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1. ก. ท ำอย่ำงไรที่จะให้ค ำปฏิญำณและกฎให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันของลูกเสือ 
ตอบ “ลูกเสือมีจรรยา พัฒนาชาติ คือกระบวนการของลูกเสือ” 
ลูกเสือทุกระดับชั้นนับตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือทุกคนจะต้องจดจ าค าปฏิญาณและ

กฎของลูกเสือที่คณะลูกเสือแห่งชาติได้ก าหนดไว้ และจักต้องปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่าง
จริงจัง  รวมถึงการยึดมั่นในคติพจน์ของลูกเสือด้วย 

“ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ” เป็นการวางพ้ืนฐานที่จะท าให้เกิดระเบียบวินัยและไปสู่
การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุอุดมการณ์ของลูกเสือที่ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม มีความรับผิดชอบและร่วมสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ 

ค าปฏิญาณของลูกเสือเป็นค าม่ันสัญญาว่า ลูกเสือจะปฏิบัติตนอย่างไร  เป็นค าม่ันสัญญาที่ให้ไว้กับ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยมีสักขีพยานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของเหล่าลูกเสือทุกคน 

กฎของลูกเสือ คือ ข้อก าหนดเพ่ือที่ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติตนให้มีลักษณะนิสัยที่ดี เพ่ือเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

ส าหรับคติพจน์ของลูกเสือ เป็นข้อก าหนดที่เป็นคติเพ่ือเตือนใจให้ลูกเสือระลึกถึงหน้าที่ที่ตนเองจะ
พึงกระท า  คติพจน์ของลูกเสือทั่วไปซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานแก่
ลูกเสือไทย คือ  “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ยึดถือสัจจะส าคัญยิ่งกว่าชีวิต 

ค าปฏิญาณ  กฎ และคติพจน์ของลูกเสือ  ท าให้เยาวชนของชาติเกิดระเบียบวินัยและปฏิบัติสิ่งที่ดี
งาม  ส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การลูกเสือสามารถด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้  กล่าวคือ 

1. ลูกเสือต้องมีเครื่องแบบ  เครื่องแบบเป็นสิ่งที่แสดงถึงผู้มีเกียรติ  ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความดี
ความมีวินัยแห่งตน  นับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของกระบวนการลูกเสือ  ดังนั้นผู้ที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือจึงต้อง
ปฏิบัติตนตามหลักการและอุดมการณ์ของลูกเสือ 

2. ลูกเสือมีค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่จะให้ลู กเสือ
หมั่นฝึกอบรมให้ลูกเสือเข้าใจและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัด 

3. ฝึกอบรมให้ลูกเสือให้ยึดมั่นในการบ าเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือผู้อ่ืน ปฏิบัติตามพ้ืนฐาน
ของคติพจน์ของตนเองในแต่ละประเภท 

4. การฝึกอบรมของลูกเสือซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง เริ่มจากลูกเสือส ารอง ลูกเสือ
สามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กระท่ังลูกเสือวิสามัญ เป็นต้น 

5. การฝึกอบรมโดยใช้ระบบหมู่ ระบบกลุ่ม การเป็นผู้น า ผู้ตามเพ่ือให้เกิดการยอมรับในหมู่หรือ
กลุ่มของตนเอง 

6. การฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อ  อันประกอบด้วยกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมในร่มเช่น  
การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล การผจญภัย กิจกรรมเพลงและเกม การชุมนุมรอบกองไฟ เป็นต้น  
นับว่าเป็นนันทนาการแบบของขบวนการลูกเสือ 

หลักการฝึกอบรมตามแนวทางของลูกเสือซึ่งแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ โดย
สรุปดังนี้ 

1. เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
2. เรียนรู้ด้วยการท างานฝีมือได้ 
3. เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติกลางแจ้ง 
4. เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการบันเทิง   เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ 
5. เรียนรู้ด้วยระบบหมู่  ระบบกลุ่ม  การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
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ดังนั้นสรุปได้ว่า วิธีการที่จะท าให้ลูกเสือปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎลูกเสือให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวันนั้น  ผู้ก ากับลูกเสือต้องหมั่นฝึกอบรมให้ลูกเสือท่องค าปฏิญาณและกฎลูกเสือให้ได้จนคล่อง 
แต่ผู้ก ากับลูกเสือต้องมีความรู้และความเข้าใจในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างแม่นย านอกจากนั้น
แล้วจะต้องท าความเข้าใจความหมายของค าปฏิญาณและกฎและความต้องการของแต่ละข้อว่ามี
ความหมายอย่างไร ต่อจากนั้นให้ลูกเสือมีแนวคิดเป็นของตนเองและน าไปปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้อง เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือ ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือท าให้มีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน มีระเบียบวินัยในตนเองและ
ส่วนรวม รวมถึงอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สมควร
ที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข “สิ่งที่คิด กิจที่ท า 
ค าที่พูด จะต้องไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน” ซึ่งถ้าปฏิบัติไดดังนี้ก็เท่ากับว่าเขาได้ด ารงชีวิตอยู่ในค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้นับว่าการปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของลูกเสือได้จริง 

 
2. ข. ท ำอย่ำงไรที่ผู้ก ำกับลูกเสือจะท ำตนเองให้เข้ำถึงค ำปฏิญำณและกฎอย่ำงลึกซึ้ง 
ตอบ  การสอนวิชาลูกเสือตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551     

ที่มุ่งเน้นให้ผู้ก ากับลูกเสือท าตนเองให้เข้าใจถึงค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างลึกซึ้งโดยการฝึกอบรม
ลูกเสือให้บรรลุเป้าหมายตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางด้านลูกเสือ กล่าวคือ 

1. ความมีระเบียบวินัย ความสนใจ ความสนุก ความภาคภูมิใจ ความตระหนักในคุณค่า และ
ความสุขในการเป็นลูกเสือ ได้รับการเรียนรู้ มีทักษะทางด้านสัญลักษณ์ของลูกเสือ 

2. การปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3. การช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน ชาติบ้านเมือง  และสังคมโลก 
การพัฒนาคนของผู้ก ากับลูกเสือ คือ ความสามารถในการพัฒนาสุขภาพร่างกาย สติปัญญา จิตใจ   

ศีลธรรม คุณธรรม การสร้างค่านิยมที่ดี  มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน การมีระเบียบวินัย การเสียสละ การมี
ความรับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน รู้จักให้อภัย  เอื้อเฟ้ือและโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกัน 

การพัฒนาอาชีพ  คือ ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน ปลูกฝังนิสัยรักการท างาน ทั้งโดย
ส่วนตัวและหมู่คณะ 

การพัฒนาสังคม คือ การรู้จักซึ่งบทบาทของตนเองที่มีต่อผู้ อ่ืน ชุมชน และสังคม การรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษา
ทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติ 

การจัดการเรียนการสอนลูกเสือให้มีคุณภาพดังกล่าว จะต้องอาศัยกระบวนการลูกเสือ คือ การจัด
ให้มีการฝึกอบรมที่ก้าวหน้า สนุกสนาน ดึงดูดใจ โดยอาศัยค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นบรรทัดฐาน 
โดยมีผู้ก ากับลูกเสือคอยให้ค าแนะน าตามกระบวนการลูกเสือ มีการตอบสนองความต้องการของสังคมที่ตน
บริการอยู่  และไม่ควรปลีกตัวออกจากหน่วยงานของสังคม เพ่ือจะได้ทราบความต้องการและความ
เคลื่อนไหวในการเปลี่ยนของสังคม เพ่ือจะได้ด าเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่ การฝึกอบรม เป็นหัวใจส าคัญ
ของกระบวนการลูกเสือ กล่าวคือ 

1. ให้ถือว่าเครื่องแบบลูกเสือเป็นเครื่องหมายแห่งความดีและการเสียสละ ในที่ตนเองมีบทบาทใน
กิจกรรมลูกเสือ 

2. ลูกเสือทุกคนต้องตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยู่เสมอ
โดยเน้นให้เห็นว่า ผู้เป็นพลเมืองดีนั้น จะต้องเป็นผู้ที่กระท าความดี  สามารถใช้ความดีนั้นให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม มิใช่เป็นคนดีโดยการอยู่นิ่งเฉยไม่ท าอะไรเลย 
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3. ลูกเสือทุกคนจะต้องมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ต่อการบ าเพ็ญประโยชน์  ควรเริ่มจากสิ่งที่ ใกล้ตัว
เราก่อน  แล้วขยายออกไปให้กว้างขวางออกไปตามวัยและความสามารถของลูกเสือเอง 

4. การฝึกอบรมจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าขึ้น  สิ่งที่ส าคัญยิ่งและเป็นหัวใจในการ
ฝึกอบรม  คือ  การรู้จักปฏิบัติงานร่วมกันในระบบหมู่ การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

การน าสาระส าคัญของลูกเสือไปสู่เด็กให้เกิดความเข้าใจอย่างซาบซึ้ง  สามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้นั้น  เป็นสิ่งที่ยากยิ่งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องพยายามแปลความหมายของสาระส าคัญให้
ออกมาเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมก่อน  แล้วจึงค่อยคิดค้นวิธีการ  หลังจากนั้นค่อยคิดค้นหาวิธีการ
รวมทั้งการสร้างกิจกรรมต่างๆได้มีโอกาสคิดค้นคว้า ได้ปฏิบัติจริง  เพื่อให้เกิดผลตามความต้องการ 

สรุปได้ว่า  กระบวนการลูกเสือเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการปลูกฝัง
และฝึกฝนให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  เพ่ือเป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป  โดยผู้
ก ากับลูกเสือจะต้องกระท าตนให้เข้าใจถึงค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างถ่องแท้และถือปฏิบัติได้อย่าง
ต่อเนื่องและลึกซึ้งเสียก่อนที่จะท าการสอนผู้อ่ืน นั้นก็คือ “กระบวนการของลูกเสือ” ผู้ก ากับลูกเสือทุกคน
จะต้องมีความรู้และเข้าใจความหมายจุดประสงค์และแนวทางของกฎและค าปฏิญาณในแต่ละข้อ เสียก่อน  
และต้องสร้างเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อค าปฏิญาณและกฎลูกเสือนอกจากนั้นแล้วต้องปฏิบัติ ตนตามให้
ถูกต้องและน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวันของตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป  
ดังนั้นผู้ก ากับลูกเสือต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความ
สุภาพอ่อนน้อม ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ และมีจิตสาธารณะชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่ค านึงถึงความยากล าบากและผลตอบแทน  
เพ่ือสร้างความม่ันคงไว้ในตนเอง และเป็นที่รักของคนท่ัวไป 
 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ นับเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของลูกเสือทุกคน ซึ่งลูกเสือจะต้อง
ประพฤติและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประเทศท่ีเป็นสมาชิกของของคณะลูกเสือโลกรับรู้ และปฏิบัติตนตามค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างเดียวกัน  และถือความสัมพันธ์ระหว่างกันว่า ลูกเสือทุกคนต้องเป็นพ่ีน้อง
กัน ฉะนั้นค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือจึงเป็นค ามั่นสัญญาที่ลูกเสือทึกคนพึงยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
2. ท ำอย่ำงไรที่จะท ำให้ลูกเสือของท่ำนเข้ำใจอย่ำงแจ่มแจ้งถึงกำรที่จะเลื่อนเป็นลูกเสือสำมัญ

รุ่นใหญ่หรือวิสำมัญ  และกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกองลูกเสือสำมัญกับกองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่และ
วิสำมัญ 

ตอบ  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาลูกเสือ เพ่ือสร้างให้เด็กไทยรับใช้ชาติ”   
แนวทางที่ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องท าให้ลูกเสือในความรับผิดชอบได้เข้าใจถึงการที่จะเลื่อนระดับการ

เรียนกิจกรรมลูกเสือให้ก้าวไปสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างกองลูกเสือ
สามัญกับกองลูกเสือสามัญรุนใหญ่และวิสามัญต่อไปนั้นจะต้องมีวิธีการดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 

เยาวชนของชาติเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและร่าเริงตามวุฒิภาวะและวัยของแต่ละบุคคลและ
ต้องการเพียงให้มีคนมาหมุนศีรษะของเขาให้หันไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตามความต้องการและความสามารถ
ของเขาเพ่ือจะได้เป็นพลเมืองที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ วัตถุที่งดงามนี้ถ้าถูกปล่อยไว้ให้เสีย
ไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นจ านวนมากๆ ร้ายยิ่งกว่านั้นเยาวชนเหล่านี้อาจได้กลายเป็นภัยร้ายแรงต่อ
ประเทศชาติบ้านเมืองได้โดยง่ายเพราะขาดการเอาใจใส่ของผู้ใหญ่ที่ขาดคุณภาพ  เพราะเนื่องจากไม่ได้รับ
การศึกษาเพ่ิมเติมและอย่างต่อเนื่องในขบวนการของลูกเสือ และขาดผู้น าที่มีคุณภาพที่จะน าเยาวชนเหล่านี้
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ซ่ึงอยู่ในระยะฉุกเฉินและอันตรายยิ่งแห่งชีวิตไปสู่เป้าหมายได้  ในเมื่อเขาก าลังยืนอยู่ในทางสองแพ่ง ซึ่งจะ
แยกอนาคตของเขาให้เป็นไปในทางที่ดีหรือร้ายได้ 

ค ากล่าวข้างต้นนี้เป็นค ากล่าวของ “ลอร์ดเบเดน โพเอลล์” ผู้ให้ก าเนิดกิจการลูกเสือโลกเมื่อหนึ่ง
ร้อยกับสี่ปีที่ผ่านมา ท่านได้เห็นความจริงที่ว่า “เด็กๆ จ าเป็นต้องมีผู้น าทางให้เดินไปสู่อนาคตที่ถูกต้องและ
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ วิธีหนึ่งที่จะน าเด็กๆ เหล่านี้สู่อนาคตที่ถูกต้องก็โดยการฝึกฝนด้วยวีการของ
ลูกเสือ” ซึ่งนับว่าท่านสามารถท าได้อย่างประสบความส าเร็จ และเป็นแบบอย่างให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
น าไปปฏิบัติตาม 

ในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริตั้งคณะลูกเสือ
แห่งชาติขึ้นและด ารงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทยมีลักษณะเป็นวิชาบังคับเรียนมิใช่เป็นการ
เรียนโดยสมัครใจเรียนอย่างเช่นนานาประเทศ นักเรียนทุกคนในสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องเรียน เป็นการ
ฝึกฝนต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัยของเยาวชน โดย 

1. ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรลูกเสือส ารอง 
2. ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรลูกเสือสามัญ 
3. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
4. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ 
โดยมีจดุมุ่งหมายให้เยาวชนทุกคน  ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติสืบไป 
ขบวนการลูกเสือ เป็นขบวนการพัฒนาเยาวชนทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม ตลอดจน

ค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมประเทศชาติ  หรือพูดง่ายๆ คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศชาตินั่นเอง 

กิจการลูกเสือไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา
ได้ 100 ปี ลูกเสือไทย อีกท้ังคณะลูกเสือไทยได้รับการยอมรับจากสมาชิกลูกเสือทั่วโลกว่ากิจการลูกเสือไทย 
“มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพ” ตามระดับมาตรฐานขององค์กรลูกเสือโลก แต่ถึงอย่างไรก็ตามกิจการ
ลูกเสือไทย มีหลายยุคหลายสมัยที่รุ่งเรือง บางครั้งก็ซบเซา มีปัญหาอยู่บ้างมากบ้างน้อยบ้างตามกาลเวลา 
การลูกเสือนั้นยังคงต้องพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ นับตั้งแต่การเข้ามาเป็ น
สมาชิกลูกเสือ การฝึกอบรมลูกเสือ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดจนการบริหารจัดการในงาน
ลูกเสือ การลูกเสือไทยต้องได้รับการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างจริงจังและเป็นระบบที่มีแบบแผนงานจัดเจน
และเด่นชัด กล่าวคือ 

1. การลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาส าหรับเด็กไทยทั้งชายและหญิง เยาวชนที่เป็นลูกเสือ
จะต้องรู้และเข้าใจอย่างซาบซึ้งในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง  โดยเฉพาะการ
เลื่อนระดับชั้นที่สูงขึ้นตามชั้นเรียนตามปกติ และการเชื่อมโยงระหว่างกองลูกเสือแต่ละประเภทต้องมีการ
เรียนการสอนที่ต่อเนื่องและรองรับซึ่งกันและกันตามล าดับชั้นที่ต่ ากว่าสู่ระดับท่ีสูงขึ้นตามล าดับ  ดังนี้ 

1.1 วิชาลูกเสือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องสมัครใจเข้าเป็นลูกเสือและเลือกเรียนลูกเสือ
อย่างจริงจัง และมีคะแนนเช่นเดียวกับวิชาอ่ืนๆ แต่การด าเนินการเรียนรู้ การฝึกอบรมให้ด าเนินการตาม
วิธีการของลูกเสือ 

1.2 หลักสูตรการลูกเสือต้องปรับปรุงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบันอันเป็น
ประโยชน์ต่อลูกเสือที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ หลักสูตรใดที่ตรงกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่ลูกเสือ
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จะต้องเรียนตามปกติแล้วควรตัดออกไป และเพ่ิมกิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นจริงๆ  เข้าไป จะท าให้
หลักสูตรนั้นโน้มน้าวให้เยาวชนสนใจเข้ามารับการฝึกอบรมเป็นลูกเสือมากขึ้น 

1.3 ครูที่จะมาเป็นผู้ก ากับลูกเสือจะต้องเป็นอย่างสมัครใจและซึมซาบในกิจการลูกเสือ
จ าเป็นต้องมีการเอาใจใส่ในการฝึกอบรมลูกเสืออย่างแท้จริง 

1.4 ในแต่ละโรงเรียนจะต้องมีการจัดตั้งกองลูกเสือจริงๆ และไม่จ าเป็นต้องมีกองมากตั้ง
ตามจ านวนลูกเสือที่สมัครเรียน 
 ดังนั้น การที่จะท าให้ลูกเสือเข้าใจถึงการที่จะเลื่อนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หรือวิสามัญ ต้องจัด
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการและประเภทของลูกเสือว่ามี 4 ประเภท ได้แก่ลูกเสือส ารอง อายุ    
7 - 11 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ลูกเสือสามัญ อายุ 11 - 13 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่  อายุ 14 - 16 ปี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 และลูกเสือวิสามัญอายุ 16 - 18 ปี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา ซึ่งเมื่อลูกเสือได้เรียนตามประเภทของลูกเสือแล้วก็เลื่อน
ไปเรื่อยๆ ตามประเภทของลูกเสือ  ซึ่งลูกเสือแต่ละประเภทจะต้องมีหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไปรวมถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของลูกเสือแต่ละประเภทจึงไม่เหมือนกัน  ผู้ก ากับลูกเสือต้องมีทักษะ
กระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเน้นความสนุกสนานให้ลูกเสือ มีระเบียบวินัย  มีความกล้าหาญ  และ
ผู้ก ากับลูกเสือต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือน าความรู้ต่างๆ มาพัฒนาลูกเสือ จึงจะสามารถเข้าถึง
จิตใจของลูกเสือได้  ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมลูกเสือประสบผลส าเร็จมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  
และอาจเพ่ิมวิชาพิเศษนอกเหนือจากหลักสูตรที่มีประโยชน์ เช่น การเข้าค่ายคุณธรรมเน้นทักษะชีวิต การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ า การสอนพระพุทธศาสนาในวันเสาร์ วันอาทิตย์ ค่ายภาวะ
ผู้น า หรืองานอดิเรกอ่ืนๆ ที่ลูกเสือมีความสนใจและร้องขอให้เปิดท าการสอนเพ่ิม ผู้ก ากับที่ดีควรพิจารณา
ด าเนินการตอบสนองลูกเสือด้วยความยินดี และเต็มใจ สนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจเพ่ือเพ่ิมเติมทักษะชีวิต
ให้กับลูกเสือ ได้มีความรู้ที่แปลกใหม่สามารถพัฒนาตนเองให้เลื่อนชั้นเป็นลูกเสือชั้นสูงได้อย่างเต็มศักยภาพ
และมีความภาคภูมิใจต่อตนเองและเครื่องแบบลูกเสือ   

สรุปตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงเป็นแนวทางในการที่จะท าให้ลูกเสือแต่ละประเภทโดยเฉพาะ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้เข้าใจถึงการที่จะเลื่อนชั้นระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นกระบวนการและกิจกรรมของ
ลูกเสือ  ดังนี้กล่าวคือ 

1. กิจกรรมการทดสอบเพ่ือการเลื่อนชั้นตามปกติของการเลื่อนชั้นเรียนของลูกเสือให้
สูงขึน้ในเวลาเรียนตามปกติ 

2. กิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ โดยใช้เวลาเรียนนอกเวลาจากท่ีลูกเสือเรียน
ตามปกติหรือในขณะที่อยู่ค่ายพักแรม นอกจากนี้ลูกเสืออาจใช้เวลาว่างของตนเองท าการฝึกฝนทักษะต่างๆ 
ของวิชาพิเศษ แล้วท าการทดสอบหรือการส่งรายงาน แผนการปฏิบัติงานของรายงานวิชานั้นๆ แก่ผู้ก ากับ
ลูกเสือที่รับผิดชอบ เพ่ือขอรับและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือตามความสนใจและตามความ
ถนัดของตนเอง 

3. การบูรณาการระหว่างวิชาพิเศษของลูกเสือ กับวิชาหรือกิจกรรมที่เข้าร่วมเรียนตาม
เวลาปกติ แล้วก็จะมีสิทธิที่จะประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นๆ ได้ด้วย ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะต้อง
พยายามฝึกฝนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือที่จะขอรับและประดับเครื่องหมายต่างๆ ตามหลักสูตรของ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างถูกต้อง  กล่าวคือ 

1. เครื่องหมายลูกเสือโลก 
2. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
3. เครื่องหมายลูกเสือหลวง 
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4. เครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
5. พิธีการต่างๆ ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ 

ถ้าเยาวชนของชาติได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและได้เข้า
ร่วมกิจกรรมของลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจะเป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่
เริ่มเรียนลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ ชาติบ้านเมืองของเราคงจะไม่
ยุ่งเหยิงวุ่นวายดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และกลายเป็นเยาวชนของชาติที่ “เก่ง ดี มีสุข” เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพที่สังคมต้องการ คือ คนดีของสังคมที่ดีพร้อม มีความรู้ พ่ึงตนเองได้อย่ างมีเหตุผลมีจรรยาและ
อนามัยดี อันประกอบด้วยความนับถือของตนเอง และนับถือในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะช่วย
ให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศอย่างยั้งยืนถาวร 

 
3.ก. อธิบำยถึงกิจกรรมพิเศษของกองลูกเสือที่นอกเหนือจำกกิจกรรมประจ ำซึ่งได้เคยปฏิบัติไปแล้ว 
 ตอบ “ลูกเสือไทยบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์”     
 กิจกรรมการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ของลูกเสือที่เหมาะสมกับวัย เพศ และประเภทของลูกเสือ
นั้นๆ ซึ่งได้อาศัยสาระส าคัญของกิจการลูกเสือ คือ 
  1. วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
  2. หลักการในการด าเนินกิจการ 
  3. วิธีการของขบวนการลูกเสือ 
 ล้วนเป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การ
บ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ของลูกเสือไทยเรานั้นมีกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ที่หลากหลายมีทั้ง
การพัฒนาความเจริญก้าวหน้ามากพอสมควรในลักษณะเชิงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องกันมาโดยตลอด
ตามล าดับแม้จะมีการหยุดชะงักไปบ้างในบางช่วงระยะเวลาเพราะสถานการณ์บ้านเมืองของเราก็ดี  
สถานการณ์ของโลกซึ่งเกิดวิกฤติแปรปรวนไปก็ดีหรือเมื่อรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาเท่าที่ควร
โดยเฉพาะการลูกเสือ กล่าวโดยทั่วไป การบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสืออาจแบ่งออกเป็นกลุ่มกิจกรรมได้
ดังนี้ 
  1. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “การบรรเทาสาธารณภัย”  
  2. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “การอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
  3. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “การพัฒนาชุมชน” 
  4. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์” 
  5. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “การสังคมสงเคราะห์” 

6. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “การหาทุนรายได้ เพ่ือการช่วยเหลือสังคม” 
  7. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “การบ ารุงขวัญ ก าลังใจ แก่ผู้ที่กระท าความดีเสียสละ
เพ่ือสังคมประเทศชาติ” 
  8. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือบริการประชาชนภาคฤดูร้อน” 
  9. กลุ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “ภารกิจเฉพาะกิจ” 
 กิจการลูกเสือจะยืนยงอยู่ได้อย่างถาวรได้นั้นจะต้องยึดมั่นในหลัก 3 ประการ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน กล่าวคือ 
 1. ต้องกระท าให้กิจการลูกเสือเป็นแหล่งให้การศึกษาแก่เยาวชน คือ การฝึกฝนอบรมเยาวชนให้
เป็นดังนี้ 
   1.1 ผู้มีจรรยา มารยาทเรียบร้อย มีความประพฤติท่ีดี และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 
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  1.2 ผู้มีจิตใจสูง มีการนับถือศาสนาที่แน่นอน เข้าถึงหลักการของศาสนาและประเพณี
จารีตของตนเอง 
  1.3 เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถที่จะน าไปใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

2. ต้องท าให้กิจกรรมของลูกเสือทันสมัยอยู่เสมอ ผู้ที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนเยาวชนลูกเสือจึงควรจัด
โปรแกรมให้สอดคล้องตรงกับความต้องการและเรียกร้องของเยาวชนลูกเสือจึงประสบความส าเร็จและ
ยั่งยืนอยู่ได้อย่างถาวร 
 3. ต้องท าให้กิจการของลูกเสือเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้องพัฒนาให้ทันสมัยอย่างมีจุดหมาย       
มีความท้าทายเป็นที่ยอมรับตรงกับความต้องการและเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันและสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมต่อไป  คือ 
 1. การเรียนการสอน 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะเริ่มเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วิชาที่เป็นแกนหลักส าคัญของ
หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือ 
  1. วิชาเครื่องหมายลูกเสือ 
  2. วิชาเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
  3. วิชาเครื่องหมายลูกเสือหลวง 

ทั้ง 3 วิชานี้จะเริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละระดับชั้นเท่านั้น ส่วนส าหรับการเรียนในภาค
เรียนที่ 2 จะเริ่มเรียนวิชาพิเศษ เพ่ือน าเอาวิชาพิเศษนั้นไปเป็นผลในการเรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อไปซึ่ง
เป็นการก้าวไปสู่ความส าเร็จที่สูงขึ้นตามล าดับระดับชั้นความสามารถท่ีก าหนดไว้เป็นแนวทาง 

2. กิจกรรมแห่งวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
 ล้วนแล้วแต่เป็นการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตย และเป็นรากฐานในการอยู่รวมกันใน
สังคมมนุษย์ทั้งสิ้น 

3. การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 
ขบวนการลูกเสือจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับหลักมวลกิจกรรม 3 ประการ คือ 
  1. วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย 
  2. หลักการ 
  3. วิธีการ 

โดยอาศัยหลักการพื้นฐานคือ “ต้องท าและเรียนรู้ด้วยตนเอง” กล่าวคือ 
  3.1 พ้ืนฐานเบื้องต้นของการมีชีวิตรอด เน้นการเล่น ร้องเพลง เกม และการเคลื่อนไหว
ตามธรรมชาติ 
  3.2 พ้ืนฐานการอยู่ร่วมกัน หรือการท างานกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขมีระบบแบบแผน โดย
ยึดหลักการอยู่ร่วมกัน 
  3.3 พ้ืนฐานการคิดและการท างานในอนาคต  กิจกรรมของลูกเสือจะต้องใช้วิถีแห่งปัญญา
ในการคิดอย่างมีเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 4. เรียนและสอนด้วยความสมัครใจ 
 5. จัดให้มีคณะท างาน วางแผน การก าหนดทิศทางและวิธีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้นกิจกรรมพิเศษของกองลูกเสือที่นอกเหนือจากกิจกรรมประจ าซึ่งได้เคยปฏิบัติไปแล้ว  เช่น 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม ณ ค่ายลูกเสือ
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จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย โดยจะมีพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือและ
เนตรนารี และยังมีการน าลูกเสือ เนตรนารี อบรมเป็นลูกเสือ กกต. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในการเลือกตั้ง
ต่างๆ ตามชุนชน เช่น เลือกตั้งผู้แทนราษฏร เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เลือกตั้งนายก อบต. เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
มีกิจกรรมที่นอกเหนืออีก เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือชุมชน
รณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันงดสูบบุหรี่ วันเอดส์โลก 
เป็นต้น 

โดยกิจกรรมของลูกเสือจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างไรนั้นควรจะมีการศึกษา
วิเคราะห์และท าการวิจัยอย่างจริงจัง และน าผลการศึกษาวิจัยสู่การตัดสินใจและสร้างแนวทางในการปฏิบัติ
ที่มีแบบแผนและก าหนดการที่ดีต่อไป เพ่ือการด ารงอยู่อย่างถาวรมั่นคงต่อไปของกิจการลูกเสือไทยใน
ทศวรรษหน้านี้ 

 
3. ข ท่ำนม่ันใจหรือว่ำ ลูกเสือท่ีอำยุมำกในรุ่นนั้นๆจะได้รับกำรฝึกให้สมอำยุและควำมสำมำรถ 
 ตอบ  ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ลูกเสือที่มีอายุมากในรุ่นนั้นๆ จะได้รับการพัฒนาและการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับอายุและความสามารถได้กล่าวคือ  
 วิธีการทางการศึกษา ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ แต่วิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการ
ของลูกเสือ กองลูกเสือไม่ใช่ห้องเรียน ทั้งสถานศึกษาที่ตั้งกองลูกเสือก็ไม่ใช่ชั้นเรียน ไม่สอนการปฐม
พยาบาล ไม่สอนหน้าที่พลเมืองในสมุดโน้ตหรือใช้การบรรยาย ในกิจกรรมของลูกเสือเพราะวิชาเหล่านี้และ
รวมถึงวิชาอ่ืนๆ อีกจะได้จากการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงโดยใช้วิธีการเล่นเกม การอยู่ค่ายพักแรม การ
ท างานตามโครงงาน กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมอ่ืนๆ การเรียนรู้ด้วยการกระท าเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุด
ของวิธีการหรือขบวนการของลูกเสือ 
 วิธีการฝึกอบรมแปลกๆ ใหม่ๆ ลูกเสือจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ และสนุกสนานไปในตัวได้แบ่งการ
ฝึกอบรมเป็นขั้นๆ ตามวัยและตามภาวะวุฒิของเยาวชนเป็นส าคัญ  คือ  
  1. ลูกเสือส ารอง (Cub Scout) มีอายุระหว่าง 8 - 11 ปี เหมาะส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
  2. ลูกเสือสามัญ (Scout) มีอายุระหว่าง 11 - 16 ปี เหมาะส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6         
  3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี เหมาะส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
  4. ลูกเสือสามัญ (Rover Scout) มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี เหมาะส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือระดับ อาชีวศึกษา (ปวช. /ปวส.) และระดับอุดมศึกษา 
เป็นต้น 
 กิจการลูกเสือเป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความสมัครใจ  และมีใจรักในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ท างานด้วยความจริงใจ ต้องเสียสละทั้งก าลังกาย เวลา และก าลังทรัพย์ โดยไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทน
เป็นรางวัลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น บุคคลที่เข้ามาท างานด้านลูกเสือได้นั้นจะต้องเข้ามาท างานด้วยอุดมการณ์ที่
สูงสุด 
 กิจการลูกเสือเป็นวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของการลูกเสือ ลูกเสือจะท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
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 2. เป็นการเรียนรู้ด้วยการกระท า 
 3. ใช้กระบวนการกลุ่ม 
 4. เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเร้าใจ ดึงดูดความสนใจให้กระท า 

5. เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะท้าทาย ยั่วยุให้แสดงออกซ่ึงความสามารถที่มีอยู่ 
 6. เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ คุณค่าอย่างแท้จริงมิใช่เป็นเพียง
เพ่ือความสนุกสนานอย่างไร้คุณค่า 
 7. เป็นกิจกรรมที่เป็นเกมการเล่น การแข่งขัน การท างานร่วมกันเป็นคณะ 
 8. เป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะ ความสามารถที่มีคุณประโยชน์ 
 9. เป็นกิจกรรมช่วยเหลือ การบริการ ช่วยในการแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน 
 10. เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน อาศัยการเรียนรู้ด้วยวิธีการสัมผัสโดยตรงกับธรรมชาติ 
 การให้โอกาสลูกเสือ เยาวชนที่มีอายุที่แตกต่างกันได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในระดับและประเภท
เดียวกันตามวัยของลูกเสือและเยาวชนและมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการและการด าเนินงานกิจการ
ลูกเสือในระดับบริหารและในระดับการปฏิบัติการโดยใช้ขบวนการลูกเสือเป็นแนวทาง โดยให้ลูกเสือที่มี
อายุมากในรุ่นนั้นๆได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นและได้มีส่วนในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้เป็นสมาชิกใน
ระดับต่างๆ นั้น ในงานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมในแต่ละวัยที่คณะกรรมการลูกเสือได้ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน กิจการลูกเสือมิได้แยกเพศ วัย และวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน แต่จะเป็นกิจกรรมที่เน้นความ
สมัครใจ การแสดงออกซึ่งความสามารถแต่ละบุคคล  การท างานเป็นระบบหมู่มีการเคารพความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล ดังนั้นการที่ลูกเสือที่มีอายุมากกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมนั้น จึงเป็นไปไม่ได้
อย่างยิ่ง   
 นอกจากนี้จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ข้าพเจ้ามี
ความมั่นใจอย่างยิ่งว่าลูกเสือที่มีอายุมากในรุ่น จะได้รับการฝึกให้สมอายุและสมกับความสามารถ เพราะ
จากการอบรมร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่มีอายุมากและขาไม่สมประกอบเพราะท่านผู้นั้นประสบอุบัติเหตุ  
รวมทั้งบางท่านก็ป่วยเป็นโรคประจ าตัว แต่ท่านก็มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือ เพื่อเข้า
รับการฝึกอบรมน าทักษะกระบวนการเรียนรู้ เนื้อหาต่างๆ จากการอบรมดังกล่าวเพ่ือไปพัฒนาลูกเสือที่
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้เสียสละก าลังกาย ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ เข้ารับการอบรมลูกเสือ
ระยะเวลา 7 วัน ท่านเข้าร่วมอบรมจนครบทั้ง 7 วัน โดยไม่มีปัญหาใดๆ หรือไม่สร้างภาระให้แก่เพ่ือน
ลูกเสือ รวมทั้งท่านยังให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 
 
3. ค. จงอธิบำยว่ำท่ำนได้เชื่อมโยงกำรวำงแผนก ำหนดกำรที่ท่ำนได้ริเริ่มในกำรฝึกอบรมในระดับผู้น ำ
ขั้นควำมรู้ชั้นสูงกับโครงกำรต่ำงๆในกองลูกเสือของท่ำนไว้อย่ำงไรบ้ำง 
 ตอบ ตามธรรมนูญขององค์การลูกเสือโลก  ด้วยขบวนการลูกเสือ 
(THE WORLD ORGANIZTION OF SCOUT MOVEMENT) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือ
ไว้ดังนี้ 
 จุดมุ่งหมายของขบวนการลูกเสือ คือ การสนับสนุนการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทางร่างกาย  
สติปัญญา  สังคม  จิตใจและศีลธรรมให้แก่เยาวชนเป็นรายบุคคล  เพ่ือให้เขาได้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบในฐานะการเป็นสมาชิกของชุมชนในท้องถิ่น ในชาติ และในชุมชนระหว่างนานาชาติ 

หนังสือคู่มือการฝึกอบรมนานาชาติ (INTERMATION TRAINING HANDBOOK) ปี ค.ศ. 1985 ซึ่ง
ได้จัดท าขึ้นมีบทบาทหนึ่งที่กล่าวว่า “จะบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกเสือได้อย่างไร” (HOW TO ACHIEVE 
THE PURPOSE OF SCOUTING) ซึ่งมีใจความดังนี้ “การที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ดูเหมือนว่า
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จะเป็นปัญหาที่ยากมาก ถ้าพิจารณาปัจจัยและสิ่งต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะชี้ว่าความเพียร
พยายามในการฝึกอบรมลูกเสือนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวอย่างไร ก็ไม่มีค าตอบที่แน่นอนส าเร็จรูป
ที่จัดท าไว้ในเอกสาร” แต่ก็จะพยายามรวบรวมข้อความต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว    
ก็หวังว่าโอกาสที่จะประสบความส าเร็จนั้น อาจหวังได้แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันก็ตาม แต่ถ้าใครละทิ้ง
เงื่อนไขที่ได้รวบรวมไว้ ในการพัฒนากิจการลูกเสือให้ถึงวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาตินั้นอาจ
เกิดข้ึนได้ ในขบวนการลูกเสือไม่ว่าระดับใดจะเป็นกองลูกเสือกลุ่มลูกเสือจังหวัดใดหรือคณะลูกเสือแห่งชาติ
หรือในองค์กรลูกเสือก็ตาม เพื่อจะได้รับความส าเร็จ คือ การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกิจการลูกเสือจะต้อง
ประกอบด้วย 
  1. ก าหนดการท่ีด ี
  2. การฝึกอบรมที่ดีส าหรับลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ 
  3. การสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
ไม่ว่าคณะลูกเสือแห่งชาติจะเน้นหนักในประการใดประการหนึ่งก็ตามควรจะได้ค านึงถึงสัดส่วนและความ
สมดุลระหว่างกิจกรรมหรือโครงการต่อไปนี้ คือ  ระหว่างการเรียนทักษะที่มีประโยชน์ กับการให้บริการแก่
ชุมชนและพร้อมกิจกรรมกลางแจ้ง  ก าหนดการที่ดีนั้น ควรจะสนับสนุนด้านการค้นพบที่ก้า วหน้าและ
ต่อเนื่อง อันมีอยู่ในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในเวลาเดียวกันควรจะยึดถือว่า ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ  เป็นกติกาของกิจกรรมลูกเสือทุกอย่าง   
 ตามวิธีการของลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือส่วนใหญ่จะท าหน้าที่อย่างเดียวกับคนท าสวน คือ  มีหน้าที่
ดูแลพืชผลที่เขาปลูกไว้ รดน้ าพรวนดิน การจัดเก็บวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ทิ้งไป และคอยเฝ้าดูแลการ
เจริญเติบโตของพืชผลที่เขาปลูกไว้  ต้นไม้จะไม่เจริญเติบโตเร็วขึ้น ถ้าชาวสวนได้ดูแลต้นไม้ด้วยวิธีการตาม
ธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก ากับลูกเสือกับลูกเสือ ควรเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ 
 ข้อความที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ก็เป็นเงื่อนไขของการเชื่อมโยงในการวางแผนก าหนดการที่ข้าพเจ้าได้
เริ่มมาในการฝึกอบรมในระดับผู้น าขั้นความรู้ชั้นสูงกับโครงการต่างๆ ในกองลูกเสือที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ส าหรับก าหนดการที่ดีจึงเป็นเงื่อนไขท่ีจะท าให้กิจกรรมโครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการลูกเสือ
หรือโครงการจะประสบผลส าเร็จก็จะแสดงให้เห็นว่า การมีก าหนดการดีอย่างเดียวยังไม่เป็นการที่เพียงพอ 
การก าหนดการที่ดีอาจจะประสบการล้มเหลวมาแล้วก็ได้ เพราะการมีข้อบกพร่องของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ซึ่งมีภารกิจมากท่ีจะน าก าหนดการที่ดีไปใช้กับลูกเสือได้ครบถ้วนทุกขบวนการกับลูกเสือนั้นอาจจะเป็นไปได้
น้อย คุณภาพที่ดีของผู้ก ากับลูกเสือจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดการที่ดีไปใช้ด้วยวิธีการอันถูกต้อง  
จึงจะน าไปสู่การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสืออันมีคุณภาพที่สังคมต้องการได้ 
 ซึ่งจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ด้วยความรักและ
ภาคภูมิใจในเกียรติของลูกเสือ การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง นั้นมีความจ าเป็นที่ผู้ก ากับ
ลูกเสือจะต้องพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ทางลูกเสือที่แปลกและทันเหตุการณ์อยู่ เสมอ ทักษะทางลูกเสือ  
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการลูกเสือ  เพ่ือจะได้น าความรู้ความเข้าใจในทักษะกระบวนการลูกเสือไปใช้กับ
ลูกเสือในสถานศึกษาที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุด มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล การสร้างสรรค์ภาวะและประสบการณ์ของการอบรมทักษะพิเศษจะน าทางไปสู่การพัฒนา
กิจกรรมของลูกเสือไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป 
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3. ง. ท่ำนจะน ำเอำบรรยำกำศกลำงแจ้งมำใช้กับกำรประชุมภำยในห้องประชุมอย่ำงไร 
 ตอบ “การน าเอาบรรยากาศกลางแจ้งมาใช้กับการประชุมภายในห้องประชุม” กล่าวคือ แผนการ
ฝึกอบรมลูกเสือต้องเป็นไปในลักษณะที่ก้าวหน้า แต่ละขั้นตอนเริ่มจากขั้นที่ผ่านมาแล้ว การจัดท าแผนการ
ฝึกอบรมจะต้องจัดท าก าหนดการที่ดีด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดการซับซ้อนกันได้ 
 หลักการที่ว่า “การเรียนรู้ด้วยการกระท า” ควรจะน ากิจกรรมนี้มาใช้แทนการเรียนที่ว่า “ความ
เบื่อหน่ายที่เกิดจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือการบรรยาย ซึ่งปัจจุบันยังนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่
มาก” เป็นวิธีการที่ได้ผลค่อนข้างน้อยในการเรียนกิจการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องมีการค้นหาวิธีการ
สอนใหม่ๆและแปลกๆมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอตามยุค
ของเทคโนโลยีอันไร้พรมแดนน ามาใช้เพ่ือเร่งความสนใจของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้ โดยการใช้
ขบวนการของลูกเสือเข้ามาด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนที่ว่า “เรียนรู้รู้ด้วยการลงมือกระท า
กิจกรรมจริง” เพ่ือก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ดีและสูงขึ้นอย่างมากและยั่งยืนอยู่ได้นาน มีคุณภาพอันพึง
ประสงค์ของสังคมต่อไป 
 กิจกรรมกลางแจ้ง หรือกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือนอกอาคารสถานที่จะส่งผลให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและความสนใจของผู้เรียนมากข้ึน  เพราะเป็นการแสดงออกซ่ึงความสามารถและความถนัด
ของผู้เรียนและผู้สอน เป็นกิจกรรรมที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองการตระหนักรู้ซึ้งถึง
คุณลักษณะเอกลักษณ์แห่งตนเอง ท าให้คนเรามีจิตใจที่เข้มแข็งซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ตนเองได้มีความคิด
ริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีการร่วมมือการวางแผนงานที่ดีมีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยเหตุและผลใน
การกระท ากิจกรรมกลางแจ้งร่วมกัน การวางแผนงานที่ดี  ส าหรับการฝึกอบรมและการเรียนที่มีคุณภาพซึ่ง
แผนงาน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนในการด าเนินงานที่ได้ก าหนดขึ้น
ไว้ก่อนแล้ว 

กำรวำงแผนที่มีคุณภำพจะต้องค ำนึงถึง 
  1. เป็นการศึกษาปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ 
  2. เป็นการเลือกหาแนวทางและวิธีการที่ดีมาใช้ 
  3. เป็นการใช้สติปัญญาให้เหมาะสม ประหยัดอย่างมีเหตุผล 
  4. เป็นการมองสถานการณ์ที่กว้างไกล หาทางเลือกและวิธีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนภายหลังการด าเนินการไปแล้ว 

ขั้นตอนในกำรวำงแผน 
  1. พิจารณาสภาพแวดล้อม ความต้องการและปัญหาต่างๆ ตลอดจนโยบายที่ก าหนดไว้
เลือกกิจกรรมที่จะน าให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติ 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและก าหนดการที่ชัดเจน โดยเป็นเชิง
พฤติกรรมที่สามารถวัดผลของการท ากิจกรรมนั้นได้ 
  3. การระดมสมองร่วมกัน จะต้องมีวิธีการจัดกิจกรรมอย่างไร อะไรบ้าง พร้อมทั้งกิจกรรม
ที่จะรองรับกิจกรรมหลักหรืออุปสรรคต่อการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ 
  4. วิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพ่ือระบุให้ได้ว่ากิจกรรมใดมีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
สัมพันธ์กันซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้จริง  
กิจกรรมใดที่ไม่เก่ียวข้องหรือได้รับผลประโยชน์น้อยก็ให้ตัดทิ้งไป 
  5. จัดล าดับก่อนและหลังของกิจกรรมว่าควรจะเริ่มด้วยกิจกรรมใด เช่น โครงการ
ฝึกอบรมควรด าเนินการดังนี้ 
   5.1 หาความจ าเป็นของการฝึกอบรมและการเรียนรู้ 
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   5.2 พิจารณาหลักสูตรหรือเนื้อหาที่ให้ความรู้ 
   5.3 การด าเนินการฝึกอบรมหรือวิธีการเรียนรู้ 
   5.4 วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมหรือกระบวนการเรียนรู้ 
  6. ก าหนดระยะเวลาที่จะใช้ในแต่ละกิจกรรมให้เป็นรายชั่วโมง วัน เป็นต้น 
  7. ก าหนดบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
  8. ก าหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมโดยการสร้างตารางการฝึกอบรม 

แผนงานที่ดีต้องเป็นการท้าทายส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องให้โอกาสผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุก
คนด้วยการจัดท าแผนงานนั้นควรจัดให้มีประสบการณ์ใหม่ๆแปลกๆและสร้างความประทับใจในกิจกรรมที่
เขาได้รับการฝึกหรือการลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและการน าไปใช้ได้ในชีวิต
จริงต่อไป และเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแก่ลูกเสือ ทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาการทางด้าน
ทักษะด้วย  นอกจากนั้นควรเป็นการสร้างเจตคติที่ดีกว่าเดิมต่อบุคคลอ่ืน ได้รับการค้นพบและเป็นการ
ยอมรับของสังคม 

ดังนั้น การน าเอาบรรยากาศกลางแจ้งมาใช้กับการประชุมภายในห้องประชุม ต้องมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฏี และมีการยกตัวอย่างการปฏิบัติที่เรียกว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการมา
สาธิต หรือการเล่นบทบาทสมมุติประกอบการเรียนรู้ เป็นการน าแนวทางทางหรือวิธีการภาคปฏิบัติมาให้
ความรู้ในแบบทฤษฎี โดยมีการน าเสนอและใช้เครื่องมือที่ทันสมัยโสตทัศนศึกษา เช่น เครื่องฉาย  
คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน สื่อความรู้แบบอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความ
เข้าใจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สิ่งที่ส าคัญ คือ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทดลองฝึก
ปฏิบัติในเบื้องต้นด้วยจะท าให้การเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจและสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น 

 
3. จ. ท่ำนจะช่วยให้ลูกเสือที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมในกิจกรรมลูกเสืออำกำศหรือลูกเสือสมุทรได้
ปฏิบัติตำมเขำอย่ำงไร 
 ตอบ ลอร์ด บาเดน โพเอล์ล  ได้ให้ความหมายของขบวนการลูกเสือว่า “ขบวนการลูกเสือเป็น
ขบวนการที่เจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมิได้เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตามแผนการแต่อย่างใด เกิดจาก
แรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องโดยแท้ มิได้มีการบังคับหรือชี้น าอย่างใดทั้งสิ้น” 
 ประเภทของลูกเสือ หมายถึง กลุ่มลูกเสือที่แบ่งออกตามอายุหรือชั้นเรียน ดังนั้นกิจการลูกเสือ
เกิดขึ้นในโลกภายหลังที่ ลอร์ด บาเดน โพเอล์ล ได้น าเด็กชายไปทดลองเข้าค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี  
ประเทศอังกฤษ ลูกเสือประเภทแรกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น คือ ลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา ซึ่งได้แพร่หลายขยาย
ไปทั่วโลก 
 ส าหรับประเทศไทยกิจการลูกเสือได้เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้แบ่งประเภทของลูกเสือไว้ในข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) หมวด 5 ว่าด้วยลูกเสือ  
 ข้อ31. ลูกเสือมี 3 ชั้น นอกจากนายหมู่ผู้ช่วยนายหมู่ คือ  
  1. ลูกเสือเอก คือ ลูกเสือที่สอบไล่ความรู้พอแลให้เห็นได้ว่าต่อไปจะใช้เป็นผู้ช่วยป้องกัน
ประเทศชาติบ้านเมืองได้ 
  2. ลูกเสือโท คือ ลูกเสือที่มิได้สอบไล่เป็นลูกเสือเอกแต่ได้สอบไล่ความรู้ชั้นต้นและเข้า
ประจ ากองแล้ว 
  3. ลูกเสือส ารอง คือ เด็กหรือเยาวชนที่กองได้รับไว้ฝึกหัดส าหรับการเป็นลูกเสือโทต่อไป 
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ต่อมากิจการลูกเสือได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนประเภทของลูกเสือมาจนถึงปัจจุบัน ลูกเสือ
ไทยได้แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  3  เหล่าลูกเสือ คือ 
  1. ลูกเสือส ารอง (Cub Scout) มีอายุระหว่าง 8 - 11 ปี  เหมาะส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
  2. ลูกเสือสามัญ (Scout) มีอายุระหว่าง 11-16 ปี เหมาะส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
  3.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) มีอายุระหว่าง 4 - 16 ปี เหมาะส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
  4. ลูกเสือสามัญ (Rover Scout) มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี เหมาะส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือระดับ อาชีวศึกษา (ปวช. /ปวส.) และระดับอุดมศึกษา 
ฝึกหัดครูหรือระดับมหาวิทยาลัย 

ตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง  หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 
2509  ลูกเสือประกอบด้วย 3 เหล่า คือ 
  1. เหล่าเสนา จัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2454 
  2. เหล่าสมุทร จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2480 
  3. เหล่าอากาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 
 เพ่ือเป็นการสนับสนุนก าลังพลส ารองของแต่ละเหล่าทัพ  ซึ่งขบวนการฝึกอบรมที่เหมือนกันซึ่ง
แตกต่างกันที่ขบวนการของวิชาการในการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละเหล่าทัพ  มีวัตถุประสงค์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติอันเดียวกัน  มวลกิจกรรมของลูกเสือเน้น  วัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการ
ฝึกอบรมในแนวทางเดียวกัน 
 ดังนั้นผู้ก ากับที่มีความรู้ความสามารถจะต้องศึกษาให้เข้าใจในกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับลูกเสือ
อากาศหรือลูกเสือสมุทร เช่น ลูกเสืออากาศต้องเรียนรู้เรื่องเข็มทิศและการคาดคะเน การแปลความหมาย
บนแผนที่ การปฏิบัติการผจญภัยกึ่งบก/อากาศ การกระโดดหอคอย การโดดร่ม การด ารงชีวิตในป่าทึบ  
ลูกเสือสมุทรต้องเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ า การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ าในเบื้องต้น แผนที่
เข็มทิศ การขับเรือ การพายเรือ การน าร่องฯ เมื่อผู้ก ากับทราบความประสงค์และจ านวนสมาชิกลูกเสือที่
สนใจในกิจกรรมของลูกเสืออากาศหรือลูกเสือสมุทร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
จ าเป็นต้องรู้และมีทักษะ จากนั้นจึงก าหนดวิชาพิเศษเพ่ิมเติมในหลักสูตรในกองลูกเสือของตน เพ่ือให้
ลูกเสือในกองและในกลุ่มของตนได้เรียนรู้และมีทักษะที่ดีนั่น เอง ลูกเสือที่มีความประสงค์จะเข้าช่วยใน
กิจกรรมของลูกเสืออากาศและลูกเสือสมุทรนั้นได้โดยมีขบวนการฝึกอบรมที่เป็นแนวทางเดียวกัน และการ
ประมวลกิจกรรมของลูกเสือ ได้เน้นการเรียนรู้ด้วยการกระท าจริงเพราะกิจการลูกเสือทั่วโลก ทุกประเภท 
ทุกเหล่า ต้องยึดมั่นค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ   
  

4. อธิบำยถึงกำรเตรียมกำรต่ำงๆ ที่ท่ำนพึงกระท ำเม่ือมีกำรประชุมนำยหมู่ กำรประชุมนี้มี
บ่อยครั้งหรือไม่ มีใครประชุมบ้ำง และภำรงำนใดที่แบ่งกันในหมู่สมำชิกอย่ำงไร  เรื่องประชุมครั้ง
หลังสุดมีเรื่องอะไรบ้ำง และท่ำนเกี่ยวข้องด้วยอย่ำงไร  ท่ำนใช้กำรประชุมนี้อย่ำงไรในกำรชักจูงให้หมู่
ต่ำงๆ ท ำกิจกรรมด้วยตนเอง         
 ตอบ การประชุมนายหมู่ลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นแนวทางท่ีจะปลูกฝังระบอบประชาธิปไตย   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญ ที่ผู้ก ากับลูกเสือต้องเอาใจใส่และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและวิธีการ ส าหรับการ
ประชุมนายหมู่จะจัดอย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือมีการนัดหมายการประชุมในโอกาสพิเศษ การประชุมใน
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โอกาสพิเศษ กรณีลูกเสือจะกระท าหรือเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษของกองลูกเสือ ในการจัดประชุมก่อนเข้า
ห้องประชุม ในการจัดห้องประชุม จะต้องจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติไทย  พระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน และอนุเสารีย์/รูปปั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว และรูปหล่อหรือภาพวาดของลอร์ดเบเดล พาเวลล์ (BP) บิดาผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก จัดให้มีที่วาง
หมวกและที่เซ็นชื่อ มีโต๊ะและเก้าอ้ีในการประชุม ควรจัดให้มีเก้าอ้ีครบตามจ านวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ ที่ปรึกษา ผู้ก ากับกลุ่ม/กอง ผู้ก ากับลูกเสือ เลขานุการ และนายหมู่ทุกหมู่ในกองลูกเสือ มีป้ายชื่อ 
และมีวาระการประชุมส าหรับแจกทุกคน สมาชิกผู้เข้าประชุมนายหมู่มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้   

ที่ปรึกษำ  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ก ากับ/ลูกเสือในกิจการและกิจกรรมทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับลูกเสือ 
ผู้ก ำกับกลุ่ม/กอง  รับผิดชอบและดูแลลูกเสือทุกคนในกองลูกเสือ 
ผู้ก ำกับลูกเสือ รับผิดชอบและดูแลลูกเสือในหมู่ 
เลขำนุกำรกลุ่ม/กอง  จัดเตรียมเอกสารเชิญคณะกรรมการประชุม  และวาระการประชุม  

บันทึก/รายงานการประชุมและจัดเตรียมสถานที่/จัดห้องประชุมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมประชุม 
นำยหมู่  รับผิดชอบดูแลสมาชิกภายในหมู่ของตน 
ดังนั้น “การประชุมนายหมู่” มีข้ันตอนดังนี้       

  1. เตรียมการต่างๆที่ผู้บังคับบัญชาพึงด าเนินการประชุมนายหมู่ การประชุมนายหมู่เป็น
หน้าที่ของนายหมู่แต่ละหมู่ภายในกองของตนเอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารทั่วไป
ของกองลูกเสือแต่ละกอง เช่น กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นต้น รวมถึงการใช้จ่ายและการเงินของลูกเสือ  
โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้การเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลัง คอยให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินงาน เมื่อเห็นว่านายหมู่ลูกเสือจะหลงทางหรือประเด็นในการประชุมหรือการปฏิบัติบกพร่อง ซึ่ง
กิจกรรมการประชุมนายหมู่ลูกเสือถือว่าเป็นการฝึกอบรมวิชาการวิชาหนึ่ง ก่อนอ่ืนลูกเสือจะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมให้เข้าใจถึงวิธีการอย่างถูกต้องและซาบซึ้งเสียก่อน จึงจะท าให้นายหมู่ลูกเสือมองเห็นวิธีก ารที่จะ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวของตนเองได้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า “จะไม่ท าการใดๆใน
ลักษณะที่เป็นเชิงการบังคับ หรือต่อต้านความคิดเห็นของมติที่ประชุม ควรหาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะท าให้เขา
ได้รู้จักกับการให้และการรับซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ดีเพ่ือการเข้าสังคมได้ในอนาคต”   
  2. การประชุมนายหมู่ 1 ควรจะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ที่เหมาะสม
ที่สุดคือ 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง 1 เพราะจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง   
  3. ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมนายหมู่ลูกเสือ  ควรประกอบด้วย    
   3.1 หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ เป็นประธานในการประชุม   
   3.2 นายหมู่ลูกเสือหรือตัวแทนนายหมู่ลูกเสือในกรณีที่นายหมู่ลูกเสือไม่อยู่ 
   3.3 เลขานุการ อาจไม่ใช่นายหมู่ก็ได้  แต่ต้องเป็นความเห็นชอบของนายหมู่ 
   3.4 ผู้ก ากับกองลูกเสือหรือรองผู้ก ากับกอง  เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษา
หรือการให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางเม่ือในที่ประชุมนายหมู่ขอค าปรึกษา  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงใดๆท้ังสิ้น 
  4. หน้าที่ภาระงานภายในหมู่สมาชิก       
   4.1 เลขานุการ มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการจัดสถานที่ วาระการประชุม 
การเชิญนายหมู่เข้าร่วมประชุม บันทึกรายงานการประชุม      
   4.2 หัวหน้านายหมู่ลูกเสือ  ท าหน้าที่ในฐานะประธานการประชุม  
   4.3 นายหมู่ลูกเสือทุกคนเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของกองลูกเสือ 
   4.4 ที่ปรึกษา  มีหน้าที่คอยควบคุมการประชุมนายหมู่ลูกเสือให้เป็นไปตาม



15 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมหรือการประชุมนั้นไม่ด าเนินการตามระเบียบการประชุม   
  5. เรื่องการประชุมครั้งล่าสุด  
    5.1 การเรียนการสอนวิชาพิเศษ    
    -  การเลือกวิชาที่จะเปิดสอนและเรียน    
    - การรับสมัครผู้ที่จะเรียนวิชาพิเศษ     

- การก าหนดวันเวลาที่จะเรียน 
5.2 การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในด้านทักษะด้านลูกเสือ ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที ่63ประจ าปีการศึกษา 2556 
5.3 การประชุมเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ได้การสอนลูกเสือและเนตรนารี รวมถึง

การแบ่งเนื้อหาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น 
6. ผู้บังคับบัญชาหรือที่ปรึกษาจะมีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้     

  6.1 การเตรียมการจัดการประชุมนายหมู่     
  6.2 เตรียมกิจกรรมการทดสอบและเรียนวิชาพิเศษ พร้อมเนื้อหาวิชาการต่างๆ 

6.3 เตรียมการจัดท าโครงการการทดสอบวิชาพิเศษ   
6.4 ให้ค าแนะน ากับหัวหน้านายหมู่ก่อนที่จะเข้าห้องประชุม   

 6.5 ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชาการพิเศษ   
 6.6 ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้     
 6.7 ประเมินผล รายงานผลการทดสอบเพ่ือขออนุมัติต่อไป   
7. การใช้แรงจูงใจให้กับลูกเสือหมู่ต่างๆ มาร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจของตนเอง คือ 

กิจกรรมลูกเสือในขบวนการทางการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มี
ศักยภาพต่างๆ คือ ศักยภาพทางด้านร่างกาย ทางด้านสติปัญญา ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจและศีลธรรม
แห่งตนเอง กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ท้าทายความสามารถของเยาวชนให้ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถของตนเองออกมาให้ปรากฏในสังคมชุมชนในทางบวก เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  กิจกรรมลูกเสือจะท าให้การพัฒนาดังกล่าวด าเนินไปได้อย่างมีคุณภาพเมื่อมีการจัด
กิจกรรมต่างๆให้แก่เยาวชนโดยให้สอดคล้องกับความต้องการและความปรารถนาของเยาวชนในลักษณะที่
จะช่วยเหลือพัฒนาการทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม ความต้องการจะแตกต่างออกไปตาม
ปัจจัยหลายประการ อาทิ ความสนใจ และความสามารถของตนเองอันเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง 
 
5. จงอธิบำยว่ำจะท ำอย่ำงไร ถ้ำมีเด็กสองคนในกองลูกเสือของท่ำน คนหนึ่งมีปัญหำและต้องกำร
ค ำแนะน ำจำกท่ำน อีกคนหนึ่งเป็นเด็กที่มีปัญหำหรือก่อปัญหำในกำรประชุมกองหรืออยู่ในค่ำยพักแรม
ให้ประเมินควำมยำกล ำบำกของปัญหำทั้งสองนี้และท่ำนคิดว่ำจะช่วยเหลือหรือแก้ไขอย่ำงไร  
 ตอบ จากสถานการณ์ทั้งสองนี้  มีความยากล าบากในการประเมินสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน  โดยมี 
สาเหตุของเหตุการณ์ที่ต่างวาระ ต่างเวลา ต่างสถานที่และต่างสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ แต่มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งสองนี้พอที่จะสรุปเหตุการณ์ทั้งสองนี้ด้วยการอาศัยหลักการให้ค าปรึกษา มากกว่า
การตัดสินใจใครถูกใครผิด กล่าวคือ “ใครจะช่วย” 
 คนเราทุกคนต้องการความช่วยเหลือด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทั้งชายหญิง 
คนที่ได้รับความส าเร็จหรือคนที่ล้มเหลวในชีวิต คนที่จะได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในบุคคล
ที่เขาต้องการให้ความช่วยเหลือและมีประสบการณ์และเข้าใจเรื่องที่จะให้ความช่วยเหลือด้วย ผู้ที่จะให้
ความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่ให้ค าแนะน าให้กับผู้ที่มาขอความช่วยเหลือโดยการที่เขาจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
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เองมิใช่คนที่ให้ค าแนะน าเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในทางที่
ดีขึ้น 

“จะช่วยด้วยวิธีกำรให้ค ำแนะน ำ” ค าแนะน าตามแนวความคิดจากบุคคลต่างๆ เช่น บิดา มารดา 
ครูอาจารย์ และเพ่ือนๆจะท าให้ผู้ที่มาขอค าแนะน าหรือเด็กหรือเยาวชนก็ตาม จะน าเอาค าชี้แนะมา
เปรียบเทียบคุณค่าของกันและกัน เพ่ือจะดูความแตกต่างในแขนงความคิดของบุคคลเหล่านั้นมากกว่าที่จะ
น าเอาความคิดนั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาทันที โดยไม่มีการไตร่ตรองก่อน เมื่อได้รับค าแนะน ามาแล้ว เด็ก
หรือผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจะหยุดคิดท่ีจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

“จะช่วยโดยวิธีอื่น คือ โดยกำรให้ค ำปรึกษำหำรือ” อีกทางเลือกอีกทางหนึ่ง ก็คือ การหลีกเลี่ยง
การใช้ค าสั่งหรืออารมณ์ที่ขาดหลักการและเหตุผลหรือเป็นการให้ค าตอบที่ส าเร็จรูป แต่ในทางตรงข้ามกัน 
การช่วยคนอ่ืนมองสถานการณ์จากทุกแง่ของความคิดเห็น เข้าใจความรู้ สึกของตนเองให้น้ าหนักกับ
ทางเลือกต่างๆ และหาวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะน ามาใช้ย่อมจะให้ผลที่ดีกว่าวิธีการที่จะช่วย
ให้ผู้อ่ืนมองเห็นสถานการณ์ได้เต็มที่ และอย่างตรงไปตรงมา มาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ และเกิดการ
ตัดสินใจได้นั้น เรียกว่า วิธีการให้ค าปรึกษา “เมื่อไรจะให้ค ำปรึกษำ” 
 จากสถานการณ์ที่ก าหนดมาให้ทั้งสองสถานการณ์นั้น เด็กคนที่ 1 เป็นบุคคลที่เกิดความยุ่งยาก
หรือสับสน เป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าจะท าอะไร กังวลใจอยู่เสมอไม่ยอมตัดสินใจ เป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถที่
จะถ่ายทอดข้อมูลนั้นออกมา เกิดความไม่แน่ใจตนเองในสิ่งต่างๆ ที่เขาต้องการจะกระท า ส่วนคนที่สอง  
คือ บุคคลที่จะต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดความรู้สึกกังวล  รู้สึกโกรธหรือรู้สึกสับสน เขาก็จะ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ไม่ได้พิจารณาเลือกก่อนท า เขาไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากแผนหรือการกระท าของ
เขาเอง แต่เขาจะโดเข้าสู่สรุปเอาเองทันที 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ก ากับลูกเสือที่ถูกขอร้องให้การช่วยเหลือหรืออาจเกิดความรู้สึกกับตนเองว่ามัน
จ าเป็นจะต้องช่วยเหลือเมื่อข้าพเจ้าประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ และจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิด
สถานการณ์นั้นให้เกิดขึ้นโดยการกระท าให้ตนเองปรากฏในสถานการณ์นั้นด้วย ให้เด็กทั้ง เข้าถึงสอง
สถานการณ์ได้เข้าพบได้ง่ายและควรจะเฝ้าสังเกตอากัปกิริยาต่างๆ และท่าทางที่เขาแสดงออก รวมทั้งใน
ด้านอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ 

 “ท ำไมต้องให้ค ำปรึกษำ”  
1. เพ่ือให้เกิดความกล้าที่จะแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น 
2. เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ 
3. เพ่ือช่วยให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. เพ่ือที่จะช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

“จะให้ค ำปรึกษำเมื่อไร”  
1. เมื่อใครคนหนึ่งก าลังพบกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
2. เมื่อเกิดความคิดที่สับสนตัดสินใจไม่ถูก 
3. และเม่ือเกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป  

“ข้อควรจ ำ” 
  แต่ละบุคคล  แต่ละปัญหา  ย่อมแตกต่างกัน 

“แนวทำงปฏิบัติในกำรให้ค ำปรึกษำ” 
1. ฟังเขาเล่าและแสดงความเข้าใจในเรื่องท่ีเขาก าลังเล่าให้ฟัง 
2. อย่าให้ค าแนะน าแต่เป็นการเสนอแนะ 
3. สรุปเรื่องท่ีเขาเล่าให้ฟัง 
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4. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เขา 
5. ส่งเสริมให้เขาคิดหาวิธีการอ่ืนที่จะแก้ปัญหานั้น 

“กำรแสดงออกซึ่งผู้ให้ค ำปรึกษำ” 
1. ทบทวนปัญหาที่เขาเล่าให้ฟัง 
2. ระบุถึงความรู้สึกของเขาว่า  เขาจะรู้สึกอย่างไร 
3. แสดงออกให้เขาเห็นว่าผู้ให้ค าปรึกษาสนใจฟังเขาอยู่อย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้เขาพูดหรือระบายความรู้สึกต่อไปอีก 
5. ถามปัญหาบ้างบางครั้ง แต่ไม่ใช่ถามบ่อยอย่างซักพยาน 

 จากข้างต้นสรุปได้ว่า ในฐานะผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ที่มีน้ าใจเมตตากรุณาต่อศิษย์ ปัญหาลูกเสือคน
แรก ถ้ามีลูกเสือมีปัญหาจะเข้าไปสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง ปัญหา
นั้นมีหนทางแก้ไขโดยความช่วยเหลือจากผู้ก ากับได้หรือไม่ จะคอยให้ก าลังใจและแนะน าให้ค าปรึกษาเ พ่ือ
หาทางออกของปัญหาคอยช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถและใช้ประสบการณ์ของผู้ก ากับลูกเสือในการ
แก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถ ส่วนปัญหาของลูกเสือคนที่สอง ที่ชอบสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นนั้น ปัญหาที่
ลูกเสือท าขึ้นอาจจะไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท าหรือเป็นพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้เพ่ือนลูกเสือ
ด้วยกัน จ าเป็นที่จะเรียกมาพบพูดคุยซักถาม เป็นการส่วนตัวแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  ท าไมจึงกระท า
เช่นนั้น บอกกฎระเบียบของลูกเสือในการอยู่ร่วมกันว่าต้องมีระเบียบวินัย มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว
กันจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้และบอกโทษว่าถ้ากระท าครั้งต่อไปจะได้รับการท าโทษครั้งนี้เป็นครั้ง
แรกจึงว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้กระท าอีก 
 สิ่งที่กล่าวมานี้จะเป็นแนวทางการช่วยเหลือและการแก้ปัญหาของเด็กในทั้งสองสถานการณ์ที่
ก าหนดมาให้นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง 
 
6. ก. ท่ำนมีบทบำทอะไรในกองลูกเสือภำยในอ ำเภอของท่ำน     
 ตอบ “การพัฒนามวลกิจกรรมลูกเสืออ าเภอ  หรือลูกเสือที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
การจัดท าคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดมวลกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตอบสนองและให้สอดคล้องและเป็นไป
ตาม ๑. หลักการพื้นฐานอันส าคัญของกิจการลูกเสือทั้ง  ๓  ประการ  คือ    
  ๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการลูกเสือ 
 เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์มีการบูรณาการทางศักยภาพเต็มก าลัง  
ความสามารถ ทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และจิตใจ  ทั้งในฐานะส่วนบุคคล  ในฐานะเป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  และในฐานะที่เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนของชาติบ้านเมืองและชุมชน
นานาชาติ  นอกจากนี้กิจการลูกเสือยังเสริมเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกเสือไทย
โดยมุ่งเน้นให้ลูกเสือสามารถพัฒนาตนเอง  ช่วยเหลือสังคม  ช่วยเหลือผู้อ่ืนและชุมชนได้ สามารถพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด  ความสนใจเฉพาะของตนเองสู่ความเป็นเลิศ  และพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของ
ส านักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๘   คณะลูกเสือ
แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม   ให้ เป็นพลเมืองดี 
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  และมีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพ่ือความสงบสุขและความ
มั่นคงของประเทศชาติ          
  ๑.๒ หลักการของลูกเสือ        
 กิจการลูกเสือนั้นมีหลักการเฉพาะ โดยมุ่งเน้นอยู่ที่การมุ่งสร้างให้เยาวชนให้มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อ           



18 

 

 

  ๑.๒.๑ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์      
  ๑.๒.๒ ผู้อื่นและชุมชนในสังคม       
  ๑.๒.๓ ตนเอง (การพัฒนาตนเองตามกฎ  ๑๐ ข้อของลูกเสือ)    
 ลูกเสือแสดงออกถึงหลักการของลูกเสือ  โดยการกล่าวค าปฏิญาณ ดังนั้นค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือก็คือ หลักการของลูกเสือนั่นเอง        
  ๑.๓ วิธีการของกิจการลูกเสือ       
 วิธีการของกิจการลูกเสือ  เป็นวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกเสือ  ลูกเสือท ากิจกรรมในรูปแบบ
ต่อไปนี้            
  ๑.๓.๑ กิจกรรมตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ     
  ๑.๓.๒ เรียนรู้ด้วยการกระท า       
  ๑.๓.๓. ใช้กระบวนการกลุ่ม       
  ๑.๓.๔. เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเร้าใจ  ดึงดูดความสนใจให้กระท า   
  ๑.๓.๕. เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะท้าทาย  ยั่วยุให้แสดงออกซ่ึงความสามารถที่มีอยู่ 
  ๑.๓.๖. เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ คุณค่าอย่าง
แท้จริงมิใช่เป็นเพียงเพ่ือความสนุกสนานอย่างไร้คุณค่า      
  ๑.๓.๗. เป็นกิจกรรมที่เป็นเกมการเล่น  การแข่งขัน  การท างานร่วมกันเป็นคณะ 
  ๑.๓.๘. เป็นกิจกรรมที่สร้างทักษะ  ความสามารถท่ีมีคุณประโยชน์   
  ๑.๓.๙. เป็นกิจกรรมช่วยเหลือ การบริการ  ช่วยในการแก้ปัญหา  พัฒนาชุมชน  
  ๑.๓.๑๐. เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน  อาศัยการเรียนรู้ด้วยวิธีการสัมผัสโดยตรงกับ
ธรรมชาติ 
 ๒. นโยบายขององค์การลูกเสือโลก  เกี่ยวกับการจัดมวลกิจกรรมของลูกเสือช่วยเสริมให้ลูกเสือ
รู้จักใฝ่หาความรู้  ประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง  สามารถคิดและกระท างานอย่างมีระบบในการแก้ปัญหา
และพัฒนาชีวิต  งานอาชีพของตนเองและชุมชน  สามารถคิด  วิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์การตัดสินใจด้วย
เจตนารมณ์และเหตุผล และใช้แก้ปัญหาที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการและคุณธรรม  วัฒนธรรมอันดี
งาม มวลกิจกรรมของลูกเสือ  จึงควรครอบคลุมสาระต่างๆ ดังต่อไปนี้    
 ๑. กิจกรรมสร้างคุณงามความดี การบ าเพ็ญประโยชน์ โดยเน้นความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ เป็น
ผู้มีเกียรติเชื่อถือได้          
 ๒.กิจกรรมการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาน สติปัญญา  สังคม  จิตใจ  มีค่านิยมอันดีงาม และ
สร้างสรรค์ป้องกันตนเองให้ปราศจากโรคภัยอันตราย      
 ๓. กิจกรรมการมีส่วนร่วม  มีส่วนการช่วยงานของชาติ  ศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์
วัฒนธรรมและผู้มีพระคุณ          
 ๔. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น  ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 ๕. กิจกรรมที่สร้างมิตรภาพ  ภารดรภาพต่อเพ่ือนลูกเสือ     
 ๖. กิจกรรมการช่วยเหลือบิดามารดา  งานภารกิจทางบ้าน     
 ๗. กิจกรรมงานช่วยเหลือในสถาบัน       
 ๘. กิจกรรมการสร้างความไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก     
 ๙. กิจกรรมทางด้านการประหยัดมัธยัสถ์       
 ๑๐. กิจกรรมการส่งเสริมการท างานเป็นหมู่คณะ      
 ทั้งนี้ เป็นการพัฒนากิจการลูกเสือไทยไว้เป็นแนวทางในการจัดท าหรือทบทวนแผนแม่บทสู่การ
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พัฒนากิจการลูกเสือภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือภายในอ าเภอที่ข้าพเจ้ามีบทบาทต่อการพัฒนากิจการ
ลูกเสือไทยและการพัฒนากิจการลูกเสือในอนาคต เพ่ือการร่วมมือกันพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้ก้าวหน้า
รุ่งเรื่องอย่างถาวรและต่อเนื่อง จริงจังต่อไป  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนากิจการลูกเสือไทยในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือภายในอ าเภอเพ่ือสู่การเป็นสากลต่อไป  
 
๖. ข ท่ำนจะท ำอย่ำงไรให้ลูกเสือของท่ำนรู้จักว่ำเขำเป็นส่วนหนึ่งของพ่ีน้องลูกเสือโลก                                                 
ตอบ วิธีการของข้าพเจ้าที่จะท าให้ลูกเสือของข้าพเจ้าได้รู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของพ่ีน้องลูกเสือโลก คือ   
“เก่งเท่ำกัน” สรรพสิ่งต่างๆในโลกของเราเป็นจ านวนมาก  อาทิ  มนุษย์  สัตว ์ พืช ตลอดจนสิ่งต่างๆล้วน
แต่มีความส าคัญ  และมีความโยงใยที่ก่อให้เกิดประโยชน์  ซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก  ถ้าเราจะให้ค่าหรือ
ความส าคัญเนื่องจากมีวิวัฒนาการล้ าหน้าและต่อเนื่องมาตั้งแต่ดึกด าบรรพ์  มนุษย์ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัว  
และให้ค่าความส าคัญต่อตนเองซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ถือว่าน่าเกลียดจนรับไม่ได้ 
 ในปัจจุบันมนุษย์ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาไปสู่
อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลชนมนุษยชาติอย่างมากมาย  ในขณะที่มนุษย์เรายังมี
ความเพลิดเพลินกับวิวัฒนาการอันทรงคุณค่าต่อความเป็นมนุษย์  เพราะจะเป็นรากฐานบนความส าเร็จ
ของการพัฒนาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี นั่นคือ “กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์” 
 ได้น าขบวนการลูกเสือมาใช้โดยเน้นการพัฒนาเยาวชน  ให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และความ
มีวินัยที่ดีจึงจะเกิดความเชื่อถือและศรัทธาอย่างสนิทใจ “กระบวนการลูกเสือเป็นของดีมีคุณค่า” ควรที่จะ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง  ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กิจการลูกเสือทุกๆด้านล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สอดคล้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ และเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย  อยู่ที่ว่าเราจะเลือกกิจกรรมใดที่เหมาะสมมาใช้
ตามโอกาสและกาลอันควร         
  

กิจกรรมลูกเสือถือว่าเป็นกิจกรรมที่สุด  และมีผลกระทบในการสร้างเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดีงามในสิ่งที่ดีงามแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในด้านการพัฒนาจิตใจ  อารมณ์  สังคม  ความรัก ความสามัคคี 
ความอดทน  การเสียสละ  ระบบหมู่  ตลอดจนการเรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การ
เป็นมิตรกับบุคคลทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออ่ืนๆนั่นคือ  “งำนชุมนุมลูกเสือ”   
 กิจการลูกเสือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถของแต่ละบุคคล  ซึ่ง
แน่นอนย่อมแตกต่างกันไม่มากก็น้อย  จุดดีของกิจการลูกเสืออีกประการหนึ่ งคือ เมื่อทุกคนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความรู้ความสามารถเฉพาะตัวอันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันแล้ว  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ
ลูกเสือที่คอยเฝ้ามองอยู่ก็ทราบได้ทันทีว่า ลูกเสือคนไหนต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการปรับปรุง
ตัวอย่างไร ระบบจะเปิดโอกาสให้ลูกเสือทุกคนได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ภายในหมู่อย่างต่อเนื่อง    
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ลูกเสือไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่หาดยาว  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  และได้มีโอกาสเข้า
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกโดยการจัดส่งลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมทุกครั้งทั้ง ๒๒  ครั้งที่ผ่านมา  
ด้วยเหตุผลนี้กิจการลูกเสือไทยจึงได้รับการยอมรับจากสมาชิกองค์กรลูกเสือโลกนานาชาติว่า  เป็นประเทศ
สมาชิกท่ีมีลูกเสือท่ีมีคุณภาพประเทศหนึ่ง        
 ดังนั้นคณะลูกเสือไทยทุกคนจึงเป็นส่วนหนึ่งของพ่ีน้องลูกเสือโลกอันยิ่งใหญ่  รวมทั้งการเข้าพิธี
ประจ ากองของลูกเสือแต่ละประเภท  ด้วยการยอมรับของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เป็นตัวแทนของคณะ
ลูกเสือโลก 
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 กำรชุมนุมลูกเสือโลก (World Jamboree) 
  บีพี ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับงานชุมนุมลูกเสือว่า" ช่วงเวลาการเป็นลูกเสือ ของเด็กแต่ละคน
นั้นมีเพียงไม่กี่ปี นับเป็นระยะที่สั้นมาก ดังนั้นจึงจะเป็นการดีที่ลูกเสือ จะได้เห็นการชุมนุมครั้งใหญ่สักครั้ง
หนึ่ง เพ่ือให้เขาได้ทราบว่าเขาได้อยู่ในกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดี่ยวกัน จ านวนมากทั่วโลก แล้วจะได้สนิท
สนมคุ้นเคยกับลูกเสือจากจังหวัดอ่ืนหรือประเทศอ่ืนด้วย"บีพี สอนเรื่องระบบหมู่ลูกเสือไว้ว่า"ผลรวมของทุก
สิ่งอยู่ที่นี่ ทุก ๆ คนในหมู่ลูกเสือจะแบ่งกันรับผิดชอบทั้งในบริเวณที่พักและในค่าย เพ่ือให้เขามีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จของงานทั้งปวง"B.P.' s outlook  การชุมนุมลูกเสือโลก คือ การจัดให้ลูกเสือประเทศต่างๆทั่ว
โลก ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ สถานที่ที่ก าหนดให้และให้ลูกเสือที่ไปร่วมการชุมนุมได้มีโอกาสประกอบกิจกรรม
ต่างๆตามที่ก าหนดไว้ การชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่ ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) 
หลังจากนั้นโดยปกติมีการชุมนุมลูกเสือโลกทุกๆ 4 ปี 
  ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ.1920 (2463) Olympia, London อังกฤษ 
  ครั้งที่ 2 ปี ค.ศ.1924 (2467) Ermelunedn, Copenhagen เดนมาร์ก 
  ครั้งที่ 3 ปี ค.ศ.1929 (2472) Arrowe Park อังกฤษ 
 ครั้งที่ 4 ปี ค.ศ.1933 (2476) Godolloฮังการี 
 ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ.1937 (2480) Vegelengzangเนเธอร์แลนด์ 
 ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ.1947 (2490) Moissonฝรั่งเศส 
 ครั้งที่ 7 ปี ค.ศ.1951 (2494) Bad Ischlออสเตรีย 
 ครั้งที่ 8 ปี ค.ศ.1955 (2498) Niagara-on-Lake แคนนาดา 
  ครั้งที่ 9 ปี ค.ศ.1957 (2500) Sutton Coldfieldอังกฤษ 
  ครั้งที่ 10 ปี ค.ศ.1959 (2502) Makiling Park ฟิลิปปินส์ 
 ครั้งที่ 11 ปี ค.ศ.1963 (2506) Marathon กรีซ 
 ครั้งที่ 12 ปี ค.ศ.1967 (2511) Farragut State Park สหรัฐอเมริกา 
 ครั้งที่ 13 ปี ค.ศ.1971 (2514) AsagiriHightsญี่ปุ่น 
  ครั้งที่ 14 ปี ค.ศ.1975 (2518) Lillehammorนอรเ์วย์ 
 ครั้งที่ 15 ปี ค.ศ.1983 (2526) Calgary, Alberta แคนาดา 
 ครั้งที่ 16 ปี ค.ศ.1988 (2531) Cataract Scout Park, ออสเตรเลีย New South Wales 
 ครั้งที่ 17 ปี ค.ศ.1991 (2534) Seoul เกาหลี 
 ครั้งที่ 20 ปี ค.ศ.2003 (2546) หาดยาว ประเทศไทย  
 ครั้งที่ 21 ปี ค.ศ.2007 (2550) London อังกฤษ    
  ครั้งที่ 22 ปี ค.ศ.2011 (2554) Sweden  สวีเดน    
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ครั้งที่ 1  
จัดขึ้นที่โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ (ค.ศ.1920) มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ

ประมาณ ๘,๐๐๐ คน จาก ๓๔ ประเทศ สถานที่จัดงานเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ B.P. กล่าวในงานชุมนุมครั้งนี้
ว่า " พวกเราทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพ่ือมุ่งพัฒนาตนเองและลูกเสือ โดยการให้กระชับมิตรภาพ
ในโลกกว้าง และใช้น้ าใจของพ่ีน้องลูกเสือ เพ่ือสร้างเสริมสันติภาพและความสุขให้เกิดข้ึนในโลก และความ

ปรารถนาดีให้มวลมนุษย์ด้วยกัน" ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯครั้งแรก จ านวน ๔ คน 
 
 
 

 
      ครั้งที่ 2  
 จัดขึ้นที่เมืองเออร์เมลินเดน กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ในปีพ.ศ. ๒๔๖๗ (ค.ศ. 1924) 
ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ ๔๗๔๙ คน งานจัดครั้งนี้ได้เพ่ิมวิธีใหม่คือเมื่อเสร็จงานชุมนุมฯให้ลูกเสือไปพัก
ครอบครัว (Home Hospitality) ในระหว่างงานชุมนุมฯเกิดน้ าท่วม ทุกคนเปียกปอนและต้องอยู่ในที่พัก 
B.P. กล่าวในงานชุมนุมฯครั้งนี้ว่า " ลูกเสือมิใช่การเล่นเกม แต่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างการศึกษาที่
ส าคัญ" ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ จ านวน ๑๐ คน 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
 ครั้งที่ 3  
 จัดขึ้นที่สวนสาธารณะแอร์โรว์ เมืองเบอร์เคนเฮด ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ (ค.ศ. 1929) 
เป็นการฉลองครบรอบ ๒๑ ปี ของการลูกเสือ มีลูกเสือเข้าร่วมงาน ๕๐,๐๐๐ คน จาก ๖๙ ประเทศ ในงาน
นี้ B.P. ได้เป่าแตรซึ่งท าจากเขากูดู ส าหรับพิธีเปิดได้มีการกล่าวค าปฏิญาณ และ B.P. ได้รับการแต่งตั้งเป็น 
ลอร์ดเบเดน โพเอลล์ แห่งกิลเวลล์B.P. กล่าวในงานชุมนุมฯว่า" ข้าพเจ้าขอส่งท่านกลับมาตุภูมิด้วยไมตรีจิต
และสนัติภาพ ไปสู่ประชาชนในประเทศของท่าน จากนี้ไปเครื่องหมายธนูสีทองจะเป็นเครื่องหมายแห่ง
มิตรภาพและสันติภาพ ขอให้รักษาธนูนี้ไว้ตราบนานเท่านาน"ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
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จ านวน ๙ คน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
    
  ครั้งที่ 4  
 จดัขึ้นที่เมืองโกโดโล ประเทศฮังการี ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ (ค.ศ. 1933) มีผุ้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
๒๕,๗๙๒ คน จาก ๒๓ ประเทศ การชุมนุมฯครั้งนี้มีการใช้ภาษาอย่างไม่เป็นทางการของงานคือ " 
JANBOREESE" ซ่ึงหมายถึงการยิ้มและหัวเราะของผู้ร่วมงาน ลูกเสืออากาศได้เข้าร่วมงานชุมนุมฯเป็นครั้ง
แรก และมีการออกแสตมป์ที่ระลึกงานชุมนุมฯเป็นครั้งแรกด้วย สัญลักษณ์ของงานชุมนุมฯคือ กวางสีขาว
ก าลังเผ่นโผน ซึ่งหมายถึง วิญญาณบริสุทธิ์ของการลูกเสือที่ก าลังพุ่งทะยานไปข้างหน้า กระโจนข้าม
อุปสรรคนานาไปสู่การผจญภัยใหม่ๆต่อไปประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ จ านวน ๕ คน 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

ครั้งที่ 5 
 จัดขึ้นที่เมืองโวลเก ลเลนแซง - บลูเมลเดล ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ในปีพ.ศ. ๒๔๘๐ (ค.ศ. 1937) มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ๒๘,๗๕๐ คน จาก ๕๔ ประเทศ ใน
งานครั้งนี้ได้เชิญสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมงานด้วยและมีการประกาศให้ เลดี้เบเดนโพเอลล์ เป็น
ผู้น าของสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ด้วย ในขณะนั้น B.P.มีอายุ ๘๐ ปี และได้กล่าวในงานชุมนุมฯครั้งนี้ว่า " 
ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและท่านคงตระหนักดีว่าเราคงจะไม่ได้พบกัน
อีก"ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ จ านวน ๙ คน 
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     ครั้งที่ 6  
 จัดขึ้นที่เมืองมัวซอง ประเทศฝรั่งเศส มีชื่องานว่า " งานชุมนุมเพ่ือสันติสุข " ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(ค.ศ.1947) มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ๒๔,๑๕๒ คน งานครั้งนี้จัดห่างจากงานครั้งที่ ๕ ถึง ๑๐ ปี และ B.P. ได้
เสียชีวิตในปี ค.ศ. 1941 ลูกเสืออินเดียที่มาร่วมงานได้ฉลองการที่ประเทศได้รับอิสรภาพ 

 

 
      

ครั้งที่ 7  
จัดที่เมืองแบดฮีไอสซ์เชล ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ (ค.ศ.1951) มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
๑๒,๘๘๔ คน งานครั้งนี้จัดแบบเรียบง่ายมีการสร้างหอคอย ๗ แห่ง เพ่ือระลึกถึงการจัดงานชุมนุมฯ 

๗ ครั้ง เป็นครั้งแรกที่ลูกเสือจากสาธารณรัฐเยอรมันเข้าร่วมงานในฐานะประเทศสมาชิก มีลูเสือ
ญี่ปุ่นเข้าร่วมงาน ๑ คน ซึ่งไม่รู้และไม่เข้าใจภาษาอ่ืนเลยนอกจากภาษาของตนเองและค าว่า 
"JAMBOREE" แต่สามารถเข้าร่วมงานได้เพราะประเทศเจ้าภาพไปคอยโบกธงรับที่สนามบิน 

 

 
ครั้งที่ 8 

            จัดขึ้นที่บริเวณทะเลสาปไนแองการา ประเทศแคนาดา ในปีพ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955) เป็นงาน
ชุมนุมลูกเสือโลกและงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ เป็นครั้งแรกท่ีลูกเสือมาร่วมงานชุมนุมกันนอกภาคพ้ืน 
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ยุโรป มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ๑๑,๑๓๙ คนจาก ๗๑ ประเทศ เกิดพายุเฮอร์ริเคน คอนนี่ ในงานชุมนุมฯ 

 
 

                                              ครั้งที่ 9  
 จัดขึ้นที่สวนสาธารณะซัททัน ประเทศอังกฤษ ในปีพ.ศ. ๒๕๐๐ (คศ.1957) เพ่ือเฉลิมฉลองลูกเสือ
ครบรอบ ๕๐ ปี มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ๓๐,๐๐๐ คน จาก ๘๐ ประเทศ ระหว่างงานได้จัดให้มีการชุมนุม
ลูกเสือวิสามัญ (Rover Moot) และงานชุมนุมผู้บังคับบัญชา (INDABA) รวมทั้งงานฉลองครบรอบ 100 ปี 
ของ B.P. รวมทั้งมีการสร้างเสาเหลี่ยม OBELISK ที่สวนซัททัน เพื่อเป็นที่ระลึกการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย 
ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 

 

 
                                                     ครั้งที่ 10  
        จัดขึ้นที่บริเวณเขามาคิลิง เมืองลากูนา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. 1959) เป็นครั้ง
แรกท่ีจัดขึ้นที่ตะวันออกไกล มีผู้เข้าร่วมงาน ๑๒,๒๐๓ คน จาก ๔๔ ประเทศ ใช้ค าขวัญว่า " Building 
Tomorrow Today" ทุกคนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรอยยิ้มของชาวฟิลิปปินส์ จนเรียกได้ว่าเป็น
งานชุมนุม "Bamboo Jamboree" ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
 
  
 

 
 
 
 

                                                 ครั้งที่ 11  
          จัดที่เมืองมาราธอน ประเทศกรีซ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ (คศ. 1963) มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ๑๔,๐๐๐ 
คน ใช้ค าขวัญว่า " Higher and wider" ซึ่งมงกุฏราชกุมารแห่งประเทศกรีซ
เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เกิดเรื่องน่าเศร้าโศก คือ ลูกเสือฟิลิปปินส์
ที่เดินทางมาร่วมงานชุมนุมฯเกิด อุบัติเหตุเครื่องบินตกท าให้เสียชีวิตหมด มี
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การลดธงครึ่งเสาในงานชุมนุมฯและในพิธีปิดมีการมอบคบไฟให้กับลูกเสืออเมริกาท่ีจะเป็นเจ้าภาพในครั้ง
ต่อไป ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 13  
            จัดขึ้นที่ที่ราบสูงอาชากิริ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ (ค.ศ. 1971)มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
๒๓,๗๕๘ คน จาก ๘๗ ประเทศ ใช้ค าขวัญว่า " For Understanding" ระหว่างงานเกิดพายุใต้ฝุ่น ท าให้ 

เกิดน้ าท่วม กิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดอยู่บริเวณรอบๆภูเขาไฟฟูจิ ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 

 
ครั้งที่ 14  

         จัดขึ้นที่บริเวณทะเลสาปโมซา เมืองลิลแฮมเมอร์ ประเทศนอร์เวย์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ (ค.ศ. 1975) 
งานนี้มีชื่อเรียกว่า "Notrdjamb'75" มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯจ านวน ๑๗,๕๒๙ คน จาก ๙๑ ประเทศ ใช้ค า

ขวัญว่า "Five Fingers one Hand" ซึ่งหมายถึงการร่วมมือกันของประเทศเจ้าภาพจาก ๕ สมาคม ๕ 
ภาคพ้ืน ในงานชุมนุมฯครั้งนี้ พระมหากษัตริย์ของประเทศนอร์เวย์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด โดย 
มีพระเจ้ากรุงสวีเดนและมกุฏราชกุมารของประเทศโมรอคโค ร่วมโดยเสด็จด้วย ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้า 
ร่วมงานชุมนุม 
 

      ปีแห่งกำรชุมนุมลูกเสือโลก  
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ (ค.ศ. 1978) เป็นปีแห่งการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ไม่ก าหนดให้จัดที่ใดที่หนึ่งเฉพาะ 
องค์การลูกเสือโลกได้ประกาศให้เป็นปีงานชุมนุมลูกเสือโลก ซึ่งสัญลักษณ์ของงานหมายถึง คลื่นแห่ง
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มิตรภาพที่เกิดจากนานาประเทศการร่วมมือกันและแผ่ขยายไปท่ัวโลก และประกาศให้เลื่อนการจัดงาน
ชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๑๕ ในปี ค.ศ. 1979 
 

 
ครั้งที่ 15 

จัดขึ้นที่เมืองคานานาสกี้ รัฐอัลเอร์ต้า ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ (ค.ศ.1983) บริเวณเชิงเขาของ
ภูเขาร็อคกี้ใกล้กับเมืองคัวการี มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯจ านวน ๑๔,๗๕๒ คน ใช้ค าขวัญว่า "The Spirit 
Lives on" เป็นการเฉลิมฉลองกิจการลูกเสือครบรอบ ๗๕ ปี และครบรอบ ๑๒๕ ปีของ B.P. ประเทศไทย
ส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม 
 
 

   
                 ครั้งที่ 16  
         จัดที่สวนสาธารณะคาทาแรค รัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ (ค.ศ. 1988) 
มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ จ านวน ๑๔,๔๓๔ คน จาก ๘๔ ประเทศ ใช้ค าขวัญว่า " Bringing The World 
Together" เป็นงานชุมนุมฯลูกเสือโลกครั้งแรกท่ีจัดขึ้นในแถบทางใต้ของโลก และเป็นการฉลองครบรอบ 
๒๐๐ ปี ของประเทศออสเตรเลีย ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 
 

          
ครั้งที1่7 

          จัดขึ้นที่สวนสาธารณะเขาโซรัค เมืองแคงวัน สาธารรรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ (ค.ศ. 1991) มี
ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ประมาณ ๑๙,๐๙๓ คน จาก ๑๓๓ ประเทศ ใช้ค าขวัญว่า " Many Lands, One 
World" เป้นครั้งแรกที่มีการส่งเสริมและพัฒนางานหมู่บ้านพัฒนาโลกาภิวัฒน์และเป็นการจัดงานชุมนุมฯท่ี
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มีหน่วยงานให้การสนับสนุนมากท่ีสุด คือ UNEP , UNICEF , WHO , IPPE, Red Croosประเทศไทยส่ง
ลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมฯ 

 
ครั้งที่ 18  

จัดที่เมืองดรอนเทน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปีพ.ศ. ๒๕๓๘ (ค.ศ. 1995) มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ จ านวน 
๒๙,๐๖๖ คน จาก ๑๖๖ ประเทศ ใช้ค าขวัญว่า "Future is Now" ประเทศไทยส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม

ฯ 

 
ครั้งที่ 19 

 ที่ Hacienda PicarquinเชิงเขาลอสแอนเดสSan francisco de Mostazalประเทศชิลี มีลูกเสือ
จาก 157 ประเทศ จ านวน 30,948 คน เข้าร่วมงาน โดยมีค าขวัญว่า "ช่วยกันสร้างสันติภาพ" "Building 
Peace Together" 
ในงานนี้ชาวสวนผลไม้ใกล้เคียงส่งผลไม้มาแจกฟรี แก่ผู้ร่วมงานทุกวันมีการฉลองวันปีใหม่ ด้วยวิธีการของ
ชาติต่าง ๆ  

 
ครั้งที่ 20  

           ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
(ค.ศ. 2003) ณ.บริเวณหาดยาว อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใช้ค าขวัญว่า " ร่วมโลกเดียวกัน สร้างสัมพันธ์ 

ต่าง  วัฒนธรรม" SHARE OUR WORLD SHARE OUR CULTURES 
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ครั้งที่ 21 

ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพ เฉลิมฉลองในวาระ ครอบ 100 ปี การลูกเสือโลกมีค าขวัญว่า  
" One World One Promise" 

 
   ครั้งที่ 22 ปี ค.ศ.2011 (2554) Sweden  สวีเดน    
 ระยะเวลา 27กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2554สถานที่  ค่ายลูกเสือ (Rinkaby, Kristianstad, 
Sweden) ทางใต้ของประเทศสวีเดน ค าขวัญ “Simply Scouting” หมายถึงการลูกเสือแบบเรียบง่าย โดย
ยึดแนวปฏิบัติตามวิธีการของลูกเสือ (Scout Method) เป็นหลักส าคัญ ไม่มีอะไรมากเกินไปหรือน้อย
เกินไป เพ่ือให้ลูกเสือตระหนักในคุณค่าของการลูกเสือในทุกกิจกรรมงานชุมนุมฯได้เรียนรู้เข้าใจในความ
แตกต่างวัฒนธรรม ฯลฯของผู้อื่น จะได้ช่วยกันเสริมสร้างสันติภาพ ภราดรภาพ เพื่อจรรโลงโลกให้ดีกว่าเดิม 


