


การลูกเสือในมุมมองของผม 
 

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

กลาวนํา 
 จากการที่ผมไดศึกษาเกี่ยวกบัการลูกเสือ (Scouting)  จากการอานตําราตาง ๆ ท้ังของทานบีพี และของทาน
ผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือท้ังหลาย  รวมท้ังจากการหาความรูจากผูรูตาง ๆ ในระยะเวลาประมาณ 6 ปเต็มท่ีผมไดเขามา
มีสวนรวมกบัการพัฒนากจิการลูกเสือ ทําใหผมมีความคิดวาหากผมจะรวบรวมเอาปรัชญา ความเปนมา หลักการ
ตลอดจนประโยชนท่ีสังคมจะพึงไดรับจากการลูกเสือมาไวในท่ีเดยีวกันตามลําดับ ก็นาจะเปนประโยชนกบัผูท่ีมี
ความสนใจในวิชาการลูกเสือ แตไมมีเวลาใหไดมากนกั  ผมจึงทําเอกสารฉบับนี้ข้ึน  เพื่อเปนวิทยาทาน 
กําเนิดของการลูกเสือ 
 ผมจะไมเลาประวัติของลูกเสือ ณ ท่ีนี้ เพราะใคร ๆ ก็จะหาอานไดจากท่ีตาง ๆ แตผมพยายามจะช้ีใหเหน็
ท่ีมาของการลูกเสือมากกวา 
 Scout แตเดิมมิไดหมายความวา “ลูกเสือ”  แตอยางใด  Scout เดิมมีความหมายวา “ผูสอดแนม”  (มักจะใช
กับทหาร คือผูสอดแนมหาขาวขาศึกนัน่เอง) ดังนัน้ Scouting จึงแปลวา “การสอดแนม” กอนท่ีจะมามีความหมาย
เพิ่มวาการลูกเสือ  แลวทําไม Scout จึงกลายเปนลูกเสือไปได  ผมศึกษาจากประวัติของทานบีพีแลว  สามารถ
วิเคราะหได ดงันี้ 
 ในป ค.ศ.1888 (พ.ศ.2431 บีพี อายุ 31 ป)   บีพ ี ไดถูกสงไปรบท่ีอาฟริกาในตําแหนงนายทหารขาว 
(Intelligence Officer) ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีทานถูกใจมาก ๆ เพราะถูกกับนสัิยรักธรรมชาติ และความเช่ียวชาญดานการ
สอดแนมหาขาว โดยเฉพาะอยูแลว  และก็ประสบความสําเร็จอยางดียิ่งไดเล่ือนยศเปนพนัตรี  หลักจากนัน้บีพีก็
สรางช่ือเสียงทางดานนีใ้หกบัตัวเองเร่ือยมาจนกระท่ังป 1896 (2439) ไดรับแตงต้ังเปนเสนาธิการ  กองกําลังท่ีไปท่ี
เมืองมาทาเบลลี (Matabele Expedition) การรบประสบชัยชนะอีกคร้ัง จนขาศึกใหสมญานามวา อิมเพสซา 
(Impessa) ซ่ึงแปลวา “สัตวรายท่ีไมเคยหลับ”  และไดรับการยกยองวาเปนผูสอดแนมท่ียิ่งใหญท่ีสุดในกองทัพ  ได
เล่ือนยศเปนพนัเอก และระหวางการรบท่ีเมืองมาทาเบลลีนี้เองท่ีบีพีเร่ิมใชหมวกปก ท่ีเราเห็นกันเปนประจําและใช
เปนเคร่ืองแบบลูกเสือมาจนทุกวันนี้ เหตผุลคือบีพีวาหมวกปกใสสบายและสะดวกกวาหมวกเหล็กมาก  เหมาะ
สําหรับการเดนิปาดวย 
 การรบท่ีมาเฟกก่ิง (Mafeking)  ก็ทําใหบีพีกลายเปนวรีะบุรุษของชาติตามท่ีเราทราบกันดแีลว ในระหวาง
การรบท่ีผาน ๆ มา และท่ีมาเฟกกิ่ง บีพกี็ไดทําการฝกเด็กและเยาวชนใหเปนผูสอดแนม และใชในการรบประสบ
ผลสําเร็จเปนอยางมาก  หลังจากสงครามมาเฟกก่ิง บีพีก็ไดรับเล่ือนยศเปนนายพล  และไดแตงหนังสือ Aids to 
Scouting (คูมือการสอดแนม) ซ่ึงปรากฏวาไดรับความนยิมจากโรงเรียนและเด็กๆ มากพอควร และไดรับความสนใจ 
จากผูใหญในรัฐบาลขณะน้ันคือ Sir William Smith (เซอรวิลเลียมสมิท)  และทานเซอรผูนี้เองท่ีขอใหบีพีพัฒนการ
ฝกผูสอดแนม (Scout)  เพื่อใหเหมาะกบัการฝกเด็กชายท่ัวๆไป ผลก็คือบีพีก็ไดเขียนหนังสือ การลูกเสือสําหรับ
เด็กชาย (Scouting for Boys)  ข้ึนมาเม่ือป 1908 (2451) ตามท่ีเราทราบกันดีอยูแลว แตกอนท่ีบีพีจะเขียนหนังสือคูมือ
เลมนี้ก็ไดนําเอาเด็กชาย 20 คน จากชุมชนระดับตาง ๆ ไปทดลองฝกท่ีเกาะบราวซี (Brownsea Island) เม่ือป 1907 
(2450)  แลวจงึนําขอมูลมาเขียนเปนคูมือดังกลาว  เราจงึถือวาเปนปกาํเนิดลูกเสือโลก  
 ดังนั้น เราจะพบวาการฝกลูกเสือนั้นมีลักษณะ และวิธีการคลายทหารอยูมาก โดยเฉพาะระเบียบแถว เพราะ
ทางทหารถือวาการฝกระเบียบแถว ก็คือพืน้ฐานของการฝกระเบียบวินยัทหาร แตบีพีไดปรับใหการฝกลูกเสือเนน
ไปท่ีทําใหเด็กและเยาวชน  โตข้ึนเปนคนดีของชาติของสังคมมากกวาการเปนทหาร Scout จึงกลายเปน “ลูกเสือ” 
และ  Scouting จึงกลายเปน “การลูกเสือ” ดวยประการฉะนี้ 
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ปรัชญาชีวิตของทานบีพีกับการลูกเสือ 
 พิจารณาประวตัิชีวิตของบีพตีั้งแตวยัเดก็ จนกระท้ังบีพปีระสบความสําเร็จในอาชพีทหาร ก็จะพบวาชีวิต
ของบีพี ก็คือ ชีวิตของลูกเสือคนหนึ่งท่ีไดรับการฝกฝนมาอยางดียิ่งนัน่เอง หรือเราอาจจะพดูไดวาบีพีใชตัวทานเอง
เปนตนแบบในการกําหนดทิศทางและรูปแบบของการฝกอบรมลูกเสือก็วาได 
 ชีวิตในวยัเดก็ของบีพีคอนขางจะลําบากสักหนอย บีพีมีพี่นองหลายคน บิดาเปนบาทหลวง และมีฐานะคอย
ขางยากจน ซํ้ายังเสียชีวิตต้ังแตบีพียังอายุนอยๆ มารดาของบีพีตองรับหนาท่ีเล้ียงดูครอบครัวเพียงลําพัง การท่ีบิดา
ทานเปนบาทหลวงสอนศาสนา ทําใหบีพีมีจิตใจยึดม่ันในศาสนามาต้ังแตเดก็  การท่ีครอบครัวยากจน กลับสงผลดี
ใหกับบีพีหลายประการ เชน ทําใหบีพีตองดูแลตัวเอง ทําใหเปนผูท่ีมีความมั่นใจในตัวเองสูง ไดเลนกีฬาหลากหลาย
ชนิด  ไดเทีย่วเลนกลางแจงไดสัมผัสกับธรรมชาติ  สัตว และตนไม ทําใหทานเปนผูมีสุขภาพดี จิตใจแจมใสราเริง 
ถึงแมผลการเรียนหนังสือในหองของบีพีจะเปนเพียงกลางๆ ไมเดน  แตบีพีคงจะไดมีเวลาศกึษาหาความรู นอก
หองเรียนมากพอสมควร  เพราะเม่ือบีพีอายุได 19 ป  สามารถสอบเขารับราชการทหารบกไดเปนอันดับท่ี 2 ในเหลา
ทหารมา  และเปนท่ี 4 ในเหลาทหารราบ ซ่ึงนับไดวาบีพีเกงมาก  เพราะในสมัยนัน้ลูกผูดีลูกคนรวยนยิมท่ีจะสอบ
เขารับราชการทหารกันมาก   ชีวติทหารของบีพีสวนใหญอยูในอาฟริกา  ความที่บีพีชอบธรรมชาติ  ชอบกฬีา ชอบ
เสก็ตชภาพ    ทําใหบีพีเหมาะกับงานการหาขาว   การสอดแนม  และการสะกดรอยในปา    เพราะงานน้ีตองการผูท่ี
มีความรูเกีย่วกับการดํารงชีวิตในปา  ธรรมชาติของสัตวปาและตนไม  และตองเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสูง เพราะใน
ปาเขายอมจะหาส่ิงอํานวยความสะดวกแบบในเมืองไมไดอยูแลว  ตองคิดตองทําข้ึนมาใชเองท้ังส้ิน เชน ทําสะพาน
เชือกขามลําธาร  ทําสามขาสําหรับยกของหนัก ๆ ส่ิงเหลานี้เราจะเห็นไดวา บีพีจะกาํหนดใหเปนบทเรียนของลูกเสือ
ท้ังส้ิน 
 เม่ือพิจารณาปรัชญาชีวิตของบีพี เราจะเหน็ไดวาบีพีนําเอามาใชกับลูกเสือท้ังส้ิน อยางเชน บีพบีอกวา 
ความสุข (Happiness) ท่ีแทจริงคือการท่ีเราไดชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทกุขใหเขามีความสุข สวนการดูหนังฟงเพลง 
ทานอาหารดีๆ นั้น ไมใชความสุขท่ีแทจริง  แตเปนเพียงความสําราญ (Pleasure) เทานั้น  สําหรับความเหน็ของบีพี
เกี่ยวกับ ความสําเร็จในชีวติ นั้นบีพีมีความเห็นวา ผูท่ีถือไดวาประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือผูท่ีมีความซาบซ้ึงกับ
สิงท่ีสวยงาม ส่ิงมหัศจรรยตาง ๆ ท่ีมีอยูในโลกนี้ และเม่ือมีโอกาสเขาก็จะยื่นมือเขาไปชวย ทําใหส่ิงเหลานี้มีความ
สวยงามมีความมหัศจรรยมากย่ิงๆข้ึนไปอกี  บีพีไมไดยกยองผูท่ีประสบความสําเร็จในการคาจนร่ํารวย หรือผูท่ีเปน
ผูท่ีมีช่ือเสียง โดยการเบียดเบียนคนอ่ืนแตอยางใด  นี้จึงเปนเหตุผลท่ีมาของหลักการสําคัญของลูกเสือคือ “การ
ชวยเหลือผูอ่ืน”   กระบวนการฝกอบรมของลูกเสือมิไดมุงใหลูกเสือดแูลตัวเองไดเทานั้น  แตเพื่อจะใหลูกเสือไดมี
โอกาสที่จะไปชวยเหลือผูอ่ืนไดดวย คือ ฝกใหลูกเสือเปนคนดีดวยตัวเอง และเปนคนดีมีประโยชนของสังคมอีกดวย  
กระบวนการฝกอบรมลูกเสือ 
 กระบวนการฝกอบรมลูกเสือ ท่ีบีพีเขียนไวในหนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชายนั้น  มีประสิทธิภาพสูงมาก 
และเปนของแปลกใหม เม่ือสมัย 100 ปท่ีแลวมา  และยงัใชไดอยางดีในปจจุบัน หากครูลูกเสือเขาใจวิธีการท่ีถูกตอง 
การฝกอบรมลูกเสือเนนการปฏิบัติเปนหลัก  บีพีไดเขียนไวในหนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชาย ตอนหนึ่งวา  การ
ลูกเสือมีสวนคลายกับพุทธศาสนา คือ ตองปฏิบัติจึงจะไดผล  ทําไมบีพีถึงมีความสามารถเขียนคูมือการฝกอบรม
ลูกเสือออกมาไดดีขนาดนี้  เหตุผลแรกนาจะเปนวาบีพีมีประสบการณเปนครู หรือครูฝกหลายคร้ังหลายหนในชีวิต
ราชการทหารของทาน  และประสบความสําเร็จอยางมากดวย  เพราะบีพีชอบคิดวิธีการสอนแปลกๆใหมๆไมเหมือน
ใคร (อังกฤษจะใชผูท่ีเกงมีความรูสูงเทานัน้  ท่ีจะเปนครู  หรือครูฝก)       เหตุผลท่ีสองนาจะเปนเพราะบีพีเขียนจาก
ประสบการณชีวิตของตนเอง 
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ตามท่ีกลาวไวแลวในบทกอน  เหตุผลสุดทายนาจะเปนผลมาจากท่ีบีพีชอบเขียนหนังสือ กอนจะเขียนหนังสือการลู
เสือสําหรับเด็กชายนี้  บีพีเขยีนหนังสือมาแลวหลายเลม  
 กระบวนการฝกอบรมลูกเสือของบีพีนั้น ใชการทํากิจกรรมเปนหลัก เร่ิมจากงายๆ ไปหายาก โดยจัดแบง
ประเภทของลูกเสือตามอาย ุ เพราะเด็กอายุใกลเคียงกันยอมจะมีการพฒันาในดานรางกายและจิตใจใกลเคียงกันดวย 
และสามารถที่จะพดูคุยทํากจิกรรมหรือเลนเกมตางๆรวมกันไดดีกวาเดก็ท่ีมีอายุตางกนัมากๆ ในสมัยของบีพแีบง
ลูกเสือเปน 3 ประเภทเทานัน้ คือ 
 ลูกเสือสํารอง  (Wolf Cubs)   อายุ 8 – 11 ป   พัฒนาลูกเสือในกลุมนีใ้หมีรางกายแข็งแรงมีจิตใจดี  

     มีความม่ันใจในตนเอง 
 ลูกเสือสามัญ  (Boy Scouts) อายุ 11-17 ป  เปาหมายการพัฒนา คือ ใหลูกเสือในกลุมนี้ มีนิสัยใจคอ 

ท่ีดี มีความซ่ือสัตย และรับผิดชอบ ฝกใหมีนิสัยชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
 ลูกเสือวิสามัญ  (Rover Scouts) อายุ 17 ปข้ึนไป  เปาหมายการพัฒนา คือ ฝกใหมีสวนชวยเหลือผูอ่ืน  

และสังคมอยางจริงจัง คือ ทําตนใหเปนพลเมืองดีนั่นเอง 
 เราจะเห็นวาการฝกอบรมลูกเสือประเภทลูกเสือสํารอง และลูกเสือสามัญนั้น ความมุงหมายก็เพื่อเตรียม
ความพรอมท่ีจะเปนลูกเสือวิสามัญนั่นเอง นั่นก็คือเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
 หมายเหต ุ   การแบงประเภทลูกเสือของไทยเรามี 4 ประเภท ประเทศอ่ืนๆ ก็มีการแบงประเภทตางกัน 

ออกไป  แตหลักการฝกอบรมยังคมเดิม 
 การฝกอบรมลูกเสือของบีพีนั่น ทําเปนระบบหรือเปนกระบวนการ ซ่ึงรูจักกันในหมูชาวลูกเสือวา  การ
ฝกอบรมตามวิธีการของลูกเสือ (Scout Method)  มีองคประกอบดวยกนั 7 ประการ คือ 
 1. กิจกรรมคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  (Promise and Law)  นับวามีความสําคัญท่ีสุดในองคประกอบท้ัง 
7 ประการ ซ่ึงลูกเสือทุกคนจะตองทองจําใหได และตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด คําปฏิญาณ 3 ขอ และกฎ 10 ขอ 
บรรจุเอาหลักการและอุดมการณของลูกเสือไวอยางครบถวน  โปรดสังเกตวา กฎท้ัง 10 ขอ ไมมีขอไหนเปนขอหาม
เลย  เปนขอท่ีใหลูกเสือจะตองกระทําท้ังส้ิน  ถาจะเทียบกับทางพุทธศาสนา ก็คือ หลักจริยธรรมนั้นเอง  โดยเฉพาะ
กฎขอ 10 (ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ) นั้นกคื็อ หลักการศีล สมาธิ และปญญา  ซ่ึงเปนหนทางแหงการ
หลุดพนนพิพาน  ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพ่ือใหลูกเสือปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎจึงมีความสําคัญยิ่ง 
 คําขวัญ (Motto) ของลูกเสือ คือ “จงเตรียมพรอม” ก็คือ ลูกเสือตองเตรียมพรอมท้ังกายและใจ เพือ่ท่ีจะได
สมารถใหความชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางถูกตองเหมาะสมและทันเวลา 
 2. กิจกรรมสัญลักษณ  (Symbolic Framework / Activities)  กิจกรรมนี้เพื่อเปนการแสดงตัวใหท้ังลูกเสือ
ดวยกันและผูอ่ืนทราบวาฉันเปนลูกเสือ  ถาเปนลูกเสือดวยกันก็จะไดทักทายชวยเหลือเกื้อกูลตามสมควร ถาเปนคน
อ่ืนเม่ือทราบวาเราเปนลูกเสือเขาก็จะใหความยอมรับนบัถือ มากกวาผูท่ีไมไดเปนลูกเสือ  กิจกรรมนี้เร่ิมต้ังแตเคร่ือง
แตงกายท่ีมีผาผูกคอลูกเสือเปนสัญลักษณ การแสดงรหสัสามน้ิว  การทําความเคารพดวย 3 นิว้  การเขาแถวเดมิแถว
ถือไมพลอง เหลานี้ลวนเปนสัญลักษณ เปนเคร่ืองแสดงของความเปนลูกเสือท้ังส้ิน 
 3. กิจกรรมเกีย่วกับธรรมชาติ (Outdoor Activities / Life in Nature)  กจิกรรมนี้ บีพใีหความสําคัญเปนอยาง
มาก  เพราะเด็กๆจะชอบท่ีไดใชชีวิตอยูทามกลางธรรมชาติ ปา และเขา  ไดอากาศบริสุทธ์ิ  ไดเรียนรูเกี่ยวกบั
ธรรมชาติ พืช และสัตว ไดออกกําลัง  แทนการเรียนอยูกับโตะและหนังสือในหองเรียน เด็กๆมักจะตื่นเตน 
สนุกสนาน   กบัการเดินทางไกล   อยูคายพักแรม    ไดมีโอกาสหุงหาอาหารชวยตัวเอง         บีพีเชื่อวาธรรมชาติเปน  
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ส่ิงมหัศจรรยเปนฝมือของพระเจา  การอยูใกลชิดธรรมชาติ ก็คือการไดอยูใกลชิดกบัพระเจานั่นเอง  ไมจําเปนตอง
เขาไปสวดมนตในโบสถเสมอไป 
 4. การเรียนรูดวยการกระทํา (Learning by Doing) การฝกอบรมลูกเสือเนนการปฏิบัติดวยตนเอง ความ 
สําเร็จหรือไมสําเร็จอยูท่ีการกระทําของตนเอง ความไมสําเร็จความผิดพลาดไมใชปญหา แตเปนบทเรียนท่ีจะ
นําไปสูความสําเร็จ แตมีขอยกเวน ก็คือ เร่ืองความปลอดภัย ตองชัดเจนท่ีสุด เพราะถาพลาดพล้ังไปอาจจะทําความ
เสียหายไดอยางมาก อาจถึงแกชีวิตก็เปนได 
 5. การพัฒนาตนเองและส่ิงเราใจ (Personal Progression- and Simulating Programs)  กิจกรรมของลูกเสือ
นั้น ออกแบบใหลูกเสือมีการพัฒนาตนเองในทุกๆดาน ตั้งแตเปนเด็กเล็ก เปนลูกเสือสํารอง เปนลําดับไปจนเปน
วัยรุนเต็มตัว คือเปนลูกเสือวิสามัญ คือกิจกรรมจะพัฒนาจากงายไปหากยากนั่นเอง เชนนี้จะทําใหเด็กไมเบ่ือ เพราะ
ไดพบเห็นไดเรียนส่ิงใหมๆไปเร่ือยๆ กิจกรรมเหลานี้กจ็ะมีการแทรกเกมการเลนท่ีสนุกสนาน และไดประโยชนเขา
ไปดวย ชวยดงึดูดความสนใจใหเด็กๆมากยิ่งข้ึน  การพฒันาของเด็กกป็ลอยไปตามธรรมชาติ  ตามความสามารถ  
ความสนใจของเด็กแตละคนแตละกลุม  การฝกอบรมลูกเสือ ดวยกิจกรรมท่ีเหมาะสมจะชวยพัฒนาเด็กครบทุกๆ
ดาน นัน่คือ พัฒนาดานรางกาย   ดานจิตใจ   ดานอารมณ   ดานสตปิญญา  และดานสังคม  การสรางกิจกรรมท่ี
เหมาะสมแกลูกเสือมีตําราและวิธีการรายละเอียดมากพอควร  ซ่ึงจะไมนํามากลาวในท่ีนี้ แตส่ิงท่ีสําคัญคือ อยาสราง
หรือกาํหนดกจิกรรมตามความเห็นชอบของผูใหญฝายเดียวเปนอันขาด ควรตองใหเด็กมีสวนรวมดวยเสมอ 
 6. ระบบหมู (Team System)  เปนพื้นฐานสําคัญของการฝกอบรมลูกเสือ  คือลูกเสือตองทํางานเปนทีมมีการ
แบงหนาท่ีรับผิดชอบมีหัวหนาทีมและลูกทีม หัวหนาทีมตองรูจักควบคุมดูแลและโนมนาวใหลูกทีมทํางานรวมกัน
ไดอยางราบร่ืน หากมีปญหาก็ตองพิจารณาแกไขลูกทีมท่ีดีก็ตองเคารพเช่ือฟงหวัหนาทีมตามฐานะ  แตหวัหนาทีมก็
ตองรูจักฟงความคิดเห็นของลูกทีมดวย  ไมใชเอาแตใจและความคิดของตนเองเปนหลัก  ในระหวางการฝกกจ็ะมี
การผลัดเปล่ียนหนาท่ีกันใหมากท่ีสุดท่ีเวลาจะอํานวยให เพื่อใหลูกเสือทุกคนไดมีประสบการณเทาๆกัน บีพีให
ความสําคัญกับระบบหมูมาก เพราะพบวาเดก็ๆวัยเดยีวกันเม่ืออยูดวยกันจะเรียนและเลนดวยกนัไดดีกวาเด็กตางวัย
กันมากๆ 
 7. การสนับสนุนโดยผูใหญ (Adult Support) การฝกอบรมลูกเสือตองมีผูใหญหรือครูลูกเสือเปนผูช้ีแนะ
หนทางท่ีถูกตองใหแกเดก็ เปนภาระดูแลจดัการใหการฝกเปนไปตามเปาหมายของการฝกอบรม ทําตัวเปนตัวอยางท่ี
ดีใหแกเด็กๆ ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสืออยางเครงครัด และตองอยาลืมวา “การลูกเสือเปนกิจการของเดก็  
ผูใหญมีหนาท่ีการสนับสนุนตามความจําเปนและเหมาะสมเทานั้น  การลูกเสือมิใชเปนแตเพยีงกจิการสําหรับเดก็  
โดยมีผูใหญเปนผูบริหารจัดการ” 
กระบวนการฝกอบรมลูกเสือยังใชไดผลอยูหรือไม 
 คําถามนี้ก็พอมีเหตุผลอยูบาง เพราะการลูกเสือเกิดข้ึนมา 100 กวาปแลว  โลกและส่ิงแวดลอมไดเปล่ียนไป
มากพอควร ปญหาของเด็กและเยาวชนนาจะเปล่ียนไปอยางมาก แตในความเปนจริงปญหาของเด็กและเยาวชนใน
สมัยของบีพีเหมือนกับปญหาของเด็กและเยาวชนในปจจุบันเกือบทุกประการ  ทานจะพิสูจนไดจากเอกสารท่ีผม
แปลมาจากหนังสือ การลูกเสือสําหรับเด็กชาย  ของบีพีเกี่ยวกับปญหาของเด็กและเยาวชนในสมัยนั้น ตลอดจน
วิธีการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการลูกเสือ ผมคิดวาหลักการกระบวนการลูกเสือ คลายกับธรรมในพุทธศาสนา 
คือ เปน อกาลิโก คือ ทันสมัยอยูเสมอ เพียงแตอาจจะตองปรับเปลี่ยนวิธีการนําเสนอ การยกตัวอยางตางๆ ให
ทันสมัยข้ึนเทานั้น 
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 ปญหาสําคัญท่ีทําใหเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยไมใหความสนใจการลูกเสือ ประการแรกคือปญหาของ
ครูลูกเสือมิไดฝกอบรมลูกเสือ ตามวิธีการของลูกเสือ  ตามท่ีกลาวไวขางตน เนื่องจากครูลูกเสือขาดความรูความ
เขาใจในหลักการและวิธีการของลูกเสือนั่นเอง ประการท่ีสองเปนปญหาของผูบริหารการศึกษาและผูปกครอง
นักเรียน ไมใหการสนับสนนุกิจการลูกเสือ  เพราะเหน็วาไมมีประโยชนกับเดก็ นาจะใชเวลาฝกอบรมลูกเสือไปกับ
กิจกรรมอ่ืนท่ีเห็นวาเหมาะสมกวา ปญหาสุดทายคือกิจกรรมลูกเสือของไทยเราเปนกิจการบังคับ  ทําใหเดก็ท่ีไมชอบ
ฝกลูกเสือ ดวยเหตุผลสวนตัวใดๆกต็าม  จาํเปนตองเขารวมในกิจกรรมลูกเสือดวย ทําใหคลายเปนตัวถวงตอเด็กท่ีรัก
และสนใจกิจการลูกเสือ  ปญหาเหลานี้ผูบริหารระดับสูงทราบดี และกําลังดําเนินการแกไขกนัอยูแลว 
เด็ก พอแม ผูปกครอง สังคม และประเทศชาติไดประโยชนอะไรจากกิจการลูกเสือ 
 คําถามนี้มักจะเกิดข้ึนเสมอ สวนใหญจะมาจากผูท่ีไมทราบถึงอุดมการณวิธีการฝกอบรมลูกเสือ เพราะหาก
ทราบก็จะไมเกิดคําถามนี้  คําขวัญท่ีวา ความรูคูคุณธรรม นั้น เปนท่ีติดปากของนกัการศึกษาท่ัวไป  แตเม่ือมีการ
กําหนดหลักสูตรการศึกษามีเวลาใหแตความรู  เวลาสําหรับคุณธรรมแทบจะไมมีเวลาให  การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมตองใชเวลา และใชครูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมใหการส่ังสอนอบรมเด็ก มิฉะนั้นแลวกย็ากจะไดผล ในเร่ืองนี้
การลูกเสือชวยไดอยางมาก เพราะเด็กจะไดเรียนรูดวยตัวเอง จากกจิกรรมท่ีนาสนใจและสนุกสนานตางๆ แตเพื่อ
ชวยใหเกิดความเขาใจคุณประโยชนของการลูกเสือเพ่ิมข้ึน จะยกตัวอยางคุณประโยชนท่ีเดก็และเยาวชนจะไดรับ
ดังนี ้  

1. การพัฒนาความมีระเบียบวินยัและความเปนผูนาํ - ลอรดเบเดน โพเอลล  ผูใหกําเนิดกิจการลูกเสือ เปน
นายทหารบกอังกฤษ  ดังน้ัน  แนวทางการฝกอบรมลูกเสือ  จึงไดนําเอาวิธีการฝกอบรมรมของทหารบกอังกฤษโดย
มาประยุกตใหเหมาะสม  ซ่ึงเนนปลูกฝงระบบหมู  ความมีระเบียบวินยั  และความมีลักษณะผูนําใหกับเดก็เปนหลัก  
เร่ิมจากการฝกระเบียบแถว  การแตงเคร่ืองแบบท่ีเรียบรอยสงางาม  การแสดงความเคารพ  การปกครองบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ัน  เปนตน  เด็กท่ีมีระเบียบวินยั  มีความเปนผูนําท่ีดีรูจักการทํางานเปนทีม จะชวยแกปญหาของชาติได
หลายเร่ืองทีเดยีว 
 2. การปลูกฝงใหเดก็บําเพญ็ตนเพ่ือเปนประโยชนตอสังคม - ถาเราสามารถปลูกฝงอุดมการณนี้ใหแกเดก็
ตั้งแตเล็กๆ จะมีคุณประโยชนตอสังคม และตอประเทศชาติอยางมหาศาล  เพราะเม่ือโตข้ึนเขาจะเปนคนท่ีมีจติใจ
เปนสาธารณะเห็นประโยชนของสังคมสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  จะชวยลดการฉอราษฎรบังหลวงลงได  
นอกจากน้ีอุดมการณลูกเสือเนนเร่ืองความซ่ือสัตย  ความมีศีลธรรมจริยธรรมอยูแลวดวย  นอกจากนี้ขบวนการ
ลูกเสือท่ีเขมแข็งจะเปนการสรางพลังมวลชนท่ีเขมแข็งไปดวย  พลังมวลชนเปนลานคนยอมจะสามารถสรางสรรค
ส่ิงดีๆ ใหแกสังคมไดมาก 
 3. การปลูกฝงความคิดริเร่ิมและการรูจักคิดแกปญหา  - กิจกรรมของลูกเสือมีความหลากหลายและนาสนใจ
ท่ีลูกเสือสามารถจะเลือกไดตามความชอบ  ตามความถนัดของตน  นอกจากจะชวยสงเสริมศักยภาพสวนบุคคลแลว  
กิจกรรมเหลานี้ลวนชวยสรางเสริมความคิดริเร่ิม การรูจัดคิดแกปญหาเฉพาะหนาใหแกลูกเสือเกือบท้ังส้ิน  
โดยเฉพาะกิจกรรมหลัก อยางเชน การเดนิทางไกล  การเขาคายพักแรม เปนตน 
สรุป   เด็กและเยาวชนเปนอนาคตของชาติ  การจัดการศึกษาท่ีดีท่ีเหมาะสม  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอความ
เจริญกาวหนาตอการพัฒนาประเทศ  การศึกษาท่ีเนนแตการใหความรูเพียงอยางเดียว ไมเพยีงพอท่ีจะทําใหเด็ก
ประสบความสําเร็จในชีวติได  ไมเพยีงพอตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ  อุดมการณและกระบวนการ
ของลูกเสือจะชวยเพิ่มศักยภาพของเยาวชนของเราไดอยางมาก  จะชวยสรางสังคมไทยใหเข็มแข็งและจะชวยให
ประเทศชาติพฒันาไปไดอยางม่ันคงและถาวร 
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-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 

 
 
 
ขาดความรูสกึรับผิดชอบชีวิต 
 
 
 
 
ดื่มสุรา และติดยาเสพติด 
 
 
 
ตามใจตนเองมากเกินไป 
 
 
 
 
บิดา มารดาขาดความ 
รับผิดชอบ ขาดความรู 
ในการเลี้ยงดูบุตร 

    
 
 
 
 
 
 
    ขาดวินัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ขาดความรู 
   ดานสุขภาพ 
   พลานามัย 

   
 
 
 
 
 
 
ใหการพัฒนา 
ดานนิสัยใจคอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ใหความรู 
 ดานสุขภาพ 
 พลานามัย 

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