขอใดท่ีเปนคําตอบท่ียากหรือเด็กนึกไมถึงใหคะแนนมาก 
๒. ผูนํากิจกรรมควรชี้แจงวัตถุประสงคของเกมนี้ และชมเชยผูรวมแขงขันวาคําตอบท่ีคิดไดเปน

คําตอบท่ีถูกตอง แตอาจไมตรงใจผูนํากิจกรรมเหมือนชื่อเกมการแขงขัน 
๓. หลังจากเฉลยแตละขอ ผูนําควรถามคําตอบซ่ึงไมไดคะแนน อาจเปนคําตอบท่ีนาสนใจนําไปเปน 

ตัวเฉลยในครั้งตอไป 
๔. วิทยากรเปดโอกาสใหสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาไดรับประสบการณและขอคิดใดบาง

จากกิจกรรมนี้ 
 สรุปขอคิด 

วิทยากรสรุปขอคิดเพ่ิมเติมวาการตัดสินใจใด ๆ ควรต้ังอยูบนความมีเหตุผล พิจารณาถึงแนวทางเลือก
หลาย ๆ แนว แลวนํามาเปรียบเทียบหรือชั่งน้ําหนักแลวตัดสินเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และท่ีสําคัญท่ีสุด       
การตัดสินใจเลือกสิ่งใด ๆ ไมควรเลือกดวยความเพอฝนหรือดวยอคติ แตควรจะตองคํานึงถึงวาสามารถนําไป
ปฏิบัติแกไขปญหาไดจริง 
๕. กิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะผูนํา 

ผูนําเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุมเปนอยางมาก ผูนําท่ีมีคุณสมบ ัติท่ีดีและปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาท่ีไดเหมาะสม ก็ยอมจะสามารถพากลุมใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การเปนผูนํา
ท่ีมีความสามารถนั้น ไมไดเปนคุณสมบัติท่ีสั่งสมมาจากกรรมพันธุ แตความสามารถในการเปนผูนําถือวาเปน
ทักษะท่ีสามารถเรียนได ฝกฝนได เปนความสามารถท่ีตองอาศัยท้ังศาสตรซ่ึงตองเรียนรู และเปนศิลปะซ่ึงตอง
อาศัยการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ และถามีพรสวรรคเปนเครื่องเสริมเพียงเล็กนอยก็จะทําใหไดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 ตัวอยาง : กิจกรรม “ผูนําอยูไหน” 
   จุดมุงหมาย 

๑. ฝกความเปนผูนําผูตาม 
๒. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน พึงพอใจ 
๓. ชวยพัฒนาใหผูเลนเปนคนชางสังเกต 

     ๔. ชวยใหเกิดเกิดความคลองตัว ประสาทตา หู มือ เทา สามารถทํางานไดอยางสัมพันธกัน 
ขนาดของกลุม 
  ไมจํากัดจํานวน แตอยางนอยไมควรตํ่ากวา ๑๐ คน 
เวลาท่ีตองใช 
   ประมาณ ๓๐ นาที 

  อุปกรณท่ีใช 
     ไมมี 
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๘. กลวย    ๒ คะแนน 
๙. ขนุน    ๓ คะแนน 

๑๐. ละมุด   ๔ คะแนน 
ขอเสนอแนะ 
๑. คะแนนใน ๑๐ คําตอบ ควรแบงเปนขอละ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ คะแนน อยางละ ๒ คําตอบ ขอใดเปน

คําตอบท่ีงาย เด็กนึกไดงายใหคะแนนนอย ขอใดท่ีเปนคําตอบท่ียากหรือเด็กนึกไมถึงใหคะแนนมาก 
๒. ผูนํากิจกรรมควรชี้แจงวัตถุประสงคของเกมนี้ และชมเชยผูรวมแขงขันวาคําตอบท่ีคิดไดเปน

คําตอบท่ีถูกตอง แตอาจไมตรงใจผูนํากิจกรรมเหมือนชื่อเกมการแขงขัน 
๓. หลังจากเฉลยแตละขอ ผูนําควรถามคําตอบซ่ึงไมไดคะแนน อาจเปนคําตอบท่ีนาสนใจนําไปเปน 

ตัวเฉลยในครั้งตอไป 
๔. วิทยากรเปดโอกาสใหสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นวาไดรับประสบการณและขอคิดใดบาง

จากกิจกรรมนี้ 
 สรุปขอคิด 

วิทยากรสรุปขอคิดเพ่ิมเติมวาการตัดสินใจใด ๆ ควรต้ังอยูบนความมีเหตุผล พิจารณาถึงแนวทางเลือก
หลาย ๆ แนว แลวนํามาเปรียบเทียบหรือชั่งน้ําหนักแลวตัดสินเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และท่ีสําคัญท่ีสุด       
การตัดสินใจเลือกสิ่งใด ๆ ไมควรเลือกดวยความเพอฝนหรือดวยอคติ แตควรจะตองคํานึงถึงวาสามารถนําไป
ปฏิบัติแกไขปญหาไดจริง 
๕. กิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะผูนํา 

ผูนําเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุมเปนอยางมาก ผูนําท่ีมีคุณสมบ ัติท่ีดีและปฏิบัติ
ตามบทบาทหนาท่ีไดเหมาะสม ก็ยอมจะสามารถพากลุมใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การเปนผูนํา
ท่ีมีความสามารถนั้น ไมไดเปนคุณสมบัติท่ีสั่งสมมาจากกรรมพันธุ แตความสามารถในการเปนผูนําถือวาเปน
ทักษะท่ีสามารถเรียนได ฝกฝนได เปนความสามารถท่ีตองอาศัยท้ังศาสตรซ่ึงตองเรียนรู และเปนศิลปะซ่ึงตอง
อาศัยการฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ และถามีพรสวรรคเปนเครื่องเสริมเพียงเล็กนอยก็จะทําใหไดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 ตัวอยาง : กิจกรรม “ผูนําอยูไหน” 
   จุดมุงหมาย 

๑. ฝกความเปนผูนําผูตาม 
๒. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน พึงพอใจ 
๓. ชวยพัฒนาใหผูเลนเปนคนชางสังเกต 

     ๔. ชวยใหเกิดเกิดความคลองตัว ประสาทตา หู มือ เทา สามารถทํางานไดอยางสัมพันธกัน 
ขนาดของกลุม 
  ไมจํากัดจํานวน แตอยางนอยไมควรตํ่ากวา ๑๐ คน 
เวลาท่ีตองใช 
   ประมาณ ๓๐ นาที 

  อุปกรณท่ีใช 
     ไมมี 
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สถานท่ี 
     ภายในหองเรียนหรือหองประชุม 

 วิธีเลน 
         ๑. เลือกผูเลนคนหน่ึงท่ีจะเปนผูตามหาผูนําออกไปนอกหอง ๑ คน เราจะเรียกบุคคลนี้
วานักสืบ 

     ๒. ผูเลนท่ีเหลือตกลงเลือกผูนํา ๑ คน หนาท่ีของผูนําคือแสดงทาทาง เชน ปรบมือ ตบไหล
ยกแขน ใหผูเลนคนอ่ืนปฏิบัติตาม โดยท่ีตองระวังไมใหนักสืบจับได 

     ๓. เม่ือนัดหมายเรียบรอย ใหไปเชิญนักสืบเขามา ผูนําทําทาทางตาง ๆ ไปเรื่อย นักสืบ    
ทําหนาท่ีคนหาผูนํา ใหเวลา ๒ นาที 

      ๔. ถาทายถูกจะเปลี่ยนมาเปนผูเลนบาง ผูเลนอาจเปลี่ยนเปนนักสืบบาง 
 

ใบความรูท่ี ๒ 

เพลง สวัสดี 
สวัสดี  สวัสดี  วันนี้เรามาพบกัน  เธอกับฉันพบกันสวัสดี 

เพลง ระบํากอไก 
ระบํากอไก  ขอไข  ขอขวด  คอควาย  พวกเราลูกเสือไทย  (ซํ้า) 
ออกกําลังกายสายเอว  (สายหัว, สายไหล ……)  ไปมา 

เพลง เพ่ือนรัก 
เพ่ือนเอยเพ่ือนรัก                       ฉันเคยรูจกัเพ่ือนรักอยูไหน 

ลุกข้ึนยืนแลวจองมองไป                          เอะนั่นยังไง  คนชื่อ………..นั่นเอง 
เพลง ทะเล 

ทะเล ทะเล ทะเล  ทะเล ทะเล ทะเล 
ทะเล ทะเล ทะเล  ทะเล ทะเล ทะเล 
ลัน  หลั้น  ลา  หลัน  ลัน  ลา  ลัน   หลั้น  ลา  หลัน   ลันลา 

เพลง The sun 
The   sun   The  sand   The   sea    The   sea   The   sand   The   sun 
ลัน   หลั้น   ลา   หลัน   ลัน   ลา   ลัน   หลั้น   ลา   หลัน   ลัน   ลา 

เพลง กระโดด 
กระโดด ๆ ๆ กระโดดใหพรอมเพรียงกัน 
กระโดดเพ่ือสรางพลัง กําลังใหแกพวกเรา 
ลัน  หลั้น  ลา  หลัน  ลัน  ลา  ลัน  หลั้น  ลา  หลัน  ลัน  ลา 
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เพลง ลืมความทุกข 
ลืมความทุกขสนุกใหเต็มอ่ิม มานั่งยิ้มหัวเราะชอบใจ 
ลืมความทุกขสนุกใหเต็มอ่ิม มานั่งยิ้มหัวเราะชอบใจ 
ฮิ    ฮิ     ฮิ     ฮิ   ฮะ    ฮะ    ฮะ    ฮะ 

เพลง เฮฮาอบรม 
เราอยูคนละหมูบาน  เรามาอบรมดวยกัน  ไมมีใครเยยหยัน  วาเรานั้นไมสามัคคี 
อยูดวยกันผูกมิตรไมตรี  เย็นวันนี้กินขาวดวยกัน  คืนวันนี้เรานอนดวยกัน 
วันพรุงนี้เราเรียนดวยกัน 

เพลง โดเรมอน 
โอเจาโดเรมอน โดเรมอน โดเรมอน 
โอเจาโดเรม่ี โดเรม่ี  โดเรม่ี 
ขางหนาคือซุปเปอรแมน  ขางหนาคือซุปเปอรแมน  บินถลาแลนลม 
อาย  ยาย  ยาย  ยา  อาย  ยาย  ยาย  ยา 

เพลง สวัสดี 
สวัสดีแบบไทย  แลวก็ไปแบบสากล 
สวัสดีทุก ๆ คน  แบบสากลแลวก็แบบไทย 

เพลง เชาวันหนึ่ง 
เชาวันหนึ่ง  วันนั้น วันหนึ่ง  วันนั้น เจ็ดนาฬิกา 
เธอกระโดดเขามา และบอกวารัก รักฉันคนเดียว 
ฉันก็บอกวารัก ก็บอกวารัก รักเธอคนเดียว 
คนอ่ืนจะไมแลเหลียว จะไมแลเหลียว ใหเสียเวลา 
 
 

 

 

      

 
 
 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธโดยใชเกมกิจกรรมกลุมสัมพันธโดยใชเกม  
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เพลง ลืมความทุกข 
ลืมความทุกขสนุกใหเต็มอ่ิม มานั่งยิ้มหัวเราะชอบใจ 
ลืมความทุกขสนุกใหเต็มอ่ิม มานั่งยิ้มหัวเราะชอบใจ 
ฮิ    ฮิ     ฮิ     ฮิ   ฮะ    ฮะ    ฮะ    ฮะ 

เพลง เฮฮาอบรม 
เราอยูคนละหมูบาน  เรามาอบรมดวยกัน  ไมมีใครเยยหยัน  วาเรานั้นไมสามัคคี 
อยูดวยกันผูกมิตรไมตรี  เย็นวันนี้กินขาวดวยกัน  คืนวันนี้เรานอนดวยกัน 
วันพรุงนี้เราเรียนดวยกัน 

เพลง โดเรมอน 
โอเจาโดเรมอน โดเรมอน โดเรมอน 
โอเจาโดเรม่ี โดเรม่ี  โดเรม่ี 
ขางหนาคือซุปเปอรแมน  ขางหนาคือซุปเปอรแมน  บินถลาแลนลม 
อาย  ยาย  ยาย  ยา  อาย  ยาย  ยาย  ยา 

เพลง สวัสดี 
สวัสดีแบบไทย  แลวก็ไปแบบสากล 
สวัสดีทุก ๆ คน  แบบสากลแลวก็แบบไทย 

เพลง เชาวันหนึ่ง 
เชาวันหนึ่ง  วันนั้น วันหนึ่ง  วันนั้น เจ็ดนาฬิกา 
เธอกระโดดเขามา และบอกวารัก รักฉันคนเดียว 
ฉันก็บอกวารัก ก็บอกวารัก รักเธอคนเดียว 
คนอ่ืนจะไมแลเหลียว จะไมแลเหลียว ใหเสียเวลา 
 
 

 

 

      

 
 
 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธโดยใชเกมกิจกรรมกลุมสัมพันธโดยใชเกม  
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
วิชากลุมสัมพันธ 

หมู…………………………………… 
คําช้ีแจง  ใหคะแนนตรงกับพฤติกรรมของผูรับการฝกอบรม 

ขอ รายการประเมิน 
          ระดับคุณภาพ 

ดีมาก  
(๔) 

ดี  
(๓) 

พอใช 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑ มีปฏิสัมพันธสรางความเปนมิตรไมตรี     

๒ มีการปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม      

๓ มีความกระตือรือรน     

๔ กลาแสดงออกในเวลาท่ีถูกตองเหมาะสม     
 
เกณฑการประเมิน 

๑๕ - ๑๖  คะแนน ดีมาก 
๑๒ - ๑๔  คะแนน  ดี 
๙ - ๑๑  คะแนน  ปานกลาง 
๐ - ๘  คะแนน ตองปรับปรุง 

เกณฑการตัดสิน    
๙ - ๑๐    คะแนน  ผาน 
ไดต่ํากวา ๘ คะแนน  ไมผาน 
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เกณฑการใหคะแนน 

หัวขอท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. มีปฏิสัมพันธ
สรางความเปน
มิตรไมตรี 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง            
ความปฏิสัมพันธ         
สรางความเปน       
มิตรไมตรีสมํ่าเสมอ
ตลอดเวลา 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง         
ความปฏิสัมพันธ        
สรางความเปน        
มิตรไมตรีสมํ่าเสมอ          
เปนสวนใหญ 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง          
ความปฏิสัมพันธ         
สรางความเปน         
มิตรไมตรีสมํ่าเสมอ
บางครั้ง 

ไมมีพฤติกรรมท่ี
แสดงใหเห็นวามี
ความปฏิสัมพันธ
สรางความเปน        
มิตรไมตรี 

๒. มีการ
ปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทีม  

ใหความรวมมือ         
ในการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมาย      
จนเสร็จทุกครั้ง 

ใหความรวมมือ        
ในการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายจน
เสร็จเปนสวนใหญ 

ใหความรวมมือ     
ในการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมาย      
จนเสร็จเปนบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ
ในการทํางาน 

๓. มีความ
กระตือรือรน 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง       
ความกระตือรือรน
สมํ่าเสมอตลอดเวลา 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง        
ความกระตือรือรน
สมํ่าเสมอ         
เปนสวนใหญ 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง          
ความกระตือรือรน
สมํ่าเสมอบางครั้ง 

ไมมีพฤติกรรมท่ี 
แสดงใหเห็นวามี
ความกระตือรือรน 

๔. กลาแสดงออก          
ในเวลาท่ีถูกตอง
เหมาะสม 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง       
การกลาแสดงออก
สมํ่าเสมอตลอดเวลา 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง        
การกลาแสดงออก
สมํ่าเสมอ 
เปนสวนใหญ 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง          
การกลาแสดงออก
สมํ่าเสมอบางครั้ง 

ไมมีพฤติกรรมท่ี
แสดงใหเห็นถึง          
การกลาแสดงออก 
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เกณฑการใหคะแนน 

หัวขอท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. มีปฏิสัมพันธ
สรางความเปน
มิตรไมตรี 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง            
ความปฏิสัมพันธ         
สรางความเปน       
มิตรไมตรีสมํ่าเสมอ
ตลอดเวลา 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง         
ความปฏิสัมพันธ        
สรางความเปน        
มิตรไมตรีสมํ่าเสมอ          
เปนสวนใหญ 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง          
ความปฏิสัมพันธ         
สรางความเปน         
มิตรไมตรีสมํ่าเสมอ
บางครั้ง 

ไมมีพฤติกรรมท่ี
แสดงใหเห็นวามี
ความปฏิสัมพันธ
สรางความเปน        
มิตรไมตรี 

๒. มีการ
ปฏิบัติงาน
รวมกันเปนทีม  

ใหความรวมมือ         
ในการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมาย      
จนเสร็จทุกครั้ง 

ใหความรวมมือ        
ในการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายจน
เสร็จเปนสวนใหญ 

ใหความรวมมือ     
ในการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมาย      
จนเสร็จเปนบางครั้ง 

ไมใหความรวมมือ
ในการทํางาน 

๓. มีความ
กระตือรือรน 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง       
ความกระตือรือรน
สมํ่าเสมอตลอดเวลา 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง        
ความกระตือรือรน
สมํ่าเสมอ         
เปนสวนใหญ 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง          
ความกระตือรือรน
สมํ่าเสมอบางครั้ง 

ไมมีพฤติกรรมท่ี 
แสดงใหเห็นวามี
ความกระตือรือรน 

๔. กลาแสดงออก          
ในเวลาท่ีถูกตอง
เหมาะสม 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง       
การกลาแสดงออก
สมํ่าเสมอตลอดเวลา 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง        
การกลาแสดงออก
สมํ่าเสมอ 
เปนสวนใหญ 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึง          
การกลาแสดงออก
สมํ่าเสมอบางครั้ง 

ไมมีพฤติกรรมท่ี
แสดงใหเห็นถึง          
การกลาแสดงออก 
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               บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง      เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
๒. แปลความหมายของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
๓. ทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
๔. การประพฤติปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง 
๕. ความหมายของ “ความซ่ือสัตยสุจริต” และ “ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ” 
๖. การปฏิบัติตนในเรื่อง “ความซ่ือสัตยสุจริต” และ “ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ” 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสํารองดําเนินการจัดกิจกรรม ท่ีนําไปสูคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารองได 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้เรียน ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. บอกความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารองได 
๒. ทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารองไดถูกตอง 
๓. ประพฤติปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณของลูกเสือสํารองได 
๔. เขาใจความหมายของคําวา “ความซ่ือสัตยสุจริต” และ “ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ”  
๕. ปฏิบัติตนในเรื่อง “ความซ่ือสัตยสุจริต” และ “ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ” ในชีวิตประจําวันไดถูกตอง

เหมาะสมกับวัย 
วิธีสอน/กิจกรรม 

นําเขาสูบทเรียน 
๑. วิทยากรนําภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทพระเจาอยูหัว ท่ีพระองคทรงรักและหวงใย

ประชาชนชาวไทย มาสนทนากับผูเขารับการฝกอบรม 
๒. ปลูกฝงใหผูเขารับการฝกอบรม จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 

ข้ันดําเนินการสอน 
๑. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจแบบทดสอบ แจงผลการทําแบบทดสอบ 
๒. วิทยากรนําเสนอเรื่อง ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของคําปฏิญาณ กฎคติพจนของ

ลูกเสือสํารอง ความซ่ือสัตยสุจริต และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ โดยบูรณาการเขาดวยกัน 
๓. ใหผูเขารับการฝกอบรมฝกทบทวนคําปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือสํารอง โดยการทอง 
๔. ใหผูรับการฝกอบรมฝกรองเพลงกฎลูกเสือสํารอง 
๕. ใหแตละหมูสงตัวแทนจับสลากใบงาน วิทยากรนําลูกเสือไปปฏิบัติงานตามใบงาน ณ บริเวณสนาม

ฝกอบรม (ปาดงพงพี) โดยการกําหนดสถานท่ีใหแตละหมูปฏิบัติงาน แตละหมูลงมือปฏิบัติงานตามใบงานท่ี
ไดรับมอบหมายในเวลาท่ีกําหนด 
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๖. เม่ือปฏิบัติเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนดใหแลว ในข้ันตอนการนําเสนองานใหทุกหมูมารวมกัน        
ณ จุดศูนยกลาง วิทยากรพาลูกเสือทุกหมูไปยังจุดปฏิบัติงานเรียงตามลําดับตามใบงาน เม่ือถึงฐานปฏิบัติงาน    
ใหหมูท่ีไดรับมอบหมายนําเสนองานในเวลาท่ีกําหนดให จนครบทุกหมู 

๗. วิทยากรนําเสนอเพลงความซ่ือสัตย ใหผูรับการฝกอบรมฝกรอง 
๘. วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมสรุปบทเรียนรวมกัน วิทยากรฝากขอคิดในเรื่อง คําปฏิญาณ กฎ       

คติพจน ความซ่ือสัตย และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
ข้ันประเมินผล 

๑. ประเมินผลงานจากใบงาน 
๒. ทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 

ส่ือการสอน 
๑. ใบความรูท่ี ๑ คําปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือสํารอง 
๒. ใบความรูท่ี ๒ ความซ่ือสัตย  
๓. ใบความรูท่ี ๓ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
๔. ใบความรูท่ี ๔ เพลงประกอบการสอน 
๕. ภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
๖. ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ - ๘ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

๒.๑ แบบประเมินแบบทดสอบกอน หลังเรียน 
๒.๒ แบบประเมินใบงานกิจกรรมท่ี ๑ - ๘ 
๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
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๖. เม่ือปฏิบัติเรียบรอยตามเวลาท่ีกําหนดใหแลว ในข้ันตอนการนําเสนองานใหทุกหมูมารวมกัน        
ณ จุดศูนยกลาง วิทยากรพาลูกเสือทุกหมูไปยังจุดปฏิบัติงานเรียงตามลําดับตามใบงาน เม่ือถึงฐานปฏิบัติงาน    
ใหหมูท่ีไดรับมอบหมายนําเสนองานในเวลาท่ีกําหนดให จนครบทุกหมู 

๗. วิทยากรนําเสนอเพลงความซ่ือสัตย ใหผูรับการฝกอบรมฝกรอง 
๘. วิทยากรและผูเขารับการฝกอบรมสรุปบทเรียนรวมกัน วิทยากรฝากขอคิดในเรื่อง คําปฏิญาณ กฎ       

คติพจน ความซ่ือสัตย และความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เพ่ือใหผูรับการฝกอบรมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  
ข้ันประเมินผล 

๑. ประเมินผลงานจากใบงาน 
๒. ทําแบบทดสอบหลังเรียน ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 

ส่ือการสอน 
๑. ใบความรูท่ี ๑ คําปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือสํารอง 
๒. ใบความรูท่ี ๒ ความซ่ือสัตย  
๓. ใบความรูท่ี ๓ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
๔. ใบความรูท่ี ๔ เพลงประกอบการสอน 
๕. ภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
๖. ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ - ๘ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

๒.๑ แบบประเมินแบบทดสอบกอน หลังเรียน 
๒.๒ แบบประเมินใบงานกิจกรรมท่ี ๑ - ๘ 
๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 

๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
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ใบความรูท่ี ๑ 
คําปฏิญาณ กฎ และคติพจนของลูกเสือสํารอง 

 
เรื่องท่ี ๑ คําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง 

คําปฏิญาณของลูกเสือ หมายถึง การใหคําม่ันสัญญาของตนเองวาจะประพฤติปฏิบัติตามคําพูดท่ีกลาว
ไวทุกประการดวยความสุจริตใจ 

คําปฏิญาณของลูกเสือสํารองมี ๒ ขอ ดังนี้ 
ขาสัญญาวา 

ขอ ๑ ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ขอ ๒ ขาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนทุกวัน  

 
ภาพการแสดงรหัสของลูกเสือสํารองภาพการแสดงรหัสของลูกเสือสํารอง  

ทุกครั้งท่ีกลาวคําปฏิญาณลูกเสือสํารองตองแสดงรหัสทุกครั้งท่ีกลาวคําปฏิญาณลูกเสือสํารองตองแสดงรหัส  
 

 

ความหมายของคําปฏิญาณลูกเสือสํารอง 
ขอ ๑ ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

หมายถึง จะเคารพ ยึดม่ัน และเทิดทูนไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยจะประพฤติตน
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พรอมท่ีจะปกปองคุมครองสถาบันท้ัง ๓ นี้        
โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตตามโอกาสอันพึงกระทําได 

ขอ ๒ ขาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืนทุกวัน 
หมายถึง จะยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสํารอง และจะชวยเหลือผูอ่ืนตามโอกาส    

ทุกวัน โดยจะปฏิบัติตามแบบแผนและระเบียบของลูกเสือ 
เรื่องท่ี ๒ กฎของลูกเสือสํารอง 

กฎ หมายถึง ขอกําหนดท่ีตั้งข้ึนแลวนําไปปฏิบัติ เพ่ือเปนการสรางวินัยท่ีดีตอตนเองและสวนรวม 
กฎของลูกเสือสํารอง มี ๒ ขอ ดังนี้ 

ขอ ๑ ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพ่ี 
ขอ ๒ ลูกเสือสํารองไมตามใจตนเอง 
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ความหมายของกฎลูกเสือสํารอง 
ขอ ๑ ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพ่ี 

หมายถึง ลูกเสือรุนพ่ีน้ันไดผานการฝกอบรมวิชาลูกเสือมากอน ยอมทราบถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระเบียบ การบําเพ็ญประโยชนและการปฏิบัติตาง ๆ ของลูกเสือเปนอยางดี ลูกเสือรุนนองจึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองดูแบบอยางท่ีดีของรุนพ่ี 

ขอ ๒ ลูกเสือสํารองไมตามใจตนเอง 
หมายถึง ลูกเสือสํารองจะตองสํานึกอยูเสมอวาเราเปนเพียงลูกเสือสํารองเทานั้น ยังมีเรื่องราว

ตาง ๆ ท่ีลูกเสือสํารองยังไมรู การกระทําใด ๆ ในสิ่งท่ีตนเองไมรูจะกอใหเกิดผลเสียแกตัวเองและขบวนการ
ลูกเสือ การปฏิบัติตนไมควรทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามใจตนเอง เพราะจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกหมูคณะและ
กิจการลูกเสือ 

 
 
  
  

คติพจนลูกเสือสํารองคติพจนลูกเสือสํารอง  
ทําดีท่ีสุดทําดีท่ีสุด  
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ความหมายของกฎลูกเสือสํารอง 
ขอ ๑ ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพ่ี 

หมายถึง ลูกเสือรุนพ่ีนั้นไดผานการฝกอบรมวิชาลูกเสือมากอน ยอมทราบถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณี ระเบียบ การบําเพ็ญประโยชนและการปฏิบัติตาง ๆ ของลูกเสือเปนอยางดี ลูกเสือรุนนองจึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองดูแบบอยางท่ีดีของรุนพ่ี 

ขอ ๒ ลูกเสือสํารองไมตามใจตนเอง 
หมายถึง ลูกเสือสํารองจะตองสํานึกอยูเสมอวาเราเปนเพียงลูกเสือสํารองเทานั้น ยังมีเรื่องราว

ตาง ๆ ท่ีลูกเสือสํารองยังไมรู การกระทําใด ๆ ในสิ่งท่ีตนเองไมรูจะกอใหเกิดผลเสียแกตัวเองและขบวนการ
ลูกเสือ การปฏิบัติตนไมควรทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามใจตนเอง เพราะจะกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกหมูคณะและ
กิจการลูกเสือ 

 
 
  
  

คติพจนลูกเสือสํารองคติพจนลูกเสือสํารอง  
ทําดีท่ีสุดทําดีท่ีสุด  
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ใบความรูท่ี ๒ 
ความซ่ือสัตย 

 
ความซ่ือสัตย คือ การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ประพฤติปฏิบัติ      

อยางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตอตนเองและผูอ่ืน รวมตลอดท้ังตอหนาท่ีการงานและคําม่ันสัญญา       
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมา และจริงใจในสิ่งท่ีถูกท่ีควร ถูกตองตามทํานองคลองธรรม รวมไปถึงการไมคิดคด
ทรยศ ไมคดโกงและไมหลอกลวง นอกจากน้ีแลวความซ่ือสัตยสุจริตยังรวมไปถึง การรักษาคําพูดหรือคําม่ัน
สัญญา และการปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนเองดวยความรับผิดชอบและดวยความซ่ือสัตย ไมแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองดวยการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ ซ่ึงความซ่ือสัตยสุจริตนี้จะดําเนินไป
ดวยความต้ังใจจริง เพ่ือทําหนาท่ีของตนเองใหสําเร็จลุลวงดวยความระมัดระวังและเกิดผลดีตอตนเองและ
สังคม 

พฤติกรรมท่ีแสดงวามีความซ่ือสัตย มีดังนี้ 
๑. ตรงตอเวลานัดหมายแลวมาตามนัด และตรงเวลามาโรงเรียนตรงเวลาไมมาสาย 
๒. ไมพูดปด พูดความจริงเสมอ 
๓. ไมหนาไหวหลังหลอก ตอหนาทําอยางหนึ่งและลับหลังทําอีกอยางหนึ่ง 
๔. ยอมรับผิดเม่ือทําผิด ไมใสรายความผิดใหกับผูอ่ืน 
๕. จายเงินทุกครั้งเม่ือซ้ือสิ่งของ ข้ึนรถประจําทางหรือโดยสารยานพาหนะอ่ืน ๆ หรือใชบริการอ่ืน ๆ        

ท่ีตองเสียเงินคาบริการ 
๖. ไมหยิบฉวยสิ่งของของผูอ่ืนมาเปนของตน จะใชสิ่งของผูอ่ืนตองขออนุญาตกอน 
๗. ไมลอกการบานเพ่ือน ไมแอบอางผลงานเพ่ือนเปนผลงานตัวเอง ไมลอกคําตอบเพ่ือน 

 
ใบความรูท่ี ๓ 

ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผท่ีสมบูรณแบบน้ัน คือ ความเต็มใจท่ีจะใหท้ังตัวตนของเราและทุกสิ่งท่ีเรามีไป      
โดยมิไดหวังในสิ่งตอบแทนกลับมา ในชีวิตของคนเรานั้นการแบงปน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ยอมนําผลสู
ความสําเร็จท้ังสิ้น 

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ยิ่งแบงปนไปมากเทาใด จะรูสึกถึงความอุดมท่ีมีมากข้ึนในชีวิต เม่ือใดท่ีเราสามารถ
ใหอยางอิสระ ดวยการกระทําแหงรักท่ีไรขอแม ไมคาดหวังใด ๆ เม่ือนั้น เราจะรูสึกไดถึงสัมผัสแหงอิสระและ 
ไดสละสิ่งท่ียึดม่ันถือม่ันท่ีคอยหลอกใหเราเชื่อในขอจํากัด นี่คือขีดความสามารถท่ีจะเปนผูใหโดยปราศจาก
เง่ือนไข และยอมรับในสิ่งใดท่ีพบพานในชีวิตนั้นมาจากแหลงท่ีไรขีดจํากัดและไมเคยเลยท่ีจะรูสึกถึง        
ความขาดแคลน เพราะเรารูวา ตัวเราเปนสวนหนึ่งของกระแสสนับสนุนท่ีไรจุดสิ้นสุด 

โลกของเราทํางานอยูไดดวยหลักแหงการใหและรับ เราหายใจเขาเปนออกซิเจนและหายใจออกเปน
คารบอนไดออกไซด และพืชใชคารบอนไดออกไซดท่ีไดมาและปลอยออกซิเจนกลับคืนสูชั้นบรรยากาศ        
ในหวงโซอาหารท้ังหมดคือเรื่องราวของการใหและเอาชีวิต และการใหคืนกลับอีกครั้งในวงจรท่ีรอยเรียง       
ไรจุดสิ้นสุด กระบวนการนี้เปนไปในระดับจิตวิญญาณดวยเชนกัน เราสงความรักและความกรุณาออกไป และ
ไดรับกลับคืนมาเปนสิบเทา นี่ละ คือวิถีทางแหงจักรวาล 
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เรื่องราวสําคัญก็คือ ถาเราไมเอ้ือเฟอเผื่อแผในยามยากแคน ยังไงก็ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผในยามม่ังมีเชนกัน 
หัวใจแหงการเผื่อแผ คือหัวใจไมมีขีดจํากัดในการเผื่อแผกับผูอ่ืน และไมหวังแมรางวัลหรือการยอมรับ คิดถึง    
ทุกสิ่งท่ีเราจะทําเพ่ือคนอ่ืนไดในแตละวัน เพ่ือฝกตนในเรื่องความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เชน พูดคุยกับเพ่ือนบานท่ี
วาเหว ใหอาหารแมวท่ีหลงทางมา เปดประตูใหคนท่ีเดินตามเรามา จายคาทางดวนใหรถคันท่ีตามมา เติมน้ํามัน
ใหรถของแฟน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ดังนั้น ควรเก็บความเอ้ือเฟอเผื่อแผของเราไวเปนสวนตัว โดยไมจําเปนตองคุยโวถึงจิตใจท่ีเผื่อแผของ
เราลองพยายามใหผูอ่ืนมากกวาท่ีเราคิดจะใหได และใชความพยายามมากข้ึนกวาปกติ หรือใชเวลานั่งฟงลูก ๆ       
มากข้ึน โอบกอดคูรักของเราอยางเต็มเปยมไปดวยอารมณความรูสึกแทนท่ีจะแคสวมกอดเฉย ๆ ใหทิป ๕๐ บาท 
เพ่ิมแกแมบานท่ีดูแลเราเปนอยางดีระหวางท่ีพักโรงแรม อะไรก็ตามท่ีถือวาเปนขีดจํากัดของการใหของเรา        
ใหลองกาวไปไกลเกินกวานั้น ทราบดีวาการทําเชนนี้จะตองไมทําใหเราตองลําบากมากมายอะไรในชีวิตจริง 
นอกจากนี้ เราจะสามารถฝกเรื่องนี้ดวยการเอ้ือเฟอเผื่อแผแกตัวเองไดดวย เชน สั่งอาหารในเมนูท่ีมีราคา
มากกวาเดิม หรือยอมใหตนไดสัมผัสความหรูหราของการทําสปาเดือนละครั้ง  

เม่ือใดท่ีมองจุดมุงหมายในชีวิตของเราในแงของวัตถุ จะพบวาสิ่งท่ีทําอยางเดียวในชีวิต คือการใหผูอ่ืน 
เราไมสามารถยึดติดไดกับทุกสิ่งในจักรวาลท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมสามารถอางสิทธิในสิ่งใด เพราะทุกสิ่ง
นั้นลื่นไหลเปลี่ยนผานไปตลอดเวลา การเอ้ือเฟอและบริการผูอ่ืนดวยความรักท่ีไรขอแม คือวิถีทางท่ีจะพัฒนา
ไปสูสิ่งท่ีดีกวาในขณะท่ีอยูในรางมนุษย 

เปาหมายของการนําความสําเร็จมาสูชีวิตของเรา ก็คือการบริการผูอ่ืนใหเต็มท่ียิ่งกวาเดิมและสละท้ิง          
สิ่งท่ีเคยครอบงําและเห็นแกตัวเอาไวขางหลัง ความสมบูรณพูนสุขในชีวิต แทจริงแลวตางเชื่อมโยงเขากับชีวิต
และความสมบูรณพูนสุขในชีวิตผู อ่ืน และแทท่ีสุดแลว ผลประโยชนของเราเองนั้นแยกไมออกเลยจาก
ผลประโยชนของผูอ่ืน ดวยการเปลี่ยนจุดมุงหมายในชีวิตของเราใหเปนการมอบตัวตนเพ่ือผู อ่ืนและท้ิง        
ความคิดเห็นแกตนเอาไวเบื้องหลัง เราจะคนพบกับเรื่องนาขันของความสําเร็จในชีวิต นั่นคือยิ่งคุณเลือกท่ีจะให
และบริการผูอ่ืนมากเพียงใด ความสุขสมบูรณและความสําเร็จจะกลับมาสูชีวิตเรามากข้ึนเทานั้น 

ปญหาเดียวท่ีอาจเผชิญในการนําความเอ้ือเฟอเผื่อแผมาใชในชีวิต คือปญหาการใหโดยนําเง่ือนไขมาใช
บังคับกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ หรือรองขอสิ่งอ่ืนตอบแทน หรือแมแตคาดหวังถึงคําขอบคุณ หมายถึงตอนน้ัน
กําลังใชมันแบบมีเง่ือนไข แทนท่ีจะเปนความรักท่ีไรขอแม การใชเง่ือนไขพวกนี้ทําใหความเอ้ือเฟอเผื่อแผน้ัน        
ไรความหมาย การไมใหเลยนั้นดีกวาการใหท่ีปราศจากรักแบบจําใจ 
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เรื่องราวสําคัญก็คือ ถาเราไมเอ้ือเฟอเผื่อแผในยามยากแคน ยังไงก็ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผในยามม่ังมีเชนกัน 
หัวใจแหงการเผื่อแผ คือหัวใจไมมีขีดจํากัดในการเผื่อแผกับผูอ่ืน และไมหวังแมรางวัลหรือการยอมรับ คิดถึง    
ทุกสิ่งท่ีเราจะทําเพ่ือคนอ่ืนไดในแตละวัน เพ่ือฝกตนในเรื่องความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เชน พูดคุยกับเพ่ือนบานท่ี
วาเหว ใหอาหารแมวท่ีหลงทางมา เปดประตูใหคนท่ีเดินตามเรามา จายคาทางดวนใหรถคันท่ีตามมา เติมน้ํามัน
ใหรถของแฟน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ดังนั้น ควรเก็บความเอ้ือเฟอเผื่อแผของเราไวเปนสวนตัว โดยไมจําเปนตองคุยโวถึงจิตใจท่ีเผื่อแผของ
เราลองพยายามใหผูอ่ืนมากกวาท่ีเราคิดจะใหได และใชความพยายามมากข้ึนกวาปกติ หรือใชเวลานั่งฟงลูก ๆ       
มากข้ึน โอบกอดคูรักของเราอยางเต็มเปยมไปดวยอารมณความรูสึกแทนท่ีจะแคสวมกอดเฉย ๆ ใหทิป ๕๐ บาท 
เพ่ิมแกแมบานท่ีดูแลเราเปนอยางดีระหวางท่ีพักโรงแรม อะไรก็ตามท่ีถือวาเปนขีดจํากัดของการใหของเรา        
ใหลองกาวไปไกลเกินกวานั้น ทราบดีวาการทําเชนนี้จะตองไมทําใหเราตองลําบากมากมายอะไรในชีวิตจริง 
นอกจากน้ี เราจะสามารถฝกเรื่องน้ีดวยการเอ้ือเฟอเผื่อแผแกตัวเองไดดวย เชน สั่งอาหารในเมนูท่ีมีราคา
มากกวาเดิม หรือยอมใหตนไดสัมผัสความหรูหราของการทําสปาเดือนละครั้ง  

เม่ือใดท่ีมองจุดมุงหมายในชีวิตของเราในแงของวัตถุ จะพบวาสิ่งท่ีทําอยางเดียวในชีวิต คือการใหผูอ่ืน 
เราไมสามารถยึดติดไดกับทุกสิ่งในจักรวาลท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไมสามารถอางสิทธิในสิ่งใด เพราะทุกสิ่ง
นั้นลื่นไหลเปลี่ยนผานไปตลอดเวลา การเอ้ือเฟอและบริการผูอ่ืนดวยความรักท่ีไรขอแม คือวิถีทางท่ีจะพัฒนา
ไปสูสิ่งท่ีดีกวาในขณะท่ีอยูในรางมนุษย 

เปาหมายของการนําความสําเร็จมาสูชีวิตของเรา ก็คือการบริการผูอ่ืนใหเต็มท่ีย่ิงกวาเดิมและสละท้ิง          
สิ่งท่ีเคยครอบงําและเห็นแกตัวเอาไวขางหลัง ความสมบูรณพูนสุขในชีวิต แทจริงแลวตางเชื่อมโยงเขากับชีวิต
และความสมบูรณพูนสุขในชีวิตผู อ่ืน และแทท่ีสุดแลว ผลประโยชนของเราเองนั้นแยกไมออกเลยจาก
ผลประโยชนของผูอ่ืน ดวยการเปลี่ยนจุดมุงหมายในชีวิตของเราใหเปนการมอบตัวตนเพ่ือผู อ่ืนและท้ิง        
ความคิดเห็นแกตนเอาไวเบื้องหลัง เราจะคนพบกับเรื่องนาขันของความสําเร็จในชีวิต นั่นคือยิ่งคุณเลือกท่ีจะให
และบริการผูอ่ืนมากเพียงใด ความสุขสมบูรณและความสําเร็จจะกลับมาสูชีวิตเรามากข้ึนเทานั้น 

ปญหาเดียวท่ีอาจเผชิญในการนําความเอ้ือเฟอเผื่อแผมาใชในชีวิต คือปญหาการใหโดยนําเง่ือนไขมาใช
บังคับกับความเอ้ือเฟอเผื่อแผ หรือรองขอสิ่งอ่ืนตอบแทน หรือแมแตคาดหวังถึงคําขอบคุณ หมายถึงตอนนั้น
กําลังใชมันแบบมีเง่ือนไข แทนท่ีจะเปนความรักท่ีไรขอแม การใชเง่ือนไขพวกนี้ทําใหความเอ้ือเฟอเผื่อแผนั้น        
ไรความหมาย การไมใหเลยนั้นดีกวาการใหท่ีปราศจากรักแบบจําใจ 
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ใบความรูท่ี ๔ 
เพลงประกอบการสอน 

 
 

เพลง  ความซ่ือสัตย 
  ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง ศิริณี บุญปถัมภ 

(สรอย)  หลา ลา ลา ลา ...............................  
ความซ่ือสัตยปฏิบัติอยางเท่ียงตรง ลูกเสือจงมีใจไมลําเอียง  
อคติ คดโกง จงหลีกเลี่ยง ปฏิบัติเท่ียงธรรมตอหนาท่ี  

(สรอย)  หลา ลา ลา ลา ...............................  
อีกอยาใชเลหกลแบบคนพาล จงทํางานใหเต็มถูกตองดี  
ลูกเสือไทยรับผิดชอบในหนาท่ี เปนคนดี ตองมีความซ่ือสัตย  

(สรอย)  หลา ลา ลา ลา ............................... 
 
 

เพลง  ความซ่ือสัตย 
ความซ่ือสัตย เปนสมบัติของผูดี 
หากวาใครไมมี ชาตินี้เอาดีไมได 
มีความรูทวมหัว เอาตัวไมรอดถมไป 
คดโกงแลวใคร จะรับไวใหรวมการงาน 

 
 

 เพลง  กฎลูกเสือสํารอง 
  คํารอง จิราภรณ  ภูอุดม 

ลูกเสือสํารองรวมใจ ทองกฎกันไวจําใหข้ึนใจ (ซํ้า) 
สํารองทําตามรุนพ่ี (ซํ้า) สํารองคนดีไมตามใจตนเอง 
หลั้น หลา หลั้น หลา หลั้น หลา  ลูกพระบิดาไมตามใจตนเอง 
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แบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test) 
คําช้ีแจง จง  ลอมรอบตัวอักษร ก. ข. หรือ ค. ท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตอง 
๑. คําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง หมายถึงขอใด  

ก. คําเตือนของผูกํากับ  
ข. คําสั่งของผูกํากับ  
ค. การใหคําสัญญาวาจะทําตามท่ีพูด 

๒. หัวใจของลูกเสือ ท่ีลูกเสือทุกคนตองจดจําและ
นําไปปฏิบัติ คือขอใด 

ก. คําปฏิญาณ 
ข. กฎ 
ค. กฎและคําปฏิญาณ  

๓. คําปฏิญาณของลูกเสือสํารองมีก่ีขอ 
ก. ๑ ขอ 
ข. ๒ ขอ 
ค. ๓ ขอ 

๔. ภาพใดไมตรงกับความหมายของคําปฏิญาณขอท่ี ๒ 
ขาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอ่ืนทุกวัน   

 
ก.                       ข.  

          
ค. 

 
๕. จากภาพสิ่งท่ีลูกเสือปฏิบัติสื่อถึงคุณธรรมขอใด 

ก. ความซ่ือสัตย 
ข. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
ค. ความมีระเบียบวินัย 

 

๖. จากภาพสิ่งท่ีลูกเสือปฏิบัติสื่อถึงคุณธรรมขอใด 
ก. ความซ่ือสัตย 
ข. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
ค. ความมีระเบียบวินัย      

๗. ใครปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
ก. ตอยเดินขามถนนโดยใชสะพานลอย  
ข. นิดออกไปเลนโดยไมทําการบาน  
ค. นอยออกไปอยูคายพักแรมกับรุนพ่ี 

๘. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ตรงกับคําปฏิญาณหรือกฎ 
ของลูกเสือสํารองขอใด 

ก. คําปฏิญาณขอ ๑  
ข. คําปฏิญาณขอ ๒ 
ค. กฎขอ ๑ 

๙. กฎของลูกเสือสํารอง มีไวเพ่ืออะไร 
ก.ปฏิบัติ 
ข. ทองจํา 
ค. เขียนปดประกาศ 

๑๐. ขอใดเปนการปฏิบัติตามคติพจนของลูกเสือ 
สํารองท่ีวา “ทําดีท่ีสุด” 

ก. แบ็งคนําลูกนกท่ีตกจากรังไปปฐมพยาบาล 
แลวนําไปไวท่ีรังตามเดิม 

ข. อ้ัมเก็บเงินได จึงนําไปซ้ือขนมรับประทาน 
เม่ือเงินเหลือจึงนําไปสงครู 

ค. จิ๊บจูงคุณยายขามถนน แลวขอเงินไป 
ซ้ือขาวกลางวันรับประทาน 

                        
                     เฉลย  ๑. ค  ๒. ค  ๓. ข  ๔. ค  ๕. ข  ๖. ก  ๗. ก  ๘. ข  ๙. ก  ๑๐. ก 
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แบบทดสอบกอนเรียน (Pre - test) 
คําช้ีแจง จง  ลอมรอบตัวอักษร ก. ข. หรือ ค. ท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตอง 
๑. คําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง หมายถึงขอใด  

ก. คําเตือนของผูกํากับ  
ข. คําสั่งของผูกํากับ  
ค. การใหคําสัญญาวาจะทําตามท่ีพูด 

๒. หัวใจของลูกเสือ ท่ีลูกเสือทุกคนตองจดจําและ
นําไปปฏิบัติ คือขอใด 

ก. คําปฏิญาณ 
ข. กฎ 
ค. กฎและคําปฏิญาณ  

๓. คําปฏิญาณของลูกเสือสํารองมีก่ีขอ 
ก. ๑ ขอ 
ข. ๒ ขอ 
ค. ๓ ขอ 

๔. ภาพใดไมตรงกับความหมายของคําปฏิญาณขอท่ี ๒ 
ขาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอ่ืนทุกวัน   

 
ก.                       ข.  

          
ค. 

 
๕. จากภาพสิ่งท่ีลูกเสือปฏิบัติสื่อถึงคุณธรรมขอใด 

ก. ความซ่ือสัตย 
ข. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
ค. ความมีระเบียบวินัย 

 

๖. จากภาพสิ่งท่ีลูกเสือปฏิบัติสื่อถึงคุณธรรมขอใด 
ก. ความซ่ือสัตย 
ข. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ   
ค. ความมีระเบียบวินัย      

๗. ใครปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
ก. ตอยเดินขามถนนโดยใชสะพานลอย  
ข. นิดออกไปเลนโดยไมทําการบาน  
ค. นอยออกไปอยูคายพักแรมกับรุนพ่ี 

๘. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ตรงกับคําปฏิญาณหรือกฎ 
ของลูกเสือสํารองขอใด 

ก. คําปฏิญาณขอ ๑  
ข. คําปฏิญาณขอ ๒ 
ค. กฎขอ ๑ 

๙. กฎของลูกเสือสํารอง มีไวเพ่ืออะไร 
ก.ปฏิบัติ 
ข. ทองจํา 
ค. เขียนปดประกาศ 

๑๐. ขอใดเปนการปฏิบัติตามคติพจนของลูกเสือ 
สํารองท่ีวา “ทําดีท่ีสุด” 

ก. แบ็งคนําลูกนกท่ีตกจากรังไปปฐมพยาบาล 
แลวนําไปไวท่ีรังตามเดิม 

ข. อ้ัมเก็บเงินได จึงนําไปซ้ือขนมรับประทาน 
เม่ือเงินเหลือจึงนําไปสงครู 

ค. จิ๊บจูงคุณยายขามถนน แลวขอเงินไป 
ซ้ือขาวกลางวันรับประทาน 

                        
                     เฉลย  ๑. ค  ๒. ค  ๓. ข  ๔. ค  ๕. ข  ๖. ก  ๗. ก  ๘. ข  ๙. ก  ๑๐. ก 
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) 
คําช้ีแจง จง  ลอมรอบตัวอักษร ก, ข หรือ ค ท่ีเปนคําตอบท่ีถูกตอง 
๑. คําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง หมายถึงขอใด  

ก. การใหคําสัญญาวาจะทําตามท่ีพูด  
ข. คําเตือนของผูกํากับ  
ค. คําสั่งของผูกํากับ 

๒. หัวใจของลูกเสือ ท่ีลูกเสือทุกคนตองจดจําและ
นําไปปฏิบัติ คือขอใด  

ก. กฎและคําปฏิญาณ 
ข. กฎ 
ค. คําปฏิญาณ 

๓. คําปฏิญาณของลูกเสือสํารองมีก่ีขอ 
ก. ๓ ขอ 
ข. ๑ ขอ 
ค. ๒ ขอ 

๔. ภาพใดไมตรงกับความหมายของคําปฏิญาณขอ ๒ 
ขาจะยึดม่ันในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอ่ืนทุกวัน 

   
   

 
 
 
 
๕. จากภาพสิ่งท่ีลูกเสือปฏิบัติสื่อถึงคุณธรรมขอใด 

ก. ความมีระเบียบวินัย  
ข. ความซ่ือสัตย 
ค. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

 

๖. จากภาพสิ่งท่ีลูกเสือปฏิบัติสื่อถึงคุณธรรมขอใด 
ก. ความมีระเบียบวินัย 
ข. ความซ่ือสัตย  
ค. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

๗. ใครปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 
ก. นิดออกไปเลนโดยไมทําการบาน  
ข. นอยออกไปอยูคายพักแรมกับรุนพ่ี 
ค. ตอยเดินขามถนนโดยใชสะพานลอย 

๘. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ตรงกับคําปฏิญาณหรือกฎ 
ของลูกเสือสํารองขอใด 

ก. กฎขอ ๑ 
ข. คําปฏิญาณขอ ๑ 
ค. คําปฏิญาณขอ ๒ 

๙. กฎของลูกเสือสํารอง มีไวเพ่ืออะไร 
ก. เขียนปดประกาศ 
ข. ปฏิบัติ 
ค. ทองจํา 

๑๐. ขอใดเปนการปฏิบัติตามคติพจนของลูกเสือ 
สํารองท่ีวา “ทําดีท่ีสุด” 
ก. จิ๊บจูงคุณยายขามถนนแลวขอเงินไปซ้ือขาว

กลางวันรับประทาน 
ข. แบ็งคนําลูกนกท่ีตกจากรังไปปฐมพยาบาล 

แลวนําไปไวท่ีรังตามเดิม 
ค. อ้ัมเก็บเงินไดจึงนําไปซ้ือขนมรับประทาน 

เม่ือเงินเหลือจึงนําไปสงครู 

                        
                     เฉลย  ๑. ก  ๒. ก  ๓. ค  ๔. ก  ๕. ค  ๖. ข  ๗. ค  ๘. ค  ๙. ข  ๑๐. ข 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 

 

ตามคําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง ท้ัง ๒ ขอ ลูกเสือ เนตรนาร ีจะมีวิธีปฏิบัติตนอยางไร ใหตรง
กับคําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําปฏิญาณขอ ๑ ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

วิธีปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณขอท่ี ๑ 

๑............................................................................................................................... 
๒............................................................................................................................... 
๓............................................................................................................................... 
๔............................................................................................................................... 
๕............................................................................................................................... 
 

คําปฏิญาณขอ ๒ ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

วิธีปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณขอท่ี ๒ 

๑............................................................................................................................... 
๒............................................................................................................................... 
๓............................................................................................................................... 
๔............................................................................................................................... 
๕............................................................................................................................... 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 

 

ตามคําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง ท้ัง ๒ ขอ ลูกเสือ เนตรนาร ีจะมีวิธีปฏิบัติตนอยางไร ใหตรง
กับคําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําปฏิญาณขอ ๑ ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

วิธีปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณขอท่ี ๑ 

๑............................................................................................................................... 
๒............................................................................................................................... 
๓............................................................................................................................... 
๔............................................................................................................................... 
๕............................................................................................................................... 
 

คําปฏิญาณขอ ๒ ..................................................................................................... 

………………………………………………………………………………….. 

วิธีปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณขอท่ี ๒ 

๑............................................................................................................................... 
๒............................................................................................................................... 
๓............................................................................................................................... 
๔............................................................................................................................... 
๕............................................................................................................................... 
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 ใบงานกิจกรรมท่ี ๒ 
  
 
ใหลูกเสือพิจารณาภาพและบทสนทนาดานลาง พรอมวางแผนปฏิบัติงาน ในเวลา ๑๐ นาที      

สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
   

 

  
  นองตนขาวจา เรารักกัน 

 พ่ีเคยผานการเปนลูกเสือสํารอง 
  พ่ีกายจะทําดีท่ีสุดเพ่ือนอง 

 เขาโรงแรมกันนะจะนอง 
       
 
 

จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ถาพ่ีกายจะทําดีท่ีสุดตามคติพจนเพ่ือนองตนขาว ควรปฏิบัติตนกับ        
นองตนขาวอยางไร และควรพานองตนขาวไปท่ีใด โดยวาดภาพใหมพรอมระบายสีใหสวยงาม  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๓ 
 
 

ใหลูกเสือพิจารณาบทกลอนดานลาง แลวตอบวาตรงกับคําปฏิญาณหรือกฎขอใด และตรงกับ
ภาพภาพใด ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 

                                                                               
 
             
 
 
        ภาพท่ี ภาพท่ี ๑๑                                        ภาพท่ี ภาพท่ี ๒๒                                                            ภาพท่ี ภาพท่ี ๓๓                                                                    ภาพท่ี ภาพท่ี ๔๔              
  
กลอนบทท่ี ๑ 

ลูกเสือตองยึดม่ันหม่ันฝกฝน  ปฏิบัติตนตามกฎจดจําไว  
อุทิศตนเพ่ือผูอ่ืนอยางวองไว  มีน้ําใจประพฤติดีมีสุขจริง 

ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 

กลอนบทท่ี ๒ 
กฎลูกเสือขอหนึ่งตองยึดถือ  ใหเลื่องชื่อลือระบิลถ่ินไหนไหน 

ไมทําตามใจตนเองไมเกรงใคร  เชื่อคําสอนม่ันไวจะไดดี  
ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 

กลอนบทท่ี ๓ 
ลูกเสือไทยจงรักภักดีชาติ  เทิดพระศาสนเกริกไกรในสยาม 

มหากษัตริยชนศรัทธาสงางาม  บทนิยามไตรรงคธงของเรา  
ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 

กลอนบทท่ี ๔ 
กฎลูกเสือขอหนึ่งซ่ึงบงชี้  ทําตามพ่ีท่ีไดใฝฝกฝน 

รักระเบียบจําวินัยใสกมล   ปฏิบัติตนตามพ่ีสั่งอยางต้ังใจ 
ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๓ 
 
 

ใหลูกเสือพิจารณาบทกลอนดานลาง แลวตอบวาตรงกับคําปฏิญาณหรือกฎขอใด และตรงกับ
ภาพภาพใด ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 

                                                                               
 
             
 
 
        ภาพท่ี ภาพท่ี ๑๑                                        ภาพท่ี ภาพท่ี ๒๒                                                            ภาพท่ี ภาพท่ี ๓๓                                                                    ภาพท่ี ภาพท่ี ๔๔              
  
กลอนบทท่ี ๑ 

ลูกเสือตองยึดม่ันหม่ันฝกฝน  ปฏิบัติตนตามกฎจดจําไว  
อุทิศตนเพ่ือผูอ่ืนอยางวองไว  มีน้ําใจประพฤติดีมีสุขจริง 

ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 

กลอนบทท่ี ๒ 
กฎลูกเสือขอหนึ่งตองยึดถือ  ใหเลื่องชื่อลือระบิลถ่ินไหนไหน 

ไมทําตามใจตนเองไมเกรงใคร  เชื่อคําสอนม่ันไวจะไดดี  
ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 

กลอนบทท่ี ๓ 
ลูกเสือไทยจงรักภักดีชาติ  เทิดพระศาสนเกริกไกรในสยาม 

มหากษัตริยชนศรัทธาสงางาม  บทนิยามไตรรงคธงของเรา  
ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 

กลอนบทท่ี ๔ 
กฎลูกเสือขอหนึ่งซ่ึงบงชี้  ทําตามพ่ีท่ีไดใฝฝกฝน 

รักระเบียบจําวินัยใสกมล   ปฏิบัติตนตามพ่ีสั่งอยางต้ังใจ 
ตรงกับคําปฏิญาณ หรือ กฎ ขอท่ี  ...............  และตรงกับภาพท่ี....... 
 
 
 
 
 
 

คําช้ีแจง 



51

49 
 

 
ใบงานกิจกรรมท่ี ๔ 

 
 
ใหลูกเสืออานบางสวนของนิทาน เรื่อง ความซ่ือสัตย แลวชวยกันระดมสมองแตงนิทาน 

เรื่องนี้ใหจบ พรอมบอกขอคิดท่ีไดรับจากนิทานเรื่องนี้ ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน 

 
นิทานเรื่องความซ่ือสัตย 

เด็กชายขาวเหนียวกับเด็กชายขาวเจาเปนเพ่ือนกัน วันหนึ่งท้ังสองชวนกันไปเท่ียวบานเพ่ือนท่ีชื่อ       
ขาวปน ระหวางทางเด็กชายคนหนึ่งพบกระเปาเงินใบหนึ่งตกอยูขางทาง เขาจึงชวนเพ่ือนเดินเขาไปดู 
และเก็บมันข้ึนมา เม่ือเปดดูก็พบวาขางในมีเงินอยูจํานวนมาก ขาวเหนียวดีใจมาก เขารองดัง ๆ วา      
“เงิน ๆ ๆ เรารวยแลว” แตขาวเจาไดแตเพียงยืนดูเฉย ๆ แลวเขาก็พูดข้ึนวา “แตมันเปนเงินของคนอ่ืนนะ 
บางทีเจาของเขาอาจตามหามันอยูก็ได เราไปหาเจาของมันไมดีกวาหรือ” ขาวเหนียวรูสึกเสียดายเงิน      
เขาอยากเอามันไปซ้ือของตาง ๆ ท่ีอยากไดต้ังมากมาย จึงตอบเพ่ือนไปวา “ของท่ีหลนอยู ใครพบก็ตอง
เปนของคน ๆ นั้นซิ เราพบก็ตองเปนของเราซิ” พูดจบขาวเหนียวก็เก็บกระเปาเงินไวในเปท่ีกลางหลัง
ของเขา 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๕ 

  
 

ใหลูกเสือศึกษานิทาน เรื่อง สวรรค นรก แลวชวยระดมสมองสรุปประเด็นตามหัวขอ       
 ท่ีกําหนดให ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
เรื่องมีอยูวา นางฟาไดปรากฏตัวตอหนาเด็กวัย ๑๐ ขวบคนหนึ่ง บอกวา "หนูอยากไปเท่ียวสวรรค

กับนรกไหม" เด็กคนนั้นเคยไดยินแตเรื่องสวรรคท่ีมีนางฟาเทวดาแตงตัวสวยงาม ท่ีวิมานทิพยใหอยู      
มีอาหารทิพยใหทาน สวนนรกก็มีแตสัตวประหลาดสองเทาถูกท่ิมแทงดวยของแหลมคม ไมก็อยูใน
กระทะทองแดง โดนถูกลงโทษตามบาปท่ีกอไว ก็เลยอยากจะรูวาของจริงเปนอยางไร จึงตกลงมากับ
นางฟา เม่ือมาถึงสถานท่ีแหงหนึ่ง นางฟาบอกวา "ถึงนรกแลว" เด็กนอยมองไปเจอคนผอม ๆ ตัวเหลืองซีด 
นั่งอยูหนาสํารับอาหารท่ีดูแลวนากินท่ีสุดในโลก ทุกคนกําลังพยายามเอาอาหารน้ันใสปากแตก็ทําไมได 
เพราะมีกติกา หามใชมือหยิบ ใหใชไดแตชอนท่ีมีดามยาวเปนเมตรเทานั้น พวกนั้นตางพยายามเอาชอน
ตักอาหารเขาปากตัวเอง แตอาหารก็พาลจะหลนเสียกอนทุกครั้ง ไมมีตนไหนไดกินอาหารอันแสนจะ
โอชะนั้นเลย จนตองอยูในสภาพผอมโซ เห็นของดีอยูตรงหนาแตไมสามารถจะเอาเขาปากตัวเองได 
ทรมานเปนท่ีสุด จากนั้นนางฟาก็พาเด็กนอยไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีสะอาดสะอาน เต็มไปดวยผูคนท่ีมี
หนาตาผิวพรรณสวยงาม สมบูรณดี แลวนางฟาก็บอกวา "นี่ไงสวรรค" สถานท่ีก็สวยเปนระเบียบ ผูคนก็
ยิ้มแยมตอกันดี มีแตความสุขใหเห็น สวนอาหาร เด็กนอยดูแลว อยางไรก็เปนอาหารชนิดเดียวกับในนรก
ไมมีผิด แถมทุก ๆ คนในน้ันตางก็ตักอาหารอันนาโอชะดวยชอนท่ีมีดามยาวเปนเมตรเชนเดียวกับในนรก
เหมือนกัน แตจะตางกันก็ตรงท่ีทุก ๆ คนตักอาหารแลวเอาไปปอนใหคนท่ีนั่งอยูตรงขาม ทุก ๆ คนในท่ีนั้น
จึงอ่ิมหนําสําราญโดยท่ัวกัน มีแตความสุขท้ังกายและใจอยางท่ีเห็น  

เด็กนอยจึงคิดวาการแบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน คือการทําใหท่ีท่ีเราอยูเปนสวรรคเหมือนกัน  
 
 

 
 
 
 
 

      
           
                                  

  

 

 

คําช้ีแจง 



52

50 
 

 
ใบงานกิจกรรมท่ี ๕ 

  
 

ใหลูกเสือศึกษานิทาน เรื่อง สวรรค นรก แลวชวยระดมสมองสรุปประเด็นตามหัวขอ       
 ท่ีกําหนดให ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
เรื่องมีอยูวา นางฟาไดปรากฏตัวตอหนาเด็กวัย ๑๐ ขวบคนหนึ่ง บอกวา "หนูอยากไปเท่ียวสวรรค

กับนรกไหม" เด็กคนน้ันเคยไดยินแตเรื่องสวรรคท่ีมีนางฟาเทวดาแตงตัวสวยงาม ท่ีวิมานทิพยใหอยู      
มีอาหารทิพยใหทาน สวนนรกก็มีแตสัตวประหลาดสองเทาถูกท่ิมแทงดวยของแหลมคม ไมก็อยูใน
กระทะทองแดง โดนถูกลงโทษตามบาปท่ีกอไว ก็เลยอยากจะรูวาของจริงเปนอยางไร จึงตกลงมากับ
นางฟา เม่ือมาถึงสถานท่ีแหงหนึ่ง นางฟาบอกวา "ถึงนรกแลว" เด็กนอยมองไปเจอคนผอม ๆ ตัวเหลืองซีด 
นั่งอยูหนาสํารับอาหารท่ีดูแลวนากินท่ีสุดในโลก ทุกคนกําลังพยายามเอาอาหารนั้นใสปากแตก็ทําไมได 
เพราะมีกติกา หามใชมือหยิบ ใหใชไดแตชอนท่ีมีดามยาวเปนเมตรเทานั้น พวกนั้นตางพยายามเอาชอน
ตักอาหารเขาปากตัวเอง แตอาหารก็พาลจะหลนเสียกอนทุกครั้ง ไมมีตนไหนไดกินอาหารอันแสนจะ
โอชะน้ันเลย จนตองอยูในสภาพผอมโซ เห็นของดีอยูตรงหนาแตไมสามารถจะเอาเขาปากตัวเองได 
ทรมานเปนท่ีสุด จากนั้นนางฟาก็พาเด็กนอยไปยังอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีสะอาดสะอาน เต็มไปดวยผูคนท่ีมี
หนาตาผิวพรรณสวยงาม สมบูรณดี แลวนางฟาก็บอกวา "นี่ไงสวรรค" สถานท่ีก็สวยเปนระเบียบ ผูคนก็
ยิ้มแยมตอกันดี มีแตความสุขใหเห็น สวนอาหาร เด็กนอยดูแลว อยางไรก็เปนอาหารชนิดเดียวกับในนรก
ไมมีผิด แถมทุก ๆ คนในน้ันตางก็ตักอาหารอันนาโอชะดวยชอนท่ีมีดามยาวเปนเมตรเชนเดียวกับในนรก
เหมือนกัน แตจะตางกันก็ตรงท่ีทุก ๆ คนตักอาหารแลวเอาไปปอนใหคนท่ีนั่งอยูตรงขาม ทุก ๆ คนในท่ีนั้น
จึงอ่ิมหนําสําราญโดยท่ัวกัน มีแตความสุขท้ังกายและใจอยางท่ีเห็น  

เด็กนอยจึงคิดวาการแบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน คือการทําใหท่ีท่ีเราอยูเปนสวรรคเหมือนกัน  
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จากนิทานเรื่องนี้ ลูกเสือเคยประพฤติหรือปฏิบัติตนในเรื่องการแบงปน เอ้ือเฟอเผื่อแผกับคนใน

ครอบครัวหรือใหกับผูอ่ืนอยางไรบาง และเม่ือไดปฏิบัติแลวรูสึกอยางไร 
 
สิ่งท่ีเคยปฏิบัติ 
๑. ………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………………………………………… 
๓. ………………………………………………………………………………………… 
๔. ………………………………………………………………………………………… 
๕. ………………………………………………………………………………………… 
๖. ………………………………………………………………………………………… 
๗. ………………………………………………………………………………………… 
๘. ………………………………………………………………………………………… 
๙. ………………………………………………………………………………………… 
๑๐. ………………………………………………………………………………………… 
 
และเม่ือปฏิบัติแลวรูสึกอยางไร 
๑. ………………………………………………………………………………………… 
๒. ………………………………………………………………………………………… 
๓. ………………………………………………………………………………………… 
๔. ………………………………………………………………………………………… 
๕. ………………………………………………………………………………………… 
๖. ………………………………………………………………………………………… 
๗. ………………………………………………………………………………………… 
๘. ………………………………………………………………………………………… 
๙. ………………………………………………………………………………………… 
๑๐. ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 

 
ใบงานกิจกรรมท่ี ๖ 

    
 
จากตัวละครในนิยายเมาคลีท่ีกําหนดให ใหลูกเสือชวยระดมสมอง สรุปลักษณะนิสัยของ

ตัวละครท่ีกําหนดใหวา ตัวใดอยูในฝายธรรม ตัวใดอยูในฝายอธรรม และใชเหตุการณใดเปนเหตุผล      
ในการแบงฝาย ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
                                 
                        
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระดมสมองสรปุลักษณะนิสัยของตัวละครระดมสมองสรปุลักษณะนิสัยของตัวละคร  
 
 

 

คําช้ีแจง 

(ตัวละคร) 
อาเคลา  อาเคลา    เมาคลี   บาลูเมาคลี   บาลู    บาเคียลา  ตาบากิ   อ๊ิกกี้   คา  บันดาโลก   บาเคียลา  ตาบากิ   อ๊ิกกี้   คา  บันดาโลก   

แชรคาน   พญาหัตถี  แชรคาน   พญาหัตถี  มัง  พรานบันเดโอ   หมาแดง  จิลมัง  พรานบันเดโอ   หมาแดง  จิล  
 



54

52 
 

 
ใบงานกิจกรรมท่ี ๖ 

    
 
จากตัวละครในนิยายเมาคลีท่ีกําหนดให ใหลูกเสือชวยระดมสมอง สรุปลักษณะนิสัยของ

ตัวละครท่ีกําหนดใหวา ตัวใดอยูในฝายธรรม ตัวใดอยูในฝายอธรรม และใชเหตุการณใดเปนเหตุผล      
ในการแบงฝาย ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
                                 
                        
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ระดมสมองสรปุลักษณะนิสัยของตัวละครระดมสมองสรปุลักษณะนิสัยของตัวละคร  
 
 

 

คําช้ีแจง 

(ตัวละคร) 
อาเคลา  อาเคลา    เมาคลี   บาลูเมาคลี   บาลู    บาเคียลา  ตาบากิ   อ๊ิกกี้   คา  บันดาโลก   บาเคียลา  ตาบากิ   อ๊ิกกี้   คา  บันดาโลก   

แชรคาน   พญาหัตถี  แชรคาน   พญาหัตถี  มัง  พรานบันเดโอ   หมาแดง  จิลมัง  พรานบันเดโอ   หมาแดง  จิล  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๗ 

 
 

ใหสมาชิกศึกษานิทาน เรื่อง เมล็ดพันธแหงความซ่ือสัตย ใหเขาใจ วางบทบาทตัวละคร   
ใหตรงกับนิทานท่ีกําหนดให ดําเนินการฝกซอม ในเวลา ๑๐ นาที เพ่ือนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  

 
นิทานเรื่องเมล็ดพันธแหงความซ่ือสัตย 

 มีเศรษฐีคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงดี มีกิจการท่ีเจริญกาวหนา เม่ือคิดจะหาลูกหลานไวสืบทอดกิจการ
ของตน จึงมอบเมล็ดพันธุพืชแกลูกท่ีมีท้ังหมด ๗ คน คนละ ๑ เมล็ด โดยบอกใหแตละคนนําไปปลูกไว        
เม่ือถึงวันเกิดก็ใหนําผลผลิตท่ีไดมามอบใหแกตน วันเวลาผานไป ดอกไมของลูก ๆ ตางพากันเติบโตออก
ดอกสวยสะพรั่ง…คงเหลือแตเด็กชายสมบูรณเทาน้ัน ซ่ึงไมมีสิ่งใดเติบโตออกจากกระถางเลย แมวาจะ
หม่ันรดน้ําพรวนดินเพียงใดก็ตาม เศรษฐีเดินตรวจตราพรอมรอยยิ้มอยางมีความสุข จนกระท่ัง…เด็กชาย
สมบูรณถือกระถางเปลาพรอมกับน้ําตาท่ีไหลพรากลงออกมาเปนทางดวยความเสียใจท่ีไมสามารถนํา
ดอกไมสดมาใหพอของเขาได แตเศรษฐีกลับแยมย้ิมอยางเปนสุขย่ิงกวา เศรษฐีกลาวอยางยินดีปรีดาวา 
ลูกเอย…สิ่งท่ีเจามอบใหพอนั้นมีคายิ่งกวาดอกไมท้ังมวลนัก…เพราะสิ่งท่ีพอตองการ…คือความซ่ือสัตย…
และมอบทรัพยสมบัติใหแกสมบูรณ เพราะเมล็ดทุกเมล็ดท่ีเขาใหไปนั้น เขาไดเอาไปค่ัวจนสุกแลว         
จึงมอบใหแกลูก ๆ  ** นี่คือเมล็ดพันธแหงความซ่ือสัตย ** 

นิทานเร่ืองนี้สอนใหรูวา คนเรานั้นถาเราเปนคนท่ีมีความซ่ือสัตยอยูในตัวอยูแลว จึงไมตองกังวล      
ในเรื่องใดท้ังสิ้น ความซ่ือสัตยเปนเครื่องหมายของคนดี เด็ก ๆ ทุกคนควรจะมีเมล็ดพันธุแหงความ
ซ่ือสัตย…เติบโต…แผก่ิงกานสาขา…อยูในจิตใจของเขา มีความเกรงกลัวและละอายตอการกระทํา
ความผิดท้ังปวงอยูในจิตใจ ในขณะเดียวกัน…เขาควรจะมีวินัย…และการแบงปนกับผูคนทุกคน…โดยจะ
ยังรักษาความสุขของตนเองไวได เขาควรจะยืนอยูบนโลกใบนี้ไดโดยความสงางาม อดทนตอความผิดหวัง
ท้ังมวล และแข็งแกรง…พอท่ีจะยืนหยัดตอไปแมในวันท่ีจะตองตอสูดวยตัวของเขาเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําช้ีแจง 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๘ 

 
 

ใหลูกเสือจัดทําหนังสือพิมพ ชื่อ “โปรงใส” จากอุปกรณท่ีเตรียมไวให โดยคอลัมนท่ีจัดทํา 
จะเปนในรูปขาวบันเทิง กีฬา หรือใด ๆ ก็ได แตเนื้อหาในคอลัมนตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับคําปฏิญาณ 
กฎของลูกเสือสํารอง ความซ่ือสัตยและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที เพ่ือนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 

  
 

 
       
 
 
 
 
    กิจกรรมแสดงถึงความโปรงใสจากหนังสือพิมพกิจกรรมแสดงถึงความโปรงใสจากหนังสือพิมพ                                                กิจกรรมแสดงการทําความดีกิจกรรมแสดงการทําความดี    
        

 
 
 

 
 

 
 

  

กิจกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือกันทํางานกิจกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือกันทํางาน  

 
 

คําช้ีแจง 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๘ 

 
 

ใหลูกเสือจัดทําหนังสือพิมพ ชื่อ “โปรงใส” จากอุปกรณท่ีเตรียมไวให โดยคอลัมนท่ีจัดทํา 
จะเปนในรูปขาวบันเทิง กีฬา หรือใด ๆ ก็ได แตเนื้อหาในคอลัมนตองเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับคําปฏิญาณ 
กฎของลูกเสือสํารอง ความซ่ือสัตยและความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ปฏิบัติงานในเวลา ๑๐ นาที เพ่ือนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน 

 
 

  
 

 
       
 
 
 
 
    กิจกรรมแสดงถึงความโปรงใสจากหนังสือพิมพกิจกรรมแสดงถึงความโปรงใสจากหนังสือพิมพ                                                กิจกรรมแสดงการทําความดีกิจกรรมแสดงการทําความดี    
        

 
 
 

 
 

 
 

  

กิจกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือกันทํางานกิจกรรมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และชวยเหลือกันทํางาน  

 
 

คําช้ีแจง 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   ลูกเสือชอสะอาดกับกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 
หมู............................... 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การแบงหนาท่ีรับผิดชอบในกลุม     

๒. การวางแผนการทํางานรวมกัน     

๓. การใหความรวมมือของสมาชิก     

๔. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น     

๕. การแกปญหาภายในกลุม     

รวม (ผลรวมทุกชอง)     

รวมเฉล่ีย  
 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ ๕) =  ........................ 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  พอใช 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม         ระดับดี        ระดับพอใช         ระดับปรับปรุง 

 
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
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 บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ)    เวลา ๑๒๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความมุงหมายการแสดงเงียบ 
๒. สถานท่ีท่ีใชแสดง 
๓. การเตรียมการกอนการเริ่มการแสดง 
๔. การจับฉลากบทบาทตัวละคร 
๕. การจัดท่ีนั่งเกมเงียบเปนรูปครึ่งวงกลม 
๖. เลือกประธานในการจับฉลากการแสดง 
๗. แตงต้ังกรรมการอยางนอย ๓ คน เพ่ือใหคะแนนการแสดงแตละกลุม 
๘. กําหนดการหรือการแสดงเงียบ 
๙. การเปรียบอิริยาบถของผูเขารวมการแสดง 

๑๐. พิธีปด 
จุดมุงหมาย 

เพ่ือใหลูกเสือสํารองสามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนเกมเงียบได 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. จัดหาหรือแตงกายตามบทบาทท่ีไดรับไดอยางเหมาะสม 
๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนการแสดงเงียบได 
๓. นําความรูเก่ียวกับคุณธรรมท่ีไดรับจากการแสดงไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
กิจกรรมยอยท่ี ๑ (๓๐ นาที) 
๑. วิทยากรอธิบายความหมาย ประโยชน ข้ันตอนการแสดงเงียบ 
๒. วิทยากรแสดงบทบาทสมมติใหลูกเสือดู และทายวาวิทยากรแตละคนแสดงเปนอะไร และเม่ือดู

ภาพรวมท้ังหมดชื่อเรื่องอะไร 
๓. หากลูกเสือทายไมถูก วิทยากรแสดงใหดูใหมอีกครั้ง และถามคําถาม 
๔. วิทยากรใหลูกเสือทุกคนจับฉลากคนละ ๑ ใบ แลวกลับเขาท่ีเพ่ือเตรียมตัวแสดง โดยหามสมาชิก

บอกชื่อตัวละครท่ีจับสลากไดซึ่งกันและกัน 
๕. เตรียมสลากสําหรับประธาน 
๖. เตรียมบุคคลท่ีจะเปนประธานกรรมการใหคะแนนชุดท่ีแสดง โดยประกอบดวย ประธาน ๑ คน 

และกรรมการใหคะแนนอีก ๓  คน 
๗. เตรียมสถานท่ีนั่งสําหรับประธานและกรรมการใหคะแนน 
๘. นัดหมายเวลาในการเขารวมการแสดงเงียบ 
๙. ใหลูกเสือท่ีจะแสดงจับสลากแลวใหจัดหาเครื่องแตงกาย และแตงกายตามตัวละครท่ีจับสลากเทาท่ี

สามารถจะทําได (ตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด) 
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 บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการบันเทิง (เกมเงียบ)    เวลา ๑๒๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความมุงหมายการแสดงเงียบ 
๒. สถานท่ีท่ีใชแสดง 
๓. การเตรียมการกอนการเริ่มการแสดง 
๔. การจับฉลากบทบาทตัวละคร 
๕. การจัดท่ีนั่งเกมเงียบเปนรูปครึ่งวงกลม 
๖. เลือกประธานในการจับฉลากการแสดง 
๗. แตงต้ังกรรมการอยางนอย ๓ คน เพ่ือใหคะแนนการแสดงแตละกลุม 
๘. กําหนดการหรือการแสดงเงียบ 
๙. การเปรียบอิริยาบถของผูเขารวมการแสดง 

๑๐. พิธีปด 
จุดมุงหมาย 

เพ่ือใหลูกเสือสํารองสามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนเกมเงียบได 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. จัดหาหรือแตงกายตามบทบาทท่ีไดรับไดอยางเหมาะสม 
๒. ปฏิบัติตามข้ันตอนการแสดงเงียบได 
๓. นําความรูเก่ียวกับคุณธรรมท่ีไดรับจากการแสดงไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
กิจกรรมยอยท่ี ๑ (๓๐ นาที) 
๑. วิทยากรอธิบายความหมาย ประโยชน ข้ันตอนการแสดงเงียบ 
๒. วิทยากรแสดงบทบาทสมมติใหลูกเสือดู และทายวาวิทยากรแตละคนแสดงเปนอะไร และเม่ือดู

ภาพรวมท้ังหมดชื่อเรื่องอะไร 
๓. หากลูกเสือทายไมถูก วิทยากรแสดงใหดูใหมอีกครั้ง และถามคําถาม 
๔. วิทยากรใหลูกเสือทุกคนจับฉลากคนละ ๑ ใบ แลวกลับเขาท่ีเพ่ือเตรียมตัวแสดง โดยหามสมาชิก

บอกชื่อตัวละครท่ีจับสลากไดซึ่งกันและกัน 
๕. เตรียมสลากสําหรับประธาน 
๖. เตรียมบุคคลท่ีจะเปนประธานกรรมการใหคะแนนชุดท่ีแสดง โดยประกอบดวย ประธาน ๑ คน 

และกรรมการใหคะแนนอีก ๓  คน 
๗. เตรียมสถานท่ีนั่งสําหรับประธานและกรรมการใหคะแนน 
๘. นัดหมายเวลาในการเขารวมการแสดงเงียบ 
๙. ใหลูกเสือท่ีจะแสดงจับสลากแลวใหจัดหาเครื่องแตงกาย และแตงกายตามตัวละครท่ีจับสลากเทาท่ี

สามารถจะทําได (ตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด) 
 



59

57 
 

กิจกรรมท่ี ๒ (๙๐ นาที) 
๑.ลูกเสือทุกคนมานั่งประจําท่ีบริเวณรอบท่ีแสดง 
๒. พิธีกรอาจนํากิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอม ซักซอมวิธีการแสดงอีกครั้ง แนะนําประธานในพิธี 

รวมถึงคณะกรรมการใหคะแนนท้ัง ๓ ทาน 
๓. พิธีกรเชิญประธานและใหประธานจับฉลากหมายเลขการแสดง 
๔. พิธีกรดําเนินการตามข้ันตอนของการแสดงเงียบ จนลูกเสือแสดงครบทุกคนหรือทุกหมู 
๕.ประธานประกาศผลเกมเงียบ 
๖.ผูชนะการแสดงจะเปนรายบุคคลหรือกลุม ใหแสดงใหมอีกครั้งหนึ่ง 
๗. พิธีกรเชิญประธานมอบรางวัลแกลูกเสือหรือหมูท่ีไดรับคะแนนเปนอันดับ ๑, ๒, ๓ 
๘. เม่ือเสร็จสิ้นการแสดงเงียบ พิธีกรเชิญประธานในพิธีใหโอวาทเพ่ือเปนสิริมงคล พรอมท้ังปดการแสดง 

ส่ือการสอน 
๑. อุปกรณการแตงกาย 
๒. เครื่องเสียง 
๓. ใบความรูท่ี ๖ เรื่องเกมเงียบ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
เกมเงียบ 
 
 

 
   

 
 
 
  
 
 
 

การแสดงเงียบของผูเขารับการฝกอบรมการแสดงเงียบของผูเขารับการฝกอบรม  
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ใบความรู 
เกมเงียบ 

 
๑. ความหมาย 

เกมเงียบ หมายถึง การออกทาทางตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายโดยไมมีการพูดหรือเปลงเสียง        
แตสามารถสื่อความหมายใหผูดูทราบ และทายถูกตอง 
๒. ประโยชนของเกมเงียบ 

เกมเงียบนี้ เพ่ือใหผูนํานันทนาการท่ีไดเขารับการฝกอบรมไดนําวิธีการไปฝกอบรมสมาชิกใหเกิด
ประโยชนและคุณคา ดังตอไปนี้ 

๑. เพ่ือใหสมาชิกเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผอนคลายความเครียด 
๒. เพ่ือเปนการทดสอบความทรงจําของสมาชิกท่ีเคยพบเห็นมา 
๓. เพ่ือปลูกฝงในดานการพิจารณา การสังเกตและความจํา 
๔. เพ่ือเปนการสงเสริมการแสดงออกเพ่ิมความกลาหาญ เปนการแกความอาย 

๓. ข้ันตอนเกมเงียบ 
เพ่ือใหการแสดงเงียบดําเนินไปดวยความสนุกสนาน ควรจะดําเนินการ ดังนี้ 
๑. การเตรียมการ 

๑.๑. ผูกํากับจัดทําฉลากข้ึนมา และกําหนดการแสดงออกไวเทากับจํานวนของลูกเสือ หรืออาจ
ใหลูกเสือจับกลุมกันออกมาแสดงเงียบ ตามเนื้อเรื่องท่ีกําหนดไว เชน ลิเก ตํารวจจับผูราย คนตาบอด เปนตน 

๑.๒. ใหลูกเสือออกมาจับฉลากคนละ ๑ ใบ หรือกลุมละ ๑ ใบ แลวกลับเขาท่ีเพ่ือเตรียมตัว
แสดง โดยหามสมาชิกบอกชื่อตัวละครท่ีจับสลากไดซึ่งกันและกัน 

๑.๓ การเตรียมสลากสําหรับประธานจับ โดยการเขียนสลากลําดับการแสดง เพ่ือใหประธาน
จับวาชุดใดจะแสดงกอน 

๑.๔ เตรียมบุคคลท่ีจะเปนประธาน กรรมการใหคะแนนชุดท่ีแสดง โดยประกอบดวยประธาน 
๑ คน และกรรมการใหคะแนนอีก ๓ คน 

๑.๕ เตรียมสถานท่ีนั่งสําหรับประธานและกรรมการใหคะแนน 
๑.๖ ใหสมาชิกท่ีจะแสดงจับสลาก เม่ือจับสลากแลว 

๑.๖.๑ ใหจัดหาเครื่องแตงกายและแตงกายตามตัวละครท่ีจับสลาก เทาท่ีสามารถ
 จะทําได (ตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด) 

๑.๖.๒ เม่ือถึงกําหนดเวลาใหทุกคนมารวมกัน ณ ท่ีแสดง 
๒. เริ่มการแสดง 

๒.๑ พิธีกรจะใหประธานจับสลากข้ึนมาวา หมายเลขใดท่ีตองแสดงกอน โดยเรียกหมายเลข  
จะไมเรียกชื่อตัวละคร 

๒.๒ หมายเลขตัวละครท่ีถูกเรียกออกมาแสดง ใหยืนทําความเคารพประธาน โดยการคํานับ 
แลวเริ่มแสดงบทบาทตัวละครท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๓ เม่ือมีการแสดงบทบาทของตัวละครไปพอควร พิธีกรจะสั่งหยุด (โดยใชสัญญาณนกหวีด)
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ใบความรู 
เกมเงียบ 

 
๑. ความหมาย 

เกมเงียบ หมายถึง การออกทาทางตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายโดยไมมีการพูดหรือเปลงเสียง        
แตสามารถสื่อความหมายใหผูดูทราบ และทายถูกตอง 
๒. ประโยชนของเกมเงียบ 

เกมเงียบนี้ เพ่ือใหผูนํานันทนาการท่ีไดเขารับการฝกอบรมไดนําวิธีการไปฝกอบรมสมาชิกใหเกิด
ประโยชนและคุณคา ดังตอไปนี้ 

๑. เพ่ือใหสมาชิกเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผอนคลายความเครียด 
๒. เพ่ือเปนการทดสอบความทรงจําของสมาชิกท่ีเคยพบเห็นมา 
๓. เพ่ือปลูกฝงในดานการพิจารณา การสังเกตและความจํา 
๔. เพ่ือเปนการสงเสริมการแสดงออกเพ่ิมความกลาหาญ เปนการแกความอาย 

๓. ข้ันตอนเกมเงียบ 
เพ่ือใหการแสดงเงียบดําเนินไปดวยความสนุกสนาน ควรจะดําเนินการ ดังนี้ 
๑. การเตรียมการ 

๑.๑. ผูกํากับจัดทําฉลากข้ึนมา และกําหนดการแสดงออกไวเทากับจํานวนของลูกเสือ หรืออาจ
ใหลูกเสือจับกลุมกันออกมาแสดงเงียบ ตามเนื้อเรื่องท่ีกําหนดไว เชน ลิเก ตํารวจจับผูราย คนตาบอด เปนตน 

๑.๒. ใหลูกเสือออกมาจับฉลากคนละ ๑ ใบ หรือกลุมละ ๑ ใบ แลวกลับเขาท่ีเพ่ือเตรียมตัว
แสดง โดยหามสมาชิกบอกชื่อตัวละครท่ีจับสลากไดซึ่งกันและกัน 

๑.๓ การเตรียมสลากสําหรับประธานจับ โดยการเขียนสลากลําดับการแสดง เพ่ือใหประธาน
จับวาชุดใดจะแสดงกอน 

๑.๔ เตรียมบุคคลท่ีจะเปนประธาน กรรมการใหคะแนนชุดท่ีแสดง โดยประกอบดวยประธาน 
๑ คน และกรรมการใหคะแนนอีก ๓ คน 

๑.๕ เตรียมสถานท่ีนั่งสําหรับประธานและกรรมการใหคะแนน 
๑.๖ ใหสมาชิกท่ีจะแสดงจับสลาก เม่ือจับสลากแลว 

๑.๖.๑ ใหจัดหาเครื่องแตงกายและแตงกายตามตัวละครท่ีจับสลาก เทาท่ีสามารถ
 จะทําได (ตามกําหนดเวลาท่ีกําหนด) 

๑.๖.๒ เม่ือถึงกําหนดเวลาใหทุกคนมารวมกัน ณ ท่ีแสดง 
๒. เริ่มการแสดง 

๒.๑ พิธีกรจะใหประธานจับสลากข้ึนมาวา หมายเลขใดท่ีตองแสดงกอน โดยเรียกหมายเลข  
จะไมเรียกชื่อตัวละคร 

๒.๒ หมายเลขตัวละครท่ีถูกเรียกออกมาแสดง ใหยืนทําความเคารพประธาน โดยการคํานับ 
แลวเริ่มแสดงบทบาทตัวละครท่ีไดรับมอบหมาย 

๒.๓ เม่ือมีการแสดงบทบาทของตัวละครไปพอควร พิธีกรจะสั่งหยุด (โดยใชสัญญาณนกหวีด)
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๒.๔ สมาชิกท่ีแสดงบทบาทตัวละครอยูนั้น เม่ือไดยินสัญญาณนกหวีดหยุด จะตองทําทาทาง      
ท่ีกําลังแสดงอยูคางไว 

๒.๕ สมาชิกผูชมผูใดตองการจะทายวา สมาชิกท่ีแสดงนั้นเขาแสดงอะไร ใหใชวิธีการยกมือ
พิธีกรก็จะใหทาย 

๒.๕.๑ เม่ือสมาชิกผูชมทายแลววาแสดงอะไร พิธีกรจะถามผูแสดงวาถูกไหม 
๒.๕.๒ ถาทายถูกตอง ใหผูแสดงพยักหนาแลวทําความเคารพประธาน และกลับไปยัง

ท่ีนั่ง สมาชิกคนอ่ืน ๆ จะปรบมือให  
๒.๕.๓ ถาทายผิด ผูแสดงก็จะใชวิธีการสายหนาแลวแสดงบทบาทตามตัวละคร

เหมือนเดิมตอไป เพ่ือใหสมาชิกผูชมทายใหม 
๒.๖ สมาชิกท่ีออกมาแสดงแลว จะตองอยูในชุดการแสดงนั้นตลอดไปจนกวาจะสิ้นสุดรายการ 

๓. คณะกรรมการใหคะแนน 
๓.๑ คณะกรรมการใหคะแนนจะพิจารณาวาสมาชิกผูแสดงคนใดแสดงไดดีท่ีสุด อาจจะให

คะแนนเปนชุดหรือเปนบุคคล แลวแตบทบาทท่ีแสดง 
๓.๒ เกณฑการใหคะแนนของคณะกรรมการ แบงเปน ๓ สวน ดังนี้ 

๓.๒.๑ พิจารณาจากการแตงกายท่ีเขากับบทบาท ๑๐ คะแนน 
๓.๒.๒ พิจารณาจากการเตรียมอุปกรณประกอบการแสดง ๑๐ คะแนน 
๓.๒.๓ พิจารณาจากการแสดงออกไดเหมือนหรือคลาย ๑๐ คะแนน 

๔. ส้ินสุดการแสดง 
๔.๑ คณะกรรมการจะรวมคะแนนวาบุคคลใดไดคะแนนเปนท่ี ๑, ๒, ๓ และมีรางวัลให 
๔.๒ ชุดแสดงหรือตัวละครท่ีไดคะแนนเปนอันดับ ๑, ๒, ๓ กอนท่ีจะมารับรางวัลจากประธาน 

จะตองแสดงใหมอีกครั้ง 
๔.๓ กอนเสร็จสิ้นการแสดงเงียบ ควรเชิญประธานในพิธีใหโอวาทเพ่ือเปนสิริมงคล พรอมท้ัง 

ปดการแสดง 
๕. เรื่องท่ีควรนํามาแสดง 

ในการกําหนดตัวละคร เพ่ือใหสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมท่ีจับสลากไปแลวสามารถท่ีจะไป
เตรียมหรือทําสิ่งตอไปนี้ไดสะดวก 

๕.๑. เครื่องแตงกาย 
๕.๒. อุปกรณการแสดง 
๕.๓. ลักษณะทาทาง (บทบาท) ท่ีจะแสดงออกไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
๕.๔. เรื่องท่ีแสดงหรือตัวละครท่ีแสดง ควรเปนเนื้อเรื่อง หรือตัวละครท่ีสมาชิกเคยเรียนรูหรือ 

มีประสบการณจําไดจากเรื่องตาง ๆ 
๖. ตัวอยางเรื่องหรือตัวละครท่ีควรแสดง 

• อาชีพตาง ๆ เชน ตํารวจ หมอดู หมอนวด แพทย คนขายหนังสือพิมพ หมอตําแย 
• นิทานอีสป เชน กระตายกับเตา เทพารักษกับคนตัดไม 
• โฆษณาทีวี เชน ขายสบู แปง นม  
• เลียนแบบ เชน สัตวตาง ๆ 
• ลิเก เชน จันทโครพ ฤๅษี โจรปา โมรา 
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• ดาราท่ีชอบ เชน นักรอง นักแสดง นักเตน หางเครื่อง 
• คนบา เชน บาสมบัติ บาแตงตัว บาหอบฟาง 
• นิยายอิงประวัติศาสตร เชน พันทายนรสิงห สงครามยุทธหัตถี ศึกบางระจัน ผูชนะสิบทิศ 
• ประเพณีตาง ๆ เชน บวชนาค สงกรานต 
• ฟอนรํา เชน ฟอนเล็บ รําวง ระบําแขก มโนราห เซ้ิงตาง ๆ 
• นักจิตรกร เชน เขียนภาพ ปน สลัก 
• การแตงกายชาติตาง ๆ เชน จีน ลาว ญ่ีปุน 
• นักกีฬา เชน ตะกรอ ฟุตบอล วอลเลยบอล 
• คนพิการ ขอทาน ตาบอด ขาเป 
• วรรณคดี เชน สังขทอง พระอภัยมณี อิเหนา 
• อบายมุขตาง ๆ คนด่ืมสุรา คนติดยาเสพติด 
• การแสดงตาง ๆ เชน โขน ง้ิว  

๗. การปฏิบัติตนในขณะชมการแสดงเงียบ 
๗.๑ ปรบมือใหเกียรติผูแสดง 
๗.๒ ต้ังใจชมการแสดง 
๗.๓ ไมเลนหรือลุกข้ึนเดินไปมาในขณะชมการแสดง 
๗.๔ ฝกสังเกตและทายวาเพ่ือนแสดงเปนอะไรหรือเรื่องอะไร 
๗.๕ สํารวจและนําขอบกพรองตาง ๆ มาพัฒนาการแสดงของตน 

 
ตาราง แสดงการใหคะแนนเกมเงียบ 

ชื่อคณะกรรมการท่ีใหคะแนน............................... 

                        คะแนนท่ีให 
หมายเลขแสดง/ช่ือชุด 

การแตงกาย 
(๑๐) 

อุปกรณ 
(๑๐) 

บทบาท           
ท่ีแสดงออก 

(๑๐) 

รวม 
(๓๐) ลําดับท่ี 

๑. ...............................................      

๒. ...............................................      

๓. ...............................................      

๔. ...............................................      

๕. ...............................................      

๖. ...............................................      

๗. ...............................................      
 

ลงชื่อ...................................กรรมการผูตัดสิน 
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• ดาราท่ีชอบ เชน นักรอง นักแสดง นักเตน หางเครื่อง 
• คนบา เชน บาสมบัติ บาแตงตัว บาหอบฟาง 
• นิยายอิงประวัติศาสตร เชน พันทายนรสิงห สงครามยุทธหัตถี ศึกบางระจัน ผูชนะสิบทิศ 
• ประเพณีตาง ๆ เชน บวชนาค สงกรานต 
• ฟอนรํา เชน ฟอนเล็บ รําวง ระบําแขก มโนราห เซ้ิงตาง ๆ 
• นักจิตรกร เชน เขียนภาพ ปน สลัก 
• การแตงกายชาติตาง ๆ เชน จีน ลาว ญ่ีปุน 
• นักกีฬา เชน ตะกรอ ฟุตบอล วอลเลยบอล 
• คนพิการ ขอทาน ตาบอด ขาเป 
• วรรณคดี เชน สังขทอง พระอภัยมณี อิเหนา 
• อบายมุขตาง ๆ คนด่ืมสุรา คนติดยาเสพติด 
• การแสดงตาง ๆ เชน โขน ง้ิว  

๗. การปฏิบัติตนในขณะชมการแสดงเงียบ 
๗.๑ ปรบมือใหเกียรติผูแสดง 
๗.๒ ต้ังใจชมการแสดง 
๗.๓ ไมเลนหรือลุกข้ึนเดินไปมาในขณะชมการแสดง 
๗.๔ ฝกสังเกตและทายวาเพ่ือนแสดงเปนอะไรหรือเรื่องอะไร 
๗.๕ สํารวจและนําขอบกพรองตาง ๆ มาพัฒนาการแสดงของตน 

 
ตาราง แสดงการใหคะแนนเกมเงียบ 

ชื่อคณะกรรมการท่ีใหคะแนน............................... 

                        คะแนนท่ีให 
หมายเลขแสดง/ช่ือชุด 

การแตงกาย 
(๑๐) 

อุปกรณ 
(๑๐) 

บทบาท           
ท่ีแสดงออก 

(๑๐) 

รวม 
(๓๐) ลําดับท่ี 

๑. ...............................................      

๒. ...............................................      

๓. ...............................................      

๔. ...............................................      

๕. ...............................................      

๖. ...............................................      

๗. ...............................................      
 

ลงชื่อ...................................กรรมการผูตัดสิน 
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รูปภาพ แสดงตัวอยางสลาก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

ภาพการแสดงเงียบของผูเขารับการฝกอบรมตามหัวขอท่ีไดรบัมอบหมายภาพการแสดงเงียบของผูเขารับการฝกอบรมตามหัวขอท่ีไดรบัมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 ประธานประกาศผลประธานประกาศผล                          มอบรางวัลมอบรางวัล  
  

๑ 
พระอภัยมณี 

๒ 
ผีเส้ือสมุทร 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   การแสดงเงียบ 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ แสดงไดเหมาะสมกับบทบาทท่ีไดรับ     

๒ อุปกรณประกอบการแสดงและเครื่องแตงกาย     

๓ เนื้อหามีความเหมาะสม     

๔ การมีสวนรวมของสมาชิก     

รวม     
   

      ....................................................... 
          (.........................................................) 
   ผูกํากับลูกเสือ 

 
เกณฑการประเมินผล 

หัวขอท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ / คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. แสดงได
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 

ทุกคนแสดงไดสมบทบาท แสดงไมสม
บทบาท ๑ คน 

แสดงไมสม
บทบาท ๒ คน 

แสดงไมสม
บทบาท ๓ คน 
ข้ึนไป 

๒. อุปกรณ
ประกอบ         
การแสดงและ
เครื่องแตงกาย 

๑. ประยุกตการแตงกาย 
๒. ประยุกตอุปกรณ 
๓. การแตงกายสอดคลอง 
กับเรื่องท่ีแสดง 

ปฏิบัติได ๒ ขอ 
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ 
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๓. เนื้อหามี 
ความเหมาะสม 

๑. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ๘ ประการ 
๒. จิตอาสา 
๓. ความซ่ือสัตย 
๔. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
๕. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ 

๔. การมีสวนรวม
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน  
ไมให        
ความรวมมือ 

สมาชิก ๒ คน  
ไมให         
ความรวมมือ 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมให       
ความรวมมือ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา   การแสดงเงียบ 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ แสดงไดเหมาะสมกับบทบาทท่ีไดรับ     

๒ อุปกรณประกอบการแสดงและเครื่องแตงกาย     

๓ เนื้อหามีความเหมาะสม     

๔ การมีสวนรวมของสมาชิก     

รวม     
   

      ....................................................... 
          (.........................................................) 
   ผูกํากับลูกเสือ 

 
เกณฑการประเมินผล 

หัวขอท่ีประเมิน ระดับคุณภาพ / คะแนน 
ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 

๑. แสดงได
เหมาะสมกับ
บทบาทท่ีไดรับ 

ทุกคนแสดงไดสมบทบาท แสดงไมสม
บทบาท ๑ คน 

แสดงไมสม
บทบาท ๒ คน 

แสดงไมสม
บทบาท ๓ คน 
ข้ึนไป 

๒. อุปกรณ
ประกอบ         
การแสดงและ
เครื่องแตงกาย 

๑. ประยุกตการแตงกาย 
๒. ประยุกตอุปกรณ 
๓. การแตงกายสอดคลอง 
กับเรื่องท่ีแสดง 

ปฏิบัติได ๒ ขอ 
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติได ๑ ขอ 
ใน ๓ ขอ 

ปฏิบัติไมไดเลย 

๓. เนื้อหามี 
ความเหมาะสม 

๑. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ๘ ประการ 
๒. จิตอาสา 
๓. ความซ่ือสัตย 
๔. ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
๕. หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติได ๔ ขอ ปฏิบัติได ๓ ขอ ปฏิบัติได ๒ ขอ 

๔. การมีสวนรวม
ของสมาชิก 

ทุกคนมีสวนรวม สมาชิก ๑ คน  
ไมให        
ความรวมมือ 

สมาชิก ๒ คน  
ไมให         
ความรวมมือ 

สมาชิก ๓ คน     
ข้ึนไป ไมให       
ความรวมมือ 
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บทเรียนท่ี ๖ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย                      เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. สิทธิ หนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
๒. การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองในประเทศไทย 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสํารองมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีของชาติได 

วัตถุประสงค 
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. บอกลักษณะของการเปนคนดี 
๒. ระบุสิทธิ หนาท่ีท่ีถูกตองตามกฎหมายได 
๓. นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน โดยการใหลูกเสืออานบทกลอนสุภาษิตท่ีเก่ียวกับการปลูกฝงใหเด็ก ๆ ศึกษา     

เลาเรียน เชน  
เด็กเอยเด็กนอย 

ความรูเรายังดอยเรงศึกษา 
เม่ือเติบใหญเราจะไดมีวิชา 
เปนเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรับตน 
ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน 
จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล 
ถึงลําบากตรากตรําก็จําทน 
เกิดเปนคนควรหม่ันขยันเอย 

๒. ครูใหลูกเสือแสดงความคิดเห็นวา บทกลอนดังกลาวมีจุดมุงหมายสําคัญอยางไร และขณะนี้ลูกเสือ
ปฏิบัติตามบทกลอนนี้อยางไรบาง 

๓. ครูเชื่อมโยงใหลูกเสือเขาใจวา การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และประเทศชาติ แตตนเอง สังคม และประเทศชาติจะเจริญมิได หากเยาวชนไมรูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง 

๔. กิจกรรมฉีกกระดาษ 
๕. ครูแบงลูกเสือออกเปนหมูละ ๘ คน หรืออาจใชหมูเดิมก็ได แลวใหลูกเสือแตละหมูชวยกันทํา        

ใบงานท่ี ๑ เรื่อง สิทธิ โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
๕.๑ ลูกเสือแตละหมูจับคูกันเปน ๒ คู แตละคูชวยกันคิดคําตอบในใบงานและตรวจสอบ 

ความถูกตอง 
๕.๒ ลูกเสือ ๒ คู มารวมกันเปนหมู ผลัดกันตรวจสอบความถูกตองในใบงาน 

๖. ลูกเสือชวยกันเฉลยคําตอบของเรื่อง สิทธิ ในใบงาน สมาชิกในหมูแตละหมูตรวจใบงานดวย    
ความซ่ือสัตย 
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๗. แบงลูกเสือออกเปนหมู โดยใชหมูเดิมก็ได แลวใหลูกเสือแตละหมูชวยกันทําใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง 
หนาท่ี โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

๗.๑ ลูกเสือแตละหมูจับคูกันเปน ๒ คู แตละคูชวยกันคิดคําตอบในใบงานและตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

๗.๒ ลูกเสือ ๒ คู มารวมกันเปนหมู ผลัดกันตรวจสอบความถูกตองในใบงาน 
๘. ลูกเสือชวยกันเฉลยคําตอบของ เรื่อง หนาท่ี ในใบงาน สมาชิกในหมูแตละหมูตรวจใบงานดวยความ

ซ่ือสัตย 
๙. ชมเชย/ใหรางวัล หมูท่ีทําใบงานถูกตองทุกขอ 

๑๐. ผูสอนและลูกเสือชวยกันสรุปความสําคัญและประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมายสิทธิ หนาท่ี 

ส่ือการสอน 
๑. ศึกษาใบความรูท่ี ๑ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ 
๒. ศึกษาใบความรูท่ี ๒ เรื่อง หนาท่ีปวงชนชาวไทย 
๓. ศึกษาใบความรูท่ี ๓ เรื่อง กิจกรรมฉีกกระดาษ 
๔. สื่อ Power Point เนื้อหาสาระ 
๕. เพลง 
๖. วีดิทัศน 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
๑. สิทธิ 
๒. หนาท่ี 
๓. คุณลักษณะของพลเมืองท่ีดี 
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๗. แบงลูกเสือออกเปนหมู โดยใชหมูเดิมก็ได แลวใหลูกเสือแตละหมูชวยกันทําใบงานท่ี ๕.๒ เรื่อง 
หนาท่ี โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

๗.๑ ลูกเสือแตละหมูจับคูกันเปน ๒ คู แตละคูชวยกันคิดคําตอบในใบงานและตรวจสอบ 
ความถูกตอง 

๗.๒ ลูกเสือ ๒ คู มารวมกันเปนหมู ผลัดกันตรวจสอบความถูกตองในใบงาน 
๘. ลูกเสือชวยกันเฉลยคําตอบของ เรื่อง หนาท่ี ในใบงาน สมาชิกในหมูแตละหมูตรวจใบงานดวยความ

ซ่ือสัตย 
๙. ชมเชย/ใหรางวัล หมูท่ีทําใบงานถูกตองทุกขอ 

๑๐. ผูสอนและลูกเสือชวยกันสรุปความสําคัญและประโยชนของการปฏิบัติตนตามกฎหมายสิทธิ หนาท่ี 

ส่ือการสอน 
๑. ศึกษาใบความรูท่ี ๑ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ 
๒. ศึกษาใบความรูท่ี ๒ เรื่อง หนาท่ีปวงชนชาวไทย 
๓. ศึกษาใบความรูท่ี ๓ เรื่อง กิจกรรมฉีกกระดาษ 
๔. สื่อ Power Point เนื้อหาสาระ 
๕. เพลง 
๖. วีดิทัศน 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
๑. สิทธิ 
๒. หนาท่ี 
๓. คุณลักษณะของพลเมืองท่ีดี 
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ใบความรูท่ี ๑ 
สิทธิและเสรีภาพ 

 
สิทธิ คือ สิ่งท่ีไมมีรูปราง ซ่ึงมีอยูในตัวมนุษยมาต้ังแตเกิดหรือเกิดข้ึนโดยกฎหมาย เพ่ือใหมนุษยไดรับ

ประโยชน และมนุษยจะเปนผูเลือกใชสิ่งนั้นเอง โดยไมมีผูใดบังคับได เชน สิทธิในการกิน การนอน สิทธิใน
ครอบครัว สิทธิความเปนอยูสวนตัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถ่ินท่ีอยู การเดินทาง      
แตสิทธิบางอยางมนุษยไดรับโดยกฎหมายกําหนดใหมี เชน สิทธิในการมีการใชทรัพยสิน สิทธิในการรองทุกข
เม่ือตนถูกกระทําละเมิดกฎหมาย  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายความหมาย “สิทธิ” ไววา“ความสําเร็จ หรือ
อํานาจท่ีจะกระทําการใด ๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย” 

เสรีภาพ เปนคําท่ีถูกใชเคียงคูกับคําวา “สิทธิ” เสมอ วา “สิทธิเสรีภาพ” จนเขาใจวามีความหมาย
อยางเดียวกัน แทจริงแลว คําวา “เสรีภาพ” หมายถึง อํานาจการตัดสินใจดวยตนเองของมนุษยท่ีจะเลือกดําเนิน
พฤติกรรมของตนเอง โดยไมมีบุคคลอ่ืนใดอางหรือใชอํานาจแทรกแซงเก่ียวของกับการตัดสินใจนั้น และเปน
การตัดสินใจดวยตนเองท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย แตการท่ี
มนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคม แลวแตละคนจะตัดสินใจกระทําการหรือไมกระทําการสิ่งใดนอกเหนือจากตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายแลว ยอมตองคํานึงถึงกฎเกณฑตาง ๆ ของสังคม ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ดังเชน 
ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช บงบอกถึงเรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพไวอยาง
นาสนใจวา “เจาเมืองบเอาจกอบในไพรลูทาง เพ่ือนจูงวัวไปคา ข่ีมาไปขาย ใครจักใครคาชาง คา ใครจักใครคา
มา คา ใครจะใครคาเงือนคาทอง คา …” 

สิทธิและเสรีภาพ จึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการบงชี้วาสังคมหรือบานเมืองใด มีความสงบสุข           
มีสันติ มีความเปนประชาธิปไตย หรือไม 

สิทธิเด็ก เปนสิทธิสากล (Universal Rights) และเปนสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) ท่ีตองไดรับ  
การรับรองและคุมครอง ซ่ึงเด็กในท่ีน้ีหมายถึงมนุษยทุกคนท่ีมีอายุตํ่ากวา ๑๘ ป ยกเวนผูท่ีแตงงานท่ีถูกตอง   
ตามกฎหมายของประเทศ 

เด็กทุกคนไมวาจะเปนเด็กท่ีดอยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม เชน เด็กพิการ เด็กท่ีถูกทอดท้ิง เด็กเรรอน 
เด็กถูกทารุณกรรม เด็กท่ีถูกใชแรงงานอยางผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก จะตองไดรับสิทธิพ้ืนฐาน ๔ ประการ 
ดังนี้ 

๑. สิทธิในการมีชีวิต เด็กทุกคนเม่ือเกิดมาแลว มีสิทธิ ท่ีจะมีชีวิตอยูไมวาจะเกิดมามีรางกาย           
ท่ีสมบูรณหรือไมก็ตาม โดยเด็กท่ีเกิดมาตองไดรับการจดทะเบียนการเกิด มีสิทธิท่ีจะไดรับการเลี้ยงดูอยางดี
ท่ีสุด ท้ังดานสุขภาพรางกาย จิตใจ ท่ีพักอาศัย โภชนาการและการบริการทางการแพทยเม่ือปวยไข โดยบิดา 
มารดา ญาติพ่ีนอง หรือรัฐ เพ่ือใหอยูรอดและเจริญเติบโต สิทธิในการมีชีวิต เชน สิทธิรับวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ 
สิทธิท่ีจะไดรับอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและสะอาด สิทธิท่ีจะไดรับปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เปนตน 

๒. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองจากกฎหมาย เปนสิทธิท่ีเด็กไดรับปกปองคุมครองจากการทารุณกรรม
ทุกรูปแบบ เชน 

• การทารุณกรรมทางรางกาย เปนการกระทําตอรางกายเด็กท่ีเกิดจากการถูกทําโทษท่ี
รุนแรงเกินไป ทําใหเด็กไดรับความเจ็บปวด เกิดบาดแผลหรือรอยฟกซํ้า เชน เฆ่ียนตี ตบ เตะ ตอย กระชาก กักขัง 
จับ มัด  
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• การทารุณกรรมทางดานจิตใจ เปนการกระทําท่ีแสดงดวยวาจาหรือทาทาง ทําใหเด็กรูสึก
ขาดความรัก นอยใจ เสียใจ เกิดความหวาดระแวง เกิดความรูสึกไมดีตอตนเอง เชน การดุดา ตะคอก ประจาน 
ซ่ึงการกระทําดังกลาวมีความรุนแรงมากกวาการวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนโดยปกติ 

• การลวงเกินทางเพศ เปนการกระทําท่ีหาประโยชนทางเพศกับเด็ก โดยท่ีเด็กไมรูสึกวา
เดือดรอนเพราะไมเขาใจวาเกิดอะไรข้ึน แตจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและพัฒนาการทางบุคลิกภาพท่ีผิดปกติ 
เชน การแอบดูเด็กขณะท่ีอาบน้ํา การมีเพศสัมพันธกับเด็ก  

• การใชแรงงานเด็ก เปนการแสวงหาผลประโยชนจากการทํางานของเด็ก ทําใหเด็กขาด 
การเรียนรู การศึกษา การพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก ในปจจุบันกฎหมายแรงงาน
ของไทยกําหนดตามพระราชบัญญัติ 

๓. สิทธิในดานพัฒนาการ เด็กทุกคนจะไดรับสิทธิใหมีสภาพความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ
ดานรางกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความตองการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก ไดแก การมีสวนรวมใน
กิจกรรมครอบครัว ของโรงเรียน และสังคมท่ีเด็กอยูไดอยางมีความสุข ไดมีโอกาสเลน พักผอน ไดรับขอมูล
ขาวสาร มีอิสระในการคิดและการแสดงออก ไดรับการกลอมเกลาทางดานจิตใจ ความรู ความคิดท่ีเหมาะสม
กับวัย ท่ีสําคัญท่ีสุด เด็กทุกคนตองไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป 

๔. สิทธิในการมีสวนรวม เปนสิทธิท่ีใหความสําคัญกับการแสดงออกท้ังในดานความคิดและการกระทํา
ของเด็ก ในการเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีอาศัยอยู รวมท้ังสิทธิในการปกปองเรียกรองผลกระทบท่ีเกิดกับชีวิต
ความเปนอยูของเด็ก ดวยการอนุญาตใหเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตนเอง 
และสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไมกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
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• การทารุณกรรมทางดานจิตใจ เปนการกระทําท่ีแสดงดวยวาจาหรือทาทาง ทําใหเด็กรูสึก
ขาดความรัก นอยใจ เสียใจ เกิดความหวาดระแวง เกิดความรูสึกไมดีตอตนเอง เชน การดุดา ตะคอก ประจาน 
ซ่ึงการกระทําดังกลาวมีความรุนแรงมากกวาการวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนโดยปกติ 

• การลวงเกินทางเพศ เปนการกระทําท่ีหาประโยชนทางเพศกับเด็ก โดยท่ีเด็กไมรูสึกวา
เดือดรอนเพราะไมเขาใจวาเกิดอะไรข้ึน แตจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและพัฒนาการทางบุคลิกภาพท่ีผิดปกติ 
เชน การแอบดูเด็กขณะท่ีอาบน้ํา การมีเพศสัมพันธกับเด็ก  

• การใชแรงงานเด็ก เปนการแสวงหาผลประโยชนจากการทํางานของเด็ก ทําใหเด็กขาด 
การเรียนรู การศึกษา การพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก ในปจจุบันกฎหมายแรงงาน
ของไทยกําหนดตามพระราชบัญญัติ 

๓. สิทธิในดานพัฒนาการ เด็กทุกคนจะไดรับสิทธิใหมีสภาพความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการ
ดานรางกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความตองการ ความพึงพอใจ และความสุขของเด็ก ไดแก การมีสวนรวมใน
กิจกรรมครอบครัว ของโรงเรียน และสังคมท่ีเด็กอยูไดอยางมีความสุข ไดมีโอกาสเลน พักผอน ไดรับขอมูล
ขาวสาร มีอิสระในการคิดและการแสดงออก ไดรับการกลอมเกลาทางดานจิตใจ ความรู ความคิดท่ีเหมาะสม
กับวัย ท่ีสําคัญท่ีสุด เด็กทุกคนตองไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป 

๔. สิทธิในการมีสวนรวม เปนสิทธิท่ีใหความสําคัญกับการแสดงออกท้ังในดานความคิดและการกระทํา
ของเด็ก ในการเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีอาศัยอยู รวมท้ังสิทธิในการปกปองเรียกรองผลกระทบท่ีเกิดกับชีวิต
ความเปนอยูของเด็ก ดวยการอนุญาตใหเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับตนเอง 
และสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไมกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
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ใบความรูท่ี ๒ 
หนาท่ีของปวงชนชาวไทย  

 
หนาท่ี หมายถึง การกระทําหรือการละเวนการกระทํา เพ่ือประโยชนโดยตรงของการมีสิทธิ หนาท่ีเปน

สิ่งท่ีบังคับใหมนุษยในสังคมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑทางสังคมหรือกฎหมายบัญญัติไว จะไมปฏิบัติตามไมได  
สวนสิทธิและเสรีภาพเปนสิ่งท่ีมนุษยมีอยูแตจะใชหรือไมก็ได 

หนาท่ีของประชาชนชาวไทย 
๑. บุคคลมีหนาท่ีรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒. บุคคลมีหนาท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย 
๓. บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง บุคคลซ่ึงไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุผลอันสมควร ยอมเสียสิทธิ

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
๔. บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รับราชการทหาร 
๕. บุคคลมีหนาท่ีเสียภาษีใหรัฐ 
๖. บุคคลมีหนาท่ีชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม ปกปองและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ        

ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๗. บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน      

มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชน 

คุณลักษณะของพลเมืองท่ีดี ของประเทศชาติและสังคมโลก 
๑. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม 

เม่ือพลเมืองทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เชน ไมลวง
ละเมิดสิทธิของผูอ่ืน หรือไมกระทําความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนด ก็จะทําใหรัฐไมตองเสียงบประมาณใน   
การปองกันปราบปรามและจับกุมผูท่ีกระทําความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ยังทําใหสังคมมีความเปนระเบียบ           
สงบสุขทุกคน อยูรวมกันอยางสมานฉันท ไมหวาดระแวง คิดรายตอกัน 
๒. เปนผูมีเหตุผลและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

ทุกคนยอมมีอิสระ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน ซ่ึงการรูจักการใชเหตุผลใน  
การดําเนินงาน จะทําใหชวยประสานความสัมพันธ ทําใหเกิดความเขาใจอันดีงามตอกัน 

๓. ยอมรับมติของเสียงสวนใหญ 
เม่ือมีความขัดแยงกันในการดําเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และจําเปนตองตัดสิน

ปญหาดวยการใชเสียงขางมากเขาชวย และมติสวนใหญตกลงวาอยางไร ถึงแมวาจะไมตรงกับความคิดของเรา 
เราก็ตองปฏิบัติตาม เพราะเปนมติของเสียงสวนใหญนั้น 
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๔. เปนผูนํามีน้ําใจประชาธิปไตยและเห็นแกประโยชนสวนรวม 

ผูท่ีมีความเปนประชาธิปไตยนั้น จะตองมีความเสียสละในเรื่องท่ีจําเปนเพ่ือผลประโยชนของสวนรวม
และรักษาไวซ่ึงสังคมประชาธิปไตย เปนการสงผลตอความม่ันคงและความกาวหนาขององคกร ซ่ึงสุดทายแลว
ผลประโยชนดังกลาวก็ยอนกลับมาสูสมาชิกของสังคม เชน การไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง ถึงแมวาเราจะมีอาชีพ
บางอยางท่ีมีรายไดตลอดเวลา เชน คาขาย แตก็ยอมเสียเวลาคาขายเพ่ือไปลงสิทธิเลือกต้ัง บางครั้งเราตองมี
น้ําใจชวยเหลือกิจกรรมสวนรวม เชน การสมัครเปนกรรมการเลือกต้ัง หรือสมาคมบําเพ็ญประโยชนสวนรวม  
๕. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 

ควรรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เชน บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด แตตอง
ไมเปนการพูดแสดงความคิดเห็นท่ีใสรายผูอ่ืนใหเสียหาย 

๖. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาต ิ

ในการอยูรวมกันในสังคม ยอมตองมีการทํางานเปนหมูคณะ จึงตองมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในงานนั้น ๆ ใหสมาชิกแตละคนนําไปปฏิบัติตามท่ีไดรับหมอบหมายไวอยางเต็มท่ี 
๗. มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง 

ในสังคมประชาธิปไตยนั้น สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เชน การเลือกต้ัง  
๘. มีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 

ชวยสอดสองพฤติกรรมม่ัวสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงตาง ๆ ไมหลงเชื่อขาวลือคํากลาวรายโจมตี         
ไมมองผูท่ีไมเห็นดวยกับเราเปนศัตรู รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงตาง ๆ ดวยสันติวิธ ี

๙. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

ทุกคนควรมีศีลธรรมไวเปนหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลใหดําเนินไปอยางเหมาะสม ถึงแมจะ
ไมมีบทลงโทษใด ๆ ก็ตาม 
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๔. เปนผูนํามีน้ําใจประชาธิปไตยและเห็นแกประโยชนสวนรวม 

ผูท่ีมีความเปนประชาธิปไตยนั้น จะตองมีความเสียสละในเรื่องท่ีจําเปนเพ่ือผลประโยชนของสวนรวม
และรักษาไวซ่ึงสังคมประชาธิปไตย เปนการสงผลตอความม่ันคงและความกาวหนาขององคกร ซ่ึงสุดทายแลว
ผลประโยชนดังกลาวก็ยอนกลับมาสูสมาชิกของสังคม เชน การไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง ถึงแมวาเราจะมีอาชีพ
บางอยางท่ีมีรายไดตลอดเวลา เชน คาขาย แตก็ยอมเสียเวลาคาขายเพ่ือไปลงสิทธิเลือกต้ัง บางครั้งเราตองมี
น้ําใจชวยเหลือกิจกรรมสวนรวม เชน การสมัครเปนกรรมการเลือกต้ัง หรือสมาคมบําเพ็ญประโยชนสวนรวม  
๕. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน 

ควรรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เชน บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด แตตอง
ไมเปนการพูดแสดงความคิดเห็นท่ีใสรายผูอ่ืนใหเสียหาย 

๖. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาต ิ

ในการอยูรวมกันในสังคม ยอมตองมีการทํางานเปนหมูคณะ จึงตองมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในงานนั้น ๆ ใหสมาชิกแตละคนนําไปปฏิบัติตามท่ีไดรับหมอบหมายไวอยางเต็มท่ี 
๗. มีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง 

ในสังคมประชาธิปไตยนั้น สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เชน การเลือกต้ัง  
๘. มีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง 

ชวยสอดสองพฤติกรรมม่ัวสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงตาง ๆ ไมหลงเชื่อขาวลือคํากลาวรายโจมตี         
ไมมองผูท่ีไมเห็นดวยกับเราเปนศัตรู รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาความขัดแยงตาง ๆ ดวยสันติวิธ ี

๙. มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักธรรม 

ทุกคนควรมีศีลธรรมไวเปนหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลใหดําเนินไปอยางเหมาะสม ถึงแมจะ
ไมมีบทลงโทษใด ๆ ก็ตาม 
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ความรูเพ่ิมเติม 
 
หนาท่ีพลเมือง 

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ คนท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนอยูใน
จริยธรรมท่ีดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีของการเปนพลเมือง รวมท้ังชวยสงเสริมให
ผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี การมองเห็นคุณคาของวิถีประชาธิปไตยจะชวยใหสังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย
และสงบสุขมากข้ึน วิถีประชาธิปไตยของพลเมืองดี มีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี ้
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พลเมืองดี หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีพลเมืองไดครบถวน ท้ังกิจท่ีตองทําและกิจท่ีควรทํา 
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หนาท่ี หมายถึง กิจท่ีตองทําหรือควรทํา เปนสิ่งท่ีกําหนดใหทําหรือหามมิใหกระทํา ถาทําก็จะ
กอใหเกิดผลดี เกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว หรือสังคมสวนรวมแลวแตกรณี ถาไมทําหรือไมละเวน      
การกระทําตามท่ีกําหนด จะไดรับผลเสียโดยตรง คือ ไดรับโทษหรือถูกบังคับ เชน ปรับ จําคุก หรือประหารชีวิต 
เปนตน โดยท่ัวไปสิ่งท่ีระบุกิจท่ีตองทํา ไดแก กฎหมาย  

กิจท่ีควรทํา คือ สิ่งท่ีคนสวนใหญเห็นวาเปนหนาท่ีท่ีจะตองทําหรือละเวนการกระทํา ถาไมทําหรือ     
ละเวนการกระทําจะไดรับผลเสียโดยทางออม เชน ไดรับการดูหม่ินเหยียดหยาม หรือไมคบคาสมาคมดวย 
ผูกระทํากิจท่ีควรทําจะไดรับนับการยกยองสรรเสริญจากคนในสังคม โดยท่ัวไปสิ่งท่ีระบุกิจท่ีควรทํา ไดแก
วัฒนธรรมประเพณี  

พลเมืองดีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ คําสั่งสอน
ของพอแม ครู อาจารย มีความสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน รูจักรับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม 
และหลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู มีสติปญญา ขยันขันแข็ง สรางความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

ความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของสังคม มีความสําคัญตอประเทศ เชน 
๑. ทําใหสังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปไดอยางม่ันคง 

๒. ทําใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
๓. ทําใหเกิดความรักและความสามัคคีในหมูคณะ 
๔. สมาชิกในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน          
แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
๒. การเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 
๓. การเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน 

คุณธรรมของการเปนพลเมืองดี 
๑. การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
๒. การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอหนาท่ี 
๓. รับฟงความคิดเปนของกันและกันและเคารพในมติของเสียงสวนมาก 
๔. ความซ่ือสัตยสุจริต 
๕. ความสามัคคี 
๖. ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว 
๗. ความกลาหาญและเชื่อม่ันในตนเอง 
๘. การสงเสริมใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ 

จริยธรรมของการเปนพลเมืองดี 
คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง ความดีท่ีควรประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ คุณธรรม 

จริยธรรมท่ีสงเสริมความเปนพลเมืองดี ไดแก 
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จริยธรรมท่ีสงเสริมความเปนพลเมืองดี ไดแก 
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๑. ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หมายถึง การตระหนักในความสําคัญ
ของความเปนชาติไทย การยึดม่ันในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย 

๒. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดม่ันในการอยูรวมกันโดยยึดระเบียบวินัย เพ่ือความ
เปนระเบียบเรียบรอยในสังคม 

๓. ความกลาทางจริยธรรม หมายถึง ความกลาหาญในทางท่ีถูกท่ีควร 
๔. ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือผูอ่ืนหรือสังคมโดยรวม

ไดรับประโยชนจากการกระทําของตน 
๕. การเสียสละ หมายถึง การยอมเสียผลประโยชนสวนตนเพ่ือผูอ่ืนหรือสังคมโดยรวมไดรับ

ประโยชนจากการกระทําของตน 
๖. การตรงตอเวลา หมายถึง การทํางานตรงตามเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 

การสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
การท่ีบุคคลปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแลว ควรสนับสนุนสงเสริมใหบุคคลอ่ืน

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยดวย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. การปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมของ

ศาสนาและหลักการของประชาธิปไตยมาใชในวิถีการดํารงชีวิตประจําวัน เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกคนรอบขาง 
๒. เผยแพร อบรม หรือสั่งสอนบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบาน คนในสังคม ใหใชหลักการทาง

ประชาธิปไตย เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน 
๓. สนับสนุนชุมชนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎหมาย โดยการบอกเลา 

เขียนบทความเผยแพรผานสื่อมวลชน 
๔. ชักชวนหรือสนับสนุนคนดี มีความสามารถในการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางการเมือง หรือ

กิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน 
๕. เปนหูเปนตาใหกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐในการสนับสนุนคนดี และกําจัดคนท่ีเปนภัยกับ

สังคม การสนับสนุนใหผูอ่ืนปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยควรเปนจิตสํานึกท่ีบุคคลพึงปฏิบัติ
เพ่ือใหเกิดประชาธิปไตยอยางแทจริง 
 
 
 
          
                 
 
 
 
 
 
    วิทยากรบรรยายและช้ีแจงวัตถุประสงควิทยากรบรรยายและช้ีแจงวัตถุประสงค  
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ใบความรูท่ี ๓   
กิจกรรมฉีกกระดาษ 

 
กิจกรรมฉีกกระดาษ 

๑. ครูใหลูกเสือนั่งเปนวงกลมตามหมูสี 
๒. ครูแจกกระดาษ A4 กลุมละหนึ่งแผน 
๓. ครูใหลูกเสือฉีกกระดาษแบงกันคนละหนึ่งชิ้นจากกระดาษท่ีแจกให โดยบอกวาใหสมาชิกภายในหมู 

มีกระดาษคนละหนึ่งชิ้น 
๔. ครูใหลูกเสือชวยกันนํากระดาษท่ีตนเองถือตอเปนรูป ดังนี้ 

• ตนไม 
• ปลา 
• บาน 
• ภูเขา 
• ภาพอิสระตามท่ีสมาชิกภายในหมูคิด 

 ๕. ครูใหลูกเสือแตละหมูชวยกันสรุปวา ไดขอคิดอะไรจากการทําครั้งนี้ 
 ๖. ครูชวยเสริมความรูโดยเปรียบเทียบกับสิทธิ หนาท่ี ความเปนพลเมืองตามกฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ตามจุดมุงหมายของลูกเสือชอสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

       
 

กิจกรรมฉีกกระดาษกิจกรรมฉีกกระดาษ  
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ใบความรูท่ี ๓   
กิจกรรมฉีกกระดาษ 

 
กิจกรรมฉีกกระดาษ 

๑. ครูใหลูกเสือนั่งเปนวงกลมตามหมูสี 
๒. ครูแจกกระดาษ A4 กลุมละหนึ่งแผน 
๓. ครูใหลูกเสือฉีกกระดาษแบงกันคนละหนึ่งชิ้นจากกระดาษท่ีแจกให โดยบอกวาใหสมาชิกภายในหมู 

มีกระดาษคนละหนึ่งชิ้น 
๔. ครูใหลูกเสือชวยกันนํากระดาษท่ีตนเองถือตอเปนรูป ดังนี้ 

• ตนไม 
• ปลา 
• บาน 
• ภูเขา 
• ภาพอิสระตามท่ีสมาชิกภายในหมูคิด 

 ๕. ครูใหลูกเสือแตละหมูชวยกันสรุปวา ไดขอคิดอะไรจากการทําครั้งนี้ 
 ๖. ครูชวยเสริมความรูโดยเปรียบเทียบกับสิทธิ หนาท่ี ความเปนพลเมืองตามกฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน ตามจุดมุงหมายของลูกเสือชอสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

       
 

กิจกรรมฉีกกระดาษกิจกรรมฉีกกระดาษ  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย “สิทธิ” 

 
ช่ือหมู/กลุม............................... 
คําช้ีแจง  ใหสมาชิกภายในหมูจับคูกันแลวดําเนินการ ดังตอไปนี ้

๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมอภิปราย เรื่อง สิทธิ  
๒. ใหผูเขารับการฝกอบรมบันทึกลงในใบงานตามหัวขอท่ีกําหนดให 

 
๑. สิทธิ คือ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
 
๒. สิทธิพ้ืนฐานสําหรับเด็ก มีดังนี้ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๒ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย “หนาท่ี” 

 
ช่ือหมู/กลุม............................... 
คําช้ีแจง  ใหสมาชิกภายในหมูรวมกันดําเนินการ ดังตอไปนี ้

๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมอภิปราย เรื่อง หนาท่ี  
๒. ใหผูเขารับการฝกอบรมบันทึกลงในใบงานตามหัวขอท่ีกําหนดให 

 
๑. หนาท่ี คือ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
๒. หนาท่ีของปวงชนชาวไทย มีดังนี้ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
๓. คุณลักษณะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติและสังคมโลก ประกอบไปดวย 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๒ 
ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย “หนาท่ี” 

 
ช่ือหมู/กลุม............................... 
คําช้ีแจง  ใหสมาชิกภายในหมูรวมกันดําเนินการ ดังตอไปนี ้

๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมอภิปราย เรื่อง หนาท่ี  
๒. ใหผูเขารับการฝกอบรมบันทึกลงในใบงานตามหัวขอท่ีกําหนดให 

 
๑. หนาท่ี คือ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
๒. หนาท่ีของปวงชนชาวไทย มีดังนี้ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
๓. คุณลักษณะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติและสังคมโลก ประกอบไปดวย 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
ช่ือวิชา  ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการรูจักเคารพกฎหมาย  
หมู............................... 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การแบงหนาท่ีรับผิดชอบในกลุม     

๒. การวางแผนการทํางานรวมกัน     

๓. การใหความรวมมือของสมาชิก     

๔. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น     

๕. การแกปญหาภายในกลุม     

รวม (ผลรวมทุกชอง)     

รวมเฉล่ีย  
 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ ๕) =  ........................ 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  พอใช 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม         ระดับดี        ระดับพอใช         ระดับปรับปรุง 

 
 ลงชื่อ………………………………..ผูประเมิน 
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บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน)       เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. จิตอาสา 
๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสํารองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ จิตอาสาตามหลักสูตรการศึกษา         

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. บอกคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได 
๒. ระบุคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของจิตอาสา ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตได 
๓. ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการดูวีดิทัศน/เกม/รองเพลงเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 

เชน รักชาติ ความซ่ือสัตย มีวินัย หนาท่ีเด็กไทย กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ แลวแบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมเปน       
๘ กลุม (๓๐ นาที) ศึกษาใบความรูท่ี ๑ ใหแตละหมูสงตัวแทนจับสลากวาจะไดปฏิบัติงานตามใบงานกิจกรรมท่ี 
๑ หรือใบงานกิจกรรมท่ี ๒ ในเวลา ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอในเวลา ๓ นาที 

๒. ใหแตละหมูปฏิบัติงานตามใบงานกิจกรรมท่ี ๓ คือ ชวยกันแตงนิทานเก่ียวกับจิตอาสา (กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน) โดยกําหนดเนื้อเรื่องใหมี ชายหนุม ๑ คน ชายแก ๑ คน หญิงแก ๒ คน เด็กชาย ๓ คน 
เด็กหญิง ๓ คน ลูกสุนัข ๓ ตัว (กลุมละ ๑๐ นาที) ตามใบงานกิจกรรมที่ ๓ 

ส่ือการสอน 
๑. ใบความรูท่ี ๑ คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ใบความรูท่ี ๑ จิตสาธารณะ 
๓. วีดิทัศน เกม 
๔. เพลงท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 
๕. ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ - ๓ 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด 

เนื้อหาวิชา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ จิตอาสา (การบําเพ็ญประโยชน) 
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บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการสรางจิตอาสา (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน)       เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. จิตอาสา 
๒. คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสํารองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ จิตอาสาตามหลักสูตรการศึกษา         

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 
วัตถุประสงค 

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. บอกคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได 
๒. ระบุคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของจิตอาสา ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตได 
๓. ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียนโดยการดูวีดิทัศน/เกม/รองเพลงเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 

เชน รักชาติ ความซ่ือสัตย มีวินัย หนาท่ีเด็กไทย กฎลูกเสือ ๑๐ ขอ แลวแบงกลุมผูเขารับการฝกอบรมเปน       
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คุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ 
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๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณกวา ๖๔ ลานคน (พ.ศ. ๒๕๕๗) มีการปกครองในระบอบ
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• ศาสนาอ่ืน ๆ ก็คือ คําสอนขององคศาสดาแตละพระองคตามศาสนาหรือลัทธิความเชื่อ
ของศาสนานั้น ๆ 

ศาสนามีไวเพ่ืออะไร 
• ศาสนาทุกศาสนามีไวเพ่ือสอนใหมนุษยละชั่ว ประพฤติดี  
• ศาสนาพุทธ มีไวเพ่ือสอนใหมนุษยละชั่ว ทางกาย วาจา ใจ ใหประพฤติแตความดี         

ดวยกาย วาจา ใจ แลวชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสท้ังสามอยาง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 
ท่ีครอบงําจิตใจใหหมดสิ้นไป 

หลักของพระพุทธศาสนามีอะไรบาง หลักของพระพุทธศาสนา มีไวเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตาม 
โดยแบงลําดับข้ันจากระดับตนถึงระดับสูง คือ ทาน ศีล สมาธิ และปญญา 

ทาน คือ การให แบงได ๔ ประเภท ดังนี้  
๑. อามิสทาน คือ การใหทรัพยสินเงินทองแกผูท่ีควรให เชน พระภิกษุ สามเณร พอแม ครู 

อาจารย ผูยากจน และผูดอยโอกาส เปนตน (ใหดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ) 
๒. วิทยาทาน คือ การใหวิชาความรูตาง ๆ แกผูอ่ืนโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใด เพ่ือใหสามารถ

นําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว (ใหวิทยาทานดวยความบริสุทธิ์ใจ) 
๓. อภัยทาน คือ การใหอภัยสําหรับผูท่ีมีความประพฤติผิดพลาดบางครั้งบางโอกาส ดวยเหตุ      

ใด ๆ ก็ตาม เราควรใหอภัย ไมถือโทษโกรธเคือง ไมอาฆาตพยาบาทปองราย (ใหอภัยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
เพ่ือใหเขามีโอกาสกลับตัวกลับใจเปนคนดีตอไป) 

๔. ธรรมทาน คือ การใหพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแกผูอ่ืน เพ่ือให 
ละเวนจากการทําความชั่ว แลวทําความดีดวยกาย วาจา ใจ และชําระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสท้ัง       
สามอยาง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหหมดไปจากจิตใจ ใหธรรมะเปนทานเหนือการใหสิ่งใด ๆ      
(ใหธรรมทาน ดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ) 

ศีล คือ ของดเวนจากการทําชั่วทางกาย วาจา (ไมคลุมถึงใจ ตองมีคุณธรรมประจําใจ) ผูใดงดเวนจาก  
การทําความชั่วไดมาก กาย วาจา ก็จะสะอาดปราศจากความชั่ว สวนผูใดทําผิดศีลมาก กาย วาจา ก็จะมีมลทิน      
มัวหมอง ไมบริสุทธิ์ แลวแตผูใดจะนําศีล หมวดใดมารักษากาย วาจา ใหสมควรแกตน ดังนี้ 

ศีล ๕ (สําหรับพุทธศาสนิกชนท่ัวไป) 
ศีล ๘ (สําหรับ อุบาสก อุบาสิกา) 
ศีล ๑๐ (สําหรับสามเณร) 
ศีล ๒๒๗ (สําหรับพระภิกษุ) 

ในท่ีนี้จะขออธิบายถึง ศีล ๕ และธรรม ๕ ประการเทานั้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
ศีลขอท่ี ๑ ปาณาติปาตา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

หามฆาสัตว หามทรมานสัตว หามเบียดเบียนสัตว 
ธรรมประกอบศีลขอท่ี ๑ มีเมตตา คือ ความรัก มีกรุณา คือ ความสงสาร 

ศีลขอท่ี ๒ อะทินนาทานา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
หามลักทรัพยของผูอ่ืนมาเปนของตน 
ธรรมประกอบศีลขอท่ี ๒ มีสัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพสุจริต 
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ศีล ๒๒๗ (สําหรับพระภิกษุ) 

ในท่ีนี้จะขออธิบายถึง ศีล ๕ และธรรม ๕ ประการเทานั้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
ศีลขอท่ี ๑ ปาณาติปาตา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 

หามฆาสัตว หามทรมานสัตว หามเบียดเบียนสัตว 
ธรรมประกอบศีลขอท่ี ๑ มีเมตตา คือ ความรัก มีกรุณา คือ ความสงสาร 

ศีลขอท่ี ๒ อะทินนาทานา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
หามลักทรัพยของผูอ่ืนมาเปนของตน 
ธรรมประกอบศีลขอท่ี ๒ มีสัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพสุจริต 
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ศีลขอท่ี ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
หามประพฤติผิดในกาม หามเปนชูสูสมกับสามีหรือภรรยาผูอ่ืน 
ธรรมประกอบศีลขอท่ี ๓ มีความสํารวมในกาม พอใจในคูครองของตน 

ศีลขอท่ี ๔ มุสาวาทา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
หามพูดเท็จ หลอกลวง หามพูดสอเสียด พูดเพอเจอ พูดคําหยาบ 
ธรรมประกอบศีลขอท่ี ๔ มีสัจจะ พูดแตความจริง พูดเรื่องท่ีดีมีประโยชน 

ศีลขอท่ี ๕ สุราเมระยะมัชชะ ปะมาทัฎฐานา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ 
หามด่ืมสุรา เครื่องดองของเมา หรือเสพยาเสพติดใหโทษตาง ๆ 
ธรรมประกอบศีลขอท่ี ๕ มีสติอันรอบคอบ ระลึกรูผิดชอบ ชั่วดี 

สมาธิ หมายถึง การทําจิตใหสงบ ม่ันคง อยูท่ีใดท่ีหนึ่ง จิตเปนนามธรรมมีหนาท่ีคิด เหตุท่ีองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหฝกสมาธิ เพราะพระองคทานรูวาตามธรรมชาติจิตใจของมนุษยมีกิเลส        
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนเครื่องปรุงแตงจิตใหฟุงซานอยูตลอดเวลา พระองคทานจึงทรงหาอุบายให
ใชสติควบคุมจิตใหสงบ โดยการฝกสมาธิ แลวนํามาพิจารณาไตรตรองคําสอน จนเกิดปญญา ปญญา คือ 
ความรู หรือความรอบรู ท่ีไดมาจากการศึกษามีอยู ๒ อยางดวยกัน คือ ปญญาทางโลก และปญญาทางธรรม 

๑. ปญญาทางโลก คือ การศึกษาหาความรูจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรม  
ท่ีสัมผัสได เชน การเรียนรูเรื่องตนไม พืชชนิดตาง ๆ การเรียนรู ดิน ฟา อากาศ หรือเชื้อโรค การเรียนรูเรื่อง
ชางฝมือและศิลปะ เปนตน เพ่ือนํามาประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว หรือสรางความเจริญรุงเรือง
ใหกับประเทศชาติบานเมือง ถาทานไดศึกษาอยางละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทานก็จะเปนผูมีความรู          
ความชํานาญ ในเรื่องนั้น ๆ ท่ีทางโลกเรียกวาเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีความชํานาญ ในแตละสาขาอาชีพ น้ีคือ 
ปญญาทางโลก 

๒. ปญญาทางธรรม คือ การเรียนรูจากคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงพระองค
ทรงสอนใหเรารูจักตัวเองวา อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม เชน ตัวตนของเรา ประกอบไปดวย ธาตุ ๔ (ดิน น้ํา ลม 
ไฟ) ขันธ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ)  

พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูแจงเห็นจริง ท้ังอดีต ปจจุบัน และอนาคต จึงทรงวางหลักพระพุทธศาสนาไว 
๔ ประการ คือ ทาน ศีล สมาธิ ปญญา เพ่ือใหมนุษยไดประพฤติปฏิบัติตาม พระองคทานตรัสสอนใหมนุษย       
ใหทาน นําศีลมารักษา กาย วาจา เจริญสมาธิและวิปสสนาเพ่ือใหเกิดปญญา จะไดมีคุณสมบัติท้ัง ๔ ประการ 
ติดตัวตามตนไปในชาติหนาหรือชาติตอ ๆ ไป เม่ือไปเกิดเปนมนุษยอีกจะสงผลใหมีฐานะร่ํารวย มีรูปรางหนาตา
สวยงาม และมีปญญาดี อันจะเก้ือหนุน เอ้ืออํานวยใหสามารถปฏิบัติธรรมในข้ันสูงข้ึนไป จนรูแจงเห็นจริงตาม
พระองคทาน เราตองรักและเคารพนับถือบูชาพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ     
พระบริสุทธิคุณ พระปญญาธิคุณ หมายถึง พระพุทธองคทรงมีความสงสารสรรพสัตวท้ังโลกดวยความบริสุทธิ์ใจ 
และมีปญญาเปนเลิศ รูแจงเห็นจริงในสัจธรรม พระพุทธองคจึงมีคําสอนมากมายถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ 
เพ่ือเปนอุบายใหมนุษยนํามาประพฤติปฏิบัติตาม ใหทุกคนเปนคนดี มีความเปนอยูอยางสุขสบาย ถาผูใด
ประพฤติปฏิบัติตามจนกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงหมดไปจากจิตใจ เขาสูแดนวิมุตหลุดพน ไมตอง
มาเวียนวาย ตาย เกิด อีกตอไป 

ผูท่ีรักศาสนา ตองมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ คือ มีความกตัญู กตเวที ตอพระองคทาน โดย    
การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนดวยความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือใหรูแจงเห็นจริงในสัจธรรมตามพระองคทาน      
แลวนําคําสอนท่ีรูตามไปสอนใหผูอ่ืน ละชั่วประพฤติดี และชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากเครื่องเศราหมอง คือ 
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ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราจึงตองเคารพนับถือบูชาพระพุทธศาสนา และทํานุบํารุงใหเจริญรุงเรือง     
สืบตอไป นี้คือ ผูท่ีรักศาสนา 

ผูท่ีไมรักศาสนา หมายถึง ผูท่ีไมรักเคารพนับถือบูชาพุทธศาสนาและพระพุทธเจา ไมประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมคําสอนของพระองคทาน ไมละชั่วประพฤติดี ไมชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากกิเลส ปลอยให 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิตใจ ไมมีการใหทาน ไมนําศีลและธรรมมารักษา กาย วาจา ใจ       
ใหสะอาด ไมเจริญสมาธิเพ่ือใหจิตสงบ ไมวิปสสนา คือ ไมนําพระธรรมคําสอนมาพิจารณาเพ่ือใหเกิดปญญา         
ท่ีจะเอาชนะกิเลสท้ัง ๓ อยางได จึงเปนผูท่ีมีความโลภ คือ มีความอยากไดไมมีท่ีสิ้นสุด มีความโกรธ คือ     
ความไมพอใจ ความอาฆาต พยาบาท ปองราย มีความหลง คือ ความเขาใจผิด มีความรักใครพอใจในสิ่งตาง ๆ  
คิดวาจะเปนสุข แทท่ีจริงแลวความโลภ ความโกรธ ความหลง ลวนแลวแตเปนเหตุของการเกิดทุกขท้ังสิ้น         
ไมเคารพนับถือ เหยียบย่ําทําลายและอาศัยศาสนาหากินใหเกิดความเสื่อมเสีย ตอตานหรือบิดเบือนคําสอนของ
พระพุทธองค ใหพุทธศาสนิกชนเกิดความเสื่อมศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง นี้คือ ผูท่ีเนรคุณ ไมรัก 
ไมนับถือในพุทธศาสนา 

๑.๓ รักพระมหากษัตริย คําวา พระมหากษัตริย หมายถึง พระเจาแผนดินผูเปนพระประมุข (ผูเปน
ใหญ) ของประเทศ มีหนาท่ีปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศน้ัน ๆ ใหอยูดีมีสุขตามกฎหมาย ตามทํานอง        
คลองธรรม จารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ เชน ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ         
เปนพระประมุขทรงปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ตามทศพิธราชธรรม 

ทศพิธราชธรรม หมายถึง จริยาวัตรท่ีพระเจาแผนดินทรงประพฤติเปนหลักธรรมประจําพระองค หรือ
คุณธรรมผูปกครองบานเมืองท่ีดี มี ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. ทาน คือ การให ใหเปนประจําเปนปกติ เชน ใหอามิสทาน ใหวิทยาทาน ใหอภัยทานและ 
ใหธรรมทาน 

๒. ศีล คือ การรักษา กาย วาจา ใหเรียบรอย หมายถึง การงดเวนจากการทําความชั่วทางกาย 
ทางวาจา 

๓. บริจาค คือ ความเสียสละ หมายถึง การสละทรัพยสินเงินทองเปนบางครั้งบางคราว          
เม่ือมีความจําเปน เชน บริจาคเงินสรางสาธารณประโยชน หรือบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัย  

๔. อาชชวะ คือ ความซ่ือตรง หมายถึง ประพฤติตรงไมเอนเอียงไปฝายใดฝายหน่ึง เชน 
ซ่ือตรงตอหนาท่ี ซ่ือตรงตอตนเอง ไมทุจริตคดโกง  

๕. มัททวะ คือ ความออนโยน หมายถึง มีกิริยาวาจานุมนวล 
๖. ตบะ คือ การขมกิเลส หมายถึง ระงับยับยั้งกิเลสไว ไมยอมเปนทาสของความโลภ          

ความโกรธ ความหลง 
๗. อักโกธะ คือ ความไมโกรธ หมายถึง การใหอภัย ไมถือโทษโกรธเคือง ไมอาฆาตพยาบาท

ปองราย 
๘. อวิหิงสา คือ ความไมเบียดเบียน หมายถึง การมีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือเผื่อแผ         

ไมสรางความทุกข ความเดือดรอนใหกับผูใด 
๙. ขันติ คือ ความอดทน หมายถึง อดทนตอความเหนื่อยยากลําบาก ท้ังกาย ท้ังใจ          

เพ่ือประโยชนของสวนรวม และประเทศชาติบานเมือง 
 ๑๐. อวิโรธนะ คือ ความไมคลาดเคลื่อนจากธรรม หมายถึง ความไมประมาท ประพฤติปฏิบัติ

ถูกตองตามครรลองคลองธรรม  
 



82

80 
 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เราจึงตองเคารพนับถือบูชาพระพุทธศาสนา และทํานุบํารุงใหเจริญรุงเรือง     
สืบตอไป นี้คือ ผูท่ีรักศาสนา 

ผูท่ีไมรักศาสนา หมายถึง ผูท่ีไมรักเคารพนับถือบูชาพุทธศาสนาและพระพุทธเจา ไมประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมคําสอนของพระองคทาน ไมละชั่วประพฤติดี ไมชําระจิตใจใหสะอาดปราศจากกิเลส ปลอยให 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิตใจ ไมมีการใหทาน ไมนําศีลและธรรมมารักษา กาย วาจา ใจ       
ใหสะอาด ไมเจริญสมาธิเพ่ือใหจิตสงบ ไมวิปสสนา คือ ไมนําพระธรรมคําสอนมาพิจารณาเพ่ือใหเกิดปญญา         
ท่ีจะเอาชนะกิเลสท้ัง ๓ อยางได จึงเปนผูท่ีมีความโลภ คือ มีความอยากไดไมมีท่ีสิ้นสุด มีความโกรธ คือ     
ความไมพอใจ ความอาฆาต พยาบาท ปองราย มีความหลง คือ ความเขาใจผิด มีความรักใครพอใจในสิ่งตาง ๆ  
คิดวาจะเปนสุข แทท่ีจริงแลวความโลภ ความโกรธ ความหลง ลวนแลวแตเปนเหตุของการเกิดทุกขท้ังสิ้น         
ไมเคารพนับถือ เหยียบย่ําทําลายและอาศัยศาสนาหากินใหเกิดความเสื่อมเสีย ตอตานหรือบิดเบือนคําสอนของ
พระพุทธองค ใหพุทธศาสนิกชนเกิดความเสื่อมศรัทธาตอพระพุทธศาสนาเปนอยางย่ิง นี้คือ ผูท่ีเนรคุณ ไมรัก 
ไมนับถือในพุทธศาสนา 

๑.๓ รักพระมหากษัตริย คําวา พระมหากษัตริย หมายถึง พระเจาแผนดินผูเปนพระประมุข (ผูเปน
ใหญ) ของประเทศ มีหนาท่ีปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศน้ัน ๆ ใหอยูดีมีสุขตามกฎหมาย ตามทํานอง        
คลองธรรม จารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ เชน ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ         
เปนพระประมุขทรงปกครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ตามทศพิธราชธรรม 

ทศพิธราชธรรม หมายถึง จริยาวัตรท่ีพระเจาแผนดินทรงประพฤติเปนหลักธรรมประจําพระองค หรือ
คุณธรรมผูปกครองบานเมืองท่ีดี มี ๑๐ ประการ ดังนี้ 

๑. ทาน คือ การให ใหเปนประจําเปนปกติ เชน ใหอามิสทาน ใหวิทยาทาน ใหอภัยทานและ 
ใหธรรมทาน 

๒. ศีล คือ การรักษา กาย วาจา ใหเรียบรอย หมายถึง การงดเวนจากการทําความชั่วทางกาย 
ทางวาจา 

๓. บริจาค คือ ความเสียสละ หมายถึง การสละทรัพยสินเงินทองเปนบางครั้งบางคราว          
เม่ือมีความจําเปน เชน บริจาคเงินสรางสาธารณประโยชน หรือบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัย  

๔. อาชชวะ คือ ความซ่ือตรง หมายถึง ประพฤติตรงไมเอนเอียงไปฝายใดฝายหนึ่ง เชน 
ซ่ือตรงตอหนาท่ี ซ่ือตรงตอตนเอง ไมทุจริตคดโกง  

๕. มัททวะ คือ ความออนโยน หมายถึง มีกิริยาวาจานุมนวล 
๖. ตบะ คือ การขมกิเลส หมายถึง ระงับยับยั้งกิเลสไว ไมยอมเปนทาสของความโลภ          

ความโกรธ ความหลง 
๗. อักโกธะ คือ ความไมโกรธ หมายถึง การใหอภัย ไมถือโทษโกรธเคือง ไมอาฆาตพยาบาท

ปองราย 
๘. อวิหิงสา คือ ความไมเบียดเบียน หมายถึง การมีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือเผื่อแผ         

ไมสรางความทุกข ความเดือดรอนใหกับผูใด 
๙. ขันติ คือ ความอดทน หมายถึง อดทนตอความเหนื่อยยากลําบาก ท้ังกาย ท้ังใจ          

เพ่ือประโยชนของสวนรวม และประเทศชาติบานเมือง 
 ๑๐. อวิโรธนะ คือ ความไมคลาดเคลื่อนจากธรรม หมายถึง ความไมประมาท ประพฤติปฏิบัติ

ถูกตองตามครรลองคลองธรรม  
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ในปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเปนพระมหากษัตริย          
ผูประเสริฐยิ่ง ซ่ึงพระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงมีเมตตา กรุณา ตอพสกนิกรชาวไทยอยางหาท่ีสุดมิได 
ทรงปกครองแผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรม นําแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นําความเจริญรุงเรือง
ความผาสุกมาสูพสกนิกรถวนหนา นอกจากนั้น พระองคทานทรงพระปรีชาสามารถจนเกียรติประวัติเลื่องลือ
ไกลหาท่ีสุดมิได เปนท่ีประจักษแกนานาอารยประเทศท่ัวโลก นําชื่อเสียงเกียรติยศ มาสูประเทศไทยอยาง
ยิ่งใหญ 

ผูท่ีจะรักพระมหากษัตริยได ตองมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ คือ ความกตัญู กตเวที รูคุณและ 
ตอบแทนบุญคุณของพระองคทาน ดวยชีวิตจิตใจท่ีบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น ตองรักพระมหากษัตริย นับวาชาวไทย
ทุกคนมีความภาคภูมิใจท่ีไดเกิดมาใตรมพระโพธิสมภาร มีความเปนอยูอยางรมเย็นเปนสุข มีความรูรักสามัคคี
กลมเกลียว รวมน้ําใจไทยท้ังชาติใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ประพฤติตนเปนคนดี เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล และ
ถวายความจงรักภักดี ปกปองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และราชบัลลังก นี้คือ ผูท่ีรักพระมหากษัตริย 

ผู ท่ีไมรักพระมหากษัตริย หมายถึง ผู ท่ีไมมีความจงรักภักดี ไมมีความเคารพนับถือตอสถาบัน
พระมหากษัตริย คิดทํารายทําลาย จาบจวงลวงละเมิด หม่ินพระบรมเดชานุภาพ และยุยงสงเสริมใหผูอ่ืน      
ทําตาม รวมไปถึงเจาหนาท่ีบานเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ ขาราชการทหาร ตํารวจ บางคน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ    
แตกลับปลอยปละละเลย ไมดําเนินการยับยั้งหรือปราบปรามจับกุมผูกระทําผิดดังกลาว และยังปลอยใหมี
ขบวนการเพ่ือลมลางสถาบันพระมหากษัตริยดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเพียงเพ่ือใหกลุมบุคคลบางกลุมหรือ
กลุมของตนเอง ไดผลประโยชนและมีอํานาจโดยมิชอบธรรม ไมปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและราชบัลลังก 
ดังท่ีไดกลาวถวายคําสัตยปฏิญาณไว เพราะขาดคุณธรรม คือ ไมมีสัจจะ ไมมีความกตัญูกตเวที ไมรูคุณ และ
ยังเนรคุณตอพระองคทาน นี้คือ ผูท่ีไมจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

สถาบันท้ัง ๓ สถาบันนี้ มีบุญคุณอยางใหญหลวง เชน ชาติ คือ แผนดินท่ีอยูอาศัย ศาสนา คือ คําสอน
ของพระพุทธเจา สอนใหเปนคนดี พระมหากษัตริย คือ ผูปกครองบานเมืองโดยธรรม เพ่ือความสงบสุขของ
พสกนิกรชาวไทย ตองรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย ดวยใจอันบริสุทธิ์ จะไดอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุข 

ผู ท่ีไมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดูหม่ินเหยียดหยาม เหยียบยํ่าทําลาย ประณามใหเกิด      
ความเสื่อมเสียแกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนคนชั่ว จะอยูอยางทุกขทรมานตลอดไป 
๒. ซ่ือสัตยสุจริต 

ความซ่ือสัตยสุจริต หมายถึง ผูท่ีมีความประพฤติตรงตอเวลา ตอหนาท่ี และตอวิชาชีพ มีความจริงใจ  
ไมมีความลําเอียง ไมทุจริตคดโกง ท้ังทางตรงและทางออม รูหนาท่ีการงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ผูท่ีจะมีความซ่ือสัตยสุจริตได ตองมีคุณธรรมประจํา กาย วาจา ใจ คือ 

๑. มีสัจจะ หมายถึง การคิด การพูด การทําแตความจริง ผูท่ีมีสัจจะ คือผูท่ีมีความจริงใจ ซ่ือสัตยตอ
ตนเองและผูอ่ืน เชน จะคิด จะพูด จะทํา สิ่งใดก็ตองทําสิ่งนั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี สิ่งนั้นตองเปนความจริง      
มีประโยชนกับตนเอง ผูอ่ืน และสวนรวม จะประกอบกิจการใด ๆ ก็มีความจริงจัง จริงใจตอเนื่อง มีความ
ซ่ือตรงตอเวลาตอหนาท่ี มีความซ่ือสัตยสุจริต ไมทุจริตคดโกงท้ังทางตรงและทางออม มีความประพฤติดี ท้ังกาย 
วาจา ใจ ไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเอง ผูอ่ืน องคกร สังคม และประเทศชาติบานเมือง 

๒. มีความเปนธรรม หมายถึง มีใจเปนกลาง มีความเปนธรรม เปนผูท่ีรูเหตุ รูผล รูผิด รูถูก รูชั่ว รูดี 
เขาใจในธรรมชาติของมนุษย ยอมทําถูกบาง ผิดบาง เพราะมีสติปญญาแตกตางกัน ผูท่ีมีใจเปนกลาง ตองสงเสริม
สนับสนุนผูท่ีทําถูกทําดีแลวใหเจริญรุงเรืองตอไป และใหโอกาสผูท่ีทําผิดทําชั่ว โดยชวยอบรมสั่งสอนให
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ปรับปรุงแกไขตนเอง ใหละชั่วประพฤติดี ใครผิดก็วาไปตามผิด ใครถูกก็วาไปตามถูก นี้คือ คุณสมบัติของผูท่ีมี
คุณธรรมประจําใจ คือความเปนธรรม 

๓. ไมมีอคติ หมายถึง ไมมีความลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง มี ๔ ประการ คือ ไมลําเอียงเพราะรัก        
ไมลําเอียงเพราะเกลียด ไมลําเอียงเพราะกลัว และไมลําเอียงเพราะโงเขลา 

• ไมลําเอียงเพราะรัก หมายถึง คนท่ีเรารักทําความผิด ก็ตองตัดสินวาผิด คนท่ีเรารัก         
ทําถูก เราก็ตัดสินวาถูก เพราะมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

• ไมลําเอียงเพราะเกลียด คนท่ีเราเกลียดทําถูก เราตองตัดสินวาถูก คนท่ีเราเกลียดทําผิด       
เราก็ตองตัดสินวาผิด เพราะมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

• ไมลําเอียงเพราะกลัว ผูท่ีมีอํานาจทําผิด เราก็ตองตัดสินวาผิด ผูท่ีมีอํานาจ มีอิทธิพลทําถูก 
เราก็ตองตัดสินวาถูก เพราะมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ไมเกรงกลัวอํานาจอิทธิพลใด ๆ 

• ไมลําเอียงเพราะโงเขลา ผูใดท่ีกระทําความผิด เราตองใชสติปญญาพิจารณาใหรอบคอบ         
ไมหูเบาเชื่อคนงาย ไมตัดสินคดีความดวยความโงเขลาเบาปญญา ตองมีความเปนธรรม เปนกลาง และซ่ือสัตย
ตอตนเองและหนาท่ีของตน 

ผูท่ีมีคุณธรรมดังท่ีกลาวมาแลวนี้ คือ มีสัจจะ การคิด การพูด การทําแตความจริง มีความเปนธรรม 
คือ มีใจเปนกลาง ไมมีอคติ คือ ไมลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง ผู ท่ีมีคุณธรรมท้ัง ๓ อยางนี้ จะเปนผู ท่ีมี       
ความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอหนาท่ีการงาน ตอองคกร ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ผูท่ีมีอคติ คือ มีความลําเอียงหรือเอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง ไมมีความเปนธรรม ไมมีความเปนกลาง       
มีดังนี้ 

• ลําเอียงเพราะรัก คือ คนท่ีตนรักทําผิด ก็ตัดสินวาถูก 
• ลําเอียงเพราะเกลียด คือ คนท่ีตนเกลียดทําถูก ก็ตัดสินวาผิด 
• ลําเอียงเพราะกลัว คือ ผูท่ีมีอํานาจมีอิทธิพลทําความผิด ก็ตัดสินวาถูก 
• ลําเอียงเพราะโงเขลา คือ จะตัดสินปญหาใด ๆ ก็ผิด เพราะเปนคนหูเบาเชื่อคนงาย ไมมี

สติปญญา ไมมีคุณธรรม ตัดสินปญหาตาง ๆ ดวยอารมณ ไมมีเหตุผล ไมมีความซ่ือสัตยตออาชีพ หนาท่ีการงาน  
ไมมีความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืน ทําใหสังคมเสื่อมโทรม ไมควรเคารพนับถือ ไมควรคบคาสมาคม นี้คือ             
ผูท่ีขาดคุณธรรมท้ัง ๓ อยาง 
๓. มีวินัย 

มีวินัย หมายถึงผูท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบท่ีตั้งไวใหปฏิบัติตาม เชน วินัยของพระพุทธศาสนา 
ของสถาบัน องคกร สังคม และประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจ และต้ังใจยึดม่ันในระเบียบ 
แบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยท้ังตอตนเองและสังคม วินัย คือ ขอบังคับใหปฏิบัติตาม 
ระเบียบแบบแผน ท่ีสถาบันและองคกรตาง ๆ ไดกําหนดไว 

ผูท่ีจะมีวินัยไดนั้น ตองมีคุณธรรมประจํา กาย วาจา ใจ ตองปฏิบัติตามคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
คือ สุจริต ๓ ไดแก 

๑. กายกรรม ๓ หมายถึง การประพฤติชอบทางกาย เรียกวา “กายสุจริต” คือ  
• เวนจากการฆาสัตว 
• เวนจากการลักทรัพย  
• เวนจากการประพฤติผิดในกาม (เปนชูกับสามีภรรยาผูอ่ืน) 
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ปรับปรุงแกไขตนเอง ใหละชั่วประพฤติดี ใครผิดก็วาไปตามผิด ใครถูกก็วาไปตามถูก นี้คือ คุณสมบัติของผูท่ีมี
คุณธรรมประจําใจ คือความเปนธรรม 

๓. ไมมีอคติ หมายถึง ไมมีความลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง มี ๔ ประการ คือ ไมลําเอียงเพราะรัก        
ไมลําเอียงเพราะเกลียด ไมลําเอียงเพราะกลัว และไมลําเอียงเพราะโงเขลา 

• ไมลําเอียงเพราะรัก หมายถึง คนท่ีเรารักทําความผิด ก็ตองตัดสินวาผิด คนท่ีเรารัก         
ทําถูก เราก็ตัดสินวาถูก เพราะมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

• ไมลําเอียงเพราะเกลียด คนท่ีเราเกลียดทําถูก เราตองตัดสินวาถูก คนท่ีเราเกลียดทําผิด       
เราก็ตองตัดสินวาผิด เพราะมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 

• ไมลําเอียงเพราะกลัว ผูท่ีมีอํานาจทําผิด เราก็ตองตัดสินวาผิด ผูท่ีมีอํานาจ มีอิทธิพลทําถูก 
เราก็ตองตัดสินวาถูก เพราะมีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ไมเกรงกลัวอํานาจอิทธิพลใด ๆ 

• ไมลําเอียงเพราะโงเขลา ผูใดท่ีกระทําความผิด เราตองใชสติปญญาพิจารณาใหรอบคอบ         
ไมหูเบาเชื่อคนงาย ไมตัดสินคดีความดวยความโงเขลาเบาปญญา ตองมีความเปนธรรม เปนกลาง และซ่ือสัตย
ตอตนเองและหนาท่ีของตน 

ผูท่ีมีคุณธรรมดังท่ีกลาวมาแลวนี้ คือ มีสัจจะ การคิด การพูด การทําแตความจริง มีความเปนธรรม 
คือ มีใจเปนกลาง ไมมีอคติ คือ ไมลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง ผู ท่ีมีคุณธรรมท้ัง ๓ อยางนี้ จะเปนผู ท่ีมี       
ความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอหนาท่ีการงาน ตอองคกร ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ผูท่ีมีอคติ คือ มีความลําเอียงหรือเอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง ไมมีความเปนธรรม ไมมีความเปนกลาง       
มีดังนี้ 

• ลําเอียงเพราะรัก คือ คนท่ีตนรักทําผิด ก็ตัดสินวาถูก 
• ลําเอียงเพราะเกลียด คือ คนท่ีตนเกลียดทําถูก ก็ตัดสินวาผิด 
• ลําเอียงเพราะกลัว คือ ผูท่ีมีอํานาจมีอิทธิพลทําความผิด ก็ตัดสินวาถูก 
• ลําเอียงเพราะโงเขลา คือ จะตัดสินปญหาใด ๆ ก็ผิด เพราะเปนคนหูเบาเชื่อคนงาย ไมมี

สติปญญา ไมมีคุณธรรม ตัดสินปญหาตาง ๆ ดวยอารมณ ไมมีเหตุผล ไมมีความซ่ือสัตยตออาชีพ หนาท่ีการงาน  
ไมมีความจริงใจตอตนเองและผูอ่ืน ทําใหสังคมเสื่อมโทรม ไมควรเคารพนับถือ ไมควรคบคาสมาคม นี้คือ             
ผูท่ีขาดคุณธรรมท้ัง ๓ อยาง 
๓. มีวินัย 

มีวินัย หมายถึงผูท่ีปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบท่ีตั้งไวใหปฏิบัติตาม เชน วินัยของพระพุทธศาสนา 
ของสถาบัน องคกร สังคม และประเทศ โดยท่ีตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจ และต้ังใจยึดม่ันในระเบียบ 
แบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัยท้ังตอตนเองและสังคม วินัย คือ ขอบังคับใหปฏิบัติตาม 
ระเบียบแบบแผน ท่ีสถาบันและองคกรตาง ๆ ไดกําหนดไว 

ผูท่ีจะมีวินัยไดนั้น ตองมีคุณธรรมประจํา กาย วาจา ใจ ตองปฏิบัติตามคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
คือ สุจริต ๓ ไดแก 

๑. กายกรรม ๓ หมายถึง การประพฤติชอบทางกาย เรียกวา “กายสุจริต” คือ  
• เวนจากการฆาสัตว 
• เวนจากการลักทรัพย  
• เวนจากการประพฤติผิดในกาม (เปนชูกับสามีภรรยาผูอ่ืน) 
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๒. วจีกรรม ๔ หมายถึง การประพฤติชอบทางวาจา เรียกวา “วจีสุจริต” คือ 
• เวนจากการพูดเท็จ (โกหกหลอกลวง) 
• เวนจากการพูดสอเสียด 
• เวนจากการพูดคําหยาบ 
• เวนจากการพูดเพอเจอ 

๓. มโนกรรม ๓ หมายถึง การประพฤติชอบทางใจ เรียกวา “มโนสุจริต” คือ 
• ใจไมคิดโลภอยากไดของผูอ่ืน 
• ใจไมอาฆาตพยาบาทปองรายผูอ่ืน 
• ใจมีความเห็นชอบตามทํานองคลองธรรม 

ผูท่ีมีคุณธรรมท้ัง ๓ อยางนี้ เปนคุณธรรมท่ีสรางใหผูนั้นมีนิสัยท่ีดี มีระเบียบวินัยประจํากาย วาจา ใจ  
จะไมประพฤติผิด ทางกาย ทางวาจา ทางใจ เรียกวาเปนผูท่ีมีกาย วาจา ใจ อันบริสุทธิ์ เม่ือมีความบริสุทธิ์แลว 
จะไปอยู ณ ท่ีใด สถานศึกษา สถาบัน องคกร สังคม และประเทศใด ๆ ในโลกนี้ สามารถปฏิบัติตามขอบเขต
กฎระเบียบแบบแผน ขอบังคับอยางเต็มใจ และต้ังใจปฏิบัติอยางจริงใจ จริงจัง และตอเนื่องไดอยางสมบูรณ 
เพราะมีคุณธรรมประจําใจ ซ่ึงตางกับผูท่ีขาดคุณธรรมท้ัง ๓ อยาง คือ 

๑. ประพฤติผิดทางกาย คือ ฆาสัตว ลักทรัพย หรือทุจริตคดโกง ประพฤติผิดในกาม (เปนชูกับสามี
ภรรยาผูอ่ืน) 

๒. ประพฤติผิดทางวาจา คือ พูดเท็จ โกหก หลอกลวง พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ 
๓. ประพฤติผิดทางใจ คือ ใจคิดโลภอยากไดของผูอ่ืน ใจคิดอาฆาตพยาบาทปองรายผูอ่ืน ใจมีความคิด 

เห็นผิดจากครรลองคลองธรรม ไมมีคุณธรรมประจําใจ จึงเปนผูท่ีขาดระเบียบวินัย ยอมทําผิด คิดชั่วไดทุกอยาง 
บุคคลเหลานี้จะไปอยูในสถานศึกษา สถาบัน องคกร สังคม ประเทศใด ก็ไมสามารถประพฤติตนใหอยูใน
ระเบียบวินัยของสถาบันนั้น ๆ ได ไมเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตาม และไมต้ังใจท่ีจะยึดม่ันในระเบียบ แบบแผน 
ขอบังคับ มีการทําผิดระเบียบวินัยอยูเสมอ ดังท่ีไดปรากฏแลวในสังคมปจจุบัน นี้คือ ผูท่ีไมมีคุณธรรมท้ัง         
๓ อยาง ประจําใจนั่นเอง 

ตัวอยางเชน ลูกเสือท่ีไดรับการอบรมสั่งสอน และศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา      
แลวปฏิบัติตาม จึงมีคุณธรรมประจําใจ คือ  

๑. มีความประพฤติดีทางกาย คือ ไมฆาสัตว นับต้ังแตมนุษยและสัตวทุกชนิด ไมลักขโมยทรัพยของ
ผูอ่ืนมาเปนของตน ไมมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือขณะอยูในวัยเรียน 

๒. มีความประพฤติดีทางวาจา คือ ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียดใหผูอ่ืนเสียใจ ไมพูดคําหยาบ คําไมสุภาพ  
ไมพูดเพอเจอ เรื่องไรสาระ 

๓. ไมประพฤติผิดทางใจ คือ ใจไมคิดโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตน ใจไมคิดอิจฉาริษยา อาฆาต
พยาบาท ปองรายผู อ่ืน ใจมีความคิดเห็นถูกตองตามทํานองคลองธรรม ถูกกฎหมาย ถูกจารีตประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 

เพราะฉะนั้น จะตองสรางวินัยใหเกิดข้ึนกับตนเองเสียกอน คือ หามทําผิดทางกาย วาจา ใจ โดยนํา       
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ท้ัง ๓ อยาง ดังท่ีไดกลาวมาแลวมาปฏิบัติตามใหไดผล คือ สามารถควบคุมกาย 
วาจา ใจ ไมใหคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว ใหเปนผูท่ีมีความคิดดี พูดดี ทําดี จึงเรียกไดวา เปนผูมีระเบียบวินัยดี 
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๔. ใฝเรียนรู 
ใฝเรียนรู หมายถึง ผูท่ีต้ังใจศึกษาหาความรู ผูท่ีจะศึกษาหาความรูไดสําเร็จดวยดีน้ัน ตองมีคุณธรรม 

ประจํากาย วาจา ใจ คือ อิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณธรรมท่ีผูปฏิบัติตามยอมถึงความสําเร็จไดตามประสงค 
ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

๑. ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น ตัวอยางเชน เด็กลูกเสือท่ีมีความพอใจรักในการศึกษาเรียนรู 
เขาก็จะเอาใจใสขยันในการเรียน มีสติ คือ การระลึกรูวาขณะนี้กําลังเรียน มีสมาธิ คือ ต้ังใจม่ันอยูกับบทเรียน 
ในขณะท่ีครูกําลังสอน ต้ังใจฟงและจดจําในเรื่องตาง ๆ ท่ีครูกําลังอธิบาย เอาใจจดจอ ไมคุย ไมเลน ไมหลับ   
ในหองเรียน มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร ไมเกียจครานในการเรียน มีความรูสึกสุข สนุกสนานในการเรียน        
ไมเบื่อหนายในการสอนของครู ทําใหมีความรู เปนคนฉลาดรอบรูในวิชาตาง ๆ เพราะมีฉันทะ คือ ความพอใจ 
รักในการเรียน จึงมีความจริงใจ จริงจัง และเรียนอยางตอเนื่อง จึงเปนเด็กดีของครูอาจารย ของโรงเรียน และ
เปนตัวอยางท่ีดีของเพ่ือนลูกเสือดวยกัน 

๒. วิริยะ คือ ความเพียรพยายามประกอบสิ่งนั้น ๆ เชน ลูกเสือท่ีมีความพอใจในการเรียนแลว          
มีความอดทนขยันหม่ันเพียรในการศึกษาหาความรู พยายามหม่ันทบทวนวิชาความรูตาง ๆ ท่ีครูสอนผานมาแลว
ใหเขาใจอยางถองแท การบานหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหทํา ตองมีความอดทน ขยันหม่ันเพียร 
พยายามทํางานนั้นใหสําเร็จและถูกตอง สะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย และสมบูรณ แมจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็จะ
ไมทอถอย ตองขยันหม่ันเพียร พยายามเอาใจใสในวิชาความรูท่ีครูสอน ท้ังในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน 
ผูใดท่ีมีคุณธรรมในขอนี้ คือ วิริยะ หมายถึงความขยันหม่ันเพียร ก็จะมีความสําเร็จตามความประสงคในสิ่งนั้น ๆ 
อยางแนนอน 

๓. จิตตะ คือ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ (ไมวางธุระ หมายถึง ไมทอดท้ิงงาน) ตัวอยางเชน เม่ือเรา 
มีความพอใจ มีความเพียรในการเรียนแลว เราตองต้ังใจใหม่ันคง เอาใจฝกใฝในการเรียน และวิชาการตาง ๆ       
ท่ีเรียนมาแลว และท่ียังไมไดเรียน ไมผัดวันประกันพรุงวาประเด๋ียวคอยทํา หรือพรุงนี้คอยทําก็ได ไมทําท้ิง      
ทําขวาง ทําบางไมทําบาง ใหเกิดความเสื่อมเสียในงานนั้น ๆ เราตองต้ังใจใหม่ันคง มีความอดทนขยันหม่ันเพียร 
วาจะตองทํางาน ชิน้น้ี ชิ้นนั้นใหสําเร็จไปดวยดี ความสําเร็จเกิดข้ึนเพราะมีความพอใจ มีความเพียร มีใจฝกใฝ
ในงาน และสิ่งนั้น ๆ ผูใดมีคุณธรรมในขอนี้ คือจิตตะ หมายถึงมีใจฝกใฝ ไมวางธุระ ก็จะมีความสําเร็จตาม
ความประสงคในสิ่งนั้น ๆ 

๔. วิมังสา หมายถึง หม่ันตริตรองพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งท่ีทํา ตัวอยางเชน การท่ีจะศึกษาเรียนรู 
วิชาใด ๆ ลูกเสือตองใชสติปญญาพิจารณา ไตรตรองใหละเอียดถ่ีถวนดวยเหตุดวยผล วาวิชาท่ีกําลังจะเรียน        
มีประโยชนกับตนเอง สังคม ประเทศชาติบานเมืองอยางไร ตองรักและเอาใจใสในวิชาท่ีครูสอนทุกวิชา และ         
มีวิริยะ คือ ความขยันหม่ันเพียร ท่ีจะเรียนรูวิชานั้น ๆ อยางไมยอทอตออุปสรรคใด ๆ มีความเพียรพยายามจะ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหผานไปดวยดี และมีจิตตะ คือ ความต้ังใจม่ันเอาใจฝกใฝในวิชาน้ัน ๆ อยางไมวางธุระ        
ไมท้ิงกลางคัน และตองมีวิมังสา คือ หม่ันตริตรองพิจารณาหาเหตุผล วาถูกตอง เรียบรอย สมบูรณหรือไม         
ดวยเหตุดวยผลไมเขาขางตนเองวาถูกแลวดีแลว ลูกเสือท่ีประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาได
ดังท่ีกลาวมาแลวนี้ ก็จะมีความสําเร็จในการเรียนตามความประสงคทุกคน 

อิทธิบาท ๔ เปนธรรมท่ีหนุนเนื่องกันจึงตองปฏิบัติใหครบท้ัง ๔ ประการ ก็จะสําเร็จประโยชนได ไมวา
จะเปนงานในทางโลก หรือจะเปนการปฏิบัติธรรม ก็สามารถสําเร็จไดดวยคุณธรรมท้ัง ๔ ประการ น้ีคือ 
คุณธรรมของผูใฝเรียนรู 
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๔. ใฝเรียนรู 
ใฝเรียนรู หมายถึง ผูท่ีต้ังใจศึกษาหาความรู ผูท่ีจะศึกษาหาความรูไดสําเร็จดวยดีนั้น ตองมีคุณธรรม 

ประจํากาย วาจา ใจ คือ อิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณธรรมท่ีผูปฏิบัติตามยอมถึงความสําเร็จไดตามประสงค 
ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 

๑. ฉันทะ คือ ความพอใจรักใครในสิ่งนั้น ตัวอยางเชน เด็กลูกเสือท่ีมีความพอใจรักในการศึกษาเรียนรู 
เขาก็จะเอาใจใสขยันในการเรียน มีสติ คือ การระลึกรูวาขณะนี้กําลังเรียน มีสมาธิ คือ ต้ังใจม่ันอยูกับบทเรียน 
ในขณะท่ีครูกําลังสอน ต้ังใจฟงและจดจําในเรื่องตาง ๆ ท่ีครูกําลังอธิบาย เอาใจจดจอ ไมคุย ไมเลน ไมหลับ   
ในหองเรียน มีความอดทน ขยันหม่ันเพียร ไมเกียจครานในการเรียน มีความรูสึกสุข สนุกสนานในการเรียน        
ไมเบ่ือหนายในการสอนของครู ทําใหมีความรู เปนคนฉลาดรอบรูในวิชาตาง ๆ เพราะมีฉันทะ คือ ความพอใจ 
รักในการเรียน จึงมีความจริงใจ จริงจัง และเรียนอยางตอเนื่อง จึงเปนเด็กดีของครูอาจารย ของโรงเรียน และ
เปนตัวอยางท่ีดีของเพ่ือนลูกเสือดวยกัน 

๒. วิริยะ คือ ความเพียรพยายามประกอบสิ่งนั้น ๆ เชน ลูกเสือท่ีมีความพอใจในการเรียนแลว          
มีความอดทนขยันหม่ันเพียรในการศึกษาหาความรู พยายามหม่ันทบทวนวิชาความรูตาง ๆ ท่ีครูสอนผานมาแลว
ใหเขาใจอยางถองแท การบานหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีครูมอบหมายใหทํา ตองมีความอดทน ขยันหม่ันเพียร 
พยายามทํางานนั้นใหสําเร็จและถูกตอง สะอาด เปนระเบียบ เรียบรอย และสมบูรณ แมจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็จะ
ไมทอถอย ตองขยันหม่ันเพียร พยายามเอาใจใสในวิชาความรูท่ีครูสอน ท้ังในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน 
ผูใดท่ีมีคุณธรรมในขอนี้ คือ วิริยะ หมายถึงความขยันหม่ันเพียร ก็จะมีความสําเร็จตามความประสงคในสิ่งนั้น ๆ 
อยางแนนอน 

๓. จิตตะ คือ เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ (ไมวางธุระ หมายถึง ไมทอดท้ิงงาน) ตัวอยางเชน เม่ือเรา 
มีความพอใจ มีความเพียรในการเรียนแลว เราตองต้ังใจใหม่ันคง เอาใจฝกใฝในการเรียน และวิชาการตาง ๆ       
ท่ีเรียนมาแลว และท่ียังไมไดเรียน ไมผัดวันประกันพรุงวาประเด๋ียวคอยทํา หรือพรุงนี้คอยทําก็ได ไมทําท้ิง      
ทําขวาง ทําบางไมทําบาง ใหเกิดความเสื่อมเสียในงานนั้น ๆ เราตองต้ังใจใหม่ันคง มีความอดทนขยันหม่ันเพียร 
วาจะตองทํางาน ชิน้น้ี ชิ้นนั้นใหสําเร็จไปดวยดี ความสําเร็จเกิดข้ึนเพราะมีความพอใจ มีความเพียร มีใจฝกใฝ
ในงาน และสิ่งน้ัน ๆ ผูใดมีคุณธรรมในขอนี้ คือจิตตะ หมายถึงมีใจฝกใฝ ไมวางธุระ ก็จะมีความสําเร็จตาม
ความประสงคในสิ่งนั้น ๆ 

๔. วิมังสา หมายถึง หม่ันตริตรองพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งท่ีทํา ตัวอยางเชน การท่ีจะศึกษาเรียนรู 
วิชาใด ๆ ลูกเสือตองใชสติปญญาพิจารณา ไตรตรองใหละเอียดถ่ีถวนดวยเหตุดวยผล วาวิชาท่ีกําลังจะเรียน        
มีประโยชนกับตนเอง สังคม ประเทศชาติบานเมืองอยางไร ตองรักและเอาใจใสในวิชาท่ีครูสอนทุกวิชา และ         
มีวิริยะ คือ ความขยันหม่ันเพียร ท่ีจะเรียนรูวิชานั้น ๆ อยางไมยอทอตออุปสรรคใด ๆ มีความเพียรพยายามจะ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหผานไปดวยดี และมีจิตตะ คือ ความต้ังใจม่ันเอาใจฝกใฝในวิชานั้น ๆ อยางไมวางธุระ        
ไมท้ิงกลางคัน และตองมีวิมังสา คือ หม่ันตริตรองพิจารณาหาเหตุผล วาถูกตอง เรียบรอย สมบูรณหรือไม         
ดวยเหตุดวยผลไมเขาขางตนเองวาถูกแลวดีแลว ลูกเสือท่ีประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาได
ดังท่ีกลาวมาแลวนี้ ก็จะมีความสําเร็จในการเรียนตามความประสงคทุกคน 

อิทธิบาท ๔ เปนธรรมท่ีหนุนเนื่องกันจึงตองปฏิบัติใหครบท้ัง ๔ ประการ ก็จะสําเร็จประโยชนได ไมวา
จะเปนงานในทางโลก หรือจะเปนการปฏิบัติธรรม ก็สามารถสําเร็จไดดวยคุณธรรมท้ัง ๔ ประการ นี้คือ 
คุณธรรมของผูใฝเรียนรู 
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๕. อยูอยางพอเพียง 
ความพอเพียง ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คําวา “พอ” หมายถึง รับมา

ตามท่ีตองการ คําวา “เพียง” หมายถึง รับมาเทาท่ีกําหนดไว ไมใหขาดไมใหเกิน ความพอเพียง หมายถึง รับไว
เทาท่ีกําหนดไวไมขาดไมเกิน การท่ีจะมีความพอเพียงไดตองมีคุณธรรม ๒ ประการ คือ รูจักประมาณและมี
ความสันโดษ 

๑. รูจักประมาณ หมายความวา รูจักใชปจจัย ๔ อยางมีขอบเขตไมเกินตัว ตัวอยางเชน รูจักประมาณ 
ในการรับประทานอาหาร รูจักประมาณในการใชเงิน รูจักประมาณในการแตงกาย รูจักประมาณในท่ีอยูอาศัย  
ไมทํากิจการใด ๆ ท่ีเกินตัว เชน รูจักประมาณในการรับประทานอาหาร หมายถึงรับประทานอาหารท่ีเปน
ประโยชนตอรางกาย และรับประทานแตพอดี ไมมากหรือไมนอยจนเกินไป ถามากหรือนอยเกินไปจะทําใหเกิด
อาการทองเสียได รูจักประมาณในการใชเงิน หมายถึง การรูจักใช รูจักจายในสิ่งท่ีจําเปน ไมใชมากจนเกินฐานะ
ของตน จะทําใหเกิดเปนหน้ี มีความเดือดรอน รูจักประมาณในการแตงกาย หมายถึง เสื้อผาเครื่องนุงหม         
แตงกายตามฐานะ ไมฟุงเฟอเหอเหิม ไมทําตามสังคมนิยม รูจักประมาณในท่ีอยูอาศัยหมายถึง สรางท่ีอยูอาศัย
ตามฐานะของตน ไมสรางบานใหญโตเกินฐานะเปนเหตุใหเดือดรอน ดังคําท่ีวา “นกนอยทํารังแตพอตัว” จะไมมี
ความเดือดรอน รูจักประมาณในการทํามาหากิน หมายถึง ทํากิจการใด ๆ ไมใหเกินกําลังสติปญญา กําลังทรัพย 
และกําลังกาย เพ่ือไมใหเกิดความเดือดรอนภายหลัง นี้คือ ผูท่ีรูจักประมาณ 

๒. มีความสันโดษ หมายความวา มีความมักนอย พอใจในสิ่งมี ท่ีได ท่ีเปน พอใจในสิ่งท่ีมี เชน มีบาน
เพียงหลังเดียวพออยูอาศัย มีท่ีดินพอทํากิน มีรถพอท่ีจะอํานวยความสะดวกยามเจ็บไขไดปวย หรือมีไวใชใน
ธุรกิจบางอยาง การมีคูครองเพียงคนเดียวเทานี้ก็เพียงพอแลว ไมทะเยอทะยาน มักใหญใฝสูง อยากมีสิ่งตาง ๆ 
มากมายเกินกําลังทรัพย กําลังสติปญญา กําลังกาย มากจนทําใหเกิดทุกข หรือมียศถาบรรดาศักด์ิ มีตําแหนง
หนาท่ีการงานหรือมีธุรกิจใด ๆ ก็จงพอใจในสิ่งท่ีมี และควรทําสิ่งท่ีมีอยูแลวนั้น ใหเจริญรุงเรืองย่ิง ๆ ข้ึนไป       
โดยสุจริต ไมทุจริตตออาชีพ มีนอยก็ใชนอยอยาใหเกินรายไดท่ีมี มีมากก็ใชตามความจําเปน เหลือไวเพ่ือเปน
ทุนตอไป ถึงแมใครจะมีมากกวาเรา ก็ไมคิดอิจฉาริษยา อนุโมทนาในบุญวาสนาในความเจริญรุงเรืองของทาน 
นี้คือ ตัวอยางความพอเพียงในสิ่งท่ีมี 

๓. พอใจในส่ิงท่ีได หมายถึง การทํามาหากินท่ีมีรายไดประจําวัน ประจําเดือน ประจําป จะไดมาก    
หรือนอย ควรพอใจในสิ่งท่ีได รูจักประหยัดอดออม ใชจายแตสิ่งท่ีจําเปน ไมฟุงเฟอ เหอเหิม ทะเยอทะยาน       
มักใหญใฝสูง ใชจายเกินรายได รสนิยมสูงรายไดตํ่า มีรายไดนอยก็ใชจายนอย แตควรจะเหลือเก็บไวบาง       
เผื่อวันขางหนาจะไดมีใชจายเม่ือยามเจ็บไขไดปวย หรือถาหากมีมาก ก็ใชจายพอควร ตองมีสวนท่ีเหลือเก็บไวบาง 
ตองรูจักประมาณในการบริโภคทรัพย เม่ือทุกคนพอใจในสิ่งท่ีไดแลว ความโลภก็จะลดนอยลง การเบียดเบียน 
ปลน จี้ ลักทรัพย ทุจรติคดโกง ก็จะไมเกิดข้ึน ถาทุกคนพอใจในสิ่งท่ีได ก็จะอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
บานเมืองก็จะไมเดือดรอนวุนวาย น้ีคือ ตัวอยางความพอเพียงในสิ่งท่ีได ดังกลอนทานสุนทรภูกลาวไว 
(พอเพียง) 

๔. พอใจในส่ิงท่ีเปน หมายถึง พอใจในอาชีพการงานของตน ตัวอยางเชน ขาราชการ หรือ
นักการเมือง มียศระดับใดก็ตาม ก็พอใจในตําแหนงหนาท่ีนั้น ๆ ต้ังใจประพฤติปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด               
มีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ี ไมทุจริต คดโกง ไมเบียดเบียนเวลาของราชการ เพ่ือหา       
ความสนุกสนานและหาประโยชนสวนตน เ ม่ือเราประกอบแตกรรมดี ความดีก็จะสงผลใหได เลื่อน
ยศถาบรรดาศักด์ิตามลําดับ โดยไมตองวิ่งเตนเสียเงินเสียทอง ใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน ดังท่ี
ปรากฏแลวในปจจุบัน 
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อีกตัวอยางหนึ่ง เปนชาวไรชาวนา ก็พอใจในความเปนชาวไรชาวนา จะมีไรมีนามากหรือนอย ก็พอใจ
ในสิ่งท่ีมี ทํามาหากินตามกําลังสติปญญา ตามกําลังทรัพย กําลังกาย มีความต้ังใจม่ัน มีความขยันหม่ันเพียร         
มีความอดทนตอความเหนื่อยยากลําบากกาย ไมมักใหญใฝสูง ไมเบียดเบียนกัน พอใจในสิ่งท่ีได ท่ีมี ท่ีเปน 
ชาวไรชาวนาก็อยูรวมกันอยางมีความสุข 

เปนพอคาแมคา ก็มีความพอใจในอาชีพคาขาย จะมีกิจการคาขายใหญนอยตางกันก็ตาม ตองมี     
ความซ่ือสัตยตออาชีพการงานของตน ไมคากําไรเกินควร ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมโกงตาชั่ง ไมคาของเถ่ือน  
ไมคายาเสพติด ไมขายสิ่งผิดกฎหมาย ไมขายอาวุธ ถึงแมจะทําใหร่ํารวยทรัพยสมบัติเงินทองมากเพียงใดก็ตาม 
ก็ไมยอมทุจริตตออาชีพของตน ถาทําการคาขายโดยสุจริต ไมผิดกฎหมาย แมไดกําไรมากหรือนอยก็พอใจ รูจัก
กิน รูจักใช รูจักประหยัดอดออมใหเหมาะสมกับรายได ก็จะมีความสุขกับการเปนพอคา ไมสรางความเดือดรอน
ใหกับตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสังคมประเทศชาติบานเมือง นี้คือ ความพอเพียง เพราะมีคุณธรรม ๒ ประการ คือ 

๑. รูจักประมาณ  
๒. มีความสันโดษ  

สวนผูใดจะมีคุณธรรมมากกวานี้ ก็ขออนุโมทนา นี้คือ ความพอใจในสิ่งท่ีมี ท่ีได ท่ีเปน ผูใดมีคุณธรรม
เหลานี้จะมีความเปนอยูอยางพอเพียง มีความสุขตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ประเทศชาติบานเมืองก็จะรมเย็นเปนสุขและมีความเจริญรุงเรือง 

ผูใดมีคุณธรรมท้ัง ๒ ประการนี้ คือ รูจักประมาณ มีความสันโดษ จะมีชีวิตอยูอยางพอเพียง มี      
ความสุขสบายตามอัตภาพ ไมเดือดรอน แตถาผูใดไมมีคุณธรรมท้ัง ๒ ประการนี้ ไมรูจักประมาณและไมมี 
ความสันโดษ จะมีความเปนอยูอยางไมพอเพียง จะมีแตความทุกข ความเดือดรอนวุนวายตลอดเวลา 
๖. มุงม่ันในการทํางาน 

ความมุงม่ันในการทํางาน หมายถึง มีความต้ังใจม่ันในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูท่ีจะมี   
ความมุงม่ันในการทํางานไดนั้น จะตองมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ คือ พละ ๕ หมายถึง กําลังธรรมท้ัง ๕   
ท่ีชื่อวา พละ เพราะเม่ือใจมีคุณธรรมท้ัง ๕ นี้เปนกําลังแลว ยอมเขมแข็งในการทํางาน และทําความดีตาง ๆ 
ตามท่ีตนปรารถนา ประกอบดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 

๑. ศรัทธา คือ ความเชื่อ หมายถึง เชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ เปนความเชื่อท่ีเกิดจากสติปญญา เพราะรูเหตุ       
รูผล วาเหตุใด คิด พูด ทํา แลวสงผลใหเกิดทุกข เหตุใด คิด พูด ทํา แลวสงผลใหเกิดสุข ไมเชื่อตามคําบอกเลา
ของผูอ่ืน ไมเชื่ออะไรงาย ๆ โดยท่ียังไมไดพิจารณาใครครวญใหดีเสียกอน เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม เชื่อวาทําดี        
ไดดี ทําชั่วไดชั่ว เชื่อผลของกรรม เชื่อวาบุคคลท่ีไดรับความสุขหรือไดรับความทุกขก็เปนเพราะกรรมดี หรือ
กรรมชั่วของแตละบุคคล เชื่อวามนุษยและสัตวมีกรรมเปนของตน เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา        
วาประเสริฐสุดกวาสิ่งใดในโลกนี้ นี้คือ ศรัทธาความเชื่อท่ีถูกตอง เปนเหตุใหเกิดพลังสติปญญา และเปนกําลังใจ 
ใหทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูท่ีไมมีศรัทธา หมายถึง ไมเชื่อในคําสอนของพระพุทธองค วาทําดี ไดดี ไมเชื่อวาชาติกอน ชาติน้ี      
ชาติหนามีจริง ไมเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ไมเชื่อวาเรามีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนผูใหผล มีกรรมเปนแดนเกิด 
มีกรรมเปนผูติดตาม มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย ผูท่ีไมเชื่อในคําสอนของพระพุทธองค จะไมกลัวบาป กลัวโทษ 
สามารถทําชั่วไดทุกอยาง เชน ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดปด หลอกลวง ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด 
เลนการพนัน ทุจริตคดโกง ทําสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ผิดครรลองคลองธรรม ผิดวัฒนธรรม จารีตประเพณี และอ่ืน ๆ 
ไดทุกอยาง นี้คือ ผูท่ีไมมีศรัทธา ไมเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจา 
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อีกตัวอยางหนึ่ง เปนชาวไรชาวนา ก็พอใจในความเปนชาวไรชาวนา จะมีไรมีนามากหรือนอย ก็พอใจ
ในสิ่งท่ีมี ทํามาหากินตามกําลังสติปญญา ตามกําลังทรัพย กําลังกาย มีความต้ังใจม่ัน มีความขยันหม่ันเพียร         
มีความอดทนตอความเหน่ือยยากลําบากกาย ไมมักใหญใฝสูง ไมเบียดเบียนกัน พอใจในสิ่งท่ีได ท่ีมี ท่ีเปน 
ชาวไรชาวนาก็อยูรวมกันอยางมีความสุข 

เปนพอคาแมคา ก็มีความพอใจในอาชีพคาขาย จะมีกิจการคาขายใหญนอยตางกันก็ตาม ตองมี     
ความซ่ือสัตยตออาชีพการงานของตน ไมคากําไรเกินควร ไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมโกงตาชั่ง ไมคาของเถ่ือน  
ไมคายาเสพติด ไมขายสิ่งผิดกฎหมาย ไมขายอาวุธ ถึงแมจะทําใหร่ํารวยทรัพยสมบัติเงินทองมากเพียงใดก็ตาม 
ก็ไมยอมทุจริตตออาชีพของตน ถาทําการคาขายโดยสุจริต ไมผิดกฎหมาย แมไดกําไรมากหรือนอยก็พอใจ รูจัก
กิน รูจักใช รูจักประหยัดอดออมใหเหมาะสมกับรายได ก็จะมีความสุขกับการเปนพอคา ไมสรางความเดือดรอน
ใหกับตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสังคมประเทศชาติบานเมือง นี้คือ ความพอเพียง เพราะมีคุณธรรม ๒ ประการ คือ 

๑. รูจักประมาณ  
๒. มีความสันโดษ  

สวนผูใดจะมีคุณธรรมมากกวานี้ ก็ขออนุโมทนา นี้คือ ความพอใจในสิ่งท่ีมี ท่ีได ท่ีเปน ผูใดมีคุณธรรม
เหลานี้จะมีความเปนอยูอยางพอเพียง มีความสุขตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ประเทศชาติบานเมืองก็จะรมเย็นเปนสุขและมีความเจริญรุงเรือง 

ผูใดมีคุณธรรมท้ัง ๒ ประการนี้ คือ รูจักประมาณ มีความสันโดษ จะมีชีวิตอยูอยางพอเพียง มี      
ความสุขสบายตามอัตภาพ ไมเดือดรอน แตถาผูใดไมมีคุณธรรมท้ัง ๒ ประการนี้ ไมรูจักประมาณและไมมี 
ความสันโดษ จะมีความเปนอยูอยางไมพอเพียง จะมีแตความทุกข ความเดือดรอนวุนวายตลอดเวลา 
๖. มุงม่ันในการทํางาน 

ความมุงม่ันในการทํางาน หมายถึง มีความต้ังใจม่ันในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูท่ีจะมี   
ความมุงม่ันในการทํางานไดนั้น จะตองมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ คือ พละ ๕ หมายถึง กําลังธรรมท้ัง ๕   
ท่ีชื่อวา พละ เพราะเม่ือใจมีคุณธรรมท้ัง ๕ นี้เปนกําลังแลว ยอมเขมแข็งในการทํางาน และทําความดีตาง ๆ 
ตามท่ีตนปรารถนา ประกอบดวย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 

๑. ศรัทธา คือ ความเชื่อ หมายถึง เชื่อในสิ่งท่ีควรเชื่อ เปนความเชื่อท่ีเกิดจากสติปญญา เพราะรูเหตุ       
รูผล วาเหตุใด คิด พูด ทํา แลวสงผลใหเกิดทุกข เหตุใด คิด พูด ทํา แลวสงผลใหเกิดสุข ไมเชื่อตามคําบอกเลา
ของผูอ่ืน ไมเชื่ออะไรงาย ๆ โดยท่ียังไมไดพิจารณาใครครวญใหดีเสียกอน เชื่อเรื่องกฎแหงกรรม เชื่อวาทําดี        
ไดดี ทําชั่วไดชั่ว เชื่อผลของกรรม เชื่อวาบุคคลท่ีไดรับความสุขหรือไดรับความทุกขก็เปนเพราะกรรมดี หรือ
กรรมชั่วของแตละบุคคล เชื่อวามนุษยและสัตวมีกรรมเปนของตน เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา        
วาประเสริฐสุดกวาสิ่งใดในโลกนี้ นี้คือ ศรัทธาความเชื่อท่ีถูกตอง เปนเหตุใหเกิดพลังสติปญญา และเปนกําลังใจ 
ใหทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ผูท่ีไมมีศรัทธา หมายถึง ไมเชื่อในคําสอนของพระพุทธองค วาทําดี ไดดี ไมเชื่อวาชาติกอน ชาตินี ้     
ชาติหนามีจริง ไมเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ไมเชื่อวาเรามีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนผูใหผล มีกรรมเปนแดนเกิด 
มีกรรมเปนผูติดตาม มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย ผูท่ีไมเชื่อในคําสอนของพระพุทธองค จะไมกลัวบาป กลัวโทษ 
สามารถทําชั่วไดทุกอยาง เชน ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดปด หลอกลวง ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด 
เลนการพนัน ทุจริตคดโกง ทําสิ่งท่ีผิดกฎหมาย ผิดครรลองคลองธรรม ผิดวัฒนธรรม จารีตประเพณี และอ่ืน ๆ 
ไดทุกอยาง นี้คือ ผูท่ีไมมีศรัทธา ไมเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจา 
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๒. วิริยะ คือ ความเพียร หมายถึง ความเพียรพยายาม กลาท่ีจะลงมือทํางานตามท่ีตนเองชอบ ทําดวย
ความมานะบากบั่น ไมยอทอตอปญหาอุปสรรคใด ๆ ท่ีเผชิญ ทําดวยใจท่ีรูสึกสนุกกับงาน แมจะมีอุปสรรค          
ก็พยายามแกไข โดยไมยอมแพ ทําเรื่อยไปจนกวาจะพบกับความสําเร็จ  

ผู ท่ีไมมีความเพียรพยายาม หมายถึง ผู ท่ีไมกลาจะลงมือทํางาน เพราะความเกียจคราน ไมมี       
ความอดทน ขยันหม่ันเพียร มีแตความทอถอยตอปญหาท่ีเกิดข้ึน ยอมพายแพตออุปสรรคตาง ๆ จึงไมมี
ความสําเร็จในการทํางานใด ๆ  

๓. สติ คือ ความระลึกได หมายถึง ระลึกรูอยูตลอดเวลาวา ขณะนี้กําลังคิดอะไร กําลังพูดอะไร กําลัง
ทําอะไร เชน ครูท่ีกําลังสอนลูกเสือในวิชาใดวิชาหนึ่ง ก็ตองใชสติระลึกรูอยูตลอดเวลา วาครูจะตองนําวิชา
ความรูตาง ๆ มาสอนและถายทอดใหลูกเสือ ตองใชสติควบคุมจิตใหอยูกับเรื่องราวท่ีกําลังสอน เพ่ือใหลูกเสือ
เขาใจและมีความรูตามในเรื่องนั้น ๆ ครูทานใดท่ีมีสติควบคุมจิตในขณะท่ีทําการสอน จะทําใหลูกเสือมีความรู      
ความฉลาดเพ่ิมข้ึน เปนเหตุใหเกิดพลังและมีความมุงม่ัน ทําใหการสอนของครูนั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

สวนครูท่ีขาดสติ เหมอลอย ระลึกไมได ขณะท่ีทําการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ทําใหการสอนวิชานั้น 
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เปนเหตุใหลูกเสือไมไดรับความรู ความฉลาดจากครู นี้คือ ครูท่ีขาดสติ        
เด็กลูกเสือก็เชนกัน ตองมีสติระลึกรูวาครูกําลังสอนเรื่องอะไร ก็จะจําไดและเขาใจเปนอยางดี ขณะท่ีเด็ก      
ขาดสติระลึกไมไดวากําลังเรียน แตกลับเลนไมสนใจในวิชาท่ีครูสอน ทําใหไมมีความรูในวิชานั้น 

๔. สมาธิ คือ ความต้ังใจม่ัน หมายถึง ใชสติควบคุมจิตใหคิดอยางเดียว ต้ังใจม่ันจดจออยูกับงาน      
ท่ีกําลังทํา หรือทําดวยความต้ังใจ งานนั้นยอมสําเร็จไดโดยงาย แตถาขาดสมาธิ คือ ไมแนวแน ลังเล สองจิต      
สองใจ ความผิดพลาดก็เกิดข้ึนไดโดยงาย สมาธิจึงเปนกําลังของใจใหมีความต้ังใจม่ันในการทํางานใหเปนไป 
โดยสมํ่าเสมอจนกวาจะสําเร็จ เพราะใจมีสมาธิตั้งม่ันในการทํางาน จิตไมฟุงซาน 

๕. ปญญา คือความรอบรู หมายถึง ความรอบรูท้ังทางโลกและทางธรรม ในสิ่งท่ีควรรู เชน รูเหตุ รูผล  
รูวาเหตุใดทําแลวเกิดทุกข รูวาเหตุใดทําแลวเกิดสุข ผูมีสติปญญาก็จะเลือกทําแตสิ่งท่ีเกิดสุข หลีกเลี่ยงเหตุท่ีทํา
ใหเกิดทุกข และยังไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา เพ่ือใหเกิดปญญามากข้ึน  
เปนพลังสงเสริมใหมีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะมีปญญา 

ผูท่ีไมมีปญญา หมายถึง ผู ท่ีไมรอบรูท้ังทางโลกและทางธรรม เปนเหตุใหทําในสิ่งท่ีผิดกฎหมาย         
ผิดครรลองคลองธรรม ผิดวัฒนธรรม และจารีตประเพณี สรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน เชน          
ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด        
เปนตน เพราะขาดสติ สัมปชัญญะ ขาดหิริ โอตตัปปะ สามารถทําความชั่วได ท้ังกาย วาจา ใจ เพราะไมมี
ปญญาท่ีจะพิจารณาไดวาอะไรผิด อะไรถูก อะไรชั่ว อะไรดี เปนเหตุใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน         
นําความเสื่อมเสียมาใหตนเองและผูอ่ืน รวมท้ังสังคมประเทศชาติบานเมือง 

ผูท่ีมีคุณธรรมท้ัง ๕ ขอนี้ จะมีพลังกาย พลังใจ สงเสริมใหทําการงานใด ๆ ก็สําเร็จตามความปรารถนา
ทุกประการ และยังสงเสริมใหเปนผูท่ีมีความคิดดี พูดดี ทําดี เปนคนดีของสังคมและประเทศชาติบานเมือง
ตอไป นี้คือ คุณธรรมท่ีเปนกําลังสงเสริมใหผูท่ีมีความมุงม่ันในการทํางาน ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
๗. รักความเปนไทย 

รักความเปนไทย หมายถึง รักแผนดินไทย รักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รักพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาประจําชาติ รักพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
รักพระบรมราชินีนาถฯ และรักพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค รักวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี    
ของไทย รักเผาพันธุความเปนไทย  

88 
 

ผูท่ีจะรักความเปนไทยไดนั้น จะตองมีคุณธรรมดังนี้ คือ มีสติ สัมปชัญญะ มีหิริ โอตตัปปะ มีขันติ โสรัจจะ 
มีกตัญู กตเวที และมีปญญาท่ีรอบรู เปนคุณธรรมประจํา กาย วาจา ใจ 

๑. รักแผนดินไทย หมายถึง มีสติ สัมปชัญญะ ระลึกได และรูตัวตลอดเวลาวาแผนดินน้ีเปนของเรา     
ชาวไทยท่ัวท้ังประเทศ กวาท่ีจะไดมา บรรพบุรุษของเราไดเสียสละดวยเลือดเนื้อและชีวิตตอสูกับอริราชศัตรู    
เพ่ือปกปองรักษาแผนดินนี้ไวใหลูกหลานไทย ไดมีแผนดินอยูอาศัยจนถึงปจจุบันนี้ ตองมีความกตัญู กตเวที 
รูคุณและตอบแทนบุญคุณ ดวยการรักษาแผนดินไทยนี้ดวยชีวิต เราตองมีหิริโอตตัปปะ มีความละอายตอบาป 
เกรงกลัวตอบาป ท่ีจะไมคิดทําราย ทําลาย ขายแผนดิน หรือแบงแยกดินแดนของไทยใหผูหนึ่งผูใดหรือประเทศ
ใดเขามาครอบครองเปนอันขาด 

๒. รักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จากประวัติศาสตร 
ชาติไทยต้ังแตยุคสุโขทัย ไทยเราไดมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) 
อันมีพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจในการปกครองประเทศ จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวฯ รัชการท่ี ๗ พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมี "คณะราษฎร" ทําการปฏิวัติสําเร็จ และยึดอํานาจการปกครอง       
คณะราษฎรไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน สะทอนเจตนารมณของประชาชน วาพสกนิกร     
ชาวไทยท้ังชาติยังเคารพสักการะ เทิดทูนใหพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตลอดไป เราตองมีสติ สัมปชัญญะ       
มีความระลึกได และรูตัวตลอดเวลาวา นับวาโชคดีท่ีไดเกิดใตรมพระโพธิสมภาร อาศัยอยูในประเทศไทยได
อยางรมเย็นเปนสุข ดวยพระบารมีของพระมหากษัตริยทุกพระองค ทรงปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม 
ไมวาจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติใด พระองคทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิการชาวไทยเทาเทียมกัน 
เสมอกันอยางหาท่ีสุดมิได  

๓. รักพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาประจําชาติ ตองมีปญญารอบรูอยูเสมอวา พระพุทธศาสนา และ
พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทานทรงสอนใหเปนคนดี เม่ือประพฤติปฏิบัติ
ตามทําใหความทุกขคลายลง มีความสุขความสบายยิ่งข้ึน จึงตองทํานุบํารุง รักษาพระพุทธศาสนา โดย      
การประพฤติปฏิบัติตามคําสอนและทํานุบํารุงปูชนียสถานใหคงอยู เพ่ือใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสืบไป 

๔. รักพระมหากษัตริย  หมายถึง รักพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รักสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถฯ รักพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค จากประวัติศาสตรชาติไทยนับต้ังแตยุคสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน บูรพระมหากษัตริยทุกพระองคทรงปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม ทรงเปนจอมทัพไทย       
ทรงพระปรีชาสามารถนํากองทัพเพ่ือปกปองชาติ ตอสูกับอริราชศัตรู และกอบกูเอกราชจากพมาในการเสียกรุง
ท้ังสองครั้ง 

ผูท่ีจะรักสถาบันพระมหากษัตริยนั้น ตองมีคุณธรรม คือ ปญญา มีสติ สัมปชัญญะ มีความกตัญู 
กตเวที มีหิริ โอตตัปปะเปนคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ เราตองมีปญญา และมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกไดและ
รูตัวตลอดเวลาวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองคไดทรงปกครองแผนดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมภายใตรมพระโพธิสมภาร 
พระองคทรงนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการในพระราชดําริอีก ๒,๐๐๐ กวาโครงการท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคทรงนําความเจริญรุงเรือง และความผาสุก
มาสูพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ตลอดท้ังทรงสรางเกียรติประวัติเลื่องลือไกลใหกับประเทศไทย จนเปนท่ี
ประจักษแกนานาอารยประเทศ อันเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่งใหญหาท่ีสุดมิได เราตองมีหิริ โอตตัปปะ  
มีความละอายตอบาป เกรงกลัวตอบาป ไมกลาท่ีจะคิดคดทรยศ หรือทําราย ทําลาย จาบจวง ลวงละเมิด        
หม่ินพระบรมเดชานุภาพตอพระองคทาน เราตองมีความกตัญูกตเวที รูคุณและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
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ผูท่ีจะรักความเปนไทยไดนั้น จะตองมีคุณธรรมดังนี้ คือ มีสติ สัมปชัญญะ มีหิริ โอตตัปปะ มีขันติ โสรัจจะ 
มีกตัญู กตเวที และมีปญญาท่ีรอบรู เปนคุณธรรมประจํา กาย วาจา ใจ 

๑. รักแผนดินไทย หมายถึง มีสติ สัมปชัญญะ ระลึกได และรูตัวตลอดเวลาวาแผนดินนี้เปนของเรา     
ชาวไทยท่ัวท้ังประเทศ กวาท่ีจะไดมา บรรพบุรุษของเราไดเสียสละดวยเลือดเนื้อและชีวิตตอสูกับอริราชศัตรู    
เพ่ือปกปองรักษาแผนดินนี้ไวใหลูกหลานไทย ไดมีแผนดินอยูอาศัยจนถึงปจจุบันนี้ ตองมีความกตัญู กตเวที 
รูคุณและตอบแทนบุญคุณ ดวยการรักษาแผนดินไทยนี้ดวยชีวิต เราตองมีหิริโอตตัปปะ มีความละอายตอบาป 
เกรงกลัวตอบาป ท่ีจะไมคิดทําราย ทําลาย ขายแผนดิน หรือแบงแยกดินแดนของไทยใหผูหนึ่งผูใดหรือประเทศ
ใดเขามาครอบครองเปนอันขาด 

๒. รักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จากประวัติศาสตร 
ชาติไทยต้ังแตยุคสุโขทัย ไทยเราไดมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) 
อันมีพระมหากษัตริยทรงมีพระราชอํานาจในการปกครองประเทศ จนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวฯ รัชการท่ี ๗ พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมี "คณะราษฎร" ทําการปฏิวัติสําเร็จ และยึดอํานาจการปกครอง       
คณะราษฎรไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน สะทอนเจตนารมณของประชาชน วาพสกนิกร     
ชาวไทยท้ังชาติยังเคารพสักการะ เทิดทูนใหพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตลอดไป เราตองมีสติ สัมปชัญญะ       
มีความระลึกได และรูตัวตลอดเวลาวา นับวาโชคดีท่ีไดเกิดใตรมพระโพธิสมภาร อาศัยอยูในประเทศไทยได
อยางรมเย็นเปนสุข ดวยพระบารมีของพระมหากษัตริยทุกพระองค ทรงปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม 
ไมวาจะนับถือศาสนาใด เชื้อชาติใด พระองคทานทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิการชาวไทยเทาเทียมกัน 
เสมอกันอยางหาท่ีสุดมิได  

๓. รักพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาประจําชาติ ตองมีปญญารอบรูอยูเสมอวา พระพุทธศาสนา และ
พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทานทรงสอนใหเปนคนดี เม่ือประพฤติปฏิบัติ
ตามทําใหความทุกขคลายลง มีความสุขความสบายย่ิงข้ึน จึงตองทํานุบํารุง รักษาพระพุทธศาสนา โดย      
การประพฤติปฏิบัติตามคําสอนและทํานุบํารุงปูชนียสถานใหคงอยู เพ่ือใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสืบไป 

๔. รักพระมหากษัตริย  หมายถึง รักพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รักสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถฯ รักพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค จากประวัติศาสตรชาติไทยนับต้ังแตยุคสุโขทัยจนถึง
ปจจุบัน บูรพระมหากษัตริยทุกพระองคทรงปกครองประเทศดวยทศพิธราชธรรม ทรงเปนจอมทัพไทย       
ทรงพระปรีชาสามารถนํากองทัพเพ่ือปกปองชาติ ตอสูกับอริราชศัตรู และกอบกูเอกราชจากพมาในการเสียกรุง
ท้ังสองครั้ง 

ผูท่ีจะรักสถาบันพระมหากษัตริยนั้น ตองมีคุณธรรม คือ ปญญา มีสติ สัมปชัญญะ มีความกตัญู 
กตเวที มีหิริ โอตตัปปะเปนคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ เราตองมีปญญา และมีสติ สัมปชัญญะ ระลึกไดและ
รูตัวตลอดเวลาวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองคไดทรงปกครองแผนดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมภายใตรมพระโพธิสมภาร 
พระองคทรงนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการในพระราชดําริอีก ๒,๐๐๐ กวาโครงการท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคทรงนําความเจริญรุงเรือง และความผาสุก
มาสูพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา ตลอดท้ังทรงสรางเกียรติประวัติเลื่องลือไกลใหกับประเทศไทย จนเปนท่ี
ประจักษแกนานาอารยประเทศ อันเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางย่ิงใหญหาท่ีสุดมิได เราตองมีหิริ โอตตัปปะ  
มีความละอายตอบาป เกรงกลัวตอบาป ไมกลาท่ีจะคิดคดทรยศ หรือทําราย ทําลาย จาบจวง ลวงละเมิด        
หม่ินพระบรมเดชานุภาพตอพระองคทาน เราตองมีความกตัญูกตเวที รูคุณและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
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ของพระองคทาน ดวยความจงรักภักดี เทิดทูน และรักษาปกปองสถาบันพระมหากษัตริยไวดวยชีวิต เพ่ือให
เปนสถาบันหลักสถิตสถาพรคูกับชาติไทยตลอดไปตราบนานเทานาน 

๕. รักวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีของไทย หมายถึง รักขนบธรรมเนียม ประเพณี    
อันเปนเอกลักษณของไทยท่ีสืบตอกันมาเปนเวลายาวนาน 

ผูท่ีจะรักวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของไทยน้ัน จะตองมีคุณธรรม คือ มีขันติ โสรัจจะ 
คือ มีความอดทน มีความสงบเสง่ียม ประจํากาย วาจา ใจ ตองอดทนตอสิ่งย่ัวยวนตาง ๆ ท่ีทําใหเราทําผิด
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของไทย ตองมีความสงบเสง่ียม กาย วาจา ใหเรียบรอยสมกับเปน 
คนไทย เชน การแตงกายตองสุภาพเรียบรอย การเคารพนบนอบตอผูใหญ เชน การไหว ตองรักษา อนุรักษ
ประเพณีไทย เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ประเพณีแตงงาน ประเพณีโกนจุก ประเพณีบวชนาค 
ทําบุญข้ึนบานใหม ทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา       
วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ตองอดทนไมนําเอาหรือเลียนแบบวัฒนธรรมของตางชาติเขามาทําลาย หรือทํา
ใหวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของไทยตองเสื่อมเสีย เปนคนไทยควรรักษาความเปนไทยดังท่ี
กลาวมาแลวนี้ จะไดเปนผูท่ีรักความเปนไทยอยางสมบูรณ 

๖. รักเผาพันธุไทย หมายถึง รักษาไวซ่ึงความเปนเชื้อชาติของความเปนไทย ท่ีบรรพบุรุษถายทอดมา
จนมาถึงลูกหลานไทยในปจจุบัน โดยไมยอมใหตางชาติมาเปลี่ยนแปลงหรือกลืนเผาพันธุความเปนเชื้อชาติไทย 

ผูท่ีจะรักเผาพันธุไทยไดนั้น จะตองมีปญญา มีสติ สัมปชัญญะ ระลึกไดและรูตัวตลอดเวลาวาเปน       
คนไทย จงมีความภาคภูมิใจในความเปนเชื้อชาติไทย ท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีรูปรางหนาตา ผิวพรรณ ซ่ึงเปน
เอกลักษณของบรรพบุรุษไทย ท่ีไดดํารงเผาพันธุมาจนถึงปจจุบัน และตองมีขันติ มีความอดทน ไมยอมท่ีจะให
ตางชาติมากลืนความเปนเผาพันธุความเปนไทยของเราได ผูท่ีมีคุณธรรมดังกลาวมาแลวนี้ถือวาเปนผูท่ีรัก 
ความเปนไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

มีจิตเปนสาธารณะ หมายถึง ผูท่ีมีจิตอันบริสุทธิ์ ไมมีกิเลสเจือปน เปนผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม 
รูจักแบงปน เสียสละความสุขสวนตนเพ่ือทําประโยชนใหแกผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณคาในเพ่ือนมนุษย
และผูท่ีมีความเดือดรอน มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส อาสาชวยเหลือสังคม ดวยแรงกายและสติปญญา ลงมือ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน 

ผูท่ีจะเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือชวยเหลือสังคมและเพ่ือนมนุษยดวยกัน ผูท่ีจะมีจิตเปนสาธารณะ 
ตองมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ คือ พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงเปนคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เมตตา คือ ความรัก ปรารถนาดีตองการใหทุกชีวิต ทุกวิญญาณมีความสุข มี ๒ อยาง คือ ความรัก
ท่ีมีกิเลสเจือปน และความรักท่ีไมมีกิเลสเจือปน 

๑.๑  ความรักท่ีมีกิเลสเจือปน หมายถึง ความรักท่ีมีกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ และ    
ความหลงครอบงําจิต เชน พอแมรักลูก ลูกรักพอแม ชายหนุมรักหญิงสาว พ่ีรักนอง นองรักพ่ี รักวงศาคณาญาติ 
รักพวกพอง ลูกนองบริวาร ซ่ึงเปนธรรมชาติของมนุษย และสัตวท่ีมีความรักอยูแลวต้ังแตเกิด ความรักเหลานี้
เปนของมนุษยปุถุชนซ่ึงมีความเห็นแกตัว ความลําเอียง เปนความรักท่ีแคบและมีขอบเขต คือ ปรารถนาจะให
คนท่ีตนรักมีความสุขเทาน้ัน จะเห็นไดจากมนุษยและสัตวในสังคมปจจุบันและตัวของเราเอง ตัวอยางเชน      
มีอาหารอยูหนึ่งจานเรารับประทานแลวรูสึกอรอย มีความสุข อยากใหพอแม ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง กับพวกพอง
บริวารไดรับประทานอาหารจานนี้ คงจะอรอยและมีความสุขเหมือนเรา นี้คือ ความเมตตา หรือความรักท่ีเปน
ธรรมชาติของมนุษยปุถุชนท่ีมีกิเลสครอบงําจิต ไมถือวาเปนผูท่ีมีจิตเปนสาธารณะ 
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๑.๒ ความรักท่ีไมมีกิเลสเจือปน หมายถึง ความรักของผูท่ีไมมีกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ครอบงําจิต เปนความรักอันบริสุทธิ์และกวางขวาง มีความปรารถนาดีท่ีจะทําใหทุกคน ทุกชีวิต       
ทุกวิญญาณ มีความสุขความเจริญ ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมวาผูนั้นจะเปนใครหรือเปนสัตวชนิดใด ก็มีความรัก
ความหวงใยเสมอกัน ไมเห็นแกตัว ไมลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง มีความอดทนขยันหม่ันเพียร พรอมท่ีจะ
ชวยเหลือผูอ่ืนใหมีความสุข แมจะเหน็ดเหนื่อยหรือตองเสียทรัพยสินเงินทอง เสียเวลา แมเสียชีวิตก็ยอม และ
ชวยเหลือโดยไมหวังสิ่งตอบแทนแตอยางใด รักทุกชีวิตทุกวิญญาณ ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุขถวนหนากัน 
ตัวอยางเชน เรามีอาหารหนึ่งจานรับประทานแลวรูสึกอรอย มีความสุข อยากใหทุกคนไดรับประทาน เชน พอ แม 
ครู อาจารย ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง พวกพอง บริวาร ทุกคนในหมูบาน ในตําบล ในอําเภอ ในจังหวัด ในประเทศ 
หรือทุกคนในโลกนี้ รวมท้ังสัตวเดรัจฉาน สัตวนรก เปรต อสุรกาย และทุกชีวิต ทุกวิญญาณในโลกนี้ได
รับประทานอาหารจานนี้แลวคงจะมีความสุขเหมือนเรา 

นี้คือ ผูท่ีมีความเมตตาเปนคุณธรรมประจําใจของผูท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต หรือกิเลสเบาบาง ผูใดท่ีมี
คุณธรรมดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ี ถือวาผูนั้นมีน้ําใจท่ีใสสะอาดบริสุทธิ์พรอมท่ีจะชวยเหลือเผื่อแผตอมนุษยและ
สัตวทุกชีวิตทุกวิญญาณ ใหมีความสุขถวนหนา ถือวาเปนคนดี เปนผูใหญท่ีดี เปนพรหม เปนอริยบุคคล      
เปนพระอริยะ เปนพระอรหันต ทานเหลานี้ลวนแลวแตเปนผูท่ีมีน้ําใจอันบริสุทธิ์ท้ังสิ้น นี้คือ ผูท่ีมีจิตเปน
สาธารณะ 

๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยเหลือใหทุกชีวิตทุกวิญญาณพนทุกข มี ๒ อยาง คือ ความสงสารท่ีมี
กิเลสครอบงําจิต และความสงสารท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต 

๒.๑ ความสงสารท่ีมีกิเลสครอบงําจิต หมายถึง จิตอยูใตอํานาจของความโลภ ความโกรธ       
ความหลง จึงมีความสงสารท่ีคับแคบอยูในขอบเขต เชน พอแมสงสารลูก ลูกสงสารพอแม พ่ีสงสารนอง       
นองสงสารพ่ี สามีสงสารภรรยา ภรรยาสงสารสามี สงสารวงศาคณาญาติ ลูกนองพวกพอง บริวาร ซ่ึงเปนคน      
ท่ีตนรัก ความสงสารเหลานี้ เปนความเห็นแก ตัว เปนธรรมชาติของมนุษยปุ ถุชนท่ีมีจิตใจคับแคบ                  
มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผเฉพาะผูท่ีตนรัก และผูท่ีใกลชิดเทานั้น ตัวอยางเชน พอ แม ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง         
คนใกลชิดปวย เรารูสึกสงสารอยากชวยเหลือทุกวิถีทางเพ่ือใหหายปวยโดยเร็ว ใหพนจากความทุกขทรมาน  
ถาผู อ่ืนปวยก็รูสึกเฉย ๆ ไมคิดจะชวยเหลือแตประการใด นี้คือ ความสงสารของผู ท่ีมีกิเลสครอบงําจิต          
เปนคุณธรรมประจําใจ ของมนุษยปุถุชนเทานั้น ไมใชมีคุณธรรมอันสูงสง เพราะเห็นแกพวกพองญาติพ่ีนอง 
ของตน นี้คือ ผูท่ีไมมีจิตเปนสาธารณะ 

๒.๒ ความสงสารท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต หมายถึง ผูท่ีมีความสงสารอันกวางขวางอยางไมมี
ขอบเขต มีน้ําใจอันบริสุทธิ์ ปรารถนาท่ีจะชวยเหลือใหผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยากพนจากความทุกข ความเดือดรอน  
ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง มีน้ําใจอันเปยมลนไปดวยคุณธรรม คือ ความกรุณาสงสารทุกชีวิต ทุกวิญญาณ ไมวาผูนั้น
จะเปนใครหรือสัตวชนิดใดท่ีเกิดข้ึนแลวในโลกนี้ มีความต้ังใจม่ันเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือทําประโยชน
ใหกับสวนรวม เสียสละทรัพยสินเงินทองชวยเหลือผูท่ีตกทุกขไดยาก มีความเอ้ืออาทรเอาใจใสชวยเหลือสังคม        
ดวยสติปญญาเพ่ือบรรเทาปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปดวยดี ไมเห็นแกตัว เห็นแตประโยชนสวนรวมเปนใหญ นี้คือ 
ผูท่ีมีความกรุณาเปนคุณธรรมประจําใจของผูท่ีไมมีกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิต หรือ
มีกิเลสเบาบาง เปนคุณสมบัติของคนดีของผูใหญท่ีดี ของพรหม ของอริยบุคคล พระอริยะ และพระอรหันต          
นี้คือ ผูท่ีมีจิตเปนสาธารณะ 
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๑.๒ ความรักท่ีไมมีกิเลสเจือปน หมายถึง ความรักของผูท่ีไมมีกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง ครอบงําจิต เปนความรักอันบริสุทธิ์และกวางขวาง มีความปรารถนาดีท่ีจะทําใหทุกคน ทุกชีวิต       
ทุกวิญญาณ มีความสุขความเจริญ ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมวาผูนั้นจะเปนใครหรือเปนสัตวชนิดใด ก็มีความรัก
ความหวงใยเสมอกัน ไมเห็นแกตัว ไมลําเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง มีความอดทนขยันหม่ันเพียร พรอมท่ีจะ
ชวยเหลือผูอ่ืนใหมีความสุข แมจะเหน็ดเหนื่อยหรือตองเสียทรัพยสินเงินทอง เสียเวลา แมเสียชีวิตก็ยอม และ
ชวยเหลือโดยไมหวังสิ่งตอบแทนแตอยางใด รักทุกชีวิตทุกวิญญาณ ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุขถวนหนากัน 
ตัวอยางเชน เรามีอาหารหนึ่งจานรับประทานแลวรูสึกอรอย มีความสุข อยากใหทุกคนไดรับประทาน เชน พอ แม 
ครู อาจารย ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง พวกพอง บริวาร ทุกคนในหมูบาน ในตําบล ในอําเภอ ในจังหวัด ในประเทศ 
หรือทุกคนในโลกน้ี รวมท้ังสัตวเดรัจฉาน สัตวนรก เปรต อสุรกาย และทุกชีวิต ทุกวิญญาณในโลกนี้ได
รับประทานอาหารจานนี้แลวคงจะมีความสุขเหมือนเรา 

นี้คือ ผูท่ีมีความเมตตาเปนคุณธรรมประจําใจของผูท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต หรือกิเลสเบาบาง ผูใดท่ีมี
คุณธรรมดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ี ถือวาผูนั้นมีน้ําใจท่ีใสสะอาดบริสุทธิ์พรอมท่ีจะชวยเหลือเผื่อแผตอมนุษยและ
สัตวทุกชีวิตทุกวิญญาณ ใหมีความสุขถวนหนา ถือวาเปนคนดี เปนผูใหญท่ีดี เปนพรหม เปนอริยบุคคล      
เปนพระอริยะ เปนพระอรหันต ทานเหลานี้ลวนแลวแตเปนผูท่ีมีน้ําใจอันบริสุทธิ์ท้ังสิ้น นี้คือ ผูท่ีมีจิตเปน
สาธารณะ 

๒. กรุณา คือ ความสงสาร คิดชวยเหลือใหทุกชีวิตทุกวิญญาณพนทุกข มี ๒ อยาง คือ ความสงสารท่ีมี
กิเลสครอบงําจิต และความสงสารท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต 

๒.๑ ความสงสารท่ีมีกิเลสครอบงําจิต หมายถึง จิตอยูใตอํานาจของความโลภ ความโกรธ       
ความหลง จึงมีความสงสารท่ีคับแคบอยูในขอบเขต เชน พอแมสงสารลูก ลูกสงสารพอแม พ่ีสงสารนอง       
นองสงสารพ่ี สามีสงสารภรรยา ภรรยาสงสารสามี สงสารวงศาคณาญาติ ลูกนองพวกพอง บริวาร ซ่ึงเปนคน      
ท่ีตนรัก ความสงสารเหลานี้ เปนความเห็นแก ตัว เปนธรรมชาติของมนุษย ปุ ถุชนท่ีมีจิตใจคับแคบ                  
มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผเฉพาะผูท่ีตนรัก และผูท่ีใกลชิดเทานั้น ตัวอยางเชน พอ แม ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง         
คนใกลชิดปวย เรารูสึกสงสารอยากชวยเหลือทุกวิถีทางเพ่ือใหหายปวยโดยเร็ว ใหพนจากความทุกขทรมาน  
ถาผู อ่ืนปวยก็รูสึกเฉย ๆ ไมคิดจะชวยเหลือแตประการใด นี้คือ ความสงสารของผู ท่ีมีกิเลสครอบงําจิต          
เปนคุณธรรมประจําใจ ของมนุษยปุถุชนเทานั้น ไมใชมีคุณธรรมอันสูงสง เพราะเห็นแกพวกพองญาติพ่ีนอง 
ของตน นี้คือ ผูท่ีไมมีจิตเปนสาธารณะ 

๒.๒ ความสงสารท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต หมายถึง ผูท่ีมีความสงสารอันกวางขวางอยางไมมี
ขอบเขต มีน้ําใจอันบริสุทธิ์ ปรารถนาท่ีจะชวยเหลือใหผูอ่ืนท่ีตกทุกขไดยากพนจากความทุกข ความเดือดรอน  
ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง มีน้ําใจอันเปยมลนไปดวยคุณธรรม คือ ความกรุณาสงสารทุกชีวิต ทุกวิญญาณ ไมวาผูนั้น
จะเปนใครหรือสัตวชนิดใดท่ีเกิดข้ึนแลวในโลกนี้ มีความต้ังใจม่ันเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือทําประโยชน
ใหกับสวนรวม เสียสละทรัพยสินเงินทองชวยเหลือผูท่ีตกทุกขไดยาก มีความเอ้ืออาทรเอาใจใสชวยเหลือสังคม        
ดวยสติปญญาเพ่ือบรรเทาปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปดวยดี ไมเห็นแกตัว เห็นแตประโยชนสวนรวมเปนใหญ นี้คือ 
ผูท่ีมีความกรุณาเปนคุณธรรมประจําใจของผูท่ีไมมีกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิต หรือ
มีกิเลสเบาบาง เปนคุณสมบัติของคนดีของผูใหญท่ีดี ของพรหม ของอริยบุคคล พระอริยะ และพระอรหันต          
นี้คือ ผูท่ีมีจิตเปนสาธารณะ 
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๓. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ดีใจดวยเม่ือทุกคนทุกชีวิต ทุกวิญญาณไดดีมีสุข มี ๒ อยาง คือ    
ความพลอยยินดีท่ีมีกิเลสครอบงําจิต และความพลอยยินดีท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต 

๓.๑ ความพลอยยินดีท่ีไมบริสุทธิ์ใจ เพราะมีกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  
ครอบงําจิต หมายถึง ผูท่ีมีความรูสึกพลอยยินดีเฉพาะพอแม ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง พวกพอง บริวารทุกคนท่ีเรารัก 
หรือคนใกลชิด ประสบความสําเร็จในชีวิตอยางใดอยางหนึ่ง เชน คนในครอบครัวไดเลื่อนยศถาบรรดาศักด์ิ 
หรือลูกหลานสอบเขาโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงได และเรียนจบ หรือถูกหวยรวยเบอร ก็ดีอกดีใจพลอยยินดีกับคนท่ี
เรารักเทานั้น ถาผูอ่ืนท่ีไมใช พอแม ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง พวกพอง บริวาร และทุกคนท่ีเรารัก หรือคนใกลชิด
ไดดีมีสุข จะเนื่องจากเหตุใด ๆ ก็ตาม จะรูสึกไมสบายใจ มีความอิจฉาริษยา คิดทํารายทําลายกัน ดังท่ีไดเกิดข้ึน
แลวกับมนุษยในสังคมปจจุบัน แมแตตัวเราเองก็เปนเชนกัน เปนความพลอยยินดีท่ีไมบริสุทธิ์ใจ มีกิเลส 
ครอบงําจิต เปนธรรมชาติของมนุษยปุถุชน ไมใชคุณธรรมอันสูงสงแตอยางใด นี้คือ ผูท่ีไมมีจิตเปนสาธารณะ  

๓.๒ ความพลอยยินดีดวยความบริสุทธิ์ใจ ท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต หมายถึง ผูท่ีมีคุณธรรม      
อันสูงสง มีเมตตา คือ ความรัก มีกรุณา คือ ความสงสารอยางกวางขวาง จะพลอยยินดีกับผูท่ีไดดีมีสุขทุก ๆ คน 
ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมเลือกชนชั้นวรรณะ ไมเลือกทุกชีวิตทุกวิญญาณ ผูใดท่ีไดดีมีสุข เขาก็จะชื่นชมยินดี 
อนุโมทนาสาธุใหทุกชีวิตทุกวิญญาณมีความสุขย่ิง ๆ ข้ึนไป ถึงแมคนเหลานั้นจะไมใชพอแม ลูกหลาน ญาติ      
พ่ีนอง พวกพองบริวาร คนท่ีเรารัก หรือคนใกลชิดก็ตาม จะเปนคนท่ีรูจักหรือไมรูจักก็ตาม เม่ือทราบวาเขา
เหลานั้นมีความสุข ก็มีความพลอยยินดีดวยใจอันบริสุทธิ์ท้ังสิ้น ไมมีจิตอิจฉาริษยาเลยแมแตนอย 

นี้คือ มุทิตา ความพลอยยินดีของผูท่ีไมมีกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิต หรือมีกิเลส
เบาบาง เปนคุณสมบัติของคนดี ผูใหญ ท่ีดี ของพรหม ของอริยบุคคล ของพระอริยะ ของพระอรหันต         
ทานเหลานี้ลวนแลวแตเปนผูท่ีมีน้ําใจอันบริสุทธิ์ท้ังสิ้น นี้คือ ผูท่ีมีจิตเปนสาธารณะ 

๔. อุเบกขา คือ ความวางเฉย วางตัว วางใจเปนกลาง ไมมีความลําเอียง มี ๒ อยาง คือ ความวางเฉย
เพราะมีกิเลสครอบงําจิต และความวางเฉยเพราะไมมีกิเลสครอบงําจิต 

๔.๑ อุเบกขา ความวางเฉยเพราะมีกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิต 
ตัวอยางเชน เม่ือเห็นคนท่ีเราเกลียดชัง ประสบความวิบัติดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ก็วางเฉยไมคิดท่ีจะชวยเหลือ  
กลับมีความคิดซํ้าเติมใหเกิดความวิบัติมากข้ึน นี้คือ ความวางเฉย เพราะมีกิเลสครอบงําจิต แตเม่ือพอ แม 
ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง พวกพอง บริวาร คนท่ีเรารัก หรือคนท่ีใกลชิด เกิดความวิบัติเนื่องดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม  
จะรูสึกเห็นใจและสงสาร อยากชวยเหลือใหพนจากความทุกขยากลําบาก วางเฉยไมได จะรูสึกเสียใจเปนทุกข
เปนรอน จิตใจกระสับกระสาย กระวนกระวาย หาทางชวยเหลือทุกวิถีทางใหคนท่ีเรารักพนความวิบัติจาก      
เหตุนั้น ๆ  

นี้ถือวาเปนธรรมชาติของมนุษยปุถุชนท่ีมีความลําเอียงอันเกิดจากมีกิเลส ความโลภ ความโกรธ        
ความหลง ครอบงําจิต เปนคุณสมบัติของมนุษยปุถุชน ไมใชผูมีคุณธรรมอันสูงสงแตอยางใด ไมถือวาเปนผูท่ี       
มีน้ําใจอันบริสุทธิ์ เพราะเห็นแกญาติพ่ีนองพวกพองของตน นี้คือ ผูท่ีไมมีจิตเปนสาธารณะ 

๔.๒ อุเบกขา ความวางเฉยเพราะไมมีกิเลสครอบงํา หมายถึง ผู ท่ีมีคุณธรรมประจําใจ         
มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก็จะวางตัววางใจเปนกลาง ไมเห็นแกตัว ไมเอนเอียงเขาขางใดขางหนึ่ง  
จะเปนคนท่ีตนรักก็ดี คนท่ีตนเกลียดก็ตาม ไดรับความวิบัติดวยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตาม พยายามชวยเหลือแลว 
แตไมอาจชวยเหลือได ก็ตองใชอุเบกขา ความวางเฉย มีใจเปนกลาง ไมดีใจหรือไมเสียใจ เพราะเขาใจใน
ธรรมชาติของสัตวโลก ซ่ึงศึกษามาจากคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีวา “สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม” ใครทํากรรมอันใดไวไมวาจะเปนบุญหรือเปนบาป จักตองไดรับผลของกรรมนั้นสืบไปอยาง
หลีกเลี่ยงไมพน 
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เม่ือคิดไดดังนี้แลวจึงมีใจเปนกลาง ไมวาผูนั้นจะเปน พอ แม ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง พวกพอง บริวาร  
คนท่ีใกลชิด หรือไมใกลชิด คนท่ีตนรัก คนท่ีตนเกลียด แมแตสัตวเดรัจฉานทุกชีวิต ทุกวิญญาณ ท่ีไดรับผลกรรม
จากการคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว เกิดความวิบัติอยางใดอยางหนึ่งก็จะไมเปนทุกข ไมเดือดรอนจิตใจ ไมกระวน
กระวาย ไมกระสับกระสายแตอยางใด เพราะเขาใจวามนุษยและสัตวท้ังหลายในโลกนี้ มีการเกิด แก เจ็บ ตาย 
เกิดข้ึน ต้ังอยู แลวดับไป ทุกอยางเปนอนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา ไมมีสิ่งใดในโลกนี้เปนของใครท้ังสิ้น 

นี้คือ อุเบกขา ความวางเฉยท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต เปนคุณสมบัติของคนดี ของผูใหญท่ีดี ของพรหม  
ของอริยบุคคล ของพระอริยะ ของพระอรหันต นี้คือ ผูมีจิตเปนสาธารณะ 

ผูใดมีคุณธรรม ท้ัง ๔ ประการดังท่ีกลาวมาแลวนี้ คือ 
๑. เมตตา คือ ความรักปรารถนาจะใหทุกชีวิตทุกวิญญาณเปนสุข 
๒. กรุณา คือ ความสงสารคิดชวยเหลือใหทุกชีวิตทุกวิญญาณพนทุกข 
๓. มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเม่ือทุกคนทุกชีวิตทุกวิญญาณไดดีมีสุข 
๔. อุเบกขา คือ การวางเฉยและวางตัว วางใจเปนกลาง ไมมีความลําเอียง 
ผูใดมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ สมบูรณแลว เปนผูท่ีมีน้ําใจอันสะอาดบริสุทธิ์ พรอมจะเปนผูให 

ยอมเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ชวยเหลือสังคม รูจักแบงปนทรัพยสินเงินทอง ชวยเหลือ      
ผูท่ีตกทุกขไดยาก มีความเอ้ืออาทรเอาใจใสเพ่ือนมนุษยรวมโลก และใชสติปญญาชวยแกไขบรรเทาปญหา         
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม และสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึนกับชุมชนท่ีตนอาศัยอยู  

นี้คือ คุณสมบัติของผูท่ีมีจิตเปนสาธารณะ เพราะมีคุณธรรม ๔ ประการนี้ ผูใดขาดคุณธรรม ๔ 
ประการน้ี ก็จะเปนคนท่ีไมมีจิตเปนสาธารณะ เห็นแกตัว ไมซ่ือสัตยสุจริต พรอมท่ีจะทุจริตคดโกงไดทุกเวลา  
ไมมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมมีความเสียสละทรัพยสินเงินทอง ชวยเหลือผูใด ทําความชั่วสรางความเดือดรอน
ใหกับครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศชาติบานเมือง และท้ังโลก 
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เม่ือคิดไดดังนี้แลวจึงมีใจเปนกลาง ไมวาผูนั้นจะเปน พอ แม ลูกหลาน ญาติพ่ีนอง พวกพอง บริวาร  
คนท่ีใกลชิด หรือไมใกลชิด คนท่ีตนรัก คนท่ีตนเกลียด แมแตสัตวเดรัจฉานทุกชีวิต ทุกวิญญาณ ท่ีไดรับผลกรรม
จากการคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว เกิดความวิบัติอยางใดอยางหนึ่งก็จะไมเปนทุกข ไมเดือดรอนจิตใจ ไมกระวน
กระวาย ไมกระสับกระสายแตอยางใด เพราะเขาใจวามนุษยและสัตวท้ังหลายในโลกนี้ มีการเกิด แก เจ็บ ตาย 
เกิดข้ึน ต้ังอยู แลวดับไป ทุกอยางเปนอนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา ไมมีสิ่งใดในโลกนี้เปนของใครท้ังสิ้น 

นี้คือ อุเบกขา ความวางเฉยท่ีไมมีกิเลสครอบงําจิต เปนคุณสมบัติของคนดี ของผูใหญท่ีดี ของพรหม  
ของอริยบุคคล ของพระอริยะ ของพระอรหันต นี้คือ ผูมีจิตเปนสาธารณะ 

ผูใดมีคุณธรรม ท้ัง ๔ ประการดังท่ีกลาวมาแลวนี้ คือ 
๑. เมตตา คือ ความรักปรารถนาจะใหทุกชีวิตทุกวิญญาณเปนสุข 
๒. กรุณา คือ ความสงสารคิดชวยเหลือใหทุกชีวิตทุกวิญญาณพนทุกข 
๓. มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเม่ือทุกคนทุกชีวิตทุกวิญญาณไดดีมีสุข 
๔. อุเบกขา คือ การวางเฉยและวางตัว วางใจเปนกลาง ไมมีความลําเอียง 
ผูใดมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ สมบูรณแลว เปนผูท่ีมีน้ําใจอันสะอาดบริสุทธิ์ พรอมจะเปนผูให 

ยอมเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ชวยเหลือสังคม รูจักแบงปนทรัพยสินเงินทอง ชวยเหลือ      
ผูท่ีตกทุกขไดยาก มีความเอ้ืออาทรเอาใจใสเพ่ือนมนุษยรวมโลก และใชสติปญญาชวยแกไขบรรเทาปญหา         
ท่ีเกิดข้ึนในสังคม และสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึนกับชุมชนท่ีตนอาศัยอยู  

น้ีคือ คุณสมบัติของผูท่ีมีจิตเปนสาธารณะ เพราะมีคุณธรรม ๔ ประการนี้ ผูใดขาดคุณธรรม ๔ 
ประการนี้ ก็จะเปนคนท่ีไมมีจิตเปนสาธารณะ เห็นแกตัว ไมซ่ือสัตยสุจริต พรอมท่ีจะทุจริตคดโกงไดทุกเวลา  
ไมมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมมีความเสียสละทรัพยสินเงินทอง ชวยเหลือผูใด ทําความชั่วสรางความเดือดรอน
ใหกับครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศชาติบานเมือง และท้ังโลก 
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ใบความรูท่ี ๒ 
จิตสาธารณะ (Public Mind) 

 
จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม เพราะคําวา “สาธารณะ” คือ สิ่งท่ี

มิไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสาธารณะจึงเปนความรูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งท่ีเปนสาธารณะ ในสิทธิและหนาท่ี
จะดูแลและบํารุงรักษารวมกัน เชน การชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการไมท้ิงขยะลงในแหลงน้ํา ดูแล
รักษาสาธารณะสมบัติ เชน โทรศัพทสาธารณะ หลอดไฟท่ีใหแสงสวางตามถนนหนทาง แมแตการประหยัด
น้ําประปา หรือไฟฟาท่ีเปนของสวนรวม โดยใหเกิดประโยชนคุมคาตลอดจนชวยดูแลรักษา ใหความชวยเหลือ      
ผูตกทุกขไดยาก หรือผูท่ีรองขอความชวยเหลือเทาท่ีจะทําได ตลอดจนรวมมือกระทําเพ่ือใหเกิดปญหา หรือ
ชวยกันแกปญหา แตตองไมขัดตอกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

จิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม 
จิตสํานึกเพ่ือสวนรวมนั้น สามารถกระทําได โดยมีแนวทางเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. โดยการกระทําตนเอง ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบและเกิด         

ความเสียหายตอสวนรวม 
๒. มีบทบาทตอสังคมในการรักษาประโยชนของสวนรวม เพ่ือแกปญหาสรางสรรคสังคม ซ่ึงถือวาเปน

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
ความสําคัญของจิตสาธารณะ  
จิตสาธารณะเปนความรับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใตสํานึก ตลอดจนคุณธรรม

จริยธรรมซ่ึงอยูในจิตใจ และสงผลมาสูการกระทําภายนอก ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการขาดจิตสํานึก
ของคนสวนรวมในสังคมเปนสําคัญ เชน ปญหายาเสพติด ซ่ึงเกิดจากความเห็นแกตัวของผูขาย ไมนึกถึงปญหา
ท่ีเกิดข้ึนตอไปกับสังคม ปญหามลพิษตาง ๆ ท่ีเกิดจากความไมรับผิดชอบ ขาดจิตสํานึก เชน 

• การจอดรถยนตโดยไมดับเครื่องยนต ทําใหเกิดควันพิษ โดยเฉพาะในเมืองใหญ 
• ทรัพยากรปาไมถูกทําลาย 
• ปญหาเด็กถูกทอดท้ิง 
• การใชทางเทาสาธารณะเพ่ือประโยชนสวนตัว โดยไมคํานึงถึงสวนรวม 
• การท้ิงขยะลงแมน้ําลําคลอง 
• การฉีดสารเรงเนื้อแดงในสัตวเลี้ยง โดยเฉพาะสุกร ซ่ึงมีผลตอโรคภัยไขเจ็บในมนุษย เชน โรคมะเร็ง 
จิตสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคม เยาวชนตองใหความสําคัญและตระหนักในสิ่งนี้ 
ความรับผิดชอบตอตนเอง 
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเอง นับวาเปนพ้ืนฐานตอความรับผิดชอบตอสังคม ตัวอยาง      

ความรับผิดชอบตอตนเอง ดังนี้ 
๑. ต้ังใจศึกษาเลาเรียนหาความรู  
๒. รูจักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพใหแข็งแรงสมบรูณ 
๓. มีความประหยัดรูจักความพอดี 
๔. ประพฤติตัวใหเหมาะสม ละเวนการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสื่อมเสีย 
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๕. ทํางานท่ีรับมอบหมายใหสําเร็จ 
๖. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพ่ึงพาตนเองได 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
เปนการชวยเหลือสังคม ไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอนไดรับความเสียหาย เชน  
๑. มีความรับผิดชอบตอครอบครัว เชน เชื่อฟงพอแม ชวยเหลืองานบาน ไมทําใหพอแมเสียใจ 
๒. มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน ครูอาจารย เชน ต้ังใจเลาเรียน เชื่อฟงคําสั่งสอนของครู อาจารย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ชวยรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
๓. มีความรับผิดชอบตอบุคคลอ่ืน เชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ไมเอาเปรียบ เคารพสิทธิ        

ซ่ึงกันและกัน 
๔. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เชน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย รักษา

สมบัติของสวนรวม ใหความรวมมือตอสังคมในฐานะพลเมืองดี ใหความชวยเหลือ 
แนวทางการสรางจิตสาธารณะ  
การสรางจิตสาธารณะ เปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการอบรมสั่งสอน ถาใจตนเอง        

ไมยอมรับ จิตสาธารณะก็ไมเกิด ฉะนั้นคําวา "ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน" จึงมีความสําคัญสวนหนึ่งในการสราง        
จิตสาธารณะ ถาตนเองไมเห็นความสําคัญแลว คงไมมีใครบังคับได 

นอกจากใจของตนเองแลว แนวทางท่ีสําคัญในการจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการ ถาปฏิบัติไดก็จะ
เปนประโยชนตอตนเองและสังคม ดังนี้ 

๑. สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 

๒. ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคม ตองมีความรับผิดชอบ
ในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวม ท้ังตอประเทศชาติและโลกใบนี้ 

๓. ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของตนเองเชนกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข เชน ชวยกันดําเนินการใหโรงงานอุตสาหกรรมสรางบอพักนํ้าท้ิงกอนปลอย 
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

๔. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคน    
ทําความดีท้ังสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอสังคมดวย ทําใหเรา
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ตัวอยางหลักธรรมทางศาสนาท่ีเก่ียวของกับตนเอง 
พระพุทธศาสนา 

หลักคําสอนในการชวยเหลือ หรือพ่ึงพาตนเอง ท่ีพุทธศาสนิกชนไดยินจากพุทธสุภาษิตอยูเสมอ 
คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ หรือตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน 

คริสตศาสนา 
หลักคําสอนในศาสนาคริสต คือ ตองรูจักชวยเหลือตนเองกอน แลวพระเจาจะชวยทาน 

ศาสนาอิสลาม  
หลักคําสอนจะคลายกับคริสตศาสนา ก็คือ ใหรูจักชวยตนเอง และรูจักเปลี่ยนแปลงตนเอง   

ไปในทางท่ีดีเสียกอน แลวพระเจาจะชวยทาน 
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๕. ทํางานท่ีรับมอบหมายใหสําเร็จ 
๖. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพ่ึงพาตนเองได 
ความรับผิดชอบตอสังคม 
เปนการชวยเหลือสังคม ไมทําใหผูอ่ืนหรือสังคมเดือดรอนไดรับความเสียหาย เชน  
๑. มีความรับผิดชอบตอครอบครัว เชน เชื่อฟงพอแม ชวยเหลืองานบาน ไมทําใหพอแมเสียใจ 
๒. มีความรับผิดชอบตอโรงเรียน ครูอาจารย เชน ต้ังใจเลาเรียน เชื่อฟงคําสั่งสอนของครู อาจารย

ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ชวยรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
๓. มีความรับผิดชอบตอบุคคลอ่ืน เชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ไมเอาเปรียบ เคารพสิทธิ        

ซ่ึงกันและกัน 
๔. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เชน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมปฏิบัติตามกฎหมาย รักษา

สมบัติของสวนรวม ใหความรวมมือตอสังคมในฐานะพลเมืองดี ใหความชวยเหลือ 
แนวทางการสรางจิตสาธารณะ  
การสรางจิตสาธารณะ เปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการอบรมสั่งสอน ถาใจตนเอง        

ไมยอมรับ จิตสาธารณะก็ไมเกิด ฉะน้ันคําวา "ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน" จึงมีความสําคัญสวนหนึ่งในการสราง        
จิตสาธารณะ ถาตนเองไมเห็นความสําคัญแลว คงไมมีใครบังคับได 

นอกจากใจของตนเองแลว แนวทางท่ีสําคัญในการจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการ ถาปฏิบัติไดก็จะ
เปนประโยชนตอตนเองและสังคม ดังนี้ 

๑. สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพ หนาท่ี ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 

๒. ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคม ตองมีความรับผิดชอบ
ในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวม ท้ังตอประเทศชาติและโลกใบนี้ 

๓. ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของตนเองเชนกันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข เชน ชวยกันดําเนินการใหโรงงานอุตสาหกรรมสรางบอพักน้ําท้ิงกอนปลอย 
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 

๔. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนใหคน    
ทําความดีท้ังสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอสังคมดวย ทําใหเรา
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

ตัวอยางหลักธรรมทางศาสนาท่ีเก่ียวของกับตนเอง 
พระพุทธศาสนา 

หลักคําสอนในการชวยเหลือ หรือพ่ึงพาตนเอง ท่ีพุทธศาสนิกชนไดยินจากพุทธสุภาษิตอยูเสมอ 
คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ หรือตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน 

คริสตศาสนา 
หลักคําสอนในศาสนาคริสต คือ ตองรูจักชวยเหลือตนเองกอน แลวพระเจาจะชวยทาน 

ศาสนาอิสลาม  
หลักคําสอนจะคลายกับคริสตศาสนา ก็คือ ใหรูจักชวยตนเอง และรูจักเปลี่ยนแปลงตนเอง   

ไปในทางท่ีดีเสียกอน แลวพระเจาจะชวยทาน 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
 
หมู............................... 
คําช้ีแจง  ใหลูกเสือทุกหมู ศึกษาใบความรูท่ี ๑ ชวยกันระดมสมองวิเคราะห วาหัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ๘ ประการ ตรงกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารองขอใด ใชเวลาปฏิบัติงาน ๑๐ นาที  
            สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน ๓ นาที 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค คําปฏิญาณ กฎของลูกเสือ 
๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   

๒. ซ่ือสัตย สุจริต   

๓. มีวินัย   

๔. ใฝเรียนรู   

๕. อยูอยางพอเพียง   

๖. มุงม่ันในการทํางาน   

๗. รักความเปนไทย   

๘. มีจิตสาธารณะ   
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๒ 
การระดมสมองจัดทําแผนผังความคิด (Mind Mapping) 

 
หมู............................... 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือศึกษาใบความรูท่ี ๑ จับสลากหัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ แลวชวยกันระดม

สมองวิเคราะห จัดทําแผนผังความคิด ตามหัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ท่ีไดรับ
มอบหมาย และสรุปตามหัวขอท่ีกําหนดให ใชเวลาปฏิบัติงาน ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอ            
หนาชั้นเรียน ๓ นาที 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค เรื่อง............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ไดอะไรจากการปฏิบัติในครั้งนี้................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................. 
๒.  มีประโยชนอยางไร ................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................. 
 
 
        
                      
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอหนาช้ันเรียนการนําเสนอหนาช้ันเรียนหัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค หัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ๘ ประการประการ  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๒ 
การระดมสมองจัดทําแผนผังความคิด (Mind Mapping) 

 
หมู............................... 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือศึกษาใบความรูท่ี ๑ จับสลากหัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ แลวชวยกันระดม

สมองวิเคราะห จัดทําแผนผังความคิด ตามหัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ประการ ท่ีไดรับ
มอบหมาย และสรุปตามหัวขอท่ีกําหนดให ใชเวลาปฏิบัติงาน ๑๐ นาที สงตัวแทนนําเสนอ            
หนาชั้นเรียน ๓ นาที 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค เรื่อง............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.  ไดอะไรจากการปฏิบัติในครั้งนี้................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................. 
๒.  มีประโยชนอยางไร ................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................. 
 
 
        
                      
 
 
 
 
 
 

การนําเสนอหนาช้ันเรียนการนําเสนอหนาช้ันเรียนหัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค หัวขอคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ ๘ ประการประการ  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๓ 
แตงนิทาน 

 
หมู............................... 
คําช้ีแจง  ใหสมาชิกทุกหมูชวยแตงนิทานท่ีเก่ียวของกับเรื่องจิตอาสา โดยกําหนดตัวละครใหดังนี้ ชายหนุม ๑ คน 

ชายแก ๑ คน หญิงแก ๒ คน เด็กชาย ๓ คน เด็กหญิง ๓ คน ลูกสุนัข ๓ ตัว ใชเวลาปฏิบัติงาน ๑๐ 
นาที สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน ๓ นาที 

 
แบบประเมิน 

เรื่อง การสรางจิตอาสา (กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน) 

อันดับ รายงานการประเมิน ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

๑ ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางและวิธีการทํากิจกรรม       
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

  

๒ ผูเรียนพบท่ีปรึกษาเพ่ือหารือเก่ียวกับการทํากิจกรรม   

๓ ผูเรียนมีการเตรียมความพรอม เตรียมวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรม
กอนปฏิบัติกิจกรรม 

  

๔ ผูเรียนกําหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง   
๕ ผูเรียนกําหนดเปาหมายในการทํากิจกรรม   
๖ ผูเรียนมีการวางแผนและดําเนินการตามแผน   
๗ ผูเรียนมีการบันทึกเก่ียวกับการทํากิจกรรม   
๘ ผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาเพ่ือขอรองใหประเมินผลการทํางานของตน   
๙ ผูเรียนจัดทํารายงานการปฏิบัติการภายหลังการทํากิจกรรม   

๑๐ ผูเรียนมีการพูดคุยถึงปญหาและอุปสรรคภายหลังการทํากิจกรรม         
และหาทางแกไข 

  

ความคิดเห็น และ ขอเสนอแนะ................................................. 
                                      ลงชื่อ.................................................  
                                                                          (..................................................) 
                                                                                  ผูกํากับลูกเสือ 
เกณฑการประเมินผล 
ผลการปฏิบัติ  ๙ - ๑๐ ขอ อยูในระดับ   ดีมาก 
ผลการปฏิบัติ  ๗ - ๘  ขอ อยูในระดับ   ดี 
ผลการปฏิบัติ  ๕ - ๖  ขอ อยูในระดับ   ปานกลาง 
ผลการปฏิบัติ  ๓ - ๔  ขอ  อยูในระดับ   พอใช 
ผลการปฏิบัติ  ๑ - ๒  ขอ อยูในระดับ   ปรับปรุง 
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   บทเรียนท่ี ๘ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง                                          เวลา ๑๘๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนการเดินสํารวจและกิจกรรมตามฐานท่ีกําหนด 
๒. การประชุมกองครั้งพิเศษ 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสํารองสามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรม ในการประชุมกองครั้งพิเศษตามท่ีกําหนดให 

วัตถุประสงค 
เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. บอกความหมายของการประชุมกองครั้งพิเศษได 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมในการประชุมกองครั้งพิเศษได 
๓. เพ่ือเปนการทดสอบวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดได 
๔. นําความรูจากการปฏิบัติกิจกรรมในการประชุมกองครั้งพิเศษไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. พิธีเปดประชุมกอง   ๑๐ นาที 

(แกรนดฮาวล ชักธงข้ึน สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๒. เกมแชรคานตะครุบเหยื่อ ๑๐ นาที 
๓. การสอนตามเนื้อหา ๑๕๐ นาที 
๔. พิธีปดประชุมกอง ๑๐ นาที 

(แกรนดฮาวล ตรวจ ชักธงลง เลิก) 
 

การประชุมกองครั้งพิเศษ 
ความสําคัญของการประชุมกองครั้งพิเศษ เปนกิจกรรมสําคัญท่ีกองลูกเสือสํารองควรจัดใหกับลูกเสือ

สํารอง และควรจัดหลังไดเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ครบถวนแลว เพ่ือเปนการทดสอบบทเรียนท้ังหมดท่ีเรียนมาแลว 
สําหรับการประชุมกองครั้งพิเศษในหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาดครั้งนี้ เปนการประยุกตนําวิธีการจาก
กิจกรรมวอรคแรลลี การเขาฐานปฏิบัติกิจกรรม การประชุมกองครั้งพิเศษของหลักสูตรการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารอง ข้ันความรูชั้นสูง มาบูรณาการเปนรูปแบบเฉพาะสําหรับลูกเสือสํารองชอสะอาด 
การเตรียมการ 

๑. วิทยากรนัดหมายใหแตละหมูสี ประดิษฐ/พับกระดาษ ใหเปนรูปพาหนะตามท่ีหมูตัวเองจับสลากได 
เชน เรือ รถจักรยาน เครื่องบิน รถยนต เครื่องรอน 

๒. แตงกายใหเหมาะสมกับการเดินทางของหมูตนเอง เชน จับสลากไดการเดินทางทางเรือ ควรแตงกาย
อยางไร 
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   บทเรียนท่ี ๘ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับกิจกรรมกลางแจง                                          เวลา ๑๘๐ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนการเดินสํารวจและกิจกรรมตามฐานท่ีกําหนด 
๒. การประชุมกองครั้งพิเศษ 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือใหลูกเสือสํารองสามารถเขารวมและปฏิบัติกิจกรรม ในการประชุมกองครั้งพิเศษตามท่ีกําหนดให 

วัตถุประสงค 
เม่ือเรียนจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือสํารองสามารถ 
๑. บอกความหมายของการประชุมกองครั้งพิเศษได 
๒. ปฏิบัติกิจกรรมในการประชุมกองครั้งพิเศษได 
๓. เพ่ือเปนการทดสอบวิชาท่ีเรียนมาท้ังหมดได 
๔. นําความรูจากการปฏิบัติกิจกรรมในการประชุมกองครั้งพิเศษไปใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. พิธีเปดประชุมกอง   ๑๐ นาที 

(แกรนดฮาวล ชักธงข้ึน สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๒. เกมแชรคานตะครุบเหยื่อ ๑๐ นาที 
๓. การสอนตามเนื้อหา ๑๕๐ นาที 
๔. พิธีปดประชุมกอง ๑๐ นาที 

(แกรนดฮาวล ตรวจ ชักธงลง เลิก) 
 

การประชุมกองครั้งพิเศษ 
ความสําคัญของการประชุมกองครั้งพิเศษ เปนกิจกรรมสําคัญท่ีกองลูกเสือสํารองควรจัดใหกับลูกเสือ

สํารอง และควรจัดหลังไดเรียนรูในเรื่องตาง ๆ ครบถวนแลว เพ่ือเปนการทดสอบบทเรียนท้ังหมดท่ีเรียนมาแลว 
สําหรับการประชุมกองครั้งพิเศษในหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาดครั้งนี้ เปนการประยุกตนําวิธีการจาก
กิจกรรมวอรคแรลลี การเขาฐานปฏิบัติกิจกรรม การประชุมกองครั้งพิเศษของหลักสูตรการฝกอบรม
ผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารอง ข้ันความรูชั้นสูง มาบูรณาการเปนรูปแบบเฉพาะสําหรับลูกเสือสํารองชอสะอาด 
การเตรียมการ 

๑. วิทยากรนัดหมายใหแตละหมูสี ประดิษฐ/พับกระดาษ ใหเปนรูปพาหนะตามท่ีหมูตัวเองจับสลากได 
เชน เรือ รถจักรยาน เครื่องบิน รถยนต เครื่องรอน 

๒. แตงกายใหเหมาะสมกับการเดินทางของหมูตนเอง เชน จับสลากไดการเดินทางทางเรือ ควรแตงกาย
อยางไร 
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การดําเนินการ 
 ๑. พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธงข้ึน สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 ๒. วิทยากรชี้แจงกับลูกเสือวาตอไปนี้จะนําลูกเสือไปอยูคายพักแรมสถานท่ีหนึ่ง ซ่ึงลูกเสือจะตอง
เดินทางดวยพาหนะท่ีหมูตนเองจับสลากได ชวงระหวางการเดินทางตองแสดงบทบาทสมมุติใหเหมาะสมกับ
พาหนะท่ีเดินทาง แตละหมูประดิษฐ/พับกระดาษ พาหนะของหมูตัวเอง เลือกลําท่ีดีท่ีสุดหนึ่งลําสําหรับ       
การเดินทาง ในขณะเดินทางลูกเสือจะตองผานดานตาง ๆ ในการเดินทางครั้งนี้ มีสมาชิกในหมูลูกเสือ ๑ คน 
ประสบอุบัติเหตุขาขางขวาหักเดินไมได ซ่ึงเพ่ือน ๆ จะตองพาไปดวยตลอดการเดินทาง และดานตาง ๆ ท่ีลูกเสือ
ตองผาน มีดังนี้   

 
   
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
พาหนะของหมูเลือกลําท่ีดีท่ีสดุหน่ึงลําสําหรับการเดินทางพาหนะของหมูเลือกลําท่ีดีท่ีสดุหน่ึงลําสําหรับการเดินทาง  

 
๒.๑ ดานศุลกากร ซ่ึงจะตรวจเครื่องแบบ ยานพาหนะ เชือก และแตละหมูจะตองกลาว        

คติพจนของลูกเสือสํารอง ซ่ึงจะเปนรหัสในการผานดานแตละดาน 
๒.๒ ขณะเดินทางใหแตละหมูสี สังเกตเสนทางการเดินซ่ึงจะมีไหมพรมตามสีหมูเปน

สัญลักษณ ใหแตละหมูสีเก็บไหมพรมของหมูสีตัวเองไปดวย พรอมเดินทางตามเสนไหมพรหม 
แตละกลุมจะมีเสนทางในการเดินทางแตกตางกันไป ดังนี้ 
• หมูสีท่ี ๑ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๑ ตอไปสถานีท่ี ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
• หมูสีท่ี ๒ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๒ ตอไปสถานีท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๑ 
• หมูสีท่ี ๓ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๓ ตอไปสถานีท่ี ๔, ๕, ๖, ๑, ๒ 
• หมูสีท่ี ๔ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๔ ตอไปสถานีท่ี ๕, ๖, ๑, ๒, ๓ 
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• หมูสีท่ี ๕ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๕ ตอไปสถานีท่ี ๖, ๑, ๒, ๓, ๔ 
• หมูสีท่ี ๖ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๖ ตอไปสถานีท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
เม่ือเดินทางถึงสถานีใด ใหปฏิบัติกิจกรรมตามสถานีนั้นใหสําเร็จ ถึงจะเดินทางตอได 

และเม่ือปฏิบัติงานครบทุกสถานี แตละหมูจะตองพาสมาชิกเดินทางไปรวมกันยังสถานีท่ี ๗ 
  ๒.๓ สถานีท่ีปฏิบัติกิจกรรม มี ๖ สถานี ดังนี้ 

สถานีท่ี ๑ ฤๅษีตาไฟ (ทดสอบความซ่ือสัตย) 
• เดินทางถึงสถานี พบฤๅษีตาไฟ แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการรองเพลง     

“ความซ่ือสัตย” พรอม ๆ กัน ๒ รอบ 
• ฤๅษีตาไฟจะทดสอบลูกเสือเรื่องความซ่ือสัตย โดยการใหเลนเกมวิวัฒนาการ 
• กอนออกจากสถานี ทองคติพจนของลูกเสือสํารอง ๓ ครั้ง เดินทางตามไหมพรม 

ตามสีของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
 

 
 
 
 

          
สถานีท่ี สถานีท่ี ๑ ๑ ฤๅษีตาไฟฤๅษีตาไฟ  

สถานีท่ี ๒ นางฟา (ทดสอบจิตอาสา) 
• เดินทางถึงสถานี พบนางฟา แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองกฎของลูกเสือ

สํารองพรอม ๆ กัน 
• นางฟาแจงวามีอุบัติเหตุรถมอเตอรไซดเฉ่ียวชน และมีผูไดรับบาดเจ็บตองการ

ความชวยเหลือ 
• สังเกตการณแกปญหาของแตละหมู 
• กอนออกจากสถานี ทองกฎของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน เดินทางตามไหมพรม 

ตามสีของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
        
 
 
 
 
 
 
 

สถานีท่ี สถานีท่ี ๒ ๒ นางฟานางฟา  
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• หมูสีท่ี ๕ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๕ ตอไปสถานีท่ี ๖, ๑, ๒, ๓, ๔ 
• หมูสีท่ี ๖ จะเดินทางไปยังสถานีท่ี ๖ ตอไปสถานีท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
เม่ือเดินทางถึงสถานีใด ใหปฏิบัติกิจกรรมตามสถานีนั้นใหสําเร็จ ถึงจะเดินทางตอได 

และเม่ือปฏิบัติงานครบทุกสถานี แตละหมูจะตองพาสมาชิกเดินทางไปรวมกันยังสถานีท่ี ๗ 
  ๒.๓ สถานีท่ีปฏิบัติกิจกรรม มี ๖ สถานี ดังนี้ 

สถานีท่ี ๑ ฤๅษีตาไฟ (ทดสอบความซ่ือสัตย) 
• เดินทางถึงสถานี พบฤๅษีตาไฟ แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการรองเพลง     

“ความซ่ือสัตย” พรอม ๆ กัน ๒ รอบ 
• ฤๅษีตาไฟจะทดสอบลูกเสือเรื่องความซ่ือสัตย โดยการใหเลนเกมวิวัฒนาการ 
• กอนออกจากสถานี ทองคติพจนของลูกเสือสํารอง ๓ ครั้ง เดินทางตามไหมพรม 

ตามสีของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
 

 
 
 
 

          
สถานีท่ี สถานีท่ี ๑ ๑ ฤๅษีตาไฟฤๅษีตาไฟ  

สถานีท่ี ๒ นางฟา (ทดสอบจิตอาสา) 
• เดินทางถึงสถานี พบนางฟา แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองกฎของลูกเสือ

สํารองพรอม ๆ กัน 
• นางฟาแจงวามีอุบัติเหตุรถมอเตอรไซดเฉ่ียวชน และมีผูไดรับบาดเจ็บตองการ

ความชวยเหลือ 
• สังเกตการณแกปญหาของแตละหมู 
• กอนออกจากสถานี ทองกฎของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน เดินทางตามไหมพรม 

ตามสีของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
        
 
 
 
 
 
 
 

สถานีท่ี สถานีท่ี ๒ ๒ นางฟานางฟา  
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สถานีท่ี ๓ คุณตาหลงทาง (ทดสอบความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) 
• เดินทางถึงสถานี พบคุณตาหลงทาง แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองคําปฏิญาณ

ของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน 
• คุณตาท่ีหลงทางกลับบานไมไดเลาเรื่องราวของตนเองใหลูกเสือฟง 
• ลูกเสือระดมสมองหาวิธีชวยเหลือคุณตากลับบาน สงตัวแทนออกมานําเสนอ 
• สังเกตการณแกปญหาของแตละหมู 
• กอนออกจากสถานี ทองคําปฏิญาณของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน เดินทางตาม

ไหมพรมตามสีของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
 

 
 
 
 

 
       

สถานีท่ี สถานีท่ี ๓ ๓ คุณตาหลงทางคุณตาหลงทาง  
 

สถานีท่ี ๔ ตํารวจ (ทดสอบ การรูจักเคารพกฎหมาย “กฎหมายเรื่องใกลตัว”) 
• เดินทางถึงสถานี พบตํารวจ แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการรองเพลง “หนาท่ีเด็ก”  

๒ รอบ 
• ตํารวจแจงใหลูกเสือทราบวาในสถานีนี้ ใหลูกเสือแยกขอความวาขอความใด       

เปนหนาท่ีของประชาชนชาวไทย และคุณลักษณะพลเมืองไทยท่ีดี สงตัวแทนออกมานําเสนอ 
• ตํารวจกับลูกเสือ รวมตรวจสอบความถูกตองของผลงาน 
• กอนออกจากสถานี รองเพลงหนาท่ีเด็ก ๒ รอบ เดินทางตามไหมพรมตามสีของ

หมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
สถานีท่ี ๕ ซุปเปอรแมนและจอมโจรตาเดียว (การรูจักเคารพตนเองและผูอ่ืน) 
• เดินทางถึงสถานี พบซุปเปอรแมน แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองคติพจน       

๓ ครั้ง พรอม ๆ กัน 
• จอมโจรตาเดียวจับตัวลูกเสือคนหนึ่งเปนตัวประกันแลวเริ่มทรมาน ตัวประกัน

ซุปเปอรแมนเจรจากับจอมโจรตาเดียวหาวิธีแลกตัวประกันกลับคืน จอมโจรตาเดียวใหลูกเสือแบงออกเปน         
๒ กลุมยอย กลุมหนึ่งทําหนาท่ีแสดงทาทางตามสถานการณท่ีจอมโจรตาเดียวกําหนด อีกกลุมทําหนาท่ีทาย      
ใหถูกตอง จอมโจรตาเดียวถึงจะปลอยตัวประกัน 

• กอนออกจากสถานี ทองคติพจน ๓ ครั้ง พรอม ๆ กัน เดินทางตามไหมพรมตามสี
ของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
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สถานีท่ี สถานีท่ี ๕ ๕ ซุปเปอรแมนและจอมโจรตาเดียวซุปเปอรแมนและจอมโจรตาเดียว  

 
สถานีท่ี ๖ เมาคลี  
• เดินทางถึงสถานี พบเมาคลี แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการผูกเง่ือนลูกเสือสํารอง

ท่ีเคยเรียนมา หมูละอยางนอย ๑ เง่ือน 
• เมาคลีแจงกับลูกเสือวาการจะดํารงชีพอยูในปา ซ่ึงจะตองมีอุปสรรคมากมาย 

ลูกเสือตองมีเพ่ือนท่ีรักและไวใจได ใหลูกเสือจับคูกับเพ่ือนท่ีไวใจท่ีสุด ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือนรักเพ่ือนเลิฟ 
• เมาคลีกับลูกเสือสรุปสิ่งท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 
• กอนออกจากสถานี ทดสอบการผูกเง่ือนลูกเสือสํารองท่ีเคยเรียนมา หมูละ       

อยางนอย ๑ เง่ือน เดินทางตามไหมพรมตามสีของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
 

         
 
 
 

 
สถานีท่ี สถานีท่ี ๖ ๖ เมาคลีเมาคลี  

สถานีท่ี ๗ อาเคลา  
• เปนสถานีรวมท่ีทุกหมูหลังจากปฏิบัติกิจกรรมครบท้ัง ๖ สถานี จะมารวมกัน       

ซ่ึงสถานีนี้ จะพบกับอาเคลาและกอนหินศักด์ิสิทธิ์ 
• ใหลูกเสือต้ังแถวรัศมี ยืนตอหนาอาเคลาและกอนหินศักด์ิสิทธิ์  ใหนายหมู         

ทุกหมูใชมือซายสัมผัสกอนหิน มือขวาวางทาบท่ีอกซายใกลหัวใจ สมาชิกคนอ่ืนใชมือซายจับไหลคนขางหนา 
มือขวาวางทาบท่ีอกซายใกลหัวใจเชนเดียวกัน 

• อาเคลาปลูกฝงเรื่องของความซ่ือสัตย และนํากลาวนําคําม่ันสัญญา ดังนี้ 
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ขาพเจาลูกเสือสํารองชอสะอาด ขอใหคําม่ันสัญญาตอท้ัง ๓ สถาบันวา 
ขอ ๑. ขาจะจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ขอ ๒. ขาจะปองกันและปราบปรามการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในครอบครัวและ

โรงเรียนตลอดไป 
ขอ ๓. ขาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนคนซ่ือสัตยตลอดไป 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีท่ี สถานีท่ี ๗ ๗ อาเคลาอาเคลา  
 

 
       
 
 
 

 
                   การปดประชุมกองการปดประชุมกอง  
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สรุปกิจกรรม 
๑. เสร็จกิจกรรม ใหแตละหมูสงตัวแทนสรุปกิจกรรมในหัวขอ ตอไปนี้ 

๑.๑ สถานีท่ีหมูของลูกเสือมีปญหา/ประทับใจมากท่ีสุด 
๑.๒ ในการเดินทางตามไหมพรมใหขอคิดเรื่องใดบาง สํารวจไหมพรมของแตละหมูวามี    

ไหมพรมของหมูอ่ืนติดมาบางหรือไม  
๑.๓ จากสถานีท่ีกําหนดใหมีสมาชิก ๑ คน ประสบอุบัติเหตุขาหัก แตละกลุมมีวิธีดําเนินการ

อยางไรในตลอดการเดินทาง บุคคลท่ีประสบอุบัติเหตุรูสึกอยางไรท่ีตองเปนภาระใหกับเพ่ือน ๆ และเพ่ือน ๆ 
รูสึกอยางไรท่ีตองนําเขาไปดวย 

๑.๔ ลูกเสือจะนํากิจกรรมนี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร 
พิธีปดประชุมกอง (เวลา ๑๐ นาที) 

• นัดหมาย 
• ตรวจเครื่องแตงกาย  
• แกรนดฮาวล ชักธงลง เลิก 

ข้ันประเมินผล 
๑. ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานในสถานี 
๒. สังเกตการปฏิบัติงานของแตละหมู 

ส่ือการสอน 
๑. ใบความรูท่ี ๑ พิธีเปด - ประชุมกอง 
๒. ใบความรูท่ี ๒ การพับเรือ 

           ๓. ใบความรูท่ี ๓ เกมแชรคานตะครุบเหยื่อ 
  ๔. ใบความรูท่ี ๔ การฝกอบรมโดยระบบฐานและวิธีการปฏิบัติ 

  ๕. ใบงานท่ี ๑ - ๖ 
การประเมินผล 

๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และผลการปฏิบัติงานในแตละสถานี 
๒. เครื่องมือวัดผล : แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
๒.๒ แบบประเมินใบงานกิจกรรมท่ี ๑ - ๖ 

๓. เกณฑการประเมิน : มีผลการประเมิน ผานเกณฑท่ีกําหนด 
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ใบความรูท่ี ๑ 
การเปด - ปดประชุมกองลูกเสือสํารอง 

 
พิธีการ : แกรนดฮาวล ชักธงข้ึน - สวดมนต - สงบนิ่ง - ตรวจ - แยก 

๑. แกรนดฮาวล ผูกํากับยืนหนาเสาธง หางจากเสาธง ๓ กาว เรียกลูกเสือทําแกรนดฮาวล มีรองผูกํากับ
ยืนอยูดานหลังผูกํากับ และนอกวงกลม (ศึกษาวิธีทําแกรนดฮาวลในหนาถัดไป) หลังจากทําแกรนดฮาวล 
ลูกเสือทุกคนอยูในทาตรง 

๒. ชักธงข้ึน ใหจัดลูกเสือท่ีเปนหมูบริการหรือทําหนาท่ีหมูบริการ ๒ คน เปนผูชักธง คือ ใหเดินเขาไป
หางจากเสาธงประมาณ ๓ กาว ท้ังสองแสดงความเคารพ แลวคนหนึ่งกาวไปขางหนา ๒ กาว เพ่ือแกเชือกธง
แลวถอยหลังกลับมาท่ีเดิม ผูกํากับออกคําสั่ง “แพ็ก - วันทยหัตถ” ลูกเสือในวงกลมท้ังหมดทําวันทยหัตถ     
พรอมกัน รวมท้ังผูกํากับและรองผูกํากับอ่ืน ๆ ทําวันทยหัตถ ๓ นิ้ว หมูบริการนํารองเพลงชาติ สองคนชวยกัน
ชักธงชาติข้ึนสูยอดเสา พอธงชาติข้ึนยอดเสาแลวคนหนึ่งเดินเขาไปผูกเชือกธง อีกคนหนึ่งยืนอยูในทาตรง      
(ไมตองทําวันทยหัตถ) เม่ือผูกเชือกเรียบรอยแลวใหถอยหลัง ๒ กาว มาหาคนท่ีกําลังยืนรออยู ท้ังสองคนทํา
วันทยหัตถ ลดมือลง (ขณะแถวในวงกลม ทุกคนยังอยูในทาวันทยหัตถ) แลวทําวันทยหัตถเหมือนลูกเสือในแถว 
ผูกํากับและผูบังคับบัญชาลูกเสืออ่ืน ๆ ใหลดมือลงพรอมกับลูกเสือสองคนท่ีชักธง (กอนวิ่งกลับไปเขาท่ี) 

๓. สวดมนต พอลดมือลงแลว ทุกคนอยูในทาตรงแลวถอดหมวก เตรียมตัวสวดมนต หมูบริการนํา      
สวดมนต 

๔. สงบนิ่ง เม่ือสวดมนตจบแลว ทุกคนสงบนิ่ง 
๕. ตรวจ การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได เชน เครื่องแบบ เล็บ ฟน ความสะอาดอ่ืน ๆ (ผูกํากับ

เปนผูสั่งกอนจะตรวจอะไร) แตการตรวจในตอนปดนั้น ใหตรวจเครื่องแบบอยางเดียว เพราะเหตุวาลูกเสือเรียน
มาเปนเวลานานแลว เคร่ืองแตงกายยอมไมเรียบรอยและจะตองแตงเครื่องแบบกลับบาน ผานท่ีชุมชน      
หลายแหง ถาไมเรียบรอยอาจนําความเสื่อมเสียมาสูกองลูกเสือของตนได 

วิธีตรวจ 
ตามปกติผูกํากับจะใหรองผูกํากับเปนผูตรวจ แตบางกรณีรองผูกํากับไมอยูหรือมีนอย ผูกํากับจะให     

นายหมูตรวจแทนก็ได ถารองผูกํากับตรวจ รองผูกํากับท่ีจะไปตรวจนั้นตองทําความเคารพ (วันทยหัตถ) ผูกํากับ
เสียกอน แลวจึงไปตรวจหมูลูกเสือ พอไปถึงหนาลูกเสือท่ีจะรับตรวจ นายหมูสั่งลูกเสือในหมูของตนวา “หมูสี
..................ตรง” ลูกเสือทุกคนยืนตรง นายหมูคนเดียวทําวันทยหัตถ แลวลดมือลงกาวไปขางหนา ๑ กาว            
ทําวันทยหัตถแลวรายงานวา “หมูสี..................พรอมท่ีจะรับการตรวจแลว (ครับ)” 

เม่ือรายงานจบ ลดมือลงถอยหลังเขาท่ีเดิม ผูตรวจจะตรวจตัวนายหมูกอน แลวจึงตรวจลูกหมูตอไป 
ขณะท่ีตรวจลูกหมูนั้นใหนายหมูตามไปดวย เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงขอบกพรองของลูกหมู เม่ือตรวจครบทุกคนแลว
ใหนายหมูกลับเขาท่ี ทําวันทยหัตถพรอมกลาวขอบคุณผูตรวจ จากนั้นนายหมูจึงสั่งลูกหมูพัก รองผูกํากับ      
ท่ีไปตรวจ รายงานผลการตรวจใหผูกํากับทราบ คนไหนตรวจเสร็จกอนก็ใหรายงานกอนโดยไมตองรอกัน         
ถานายหมูตรวจ เม่ือไดยินคําสั่งผูกํากับสั่งวา “นายหมูตรวจ” ใหรองนายหมูวิ่งออมดานหลังหมูของตนไปยืน
แทนท่ีนายหมูและทําหนาท่ีเสมือนนายหมู สวนนายหมูใหกาวออกมาขางหนาแถวของตนและทําหนาท่ีเสมือน
รองผูกํากับ (วิธีตรวจก็เชนเดียวกับรองผูกํากับตรวจ) และเม่ือตรวจเสร็จแลว ใหยืนรออยูกอน จนเห็นวาทุกหมู
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ถอยเขาท่ีจนครบทุกคน แลวผูกํากับจึงสั่งเขาท่ี 
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๖. นัดหมายและแยก ผูกํากับนัดหมายลูกเสือท่ีจะตองปฏิบัติกิจกรรมตอไป แลวจึงออกคําสั่ง “แพ็ก - 
แยก” ใหลูกเสือทุกคนทําขวาหันแลวแยกยายกันไป 

 
 

 
   
 
 
 
 

การทําแกรนดฮาวลการทําแกรนดฮาวล  
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีการ : แกรนดฮาวล - ตรวจ -  ชักธงลง - เลิก 

๑. แกรนดฮาวล ปฏิบัติเชนเดียวตอนเปดประชุมกอง 
๒. ชักธงลง ปฏิบัติเชนเดียวกับตอนเปดประชุมกอง แตไมตองรองเพลงชาติ และไมตองเปานกหวีด 
๓. เลิก เม่ือชักธงลงแลว ผูชักธงทําวันทยหัตถ กลับเขาท่ีเรียบรอยแลว ผูกํากับสั่ง “มือลง” หลังจากนั้น 

ผูกํากับสั่ง “แพ็ก - เลิก” ลูกเสือทุกคนทําวันทยหัตถตอผูกํากับ (ผูกํากับทําวันทยหัตถตอบ) แลวทําขวาหัน
แยกยายกันกลับได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การปดประชุมกอง 
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๑. ผูกํากับเรียกลูกเสือ 
วงกลม (แกวงมือรอบตัว ๓ - ๔ 
นายหมูบริการยืนตรงหนาผูกํากับ

 

 

 

 

 

 

๒. ขยายแถว โดยผูกํากับผายมือออกดานขางเล็กนอย ลูกเสื
แขนตึง ผูกํากับเอามือลง เม่ือลูกเสือจัดแถวเรียบรอยแลวใหเอามือลงแนบลําตัว

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ผูกํากับลูกเสือตรวจดูเห็นวาวงกลมเรียบรอยดีแลว ใหกางแขนออกไปขาง ๆ เสมอไหลขนานกับพ้ืน 

นิ้วท้ัง ๕ ชิดกัน ฝามือแบหงายแลวพลิกฝามือคว่ําลง
นั่งลงทันที ใหนั่งลงบนสนเทาท้ังสอง แขนท้ังสองเหยียดตรงอยูร
ออกเล็กนอย นิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือเหยียดชิดกันและแตะพ้ืน นิ้วอ่ืน ๆ งอไวในอุงมือ 
นิ้วนางกับนิ้วกอย) 
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ผูกํากับเรียกลูกเสือ “แพ็ก แพ็ก แพ็ก” (ครั้งท่ี ๓ ออกเสียงหนัก) พรอมทําสัญญาณมือเรียกแถว
๔ ครั้ง) ลูกเสือรองรับ “แพก” พรอมกัน แลววิ่งมาเขาแถวรูปวงกลมรอบผูกํากับ 

นายหมูบริการยืนตรงหนาผูกํากับ 

 

โดยผูกํากับผายมือออกดานขางเล็กนอย ลูกเสือจับมือกันขยายแถวเปนวงกลมใหญ 
ผูกํากับเอามือลง เม่ือลูกเสือจัดแถวเรียบรอยแลวใหเอามือลงแนบลําตัว 

 

ผูกํากับลูกเสือตรวจดูเห็นวาวงกลมเรียบรอยดีแลว ใหกางแขนออกไปขาง ๆ เสมอไหลขนานกับพ้ืน 
ชิดกัน ฝามือแบหงายแลวพลิกฝามือคว่ําลงและงองุม เปนสัญญาณใหลูกเสือนั่งลง ลูกเสือสํารองทุกคน

นั่งลงทันที ใหนั่งลงบนสนเทาท้ังสอง แขนท้ังสองเหยียดตรงอยูระหวางเขา มือท้ังสองหางกันพอควร แบะเขา
ออกเล็กนอย นิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือเหยียดชิดกันและแตะพ้ืน นิ้วอ่ืน ๆ งอไวในอุงมือ 

การทําแกรนดฮาวล 

พรอมทําสัญญาณมือเรียกแถว
พรอมกัน แลววิ่งมาเขาแถวรูปวงกลมรอบผูกํากับ 

อจับมือกันขยายแถวเปนวงกลมใหญ        

ผูกํากับลูกเสือตรวจดูเห็นวาวงกลมเรียบรอยดีแลว ใหกางแขนออกไปขาง ๆ เสมอไหลขนานกับพ้ืน 
ละงองุม เปนสัญญาณใหลูกเสือนั่งลง ลูกเสือสํารองทุกคน

ะหวางเขา มือท้ังสองหางกันพอควร แบะเขา
ออกเล็กนอย นิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือเหยียดชิดกันและแตะพ้ืน นิ้วอ่ืน ๆ งอไวในอุงมือ (คือนิ้วหัวแมมือกด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ผูกํากับลูกเสือพลิกฝามือท้ังสองหงายข้ึน เปนสัญญาณใหลูกเสือรอง

รองข้ึนพรอมกันวา “อา - เค - 
ยืนข้ึน เทาท้ังสองชิดติดกัน พรอมกับยกมือท้ังสองท่ีอยูในทานั่งไปไวเหนือหูและชิดหู

 
 

 
 
 
 
๕. นายหมูลูกเสือซ่ึงทําหนาท่ีเปนหมูบริการในวันนั้น 

- จงทําดี - จงทําดี” การรองใหหันไปทางซาย
คําท่ีสามแลว ใหลูกเสือทุกคนลดมือซายมาแนบลําตัวอยางวองไว สวนมือขวาลดลงมาทําทาวันทยหัตถ 
แลวรองข้ึนพรอมกันวา “เราจะทําดี 
ลูกเสือสํารอง (สองนิ้ว) เปนการรับการเคารพของลูกเสือ
รองผูกํากับอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกวงกลมอยูในทาตรง 
ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตอไป 
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ผูกํากับลูกเสือพลิกฝามือท้ังสองหงายข้ึน เปนสัญญาณใหลูกเสือรอง ลูกเสือสํารองทุกคน
 ลา เรา - จะ - ทําดี - ท่ี - สุด” พอขาดคําวา “สุด”

ยืนข้ึน เทาท้ังสองชิดติดกัน พรอมกับยกมือท้ังสองท่ีอยูในทานั่งไปไวเหนือหูและชิดห ู

 

นายหมูลูกเสือซ่ึงทําหนาท่ีเปนหมูบริการในวันนั้น (ท่ีหันหนาตรงกับผูกํากับ
การรองใหหันไปทางซาย กอนตรงหนา - ขวา ทีละครั้ง (เวลารองไมตองผงกศีรษะ

ท่ีสามแลว ใหลูกเสือทุกคนลดมือซายมาแนบลําตัวอยางวองไว สวนมือขวาลดลงมาทําทาวันทยหัตถ 
เราจะทําดี - จะทําดี - จะทําดี” ขณะท่ีลูกเสือกลาว ใหผูกํากับทําวันทยหัตถตามแบบ
เปนการรับการเคารพของลูกเสือ และอาจจะกลาวคําขอบใจหรือคําอ่ืนใดท่ีสั้น ๆ 

อ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกวงกลมอยูในทาตรง เสร็จแลวผูกํากับและลูกเสือลดมือลงอยูในทาตรง ผูกํากับสั่งให

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหนา 
” ใหลูกเสือทุกคนกระโดด 
 

ท่ีหันหนาตรงกับผูกํากับ) จะรองข้ึนวา “จงทําดี 
เวลารองไมตองผงกศีรษะ) เม่ือสิ้น

ท่ีสามแลว ใหลูกเสือทุกคนลดมือซายมาแนบลําตัวอยางวองไว สวนมือขวาลดลงมาทําทาวันทยหัตถ        
ขณะท่ีลูกเสือกลาว ใหผูกํากับทําวันทยหัตถตามแบบ

าวคําขอบใจหรือคําอ่ืนใดท่ีสั้น ๆ ก็ได 
เสร็จแลวผูกํากับและลูกเสือลดมือลงอยูในทาตรง ผูกํากับสั่งให
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๔. ผูกํากับลูกเสือพลิกฝามือท้ังสองหงายข้ึน เปนสัญญาณใหลูกเสือรอง

รองข้ึนพรอมกันวา “อา - เค - 
ยืนข้ึน เทาท้ังสองชิดติดกัน พรอมกับยกมือท้ังสองท่ีอยูในทานั่งไปไวเหนือหูและชิดหู
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คําท่ีสามแลว ใหลูกเสือทุกคนลดมือซายมาแนบลําตัวอยางวองไว สวนมือขวาลดลงมาทําทาวันทยหัตถ 
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ใบความรูท่ี ๒ 
การพับเรือ 

 
อุปกรณ 

กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผา ๑ แผน 
วิธีทํา 

๑. พับครึ่งกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผา ทางดานยาว 
๒. พับครึ่งอีกครั้งเพ่ือเปนแนวในการพับสามเหลี่ยม ตรงมุมใหลงมาชนกัน ท้ัง ๒ ดาน 
๓. พับฐานท่ีเหลือของกระดาษข้ึนมาใหชนกันพอดี สลับ ๒ ดาน 
๔. คลี่กระดาษดานลางออก เพ่ือท่ีจะพับเปนรูปสี่เหลี่ยม พับดานลางข้ึน 
๕. ดึงปกออก จะไดเรือกระดาษสวย ๆ ๑ ลํา 
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การพับเครื่องบิน 
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การพับเครื่องบิน 
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การพับเรือสําปน 
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ใบความรูท่ี ๓ 
เกมแชรคานตะครุบเหย่ือ 

 
วิธีเลนเกม 

๑. แบงลูกเสือสํารองออกเปน ๒ แถว แถวละเทา ๆ กัน โดยใหแถวหนึ่งเปนหมาปา (เหยื่อ) และใหอีก
แถวหนึ่งเปนเสือโครง (แชรคาน) 

๒. ใหท้ังสองแถวหันหนาเขาหากัน หางกันประมาณ ๑ เมตร มีเสนก้ันแดน 
๓. ใหทุกคนนั่งลง หมาปานั่งลงในทาท่ีพรอมจะวิ่งหนี เสือใหนั่งในทาท่ีเตรียมจะตะครุบ 
๔. เม่ือไดยินสัญญาณใหเริ่ม ใหฝายเสือกระโดดตะครุบหมาปา สวนหมาปาตองรีบกระโดดหนี 
๕. ถาหมาปากระโดดหนีไมทันและถูกเสือตะครุบ จะถือวาตายตองออกจากการเลน 
๖. เม่ือถึงเวลาเปลี่ยนใหแถวท้ังสองสลับกันเปนเสือโครงและหมาปา เลนกันตอไปจนหมดเวลา แถวใด

เหลือนอยท่ีสุดเปนฝายแพ 
 
 
 
 

         

   
 
 
 
 
  
 
      เสือโครง เสือโครง ((แชรคานแชรคาน)                             )                                                                                     หมาปาหมาปา  
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ใบความรูท่ี ๓ 
เกมแชรคานตะครุบเหย่ือ 

 
วิธีเลนเกม 

๑. แบงลูกเสือสํารองออกเปน ๒ แถว แถวละเทา ๆ กัน โดยใหแถวหนึ่งเปนหมาปา (เหยื่อ) และใหอีก
แถวหนึ่งเปนเสือโครง (แชรคาน) 

๒. ใหท้ังสองแถวหันหนาเขาหากัน หางกันประมาณ ๑ เมตร มีเสนก้ันแดน 
๓. ใหทุกคนนั่งลง หมาปานั่งลงในทาท่ีพรอมจะวิ่งหนี เสือใหนั่งในทาท่ีเตรียมจะตะครุบ 
๔. เม่ือไดยินสัญญาณใหเริ่ม ใหฝายเสือกระโดดตะครุบหมาปา สวนหมาปาตองรีบกระโดดหนี 
๕. ถาหมาปากระโดดหนีไมทันและถูกเสือตะครุบ จะถือวาตายตองออกจากการเลน 
๖. เม่ือถึงเวลาเปลี่ยนใหแถวท้ังสองสลับกันเปนเสือโครงและหมาปา เลนกันตอไปจนหมดเวลา แถวใด

เหลือนอยท่ีสุดเปนฝายแพ 
 
 
 
 

         

   
 
 
 
 
  
 
      เสือโครง เสือโครง ((แชรคานแชรคาน)                             )                                                                                     หมาปาหมาปา  
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ใบความรูท่ี ๔ 
การฝกอบรมโดยระบบฐานและวิธีการปฏิบัติ 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูอยางท่ัวถึงในเวลาจํากัด และปฏิบัติในการเขาเรียนเปนฐานอยาง
ถูกตอง 
ระบบฐาน 

ระบบฐานเปนวิธีการใหความรูโดยตรง ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนหลายประการ คือ 
๑. เขาใจปญหาและเนื้อหาวิชาไดด ี
๒. ซักถามหรืออภิปรายไดอยางอิสระ 
๓. ไดรับการถายทอดความรูและเกิดทักษะอยางท่ัวถึง 

การปฏิบัติเก่ียวกับระบบฐาน 
๑. จัดเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม 
๒. วิทยากรประจําฐานตองมีความรูและมีการเตรียมการลวงหนา 
๓. เครื่องมือ อุปกรณตองพรอมในสภาพใชการไดด ี
๔. แตละฐานตองเหมาะสมท้ังระยะทาง เวลา และสถานท่ี 

วิธีการเขาฐาน 
ใหสมาชิกแตละหมูไดหมุนเวียนไปไดทุกฐาน ๆ ละ ๑ หมู หรือ ๒ หมู 
๑. เม่ือนายหมูนําหมูมาเขาฐานและเขาแถวหนาวิทยากรผูประจําฐานเรียบรอยแลว (ยืนหางจาก        

ผูกํากับ ๓ กาว) นายหมูสั่ง “หมูสี......ตรง” นายหมูทําวันทยหัตถ (แบบลูกเสือสํารอง) แลวลดมือลง กาวเทาซาย
ไปขางหนา ๑ กาว กาวเทาขวาชิด ทําวันทยหัตถ แลวรายงาน “หมูสี…..พรอมท่ีจะรับการฝกอบรมแลวครับ/
คะ” เสร็จแลวถอยหลังเขาท่ีเดิมทําวันทยหัตถ ลดมือลงและสั่ง “ตามระเบียบ พัก”  

๒. วิทยากรประจําฐานนัดหมายเรื่องท่ีจะฝกอบรมแลวสั่ง “หมูสี.......ตรง”“แยก” วิทยากรประจําฐาน
นัดหมายเรื่องท่ีจะฝกอบรมแลวสั่ง “หมูสี... ตรง” “แยก” เริ่มฝกอบรมในฐานตามคําแนะนําของวิทยากร
ประจําฐาน 

๓. เม่ือไดยินสัญญาณนกหวีดหมดเวลา ๑ ครั้ง ใหทุกคนเขาแถวใหเรียบรอย และเม่ือไดยินสัญญาณ
นกหวีด ๒ ครั้ง ใหนายหมูสั่ง “หมูสี............ตรง” นายหมูทําวันทยหัตถ (แบบลูกเสือสํารอง) และกลาวขอบคุณ
วิทยากรประจําฐานดวยคําวา “หมูสี.............ขอขอบคุณครับ/คะ” (นายหมูยืนอยูท่ีเดิมไมตองกาวออกไป
ขางหนา) ลดมือลง แลวสั่ง “ขวา - หัน” “ตามขาพเจา” แลวเดินไปเขาฐานตอไป 

หมายเหตุ 
๑. ในกรณีท่ีเขาฐานมากกวาหนึ่งหมูใหมีการรายงานทุกหมู 
๒. วิทยากรประจําฐานรับความเคารพดวยการทําวันทยหัตถตอบ จนกระท่ังนายหมูกลับเขาท่ี ลดมือ

ลงจากการทําวันทยหัตถ 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
 

สถานีท่ี ๑ ฤๅษีตาไฟ (ทดสอบความซ่ือสัตย) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบฤๅษีตาไฟ แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการรองเพลง “ความซ่ือสัตย”      

พรอม ๆ กัน ๒ รอบ 
๒. ฤๅษีตาไฟจะทดสอบลูกเสือเรื่องความซ่ือสัตย โดยการใหเลนเกมวิวัฒนาการ 

เกมวิวัฒนาการ/วิธีการเลน 
• เริ่มการเลนใหผูเลนทุกคนเปนแมลงหวี่ เม่ือไดยินสัญญาณเริ่ม ใหแมลงหวี่ทุกตัวทําทาบินพรอม

ออกเสียงหวี่ ๆ ไปหาคู เม่ือเจอคู ใหเปาหยิงฉุบหาผูชนะ แมลงหวี่ตัวใดชนะจะกลายรางไปเปน
เปด แตถาแพจะเปนแมลงหวี่เชนเดิม แมลงหวี่ตองไปหาพวกแมลงหวี่ดวยกัน เปาหยิงฉุบตอไป 

• ผูท่ีชนะเปนเปด ใหแสดงทาทางเปดพรอมรองกาบ ๆ เม่ือเจอเปดดวยกันใหเปายิงฉุบ ถาแพ
เปนเปดเหมือนเดิม ถาชนะจะกลายเปนกระตาย 

• ผูท่ีชนะเปนกระตาย ใหแสดงทาทางการกระโดดแบบกระตาย เม่ือเจอพวกเดียวกันใหเปาหยิงฉุบ        
ถาชนะจะกลายเปนลิง แพก็ยังคงเปนกระตายเหมือนเดิม 

• ผูท่ีกลายรางเปนลิง ใหแสดงทาทางลิง สงเสียงเจี๊ยก ๆ ไปหาพวกลิงดวยกัน ใหเปาหยิงฉุบ      
ถาชนะจะกลับกลายเปนมนุษย ถือเปนผูชนะใหกลับนั่งท่ีเดิม  

• เม่ือจบการแขงขัน ผูท่ีไมชนะใครเลยจะเปนแมลงหวี่ เคยชนะ ๑ ครั้ง เปนเปด เคยชนะ ๒ ครั้ง        
เปนกระตาย เคยชนะมา ๓ ครั้ง เปนลิง เคยชนะตลอดการแขงขันเปนมนุษย เม่ือเสร็จสิ้น    
การแขงขัน จะตองเหลือผูเลนเปนแมลงหวี่ เปด กระตาย และลิง ชนิดละ ๑ ตัว 

• ถาเปนไปตามกติกา ฤๅษีตาไฟซ่ึงมีตาวิเศษ นําบุคคลท่ีเหลืออยูมาเปนตัวอยางในการสรุปเรื่อง
ของความซ่ือสัตย ยกยองชมเชยบุคคลเหลานั้น พรอมฝากขอคิดเรื่องของความซ่ือสัตยให
ลูกเสือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

๓. กอนออกจากสถานี ทองคติพจนของลูกเสือสํารอง ๓ ครั้ง เดินทางตามไหมพรมตามสีของหมู
ตนเองไปยังสถานีตอไป 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 

ฤๅษีตาไฟฤๅษีตาไฟ  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๑ 
 

สถานีท่ี ๑ ฤๅษีตาไฟ (ทดสอบความซ่ือสัตย) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบฤๅษีตาไฟ แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการรองเพลง “ความซ่ือสัตย”      

พรอม ๆ กัน ๒ รอบ 
๒. ฤๅษีตาไฟจะทดสอบลูกเสือเรื่องความซ่ือสัตย โดยการใหเลนเกมวิวัฒนาการ 

เกมวิวัฒนาการ/วิธีการเลน 
• เริ่มการเลนใหผูเลนทุกคนเปนแมลงหวี่ เม่ือไดยินสัญญาณเริ่ม ใหแมลงหวี่ทุกตัวทําทาบินพรอม

ออกเสียงหวี่ ๆ ไปหาคู เม่ือเจอคู ใหเปาหยิงฉุบหาผูชนะ แมลงหวี่ตัวใดชนะจะกลายรางไปเปน
เปด แตถาแพจะเปนแมลงหวี่เชนเดิม แมลงหวี่ตองไปหาพวกแมลงหวี่ดวยกัน เปาหยิงฉุบตอไป 

• ผูท่ีชนะเปนเปด ใหแสดงทาทางเปดพรอมรองกาบ ๆ เม่ือเจอเปดดวยกันใหเปายิงฉุบ ถาแพ
เปนเปดเหมือนเดิม ถาชนะจะกลายเปนกระตาย 

• ผูท่ีชนะเปนกระตาย ใหแสดงทาทางการกระโดดแบบกระตาย เม่ือเจอพวกเดียวกันใหเปาหยิงฉุบ        
ถาชนะจะกลายเปนลิง แพก็ยังคงเปนกระตายเหมือนเดิม 

• ผูท่ีกลายรางเปนลิง ใหแสดงทาทางลิง สงเสียงเจี๊ยก ๆ ไปหาพวกลิงดวยกัน ใหเปาหยิงฉุบ      
ถาชนะจะกลับกลายเปนมนุษย ถือเปนผูชนะใหกลับนั่งท่ีเดิม  

• เม่ือจบการแขงขัน ผูท่ีไมชนะใครเลยจะเปนแมลงหวี่ เคยชนะ ๑ ครั้ง เปนเปด เคยชนะ ๒ ครั้ง        
เปนกระตาย เคยชนะมา ๓ ครั้ง เปนลิง เคยชนะตลอดการแขงขันเปนมนุษย เม่ือเสร็จสิ้น    
การแขงขัน จะตองเหลือผูเลนเปนแมลงหวี่ เปด กระตาย และลิง ชนิดละ ๑ ตัว 

• ถาเปนไปตามกติกา ฤๅษีตาไฟซ่ึงมีตาวิเศษ นําบุคคลท่ีเหลืออยูมาเปนตัวอยางในการสรุปเรื่อง
ของความซ่ือสัตย ยกยองชมเชยบุคคลเหลานั้น พรอมฝากขอคิดเรื่องของความซ่ือสัตยให
ลูกเสือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

๓. กอนออกจากสถานี ทองคติพจนของลูกเสือสํารอง ๓ ครั้ง เดินทางตามไหมพรมตามสีของหมู
ตนเองไปยังสถานีตอไป 

 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 

ฤๅษีตาไฟฤๅษีตาไฟ  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๒ 
 

สถานีท่ี ๒ นางฟา (ทดสอบจิตอาสา) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบนางฟา แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองกฎของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน 
๒. นางฟาแจงวามีอุบัติเหตุรถมอเตอรไซดเฉ่ียวชน และมีผูไดรับบาดเจ็บ หัวแตก ขาหัก มีบาดแผล

ตามรางกาย ตองการความชวยเหลือจากลูกเสือ ใหลูกเสือตัดสินใจวาจะชวยเหลือหรือไม และจะชวยเหลือ
อยางไร ลงมือปฏิบัติจริง 

๓. นางฟาสังเกตการณแกปญหาของแตละหมู 
๔. นางฟากับลูกเสือรวมกันสรุปกิจกรรมในเรื่องจิตอาสาและฝากใหลูกเสือนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
๕ กอนออกจากสถานี ทองกฎของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน เดินทางตามไหมพรมตามสีของหมู

ตนเองไปยังสถานีตอไป 
 
 
 

    
               

 

 

 

 

   

เดินทางตามไหมพรมเดินทางตามไหมพรม  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๓ 
 

สถานีท่ี ๓ คุณตาหลงทาง (ทดสอบความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบคุณตาหลงทาง แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองคําปฏิญาณของลูกเสือ

สํารองพรอม ๆ กัน 
๒. คุณตาท่ีหลงทางกลับบานไมได เลาเรื่องราวของตนเองใหลูกเสือฟง ดังนี้ 

“คุณตาเปนคนจังหวัดอุบลราชธานี มีลูก ๓ คน แตลูก ๆ ท้ิงคุณตาใหอยูคนเดียว คุณตาคิดถึง
ลูก ไดขาววาลูก ๆ ทํางานอยูในกรุงเทพฯ จึงนั่งรถไฟมากรุงเทพฯ เพ่ือตามหาลูก โดยท้ิงคุณยายซ่ึงปวยเปน
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานไวท่ีอุบลราชธานี เม่ือมาถึงกรุงเทพฯ ไมรูจะไปตามหาลูกท่ีไหน เงินหมด 
ตอนนี้ไมไดกินขาวมา ๒ วันแลว คุณตาขอรองใหลูกเสือชวยหาทางสงกลับบาน เพราะคิดถึงบานและเปนหวง       
คุณยาย” 

๓. ใหลูกเสือระดมสมองหาวิธีชวยเหลือคุณตากลับบาน สงตัวแทนออกมานําเสนอ 
๔. วิทยากรและลูกเสือรวมกันสรุปกิจกรรม 
๕. กอนออกจากสถานี ทองคําปฏิญาณของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน เดินทางตามไหมพรมตามสี       

ของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๓ 
 

สถานีท่ี ๓ คุณตาหลงทาง (ทดสอบความเอ้ือเฟอเผื่อแผ) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบคุณตาหลงทาง แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองคําปฏิญาณของลูกเสือ

สํารองพรอม ๆ กัน 
๒. คุณตาท่ีหลงทางกลับบานไมได เลาเรื่องราวของตนเองใหลูกเสือฟง ดังนี้ 

“คุณตาเปนคนจังหวัดอุบลราชธานี มีลูก ๓ คน แตลูก ๆ ท้ิงคุณตาใหอยูคนเดียว คุณตาคิดถึง
ลูก ไดขาววาลูก ๆ ทํางานอยูในกรุงเทพฯ จึงนั่งรถไฟมากรุงเทพฯ เพ่ือตามหาลูก โดยท้ิงคุณยายซ่ึงปวยเปน
โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานไวท่ีอุบลราชธานี เม่ือมาถึงกรุงเทพฯ ไมรูจะไปตามหาลูกท่ีไหน เงินหมด 
ตอนนี้ไมไดกินขาวมา ๒ วันแลว คุณตาขอรองใหลูกเสือชวยหาทางสงกลับบาน เพราะคิดถึงบานและเปนหวง       
คุณยาย” 

๓. ใหลูกเสือระดมสมองหาวิธีชวยเหลือคุณตากลับบาน สงตัวแทนออกมานําเสนอ 
๔. วิทยากรและลูกเสือรวมกันสรุปกิจกรรม 
๕. กอนออกจากสถานี ทองคําปฏิญาณของลูกเสือสํารองพรอม ๆ กัน เดินทางตามไหมพรมตามสี       

ของหมูตนเองไปยังสถานีตอไป 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๔ 
  

สถานีท่ี ๔ ตํารวจ (ทดสอบการรูจักเคารพกฎหมาย “กฎหมายเรื่องใกลตัว”) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบตํารวจ แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการรองเพลง “หนาท่ีเด็ก” ๒ รอบ 
๒. คุณตํารวจแจงใหลูกเสือทราบวาในสถานีนี้ ใหลูกเสือแยกขอความระหวางขอความท่ีเปนหนาท่ีของ

ประชาชนชาวไทย และคุณลักษณะพลเมืองไทยท่ีดี กับขอความท่ีไมใชหนาท่ีของประชาชนชาวไทย และ
คุณลักษณะพลเมืองไทยท่ีไมดี 

 
ขอความมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓. ตํารวจกับลูกเสือ รวมตรวจสอบความถูกตองของผลงาน สรุปขอคิดท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรม 
๔. กอนออกจากสถานี รองเพลงหนาท่ีเด็ก ๒ รอบ เดินทางตามพรมตามสีของหมูตนเองไปยังสถานี

ตอไป 
 
 

ดําไปเสียภาษีท่ีดิน ฝนตกแตสมพรไปใชสิทธิในการเลือกต้ัง 

จืดไปทําบุญทุกวันพระ 

กวางทํางานอําเภอ เขาไปทํางานชากลับบานเร็ว 

แมขายลูกชิ้นทอนเงินเกินแดง
นําไปคืน 

บอลสงสารเพ่ือน จึงใหเพ่ือนลอกการบาน 

แมของปามขายเงาะ ๑ กก. แตชั่งใหลูกคาไมเต็ม ๑ กก.
กก. 

ปูเดินข้ึนสะพานลอยเพ่ือขามถนน 

โตงไมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีเพ่ือนสวนใหญตกลงกันไว แจงหยุดรถเม่ือเห็นสัญญาณไฟแดง 

มืดยืนตรงเม่ือไดยินเพลงสรรเสริญ 

โดงแตงกายเลียนแบบดาราเกาหลี 

เกงอุทิศตนมาทํางานในวันหยุด 

ออมท้ิงขยะลงคลอง 

สมชายหนีการเกณฑทหาร 

แดงนําถ่ัวฝกยาวไปแชน้ํากอนชั่งขาย 
 เพ่ือใหไดน้ําหนัก 

ผูสมัครผูใหญบานมอบเงินใหสมศรี 
เพ่ือไปลงคะแนนใหตนเอง 

ออมเก็บขยะ 
ท่ีสวนสาธารณะ 

โชคเก็บเงินได ๑,๐๐๐ บาท 
และนําเงินท่ีเก็บไดไปใหทุนการศึกษา 
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๕ 
 

สถานีท่ี ๕  ซุปเปอรแมนและจอมโจรตาเดียว (การรูจักเคารพตนเองและผูอ่ืน) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบซุปเปอรแมน แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองคติพจน ๓ ครั้ง พรอม ๆ กัน  
๒. จอมโจรตาเดียวจับตัวลูกเสือคนหนึ่งเปนตัวประกันแลวเริ่มทรมานตัวประกัน ซุปเปอรแมนเจรจากับ

จอมโจรตาเดียวเพ่ือหาวิธีแลกตัวประกันกลับคืน จอมโจรตาเดียวใหลูกเสือแบงออกเปน ๒ กลุมยอย กลุมหนึ่ง
ทําหนาท่ีแสดงทาทางตามสถานการณท่ีจอมโจรตาเดียวกําหนด อีกกลุมทําหนาท่ีทายใหถูกตอง ๘ ใน ๑๐ 
สถานการณ จอมโจรตาเดียวถึงจะปลอยตัวประกัน 

สถานการณท่ีกําหนดให 
• เด็กเตะลูกสุนัข แมมาหามและตีเด็ก 
• นองอนุบาลหกลมพ่ีเขาไปชวยพาไปสงครูอนุบาล 
• นักเรียนเขาแถวซ้ืออาหาร 
• ลูกเสือจูงคนแกขามถนน 
• เด็กแวน 
• แมลูกกําลังใสบาตรพระ 
• โจรกําลังกระชากสรอย 
• เด็กลอกการบานเพ่ือน 
• นักเรียนแอบสูบบุหรี่ 
• นักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติ 

๓. ซุปเปอรแมนกับลูกเสือรวมกันสรุปกิจกรรม 
๔. กอนออกจากสถานี ทองคติพจน ๓ ครั้ง พรอม ๆ กัน เดินทางตามพรมตามสีของหมูตนเองไปยัง

สถานีตอไป 
 

                                           
 
 

          
 
 
 

                     เด็กแวน      เด็กแวน                                                                  จูงคนแกขามถนจูงคนแกขามถนน                            น                                แมลูกกําลังใสบาตรพระแมลูกกําลังใสบาตรพระ  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๕ 
 

สถานีท่ี ๕  ซุปเปอรแมนและจอมโจรตาเดียว (การรูจักเคารพตนเองและผูอ่ืน) ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบซุปเปอรแมน แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการทองคติพจน ๓ ครั้ง พรอม ๆ กัน  
๒. จอมโจรตาเดียวจับตัวลูกเสือคนหนึ่งเปนตัวประกันแลวเริ่มทรมานตัวประกัน ซุปเปอรแมนเจรจากับ

จอมโจรตาเดียวเพ่ือหาวิธีแลกตัวประกันกลับคืน จอมโจรตาเดียวใหลูกเสือแบงออกเปน ๒ กลุมยอย กลุมหนึ่ง
ทําหนาท่ีแสดงทาทางตามสถานการณท่ีจอมโจรตาเดียวกําหนด อีกกลุมทําหนาท่ีทายใหถูกตอง ๘ ใน ๑๐ 
สถานการณ จอมโจรตาเดียวถึงจะปลอยตัวประกัน 

สถานการณท่ีกําหนดให 
• เด็กเตะลูกสุนัข แมมาหามและตีเด็ก 
• นองอนุบาลหกลมพ่ีเขาไปชวยพาไปสงครูอนุบาล 
• นักเรียนเขาแถวซ้ืออาหาร 
• ลูกเสือจูงคนแกขามถนน 
• เด็กแวน 
• แมลูกกําลังใสบาตรพระ 
• โจรกําลังกระชากสรอย 
• เด็กลอกการบานเพ่ือน 
• นักเรียนแอบสูบบุหรี่ 
• นักเรียนเขาแถวเคารพธงชาติ 

๓. ซุปเปอรแมนกับลูกเสือรวมกันสรุปกิจกรรม 
๔. กอนออกจากสถานี ทองคติพจน ๓ ครั้ง พรอม ๆ กัน เดินทางตามพรมตามสีของหมูตนเองไปยัง

สถานีตอไป 
 

                                           
 
 

          
 
 
 

                     เด็กแวน      เด็กแวน                                                                  จูงคนแกขามถนจูงคนแกขามถนน                            น                                แมลูกกําลังใสบาตรพระแมลูกกําลังใสบาตรพระ  
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ใบงานกิจกรรมท่ี ๖ 
 

สถานีท่ี ๖ เมาคลี ปฏิบัติงานภายในเวลา ๑๐ นาที 
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. เดินทางถึงสถานี พบเมาคลี แสดงรหัสการเขาสถานีโดยการผูกเง่ือนลูกเสือสํารองท่ีเคยเรียนมา    

หมูละอยางนอย ๑ เง่ือน  
๒. เมาคลีแจงกับลูกเสือวาการจะดํารงชีพอยูในปาจะตองมีอุปสรรคมากมาย ลูกเสือตองมีเพ่ือนท่ีรัก

และไวใจได ใหลูกเสือจับคูกับเพ่ือนท่ีไวใจท่ีสุด ปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือนรักเพ่ือนเลิฟ 
 

กิจกรรม เพ่ือนรักเพ่ือนเลิฟ 
วิธีดําเนินการ 
๑. ใหลูกเสือจับคูกับเพ่ือนท่ีเราไวใจท่ีสุดไปยืนในจุดท่ีกําหนดให นัดหมายคนหนึ่งเปนหุนยนต อีกคน

หนึ่งเปนบังคับหุนยนต ท้ัง ๒ คน หามใชเสียงในการสื่อสาร 
๒. เร่ิมกิจกรรม หุนยนตปดตาดวย คนบังคับยืนขางหลังหุนยนต ใชมือสงสัญญาณใหหุนยนตเคลื่อนท่ี

ไปตามชองทาง ซ่ึงถูกขึงดวยเชือกสองเสน กวางประมาณ ๑ เมตร ระยะทางยาว ๑๐ - ๑๕ เมตร สูงประมาณ       
๑ เมตร ผูบังคับหุนยนตตองพาหุนยนตจากจุดเริ่มตนไปยังจุดทาย โดยใหหุนยนตสัมผัสเชือกนอยท่ีสุดหรือ       
ไมสัมผัสเลย 

๓. เมาคลีและลูกเสือรวมกันสรุปสิ่งท่ีไดจากการปฏิบัติกิจกรรมในหัวขอ “อุปสรรคปญหา” “การให
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน” “การดูแลซ่ึงกันและกัน”  

๔. กอนออกจากสถานี ทดสอบการผูกเง่ือนลูกเสือสํารองท่ีเคยเรียนมา หมูละอยางนอย ๑ เง่ือน  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการประชุมกองครั้งพิเศษ 
หมู............................... 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การแบงหนาท่ีรับผิดชอบในกลุม     

๒. การวางแผนการทํางานรวมกัน     

๓. การใหความรวมมือของสมาชิก     

๔. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น     

๕. การแกปญหาภายในกลุม     

รวม (ผลรวมทุกชอง)     

รวมเฉล่ีย  
 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ ๕) =  ........................ 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  พอใช 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม         ระดับดี        ระดับพอใช         ระดับปรับปรุง 

 
 ลงชื่อ………………………………..ผูประเมิน 

                                                                                     (....................................) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



122

120 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ช่ือวิชา   ลูกเสือสํารองชอสะอาดกับการประชุมกองครั้งพิเศษ 
หมู............................... 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การแบงหนาท่ีรับผิดชอบในกลุม     

๒. การวางแผนการทํางานรวมกัน     

๓. การใหความรวมมือของสมาชิก     

๔. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและการแสดงความคิดเห็น     

๕. การแกปญหาภายในกลุม     

รวม (ผลรวมทุกชอง)     

รวมเฉล่ีย  
 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷ ๕) =  ........................ 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ดี 
คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  พอใช 
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๙๙   แสดงวาการดําเนินงานอยูในระดับ  ปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมินกิจกรรม         ระดับดี        ระดับพอใช         ระดับปรับปรุง 

 
 ลงชื่อ………………………………..ผูประเมิน 

                                                                                     (....................................) 
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ใบบันทึกคะแนนในฐานกิจกรรม 
หมูสี............................... 

หมายเลขประจํา
สถานี ลายเซ็นวิทยากร 

คะแนนปฏิบัติกิจกรรม  
(๑๐ คะแนน) 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   

รวม (๖๐ คะแนน)  
 
เกณฑการประเมิน 

๕๑ - ๖๐  คะแนน   ดีมาก   
๔๑ - ๕๐  คะแนน   ดี   
๓๑ - ๔๐  คะแนน   ปานกลาง   
๐ - ๓๐     คะแนน   ตองปรับปรุง  

เกณฑการตัดสิน 
๓๑ - ๖๐  คะแนน    ผาน 
ไดต่ํากวา ๓๐ คะแนน ไมผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓
กิจกรรมเสนอแนะ
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การประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด

 
ช่ือเครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด
สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบว

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ”
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

พ้ืนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์
เชือกสีมวง แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
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การประดับเครื่องหมายลูกเสือสํารองชอสะอาด 
ตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกเสือชอสะอาด” ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา
ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
ยวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไว
วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส 
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย”  

แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันเสาร 

เสียชีพอยาเสียสัตย” สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา 

เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 

สีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
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แนวทางการจัดตั้งกองลูกเสือสํารองในสถานศึกษา 
 
การจัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษา 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด ควรดําเนินการ       
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผูบริหาร
โรงเรียนและผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรสํารวจขอมูลลูกเสือ - เนตรนารี และดําเนินการดังนี้ 

๑. รับสมัครนักเรียนและรวบรวมจํานวนลูกเสือ - เนตรนารี แตละประเภทแลวเขียนใบสมัครเขาเปน
ลูกเสือ (ใชแบบ ลส.๓) ดังนี้ 

๑.๑ กองลูกเสือสํารอง หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหน่ึงมีลูกเสือ 
๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองลูกเสือสํารองมีลูกเสือ
ต้ังแต ๘ - ๓๖ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๒ กองเนตรนารีสํารอง หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี 
เนตรนารี ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองเนตรนารีสํารอง
มีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๓๖ คน 

๑.๓ กองลูกเสือสามัญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหน่ึงมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๘๔) กองลูกเสือสามัญ   
มีลูกเสือต้ังแต ๑๒ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๔ กองเนตรนารีสามัญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี
เนตรนารี ๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญมีเนตรนารีตั้งแต ๑๒ - ๔๘ คน 

๑.๕ กองลูกเสือสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองลูกเสือสามัญรุนใหญมีลูกเสือต้ังแต ๘ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ 
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘) 

๑.๖ กองเนตรนารีสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหน่ึงมี     
เนตรนารี ๔ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญรุนใหญมีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๔๘ คน 

๑.๗ กองลูกเสือวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาชายท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี     
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยลูกเสือ
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

๑.๘ กองเนตรนารีวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยเนตรนารี
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  



126

123 
 

แนวทางการจัดตั้งกองลูกเสือสํารองในสถานศึกษา 
 
การจัดตั้งกองลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษา 
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีในสถานศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด ควรดําเนินการ       
ใหเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผูบริหาร
โรงเรียนและผูรับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ ควรสํารวจขอมูลลูกเสือ - เนตรนารี และดําเนินการดังนี้ 

๑. รับสมัครนักเรียนและรวบรวมจํานวนลูกเสือ - เนตรนารี แตละประเภทแลวเขียนใบสมัครเขาเปน
ลูกเสือ (ใชแบบ ลส.๓) ดังนี้ 

๑.๑ กองลูกเสือสํารอง หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองลูกเสือสํารองมีลูกเสือ
ต้ังแต ๘ - ๓๖ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๒ กองเนตรนารีสํารอง หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๑ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี 
เนตรนารี ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ขอ ๗๒) กองเนตรนารีสํารอง
มีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๓๖ คน 

๑.๓ กองลูกเสือสามัญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย (ขอบังคับฯ ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๒๕ ขอ ๘๔) กองลูกเสือสามัญ   
มีลูกเสือต้ังแต ๑๒ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๐๘ ขอ ๖) 

๑.๔ กองเนตรนารีสามัญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๒ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี
เนตรนารี ๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญมีเนตรนารีตั้งแต ๑๒ - ๔๘ คน 

๑.๕ กองลูกเสือสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนชายท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมีลูกเสือ 
๖ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองลูกเสือสามัญรุนใหญมีลูกเสือต้ังแต ๘ - ๔๘ คน (ขอบังคับฯ 
ฉบับท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๘) 

๑.๖ กองเนตรนารีสามัญรุนใหญ หมายถึง นักเรียนหญิงท่ีเรียนระดับชวงชั้นท่ี ๓ ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ใหมีจํานวน ๒ - ๖ หมู หมูหนึ่งมี     
เนตรนารี ๔ - ๘ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย กองเนตรนารีสามัญรุนใหญมีเนตรนารีตั้งแต ๘ - ๔๘ คน 

๑.๗ กองลูกเสือวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาชายท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี     
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยลูกเสือ
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  

๑.๘ กองเนตรนารีวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยเนตรนารี
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  
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๒. เริ่มทําการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีตามหลักสูตรกําหนด 
๓. มีผูบังคับบัญชาท่ีผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือประเภทนั้น ๆ อยางนอยข้ันความรูเบื้องตน 

๑ คน ทําหนาท่ีเปนผูกํากับกับ มีรองผูกํากับอีก ๑ คน ข้ึนไปเปนผูชวย (วิธีปฏิบัติของสํานักงานฯ กลุมลูกเสือ 
๑ กลุม มีกรรมการกลุมไมเกิน ๔๐ คน และกองลูกเสือ ๑ กอง มีรองผูกํากับไมเกิน ๑๐ คน) 

๔. ดําเนินการขออนุญาต โดยกรอกลงแบบคําขอตอไปนี้ แบบละ ๓ ชุด 
๔.๑ ล.ส.๑ ใบคํารองขอต้ังกลุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
๔.๒ ล.ส.๒ ใบสมัครขอเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือ 
๔.๓ ทําหนังสือนําของผูบังคับบัญชา/ผูขออนุญาต สงผานหนวยงานตนสังกัดเพ่ือขออนุญาต

ตอผูมีอํานาจแตงต้ังแลวแตกรณี ถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด สงใบ
แตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีลูกเสือ (ลส.๑๓) ตําแหนงผูกํากับหรือรองผูกํากับมาใหโรงเรียน 

๕. เม่ือไดรับอนุมัติใหตั้งกองไดแลว ใหทําพิธีเขาประจํากองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ
อยางตอเนื่อง (โรงเรียนจะไดรับ ลส.๑๑ หรือ ลส.๑๒ ใหต้ังกลุมหรือกองลูกเสือจากสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
หรือสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด)  
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เกณฑการจัดตั้งลูกเสือสํารองชอสะอาดในสถานศึกษา 
 
๑. สถานศึกษาตองจัดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด อยางนอย ๒ หมู ๆ ละ ๔ - ๖ คน 

โดย  
๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด ๒ วัน ไมคางคืน (ไดรับวุฒิบัตร) 
๑.๒ ทดสอบความรูดานคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง ความซ่ือสัตยสุจริต         

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การรูจักเคารพกฎหมาย จิตอาสา การแสดงเงียบ และกิจกรรมกลางแจง (การประชุมกอง
ครั้งพิเศษ) จากคณะกรรมการ 

๑.๓ เขารวมกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธความซ่ือสัตยสุจริต ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
การรูจักเคารพกฎหมาย รวมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน หรือมีสวนรวมกิจกรรมจิตอาสา อยางนอย 
๒ กิจกรรม (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) 

๑.๔ ผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารองชอสะอาดรับรองผลการปฏิบัติงาน 
๒. ควรมีผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารองชอสะอาดในโรงเรียน อยางนอย ๑ คน 
๓. การดําเนินการขอมีลูกเสือสํารองชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.๑ ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ทําหนังสือแจงผลการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือ
สํารองชอสะอาดผานสถานศึกษา ผานสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จากนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
สงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. (สวนกลาง) รวบรวมและพิจารณานําเสนอตอไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ในการนี้         
ใหสถานศึกษาทําสําเนาแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดูแล รับทราบอีกทางหนึ่งดวย  

๓.๒ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เ ม่ือไดรับหนังสือและพิจารณาเห็นสมควรรับรองให
สถานศึกษามีลูกเสือสํารองชอสะอาดได ก็จะมีหนังสือตอบกลับไปยังสถานศึกษาท่ีมีหนังสือขออนุญาตมา 

๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดฝกอบรมขยายผลหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาดตอไปได 
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เกณฑการจัดตั้งลูกเสือสํารองชอสะอาดในสถานศึกษา 
 
๑. สถานศึกษาตองจัดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด อยางนอย ๒ หมู ๆ ละ ๔ - ๖ คน 

โดย  
๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาด ๒ วัน ไมคางคืน (ไดรับวุฒิบัตร) 
๑.๒ ทดสอบความรูดานคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง ความซ่ือสัตยสุจริต         

ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การรูจักเคารพกฎหมาย จิตอาสา การแสดงเงียบ และกิจกรรมกลางแจง (การประชุมกอง
คร้ังพิเศษ) จากคณะกรรมการ 

๑.๓ เขารวมกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธความซ่ือสัตยสุจริต ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
การรูจักเคารพกฎหมาย รวมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน หรือมีสวนรวมกิจกรรมจิตอาสา อยางนอย 
๒ กิจกรรม (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) 

๑.๔ ผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารองชอสะอาดรับรองผลการปฏิบัติงาน 
๒. ควรมีผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารองชอสะอาดในโรงเรียน อยางนอย ๑ คน 
๓. การดําเนินการขอมีลูกเสือสํารองชอสะอาดในสถานศึกษา 

๓.๑ ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ทําหนังสือแจงผลการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือ
สํารองชอสะอาดผานสถานศึกษา ผานสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จากนั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
สงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. (สวนกลาง) รวบรวมและพิจารณานําเสนอตอไปยังสํานักงานลูกเสือแหงชาติ ในการนี้         
ใหสถานศึกษาทําสําเนาแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีดูแล รับทราบอีกทางหนึ่งดวย  

๓.๒ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เ ม่ือไดรับหนังสือและพิจารณาเห็นสมควรรับรองให
สถานศึกษามีลูกเสือสํารองชอสะอาดได ก็จะมีหนังสือตอบกลับไปยังสถานศึกษาท่ีมีหนังสือขออนุญาตมา 

๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดฝกอบรมขยายผลหลักสูตรลูกเสือสํารองชอสะอาดตอไปได 
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ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ราชบัณฑิต. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๕. พิมพครั้งท่ี ๑: อักษรเจริญทัศน. กรุงเทพฯ,  
๒๕๕๕. 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๙ หนา ๕๓๗. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๕๔๗.                
 มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๗. 

บัญชา  ธนบุญสมบัติ, โอริงามิ ศาสตร & ศิลป การพับกระดาษ. อัดสําเนา 
ปญญา  สมบัตินิมิต และคณะ. การใชกิจกรรมนันทนาการในการฝกอบรม, เอกสารอัดสําเนา. ม.ป.ป. 
พุทธทาสภิกขุ. (๒๕๒๐). ศีลธรรมกับมนุษยโลก. กรุงเทพฯ : ธรรมทานมูลนิธิ . 
วาสนา  ม่ังค่ัง และวิรัตน  ม่ังค่ัง. เกมส. วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ, ม.ป.ป.  
สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์. การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชวิธีการลูกเสือ 

สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. ดุษฎีนิพนธคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
บูรพา ๒๕๕๕ 

สํานักงาน ป.ป.ช., จุลสาร ป.ป.ช. 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ. คูมือการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือสํารอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ. หนังสือเพลง เกม 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. คูมือทักษะชีวิต เลมท่ี ๓ การมองเห็นคุณคาของตนเองและ 

ผูอ่ืน. กรุงเทพฯ, มปป. 
แหลงขอมูล เว็บไชตของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

: www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล เว็บไซตของสํานักกิจการพิเศษ สป.ศธ. www.skp.more.go.th  สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล เว็บไซตสํานักงานลูกเสือแหงชาติ www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล เว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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แหลงขอมูล http://www.youtube.com “Bridge's Story-A Teamwork Aniboom Animation by 
Tony Hoang” สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

แหลงขอมูล http://www.sukhothai.go.th/history/hist_08.htm; สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒   
แหลงขอมูล http://www.nacc.go.th;  สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวนัท่ี ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.skp.more.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  
แหลงขอมูล http://www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล  http://www.pantown.com สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
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แหลงขอมูล http://www.youtube.com “Bridge's Story-A Teamwork Aniboom Animation by 
Tony Hoang” สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

แหลงขอมูล http://www.sukhothai.go.th/history/hist_08.htm; สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒   
แหลงขอมูล http://www.nacc.go.th;  สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวนัท่ี ๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล http://www.skp.more.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗  
แหลงขอมูล http://www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
แหลงขอมูล  http://www.pantown.com สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
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คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ี 73/2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
 
 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 152 - 17/2556 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

1. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ ท่ีปรึกษา 
2. นายศุภกร  วงศปราชญ ประธานอนุกรรมการ 
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ   

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(กลุมภารกิจดานสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ 
ปองกันการทุจริต) อนุกรรมการ 

4. นายนิคม  อินทรโสภา อนุกรรมการ 
5. นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป อนุกรรมการ 
6. นายเดช  วรเจริญศรี อนุกรรมการ 
7. นางวรรณภา  พรหมถาวร อนุกรรมการ 
8. นายสมมาต  สังขพันธ อนุกรรมการ 
9. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว อนุกรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคม 

และการพัฒนาเครือขาย อนุกรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมือง     อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นายศุภสิทธิ์  รักไทยดี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
/โดยมีอํานาจหนาท่ี… 
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คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ี 73/2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
 
 

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 152 - 17/2556 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

1. ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ ท่ีปรึกษา 
2. นายศุภกร  วงศปราชญ ประธานอนุกรรมการ 
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ   

ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
(กลุมภารกิจดานสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และ 
ปองกันการทุจริต) อนุกรรมการ 

4. นายนิคม  อินทรโสภา อนุกรรมการ 
5. นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป อนุกรรมการ 
6. นายเดช  วรเจริญศรี อนุกรรมการ 
7. นางวรรณภา  พรหมถาวร อนุกรรมการ 
8. นายสมมาต  สังขพันธ อนุกรรมการ 
9. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว อนุกรรมการ 

10. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคม 

และการพัฒนาเครือขาย อนุกรรมการ 
12. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคการเมือง     อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวสุพิชญา  อาภาวศิน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นายศุภสิทธิ์  รักไทยดี อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
/โดยมีอํานาจหนาท่ี… 
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โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป
(2) พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

หลักสูตร 
(3) ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด

ตามท่ีกําหนด
(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 
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ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

“ลูกเสือชอสะอาด” ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมลูกเสือในแตละชวงชั้นเรียน
ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด
ตามท่ีกําหนด 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา
จกรรมลูกเสือในแตละชวงชั้นเรียน 

ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันตอนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด

 

 

 
 

 
    

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น

  บัดนี้ คณะกรรมการ ป
2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

1. พลโทสมหมาย  วง
2. นายวายุ  พยัคฆันตร
3. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
4. นายกฤษณ  โกไศยกานนท
5. นางสุธินี  ขาวออน

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 
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คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 220/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

 
 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี 73/2556 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งท่ี 481 - 46/2556 
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) จํานวน 
พลโทสมหมาย  วงษมาก   อนุกรรมการ 
นายวายุ  พยัคฆันตร    อนุกรรมการ 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล   อนุกรรมการ 
นายกฤษณ  โกไศยกานนท   อนุกรรมการ 
นางสุธินี  ขาวออน    อนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

เพ่ิมเติม) 

มีนาคม 2556 แตงต้ัง

2556 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 
เพ่ิมเติม) จํานวน 5 ราย 

แหงพระราชบัญญัติประกอบ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
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เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น

  บัดนี้ คณะกรรมการ ป
2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

1. พลโทสมหมาย  วง
2. นายวายุ  พยัคฆันตร
3. นายศัจธร  วัฒนะมงคล
4. นายกฤษณ  โกไศยกานนท
5. นางสุธินี  ขาวออน

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 
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คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 220/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

 
 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี 73/2556 ลงวันท่ี 11 มีนาคม 
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งท่ี 481 - 46/2556 
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) จํานวน 
พลโทสมหมาย  วงษมาก   อนุกรรมการ 
นายวายุ  พยัคฆันตร    อนุกรรมการ 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล   อนุกรรมการ 
นายกฤษณ  โกไศยกานนท   อนุกรรมการ 
นางสุธินี  ขาวออน    อนุกรรมการ 

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

เพ่ิมเติม) 

มีนาคม 2556 แตงต้ัง

2556 เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 
เพ่ิมเติม) จํานวน 5 ราย 

แหงพระราชบัญญัติประกอบ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
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คําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยใชกลไกทางการศึกษา 

ท่ี   3/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด 

 
ตามท่ี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต         

โดยใชกลไกทางการศึกษา เห็นชอบใหดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่ง
แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง             
การดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด          
เปนข้ันตอนหนึ่งของการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหแตงต้ังคณะทํางาน
จัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

  นายศุภกร  วงศปราชญ ท่ีปรึกษา 
  นายพะนอม   แกวกําเนิด ท่ีปรึกษา 
  พลเรือเอกสุชาติ  กลศาสตรเสนี ท่ีปรึกษา 
  นายนิคม  อินทรโสภา ท่ีปรึกษา 
  นายคงวุฒิ  ไพบูลยศิลป ท่ีปรึกษา 

1. นายวายุ  พยัคฆันตร ประธานคณะทํางาน 
2. นายกฤษณ  โกไศยกานนท คณะทํางาน 
3. นางสาวจตุพร  พูลแกว คณะทํางาน 
4. นางสาวจิราภรณ  วงศถิรวัฒน คณะทํางาน 
5. นางสาวจิราภรณ  ภูอุดม คณะทํางาน 
6. นายชุมพล  ชุมจิตร คณะทํางาน 
7. นายเดช  วรเจริญศรี คณะทํางาน 
8. นายทวีศักด์ิ  ทวีรัตนธรรม คณะทํางาน 
9. นายทองชุบ  ศรแกว คณะทํางาน 

10. นายพรัชฌ  ผุดผอง คณะทํางาน 
11. นายไพฑูรย  พันธุชาตรี คณะทํางาน 
12. นางวรรณภา  พรหมถาวร คณะทํางาน                       
13. นายวลฺลภ  ยุติธรรมดํารง คณะทํางาน 

 

14. นายวิรัช  บุญชัยศรี
15.  นายศัจธร  วัฒนะมงคล
16. นางศิริณี  บุญปถัมภ
17. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส
18. นายสมเกียรติ  ฮะวังจู
19. นายสมเจตน  พงษวิสุ
20. นายสุภโชค  เกษมจิต
21. นายเสนห  ภูสวาง
22. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว
23. นายบุญแสง  ชีระภากร
24. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย
25. นายสุทัศน  สมนอย

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และลูกเสือวิสามัญ
(2) จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(3) พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก     

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ

(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสื

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

           สั่ง ณ วันท่ี  
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นายวิรัช  บุญชัยศร ี คณะทํางาน 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล คณะทํางาน 
นางศิริณี  บุญปถัมภ คณะทํางาน 
นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส คณะทํางาน  
นายสมเกียรติ  ฮะวังจู คณะทํางาน 
นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ คณะทํางาน 
นายสุภโชค  เกษมจิต คณะทํางาน 
นายเสนห  ภูสวาง คณะทํางาน 
นายโอฬาร  เกงรักษสัตว คณะทํางาน 
นายบุญแสง  ชีระภากร คณะทํางานและเลขานุการ
นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นายสุทัศน  สมนอย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และลูกเสือวิสามัญ 
จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก     
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 4 ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสอืช

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โดยใชกลไกทางการศึกษา
 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       

ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 

อชอสะอาด มอบหมาย 

วิชา  มหาคุณ) 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยใชกลไกทางการศึกษา 
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14. นายวิรัช  บุญชัยศรี
15.  นายศัจธร  วัฒนะมงคล
16. นางศิริณี  บุญปถัมภ
17. นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส
18. นายสมเกียรติ  ฮะวังจู
19. นายสมเจตน  พงษวิสุ
20. นายสุภโชค  เกษมจิต
21. นายเสนห  ภูสวาง
22. นายโอฬาร  เกงรักษสัตว
23. นายบุญแสง  ชีระภากร
24. นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย
25. นายสุทัศน  สมนอย

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และลูกเสือวิสามัญ
(2) จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(3) พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก     

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ

(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสื

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป

           สั่ง ณ วันท่ี  
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นายวิรัช  บุญชัยศร ี คณะทํางาน 
นายศัจธร  วัฒนะมงคล คณะทํางาน 
นางศิริณี  บุญปถัมภ คณะทํางาน 
นางสุวัฒนา  ธรรมประภาส คณะทํางาน  
นายสมเกียรติ  ฮะวังจู คณะทํางาน 
นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ คณะทํางาน 
นายสุภโชค  เกษมจิต คณะทํางาน 
นายเสนห  ภูสวาง คณะทํางาน 
นายโอฬาร  เกงรักษสัตว คณะทํางาน 
นายบุญแสง  ชีระภากร คณะทํางานและเลขานุการ
นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
นายสุทัศน  สมนอย คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และลูกเสือวิสามัญ 
จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก     
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 4 ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา ฯลฯ 
ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสอืช

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โดยใชกลไกทางการศึกษา
 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
พิจารณากําหนดแนวทางการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       
ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       

ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 

อชอสะอาด มอบหมาย 

วิชา  มหาคุณ) 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

โดยใชกลไกทางการศึกษา 
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เพลง  คานิยม 
ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

(หลา ลา.....) คานิยม คุณธรรม ลูกเสือไทย/เทิดทูนไวในชาติ ศาสน กษัตริย/เสียสละ อดทน           
คนประหยัด/ ตองซ่ือสัตย รูสติ รูคิดทํา 

(หลา ลา.....)  ดํารงตน เศรษฐกิจ ใหพอเพียง/อยาหลีกเลี่ยง จงรักษา ระเบียบวินัย/อุดมการณเพ่ือ
สวนรวมท่ีดีไว/จงสนใจใฝรูหม่ันศึกษา 

(หลา ลา.....) รักษาวัฒนธรรมประเพณี/เปนคนดีมีความกตัญู/บิดา มารดา ผูปกครองและ
คุณครู/อีกเรียนรูเขาใจ ประชาธิปไตย 

(หลา ลา.....) ใหเขมแข็งท้ังจิตใจและรางกาย/จงละอายไมใฝตํ่ามีกิเลส/มีศีลธรรม เปนคนดีของ
ประเทศ/ใหสมเจตนลูกเสือชอสะอาด 

 
 

เพลง  ชอสะอาด 
ทํานอง เดือนเพ็ญ คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

สัญลักษณคุณธรรมความดี/ชอดอกไมนี้  ชอแหงความดี “ลูกเสือชอสะอาด”         
มอบผูทําความดี/ของขวัญชอนี้ เพ่ือคนดีมีคุณธรรม 

เรามารวมการอยูคาย/ดวยใจท่ีหมาย จะทําใหตน เปนคนสะอาด/กลาทําสิ่งท่ี
ถูกตอง/ซ่ือสุจริต ดังปอง ทําความดีใหมีน้ําใจ 

ตองเคารพกติกา/ทุจริต คดโกงนั้นหนา จงเลี่ยงหลีกมาใหไกลใหหาง/ทําสิ่งใดตอง        
ต้ังจิต/ยอมรับฟงความคิด คําเพ่ือนเตือนจิต ตองยอมรับฟง 

อันคําปฏิญาณและกฎ/เราจะจําจด นําไปปฏิบัติใหได/มีคุณธรรม นําวินัย/จิตอาสา
ทําไป/รวมมือรวมใจสามัคคี 

 
 

เพลง  ทําความดี 
ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

(หลา ลา....)   พวกเราลูกเสือชอสะอาด มุงมาตรกระทําแตความดี ทุจริตคดโกง เลี่ยงหลีกหนี 
สามัคคี มีวินัย ใจสะอาด 

(หลา ลา....) มีน้ําใจทําในสิ่งถูกตอง ตามครรลอง ซ่ือสัตยสุจริต กลาคิดทําในสิ่งท่ีไมผิด สุจริต 
 เท่ียงธรรมในหนาท่ี 
(หลา ลา....) ป.ป.ช. น่ันหนอขอชื่นชม ใหกับสมท่ีนําล้ําสมัย กอต้ังลูกเสือชอสะอาดอยางฉับไว       

สรางเด็กไทยใหเปนพลเมืองดี 
 
 





สนับสนุนการจัดพิมพโดย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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