การลูกเสือในมุมมองของผม
โดย พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตรเสนี (4 ส.ค. 51)

กลาวนํา
จากการที่ผมไดศึกษาเกี่ยวกับการลูกเสือ (Scouting) จากการอานตําราตาง ๆ ทั้งของทานบีพี และของทาน
ผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือทั้งหลาย รวมทั้งจากการหาความรูจากผูรูตาง ๆ ในระยะเวลาประมาณ 6 ปเต็มที่ผมไดเขามา
มีสวนรวมกับการพัฒนากิจการลูกเสือ ทําใหผมมีความคิดวาหากผมจะรวบรวมเอาปรัชญา ความเปนมา หลักการ
ตลอดจนประโยชนที่สังคมจะพึงไดรับจากการลูกเสือมาไวในที่เดียวกันตามลําดับ ก็นาจะเปนประโยชนกบั ผูที่มี
ความสนใจในวิชาการลูกเสือ แตไมมีเวลาใหไดมากนัก ผมจึงทําเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนวิทยาทาน
กําเนิดของการลูกเสือ
ผมจะไมเลาประวัติของลูกเสือ ณ ที่นี้ เพราะใคร ๆ ก็จะหาอานไดจากที่ตาง ๆ แตผมพยายามจะชี้ใหเห็น
ที่มาของการลูกเสือมากกวา
Scout แตเดิมมิไดหมายความวา “ลูกเสือ” แตอยางใด Scout เดิมมีความหมายวา “ผูสอดแนม” (มักจะใช
กับทหาร คือผูสอดแนมหาขาวขาศึกนัน่ เอง) ดังนัน้ Scouting จึงแปลวา “การสอดแนม” กอนที่จะมามีความหมาย
เพิ่มวาการลูกเสือ แลวทําไม Scout จึงกลายเปนลูกเสือไปได ผมศึกษาจากประวัติของทานบีพีแลว สามารถ
วิเคราะหได ดังนี้
ในป ค.ศ.1888 (พ.ศ.2431 บีพี อายุ 31 ป) บีพี ไดถูกสงไปรบที่อาฟริกาในตําแหนงนายทหารขาว
(Intelligence Officer) ซึ่งเปนหนาที่ที่ทานถูกใจมาก ๆ เพราะถูกกับนิสัยรักธรรมชาติ และความเชี่ยวชาญดานการ
สอดแนมหาขาว โดยเฉพาะอยูแ ลว และก็ประสบความสําเร็จอยางดียิ่งไดเลื่อนยศเปนพันตรี หลักจากนัน้ บีพีก็
สรางชื่อเสียงทางดานนีใ้ หกบั ตัวเองเรื่อยมาจนกระทัง่ ป 1896 (2439) ไดรับแตงตั้งเปนเสนาธิการ กองกําลังทีไ่ ปที่
เมืองมาทาเบลลี (Matabele Expedition) การรบประสบชัยชนะอีกครั้ง จนขาศึกใหสมญานามวา อิมเพสซา
(Impessa) ซึ่งแปลวา “สัตวรายที่ไมเคยหลับ” และไดรับการยกยองวาเปนผูสอดแนมที่ยิ่งใหญทสี่ ุดในกองทัพ ได
เลื่อนยศเปนพันเอก และระหวางการรบที่เมืองมาทาเบลลีนี้เองที่บีพีเริ่มใชหมวกปก ที่เราเห็นกันเปนประจําและใช
เปนเครื่องแบบลูกเสือมาจนทุกวันนี้ เหตุผลคือบีพีวาหมวกปกใสสบายและสะดวกกวาหมวกเหล็กมาก เหมาะ
สําหรับการเดินปาดวย
การรบที่มาเฟกกิ่ง (Mafeking) ก็ทําใหบีพีกลายเปนวีระบุรุษของชาติตามที่เราทราบกันดีแลว ในระหวาง
การรบที่ผาน ๆ มา และที่มาเฟกกิ่ง บีพกี ็ไดทําการฝกเด็กและเยาวชนใหเปนผูสอดแนม และใชในการรบประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางมาก หลังจากสงครามมาเฟกกิ่ง บีพีก็ไดรับเลื่อนยศเปนนายพล และไดแตงหนังสือ Aids to
Scouting (คูมือการสอดแนม) ซึ่งปรากฏวาไดรับความนิยมจากโรงเรียนและเด็กๆ มากพอควร และไดรับความสนใจ
จากผูใหญในรัฐบาลขณะนัน้ คือ Sir William Smith (เซอรวิลเลียมสมิท) และทานเซอรผูนี้เองที่ขอใหบีพีพัฒนการ
ฝกผูสอดแนม (Scout) เพื่อใหเหมาะกับการฝกเด็กชายทั่วๆไป ผลก็คือบีพีก็ไดเขียนหนังสือ การลูกเสือสําหรับ
เด็กชาย (Scouting for Boys) ขึ้นมาเมื่อป 1908 (2451) ตามที่เราทราบกันดีอยูแลว แตกอนที่บีพีจะเขียนหนังสือคูมือ
เลมนี้ก็ไดนําเอาเด็กชาย 20 คน จากชุมชนระดับตาง ๆ ไปทดลองฝกที่เกาะบราวซี (Brownsea Island) เมื่อป 1907
(2450) แลวจึงนําขอมูลมาเขียนเปนคูมือดังกลาว เราจึงถือวาเปนปกาํ เนิดลูกเสือโลก
ดังนั้น เราจะพบวาการฝกลูกเสือนั้นมีลักษณะ และวิธีการคลายทหารอยูมาก โดยเฉพาะระเบียบแถว เพราะ
ทางทหารถือวาการฝกระเบียบแถว ก็คือพืน้ ฐานของการฝกระเบียบวินยั ทหาร แตบพี ีไดปรับใหการฝกลูกเสือเนน
ไปที่ทําใหเด็กและเยาวชน โตขึ้นเปนคนดีของชาติของสังคมมากกวาการเปนทหาร Scout จึงกลายเปน “ลูกเสือ”
และ Scouting จึงกลายเปน “การลูกเสือ” ดวยประการฉะนี้
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พิจารณาประวัติชีวิตของบีพตี ั้งแตวยั เด็ก จนกระทั้งบีพปี ระสบความสําเร็จในอาชีพทหาร ก็จะพบวาชีวิต
ของบีพี ก็คือ ชีวิตของลูกเสือคนหนึ่งที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดียิ่งนัน่ เอง หรือเราอาจจะพูดไดวา บีพีใชตัวทานเอง
เปนตนแบบในการกําหนดทิศทางและรูปแบบของการฝกอบรมลูกเสือก็วาได
ชีวิตในวัยเด็กของบีพีคอนขางจะลําบากสักหนอย บีพีมพี ี่นองหลายคน บิดาเปนบาทหลวง และมีฐานะคอย
ขางยากจน ซ้ํายังเสียชีวิตตั้งแตบีพียังอายุนอ ยๆ มารดาของบีพีตองรับหนาที่เลี้ยงดูครอบครัวเพียงลําพัง การที่บิดา
ทานเปนบาทหลวงสอนศาสนา ทําใหบพี ีมีจิตใจยึดมัน่ ในศาสนามาตั้งแตเด็ก การที่ครอบครัวยากจน กลับสงผลดี
ใหกับบีพีหลายประการ เชน ทําใหบีพีตองดูแลตัวเอง ทําใหเปนผูที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไดเลนกีฬาหลากหลาย
ชนิด ไดเทีย่ วเลนกลางแจงไดสัมผัสกับธรรมชาติ สัตว และตนไม ทําใหทานเปนผูมีสุขภาพดี จิตใจแจมใสราเริง
ถึงแมผลการเรียนหนังสือในหองของบีพีจะเปนเพียงกลางๆ ไมเดน แตบีพีคงจะไดมีเวลาศึกษาหาความรู นอก
หองเรียนมากพอสมควร เพราะเมื่อบีพีอายุได 19 ป สามารถสอบเขารับราชการทหารบกไดเปนอันดับที่ 2 ในเหลา
ทหารมา และเปนที่ 4 ในเหลาทหารราบ ซึ่งนับไดวาบีพีเกงมาก เพราะในสมัยนัน้ ลูกผูดีลูกคนรวยนิยมที่จะสอบ
เขารับราชการทหารกันมาก ชีวติ ทหารของบีพีสวนใหญอยูในอาฟริกา ความที่บพี ีชอบธรรมชาติ ชอบกีฬา ชอบ
เสก็ตชภาพ ทําใหบีพีเหมาะกับงานการหาขาว การสอดแนม และการสะกดรอยในปา เพราะงานนี้ตองการผูที่
มีความรูเกีย่ วกับการดํารงชีวิตในปา ธรรมชาติของสัตวปาและตนไม และตองเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสูง เพราะใน
ปาเขายอมจะหาสิ่งอํานวยความสะดวกแบบในเมืองไมไดอยูแลว ตองคิดตองทําขึ้นมาใชเองทั้งสิ้น เชน ทําสะพาน
เชือกขามลําธาร ทําสามขาสําหรับยกของหนัก ๆ สิ่งเหลานี้เราจะเห็นไดวา บีพีจะกําหนดใหเปนบทเรียนของลูกเสือ
ทั้งสิ้น
เมื่อพิจารณาปรัชญาชีวิตของบีพี เราจะเห็นไดวาบีพีนําเอามาใชกับลูกเสือทั้งสิ้น อยางเชน บีพบี อกวา
ความสุข (Happiness) ที่แทจริงคือการที่เราไดชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกขใหเขามีความสุข สวนการดูหนังฟงเพลง
ทานอาหารดีๆ นั้น ไมใชความสุขที่แทจริง แตเปนเพียงความสําราญ (Pleasure) เทานั้น สําหรับความเห็นของบีพี
เกี่ยวกับ ความสําเร็จในชีวติ นั้นบีพีมีความเห็นวา ผูทถี่ ือไดวาประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือผูทมี่ ีความซาบซึ้งกับ
สิงที่สวยงาม สิ่งมหัศจรรยตา ง ๆ ที่มีอยูในโลกนี้ และเมื่อมีโอกาสเขาก็จะยื่นมือเขาไปชวย ทําใหสิ่งเหลานี้มีความ
สวยงามมีความมหัศจรรยมากยิ่งๆขึ้นไปอีก บีพีไมไดยกยองผูที่ประสบความสําเร็จในการคาจนร่ํารวย หรือผูท ี่เปน
ผูที่มีชื่อเสียง โดยการเบียดเบียนคนอื่นแตอยางใด นี้จึงเปนเหตุผลที่มาของหลักการสําคัญของลูกเสือคือ “การ
ชวยเหลือผูอื่น” กระบวนการฝกอบรมของลูกเสือมิไดมุงใหลูกเสือดูแลตัวเองไดเทานั้น แตเพื่อจะใหลูกเสือไดมี
โอกาสที่จะไปชวยเหลือผูอื่นไดดว ย คือ ฝกใหลูกเสือเปนคนดีดว ยตัวเอง และเปนคนดีมีประโยชนของสังคมอีกดวย
กระบวนการฝกอบรมลูกเสือ
กระบวนการฝกอบรมลูกเสือ ที่บีพีเขียนไวในหนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชายนั้น มีประสิทธิภาพสูงมาก
และเปนของแปลกใหม เมื่อสมัย 100 ปที่แลวมา และยังใชไดอยางดีในปจจุบัน หากครูลูกเสือเขาใจวิธีการที่ถูกตอง
การฝกอบรมลูกเสือเนนการปฏิบัติเปนหลัก บีพีไดเขียนไวในหนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชาย ตอนหนึ่งวา การ
ลูกเสือมีสวนคลายกับพุทธศาสนา คือ ตองปฏิบัติจึงจะไดผล ทําไมบีพีถึงมีความสามารถเขียนคูมือการฝกอบรม
ลูกเสือออกมาไดดีขนาดนี้ เหตุผลแรกนาจะเปนวาบีพีมปี ระสบการณเปนครู หรือครูฝกหลายครั้งหลายหนในชีวิต
ราชการทหารของทาน และประสบความสําเร็จอยางมากดวย เพราะบีพีชอบคิดวิธกี ารสอนแปลกๆใหมๆไมเหมือน
ใคร (อังกฤษจะใชผูที่เกงมีความรูสูงเทานัน้ ที่จะเปนครู หรือครูฝก) เหตุผลที่สองนาจะเปนเพราะบีพีเขียนจาก
ประสบการณชีวิตของตนเอง

-3ตามที่กลาวไวแลวในบทกอน เหตุผลสุดทายนาจะเปนผลมาจากที่บีพีชอบเขียนหนังสือ กอนจะเขียนหนังสือการลู
เสือสําหรับเด็กชายนี้ บีพีเขียนหนังสือมาแลวหลายเลม
กระบวนการฝกอบรมลูกเสือของบีพีนั้น ใชการทํากิจกรรมเปนหลัก เริ่มจากงายๆ ไปหายาก โดยจัดแบง
ประเภทของลูกเสือตามอายุ เพราะเด็กอายุใกลเคียงกันยอมจะมีการพัฒนาในดานรางกายและจิตใจใกลเคียงกันดวย
และสามารถที่จะพูดคุยทํากิจกรรมหรือเลนเกมตางๆรวมกันไดดีกวาเด็กที่มีอายุตางกันมากๆ ในสมัยของบีพแี บง
ลูกเสือเปน 3 ประเภทเทานัน้ คือ
ลูกเสือสํารอง (Wolf Cubs)
อายุ 8 – 11 ป พัฒนาลูกเสือในกลุมนีใ้ หมรี างกายแข็งแรงมีจิตใจดี
มีความมั่นใจในตนเอง
ลูกเสือสามัญ (Boy Scouts)
อายุ 11-17 ป เปาหมายการพัฒนา คือ ใหลูกเสือในกลุมนี้ มีนิสัยใจคอ
ที่ดี มีความซื่อสัตย และรับผิดชอบ ฝกใหมนี ิสัยชอบชวยเหลือผูอื่น
ลูกเสือวิสามัญ (Rover Scouts) อายุ 17 ปขึ้นไป เปาหมายการพัฒนา คือ ฝกใหมีสวนชวยเหลือผูอื่น
และสังคมอยางจริงจัง คือ ทําตนใหเปนพลเมืองดีนั่นเอง
เราจะเห็นวาการฝกอบรมลูกเสือประเภทลูกเสือสํารอง และลูกเสือสามัญนั้น ความมุงหมายก็เพื่อเตรียม
ความพรอมทีจ่ ะเปนลูกเสือวิสามัญนั่นเอง นั่นก็คือเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
หมายเหตุ
การแบงประเภทลูกเสือของไทยเรามี 4 ประเภท ประเทศอื่นๆ ก็มีการแบงประเภทตางกัน
ออกไป แตหลักการฝกอบรมยังคมเดิม
การฝกอบรมลูกเสือของบีพีนั่น ทําเปนระบบหรือเปนกระบวนการ ซึ่งรูจักกันในหมูชาวลูกเสือวา การ
ฝกอบรมตามวิธีการของลูกเสือ (Scout Method) มีองคประกอบดวยกัน 7 ประการ คือ
1. กิจกรรมคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (Promise and Law) นับวามีความสําคัญที่สุดในองคประกอบทั้ง
7 ประการ ซึ่งลูกเสือทุกคนจะตองทองจําใหได และตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด คําปฏิญาณ 3 ขอ และกฎ 10 ขอ
บรรจุเอาหลักการและอุดมการณของลูกเสือไวอยางครบถวน โปรดสังเกตวา กฎทั้ง 10 ขอ ไมมีขอ ไหนเปนขอหาม
เลย เปนขอที่ใหลูกเสือจะตองกระทําทั้งสิ้น ถาจะเทียบกับทางพุทธศาสนา ก็คือ หลักจริยธรรมนั้นเอง โดยเฉพาะ
กฎขอ 10 (ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ) นั้นก็คือ หลักการศีล สมาธิ และปญญา ซึ่งเปนหนทางแหงการ
หลุดพนนิพพาน ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพื่อใหลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎจึงมีความสําคัญยิ่ง
คําขวัญ (Motto) ของลูกเสือ คือ “จงเตรียมพรอม” ก็คือ ลูกเสือตองเตรียมพรอมทั้งกายและใจ เพือ่ ที่จะได
สมารถใหความชวยเหลือผูอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสมและทันเวลา
2. กิจกรรมสัญลักษณ (Symbolic Framework / Activities) กิจกรรมนี้เพื่อเปนการแสดงตัวใหทั้งลูกเสือ
ดวยกันและผูอ ื่นทราบวาฉันเปนลูกเสือ ถาเปนลูกเสือดวยกันก็จะไดทักทายชวยเหลือเกื้อกูลตามสมควร ถาเปนคน
อื่นเมื่อทราบวาเราเปนลูกเสือเขาก็จะใหความยอมรับนับถือ มากกวาผูที่ไมไดเปนลูกเสือ กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแตเครื่อง
แตงกายที่มีผาผูกคอลูกเสือเปนสัญลักษณ การแสดงรหัสสามนิ้ว การทําความเคารพดวย 3 นิว้ การเขาแถวเดิมแถว
ถือไมพลอง เหลานี้ลวนเปนสัญลักษณ เปนเครื่องแสดงของความเปนลูกเสือทั้งสิ้น
3. กิจกรรมเกีย่ วกับธรรมชาติ (Outdoor Activities / Life in Nature) กิจกรรมนี้ บีพใี หความสําคัญเปนอยาง
มาก เพราะเด็กๆจะชอบทีไ่ ดใชชวี ิตอยูทา มกลางธรรมชาติ ปา และเขา ไดอากาศบริสุทธิ์ ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ พืช และสัตว ไดออกกําลัง แทนการเรียนอยูก ับโตะและหนังสือในหองเรียน เด็กๆมักจะตื่นเตน
สนุกสนาน กับการเดินทางไกล อยูคายพักแรม ไดมโี อกาสหุงหาอาหารชวยตัวเอง บีพีเชื่อวาธรรมชาติเปน
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เขาไปสวดมนตในโบสถเสมอไป
4. การเรียนรูด วยการกระทํา (Learning by Doing) การฝกอบรมลูกเสือเนนการปฏิบัติดวยตนเอง ความ
สําเร็จหรือไมสําเร็จอยูที่การกระทําของตนเอง ความไมสําเร็จความผิดพลาดไมใชปญหา แตเปนบทเรียนทีจ่ ะ
นําไปสูความสําเร็จ แตมีขอ ยกเวน ก็คือ เรื่องความปลอดภัย ตองชัดเจนที่สุด เพราะถาพลาดพลั้งไปอาจจะทําความ
เสียหายไดอยางมาก อาจถึงแกชีวิตก็เปนได
5. การพัฒนาตนเองและสิ่งเราใจ (Personal Progression- and Simulating Programs) กิจกรรมของลูกเสือ
นั้น ออกแบบใหลูกเสือมีการพัฒนาตนเองในทุกๆดาน ตั้งแตเปนเด็กเล็ก เปนลูกเสือสํารอง เปนลําดับไปจนเปน
วัยรุนเต็มตัว คือเปนลูกเสือวิสามัญ คือกิจกรรมจะพัฒนาจากงายไปหากยากนั่นเอง เชนนี้จะทําใหเด็กไมเบื่อ เพราะ
ไดพบเห็นไดเรียนสิ่งใหมๆไปเรื่อยๆ กิจกรรมเหลานี้กจ็ ะมีการแทรกเกมการเลนทีส่ นุกสนาน และไดประโยชนเขา
ไปดวย ชวยดึงดูดความสนใจใหเด็กๆมากยิ่งขึ้น การพัฒนาของเด็กก็ปลอยไปตามธรรมชาติ ตามความสามารถ
ความสนใจของเด็กแตละคนแตละกลุม การฝกอบรมลูกเสือ ดวยกิจกรรมที่เหมาะสมจะชวยพัฒนาเด็กครบทุกๆ
ดาน นัน่ คือ พัฒนาดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ ดานสติปญญา และดานสังคม การสรางกิจกรรมที่
เหมาะสมแกลกู เสือมีตําราและวิธีการรายละเอียดมากพอควร ซึ่งจะไมนํามากลาวในที่นี้ แตสิ่งทีส่ ําคัญคือ อยาสราง
หรือกําหนดกิจกรรมตามความเห็นชอบของผูใหญฝายเดียวเปนอันขาด ควรตองใหเด็กมีสวนรวมดวยเสมอ
6. ระบบหมู (Team System) เปนพื้นฐานสําคัญของการฝกอบรมลูกเสือ คือลูกเสือตองทํางานเปนทีมมีการ
แบงหนาที่รับผิดชอบมีหัวหนาทีมและลูกทีม หัวหนาทีมตองรูจักควบคุมดูแลและโนมนาวใหลกู ทีมทํางานรวมกัน
ไดอยางราบรืน่ หากมีปญหาก็ตองพิจารณาแกไขลูกทีมที่ดีก็ตองเคารพเชื่อฟงหัวหนาทีมตามฐานะ แตหวั หนาทีมก็
ตองรูจักฟงความคิดเห็นของลูกทีมดวย ไมใชเอาแตใจและความคิดของตนเองเปนหลัก ในระหวางการฝกก็จะมี
การผลัดเปลี่ยนหนาทีก่ ันใหมากที่สุดที่เวลาจะอํานวยให เพื่อใหลูกเสือทุกคนไดมปี ระสบการณเทาๆกัน บีพีให
ความสําคัญกับระบบหมูมาก เพราะพบวาเด็กๆวัยเดียวกันเมื่ออยูดว ยกันจะเรียนและเลนดวยกันไดดีกวาเด็กตางวัย
กันมากๆ
7. การสนับสนุนโดยผูใ หญ (Adult Support) การฝกอบรมลูกเสือตองมีผูใหญหรือครูลูกเสือเปนผูชี้แนะ
หนทางที่ถูกตองใหแกเด็ก เปนภาระดูแลจัดการใหการฝกเปนไปตามเปาหมายของการฝกอบรม ทําตัวเปนตัวอยางที่
ดีใหแกเด็กๆ ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสืออยางเครงครัด และตองอยาลืมวา “การลูกเสือเปนกิจการของเด็ก
ผูใหญมีหนาทีก่ ารสนับสนุนตามความจําเปนและเหมาะสมเทานั้น การลูกเสือมิใชเปนแตเพียงกิจการสําหรับเด็ก
โดยมีผูใหญเปนผูบริหารจัดการ”
กระบวนการฝกอบรมลูกเสือยังใชไดผลอยูห รือไม
คําถามนี้ก็พอมีเหตุผลอยูบาง เพราะการลูกเสือเกิดขึ้นมา 100 กวาปแลว โลกและสิ่งแวดลอมไดเปลี่ยนไป
มากพอควร ปญหาของเด็กและเยาวชนนาจะเปลี่ยนไปอยางมาก แตในความเปนจริงปญหาของเด็กและเยาวชนใน
สมัยของบีพีเหมือนกับปญหาของเด็กและเยาวชนในปจจุบันเกือบทุกประการ ทานจะพิสูจนไดจากเอกสารที่ผม
แปลมาจากหนังสือ การลูกเสือสําหรับเด็กชาย ของบีพีเกี่ยวกับปญหาของเด็กและเยาวชนในสมัยนั้น ตลอดจน
วิธีการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการลูกเสือ ผมคิดวาหลักการกระบวนการลูกเสือ คลายกับธรรมในพุทธศาสนา
คือ เปน อกาลิโก คือ ทันสมัยอยูเสมอ เพียงแตอาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอ การยกตัวอยางตางๆ ให
ทันสมัยขึ้นเทานั้น
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ครูลูกเสือมิไดฝกอบรมลูกเสือ ตามวิธีการของลูกเสือ ตามที่กลาวไวขางตน เนื่องจากครูลูกเสือขาดความรูความ
เขาใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือนั่นเอง
ประการที่สองเปนปญหาของผูบริหารการศึกษาและผูปกครอง
นักเรียน ไมใหการสนับสนุนกิจการลูกเสือ เพราะเห็นวาไมมีประโยชนกับเด็ก นาจะใชเวลาฝกอบรมลูกเสือไปกับ
กิจกรรมอื่นที่เห็นวาเหมาะสมกวา ปญหาสุดทายคือกิจกรรมลูกเสือของไทยเราเปนกิจการบังคับ ทําใหเด็กที่ไมชอบ
ฝกลูกเสือ ดวยเหตุผลสวนตัวใดๆก็ตาม จําเปนตองเขารวมในกิจกรรมลูกเสือดวย ทําใหคลายเปนตัวถวงตอเด็กทีร่ ัก
และสนใจกิจการลูกเสือ ปญหาเหลานี้ผูบริหารระดับสูงทราบดี และกําลังดําเนินการแกไขกันอยูแ ลว
เด็ก พอแม ผูปกครอง สังคม และประเทศชาติไดประโยชนอะไรจากกิจการลูกเสือ
คําถามนี้มักจะเกิดขึ้นเสมอ สวนใหญจะมาจากผูที่ไมทราบถึงอุดมการณวิธีการฝกอบรมลูกเสือ เพราะหาก
ทราบก็จะไมเกิดคําถามนี้ คําขวัญที่วา ความรูคูคุณธรรม นั้น เปนทีต่ ิดปากของนักการศึกษาทั่วไป แตเมื่อมีการ
กําหนดหลักสูตรการศึกษามีเวลาใหแตความรู เวลาสําหรับคุณธรรมแทบจะไมมีเวลาให การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตองใชเวลา และใชครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมใหการสั่งสอนอบรมเด็ก มิฉะนั้นแลวก็ยากจะไดผล ในเรือ่ งนี้
การลูกเสือชวยไดอยางมาก เพราะเด็กจะไดเรียนรูดวยตัวเอง จากกิจกรรมที่นาสนใจและสนุกสนานตางๆ แตเพื่อ
ชวยใหเกิดความเขาใจคุณประโยชนของการลูกเสือเพิ่มขึ้น จะยกตัวอยางคุณประโยชนที่เด็กและเยาวชนจะไดรับ
ดังนี้
1. การพัฒนาความมีระเบียบวินยั และความเปนผูนาํ - ลอรดเบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิดกิจการลูกเสือ เปน
นายทหารบกอังกฤษ ดังนัน้ แนวทางการฝกอบรมลูกเสือ จึงไดนําเอาวิธีการฝกอบรมรมของทหารบกอังกฤษโดย
มาประยุกตใหเหมาะสม ซึ่งเนนปลูกฝงระบบหมู ความมีระเบียบวินยั และความมีลักษณะผูนําใหกับเด็กเปนหลัก
เริ่มจากการฝกระเบียบแถว การแตงเครื่องแบบที่เรียบรอยสงางาม การแสดงความเคารพ การปกครองบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้น เปนตน เด็กที่มีระเบียบวินยั มีความเปนผูนําที่ดีรูจักการทํางานเปนทีม จะชวยแกปญ
 หาของชาติได
หลายเรื่องทีเดียว
2. การปลูกฝงใหเด็กบําเพ็ญตนเพื่อเปนประโยชนตอสังคม - ถาเราสามารถปลูกฝงอุดมการณนี้ใหแกเด็ก
ตั้งแตเล็กๆ จะมีคุณประโยชนตอสังคม และตอประเทศชาติอยางมหาศาล เพราะเมื่อโตขึ้นเขาจะเปนคนที่มจี ติ ใจ
เปนสาธารณะเห็นประโยชนของสังคมสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน จะชวยลดการฉอราษฎรบังหลวงลงได
นอกจากนี้อุดมการณลูกเสือเนนเรื่องความซื่อสัตย ความมีศีลธรรมจริยธรรมอยูแลวดวย นอกจากนี้ขบวนการ
ลูกเสือที่เขมแข็งจะเปนการสรางพลังมวลชนที่เขมแข็งไปดวย พลังมวลชนเปนลานคนยอมจะสามารถสรางสรรค
สิ่งดีๆ ใหแกสงั คมไดมาก
3. การปลูกฝงความคิดริเริ่มและการรูจักคิดแกปญหา - กิจกรรมของลูกเสือมีความหลากหลายและนาสนใจ
ที่ลูกเสือสามารถจะเลือกไดตามความชอบ ตามความถนัดของตน นอกจากจะชวยสงเสริมศักยภาพสวนบุคคลแลว
กิจกรรมเหลานี้ลวนชวยสรางเสริมความคิดริเริ่ม
การรูจัดคิดแกปญ
 หาเฉพาะหนาใหแกลูกเสือเกือบทั้งสิ้น
โดยเฉพาะกิจกรรมหลัก อยางเชน การเดินทางไกล การเขาคายพักแรม เปนตน
สรุป เด็กและเยาวชนเปนอนาคตของชาติ การจัดการศึกษาที่ดีที่เหมาะสม จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอความ
เจริญกาวหนาตอการพัฒนาประเทศ การศึกษาที่เนนแตการใหความรูเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอที่จะทําใหเด็ก
ประสบความสําเร็จในชีวติ ได ไมเพียงพอตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ อุดมการณและกระบวนการ
ของลูกเสือจะชวยเพิ่มศักยภาพของเยาวชนของเราไดอยางมาก
จะชวยสรางสังคมไทยใหเข็มแข็งและจะชวยให
ประเทศชาติพฒ
ั นาไปไดอยางมั่นคงและถาวร

แปลจาก : Scouting For Boys
ปญหาของเด็กและเยาวชน

-ขาดความรูความสนใจดานศาสนา
-ขาดระเบียบวินัย
-ขาดความรักชาติรักแผนดิน
-เห็นแกตัว
-ขาดความซื่อสัตย สุจริต
-ขาดความรักและความเห็นแกสวนรวม
-โหดรายรุนแรง
-ประกอบอาชญากรรมรุนแรง
-ขาดสติ และความยับยั้งชั่งใจ
-ไมประหยัด และยากจน
-ชอบแสดงออกในทางที่ผิด
-เที่ยวเตรไมทํางาน
-ระดับศีลธรรมต่ํา
-เลนการพนัน
-ขาดความอบอุนในครอบครัว
-เปนโรคประจําตัวตาง ๆ
-สุขภาพออนแอ
-มีความเปนอยูที่ไมดี
-มีอัตราการตาย ชวงเปนเด็กสูง
-ขาดการพัฒนาดานจิตใจและอารมณ
-ขาดการพัฒนาดานสุขภาพพลานามัย

สาเหตุ

แปลโดย : พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตรเสนี
ตนเหตุพื้นฐาน

การแกไข

ขาดความรูสกึ รับผิดชอบชีวิต

ขาดวินัย
ดื่มสุรา และติดยาเสพติด

ใหการพัฒนา
ดานนิสัยใจคอ

ตามใจตนเองมากเกินไป

บิดา มารดาขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความรู
ในการเลี้ยงดูบุตร

ขาดความรู
ดานสุขภาพ
พลานามัย

ใหความรู
ดานสุขภาพ
พลานามัย

10 ต.ค. 50
แกไขโดยการใชกระบวนการลูกเสือ

1. พัฒนาดานนิสัยใจคอ โดย:
-จัดใหอยูภายในสิ่งแวดลอมที่ดี
-ปลูกฝงความมีเกียรติยศในตน
-ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่
-ปลูกฝงใหเปนผูมีระเบียบวินัย
-ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
-พัฒนาใหมีความคิดริเริ่ม สามารถแกปญ
 หาได
-ฝกฝนใหสามารถสรางสรรคผลงานตาง ๆ
ดวยมือของตนเอง
-ปลูกฝงใหรูจักและรักธรรมชาติ
-ปลูกฝงใหเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตามหลักศาสนาของตน
-ปลูกฝงใหมีจิตใจเปนนักกีฬา
-ปลูกฝงใหกระทําตนเปนประโยชนตอผูอื่น
-ปลูกฝงใหรักชาติบานเมือง
2. พัฒนาดานสุขภาพพลานามัย โดย:
-การฝกฝนและปฏิบัติงานกลางแจง
-การปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักที่จะ
พัฒนาดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองใหดีอยูเสมอ

