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บทคัดย่อ

 บทความวิชาการนีเ้ป็นการน�าเอาทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาวิเคราะห์กบักระบวนการของ 

ลกูเสือเพ่ือมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมในการป้องกนัการกระท�าความผิดในเด็กและเยาวชน 

ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีได้มีการปฏิบตัิกันอยู่แล้วในสถานศึกษา กลุ่มสมาคม สโมสรลูกเสือต่าง ๆ  

งานเขียนชิน้นีเ้พียงแต่เป็นข้อยืนยันและย�า้ชัดว่ากระบวนการลูกเสือนัน้เป็นกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพอย่างย่ิงในการพฒันาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการหนัเหความสนใจไม่ให้

เดก็และเยาวชนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปสูก่ารกระท�าความผิด ด้วยวตัถปุระสงค์ หลกัการ และวิธีการ

ของลกูเสือ มีค�าปฏิญาณและกฎเป็นธงน�าทางนอกจากนัน้งานเขียนชิน้นีย้งัพบว่ากระบวนการและ

กิจกรรมลกูเสอืมีความสมัพนัธ์กลมเกลยีวอยา่งแนบแนน่กบัทฤษฎีทางอาชญาวทิยาของทราวสิ เฮอร์ช่ี  

เป็นเนือ้เดียวกนั เป็นพนัธะสญัญาในแวดวงลกูเสืออนัท่ีจะเป็นวงกว้างเม่ือลกูเสือ เด็กและเยาวชน 

ได้เจริญเตบิโตไปเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมตอ่ไป

ค�าส�าคัญ :  กระบวนการลกูเสือ  กิจกรรม  เดก็และเยาวชน  การป้องกนัการกระท�าความผิด

ABSTRACT

 This academic article has integrated the theory of criminology into the analysis of 

scouting process for explaining social phenomena in the prevention of child and juvenile 

delinquency, which is a process that has already been practiced in educational institutions, 

associations, and scout clubs. This article aimed to confirm and assure that scouting process 
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is highly effective for child and juvenile development, especially distracting their attention away 

from delinquency behavior with objectives, principles and methods of scout. Promises and 

rules are set as the guidelines. Besides, this academic article also discovered that scouting 

process and activities have been closely related to Travis Hirschi's criminological theories 

as they are the commitment in the scout community. The commitment would be widened if 

scouts, children and juveniles have grown into good citizens of society.

Keywords: scouting process, activities, child and juvenile, delinquency prevention

บทน�า

 เม่ือวนัท่ี 1 สงิหาคม ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) ลอร์ดโรเบิร์ต เบเดน โพลเอลล์ ได้เชิญชวน

เดก็ท่ีเท่ียวเตร่อยูใ่นท่ีตา่ง ๆ โดยตดัสนิใจน�าเดก็ ๆ จ�านวน 20 คน ไปอยูค่า่ยพกัแรมทดลองฝึกอบรม  

(Experimental Camp) ท่ีเกาะบราว์ซี (Brown Sea Island) ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีตัง้อยู่ท่ีปากอ่าว

เมืองพูล (Poole Harbour) ค่ายพักแรมของเด็กแห่งนีจ้ึงถือได้ว่าเป็นค่ายลูกเสือแห่งแรกในโลก 

(The  World’s  first Scout camp) การอบรมครัง้นัน้ประสบความส�าเร็จ ได้รับความนิยมเป็น 

แรงบนัดาลใจและขยายกิจการอยา่งกว้างขวาง ตอ่มาในปี ค.ศ. 1912 (พ.ศ. 2455) รัฐบาลองักฤษ 

ได้ประกาศรับรองฐานะของลูกเสืออังกฤษเป็นทางการ จากนัน้กิจการลูกเสือจึงเผยแพร่ออกไป 

เป็นวงกว้าง (สทุศัน์ เมาลีกุล, 2539: 2) เป็นท่ีน่าสนใจว่าแนวการทดลองจัดกิจกรรมดงักล่าวมี 

ความใกล้เคียงกบัการจดัการในรูปแบบวงล้อเดมม่ิงซึ่งพฒันาขึน้โดย ดร.ชิวฮาร์ทนกัวิทยาศาสตร์ 

ชาวอเมริกนั ต่อมา ดร.เดมม่ิง ได้น�าไปเผยแพร่ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจนประสบความส�าเร็จเป็นท่ีรู้จกักนั 

อยา่งแพร่หลายโดยมีกิจกรรม 4 ขัน้ตอน คือ PDCA (Plan, Do, Check and Act) เป็นกิจกรรมพืน้ฐาน 

ในการพฒันาประสิทธิภาพและคณุภาพของการด�าเนินงาน (อภิชยา ไชยนัติร์, 2553: 2) นบัเป็น 

การยืนยนัท่ีชดัเจนถงึการจดักิจกรรมของลกูเสอืท่ีได้พิสจูน์ด้วยทฤษฎีแล้ววา่เป็นการจดัการอยา่งเป็น

ระบบและยงัถกูถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเอกสารอนัเป็นเสมือนหลกัฐานเชิงประจกัษ์ คือ หนงัสือ 

การลกูเสือส�าหรับเดก็ชาย (Scouting for Boys) โดยลอร์ดเบเดน โพลเอลล์ อีกด้วย

 ส�าหรับในประเทศไทยนัน้ก็ได้รับอิทธิพลด้วยเช่นกนัเม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้า

อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชด�าริท่ีจะให้เยาวชนผู้ชายทัง้หลายเป็นผู้ ท่ีควรจะได้รับการฝึกฝน และ 

ปลกูฝังอดุมการณ์ความรักชาติไปพร้อม ๆ กบัการฝึกฝนให้มีความรู้ และทกัษะในทางการลกูเสือ

ด้วย เพ่ือว่าในอนาคตเม่ือเจริญเติบโตขึน้จะได้ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอน  

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดให้จัดตัง้กองลูกเสือขึน้ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2454 ซึ่งถือเป็น 

ประเทศท่ี 3 ของโลกท่ีจดัตัง้กองลกูเสือต่อจากองักฤษและสหรัฐอเมริกา เป็นผลให้กิจการลกูเสือ 
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ในประเทศไทยมีความเจริญเติบโตรุ่งเรืองกระทัง่ปัจจุบนัย่อมเป็นท่ีประจกัษ์แล้วว่ากิจการลกูเสือ 

ยงัคงสบืสานพระราชปณิธานขององค์พระผู้พระราชทานก�าเนิดอยา่งตอ่เน่ือง โดยกระทรวงศกึษาธิการ

ได้บรรจกิุจกรรมลกูเสือไว้ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไม่เพียงแต่ผู้ชาย

เท่านัน้ท่ีได้ศึกษาหากแต่เปิดโอกาสให้เยาวชนหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งผู้ เขียน 

มองว่ากิจการลูกเสือในประเทศไทยเจริญเติบโตรุ่งเรืองเร่ือยมา ไม่เพียงแต่ส่งเสริมในการศึกษา 

แผนกสามัญเท่านัน้ ในบทความทางวิชาการของนัทธี จิตสว่าง (ม.ป.ป.:ออนไลน์) ได้บ่งชีว้่าใน 

การฝึกอบรมระดบัตา่ง ๆ  ก็ได้มีการน�าวธีิการลกูเสือไปใช้อยา่งแพร่หลายเชน่เดียวกบัในเรือนจ�าท่ีได้มี 

การน�าวิธีการของลกูเสือไปใช้ในการฝึกอบรมขดัเกลาพฤตินิสยัของผู้ ต้องขงั เพราะอดุมการณ์และ

แนวทางลกูเสือมุ่งสอนให้คนเป็นคนดี มีระเบียบวินยั ซ่ือสตัย์ และเสียสละต่อส่วนรวม ซึ่งนบัว่า 

เหมาะสมท่ีจะน�ามาปรับใช้กบัการอบรมผู้ ต้องขงั อยา่งไรก็ตามการน�าวธีิการลกูเสอืมาใช้ในการอบรม

ผู้ ต้องขงัในเรือนจ�ามีความสอดคล้องกบันิวตัร นาคะเวช (ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2554: 

80) ประธานคณะกรรมการจดัท�าหลกัสตูรลกูเสือต้านภยัยาเสพติดท่ีมีมมุมองว่ากิจการลกูเสือเป็น

ขบวนการทางการศึกษา ท่ีมุ่งพฒันาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคณุภาพการศึกษาด้วยวิธี

การของลกูเสือจะชว่ยให้เดก็และเยาวชนมีคณุสมบตัติามท่ีสงัคมต้องการ เชน่ มีลกัษณะของผู้น�าท่ีดี  

มีความเข้าใจ ระบอบประชาธิปไตยมีคณุธรรม จริยธรรม มีบคุลิกภาพและลกัษณะนิสยัท่ีเหมาะสม

กบัความต้องการของสงัคมกระบวนการและวธีิการของลกูเสือท่ีเดก็และเยาวชนได้รับเป็นกระบวนการ 

ทางธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับหลกัการศึกษาและตรงกับความต้องการของตวัเด็กและเยาวชนเอง 

กล่าวคือการเรียนปนเล่น การศึกษาด้วยการกระท�า และการศึกษาเพ่ือจัดประสบการณ์ซึ่งเป็น

คุณลักษณะพิเศษ กิจกรรมลูกเสือควรเป็นเคร่ืองมือส�าคัญย่ิงในการสร้างความเจริญก้าวหน้า  

การลกูเสอืไมใ่ชก่ารเรียนการศกึษา ทวา่การลกูเสอืเป็นเพียงค�าแนะน�าเป็นการชว่ยสนบัสนนุการศกึษา

ในเชิงปฏิบตัิเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีต้องการจากความเห็นของนกัวิชาการทัง้สอง 

ได้บ่งชีคุ้ณลักษณะพึงประสงค์ของสังคมบนความสัมพันธ์ของเด็กและเยาวชนกับการลูกเสือไว้ 

อยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัมีเจ้านายท่ีทรงอธิบายได้อยา่งร่วมสมยัอยา่ง พระวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยลาภ 

พฤฒิยากร อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้ทรงกล่าวไว้ว่า วิชาลูกเสือคือ วิชาศีลธรรม 

ภาคปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก่สังคมไทยเป็นอย่างย่ิง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน 

ท่ีสง่เสริมให้ทกุคนในชาตเิป็นคนดีมีวินยัอีกด้วย

 ในกิจกรรมลกูเสือมีเอกลกัษณ์พิเศษท่ีไม่มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสามารถกระท�าได้ คือ ระบบหมู ่

ได้แก่ การท�างานเป็นหมู่มีความสมคัรสมานสามคัคีภายในหมู่ของตน มีความเคารพในหน้าท่ีของ 

แต่ละคนโดยดุษณียภาพ การลูกเสือจึงเป็นท่ียอมรับของทุกประเทศในโลกท่ีเป็นประเทศเสรี  

ส�านกังานลกูเสือโลกจึงได้มีการประกาศออกมาอย่างภาคภมิูว่าไม่มีกระบวนการใด ๆ ท่ีจะพฒันา

เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อสงัคมท่ีตนด�ารงชีวิตอยู่เท่ากับ

กระบวนการลกูเสือ 
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 จากจุดแข็งของกิจกรรมลกูเสือข้างต้นสรุปได้ว่ากิจกรรมลกูเสือควรเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญั

อย่างย่ิงในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เจริญก้าวหน้าเป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองต่อไป เพราะ 

อยา่งน้อยกิจกรรมก็จะสามารถหนัเหความสนใจของเดก็และเยาวชนเพ่ือไมใ่ห้มัว่สมุ หรือมีพฤตกิรรม 

เบ่ียงเบนได้ เพราะเด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนผ้าขาวหากมีสิ่งเร้าในทางท่ีไม่ดี เด็กและเยาวชน 

ก็จะมีพฤตกิรรมเบ่ียงเบนได้งา่ย กอปรกบัปรากฏการณ์ทางสงัคมในปัจจบุนัสะท้อนให้เหน็อยา่งชดัเจน

ว่ามีเด็กและเยาวชนจ�านวนมากกระท�าผิดไม่ว่าจะเป็นความผิดเก่ียวกบัการทะเลาะวิวาท ความผิด

เก่ียวกบัทรัพย์ ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเม่ือดจู�านวนคดีท่ีเด็กถกูด�าเนินคดีโดยศาลเยาวชนและ

ครอบครัวทัว่ประเทศพบวา่มีเดก็ท่ีอายตุ�่ากวา่ 18 ปี จ�านวนไมน้่อยท่ีกระท�าผิด โดยสว่นใหญ่เป็นเดก็

อายรุะหวา่ง 15 ปีขึน้ไปแตไ่มถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์ ประมาณเกือบ 30,000 คดีตอ่ปี ปรากฏดงัตารางท่ี 1 นี ้

ตารางที่ 1 จ�านวนคดีเด็กและเยาวชนท่ีถกูด�าเนินคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัว และเก็บข้อมลู 

  โดยกรมพินิจฯ ทัว่ประเทศ จ�าแนกตามอายตุัง้แตปี่ พ.ศ. 2554-2558

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558)

 จากข้อมลูรายงานคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน

นัน้สว่นใหญ่เป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดมากท่ีสดุ รองลงมาคือ คดีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์และ

ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายตามล�าดบั ปรากฏตามตารางท่ี 2 แทนท่ีเด็กและเยาวชนเหล่านี ้

จะได้เรียนหนงัสือ แตก่ลบัต้องมาอยูใ่นสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน อยา่งไรก็ตามทางท่ีดี

ท่ีสดุคือควรหาวิธีการป้องกนัท่ีต้นเหตมุากกวา่การแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต ุ (ส�านกังานสถิติแหง่ชาติ, 

2558: 49-52) ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาในสว่นของการกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจบุนั 

ก็มีแนวโน้มของการกระท�าความผิดเพ่ิมสงูขึน้ตามอายแุละประสบการณ์ของตวัเด็กเองท่ีไม่แตกตา่ง 

จากการประกอบอาชญากรรมของผู้ ใหญ่ โดยมีเหตุปัจจัยผลักดันให้เด็กกระท�าความผิดจาก 

สาเหตใุดสาเหตหุนึง่หรือหลายอยา่งประกอบกนั และปัจจยัตา่งมีความสมัพนัธ์กนัจนบางครัง้ไมอ่าจ

แยกขาดจากกนัได้โดยงา่ย 

5 
 

 
 
 
ตารางที่ 1  จํานวนคดีเดก็และเยาวชนท่ีถกูดําเนินคดีโดยศาลเยาวชนและครอบครัว และเก็บข้อมลู
 โดยกรมพนิิจฯ ทัว่ประเทศ จําแนกตามอายตุัง้แตปี่ พ.ศ.2554-2558 
 

อายุ ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 
1. เกิน 10 ปี  
แตไ่มเ่กิน 15  ปี 

5,082 6,108 10,672 10,776 4,383 

2. เกิน 15 ปี  
แตไ่มเ่กิน 18 ปี 

29,967 28,168 26,091 25,761 28,738 

รวม 35,049 34,276 36,763 36,537 33,121 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558) 
 
 จากข้อมลูรายงานคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

นัน้ส่วนใหญ่เป็นความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดมากท่ีสดุ รองลงมาคือคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์และ
ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกายตามลําดบั ปรากฏตามตารางท่ี 2 แทนท่ีเด็กและเยาวชนเหลา่นีจ้ะ
ได้เรียนหนงัสือ แต่กลบัต้องมาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างไรก็ตามทางท่ีดี
ท่ีสดุคือควรหาวิธีการป้องกนัท่ีต้นเหตมุากกว่าการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหต(ุสํานกังานสถิติแห่งชาติ, 
2558: 49-52)ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาในสว่นของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจบุนัก็
มีแนวโน้มของการกระทําความผิดเพิ่มสงูขึน้ตามอายแุละประสบการณ์ของตวัเด็กเองท่ีไม่แตกต่าง

จากการประกอบอาชญากรรมของผู้ ใหญ่โดยมีเหตปัุจจยัผลกัดนัให้เด็กกระทําความผิดจากสาเหตุ

ใดสาเหตหุนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกนั และปัจจยัต่างมีความสมัพนัธ์กนัจนบางครัง้ไม่อาจแยก
ขาดจากกนัได้โดยง่าย  
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ตารางที่ 2  ร้อยละคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน ทัว่ประเทศ  

  จ�าแนกตามฐานความผิดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554-2558

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558)

 

 งานวิจัยของ Mike Broemmel (2017: ออนไลน์) ได้ระบุถึงปัจจัยเสี่ยงหลักสี่ประการ 

ท่ีสามารถบง่ชีว้า่เยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะกระท�าความผิด ได้แก่ บคุคลครอบครัวสขุภาพจิตและการใช้ 

สารเสพติดบ่อยครัง้ มกัพบว่าปัจจยัหนึ่งอาจน�าไปสู่อีกเหตุปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัซึ่งกันและกัน 

หรือกระตุ้ นให้เด็กและเยาวชนกระท�าความผิดมากขึน้ด้วยเช่น การตกงานของผู้ น�าครอบครัว 

น�าไปสู่ปัญหาความยากจน ท�าให้บิดามารดาต้องขวนขวายหารายได้ให้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ 

ของสมาชิกในครอบครัวจึงไม่มีเวลาพอในการอบรมเลีย้งดูบุตร ท�าให้สภาพครอบครัวไม่อบอุ่น 

เด็กจึงหันเข้าหาเพ่ือน ซึ่งการคบเพ่ือนท่ีไม่ดีโดยปราศจากการชีแ้นะท่ีถูกต้องจากผู้ ใหญ่ ท�าให้

เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ีไม่เหมาะสมซึ่งน�าไปสู่การกระท�าความผิดในท่ีสดุ (มาตาลกัษณ์  

ออรุ่งโรจน์, 2551: 65) กระนัน้แล้ว สหการณ์ เพช็รนรินทร์ ในขณะท่ีด�ารงต�าแหนง่รองอธิบดีกรมพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดเผยสถานการณ์เด็กและเยาวชนกระท�าผิดอาญาโดยสถานพินิจ 

และคุ้มครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ และยงัได้ตอกย�า้ประเดน็ไว้อยา่งชดัเจนวา่

 ในสภาพความเป็นจริงคดีเด็กและเยาวชนกระท�าผิดอาญาไม่ได้ลดลง โดยมีเด็กและ

เยาวชนกระท�าผิดเกีย่วกบัยาเสพติดมาเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ คดีเกีย่วกบัทรพัย์ เช่น ลกัทรพัย์  

ปล้นทรัพย์ และคดีเกี่ยวกบัชีวิตและร่างกาย ดูแล้วสถานการณ์มีความรุนแรงและซบัซ้อนมากข้ึน 

(กรุงเทพธรุกิจ, ม.ป.ป.: ออนไลน์)

6 
 

 

ตารางที่ 2ร้อยละคดีท่ีเดก็และเยาวชนถกูจบักมุสง่สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน  
 ทัว่ประเทศ จําแนกตามฐานความผิดตัง้แตปี่ พ.ศ.2554-2558 
 

ฐานความผิด 2554 2555 2556 2557 2558 
รวม 35,049 34,276 36,763 36,537 33,121 

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิให้โทษ 13,845 14,773 15,530 16,508 13,125 
ความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 7,078 6,800 7,260 7,208 7,027 
ความผิดเก่ียวกบัชีวิตและร่างกาย 4,051 4,086 4,263 3,759 4,296 
ความผิดเก่ียวกบัอาวธุและวตัถรุะเบดิ 2,282 2,274 2,613 3,252 2,864 
ความผิดเก่ียวกบัเพศ 1,482 1,576 1,636 1,383 1,473 
ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขเสรีภาพช่ือเสียงและ 
การปกครอง 1,615 1,034 1,241 866 850 

ความผิดอ่ืน ๆ 4,696 3,733 4,220 3,561 3,486 
 
ที่มา:  ศนูย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน (2558) 
 
 

 งานวิจยัของMike Broemmel(2017: ออนไลน์)ได้ระบถุึงปัจจยัเส่ียงหลกัส่ีประการท่ีสามารถ
บ่งชีว้่าเยาวชนมีแนวโน้มท่ีจะกระทําความผิด ได้แก่ บคุคลครอบครัวสขุภาพจิตและการใช้สารเสพ
ติดบ่อยครัง้มกัพบว่าปัจจยัหนึ่งอาจนําไปสู่อีกเหตปัุจจยัหนึ่งท่ีช่วยผลกัดนัซึง่กนัและกนัหรือกระตุ้น

ให้เด็กและเยาวชนกระทําความผิดมากขึน้ด้วยเช่น การตกงานของผู้ นําครอบครัวนําไปสู่ปัญหา
ความยากจนทําให้บิดามารดาต้องขวนขวายหารายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพของสมาชิกใน

ครอบครัวจึงไม่มีเวลาพอในการอบรมเลีย้งดบูุตร ทําให้สภาพครอบครัวไม่อบอุ่นเด็กจึงหนัเข้าหา
เพ่ือน ซึ่งการคบเพ่ือนท่ีไม่ดีโดยปราศจากการชีแ้นะท่ีถูกต้องจากผู้ ใหญ่ ทําให้เกิดพฤติกรรม
เลียนแบบในทางท่ีไม่เหมาะสมซึ่งนําไปสู่การกระทําความผิดในท่ีสุด (มาตาลกัษณ์  ออรุ่งโรจน์, 
2551: 65)กระนัน้แล้ว สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ในขณะท่ีดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดเผยสถานการณ์เด็กและเยาวชนกระทําผิดอาญาโดยสถานพินิจและ

คุ้มครองเดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ และยงัได้ตอกยํา้ประเดน็ไว้อยา่งชดัเจนวา่ 
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 ทัง้นีใ้นทางการศกึษาอาชญาวิทยา ได้ให้นิยามพฤติกรรมเบ่ียงเบนของเด็กและเยาวชนว่า

หมายถึง พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีมีความขดัแย้งหรือแตกต่างไปจากบรรทดัฐานของสงัคม 

(สมุนทิพย์ จิตสว่าง, ม.ป.ป.: ออนไลน์) และปรากฏการณ์การกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชน

นัน้หากน�ากระบวนการหรือกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่เข้ามาสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนได้เรียนรู้และ

ยดึเป็นแนวทางในการสร้างพนัธะผกูพนั ย่อมสามารถหนัเหความสนใจของเด็กและเยาวชนท่ีคิดจะ

กระท�าความผิด ไมก่ลบัเข้าไปสูว่ฏัจกัรแหง่ความชัว่ร้ายได้ ทัง้นีม้องวา่กิจกรรมลกูเสือยงัจะสามารถ

เป็นเคร่ืองมือในการป้องกันรวมทัง้อบรมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ มีคุณลกัษณะท่ีดีตามประสงค์ 

ในพระราชบญัญตัลิกูเสือ พ.ศ. 2551 บญัญตัไิว้ความวา่ 

 มาตรา 8 คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาลูกเสือทัง้ทางกาย สติปัญญา 

จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และชว่ยสร้างสรรค์สงัคมให้เกิดความสามคัคี  

และมีความเจริญก้าวหน้า ทัง้นี ้ เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง  

ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ให้มีนิสยัในการสงัเกต จดจ�า เช่ือฟัง และพึง่ตนเอง

 (2) ให้ซ่ือสตัย์สจุริต มีระเบียบวินยัและเหน็อกเหน็ใจผู้ อ่ืน

 (3) ให้รู้จกับ�าเพญ็ตนเพ่ือสาธารณประโยชน์

 (4) ให้รู้จกัท�าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท�ากิจการตา่งๆตามความเหมาะสม

 (5) ให้รู้จกัรักษาและสง่เสริมจารีตประเพณีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ

 กระนัน้การอาศัยกิจกรรมลูกเสือในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณสมบัติท่ีพร้อมจะ 

เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี เป็นก�าลงัในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติก็จะสามารถท�าให้เกิด 

ความสงบสขุขึน้ทัง้แก่ตวัเด็กและเยาวชนเองและสงัคมโดยรวม ทัง้นีจ้ะเกิดความผาสกุได้นัน้จะต้อง

มีสดัสว่นของคนดีพลเมืองดีอยู่เป็นจ�านวนมากในทางตรงกนัข้ามหากสงัคมใดมีจ�านวนคนดีอยู่น้อย 

ก็จะท�าให้สงัคมนัน้ประสบปัญหา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล

อดลุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ในพิธีเปิดงานชมุนมุลกูเสือแห่งชาติ ครัง้ท่ี 6 ณ คา่ยลกูเสือ 

วชิราวธุ อ�าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2512 (สภุาพร จตรุภทัร, 2556: 5)

 “...การลูกเสือนัน้เป็นกิจการทีผู่ใ้หญ่จดัข้ึนส�าหรบัเด็ก เพือ่ชกัจูงและฝึกฝนใหเ้ติบโตเป็นคนดี 
มีความซ่ือสตัย์ และเป็นผูส้ามารถเหมาะสม ดงันัน้จึงเป็นทีเ่ข้าใจและเป็นทีห่วงัว่า ต่อไปข้างหนา้ 

ลูกเสือจะเป็นคนส�าคญัของชาติ คือจะเป็นผูบ้ริหารปกครองบา้นเมืองได ้ขอใหล้กูเสือทราบถึงส่ิงส�าคญั

ในการปกครองไวว่้า ในบา้นเมืองนัน้มีทัง้คนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทีจ่ะท�าใหท้กุคนเป็นคนดีไดท้ัง้หมด 

การท�าใหบ้า้นเมืองมีความปกติสขุเรียบร้อย จึงมิใช่การท�าใหท้กุคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ทีก่ารส่งเสริม

คนดีใหค้นดีไดป้กครองบา้นเมืองและควบคมุคนไม่ดีใหมี้อ�านาจ ไม่ใหก่้อความเดือนร้อนวุ่นวายได.้..”
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ภาพที่ 1 1908 - Robert Baden-Powell organized the first Boy Scout troop in England.

ที่มา: Pinterest (2008: online)

 ดงันัน้แล้วกิจกรรมในกระบวนการลกูเสือจึงสามารถน�ามาปรับใช้ในการป้องกนัพฤติกรรม

เบ่ียงเบนและการกระท�าความผิดของเดก็และเยาวชน โดยผา่นมมุมองอาชญาวทิยาซึง่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ ดงันี ้

การศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรม กระบวนการลูกเสือ: ผ่านมุมมองทฤษฎีทาง 

อาชญาวทิยา

 ปัจจุบันการจัดกิจกรรมลูกเสือในระบบโรงเรียนได้ถูกลดบทบาทลงมาก ท�าให้การเรียน 

การสอนกิจกรรมลูกเสือขาดจิตวิญญาณและเข้าไม่ถึงปรัชญาของการลูกเสือ เน่ืองจากโรงเรียน 

สว่นใหญ่มุ่งเน้นเร่ืองความรู้ ความจ�า ความสามารถ และการแข่งขนัทัง้ท่ีควรมีกิจกรรมเพ่ือพฒันา 

ทกัษะชีวิต เชน่ กิจกรรมลกูเสือท่ีสอนให้เดก็สามารถใช้ชีวิตในสถานการณ์ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง จงึท�าให้ 

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของเดก็และเยาวชนมีประสทิธิภาพท่ีต�า่ลง รวมทัง้ไมส่ามารถด�าเนินชีวติ 

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีภยัอนัตรายต่าง ๆ เป็นผลให้เด็กเลือกท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

โดยปัญหาส่วนใหญ่ท่ีมักพบในเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหายาเสพติด การลกัขโมย การพนัน  

ติดเกมการใช้ความรุนแรง เป็นต้น ปัญหาเหล่านีล้้วนแล้วแต่เกิดจากการขาดความคิดวิเคราะห์  

ขาดศีลธรรม ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ขาดการพฒันาจิตใจและอารมณ์ ต้นเหตขุองการท�าให้

เดก็เลือกใช้ความรุนแรงนัน้ สว่นหนึง่เกิดจากความออ่นแอของวฒันธรรมท่ีไมส่ามารถสร้างภมิูคุ้มกนั 

ให้กับเด็กและเยาวชนเพ่ือรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ได้ ไม่เพียงเท่านัน้ระบบการศึกษา 

8 
 

ก็จะทําให้สงัคมนัน้ประสบปัญหา ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครัง้ท่ี 6ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวธุ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เม่ือวนัท่ี 11ธนัวาคม 2512(สภุาพร  จตรุภทัร, 2556: 5) 

“...การลูกเสือนั้นเป็นกิจการที่ผู้ใหญ่จัดข้ึนสําหรับเด็ก เพื่อชักจูงและฝึกฝนให้
เติบโตเป็นคนดีมีความซ่ือสตัย์ และเป็นผูส้ามารถเหมาะสม ดงันัน้จึงเป็นที่เข้าใจและเป็นที่หวงัว่า 
ต่อไปขา้งหนา้ลูกเสือจะเป็นคนสําคญัของชาติ คือจะเป็นผูบ้ริหารปกครองบา้นเมืองได ้ขอใหลู้กเสือ
ทราบถึงส่ิงสําคญัในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนัน้มีทัง้คนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้ทกุ
คนเป็นคนดีไดท้ัง้หมด การทําใหบ้า้นเมืองมีความปกติสขุเรียบร้อย จึงมิใช่การทําใหท้กุคนเป็นคนดี 
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อ
ความเดือนร้อนวุ่นวายได.้..” 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 11908 - Robert Baden-Powell organized the first Boy Scout troop in England. 
ที่มา: Pinterest(2008: online) 

 

ดงันัน้แล้วกิจกรรมในกระบวนการลกูเสือจึงสามารถนํามาปรับใช้ในการป้องกนัพฤติกรรม

เบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน โดยผ่านมุมมองอาชญาวิทยาซึ่งสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ ดงันี ้

 
2. การศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรม กระบวนการลูกเสือ: ผ่านมุมมองทฤษฎีทาง
อาชญาวทิยา 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถนุายน 2561
Vol. 9 No. 1 January-June 2018 279

ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีผลักดันให้เด็กและเยาวชนไม่มีทางเลือกในการแก้ปัญหา นอกจากใช้ 

ความรุนแรงเพราะการศึกษาท่ีเน้นเนือ้หาวิชาการอย่างอัดแน่นไม่มีเวลาเหลือท่ีจะเรียนรู้ 

ร่วมกับครอบครัวหรือเรียนรู้เ ก่ียวกับการใช้ชีวิตในสังคม (สุภาพร จตุรภัทร, 2556: 9) 

ซึ่งผู้ เขียนวิเคราะห์แล้วว่าทฤษฎีท่ีจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์นีไ้ด้อย่างชัดเจนคือ ทฤษฎี 

พันธะทางสังคมของ ทราวิช เฮอร์ชิ (Hirschi’s Social Bonding Theory)ท่ีสรุปไว้ว่าเด็กและ 

เยาวชนท่ีมีพนัธะทางสงัคมหรือมีความผกูพนัทางสงัคมน้อยจะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 

น�าไปสูก่ารกระท�าความผิดผู้กระท�าความผิดเพราะไม่มีความผกูพนั ขาดข้อผกูมดั ไม่มีการเข้าร่วม 

กิจกรรม และมีความเช่ือท่ีไม่ถูกต้อง โดยเฮอร์ช่ีได้น�าเสนอทฤษฎีควบคุมทางสังคมโดยมี 

ใจความส�าคญัว่าบุคคลท่ีมีความผูกพนักบัองค์การหรือกลุ่มในสงัคม เช่น โรงเรียน เพ่ือนฝูงมกัมี 

แนวโน้มท่ีจะไมก่ระท�าความผิด หลกัส�าคญัของทฤษฎีนีคื้อ ความผกูพนักบัสงัคมหรือพนัธะทางสงัคม 

(Social Bond) แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ภายใต้สมมตฐิานท่ีวา่ พฤตกิรรมเดก็และเยาวชนท่ีเบ่ียงเบน 

ไปสู่การกระท�าความผิดเป็นผลมาจากพันธะต่อสถาบันทางสังคมท่ีอ่อนแอหรือถูกท�าลายลง 

องค์ประกอบของพนัธะทางสงัคมนัน้ มีองค์ประกอบ ได้แก่ (พรชยั ขนัตีและคณะ, 2558: 254-255)

 1.  ความผูกพัน (Attachment) หมายถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพัน หรือความรักใคร่  

กบับคุคลอ่ืน หรือมีความสนใจกบัความรู้สกึนึกคิดของบคุคลอ่ืน ซึง่ความผกูพนันีเ้ป็นองค์ประกอบ 

พืน้ฐานท่ีส�าคญัท่ีจะท�าให้บคุคลมีการพฒันาการยอมรับคา่นิยมและบรรทดัฐานของสงัคม สง่ผลให้

บคุคลสร้างความรู้สกึหรือสามญัส�านกึท่ีจะควบคมุตนเองให้เป็นบคุคลท่ีดีในสงัคม ดงันัน้ความผกูพนั

จงึเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์หรือด้านความรักของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

 2.  ข้อผกูมดั (Commitment) หมายถงึ การท่ีบคุคลถกูผกูมดักบัการด�าเนินชีวิตตามท�านอง

คลองธรรมของสงัคม กลา่วคือได้ศกึษาเลา่เรียนเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพโดยสจุริต มีครอบครัวท่ีอบอุน่ 

และเพ่ือท่ีจะประสบความส�าเร็จในชีวิต สง่ผลให้บคุคลไมอ่ยากกระท�าผิดกฎหมาย เน่ืองจากจะเป็น 

การเส่ียงตอ่การสญูเสียความส�าเร็จในชีวิต ดงันัน้ข้อผกูมดัจงึเป็นองค์ประกอบด้านความมีเหตมีุผล

ของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

 3.  การเข้าร่วม (Involvement) หมายถึง การท่ีบคุคลได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสงัคม 

เชน่ ท�างาน มีกิจกรรมครอบครัว ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ เป็นเหตใุห้บคุคลถกูจ�ากดัเวลาท่ีจะไป

ประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากเวลาสว่นมากได้ถกูใช้ให้หมดไปกบักิจกรรมของสงัคมดงันัน้การเข้า

ร่วมถือวา่เป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมของพนัธะหรือสญัญาข้อผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

 4.  ความเช่ือ (Belief) หมายถงึ ระดบัของความเช่ือถือท่ีบคุคลมีตอ่คา่นิยมและบรรทดัฐาน 

ของสงัคม หากบุคคลมีระดบัความเช่ือต่อค่านิยมและบรรทดัฐานในสงัคมสงู ก็จะมีแนวโน้มท่ีจะ 

ไม่กระท�าผิดกฎระเบียบของสงัคม ดงันัน้ความเช่ือจึงเป็นองค์ประกอบด้านจริยธรรมของพนัธะหรือ

สญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม
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 สรุปได้ว่าเฮอร์ช่ี ได้อ้างถึงหลกัการส�าคญัของทฤษฎีนีคื้อ พนัธะทางสงัคมหรือความผกูพนั

ทางสงัคม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความผูกพนั (Attachment) ข้อผูกมัด (Commitment)  

ความเช่ือ (Belief) และการเข้าร่วม (Involvement) โดยมีสมมติฐานคือ บคุคลท่ีมีพนัธะทางสงัคม 

หรือมีความผูกพันทางสงัคมน้อย จะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมของอาชญากรรม (สณัหกฤษณ์  

บญุชว่ย, 2559) ในทางกลบักนัหากมีพนัธะความผกูพนัท่ีมาก ก็จะมีแนวโน้มท่ีมีพฤตกิรรมอาชญากร

น้อยลง 

 เม่ือพิจารณาทฤษฎีของเฮอร์ช่ีกบัสาระส�าคญัของกระบวนการลกูเสือในการส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดีท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและประเทศชาติ โดยปกป้องไมใ่ห้มี

พฤติกรรมเบ่ียงเบนไปสูก่ารกระท�าความผิดนัน้ในกระบวนการลกูเสือมีสาระส�าคญัคือ วตัถปุระสงค์ 

(Purpose) หลกัการ (Principles) และวธีิการ (Method) ดงัรายละเอียดท่ี สทุศัน์ เมาลีกลุ (2556: 22-26)  

ได้ให้รายละเอียดไว้ในสาระส�าคญัของการลกูเสือ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. วัตถุประสงค์ (Purpose) วตัถุประสงค์ของคณะลูกเสือคือการช่วยให้เยาวชนได้รับ 

การพฒันาศกัยภาพทางร่างกายสติปัญญาจิตใจและสงัคมให้สมบรูณ์อย่างเต็มท่ีและเป็นรายบคุคล

เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีท่ีมีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกท่ีดีของท้องถ่ินของชาติและของชุมชน 

ระหวา่งประเทศตามท่ีธรรมนญูลกูเสือโลกได้บญัญตัเิอาไว้คือ

 “The purpose of the Scout Movement is to contribute to the development of 

young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potentials as  

individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international  

communities.”

 วตัถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือซึ่งได้บญัญัติไว้ในธรรมนูญลูกเสือนีคื้อค�าจ�ากัดความ 

ท่ีสรุปมาจากแนวความคดิเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์หลกัการและวิธีการของลอร์ดเบเดนโพเอลล์ (บี - พี) 

ผู้ให้ก�าเนิดลกูเสือโลกดงัค�าพดูของบี -พี ซึง่ได้กลา่วไว้และยกมาเป็นตอน ๆ เพียงบางตอนดงันี ้

 “...แนวความคิดที่ยอมรับกนัระหว่างประเทศคือหลกัการแห่งภารดรภาพ (brotherhood) 

เท่านัน้ทีส่ามารถจรรโลงใหโ้ลกของเราหลดุพน้จากความวุ่นวายโกลาหลอย่างแน่นอน...”

 “...ในความรู้สึกของฉนัความมีชาตินิยมหมายถึงการสร้างความมัน่คงและพลงัที่เข้มแข็ง 

ให้แก่ชาติแต่ไม่ใช่การสร้างความเป็นศตัรูต่อชาติอื่น ๆ และนี่คือความปรารถนาอนัสูงส่งที่ควร 

ปลูกฝังให้แก่เด็กทกุคนมีส่วนร่วมในการน�าคณะของชาติของตนไปสู่สนัติภาพสวสัดิภาพแห่งโลก 

ให้จงได้เสมือนกบัเธอต้องท�าตวัให้มีร่างกายแข็งแรงให้มีความสามารถที่ดีพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่ดี 

ในทีมฟตุบอลของเธอเอง...”

 อีกทัง้ อภัย จันทรวิมล (2519: 56) ผู้ มีคุณูปการอย่างย่ิงต่อวงการลูกเสือได้ให้อธิบาย 

ถึงวตัถปุระสงค์ของการลกูเสือไว้ดงันี ้ วตัถปุระสงค์ของการลกูเสือถือตามบทบญัญัติแห่งธรรมนญู 

ของสมชัชาลกูเสือโลกคือมุง่พฒันาเดก็ชายคนรุ่นหนุม่และคนหนุม่ให้เป็นพลเมืองดีโดย
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  1. การฝึกอบรมบม่นิสยั

  2. ฝึกอบรมให้มีนิสยัในการสงัเกตระเบียบวินยัและการพึง่ตนเอง

  3. พร�่าสอนให้มีความจงรักภกัดีตอ่ชาติซ่ือสตัย์สจุริตและเหน็อกเหน็ใจผู้ อ่ืน

  4. สอนให้รู้จกับ�าเพญ็ตนเพ่ือสาธารณะประโยชน์และให้รู้จกัท�าการฝีมือเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเอง

  5. สง่เสริมให้มีการพฒันาในทางกายจิตใจและศีลธรรม

 2. หลักการ (Principle) กระบวนการลกูเสือต้องมีความยดึมัน่ในหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

  2.1 มีศาสนาเป็นหลกัยดึทางจิตใจจงรักภกัดีตอ่ศาสนาท่ีตนเคารพนบัถือและพงึปฏิบตัิ

ศาสนกิจด้วยความจริงใจ

  2.2 จงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตนพร้อมด้วยการส่งเสริมและ

สนบัสนนุความสนัตสิขุและสนัตภิาพความเข้าใจท่ีดีซึง่กนัและกนัความร่วมมือซึง่กนัและกนันบัตัง้แต่

ระดบัท้องถ่ินระดบัชาตจินถงึระดบันานาชาติ

  2.3 เข้าร่วมในการพัฒนาสงัคมยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรีของ 

ผู้ อ่ืนและเพ่ือนมนษุย์ทกุคนรวมทัง้การยอมรับและให้ความเคารพในความถกูต้องและความเป็นธรรม 

ตอ่ธรรมชาติและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลกมีความรับผิดชอบตอ่การพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง

  2.4 ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค�าปฏิญาณของลูกเสือและกฎของลูกเสือซึ่งบัญญัติ 

ไว้ในภาษาของแตล่ะประเทศตามความเหมาะสมกบัวฒันธรรมของตนโดยยดึถือใจความส�าคญัท่ีลอร์ด

เบเดนโพเอลล์ผู้ให้ก�าเนิดลกูเสือโลกได้ก�าหนดไว้กฎและค�าปฏิญาณของลกูเสือนัน้ต้องได้รับอนญุาต

จากองค์การลกูเสือโลกเสียก่อนจึงจะถือว่าเป็นกฎและค�าปฏิญาณฯท่ีถูกต้องค�าปฏิญาณและกฎ 

ของลูกเสือตามธรรมนูญลูกเสือโลกซึ่งยึดถือตามต้นฉบบั (World Organization of the Scout  

Movement,1995: online) ของลอร์ดเบเดนโพเอลล์ผู้ให้ก�าเนิดลกูเสือโลก และมีค�าปฏิญาณและกฎ 

ของลกูเสอื ของคณะลกูเสือแหง่ชาต ิ(2540) ซึง่เป็นภาษาไทยและได้รับอนมุตัจิากองค์การลกูเสอืโลก 

แล้วมี ดงันี ้

    ค�าปฏญิาณของลูกเสือ

    ด้วยเกียรตขิองข้า ข้าสญัญาวา่

    1. ข้าจะจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์

    2. ข้าจะชว่ยเหลือผู้ อ่ืนทกุเม่ือ

    3. ข้าจะปฏิบตัิตามกฎของลกูเสือ

    กฎของลูกเสือ

    1. ลกูเสือมีเกียรตเิช่ือถือได้

    2. ลกูเสอืมีความจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์และซ่ือตรงตอ่ผู้ มีพระคณุ
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    3. ลกูเสือมีหน้าท่ีกระท�าตนให้เป็นประโยชน์และชว่ยเหลือผู้ อ่ืน

    4. ลกูเสือเป็นมิตรของคนทกุคนและเป็นพ่ีน้องกบัลกูเสืออ่ืนทัว่โลก

     5. ลกูเสือเป็นผู้สภุาพเรียบร้อย

    6. ลกูเสือมีความเมตตากรุณาตอ่สตัว์

    7. ลกูเสือเช่ือฟังค�าสัง่ของบดิามารดา และผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพ

    8. ลกูเสือมีใจร่าเริงและไมย่อ่ท้อตอ่ความยากล�าบาก

    9. ลกูเสือเป็นผู้มธัยสัถ์

    10. ลกูเสือประพฤตชิอบด้วยกาย วาจา ใจ

    กระนัน้แล้วจะได้อธิบายค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทฤษฎี

อาชญาวิทยาของ  เฮอร์ช่ี ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 3

ตารางที่  3 ค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือกบัทฤษฎีความผกูพนัทางสงัคมหรือพนัธะทางสงัคม

 

14 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ คาํปฏิญาณของลูกเสือ สอดคล้องกับทฤษฎี 
ทางอาชญาวทิยาของ เฮอร์ช่ี 

ด้วยเกียรตขิองข้า ข้าสัญญาว่า 
1 ข้าจะจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 
2 ข้าจะช่วยเหลอืผู้ อ่ืนทกุเม่ือ ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 
3 ข้าจะปฏิบตัติามกฎของลกูเสือ ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 

กฎของลูกเสือ 

ข้อที่ กฎของลูกเสือ สอดคล้องกับทฤษฎี 
ทางอาชญาวทิยา ของ เฮอร์ช่ี 

1 ลกูเสือมีเกียรตเิช่ือถือได้ ความเช่ือ 
2 ลกูเสือมีความจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรง 

ตอ่ผู้ มีพระคณุ 
ความเช่ือ 

3 ลกูเสือมีหน้าท่ีกระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความเช่ือ/การเข้าร่วมกิจกรรม 
4 ลกูเสือเป็นมิตรของคนทกุคนและเป็นพ่ีน้องกบัลกูเสืออ่ืนทัว่โลก ข้อผกูพนั 
5 ลกูเสือเป็นผู้สภุาพเรียบร้อย ความเช่ือ 
6 ลกูเสือมีความเมตตากรุณาตอ่สตัว์ ความเช่ือ 
7 ลกูเสือเช่ือฟังคําสัง่ของบดิามารดา และผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพ ข้อผกูพนั 
8 ลกูเสือมีใจร่าเริง และไมย่อ่ท้อตอ่ความยากลําบาก ข้อผกูมดั/ความเช่ือ 
9 ลกูเสือเป็นผู้มธัยสัถ์ ข้อผกูมดั 

10 ลกูเสือประพฤตชิอบด้วยกาย วาจา ใจ ความเช่ือ 
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 จะเห็นได้ว่าจากตารางท่ี 3 ท่ีได้น�าทฤษฎีทางอาชญาวิทยาไปวิเคราะห์นัน้ เป็นท่ีประจกัษ์ 

ชัดว่ากระบวนการลูกเสือถือเป็นการเสริมสร้างการฝึกอบรมท่ีเด็กได้รับจากสถานศึกษา คือ 

โรงเรียนสะท้อนผา่นการให้บรรดาลกูเสือยดึมัน่กบัค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือทัง้ 10 ข้อ กลา่วคือ 

สอนวิชาหน้าท่ีพลเมืองสอนความรู้เก่ียวกับสตัว์และธรรมชาติกิจกรรมลกูเสือจะสร้างสมรรถภาพ 

ของเด็กแต่ละคนโดยการพัฒนาในเร่ืองนิสัยใจคอและสติปัญญาสุขภาพและพลังกาย อีกทัง้ 

การสรรสร้างงานฝีมือและสอนทกัษะการด�ารงชีวิตตลอดจนการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืนในส่วนท่ี 

เก่ียวกับชาติบ้านเมืองความมุ่งหมายของการลูกเสือมีเพียงเพ่ือจะท�าให้เด็กเป็นเด็กรุ่นใหม่ที 

เจริญเติบโตไปเป็นพลเมืองดีตามคติของลกูเสือแล้ว พลเมืองดีนัน้ คือบุคคลท่ีมีเกียรติเช่ือถือได้มี 

ระเบียบวินัย สามารถบังคับใจตนเองสามารถพึ่งตนเองไปจนถึงสามารถท่ีจะช่วยเหลือชุมชน

และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมประเทศชาติได้อย่างไรก็ดี สทุศัน์ เมาลีกลุ (2556: 10) ได้กล่าวถึง 

หลกัการส�าคญัของการลกูเสือไว้อีกแง่มมุหนึ่งอย่างน่าสนใจดงันีว้่าลกูเสือจะต้องเคารพในหลกัการ 

ของการนบัถือศาสนา (มีความจงรักภกัดีตอ่ประเทศของตนมีความศรัทธาในมิตรภาพและความเป็น

พ่ีน้องของลกูเสือทัว่โลกบ�าเพญ็ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนยอมรับและปฏิบตัติามกฎของลกูเสอืเข้าเป็นสมาชิก

ด้วยความสมคัรใจมีความเป็นอิสระตอ่อิทธิพลทางการเมืองมีก�าหนดการพิเศษส�าหรับการฝึกอบรมโดย

อาศยัระบบหมูร่ะบบกลุม่การทดสอบเป็นขัน้ ๆ เคร่ืองหมายวิชาพิเศษและการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง)

 3. วิธีการลูกเสือ (Method) คือ ระบบการศึกษาด้วยตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ตามล�าดบัขัน้โดยอาศยั

  3.1 ค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ

  3.2 การเรียนรู้ด้วยการกระท�า

  3.3 ระบบหมูห่รือกลุม่ยอ่ยโดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้แนะน�าสัง่สอนฝึกอบรมให้มีความรับผิดชอบ

ทีละน้อยแล้วเพ่ิมความรับผิดชอบให้มากขึน้ตามล�าดบัอายฝึุกให้รู้จกัปกครองตนเองจนเป็นลกัษณะ

นิสยัประจ�าตวัเพ่ือให้มีความสามารถพึง่ตนเองได้เป็นผู้น�าและผู้ให้ความร่วมมือท่ีดี

  3.4 การทดสอบความก้าวหน้าตามล�าดับขัน้ปรับระดับการฝึกอบรมลูกเสือให้สูงขึน้ 

ตามระดบัอายุ

  3.5 ระบบเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ (Proficiency Badge System หรือ Merit Badge System)

  3.6 การจัดหลกัสูตรของการฝึกอบรมเด็กและวิชาท่ีเรียนตามความสนใจของผู้ เรียน 

เป็นหลกัเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนเกิดความก้าวหน้าเป็นรายบคุคล

  3.7 การใช้เพลงการเลน่การเลา่นิทานฯลฯประกอบในการฝึกอบรมลกูเสือ

  3.8 พิธีการตา่ง ๆ ในการฝึกอบรมลกูเสือรวมถึงเคร่ืองแบบลกูเสือตามฉบบัท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการบริหารลกูเสือแหง่ชาตกิ�าหนดไว้

  3.9 เน้นเร่ืองการใช้ชีวิตกลางแจ้งธรรมชาติศกึษาและการชมุนมุรอบกองไฟ ซึง่ถือเป็น

หวัใจของกิจกรรมลกูเสือทกุประเภท
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  3.10  ประเด็นส�าคัญสุดยอดของการฝึกอบรมฯคือเน้นการฝึกทักษะท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือการให้บริการชมุชนและฝึกให้เยาวชนนิยมชีวิตกลางแจ้งให้สมัผสักบัธรรมชาติ

โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้งเป็นสว่นใหญ่

 นอกจากนี ้ อภยั จนัทรวิมล (2519: 10) ยงัได้กลา่วถึงวิธีการและแนวการฝึกอบรมลกูเสือ

วา่วิธีการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของลกูเสือคือการจดัให้มีการฝึกอบรมท่ีก้าวหน้าสนกุสนานดงึดดูใจ 

โดยอาศยัค�าปฏิญาณและกฎของลกูเสือเป็นบรรทดัฐาน มีผู้ใหญ่เป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�าการวางแผน 

ฝึกอบรมลูกเสือจะต้องค�านึงถึงตัวเด็กและความต้องการของเด็กเป็นส�าคัญและได้กล่าวถึง 

ความต้องการของเดก็ในการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ดงันี ้

 1. ผจญภยั ได้แก่ การเรียนรู้เร่ืองใหม ่ๆ ท่ีต่ืนเต้นและไมไ่ด้คาดหมายมาก่อน

 2. ได้เพ่ือน ได้แก่ การท่ีมีเดก็อ่ืนเป็นเพ่ือน

 3. เถ่ือนธาร ได้แก่ การได้รู้จกัโลกภายนอกประกอบด้วยป่าเขาล�าธารทุง่นา

 4. การสนกุ ได้แก่ ความสนกุสนานในการประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ

 5. สุขสม ได้แก่ ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท่ีตนได้ท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดจนประสบ 

ความส�าเร็จ

 จากวิธีการท่ีได้วางรากฐานการจัดระบบรูปแบบการฝึกสอนและกิจกรรมของลูกเสือนัน้ 

เม่ือน�ามาพิจารณาประกอบทฤษฎีทางอาชญาวิทยาในเร่ืองการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง หรือ  

ความสัมพันธ์ท่ีแตกต่าง (Theory of Differential Association) ของ เอ็ดวิน  ซัทเธอร์แลนด์  

(Sutherland) ซึง่สมุนทิพย์  จิตสวา่ง (ม.ป.ป.) ได้สรุปไว้ในเอกสารประกอบค�าบรรยาย “อาชญาวิทยา

และทณัฑวิทยา” ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีอาชญากรเรียนรู้โดยการติดต่อคบหากันอย่างใกล้ชิดภายใน 

กลุ่มอาชญากรด้วยกนัและในด้านความประพฤติท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของการเป็นอาชญากร 

อีกทัง้ขึน้อยู่กับความแตกต่างในช่วงระยะเวลาความสม�่าเสมอในการติดต่อความสัมพันธ์ซึ่งกัน 

และกันสอดคล้องกับการอธิบายอาชญากรรมตามทฤษฎีการเรียนรู้ของพรชัย ขันตี และคณะ 

(2558: 228) ท่ีอธิบายไว้ในทฤษฎีอาชญาวทิยา: หลกัการ งานวจิยั และนโยบายประยกุต์วา่ พฤตกิรรม

เบ่ียงเบน หรือ อาชญากรรมนัน้ เกิดขึน้ได้จากการคบหาสมาคมกบัอาชญากร จงึเกิดการเรียนรู้เนือ้หา

สาระ และกระบวนการน�าไปสูค่วามเหน็ด้วยกบัการกระท�าผิดเป็นล�าดบั ทวา่อยา่งไรก็ดีวิธีการลกูเสือ

นัน้เป็นวธีิการอยา่งหนึง่ในกระบวนการหนัเหความสนใจในอนัท่ีจะกระท�าความผิดของเดก็และเยาวชน

ให้หนัมาคบหาสมาคมกบักลุ่มเพ่ือนท่ีเคารพในแนวทางเดียวกนั คือ หลกัการของลกูเสือ ท่ีน�าไปสู ่

การเป็นพลเมืองดี ด้วยกลวิธีการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองต่าง ๆ ตามท่ีกระบวนการลกูเสือท่ีได้วางแนว 

เอาไว้ ซึง่เป็นการป้องกนัโดยตรงเพ่ือมิให้เดก็และเยาวชนกระท�าความผิด

 การลกูเสือจึงเป็นวิธีการทางการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดีในอนาคตด้วย

คณุภาพการศกึษาท่ีมีวิธีการของลกูเสืออยูด้่วยนัน้จะชว่ยให้เยาวชนมีคณุสมบตัิตามท่ีสงัคมต้องการ
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ไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปสู่การกระท�าความผิดเพราะกระบวนการและวิธีการของลูกเสือท่ีเด็ก 

ได้รับเป็นกระบวนการทางธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับหลกัการในทางทฤษฎีทางอาชญาวิทยาดงัท่ี 

ได้กล่าวมาแล้ว อีกทัง้ยังตรงกับความต้องการของเด็กคือการศึกษาโดยอาศัยการเรียนปนเล่น 

การศกึษาด้วยการลงปฏิบตัิและกระท�าด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ซึง่เป็นคณุลกัษณะพิเศษ

และเป็นคุณลกัษณะของการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัท่ีว่าวิชาลูกเสือควรเป็นเคร่ืองมือ

ส�าคญัย่ิงในการสร้างความเจริญก้าวหน้าจึงเป็นข้อเน้นย�า้ชัดเจนว่าการลูกเสือไม่ใช่รูปแบบทาง 

การศึกษาทว่าการลูกเสือเป็นเพียงค�าแนะน�าเป็นส่วนช่วยการศึกษาในทางปฏิบัติการลูกเสือ 

มีส่วนช่วยในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสามารถอุดช่องโหว่ของหลักสูตรการศึกษา 

ในสถานศึกษา สมดงัพระราชหตัถเลขา ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6  

ท่ีปรากฏในพระราชบนัทกึเร่ืองการจดัการศกึษาในโรงเรียนมหาดเลก็หลวงความวา่ 

“...ขา้ไม่ตอ้งการ

ต�าราเรียนทีเ่ดินได้

ทีข่า้อยากไดน้ัน้คือ 

เยาวชนทีเ่ป็นสภุาพบรุุษ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

มีอปุนิสยัใจคอดี...”

 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือให้สอดคล้องกับสาระส�าคัญของการลูกเสือรวมทัง้มี 

ความสัมพันธ์กับทฤษฎีพันธะทางสังคม ของ เฮอร์ช่ี ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกต่าง หรือ  

ความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่าง ของ ซทัเธอร์แลนด์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือให้สอดคล้อง

กบัสาระส�าคญัของการลกูเสือน�าไปสู่ตวัลกูเสือให้ลกูเสือได้เกิดความเข้าใจซาบซึง้ในกิจการลกูเสือ 

และสามารถน�าสาระส�าคญัเหล่านัน้ไปปฏิบตัิได้ในชีวิตประจ�าวันดังนัน้การสร้างกิจกรรมต่าง ๆ  

ให้ลูกเสือได้ลงมือท�าได้ค้นคว้าได้ปฏิบัติจริงโดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือคอยแนะน�าชีแ้นะวิธีการ 

ตา่ง ๆ  ให้ทวา่การจะแนะน�าสิง่เหลา่นัน้ได้ผู้บงัคบับญัชาลกูเสือจะต้องเข้าใจและแปลความหมายของ 

สาระส�าคญัออกมาสูร่ายละเอียดเสียก่อนแล้วจงึคิดค้นวิธีการตา่ง ๆ ท่ีจะสนองความหมายเหลา่นัน้ 

ในแตล่ะข้อเพ่ือน�าไปใช้กบัลกูเสอืได้นอกจากสาระส�าคญัซึง่เป็นหลกัใหญ่แล้วสิง่ท่ีส�าคญัอีกอยา่งหนึง่ 

ก็คือกฎและค�าปฏิญาณและหัวข้อหรือความหมายต่าง ๆ ท่ีต้องการให้ลูกเสือปฏิบัติได้ทัง้นี ้

กิจกรรมเหลา่นัน้ยงัสมัพนัธ์กบัการหนัเหความสนใจเพ่ือไมใ่ห้เดก็และเยาวชนมีเวลาไปข้องเก่ียวหรือ

คิดจะกระท�าเร่ืองผิดท�านองครองธรรมจนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนน�าไปสูก่ารกระท�าความผิดดงัตวัอยา่ง

การแปลความหมายของสาระส�าคญัในขอบขา่ยการพฒันากิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้

 กิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการพฒันาทางกายของลกูเสือ มีหลกัการท่ีมุง่หวงัความสมบรูณ์

ของร่างกาย สขุภาพอนามยั การรักษาชีวิตให้ยืนยาว ทกัษะเก่ียวกบัชีวิตกลางแจ้ง วิธีการท่ีจะน�าไป
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สูกิ่จกรรมลกูเสือ เชน่ ฝึกอบรมและจดักิจกรรมตามหลกัสตูรตา่ง ๆ การอยูค่า่ยพกัแรม การเดินทาง 

ส�ารวจการเดินทางไกล กิจกรรมผจญภยัตา่ง ๆ ซึง่สอดคล้องกบัการเข้าร่วมกิจกรรมในทฤษฎีพนัธะ 

ทางสงัคมซึง่ลกูเสือจะได้ท�ากิจกรรมรวมกนั ได้ใช้เวลาสว่นใหญ่ให้หมดไปกบักิจกรรม 

 กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์พัฒนาทางสติปัญญาของลูกเสือ มีหลักการท่ีมุ่งให้ลูกเสือ 

เป็นผู้ มีทักษะการขบคิดแก้ไขปัญหาได้โดยท�าสิ่งท่ีสนใจ หางานอดิเรก การคิดหาหนทางแก้ไข 

ปัญหาตา่ง ๆ ใช้ความคดิอยูเ่สมอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในทางความคดิริเร่ิม

สร้างสรรค์ วิธีการท่ีจะสนองหลกัการดงักลา่ว เช่น การทดสอบเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ฝึกอบรมและ 

จดักิจกรรมตามหลกัสตูรท่ีก�าหนดโดยส�านกังานลกูเสอืแหง่ชาต ิการคดิประดษิฐ์ของตา่ง ๆ  การปรึกษา

หารือการงานร่วมกนั ดงักลา่วนัน้มีความสมัพนัธ์เป็นข้อผกูพนัทางสงัคมและการได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ท�าให้ลกูเสือได้ใช้ความคดิในทางสร้างสรรค์ท�าให้ไมใ่ช้ความคดิไปในทางการกระท�าความผิด

 กิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาในเร่ืองการสร้างค่านิยมและเจตคติท่ีดีของลกูเสือ 

หลกัการส�าคญั คือ การให้ลกูเสือมีความรับผิดขอบในหน้าท่ี เช่ือถือได้ ความกล้าหาญในทางท่ีถกู 

ท่ีควร เกิดการนบัถือตนเอง และผู้ อ่ืน และมีการบงัคบัจิตใจตนเองได้ วิธีการแปลหลกัการไปสูกิ่จกรรม 

เชน่ ฝึกอบรมและจดักิจกรรมตามหลกัสตูรท่ีมีการตกลงกนัไว้แล้ว การปฏิบตัติามกฎและค�าปฏิญาณ

ของลกูเสือ การยกตวัอย่างท่ีดีและการมีอิทธิพลท่ีดีของผู้บงัคบับญัชาลกูเสือ การร่วมในพิธีกรรม 

ทางศาสนา การสร้างบรรยากาศในกองลกูเสือ จดัให้นิทรรศการตา่ง ๆ รวมถงึการศกึษานอกสถานท่ี 

อนัเป็นไปตามข้อผกูมดัท่ีลกูเสือถกูผกูมดักบัการด�าเนินชีวิตตามท�านองคลองธรรมของกระบวนการ

ลูกเสือ การถือค�าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นธงน�าชีวิตย่อมท�าให้ลูกเสือไม่ก้าวไปกระท�า 

ความผิดได้ตามความเช่ือของ เฮอร์ช่ี

 กิจกรรมท่ีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาทางความสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีดี มีหลักการ 

ตามท�านองของการสร้างพลเมืองท่ีดี คือ ความจงรักภักดี การมนุษย์สมัพันธ์ การผูกมิตรไมตรี  

การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน การเคารพบุคคลผู้ ควรเคารพ รวมถึงการไม่เป็นผู้ เห็นแก่ตัว วิธีการใน 

การแปลผลไปสู่การปฏิบัติได้แก่ ระบบหมู่ กิจกรรมท่ีทางการลูกเสือออกแบบหน้าท่ีรับผิดชอบ 

การประชุมนายหมู่ ไปจนถึงการช่วยเหลืองานทางบ้าน การสร้างมนษุยสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 

ลกูเสือ ลกูเสืออ่ืนด้วยกันและผู้ อ่ืนในสงัคม อนัก่อให้เกิดเป็นข้อผูกพนักับสญัญาทางสงัคมตามท่ี 

เฮอร์ช่ีวา่หากบคุคลมีความผกูพนั หรือความรักใคร่ กบับคุคลอ่ืน หรือมีความสนใจกบัความรู้สกึนกึคดิ

ของบุคคลอ่ืน ซึ่งความผกูพนันีเ้ป็นองค์ประกอบพืน้ฐานท่ีส�าคญัท่ีจะท�าให้บุคคลมีการพฒันาการ

ยอมรับคา่นิยมและบรรทดัฐานของสงัคม สง่ผลให้บคุคลสร้างความรู้สกึหรือสามญัส�านกึท่ีจะควบคมุ

ตนเองให้เป็นบคุคลท่ีดีในสงัคม

 กิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์มุ่งเน้นการพฒันาทางสมัพนัธภาพทางสงัคม โดยมีหลกัการอยู่ว่า 

การชว่ยสร้างสรรค์สงัคมให้ดีสงบสขุ การบ�าเพญ็ประโยชน์และชว่ยเหลือผู้ อ่ืนทกุเม่ือ ความจงรักภกัดี 

การมีระเบียบวินยั เข้ากบัผู้ อ่ืนและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ วิธีการถอดไปสู้การอบรมสัง่สอนลกูเสือ คือ  
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การให้ค�าปรึกษาจากผู้ บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยเหลืองานขององค์การอ่ืนในกิจการงานต่าง ๆ  

ร่วมสร้างสรรค์งานกับองค์การอ่ืนระบบหน้าท่ีรับผิดชอบและการท�างานแทนกันในหมู่ เท่ากับว่า 

ความเช่ือในสิง่เหลา่นัน้เป็นองค์ประกอบด้านจริยธรรมของพนัธะหรือสญัญาผกูมดัท่ีบคุคลมีตอ่สงัคม

ท่ีจะพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั

 กิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ในอนัท่ีจะพฒันาสมัพนัธภาพต่อชุมชนเป้าประสงค์หลกัการ คือ  

การช่วยสร้างสรรค์สังคมให้ดีมีความเจริญ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

การเป็นมิตรของคนทกุคนร่วมกนั การบริการและการพฒันาสงัคมส่วนรวม วิธีการจดัสู้ทางปฏิบตั ิ 

เช่น การแสดงออกทางสญัลกัษณ์ตอ่สถาบนัชาติ ศาสนาท่ีตนนบัถือ และพระมหากษัตริย์ การช่วย

พฒันาชมุชนในด้านตา่ง ๆ  การให้ค�าปรึกษาจากผู้บงัคบับญัชาลกูเสอืในการบ�าเพญ็ประโยชน์ประจ�าวนั

ในวนัส�าคญัตา่ง ๆ  อนัเป็นผลจากความเช่ือมัน่ในบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีดีงามของข้อผกูมดัทางสงัคม

 สุดท้าย คือ กิจกรรมอันมีวัตถุประสงค์สู่พัฒนาทางด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

วิธีการจดัรูปแบบการลงมือท�า ได้แก่ จิตอาสาในการให้บริการ อาสาสมคัรการช่วยพฒันาชุมชน 

การปลกูต้นไม้ สอดคล้องกบัการให้ท�ากิจกรรมกลางแจ้ง ไปจนถึงการศกึษานอกสถานท่ี ดงัทฤษฎี

พนัธะทางสงัคมในสว่นของการเข้าร่วมกิจกรรม

จากกระบวนการสู่แนวทางในการสร้างกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชนใน 

การป้องกันการกระท�าความผิด
 เม่ือกระบวนการลกูเสือมีความชดัเจนในแนวทางการปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้นแล้ว หลายภาค

สว่นไม่เพียงเฉพาะในภาคราชการได้มีการสง่เสริมให้เป็นกิจกรรมหนึง่ในการสร้างทกัษะในการด�ารง

ชีวิตส�าหรับเดก็และเยาวชน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันากิจกรรมลกูเสือให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพสงัคมปัจจุบนัท่ีมีสิ่งเร้าให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้ตลอดเวลา โดยใช้พืน้ฐานการจัด

กิจกรรมลกูเสือของส�านกังานลกูเสือแห่งชาติ บรูณาการกบักิจกรรมท่ีเน้นการสร้างทกัษะชีวิต อาทิ 

โครงการท่ีเป็นรูปธรรมท่ีส�าคญัของสมาคมวางแผนครอบครัวแหง่ประเทศไทยในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมมือกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

ภายใต้โครงการ “การพฒันาหลกัสตูรและการบริหารจดัการกิจกรรมลกูเสือเพ่ือเสริมสร้างทกัษะชีวิต” 

ทัง้นีมี้การด�าเนินการกบักลุม่โรงเรียนน�าร่องไปแล้ว จ�านวนทัง้สิน้กว่า 40 โรงเรียน กระจายไปตาม

ภมิูภาคตา่ง ๆ แบง่หลกัสตูรท่ีส�าคญัเป็น 15 แผนด้วยกนั เชน่ แผนงานนาทีวิกฤต ิท่ีต้องการสง่เสริม

การคดิวเิคราะห์หรือคดิสร้างสรรค์ ตระหนกัรู้ในตน รวมไปถงึการตดัสนิใจและแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดภยั

รอบตวัขึน้ ส�าหรับลกูเสอืส�ารองประถม 1 แผนงานเร่ืองการเป็นสภุาพบรุุษและการคดิเชิงบวก ส�าหรับ

ลกูเสือสามญั ซึง่จะช่วยสร้างให้มีมมุมองท่ีดีทัง้กบัตนเองและผู้ อ่ืน เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความ

คิดท่ีดีงาม ซึง่สิ่งเหล่านีจ้ะท�าให้ลกูเสือมีพลงัใจในการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีงามเพ่ือสงัคมได้ต่อไป หรือ 
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แม้กระทัง่ แผนงานโรงเรียนปลอดภยั เพ่ือชว่ยแก้ปัญหาและบ�ารุงรักษา พฒันาสิง่แวดล้อมในชมุชน

ของตนเพ่ือให้มีความปลอดภยั และคอยค้นหา  หรือชีจ้ดุของแหลง่อบายมขุอยูเ่สมอ (สมาคมวางแผน

ครอบครัวแหง่ประเทศไทยฯ: 2553) ซึง่แนน่อนวา่การสง่เสริมทกัษะของเดก็และเยาวชนด้วยกิจกรรม

ลกูเสอื ดงักลา่วนีเ้อง เปรียบเสมือนภมิูคุ้มกนัอีกทางหนึง่ในการป้องกนัปัญหาการกระท�าความผิดท่ีจะ

เกิดขึน้และการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมนี ้ เดก็และเยาวชนจะสามารถเรียนรู้ด้านทกัษะการใช้ชีวิตในฐานะ

พลโลกได้อย่างแท้จริง งานการประเมินผลการด�าเนินงานในครัง้นี ้ เม่ือได้ทดลองด�าเนินการไปแล้ว  

26 โรงเรียน ในปี 2559 (เดลนิิวส์, 2560: ออนไลน์) โดยสมาคมวางแผนครอบครัวฯ ก็เป็นเคร่ืองพิสจูน์

ถงึความส�าเร็จได้ทางหนึง่ กลา่วคือ เดก็และเยาวชนท่ีเป็นนกัเรียนในสถานศกึษาน�าร่อง  (ซึง่ใช้เป็นกรณี

ศกึษาตวัอยา่ง) มีผลการประเมินทดลองวา่นกัเรียนมีทกัษะท่ีเพ่ิมขึน้จริงในการด�ารงชีวติ ผา่นแผนงาน

ของโครงการตา่ง ๆ อาทิ กิจกรรมแผนท่ีอบายมขุรอบโรงเรียน ด้วยการเดนิส�ารวจและเขียนแสดงเป็น

แผนท่ีแหลง่เสือ่มโทรมจนกลายเป็นสถานท่ีให้เกิดอาชญากรรมได้ เดก็และเยาวชนเหลา่นีย้งัสามารถน�า

ความรู้ไปใช้ท่ีอยูอ่าศยัของตนได้จริง  ผา่นการสมัภาษณ์ผู้ปกครองของเดก็และเยาวชนเหลา่นัน้ เป็นต้น  

 กระนัน้แล้วกระบวนการลูกเสือนอกจากจะถูกน�าไปใช้ส�าหรับเป็นกิจกรรมป้องกัน 

การกระท�าความผิดของเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นการเบ่ียงเบนความสนใจไม่ให้เด็กมีโอกาสคิดท่ีจะ

กระท�าความผิดได้อยา่งมีประสทิธิภาพแล้วนัน้ ยงัถกูน�ามาใช้เป็นกระบวนการในการฝึกอบรม บ�าบดั  

แก้ไขฟืน้ฟูเด็กและเยาวชนท่ีพลัง้พลาดกระท�าความผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ผา่นนโยบายเน้นหนกัมาตัง้แตปี่งบประมาณ 2558 เพ่ือให้เดก็และเยาวชนสามารถกลบัไปอยูใ่นสงัคม

ได้อยา่งปกตสิขุ และไมห่นักลบัมากระท�าความผิดซ�า้อีกด้วย ซึง่สอดรับและเป็นไปตามการขบัเคลื่อน

ของนโยบายเร่งดว่นท่ีส�าคญัของกระทรวงยตุธิรรม

บทสรุป
 จากการน�าทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาวิเคราะห์กบักระบวนการของลกูเสือเพ่ือมุ่งอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางสงัคมในการป้องกนัการกระท�าความผิดในเด็กและเยาวชนนีเ้พียงแตเ่ป็นข้อยืนยนั

และย�า้ชัดว่ากระบวนการลูกเสือนัน้เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงในการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนโดยเฉพาะอย่างย่ิงการหนัเหความสนใจไม่ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป

สูก่ารกระท�าความผิด ด้วยวตัถปุระสงค์ หลกัการ และวิธีการของลกูเสือ มีค�าปฏิญาณและกฎเป็น 

ธงน�าทางนอกจากนัน้งานเขียนชิน้นีย้ังพบว่ากระบวนการและกิจกรรมลูกเสือมีความสัมพันธ์ 

กลมเกลียวอยา่งแนบแนน่กบัทฤษฎีทางอาชญาวิทยาของทราวิส เฮอร์ช่ี เป็นเนือ้เดียวกนั เป็นพนัธะ

สญัญาในวงลกูเสืออนัท่ีจะเป็นวงกว้างเม่ือลกูเสือ เด็กและเยาวชนได้เจริญเติบโตไปเป็นพลเมือง 

ท่ีดีของสงัคมตอ่ไป เหมือนท่ี ลอร์ดเบเดน โพลเอลล์ ได้เปรียบเทียบชีวิตของเดก็และเยาวชนท่ีก�าลงั 

จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่วา่เหมือนการ “พายเรือชีวิตสูค่วามส�าเร็จ” ยอ่มจะต้องเรียนรู้ชีวิต ยอ่มจะต้อง 
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แก้ปัญหาชีวิตในรูปแบบตา่ง ๆ  จนกวา่จะประสบความส�าเร็จในชีวิต หนึง่ในปัญหาเหลา่นัน้คือปัญหา

การครองตนท่ีอาจจะก้าวพลาดไปสู่การกระท�าความผิดได้ ดงันัน้นบัว่าทฤษฎีทางอาชญาวิทยาท่ี

สามารถตอบค�าถามปรากฏการณ์ในการป้องกนัปัญหาดงักลา่วได้เพ่ือการพายเรือของเดก็และเยาวชน

ท่ีเป็นลกูเสือทกุคนจะไปสูค่วามส�าเร็จดงัปรารถนาผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุภาคสว่นควรมีทศันคติท่ีดีกบั 

ลกูเสือโดยมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการวิธีการของลกูเสือ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบคุลากรทาง 

การลกูเสอืย่ิงต้องมีความเข้าใจและศรัทธาในการลกูเสอื เพ่ือน�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบายท่ีมุง่เน้นพฒันา

เดก็และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีด้วยวธีิการลกูเสอืสง่เสริมการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารกิจกรรม

ท่ีเก่ียวข้องกบัการลกูเสือตอ่ไป

ข้อเสนอแนะ
 เน่ืองจากกระบวนการลกูเสือในปัจจบุนัมกัถกูตีตราจากสงัคมวา่เป็นกิจกรรมท่ีไม่คอ่ยก่อให้

เกิดประโยชน์เทา่ใดนกัตอ่เดก็และเยาวชน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา

อาจไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ วิธีการ และหลกัการอยา่งแท้จริง  ท�าให้มีลกัษณะการสอนท่ีเบ่ียงเบน

ไปจากแนวทางดัง้เดมิ ฉะนัน้การจดัให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานการสอนของสถาบนัการศกึษา 

จึงถือเป็นสิ่งท่ีควรจดัให้เกิดขึน้เพ่ือท่ีจะได้รับทราบถึงปัญหาและข้อจ�ากัด เพ่ือน�าไปสู่การพฒันา

หลกัสตูร หรือเนือ้หาท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับเดก็และเยาวชนและมีความทนัสมยัตอ่โลกท่ีก้าวอยา่ง 

ไม่หยุดยัง้  เพ่ือให้สามารถเป็นปราการในการป้องกันการกระท�าความผิดท่ีจะเกิดขึน้ได้  ทัง้มี 

หลายหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนได้น�ากระบวนการลกูเสือไปบรูณาการกบัหน่วยงานนัน้ ๆ อาทิ  

ลกูเสือต้านยาเสพตดิ ลกูเสอืวฒันธรรม หรือแม้แตก่ารน�าลกูเสือเข้าไปในเรือนจ�าเพ่ือให้นกัโทษก่อนท่ี

จะพ้นโทษนัน้ได้มีวิชาความรู้และสามารถใช้เป็นข้อเตือนใจในการท่ีจะไมก่ลบัมากระท�าความผิดซ�า้อีก  
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