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คํานํา 
 

คูมือการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ไดจัดทําข้ึนสําหรับลูกเสือท้ัง 4 ประเภท คือ ลูกเสือ
สํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการเรียนการสอน
หลักสูตรลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกการเปนพลเมืองดี            
มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับปญหาและภัยของการทุจริตท่ีมีตอประเทศ ปฏิบัติตน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจติสาธารณะ มีสวนรวมสรางสรรคสังคมใหโปรงใส นํากระบวนการลูกเสือไปรณรงค
เสริมสรางสังคมสุจริต เปนธรรม ชวยใหสังคมมีสันติสุข มีสวนรวมในการตอตานการทุจริต ตลอดจนสงเสริม      
ใหเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน มีพฤติกรรมในทางสรางสรรค รวมถึงดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

ความเปนมา 
 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ี      
ในการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ไดใหความสําคัญกับ
สถาบันการศึกษาในการอบรมบมนิสัยใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม ซ่ึงหัวใจสําคัญของการศึกษา คือ การทําใหคนเปนคนดี เปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ท้ังตอ
สังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอประเทศชาติ การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริตจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง     
เอาใจใสดูแลไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรู มีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย สติปญญา ศีลธรรม 
และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี สามารถปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมมีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม จึงไดประสานความรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมี      
การเรียนการสอนเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ        
เพ่ือปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบไป 

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

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

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

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

ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอํานาจหนาท่ี      
ในการปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต ไดใหความสําคัญกับ
สถาบันการศึกษาในการอบรมบมนิสัยใหความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม ซ่ึงหัวใจสําคัญของการศึกษา คือ การทําใหคนเปนคนดี เปนคนท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน ท้ังตอ
สังคมท่ีตนอยูอาศัยและตอประเทศชาติ การสรางลักษณะนิสัยความซ่ือสัตยสุจริตจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตอง     
เอาใจใสดูแลไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรู มีกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการท้ังทางกาย สติปญญา ศีลธรรม 
และการเปนพลเมืองท่ีดี โดยเห็นวาหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารี สามารถปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต
และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ซ่ึงจะทําใหเยาวชนคนรุนใหมมีคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน
สวนรวม จึงไดประสานความรวมมือกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเสริมใหมี      
การเรียนการสอนเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรลูกเสือและเนตรนารีทุกระดับ        
เพ่ือปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต อันจะสงผลใหประเทศชาติมีการพัฒนาท่ียั่งยืนสืบไป 

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

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

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

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

ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ข



ค

๔. ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป
เก่ียวกับกิจการลูกเสือ เม่ือวันท่ี 

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

๖. ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู
ชั้นสูง รุนท่ี ๖๖๙ ของสํานักงาน ป

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

ท่ัวประเทศ พรอมท้ังผลักดันใหเปนวิชาพิเศษตอไป
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 
 

 
 

 
 
 
 
 

๖ 

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

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

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

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

เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีการนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา
นใหเปนวิชาพิเศษตอไป 

 
 
 
 

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

กับสํานักงานลูกเสือแหงชาติกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ  

ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ ข้ันความรู ท่ัวไป เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ช. 

ฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรูชั้นสูง เพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิทางการลูกเสือใหกับ

ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายวูดแบดจ บุคลากรทางการลูกเสือระดับผูนํา ข้ันความรู

๒๕๕๗ 
ประเภท ระหวางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
กเสือชอสะอาดไปใชในสถานศึกษา

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําปณิธาน 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 
 

ขาพเจา (ชื่อ - สกุล).......................................................................... ผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด รุนท่ี......../............ขอต้ังปณิธานตอหนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายและพระบรมรูป
ลนเกลารัชกาลท่ี ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วา 

ขอ ๑ ขาพเจาจะยึดม่ันและปฏิบัติตามคําปฏิญาณของลูกเสือ 
ขอ ๒ ขาพเจาจะประพฤติตนและธํารงไวซ่ึงความซ่ือสัตยสุจริต เปดเผย เปนพลเมืองดี            

มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของผูอ่ืน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง มีคุณธรรมความดี มีสวนรวมอยางมี
ความสุข 

ขอ ๓ ขาพเจาจะมุงม่ันธํารงไวซ่ึงเกียรติภูมิแหงลูกเสือ และจะทุมเทความรู ความสามารถ 
อุทิศตนใหแกกิจการท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะอยางเต็มกําลัง ตลอดจนรักษาเอกลักษณของชาติและ      
ความเปนไทยสืบไป 
 

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

ผูใหคําปณิธาน 
 

 
 
 
 
  



ง

๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําปณิธาน 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 
 

ขาพเจา (ชื่อ - สกุล).......................................................................... ผูเขารับการฝกอบรม
หลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด รุนท่ี......../............ขอต้ังปณิธานตอหนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายและพระบรมรูป
ลนเกลารัชกาลท่ี ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วา 

ขอ ๑ ขาพเจาจะยึดม่ันและปฏิบัติตามคําปฏิญาณของลูกเสือ 
ขอ ๒ ขาพเจาจะประพฤติตนและธํารงไวซ่ึงความซ่ือสัตยสุจริต เปดเผย เปนพลเมืองดี            

มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของผูอ่ืน ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตาง มีคุณธรรมความดี มีสวนรวมอยางมี
ความสุข 

ขอ ๓ ขาพเจาจะมุงม่ันธํารงไวซ่ึงเกียรติภูมิแหงลูกเสือ และจะทุมเทความรู ความสามารถ 
อุทิศตนใหแกกิจการท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะอยางเต็มกําลัง ตลอดจนรักษาเอกลักษณของชาติและ      
ความเปนไทยสืบไป 
 

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

ผูใหคําปณิธาน 
 

 
 
 
 
  



๘ 

อารัมภบทลูกเสือวิสามญัชอสะอาด 
 

กิจการลูกเสือวิสามัญ (ROVER SCOUT) ไดกําเนิดข้ึนในประเทศไทยครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยการริเริ่มของรองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติในสมัยนั้น (นายอภัย  จันทวิมล)  

 ลูกเสือวิสามัญเปนลูกเสือสําหรับคนวัยหนุมสาว คนท่ีไดเคยเขารวมกิจกรรมลูกเสือ ไมวาจะเปน
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุนใหญก็จะทราบและเขาใจดีวา กิจการลูกเสือนั้นมี           
ความแตกตางจากองคกรเยาวชนอ่ืน ๆ อยางไร สิ่งท่ีเยาวชนสนใจ ก็คือ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีองคกรจัดข้ึนนั้น    
ตรงกับความชอบ ความตองการของพวกเขาหรือไม อยางไรก็ตาม กลาวไดวากิจกรรมของลูกเสือนั้นเปนกิจกรรม     
ท่ีสรางความสนใจและดึงดูดใจเยาวชนไดเปนอยางดีย่ิง ต้ังแตการเขารวมกิจกรรมของลูกเสือสํารองจนกระท่ัง
ถึงระดับสุดยอดของการลูกเสือ นั่นคือ ลูกเสือวิสามัญ 

 กิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนาน ต่ืนเตน การผจญภัย ทําใหเกิดความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจใหกับ
เยาวชน เชน การอยูคายพักแรม การเดินทางไกล การผจญภัย หรืองานอดิเรกตาง ๆ ก็ยังคงอยูในลูกเสือ
วิสามัญ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหม ๆ ท่ีนาสนใจเพ่ิมเขามา เชน การเดินทางสํารวจซ่ึงจะไดทําในสถานการณ
จริงท่ีแตกตางกันไป การไปทัศนศึกษาในสถานท่ีแปลก ๆ ใหม ๆ ในรูปแบบของการทองเท่ียวและรวมพัฒนา
ชุมชน ซ่ึงจะไดมีโอกาสไปพบปะ แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ไดทําความรูจักกับผูคนในทองถ่ินตาง ๆ 
เปนการสรางพ้ืนฐานและความพรอมใหกับเยาวชนท่ีจะกาวเขาสูโลกของผูใหญมากข้ึน และยังเนนใหลูกเสือ
วิสามัญทุกคนไดเรียนรูเรื่องการจัดการและการวางแผนภายใตการดูแลอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา หรือ
คณะกรรมการกลุมลูกเสือวิสามัญ 

ลูกเสือวิสามัญมีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะใหเยาวชนไดเลือกทําอยางมากมายและกวางขวาง ข้ึนอยูกับ 
ความตองการ ความปรารถนาและขอจํากัดสวนตัวของลูกเสือเอง กิจกรรมทุกอยางมีจุดมุงหมายท่ีจะชวยให
ลูกเสือวิสามัญมีความสุขสนุกสนาน มีความคิดสรางสรรค เปนตัวของตัวเองอยางม่ันใจ และมีความรับผิดชอบ
ตอคนอ่ืน ๆ ในสังคมอีกดวย 

การลูกเสือวิสามัญ เปนการฝกอบรมเด็กหนุมใหนิยมชีวิตกลางแจงและนิยมการบริการมากข้ึน       
ดวยความมุงหมาย ตอไปนี้ 

 ๑. ฝกอบรมเด็กใหเปนพลเมืองดี สืบเนื่องมาจากการเปนลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญ
รุนใหญตามลําดับ แตมีขอบขายกวางขวางยิ่งข้ึนใหเหมาะสมกับวัยลูกเสือวิสามัญ 

 ๒. สงเสริมใหมีอาชีพและการบริการตอชุมชน การฝกอบรมลูกเสือวิสามัญเปนการฝกอบรมเด็กวัยรุน
โดยพยายามชวยใหเด็กไดนําเอาอุดมการณของคําปฏิญาณมาใชในชีวิตประจําวัน 

 ๓. สนับสนุนใหลูกเสือวิสามัญผานกระบวนการฝกอบรม สรางผลงานจนไดรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
“เครื่องหมายลูกเสือชอสะอาด” ซ่ึงแฝงไวดวยวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 ๔. คุณสมบัติเดนเฉพาะของลูกเสือวิสามัญ คือ การไดชวยเหลือสังคมและตอตานการทุจริต คดโกง 
ประพฤติและปฏิบัติตัวเปนตัวอยางท่ีดี ใหเปนท่ีประจักษตอสังคม 

 
 
 

จ

๙ 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา ก 
ความเปนมา ข 
คําปณิธานลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ง 
อารัมภบทลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จ 
สารบัญ ฉ 
สวนท่ี ๑ โครงสรางหลักสูตร          

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๒ 
การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๕ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม  ๖ 
มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม  ๖ 
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ๖ 
ระยะเวลาในการฝกอบรม  ๖ 
คําอธิบายหลักสูตร  ๖ 
กิจกรรม/รายวิชา  ๖ 
วิธีการฝกอบรม ๗ 
การประเมินผล  ๗ 
เกณฑการผานหลักสูตร  ๗ 
สื่อการฝกอบรม  ๗ 
ตารางการฝกอบรม  ๘ 
กําหนดการฝกอบรม  ๙ 

สวนท่ี ๒ กิจกรรม/รายวิชาและเนื้อหาสาระ    
คําแนะนําท่ัวไป ๑๒ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม ๑๘ 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม ๒๑ 
โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๒๘ 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   ๓๗ 
วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๔๑ 
กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ๕๖ 
การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ ๖๔ 
การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๗๓ 
การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ   ๗๗ 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ ๙๙ 
ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๑๐ 
การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๑๗ 
การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๒๘ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๑๔๗ 



ฉ

๙ 

สารบัญ 
หนา 

คํานํา ก 
ความเปนมา ข 
คําปณิธานลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ง 
อารัมภบทลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จ 
สารบัญ ฉ 
สวนท่ี ๑ โครงสรางหลักสูตร          

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๒ 
การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๕ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม  ๖ 
มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม  ๖ 
คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม  ๖ 
ระยะเวลาในการฝกอบรม  ๖ 
คําอธิบายหลักสูตร  ๖ 
กิจกรรม/รายวิชา  ๖ 
วิธีการฝกอบรม ๗ 
การประเมินผล  ๗ 
เกณฑการผานหลักสูตร  ๗ 
สื่อการฝกอบรม  ๗ 
ตารางการฝกอบรม  ๘ 
กําหนดการฝกอบรม  ๙ 

สวนท่ี ๒ กิจกรรม/รายวิชาและเนื้อหาสาระ    
คําแนะนําท่ัวไป ๑๒ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม ๑๘ 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม ๒๑ 
โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๒๘ 
คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   ๓๗ 
วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๔๑ 
กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ ๕๖ 
การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ ๖๔ 
การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๗๓ 
การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ   ๗๗ 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ ๙๙ 
ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๑๐ 
การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๑๗ 
การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๒๘ 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๑๔๗ 



๑๐ 

หนา 
สวนท่ี ๓ กิจกรรมเสนอแนะ          

การประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๕๕ 
แนวทางการจัดต้ังกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ๑๕๖ 

 เกณฑการจัดต้ังลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา ๑๕๘ 
ปณิธานลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑๕๙ 

บรรณานุกรม ๑๖๒ 
ภาคผนวก                   

คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด ๑๖๕ 
คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) ๑๖๗ 
คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ๑๖๘ 
เพลงลูกเสือชอสะอาด                                                                          ๑๗๐  

 
 

 
 
 

 
 

ช



ส่วนที่ ๑ 
โครงสร้างหลักสูตร
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๑ 

โครงสรางหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
  

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา
(นาที) 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ รายงานตัว ลงทะเบียนฯ  ลงทะเบียน  ๓๐  

๒ แนะนําท่ัวไป/ปฐมนิเทศ บรรยาย ๓๐  

๓ พิธีเปดในหองประชุม/กลางแจง/        
พิธีรอบเสาธง   

พิธีการ เจาของโครงการกลาวรายงาน 
ประธานกลาวใหโอวาท กลาวเปด  
พิธีการรอบเสาธง ชักธง สวดมนต สงบนิ่ง 

๖๐  

๔ ผอ. ฝกกลาวตอนรับ/ชี้แจง
วัตถุประสงค/แนะนําวิทยากร บรรยาย ๔๕  

๕ โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด บรรยาย (ประวัติความเปนมา สัญลักษณ 
ความหมาย) ๖๐  

๖ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๗ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ        
เพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา 

บรรยาย อภิปรายกลุม และบทบาทสมมุติ 
(ความหมาย กฎ และคําปฏิญาณมีผลตอ
การเปนพลเมืองท่ีดีไดอยางไร) 

๗๕  

๘ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย        
ของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

บรรยาย ฝกภาคสนาม (ความหมาย 
ความสําคัญ องคประกอบของการออกคําสั่ง 
การปฏิบัติตามคําสั่ง) 

๗๕  

๙ กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมาย           
ท่ีเก่ียวของ 

บรรยาย (สาระสําคัญของกฎหมาย ป.ป.ช. 
และสวนท่ีเก่ียวของ) ๙๐  

๑๐ ประชุมวิทยากร  ประชุม รายงานผลประจาํวัน  
เตรียมบทเรียนท่ีจะสอน ๖๐  

๑๑ ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น  ๖๐  

๑๒ นันทนาการ เพลง เกม ๓๐  

๑๓ การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ  ฝกปฏิบัติ (การชุมนุมรอบกองไฟ) ๑๒๐  

๑๔ สวดมนต   
 

๒ 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย  ๓๐  

๒ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/
ทบทวนระเบียบแถว/นัดหมาย กายบริหาร ๖๐  

๓ ภารกิจสวนตัว  ๓๐  

๔ รับประทานอาหารเชา  ๔๕  

๕ ตรวจเยี่ยม ตรวจเครื่องแบบและความเรียบรอย ๑๕  

๖ ประชุมรอบเสาธง/เกม  ๖๐  

๗ การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญ 
ชอสะอาด บรรยาย  ๗๕  

๘ การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบ      
ของชาติ บรรยาย  ๙๐  

๙ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๑๐ ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับ        
การบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 

บรรยาย ฝกภาคสนาม ประชุมกลุม (ลูกเสือ
วิสามัญกับความสัมพันธชุมชน การสํารวจ
ชุมชน การมีสวนรวม จิตอาสาพัฒนาสังคม
และชุมชน) 

๙๐  

๑๑ ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญ             
ชอสะอาด (พัก ๑๕ นาที ในชั่วโมง) 

กิจกรรมตามฐาน (กิจกรรมผูนํา - ผูตาม 
ความสามัคคี ความเสียสละ ความโปรงใส 
การมีสวนรวม) 

๑๓๕  

๑๒ ประชุมวิทยากร   ๖๐  

๑๓ ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น  ๙๐  

๑๔ พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญ  
ชอสะอาด 

พิธีการปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก
และความรับผิดชอบตอชาติ ๑๒๐  

๑๕ เลือกผูแทนรุน/สวดมนต  ๖๐  
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๒ 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย  ๓๐  

๒ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/
ทบทวนระเบียบแถว/นัดหมาย กายบริหาร ๖๐  

๓ ภารกิจสวนตัว  ๓๐  

๔ รับประทานอาหารเชา  ๔๕  

๕ ตรวจเยี่ยม ตรวจเครื่องแบบและความเรียบรอย ๑๕  

๖ ประชุมรอบเสาธง/เกม  ๖๐  

๗ การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญ 
ชอสะอาด บรรยาย  ๗๕  

๘ การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบ      
ของชาติ บรรยาย  ๙๐  

๙ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๑๐ ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับ        
การบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 

บรรยาย ฝกภาคสนาม ประชุมกลุม (ลูกเสือ
วิสามัญกับความสัมพันธชุมชน การสํารวจ
ชุมชน การมีสวนรวม จิตอาสาพัฒนาสังคม
และชุมชน) 

๙๐  

๑๑ ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญ             
ชอสะอาด (พัก ๑๕ นาที ในชั่วโมง) 

กิจกรรมตามฐาน (กิจกรรมผูนํา - ผูตาม 
ความสามัคคี ความเสียสละ ความโปรงใส 
การมีสวนรวม) 

๑๓๕  

๑๒ ประชุมวิทยากร   ๖๐  

๑๓ ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น  ๙๐  

๑๔ พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญ  
ชอสะอาด 

พิธีการปลูกจิตสํานึก สรางความตระหนัก
และความรับผิดชอบตอชาติ ๑๒๐  

๑๕ เลือกผูแทนรุน/สวดมนต  ๖๐  
 



4

๓ 

 

หมายเหตุ เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
 
 
 

ลําดับ ช่ือวิชา/กิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา 
(นาที) 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป........) 

๑ ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย  ๓๐  

๒ การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ               
/นัดหมาย บริหารกาย ๖๐  

๓ ภารกิจสวนตัว  ๓๐  

๔ รับประทานอาหารเชา  ๔๕  

๕ ตรวจเยี่ยม ตรวจเครื่องแบบและความเรียบรอย ๑๕  

๖ ประชุมรอบเสาธง/เกม  ๖๐  

๗ การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญ                 
ชอสะอาด 

บรรยาย ประชุมกลุม (ความหมาย วิธีการ           
ผลท่ีเกิดจากการสรางเครือขาย) ๗๕  

๘ 
 

การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือ
วิสามัญชอสะอาด 

บรรยาย ประชุมกลุม มอบหมายงาน และ
รายงานหนาชั้น ๖๐  

๙ รับประทานอาหารกลางวัน  ๖๐  

๑๐ 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ         
ของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด            
/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญ 
ชอสะอาด 

บรรยาย ๖๐  

๑๑ 

• ซักถามปญหา 
• ประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร 
• พิธีปด 

 ๑๒๐  

รวมเวลา ๒,๔๓๐  

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

ภายใน 
เดือน 

เครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอ

ผาน 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสือ
๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๒. ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๓. โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๔. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา  
๕. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือ
๖. กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
๗. การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ
๘. การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือ
๙. การทุจริตคอรรัปชันตอผ

๑๐. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน
๑๑. ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๒. พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๓. การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๔. การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิส
๑๕. บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญ
 

๔ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ภายใน ๓ เดือน
 

ชอสะอาด 

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึกษาตนเอง 

ไมผาน 

หลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม  

ชอสะอาด 
ละกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   

วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กลุมสัมพันธ 
การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

นตอผลกระทบของชาติ   
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 

การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด         

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลัก 
ความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชมุชน 

ดําเนินการฝกอบรม 
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การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

ภายใน 
เดือน 

เครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอ

ผาน 

ประเมินผล 

หลักสูตรลูกเสือ
๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม
๒. ปฐมนิเทศการฝกอบรม 
๓. โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๔. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา  
๕. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือ
๖. กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
๗. การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ
๘. การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือ
๙. การทุจริตคอรรัปชันตอผ

๑๐. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน
๑๑. ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๒. พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๓. การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
๑๔. การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิส
๑๕. บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด

/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญ
 

๔ 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
แผนภูมิการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ภายใน ๓ เดือน
 

ชอสะอาด 

ปฏิบัติกิจกรรม
อยางนอย 

เพ่ือน
สถานศึกษาตนเอง 

ไมผาน 

หลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
ปฐมนิเทศการฝกอบรม  

ชอสะอาด 
ละกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   

วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กลุมสัมพันธ 
การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

นตอผลกระทบของชาติ   
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 

การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด         

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

การดําเนินงานเพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

กิจกรรมในสถานศึกษา 

การนําหลัก 
ความซ่ือสัตยไปใช 

ปฏิบัติกิจกรรม 
อยางนอย ๓ กิจกรรม 

เพ่ือน/ 
สถานศึกษา 

ครอบครัว/
ชมุชน 

ดําเนินการฝกอบรม 
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๕ 

๑. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๑.๑ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีความเขาใจในเรื่องการสรางประชาธิปไตยของชาติ 
๑.๒ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีจิตสาธารณะ ชวยเหลือและสรางสรรคสังคมใหสันติสุข 
๑.๓ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีสวนรวมสรางสรรคสังคมใหโปรงใส 
๑.๔ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญนํากระบวนการลูกเสือไปเผยแพรและรณรงคเสริมสรางสังคมใหสุจริต          

เปนธรรม 
๑.๕ เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีความรู ความเขาใจในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

๒. มาตรฐานของผูผานการฝกอบรม 
ผูท่ีผานการฝกอบบรม 
๑. มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือผูอํานวยการฝกอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 
๒. มีความเขาใจในเนื้อหาตามหลักสูตรและผานการประเมิน 
๓. คณะวิทยากรผูฝกอบรมเห็นควรใหผานการอบรม 

๓. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
เปนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผูบําเพ็ญประโยชนและอาสาสมัครท่ีมีอายุระหวาง ๑๖ - ๒๕ ป 

หรือศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา 
๔. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 จํานวน ๓ วัน ๒ คืน 
๕. คําอธิบายหลักสูตร 
 เปนการเรียนรูเก่ียวกับหลักการสําคัญในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต และในการปองกันการทุจริต ท่ีทําให
เกิดความรับผิดชอบ มีความเขาใจในหนาท่ี และมีการกระทําท่ีเปดเผยและมีความสุข โดยเคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน ยึดหลักคุณธรรมและปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย ท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและประเทศชาติ รวมถึง
ยอมรับความคิดเห็นหรือความแตกตางท่ีเกิดข้ึน สรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต นําไปสูกระทํา 
การบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและตอประเทศชาติ 
๖. กิจกรรม/รายวิชา 

๖.๑ วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๒ ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด     
๖.๓ โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๔ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา   
๖.๕ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๖ กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๖.๗ การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ 
๖.๘ การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๙ การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ   

๖.๑๐ ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ 
๖.๑๑ ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๒ พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 

๖ 

๖.๑๓ การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๔ การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๕ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือ          

วิสามัญชอสะอาด 
๗. วิธีการฝกอบรม 

๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ งานกลุม 
๗.๓ การระดมสมอง 
๗.๔ บทบาทสมมติ 
๗.๕ เกม 
๗.๖ ฐานกิจกรรม 
๗.๗ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๘ การถาม - ตอบ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๗.๑๐ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
๘. การประเมินผล 

๘.๑ ประเมินผลตามสภาพจริงตามรายบุคคล สังเกตพฤติกรรมและภาคปฏิบัติ 
๘.๒ ประเมินผลงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๘.๓ ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานเกณฑการประเมินตามรายวิชาท่ีกําหนด 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกําหนด 

๑๐. ส่ือการฝกอบรม 
 ๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียง คลิปวีดิทัศน 
 ๑๐.๒ วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษ flipchart  
 ๑๐.๓ แผนภาพ ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม แผนภูมิ รูปภาพ เพลง เกม 
 ๑๐.๔ เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 
 ๑๐.๕ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ 

 



7

๖ 

๖.๑๓ การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๔ การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๖.๑๕ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือ          

วิสามัญชอสะอาด 
๗. วิธีการฝกอบรม 

๗.๑ การบรรยาย 
๗.๒ งานกลุม 
๗.๓ การระดมสมอง 
๗.๔ บทบาทสมมติ 
๗.๕ เกม 
๗.๖ ฐานกิจกรรม 
๗.๗ กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
๗.๘ การถาม - ตอบ 
๗.๙ กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ 

๗.๑๐ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
๘. การประเมินผล 

๘.๑ ประเมินผลตามสภาพจริงตามรายบุคคล สังเกตพฤติกรรมและภาคปฏิบัติ 
๘.๒ ประเมินผลงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๘.๓ ผานเกณฑรอยละ ๘๐ 

๙. เกณฑการผานหลักสูตร 
๙.๑ เวลาเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
๙.๒ ผานเกณฑการประเมินตามรายวิชาท่ีกําหนด 
๙.๓ ปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกําหนด 

๑๐. ส่ือการฝกอบรม 
 ๑๐.๑ สื่อโสตทัศนูปกรณ เชน เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องเสียง คลิปวีดิทัศน 
 ๑๐.๒ วสัดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกาเคมี กระดาษ flipchart  
 ๑๐.๓ แผนภาพ ใบความรู ใบงาน ใบกิจกรรม แผนภูมิ รูปภาพ เพลง เกม 
 ๑๐.๔ เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 
 ๑๐.๕ เครื่องดนตรี เชน กลอง ฉ่ิง ฉาบ ฯลฯ 
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พลเมืองดีและจิตอาสา 
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ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
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๘

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
(เขาคายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน) 

ณ  คาย/ศูนย................................................. 
 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว/ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. แนะนําท่ัวไป/ปฐมนิเทศ   
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดในหองประชุม/กลางแจง/พิธีรอบเสาธง   
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. อาหารวาง  
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ น. ผอ. ฝกกลาวตอนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค/แนะนําวิทยากร 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน/บทเรียนรูจักซ่ึงกันและกัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและ      

จิตอาสา   
๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ        

ชอสะอาด 
๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  ประชุมวิทยากร  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. นันทนาการ 
๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ 
๒๑.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. สวดมนต 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย 
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/ทบทวนระเบียบแถว/นัดหมาย 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง/เกม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทํา

โครงการ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. อาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น. ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
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๘

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
(เขาคายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน) 

ณ  คาย/ศูนย................................................. 
 

วันท่ี ๑ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายงานตัว/ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. แนะนําท่ัวไป/ปฐมนิเทศ   
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปดในหองประชุม/กลางแจง/พิธีรอบเสาธง   
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. อาหารวาง  
๑๐.๑๕ - ๑๑.๐๐ น. ผอ. ฝกกลาวตอนรับ/ชี้แจงวัตถุประสงค/แนะนําวิทยากร 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน/บทเรียนรูจักซ่ึงกันและกัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและ      

จิตอาสา   
๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ        

ชอสะอาด 
๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  ประชุมวิทยากร  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. นันทนาการ 
๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ 
๒๑.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. สวดมนต 

วันท่ี ๒ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. ต่ืน/ทําความสะอาดรางกาย 
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/ทบทวนระเบียบแถว/นัดหมาย 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง/เกม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. อาหารวาง 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทํา

โครงการ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. อาหารวาง 
๑๔.๔๕ - ๑๗.๐๐ น. ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
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๙

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ประชุมวิทยากร  
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ชักธงลง/รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๓๐ - ๒๑.๓๐ น. พิธีปณิธานตนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (พิธีการ) 
๒๑.๓๐ - ๒๒.๓๐ น. เลือกผูแทนรุน/สอบฯ/สวดมนต 

วันท่ี ๓ ของการฝกอบรม (วันท่ี......เดือน.....................ป............) 
๐๕.๐๐ - ๐๕.๓๐ น. ต่ืน/ทําความสะอาด 
๐๕.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ/นัดหมาย 
๐๖.๓๐ - ๐๗.๐๐ น. ภารกิจสวนตัว 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเชา 
๐๗.๔๕ - ๐๘.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง/เกม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. อาหารวาง 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.        บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญ            

ชอสะอาด/การขอรับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
• ซักถามปญหา 
• ประกาศผลการฝกอบรม 
• มอบวุฒิบัตร/พิธีปด 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับบาน 
 
หมายเหตุ  ๑. ตารางการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๒. คําวา “ลูกเสือ” หมายรวมถึง ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ ยุวกาชาด สมาชิกผูบําเพ็ญ
ประโยชน และอาสาสมัครท่ีอยูในระดับเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 



ส่วนที่ ๒
กิจกรรม/รายวิชา

และเนื้อหาสาระ
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การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ศาสนาพุทธเขามาเก่ียวของอยูดว
เขาประจํากองลูกเสือ ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในแนวเดียวกัน
๑.  การจัดโตะหมูบูชา              

การจัดโตะหมูบูชามีจุดประสงค
ชาวพุทธ ศาสนพิธีตาง ๆ  ทางพระพุทธศาสนานิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวในพิธีดวย
พระรัตนตรัยครบสมบูรณ การอั
ในปจจุบันถือเปนเอกลักษณของชาติไทย พรอมท้ังเปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญกลายเปนมรดกของชาติ
สวนหนึ่ง การจัดโตะหมูบูชา โตะหมูมีจํานวนโตะแตกตางกัน คือ หมู 
กันคือ หมู ๕ หมู ๗ หมู  ๙ การใชโตะหมูขนาดใดข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี และอุปกรณ

เคร่ืองบูชาท่ีใชในการต้ังโตะหมูบูชา
โดยมีปริมาณท่ีมากนอยแตกตางกันไปตามจํานวนของโตะหมูท่ีใช โดยมีหลักเกณฑการจัดท่ีสําคัญ คือ
เครื่องบูชาทุกชนิดจะตองไมสูงกวาพระพุท
(ท่ีไมใชเก่ียวกับนานาชาติ) มักนิยมต้ังธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาทิสลักษณของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รวมกับโตะหมูบูชาเพ่ือใหครบท้ัง 
มีหลักในการจัด คือ ต้ังโตะหมูบูชาไวตรงกลาง
หรือพระบรมฉายาทิสลักษณไวทางดานซายของโตะหมู

๒. การแสดงความเคารพของผูเปนประธาน ณ ท่ีบูชาและผูรวมพิธี
เม่ือประธานในพิธีลุกจากท่ีน่ังเพ่ือไปบูชาพระรัตนตรัย ผูรวมพิธียืนข้ึน เม่ือประธานเริ่มจุด

ผูรวมพิธีประนมมือเสมออก ประธานในพิธีจะรับเทียนชนวนและจุดเทียนเลมทางซายมือของประธานกอน
จึงจุดเทียนเลมขวามือ เม่ือจุดเทียน 
และเตรียมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ

ชาย     นั่งคุกเขาปลายเทาต้ัง นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขา
หญิง    นั่งคุกเขาปลายเทาราบ นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง 

๑๐

คําแนะนําท่ัวไป 
การบูชาพระรัตนตรัย 

 
การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ การฝกอบรมลูกเสือ - เนตรนารีของไทยเรานั้น
ทธเขามาเก่ียวของอยูดวยเสมอ เชน พิธีเปดการฝกอบรม พิธีฟงพระธรรมเทศนา กอนเดินทางไกล พิธี

ดังนั้น เพ่ือเปนแนวทางในแนวเดียวกัน จึงมีขอเสนอแนะในดานตาง
การจัดโตะหมูบูชา               

การจัดโตะหมูบูชามีจุดประสงคเพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปพรอมเครื่องบูชาตามคตินิยมของ
ๆ  ทางพระพุทธศาสนานิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวในพิธีดวย

การอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานนั้น ควรทําสถานท่ีประดิษฐานใหเหมาะสม  
ของชาติไทย พรอมท้ังเปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญกลายเปนมรดกของชาติ
โตะหมูมีจํานวนโตะแตกตางกัน คือ หมู ๔ หมู ๕ หมู ๖ 

การใชโตะหมูขนาดใดข้ึนอยูกับพ้ืนท่ี และอุปกรณท่ีมีอยูเปนสําคัญ
เคร่ืองบูชาท่ีใชในการต้ังโตะหมูบูชา คือ พานพุมหรือพานดอกไม แจกันดอกไม กระถางธูป เชิงเทียน

โดยมีปริมาณท่ีมากนอยแตกตางกันไปตามจํานวนของโตะหมูท่ีใช โดยมีหลักเกณฑการจัดท่ีสําคัญ คือ
เครื่องบูชาทุกชนิดจะตองไมสูงกวาพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานท่ีโตะหมูบูชา การจัดโตะหมูบูชาในพิธีของราชการ 

มักนิยมต้ังธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาทิสลักษณของ
รวมกับโตะหมูบูชาเพ่ือใหครบท้ัง ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พร

คือ ต้ังโตะหมูบูชาไวตรงกลาง ต้ังธงชาติทางดานขวาของโตะหมู และต้ังพระบรมฉายาลักษณ 
ลักษณไวทางดานซายของโตะหมู 

 

 
 
 
 
 
 
 

การจัดโตะหมูบูชาการจัดโตะหมูบูชา  

การแสดงความเคารพของผูเปนประธาน ณ ท่ีบูชาและผูรวมพิธ ี
ลุกจากท่ีน่ังเพ่ือไปบูชาพระรัตนตรัย ผูรวมพิธียืนข้ึน เม่ือประธานเริ่มจุด

ผูรวมพิธีประนมมือเสมออก ประธานในพิธีจะรับเทียนชนวนและจุดเทียนเลมทางซายมือของประธานกอน
เม่ือจุดเทียน ๒ เลมแลว จึงจุดธูป เม่ือประธานในพิธีจุดธูปเสร็จแลว

คประดิษฐ 
ชาย     นั่งคุกเขาปลายเทาต้ัง นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง
หญิง    นั่งคุกเขาปลายเทาราบ นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง 

เนตรนารีของไทยเรานั้น มักจะมีพิธีทาง
พิธีเปดการฝกอบรม พิธีฟงพระธรรมเทศนา กอนเดินทางไกล พิธี

จึงมีขอเสนอแนะในดานตาง ๆ ดังนี้  

พรอมเครื่องบูชาตามคตินิยมของ
ๆ  ทางพระพุทธศาสนานิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวในพิธีดวย เพ่ือให             

ควรทําสถานท่ีประดิษฐานใหเหมาะสม  
ของชาติไทย พรอมท้ังเปนวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญกลายเปนมรดกของชาติ 

 หมู ๗ หมู ๙ แตท่ีนิยมใช
ท่ีมีอยูเปนสําคัญ 

พานพุมหรือพานดอกไม แจกันดอกไม กระถางธูป เชิงเทียน
โดยมีปริมาณท่ีมากนอยแตกตางกันไปตามจํานวนของโตะหมูท่ีใช โดยมีหลักเกณฑการจัดท่ีสําคัญ คือ การจัดต้ัง

ธรูปท่ีประดิษฐานท่ีโตะหมูบูชา การจัดโตะหมูบูชาในพิธีของราชการ 
มักนิยมต้ังธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาทิสลักษณของ

สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
และต้ังพระบรมฉายาลักษณ 

ลุกจากท่ีน่ังเพ่ือไปบูชาพระรัตนตรัย ผูรวมพิธียืนข้ึน เม่ือประธานเริ่มจุดเทียนธูป       
ผูรวมพิธีประนมมือเสมออก ประธานในพิธีจะรับเทียนชนวนและจุดเทียนเลมทางซายมือของประธานกอน          

านในพิธีจุดธูปเสร็จแลว จะลงนั่งคุกเขา 

ท้ังสองขาง (ทาเทพบุตร)   
หญิง    นั่งคุกเขาปลายเทาราบ นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางบนหนาขาท้ังสองขาง (ทาเทพธิดา)   

 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 จังหวะท่ี ๑  (อัญชลี) ยกมือข้ึ
 จังหวะท่ี ๒  (วันทา) ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ
 จังหวะท่ี ๓  (อภิวาท) ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางล
พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได

ชายและหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก
ไมควรใหชาหรือเร็วเกินไป 
 เม่ือประธานกราบ ผูรวมพิธียกมือท่ีป
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น
 เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึน
ตรงโตะหมูบูชา ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณไปพรอมกัน
เชนเดียวกันนี้ท้ังชายและหญิง ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ

 

          
           
 
 
 
 

๑๑

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 
ยกมือข้ึนประนมระหวางอก ปลายนิ้วชิดกัน ต้ังข้ึนแนบตัว
ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก
ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได 
และหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 

ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก แลวปลอยมือลง

ผูรวมพิธียกมือท่ีประนมมือข้ึนใหนิ้วชี้จรดหนาผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น 

เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึนถอยหลัง ๑ กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณไปพรอมกัน

ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ 

 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ  

 

 

 
 

ต้ังข้ึนแนบตัว ไมกางศอก 
โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก 

งพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

แลวปลอยมือลง การกราบ     

าผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย        
ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู

กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณไปพรอมกัน แลวใหประธานปฏิบัติ
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การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 จังหวะท่ี ๑  (อัญชลี) ยกมือข้ึ
 จังหวะท่ี ๒  (วันทา) ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ
 จังหวะท่ี ๓  (อภิวาท) ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางล
พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได

ชายและหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ
 ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก
ไมควรใหชาหรือเร็วเกินไป 
 เม่ือประธานกราบ ผูรวมพิธียกมือท่ีป
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น
 เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึน
ตรงโตะหมูบูชา ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณไปพรอมกัน
เชนเดียวกันนี้ท้ังชายและหญิง ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ

 

          
           
 
 
 
 

๑๑

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 
ยกมือข้ึนประนมระหวางอก ปลายนิ้วชิดกัน ต้ังข้ึนแนบตัว
ยกมือข้ึนพรอมกับกมศีรษะ โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก
ทอดมือลงกราบ ใหมือและแขนท้ังสองขางลงพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือได 
และหญิงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 

ทําสามจังหวะใหครบสามครั้ง แลวยกมือข้ึนจบโดยใหนิ้วชี้จรดหนาผาก แลวปลอยมือลง

ผูรวมพิธียกมือท่ีประนมมือข้ึนใหนิ้วชี้จรดหนาผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย
การจัดท่ีบูชาพระรัตนตรัยสําหรับประธานในพิธีท่ีเปนสามัญ ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู
กับพ้ืนท่ีหนาโตะหมูบูชาสําหรับประธานเทานั้น 

เม่ือประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแลว จะยืนข้ึนถอยหลัง ๑ กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณไปพรอมกัน

ท้ังท่ีอยูในและนอกเครื่องแบบ 

 

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ  

 

 

 
 

ต้ังข้ึนแนบตัว ไมกางศอก 
โดยใหปลายนิ้วชี้จรดปลายหนาผาก 

งพรอมกัน มือคว่ํา หางกันเล็กนอย

แลวปลอยมือลง การกราบ     

าผาก พรอมท้ังกมศีรษะเล็กนอย        
ไมนิยมต้ังแทนสําหรับกราบพระ แตอาจใชพรมปู

กาว ยืนตรง คอมศีรษะ คารวะครั้งเดียว
ซ่ึงถือวาเคารพตอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณไปพรอมกัน แลวใหประธานปฏิบัติ
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๑๒

การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลท่ี ๖ ในพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด 
 

๑. เครื่องบูชา จัดต้ังไวหนาพระบรมรูป ควรมีเครื่องทองนอยและพานสําหรับวางพวงมาลัยหรือ        
ชอดอกไม ถาไมมีเครื่องทองนอยใหจัดเครื่องบูชา ดังนี้ 

๑.๑ ธูป ๑ ดอก 
๑.๒ เทียน ๑ เลม 
๑.๓ พานสําหรับวางพวงมาลัย หรือชอดอกไม 

๒. พิธีกร พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียน จุดธูปถวายราชสักการะ ภายหลังท่ีประธานไดจุดเทียน  
จุดธูปบูชาพระรัตนตรัยแลว 

๓. ประธานในพิธี 
 ๓.๑ เดินไปยังหนาพระบรมรูป ถวายคํานับ (ตามระเบียบสํานักพระราชวัง) รับพวงมาลัยหรือ 

ชอดอกไมจากเจาหนาท่ีถวายไวบนพานท่ีหนาพระบรมรูป แลวจุดเทียน จุดธูปตามลําดับ 
 ๓.๒ เสร็จแลวลงนั่งคุกเขา ประนมมือ ถวายบังคม ๓ ครั้ง แลวลุกข้ึนยืนถวายคํานับอีกครั้งหนึ่ง 
 ๓.๓ ถอยออกมานั่งเตรียมถวายราชสดุดี กาวเทาซายไปขางหนาหนึ่งกาว คุกเขาลง ต้ังเขา

ซายนั่งลงบนสนเทาขวา มือขวาแบคว่ําวางลงบนเขาขวา แขนซายวางพาดบนเขาซายเอียงไปทางขวาเล็กนอย 
เม่ือรองเพลงราชสดุดี ใหกมหนาเล็กนอยและใหเงยหนาข้ึนตามเดิมเม่ือจบเพลง (ถาถือหมวกอยูดวยใหปฏิบัติ
ตามคูมือระเบียบแถวของสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ) 

๔. ผูเขารับการฝกอบรม และแขกผูรับเชิญอ่ืน ๆ ปฏิบัติดังนี้ 
 ๔.๑ เม่ือประธานเดินไปจุดเทียน จุดธูปบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยูในทาตรง 
 ๔.๒ เม่ือประธานลงนั่งคุกเขาถวายบังคมใหทุกคนนั่งลงในทาเตรียมถวายราชสดุดี  

๔.๓ เม่ือประธานถอยมานั่งในทาเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะนําถวายราชสดุดี ใหทุกคน
รองตามพรอมกัน 
 ๕. เม่ือจบบทถวายราชสดุดีแลว พิธีกรจะสั่งใหทุกคน “ลุก” ทุกคนลุกข้ึนยืน เม่ือประธานเดินไปน่ัง
ยังท่ีแลวใหทุกคนนั่งลง 
หมายเหตุ  

• สําหรับประธานในพิธีและผูเขารับการฝกอบรมท่ีเปนสตรี เม่ือเวลาถวายราชสดุดี เพ่ือความเหมาะสม
ใหนั่งคุกเขาท้ังสองขาง มือท้ังสองวางขนานกันไวบนเขาท้ังคู 

• พิธีกรข้ึนเพลงราชสดุดี ควรมีน้ําเสียง จังหวะท่ีถูกตอง นุมนวล 
 
 
 
 
 
       การจัดโตะหมูและพระบรมรปูการจัดโตะหมูและพระบรมรปู                            ประธานบูชาพระรตันตรัย        ประธานบูชาพระรตันตรัย              ประธานถวายราชสดดุีประธานถวายราชสดดุีพระบรมรูป รพระบรมรูป ร..๖๖  
 

  

 

๑๓

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม 
(มีอาวุธประจํากาย) 

 
 การประชุมรอบเสาธง สําหรับการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ใหมีพิธีกรคนหน่ึง        

ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฝกเปนผูดําเนินการ และใหมีการปฏิบัติในการชักธงชาติข้ึนสูยอดเสา
ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ใหพิธีกรยืนอยูหนาเสาธง หันหลังใหเสาธง หางประมาณ ๓ กาว 
๒. ใหคําสั่งเรียก “กอง” ใชสัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
๓. ใหหมูแรกอยูทางซายมือของผูเรียกเสมอ ทุกคนจะตองจัดแถวโดยการสะบัดหนาไปทางขวามือ

ระยะเคียงระหวางบุคคลภายในหมู ๑ ชวงศอก โดยใหมือซายทาบสะเอว และดันศอกซายใหเปนแนวเดียวกับ
ลําตัว ระยะเคียงระหวางหมู ๑ ชวงแขน โดยใหรองนายหมูยกแขนซายข้ึนวัดระยะแลวเอาลง 

๔. ใหหมูถัดไปเขาแถวจัดระยะเคียงตอจากหมูแรกเรียงกันไปตามลําดับจนครบทุกหมู เปนรูป      
ครึ่งวงกลม ใหหมูสุดทายอยูทางขวามือของผูเรียกตรงกับหมูแรก คือ รองนายหมูของหมูสุดทายจะตองยืน     
ตรงกับนายหมูของหมูแรก 

๕. เม่ือพิธีกรเห็นวาจัดรูปแถวเรียบรอยแลวจะสั่ง “นิ่ง” ทุกคนสะบัดหนากลับ และคนท่ียกศอกซาย 
มือทาบสะโพกก็ลดมือซายลง ยืนอยูในทาตรง ระวังอยาใหวงกวางเกินไปนัก จะทําใหไดยินเสียงพูดไมชัดเจน 

๖. เม่ือทุกคนพรอม พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก” แลวสั่งกองอยูในทาตรงเสียกอน จึงสั่งใหหมู
บริการเขาไปเริ่มพิธีการชักธงชาติ ในขณะเดียวกันพิธีกรกลับไปเขาแถวกับวิทยากรอ่ืนท่ีเขาแถวอยูหลังเสาธง 
เม่ือจะออกคําสั่งทุกครั้งใหกาวไปขางหนา ๑ กาว สั่งเสร็จใหกลับเขาแถวตามเดิม 

๗. นายหมูบริการหรือลูกเสือในหมูบริการรวม ๒ คน ฝากไมงามไวกับคนถัดไป แลววิ่งออกไปยืนหาง
จากเสาธงชาติ ประมาณ ๓ กาว 

๘. ท้ังสองคนทําวันทยหัตถพรอมกัน คนทางขวามือเดินเขาไป ๒ กาว ยืนเทาชิด แกเชือกผูกเสาธง
ถอยหลังกลับไปอยูท่ีเดิม แยกเชือกธงเสนท่ีจะชักข้ึน ใหคนอยูทางซายมือถือไว สวนธงชาติอยูท่ีคนขางขวา 
อยาใหเสนเชือกหยอน ยืนเตรียมพรอม แลวพิธีกรสั่ง “กองเคารพธงชาติ วันทยา - วุธ” 

๙. ลูกเสือตามท่ีกําหนดในหมูบริการนํารองเพลงชาติ ลูกเสือทุกคนรองเพลงชาติ พอเริ่มรองเพลง    
ใหผูชักธงคนทางซายคอย ๆ สาวสายเชือกใหธงข้ึนสูยอดเสาชา ๆ ใหสายเชือกตึง สวนคนขางขวาผอนสายเชือก
ใหธงคอย ๆ ข้ึนไป และคุมสายเชือกใหตึงเสมอกัน ผูชักธงจะตองกะระยะวา พอเพลงชาติจะจบ กะใหระยะ     
ธงชาติหางจากปลายเสาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร พอเพลงชาติจบ จึงกระตุกเชือกใหธงชาติถึงปลายเสาพอดี 
เสร็จแลวคนทางขวาไปผูกเชือกใหเรียบรอย แลวถอยหลังกลับมา 

๑๐. ผูชักธงชาติทําวันทยหตัถพรอมกัน แลวกลับหลังหันวิ่งไปเขาแถวตามเดิม และรับไมงามมาจากท่ี
ฝากไวทําวันทยาวุธ พิธีกรสั่ง “เรียบ - อาวุธ” 

๑๑. พิธีกรสั่ง “หมูบริการนําสวดมนต” แลวสั่ง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังวิทยากรยืนสงบนิ่ง     
๑ นาที แลวเงยหนาข้ึน (ตามคูมือการฝกระเบียบแถวฯ) 

๑๒. พิธีกรสั่ง “กองตามระเบียบ - พัก” แลวพิธีกรเชิญผูอํานวยการฝก 
๑๓. ขณะท่ีผูอํานวยการฝกเดินออกไปหนาเสาธง พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง”“วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝก

ทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “เรียบอาวุธ - ตามระเบียบพัก” 
 
 



15

 

๑๓

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม 
(มีอาวุธประจํากาย) 

 
 การประชุมรอบเสาธง สําหรับการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ใหมีพิธีกรคนหนึ่ง        

ซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการฝกเปนผูดําเนินการ และใหมีการปฏิบัติในการชักธงชาติข้ึนสูยอดเสา
ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ใหพิธีกรยืนอยูหนาเสาธง หันหลังใหเสาธง หางประมาณ ๓ กาว 
๒. ใหคําสั่งเรียก “กอง” ใชสัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
๓. ใหหมูแรกอยูทางซายมือของผูเรียกเสมอ ทุกคนจะตองจัดแถวโดยการสะบัดหนาไปทางขวามือ

ระยะเคียงระหวางบุคคลภายในหมู ๑ ชวงศอก โดยใหมือซายทาบสะเอว และดันศอกซายใหเปนแนวเดียวกับ
ลําตัว ระยะเคียงระหวางหมู ๑ ชวงแขน โดยใหรองนายหมูยกแขนซายข้ึนวัดระยะแลวเอาลง 

๔. ใหหมูถัดไปเขาแถวจัดระยะเคียงตอจากหมูแรกเรียงกันไปตามลําดับจนครบทุกหมู เปนรูป      
ครึ่งวงกลม ใหหมูสุดทายอยูทางขวามือของผูเรียกตรงกับหมูแรก คือ รองนายหมูของหมูสุดทายจะตองยืน     
ตรงกับนายหมูของหมูแรก 

๕. เม่ือพิธีกรเห็นวาจัดรูปแถวเรียบรอยแลวจะสั่ง “นิ่ง” ทุกคนสะบัดหนากลับ และคนท่ียกศอกซาย 
มือทาบสะโพกก็ลดมือซายลง ยืนอยูในทาตรง ระวังอยาใหวงกวางเกินไปนัก จะทําใหไดยินเสียงพูดไมชัดเจน 

๖. เม่ือทุกคนพรอม พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก” แลวสั่งกองอยูในทาตรงเสียกอน จึงสั่งใหหมู
บริการเขาไปเริ่มพิธีการชักธงชาติ ในขณะเดียวกันพิธีกรกลับไปเขาแถวกับวิทยากรอ่ืนท่ีเขาแถวอยูหลังเสาธง 
เม่ือจะออกคําสั่งทุกครั้งใหกาวไปขางหนา ๑ กาว สั่งเสร็จใหกลับเขาแถวตามเดิม 

๗. นายหมูบริการหรือลูกเสือในหมูบริการรวม ๒ คน ฝากไมงามไวกับคนถัดไป แลววิ่งออกไปยืนหาง
จากเสาธงชาติ ประมาณ ๓ กาว 

๘. ท้ังสองคนทําวันทยหัตถพรอมกัน คนทางขวามือเดินเขาไป ๒ กาว ยืนเทาชิด แกเชือกผูกเสาธง
ถอยหลังกลับไปอยูท่ีเดิม แยกเชือกธงเสนท่ีจะชักข้ึน ใหคนอยูทางซายมือถือไว สวนธงชาติอยูท่ีคนขางขวา 
อยาใหเสนเชือกหยอน ยืนเตรียมพรอม แลวพิธีกรสั่ง “กองเคารพธงชาติ วันทยา - วุธ” 

๙. ลูกเสือตามท่ีกําหนดในหมูบริการนํารองเพลงชาติ ลูกเสือทุกคนรองเพลงชาติ พอเริ่มรองเพลง    
ใหผูชักธงคนทางซายคอย ๆ สาวสายเชือกใหธงข้ึนสูยอดเสาชา ๆ ใหสายเชือกตึง สวนคนขางขวาผอนสายเชือก
ใหธงคอย ๆ ข้ึนไป และคุมสายเชือกใหตึงเสมอกัน ผูชักธงจะตองกะระยะวา พอเพลงชาติจะจบ กะใหระยะ     
ธงชาติหางจากปลายเสาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร พอเพลงชาติจบ จึงกระตุกเชือกใหธงชาติถึงปลายเสาพอดี 
เสร็จแลวคนทางขวาไปผูกเชือกใหเรียบรอย แลวถอยหลังกลับมา 

๑๐. ผูชักธงชาติทําวันทยหตัถพรอมกัน แลวกลับหลังหันวิ่งไปเขาแถวตามเดิม และรับไมงามมาจากท่ี
ฝากไวทําวันทยาวุธ พิธีกรสั่ง “เรียบ - อาวุธ” 

๑๑. พิธีกรสั่ง “หมูบริการนําสวดมนต” แลวสั่ง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังวิทยากรยืนสงบนิ่ง     
๑ นาที แลวเงยหนาข้ึน (ตามคูมือการฝกระเบียบแถวฯ) 

๑๒. พิธีกรสั่ง “กองตามระเบียบ - พัก” แลวพิธีกรเชิญผูอํานวยการฝก 
๑๓. ขณะท่ีผูอํานวยการฝกเดินออกไปหนาเสาธง พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง”“วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝก

ทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “เรียบอาวุธ - ตามระเบียบพัก” 
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๑๔

๑๔. ผูอํานวยการฝกกลาวปราศรัย และกลาวเปดการฝกอบรม สวนพิธีรอบเสาธงเวลาเชาระหวาง 
การฝกอบรม ใหดําเนินการเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน เชน การรายงานการตรวจ ใหโอวาทตามข้ันตอน จบแลว
พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” “วันทยา - วุธ” ผูอํานวยการฝกทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “เรียบ - อาวุธ” “ตาม
ระเบียบ - พัก” 

๑๕. พิธีกรนดัหมายแลวสั่ง “กอง - ตรง” “กอง - แยก” 
 
หมายเหตุ ๑. กรณีท่ีไมมีพลอง ไมตองสั่ง “วันทยาวุธ” 
 ๒. กรณีท่ีนายหมูมีอาวุธคนเดียวไมตองสั่งวันทยาวุธ แตตัวนายหมูตองทําวันทยาวุธ 

 
 

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม 
(ไมมีอาวุธประจํากาย) 

 
 การประชุมรอบเสาธง สําหรับการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือหรือลูกเสือ ใหมีพิธีกรคนหนึ่งซ่ึงไดรับ   
มอบหมายจากผูอํานวยการฝกเปนผูดําเนินการ และใหมีการปฏิบัติในการชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาตามลําดับ 
ดังนี้ 

๑. ใหพิธีกรยืนอยูหนาเสาธง หันหลังใหเสาธง หางประมาณ ๓ กาว 
๒. ใหคําสั่งเรียก “กอง” ใชสัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
๓. ใหหมูแรกอยูทางซายมือของผูเรียกเสมอ ทุกคนจะตองจัดแถวโดยการสะบัดหนาไปทางขวามือ 

ระยะเคียงระหวางบุคคลภายในหมู ๑ ชวงศอก โดยใหมือซายทาบสะเอวและดันศอกซายใหเปนแนวเดียวกับ
ลําตัว ระยะเคียงระหวางหมู ๑ ชวงแขน โดยใหรองนายหมูยกแขนซายข้ึนวัดระยะแลวเอาลง 

๔. ใหหมูถัดไปเขาแถวจัดระยะเคียงตอจากหมูแรกเรียงกันไปตามลําดับจนครบทุกหมูเปนรูปครึ่ง
วงกลม ใหหมูสุดทายอยูทางขวามือของผูเรียกตรงกับหมูแรก คือ รองนายหมูของหมูสุดทายจะตองยืนตรงกับ
นายหมูของหมูแรก 

๕. เม่ือพิธีกรเห็นวาจัดรูปแถวเรียบรอยแลวจะสั่ง “นิ่ง” ทุกคนสะบัดหนากลับ และคนท่ียกศอกซาย 
มือทาบสะโพกก็ลดมือซายลง ยืนอยูในทาตรง ระวังอยาใหวงกวางเกินไปนักจะทําใหไดยินเสียงพูดไมชัดเจน 

๖. เม่ือทุกคนพรอม พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบ - พัก” แลวสั่งกองอยูในทาตรงเสียกอน จึงสั่งใหหมู
บริการเขาไปเริ่มพิธีการชักธงชาติ ในขณะเดียวกันพิธีกรกลับไปเขาแถวกับวิทยากรอ่ืนท่ีเขาแถวอยูหลังเสาธง 
เม่ือจะออกคําสั่งทุกครั้งใหกาวไปขางหนา ๑ กาว สั่งเสร็จใหกลับเขาแถวตามเดิม 

๗. นายหมูบริการหรือลูกเสือในหมูบริการรวม ๒ คน วิ่งออกไปยืนหางจากเสาธงชาติ ประมาณ ๓ กาว 
๘. ท้ังสองคนทําวันทยหัตถพรอมกัน คนทางขวามือเดินเขาไป ๒ กาว ยืนเทาชิดแกเชือกผูกเสาธง 

ถอยหลังกลับไปอยูท่ีเดิม แยกเชือกธงเสนท่ีจะชักข้ึนใหคนอยูทางซายมือถือไว สวนธงชาติอยูท่ีคนขางขวา          
อยาใหเสนเชือกหยอน ยืนเตรียมพรอม แลวพิธีกรสั่ง “กองเคารพธงชาติ” 

๙. ลูกเสือตามท่ีกําหนดในหมูบริการนํารองเพลงชาติ ลูกเสือทุกคนรองเพลงชาติ พอเริ่มรองเพลง            
ใหผูชักธงคนทางซายคอย ๆ สาวสายเชือกใหธงข้ึนสูยอดเสาชา ๆ ใหสายเชือกตึง สวนคนขางขวาผอนสาย
เชือกใหธงคอย ๆ ข้ึนไป และคุมสายเชือกใหตึงเสมอกัน ผูชักธงจะตองกะระยะวา พอเพลงชาติจะจบ กะให
ระยะธงชาติหางจากปลายเสาประมาณ ๕๐ เซนติเมตร พอเพลงชาติจบ จึงกระตุกเชือกใหธงชาติถึงปลายเสา
พอดีเสร็จ แลวคนทางขวาไปผูกเชือกใหเรียบรอย แลวถอยหลังกลับมา 

 

 

๑๕

๑๐. ผูเชิญธงชาติทําวันทยหัตถพรอมกัน แลวกลับหลังหันวิ่งไปเขาแถวตามเดิม และรับไมพลอง        
มาจากท่ีฝากไวทําวันทยาวุธ   

๑๑. พิธีกรสั่ง “หมูบริการนําสวดมนต” แลวสั่ง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังวิทยากรยืนสงบนิ่ง         
๑ นาที แลวเงยหนาข้ึน (ตามคูมือการฝกระเบียบแถวฯ ) 

๑๒. พิธีกรสั่ง “กองตามระเบียบ - พัก” แลวพิธีกรเชิญผูอํานวยการฝก 
๑๓. ขณะท่ีผูอํานวยการฝกเดินออกไปหนาเสาธง พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” ผูอํานวยการฝกทํา

วันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบพัก ” 
๑๔. ผูอํานวยการฝกกลาวปราศรัย ดําเนินการเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน เชน การรายงานการตรวจ 

ใหโอวาทตามข้ันตอน จบแลวพิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” ผูอํานวยการฝกทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “ตาม
ระเบียบ - พัก” 

๑๕. พิธีกรนัดหมายแลวสั่ง “กอง - ตรง” “กอง - แยก” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรมพิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม  
 
 

 การใชคําบอกกอนการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ 

 
 ในการฝกอบรมลูกเสือหรือผูบังคับบัญชาลูกเสือ จะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมีอยูเสมอ          
กอนจะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้น ควรใชคําบอกตางกัน ดังตอไปนี้ 

๑. ในกรณีท่ีมีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณอยูในท่ีชุมนุมนั้นดวย ใหใชคําบอกวา “กองตรง 
ถวายคํานับ” ครั้นแลวใหหมูบริการนําข้ึนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๒. ในกรณีท่ีไมมีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณอยูในท่ีชุมนุมนั้น ใหใชคําบอกวา “ทุกคน      
หันหนาไปทางทิศ…….(ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกําลังประทับอยู)” “กองตรง ถวายคํานับ” ครั้นแลวให
หมูบริการนําข้ึนเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๓. ในกรณีผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือมีอาวุธอยู ใหใชคําบอกวา “กองตรง วันทยาวุธ” แลวหมู
บริการนําข้ึนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เม่ือจบเพลงแลวใหใชคําบอกวา “กอง เรียบอาวุธ” “เลิกแถว” หรือ
แลวแตกรณี 
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๑๕

๑๐. ผูเชิญธงชาติทําวันทยหัตถพรอมกัน แลวกลับหลังหันวิ่งไปเขาแถวตามเดิม และรับไมพลอง        
มาจากท่ีฝากไวทําวันทยาวุธ   

๑๑. พิธีกรสั่ง “หมูบริการนําสวดมนต” แลวสั่ง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังวิทยากรยืนสงบนิ่ง         
๑ นาที แลวเงยหนาข้ึน (ตามคูมือการฝกระเบียบแถวฯ ) 

๑๒. พิธีกรสั่ง “กองตามระเบียบ - พัก” แลวพิธีกรเชิญผูอํานวยการฝก 
๑๓. ขณะท่ีผูอํานวยการฝกเดินออกไปหนาเสาธง พิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” ผูอํานวยการฝกทํา

วันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “ตามระเบียบพัก ” 
๑๔. ผูอํานวยการฝกกลาวปราศรัย ดําเนินการเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน เชน การรายงานการตรวจ 

ใหโอวาทตามข้ันตอน จบแลวพิธีกรสั่ง “กอง - ตรง” ผูอํานวยการฝกทําวันทยหัตถตอบ พิธีกรสั่ง “ตาม
ระเบียบ - พัก” 

๑๕. พิธีกรนัดหมายแลวสั่ง “กอง - ตรง” “กอง - แยก” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

พิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรมพิธีรอบเสาธงในตอนเชาระหวางการฝกอบรม  
 
 

 การใชคําบอกกอนการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ในการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ 

 
 ในการฝกอบรมลูกเสือหรือผูบังคับบัญชาลูกเสือ จะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมีอยูเสมอ          
กอนจะมีการรองเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้น ควรใชคําบอกตางกัน ดังตอไปนี้ 

๑. ในกรณีท่ีมีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณอยูในท่ีชุมนุมนั้นดวย ใหใชคําบอกวา “กองตรง 
ถวายคํานับ” ครั้นแลวใหหมูบริการนําข้ึนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๒. ในกรณีท่ีไมมีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณอยูในท่ีชุมนุมนั้น ใหใชคําบอกวา “ทุกคน      
หันหนาไปทางทิศ…….(ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกําลังประทับอยู)” “กองตรง ถวายคํานับ” ครั้นแลวให
หมูบริการนําข้ึนเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๓. ในกรณีผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือมีอาวุธอยู ใหใชคําบอกวา “กองตรง วันทยาวุธ” แลวหมู
บริการนําข้ึนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เม่ือจบเพลงแลวใหใชคําบอกวา “กอง เรียบอาวุธ” “เลิกแถว” หรือ
แลวแตกรณี 
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๑๖

        บทเรียนท่ี ๑ 
ช่ือวิชา วัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด      เวลา ๔๕ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 ผูอํานวยการฝกอบรมกลาวตอนรับอยางเปนกันเองและอบอุน แนะนําใหรูจักคณะผูใหการฝกอบรม 
อธิบายถึงวิธีการตอนรับของคณะวิทยากร การดําเนินงาน พรอมท้ังระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตร
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดอยางชัดเจน 
จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญรู เขาใจ ปฏิบัติตามวัตถุประสงคและวิธีการฝกอบรม นําความรู แนวคิด ทัศนคติ 
การอยูรวมกันในสังคมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยางมีความสุข เกิดคุณธรรมความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และ
มีความรูสึกท่ีดีตอการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายถึงความอบอุน มีความรูสึกท่ีดีตอการตอนรับจากคณะวิทยากรและพบกับวิทยากรประจํา
หมูได 

๒. บรรยายวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 
๓. บรรยายถึงวิธีการจัดฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
 บรรยายประกอบ สื่อ ภาพนิ่ง เก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
ส่ือการสอน 
 สื่อ ภาพนิ่งประกอบการบรรยายวัตถุประสงคหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
การประเมินผล  

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

เนื้อหา 
ความประทับใจครั้งแรกเปนเรื่องสําคัญ ทุกสิ่งทุกอยางควรเตรียมใหพรอมเสร็จ เพ่ือวาคณะผูให      

การฝกอบรมจะไดวางทําการตอนรับลูกเสือวิสามัญท่ีจะเขารับการฝกอบรม  
เม่ือลูกเสือวิสามัญมาถึง ควรไปลงทะเบียนรายงานตัว รับเอกสาร แตงเครื่องแบบลูกเสือใหเรียบรอย 

จัดแบงออกเปนหมู วิทยากรประจําหมูควรแนะนําใหสมาชิกในหมูทุกคนไดรูจักเม่ือมาถึง ถาสมาชิกแตละคน  
ในหมูไดรูจักกันโดยเร็วท่ีสดุแลว จะชวยใหลดความประหมา ความไมคุนเคยจะหมดไป วิทยากรควรอธิบายถึง
สถานท่ีท่ีใชในการฝกอบรมตาง ๆ ใหสมาชิกทราบดวย วิทยากรประจําหมูอาจแนะนําใหดูหนังสือ คูมือ 
แผนภูมิ ฯลฯ ท่ีแสดงไว 
 
 
 

 

๑๗

จงเริ่มงานใหตรงเวลาท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการฝกอบรมควรทําดังนี้ 
๑. กลาวคําปราศรัยตอนรับ 
๒. แนะนําคณะวิทยากร 
๓. ชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๔. อธิบายวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
๕. อธิบายวิธีการบริหารจัดการในการฝกอบรม 
๖. อธิบายถึงวิธีการประเมินผลในการฝกอบรม 

การกลาวตอนรับแสดงความรูสึกอยางจริงใจ เปรียบเสมือนลูกเสือวิสามัญและคณะวิทยากรอยูรวมกัน
เหมือนญาติพ่ีนอง เหมือนเพ่ือนสนิท ทําใหการอยูรวมกันระหวางการฝกอบรมมีความสุข 

ผูอํานวยการฝกอบรมควรกลาวดวยวา ลูกเสือวิสามัญแตละคนมีความรู มีทักษะและประสบการณ       
ท่ีจะได รับจากการฝกอบรมครั้ งนี้ดวย ฉะนั้น ขอใหลูกเสือวิสามัญทุกคนเห็นวาการฝกอบรมครั้งนี้              
เปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน 

การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดอาจประสบปญหาความยุงยากบาง เพราะวาลูกเสือ
วิสามัญยังมิไดรูจักคุนเคยกัน จึงเสนอแนะใหใชเวลาเล็กนอยกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือวิทยากรประจําหมูจะได
แนะนําสมาชิกไดรูจักกันและกัน 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการฝกอบรมและผูรับผิดชอบโครงการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมผูอํานวยการฝกอบรมและผูรับผิดชอบโครงการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม  
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๑๗

จงเริ่มงานใหตรงเวลาท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการฝกอบรมควรทําดังนี้ 
๑. กลาวคําปราศรัยตอนรับ 
๒. แนะนําคณะวิทยากร 
๓. ชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกอบรม 
๔. อธิบายวิธีการท่ีจะใชในการฝกอบรม 
๕. อธิบายวิธีการบริหารจัดการในการฝกอบรม 
๖. อธิบายถึงวิธีการประเมินผลในการฝกอบรม 

การกลาวตอนรับแสดงความรูสึกอยางจริงใจ เปรียบเสมือนลูกเสือวิสามัญและคณะวิทยากรอยูรวมกัน
เหมือนญาติพ่ีนอง เหมือนเพ่ือนสนิท ทําใหการอยูรวมกันระหวางการฝกอบรมมีความสุข 

ผูอํานวยการฝกอบรมควรกลาวดวยวา ลูกเสือวิสามัญแตละคนมีความรู มีทักษะและประสบการณ       
ท่ีจะไดรับจากการฝกอบรมครั้ ง น้ีดวย ฉะนั้น ขอใหลูกเสือวิสามัญทุกคนเห็นวาการฝกอบรมคร้ังนี้              
เปนการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณซึ่งกันและกัน 

การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดอาจประสบปญหาความยุงยากบาง เพราะวาลูกเสือ
วิสามัญยังมิไดรูจักคุนเคยกัน จึงเสนอแนะใหใชเวลาเล็กนอยกอนเริ่มบทเรียน เพ่ือวิทยากรประจําหมูจะได
แนะนําสมาชิกไดรูจักกันและกัน 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการฝกอบรมและผูรับผิดชอบโครงการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมผูอํานวยการฝกอบรมและผูรับผิดชอบโครงการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



20

 

๑๘

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น    

รวม    
 

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

 
 

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

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรงุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๙

            บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา   ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด       เวลา ๓๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

๑. มอบหีบอุปกรณ/การแตงกาย 
๒. การใชสมุดจดรายวิชา 
๓. แนะนําสถานท่ี 
๔. หมูและการเปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู 
๕. หนาท่ีของหมูบริการ 
๖. แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน 

จุดหมาย    
เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญไดทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได 
๒. รับผิดชอบงานประจําวันท่ีไดรับมอบหมายได 
๓. บอกรายละเอียดและข้ันตอนของพิธีเปดการฝกอบรมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
บรรยายประกอบการสาธิต หรือนําชมสถานท่ี     

ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
๒. อุปกรณสวนบุคคล  
๓. Power Point, วีดิทัศน 

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

เนื้อหาวิชา 
การปฏิบัติตนของลูกเสือวิสามัญ เพ่ือท่ีจะใหการฝกอบรมเปนไปตามความตองการของคณะผูให      

การฝกอบรมไดอยางดีนั้น ข้ึนอยูกับการชี้แจง แนะนําไดละเอียดมากนอยเพียงใด วิทยากรผูท่ีจะทําหนาท่ีชี้แจง
นั้น จะตองเปนผูมีบุคลิกลักษณะท่ีนาเลื่อมใสพอสมควร มีความรูและทักษะในการบริหารงานฝกอบรม      
เปนอยางดี พรอมกันนี้จะตองรูจักสถานท่ีท้ังหมดภายในคายฝกอบรมดวย จึงจะทําใหลูกเสือวิสามัญปฏิบัติตน
ไดถูกตองครบถวน ตามความมุงหมายของคณะผูใหการฝกอบรม นั่นก็คือ “การปฐมนิเทศ” การปฐมนิเทศจะ
ไดผลดีเพียงใดนั้น จะทราบผลไดในการปฏิบัติจากลูกเสือวิสามัญท่ีเขารับการฝกอบรมนั่นเอง 
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๑๙

            บทเรียนท่ี ๒ 
ช่ือวิชา   ปฐมนิเทศการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด       เวลา ๓๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

๑. มอบหีบอุปกรณ/การแตงกาย 
๒. การใชสมุดจดรายวิชา 
๓. แนะนําสถานท่ี 
๔. หมูและการเปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู 
๕. หนาท่ีของหมูบริการ 
๖. แนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติรวมกัน 

จุดหมาย    
เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญไดทราบรายละเอียดและแนวปฏิบัติ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันได 
๒. รับผิดชอบงานประจําวันท่ีไดรับมอบหมายได 
๓. บอกรายละเอียดและข้ันตอนของพิธีเปดการฝกอบรมได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
บรรยายประกอบการสาธิต หรือนําชมสถานท่ี     

ส่ือการสอน 
๑. เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 
๒. อุปกรณสวนบุคคล  
๓. Power Point, วีดิทัศน 

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

เนื้อหาวิชา 
การปฏิบัติตนของลูกเสือวิสามัญ เพ่ือท่ีจะใหการฝกอบรมเปนไปตามความตองการของคณะผูให      

การฝกอบรมไดอยางดีนั้น ข้ึนอยูกับการชี้แจง แนะนําไดละเอียดมากนอยเพียงใด วิทยากรผูท่ีจะทําหนาท่ีชี้แจง
นั้น จะตองเปนผูมีบุคลิกลักษณะท่ีนาเลื่อมใสพอสมควร มีความรูและทักษะในการบริหารงานฝกอบรม      
เปนอยางดี พรอมกันนี้จะตองรูจักสถานท่ีท้ังหมดภายในคายฝกอบรมดวย จึงจะทําใหลูกเสือวิสามัญปฏิบัติตน
ไดถูกตองครบถวน ตามความมุงหมายของคณะผูใหการฝกอบรม นั่นก็คือ “การปฐมนิเทศ” การปฐมนิเทศจะ
ไดผลดีเพียงใดนั้น จะทราบผลไดในการปฏิบัติจากลูกเสือวิสามัญท่ีเขารับการฝกอบรมนั่นเอง 
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๒๐

ผูท่ีจะทําหนาท่ีปฐมนิเทศนั้น ควรจะตองมีความรู ความเขาใจและทักษะตาง ๆ ดังนี้ คือ 
• การใชสมุดจดวิชา 
• การจัดหมู 
• การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 
• การจัดเตรียมสถานท่ี 
• การรักษาเวลา 
• ขอหามตาง ๆ ในการฝกอบรม 
• การรักษาพยาบาล 
• วิธีดําเนินการฝกอบรม 
• หนาท่ีหมูบริการ 
• การวัดผลหรือการประเมินผล 
• ฯลฯ 

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

• ผาผูกคอ  
• เครื่องหมายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงนายหมู และรองนายหมู 
• เครื่องหมายตําแหนงพลาธิการ  
• ปายชื่อ 
• เข็มกลัดซอนปลาย 
• เข็มเย็บผาพรอมดาย 
• ไมบรรทัด 
• สีเมจิก 
• สมุดจดบันทึกของผูเขารับการฝกอบรม 
• กรรไกร 
• คัตเตอร 
• อุปกรณใชฝกอบรมอ่ืนสําหรับการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 

 

๒๑

๒. การแตงกายในการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
 ผูเขารับการฝกอบรม 

๒.๑ แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
๒.๒ ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
๒.๓ หมวก การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด สวมหมวกทรงออน 
๒.๔ ปายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนตองติดปายชื่อท่ีเหนือกระเปาขางขวา  

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

๒.๕ เคร่ืองหมายหมู ใชอนุโลมตามเคร่ืองแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ติดแขนซาย
ประเภทวิสามัญใชริบบิ้นสีเปนแถบยาว  

๒.๖ เครื่องหมายนายหมู ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. นายหมูใช 
๒ แถบ ยาวตามกระเปารูปสี่เหลี่ยมผืนผา  

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

๓. โอกาสในการแตงกาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบครบ คือ 

ก. ในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
ข. ในพิธีประชุมรอบเสาธง (ตอนเชา) 
ค. เม่ือไดรับอนุญาตใหออกไปนอกบริเวณคายฝกอบรม (เพ่ือธุรกิจท่ีจําเปน) 
ง. เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจะนัดหมายเปนกรณีพิเศษ 

 การแตงกายอยางอ่ืน 
๑. แตงกายลําลอง คือ การแตงกายสุภาพ ใชเสื้อมีแขน ประกอบดวยหมวก ผาผูกคอ เครื่องหมายหมู 

เครื่องหมายนายหมู รองนายหมู พลาธิการ และปายชื่อ (หามสวมรองเทาแตะ) 
๒. แตงกายตามสบาย คือ การแตงกายสุภาพ (ใชเสื้อมีแขน - หามสวมรองเทาแตะ แตไมตองมีหมวก 

ผาผูกคอ สวนเครื่องหมายอ่ืน ๆ ควรติดไวเพ่ือจะไดทราบหมู และหนาท่ี โอกาสท่ีจะแตงกายตามสบาย       
เปนการเรียนตอนกลางคืน หรือเม่ือเลิกจากฝกอบรมประจําวันแลว 
๔. การใชสมุดจดวิชา 

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

หนาท่ี ๒ รายชื่อคณะผูใหการฝกอบรม เขียนเยื้องไปทางซายเพ่ือจะเหลือดานขวาของ
หนากระดาษไวสําหรับขอลายเซ็น 

หนาท่ี ๓ รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมในหมู ปฏิบัติเชนเดียวกับหนาท่ี ๒ 
หนาท่ี ๔  ขอความสําคัญของประธานผูกลาวเปด หรือผูรายงานท่ีเปนใจความสําคัญ 
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๒๑

๒. การแตงกายในการฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
 ผูเขารับการฝกอบรม 

๒.๑ แตงเครื่องแบบลูกเสือ ตามประเภทลูกเสือสําหรับการฝกอบรม  
๒.๒ ผาผูกคอ ใชผาผูกคอสําหรับการฝกอบรม  
๒.๓ หมวก การฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด สวมหมวกทรงออน 
๒.๔ ปายชื่อ ผูเขารับการฝกอบรมทุกคนตองติดปายชื่อท่ีเหนือกระเปาขางขวา  

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

๒.๕ เครื่องหมายหมู ใชอนุโลมตามเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ติดแขนซาย
ประเภทวิสามัญใชริบบิ้นสีเปนแถบยาว  

๒.๖ เครื่องหมายนายหมู ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใชแถบผาสีขาว กวาง ๑.๕ ซม. นายหมูใช 
๒ แถบ ยาวตามกระเปารูปสี่เหลี่ยมผืนผา  

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

๓. โอกาสในการแตงกาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบครบ คือ 

ก. ในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม 
ข. ในพิธีประชุมรอบเสาธง (ตอนเชา) 
ค. เม่ือไดรับอนุญาตใหออกไปนอกบริเวณคายฝกอบรม (เพ่ือธุรกิจท่ีจําเปน) 
ง. เม่ือผูอํานวยการฝกอบรมจะนัดหมายเปนกรณีพิเศษ 

 การแตงกายอยางอ่ืน 
๑. แตงกายลําลอง คือ การแตงกายสุภาพ ใชเสื้อมีแขน ประกอบดวยหมวก ผาผูกคอ เครื่องหมายหมู 

เครื่องหมายนายหมู รองนายหมู พลาธิการ และปายชื่อ (หามสวมรองเทาแตะ) 
๒. แตงกายตามสบาย คือ การแตงกายสุภาพ (ใชเสื้อมีแขน - หามสวมรองเทาแตะ แตไมตองมีหมวก 

ผาผูกคอ สวนเครื่องหมายอ่ืน ๆ ควรติดไวเพ่ือจะไดทราบหมู และหนาท่ี โอกาสท่ีจะแตงกายตามสบาย       
เปนการเรียนตอนกลางคืน หรือเม่ือเลิกจากฝกอบรมประจําวันแลว 
๔. การใชสมุดจดวิชา 

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

หนาท่ี ๒ รายชื่อคณะผูใหการฝกอบรม เขียนเยื้องไปทางซายเพ่ือจะเหลือดานขวาของ
หนากระดาษไวสําหรับขอลายเซ็น 

หนาท่ี ๓ รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมในหมู ปฏิบัติเชนเดียวกับหนาท่ี ๒ 
หนาท่ี ๔  ขอความสําคัญของประธานผูกลาวเปด หรือผูรายงานท่ีเปนใจความสําคัญ 
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๒๒

หนาท่ี ๕ ตารางการฝกอบรม 
หนาท่ี ๖ เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองบันทึกเก่ียวกับคําบรรยายของผูบรรยาย     

แตละวิชา ควรจะมีรูปแบบ ดังนี้ 
หัวขอบรรยาย 
• ผูบรรยายคือใคร 
• วัน/เดือน/ป ท่ีบรรยาย ควรเขียนท่ีมุมทางซายแตละหนา ตอจากนั้นแตละบรรทัดควรมีหัวขอยอย

ลงไปตามลําดับ  
• สมุดโนตวิชาเหมือนกระจกเงาของแตละคน วันสุดทายวิทยากรประจําหมู มีหนาท่ีตรวจและให

ขอคิดเห็นในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม 
• ปกหลังดานในสมุดของผูเขารับการฝกอบรม กําหนดใหมีการสอบในเรื่องคําปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือ การสเกตภาพประจําวัน ขอควรจําของผูเขารับการฝกอบรม หรือสิ่งท่ีควรนําไปปฏิบัติ 
๕. การจัดหมู 

ผูเขารับการฝกอบรมทุกคน ใชผาผูกคอของการฝกอบรมตามท่ีกําหนดและติดเครื่องหมายประจําหมู 
นอกจากนี้ ผูอํานวยการฝกอบรมจะเปนผูกําหนดใหมีการแตงกายแบบลําลองตามโอกาสอันสมควร  
 อัตรากําลังของหมูเปนไปตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชา
พิเศษ  
 เวลา ๑๒.๐๐ น. เปลี่ยนหนาท่ีภายในหมู เพ่ือทุกคนจะเรียนรูความรับผิดชอบภายในหมูระหวาง      
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๖. การปฏิบัติของผูเขารับการฝกอบรมในระหวางการฝกอบรม 

เวลา ๐๕.๓๐ น.  ต่ืน ทําภารกิจสวนตัว ออกกําลังกาย 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  รับประทานอาหาร 
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับการตรวจ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมรอบเสาธง รับฟงรายงานการตรวจ การเลนเพ่ือสุขภาพ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ชักธงลง รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ น. การฝกอบรม/กิจกรรม 
เวลา ๒๑.๓๐ น. สวดมนต ดับไฟ นอน 

๗. การเตรียมจัดสถานท่ีกินอยูหลับนอน   
เปนไปตามท่ีผูอํานวยการฝกกําหนด 

๘. ขอไมควรปฏิบัติ  
ไมสูบบุหรี่ระหวางเวลาการบรรยายและการปฏิบัติกิจกรรม ไมด่ืมของเมาในระหวางการฝกอบรม      

ไมมีการนําอาวุธหรือของผิดกฎหมายเขามาในสถานท่ีฝกอบรม 
๙. การตรงตอเวลาและการรักษาความสะอาด   

เปนไปตามตารางการฝกอบรมและขอกําหนด 

 

๒๓

๑๐. การรักษาพยาบาล   
เปนหนาท่ีของผูเขารับการฝกอบรมจะตองปฏิบัติและรักษาตนเอง และคายฝกอบรมจะตองจัด

เจาหนาท่ีฝายบริการและใหความสะดวกตลอดเวลาการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและสบายใจ 
๑๑. หนาท่ีหมูบริการ 

ใหเปนไปตามขอกําหนดเพ่ือความเหมาะสม แตละสถานท่ีในการฝกอบรม โดยจะกําหนดหมูบริการ      
ประจําวัน และหนาท่ีของหมูบริการแตละวันจะสิ้นสุดเวลา ๑๘.๐๐ น. 

หมูบริการมีหนาท่ีในการปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
๑๑.๑ การเตรียมและชักธงชาติข้ึนสูยอดเสาในตอนเชาเวลา ๐๘.๐๐ น. และชักธงลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 

การชักธงข้ึนและชักธงลง ใหปฏิบัติตามขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 
๑๑.๒ การทําความสะอาดสถานท่ีท่ีใชรวมกัน เชน หองน้ํา หองสวม หองเรียน บริเวณรอบเสาธง 
๑๑.๓ การจัดสถานท่ีชุมนุมรอบกองไฟ การเตรียมสถานท่ี ทําพวงมาลัย แจกันปา การทําความสะอาด

หลังการชุมนุมรอบกองไฟ 
๑๑.๔ การชวยเหลือจัดอุปกรณ เตรียมอุปกรณท่ีจะใชในการฝกอบรมตามท่ีวิทยากรกําหนด 
๑๑.๕ หนาท่ีอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๒. แนวปฏิบัติเม่ือวิทยากรเขา - ออก ในการใหความรู 
๑๒.๑ เม่ือวิทยากรเขาบรรยายแตละวิชา ใหผู เขารับการฝกอบรมยืนตรง แสดงความเคารพ 

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

(วันทยหัตถ) พรอมกลาวคําวา “ขอบคุณครับ/คะ” เอามือลงและนั่งลงท่ีเดิม 

 
          
 
 
 
 

ผูเขารับการฝกอบรมแสดงความเคารพผูเขารับการฝกอบรมแสดงความเคารพ  
 
๑๓. การรักษาส่ิงของมีคา 

ใหแตละหมูนําไปฝากไวท่ีวิทยากรประจําหมู และ/หรือ หากคายฝกอบรมใดมีสถานท่ีรับฝากของมีคา   
ท่ีปลอดภัย ใหนําไปฝากไว ณ ท่ีนั้น ท้ังน้ี เม่ือเกิดการสูญหาย เพ่ือนสมาชิกผูเขารับการฝกอบรมจะเกิด       
ความไมสบายใจ 
๑๔. กิจกรรมยามวาง (SPARE TIME ACTIVITY)  
 เปนท่ียอมรับกันวา กิจกรรมยามวางเปนอุปกรณในการฝกอบรมอยางไดผลดี เพราะวา 
  ๑๔.๑ กิจกรรมยามวางชวยใหผูอํานวยการฝกอบรมสามารถประเมินผลความสามารถของผูเขารับ 
การฝกอบรมไดรับความรูมากนอยเพียงไร หากวายังมีอะไรบกพรอง ควรจะสอนอะไรเพ่ิมเติมให 
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๒๓
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๒๔

๑๔.๒ ฝายผูเขารับการฝกอบรมเอง ก็ปรารถนาจะทดสอบความรูของตนวาไดรับความรูไปมากนอย
เพียงไร และมีโอกาสท่ีจะเสาะหาความรู ความเขาใจจากวิทยากรในประเด็นท่ีตนเองยังไมเขาใจ 

๑๔.๓ กิจกรรมยามวาง เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีจะทําใหคณะผูใหการฝกอบรมและผูเขารับการฝกอบรม
ปรับตัวเขาหากัน มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน มีการหารือในการแกปญหาอ่ืน ๆ ทําใหเกิดความสนิทสนมกัน     
มากยิ่งข้ึน 

ขอควรระลึกถึงมีวา เม่ือใดใหกิจกรรมยามวางแกผูเขารับการฝกอบรมไปทําแลว ควรใหมีระยะเวลา
เพียงพอท่ีทุกคนจะศึกษาหาความรู ทําความเขาใจกับกิจกรรมยามวางท่ีใหไปกอน แลวจึงนัดหมายใหมาทํา 
การทดสอบ 

การทํากิจกรรมยามวางนั้น เปนเรื่องของผูเขารับการฝกอบรมแตละคนท่ีจะไปศึกษาหาความชํานาญ
เพ่ิมเติม ถาสงสัย จะถามหรือขอคําแนะนําจากเพ่ือนสมาชิกหรือวิทยากร 

กิจกรรมยามวาง อาจจัดใหมีในเรื่อง ตอไปนี้ 
๑. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๒. การสเกตภาพ 
๓. กิจกรรมหรือทักษะอยางอ่ืนท่ีผูอํานวยการฝกจะเห็นสมควร  

๑๕. การวัดผลหรือประเมินผลในระหวางการฝกอบรม 
ผูท่ีเขารับการฝกอบรมผานหรือไมผานการฝกอบรม พิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 
๑๕.๑ ผู เขารับการฝกอบรมจะขาดการฝกอบรมไมเกิน ๓ ชั่วโมง และตองไดรับอนุญาตจาก

ผูอํานวยการฝกอบรมเปนผูพิจารณาเปนราย ๆ โดยจัดทําบันทึกขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรผานวิทยากร
ประจําหมู 

๑๕.๒ ระบบหมู 
๑๕.๓ ความต้ังใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรมในระหวางการฝกอบรม 
๑๕.๔ การสอบกิจกรรมยามวาง 
๑๕.๕ สมุดจดรายวิชา 
๑๕.๖ ผูอํานวยการฝกอบรม เปนผูประเมินจากการสังเกตพิจารณาของวิทยากรประจําหมู และ

วิทยากรอ่ืน ๆ  
 
 

        
 
 
 
 
 

ความตั้งใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรมความตั้งใจและสนใจในการเขารวมกิจกรรม  
 
 
 

 

๒๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการสาธิตและปฏิบัติ    

รวม    
 

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

 
 

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

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรุง 
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๒๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการฟงบรรยาย 
หมู............................... 

ลําดับ พฤติกรรม คุณภาพการปฏิบัต ิ
๓ ๒ ๑ 

๑ มีความกระตือรือรนใหความสนใจในการฟงบรรยาย    

๒ มีสวนรวมในการสาธิตและปฏิบัติ    
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ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 
          (...............................................) 

 
 

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

 
 

เกณฑการตัดสินคุณภาพ 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๕ - ๖ ดี 
๓ - ๔ พอใช 

๒ ปรับปรุง 
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๒๖

            บทเรยีนท่ี ๓ 
ช่ือวิชา โครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด             เวลา ๖๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

๑. ประวัติความเปนมาของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๒. การสรางทัศนคติท่ีดีตอโครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

จุดหมาย 
 เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ โดยสามารถนําสาระสําคัญของการลูกเสือวิสามัญชอสะอาดไปประยุกต
เพ่ือการปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการใชชีวิตประจําวัน   
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายประวัติความเปนมาของโครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 
๒. ระบุภารกิจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได 
๓. อธิบายวากิจการลูกเสือวิสามัญสนับสนุนโครงการลูกเสือชอสะอาดได 
๔. อธิบายสัญลักษณของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 

วิธีสอน 
๑. นําเขาสูบทเรียนและชี้แจงวัตถุประสงค (เพลงความซ่ือสัตย)     ๕  นาที 
๒. บรรยายความเปนมา ๒๐  นาที 
๓. อภิปรายกลุม ๑๕  นาที 
๔. นําเสนอ ๑๕  นาที 
๕. สรุปบทเรียน ซักถาม        ๕  นาที 

ส่ือการสอน 
๑. ภาพนิ่งหรือวีดิทัศน 
๒. เอกสารประกอบการเรียน 

ประเมินผลงาน 
๑. สังเกตความรวมมือในการทํางานรวมกัน 
๒. การรายงานของท่ีประชุมกลุม 
๓. อภิปราย ซักถาม 

เนื้อหา 
 ภูมิหลัง 
 การทุจริตไมซ่ือตรง หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ปจจุบันมีสูงมาก ไมมีแนวโนมท่ีจะหยุด
หรือลดลง การจัดอันดับภาพลักษณปญหาทุจริตในเชิงปริมาณของโลกประจําป ๒๕๕๕ จาก ๑๗๖ ประเทศ  
ท่ัวโลก ประเทศไทยอยูในอันดับ ๘๘ และอยูในอันดับ ๑๑ จาก ๒๑ ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย สวนความ
รุนแรงของปญหาทุจริตในเชิงคุณภาพน้ัน คานิยมของสังคมไทยมีแนวโนมเปลี่ยนไปในทิศทางตรงขามกับ
คุณธรรม จริยธรรม จนทําใหการทุจริตเปนการยอมรับจากสังคมไทยในบางระดับแลว เชน ยอมใหเกิด        
การทุจริตในสังคมเพ่ือแลกกับผลประโยชนท่ีมากกวาหลายเทา แนวความคิดเชนนี้ทําใหความม่ันคงทาง

 

๒๗

คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยลมเหลวโดยสิ้นเชิง และในปจจุบันการทุจริตมีรูปแบบซับซอนมาก เชน        
การทุจริตเชิงนโยบาย การมีผลประโยชนทับซอนและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงรูปแบบ      
การทุจริตเปนการทุจริตท่ีผสมกลมกลืนกับการทุจริตแบบเกา เปนการขยายตัวการทุจริตพรอมกับ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนเรื่องท่ีภาครัฐ สังคมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จะตองแสวงหาแนวทางใหมเพ่ือแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ ดวยการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใหเปนเกราะคุมกันสังคมในการปองกันทุจริต นอกจากนั้น การสงเสริมระบบการศึกษา
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู สรางทัศนคติ คานิยมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดกับคนใน
สังคม ท้ังดานมิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางดานสถาบัน ก็จะทําใหการตอตานการทุจริต
มีความรัดกุมรอบดานมากข้ึน 
 กําเนิด ป.ป.ช. 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน จึงกําหนดการพัฒนาระบบตรวจสอบ โดยกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
องคกรอิสระ เพ่ือเปนกลไกในการปฏิบัติงานซ่ึงเรียกวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ หรือเรียกโดยท่ัวไปวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงเปนกลไกท่ีมีอํานาจโดยตรงในการปองปรามการทุจริต  
ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี 

๑. ดานปองกันการทุจริต ดานตัวระบบ และดานตัวบุคคล 
๒. ดานตรวจสอบทรัพยสิน เชน กรณีร่ํารวยผิดปกติของเจาหนาท่ีรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
๓. ดานปราบปรามการทุจริต มีอํานาจในการไตสวนถอดถอนออกจากตําแหนง หรือเพ่ือดําเนินคดี      

ทางอาญา 
 สูภูมิภาค 
 การท่ีประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเปนอยางมาก แมวาจะมีการบัญญัติต้ังคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แลวก็ตาม แตเน่ืองจากประเทศไทยมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงตอง      
มีการจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ี
หลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ 
เพ่ือเผยแพรความรูใหแกประชาชนทุกระดับตระหนักถึงผลเสียจากการทุจริต และเสริมสรางทัศนคติ คานิยม
เก่ียวกับความซ่ือสัตยในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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๒๗

คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยลมเหลวโดยสิ้นเชิง และในปจจุบันการทุจริตมีรูปแบบซับซอนมาก เชน        
การทุจริตเชิงนโยบาย การมีผลประโยชนทับซอนและการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงรูปแบบ      
การทุจริตเปนการทุจริตท่ีผสมกลมกลืนกับการทุจริตแบบเกา เปนการขยายตัวการทุจริตพรอมกับ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เปนเรื่องท่ีภาครัฐ สังคมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จะตองแสวงหาแนวทางใหมเพ่ือแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ ดวยการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใหเปนเกราะคุมกันสังคมในการปองกันทุจริต นอกจากนั้น การสงเสริมระบบการศึกษา
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู สรางทัศนคติ คานิยมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดกับคนใน
สังคม ท้ังดานมิติทางสังคมวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางดานสถาบัน ก็จะทําใหการตอตานการทุจริต
มีความรัดกุมรอบดานมากข้ึน 
 กําเนิด ป.ป.ช. 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มีเจตนารมณคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชน จึงกําหนดการพัฒนาระบบตรวจสอบ โดยกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
องคกรอิสระ เพ่ือเปนกลไกในการปฏิบัติงานซ่ึงเรียกวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ หรือเรียกโดยท่ัวไปวา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงเปนกลไกท่ีมีอํานาจโดยตรงในการปองปรามการทุจริต  
ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี 

๑. ดานปองกันการทุจริต ดานตัวระบบ และดานตัวบุคคล 
๒. ดานตรวจสอบทรัพยสิน เชน กรณีร่ํารวยผิดปกติของเจาหนาท่ีรัฐ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
๓. ดานปราบปรามการทุจริต มีอํานาจในการไตสวนถอดถอนออกจากตําแหนง หรือเพ่ือดําเนินคดี      

ทางอาญา 
 สูภูมิภาค 
 การท่ีประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเปนอยางมาก แมวาจะมีการบัญญัติต้ังคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แลวก็ตาม แตเน่ืองจากประเทศไทยมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงตอง      
มีการจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (กรรมการ ป.ป.จ.) ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ี
หลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามทุจริต โดยประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ 
เพ่ือเผยแพรความรูใหแกประชาชนทุกระดับตระหนักถึงผลเสียจากการทุจริต และเสริมสรางทัศนคติ คานิยม
เก่ียวกับความซ่ือสัตยในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
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ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป

 
เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดนํ้าและมีขนาดกวาง 

และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโล และแบงพ้ืนท่ีเป
สวนบน 
สวนท่ีสอง 

ประกอบอยูดานหนา 
สวนท่ีสาม 

กงจักร เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยู
 
ความหมายของสัญลักษณ 
                                                                                                                              
  
   
  
 
 
รัศมี  
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 

โล 
 
 

รัศมี 
 

อุณาโลม
 

๒๘

ตราสัญลักษณสํานักงาน ป.ป.ช.  

 

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป

เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดนํ้าและมีขนาดกวาง ๒ ใน ๓ ของความสูง
และรัศมีโดยรอบ ดานลางเปนโล และแบงพ้ืนท่ีเปน ๓ สวน คือ 

 เปนพานรัฐธรรมนูญ 
 อยูดานลางขวาของโล เปนรูปตุลแขวนอยูบนดามพระขรรค มีธรรมจัก

 อยูดานลางซายของโลเปนรูปกงจักร และมีลูกศรกับสายฟา
เบื้องลางของโลเปนริบบิ้น หรือโบรองอยูดานลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น

                                                                                                                             

  

หมายถึง  การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงาน ป
 ซ่ึงเปนการปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต

 

 หมายถึง การแผไพศาล 

อุณาโลม หมายถึง มหาบุรุษ ความยิ่งใหญ 

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณหรือเครื่องหมายสํานักงาน ป.ป.ช. 

ของความสูง ประกอบดวยอุณาโลม

ดามพระขรรค มีธรรมจักร

นรูปกงจักร และมีลูกศรกับสายฟาไขวสอดใน
ดานลาง และบนแถบโบจะมีชอชัยพฤกษผูกวางไวบนริบบิ้น 

                                                                                                                                 

การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงาน ป.ป.ช.  
องกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต  

 

๒๙

ในโลดังกลาวไดแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๓ สวน คือ 
 
 

๑. พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง  กฎหมายสูงสุดของประเทศเปนศูนยอํานาจรัฐ 
และกอใหเกิดมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึน 

 
 

๒. ตุลหรือตาชั่งและธรรมจักร หมายถึง  ความยุติธรรมและคุณธรรม 
 
 
 

๓. กงจักร สายฟาและลูกศร    หมายถึง ความรวดเร็วในการปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

โบและชอชัยพฤกษ หมายถึง  ความมีชัยชนะท่ีม่ังคง ตามแนวปณิธานแหง         
ความต้ังใจท่ีแนวแนและแข็งแกรงของ ป.ป.ช. 
ทอดตัววางอยูบนความออนโยนท่ีนุมนวลของ
พ้ืนฐานองคกร 

 
ความหมายของสีท่ีใชประกอบในตราสัญลักษณ 

สีมวง  ใชประกอบเปนสี พ้ืนของโล  หมายถึง วันท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนการกอกําเนิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประกาศใช ซ่ึงเปนวันเสาร 
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การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใช ซ่ึงเปนวันพุธ 

 สีทอง  ใชประกอบเปนสีสําหรับองคประกอบของสัญลักษณ หมายถึง ความเปนมงคล           
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๒๙

ในโลดังกลาวไดแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๓ สวน คือ 
 
 

๑. พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง  กฎหมายสูงสุดของประเทศเปนศูนยอํานาจรัฐ 
และกอใหเกิดมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึน 

 
 

๒. ตุลหรือตาชั่งและธรรมจักร หมายถึง  ความยุติธรรมและคุณธรรม 
 
 
 

๓. กงจักร สายฟาและลูกศร    หมายถึง ความรวดเร็วในการปราบปรามการทุจริต 
 
 
 

โบและชอชัยพฤกษ หมายถึง  ความมีชัยชนะท่ีม่ังคง ตามแนวปณิธานแหง         
ความต้ังใจท่ีแนวแนและแข็งแกรงของ ป.ป.ช. 
ทอดตัววางอยูบนความออนโยนท่ีนุมนวลของ
พ้ืนฐานองคกร 

 
ความหมายของสีท่ีใชประกอบในตราสัญลักษณ 

สีมวง  ใชประกอบเปนสี พ้ืนของโล  หมายถึง วันท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ อันเปนการกอกําเนิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ช. ประกาศใช ซ่ึงเปนวันเสาร 

 สีเขียว  ใชประกอบเปนสีของริบบ้ิน หมายถึง วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย       
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศใช ซ่ึงเปนวันพุธ 

 สีทอง  ใชประกอบเปนสีสําหรับองคประกอบของสัญลักษณ หมายถึง ความเปนมงคล           
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

สังคม เพ่ืออํานวยตอการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะในดานความซ่ือสัตยสุจริต 

ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงาน ป
โดยผลงานท่ีชนะการประกวด คือ
สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิจกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง
พลังแหงความซ่ือสัตย บริสุทธิ์ และจริงใ

สัญลักษณ “ชอสะอาด
และครั้งนี้เปนโอกาสท่ีจะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งม่ัน
ความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเอง
โดยผานสัญลักษณสงเสริมคุณธรรมคว
ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย 
ผูกดวยโบสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนไวดวยกัน

 

 
คณะรัฐมนตรีรับทราบและใหหนวยงานภาครัฐ

ใชในกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม
  

มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟากระจาย
ออกมาโดยรอบ หลากหลายขนาดและรูปแบบ 
ผูกมัดรวมเปนชอเดียวกันดวยโบสีธงชาติไทย 
   แทนคนท้ังประเทศ ทุกเพศ วัย เ ช้ือชาติ 
ศาสนา ท่ีรวมกันทําความดี โดยเฉพาะในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ผลลัพธท่ีได คือ พลังพิเศษ
ท่ีเปลงออกมาสูคนรอบขาง 

คําวา "ชอสะอาด" 
   เ ขียนในรูปแบบลายมือ แสดงให เห็นถึง
ความมีชีวิตและอิสระ สื่อถึงความบริสุทธ์ิและ

๓๐

สัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี “ชอสะอาด”

. มีภารกิจในการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ื
การปองกันและปราบปรามการทุจริต การปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม

เฉพาะในดานความซ่ือสัตยสุจริต จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีตองดําเนินการ 
ดวยเหตุผลดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ช. จงึจัดใหมีการประกวดสัญลักษณข้ึนเพ่ือใชสื่อถึงคุณงามความดี  

โดยผลงานท่ีชนะการประกวด คือ "ชอสะอาด" ของนายกิตติบดี  บัวหลวงงาม สื่อถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ  
สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร

กชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิจกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง
พลังแหงความซ่ือสัตย บริสุทธิ์ และจริงใจ ใหเกิดข้ึนเปนเครือขายอยางยั่งยืนในชาติบานเมือง

ชอสะอาด” มีแนวคิดมาจากชอดอกไม ซ่ึงเปนของขวัญท่ีนิยมมอบ
และครั้งนี้เปนโอกาสท่ีจะรวมมอบของขวัญอันยิ่งใหญแดผูตั้งม่ันและดํารงตนในความซ่ือสัตยสุจริต 
ความดี ไมโกง ไมทุจริตตอตนเอง ตอผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย

สัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาดของคนบนแผนดินไทย
ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน

แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนไวดวยกัน 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะรัฐมนตรีรับทราบและใหหนวยงานภาครัฐ นําสัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี 
ใชในกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรมความดี ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ เม่ือวันท่ี 

 
 
 
 

มือสีขาวสะอาดปรากฏรัศมีสีฟากระจาย
ออกมาโดยรอบ หลากหลายขนาดและรูปแบบ 

มัดรวมเปนชอเดียวกันดวยโบสีธงชาติไทย  
แทนคนท้ังประเทศ ทุกเพศ วัย เ ช้ือชาติ 

ศาสนา ท่ีรวมกันทําความดี โดยเฉพาะในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต ผลลัพธท่ีได คือ พลังพิเศษ

โบสีธงชาติ ท่ีผูกชอเอาไว  
   แทนการรวมเปนหน่ึงเดียวกันของ
ทุก ๆ ความดี และนําพลังสะอาด
เหลาน้ีมอบเปนของขวัญตอบแทน
ประเทศชาติ
 

แสดงให เห็นถึง      
สื่อถึงความบริสุทธ์ิและ

” 

สริมสรางทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริตใหเกิดข้ึนใน
การปลูกจิตสํานึกและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

งจัดใหมีการประกวดสัญลักษณข้ึนเพ่ือใชสื่อถึงคุณงามความดี  
ของนายกิตติบดี  บัวหลวงงาม สื่อถึงความบริสุทธิ์และจริงใจ  

สะทอนใหเห็นถึงความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึงไดนําเผยแพรและขอความรวมมือจากองคกร หนวยงานภาครัฐ  
กชน และประชาชนท่ัวไป ใหนําไปใชในการจัดกิจกรรมจูงใจใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือสราง

ยั่งยืนในชาติบานเมือง 
ซ่ึงเปนของขวัญท่ีนิยมมอบใหกันในวาระสําคัญ  
และดํารงตนในความซ่ือสัตยสุจริต ดวยการทํา

ตอผูอ่ืน ตอชุมชน สังคม ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และประเทศชาติ  
มือขาวใสสะอาดของคนบนแผนดินไทย           

าติ ศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน       

นําสัญลักษณสงเสริมคุณธรรมความดี “ชอสะอาด”  
เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

โบสีธงชาติ ท่ีผูกชอเอาไว                   
แทนการรวมเปนหน่ึงเดียวกันของ

ๆ ความดี และนําพลังสะอาด
เหลาน้ีมอบเปนของขวัญตอบแทน
ประเทศชาติ 

 

 

 

 
สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบ

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ” 
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

๑. เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศท่ีอยูตรงกลาง หมายความวา ลูกเสือสามารถชี้แนวทางท่ี
ถูกตองของชีวิต เปรียบไดดังเข็มทิศท่ีสามารถชี้บอกทิศทาง 

๒. ปลายยอด 
คําปฏิญาณ ๓ ขอ ท่ีลูกเสือตองยึดถือ ซ่ึงมีความหมาย

ขอ ๑ 
เชื่อม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยของตน เคารพเทิดทูนท้ัง

ขอ ๒
ประโยชนตอผูอ่ืนในทุกโอกาส ทุกสถานการณ

ขอ ๓ 
ของลูกเสือซ่ึงเปนหลักยึดเหนี่ยวใหลูกเสือปฏิบัติแ

๓. ดาว ๕ แฉก 
หมายถึง คุณธรรม ๑๐ ประการของลูกเสือ  

ดวงดาวทางซาย

๓๑

เครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด” 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด 

ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด

ไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน
วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลี
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” ซ่ึงหมายถึง 

เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศท่ีอยูตรงกลาง หมายความวา ลูกเสือสามารถชี้แนวทางท่ี
ถูกตองของชีวิต เปรียบไดดังเข็มทิศท่ีสามารถชี้บอกทิศทาง  

ปลายยอด ๓ แฉก สวนบนของเครื่องหมายเปรียบเหมือนรหัสของลูกเสือ
ท่ีลูกเสือตองยึดถือ ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

๑ ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ลูกเสือจะตองมีความศรัทธา
เชื่อม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยของตน เคารพเทิดทูนท้ัง ๓ สถาบัน ดวยความซ่ือสัตย

๒ ขาจะชวยเหลือผู อ่ืนทุกเม่ือ  ลูกเสือจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
าส ทุกสถานการณ เทาท่ีจะทําได โดยเริ่มต้ังแตครอบครัว

๓ ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ลูกเสือตองปฏิบัติตนตามกฎ 
ของลูกเสือซ่ึงเปนหลักยึดเหนี่ยวใหลูกเสือปฏิบัติแตสิ่งดีงาม 

แฉก ๒ ดวง รวมท้ังหมด ๑๐ แฉก อยูท่ีกลีบซายขวาของ 
ประการของลูกเสือ   

ดวงดาวทางซาย คือ คุณธรรมขอท่ี ๑ - ๕ ซ่ึงลูกเสือพึงปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยดี คือ 
๑. ลูกเสือตองมีเกียรติเชื่อถือได (Honorable) 
๒. ลูกเสือตองมีใจจงรักภักดี (Loyal) 
๓. ลูกเสือตองเปนมิตรกับบุคคลท่ัวไป (Friendly) 
๔. ลูกเสือตองมีสัมมาคารวะ (Courteous) 
๕. ลูกเสือตองบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

สัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 

งไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 
หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศท่ีอยูตรงกลาง หมายความวา ลูกเสือสามารถชี้แนวทางท่ี

สวนบนของเครื่องหมายเปรียบเหมือนรหัสของลูกเสือ อันหมายถึง           

ลูกเสือจะตองมีความศรัทธา
ดวยความซ่ือสัตย 

กเสือจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
จนถึงสังคมภายนอก 

ลูกเสือตองปฏิบัติตนตามกฎ ๑๐ ขอ        

แฉก อยูท่ีกลีบซายขวาของ “Fleur-de-lis” นั้น

ซ่ึงลูกเสือพึงปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยดี คือ  

 

พ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน (Helpful) 
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สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบ

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ” 
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

๑. เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศท่ีอยูตรงกลาง หมายความวา ลูกเสือสามารถชี้แนวทางท่ี
ถูกตองของชีวิต เปรียบไดดังเข็มทิศท่ีสามารถชี้บอกทิศทาง 

๒. ปลายยอด 
คําปฏิญาณ ๓ ขอ ท่ีลูกเสือตองยึดถือ ซ่ึงมีความหมาย

ขอ ๑ 
เชื่อม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยของตน เคารพเทิดทูนท้ัง

ขอ ๒
ประโยชนตอผูอ่ืนในทุกโอกาส ทุกสถานการณ

ขอ ๓ 
ของลูกเสือซ่ึงเปนหลักยึดเหนี่ยวใหลูกเสือปฏิบัติแ

๓. ดาว ๕ แฉก 
หมายถึง คุณธรรม ๑๐ ประการของลูกเสือ  

ดวงดาวทางซาย

๓๑

เครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด” 

 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด 

ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด

ไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน
วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลี
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” ซ่ึงหมายถึง 

เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศท่ีอยูตรงกลาง หมายความวา ลูกเสือสามารถชี้แนวทางท่ี
ถูกตองของชีวิต เปรียบไดดังเข็มทิศท่ีสามารถชี้บอกทิศทาง  

ปลายยอด ๓ แฉก สวนบนของเครื่องหมายเปรียบเหมือนรหัสของลูกเสือ
ท่ีลูกเสือตองยึดถือ ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 

๑ ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ลูกเสือจะตองมีความศรัทธา
เชื่อม่ันในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยของตน เคารพเทิดทูนท้ัง ๓ สถาบัน ดวยความซ่ือสัตย

๒ ขาจะชวยเหลือผู อ่ืนทุกเม่ือ  ลูกเสือจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
าส ทุกสถานการณ เทาท่ีจะทําได โดยเริ่มต้ังแตครอบครัว

๓ ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ลูกเสือตองปฏิบัติตนตามกฎ 
ของลูกเสือซ่ึงเปนหลักยึดเหนี่ยวใหลูกเสือปฏิบัติแตสิ่งดีงาม 

แฉก ๒ ดวง รวมท้ังหมด ๑๐ แฉก อยูท่ีกลีบซายขวาของ 
ประการของลูกเสือ   

ดวงดาวทางซาย คือ คุณธรรมขอท่ี ๑ - ๕ ซ่ึงลูกเสือพึงปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยดี คือ 
๑. ลูกเสือตองมีเกียรติเชื่อถือได (Honorable) 
๒. ลูกเสือตองมีใจจงรักภักดี (Loyal) 
๓. ลูกเสือตองเปนมิตรกับบุคคลท่ัวไป (Friendly) 
๔. ลูกเสือตองมีสัมมาคารวะ (Courteous) 
๕. ลูกเสือตองบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน 

สัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 

งไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 
หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศท่ีอยูตรงกลาง หมายความวา ลูกเสือสามารถชี้แนวทางท่ี

สวนบนของเครื่องหมายเปรียบเหมือนรหัสของลูกเสือ อันหมายถึง           

ลูกเสือจะตองมีความศรัทธา
ดวยความซ่ือสัตย 

กเสือจะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
จนถึงสังคมภายนอก 

ลูกเสือตองปฏิบัติตนตามกฎ ๑๐ ขอ        

แฉก อยูท่ีกลีบซายขวาของ “Fleur-de-lis” นั้น

ซ่ึงลูกเสือพึงปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยดี คือ  
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๓๒

ดวงดาวทางขวา หมายถึง คุณธรรมขอท่ี ๖ - ๑๐ ซ่ึงวาดวยกฎขอบังคับโดยตรง คือ 
๖. ลูกเสือตองมีใจเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผ (Kind) 
๗. ลูกเสือตองเชื่อฟงคําสั่งสอน (Obedient) 
๘. ลูกเสือตองมีหนาตาย้ิมแยมแจมใสเบิกบาน แมในยามลําบาก หรือเผชิญ

อันตราย (Cheerful) 
๙. ลูกเสือตองมัธยัสถ (Thrifty) 

๑๐. ลูกเสือตองมีกาย วาจา ใจสะอาดบริสุทธิ์ (Clean) 
พ้ืนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ความซ่ือสัตยสุจริต 
เชือกสีมวง แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันเสาร  
คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย” สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ

ความมีคุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือ 

โครงการลูกเสือชอสะอาด เปนโครงการท่ีไปในทิศทางเดียวกับขบวนการระหวางประเทศ ซ่ึงกําหนด
โดยสหประชาชาติ ถือกําเนิดข้ึนหลังจากท่ีประชุมใหญสมัชชาสหประชาชาติ (United Nation) มีมติเห็นชอบ 

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention 
against Corruption - UNCAC, 2003) อยางเปนเอกฉันทเม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ จากนั้นประเทศภาคี
สมาชิกสหประชาชาติ ๑๙๑ ประเทศรวมท้ังประเทศไทย เขารวมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหวางวันท่ี ๙ - ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๔๖ ณ เมืองเมอริดา ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น สหประชาชาติจึงประกาศใหวันท่ี ๙ ธันวาคมของทุกป
เปนวันตอตานคอรรัปชันสากล (International Anti - Corruption Day) 

การเปนภาคีจะเกิดประโยชนแกประเทศไทยอยางมาก เน่ืองจากหัวใจสําคัญของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ กําหนดประเด็นความรวมมือท่ีสําคัญของภาคี ๓ 
ประการ ดังนี้  

๑. ดานมาตรการเชิงปองกัน : ทุกประเทศตองมุงปองกันปญหาการทุจริตเปนอันดับแรก  
๒. ดานการบัญญัติความผิดทางอาญา : ทุกประเทศตองถือวาการทุจริตทุกรูปแบบ คือ

อาชญากรรม 
๓. ดานความรวมมือระหวางประเทศ : ทุกประเทศตองใหความรวมมือในการทําใหอนุสัญญา

มีผลในทางปฏิบัติไดจริง 
การรณรงค "คอรัป 'ฉัน' ไมขอรับ" (Your NO Counts) เปนขบวนการระหวางประเทศ       

ซ่ึงโครงการพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) และสํานักงานวาดวย         
ยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) รวมกันจัดข้ึน
ในวันตอตานการทุจริตสากล เพ่ือสรางความตระหนัก รูถึงการทุจริต และวิธีตอตานการทุจริต 

การรณรงคนี้มีเปาหมายแสดงใหเห็นวา การทุจริตเปนท่ีกีดขวางความรวมมือในอันท่ีจะบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษเชนไร บอนทําลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเชนไร กับท้ังชักนําไปสู         
การละเมิดสิทธิมนุษยชน บิดเบือนการตลาด พาความวินาศมาสูคุณภาพชีวิต รวมถึงสงผลใหเกิดความผิดอาญา
ซ่ึงกระทํากันเปนองคการ การกอการราย และภยันตรายอ่ืนตอความม่ันคงของมนุษยเชนไร 

 
 
 

 

๓๓

กิจการลูกเสือวิสามัญกับโครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 

กิจการลูกวิสามัญ 
 สามารถพัฒนาการของเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง ๑๗ - ๑๘ ป ท้ังทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ 
สังคมและศีลธรรม ตามอุดมการณของเยาวชนนั้น ควรประกอบดวย 
 ๑. เปนท่ีดึงดูดใจและสนองความตองการและความสามารถของมวลสมาชิก 
 ๒. เปนการชวยเหลือใหเยาวชนไดมีเพ่ือนและสังคมท่ีดี 
 ๓. จัดใหมีประสบการณในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอยางมีความหมาย 

๔. เปดโอกาสใหเยาวชนไดทําการฝก และพัฒนาทักษะความสามารถในการเปนผูนําท่ีดี 
คติพจนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด คือ “บริการ” ถือเปนสวนหน่ึงของคําปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือท่ีวา “ขาฯ จะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
 กิจการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด มุงเนนในการตอบสนองความตองการของเยาวชน เพ่ือใหทําหนาท่ี 
ในการบริการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมท่ีเขาอยูอาศัย เปนการสรางนิสัยใหเยาวชนไมเปนคนเห็นแกตัวและ
พรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือใหบริการแกบุคคลและสังคม ท้ังนี้ เพ่ือเยาวชนไดเจริญเติบโต        
เปนผูใหญจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  
 การลูกเสือวิสามัญชอสะอาด พยายามจะชวยใหคนวัยหนุมท้ังหลายเปนตัวของตัวเองจะชวยให
สามารถดําเนินชีวิตของตนเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตามหนาท่ีของตน 

จุดมุงหมายของกิจการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
  ๑. สงเสริมการเปนพลเมืองดีของเยาวชน 
  ๒. การใหบริการแกชุมชนแกคณะลูกเสือแหงชาติ 
  ๓. จัดประสบการณตาง ๆ ท่ีมีประโยชนและทาทายความสามารถ เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
  ๔. ชวยใหเยาวชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคมและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ชวยใหเยาวชนไดมีสวนรวมอยางจริงจังในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติตามอุดมการณ      
ของคณะลูกเสือแหงชาติ  
 โครงการลูกเสือชอสะอาด จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนใหลูกเสือวิสามัญไดรับการฝกอบรม โดยการเรียนรู
ตามหลักสูตรวิสามัญชอสะอาดท้ังในและนอกสถานศึกษา ในการสรางทัศนคติท่ีดี ปลูกจิตสํานึกของการปองกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ สรางความซ่ือสัตย โปรงใสใหกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 
                        
                                              
 
 
 
  
 
     รวมกันแสดงความคิดเห็นและรายงานรวมกันแสดงความคิดเห็นและรายงาน  
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๓๓

กิจการลูกเสือวิสามัญกับโครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 

กิจการลูกวิสามัญ 
 สามารถพัฒนาการของเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง ๑๗ - ๑๘ ป ท้ังทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ 
สังคมและศีลธรรม ตามอุดมการณของเยาวชนนั้น ควรประกอบดวย 
 ๑. เปนท่ีดึงดูดใจและสนองความตองการและความสามารถของมวลสมาชิก 
 ๒. เปนการชวยเหลือใหเยาวชนไดมีเพ่ือนและสังคมท่ีดี 
 ๓. จัดใหมีประสบการณในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอยางมีความหมาย 

๔. เปดโอกาสใหเยาวชนไดทําการฝก และพัฒนาทักษะความสามารถในการเปนผูนําท่ีดี 
คติพจนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด คือ “บริการ” ถือเปนสวนหน่ึงของคําปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือท่ีวา “ขาฯ จะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
 กิจการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด มุงเนนในการตอบสนองความตองการของเยาวชน เพ่ือใหทําหนาท่ี 
ในการบริการชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมท่ีเขาอยูอาศัย เปนการสรางนิสัยใหเยาวชนไมเปนคนเห็นแกตัวและ
พรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือใหบริการแกบุคคลและสังคม ท้ังนี้ เพ่ือเยาวชนไดเจริญเติบโต        
เปนผูใหญจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  
 การลูกเสือวิสามัญชอสะอาด พยายามจะชวยใหคนวัยหนุมท้ังหลายเปนตัวของตัวเองจะชวยให
สามารถดําเนินชีวิตของตนเอง เปนผูมีความรับผิดชอบตามหนาท่ีของตน 

จุดมุงหมายของกิจการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
  ๑. สงเสริมการเปนพลเมืองดีของเยาวชน 
  ๒. การใหบริการแกชุมชนแกคณะลูกเสือแหงชาติ 
  ๓. จัดประสบการณตาง ๆ ท่ีมีประโยชนและทาทายความสามารถ เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
  ๔. ชวยใหเยาวชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคมและมีประสิทธิภาพ 
  ๕. ชวยใหเยาวชนไดมีสวนรวมอยางจริงจังในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติตามอุดมการณ      
ของคณะลูกเสือแหงชาติ  
 โครงการลูกเสือชอสะอาด จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนใหลูกเสือวิสามัญไดรับการฝกอบรม โดยการเรียนรู
ตามหลักสูตรวิสามัญชอสะอาดท้ังในและนอกสถานศึกษา ในการสรางทัศนคติท่ีดี ปลูกจิตสํานึกของการปองกัน
การทุจริต ประพฤติมิชอบ สรางความซ่ือสัตย โปรงใสใหกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 
                        
                                              
 
 
 
  
 
     รวมกันแสดงความคิดเห็นและรายงานรวมกันแสดงความคิดเห็นและรายงาน  
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๓๔

ใบงาน 
วิชา ลูกเสือวิสามัญกับโครงการลูกเสือชอสะอาด 

 
๑. ใหหมูของทานสงผูแทนหมูขับเสภา ประกอบความเปนมาของโครงการลูกเสือชอสะอาด (๓ นาที) 
๒. ใหหมูของทานอภิปรายหัวขอ “ความสุจริตมีความสําคัญตอชีวิตประจําวันอยางไร” แลวสรุปสง

ผูแทนหมูรายงานผลตอท่ีประชุมใหญ (๓ นาที) 
๓. ใหหมูของทานอภิปราย หัวขอ “โครงการชอสะอาด สามารถปองกันปราบปรามทุจริตไดดี

เพียงใด” แลวสรุปสงผูแทนหมูรายงานตอท่ีประชุมใหญ (๓ นาที) 
๔. ใหหมูของทานนําเสนอประสบการณการพบเห็นการทุจริตสวนบุคคล ซ่ึงอาจนําไปสูการเสียหาย      

อยางยิ่งสําหรับสังคม ๓ เรื่อง แลวสงผูแทนนําเสนอตอท่ีประชุมใหญ (๓ นาที) 
๕. ใหหมูของทานเขียนคํากลอนบรรยาย “วิธีการพัฒนา โครงการลูกเสือสะอาด” แลวสงผูแทนหมู

รายงานตอท่ีประชุม (๓ นาที) 
ใหแตละหมูรวมกันทํากิจกรรมตามหัวขอกิจกรรมขางตน โดยใชเวลา ๑๕ นาที แลวสงผูแทนหมู

นําเสนอตอท่ีประชุมใหญ (กลุมละ ๓ นาที) 
• หมูท่ี ๑  ทําขอ ๑     
• หมูท่ี ๒ ทําขอ ๒ 
• หมูท่ี ๓  ทําขอ ๓     
• หมูท่ี ๔  ทําขอ ๔ 
• หมูท่ี ๕  ทําขอ ๕  

    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๓๕

บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา       เวลา ๗๕ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๒. การแปลความหมายของคําปฏิญาณและของลูกเสือวิสามัญ 
๓. นําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญไดดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการเปนพลเมืองดี ตามกฎและคําปฏิญาณ
ของลูกเสือ นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการเปนพลเมืองท่ีดีได 
๒. อธิบายความหมาย ความสําคัญของจิตอาสาได 
๓. สามารถแปลความหมายของกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือได 
๔. นํากิจกรรมจิตอาสาและการเปนพลเมืองดีมาประยุกตกับกฎและคําปฏิญาณ มาใชในชีวิต 

ประจําวันได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. เตรียมความพรอม รองเพลงกฎของลูกเสือ 
๒. ใหลูกเสือศึกษา เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญจากใบความรูท่ี ๓ เรื่อง คําปฏิญาณ

และกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. ใหลูกเสือแตละหมูปฏิบัติตามใบงานท่ี ๓ 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง 
๒. ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. ใบงานท่ี ๓ เรื่อง ลูกเสือวิสามัญกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๔. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : การทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ตารางบันทึกผลการทดสอบทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
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๓๕

บทเรียนท่ี ๔ 
ช่ือวิชา  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพ่ือความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา       เวลา ๗๕ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๒. การแปลความหมายของคําปฏิญาณและของลูกเสือวิสามัญ 
๓. นําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

จุดหมาย 
 เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญไดดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการเปนพลเมืองดี ตามกฎและคําปฏิญาณ
ของลูกเสือ นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายความหมาย ความสําคัญของการเปนพลเมืองท่ีดีได 
๒. อธิบายความหมาย ความสําคัญของจิตอาสาได 
๓. สามารถแปลความหมายของกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือได 
๔. นํากิจกรรมจิตอาสาและการเปนพลเมืองดีมาประยุกตกับกฎและคําปฏิญาณ มาใชในชีวิต 

ประจําวันได 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. เตรียมความพรอม รองเพลงกฎของลูกเสือ 
๒. ใหลูกเสือศึกษา เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญจากใบความรูท่ี ๓ เรื่อง คําปฏิญาณ

และกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. ใหลูกเสือแตละหมูปฏิบัติตามใบงานท่ี ๓ 

ส่ือการสอน 
๑. เพลง 
๒. ใบความรูท่ี ๓ เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. ใบงานท่ี ๓ เรื่อง ลูกเสือวิสามัญกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๔. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การประเมินผล 
๑. วิธีการวัดผล : ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
๒. เครื่องมือวัดผล : การทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
๓. เกณฑการประเมินผล : ตารางบันทึกผลการทดสอบทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 
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๓๖

ใบความรูท่ี ๓ 
เรื่อง คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ 

 
ความหมายของคําปฏิญาณของลูกเสือ 
 คือ คําม่ันสัญญาท่ีลูกเสือไดใหไวดวยความสุจริตใจแกผูบังคับบัญชาตอหนาแถวหรือในพิธีการทาง
ลูกเสือ เปนหลักสากลท่ีลูกเสือทุกคนตองปฏิบัติเชนเดียวกันหมด ลูกเสือจะตองจดจําคําปฏิญาณใหได และ
ตองพยายามปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณอยางเต็มความสามารถ หรือใหดีท่ีสุด 
 คําปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ มี ๓ ขอ ดังนี้ 

ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา 
ขอ ๑ ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

หมายถึง ลูกเสือตองเคารพ ยกยองบูชาเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยไว 
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

ขอ ๒ ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ 
หมายถึง ลูกเสือเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี มีจิตเมตตากรุณาตอสัตว ตอคนท่ัวไป 

ยอมสละความสุขสวนตัวและมีจิตอาสา 
ขอ ๓ ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

หมายถึง ใหลูกเสือปฏิบัติตามกฎของลูกเสือท้ัง ๑๐ ขอ อยางเครงครัด และปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอ ไมหลีกเลี่ยง 

ทุกครั้งท่ีกลาวคําปฏิญาณลูกเสือทุกคนตองแสดงรหัส ลูกเสือไทยนิยมแสดงรหัสแบบอังกฤษ คือยืนใน
ทาตรง ยกมือขวาข้ึนเสมอไหล ขอศอกชิดลําตัว หันฝามือไปขางหนา นิ้วหัวแมมือกดปลายนิ้วกอยไว อีกสามนิ้ว
ท่ีเหลือเรียงชิดติดกันและเหยียดตรงข้ึนไป นิ้วท้ังสามท่ีเหยียดข้ึนไปนั้น มีความหมายถึง คําปฏิญาณของลูกเสือ
ท้ัง ๓ ขอ 
กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ ลูกเสือวิสามัญ และบุคลากรทางการลูกเสือ 

กฎของลูกเสือ หมายถึง ขอปฏิบัติท่ีลูกเสือตองยึดถือเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีและมีความซ่ือสัตย
สุจริต ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได 
ขอ ๒  ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ 
ขอ ๓  ลูกเสือมีหนาท่ีกระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 
ขอ ๔  ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพ่ีนองกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก 
ขอ ๕  ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 
ขอ ๖  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว 
ขอ ๗  ลูกเสือเชื่อฟงคําสั่งของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 
ขอ ๘  ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก 
ขอ ๙  ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 
ขอ ๑๐  ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ 

 
 

 

 

๓๗

ใบงานท่ี ๓ 
เรื่อง ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือเขียนระบุคุณลักษณะคุณธรรมและกฎของลูกเสือลงในใบงานท่ี ๓ ใหสมบูรณ (๑๕ นาที) 

๑. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความซ่ือสัตย   
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๒. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีน้ําใจและจิตอาสา
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๓. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความจงรักภักดีตอชาติ
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๔. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีวินัย
...................................................................................................................................................
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา.............................................................. 

๕. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของการตรงตอเวลา
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๖. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความกตัญูกตเวที
.................................................................................................................................................. 
ตรงกับกฎของลูกเสือขอ.................................กลาววา……………………………………………………… 

๗. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความประหยัด
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา ....................................................... 

๘. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสามัคคี 
...................................................................................................................................................  
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา .............................................................. 

๙. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของการรูหนาท่ีความรับผิดชอบ
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา .............................................................. 

๑๐. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความอดทน 
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา .............................................................. 
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๓๗

ใบงานท่ี ๓ 
เรื่อง ลูกเสือกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือเขียนระบุคุณลักษณะคุณธรรมและกฎของลูกเสือลงในใบงานท่ี ๓ ใหสมบูรณ (๑๕ นาที) 

๑. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความซ่ือสัตย   
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๒. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีน้ําใจและจิตอาสา
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๓. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความจงรักภักดีตอชาติ
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๔. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความมีวินัย
...................................................................................................................................................
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา.............................................................. 

๕. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของการตรงตอเวลา
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา............................................................... 

๖. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความกตัญูกตเวที
.................................................................................................................................................. 
ตรงกับกฎของลูกเสือขอ.................................กลาววา……………………………………………………… 

๗. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความประหยัด
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา ....................................................... 

๘. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความสามัคคี 
...................................................................................................................................................  
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา .............................................................. 

๙. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของการรูหนาท่ีความรับผิดชอบ
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา .............................................................. 

๑๐. คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของความอดทน 
................................................................................................................................................... 
ตรงกับกฎของลกูเสือขอ.................................กลาววา .............................................................. 
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๓๘

ใบงานท่ี ๓.๑ 
 
คําช้ีแจง ใหลูกเสือแตละหมูทดสอบทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือรายบุคคล โดยเลือกทดสอบกับ      

นายหมูของหมูใดหมูหน่ึง หลังจากทดสอบเสร็จเรียบรอยใหนายหมูบันทึกผลพรอมรายงานผล      
การทดสอบตอผูกํากับ สวนนายหมูแตละหมูใหทดสอบกับผูกํากับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

ทดสอบการทองกฎและคําปฏิญาณของทดสอบการทองกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือลูกเสือ  
 
 
 
 

ตารางบันทึกผลการทดสอบทองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
ขีดเครื่องหมาย    ลงในชองสําหรับผูท่ีผานการทดสอบ 

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล 
ผลการทดสอบ 

คําปฏิญาณ กฎ 
ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

      
      
      
      
      
      

สรุปผลการทดสอบ (จํานวน)     
 

หมูท่ีทดสอบ................................... 
   ลงชื่อ....................................ผูทดสอบ

                                            (....................................) 
    นายหมู หมู......................................... 

 

 

๓๙

บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา  วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด       เวลา ๗๕ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ใหรูและเขาใจความหมายของวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ ท่ีมี        
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคมและประเทศชาติ 

๒. ใหมีความรู ความเขาใจเรื่องความมีวินัย นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
จุดหมาย ลูกเสือวิสามัญไดเรียนรูและเขาใจในเรื่องความมีวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือ
วิสามัญชอสะอาด ท่ีมีผลตอสังคมและประเทศชาติ 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายถึงความสําคัญของการมีวินัยตอตนเองได 
๒. อธิบายถึงความสําคัญของการมีวินัยตอครอบครัวได 
๓. อธิบายถึงความสําคัญของการมีวินัยตอสังคมและประเทศชาติได 
๔. สามารถนําความมีวินัยมาใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายประกอบสื่อ ภาพสไลดและการสาธิต 
๒. การฝกภาคปฏิบัติ 
๓. ชมวีดิทัศน หรือภาพยนตร (ถามี) 

เนื้อหาวิชา 
 ประเทศชาติท่ีเจริญรุงเรือง และสามารถพัฒนาใหกาวหนาไดอยางรวดเร็ว ลวนแตพลเมืองของ
ประเทศนี้ ไดรับการฝกอบรมใหเปนผูมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ สําหรับ
ประเทศไทย จากประวัติศาสตรเปนท่ีประจักษวา การกอบกูอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนั้น เพราะความมีวินัยท่ีดีของบรรพบุรุษไทยยุคนั้น 

“...การมีวินัยมีความสามัคคีและรูจักหนาท่ี ถือกันวาเปนคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน       
แตในการสรางเสริมคุณสมบัติสามขอนี้ จะตองไมลืมวาวินัยสามัคคีและหนาท่ีนั้นเปนไดท้ังในทางบวกและ      
ทางลบ ซ่ึงยอมใหคุณหรือใหโทษไดมากเทา ๆ กันท้ังสองทาง เพราะฉะนั้น เม่ือจะอบรมจําเปนตองพิจารณา 
ใหถองแทแนชัดกอนวาเปนวินัยสามัคคีและหนาท่ีท่ีดี คือ ปราศจากโทษ เปนประโยชน เปนธรรมไมเคลือบแฝง
ไวดวยสิ่งชั่วราย เชน วินัย ก็ตองไมใชวินัยเพ่ือตน เพ่ือหมูคณะของตนเทานั้น ตองเปนวินัยเพ่ือคนทุกคน      
เพ่ือคนสวนใหญ เปนวินัยท่ีถูกตอง ท่ีเปนการสรางสรรค ทํานองเดียวกันการสามัคคีกัน ทําการหรือทําหนาท่ี
อยางใดอยางหนึ่ง ก็จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูล มิใชเพ่ือการเพ่ิมพูนประโยชนเฉพาะพวกตน         
แลวเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอนเสียหาย จึงเห็นไดวาการสรางวินัยสามัคคีและความรูจักหนาท่ีใหแกเยาวชน 
ตองกระทําดวยความเพงพินิจอยางละเอียดถ่ีถวนเปนพิเศษ มิฉะนั้น จะไมบังเกิดผลท่ีพึงประสงค หรือซํ้าราย
อาจกลับกลายเปนการทําลายอนาคต และความเจริญม่ันคงของชาติไปก็ได...” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทและ             
รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอังคารท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๒๖ 



41

 

๓๙

บทเรียนท่ี ๕ 
ช่ือวิชา  วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด       เวลา ๗๕ นาที 
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ใหรูและเขาใจความหมายของวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือวิสามัญ ท่ีมี        
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคมและประเทศชาติ 

๒. ใหมีความรู ความเขาใจเรื่องความมีวินัย นําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
จุดหมาย ลูกเสือวิสามัญไดเรียนรูและเขาใจในเรื่องความมีวินัย และความเปนระเบียบเรียบรอยของลูกเสือ
วิสามัญชอสะอาด ท่ีมีผลตอสังคมและประเทศชาติ 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายถึงความสําคัญของการมีวินัยตอตนเองได 
๒. อธิบายถึงความสําคัญของการมีวินัยตอครอบครัวได 
๓. อธิบายถึงความสําคัญของการมีวินัยตอสังคมและประเทศชาติได 
๔. สามารถนําความมีวินัยมาใชในชีวิตประจําวันได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายประกอบสื่อ ภาพสไลดและการสาธิต 
๒. การฝกภาคปฏิบัติ 
๓. ชมวีดิทัศน หรือภาพยนตร (ถามี) 

เนื้อหาวิชา 
 ประเทศชาติท่ีเจริญรุงเรือง และสามารถพัฒนาใหกาวหนาไดอยางรวดเร็ว ลวนแตพลเมืองของ
ประเทศน้ี ไดรับการฝกอบรมใหเปนผูมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ สําหรับ
ประเทศไทย จากประวัติศาสตรเปนท่ีประจักษวา การกอบกูอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนั้น เพราะความมีวินัยท่ีดีของบรรพบุรุษไทยยุคนั้น 

“...การมีวินัยมีความสามัคคีและรูจักหนาท่ี ถือกันวาเปนคุณสมบัติสําคัญประจําตัวของคนทุกคน       
แตในการสรางเสริมคุณสมบัติสามขอนี้ จะตองไมลืมวาวินัยสามัคคีและหนาท่ีนั้นเปนไดท้ังในทางบวกและ      
ทางลบ ซ่ึงยอมใหคุณหรือใหโทษไดมากเทา ๆ กันท้ังสองทาง เพราะฉะนั้น เม่ือจะอบรมจําเปนตองพิจารณา 
ใหถองแทแนชัดกอนวาเปนวินัยสามัคคีและหนาท่ีท่ีดี คือ ปราศจากโทษ เปนประโยชน เปนธรรมไมเคลือบแฝง
ไวดวยสิ่งชั่วราย เชน วินัย ก็ตองไมใชวินัยเพ่ือตน เพ่ือหมูคณะของตนเทานั้น ตองเปนวินัยเพ่ือคนทุกคน      
เพ่ือคนสวนใหญ เปนวินัยท่ีถูกตอง ท่ีเปนการสรางสรรค ทํานองเดียวกันการสามัคคีกัน ทําการหรือทําหนาท่ี
อยางใดอยางหน่ึง ก็จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูล มิใชเพ่ือการเพ่ิมพูนประโยชนเฉพาะพวกตน         
แลวเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอนเสียหาย จึงเห็นไดวาการสรางวินัยสามัคคีและความรูจักหนาท่ีใหแกเยาวชน 
ตองกระทําดวยความเพงพินิจอยางละเอียดถ่ีถวนเปนพิเศษ มิฉะนั้น จะไมบังเกิดผลท่ีพึงประสงค หรือซํ้าราย
อาจกลับกลายเปนการทําลายอนาคต และความเจริญม่ันคงของชาติไปก็ได...” 

พระราชดํารัสพระราชทานแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ ในโอกาสเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทและ             
รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอังคารท่ี ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๒๖ 
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๔๐

วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ไดทรงมี
พระบรมราโชวาทเก่ียวกับเรื่องวินัยไวหลายประการ ในโอกาสตาง ๆ กันวา 

“สามัคคี  มีวินัย  คือปจจัยสรางชาติ” 
“ระเบียบวินัยดี  เปนสิ่งชี้ความเจริญ” 
“ถาต้ังใจศึกษาฝกหัดตนตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของลูกเสือใหแนวแนตอไป ก็จะมีความรู

ความดี ความเจริญอยางเต็มท่ี และสามารถท่ีจะคุมครองรักษาประเทศชาติไวไดอยางแนนอน” 
    “หลักการและจรรยาของลูกเสือนั้น เม่ือไดฝกหัดอบรมใหถูกตองครบถวนโดยบริสุทธิ์แลว ยอมจะทํา
ใหบุคคลมีจิตใจท่ีพรอมเพรียง มุงดีมุงเจริญตอกันยิ่งข้ึน และเขมแข็งเชื่อม่ันในความดีงามมากข้ึน ท้ังมีระเบียบ
วินัยท่ีดี มีความเขาใจอันถูกตองในเรื่องประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ ทําใหสามารถเปนท่ีพ่ึงของตนเอง 
และของผูอ่ืนไดในท่ีสุด” 

“วินัย” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ วา “การอยูในระเบียบแบบแผนและ
ขอบังคับ ขอปฏิบัติ” 

“วินัย” ไมใชเปนเรื่องของทหารหรือตํารวจเทานั้น เปนเรื่องของทุกคนในชาติ ไมวาจะอยูในฐานะ
ตําแหนงหนาท่ีการงานใด ๆ ในหนวยราชการ องคการ หางราน แมแตงานสวนตัว ยอมตองการไดผูท่ีมีระเบียบ
วินัยเขามารวมดวยกันท้ังนั้น 

“วินัย เปนการจัดสรรโอกาส ทําใหชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาสเกิดข้ึน ทําใหทําอะไร
ไดคลอง ดําเนินชีวิตไดสะดวก ดําเนินกิจการไดสะดวก ถาชีวิตและสังคมไมมีระเบียบไมเปนระบบ ก็จะสูญเสีย
โอกาสในการท่ีจะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมใหเปนไปดวยดี ตลอดจนทําใหการพัฒนาไดผลดี ทําไมจึง
ตองจัดระเบียบ ทําไมจึงตองมีวินัย” โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ตัดตอนจาก "วินัยเรื่องท่ีใหญกวา
ท่ีคิด" 

พระพุทธเจาตรัสวา เม่ือพระอาทิตยจะอุทัย ยอมมีแสงเงินแสงทองข้ึนมากอน ฉันใด ชีวิตท่ีดีงาม        
จะเกิดข้ึน โดยมีความถึงพรอมดวยศีลหรือความมีวินัยนี้ เปนสิ่งบงบอกเบื้องแรกดวย ฉันนั้น ถาคนต้ังอยูในวินัย
มีศีลแลว ก็ม่ันใจไดวาชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน เทากับวาพระพุทธเจาตรัสใหคํารับรองไววาศีลหรือความมีวินัย     
เปนรุงอรุณของการศึกษา เปนสัญญาณวามนุษยจะมีการพัฒนาและมีชีวิตท่ีดีงามตอไป 

สําหรับการฝกอบรมของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด มีเปาหมายท่ีตองการใหผู ท่ีผานการฝกอบรม      
ตามหลักสูตรแลว มีความรูความเขาใจ และสามารถนําเอาวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยท่ีดีไปใชให      
เกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
ส่ือการสอน 

๑. สื่อแผนใส หรือภาพสไลด 
๒. วีดิทัศน หรือภาพยนตร (ถามี) 
๓. เครื่องหมายตาง ๆ หรือเอกสารประกอบ 

การประเมินผล 
๑. จากการสังเกตพฤติกรรม 
๒. การปฏิบัติการสาธิต 
๓. การซักถาม 

 

 

๔๑

วินัยในตนเองกับเยาวชนไทย   เอกสารประกอบ (๑) 
 
บทนํา 

ในอดีตเม่ือไมก่ีสิบปท่ีผานมานี่เอง เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีอยูในวัยท่ีมีพลัง     
มีความรูและสติปญญา พรอมท่ีจะแสดงพลังขับเคลื่อนใหสังคมมีสิ่งใหม ๆ ท่ีดีกวา กลาท่ีจะเรียกรอง      
ความยุติธรรมใหคงอยูคูในสังคมตอไป เปนตัวอยางของคนรุนหลัง และเปนความหวังของคนแกเฒา และ         
ไมคลอยตามกระแสวัฒนธรรมอ่ืนจนหลงลืมจุดยืนของตัวเอง ดังจะเห็นไดจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖         
เปนตน  

แตปจจุบัน เยาวชนไทยสวนหน่ึง ไมเพียงแตไมรักชาติ แครักตัวเองยังทําไมเปน สับสนในตัวเอง 
ดําเนินชีวิตอยางไรเปาหมาย ไมต้ังใจจริงท่ีจะศึกษาหาความรู มีคานิยมท่ีไมถูกตอง หนักไมเอาเบาไมสู        
รักความสบาย ในกระเปาหนังสือไมพบตําราเรียน สิ่งท่ีพบคือการตูนออกแนวโจงครึ่ม มือถือย่ีหอดัง 
เครื่องสําอาง บัตรเครดิต แถมยังเปนโรคเหงา อยูคนเดียวไมได โหยหา แสวงหาวิธีการตอบสนองความตองการ
ของตัวเองดวยวิธีการตาง ๆ นานา โดยไมคํานึงถึงความถูกตองและผลท่ีจะตามมา ใชชีวิตเวียนวายอยูใน       
หลุมดําอยางไมรูสึกตัว ขาวคราวท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุนเปนความเปลี่ยนแปลงจนนาใจหาย 

  เด็กวัยรุนไทยเขาสูยุคฟรีเซ็กซ มีตัวเลขท่ีนาต่ืนตะลึง เด็กไทยมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย ๑๕ ป 
ซ่ึงเด็กฝรั่งเฉลี่ยอยูท่ี ๑๗.๗ ป จึงเปนแนวโนมวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการเสียตัวเร็วท่ีสุดในโลก และ
จากการสํารวจแอแบ็คโพลกับกลุมนักเรียน ในกรุงเทพมหานคร พบวา การมีเพศสัมพันธของวัยรุนชายอยูใน 
วัย ๑๕ ป อายุนอยท่ีสุดพบอายุ ๙ ป สวนวัยรุนหญิงเฉลี่ย ๑๖ ป ตํ่าท่ีสุดท่ีพบคือ ๑๐ ป สวนนักศึกษาราชภัฏ
สวนกลาง ๙๓% มองเห็นเรื่องการมีเซ็กซ เซ็กซหมู การขายตัว การเปลี่ยนคูนอนเปนเรื่องปกติไปแลว และจาก
สถิติการทําแทงของเยาวชนไทย มีอัตราการทําแทงมากกวาเยาวชนของประเทศตะวันตก 

จากสถิติท่ีเกิดข้ึน นับเปนความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด เปนเพราะอะไร หลาย ๆ ฝาย
คงมีคําตอบ แตแนวทางการแกปญหานั้น การใหการศึกษาอยางเปนระบบ วิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนและม่ันคง 
นาจะเปนคําตอบท่ีดีท่ีสุด 
การศึกษากับเยาวชน 

เยาวชนท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีความรูคูคุณธรรม 
เปนกําลังของการพัฒนาสังคมในอนาคตไดนั้น ตองเปนผูไดรับการจัดประสบการณทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ซ่ึงประสบการณท่ีเหมาะสมท่ีถูกจัดข้ึน ท่ีเรียกไดวา ไดรับการศึกษาท่ีดีน้ัน 
ยอมจะสงผลใหผูเรียนมีความงอก เชน อานออกเขียนได มีความรูในแขนงวิชา ตาง ๆ มีระเบียบวินัยท่ีดี รูจัก
การแตงกายท่ีสุภาพ เหมาะสมกับโอกาส มีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวาจาไพเราะ มีคุณธรรมและศีลธรรม       
เปนรากแกวของการพัฒนาสังคมตอไป ปจจัยสวนบุคคลท่ีจะสงเสริมใหเปนผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะดังกลาว
ขางตนได ตองเปนผูมีวินัยในตนเอง  

ความสําคัญของวินัยในตนเองมีอยางนอย ๒ ประการ ประการท่ีหนึ่ง เหตุผลเก่ียวกับประโยชนสวนตัว
แตละบุคคล ในเรื่องการแสวงหาความรู เน่ืองจากปจจุบันมีอยูมากมาย ไมอาจบรรจุไวในหลักสูตรไดหมด         
แตละคนจึงควรแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกเหนือจากท่ีปรากฏในหลักสูตรของโรงเรียน ฉะน้ัน จึงจําเปน 
ตองฝกใหมีการควบคุมตนเอง มีความเฉลียวฉลาด และมีความเปนอิสระ เพ่ือจะไดแสวงหาความรูเพ่ิมเติมให
มากท่ีสุด ประการท่ีสอง ชุมชนจะเจริญและมีความม่ันคงยั่งยืนตอไปได จะตองอาศัยพลเมืองแตละคนทําความดี
และเสียสละใหแกชุมชน ไมแสวงหาประโยชนสวนตัวเองเทานั้น 
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๔๑

วินัยในตนเองกับเยาวชนไทย   เอกสารประกอบ (๑) 
 
บทนํา 

ในอดีตเม่ือไมก่ีสิบปท่ีผานมาน่ีเอง เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงถือวาเปนผูท่ีอยูในวัยท่ีมีพลัง     
มีความรูและสติปญญา พรอมท่ีจะแสดงพลังขับเคลื่อนใหสังคมมีสิ่งใหม ๆ ท่ีดีกวา กลาท่ีจะเรียกรอง      
ความยุติธรรมใหคงอยูคูในสังคมตอไป เปนตัวอยางของคนรุนหลัง และเปนความหวังของคนแกเฒา และ         
ไมคลอยตามกระแสวัฒนธรรมอ่ืนจนหลงลืมจุดยืนของตัวเอง ดังจะเห็นไดจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖         
เปนตน  

แตปจจุบัน เยาวชนไทยสวนหน่ึง ไมเพียงแตไมรักชาติ แครักตัวเองยังทําไมเปน สับสนในตัวเอง 
ดําเนินชีวิตอยางไรเปาหมาย ไมต้ังใจจริงท่ีจะศึกษาหาความรู มีคานิยมท่ีไมถูกตอง หนักไมเอาเบาไมสู        
รักความสบาย ในกระเปาหนังสือไมพบตําราเรียน สิ่งท่ีพบคือการตูนออกแนวโจงครึ่ม มือถือยี่หอดัง 
เครื่องสําอาง บัตรเครดิต แถมยังเปนโรคเหงา อยูคนเดียวไมได โหยหา แสวงหาวิธีการตอบสนองความตองการ
ของตัวเองดวยวิธีการตาง ๆ นานา โดยไมคํานึงถึงความถูกตองและผลท่ีจะตามมา ใชชีวิตเวียนวายอยูใน       
หลุมดําอยางไมรูสึกตัว ขาวคราวท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับพฤติกรรมของวัยรุนเปนความเปลี่ยนแปลงจนนาใจหาย 

  เด็กวัยรุนไทยเขาสูยุคฟรีเซ็กซ มีตัวเลขท่ีนาต่ืนตะลึง เด็กไทยมีเพศสัมพันธครั้งแรกอายุเฉลี่ย ๑๕ ป 
ซ่ึงเด็กฝรั่งเฉลี่ยอยูท่ี ๑๗.๗ ป จึงเปนแนวโนมวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีการเสียตัวเร็วท่ีสุดในโลก และ
จากการสํารวจแอแบ็คโพลกับกลุมนักเรียน ในกรุงเทพมหานคร พบวา การมีเพศสัมพันธของวัยรุนชายอยูใน 
วัย ๑๕ ป อายุนอยท่ีสุดพบอายุ ๙ ป สวนวัยรุนหญิงเฉลี่ย ๑๖ ป ตํ่าท่ีสุดท่ีพบคือ ๑๐ ป สวนนักศึกษาราชภัฏ
สวนกลาง ๙๓% มองเห็นเรื่องการมีเซ็กซ เซ็กซหมู การขายตัว การเปลี่ยนคูนอนเปนเรื่องปกติไปแลว และจาก
สถิติการทําแทงของเยาวชนไทย มีอัตราการทําแทงมากกวาเยาวชนของประเทศตะวันตก 

จากสถิติท่ีเกิดข้ึน นับเปนความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด เปนเพราะอะไร หลาย ๆ ฝาย
คงมีคําตอบ แตแนวทางการแกปญหานั้น การใหการศึกษาอยางเปนระบบ วิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจนและม่ันคง 
นาจะเปนคําตอบท่ีดีท่ีสุด 
การศึกษากับเยาวชน 

เยาวชนท่ีมีคุณภาพ ท่ีจะเติบโตเปนผูใหญท่ีมีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ มีความรูคูคุณธรรม 
เปนกําลังของการพัฒนาสังคมในอนาคตไดนั้น ตองเปนผูไดรับการจัดประสบการณทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ซ่ึงประสบการณท่ีเหมาะสมท่ีถูกจัดข้ึน ท่ีเรียกไดวา ไดรับการศึกษาท่ีดีนั้น 
ยอมจะสงผลใหผูเรียนมีความงอก เชน อานออกเขียนได มีความรูในแขนงวิชา ตาง ๆ มีระเบียบวินัยท่ีดี รูจัก
การแตงกายท่ีสุภาพ เหมาะสมกับโอกาส มีกิริยามารยาทเรียบรอย มีวาจาไพเราะ มีคุณธรรมและศีลธรรม       
เปนรากแกวของการพัฒนาสังคมตอไป ปจจัยสวนบุคคลท่ีจะสงเสริมใหเปนผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะดังกลาว
ขางตนได ตองเปนผูมีวินัยในตนเอง  

ความสําคัญของวินัยในตนเองมีอยางนอย ๒ ประการ ประการท่ีหนึ่ง เหตุผลเก่ียวกับประโยชนสวนตัว
แตละบุคคล ในเรื่องการแสวงหาความรู เนื่องจากปจจุบันมีอยูมากมาย ไมอาจบรรจุไวในหลักสูตรไดหมด         
แตละคนจึงควรแสวงหาความรูดวยตนเอง นอกเหนือจากท่ีปรากฏในหลักสูตรของโรงเรียน ฉะนั้น จึงจําเปน 
ตองฝกใหมีการควบคุมตนเอง มีความเฉลียวฉลาด และมีความเปนอิสระ เพ่ือจะไดแสวงหาความรูเพ่ิมเติมให
มากท่ีสุด ประการท่ีสอง ชุมชนจะเจริญและมีความม่ันคงยั่งยืนตอไปได จะตองอาศัยพลเมืองแตละคนทําความดี
และเสียสละใหแกชุมชน ไมแสวงหาประโยชนสวนตัวเองเทานั้น 
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๔๒

ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของไทย ยังไมไดผลเทาท่ีควร เพราะเทาท่ีผานมาคนไทยยังมีนิสัย     
ทําไดตามใจคือไทยแท ไมมีวินัยในตนเอง และดวยความขาดวินัยในตนเองนี้ นับวาเปนท่ีมาของปญหาสังคม
ตาง ๆ มากมาย ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย และดูเหมือนจะเพ่ิมความรุนแรงข้ึนทุกขณะ เชน ปญหาความประพฤติ
ของนักเรียน ปญหาการไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ และปญหาการมีพฤติกรรมท่ีเปนภัยตอสังคมในรูปแบบ
ตาง ๆ 

การท่ีบุคคลขาดวินัยในตนเอง มีผลทําใหขาดวินัยทางสังคมไปดวย เนื่องจากวินัยในตนเองเปนพ้ืนฐาน
ของการควบคุมตัวเองใหมีวินัยทางสังคม การมีวินัยในตนเอง จึงเปนสิ่งท่ีควรไดรับการสงเสริมเพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ของการควบคุมตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการสรางวินัยทางสังคม การมีวินัยจึงถือเปนพ้ืนฐานในการดําเนินกิจกรรม
ในสังคม และการรวมกันอยูของกลุม การปลูกฝงวินัยจะทําใหบุคคลยอมรับกฎเกณฑท่ีสังคมกําหนด และวินัย
ยังเปนวัฒนธรรมทางสังคม ซ่ึงจะทําใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ ทําใหพัฒนาตนเองสูความเปน
ผูใหญท่ีสามารถควบคุมตนเองได มีมโนธรรมท่ีดี และมีความม่ันคงทางอารมณ ดวยเหตุนี้การปลูกฝงความมี
วินัยในตนเองใหแกคนในชาติ เพ่ือสรางความเจริญรุงเรืองแกบานเมืองนั้น ควรเริ่มตนท่ีเยาวชน โดยให
ประพฤติและฝกฝนจนเปนนิสัย เพ่ือจะไดเปนผูใหญท่ีมีวินัยในอนาคต  
ลักษณะของผูมีวินัยในตนเอง 

พฤติกรรมของผูมีวินัยในตนเอง มีดังนี้ 
๑. มีความเชื่ออํานาจภายในตนเอง 
๒. มีความเปนผูนํา  
๓. มีความรับผิดชอบ 
๔. ตรงตอเวลา 
๕. เคารพตอระเบียบ กฎเกณฑท้ังตอหนาและรับหลังผูอ่ืน 
๖. มีความซ่ือสัตยสุจริต 
๗. รูจักหนาท่ีและกระทําตามหนาท่ีเปนอยางดี 
๘. รูจักเสียสละ 
๙. มีความอดทน 

๑๐. มีความต้ังใจเพียรพยายาม 
๑๑. ยอมรับผลการกระทําของตน 

พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย สามารถจัดกลุมได ๔ ลักษณะ คือ 
๑. มีความต้ังในในการทํางาน หมายถึง การทํางานท่ีไดรับหมายใหเสร็จสิ้น  
๒. เคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน หมายถึง การรูถึงสิทธิของตนเอง และการเคารพสิทธิ์ของผูอ่ืน เชน การไม

หยิบของของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 
๓. การตรงตอเวลา หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามเวลาท่ีกําหนด  
๔. การปฏิบัติตนตามระเบียบของหองเรียน หมายถึง การปฏิบัติตนตามกฎท่ีตกลงกันไว 
จากลักษณะการเปนผูมีวินัยดังกลาว จะชวยใหผูท่ีมีวินัยในตนเองเปนผูมีจริยธรรมท่ีดี สามารถดําเนิน

ชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และยังชวยพัฒนาสังคมใหดีข้ึนดวย 
 

 

๔๓

การปลูกฝง เสริมสรางและพัฒนาวินัยในตนเอง 
การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะตองเริ่มตนต้ังแตเด็กในวัยทารก และใหแรงจูงใจทางจริยธรรมแกเด็กท่ี

โตแลว การพัฒนาวินัยในตนเองจะตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันตาง ๆ ท่ีแวดลอมตัวเด็ก และตองใช
วิธีการกระตุนหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอยางเหมาะสมดวย 

๑. สถาบันท่ีมีสวนในการพัฒนาวินัยในตนเอง 
สถาบันท่ีมีสวนในการพัฒนาวินัยในตนเองใหแกเยาวชนในปจจุบัน ไดแก ครอบครัว การศึกษา 

ศาสนา ฯลฯ ซ่ึงบุคคลตาง ๆ ในสถาบันเหลานี้จะตองรวมมือและชวยเหลือในการพัฒนาวินัยในตนเองใหแก
เยาวชนไทย สถาบันหรือบุคคลท่ีมีสวนในการพัฒนาวินัยในตนเองใหแกเยาวชนไทย มีดังนี้คือ 

๑.๑ บิดา มารดา บานหรือสถาบันครอบครัว เปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดและเปนแหลงแรก         
ท่ีทําหนาท่ีปลูกฝงและหลอหลอม ตลอดจนถายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังเรื่อง
ระเบียบวินัยแกสมาชิกในครอบครัว ท้ังทางตรงโดยการอบรมสั่งสอน และทางออม ซ่ึงเด็กจะเฝาสังเกตลักษณะ
และการกระทําตาง ๆ ของผูเลี้ยงดู และยังตองทําหนาท่ีนี้ตอแมเด็กจะเขาไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียน
ระดับตาง ๆ แลวก็ตาม 

๑.๒ ญาติผูใหญและสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการปลูกฝงและหลอหลอม
จริยธรรมดานตาง ๆ ใหแกเด็กในครอบครัวเชนกัน โดยปกติเด็กจะเรียนรูเจตคติเชิงจริยธรรมจากผูใหญ     
ดวยการสังเกตและเลียนแบบ มากกวาท่ีจะไดจากการฟงคําสั่งของผูใหญโดยตรง ดังนั้น ถาหากผูใหญเปนผูมี
ลักษณะเดน เปนท่ียกยองบูชาแกเด็กมาก เด็กก็จะมีแนวโนมท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญมากข้ึนเทานั้น 

๑.๓ เพ่ือน ๆ ของเด็ก เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคานิยมทางจริยธรรมดานตาง ๆ 
เชนกัน โดยเฉพาะวัยรุนเวลาจะทําอะไรก็มักจะคลอยตามเพ่ือน ๆ การเรียนรูพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็ก
มิใชมาจากการรับจากเพ่ือนแตเพียงฝายเดียว แตยังไดมาจากการไดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน การเขาใจกัน
และกันในระหวางเด็กวัยเดียวกันเองดวย ซ่ึงเพ่ือนดังกลาวนี้รวมท้ังเพ่ือนในโรงเรียนและเพ่ือนนอกโรงเรียนดวย 

๑.๔ พระสงฆ หรือผูนําทางจริยธรรมและคุณธรรมในหมูบาน ตําบล หรืออําเภอ หรือทองถ่ิน 
ท่ีเด็กอยู ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของผูใหญในสังคมนั้น และไดรับมอบหมายใหเปนผูอบรมสั่งสอนดานจริยธรรม
แกประชาชนท้ังเด็กและผูใหญ การปฏิบัติธรรมของพระสงฆหรือผูนําทางศาสนาในทองถ่ินนั้น จะมีอิทธิพลตอ      
การปลูกฝงจริยธรรมดานตาง ๆ แกเด็กในทองถ่ินนั้นดวย 

๑.๕ สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร บทเพลงและ
หนังสือตาง ๆ เปนตน ตางก็มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ ตลอดจนรูปแบบ
พฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะวินัยในตนเอง ซ่ึงถาสื่อสารมวลชนเหลานี้ไมสนใจหรือไมรับผิดชอบในการปลูกฝง
จริยธรรมท่ีดีแกเด็ก ก็อาจเปนเครื่องทําลายหรือขวางก้ันการปลูกฝงหลอหลอมใหเด็กเปนผูมีจริยธรรมท่ี         
ดีงาม โดยเฉพาะวินัยในตนเองดวย 

๑.๖ โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซ่ึงรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา การบริหารและ
การใหบริการตาง ๆ ในสถานศึกษา การเปนตัวอยางอันดีงามของครูอาจารย การเรียนการสอนวิชาตาง ๆ          
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับจริยศึกษา คือ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตาง ๆ       
ในสถานศึกษา ฯลฯ ก็มีอิทธิพลตอการปลูกฝงและสรางเสริมจริยธรรมท่ีดี โดยเฉพาะดานวินัยในตนเอง 

๑.๗ สถาบันอาชีพ การเขาสูอาชีพใด ๆ ของบุคคลก็ยอมมีกฎเกณฑระเบียบ แบบแผนปฏิบัติ
สําหรับกลุมอาชีพนั้น ๆ กฎเกณฑระเบียบดังกลาวนี้จะชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู ปรับตัวอยูรวมในกลุมอาชีพ
ดังกลาวไดในท่ีสุด ดังนั้น สถาบันอาชีพแตละอาชีพ ก็มีสวนท่ีสําคัญตอการเสริมสรางวินัยใหกับผูประกอบ
อาชีพดังกลาว 
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๔๓

การปลูกฝง เสริมสรางและพัฒนาวินัยในตนเอง 
การจะพัฒนาวินัยในตนเองจะตองเริ่มตนต้ังแตเด็กในวัยทารก และใหแรงจูงใจทางจริยธรรมแกเด็กท่ี

โตแลว การพัฒนาวินัยในตนเองจะตองอาศัยความรวมมือจากสถาบันตาง ๆ ท่ีแวดลอมตัวเด็ก และตองใช
วิธีการกระตุนหรือพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กอยางเหมาะสมดวย 

๑. สถาบันท่ีมีสวนในการพัฒนาวินัยในตนเอง 
สถาบันท่ีมีสวนในการพัฒนาวินัยในตนเองใหแกเยาวชนในปจจุบัน ไดแก ครอบครัว การศึกษา 

ศาสนา ฯลฯ ซ่ึงบุคคลตาง ๆ ในสถาบันเหลานี้จะตองรวมมือและชวยเหลือในการพัฒนาวินัยในตนเองใหแก
เยาวชนไทย สถาบันหรือบุคคลท่ีมีสวนในการพัฒนาวินัยในตนเองใหแกเยาวชนไทย มีดังนี้คือ 

๑.๑ บิดา มารดา บานหรือสถาบันครอบครัว เปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดและเปนแหลงแรก         
ท่ีทําหนาท่ีปลูกฝงและหลอหลอม ตลอดจนถายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังเรื่อง
ระเบียบวินัยแกสมาชิกในครอบครัว ท้ังทางตรงโดยการอบรมสั่งสอน และทางออม ซ่ึงเด็กจะเฝาสังเกตลักษณะ
และการกระทําตาง ๆ ของผูเลี้ยงดู และยังตองทําหนาท่ีน้ีตอแมเด็กจะเขาไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียน
ระดับตาง ๆ แลวก็ตาม 

๑.๒ ญาติผูใหญและสมาชิกอ่ืน ๆ ในครอบครัว เปนผูท่ีมีอิทธิพลตอการปลูกฝงและหลอหลอม
จริยธรรมดานตาง ๆ ใหแกเด็กในครอบครัวเชนกัน โดยปกติเด็กจะเรียนรูเจตคติเชิงจริยธรรมจากผูใหญ     
ดวยการสังเกตและเลียนแบบ มากกวาท่ีจะไดจากการฟงคําสั่งของผูใหญโดยตรง ดังนั้น ถาหากผูใหญเปนผูมี
ลักษณะเดน เปนท่ียกยองบูชาแกเด็กมาก เด็กก็จะมีแนวโนมท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญมากข้ึนเทานั้น 

๑.๓ เพ่ือน ๆ ของเด็ก เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคานิยมทางจริยธรรมดานตาง ๆ 
เชนกัน โดยเฉพาะวัยรุนเวลาจะทําอะไรก็มักจะคลอยตามเพ่ือน ๆ การเรียนรูพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็ก
มิใชมาจากการรับจากเพ่ือนแตเพียงฝายเดียว แตยังไดมาจากการไดทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน การเขาใจกัน
และกันในระหวางเด็กวัยเดียวกันเองดวย ซ่ึงเพ่ือนดังกลาวนี้รวมท้ังเพ่ือนในโรงเรียนและเพ่ือนนอกโรงเรียนดวย 

๑.๔ พระสงฆ หรือผูนําทางจริยธรรมและคุณธรรมในหมูบาน ตําบล หรืออําเภอ หรือทองถ่ิน 
ท่ีเด็กอยู ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของผูใหญในสังคมนั้น และไดรับมอบหมายใหเปนผูอบรมสั่งสอนดานจริยธรรม
แกประชาชนท้ังเด็กและผูใหญ การปฏิบัติธรรมของพระสงฆหรือผูนําทางศาสนาในทองถ่ินนั้น จะมีอิทธิพลตอ      
การปลูกฝงจริยธรรมดานตาง ๆ แกเด็กในทองถ่ินนั้นดวย 

๑.๕ สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร บทเพลงและ
หนังสือตาง ๆ เปนตน ตางก็มีบทบาทสําคัญย่ิงตอการปลูกฝงหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ ตลอดจนรูปแบบ
พฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะวินัยในตนเอง ซ่ึงถาสื่อสารมวลชนเหลานี้ไมสนใจหรือไมรับผิดชอบในการปลูกฝง
จริยธรรมท่ีดีแกเด็ก ก็อาจเปนเครื่องทําลายหรือขวางก้ันการปลูกฝงหลอหลอมใหเด็กเปนผูมีจริยธรรมท่ี         
ดีงาม โดยเฉพาะวินัยในตนเองดวย 

๑.๖ โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซ่ึงรวมถึงการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา การบริหารและ
การใหบริการตาง ๆ ในสถานศึกษา การเปนตัวอยางอันดีงามของครูอาจารย การเรียนการสอนวิชาตาง ๆ          
ตามหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเก่ียวกับจริยศึกษา คือ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตาง ๆ       
ในสถานศึกษา ฯลฯ ก็มีอิทธิพลตอการปลูกฝงและสรางเสริมจริยธรรมท่ีดี โดยเฉพาะดานวินัยในตนเอง 

๑.๗ สถาบันอาชีพ การเขาสูอาชีพใด ๆ ของบุคคลก็ยอมมีกฎเกณฑระเบียบ แบบแผนปฏิบัติ
สําหรับกลุมอาชีพนั้น ๆ กฎเกณฑระเบียบดังกลาวนี้จะชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู ปรับตัวอยูรวมในกลุมอาชีพ
ดังกลาวไดในท่ีสุด ดังน้ัน สถาบันอาชีพแตละอาชีพ ก็มีสวนท่ีสําคัญตอการเสริมสรางวินัยใหกับผูประกอบ
อาชีพดังกลาว 
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๔๔

๑.๘ สถาบันการเมือง สถาบันการเมืองท่ีหมายถึงคณะรัฐบาลและพรรคการเมือง มีสวนสําคัญ
ในฐานะเปนองคกรกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารประเทศ ตลอดจนการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน
ราชการของขาราชการประจําใหตอบสนองนโนบายของรัฐบาล ดังนั้น การดําเนินงานเก่ียวกับการเสริมสราง
วินัยของคนในชาติ จึงเปนสิ่งท่ีสถาบันการเมืองควรเขามามีบทบาท โดยการนํามากําหนดเปนแนวทางนโยบาย
การดําเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองหนึ่ง ๆ นอกจากนี้ สําหรับตัวพรรคการเมืองเอง ก็ยังสามารถ
ชวยเสริมสรางวินัยใหกับสมาชิกพรรคไดโดยตรง ดวยการกําหนดเปนระเบียบของพรรค ในทายท่ีสุดพฤติกรรม
ตัวแบบของนักการเมืองท่ีมีการรักษาวินัยอยางจริงจัง ก็จะชวยใหประชาชนท่ัว ๆ ไปในสังคมไทยยอมรับปฏิบัติ
ตามไดเชนกัน 

๒.วิธีการพัฒนาวินัยในตนเองใหแกเดก็ 
วิธีการปลูกฝงวินัยในตนเอง หรือการรูจักบังคับตนเองใหแกเด็ก โดยบิดามารดาจะตองปฏิบัติตอไปนี้

คือ 
๑. ตองสรางความสัมพันธอันดีกับเด็ก 
๒. วางกฎเกณฑในโอกาสอันเหมาะสม เม่ือเด็กทําผิดควรอธิบายใหเด็กเขาใจ ถาจะลงโทษเด็ก 

ก็ไมควรจะลงโทษดวยอารมณโกรธ แตควรลงโทษเพ่ือเปนการสั่งสอน และใหเด็กเขาใจดวยวาทําไมเขาจึง       
ถูกลงโทษ ควรสอนใหเด็กรูจักปรับตัวใหเขากับกฎเกณฑตาง ๆ และบิดามารดาจะตองคงเสนคงวา 

๓. ตองยินยอมใหเด็กมีอิสระในการพัฒนาตนเองตามสมควร 
๔. ตองมีความนับถือในตัวเด็ก และยกยองชมเชยเด็กบางในโอกาสอันสมควร 
๕. ตองเขาใจถึงความสามารถของเด็ก และชวยใหเขาไดเรียนรูในสิ่งตาง ๆ ท่ีควรจะกระทํา 
๖. ควรยกบุคคลท่ีมีระเบียบวินัยดีมาใหเด็กดูเปนตัวอยาง 
๗. ควรจะเขาใจวา ไมมีใครในโลกท่ีจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางไดตามกฎท่ีตั้งข้ึน 

ดังนั้น ควรจะสอนใหรูจักปรับตัวใหเขากับกฎเกณฑและการใชอํานาจตาง ๆ เพ่ือดํารงไวซ่ึงสุขภาพจิต
อันสมบูรณ นอกจากบิดามารดาจะปฏิบัติตอเด็ก ๗ ประการดังกลาวแลว บิดามารดา หรือผูใหญ หรือครูท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนเด็ก ควรจะพยายามหาทางสงเสริมใหเด็กรูจักควบคุมตนเอง  
รูจักตัดสินใจดวยตนเองอยางดีท่ีสุด โดยตองไมลืมวาระเบียบวินัย เปนสวนชวยใหเด็กเรียนรูในสิ่งซ่ึงจะทําให
ชีวิตเขาสมบูรณในการดํารงชีวิตอยูในสังคม เด็กจะสะสมระเบียบวินัยและอุดมคติท่ีละนอย ๆ จนเขาใจ
ความหมาย ไดดวยพลังความคิดท่ีเจริญงอกงามข้ึน อันจะทําใหเขาเปนผูใหญท่ีมีความสามารถและชวยตัวเอง
ไดในท่ีสุด 

๑. ความมีระเบียบวินัยข้ึนอยูกับการศึกษาอบรมเปนสําคัญ ตองใชเวลาและคอยเปนคอยไป โดยใชวิธี
จูงใจดีกวาวิธีบังคับ 

๒. การฝกวินัยยอมสอดแทรกเขาไปไดเสมอเกือบทุกวิชา 
๓. ควรฝกจนเกิดเปนนิสัย เพ่ือใหเกิดความเคยชิน 
๔. วินัยในตนเอง คือวินัยสูงสุดท่ีพึงปรารถนา 
 
 
 
 
 
 

 

๔๕

การปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกเด็ก สามารถทําได ดังนี้ 
๑. การอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยครอบครัวและผูมีหนาท่ีเก่ียวของในการใหการศึกษา ควรใหการอบรม

เลี้ยงดูท่ีดีท่ีสุด คือการใหความรักและความเขาใจเปนเครื่องสนับสนุน อีกท้ังมีการใชเหตุผล การลงโทษทางจิต
มากกวาทางกาย รวมท้ังการควบคุมอยางพอเหมาะ ไมบังคับมากเกินไป นั่นคือควรใชการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย 

๒. การฝกอบรมเพ่ิมเติม โดยการถายทอดวินัยในตนเองใหแกเด็ก ท้ังทางตรงและทางออม คือการให
ความรู คําแนะนํา การลงโทษ การใหรางวัลในพฤติกรรมตาง ๆ อีกท้ังผูใหญจะตองประพฤติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดี เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการเลียนแบบของเด็ก 

ถาตองการใหการพัฒนาวินัยในตนเองไดผลตามตองการ บิดามารดาควรจะใชวิธีวางเปาหมายระยะ
ยาว โดยมุงใหเด็กยอมรับคานิยมตาง ๆ เขาเปนสวนหนึ่งในจิตใจของเด็ก ดวยการใหเหตุผล ใหความรักแกเด็ก 
เนื่องจากการพัฒนาวินัยในตนเองเปนการฝกใหเด็กแสดงพฤติกรรมในทางท่ีดี ถาบิดามารดาไมควบคุมเลย  
เด็กจะไมสามารถท่ีจะเรียนรูคานิยมมาตรฐานของสังคมและพฤติกรรมในทางท่ีดีได แตถาบิดามารดาควบคุม
มากเกินไปก็จะมีผลทําใหเด็กขาดความเชื่อม่ัน ขาดความสามารถในการปกครองตนเอง และไมเชื่อถือตนเอง 
แตก็ยังมีโอกาสจะรับคานิยมและคุณธรรม จากบิดามารดามากกวาลูกท่ีบิดามารดาตามใจ บิดามารดาจึงควรใช
เหตุผลและควบคุมพฤติกรรมเด็กอยางพอดี 
สรุป 

ปจจุบันเด็กขาดความมีวินัยในตนเอง ไมสามารถควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมตามใจตนเอง จนเปนเหตุ
ใหมีพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงตออันตรายตาง ๆ นานา การท่ีเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญของประเทศ      
ตกอยูในภาวะไรระเบียบวินัย ก็จะทําใหประเทศชาติพัฒนาเจริญกาวหนาไปไมได  
 จะเห็นวาการปลูกฝงหรือสรางเสริมวินัยในตนเองใหแกเด็กนั้น มิใชหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของผูใด 
ผูหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเทานั้น แตจะตองอาศัยความรวมมือและรับผิดชอบจากหลายฝายดวยกัน  
โดยเริ่มต้ังแตครอบครัวท่ีอยูใกลชิดกับเด็กมากท่ีสุด ตอมาก็คือโรงเรียนซ่ึงมีครูผูอบรมสั่งสอนและใหความรู 
ทางจริยธรรมแกเด็ก รวมท้ังสภาพแวดลอมทางสังคมของเด็ก คือ สื่อมวลชน พระสงฆหรือผูนําทางศาสนา 
หรือแมแตกลุมเพ่ือนก็มีสวนในการชวยพัฒนาวินัยในตนเองใหแกเด็กดวย 

ครูผูสอนซ่ึงเปนกําลังหลักในการอบรมใหเด็กมีวินัย ตองเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในการสรางเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเด็กมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดข้ึนใหจงได การพัฒนาการของเด็ก      
ท่ีจะควบคุมตัวเองไดนั้น จําเปนตองเริ่มจากการวางเง่ือนไขกฎเกณฑ เพ่ือใหเด็กไดปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม และ
แสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสมไดตอไป จึงจําเปนเหลือเกินท่ีผูสอนจะตองตระหนักถึงความสําคัญ และ
ตองสอดแทรกการมีวินัยในตนเองไปในทุก ๆ กิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังนี้ แมตองลําบากและตอง
เตรียมการมากหนอย แตอยางไรก็ตาม หากเราหม่ันไถ หม่ันพรวน หม่ันรถน้ํา ดอกผลแหงความงดงามจะ     
ออกดอกใหเราไดชื่นชม…ในไมชา  
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๔๕

การปลูกฝงวินัยในตนเองใหแกเด็ก สามารถทําได ดังนี้ 
๑. การอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยครอบครัวและผูมีหนาท่ีเก่ียวของในการใหการศึกษา ควรใหการอบรม

เลี้ยงดูท่ีดีท่ีสุด คือการใหความรักและความเขาใจเปนเครื่องสนับสนุน อีกท้ังมีการใชเหตุผล การลงโทษทางจิต
มากกวาทางกาย รวมท้ังการควบคุมอยางพอเหมาะ ไมบังคับมากเกินไป นั่นคือควรใชการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย 

๒. การฝกอบรมเพ่ิมเติม โดยการถายทอดวินัยในตนเองใหแกเด็ก ท้ังทางตรงและทางออม คือการให
ความรู คําแนะนํา การลงโทษ การใหรางวัลในพฤติกรรมตาง ๆ อีกท้ังผูใหญจะตองประพฤติตนเปนแบบอยาง
ท่ีดี เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับการเลียนแบบของเด็ก 

ถาตองการใหการพัฒนาวินัยในตนเองไดผลตามตองการ บิดามารดาควรจะใชวิธีวางเปาหมายระยะ
ยาว โดยมุงใหเด็กยอมรับคานิยมตาง ๆ เขาเปนสวนหนึ่งในจิตใจของเด็ก ดวยการใหเหตุผล ใหความรักแกเด็ก 
เนื่องจากการพัฒนาวินัยในตนเองเปนการฝกใหเด็กแสดงพฤติกรรมในทางท่ีดี ถาบิดามารดาไมควบคุมเลย  
เด็กจะไมสามารถท่ีจะเรียนรูคานิยมมาตรฐานของสังคมและพฤติกรรมในทางท่ีดีได แตถาบิดามารดาควบคุม
มากเกินไปก็จะมีผลทําใหเด็กขาดความเชื่อม่ัน ขาดความสามารถในการปกครองตนเอง และไมเชื่อถือตนเอง 
แตก็ยังมีโอกาสจะรับคานิยมและคุณธรรม จากบิดามารดามากกวาลูกท่ีบิดามารดาตามใจ บิดามารดาจึงควรใช
เหตุผลและควบคุมพฤติกรรมเด็กอยางพอดี 
สรุป 

ปจจุบันเด็กขาดความมีวินัยในตนเอง ไมสามารถควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมตามใจตนเอง จนเปนเหตุ
ใหมีพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงตออันตรายตาง ๆ นานา การท่ีเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนกําลังสําคัญของประเทศ      
ตกอยูในภาวะไรระเบียบวินัย ก็จะทําใหประเทศชาติพัฒนาเจริญกาวหนาไปไมได  
 จะเห็นวาการปลูกฝงหรือสรางเสริมวินัยในตนเองใหแกเด็กนั้น มิใชหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของผูใด 
ผูหนึ่ง หรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งเทานั้น แตจะตองอาศัยความรวมมือและรับผิดชอบจากหลายฝายดวยกัน  
โดยเริ่มต้ังแตครอบครัวท่ีอยูใกลชิดกับเด็กมากท่ีสุด ตอมาก็คือโรงเรียนซ่ึงมีครูผูอบรมสั่งสอนและใหความรู 
ทางจริยธรรมแกเด็ก รวมท้ังสภาพแวดลอมทางสังคมของเด็ก คือ สื่อมวลชน พระสงฆหรือผูนําทางศาสนา 
หรือแมแตกลุมเพ่ือนก็มีสวนในการชวยพัฒนาวินัยในตนเองใหแกเด็กดวย 

ครูผูสอนซ่ึงเปนกําลังหลักในการอบรมใหเด็กมีวินัย ตองเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในการสรางเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคใหเด็กมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดข้ึนใหจงได การพัฒนาการของเด็ก      
ท่ีจะควบคุมตัวเองไดนั้น จําเปนตองเริ่มจากการวางเง่ือนไขกฎเกณฑ เพ่ือใหเด็กไดปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงาม และ
แสดงพฤติกรรมท่ีถูกตองและเหมาะสมไดตอไป จึงจําเปนเหลือเกินท่ีผูสอนจะตองตระหนักถึงความสําคัญ และ
ตองสอดแทรกการมีวินัยในตนเองไปในทุก ๆ กิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังนี้ แมตองลําบากและตอง
เตรียมการมากหนอย แตอยางไรก็ตาม หากเราหม่ันไถ หม่ันพรวน หม่ันรถน้ํา ดอกผลแหงความงดงามจะ     
ออกดอกใหเราไดชื่นชม…ในไมชา  
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๔๖

บทบาทและหนาท่ีของเยาวชนท่ีมีตอสังคมและประเทศชาต ิ
สมาชิกทุกคนในสังคมยอมตองมีบทบาทหนาท่ีตามสถานภาพของตน ซ่ึงบทบาทและหนาท่ีของสมาชิก

แตละคนจะมีความแตกตางกันไป แตในหลักใหญและรายละเอียดจะเหมือนกัน ถาสมาชิกทุกคนในสังคมได
ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนอยางถูกตอง ก็จะไดชื่อวาเปน "พลเมืองท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ" และ 
ยังสงผลใหประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีถือวาเปนอนาคต 
ของชาติ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเรียนรูและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตน เพ่ือชวยนําพาประเทศชาติ      
ใหพัฒนาสืบไป 
เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมและประเทศชาติ 

เยาวชน หมายถึง คนหนุมสาวท่ีมีพลังอันสําคัญ ท่ีจะสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังน้ัน เยาวชนท่ีดีควรตระหนักในคุณคาของตนเอง และรวม
แรงรวมใจ สามัคคี และเสียสละเพ่ือสวนรวม 
ลักษณะของเยาวชนท่ีดี 

เยาวชนท่ีดีควรจะเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ จะตองมีธรรมะในการดําเนินชีวิต ไดแก 
๑. การเสียสละตอสวนรวม เปนคุณธรรมท่ีชวยในการพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา 

เพราะถาสมาชิกในสังคมเห็นแกประโยชนสวนรวม และยอมเสียสละผลประโยชนสวนตน จะทําใหสังคมพัฒนา
ไปอยางรวดเร็วและม่ันคง 

๒. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เปนคุณธรรมท่ีชวยใหคนในสังคมอยูรวมกันได
อยางสงบสุข เพราะถาสมาชิกในสังคมยึดม่ันในระเบียบวินัย รูและเขาใจสิทธิของตนเอง ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน 
และต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด สังคมนั้นก็จะมีแตความสุข เชน ขาราชการทําหนาท่ีบริการประชาชน
อยางดีท่ีสุด ก็ยอมทําใหเปนท่ีประทับใจ รักใครของประชาชนผูมารับบริการ 

๓. ความซ่ือสัตยสุจริต เปนคุณธรรมท่ีมีความสําคัญ เพราะหากสมาชิกในสังคมยึดม่ันในความซ่ือสัตย
สุจริต เชน ไมลักทรัพย ไมเบียดเบียนทรัพยสินของผูอ่ืน หรือของประเทศชาติมาเปนของตน รวมท้ังผูนํา
ประเทศมีความซ่ือสัตยสุจริต ก็จะทําใหสังคมมีแตความเจริญ ประชาชนมีแตความสุข 

๔. ความสามัคคี ความรักใครกลมเกลียวปรองดอง และรวมมือกันทํางานเพ่ือประโยชนสวนรวม จะทํา
ใหสังคมเปนสังคมท่ีเขมแข็ง แตหากคนในสังคมเกิดความแตกแยก ท้ังทางความคิดและการปฏิบัติตนในการอยู
รวมกัน จะทําใหสังคมออนแอและลมสลายในท่ีสุด 

๕. ความละอายและเกรงกลัวในการทําชั่ว ถาสมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ มีความเกรงกลัวและ
ละอายในการทําชั่ว สังคมก็จะอยูกันอยางสงบสุข เชน นักการเมืองจะตองมีความซ่ือสัตยสุจริต ไมโกงกิน       
ไมเห็นแกประโยชนพวกพอง โดยตองเห็นแกประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ ประเทศชาติก็จะสามารถ
พัฒนาไปไดอยางม่ันคง 
ความสําคัญของการเปนเยาวชนท่ีดี 

การเปนเยาวชนท่ีดี มีความสําคัญตอตนเองและประเทศชาติ ดังนี้ 
๑. ความสําคัญตอตนเอง เยาวชนท่ีดีตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต คิดดี ทําดีเพ่ือ

ตนเองและเพ่ือสวนรวม ปฏิบัติตนตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จะทําใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี          
สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางกันและกัน เปนท่ีรักของคนรอบขาง 

๒. ความสําคัญตอสวนรวม เม่ือเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนเยาวชนท่ีดีแลว ก็จะเปนพลเมืองท่ีดี 
ในอนาคต และถาประเทศชาติมีพลเมืองท่ีดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาของสังคม และ

 

๔๗

นําหลักประชาธิปไตยมาใชเปนแนวทางในการกําหนดบทบาทและหนาท่ีของตน ก็ยอมทําใหการอยูรวมกันใน
สังคมเปนไปอยางสงบสุข 

๓. ความสําคัญตอประเทศชาติ เม่ือสังคมมีเยาวชนท่ีดี และมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ยอมเปน
พ้ืนฐานทําใหเกิดพลเมืองดีในอนาคต และเม่ือสังคมมีพลเมืองท่ีดี ยอมนํามาซ่ึงการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวหนาตอไปอยางรวดเร็ว 
การปฏิบัติตนเปนเยาวชนท่ีดี ตามสถานภาพและบทบาท 

๑. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเปนบุตร ควรมีบทบาท
หนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑ เคารพเชื่อฟงบิดามารดา 
๑.๒ ชวยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสท่ีทําได 
๑.๓ ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย สุรุยสุราย 
๑.๔ มีความรักใครปรองดองในหมูพ่ีนอง 
๑.๕ ต้ังใจศึกษาเลาเรียน 
๑.๖ ประพฤติตนใหสมกับเปนผูดํารงวงศตระกูล 

๒. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียน ควรมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
๒.๑ รับผิดชอบในหนาท่ีของนักเรียน คือ ต้ังใจเลาเรียน ประพฤติตนเปนคนดี 
๒.๒ เชื่อฟงคําสั่งสอนอบรมของครู อาจารย 
๒.๓ กตัญูรูคุณของครู อาจารย 
๒.๔ รักใครปองดองกันในหมูเพ่ือนนักเรียน 
๒.๕ สงเสริมเพ่ือนในทางท่ีถูกท่ีควร 

๓. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เชน หมูบานหรือกลุมคน       
โดยเยาวชนเปนสวนหนึ่งของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู จึงตองมีบทบาทหนาท่ีตอชุมชน ดังนี้ 

๓.๑ รักษาสุขลักษณะของชุมชน เชน การท้ิงขยะใหเปนท่ี ชวยกําจัดสิ่งปฏิกูลตาง ๆ เปนตน 
๓.๒ อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน ไมขีดเขียนทําลายโบราณวัตถุในชุมชน ชวยกันดูแลสาธารณ

สมบัติ 
๓.๓ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของชุมชน 

๔. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
๔.๑ เขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป 
๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
๔.๓ ใชสิทธิในการเลือกต้ัง 
๔.๔ ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
๔.๕ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔.๖ ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางราชการจัดข้ึน 
๔.๗ ประกอบอาชีพสุจริตดวยความขยันหม่ันเพียร 
๔.๘ ประหยัดและอดออม 

 
  



49

 

๔๗

นําหลักประชาธิปไตยมาใชเปนแนวทางในการกําหนดบทบาทและหนาท่ีของตน ก็ยอมทําใหการอยูรวมกันใน
สังคมเปนไปอยางสงบสุข 

๓. ความสําคัญตอประเทศชาติ เม่ือสังคมมีเยาวชนท่ีดี และมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ยอมเปน
พ้ืนฐานทําใหเกิดพลเมืองดีในอนาคต และเม่ือสังคมมีพลเมืองท่ีดี ยอมนํามาซ่ึงการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวหนาตอไปอยางรวดเร็ว 
การปฏิบัติตนเปนเยาวชนท่ีดี ตามสถานภาพและบทบาท 

๑. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเปนบุตร ควรมีบทบาท
หนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑ เคารพเชื่อฟงบิดามารดา 
๑.๒ ชวยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสท่ีทําได 
๑.๓ ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย สุรุยสุราย 
๑.๔ มีความรักใครปรองดองในหมูพ่ีนอง 
๑.๕ ต้ังใจศึกษาเลาเรียน 
๑.๖ ประพฤติตนใหสมกับเปนผูดํารงวงศตระกูล 

๒. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียน ควรมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
๒.๑ รับผิดชอบในหนาท่ีของนักเรียน คือ ต้ังใจเลาเรียน ประพฤติตนเปนคนดี 
๒.๒ เชื่อฟงคําสั่งสอนอบรมของครู อาจารย 
๒.๓ กตัญูรูคุณของครู อาจารย 
๒.๔ รักใครปองดองกันในหมูเพ่ือนนักเรียน 
๒.๕ สงเสริมเพ่ือนในทางท่ีถูกท่ีควร 

๓. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เชน หมูบานหรือกลุมคน       
โดยเยาวชนเปนสวนหนึ่งของชุมชนท่ีตนอาศัยอยู จึงตองมีบทบาทหนาท่ีตอชุมชน ดังนี้ 

๓.๑ รักษาสุขลักษณะของชุมชน เชน การท้ิงขยะใหเปนท่ี ชวยกําจัดสิ่งปฏิกูลตาง ๆ เปนตน 
๓.๒ อนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน ไมขีดเขียนทําลายโบราณวัตถุในชุมชน ชวยกันดูแลสาธารณ

สมบัติ 
๓.๓ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมของชุมชน 

๔. เยาวชนกับการเปนสมาชิกท่ีดีของประเทศชาติ 
๔.๑ เขารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป 
๔.๒ ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
๔.๓ ใชสิทธิในการเลือกต้ัง 
๔.๔ ใชทรัพยากรอยางคุมคา 
๔.๕ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔.๖ ชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางราชการจัดข้ึน 
๔.๗ ประกอบอาชีพสุจริตดวยความขยันหม่ันเพียร 
๔.๘ ประหยัดและอดออม 
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๔๘

วินัยและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในการสรางสังคมท่ีดี   เอกสารประกอบ (๒) 
 
วิธีสรางวินัยในตนเอง 
ความหมายท่ีแทจริงของคําวา "วินัย"  

วินัยเปนการจัดสรรโอกาส วินัยนี้มักจะเขาใจกันในความหมายเชิงลบ คือไปเขาใจวาเปนเครื่องบังคับ
ควบคุม ซ่ึงยังไมถูกตอง เรียกวาเปนความหมายสําหรับคนท่ียังไมไดพัฒนา ความหมายท่ีตองการของวินัย       
เปนความหมายเชิงบวก กลาวคือ วินัยเปนการจัดสรรโอกาส ทําใหชีวิตและสังคมมีระบบระเบียบ และมีโอกาส
เกิดข้ึน ทําใหทําอะไรไดคลอง ดําเนินชีวิตไดสะดวก ดําเนินกิจการไดสะดวก ถาชีวิตและสังคมไมมีระเบียบ        
ไมเปนระบบ ก็จะสูญเสียโอกาสในการท่ีจะดําเนินชีวิตและทํากิจการของสังคมใหเปนไปดวยดี ตลอดจนทําให
การพัฒนาไดผลดี 
ทําไมจึงตองจัดระเบียบ ทําไมจึงตองมีวินัย 

ถาชีวิตวุนวาย การเปนอยูของมนุษยยอมสับสนหาระเบียบไมได โอกาสในการดําเนินชีวิตก็จะหายไป 
เชนในการประชุม ถาไมมีระเบียบ โตะเกาอ้ีก็วางเกะกะท่ัวไป คนก็เดินกันไปเดินกันมา พูดนี่ก็ฟงกันไมรูเรื่อง 
สับสน แมแตเม่ืออยูในบานของเรา ถาสิ่งของต้ังวางไมเปนระเบียบกระจัดกระจายอยูตรงโนนตรงนี้ แมแต    
จะเดินก็ยาก เดินไปก็เตะโนน ชนนี่ กวาจะถึงประตูก็เสียเวลาต้ังหลายนาที แตพอจัดของใหเปนระเบียบ ตกลง
กันวาตรงนี้เปนทางเดิน ก็เวนไวเปนชองวางเดินพรวดเดียวก็ถึงประตู ทําใหสะดวกรวดเร็ว กิจการตาง ๆ ตองมี
ระเบียบหรือตองอาศัยวินัยมาจัดสรรโอกาสท้ังนั้น ท่ีเห็นไดงาย ๆ เชน เม่ือแพทยจะผาตัด ศัลยแพทยจะตองการ
วินัยมาก จะตองจัดระเบียบเครื่องมือท่ีใชตามลําดับ การทํางานอยางเครงครัดทีเดียว ตองตกลงกันไวกอนวา 
ข้ันตอนใดจะใชเครื่องมือไหน และสงเครื่องมือใหถูกตอง คนนี้ยืนตรงนี้ จังหวะนี้ ถึงเวลาไหนสงเครื่องอันไหน 
เพราะอยูในชวงของความเปนความตาย พยาบาลท่ีจัดเตรียมเครื่องมือ ตองพรอมและตองจัดใหถูกลําดับ      
ทุกอยาง ผิดนิดไมได เพราะงานน้ันตองเปนไปตามเวลาท่ีจํากัด ฉะนั้น ในกิจการท่ียิ่งมีความสําคัญ              
มีความซับซอน มีความเปนความตายเขามาเก่ียวของ วินัยจะยิ่งตองมีความเครงครัดแมนยํามากยิ่งข้ึน ในสังคม
วงกวางออกไป ถาชีวิตคนไมปลอดภัย สังคมไมมีความเปนระเบียบ มีโจร มีขโมย มีการทํารายกัน เราจะไปไหน
เวลาไหน ก็ไมสะดวก เพราะกลัววาถาไปเวลานี้หรือผานสถานท่ีจุดน้ันแลว อาจจะถูกทํารายได เม่ือคนไมกลา
เดินทาง มีความหวาดระแวง กิจการงานของสังคมและการโดยนัยนี้ วินัยจึงชวยจัดทําใหเกิดระบบระเบียบ      
ในชีวิตและสังคมข้ึน ทําใหเกิดความคลองตัว จะทําอะไรตออะไรก็ไดผล ฉะนั้น การจัดวางวินัยจะตองคํานึงถึง
ความมุงหมายนี้อยูเสมอ เชน ตองตรวจสอบวาการจัดวางวินัยของเรามีความมุงหมายชัดเจนหรือไม ท่ีจะชวย
ใหชีวิตและกิจการงานเปนไปไดดวยดี เกิดมีโอกาส และทําใหม่ันใจวาเม่ือเราจัดระบบระเบียบเรียบรอยดีแลว 
โอกาสในการพัฒนาชีวิตจะเกิดข้ึน ความเปนอยูและกิจการตาง ๆ จะเปนไปดวยความคลองตัว นําไปสู
จุดหมายดีงามท่ีตองการ ในการพัฒนามนุษยระยะยาว ถาไมมีวินัยเปนฐาน ก็จะทําใหเกิดความขัดของ วุนวาย
สับสน ฉะนั้น เราจึงจัดวางวินัยเพ่ือความมุงหมายระยะยาวในการพัฒนามนุษยดวย และดวยเหตุนี้ วินัยจึงเปน
เรื่องสําคัญในสังคมประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยตองการโอกาสเหลานี้ ในการท่ีจะใหมนุษยมาสื่อ       
มาแสดงออก เพ่ือนําเอาศักยภาพของตัวเองออกมารวมในการสรางสรรคสังคมอยางไดผล 

สรุปวา   วินัยมีความหมายเชิงบวก คือ เปนการจัดสรรโอกาสใหชีวิตและสังคมดําเนินไปโดยสะดวก 
คลองตัว ไดผลมีประสิทธิภาพ และเปนโอกาสแกการพัฒนามนุษยดวย ความสําคัญของวินัย อยูท่ีการฝกคนให
มีศีล ศีลนั้นมีความสําคัญมาก เม่ือคนต้ังอยูในวินัยอยางท่ีเรียกกันวาเปนคนมีวินัยแลว พระพุทธเจาตรัสวาเปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในสิ่งท่ีเรียกวา แสงเงินแสงทองของชีวิตท่ีดีงาม ซ่ึงมี ๗ ประการดวยกัน ความมี
วินัยหรือศีลนี้เปนรุงอรุณของการศึกษา หรือแสงเงินแสงทองนั้นอยางหนึ่ง พระพุทธเจาตรัสวา เม่ือพระอาทิตย

 

๔๙

จะอุทัย ยอมมีแสงเงินแสงทองข้ึนมากอน ฉันใด ชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน โดยมีความถึงพรอมดวยศีลหรือ       
ความมีวินัยนี้ เปนสิ่งบงบอกเบื้องแรกดวย ฉันนั้น ถาคนต้ังอยูในวินัยมีศีลแลว ก็ม่ันใจไดวาชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน 
เทากับวาพระพุทธเจาตรัสใหคํารับรองไววา ศีลหรือความมีวินัยเปนรุงอรุณของการศึกษา เปนสัญญาณวา
มนุษยจะมีการพัฒนาและมีชีวิตท่ีดีงามตอไป  

วิธีเสริมสรางวินัย 
๑. สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน 

สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน วิธีฝกวินัยท่ีดีท่ีสุดตองอาศัยธรรมชาติของมนุษย คือใช
ธรรมชาติของมนุษยมาเปนเครื่องชวย คือ ทําใหเปนไปตามธรรมชาติ หรือสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
นั้นเอง หมายความวา มนุษยท่ีดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปนี้ อยูกันดวยความเคยชินท่ีเราเปนอยูกันทุกวันน้ี เม่ือพบ
เห็นอะไรแลวจะปฏิบัติการอะไรอยางไร เราทําไปตามความเคยชินกันเปนสวนใหญ ความเคยชินเกิดจากอะไร 
ก็เกิดตามธรรมดาของธรรมชาติหรือตามธรรม คือ ความเปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย
นั่นเอง มนุษยทําพฤติกรรมอะไรอยางไร พอทําไปแลวครั้งสองครั้ง ก็เริ่มมีแนวโนมท่ีจะทําอยางนั้น และก็จะทํา
อยางน้ันซํ้าไปซํ้ามาจนชิน พอชินแลวก็ยึดม่ัน แลวก็เกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชินน้ัน พอชินแลว       
ก็เปลี่ยนแปลงแกไขยาก ยิ่งยึดม่ันแลวก็ยิ่งถอนยาก และปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกปองตนเองเสียดวย ทําให    
ไมยอมเปลี่ยน ฉันจะตองยึดแบบนี้ ใครจะมาบอกใหทําอยางอ่ืนไมเอา ฉะนั้น เราจึงตองถือโอกาสใช        
ความเคยชินของมนุษยใหเปนประโยชนแกตัวเขา เราตองยอมรับวามนุษยท้ังหลายสวนใหญอยูดวยความเคยชิน 
จริงอยูมนุษยนั้นเปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได แตเราก็ตองยอมรับดวยวา การท่ีจะฝกคนนี้ตองใชความสามารถ
และตองมีระบบในการฝกซ่ึงตองสอดคลองกับธรรมชาติ บางทีก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควร ถาเขาเคยชินอยางไร
แลวก็แกยาก เรายอมรับความจริงนี้เสียกอน เม่ือเรายอมรับความเคยชินเปนสําคัญแลว เราก็ใชความเคยชิน
เปนการฝกข้ันแรก คือ ฝกใหเปนพฤติกรรมเคยชิน โดยถือวาตองสรางวินัยใหเปนพฤติกรรมเคยชิน  

วิธีท่ี ๑ นี้ก็คือ เม่ือเขาเริ่มตนชีวิตเขาสูสังคม เขาสูชีวิตใหม เขาสูหมูใหม เราก็ถือโอกาสตอนน้ัน           
โดยรูทันความจริงวา คนเราเม่ือมีชีวิตอยูเขาตองมีการเคลื่อนไหว เขาจะมีการเคลื่อนไหว คือมีพฤติกรรมนั้น 
ในเวลาท่ีเจอประสบการณ หรือมีสถานการณเกิดข้ึน ซ่ึงเขาจะตองมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางใดอยางหน่ึง คือ
เขาจะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง เคลื่อนไหวอยางใดอยางหน่ึงแลว เม่ือเขาเจอสถานการณอยางนั้นอีก เขาจะมี
แนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมอยางนั้นซํ้าอีก พอทําอยางนั้นหลายครั้งเขาแลวเขาก็จะชิน และพฤติกรรมอยางนั้น 
ก็กลายเปนพฤติกรรมเคยชินของเขา กอนท่ีจะเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินน้ัน ถาพฤติกรรมท่ีเขาทําครั้งแรกเปน
พฤติกรรมท่ีไมดี ก็เทากับวาเราเสียเปรียบหรือเริ่มเสียโอกาสแลว แลวก็มีหวังวาพฤติกรรมนั้นจะกลายเปน
พฤติกรรมเคยชินของเขาตอไป ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทีนี้พอเคยชินแลว คราวนี้เราก็ลําบาก แกไขยาก
เขาก็จะมีพฤติกรรมเคยชินอยางนั้นติดตัวไป ฉะนั้น เพ่ือชิงใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีไวกอน และกันพฤติกรรม        
ท่ีไมดีไมใหเกิดข้ึน เรารีบเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีเราเรียกวาวินัย คือ พฤติกรรมเคยชินท่ีดีเขาไปใหเสียกอน        
พอพฤติกรรมท่ีดีเขาไปเปนตัวเลือกท่ี ๑ และเขาจับเอาพฤติกรรมนั้นแลว ก็มีแนวโนมวาพอเจอสถานการณ
อยางนั้นครั้งท่ี ๒ เขาก็จะทําอยางนั้น พอ ๓ - ๔ ครั้ง คราวนี้ลงตัวแลว กลายเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีดี คราวนี้  
ก็สบายแลว ฉะนั้น จึงควรใชวิธีพ้ืนฐานในการสรางวินัย ซ่ึงไมตองลงทุนลงแรงอะไรมากนี้ ถาเราไมทําเราก็ตอง
เสียโอกาส ถึงอยางไรมันก็ตองเคยชินไปทางใดทางหนึ่งอยูแลว เราก็ชิงใหชินไปในทางท่ีดีเสียเลย ฉะนั้น จึงนํา
พฤติกรรมเคยชินมาเปนพ้ืนฐาน เปนวิธีการเบื้องตนในการสรางวินัย โดยการทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 
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๔๙

จะอุทัย ยอมมีแสงเงินแสงทองข้ึนมากอน ฉันใด ชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน โดยมีความถึงพรอมดวยศีลหรือ       
ความมีวินัยนี้ เปนสิ่งบงบอกเบื้องแรกดวย ฉันนั้น ถาคนต้ังอยูในวินัยมีศีลแลว ก็ม่ันใจไดวาชีวิตท่ีดีงามจะเกิดข้ึน 
เทากับวาพระพุทธเจาตรัสใหคํารับรองไววา ศีลหรือความมีวินัยเปนรุงอรุณของการศึกษา เปนสัญญาณวา
มนุษยจะมีการพัฒนาและมีชีวิตท่ีดีงามตอไป  

วิธีเสริมสรางวินัย 
๑. สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน 

สรางวินัยดวยการทําใหเปนพฤติกรรมเคยชิน วิธีฝกวินัยท่ีดีท่ีสุดตองอาศัยธรรมชาติของมนุษย คือใช
ธรรมชาติของมนุษยมาเปนเครื่องชวย คือ ทําใหเปนไปตามธรรมชาติ หรือสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย
นั้นเอง หมายความวา มนุษยท่ีดําเนินชีวิตโดยท่ัวไปนี้ อยูกันดวยความเคยชินท่ีเราเปนอยูกันทุกวันนี้ เม่ือพบ
เห็นอะไรแลวจะปฏิบัติการอะไรอยางไร เราทําไปตามความเคยชินกันเปนสวนใหญ ความเคยชินเกิดจากอะไร 
ก็เกิดตามธรรมดาของธรรมชาติหรือตามธรรม คือ ความเปนไปตามเหตุปจจัยในการดําเนินชีวิตของมนุษย
นั่นเอง มนุษยทําพฤติกรรมอะไรอยางไร พอทําไปแลวครั้งสองครั้ง ก็เริ่มมีแนวโนมท่ีจะทําอยางนั้น และก็จะทํา
อยางน้ันซํ้าไปซํ้ามาจนชิน พอชินแลวก็ยึดม่ัน แลวก็เกิดความพึงพอใจในพฤติกรรมท่ีเคยชินนั้น พอชินแลว       
ก็เปลี่ยนแปลงแกไขยาก ยิ่งยึดม่ันแลวก็ย่ิงถอนยาก และปุถุชนก็จะมีเหตุผลมาปกปองตนเองเสียดวย ทําให    
ไมยอมเปลี่ยน ฉันจะตองยึดแบบน้ี ใครจะมาบอกใหทําอยางอ่ืนไมเอา ฉะนั้น เราจึงตองถือโอกาสใช        
ความเคยชินของมนุษยใหเปนประโยชนแกตัวเขา เราตองยอมรับวามนุษยท้ังหลายสวนใหญอยูดวยความเคยชิน 
จริงอยูมนุษยนั้นเปนสัตวท่ีตองฝกและฝกได แตเราก็ตองยอมรับดวยวา การท่ีจะฝกคนนี้ตองใชความสามารถ
และตองมีระบบในการฝกซ่ึงตองสอดคลองกับธรรมชาติ บางทีก็เหน็ดเหนื่อยพอสมควร ถาเขาเคยชินอยางไร
แลวก็แกยาก เรายอมรับความจริงนี้เสียกอน เม่ือเรายอมรับความเคยชินเปนสําคัญแลว เราก็ใชความเคยชิน
เปนการฝกข้ันแรก คือ ฝกใหเปนพฤติกรรมเคยชิน โดยถือวาตองสรางวินัยใหเปนพฤติกรรมเคยชิน  

วิธีท่ี ๑ นี้ก็คือ เม่ือเขาเริ่มตนชีวิตเขาสูสังคม เขาสูชีวิตใหม เขาสูหมูใหม เราก็ถือโอกาสตอนน้ัน           
โดยรูทันความจริงวา คนเราเม่ือมีชีวิตอยูเขาตองมีการเคลื่อนไหว เขาจะมีการเคลื่อนไหว คือมีพฤติกรรมนั้น 
ในเวลาท่ีเจอประสบการณ หรือมีสถานการณเกิดข้ึน ซ่ึงเขาจะตองมีปฏิกิริยาตอบสนองอยางใดอยางหน่ึง คือ
เขาจะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง เคลื่อนไหวอยางใดอยางหนึ่งแลว เม่ือเขาเจอสถานการณอยางนั้นอีก เขาจะมี
แนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมอยางนั้นซํ้าอีก พอทําอยางนั้นหลายครั้งเขาแลวเขาก็จะชิน และพฤติกรรมอยางนั้น 
ก็กลายเปนพฤติกรรมเคยชินของเขา กอนท่ีจะเกิดเปนพฤติกรรมเคยชินน้ัน ถาพฤติกรรมท่ีเขาทําครั้งแรกเปน
พฤติกรรมท่ีไมดี ก็เทากับวาเราเสียเปรียบหรือเริ่มเสียโอกาสแลว แลวก็มีหวังวาพฤติกรรมนั้นจะกลายเปน
พฤติกรรมเคยชินของเขาตอไป ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทีนี้พอเคยชินแลว คราวนี้เราก็ลําบาก แกไขยาก
เขาก็จะมีพฤติกรรมเคยชินอยางน้ันติดตัวไป ฉะนั้น เพ่ือชิงใหเกิดพฤติกรรมท่ีดีไวกอน และกันพฤติกรรม        
ท่ีไมดีไมใหเกิดข้ึน เรารีบเอาพฤติกรรมท่ีดีท่ีเราเรียกวาวินัย คือ พฤติกรรมเคยชินท่ีดีเขาไปใหเสียกอน        
พอพฤติกรรมท่ีดีเขาไปเปนตัวเลือกท่ี ๑ และเขาจับเอาพฤติกรรมนั้นแลว ก็มีแนวโนมวาพอเจอสถานการณ
อยางนั้นครั้งท่ี ๒ เขาก็จะทําอยางนั้น พอ ๓ - ๔ ครั้ง คราวนี้ลงตัวแลว กลายเปนพฤติกรรมเคยชินท่ีดี คราวนี้  
ก็สบายแลว ฉะนั้น จึงควรใชวิธีพ้ืนฐานในการสรางวินัย ซ่ึงไมตองลงทุนลงแรงอะไรมากนี้ ถาเราไมทําเราก็ตอง
เสียโอกาส ถึงอยางไรมันก็ตองเคยชินไปทางใดทางหนึ่งอยูแลว เราก็ชิงใหชินไปในทางท่ีดีเสียเลย ฉะนั้น จึงนํา
พฤติกรรมเคยชินมาเปนพ้ืนฐาน เปนวิธีการเบื้องตนในการสรางวินัย โดยการทําใหเกิดพฤติกรรมเคยชินท่ีดี 
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๕๐

หลักการนี้ใชไดดีกับเด็ก ๆ เพราะเขาเพ่ิงเขามาสูโลก ยังไมมีพฤติกรรมเคยชินอะไรท้ังนั้น เราก็เริ่มให
อันท่ีดีเขาไปเสียกอนเลย ฉะนั้น ตัวแบบจึงมาจากพอแม ถาพอแมมีวินัยดี ก็มีหวังวาลูกจะมีวินัยดีดวย เม่ือมี
คนมาเขาสูชุมชนใหม มาโรงเรียนใหม ถาคนท่ีอยูกอนประพฤติกันอยางไร คนท่ีมาใหมก็พลอยตามไป ในเวลาท่ี
มีสถานการณอยางนี้ ๆ คนทํางานเกาหรือหัวหนาเคยทํากันอยางไร คนท่ีมาเขางานใหมก็จะทําตามอยางน้ัน
แลวเขาก็จะเคยชินตอไป เขาก็จะทําอยางน้ันมีพฤติกรรมอยางนั้น โดยไมตองคิดไมตองรูตัว เพราะฉะนั้น       
ถาหัวหนางานเปนคนมีปญญา มีสติสัมปชัญญะดี ก็จะนําทางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในตอนแรกใหดี พอไดทํา
อยางใดแลวคนใหมนั้นก็จะติด เกิดเปนตอนแรกไมใชโอกาส มัวปลอยใหเขามีพฤติกรรมเคยชินอยางอ่ืนไปแลว 
คราวนี้ก็จะแกไขไดยาก ตองยุงยากลําบากใจเรื่อยไป ใชวินัยท่ีลงตัวแลว คือ วัฒนธรรมมาชวย วัฒนธรรมก็มา
ชวยในเร่ืองนี้ เพราะวัฒนธรรมเปนปจจัยอยางหนึ่งท่ีสรางวินัยแบบพฤติกรรมเคยชิน เชน พอแมพาเด็กไปใน
สถานท่ีท่ีตองใหบริการแกคนจํานวนมาก พอแมไปเขาแถวรอคิว เด็กก็ไปเขาแถวดวย ตอไปครั้งท่ี ๓ ก็เขาแถว
จากนั้นเด็กก็เขาแถวรอคิวเอง โดยไมตองต้ังใจฝก ไมตองไปสอนใหปากเปยกปากแฉะ วัฒนธรรมเขาแถวก็มีมา
จากการถายทอดตามความเคยชิน นี่คือวินัยท่ีกลายเปนวิถีชีวิต 

ถาในหมูคณะของเรา ปฏิบัติอะไรใหวินัยลงตัวเปนวัฒนธรรมไปแลว คนท่ีเขามาสูวัฒนธรรมน้ัน         
สูชุมชนนั้นใหมก็จะเปนไปอยางนั้นเอง เพราะฉะนั้น สําหรับพฤติกรรมเคยชิน โดยวิธีของวัฒนธรรมนี้ ในสังคม
ท่ีเขาสรางสรรคถายทอดเรื่องระเบียบวินัยมากอน เขาก็ไดเปรียบ เพราะวาคนรุนหลังเขาสูวินัยโดยติด
พฤติกรรมเคยชินไปเอง แตถาเรายังไมมีวัฒนธรรมอยางนั้น เราก็ตองอาศัยผูนําท่ีรูหลักการอันนี้แลวนําไปใช 
อยางไรก็ตาม อันนี้เปนวิธีพ้ืนฐานเทานั้น ตองพูดถึงวิธีอ่ืนตอไป สรางวินัยใหไดผลดวยระบบสัมพันธของ       
องครวม การฝกวินัย (คือฝกใหเปนศีล) นั้น จะไดผลดีตองอาศัยระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ       
ท่ีเก่ียวของมาบูรณาการกันดวย คือเปนระบบองครวมท่ีองครวมจะตองประสานกัน หมายความวา ในการฝกฝน
พัฒนามนุษยหรือการศึกษานี้ จะตองใหองคประกอบ ๓ สวน คือดานพฤติกรรม ดานจิตใจ และดานปญญา
ประสานไปดวยกัน ทําใหเกิดองครวมท่ีสมบูรณ แลวสิ่งท่ีฝกนั้นก็จะกลายเปนชีวิตจริงของเขา ฉะนั้น เวลาเรา
ฝกทําอะไรอยางหนึ่ง จึงตองดูท้ังสามดาน คือ 

๑. ดานพฤติกรรม ถาเขามีพฤติกรรมท่ีดีดวยความเคยชินก็ดีแลว 
๒. ดานจิตใจ ถาเขามีความพึงพอใจ หรือมีความสุขในการทําพฤติกรรมน้ัน พฤติกรรมนั้นจะม่ันคง

ยิ่งข้ึน เพราะฉะนั้น ทางดานจิตใจ จะตองคอยดูวาทําอยางไรจะใหเขาต้ังอยูในวินัยดวยความสุข มีความพึงพอใจ 
๓. ดานปญญา ถาเขามีความรูเขาใจเหตุผล มองเห็นคุณคา มองเห็นประโยชนของการกระทําหรือ

พฤติกรรมนั้น ความรูความเขาใจน้ันก็จะมาหนุนองคประกอบฝายจิตใจทําใหเขาย่ิงมีความพึงพอใจ และ
ความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งข้ึนไปอีก ท้ังดานปญญา คือ ความรู ความเขาใจนั้น และดานจิตใจ       
คือ ความสุขความพอใจ ตางก็มาหนุนใหพฤติกรรมดีงามนั้นย่ิงหนักแนนม่ันคงลงตัว ฉะนั้น องคประกอบ        
สามสวนนี้จึงเสริมซ่ึงกันและกัน พฤติกรรม สภาพจิตใจ และปญญาสามอยางนี้จะตองพัฒนาดวยกัน ถาทําไป
ท่ือ ๆ อาจจะกลายเปนการบังคับ การบังคับเกิดข้ึน จิตใจของคนไมมีความสุข พอจิตใจของคนไมมีความสุข 
เขาจะทําดวยความจําใจและพรอมท่ีจะละเมิด แลวตอไปก็อาจจะเกิดปญหา ทีนี้ถาไมทําดวยปญญา ตอไปเขา
เรียนรูไปทางอ่ืน เขาไมเห็นเหตุผลในเรื่องน้ี เขาก็สงสัยทําใหเขาเกิดความลังเลท่ีจะทํา ฉะนั้น ตองใหไดท้ัง       
๓ สวน นี่คือตองมีท้ัง ศีล สมาธิ ปญญา จะตองฝกวินัยใหไดองคประกอบสัมพันธกันพรอมท้ัง ๓ ดานนี้ 

 
 
 
 

 

๕๑

๒. สรางวินัยโดยใชปจจัยอ่ืนชวยเสริม 
วินัยจะทําใหเกิดความสุขและประพฤติปฏิบัติดวยความพึงพอใจ โดยใชปจจัยอยางอ่ืนมาชวยอีกก็ได 

เชน มีกัลยาณมิตร ขอยกตัวอยางวา ถาครูอาจารยนารัก ทําใหเด็กมีความอบอุนสบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟง 
ครูอาจารยท่ีเขารัก เคารพ และศรัทธานั้น พอพูดอะไรลูกศิษยก็อยากทําอยูแลว และเขาก็มีความสุขท่ีจะทํา
ตามดวย วินัยก็เกิดไดงาย เพราะฉะนั้น ศรัทธาและความรักจึงเปนปจจัยสําคัญ ศรัทธาและความรักน้ีอยูกับ
ความมีกัลยาณมิตร แตอันนี้ท่ีจริงเปนองคประกอบท่ีจะมาเสริม เพ่ือยกตัวอยางใหเห็นความเปนกัลยาณมิตร 
เปนตัวเสริมในการสรางวินัยจากพฤติกรรมท่ีเคยชินได โดยทําหนาท่ีหนุนองคประกอบท้ัง ๓ ดาน คือ 

• เปนตนแบบท่ีดีของพฤติกรรม (ศีล) 
• มีความรัก ทําใหเกิดความอบอุน มีความเปนกันเองพรอมศรัทธาและความสุข (จิตใจ) 
• กัลยาณมิตร รูเหตุรูผล สามารถบอกวาทําอยางนั้นแลวมีผลอยางไร ทําใหเด็กเขาใจเหตุผลและ 

เห็นคุณคาในสิ่งท่ีทํา (ปญญา) 
• สรางวินัยดวยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซ่ึงนําปจจัยดานจิตใจ คือ การต้ังเปนอุดมคติ      

ในจิตใจ ทําใหใจมีความฝกใฝมุงม่ันอยางแรง เชน ชนชาติหนึ่งต้ังเปาหมายใฝฝนวา ชาติเราจะตองยิ่งใหญ      
มีชื่อเสียงปรากฏไปท่ัวโลกวาเปนชาติท่ีมีวินัย เพ่ือใหชาติของเรายิ่งใหญ ขอใหคนของเราปฏิบัติอยางนี้ ๆ         
ดวยความท่ีมีเปาหมายอยางแรง เปนอุดมคติ ใฝต้ังใจจริงอยางนี้ ก็ทําใหคนปฏิบัติตามวินัยได แตวินัยแบบน้ี
อาจจะทําใหเลยเถิด เชน ใชกิเลสรุนแรง ทําใหคนมีความภูมิใจวา หมูคณะของเราน่ียอดเลย การใชวิธีการน้ี        
มักทําใหเกิดความคิดเปรียบเทียบและมักจะนํามาปลุกใจกันวา หมูคณะของเรารักษาวินัย มีวินัยดี เห็นไหม 
เทียบกับโรงเรียนอ่ืนโนน โรงเรียนของเรา มีชื่อเสียง ใคร ๆ ก็นิยม ไปไหนก็มีเกียรติ เราก็ภาคภูมิใจตัวเองวา 
โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง มีเกียรติ มีวินัย ถาใชวิธีเราอยางนี้ ทานเรียกวา เรามานะ  

มานะในระดับตน ๆ นี้เปนความภูมิใจ แตถาแรงไปจะกลายเปนดูถูกดูหม่ินคนอ่ืน ตลอดจนเปน       
การแขงขันแยงชิงความเปนใหญ มุงความเดนความดัง ซ่ึงมีภัยอันตรายอยูดวย เพราะฉะนั้น ถาจะใชมัน ก็ใชได
แตในข้ันตน แลวตองรีบเปลี่ยนไปใชปจจัยตัวอ่ืนท่ีเปนฝายดี ถาใชมานะตลอดไป จะกอใหเกิดปญหาในระหวาง
มนุษย คือรักษากลุมของตัวได แตทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกับกลุมอ่ืน แลวทําใหเกิดสภาพจิตไมดี คือ      
การดูถูกดูแคลน ความทะนงตัว หยิ่งลําพอง ตลอดจนการคิดกําจัดคนอ่ืนตอไปอีก ไมประกอบดวยปญญา        
ท่ีแทจริง บางสังคม บางประเทศ บางกลุมก็รักษาวินัยดวยมานะนี้ แมแตทําคุณความดีอ่ืน ๆ ก็ดวยมานะน้ี      
เปนการทําตนใหอยูในระบบการแขงขันไปในตัว อยางนอยก็ตองอาศัยความรูสึกภูมิใจเขาชวย และเม่ือภูมิใจ        
ในกรณีนี้แลว ก็มักจะตองพอง วิธีนี้ทางธรรมจึงไมสนับสนุน ถาจะใชก็ตองระวัง โดยรีบสรางปจจัยท่ีดีมา        
สืบทอดตอไปอยางท่ีกลาวแลว 
๓. สรางวินัยโดยใชกฎเกณฑบังคับ 

 อีกวิธีหนึ่ง คือ การสรางวินัยโดยใชกฎหมาย หรือกฎเกณฑบังคับควบคุมโดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็สราง
วินัยได แตเปนวิธีท่ีไมดีและไมถูกตอง ไมเขากับหลักการของธรรม เปนวิธีการท่ีไมถูกธรรม คือไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ มนุษยจะมายัดเยียดเอาศีลใสใหแกกันไมได ศีลเกิดจากการฝกใหมีข้ึนในตัวคน
ฉะนั้น การกดหรือบีบบังคับนี้ ถาอํานาจยังอยูก็อยูได แตพออํานาจท่ีกดบีบหมดไปเม่ือไร คนก็จะละเมิดวินัย 
คราวนี้ยิ่งปนปวนเสียหายหมด ฉะนั้น ในสังคมท่ีอยูไดดวยกฎขอบังคับ แลวใชอํานาจบีบบังคับกัน ถึงแมจะมี
วินัยอยูได แตเม่ือไรอํานาจท่ีกดบีบนั้นหายไป สังคมนั้นก็ปนปวนอีก ไมไดผลอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การใช
กฎเกณฑขอบังคับน้ี บางครั้งไดผลในเม่ือกฎเกณฑนั้นไมบีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีชวงเวลายาวพอท่ีจะให
คนผานเขาสูความเคยชินจนเขาไมรูตัว พอกลายเปนความเคยชินไปแลวก็เขาสูกฎธรรมชาติตามวิธีแรก คือเปน
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๕๑

๒. สรางวินัยโดยใชปจจัยอ่ืนชวยเสริม 
วินัยจะทําใหเกิดความสุขและประพฤติปฏิบัติดวยความพึงพอใจ โดยใชปจจัยอยางอ่ืนมาชวยอีกก็ได 

เชน มีกัลยาณมิตร ขอยกตัวอยางวา ถาครูอาจารยนารัก ทําใหเด็กมีความอบอุนสบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟง 
ครูอาจารยท่ีเขารัก เคารพ และศรัทธานั้น พอพูดอะไรลูกศิษยก็อยากทําอยูแลว และเขาก็มีความสุขท่ีจะทํา
ตามดวย วินัยก็เกิดไดงาย เพราะฉะนั้น ศรัทธาและความรักจึงเปนปจจัยสําคัญ ศรัทธาและความรักนี้อยูกับ
ความมีกัลยาณมิตร แตอันนี้ท่ีจริงเปนองคประกอบท่ีจะมาเสริม เพ่ือยกตัวอยางใหเห็นความเปนกัลยาณมิตร 
เปนตัวเสริมในการสรางวินัยจากพฤติกรรมท่ีเคยชินได โดยทําหนาท่ีหนุนองคประกอบท้ัง ๓ ดาน คือ 

• เปนตนแบบท่ีดีของพฤติกรรม (ศีล) 
• มีความรัก ทําใหเกิดความอบอุน มีความเปนกันเองพรอมศรัทธาและความสุข (จิตใจ) 
• กัลยาณมิตร รูเหตุรูผล สามารถบอกวาทําอยางนั้นแลวมีผลอยางไร ทําใหเด็กเขาใจเหตุผลและ 

เห็นคุณคาในสิ่งท่ีทํา (ปญญา) 
• สรางวินัยดวยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซ่ึงนําปจจัยดานจิตใจ คือ การต้ังเปนอุดมคติ      

ในจิตใจ ทําใหใจมีความฝกใฝมุงม่ันอยางแรง เชน ชนชาติหนึ่งต้ังเปาหมายใฝฝนวา ชาติเราจะตองยิ่งใหญ      
มีชื่อเสียงปรากฏไปท่ัวโลกวาเปนชาติท่ีมีวินัย เพ่ือใหชาติของเราย่ิงใหญ ขอใหคนของเราปฏิบัติอยางนี้ ๆ         
ดวยความท่ีมีเปาหมายอยางแรง เปนอุดมคติ ใฝต้ังใจจริงอยางนี้ ก็ทําใหคนปฏิบัติตามวินัยได แตวินัยแบบนี้
อาจจะทําใหเลยเถิด เชน ใชกิเลสรุนแรง ทําใหคนมีความภูมิใจวา หมูคณะของเราน่ียอดเลย การใชวิธีการนี้        
มักทําใหเกิดความคิดเปรียบเทียบและมักจะนํามาปลุกใจกันวา หมูคณะของเรารักษาวินัย มีวินัยดี เห็นไหม 
เทียบกับโรงเรียนอ่ืนโนน โรงเรียนของเรา มีชื่อเสียง ใคร ๆ ก็นิยม ไปไหนก็มีเกียรติ เราก็ภาคภูมิใจตัวเองวา 
โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง มีเกียรติ มีวินัย ถาใชวิธีเราอยางนี้ ทานเรียกวา เรามานะ  

มานะในระดับตน ๆ นี้เปนความภูมิใจ แตถาแรงไปจะกลายเปนดูถูกดูหม่ินคนอ่ืน ตลอดจนเปน       
การแขงขันแยงชิงความเปนใหญ มุงความเดนความดัง ซ่ึงมีภัยอันตรายอยูดวย เพราะฉะนั้น ถาจะใชมัน ก็ใชได
แตในข้ันตน แลวตองรีบเปลี่ยนไปใชปจจัยตัวอ่ืนท่ีเปนฝายดี ถาใชมานะตลอดไป จะกอใหเกิดปญหาในระหวาง
มนุษย คือรักษากลุมของตัวได แตทําใหเกิดปญหาความขัดแยงกับกลุมอ่ืน แลวทําใหเกิดสภาพจิตไมดี คือ      
การดูถูกดูแคลน ความทะนงตัว หยิ่งลําพอง ตลอดจนการคิดกําจัดคนอ่ืนตอไปอีก ไมประกอบดวยปญญา        
ท่ีแทจริง บางสังคม บางประเทศ บางกลุมก็รักษาวินัยดวยมานะนี้ แมแตทําคุณความดีอ่ืน ๆ ก็ดวยมานะนี้      
เปนการทําตนใหอยูในระบบการแขงขันไปในตัว อยางนอยก็ตองอาศัยความรูสึกภูมิใจเขาชวย และเม่ือภูมิใจ        
ในกรณีนี้แลว ก็มักจะตองพอง วิธีน้ีทางธรรมจึงไมสนับสนุน ถาจะใชก็ตองระวัง โดยรีบสรางปจจัยท่ีดีมา        
สืบทอดตอไปอยางท่ีกลาวแลว 
๓. สรางวินัยโดยใชกฎเกณฑบังคับ 

 อีกวิธีหนึ่ง คือ การสรางวินัยโดยใชกฎหมาย หรือกฎเกณฑบังคับควบคุมโดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็สราง
วินัยได แตเปนวิธีท่ีไมดีและไมถูกตอง ไมเขากับหลักการของธรรม เปนวิธีการท่ีไมถูกธรรม คือไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงของกฎธรรมชาติ มนุษยจะมายัดเยียดเอาศีลใสใหแกกันไมได ศีลเกิดจากการฝกใหมีข้ึนในตัวคน
ฉะนั้น การกดหรือบีบบังคับนี้ ถาอํานาจยังอยูก็อยูได แตพออํานาจท่ีกดบีบหมดไปเม่ือไร คนก็จะละเมิดวินัย 
คราวนี้ย่ิงปนปวนเสียหายหมด ฉะนั้น ในสังคมท่ีอยูไดดวยกฎขอบังคับ แลวใชอํานาจบีบบังคับกัน ถึงแมจะมี
วินัยอยูได แตเม่ือไรอํานาจท่ีกดบีบนั้นหายไป สังคมนั้นก็ปนปวนอีก ไมไดผลอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การใช
กฎเกณฑขอบังคับน้ี บางครั้งไดผลในเม่ือกฎเกณฑนั้นไมบีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีชวงเวลายาวพอท่ีจะให
คนผานเขาสูความเคยชินจนเขาไมรูตัว พอกลายเปนความเคยชินไปแลวก็เขาสูกฎธรรมชาติตามวิธีแรก คือเปน
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๕๒

วินัยพ้ืนฐานท่ีเกิดข้ึนโดยการสรางพฤติกรรมเคยชิน มันกลายเปนเรื่องของความเคยชินตามธรรมชาติท่ีมา       
รับทอดจากการใชอํานาจบีบบังคับ อันนั้นตางหากท่ีไดผล  

 การใชกฎหมายหรือกฎเกณฑขอบังคับมาฝกวินัยใหคนมีศีลนี้ มีวิธีท่ีจะทําใหไดผลได โดยตองไมใหอยู
แคเปนการใชอํานาจกดบีบบังคับและลงโทษ แตตองใหจิตใจของคนเกิดความรูสึกสํานึกวาเปนการฝก โดยให
เขารู เขาใจ มองเห็นเหตุผลและประโยชนของการปฏิบัติตามกฎขอบังคับนั้น ๆ ความรูความเขาใจและ
จิตสํานึกในการฝกนี้ จะทําใหเขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความเต็มใจข้ึนมาในระดับหนึ่งท่ีจะทําตาม และก็ทํา
ใหไดผล ซ่ึงก็คือทําใหเขาสูระบบการศึกษาท่ีแทจริง โดยมีองคประกอบสามสวน คือ พฤติกรรม สภาพจิตใจ 
และปญญา เขามาประสานกัน 
๔. วินัยในฐานะเปนองคประกอบของประชาธิปไตย 

 การฝกวินัยน้ี มีความหมายอีกอยางหนึ่งดวย คือ เราถือวาวินัยเปนองคประกอบพ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย ถาไมมีวินัย ประชาธิปไตยก็ต้ังอยูยาก เพราะประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน 
ประชาชนทุกคนตองปกครองตนเองได คนท่ีปกครองตนเองไดคือคนท่ีมีวินัย คนท่ีไมมีวินัยจะปกครองตนเอง
ไมได เม่ือปกครองตนเองไมไดแลว จะไปรวมกันปกครองเปนประชาธิปไตยไดอยางไร ประชาธิปไตยก็ไปไมรอด 

สรุป ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนท่ีแตละคนปกครองตนเองได การท่ีจะทําใหคน
ปกครองตนเองได ตองทําใหคนมีวินัย คือ มีศีลหรือต้ังอยูในวินัย แตสาเหตุของความขาดวินัยอยางหนึ่งมันมา
จากปญหาเก่ียวกับหลักการของประชาธิปไตยเสียเอง กลาวคือ มีองคประกอบอยูอยางหนึ่งท่ีสําคัญมากของ
ประชาธิปไตย คือเสรีภาพ ทีนี้ ถาคนเขาใจความหมายของเสรีภาพไมถูกตอง เสรีภาพนั้นก็จะมาขัดแยงกับวินัย 
เหมือนกับในบางสังคมท่ีมีปญหาการขาดวินัยเกิดข้ึน เพราะคนไปยึดถือเสรีภาพในทางท่ีผิด คือไมถึงความหมาย
ของเสรีภาพ นึกวาเสรีภาพคือการทําตามใจชอบ เพราะฉะนั้น การตามใจตนเองได ทําตามใจชอบได ก็คือ   
การมีเสรีภาพ แลวบอกวาเสรีภาพคือองคประกอบของประชาธิปไตย เม่ือเขาใจเสรีภาพอยางนี้ วินัยก็มีไมได 
กลายเปนวาคนพวกนี้เอาขออางจากหลักการของประชาธิปไตยมาทําลายประชาธิปไตย ฉะนั้น เม่ือคนไมเขาถึง
สาระของประชาธิปไตยก็เกิดความขัดแยงในตัวมันเอง นี่คือการเขาใจความหมายของเสรีภาพผิด เสรีภาพนั้น
ไมใชการทําตามชอบใจ เรามักจะใหความหมายของเสรีภาพในแงท่ีเปนการทําไดตามปรารถนา ภายใตขอบเขต
ของกฎหมาย หรือกติกาของสังคมบาง การทําตามพอใจเทาท่ีไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนบาง แตนั่นยังไมใช
ความหมายท่ีเปนสาระของประชาธิปไตย เปนเพียงความหมายในเชิงปฏิบัติเทานั้น ท่ีจริงเสรีภาพในฐานท่ีเปน
หลักการอยางหนึ่งของประชาธิปไตย ยอมมีความหมายท่ีสอดคลองกับความมุงหมายของประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยนั้นเปนระบบการปกครองอยางหนึ่ง การปกครองทุกอยางมีความมุงหมายเพ่ือจัดสรรสังคมให 
อยูดีมีสันติสุข เราเห็นวาประชาธิปไตยเปนระบบการปกครองท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะใหบรรลุจุดหมายนี้ จึงตกลงกันใหมี
การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยใหประชาชนรวมกันปกครอง โดยทุกคนมีสวนรวมในการปกครองนั้น และ
เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการปกครอง เราจึงตองใหประชาชนมีเสรีภาพ เพ่ือใหประชาชนเหลานั้นทุก ๆ คน
สามารถนําเอาสติปญญาความรู ความสามารถของเขาออกมารวมสรางสรรคสังคม ถาคนไมมีเสรีภาพ 
สติปญญา ความรู ความสามารถของเขาก็ถูกปดก้ัน ไมมีโอกาสออกมารวมสรางสรรคสังคม โดยนัยนี้ เสรีภาพท่ี
เปนหลักการของประชาธิปไตย จึงมีความหมายวาเปนการสิทธิโอกาสท่ีจะนําเอาศักยภาพของบุคคลแตละคน 
ออกมาชวยเปนสวนรวม ในการเสริมสรางประโยชนสุขใหแกสังคม เสรีภาพท่ีแทจริงอยูท่ีนี่ เสรีภาพท่ีเขาใจผิด
ก็คือ การท่ีแตละคนจะเอาแตผลประโยชนเขาตัวเอง เสรีภาพกลายเปนมีความหมายวา ฉันจะเอาอะไรก็ตองได
ตามท่ีฉันตองการ แตท่ีจริงน้ันเสรีภาพมีไวเปนองคประกอบของประชาธิปไตย เพ่ือใหการปกครองนั้น
สรางสรรคประโยชนสุขแกสังคมไดจริง โดยการจัดการเอ้ืออํานวยโอกาสใหบุคคลแตละคนมาชวยกันเสริมสราง
สังคมได ถาบุคคลไมมีเสรีภาพ ความคิดความเห็น สติปญญาของเขาก็ไมมีโอกาสท่ีจะมามีสวนรวมในการ

 

๕๓

สรางสรรคสังคม แตเม่ือเขามีเสรีภาพ สติปญญา ความคิดเห็นท่ีดีของเขาก็ออกมาชวยสรางสรรคสังคมท่ี       
ดีงามข้ึนได ประชาธิปไตยก็สําเร็จ แตประชาธิปไตยท่ีไมถูกตอง ก็เพ้ียนไป กลายเปนระบบแกงแยงผลประโยชน
ของปจเจกชน ท่ีแตละคนก็มองเสรีภาพในความหมายวาฉันจะเอาอะไร ก็ตองเอาใหได ถาเปนอยางนี้
ประชาธิปไตยก็อยูไมรอด  

ฉะนั้น จะตองมองความหมายของเสรีภาพใหมวา เสรีภาพคือการมีสิทธิ โอกาสท่ีจะใชศักยภาพของ 
แตละคน ในการมีสวนรวมท่ีจะสรางสรรคสังคม อันนี้เปนความหมายท่ีแทจริง เพราะสอดคลองกับความมุงหมาย
ของประชาธิปไตย ซ่ึงเปนระบบการจัดต้ังเพ่ือสังคม เรื่องความหมายของศัพทเหลานี้จะตองทําความเขาใจท้ังนั้น 
เพราะมีความสําคัญและสัมพันธซ่ึงกันและกัน ถาเราเขาใจพลาด การปลูกฝงคุณสมบัติตาง ๆ ก็คลาดเคลื่อน 
ฉะนั้น การจะปลูกฝงวินัยไดสําเร็จ จะตองสัมพันธสอดคลองกับหลักการอ่ืน ๆ ท่ีเปนองคประกอบท้ังหลายของ
ประชาธิปไตย ถาจะใหวินัยเปนองคประกอบของประชาธิปไตย ก็ตองมีความหมายท่ีถูกตอง แลวมาจับสัมพันธ
กันอยางสอดคลองกลมกลืน มันจึงจะประสานกันไปได ฉะนั้น เสรีภาพจึงเปนคําหนึ่งท่ีจะตองเขาใจความหมาย
ใหถูกตอง เม่ือเขาใจความหมายของเสรีภาพถูกตองแลว ก็จะเห็นวา วินัยเปนการจัดสรรโอกาสท่ีจะทําให
เสรีภาพของเราอํานวยผลเปนประโยชน เก้ือกูลแกสังคมไดอยางแทจริง แลวคนก็จะมีใจยินดีท่ีจะประพฤติตาม
วินัย ทําใหเกิดความเคารพกฎเกณฑกติกา คือ เคารพวินัยนั่นเอง  
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๕๓

สรางสรรคสังคม แตเม่ือเขามีเสรีภาพ สติปญญา ความคิดเห็นท่ีดีของเขาก็ออกมาชวยสรางสรรคสังคมท่ี       
ดีงามข้ึนได ประชาธิปไตยก็สําเร็จ แตประชาธิปไตยท่ีไมถูกตอง ก็เพ้ียนไป กลายเปนระบบแกงแยงผลประโยชน
ของปจเจกชน ท่ีแตละคนก็มองเสรีภาพในความหมายวาฉันจะเอาอะไร ก็ตองเอาใหได ถาเปนอยางนี้
ประชาธิปไตยก็อยูไมรอด  

ฉะนั้น จะตองมองความหมายของเสรีภาพใหมวา เสรีภาพคือการมีสิทธิ โอกาสท่ีจะใชศักยภาพของ 
แตละคน ในการมีสวนรวมท่ีจะสรางสรรคสังคม อันนี้เปนความหมายท่ีแทจริง เพราะสอดคลองกับความมุงหมาย
ของประชาธิปไตย ซ่ึงเปนระบบการจัดต้ังเพ่ือสังคม เรื่องความหมายของศัพทเหลานี้จะตองทําความเขาใจท้ังนั้น 
เพราะมีความสําคัญและสัมพันธซ่ึงกันและกัน ถาเราเขาใจพลาด การปลูกฝงคุณสมบัติตาง ๆ ก็คลาดเคลื่อน 
ฉะนั้น การจะปลูกฝงวินัยไดสําเร็จ จะตองสัมพันธสอดคลองกับหลักการอ่ืน ๆ ท่ีเปนองคประกอบท้ังหลายของ
ประชาธิปไตย ถาจะใหวินัยเปนองคประกอบของประชาธิปไตย ก็ตองมีความหมายท่ีถูกตอง แลวมาจับสัมพันธ
กันอยางสอดคลองกลมกลืน มันจึงจะประสานกันไปได ฉะนั้น เสรีภาพจึงเปนคําหนึ่งท่ีจะตองเขาใจความหมาย
ใหถูกตอง เม่ือเขาใจความหมายของเสรีภาพถูกตองแลว ก็จะเห็นวา วินัยเปนการจัดสรรโอกาสท่ีจะทําให
เสรีภาพของเราอํานวยผลเปนประโยชน เก้ือกูลแกสังคมไดอยางแทจริง แลวคนก็จะมีใจยินดีท่ีจะประพฤติตาม
วินัย ทําใหเกิดความเคารพกฎเกณฑกติกา คือ เคารพวินัยนั่นเอง  
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๕๔

        บทเรียนท่ี ๖ 
ช่ือวิชา   กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ   เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

๑. ใหรูและเขาใจกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีลูกเสือวิสามัญชอสะอาดควรทราบ 
๒. บรรยายถึงกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของได 

จุดหมาย    
เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญไดเรียนรู เขาใจเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของของลูกเสือวิสามัญได 
๒. เผยแพรความรูดานกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 
๓. นําความรู ความเขาใจกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ไปใช

ในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
วิธีสอน/กิจกรรม 

๑. บรรยายประกอบสื่อและภาพสไลด 
๒. ชมวีดิทัศนหรือภาพยนตร (ถามี) 

เนื้อหาวิชา 
 “...ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไมดี ไมมีใครท่ีจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดท้ังหมด การทําให
บานเมืองมีความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูท่ีการสงเสริมคนดี ใหคนดีได
ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได...”  

พระราชดํารัสในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งท่ี ๖  
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 
 
              
                   
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูมีพระราชดํารัสในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสอืแพระบาทสมเด็จพระเจาอยูมีพระราชดํารัสในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสอืแหงชาติหงชาติ  
 

 

๕๕

๑. เรื่อง หนาท่ีของปวงชนชาวไทย ตามหมวด ๔ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 

๒. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๓. การสงเสริมใหประชาชนรวมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๔. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๕. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจงัหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.) 
๖. อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 

ส่ือการสอน 
๑. สื่อแผนใสหรือภาพสไลด 
๒. วีดิทัศนหรือภาพยนตร (ถามี) 
๓. หนังสือและเอกสารเผยแพร 

การประเมินผล 
 ๑. โดยการสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. โดยการซักถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารระดับสูงของ ปผูบริหารระดับสูงของ ป..ปป..ชช. . บรรยายพิเศษเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของของ ปบรรยายพิเศษเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของของ ป..ปป..ชช..  
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๕๕

๑. เรื่อง หนาท่ีของปวงชนชาวไทย ตามหมวด ๔ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ 

๒. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
๓. การสงเสริมใหประชาชนรวมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๔. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๕. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจงัหวัด (คณะกรรมการ ป.ป.จ.) 
๖. อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 

ส่ือการสอน 
๑. สื่อแผนใสหรือภาพสไลด 
๒. วีดิทัศนหรือภาพยนตร (ถามี) 
๓. หนังสือและเอกสารเผยแพร 

การประเมินผล 
 ๑. โดยการสังเกตพฤติกรรม 
 ๒. โดยการซักถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารระดับสูงของ ปผูบริหารระดับสูงของ ป..ปป..ชช. . บรรยายพิเศษเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของของ ปบรรยายพิเศษเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของของ ป..ปป..ชช..  
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๕๖

กฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ        เอกสารประกอบ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายท่ีเปนขอบังคับข้ันมูลฐาน (กฎหมายสูงสุด) ซ่ึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี

ของรัฐบาลเพ่ือนําไปใชปกครองประเทศ โดยท่ัวไปจะบัญญัติเก่ียวกับรูปแบบการปกครอง โครงสรางรัฐบาล 
สิทธิของประชาชน และพันธกรณีของรัฐบาล 

หลังจากสมัยพอขุนรามคําแหงเปนตนมา จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี หรือกรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี ตางมีกฎหมายสําคัญหลายฉบับ 
ซ่ึงอาจจัดไดวาเปนรัฐธรรมนูญประเภทหนึ่ง แตกฎหมายเหลานั้นกระจัดกระจายอยูในหลายแหงไมเปน
หมวดหมูเรียบรอย นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวมีลักษณะเก่ียวกับองคพระมหากษัตริย การปกครองแผนดิน 
พระราชอํานาจในการตรากฎหมาย กฎหมายเก่ียวกับขุนศาลตระลาการมากกวาจะมีลักษณะเปนรัฐธรรมนูญ
ตามความเขาใจในปจจุบัน คือ ไมมีบทจํากัดพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยไว 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  สืบเนื่องมาจากเหตุการณท่ีกองกําลัง
ของอังกฤษเขายึดเมืองมัณฑะเลยของพมา เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับประเทศไทย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหพระวรวงศเธอพระองคเจาปฤษฎางค อัครราชทูตประจํากรุงปารีส 
ถวายรายงานและความเห็นตอประเด็นปญหานี้ พระวรวงศเธอพระองคเจาปฤษฎางค ไดเรียกประชุมพระบรม
วงศานุวงศ และขาราชการชั้นผูใหญในสถานทูตในกรุงลอนดอนและกรุงปารีส เพ่ือระดมความเห็น และ       
ไดจัดทําคํากราบบังคมทูลโดยมีเนื้อหาวา ประเทศไทยควรเปลี่ยนหลักการพ้ืนฐานของการปกครองจาก       
“แอโสลูดโมนากี” มาเปน “คอนสติตูชาแนลโมนากี” ควรสรางระบบ คาบิเนต คือคณะรัฐบาลท่ีประกอบดวย
คณะรัฐมนตรีประจํากระทรวงตาง ๆ เพ่ือใหรัฐบาลมีประสิทธิภาพในการรักษากฎหมาย ใหเกิดความสงบ
เรียบรอย ควรปรับปรุงกฎหมายบานเมือง และใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงพระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงคณะผูจัดทําคํากราบบังคมทูลวา ทรงขอบพระราชหฤทัย 
การท้ังหลายท่ีไดกราบบังคมทูลมานั้น ลวนแตเปนสิ่งท่ีทรงมีพระราชดําริแลวท้ังสิ้น แตยังไมอาจดําเนินการ     
ใหลุลวงได เนื่องมาจากความไมพรอมของบุคคลกรท่ีจะเขามารับภารกิจตาง ๆ นั่นเอง 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงจัดใหมีการต้ังดุสิตธานีข้ึน เพ่ือทดลอง
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน ซ่ึงเทียบไดกับการปกครองจังหวัด โดยไดทรง
ประกาศใชธรรมนูญลักษณะปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิตธานี) พระพุทธศักราช ๒๔๖๑ ข้ึนใชบังคับในเขต
จังหวัดดุสิตธานีดวย 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชปณิธานอยูแตเดิม ท่ีจะพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนชาวไทย ในวันท่ี ๖ เมษายน  
๒๔๗๕ แตเม่ือถึงเวลาก็มิไดพระราชทาน เนื่องจากอภิรัฐมนตรีสภากราบบังคมทูลทัดทานไววา ยังไมถึงเวลา
อันสมควร เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คณะราษฎรจึงไดทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ        
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช เปนระบอบกษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ และได มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ เม่ือวันท่ี ๒๗ มิถุนายน 
๒๔๗๕ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงถือเปน
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้น 
๑๘ ฉบับ ฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๓๐๙ มาตรา โดยมีหลักสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชน
มีบทบาท มีสวนรวมในการปกครอง
ทางการเมืองทุกสวน โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริม
สถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน
คือการเนนย้ําคุณคา ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมีการตราพระราชบัญ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ท่ีมาและกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ อีกท้ังมาตรา ๒๔๖ วรรคทาย บัญญัติใหมีการจัด
จังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย
ขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ี
ปราบปรามการทุจริต 

""คณะราษฎรคณะราษฎร" " ซึ่งเปนคณะนายทหารซึ่งเปนคณะนายทหาร
ผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครองผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

๕๗

 

นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้น 
ฉบับ ฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๐ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือวาเปนรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 

มาตรา โดยมีหลักสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการปกครอง ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 

โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริม
สถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน ๆ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และท่ีสําคัญท่ีสุด

นย้ําคุณคา ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมีการตราพระราชบัญ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 

ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ท่ีมาและกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตกตางจากรัฐธรรมนูญ

จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
๒๕๕๔ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
วรรคทาย บัญญัติใหมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา

ก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ี การร่ํารวยผิดปกติ หรือขอมูลอ่ืนอันเปนประโยชนตอการปองกันและ

 
 
 
 
 

ซึ่งเปนคณะนายทหารซึ่งเปนคณะนายทหาร  
ผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครองผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระปรมาภไิธยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระปรมาภไิธย
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรก

  

นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้น 
๒๕๕๐ จํานวน ๓๐๙ มาตรา 

ถือวาเปนรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี ๑๘ มี ๑๕ หมวด 
มาตรา โดยมีหลักสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชน

อบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม และกําหนดกลไกสถาบัน 
โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริม

และเท่ียงธรรม และท่ีสําคัญท่ีสุด        
นย้ําคุณคา ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให
ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมีการตราพระราชบัญญัติ

ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๑๘ 
ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดบัญญัติ

แตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม    

เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
ผูใหถอยคํา หรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือ

หรือขอมูลอ่ืนอันเปนประโยชนตอการปองกันและ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระปรมาภไิธยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระปรมาภไิธย  
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรก  
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นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้น 
๑๘ ฉบับ ฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ประกาศใชเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๓๐๙ มาตรา โดยมีหลักสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชน
มีบทบาท มีสวนรวมในการปกครอง
ทางการเมืองทุกสวน โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริม
สถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน
คือการเนนย้ําคุณคา ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ท่ีมาและกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๕๕๐ อีกท้ังมาตรา ๒๔๖ วรรคทาย บัญญัติใหมีการจัดต้ังกรรมก
จังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ไดแก ผูกลาวหา ผูเสียหาย
ขอมูลใดเก่ียวกับการทุจริตตอหนาท่ี
ปราบปรามการทุจริต 

""คณะราษฎรคณะราษฎร" " ซึ่งเปนคณะนายทหารซึ่งเปนคณะนายทหาร
ผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครองผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง

๕๗

 

นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้น 
ฉบับ ฉบับปจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๐ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ถือวาเปนรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี 

มาตรา โดยมีหลักสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการปกครอง ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม 

โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริม
สถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืน ๆ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และท่ีสําคัญท่ีสุด

า ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมีการตราพระราชบัญญัติ
บรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 

ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ท่ีมาและกรอบอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอา

จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
๒๕๕๔ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
วรรคทาย บัญญัติใหมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา

ารทุจริตตอหนาท่ี การร่ํารวยผิดปกติ หรือขอมูลอ่ืนอันเปนประโยชนตอการปองกันและ

 
 
 
 
 

ซึ่งเปนคณะนายทหารซึ่งเปนคณะนายทหาร  
ผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครองผูเริม่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรง
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรก

  

นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว ประเทศไทยไดประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวท้ังสิ้น 
๒๕๕๐ จํานวน ๓๐๙ มาตรา 

ถือวาเปนรัฐธรรมนูญ ฉบับท่ี ๑๘ มี ๑๕ หมวด 
มาตรา โดยมีหลักสําคัญเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชน

นาจรัฐอยางเปนรูปธรรม และกําหนดกลไกสถาบัน 
โดยเฉพาะฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพ สรางเสริม

และเท่ียงธรรม และท่ีสําคัญท่ีสุด        
า ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ถูกต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติให
ทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐ และไดมีการตราพระราชบัญญัติ

ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๑๘ 
ตอมาเม่ือมีการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงไดบัญญัติ

แตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม    

เพ่ือใหมีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
ารปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

จังหวัดข้ึน เพ่ือประสานความรวมมือกับประชาชนท่ีประสงคจะเขามามีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม
ผูใหถอยคํา หรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือ

หรือขอมูลอ่ืนอันเปนประโยชนตอการปองกันและ

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงลงลงพระปรมาภไิธยพระปรมาภไิธย  
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรก  
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๕๘

เรื่อง หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 
 

หมวด ๔ หนาท่ีของชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๐ บุคคลมีหนาท่ีพิทักษรักษาไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ 
มาตรา ๗๑ บุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
บุคคลซ่ึงไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรท่ีทําใหไมอาจไปใชสิทธิได ยอมไดรับสิทธิ

หรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
การแจงเหตุท่ีทําใหไมอาจไปเลือกต้ังและการอํานวยความสะดวกในการไปเลือกต้ัง ใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ 
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหนาท่ีรับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ 

เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ      
และภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๗๔ บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม อํานวย     
ความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ในการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตน       
เปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลย หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ี ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
บุคคล ผูมีสวนไดสวนเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชาของบุคคลดังกลาว ชี้แจง
แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได 
หนาท่ีของปวงชนชาวไทย 

รัฐธรรมนูญนอกจากจะคุมครองสิทธิของประชาชนชาวไทยโดยเทาเทียมกันแลว ยังไดกําหนดหนาท่ี
ของประชาชนไทยไวหลายประการสําคัญ คือ 

หนาท่ีพลเมือง กําหนดใหประชาชนชาวไทยมีหนาท่ีปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปองกันประเทศ รับราชการ
ทหาร เสียภาษีอากร พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการรักษาไว      
ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

หนาท่ีตามกฎหมายเลือกตั้ง กําหนดใหประชาชนชาวไทยทุกคนมีหนาท่ีไปใชสิทธิเลือกต้ัง ถาใคร        
ไมไปเลือกต้ังโดยไมแจงเหตุ ก็จะทําใหเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด สิทธิเลือกต้ังของประชาชนท่ีสําคัญกวานั้น 
คือการท่ีประชาชนพึงตระหนักถึงความรับผิดชอบตอบานเมือง ท่ีประชาชนควรเปนผูกําหนดถึงภาระ       
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมท่ีจะเลือกคนดี เพ่ือไมใหประเทศสูญเสียโอกาสนี้ เพราะการเลือกต้ังเปน
วาระแหงชาติและภาระทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 

 

๕๙

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีภารกิจหลักในการปองกันการทุจริต โดยวิธีการสงเสริมและแสวงหาการมี
สวนรวมจากประชาชน หรือกลุมบุคคล เพ่ือรวมกันปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริต ดังนี้ 
 ๑. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 

๒. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ีการกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๓. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ   
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๔. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ         
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต  
การสงเสริมใหประชาชนรวมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๑. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคล             
มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการตอบแทนผูทําคุณงามความดีในการปองกันหรือ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการคุมครองชวยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือสงเสริม

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๑. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา ตามหมวด ๕ การถอดถอน

จากตําแหนง 
๒. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็น เพ่ือสงไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือฟองคดี       

ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนง       
ทางการเมือง ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

๓. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) และเจาหนาท่ีของรัฐ
ร่ํารวยผิดปกติ เพ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๔. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
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๕๙

ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีภารกิจหลักในการปองกันการทุจริต โดยวิธีการสงเสริมและแสวงหาการมี
สวนรวมจากประชาชน หรือกลุมบุคคล เพ่ือรวมกันปองกันมิใหเกิดปญหาการทุจริต ดังนี้ 
 ๑. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง 

๒. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ีการกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๓. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่ง หรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ   
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๔. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคล มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ         
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต  
การสงเสริมใหประชาชนรวมมือกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๑. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนหรือกลุมบุคคล             
มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการยกยองผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการตอบแทนผูทําคุณงามความดีในการปองกันหรือ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงแกไข (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการคุมครองชวยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการจัดใหมีรางวัลตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือสงเสริม

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๑. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา ตามหมวด ๕ การถอดถอน

จากตําแหนง 
๒. ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังทําความเห็น เพ่ือสงไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือฟองคดี       

ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามหมวด ๖ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนง       
ทางการเมือง ตามมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ 

๓. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) และเจาหนาท่ีของรัฐ
ร่ํารวยผิดปกติ เพ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

๔. ไตสวนและวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซ่ึงมิใชบุคคลตาม (๒) หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิด
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๖๐

ฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีใน         
การยุติธรรมหรือความผิดท่ีเก่ียวของกัน รวมท้ังดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวา       
ท่ีรวมกระทําความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือท่ีกระทําความผิด        
ในลักษณะท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรดําเนินการดวย ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

๕. กําหนดตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน ตามมาตรา 
๒๖๔ ของรัฐธรรมนูญ 

๖. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของ      
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน         
ตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

๗. กํากับ ดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
๘. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินและเอกสารประกอบ

ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและเจาหนาท่ีของรัฐ 
๙. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สิน ตามหมวด ๓ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน 

๑๐. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาท่ีพรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทน        
ราษฎรและวุฒิสภาทุกป ท้ังนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา และเปดเผยตอสาธารณะดวย 

๑๑. เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาท่ี การกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

๑๒. ดําเนินการสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอใหศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหยกเลิก หรือ      
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดอนุมัติ หรืออนุญาตใหสิทธิประโยชน หรือออกเอกสารสิทธิ 
แกบุคคลใดไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกทางราชการ 

๑๓. ดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๔. ดําเนินการเก่ียวกับดานการตางประเทศ  โดยเปนศูนยกลางความรวมมือระหวางประเทศ          
เพ่ือประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท้ังน้ี เพ่ือใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวาง
ประเทศในการตอตานการทุจริต 

๑๕. ใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
๑๖. แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑๗. ดําเนินการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีบัญญัติ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไมเปนการตัดอํานาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท่ีจะดําเนินคดีตามท่ีเห็นสมควรตอไป หรืออาจสงเรื่องให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับไปดําเนินการตอไปก็ได 

 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ประเทศไทยนั้นถือวาประส

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหล
ประจําจังหวัด (กรรมการ ป.ป.
โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ 
ไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต 
ดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป

ใหคณะกรรมการ ป.ป.จ
 ๑. สงเสริมการปองกัน
สวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
เพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ
ประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน
 ๒. พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 ๓. ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช.  
 ๔. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง 
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมกา
 ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป
 

 
 
 
 

 

๖๑

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (คณะกรรมการ ป.
ประเทศไทยนั้นถือวาประสบกับปญหาการทุจริตเปนอยางมาก จนตองมีการบัญญัติ

เพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดบัญญัติอํานาจหนาท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

.จ.) ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมมือกับประชาชนและสวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับ 

ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ัง
ะชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 
จ. มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังนี้ (มาตรา ๑๐๓/๑๘

สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและ
เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ

เพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ และคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการให
ประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

รวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ

อบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสิน
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมกา

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เวนแตการไตสวนขอเท็จจริง

 
 
 
 
 
 

สํานักงาน ปสํานักงาน ป..ปป..ชช..    จังหวัดจังหวัดนนทบุนนทบุรีรี  

ป.จ.) 
จนตองมีการบัญญัติจัดต้ัง
โดยไดบัญญัติอํานาจหนาท่ี    

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม  

จึงจําเปนตองมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับ            
และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ัง

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๘) 
โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและ  

เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
และคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการให

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนใน  

รวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ 

งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหน้ีสิน         
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

วนแตการไตสวนขอเท็จจริง ตามมาตรา ๔๓ 
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
ประเทศไทยน้ันถือวาประส

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหล
ประจําจังหวัด (กรรมการ ป.ป.
โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและสวนราชการ 
ไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต 
ดําเนินการใหประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป

ใหคณะกรรมการ ป.ป.จ
 ๑. สงเสริมการปองกัน
สวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
เพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ
ประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน
 ๒. พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
 ๓. ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช.  
 ๔. ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง 
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมกา
 ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป
 

 
 
 
 

 

๖๑

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด (คณะกรรมการ ป.
ประเทศไทยน้ันถือวาประสบกับปญหาการทุจริตเปนอยางมาก จนตองมีการบัญญัติ

เพ่ือทําหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยไดบัญญัติอํานาจหนาท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

.จ.) ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
รวมมือกับประชาชนและสวนราชการ เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับ 

ตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ัง
ะชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.จ. 
จ. มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังนี้ (มาตรา ๑๐๓/๑๘

สงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและ
เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ

เพ่ือปองกันการทุจริตและเสริมสรางทัศนคติ และคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการให
ประชาชนหรือกลุมบุคคลในทุกภาคสวน มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

รวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ

อบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมกา

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย เวนแตการไตสวนขอเท็จจริง

 
 
 
 
 
 

สํานักงาน ปสํานักงาน ป..ปป..ชช..    จังหวัดจังหวัดนนทบุนนทบุรีรี  

ป.จ.) 
จนตองมีการบัญญัติจัดต้ัง
โดยไดบัญญัติอํานาจหนาท่ี    

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนเหตุใหมีการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน แตเนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ี ขนบธรรมเนียม  

จึงจําเปนตองมีการจัดต้ังกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีหลักในการสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับ            
และเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ัง

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๘) 
โดยการประสานความรวมมือกับประชาชนและ  

เพ่ือเผยแพรความรูใหประชาชนในทุกระดับไดตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริต โดยดําเนินการ
และคานิยมเก่ียวกับความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังดําเนินการให

มีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พิจารณาเสนอมาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือประโยชนใน  

รวจสอบขอเท็จจริงเรื่องกลาวหาเจาหนาท่ีของรัฐ และรวบรวมพยานหลักฐานเสนอคณะกรรมการ 

งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน         
ตามบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบท่ียื่นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

วนแตการไตสวนขอเท็จจริง ตามมาตรา ๔๓ 
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๖๒

บทเรียนท่ี ๗ 
ช่ือวิชา   การชุมนุมรอบกองไฟ/กลุมสัมพันธ   เวลา ๑๒๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

อธิบายถึงความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ เอกลักษณการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือไทย  
เปดโอกาสใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดไดแสดงออกอยางสนุกสนาน สงเสริมการทํางานในระบบกลุม และวิธีจัด
สถานท่ีชุมนุมรอบกองไฟ 
จุดหมาย   เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญมีความรูและทักษะในการจัดชุมนุมรอบกองไฟ และกลุมสัมพันธไดอยาง
เหมาะสม 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายความมุงหมายของการจัดชุมนุมรอบกองไฟและกลุมสัมพันธได 
๒. อธิบายข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟและกลุมสัมพันธได 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟและกลุมสัมพันธได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายประกอบการสาธติ 
๒. การเขารวมชุมนุมรอบกองไฟ 

เนื้อหาวิชา 
 จากประสบการณในชีวิตทหารของ ลอรด เบเดน - โพเอลล ท่ีไดพบเห็นการพักแรมคืนของพอคา       
ซ่ึงเดินทางรอนแรมไปตางเมือง และวิธีการของชาวพ้ืนเมือง ซ่ึงมีการชุมนุมกันในยามคํ่าคืน เปนการพักผอน 
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือกัน ท้ังมีการรวมสนุกสนานดวยการรองเพลงและแสดงกิจกรรม
ตาง ๆ เปนการผอนคลายอารมณ และบรรเทาความเหนื่อยลามาจากกลางวัน จึงไดนําวิธีการนี้มาทดลองใช         
ในการนําเด็กซ่ึงอาจเรียกวาเปนลูกเสือรุนแรกของโลกไปอยูคายพักแรม ท่ีเกาะบราวนซี ประเทศอังกฤษ         
ใน ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) โดยใหลูกเสือมาชุมนุมพรอมกันรอบกองไฟในตอนกลางคืน และใชเวลานั้น
ฝกอบรมประกอบการเลานิทาน และมีการรวมแสดงใหเกิดความสนุกสนานไดผลเปนอยางดี จึงไดนํามาใหเปน
วิธีการฝกอบรมลูกเสืออยางหนึ่งสืบตอมาจนถึงปจจุบันนี้ การชุมนุมรอบกองไฟในภาษาอังกฤษ เรียกวา CAMP 
FIRE เดิมมักเรียกกันในภาษาไทยวาการเลนหรือการแสดงรอบกองไฟ เปนสวนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟ
เทานั้น 
 สําหรับหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด ควรเสนอแนะใหลูกเสือวิสามัญมุงจัดกิจกรรมการแสดงออกรวมกัน 
เก่ียวกับการสงเสริมโครงการลูกเสือชอสะอาด อาทิ ความโปรงใส ความซ่ือสัตย การปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  
ส่ือการสอน 

๑. แผนภูมิ แผนภาพ 
๒. กองไฟ พวงมาลัย  
๔. ใบงาน 
๕. เนื้อเพลงลูกเสือคุณธรรม ๘ ประการ 
 

 

ทํานอง หลงเสียงนาง    
(สรอย) หลา ลา ลา ลา 

คุณธรรม ประจํา ลูกเสือไทย 
คุณธรรม 
ซ่ือสัตย ประหยัด และขยัน 
ความสุภาพ

(สรอย) หลา................... 
 
การประเมินผล 

๑. โดยการสังเกตพฤติกรรม
๒. โดยการซักถาม 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
               

 

๖๓

เพลงประกอบกิจกรรม 
 

เพลง  ลูกเสือคุณธรรม ๘ ประการ 
ทํานอง หลงเสียงนาง     รอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

หลา ลา ลา ลา ................................................................................. 
คุณธรรม ประจํา ลูกเสือไทย  มีน้ําใจ เปนมิตร จิตอาสา
คุณธรรม ๘ ประการ นั้นนํามา  ใหนําพา สามัคคี มีวินัย   ลา
ซ่ือสัตย ประหยัด และขยัน  สะอาดสรรค ท้ังกาย และจิตใจ
ความสุภาพ นอมนํา มีน้ําใจ  เราทําได ลูกเสือเพ่ือ “ชอสะอาด

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

โดยการสังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ  

 
มีน้ําใจ เปนมิตร จิตอาสา 

มีวินัย   ลา................... 
และจิตใจ 
ชอสะอาด”  
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ทํานอง หลงเสียงนาง    
(สรอย) หลา ลา ลา ลา 

คุณธรรม ประจํา ลูกเสือไทย 
คุณธรรม 
ซ่ือสัตย ประหยัด และขยัน 
ความสุภาพ

(สรอย) หลา................... 
 
การประเมินผล 

๑. โดยการสังเกตพฤติกรรม
๒. โดยการซักถาม 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
               

 

๖๓

เพลงประกอบกิจกรรม 
 

เพลง  ลูกเสือคุณธรรม ๘ ประการ 
ทํานอง หลงเสียงนาง     รอง ศิริณี  บุญปถัมภ 

หลา ลา ลา ลา ................................................................................. 
คุณธรรม ประจํา ลูกเสือไทย  มีน้ําใจ เปนมิตร จิตอาสา
คุณธรรม ๘ ประการ นั้นนํามา  ใหนําพา สามัคคี มีวินัย   ลา
ซ่ือสัตย ประหยัด และขยัน  สะอาดสรรค ท้ังกาย และจิตใจ
ความสุภาพ นอมนํา มีน้ําใจ  เราทําได ลูกเสือเพ่ือ “ชอสะอาด

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

โดยการสังเกตพฤติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือการชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ  

 
มีน้ําใจ เปนมิตร จิตอาสา 

มีวินัย   ลา................... 
และจิตใจ 
ชอสะอาด”  
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๖๔

การชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือวิสามัญชอสะอาด                         เอกสารประกอบ 

 
๑. ความมุงหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 

การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุงหมายสําคัญอยู ๕ ประการ เพ่ือ 
๑.๑ เปนการฝกอบรมตอนกลางคืน ดังท่ี ลอรด เบเดน - โพเอลล (บี-พี) ใชในการฝกอบรมเด็กท่ีไปอยู

คายพักแรม ณ เกาะบราวนซี 
๑.๒ ใหลูกเสือไดรองเพลงรวมกัน หรือแสดงกิริยาอาการอยางเดียวกัน เปนการปลุกใจหรือเปลี่ยน

อารมณใหเกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ผอนคลายความเครงเครียดใหบรรเทาเบาบางลง 
๑.๓ ใหลูกเสือแตละคนมีโอกาสแสดงออกในท่ีชุมนุมโดยไมเกอเขินกระดากอาย เปนการสงเสริม 

ความสามัคคีของหมู ใหทุกคนรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน และทําใหรูความสามารถของแตละคนไดดี 
๑.๔ ใชเปนโอกาสสําหรับประกอบพิธีสําคัญบางกรณี เชน แนะนําบุคคลสําคัญในกิจการลูกเสือ      

เชน แนะนําผูมีเกียรติสําคัญท่ีมาเยี่ยม การมอบเครื่องหมายวูดแบดจ เครื่องหมายตอบแทน เข็มสมนาคุณหรือ
ประกาศนียบัตรตาง ๆ  

๑.๕ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ และสงเสริมกิจการลูกเสือ โดยเชิญบุคคลสําคัญในทองถ่ิน ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 
๒. สถานท่ีใชชุมนุมรอบกองไฟ 
 คายลูกเสือทุกแหงควรมีบริเวณสําหรับการชุมนุมรอบกองไฟไวโดยเฉพาะ อยูท่ีมุมหนึ่งของคายลูกเสือ
และควรอยูหางจากท่ีพักพอสมควร ไมไกลเกินไป เพ่ือมิตองเสียเวลาและเกิดความยุงยากเม่ือลูกเสือตองเดิน
จากท่ีพักไปยังบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ และตองเดินกลับเม่ือการชุมนุมเลิกแลว สวนบริเวณการชุมนุมรอบ
กองไฟควรมีตนไมเปนฉากหลัง จะทําใหบรรยากาศดีข้ึน และจะทําใหการรองเพลงไดผลดีกวาท่ีโลงแจง 

อนึ่ง ในการเลือกสถานท่ีสําหรับการชุมนุมรอบกองไฟนี้ ถาสามารถหาท่ีเปนแองใหลูกเสือนั่งอยูเหนือ
กองไฟเล็กนอยจะดีมาก เชน ในบริเวณท่ีมีเนินอาจจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟอยูตอนลาง สวนลูกเสือ
ใหนั่งอยูบนเนินหรือจัดทําบริเวณการแสดงและกองไฟใหอยูบนเกาะ มีคูน้ําลอมรอบ ผูชมนั่งอยูริมคูน้ํา       
อีกดานหนึ่ง สะพานขามคูทําดวยไมแบบสะพานชั่วคราว ปรากฏวาสถานท่ีการชุมนุมรอบกองไฟเชนวานี้      
ใชการไดดีอยางยิ่ง การชุมนุมรอบกองไฟน้ีถาไมสะดวก เชน ฝนตกหรือมีเหตุอ่ืน จะจัดภายในอาคารและ     
ใชกองไฟท่ีใหแสงสวางอยางอ่ืนแทนได 
๓. การเตรียมกอนเริ่มชุมนุมรอบกองไฟ 

๓.๑ คณะผูใหการฝกอบรมจะตองปรึกษาหารือกันเพ่ือกําหนดวา ในการชุมนุมรอบกองไฟนั้นจะมี
กิจกรรมอะไรบาง จะใหหมูใดทําหนาท่ีบริการ ใหผูใดเปนพิธีกร และจะเชิญผูใดเปนประธาน ซ่ึงควรเปนผูท่ีมี
ความรู ความเขาใจข้ันตอนการชุมนุมรอบกองไฟดีพอสมควร หรือพิธีกรจะตองซักซอมการท่ีประธานจะตอง
ปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ เสียกอน ถาเปนการอยูคายพักแรมของลูกเสือตามธรรมดา โดยปกติผูกํากับลูกเสือท่ี
พาลูกเสือไปอยูคายพักแรมน่ันเองจะทําหนาท่ีประธาน และใหรองผูกํากับลูกเสือหรือลูกเสือคนใดคนหนึ่ง       
ท่ีมีความสามารถทําหนาท่ีพิธีกร 
 

 
 
 

 

๖๕

๓.๒ พิธีกร คือ ผูนําในการชุมนุมรอบกองไฟ มีหนาท่ี 
 ๓.๒.๑ นัดหมาย 

• ประธาน ข้ันตอนท่ีจะตองปฏิบัติ 
• ผูรวมแสดง ข้ันตอนการปฏิบัติ การแตงเพลงประจําหมู การสงเรื่องท่ีจะแสดง เวลา

ท่ีมาพรอม เวลาท่ีใชในการแสดง การแตงกายตามเนื้อเรื่อง การรายงานเม่ือเริ่มแสดง 
• การกลาวชมเชย การตอบรับคําชมเชย การกลาวเม่ือมีผูมาเยี่ยม ขอหามในเนื้อเรื่อง

ท่ีจะแสดง                  
• หมูบริการใหจัดสถานท่ี กองไฟ จัดทําพวงมาลัย ทําพุมฉลาก และคนถือขบวนแห       

การชวยเหลือพิธีกร การทําความสะอาดสถานท่ีเม่ือเลิกการแสดง 
๓.๒.๒ ชี้แจงลําดับการชุมนุม ซักซอมขอปฏิบัติ ขอหาม 
๓.๒.๓ ประกาศชื่อผูท่ีจะมาเปนประธานและผูติดตาม 
๓.๒.๔ เชิญประธานและผูติดตามเขาสูท่ีชุมนุม 
๓.๒.๕ ควบคุมและดําเนินการใหถูกตอง โดยใหผูเขารวมชุมนุมไดรับความสนุกสนาน 
๓.๒.๖ เลือกเพลงท่ีจะนํามาใชใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
๓.๒.๗ รักษาเวลาโดยเครงครัด 

๔. การจัดกองไฟ 
กองไฟจะเปนกองไฟท่ีกอดวยไมจริง โดยกอเปนแบบผสม (คอกหมู + พีระมิด) หรือจะใชไฟใหแสงสวาง

อยางอ่ืน ๆ แทนก็ได ถาเปนกองไฟจริงจะตองมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงโดยปกติจะมอบใหหมูบริการในวันนั้นทําหนาท่ีนี้ 
มีหนาท่ีกอไฟใหเรียบรอยกอนทําพิธีเปด คือ จุดแลวใหไฟติดและจะตองคอยดูแลกองไฟใหติดอยูตลอดเวลา  
ในการนี้จะตองเตรียมฟนอะไหลและน้ําสํารองไว คือ ถาไฟชักมอดลงจะตองเติมฟนลงไป และถาไฟลุกลามมาก
หรือกระเด็นออกจากกองไฟ ก็ตองพรมน้ําลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      กองไฟแบบกระโจมกองไฟแบบกระโจม                      กองไฟแบบคอกหมูกองไฟแบบคอกหมู  กองไฟแบบผสกองไฟแบบผสมม  
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๖๕

๓.๒ พิธีกร คือ ผูนําในการชุมนุมรอบกองไฟ มีหนาท่ี 
 ๓.๒.๑ นัดหมาย 

• ประธาน ข้ันตอนท่ีจะตองปฏิบัติ 
• ผูรวมแสดง ข้ันตอนการปฏิบัติ การแตงเพลงประจําหมู การสงเรื่องท่ีจะแสดง เวลา

ท่ีมาพรอม เวลาท่ีใชในการแสดง การแตงกายตามเนื้อเรื่อง การรายงานเม่ือเริ่มแสดง 
• การกลาวชมเชย การตอบรับคําชมเชย การกลาวเม่ือมีผูมาเยี่ยม ขอหามในเนื้อเรื่อง

ท่ีจะแสดง                  
• หมูบริการใหจัดสถานท่ี กองไฟ จัดทําพวงมาลัย ทําพุมฉลาก และคนถือขบวนแห       

การชวยเหลือพิธีกร การทําความสะอาดสถานท่ีเม่ือเลิกการแสดง 
๓.๒.๒ ชี้แจงลําดับการชุมนุม ซักซอมขอปฏิบัติ ขอหาม 
๓.๒.๓ ประกาศชื่อผูท่ีจะมาเปนประธานและผูติดตาม 
๓.๒.๔ เชิญประธานและผูติดตามเขาสูท่ีชุมนุม 
๓.๒.๕ ควบคุมและดําเนินการใหถูกตอง โดยใหผูเขารวมชุมนุมไดรับความสนุกสนาน 
๓.๒.๖ เลือกเพลงท่ีจะนํามาใชใหเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรม 
๓.๒.๗ รักษาเวลาโดยเครงครัด 

๔. การจัดกองไฟ 
กองไฟจะเปนกองไฟท่ีกอดวยไมจริง โดยกอเปนแบบผสม (คอกหมู + พีระมิด) หรือจะใชไฟใหแสงสวาง

อยางอ่ืน ๆ แทนก็ได ถาเปนกองไฟจริงจะตองมีผูรับผิดชอบ ซ่ึงโดยปกติจะมอบใหหมูบริการในวันนั้นทําหนาท่ีนี้ 
มีหนาท่ีกอไฟใหเรียบรอยกอนทําพิธีเปด คือ จุดแลวใหไฟติดและจะตองคอยดูแลกองไฟใหติดอยูตลอดเวลา  
ในการนี้จะตองเตรียมฟนอะไหลและน้ําสํารองไว คือ ถาไฟชักมอดลงจะตองเติมฟนลงไป และถาไฟลุกลามมาก
หรือกระเด็นออกจากกองไฟ ก็ตองพรมน้ําลงไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      กองไฟแบบกระโจมกองไฟแบบกระโจม                      กองไฟแบบคอกหมูกองไฟแบบคอกหมู  กองไฟแบบผสกองไฟแบบผสมม  
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๖๖

ในปจจุบัน นโยบายของรัฐบาลใหอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม จึงควรละเวนการกอไฟดวยไมจริง           
เม่ือเลิกการชุมนุมรอบกองไฟ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบจะตองออกจากบริเวณไปอยางเงียบ ๆ พรอมกับลูกเสืออ่ืน
ภายหลังอีกสักครูจะตองหวนกลับมาท่ีบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟอีกครั้งหนึ่ง ไมใหมีเศษไมหรือเถาถาน
เหลืออยูเลย 

เรื่องการทําความสะอาดบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟนี้ อยาถือวาเปนเรื่องเล็กนอย ตองถือวาเปน
บทเรียนอันสําคัญในการฝกอบรมลูกเสือดวย 
๕. การจัดท่ีนั่งรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา 

การจัดท่ีน่ังรอบกองไฟใหจัดเปนรูปวงกลมหรือเกือกมา ใหกองไฟอยูตรงกลางมีท่ีนั่งพิเศษสําหรับ
ประธานและผูรับเชิญ ต้ังอยูในทิศทางเหนือลม ท่ีนั่งของประธานเปนท่ีนั่งเด่ียว ใหต้ังล้ําหนากวาแถวของ
ผูติดตามและผูรวมชมการแสดงและใหมีโตะวางพุมสลากไวตรงหนา สวนลูกเสือโดยปกติใหนั่งตามหมู          
ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 
          
 

การจัดท่ีน่ังรอบกองไฟใหจัดเปนรปูวงกลมการจัดท่ีน่ังรอบกองไฟใหจัดเปนรปูวงกลม  

๖. พิธีเปดการชุมนุมรอบกองไฟ 
มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
๖.๑ เม่ือผูรวมแสดงแตงกายตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง เขานั่งท่ีเรียงลําดับหมูจากซายของประธานไป

ทางขวาพรอม ควรเปนเวลากอนเริ่มตนแสดงท่ีกําหนด ประมาณ ๘ - ๑๐ นาที 
๖.๒ พิธีกรชี้แจงซักซอมการปฏิบัติแลวแจงชื่อ และตําแหนงหนาท่ีการงานหรือตําแหนงทางลูกเสือ

ของผูเปนประธานในพิธีและผูติดตามใหทราบท่ัวกัน 
๖.๓ ผูมีหนาท่ีของหมูบริการจุดไฟ 
๖.๔ พิธีกรออกไปเชิญประธาน ซ่ึงมารอคอยอยูกอนแลวใกลชุมนุม 
๖.๕ เม่ือประธานเดินเขามาในพ้ืนท่ีการแสดง พิธีกรสั่ง “กอง ตรง” ทุกคนลุกข้ึนยืนตรง 
๖.๖ ประธานรับการเคารพแลว เดินตรงไปท่ีตั้งกองไฟ ยืนอยูระยะหางพอสมควร ยกมือขวาแสดงรหัส

ของลูกเสือ ชูสูงข้ึนไปขางหนาทํามุมกับไหลประมาณ ๔๕ องศา 
๖.๗ ผูติดตามประธานและผูมารวมชุมนุมเดินตามประธานเขามา ใหเดินไปยืนอยู ณ ท่ีตนจะนั่ง 
๖.๘ ประธานกลาวเปดดวยขอความท่ีเปนมงคลและจบลงดวยถอยคําวา “ขาพเจาขอเปดการชุมนุม

รอบกองไฟ ณ บัดนี้” โดยใชเวลาประมาณ ๓ นาที ประธานยังคงยืนอยู ณ ท่ีเดิม 
๖.๙ ทุกคนผูรวมในท่ีชุมนุมกลาวพรอมกันวา “ฟู” ๓  ครั้ง ในกรณีใชไฟอยางอ่ืนแทน อาจงดกลาว 

คํานี้ 

 

๖๗

๖.๑๐ พิธีกรนํารองเพลง ๑ หรือ ๒ เพลง ควรเปนเพลงปลุกใจ เพลงเปนคติ ซ่ึงมีทํานองเรงเราใหเกิด
การต่ืนตัว หรือเพลงประจําสถาบัน และเปนเพลงท่ีผูรวมชุมนุมท้ังหมดหรือสวนใหญรองได 

๖.๑๑ จบเพลงแลว ประธานเดินกลับไปนั่งยังท่ีนั่งซ่ึงจัดไว ผูติดตามนั่งลงตามท่ีของตน 
๖.๑๒ พิธีกรสั่งใหผูรวมชุมนุม “นั่ง” 
๖.๑๓ พิธีกรสั่งใหผูถือพวงมาลัยและพุมฉลากมาต้ังขบวนอยูดายขวามือของประธาน โดยมีสมาชิกของ

หมูเขาแถวตอทายอยูภายในวงท่ีนั่งและ/หรือใหสมาชิกของหมูอ่ืน ๆ เขารวมขบวนดวยตามความเหมาะสม 
๖.๑๔ พิธีกรนํารองเพลง ขบวนเริ่มออกเดินผานหนาประธานเวียนรอบกองไฟ เพ่ือความสนุกสนาน

ขณะเดินไปก็รําและรองเพลงดวยก็จะเปนการดี เม่ือครบ ๓ รอบ ผูถือพวงมาลัยและถือพุมสลากหยุดยืน
ตรงหนาประธาน บุคคลอ่ืน ๆ ในขบวนใหกลับไปนั่งท่ีของตนเรียบรอย 

 ผูถือพวงมาลัยและพุมสลากทําความเคารพประธานพรอมกัน จากนั้นผูถือพวงมาลัยสงพวงมาลัยให
ประธานกอน ผูถือพุมสลากสงใหภายหลัง เสร็จแลวทําความเคารพพรอมกัน แลวกลับเขาท่ีนั่งพรอมกัน 

 
 
   

 

 
 
 

    ประธานแสดงรหัสเปดการชุมนุมรอบกองไฟ                    ประธานแสดงรหัสเปดการชุมนุมรอบกองไฟ                      
                     
 

 

 
 

                                                  ผูถือพวงมาลัยและพุมฉลากมามอบใหประธานผูถือพวงมาลัยและพุมฉลากมามอบใหประธาน  

๗. กําหนดการ 
๗.๑ พิธีกรอาจใหมีการสนุกสนานจากการรองเพลงหรือการรองประกอบการรํา เปนการสราง

บรรยากาศท่ีดีก็ได โดยคํานึงถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
๗.๒ พิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก รับสลากจากประธาน อานใหทราบวาหมูใดจะตองแสดง 
๗.๓ ใหนายหมูสั่งสมาชิกในหมูใหเคารพผูเปนประธาน “หมู ๑ ตรง” นายหมูเพียงผูเดียวทําวันทยาวุธ

เอามือลง แลวสั่ง “พัก” ทุกคนรวมกันรองเพลงประจําหมู ๒ จบ เริ่มการแสดง 
๗.๔ ผูแสดงหันหนาใหประธานเปนผูชม ใชเวลาแสดงประมาณ ๘ - ๑๐ นาที 
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๖๗

๖.๑๐ พิธีกรนํารองเพลง ๑ หรือ ๒ เพลง ควรเปนเพลงปลุกใจ เพลงเปนคติ ซ่ึงมีทํานองเรงเราใหเกิด
การต่ืนตัว หรือเพลงประจําสถาบัน และเปนเพลงท่ีผูรวมชุมนุมท้ังหมดหรือสวนใหญรองได 

๖.๑๑ จบเพลงแลว ประธานเดินกลับไปนั่งยังท่ีนั่งซ่ึงจัดไว ผูติดตามนั่งลงตามท่ีของตน 
๖.๑๒ พิธีกรสั่งใหผูรวมชุมนุม “นั่ง” 
๖.๑๓ พิธีกรสั่งใหผูถือพวงมาลัยและพุมฉลากมาต้ังขบวนอยูดายขวามือของประธาน โดยมีสมาชิกของ

หมูเขาแถวตอทายอยูภายในวงท่ีนั่งและ/หรือใหสมาชิกของหมูอ่ืน ๆ เขารวมขบวนดวยตามความเหมาะสม 
๖.๑๔ พิธีกรนํารองเพลง ขบวนเริ่มออกเดินผานหนาประธานเวียนรอบกองไฟ เพ่ือความสนุกสนาน

ขณะเดินไปก็รําและรองเพลงดวยก็จะเปนการดี เม่ือครบ ๓ รอบ ผูถือพวงมาลัยและถือพุมสลากหยุดยืน
ตรงหนาประธาน บุคคลอ่ืน ๆ ในขบวนใหกลับไปนั่งท่ีของตนเรียบรอย 

 ผูถือพวงมาลัยและพุมสลากทําความเคารพประธานพรอมกัน จากนั้นผูถือพวงมาลัยสงพวงมาลัยให
ประธานกอน ผูถือพุมสลากสงใหภายหลัง เสร็จแลวทําความเคารพพรอมกัน แลวกลับเขาท่ีนั่งพรอมกัน 

 
 
   

 

 
 
 

    ประธานแสดงรหัสเปดการชุมนุมรอบกองไฟ                    ประธานแสดงรหัสเปดการชุมนุมรอบกองไฟ                      
                     
 

 

 
 

                                                  ผูถือพวงมาลัยและพุมฉลากมามอบใหประธานผูถือพวงมาลัยและพุมฉลากมามอบใหประธาน  

๗. กําหนดการ 
๗.๑ พิธีกรอาจใหมีการสนุกสนานจากการรองเพลงหรือการรองประกอบการรํา เปนการสราง

บรรยากาศท่ีดีก็ได โดยคํานึงถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
๗.๒ พิธีกรเชิญใหประธานจับสลาก รับสลากจากประธาน อานใหทราบวาหมูใดจะตองแสดง 
๗.๓ ใหนายหมูสั่งสมาชิกในหมูใหเคารพผูเปนประธาน “หมู ๑ ตรง” นายหมูเพียงผูเดียวทําวันทยาวุธ

เอามือลง แลวสั่ง “พัก” ทุกคนรวมกันรองเพลงประจําหมู ๒ จบ เริ่มการแสดง 
๗.๔ ผูแสดงหันหนาใหประธานเปนผูชม ใชเวลาแสดงประมาณ ๘ - ๑๐ นาที 
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๖๘

๗.๕ จบการแสดง ทุกคนกลับไปยืน ณ ท่ีนั่งของตน นายหมูสั่ง “หมู ๑ ตรง” นายหมูเพียงผูเดียวทํา
วันทยาวุธ เอามือลง แลวสั่ง “นั่ง” ทุกคนนั่งลง 

๗.๖ พิธีกรจะกลาวขอใหผูหน่ึงผูใดในหมูอ่ืน ๆ เปนผูนํากลาวชมเชยตามแบบของลูกเสือใหแกหมู     
ท่ีแสดง ผูนํากลาวชมเชยจะเชิญชวนใหหมู อ่ืน ๆ ลุกข้ึนยืนแลวกลาวคําชมเชย ดังตัวอยางเชน “พ่ีนอง
ผูบังคับบัญชาลูกเสือโปรดยืนข้ึนแลวกลาวคําชมเชยใหแกหมู ๑ สามครั้งดวยคําวา “ยอดเย่ียม” จากนั้นให
สัญญาณดวยการนับ ดวยการแสดงกิริยาประกอบ โดยกาวเทาซายออกไปขางหนาประมาณครึ่งกาวแลวใช      
มือขวากํายกข้ึนไวบริเวณหัวใจของตนเอง แลวกลาวคําชมเชยตามท่ีนัดหมายไวแลว พรอมกับสงมือขวาท่ีกําไว
ไปยังหมูท่ีจะชมเชยใหพรอมกับแบมือออก รวม ๓ ครั้ง เสร็จแลวนั่งลง ทุกคนในหมูท่ีไดรับการชมเชยลุกข้ึนยืน 
ใชแขนขวาซอนอยูบนแขนซาย ซ่ึงยกข้ึนมาอยูเสมออกพรอมกับคํากลาวสั้น ๆ เชน “ขอบคุณ, ครับ” พรอมกับ
นอมตัวลง ๑ ครั้ง 

๗.๗ พิธีกรดําเนินการเชนเดียวกันน้ีไปจนครบทุกหมู เม่ือจบการแสดงของแตละหมู กอนท่ีจะเริ่ม  
การแสดงของหมูตอไป อาจมีการแนะนําบทเรียน หรือประกอบพิธี หรือมีกิจกรรมอ่ืน หรือรองเพลงเพ่ือเปลี่ยน
อิริยาบถสลับเปนครั้งคราวตามเวลาท่ีเหมาะสม 

       
 
 
 

 
การแสดงของผูรวมชุมนุมรอบกองไฟการแสดงของผูรวมชุมนุมรอบกองไฟ  

 
     
 
 
 
 
 

    แสดงเสรจ็ก็ตองแสดงเสรจ็ก็ตองมีการกลาวชมเชยและขอบคุณมีการกลาวชมเชยและขอบคุณกลับกลับ  
 
๘. การเปล่ียนอิริยาบถของผูเขาชุมนุม 

ในการชุมนุมรอบกองไฟ การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมใหสนุกสนานราเริงเปนเรื่องสําคัญ ผูเขา
ชุมนุมอาจจะรูสึกเบื่อและงวงเหงาหาวนอน การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเขาชุมนุมนี้อาจทําไดหลายวิธี และเปน
หนาท่ีของพิธีกรท่ีจะตองเปนผูนํา หรือมอบหมายใหผูรูคนใดคนหนึ่งเปนผูนํา เชน นําใหรองเพลง รําวง นําให

 

๖๙

แสดงกิริยาอาการตาง ๆ ท่ีขบขัน หรือปลุกใหเกิดความสนุกสนาน ต่ืนตา ต่ืนใจ ดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเห็นวา
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมและเหมาะสมกับเวลา 

 
 
 
 
 

การการเปลีย่นอิริยาบถของผูเขาชุมนุมเปลีย่นอิริยาบถของผูเขาชุมนุมดวยความสนุกสนานดวยความสนุกสนาน  

๙.  พิธีปด 
๙.๑ เม่ือจบการแสดงของทุกหมูแลว พิธีกรจะใหมีการรองเพลงทํานองชา โดยไมใชเครื่องดนตรีใด ๆ 

ประกอบ อาจเปนเพลงท่ีเปนคติหรือสรางสรรค เหมาะสมกับผูรวมชุมนุม ท้ังนี้ ควรเปนเพลงท่ีสวนใหญหรือ
ท้ังหมดรวมรองดวย 

๙.๒ พิธีกรจะเชิญประธานกลาวปด 
 ๙.๓ ประธานไปยืนในท่ีเหมาะสม กลาวเรื่องสั้นอันเปนประโยชนในเรื่องใด ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมและ

จบลงดวยคําวา “ขาพเจาขอปดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” ใชเวลาประมาณ ๑๐ นาที 
๙.๔ พิธีกรใหทุกคนลอมวง โดยใหแขนขวาซอนบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวามือซายจับคน

ขางเคียงรวมกันรองเพลงสามัคคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวา ซาย ชา ๆ จนจบเพลง 
๙.๕ ผูแทนหมูบริการนําสวดมนตอยางยาว จบแลวใหสั่งใหทุกคนหันหนาไปยังทิศท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวประทับอยู ในขณะนั้น ถาหากพระองคมิไดประทับอยู ในประเทศไทย ใหหันหนาไปยัง
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร สั่ง “กองตรง - ถวายคํานับ” แลวนํารองเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ 

๙.๖ พิธีกรนัดหมาย นอกเหนือจากขอกําหนดการชุมนุม อาจใหพิธีกรประจําวันเปนผูนัดหมาย 
๙.๗ ทุกคนแยกยายกันกลับท่ีพักอยางสงบ สวนหมู/กลุมท่ีทําหนาท่ีเปนหมูบริการกลับมาทํา      

ความสะอาดใหเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 

       
 

พิธีปดโดยลอมเปนวงกลมพิธีปดโดยลอมเปนวงกลม  ใหใหแขนขวาซอแขนขวาซอนบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวานบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวามือซายจับคนขางเคียงมือซายจับคนขางเคียง  
รองเพลงสามคัคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวา ซาย ชา ๆ รองเพลงสามคัคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวา ซาย ชา ๆ จนจบเพลงจนจบเพลง  
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๖๙

แสดงกิริยาอาการตาง ๆ ท่ีขบขัน หรือปลุกใหเกิดความสนุกสนาน ต่ืนตา ต่ืนใจ ดวยวิธีการตาง ๆ ท่ีเห็นวา
เหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมและเหมาะสมกับเวลา 

 
 
 
 
 

การการเปลีย่นอิริยาบถของผูเขาชุมนุมเปลีย่นอิริยาบถของผูเขาชุมนุมดวยความสนุกสนานดวยความสนุกสนาน  

๙.  พิธีปด 
๙.๑ เม่ือจบการแสดงของทุกหมูแลว พิธีกรจะใหมีการรองเพลงทํานองชา โดยไมใชเครื่องดนตรีใด ๆ 

ประกอบ อาจเปนเพลงท่ีเปนคติหรือสรางสรรค เหมาะสมกับผูรวมชุมนุม ท้ังนี้ ควรเปนเพลงท่ีสวนใหญหรือ
ท้ังหมดรวมรองดวย 

๙.๒ พิธีกรจะเชิญประธานกลาวปด 
 ๙.๓ ประธานไปยืนในท่ีเหมาะสม กลาวเรื่องสั้นอันเปนประโยชนในเรื่องใด ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมและ

จบลงดวยคําวา “ขาพเจาขอปดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” ใชเวลาประมาณ ๑๐ นาที 
๙.๔ พิธีกรใหทุกคนลอมวง โดยใหแขนขวาซอนบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวามือซายจับคน

ขางเคียงรวมกันรองเพลงสามัคคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวา ซาย ชา ๆ จนจบเพลง 
๙.๕ ผูแทนหมูบริการนําสวดมนตอยางยาว จบแลวใหสั่งใหทุกคนหันหนาไปยังทิศท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวประทับอยู ในขณะนั้น ถาหากพระองคมิไดประทับอยู ในประเทศไทย ใหหันหนาไปยัง
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร สั่ง “กองตรง - ถวายคํานับ” แลวนํารองเพลงสรรเสริญพระบารมีจนจบ 

๙.๖ พิธีกรนัดหมาย นอกเหนือจากขอกําหนดการชุมนุม อาจใหพิธีกรประจําวันเปนผูนัดหมาย 
๙.๗ ทุกคนแยกยายกันกลับท่ีพักอยางสงบ สวนหมู/กลุมท่ีทําหนาท่ีเปนหมูบริการกลับมาทํา      

ความสะอาดใหเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 

       
 

พิธีปดโดยลอมเปนวงกลมพิธีปดโดยลอมเปนวงกลม  ใหใหแขนขวาซอแขนขวาซอนบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวานบนแขนซายของตนเอง และใชมือขวามือซายจับคนขางเคียงมือซายจับคนขางเคียง  
รองเพลงสามคัคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวา ซาย ชา ๆ รองเพลงสามคัคีชุมนุม พรอมกับโยกตัวไปทางขวา ซาย ชา ๆ จนจบเพลงจนจบเพลง  
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หมายเหตุ 
๑. เพลงประจําหมูท่ีใชรอง
๒. เรื่องท่ีจะแสดง ควรเปนเร่ืองเปนคติเตือนใจ ประวัติศาสตร ปลุกใจใหรักชาติ สงเสริมขนบ

ธรรมเนียมประเพณีสนุกสนาน และใหขอคิดดานความซ่ือ
จิตอาสา ตลอดจนการเปนพลเมืองดี 

๓. ไมควรแสดงเรื่องไรสาระ
๔. หามใชอาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง
๕. หามสูบบุหรี่ในขณะนั่งอยูในบริเวณชุมนุม
๖. หามด่ืมของเมา รวมท้ังนํามาใชประกอบการแสดง
๗. ไมควรแตะตองหรือนําสิ่งของขามกองไฟหรือใชกองไฟประกอบการแสดงในทางไมเหมาะสม
๘. ใหนายหมูนําธงหมูมาดวย เม่ือสั่งใหทุกคน 

      ๙. หามเชิญหรือนําประธาน และผูติดตามเขาร

 
      
 

การแสดงรอบกองไฟท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและความสนุกสนานการแสดงรอบกองไฟท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและความสนุกสนาน
 
 
ใบงานท่ี ๑  

มอบหมายหมูบริการจัดสถานท่ี การชุมนุมรอบกองไฟ กองไฟ พุมสลาก พวงมาลัย 
ใบงานท่ี ๒ 

มอบหมายทุกหมูแตเพลงประจําหมู โดยมีเนื้
ใบงานท่ี ๓ 

มอบหมายทุกหมูจัดการแสดงโดยมุงเนนเนื้อหา สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือสะอาด ใชเวลา
ในการแสดง ประมาณ ๘ - ๑๐ 
 

๗๐

เพลงประจําหมูท่ีใชรอง ใหมีเนื้อรองระบุชื่อหมู มีสาระ ปลุกใจ เปนคติ 
เรื่องท่ีจะแสดง ควรเปนเร่ืองเปนคติเตือนใจ ประวัติศาสตร ปลุกใจใหรักชาติ สงเสริมขนบ

ธรรมเนียมประเพณีสนุกสนาน และใหขอคิดดานความซ่ือสัตยสุจริต การปองกันการทุจริต
เปนพลเมืองดี  

ไมควรแสดงเรื่องไรสาระ เสียดสีบุคคล เรื่องการเมือง ผีสาง ลามก อนาจาร ลอเลียนศาสนา
หามใชอาวุธจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง 
หามสูบบุหรี่ในขณะนั่งอยูในบริเวณชุมนุม 

องเมา รวมท้ังนํามาใชประกอบการแสดง 
ไมควรแตะตองหรือนําสิ่งของขามกองไฟหรือใชกองไฟประกอบการแสดงในทางไมเหมาะสม
ใหนายหมูนําธงหมูมาดวย เม่ือสั่งใหทุกคน “ตรง” นายหมูทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธเม่ือสั่งพัก
หามเชิญหรือนําประธาน และผูติดตามเขารวมแสดงกับหมูท่ีแสดงดวยเปนอันขาด

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การแสดงรอบกองไฟท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและความสนุกสนานการแสดงรอบกองไฟท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและความสนุกสนาน

จัดสถานท่ี การชุมนุมรอบกองไฟ กองไฟ พุมสลาก พวงมาลัย 

มอบหมายทุกหมูแตเพลงประจําหมู โดยมีเนือ้หาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือชอสะอาด

มอบหมายทุกหมูจัดการแสดงโดยมุงเนนเนื้อหา สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือสะอาด ใชเวลา
๑๐ นาที สรุปดวยสุภาษิต หรือคติสอนใจของเรื่องท่ีแสด

เรื่องท่ีจะแสดง ควรเปนเร่ืองเปนคติเตือนใจ ประวัติศาสตร ปลุกใจใหรักชาติ สงเสริมขนบ        
องกันการทุจริตคอรรัปชัน          

เสียดสีบุคคล เรื่องการเมือง ผีสาง ลามก อนาจาร ลอเลียนศาสนา 

ไมควรแตะตองหรือนําสิ่งของขามกองไฟหรือใชกองไฟประกอบการแสดงในทางไมเหมาะสม 
และเรียบอาวุธเม่ือสั่งพัก 

วมแสดงกับหมูท่ีแสดงดวยเปนอันขาด 

การแสดงรอบกองไฟท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและความสนุกสนานการแสดงรอบกองไฟท่ีสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและความสนุกสนาน  

จัดสถานท่ี การชุมนุมรอบกองไฟ กองไฟ พุมสลาก พวงมาลัย ๒ ชาย 

อหาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือชอสะอาด 

มอบหมายทุกหมูจัดการแสดงโดยมุงเนนเนื้อหา สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมลูกเสือสะอาด ใชเวลา       
สรุปดวยสุภาษิต หรือคติสอนใจของเรื่องท่ีแสดง 

 
 
 

 

๗๑

บทเรียนท่ี ๘ 
ช่ือวิชา การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด             เวลา ๗๕ นาที             
\ 
ขอบขายวิชา 

การพูดในท่ีชุมชนไดอยางถูกตอง ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการพูดตามหัวขอท่ีกําหนด 
จุดหมาย  

เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดสามารถใชวาทะนํามวลชน ในดานการพูดและการอภิปรายไดอยาง
เหมาะสม 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
 ๑. อธิบายองคประกอบ หลักเกณฑ และลักษณะท่ีแสดงออกในการพูดในท่ีชุมชนได 
 ๒. บอกวิธีสรางความสนใจแกผูฟงไดอยางถูกหลักเกณฑ 
 ๓. สามารถพูดในท่ีชุมชนไดครบองคประกอบ 
วิธีการสอน 

๑. บรรยายนํา ๒๐  นาที 
๒. ทํารายงานหมู ๑๕ นาที 
๓. รายงาน ๑๕ นาที 
๔. สรุป ๑๐ นาที 

ส่ือการสอน 
 ภาพเคลื่อนไหว การจัดการอภิปราย และการพูดในท่ีชุมชน 
การประเมินผล 

 สังเกตจากสถานการณและการนําเสนอรายงาน 
เนื้อหาวิชา (บรรยายนํา) ๒๐ นาที 
 การเขารวมโครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ลูกเสือวิสามัญตองเตรียมตัวท่ีแสดงความคิดเห็น       
โนมนาวใหผูฟงมองเห็นความสําคัญของการตอตานความทุจริตตาง ๆ ในสังคม ดวยวัยของลูกเสือวิสามัญ      
อยูในชวงอายุ ๑๖ - ๒๕ ป เปนวัยท่ีเริ่มมีการคิดอานอยางผูใหญ ตองการความทาทายและมีสวนรวมในสังคม       
ซ่ึงเปนประโยชนแกตัวลูกเสือในการพัฒนาความสามารถสวนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตรงกับคําขวัญของลูกเสือ
วิสามัญ คือการบริการ การนําเสนอแผนงาน หรืออยางเชน โครงการลูกเสือชอสะอาด ลูกเสือวิสามัญในกอง      
ทุกคนตองเปนผูอภิปราย แสดงความคิดเห็นกอนจะนําไปเสนอตอคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
ทามกลางผูกํากับ รองผูกํากับ และผูแทนลูกเสือวิสามัญท่ีไดรับคัดเลือกลงมติและกํากับดูแลการปฏิบัติการ        
ใหเปนไปตามโครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดไว 
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๗๑

บทเรียนท่ี ๘ 
ช่ือวิชา การพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด             เวลา ๗๕ นาที             
\ 

ขอบขายวิชา 
การพูดในท่ีชุมชนไดอยางถูกตอง ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการพูดตามหัวขอท่ีกําหนด 

จุดหมาย  
เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดสามารถใชวาทะนํามวลชน ในดานการพูดและการอภิปรายไดอยาง

เหมาะสม 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
 ๑. อธิบายองคประกอบ หลักเกณฑ และลักษณะท่ีแสดงออกในการพูดในท่ีชุมชนได 
 ๒. บอกวิธีสรางความสนใจแกผูฟงไดอยางถูกหลักเกณฑ 
 ๓. สามารถพูดในท่ีชุมชนไดครบองคประกอบ 
วิธีการสอน 

๑. บรรยายนํา ๒๐  นาที 
๒. ทํารายงานหมู ๓๐ นาที 
๓. รายงาน ๑๕ นาที 
๔. สรุป ๑๐ นาที 

ส่ือการสอน 
 ภาพเคลื่อนไหว การจัดการอภิปราย และการพูดในท่ีชุมชน 
การประเมินผล 

 สังเกตจากสถานการณและการนําเสนอรายงาน 
เนื้อหาวิชา (บรรยายนํา) ๒๐ นาที 
 การเขารวมโครงการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ลูกเสือวิสามัญตองเตรียมตัวท่ีแสดงความคิดเห็น       
โนมนาวใหผูฟงมองเห็นความสําคัญของการตอตานความทุจริตตาง ๆ ในสังคม ดวยวัยของลูกเสือวิสามัญ      
อยูในชวงอายุ ๑๖ - ๒๕ ป เปนวัยท่ีเริ่มมีการคิดอานอยางผูใหญ ตองการความทาทายและมีสวนรวมในสังคม       
ซ่ึงเปนประโยชนแกตัวลูกเสือในการพัฒนาความสามารถสวนบุคคลเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงตรงกับคําขวัญของลูกเสือ
วิสามัญ คือการบริการ การนําเสนอแผนงาน หรืออยางเชน โครงการลูกเสือชอสะอาด ลูกเสือวิสามัญในกอง      
ทุกคนตองเปนผูอภิปราย แสดงความคิดเห็นกอนจะนําไปเสนอตอคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
ทามกลางผูกํากับ รองผูกํากับ และผูแทนลูกเสือวิสามัญท่ีไดรับคัดเลือกลงมติและกํากับดูแลการปฏิบัติการ        
ใหเปนไปตามโครงการหรือแผนงานท่ีกําหนดไว 
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๗๒

การพูดในท่ีชุมชน 
 

การพูดเปนการเปลงเสียงท่ีมีความหมายตามวัตถุประสงคของผูพูด บางครั้งเพ่ือสรางความเขาใจ        
ก็แสดงทาทางประกอบ การพูดเปนการสื่อสารทางเดียว ถาการพูดไมไดเนื้อหาสาระ ทําใหเกิดการสูญเสีย      
แตถาการพูดดีมีเนื้อหาสาระ จะทําใหเกิดแรงบันดาลใจ จูงใจคนอ่ืนได 
องคประกอบในการพูดในชุมชน 

๑. เรื่องท่ีจะพูด เนื้อหาสาระซ่ึงประกอบดวยวัตถุประสงคและโครงสราง 
๒. อากัปกิริยาในการพูด 
๓. วิธีการทําใหคนฟง   

๑. เรื่องท่ีจะพูด 
๑.๑ จุดประสงค ผูพูดตองเขาใจจุดมุงหมายในการพูด 
๑.๒ เนื้อหาสาระ ทําความเขาใจกับเนื้อหาสาระ 
๑.๓ โครงสราง โครงสรางงาย ชัดเจน 

• การเริ่มตน โดยหาจุดสนใจและชี้ใหเห็นแนวทางท่ีจะพูด 
• ระหวางพูด พูดเรื่องท่ีตองการพูด ตามเนื้อหาสาระ 
• จบ พูดใหมีเหตุผลสนับสนุน ชี้ขอสรุปเชิญชวนไปปฏิบัติ 

หลักเกณฑในการเตรียมเรื่อง 
• เลือกเรื่องท่ีจะพูด 
• คนขอมูลท่ีจะพูด 
• รวบรวมหัวขอความคิดของเนื้อเรื่อง (ระดมสมอง) 
• กําหนดวัตถุประสงค 
• เตรียมสรุปความคิดเห็น 
• ซอมการพูด ใหตรงกําหนดเวลา 

๒. ลักษณะท่ีแสดงออกในการพูด 
๒.๑ การเตรียมตัวเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ 

• ตรวจสอบสถานท่ี อุปกรณ 
• สํารวจตัวเอง 
• ผอนคลายความตึงเครียด  
• ควรหาจุดใหพอเหมาะกับสายตาของผูฟง 

๒.๒ การใชทาทางประกอบการพูด 
• กวาดสายตามองผูฟงทุกคน 
• ใชแขนประกอบการบรรยาย ไมควรฟุมเฟอย 
• หลีกเลี่ยงการขมขูผูฟง 
• จํากัดอาการหลุกหลิก 
• ใชศิลปะของนักแสดง หลีกเลี่ยงการพูดแบบละคร 

 

๗๓

๒.๓ การใชเสียงและคําพูด 
• พูดใหชากวาการสนทนาปกติ 
• พูดใหมีน้ําเสียงหนักเบา อยาออมแอม 
• เวนจังหวะบางครั้ง ใหผูฟงคิด 
• ควรใชภาษางาย เหมาะสม 

 
 
 
 
๓. วิธีสรางความสนใจแกผูฟง 

การสรางความสนใจแกผูฟง มีองคประกอบหลายประการ ซ่ึงมิใชสูตรสําเร็จ แตมีขอเสนอแนะให
พิจารณา ดังนี้คือ 

๓.๑ มีความต้ังใจ เชื่อในจุดประสงคท่ีวางไว หากสามารถแสดงความคิดท่ีมีความจริงใจตอผูฟงจะเปน
การดี 

๓.๒ จงมีความต้ังใจ ทําใหการพูดมีชีวิตชีวา ใชอารมณขัน หลีกเลี่ยงพูดสถิติตัวเลข 
๓.๓ เรงเขาใจ อยายอมใหผูฟงตกอยูในภาวะแคพึงพอใจเทานั้น 
๓.๔. การเริ่มตนพูดและการจบการพูด คือ เวลาเสนอท่ีสําคัญท่ีสุด จะทําใหผูฟงเกิดความสนใจ        

นาทีแรกเปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดจะเรียกรองความสนใจจากผูฟง อยาเปดฉากการพูดดวยเรื่องตลกขบขัน 
โดยท่ีทานไมมีอารมณขัน การจบคําพูดก็เชนเดียวกัน จงใหกําลังใจแกเขาเพ่ือไปทํางานท่ีพึงประสงคตาม
ความสามารถของเขา 

 
 
 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

 
การพูดในท่ีการพูดในท่ีการเการเปดการฝกอบรมปดการฝกอบรม            การอภิปรายการอภิปราย  

 
 

“การใชคําพูดท่ีดี เปนรากฐานในการนําไปสูความสําเร็จในการพูด” 
 

การเกลี่ยกลอมใจตนเองใหรับความถูกตองนั้น ตองทําดวยเหตุผล 
แตการเกลี่ยกลอมผูอ่ืน ตองใชอารมณ 
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๗๓
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๗๔

ใบงาน  
การเตรียมการพูดในท่ีชุมชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 
๑. ใหหมูของทานเตรียมการพูดในท่ีชุมชน เพ่ือแนะนําใหผูฟงรูจักโครงการชอสะอาด ใชเวลาพูด             

๓ นาที สงตัวแทนพูด ๑ คน 
๒. ใหหมูของทานอภิปรายถึงจุดมุงหมายของการพูดในท่ีชุมชนวามีอะไรบาง ใหผูแทนหมูรายงานตอ 

ท่ีประชุมใหญ หมูละ ๓ นาที 
๓. ใหหมูของทานชวยกันเตรียมการพูดในท่ีชุมชน ชักชวนใหเตรียมลูกเสือวิสามัญเขาสมัครรวม

โครงการลูกเสือชอสะอาด 
๔. ใหหมูของทานอภิปรายถึงหลักเกณฑในการพูดในท่ีชุมชนวามีอะไรบาง และใหผูแทนหมูรายงาน

ตอท่ีประชุมใหญ หมูละ ๓ นาที 
๕. ใหหมูของทานอภิปรายวา ภาระหนาท่ีของลูกเสือวิสามัญโครงการชอสะอาด มีอยางไรบาง 

วิธีทํางาน 
ใหหมูท่ี ๑ ทําขอ ๑ 
ใหหมูท่ี ๒ ทําขอ ๒ 
ใหหมูท่ี ๓ ทําขอ ๓ 
ใหหมูท่ี ๔ ทําขอ ๔ 
ใหหมูท่ี ๕ ทําขอ ๕ 
ใชเวลาทํางาน ๕ นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ช่ือวิชา การทุจริตคอรรัปชันตอ
 
ขอบขายรายวิชา 

๑. ใหลูกเสือวิสามัญเขาใจสภาพสังคมไทย
๒. ผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบมีตอความม่ันคงของชาติ
๓. วิธีการทุจริตมีอยางไรบาง
๔. การประพฤติตนของพลเมืองดีมีวิธีแนวทางอยางไร

จุดหมาย 
 เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือวิสามัญ
การทุจริตคอรรัปชันไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญ

๑. อธิบายความหมายเรื่อง
๒. ระบุผลกระทบของการทุจริต
๓. บอกวิธีการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. อภิปรายกลุม มีผูอภิปราย 
๒. ผูนําการอภิปรายพูดถึงตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด
๓. ผูอภิปรายแบงใหวิทยากรพูดเรื่องตาง ๆ ขางตน

ส่ือการสอน 
๑. สื่อแผนใสหรือภาพสไลด
๒. วีดิทัศน 
๓. เอกสารเผยแพร 

การประเมินผล 
          ๑. โดยการสังเกตพฤติกรรม
          ๒. การซักถาม 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕

ตอผลกระทบของชาติ 

เขาใจสภาพสังคมไทย 
ผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบมีตอความม่ันคงของชาติ 
วิธีการทุจริตมีอยางไรบาง 

งพลเมืองดีมีวิธีแนวทางอยางไร 

ลูกเสือวิสามัญตระหนักถึงวิธีการคอรรัปชันท่ีมีผลกระทบตอชาติ และวิธีการปองกัน        
การทุจริตคอรรัปชันไดอยางเหมาะสม 

ลูกเสือวิสามัญสามารถ 
ความหมายเรื่องการทุจริตคอรรัปชันได 

ระบุผลกระทบของการทุจริตคอรรัปชันและประพฤติมิชอบ มีผลตอความม่ันคงของชาติได
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได 

อภิปรายกลุม มีผูอภิปราย ๓ คน 
ผูนําการอภิปรายพูดถึงตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด 

ยแบงใหวิทยากรพูดเรื่องตาง ๆ ขางตน 

สื่อแผนใสหรือภาพสไลด 

โดยการสังเกตพฤติกรรม 

 
คณะกรรมการ ปคณะกรรมการ ป..ปป..ชช..  

บทเรียนท่ี ๙ 
  เวลา ๙๐ นาที 

ท่ีมีผลกระทบตอชาติ และวิธีการปองกัน        

มีผลตอความม่ันคงของชาติได 
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๓. วิธีการทุจริตมีอยางไรบาง
๔. การประพฤติตนของพลเมืองดีมีวิธีแนวทางอยางไร
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๗๕
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๗๖

ใบความรู 
ผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีตอความม่ันคงของประเทศ 

 
ผลกระทบของการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีตอความม่ันคงแหงชาติ อาจแบงออกเปน ๓ ดาน คือ 

๑. ผลกระทบตอความม่ันคงดานการเมืองและการบริหาร 
๒. ผลกระทบตอความม่ันคงดานเศรษฐกิจ 
๓. ผลกระทบตอความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา 

ผลกระทบตอความม่ันคงดานการเมืองและการบริหาร 
ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. ทําใหเสียขวัญในหมูขาราชการท่ัวไป ผูท่ีทํางานดวยความมานะบากบ่ันและสุจริต แตยากจน        

เม่ือเห็นเพ่ือนขาราชการท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความเปนอยูดี มีรถยนตใช ผูใหญเกรงใจ ทําใหขวัญและ
กําลังใจในการทํางานไมดี เขาทํานองท่ีวา "ทําดีไมไดดี ทําช่ัวไดดี" การทํางานก็จะเฉ่ือยชาลง เม่ือมีคน
ประเภทนี้มาก ๆ เขา งานของรัฐก็เปนไปอยางเชื่องชา ทําใหการพัฒนาการบริหารเปนไปดวยความยากลําบาก 
เกิดผลเสียตอการพัฒนาประเทศ 

๒. ผลของการท่ีตํารวจทุจริตประพฤติมิชอบ ทําใหมีการละเลยหนาท่ี กอใหเกิดผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี  
ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการเลือกต้ังผูแทนราษฎร ทําใหการพัฒนาในทางการเมืองไมบรรลุผล 

๓. ในระบบการบริหารงานบุคคล หากมีการทุจริตรับเงินตอบแทนแลว การเลือกเฟนเพ่ือใหได
บุคลากรท่ีดีไปทํางานในแตละหนวยจะกระทําไดยาก และกอใหเกิดผลเสียตอการบริหารงานโดยสวนรวม      
ในท่ีสุด 

๔. ในระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ หากมีการทุจริต ประพฤติมิชอบ จะทําใหเงิน
งบประมาณในการปฏิบัติงานซ่ึงมีนอยอยูแลว ลดนอยลงไปอีก กอใหเกิดอุปสรรคในการบริหารงานของแตละ
หนวย 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. ในดานการเมือง ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน ซ่ึงไดรับเลือกต้ัง       

มาดวยการสนับสนุนจากกลุมผูมีอิทธิพล ทําใหการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยลมเหลว กอใหเกิด
ระบบเผด็จการหมุนเวียนเขามาเปนวงจร 

๒. ระบบการบริหารงานบุคคล ซ่ึงลมเหลวจากการทุจริต จะสงผลใหขาราชการซ่ึงต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี
เกิดความทอถอย เสียขวัญและกําลังใจ การทําดีไมไดรับผลดีตอบแทน มีผลใหระบบการบริหารและการเมือง
ในบางจุดชะงักงัน ขาดการพัฒนาโดยตอเนื่อง 

๓. ทําใหกลไกของรัฐท่ีกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมสูญเสียไป อันจะเปนขออางประการสําคัญ      
ในการปฏิบัติรัฐประหาร เปนผลใหเกิดความลมเหลวในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ผลกระทบตอความม่ันคงดานเศรษฐกิจ 

ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไมสามารถบรรลุเปาหมายไดตามความเปนจริง เพราะรัฐตองใช

งบประมาณเกินความจําเปน การเพ่ิมตนทุนโดยตองจายเงินนอกระบบ เปนการเพ่ิมตนทุนในการผลิตสินคา       
ท่ีจะออกมาจําหนายใหกับผูบริโภคได ก็จะมีราคาแพงกวาราคาตนทุนท่ีควรจะเปน อยางเชน กรณีรถบรรทุก
สินคา เพ่ือจะไดผานดานตรวจของตํารวจไปโดยสะดวก ตองจายคาผานทางตามราคาท่ีตํารวจเรียกรอง และ

 

๗๗

ตนทุนจะเพ่ิมสูงข้ึนอีก ถาดานตรวจไมไดมีเพียงดานเดียว เม่ือผูบริโภคตองซ้ือสินคาแพงข้ึน ทําใหเกิดปญหา
เงินเฟอตามมาไดเชนกัน 

๒. การรับเงินหรืออามิสสินจางของขาราชการในอีกหลายกรณี เม่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการ      
เปนการใหคุณแกผูใหสินบนนั้น เชน การปลอยใหคนตางดาวเขาเมืองไดอยางผิดกฎหมาย บุคคลพวกนี้จะ     
เขามาเปนแรงงานรับจางในอัตราคาแรงตํ่ากวาปกติ ทําใหนายจางนิยมจะจางแรงงานพวกนี้มากกวาแรงงาน 
คนไทย ซ่ึงมีกฎหมายแรงงานคุมครอง เกิดการวางงานของแรงงานคนไทยและเปนปญหาในดานเศรษฐกิจ     
ของประเทศตามมา 

๓. รัฐสูญเสียรายได เนื่องจากการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ เชน การรับสินบนจากพอคา       
ผูขนของหนีภาษี การปลอยปละละเลยใหมีการจําหนายสินคาหนีภาษี เงินสวนนี้จะออกมาหมุนเวียนนอก
ระบบเศรษฐกิจ 

๔. ผลกระทบตอผูมีรายไดนอย เชน มอเตอรไซดรับจาง แท็กซ่ี และสามลอรับจาง บุคคลพวกนี้มักจะ
ถูกตรวจสอบและจับผิดในขอหาเล็ก ๆ นอย ๆ อยูเสมอ จึงทําใหรายไดตอวันท่ีนอยอยูแลวลดลงไป จึงไปเพ่ิม
คาบริการใหมีราคาสูงเกินความจําเปนกับประชาชนผูบริโภค 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. หากรัฐบาลกูเงินจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ปหนึ่ง ๆ จํานวนนับพันลานบาท           

แตเม่ือมีฉอราษฎรบังหลวงเกิดข้ึน เงินท่ีลงทุนไปรัฐบาลไดรับประโยชนไมเต็มหนวย ไปตกหลนอยูท่ีคนเพียง
ไมก่ีคน การพัฒนาประเทศก็ตองประสบปญหาเงินไมพอ ตองกูเงินมาเพ่ิมอยูตลอดเวลา 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจไมเปนไปตามเปาหมาย รัฐใชงบประมาณเกินความจําเปน เกิดปญหาฟุมเฟอย
ไมประหยัด ขาดการออม ทําใหสินคาราคาแพง ตนทุนสูง เพราะตองเสียไปใหแกระบบอ่ืนนอกวงจรการผลิต       
ท่ีแทจริง 

๓. ปญหาเศรษฐกิจเสียหายจากการละเลยไมจับกุมผูกระทําผิดของตํารวจตอการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ บานเรือน ไรนาเสียหาย รัฐตองเสียเงิน
จํานวนมากในการชวยเหลือผูไดรับความเดือนรอน อาจทําใหงบพัฒนาตองถูกลดจํานวนลง 

๔. ทําใหเกิดปญหาเงินหมุนเวียนนอกระบบ เม่ือขาราชการะดับสูงทุจริต เชน รับเงินสินบนจํานวน
มากจากบอนการพนัน การปกปดไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รูระบบการเงิน จึงอาจนําไปฝากท่ีตางประเทศ
กอใหเกิดเงินหมุนเวียนอกระบบ เปนผลเสียตอระบบการเงินของประเทศในระยะยาว 
ผลกระทบตอความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา 

ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ เม่ือเกิดมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ       

ในวงราชการเกิดข้ึน จะสงผลใหเกิด ดังนี้ 
๑.๑ ผลจากการท่ีขาราชการทุจริตในการใหบริการกับประชาชน ทําใหเกิดการเรียกรอง

ประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี เปนเงินหรืออามิสอยางอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการ เปนการใหคุณ     
แกผูใหสินบน เชน ปลอยใหสินคาหนีภาษีผานดาน ไมจับกุมเพราะไดรับสินบน หรือปลอยใหคนตางดาว       
เขาเมืองไดเพราะเห็นแกสินบน รีดไถเงินจากเจาของซองโสเภณี หรือบอนการพนัน โดยละเวนไมจับกุม        
การเรียกเอาเงินคาบริการพิเศษท่ีเรียกวา คาน้ํารอนน้ําชาในการยื่นคํารอง การติดตอราชการ การเสนอลงนาม
ในเอกสารและการขออนุญาตตาง ๆ เพ่ือใหไดรับการพิจารณาโดยเร็ว 

๑.๒ ประชาชนผูมาติดตอจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนกวาท่ีควร จะตองจายตามระเบียบ
ของทางราชการ หากไมจายใหก็จะไมไดรับความสะดวกตาง ๆ ทําใหเสียเวลา 
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๗๗

ตนทุนจะเพ่ิมสูงข้ึนอีก ถาดานตรวจไมไดมีเพียงดานเดียว เม่ือผูบริโภคตองซ้ือสินคาแพงข้ึน ทําใหเกิดปญหา
เงินเฟอตามมาไดเชนกัน 

๒. การรับเงินหรืออามิสสินจางของขาราชการในอีกหลายกรณี เม่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการ      
เปนการใหคุณแกผูใหสินบนน้ัน เชน การปลอยใหคนตางดาวเขาเมืองไดอยางผิดกฎหมาย บุคคลพวกนี้จะ     
เขามาเปนแรงงานรับจางในอัตราคาแรงตํ่ากวาปกติ ทําใหนายจางนิยมจะจางแรงงานพวกนี้มากกวาแรงงาน 
คนไทย ซ่ึงมีกฎหมายแรงงานคุมครอง เกิดการวางงานของแรงงานคนไทยและเปนปญหาในดานเศรษฐกิจ     
ของประเทศตามมา 

๓. รัฐสูญเสียรายได เนื่องจากการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ เชน การรับสินบนจากพอคา       
ผูขนของหนีภาษี การปลอยปละละเลยใหมีการจําหนายสินคาหนีภาษี เงินสวนนี้จะออกมาหมุนเวียนนอก
ระบบเศรษฐกิจ 

๔. ผลกระทบตอผูมีรายไดนอย เชน มอเตอรไซดรับจาง แท็กซ่ี และสามลอรับจาง บุคคลพวกนี้มักจะ
ถูกตรวจสอบและจับผิดในขอหาเล็ก ๆ นอย ๆ อยูเสมอ จึงทําใหรายไดตอวันท่ีนอยอยูแลวลดลงไป จึงไปเพ่ิม
คาบริการใหมีราคาสูงเกินความจําเปนกับประชาชนผูบริโภค 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. หากรัฐบาลกูเงินจากตางประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ปหนึ่ง ๆ จํานวนนับพันลานบาท           

แตเม่ือมีฉอราษฎรบังหลวงเกิดข้ึน เงินท่ีลงทุนไปรัฐบาลไดรับประโยชนไมเต็มหนวย ไปตกหลนอยูท่ีคนเพียง
ไมก่ีคน การพัฒนาประเทศก็ตองประสบปญหาเงินไมพอ ตองกูเงินมาเพ่ิมอยูตลอดเวลา 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจไมเปนไปตามเปาหมาย รัฐใชงบประมาณเกินความจําเปน เกิดปญหาฟุมเฟอย
ไมประหยัด ขาดการออม ทําใหสินคาราคาแพง ตนทุนสูง เพราะตองเสียไปใหแกระบบอ่ืนนอกวงจรการผลิต       
ท่ีแทจริง 

๓. ปญหาเศรษฐกิจเสียหายจากการละเลยไมจับกุมผูกระทําผิดของตํารวจตอการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา ทําใหเกิดภัยธรรมชาติ บานเรือน ไรนาเสียหาย รัฐตองเสียเงิน
จํานวนมากในการชวยเหลือผูไดรับความเดือนรอน อาจทําใหงบพัฒนาตองถูกลดจํานวนลง 

๔. ทําใหเกิดปญหาเงินหมุนเวียนนอกระบบ เม่ือขาราชการะดับสูงทุจริต เชน รับเงินสินบนจํานวน
มากจากบอนการพนัน การปกปดไมใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. รูระบบการเงิน จึงอาจนําไปฝากท่ีตางประเทศ
กอใหเกิดเงินหมุนเวียนอกระบบ เปนผลเสียตอระบบการเงินของประเทศในระยะยาว 
ผลกระทบตอความม่ันคงดานสังคมจิตวิทยา 

ผลกระทบในปจจุบัน 
๑. ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ เม่ือเกิดมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ       

ในวงราชการเกิดข้ึน จะสงผลใหเกิด ดังนี้ 
๑.๑ ผลจากการท่ีขาราชการทุจริตในการใหบริการกับประชาชน ทําใหเกิดการเรียกรอง

ประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ี เปนเงินหรืออามิสอยางอ่ืน เพ่ือปฏิบัติหรือไมปฏิบัติราชการ เปนการใหคุณ     
แกผูใหสินบน เชน ปลอยใหสินคาหนีภาษีผานดาน ไมจับกุมเพราะไดรับสินบน หรือปลอยใหคนตางดาว       
เขาเมืองไดเพราะเห็นแกสินบน รีดไถเงินจากเจาของซองโสเภณี หรือบอนการพนัน โดยละเวนไมจับกุม        
การเรียกเอาเงินคาบริการพิเศษท่ีเรียกวา คาน้ํารอนน้ําชาในการยื่นคํารอง การติดตอราชการ การเสนอลงนาม
ในเอกสารและการขออนุญาตตาง ๆ เพ่ือใหไดรับการพิจารณาโดยเร็ว 

๑.๒ ประชาชนผูมาติดตอจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมมากข้ึนกวาท่ีควร จะตองจายตามระเบียบ
ของทางราชการ หากไมจายใหก็จะไมไดรับความสะดวกตาง ๆ ทําใหเสียเวลา 
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๒. ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากการท่ีเจาหนาท่ีไมใหความเปนธรรม เนื่องจากมีการรับสินบน
จากอีกฝายหนึ่ง 

๓. ทําใหเกิดชองวางระหวางชนชั้นผูมีเงินกับคนจนมากย่ิงข้ึน เนื่องจากผูมีเงินจะใชเงินเปนคาอํานวย
ความสะดวก อภิสิทธิ์ในการรับผลประโยชนมากยิ่งข้ึน 

๔. เกิดผลเสียตอการสรางคานิยมในสังคมไทย เพราะคานิยมของคนไทยนิยมคนม่ังมีเงิน ดังท่ีมี           
คํากลาววา "มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพ่ี" ทําใหการประเมินคาของบุคคลมิไดข้ึนอยูกับลักษณะหรือ       
คุณงามความดีอยางแทจริง หากข้ึนอยูกับเงิน หรือความม่ังมีของเขา โดยมิไดมองวาเงินทองท่ีบุคคลนั้นไดมา 
ไดมาจากไหน แมแตเปนเงินทองท่ีไดมาจากการทุจริต และประพฤติมิชอบคนก็ยังนิยมนับถือ 

ผลกระทบในอนาคต 
๑. ทําใหระบบการบริการประชาชนไมไดรับการพัฒนา กอใหเกิดระบบคาน้ํารอน น้ําชา เงินติดสินบน 

ซ่ึงทําใหสังคมไมไดรับความเปนธรรมโดยเสมอหนาจากระบบราชการ 
๒. ประชาชนเกิดทัศนคติและคานิยมผิด เห็นแกเงินมากกวาชื่อเสียง เกียรติภูมิ เห็นแกประโยชน        

สวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึงจะทําใหประชาชนรุนตอ ๆ มาขาดคุณภาพ จะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว 

๓. ระบบกระบวนการยุติธรรมข้ันตนตองสูญเสียไป เนื่องจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทําให
ประชาชนสวนใหญเดือดรอนขาดท่ีพ่ึง กอใหเกิดความเดือดรอนทุกหยอมหญา สงผลตอความม่ันคงของ
ประเทศในท่ีสุด 
การทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ 

สภาพสังคมไทยปจจุบัน 
 ลักษณะคานิยมของสังคมไทยในปจจุบัน สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปมากตามสภาพ
สิ่งแวดลอมและกาลเวลา มีการติดตอคาขาย สัมพันธทางการทูตกับตางประเทศ มีทุนใหครู - อาจารย ไปดูงาน
ตางประเทศ การชวยเหลือทางดานเทคโนโลยีแกสถาบันการศึกษา ทําใหมีการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง
มากข้ึน ดวยเหตุนี้จึงทําใหคานิยมตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคมดวย ดังนี้ 

๑. ยึดม่ันในพระพุทธศาสนา เชนเดียวกับในอดีตมีการศึกษาพระธรรมวินัยอยางลึกซ้ึง ตลอดจนมี  
การปรับปรุงแกไขกฎเกณฑขอบังคับของสงฆ ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัยสงฆได         
เพ่ือปองกันการแสวงหาผลประโยชนจากพระพุทธศาสนา 

๒. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  สังคมไทยตางกับสังคมตางชาติ ดวยกษัตริยไทย
เปรียบเสมือนสมมติเทพ คอยดูแลทุกขสุขของประชาชน ทํานุบํารุงประเทศชาติใหเจริญรุงเรืองในทุก ๆ ดาน 
จึงเปนศูนยรวมจิตใจ พระองคเปนทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตคนไทย เปนท่ีเคารพเทิดทูนของคนไทยเปนอยางยิ่ง 

๓. เชื่อในเรื่องเหตุผล ความเปนจริง และความถูกตองมากข้ึนกวาในอดีต ในสภาวะของเหตุการณ 
ตาง ๆ ปจจุบันสังคมไทยรูจักคิดใชปญญามีเหตุผลมากข้ึน เรียกวา “ลิขสิทธิ์ทางปญญา”  

๔. คานิยมในการศึกษาหาความรู ปจจุบันสังคมไทยตองแขงขันกันตลอดเวลา การจะพาตนเองใหรอด
จากปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได จําเปนตองมีความรูความสามารถท่ีโดดเดน เปนสิ่งท่ีคนไทยในสังคมปจจุบัน
ตองเสาะแสวงหา 

๕. นิยมความร่ํารวยและมีเกียรติ สังคมไทยในปจจุบันใหความสําคัญเรื่องความร่ํารวยและเงินทอง 
เพราะมีความเชื่อท่ีวาเงินทองสามารถบันดาลความสุข ตอบสนองความตองการของคนได 

 

๗๙

๖. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง เพ่ือปลูกฝงใหเยาชนไทยทุกคนกลาตัดสินใจและกลาแสดงออกทาง
ความคิดและการกระทํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนผูนําท่ีดีได 

๗. ชอบแกงแยงชิงดีชิงเดน ลักษณะกลัวการเสียเปรียบ กลัวสูเพ่ือนไมได เพ่ือการอยูรอดจึงตองทํา
การแยงชิงแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง 

๘. นิยมการบริโภค นิยมบริโภคของแพงเลียนแบบอยางตะวันตก รักความสะดวกสบาย ใชจายเกินตัว 
เปนการนําไปสูการมีหนี้สินมากข้ึน 

๙. ตองทํางานแขงกับเวลา ทุกวันนี้คนลนงาน จึงตองรูจักกําหนดเวลา การแบงแยกเวลาในการทํางาน 
การเดินทางและการพักผอนใหชัดเจน 

๑๐. ชอบอิสระไมชอบอยูภายใตอํานาจของใคร ไมชอบการมีเจานายหลายคน ในการทํางานมัก
ประกอบอาชีพอิสระ เปดกิจการเปนของตนเอง 

๑๑. ตองการสิทธิความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายเทาเทียมกัน หญิงไทยในปจจุบันจะมีความ
คลองแคลว สามารถบริหารงานไดเชนเดียวกับผูชาย เปนท่ีพ่ึงของครอบครัวได ภรรยาจึงไมใชชางเทาหลัง        
อีกตอไป 

๑๒. นิยมการทดลองอยูดวยกันกอนแตงงาน ซ่ึงเปนการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีความเจริญ
ทางวัตถุมากกวาจิตใจ ผูใหญควรทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกเยาวชน เหมาะสมกับศีลธรรมจรรยา 

๑๓. นิยมภาษาตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนมาก
เพราะตองใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม ๆ ตําราหรืออินเตอรเน็ต มีความจําเปนตองมี
ความรูทางภาษาตางประเทศ หากไมมีก็ยากตอการศึกษาและนําไปใช 
การทุจริตเชิงนโยบาย 
  การทุจริตตามกฎหมายนั้น ตองพิจารณาจากนิยามคําวา โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑ (๑) ซ่ึงหมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
ประกอบกับนิยามของคําวา ทุจริตตอหนาท่ี ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงหมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด        
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนง 
หรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังน้ี เพ่ือแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

สําหรับเรื่องประโยชนทับซอนและเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย        
ท่ีภายใตระบบอุปถัมภ ซ่ึงโดยหลักการแลวท้ังสองคํานี้มีเก่ียวพันและเชื่อมโยงกันเปนอยางมาก ถึงขนาดท่ีจะ
ถือไดวาการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมนั้น เปนปจจัยประการสําคัญท่ีเอ้ือตอ
การทุจริตซ่ึงมีการวางแผน มีข้ันตอน และวิธีการท่ีสลับซับซอนแยบยล ท่ีตองดูใหลึกซ้ึงเปนภาพองครวม         
ไมอาจดูเปนสวน ๆ จึงจะเห็นไดวาเปนความผิด โดยอาจแบงออกใหเห็นเปนรูปธรรมได ๗ ประเภท คือ 

๑. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefits) เชน การรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือเงิน
บริจาคจากลูกคาของหนวยงานของตนเอง 

๒. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เชน การเขามีสวนไดเสีย
ในสัญญาท่ีทําหนวยงานตนสังกัดตนเอง 
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๖. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง เพ่ือปลูกฝงใหเยาชนไทยทุกคนกลาตัดสินใจและกลาแสดงออกทาง
ความคิดและการกระทํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนผูนําท่ีดีได 

๗. ชอบแกงแยงชิงดีชิงเดน ลักษณะกลัวการเสียเปรียบ กลัวสูเพ่ือนไมได เพ่ือการอยูรอดจึงตองทํา
การแยงชิงแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง 

๘. นิยมการบริโภค นิยมบริโภคของแพงเลียนแบบอยางตะวันตก รักความสะดวกสบาย ใชจายเกินตัว 
เปนการนําไปสูการมีหนี้สินมากข้ึน 

๙. ตองทํางานแขงกับเวลา ทุกวันนี้คนลนงาน จึงตองรูจักกําหนดเวลา การแบงแยกเวลาในการทํางาน 
การเดินทางและการพักผอนใหชัดเจน 

๑๐. ชอบอิสระไมชอบอยูภายใตอํานาจของใคร ไมชอบการมีเจานายหลายคน ในการทํางานมัก
ประกอบอาชีพอิสระ เปดกิจการเปนของตนเอง 

๑๑. ตองการสิทธิความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายเทาเทียมกัน หญิงไทยในปจจุบันจะมีความ
คลองแคลว สามารถบริหารงานไดเชนเดียวกับผูชาย เปนท่ีพ่ึงของครอบครัวได ภรรยาจึงไมใชชางเทาหลัง        
อีกตอไป 

๑๒. นิยมการทดลองอยูดวยกันกอนแตงงาน ซ่ึงเปนการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีความเจริญ
ทางวัตถุมากกวาจิตใจ ผูใหญควรทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกเยาวชน เหมาะสมกับศีลธรรมจรรยา 

๑๓. นิยมภาษาตางประเทศในยุคโลกาภิวัตน ปจจุบันภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนมาก
เพราะตองใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม ๆ ตําราหรืออินเตอรเน็ต มีความจําเปนตองมี
ความรูทางภาษาตางประเทศ หากไมมีก็ยากตอการศึกษาและนําไปใช 
การทุจริตเชิงนโยบาย 
  การทุจริตตามกฎหมายน้ัน ตองพิจารณาจากนิยามคําวา โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑ (๑) ซ่ึงหมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
ประกอบกับนิยามของคําวา ทุจริตตอหนาท่ี ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงหมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด        
ในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนง 
หรือหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังน้ี เพ่ือแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 

สําหรับเรื่องประโยชนทับซอนและเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ถือวาเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย        
ท่ีภายใตระบบอุปถัมภ ซ่ึงโดยหลักการแลวท้ังสองคํานี้มีเก่ียวพันและเชื่อมโยงกันเปนอยางมาก ถึงขนาดท่ีจะ
ถือไดวาการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมนั้น เปนปจจัยประการสําคัญท่ีเอ้ือตอ
การทุจริตซ่ึงมีการวางแผน มีข้ันตอน และวิธีการท่ีสลับซับซอนแยบยล ท่ีตองดูใหลึกซ้ึงเปนภาพองครวม         
ไมอาจดูเปนสวน ๆ จึงจะเห็นไดวาเปนความผิด โดยอาจแบงออกใหเห็นเปนรูปธรรมได ๗ ประเภท คือ 

๑. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefits) เชน การรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือเงิน
บริจาคจากลูกคาของหนวยงานของตนเอง 

๒. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เชน การเขามีสวนไดเสีย
ในสัญญาท่ีทําหนวยงานตนสังกัดตนเอง 
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๓. การทํางานหลังออกจากตําแหนงหนาท่ีสาธารณะ หรือหลังเกษียณ (Post - Employment) เชน 
การออกไปทํางานหรือดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับท่ีตนเองเคยควบคุม กํากับ หรือดูแลในฐานะเจาหนาท่ี
ของรัฐในหนวยงาน 

๔. การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เชน การต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจ       
ท่ีแขงขัน หรือรับงานจากหนวยงานท่ีตนเองสังกัด 

๕. การรูขอมูลภายใน (Inside Information) เชน การนําขอมูลภายในหนวยงานของตนไปใชเพ่ือ
ประโยชนของตนเอง 

๖. การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตัว (Using Employers Property for Private Usage) 
เชน การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชในงานสวนตัว 

๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork - Barreling) เชน 
อนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีของตนเอง การใชงบสาธารณะเพ่ือหาเสียง หรือการจัดทําโครงการข้ึนเพ่ือประโยชน
ของตนเอง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ     
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไว เพ่ือปองกัน
มิใหมีการทุจริตในมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๓ โดยมีมาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติใหการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม ถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือความผิดตําแหนงหนาท่ีราชการ 
หรือความผิดตอตําแหนงเจาหนาท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซ่ึงหากเจาหนาท่ีของรัฐ
ผูใดฝาฝนก็จะมีความผิดตามมาตรา ๑๒๒ โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดออกประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐทีตองหาม 
มิใหดําเนินการตามความในมาตรา ๑๐๐ ไว ไดแก ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยบัญญัติหามมิให 

๑. เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

๒. เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

๓. รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  
สวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือ        
ผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

๔. เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชน
ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้น 

ในปจจุบันไดมีประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดใหผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ินและ         
รองผูบริหารทองถ่ิน เปนตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ ดวย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไดออก
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ ไวเปนขอยกเวนตามมาตรา ๑๐๓ ท่ีบัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสิน หรือประโยชน 
อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดย

 

๘๑

อาศัยอํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงขอ ๕ ของประกาศดังกลาว ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได กรณีดังตอไปนี้ 

๑. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งโดยเสนหา ตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
๒. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
๓. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีมีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
การทุจริตเชิงนโยบาย จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิดอันมีลักษณะ ดังนี้ 
๑. เปนการกระทําโดยผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด

นโยบาย 
๒. เปนการใชอํานาจท่ีมีในการกําหนดนโยบายโดยอาศัยกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับหรือ

คําสั่งทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
๓. เปนนโยบายท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยมีการเอ้ือ

ประโยชนใหแกตนเอง ครอบครัว ญาติ พวกพอง หรือคนใกลชิดของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนเหตุใหทางราชการ
และประชาชนไดรับความเสียหาย 

๔. เปนการขัดหรือฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว 
         ดังนั้น การพิจารณาวาเรื่องใดเปนการทุจริตเชิงนโยบาย นอกจากจะดูตามหลักของการทุจริตปกติ
วาเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการชอบดวยกฎหมายหรือไม มีอํานาจหนาท่ีหรือไม ถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวหรือไมแลว ยังจะตองดูวาการกระทําดังกลาวมีลักษณะเปน      
การบิดผัน (Abuse) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือบังคับหรือไมอีกดวย  
การขัดกันแหงผลประโยชน 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถานวา ผลประโยชนขัดกัน (conflict of 
interest) คือ สถานการณท่ีบุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปนท่ีไววางใจ เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงในองคกร ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ตองเลือกระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนในวิชาชีพ ซ่ึงทําใหตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคติได การขัดกันแหง
ผลประโยชนนี้ สามารถเกิดข้ึนไดแมไมสงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตาง ๆ และสามารถทําใหทุเลา
เบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

การขัดกันแหงผลประโยชนมิไดปรากฏแตในทางวิชาชีพเทานั้น แตยังอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีบุคคล        
มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหลานั้นก็เกิดขัดกันเอง เชน ผูจัดการฝายขายอาจมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต และก็อาจมีหนาท่ีในทางกตัญูกตเวทีตอญาติพ่ีนองท่ีมาเสนอขายสินคาใด ๆ  

ตอไปนี้เปนรูปแบบการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีปรากฏมากท่ีสุด 
๑. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสวนตัว เปนกรณีท่ีผลประโยชนสาธารณะ         

กับผลประโยชนสวนตัวเกิดอยูกันคนละฟาก อาทิ ประเด็นเก่ียวกับผลประโยชนในธุรกิจท่ีเปนเจาของเปน      
การสวนตัว 

๒. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจภายนอก เปนกรณีท่ีบุคคลมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ
การงานหลายอยาง โดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยูแลว และผลประโยชนในการงานหลักเกิดอยู       
คนละฟากกับผลประโยชนในการงานรอง 
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อาศัยอํานาจตามบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงขอ ๕ ของประกาศดังกลาว ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได กรณีดังตอไปนี้ 

๑. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งโดยเสนหา ตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
๒. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
๓. รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ท่ีมีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
การทุจริตเชิงนโยบาย จึงเปนเรื่องท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิดอันมีลักษณะ ดังนี้ 
๑. เปนการกระทําโดยผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนด

นโยบาย 
๒. เปนการใชอํานาจท่ีมีในการกําหนดนโยบายโดยอาศัยกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับหรือ

คําสั่งทางปกครองเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
๓. เปนนโยบายท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยมีการเอ้ือ

ประโยชนใหแกตนเอง ครอบครัว ญาติ พวกพอง หรือคนใกลชิดของเจาหนาท่ีของรัฐ อันเปนเหตุใหทางราชการ
และประชาชนไดรับความเสียหาย 

๔. เปนการขัดหรือฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตาม
นโยบายท่ีกําหนดไว 
         ดังนั้น การพิจารณาวาเรื่องใดเปนการทุจริตเชิงนโยบาย นอกจากจะดูตามหลักของการทุจริตปกติ
วาเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการชอบดวยกฎหมายหรือไม มีอํานาจหนาท่ีหรือไม ถูกตองตามรูปแบบข้ันตอน
หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวหรือไมแลว ยังจะตองดูวาการกระทําดังกลาวมีลักษณะเปน      
การบิดผัน (Abuse) กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือบังคับหรือไมอีกดวย  
การขัดกันแหงผลประโยชน 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือศัพทบัญญัติราชบัณฑิตยสถานวา ผลประโยชนขัดกัน (conflict of 
interest) คือ สถานการณท่ีบุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปนท่ีไววางใจ เชน ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูดํารง
ตําแหนงระดับสูงในองคกร ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ตองเลือกระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนในวิชาชีพ ซ่ึงทําใหตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคติได การขัดกันแหง
ผลประโยชนนี้ สามารถเกิดข้ึนไดแมไมสงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตาง ๆ และสามารถทําใหทุเลา
เบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

การขัดกันแหงผลประโยชนมิไดปรากฏแตในทางวิชาชีพเทานั้น แตยังอาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีบุคคล        
มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหลานั้นก็เกิดขัดกันเอง เชน ผูจัดการฝายขายอาจมีหนาท่ีปฏิบัติงานดวย
ความซ่ือสัตยสุจริต และก็อาจมีหนาท่ีในทางกตัญูกตเวทีตอญาติพ่ีนองท่ีมาเสนอขายสินคาใด ๆ  

ตอไปนี้เปนรูปแบบการขัดกันแหงผลประโยชนท่ีปรากฏมากท่ีสุด 
๑. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสวนตัว เปนกรณีท่ีผลประโยชนสาธารณะ         

กับผลประโยชนสวนตัวเกิดอยูกันคนละฟาก อาทิ ประเด็นเก่ียวกับผลประโยชนในธุรกิจท่ีเปนเจาของเปน      
การสวนตัว 

๒. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจภายนอก เปนกรณีท่ีบุคคลมีสวนเก่ียวของในธุรกิจ
การงานหลายอยาง โดยมีธุรกิจการงานหลัก ๆ ของตนเองอยูแลว และผลประโยชนในการงานหลักเกิดอยู       
คนละฟากกับผลประโยชนในการงานรอง 
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๓. การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับเครือญาติ เปนกรณีท่ีเครือญาติจะเขามามีบทบาท
ในธุรกิจการงานของตน หรือกรณีท่ีธุรกิจการงานของตนจะตองใชบริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของญาติ 
อาจทําใหตนเกิดเห็นแกประโยชนสวนครอบครัวหรือเครือญาติ และกระทําก
ในหลาย ๆ หนวยงานจึงมีการกําหนดมิใหเจาหนาท่ีของตนประกอบธุร

๔. การขัดกันของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับมิตรสหาย เปนกรณีท่ีบุคคลจะเขาทําธุรกิจการงานกับ
มิตรสหายของตน คลาย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกลาว

พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางอ่ืนบางทีก็จัดเขาพวกเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อาทิ การรับ
ซ่ึงอาจจัดเขาเปนการทุจริตในตําแหนงหนาท่ี
ทรัพยากร หรือบุคลากรของหนวยงานของตนเพ่ือประโยชนสวนตัว
ประเภทหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
คณะกรรมการ ปคณะกรรมการ ป

 

๘๒

การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับเครือญาติ เปนกรณีท่ีเครือญาติจะเขามามีบทบาท
ในธุรกิจการงานของตน หรือกรณีท่ีธุรกิจการงานของตนจะตองใชบริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของญาติ 
อาจทําใหตนเกิดเห็นแกประโยชนสวนครอบครัวหรือเครือญาติ และกระทําการทุจริตตอธุรกิจการงานของตนได

หนวยงานจึงมีการกําหนดมิใหเจาหนาท่ีของตนประกอบธุรกิจกับเครือญาติของตัวเอง
การขัดกันของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับมิตรสหาย เปนกรณีท่ีบุคคลจะเขาทําธุรกิจการงานกับ

มิตรสหายของตน คลาย ๆ กับกรณีของเครือญาติดังกลาว 
พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางอ่ืนบางทีก็จัดเขาพวกเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อาทิ การรับ

การทุจริตในตําแหนงหนาท่ีอีกประเภทหนึ่งดวยก็ได ตลอดจนการใชอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน 
ากรของหนวยงานของตนเพ่ือประโยชนสวนตัว ซ่ึงก็อาจจัดเขาเปน

คณะกรรมการ ปคณะกรรมการ ป..ปป..ชช. . ประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาดตามนโยบายกระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขัดกันแหงผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับเครือญาติ เปนกรณีท่ีเครือญาติจะเขามามีบทบาท        
ในธุรกิจการงานของตน หรือกรณีท่ีธุรกิจการงานของตนจะตองใชบริการใด ๆ จากธุรกิจการงานของญาติ         

ารทุจริตตอธุรกิจการงานของตนได
กิจกับเครือญาติของตัวเอง 

การขัดกันของผลประโยชนท่ีเก่ียวของกับมิตรสหาย เปนกรณีท่ีบุคคลจะเขาทําธุรกิจการงานกับ

พฤติกรรมไมเหมาะสมอยางอ่ืนบางทีก็จัดเขาพวกเปนการขัดกันแหงผลประโยชน อาทิ การรับสินบน
อีกประเภทหนึ่งดวยก็ได ตลอดจนการใชอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน 

ซ่ึงก็อาจจัดเขาเปนการฉอโกงไดอีก

ประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการประชุมรวมกับผูบรหิารกระทรวงศึกษาธิการ  

 

๘๓

ใบความรู ทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ 
โดย ศาสตราจารยพิเศษ วิชา  มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. 

บรรยายใหผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
ตามโครงการลูกเสือชอสะอาด 

เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน 
“ผิน  แจมวิชาสอน”  

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน  ((CCoorrrruuppttiioonn  PPeerrcceeppttiioonnss  IInnddeexx  ::  CCPPII))  

การจัดอันดับโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซ่ึงเปน
องคการนานาชาติกอต้ังในประเทศเยอรมนี ไดเริ่มมีการจัดทําดัชนีต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยคาดัชนียิ่งสูง มีคา
ปลอดการคอรรัปชันสูง และคาตํ่า หมายถึง ประเทศหรือเขตแดนท่ีมีการคอรรัปชันสูง โดยในป ๒๕๕๐ ไดมี
การจัดอันดับท้ัง ๑๘๐ ประเทศเพ่ิมจากป ๒๕๔๖ ท่ีมี ๑๓๓ ประเทศ 
ประวัติความเปนมา 

ริเริ่มการจัดทําโดยองคการเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency  International : TI) กอต้ัง
เม่ือป ๒๕๓๖ (ค.ศ. ๑๙๙๓) ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงเปนองคกรภาคประชาสังคมระดับโลกท่ีไมมุงหวังผลกําไร 
โดยมีเครือขายใน ๑๒๐ ประเทศท่ัวโลก (ในไทยมีองคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทยเปนเครือขายซ่ึงกอต้ัง
ข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๓) TI เปนผูนําในการตอสูและตอตานการคอรรัปชัน โดยมีภารกิจท่ีสําคัญคือสราง         
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีใหโลกปราศจากการคอรรัปชัน มีสํานักงานเลขานุการอยูท่ีกรุงเบอรลิน และ
หัวหนาผูบริหาร (Chief Executive) คนปจจุบัน คือ David Nussbaum  

สิ่งท่ีองคการ TI ตองการทําใหสําเร็จท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ ผลักดันการคอรรัปชันเปนวาระของโลก 
แสดงบทบาทสําคัญในการจัดทําอนุสัญญาการตอตานคอรรัปชัน และยกระดับมาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ 
ซ่ึงดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน พัฒนาโดย TI และมหาวิทยาลัย Gottingen ในประเทศเยอรมนี เพ่ือจัดอันดับ
ภาพลักษณคอรรัปชันในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเปนประจําทุกปต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา เปนการสํารวจ
ระดับความรูสึก/การรับรูของกลุมตัวอยางตอปญหาคอรรัปชันในประเทศนั้น ๆ โดยขอมูลท่ีใชในการจัดทํา  
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๘๓

ใบความรู ทุจริตคอรรัปชันตอผลกระทบของชาติ 
โดย ศาสตราจารยพิเศษ วิชา  มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. 

บรรยายใหผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
ตามโครงการลูกเสือชอสะอาด 

เม่ือวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน 
“ผิน  แจมวิชาสอน”  

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน  ((CCoorrrruuppttiioonn  PPeerrcceeppttiioonnss  IInnddeexx  ::  CCPPII))  

การจัดอันดับโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซ่ึงเปน
องคการนานาชาติกอต้ังในประเทศเยอรมนี ไดเริ่มมีการจัดทําดัชนีต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยคาดัชนียิ่งสูง มีคา
ปลอดการคอรรัปชันสูง และคาตํ่า หมายถึง ประเทศหรือเขตแดนท่ีมีการคอรรัปชันสูง โดยในป ๒๕๕๐ ไดมี
การจัดอันดับท้ัง ๑๘๐ ประเทศเพ่ิมจากป ๒๕๔๖ ท่ีมี ๑๓๓ ประเทศ 
ประวัติความเปนมา 

ริเริ่มการจัดทําโดยองคการเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency  International : TI) กอต้ัง
เม่ือป ๒๕๓๖ (ค.ศ. ๑๙๙๓) ในประเทศเยอรมนี ซ่ึงเปนองคกรภาคประชาสังคมระดับโลกท่ีไมมุงหวังผลกําไร 
โดยมีเครือขายใน ๑๒๐ ประเทศท่ัวโลก (ในไทยมีองคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทยเปนเครือขายซ่ึงกอต้ัง
ข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๓) TI เปนผูนําในการตอสูและตอตานการคอรรัปชัน โดยมีภารกิจท่ีสําคัญคือสราง         
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีใหโลกปราศจากการคอรรัปชัน มีสํานักงานเลขานุการอยูท่ีกรุงเบอรลิน และ
หัวหนาผูบริหาร (Chief Executive) คนปจจุบัน คือ David Nussbaum  

สิ่งท่ีองคการ TI ตองการทําใหสําเร็จท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ ผลักดันการคอรรัปชันเปนวาระของโลก 
แสดงบทบาทสําคัญในการจัดทําอนุสัญญาการตอตานคอรรัปชัน และยกระดับมาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ 
ซ่ึงดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน พัฒนาโดย TI และมหาวิทยาลัย Gottingen ในประเทศเยอรมนี เพ่ือจัดอันดับ
ภาพลักษณคอรรัปชันในประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกเปนประจําทุกปต้ังแต พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา เปนการสํารวจ
ระดับความรูสึก/การรับรูของกลุมตัวอยางตอปญหาคอรรัปชันในประเทศนั้น ๆ โดยขอมูลท่ีใชในการจัดทํา  
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๘๔

CPI เปนขอมูลจากการสํารวจของแหลงขอมูล อาทิ สํานักโพลลตาง ๆ หนวยงานวิจัยท่ีมีชื่อเสียง และสถาบัน/
องคการระหวางประเทศอิสระ ซ่ึงเปนท่ียอมรับท่ัวโลกแตกตางกันไปในแตละป เชน Economist Intelligence 
Unit สํานักแกลลัปโพลล สถาบันเพ่ือการพัฒนา การบริหารการจัดการ IMD ท่ีปรึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจและ
ทางการเมือง World Bank World Economic Forum หนวยงานในองคการสหประชาชาติ  

ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ CPI ดําเนินการโดย TI และมหาวิทยาลัย Passau โดย Prof. Johann Graf 
Lambsdorff) ในประเทศเยอรมนี จัดอันดับประเทศตาง ๆ จํานวน ๑๖๓ ประเทศท่ัวโลก โดยใชผลสํารวจ 
และวิเคราะหจากแหลงขอมูล ๑๒ แหง ท่ีไดดําเนินการสํารวจใน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ๒๕๔๙  

นิยามคําวาคอรรัปชัน หมายถึง “การกระทําใด ๆ ของเจาหนาท่ีของรัฐในการไดมาซ่ึงประโยชน        
สวนตน” (องคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย, 2543) Corruption is the abuse of entrusted power 
for private gain. It hurts everyone whose life, livelihood or happiness depends on the 
integrity of people in a position of authority. (TI, 1993) 

คาคะแนนของ CPI เริ่มต้ังแต ๐ คะแนน ถึง ๑๐ คะแนน โดย ๐ คะแนน เปนคะแนนตํ่าสุด หมายถึง
เกิดการคอรรัปชันสูงสุด สวน ๑๐ คะแนน เปนคะแนนสูงสุด หมายถึง มีภาพลักษณคอรรัปชันนอยท่ีสุดหรือ      
มีความโปรงใสในการบริการสูงสุด (คา CPI ยิ่งสูง แปลวา การคอรรัปชันยิ่งตํ่า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการจัดอันดับระดับเอเชีย 

ป ๒๕๔๙ สิงคโปรมีคะแนนสูงสุด ๙.๔ คาความเชื่อม่ันระหวาง ๙.๒ - ๙.๕ เปนอันดับ ๑ ของเอเชีย 
และอันดับ ๕ ของโลก รองลงมา ไดแก ฮองกง (๘.๓) และญ่ีปุน (๗.๖) ซ่ึงใชขอมูลจาก ๙ แหง ขณะท่ีประเทศ 
๓ อันดับทายสุดในเอเชีย ไดแก พมา (๑.๙) บังคลาเทศ (๒.๐) และกัมพูชา (๒.๑) 

 

๘๕

ประเทศท่ีเขารับการจัดอันดับเปนปแรกของเอเชีย ไดแก มาเกา ภูฏาน และติมอร ซ่ึงไดอันดับ ๔, ๕ 
และ ๑๓ ของเอเชีย และอันดับท่ี ๒๖, ๓๒ และ ๑๑๑ ของโลก โดยมีคะแนน ๖.๖, ๖.๐ และ ๒.๖ คะแนน
ตามลําดับ โดยใชแหลงขอมูลเพียง ๓ แหง ในชวง ๕ ปท่ีผานมา (๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ประเทศท่ีมีอันดับ        
ความโปรงใสสูงสุด ๓ อันดับแรกในเอเชียยังคงเดิม คือ สิงคโปร ฮองกง และญ่ีปุน  
ผลการจัดอันดับระดับโลก 

ป ๒๕๔๙ ประเทศท่ีจัดวามีความโปรงใสสูงสุดในโลกมีคะแนน ๙.๖ คะแนน เทากัน ๓ ประเทศ คือ 
ฟนแลนด (คาความเชื่อม่ันระหวาง ๙.๔ - ๙.๗ แหลงขอมูล ๗ แหง) ไอซแลนด (คาความเชื่อม่ันระหวาง ๙.๕ -
๙.๗ แหลงขอมูล ๖ แหง) และนิวซีแลนด (คาความเชื่อม่ันระหวาง ๙.๔ - ๙.๖ แหลงขอมูล ๗ แหง) รองลงมา
ไดแก เดนมารก (๙.๕) สิงคโปร (๙.๔) สวีเดน (๙.๓) สวิตเซอรแลนด (๙.๑) ขณะท่ีประเทศ ๓ อันดับทายสุด
ของโลก ไดแก เฮติ (๑.๘) พมา (๑.๙) อิรัก (๑.๙) กินี (๑.๙)  

สวนป ๒๕๔๘ ประเทศท่ีจัดวามีความโปรงใสสูงสุดในโลกอันดับ ๑ คือ ไอซแลนด (๙.๗) รองลงมา
อันดับท่ี ๒ มี ๒ ประเทศ ไดแก ฟนแลนด (๙.๖) และนิวซีแลนด (๙.๖) 
ลําดับประเทศ (เรียงลําดับคอรรัปชันมากไปนอย) 

ตารางแสดงรายชื่อประเทศในโลก เรียงลําดับการเกิดคอรรัปชันในประเทศจากมากไปนอย (คือ อันดับ
ท่ี ๑ โซมาเลีย เกิดคอรรัปชันมากท่ีสุด และอันดับสุดทาย นิวซีแลนด เกิดคอรรัปชันนอยท่ีสุด) (ตรงกันขามกับ
ดานบนในหัวขอ “ผลการจัดอันดับ” ท่ีจะใชอันดับการปลอดคอรรัปชัน) โดยประเทศไทยอยูในอันดับการเกิด
คอรรัปชันท่ี ๙๓ จาก ๑๘๐ ประเทศ จากการจัดอันดับใน ค.ศ. ๒๐๐๘  

ตารางคาดัชนีการปลอดคอรรัปชัน เปรียบเทียบโดย 
คาดัชนีย่ิงมาก :  การคอรรัปชันย่ิงนอย 
คาดัชนีนอย    :  การคอรรัปชันย่ิงมาก 
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๘๕

ประเทศท่ีเขารับการจัดอันดับเปนปแรกของเอเชีย ไดแก มาเกา ภูฏาน และติมอร ซ่ึงไดอันดับ ๔, ๕ 
และ ๑๓ ของเอเชีย และอันดับท่ี ๒๖, ๓๒ และ ๑๑๑ ของโลก โดยมีคะแนน ๖.๖, ๖.๐ และ ๒.๖ คะแนน
ตามลําดับ โดยใชแหลงขอมูลเพียง ๓ แหง ในชวง ๕ ปท่ีผานมา (๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ประเทศท่ีมีอันดับ        
ความโปรงใสสูงสุด ๓ อันดับแรกในเอเชียยังคงเดิม คือ สิงคโปร ฮองกง และญ่ีปุน  
ผลการจัดอันดับระดับโลก 

ป ๒๕๔๙ ประเทศท่ีจัดวามีความโปรงใสสูงสุดในโลกมีคะแนน ๙.๖ คะแนน เทากัน ๓ ประเทศ คือ 
ฟนแลนด (คาความเชื่อม่ันระหวาง ๙.๔ - ๙.๗ แหลงขอมูล ๗ แหง) ไอซแลนด (คาความเชื่อม่ันระหวาง ๙.๕ -
๙.๗ แหลงขอมูล ๖ แหง) และนิวซีแลนด (คาความเชื่อม่ันระหวาง ๙.๔ - ๙.๖ แหลงขอมูล ๗ แหง) รองลงมา
ไดแก เดนมารก (๙.๕) สิงคโปร (๙.๔) สวีเดน (๙.๓) สวิตเซอรแลนด (๙.๑) ขณะท่ีประเทศ ๓ อันดับทายสุด
ของโลก ไดแก เฮติ (๑.๘) พมา (๑.๙) อิรัก (๑.๙) กินี (๑.๙)  

สวนป ๒๕๔๘ ประเทศท่ีจัดวามีความโปรงใสสูงสุดในโลกอันดับ ๑ คือ ไอซแลนด (๙.๗) รองลงมา
อันดับท่ี ๒ มี ๒ ประเทศ ไดแก ฟนแลนด (๙.๖) และนิวซีแลนด (๙.๖) 
ลําดับประเทศ (เรียงลําดับคอรรัปชันมากไปนอย) 

ตารางแสดงรายชื่อประเทศในโลก เรียงลําดับการเกิดคอรรัปชันในประเทศจากมากไปนอย (คือ อันดับ
ท่ี ๑ โซมาเลีย เกิดคอรรัปชันมากท่ีสุด และอันดับสุดทาย นิวซีแลนด เกิดคอรรัปชันนอยท่ีสุด) (ตรงกันขามกับ
ดานบนในหัวขอ “ผลการจัดอันดับ” ท่ีจะใชอันดับการปลอดคอรรัปชัน) โดยประเทศไทยอยูในอันดับการเกิด
คอรรัปชันท่ี ๙๓ จาก ๑๘๐ ประเทศ จากการจัดอันดับใน ค.ศ. ๒๐๐๘  

ตารางคาดัชนีการปลอดคอรรัปชัน เปรียบเทียบโดย 
คาดัชนีย่ิงมาก :  การคอรรัปชันย่ิงนอย 
คาดัชนีนอย    :  การคอรรัปชันย่ิงมาก 
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๙๐

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙๑

สภาพปญหาคอรรัปชันในสังคมไทย 
 

นานาความหมายของคําวา “คอรรัปชัน” 
“คอรรัปชัน  หมายถึง  การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทําท่ีชั่วชาและฉอโกง          

โดยเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีขัดตอตําแหนงหนาท่ีและสิทธิของผูอ่ืน นอกจากนี้       
ยังหมายถึง การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงประชาชนไววางใจ กระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการโดยการรับหรือ
ยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 

     Black  Law  Dictionary  
  

“คอรรัปชัน  ครอบคลุมถึงการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิดอันเกิดจากการเห็นประโยชนสวนตนเปน
ท่ีตั้ง ซ่ึงประโยชนสวนตนไมจําตองเปนเงินตราเสมอไป” 

David  H. Bayley 
  

“ทุจริต  หมายความถึง ความประพฤติชั่ว ถาเปนความประพฤติชั่วทางกาย เรียกวา กายทุจริต ถาเปน
ความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต ถาเปนความประพฤติชั่วทางใจ เรียกวา มโนทุจริต โกง เชน 
ทุจริตในการสอบ คดโกง ฉอโกง เชน ทุจริตตอหนาท่ี ไมซื่อตรง เชน คนทุจริต” 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  

“โดยทุจริต  หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน” 

     ประมวลกฎหมายอาญา  
  

“ทุจริตตอหนาท่ี  หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด ในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้         
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน”  

     พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๙๑

สภาพปญหาคอรรัปชันในสังคมไทย 
 

นานาความหมายของคําวา “คอรรัปชัน” 
“คอรรัปชัน  หมายถึง  การกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทําท่ีชั่วชาและฉอโกง          

โดยเจตนาท่ีจะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมท้ังการกระทําท่ีขัดตอตําแหนงหนาท่ีและสิทธิของผูอ่ืน นอกจากนี้       
ยังหมายถึง การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงประชาชนไววางใจ กระทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการโดยการรับหรือ
ยอมรับประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน” 

     Black  Law  Dictionary  
  

“คอรรัปชัน  ครอบคลุมถึงการใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ีผิดอันเกิดจากการเห็นประโยชนสวนตนเปน
ท่ีตั้ง ซ่ึงประโยชนสวนตนไมจําตองเปนเงินตราเสมอไป” 

David  H. Bayley 
  

“ทุจริต  หมายความถึง ความประพฤติชั่ว ถาเปนความประพฤติชั่วทางกาย เรียกวา กายทุจริต ถาเปน
ความประพฤติชั่วทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต ถาเปนความประพฤติชั่วทางใจ เรียกวา มโนทุจริต โกง เชน 
ทุจริตในการสอบ คดโกง ฉอโกง เชน ทุจริตตอหนาท่ี ไมซื่อตรง เชน คนทุจริต” 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
  

“โดยทุจริต  หมายความวา การแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน” 

     ประมวลกฎหมายอาญา  
  

“ทุจริตตอหนาท่ี  หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใด ในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหนาท่ี ท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้         
เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน”  

     พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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๙๒

ระบบอุปถัมภในสังคมไทย 
๑. สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีโครงสรางความสัมพันธในระบบอุปถัมภ (Patron - Client Relationship)  

อยูในลักษณะแนวต้ังหรือแนวด่ิง (Vertical Relationship)  
๒. มีความไมเทาเทียมกันระหวางผูอยูในฐานะสูงกับผูอยูในฐานะตํ่า 
๓. ผูอยูในฐานะตํ่าหรือผูอยูใตการอุปถัมภ ยอมทําทุกอยางตามท่ีผูอุปถัมภตองการ 
๔. ผูอยูในฐานสูงหรือผู อุปถัมภ จะทําทุกอยางใหเกิดการยอมรับ เพ่ือสรางบุญคุณแกผูอยูใต                    

การอุปถัมภ 
๕. ระบบอุปถัมภมีสวนสนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชัน เพราะการพ่ึงพาอาศัยและชวยเหลือกัน 

กอใหเกิดความเปนพวกพองและเอ้ือประโยชนใหแกกัน แมวาจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม นอกจากนี้ยังยาก
แกการตรวจสอบ 

๖. ระบบอุปถัมภตรงขามกับระบบคุณธรรม (Merit System) ท่ียึดถือความรู ความสามารถใน      
การปฏิบัติงานเปนหลัก 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คอรรัปชันเชิงนโยบาย (Corruption in policy) 
และผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) 

คอรรัปชันในรูปแบบใหมของสังคมไทยปจจุบัน 

เปนการคอรรัปชันท่ีบางครั้งถูกกฎหมายแตผิดหลักผลประโยชน
สาธารณะ ผิดหลักจริยธรรมในการกําหนด และดําเนินนโยบาย
สาธารณะ เปนการเบียดบังประชาชน เอาเปรียบผูบริโภค โดยใช
เง่ือนไขทางการเมือง เพ่ือเอ้ือประโยชนแกกลุมบุคคล กอใหเกิด
ความเสียหายแกสังคมปจจุบันอยางมหาศาล 

คอรรัปชันในยุคปจจุบัน จึงเปนกรณีท่ีผิดท้ังจริยธรรม             
และผิดกฎหมายดวยในขณะเดียวกัน 

 

๙๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมของผลประโยชนทับซอนท่ีกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย 
 ๑. ทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) โดยใชอํานาจจากการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยเฉพาะ      
การจัดซ้ือจัดจาง 
 ๒. นําโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกต้ังของตน 
 ๓. ใชอํานาจในการตรากฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชนใหธุรกิจของตน 
 ๔. ใชอํานาจหนาท่ีแทรกแซงการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ 
 ๕. หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายผานตลาดหลักทรัพย 
 ๖. ใชอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูบริหารหนวยงาน หรือองคกรอิสระ 
 ๗. จัดต้ังบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนําเงินของรัฐวิสาหกิจไปลงทุน 
 ๘. เม่ือออกจากตําแหนงสาธารณะแลว ไปทํางานใหกับภาคธุรกิจเอกชนท่ีเคยอยูภายใตกํากับดูแล 
ของตน 
 ๙. กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจ        
เพ่ือรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
 ๑๐. ใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี อันเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
 ๑๑. ใชอิทธิพลสวนตัวเพ่ือกระทําการใด ๆ ใหแกเครือญาติท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนนั้น  

  รูปแบบและวิวัฒนาการของการคอรรัปชัน 
 

การฉอราษฎร 
บังหลวง 

 

คอรรัปชัน
ระดับชาติและ
ระดับทองถ่ิน 

คอรรัปชัน      
เชิงนโยบาย 

ผลประโยชนทบัซอน
หรือการขัดกัน
ระหวางผลประโยชน
สวนตนและสวนรวม 

การคอรรัปชันของขาราชการประจํา โดยใชอํานาจรัฐเพ่ือ
ผลประโยชนทางการเงิน 

การคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยใชอํานาจ
หนาท่ีในตําแหนงเพ่ือผลประโยชนทางการเงิน หรือทางการเมือง 

การคอรรัปชันในภาครัฐ โดยไดรับการผลักดันจากกลุมธุรกิจการเมือง 
มีลักษณะเปนเครือขายโยงใย ซ่ึงมีทั้งอํานาจรัฐและอํานาจเงินทนุ  
โดยกําหนดนโยบายที่อางวาเพือ่ใหเกิดผลประโยชนแกประชาชน       
แตแทจริงกลับตกอยูในมือของกลุมบุคคลผูกําหนดนโยบายและ       
พวกพอง มีความสลบัซับซอนเขาใจยาก ทําใหจับไมไดไลไมทนั 

การกระทําของบุคคลไมวาจะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
ประจํา บริษัทเอกชน หรือผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวเขามาเก่ียวของ      
ในการปฏิบัติหนาท่ี หรือการตัดสนิใจในตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ซึ่งสงผล
กระทบตอประโยชนสวนรวม 
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๙๓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมของผลประโยชนทับซอนท่ีกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย 
 ๑. ทําธุรกิจกับตนเอง (Self - Dealing) โดยใชอํานาจจากการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ โดยเฉพาะ      
การจัดซ้ือจัดจาง 
 ๒. นําโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกต้ังของตน 
 ๓. ใชอํานาจในการตรากฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชนใหธุรกิจของตน 
 ๔. ใชอํานาจหนาท่ีแทรกแซงการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ 
 ๕. หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายผานตลาดหลักทรัพย 
 ๖. ใชอํานาจแตงต้ังถอดถอนผูบริหารหนวยงาน หรือองคกรอิสระ 
 ๗. จัดต้ังบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือนําเงินของรัฐวิสาหกิจไปลงทุน 
 ๘. เม่ือออกจากตําแหนงสาธารณะแลว ไปทํางานใหกับภาคธุรกิจเอกชนท่ีเคยอยูภายใตกํากับดูแล 
ของตน 
 ๙. กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจ        
เพ่ือรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
 ๑๐. ใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี อันเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งซ่ึงเปนบุคคลภายนอก 
 ๑๑. ใชอิทธิพลสวนตัวเพ่ือกระทําการใด ๆ ใหแกเครือญาติท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนนั้น  

  รูปแบบและวิวัฒนาการของการคอรรัปชัน 
 

การฉอราษฎร 
บังหลวง 

 

คอรรัปชัน
ระดับชาติและ
ระดับทองถ่ิน 

คอรรัปชัน      
เชิงนโยบาย 

ผลประโยชนทบัซอน
หรือการขัดกัน
ระหวางผลประโยชน
สวนตนและสวนรวม 

การคอรรัปชันของขาราชการประจํา โดยใชอํานาจรัฐเพ่ือ
ผลประโยชนทางการเงิน 

การคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยใชอํานาจ
หนาท่ีในตําแหนงเพ่ือผลประโยชนทางการเงิน หรือทางการเมือง 

การคอรรัปชันในภาครัฐ โดยไดรับการผลักดันจากกลุมธุรกิจการเมือง 
มีลักษณะเปนเครือขายโยงใย ซ่ึงมีทั้งอํานาจรัฐและอํานาจเงินทนุ  
โดยกําหนดนโยบายที่อางวาเพือ่ใหเกิดผลประโยชนแกประชาชน       
แตแทจริงกลับตกอยูในมือของกลุมบุคคลผูกําหนดนโยบายและ       
พวกพอง มีความสลบัซับซอนเขาใจยาก ทําใหจับไมไดไลไมทนั 

การกระทําของบุคคลไมวาจะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
ประจํา บริษัทเอกชน หรือผูบริหาร มีผลประโยชนสวนตัวเขามาเก่ียวของ      
ในการปฏิบัติหนาท่ี หรือการตัดสนิใจในตําแหนงท่ีรับผิดชอบ ซึ่งสงผล
กระทบตอประโยชนสวนรวม 
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๙๔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชันแบบบูรณาการ 

๑. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคคลต้ังแตเด็ก เยาวชน และผูใหญทุกระดับในทุกภาคสวนของ
สังคม 

๒. กําหนดกฎหมายและประมวลจริยธรรมท่ีครอบคลุมการทํางานของทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

๓. จัดต้ังองคกรอิสระท่ีทําหนาท่ีปองกันและปราบปรามคอรรัปชันอยางมีประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ
ต้ังแตกระบวนการไตสวนขององคกรอิสระ การใชดุลพินิจของอัยการ และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

๔. กําหนดนโยบายทางสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชัน เชน รวมใน
การแจงเบาะแส เม่ือพบเห็นขอมูลการคอรรัปชัน 

๕. บริหารจัดการองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) เพ่ือให
โปรงใส ตรวจสอบไดท้ังระบบ ทุกข้ันตอน  
 
  

ทิศทางการพัฒนาสังคม โดยใชเหตุผลทางกฎหมายเพ่ือแกไขปญหาคอรรัปชัน 

3. ระบบงานลาชา 

2. การใชอํานาจในทาง      
ท่ีผิดของเจาหนาท่ีรัฐ 

4. มีการรั่วไหลของขอมูล
ในหนวยงานของรัฐ 

5. ประชาชนขาด       
ความตระหนักรู             
ในสิทธิและหนาท่ีของตน 

- ขาดการตรวจสอบตดิตามผล 
- ขาดคูมือ/หลักเกณฑในการปฏิบตัิหนาท่ี 

- ขาดประสิทธิภาพ 
- มีข้ันตอนเกินความจําเปน 

- ขาดมาตรการในการควบคุมขอมลู 

- ขาดนโยบาย/หลักกฎหมายท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในเรื่องสิทธิและหนาท่ี 

ปญหา 

1. การบังคับใชกฎหมาย 

ท่ีมาของปญหา 

- ไมสามารถบังคับไดจริง 
- ขาดความชัดเจนในนโยบายของการ
บังคับใช และการใชอํานาจตามกฎหมาย 
 

แนวทางแกไข 

- ปรับปรุงกฎหมายใหมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนานโยบายการใชอํานาจตาม
กฎหมาย ใหสามารถใชบังคับไดจริง 

- จัดใหมีระบบตรวจสอบ 
- สรางความรู ความเขาใจ จัดทําคูมือ/
หลักเกณฑในการปฏิบัติใหชัดเจน 

- ตัดข้ันตอนการทํางานใหกระชับและ
รวดเร็ว 
- กําหนดให้มีผู้ประเมินผลการทํางาน 

- มีมาตรการในการควบคุมขอมูลลับ 

- จัดใหมีกฎหมายและนโยบายท่ี
เก่ียวของอยางมีปะสิทธิภาพและ
โปรงใส 

 

๙๕

“การแกปญหาคอรรัปชัน ตองแกแบบถอนรากถอนโคน” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทัศนะของ เพลโต และโพลิบีอุส คอรรัปชันไมอาจหลีกเลี่ยงไดในรัฐบาลทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน         

เผด็จการ คณาธิปไตย หรือประชาธิปไตย ซ่ึงรูปแบบของคอรรัปชันก็จะเปลี่ยนผานจากเผด็จการโดยบุคคลเดียว
ไปสูโดยคณะบุคคล และจากคณะบุคคลไปสูกฎหมู แลวจะยอนกลับสูเผด็จการอีกครั้ง การคอรรัปชันจึงเปนสิ่ง
ท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดในวงจรการปกครองประเทศ 

ขนบธรรมเนียมและการดํารงชีวิตของประชาชนในหลายประเทศ เชน อินเดียหรือเม็กซิโก มีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวา การคอรรัปชันกลายเปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต และอินเดียไดรับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชัน ประจําป ๒๕๕๓ จากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ในอันดับท่ี ๘๗ สวนเม็กซิโกถูกจัดอยูใน
ลําดับท่ี ๗๙ จริงอยูแมการคอรรัปชันเปนสิ่งท่ีไมอาจเลี่ยงไดในระบอบประชาธิปไตย แตไมควรยอมจํานน หรือ
งอมืองอเทาปลอยใหคอรรัปชันกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชน และเจาหนาท่ีของรัฐจนทําใหสิ้นชาติ              
สิ้นแผนดิน เพราะตองขายตนเองใหกับตางชาติหรือตองเปนหนี้ตางชาติจนไมอาจลืมตาอาปากได  

ในอดีต สหรัฐอเมริกาเคยมีรัฐบาลท่ีอยูภายใตระบบอุปถัมภ มีการคอรรัปชันอยางดาษด่ืน กระบวนการ
ยุติธรรมซ้ือไดทุกระดับชั้น สหรัฐอเมริกาไดแกไขปญหาคอรรัปชันจนภาพลักษณของประเทศจัดอยูในลําดับท่ี 
๑๕๙ สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการแกไขวิกฤตปญหาคอรรัปชัน เปนลําดับดังนี้ 

๑. ขับเคลื่อนขบวนการตอตานการใชระบบอุปถัมภเปนวิถีชีวิตและการปกครองของประเทศ เพ่ือนํา         
ไปสูการปกครองดวยระบบคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ใชรูปแบบของการดํารงชีวิตดวยหลักเหตุผลและหลักทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะใชงานวิจัย         
เปนหลักนํา แทนการใชกระแสสังคมและคิดเอาเองตามอําเภอใจ 

ระบอบประชาธิปไตย และการคอรรัปชัน 

A government ruled by the people would ultimately 
break down because jealousy over one another’s 
respective functions within the society, and improper 
decision–making by an uneducated public, would 
yield chaos, subsequently giving way to a desire for 
order and stability achievable only through despotism 
                                              Plato (427-347 BCE) 

 
the desire for luxury, bribery for the sake of politicial power, 
and the substitution of eagerness for wealth in lieu of wise 
governance, result in corruption. Such corruption ultimately 
transforms a democratic society into a form of mobocracy 

                                                  Polybius (200-188 BCE) 
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๙๕

“การแกปญหาคอรรัปชัน ตองแกแบบถอนรากถอนโคน” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทัศนะของ เพลโต และโพลิบีอุส คอรรัปชันไมอาจหลีกเลี่ยงไดในรัฐบาลทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน         

เผด็จการ คณาธิปไตย หรือประชาธิปไตย ซ่ึงรูปแบบของคอรรัปชันก็จะเปลี่ยนผานจากเผด็จการโดยบุคคลเดียว
ไปสูโดยคณะบุคคล และจากคณะบุคคลไปสูกฎหมู แลวจะยอนกลับสูเผด็จการอีกครั้ง การคอรรัปชันจึงเปนสิ่ง
ท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดในวงจรการปกครองประเทศ 

ขนบธรรมเนียมและการดํารงชีวิตของประชาชนในหลายประเทศ เชน อินเดียหรือเม็กซิโก มีงานวิจัย
ชี้ใหเห็นวา การคอรรัปชันกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และอินเดียไดรับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ
คอรรัปชัน ประจําป ๒๕๕๓ จากองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ในอันดับท่ี ๘๗ สวนเม็กซิโกถูกจัดอยูใน
ลําดับท่ี ๗๙ จริงอยูแมการคอรรัปชันเปนสิ่งท่ีไมอาจเลี่ยงไดในระบอบประชาธิปไตย แตไมควรยอมจํานน หรือ
งอมืองอเทาปลอยใหคอรรัปชันกลายเปนวิถีชีวิตของประชาชน และเจาหนาท่ีของรัฐจนทําใหสิ้นชาติ              
สิ้นแผนดิน เพราะตองขายตนเองใหกับตางชาติหรือตองเปนหนี้ตางชาติจนไมอาจลืมตาอาปากได  

ในอดีต สหรัฐอเมริกาเคยมีรัฐบาลท่ีอยูภายใตระบบอุปถัมภ มีการคอรรัปชันอยางดาษด่ืน กระบวนการ
ยุติธรรมซ้ือไดทุกระดับชั้น สหรัฐอเมริกาไดแกไขปญหาคอรรัปชันจนภาพลักษณของประเทศจัดอยูในลําดับท่ี 
๑๕๙ สหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการแกไขวิกฤตปญหาคอรรัปชัน เปนลําดับดังนี้ 

๑. ขับเคลื่อนขบวนการตอตานการใชระบบอุปถัมภเปนวิถีชีวิตและการปกครองของประเทศ เพ่ือนํา         
ไปสูการปกครองดวยระบบคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ใชรูปแบบของการดํารงชีวิตดวยหลักเหตุผลและหลักทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะใชงานวิจัย         
เปนหลักนํา แทนการใชกระแสสังคมและคิดเอาเองตามอําเภอใจ 

ระบอบประชาธิปไตย และการคอรรัปชัน 

A government ruled by the people would ultimately 
break down because jealousy over one another’s 
respective functions within the society, and improper 
decision–making by an uneducated public, would 
yield chaos, subsequently giving way to a desire for 
order and stability achievable only through despotism 
                                              Plato (427-347 BCE) 

 
the desire for luxury, bribery for the sake of politicial power, 
and the substitution of eagerness for wealth in lieu of wise 
governance, result in corruption. Such corruption ultimately 
transforms a democratic society into a form of mobocracy 

                                                  Polybius (200-188 BCE) 
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๙๖

 

๓. ใหโอกาสแกผูรวมกระทําผิดคอรรัปชันในการกลับตัวกลับใจมาเปนพยานเพ่ือลงโทษผูกระทําผิด  
ซ่ึงเปนผูวางแผน ในลักษณะกันไวเปนพยาน 

๔. ประการสําคัญท่ีสุด คือ จัดการบริหารรัฐดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน และบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง โดยเฉพาะกระบวนการถอดถอนจากตําแหนง (Impeachment) และการลงโทษ 
  
 

 
“ในบานเมืองเราทุกวันน้ี มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคน เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเสื่อม  

ความประพฤติท่ีเปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปพากันยอมรับ และสมยอมให
กระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป เปนปญหาใหญท่ีเหมือน
กระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมท่ัวไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่นท่ีกลาวนั้น ในการดําเนินชีวิต     
ของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ท่ีเรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อม เราตองฝนตองตานความคิดและ    
ความประพฤติทุกอยางท่ีรูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลาและบากบ่ันท่ีจะกระทําสิ่งท่ีเราทราบวาเปนความดี           
เปนความถูกตองและเปนธรรม ถาเรารวมกันทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากข้ึน ๆ ก็จะชวย
คํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป และจะชวยใหฟนคืนดีข้ึนไดเปนลําดับ” 

 
 

พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระราชทานเพ่ืออัญเชิญไปอานในพิธีเปด 
การประชุมยุวพุทธิกสมาคมท่ัวประเทศ ครั้งท่ี ๑๒ 

ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

๙๗

    บทเรียนท่ี ๑๐ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ         เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

๑. การบริการ - หลักวิธีการบริการ 
๒. การใหบริการแกชุมชน 
๓. การพัฒนาชุมชน 
๔. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. การตอตานมลภาวะหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

จุดหมาย   การจัดกิจกรรม การสงเสริมใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดเขารวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนตาม
หลักการของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด การบริการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. บรรยายความจําเปนท่ีกองลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จะตองสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี
กับหนวยงานราชการ หรือเอกชน หรือชุมชนได 

๒. ระบุไดวากองลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ควรมีบทบาทในชุมชนได 
๓. ระบุวิธีท่ีจะสงเสริมลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ใหมีสวนรวมปฏิบัติงานในชุมชนได 
๔. อธิบายเก่ียวกับการบริการชุมชน การพัฒนาชุมชน และการเขาไปมีสวนรวมชวยชุมชนได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายนํา  ๑๐  นาที 
๒. ทํางานในหมู  ๒๐  นาที 
๓. รายงาน ๒๐  นาที 
๔. สรุป ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
 เอกสารประกอบ (๑) และ (๒) หรือสื่อวีดีโอ หรือภาพสไลด “ลักษณะของชุมชนท่ีดี” “แนวทางพัฒนา
ชุมชน”  
การประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรม,  ๒. การนําเสนอผลงาน, ๓. แบบสอบถาม 
เนื้อหาวิชา 

ก. บรรยายนํา 
ใหทราบความหมายของการบริการและข้ันตอนในการบริการ ท้ังนี้ เพราะการบริการเปนหัวใจของ   

การลูกเสือวิสามัญ 
กองลูกเสือวิสามัญต้ังอยูท่ีใดยอมเปนสวนหน่ึงของสังคมและชุมชน จึงจําเปนตองมีความสัมพันธอันดี

ตอกันกับชุมชน หนวยงานทางราชการและของเอกชน โดยเฉพาะกับหนวยเยาวชนอ่ืน ตางฝายตางตองอาศัย
ซ่ึงกันและกัน 

ใชเอกสารประกอบ (๑) และ (๒) เปนแนวในการอารัมภบทใหพอเหมาะสมกับเวลา 
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๙๗

    บทเรียนท่ี ๑๐ 
ช่ือวิชา   ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการชุมชน/การจัดทําโครงการ         เวลา ๙๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 

๑. การบริการ - หลักวิธีการบริการ 
๒. การใหบริการแกชุมชน 
๓. การพัฒนาชุมชน 
๔. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
๕. การตอตานมลภาวะหรือสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

จุดหมาย   การจัดกิจกรรม การสงเสริมใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดเขารวมกับชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนตาม
หลักการของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด การบริการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติได 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. บรรยายความจําเปนท่ีกองลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จะตองสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี
กับหนวยงานราชการ หรือเอกชน หรือชุมชนได 

๒. ระบุไดวากองลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ควรมีบทบาทในชุมชนได 
๓. ระบุวิธีท่ีจะสงเสริมลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ใหมีสวนรวมปฏิบัติงานในชุมชนได 
๔. อธิบายเก่ียวกับการบริการชุมชน การพัฒนาชุมชน และการเขาไปมีสวนรวมชวยชุมชนได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. บรรยายนํา  ๑๕  นาที 
๒. ทํางานในหมู  ๔๕  นาที 
๓. รายงาน ๒๐  นาที 
๔. สรุป ๑๐  นาที 

ส่ือการสอน 
 เอกสารประกอบ (๑) และ (๒) หรือสื่อวีดีโอ หรือภาพสไลด “ลักษณะของชุมชนท่ีดี” “แนวทางพัฒนา
ชุมชน”  
การประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรม,  ๒. การนําเสนอผลงาน, ๓. แบบสอบถาม 
เนื้อหาวิชา 

ก. บรรยายนํา 
ใหทราบความหมายของการบริการและข้ันตอนในการบริการ ท้ังนี้ เพราะการบริการเปนหัวใจของ   

การลูกเสือวิสามัญ 
กองลูกเสือวิสามัญต้ังอยูท่ีใดยอมเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงจําเปนตองมีความสัมพันธอันดี

ตอกันกับชุมชน หนวยงานทางราชการและของเอกชน โดยเฉพาะกับหนวยเยาวชนอ่ืน ตางฝายตางตองอาศัย
ซ่ึงกันและกัน 

ใชเอกสารประกอบ (๑) และ (๒) เปนแนวในการอารัมภบทใหพอเหมาะสมกับเวลา 
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๙๘

ข. ทํางานในหมู 
ตอไปนี้เปนตัวอยางงานท่ีมอบหมายใหแตละหมูไปทํา 
ใหทานนําหมูของทานออกไปสํารวจแหลงตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ แลวทําโครงการ        

บอกรายละเอียด ฯลฯ พรอมท้ังทําแผนผังโดยสังเขปภายในเวลา ๒๐ นาที  แลวนํามารายงานตอท่ีประชุม  
โดยใชเวลาหมูละ ๓ นาที (เลือกทําเพียงขอเดียว) 

๑. สนามท่ีใชในการฝกอบรมในครั้งนี้ 
๒. โรงอาหารท่ีใชรับประทานรวมกันในการฝกอบรมครั้งนี้ 
๓. ท่ีพักสําหรับการอยูคายพักแรม จํานวน ๕ หมู ๆ ละ ๘ คน 
๔. ระบบน้ําประปาและไฟฟาท่ีใชประโยชนรวมกันในบริเวณท่ีตั้งคายพักแรม 
๕. หองน้ํา - หองสวมท่ีใชรวมกัน โดยจัดใหเหมาะสมกับการอยูคายพักแรมจํานวน ๕ หมู หมูละ ๘ คน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลูกเสือวิสามญับริการชุมชนและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมลูกเสือวิสามญับริการชุมชนและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  
 
 

ใบงาน 
 

ใหหมูของทานออกไปสํารวจแหลงท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะแลวทําโครงการ โดยเนนความคุมคา 
ความโปรงใสและไมกระทบตอสิ่งแวดลอม ภายในเวลา ๒๐ นาที แลวนํามารายงานตอท่ีประชุม ใชเวลาหมูละ 
๓ นาที (เลือกทําหมูละขอ) 

๑. สนามท่ีใชในการฝกอบรมในครั้งนี้ 
๒. โรงอาหารท่ีใชรับประทานอาหารรวมกันในการฝกอบรม 
๓. ท่ีพักสําหรับการอยูคายพักแรม 
๔. ระบบน้ําประปา ไฟฟา และสาธารณูปโภคท่ีใชรวมกัน 

 

๙๙

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการ                เอกสารประกอบ (๑) 
 
ความหมายของการบริการ 

คําวา “บริการ” หมายถึง การชวยเหลือหรือการบําเพ็ญประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอชุมชน 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจะตองมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําวา “บริการ” และลงมือปฏิบัติอยางจริงจังดวย    
ความจริงใจ โดยมีทักษะหรือความสามารถในการใหบริการนั้นดวยความช่ําชอง วองไว คือ ไวใจไดหรือเชื่อได 

ความเห็นของ บี-พี เก่ียวกับ “บริการ” 
บี-พี เห็นวาการศึกษาท่ีเด็กไดรับจากทางบาน ทางโรงเรียน ทางวัด และอ่ืน ๆ ยังมีชองโหวอยู ๔ 

ประการ ซ่ึงการลูกเสือมุงหมายท่ีจะอุดชองโหวเหลานั้น โดยเนนการฝกอบรมลูกเสือในเรื่องตอไปนี้ คือ 
๑. ลักษณะนิสัย และสติปญญา 
๒. สุขภาพและพลัง 
๓. การฝมือและทักษะ 
๔. หนาท่ีพลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 

 การลูกเสือมุงหมายท่ีจะฝกอบรมลูกเสือท้ังในทางรางกาย สติปญญา ศีลธรรม จิตใจและสังคม เพ่ือให
เปนพลเมืองดี รูจักหนาท่ีรับผิดชอบ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกชุมชนตลอดจนประเทศชาติ 

ตามคติพจนของลูกเสือ พลเมืองดี คือ บุคคลท่ีมีเกียรติเชื่อถือได มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจ
ตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและสามารถท่ีจะชวยเหลือชุมชนและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
ความมุงหมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

๑. เพ่ือใหลูกเสือไดเขารวมในขบวนการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ซ่ึงมีผูใหญเปนผูชี้แจง แนะนํา และ
ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา โดยใหลูกเสือวิสามัญในกองปกครองกันเอง ประกอบกิจกรรมตาง ๆ และเรียนรู       
โดยการกระทํา 

๒. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีโอกาสฝกปฏิบัติการตามท่ีตนถนัด 
๓. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดฝกหัดรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนเปนข้ัน ๆ และเพ่ิมการฝกให

กวางขวางยิ่งข้ึน โดยอาศัยระบบหมู 
๔. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองดวยความพึงพอใจและ      

ความภาคภูมิใจ โดยการใชระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
๕. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญรูจักอดทน นิยมชีวิตกลางแจงและการบริการอยางมีชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะ 

การบริการชุมชน 
๖. เพ่ือสงเสริมการแสวงหาอาชีพท่ีเหมาะสม 
การบริการหรือการบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในเรื่องการบริการนี้ มีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดทุกคนไดเขาใจความหมาย รูวิธีการในการใหบริการ รูหลักในการจัดกิจกรรม
ดานบริการ และมีความเขาใจสามารถปฏิบัติดวยตนเองได การลูกเสือวิสามัญตองการผูเสียสละ ผูมีจิตใจเปน
ลูกเสืออยางแทจริง (Scouting Spirit) ไมเปนคนเห็นแกตัว ไมทําอะไรโดยหวังผลสวนตนเปนท่ีต้ังอยูตลอดเวลา 
ในเวลาเดียวกันการเสียสละประโยชนและความสุขสวนตัวเพ่ือบริการ ตามความหมายของการลูกเสือวิสามัญ
ชอสะอาดนี้ ก็ตองใหคํานึงถึงสภาวะแวดลอมและสถานภาพของตนเองอยูเสมอ ๆ เพ่ือจะไดตระหนักถึง          
ขีดความสามารถของตนเอง จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว 
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๙๙

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการ                เอกสารประกอบ (๑) 
 
ความหมายของการบริการ 

คําวา “บริการ” หมายถึง การชวยเหลือหรือการบําเพ็ญประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอชุมชน 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจะตองมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําวา “บริการ” และลงมือปฏิบัติอยางจริงจังดวย    
ความจริงใจ โดยมีทักษะหรือความสามารถในการใหบริการนั้นดวยความช่ําชอง วองไว คือ ไวใจไดหรือเชื่อได 

ความเห็นของ บี-พี เก่ียวกับ “บริการ” 
บี-พี เห็นวาการศึกษาท่ีเด็กไดรับจากทางบาน ทางโรงเรียน ทางวัด และอ่ืน ๆ ยังมีชองโหวอยู ๔ 

ประการ ซ่ึงการลูกเสือมุงหมายท่ีจะอุดชองโหวเหลานั้น โดยเนนการฝกอบรมลูกเสือในเรื่องตอไปนี้ คือ 
๑. ลักษณะนิสัย และสติปญญา 
๒. สุขภาพและพลัง 
๓. การฝมือและทักษะ 
๔. หนาท่ีพลเมืองและการบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 

 การลูกเสือมุงหมายท่ีจะฝกอบรมลูกเสือท้ังในทางรางกาย สติปญญา ศีลธรรม จิตใจและสังคม เพ่ือให
เปนพลเมืองดี รูจักหนาท่ีรับผิดชอบ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกชุมชนตลอดจนประเทศชาติ 

ตามคติพจนของลูกเสือ พลเมืองดี คือ บุคคลท่ีมีเกียรติเชื่อถือได มีระเบียบวินัย สามารถบังคับใจ
ตนเอง สามารถพ่ึงตนเองและสามารถท่ีจะชวยเหลือชุมชนและบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน 
ความมุงหมายโดยเฉพาะของกิจการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

๑. เพ่ือใหลูกเสือไดเขารวมในขบวนการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ซ่ึงมีผูใหญเปนผูชี้แจง แนะนํา และ
ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา โดยใหลูกเสือวิสามัญในกองปกครองกันเอง ประกอบกิจกรรมตาง ๆ และเรียนรู       
โดยการกระทํา 

๒. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีโอกาสฝกปฏิบัติการตามท่ีตนถนัด 
๓. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดฝกหัดรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนเปนข้ัน ๆ และเพ่ิมการฝกให

กวางขวางยิ่งข้ึน โดยอาศัยระบบหมู 
๔. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีโอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองดวยความพึงพอใจและ      

ความภาคภูมิใจ โดยการใชระบบเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
๕. เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญรูจักอดทน นิยมชีวิตกลางแจงและการบริการอยางมีชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะ 

การบริการชุมชน 
๖. เพ่ือสงเสริมการแสวงหาอาชีพท่ีเหมาะสม 
การบริการหรือการบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในเรื่องการบริการนี้ มีจุดมุงหมาย

เพ่ือใหลูกเสือวิสามัญชอสะอาดทุกคนไดเขาใจความหมาย รูวิธีการในการใหบริการ รูหลักในการจัดกิจกรรม
ดานบริการ และมีความเขาใจสามารถปฏิบัติดวยตนเองได การลูกเสือวิสามัญตองการผูเสียสละ ผูมีจิตใจเปน
ลูกเสืออยางแทจริง (Scouting Spirit) ไมเปนคนเห็นแกตัว ไมทําอะไรโดยหวังผลสวนตนเปนท่ีต้ังอยูตลอดเวลา 
ในเวลาเดียวกันการเสียสละประโยชนและความสุขสวนตัวเพ่ือบริการ ตามความหมายของการลูกเสือวิสามัญ
ชอสะอาดนี้ ก็ตองใหคํานึงถึงสภาวะแวดลอมและสถานภาพของตนเองอยูเสมอ ๆ เพ่ือจะไดตระหนักถึง          
ขีดความสามารถของตนเอง จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว 
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๑๐๐

ประเภทหรือข้ันตอนในการบริการ 
๑. บริการแกตนเองกอน เปนการเตรียมตัวเองใหพรอมเสียกอน เพราะถาหากเรายังไมพรอม เราก็        

ไมอาจจะไปใหบริการแกผู อ่ืนได หรือไดก็ไมดีเทาท่ีควร การบริการแกตนเองกอนนั้นเปนการฝกในเรื่อง      
การบริการไปดวย เพราะคําวาการบริการแกตนเองนั้นหมายถึง ตัวเรา ครอบครัวของเรา ผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ญาติสนิทมิตรสหาย กลาวโดยสรุปไดวา กอนท่ีเราจะออกไปใหบริการแกผูอ่ืน
จําเปนตองสรางความพรอมใหแกตัวเองเสียกอน เพราะตราบใดท่ีเรายังตองขอความอุปการะ ตองอยูภายใต
การโอบอุมคํ้าชูของผูอ่ืน ตองขอใหผู อ่ืนชวยเหลือเราแลว แสดงวาเรายังไมพรอม ฉะนั้น ลูกเสือวิสามัญ          
ตองเตรียมตัวใหพรอมในทุก ๆ ดาน ท้ังในเรื่องการเงิน สุขภาพ เวลาวาง สติปญญา ฯลฯ 

๒. บริการแกหมูคณะและขบวนการลูกเสือ เม่ือเราฝกบริการตนเองแลว ตอไปก็ขยายการใหบริการ 
แกหมูคณะของเรากอน เปนการหาประสบการณหรือความชํานาญ ดวยการบริการแกกองลูกเสือของเราใน 
การงานตาง ๆ อันเปนสวนรวมและรวมไปถึงการใหบริการแกกองลูกเสืออ่ืน ซ่ึงถือเปนขบวนการของเรา 
ลูกเสือวิสามัญทุกคนควรไดรับการสงเสริมใหชวยเหลือการดําเนินกิจการของกองลูกเสือสามัญ หรือกองลูกเสือ
สํารองในทุกวิถีทาง ท้ังนี้ เพ่ือจะไดมีประสบการณภาคปฏิบัติในการฝกอบรมลูกเสือ ซ่ึงจะชวยใหเขาเหมาะสม
ท่ีจะเปนผูกํากับลูกเสือ และเปนหัวหนาครอบครัวในอนาคต ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดควรไดรับมอบหมาย      
ความรับผิดชอบในงานท่ีมีกําหนดแนนอน ในการชวยเหลือผูกํากับลูกเสือ ประเทศชาติตองการอาสาสมัคร 
เปนจํานวนมาก เพ่ือชวยเหลือในเรื่องการศึกษา มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกมากมายนอกเหนือไปจากการอาน การเขียน 
และการคิดเลข ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนท่ีเด็กสมัยนี้จะตองเรียนรู เพ่ือจะประสบความสําเร็จ 

ในชีวิตการเรียนท่ีมีระยะเวลานอย และครูก็มีจํานวนจํากัด ยอมทําใหเด็กไมมีโอกาสไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
เหลาน้ี ดังนั้น ความชวยเหลือของชายหนุมรุนพ่ีท่ีเปนอาสาสมัคร จึงเปนสิ่งท่ีประเทศชาติตองการอยางย่ิง 
ลูกเสือสามัญผูซึ่งใหความชวยเหลือในการฝกอบรม หรือในการดําเนินงานของกองลูกเสือสามัญหรือกองลูกเสือ
สํารอง และโดยเฉพาะในการอยูคายพักแรม นับวาเปนผูใหบริการท่ีมีคุณคาอยางย่ิง ในเวลาเดียวกัน งานนี้ 
ยอมนําความพอใจมาใหลูกเสือวิสามัญเอง เพราะการฝกอบรมเด็กนั้นจะไดเห็นเขาสนุกสนาน มีลักษณะนิสัย       
ท่ีดีข้ึน ยอมทําใหลูกเสือวิสามัญรูสึกวาไดทําอะไรบางอยางท่ีคุมคา การฝกอบรมแกรุนนองนั้น ลูกเสือวิสามัญ 
ชอสะอาดจะตองทําตนใหเปนตัวอยางท่ีดีเพ่ือใหรุนนองทําตาม ดวยการปฏิบัติตนใหเปนคนสนุกสนาน ราเริง  
เปนมิตรกับคนทุกคน ซ่ือสัตยสุจริต มีกิริยาสุภาพ และใชวาจาสุภาพไมหยาบโลน 

บริการแกชุมชนเม่ือฝกบริการแกตนเอง แกขบวนการลูกเสือแลว ก็สมควรท่ีจะไปบริการแกชุมชน 
ตามสติปญญา ประสบการณและความสามารถ แนวคิดในการบริการแกชุมชน คือ การชําระหนี้แกชุมชนดวย
การรวมมือกันเสียสละ รวมกันเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน เชน การพัฒนาอาคาร
สถานท่ี บานเมืองในชุมชนนั้น การสรางสาธารณสถาน การจัดงานรื่นเริง งานสังคมเพ่ือประโยชนของสังคมนั้น 
ซ่ึงจะทําใหลูกเสือวิสามัญมีประสบการณจากชีวิตจริง หลังจากท่ีเขาพนวัยจากการเปนลูกเสือวิสามัญ ตอไปเขา
จะสามารถปรับตัวเขากับสังคมท่ีเขาอาศัยอยูได สามารถประกอบอาชีพโดยปกติสุข เพราะเขารูจักเสียสละ 
ดังนั้น จึงควรบริการแกชุมชนท่ีกองลูกเสือต้ังอยูเสียกอน แลวจึงคอย ๆ ขยายวงกวางออกไปตามความสามารถ 
การบริการแกชุมชนทําไดดวยการใหบริการในเรื่องตาง ๆ เชน ทําความสะอาด การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ 
การควบคุมการจราจร การดับเพลิง เปนตน ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาชุมชน 
 
 
 

 

๑๐๑

หลักของการใหบริการ 
๑. เปนกิจกรรมท่ีจําเปน เห็นความจําเปนท่ีตองใหบริการ คือ ตองดูวาจําเปนแคไหนสําหรับเรื่องนั้น       

ท่ีจะตองไดรับการบริหาร 
๒. ใหบริการดวยความสมัครใจ เต็มใจท่ีจะใหบริการ 
๓. ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เชน มีความรูในการปฐมพยาบาล เทคนิค

ในการชวยชีวิต  
๔. ใหบริการแกผู ท่ีตองการรับบริการ เชน คนท่ีกําลังจมน้ําหวังจะไดคนชวย การพัฒนาชุมชน  

ใหบริการแกผูท่ีถูกทอดท้ิง เชน คนชรา คนปวย และผูไมสามารถชวยตนเองได 
๕. บริการดวยความองอาจ ต้ังใจทํางานใหเสร็จดวยความม่ันใจ ดวยความรับผิดชอบ โดยใชความรูท่ี 

มีอยูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง อุทิศเวลาใหแกงานอยางจริงจังในขณะนั้น รูจักแบงเวลา แบงลักษณะงาน         
มีความมุมานะในการทํางานใหเปนผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใหจงได ยอมจะไดรับความสําเร็จ
เรียบรอยในการทํางาน จะทําใหเรารูสึกภูมิใจ 
งานบริการท่ีลูกเสือวิสามัญชอสะอาดแตละคนหรือกองลูกเสือวิสามัญจะทําไดนั้น มีหลายประการ เชน 

• โครงการใชผักตบชวาทําปุยหมัก โครงการนี้เปนโครงการท่ียิงนกสองตัวในเวลาเดียวกัน คือ         
เปนการกําจัดผักตบชวา และเปนการทําปุยหมักเพ่ือใชประโยชนในการปลูกพืชผักตาง ๆ ใหไดผลดียิ่งข้ึน 
โครงการนี้เสียคาใชจายนอย สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และอยูในวิสัยท่ีกองลูกเสือวิสามัญจะทําได
อยางมีประสิทธิภาพ 

• โครงการใหบริการแกชุมชน เชน โครงการใหความปลอดภัยในการจราจร หางานใหคนพิการทํา 
จัดทําสนามเด็กเลนสําหรับเด็กยากจน พิการ โครงการบริการแกผูประสบอุบัติเหตุ ดวยการพยายามศึกษา        
หาความรูในเรื่องการปฐมพยาบาล เพ่ือจะไดชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางมีสมรรถภาพ การดับเพลิง      
ดวยการเขารับการอบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

• โครงการพัฒนาชุมชน โดยทําการสํารวจความตองการของทองถ่ิน แลววางแผนและลงมือปฏิบัติ
ตามโครงการ 

• โครงการใหบริการแกกิจกรรมลูกเสือ เชน ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ทําหนาท่ีกรรมการ
ของกอง ทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงชวยดูแลคูหาลูกเสือวิสามัญ และชวยเหลือในการฝกอบรมลูกเสือประเภทอ่ืน ๆ         
ในวิชาท่ีตนถนัด เชน การผูกเง่ือนเชือก การปฐมพยาบาล แผนท่ีเข็มทิศ ระเบียบแถว   
การปฏิบัติตนตามคติพจนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

คติพจน “บริการ” นั้นเปนเสมือน “หัวใจ” ของการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด วาจะตองยึดม่ันเสียสละ
ดวยการบริการ แตการบริการนี้มิไดหมายถึงเปนผูรับใชหรือคนงานอยางท่ีบางทานเขาใจ การบริการใน
ความหมายของการลูกเสือวิสามัญชอสะอาดน้ี เรามุงท่ีจะอบรมบมนิสัยและจิตใจใหไดรูจักเสียสละ ไดรูจักวิธี
หาความรูและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต และในท่ีสุดก็จะทําใหสามารถประกอบอาชีพ
ไดโดยปกติสุขในสังคม การบริการ หมายถึง ใหประกอบคุณประโยชนแกมนุษยชาติ ดวยการถือวาเปนเกียรติ
ประวัติสูงสุดแหงชีวิตของเรา ในการท่ีรูจักเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกผู อ่ืน ท้ังนี้          
เพ่ือจุดมุงหมายใหสังคมสามารถดํารงอยูไดโดยปกติ เปนการสอนใหลูกเสือวิสามัญต้ังตนอยูในศีลธรรม ไมเอารัด
เอาเปรียบผูท่ียากจนหรือดอยกวา นอกจากนั้น การบริการแกผูอ่ืนเปรียบเสมือนเปนการชําระหน้ีท่ีไดเกิดมา   
แลวอาศัยอยูในโลกนี้ ก็ดวยความมุงหวังจะใหทุกคนเขาใจการใชชีวิต อยูรวมกันในสังคม มองเห็นความจําเปน
ของสังคมวาไมมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง ทุกคนจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยกัน ไมวาดานอาหารการกิน 
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๑๐๑

หลักของการใหบริการ 
๑. เปนกิจกรรมท่ีจําเปน เห็นความจําเปนท่ีตองใหบริการ คือ ตองดูวาจําเปนแคไหนสําหรับเรื่องนั้น       

ท่ีจะตองไดรับการบริหาร 
๒. ใหบริการดวยความสมัครใจ เต็มใจท่ีจะใหบริการ 
๓. ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีทักษะในการบริการ เชน มีความรูในการปฐมพยาบาล เทคนิค

ในการชวยชีวิต  
๔. ใหบริการแกผู ท่ีตองการรับบริการ เชน คนท่ีกําลังจมนํ้าหวังจะไดคนชวย การพัฒนาชุมชน  

ใหบริการแกผูท่ีถูกทอดท้ิง เชน คนชรา คนปวย และผูไมสามารถชวยตนเองได 
๕. บริการดวยความองอาจ ต้ังใจทํางานใหเสร็จดวยความม่ันใจ ดวยความรับผิดชอบ โดยใชความรูท่ี 

มีอยูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง อุทิศเวลาใหแกงานอยางจริงจังในขณะนั้น รูจักแบงเวลา แบงลักษณะงาน         
มีความมุมานะในการทํางานใหเปนผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใหจงได ยอมจะไดรับความสําเร็จ
เรียบรอยในการทํางาน จะทําใหเรารูสึกภูมิใจ 
งานบริการท่ีลูกเสือวิสามัญชอสะอาดแตละคนหรือกองลูกเสือวิสามัญจะทําไดนั้น มีหลายประการ เชน 

• โครงการใชผักตบชวาทําปุยหมัก โครงการนี้เปนโครงการท่ียิงนกสองตัวในเวลาเดียวกัน คือ         
เปนการกําจัดผักตบชวา และเปนการทําปุยหมักเพ่ือใชประโยชนในการปลูกพืชผักตาง ๆ ใหไดผลดียิ่งข้ึน 
โครงการนี้เสียคาใชจายนอย สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และอยูในวิสัยท่ีกองลูกเสือวิสามัญจะทําได
อยางมีประสิทธิภาพ 

• โครงการใหบริการแกชุมชน เชน โครงการใหความปลอดภัยในการจราจร หางานใหคนพิการทํา 
จัดทําสนามเด็กเลนสําหรับเด็กยากจน พิการ โครงการบริการแกผูประสบอุบัติเหตุ ดวยการพยายามศึกษา        
หาความรูในเรื่องการปฐมพยาบาล เพ่ือจะไดชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอยางมีสมรรถภาพ การดับเพลิง      
ดวยการเขารับการอบรมวิชาบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

• โครงการพัฒนาชุมชน โดยทําการสํารวจความตองการของทองถ่ิน แลววางแผนและลงมือปฏิบัติ
ตามโครงการ 

• โครงการใหบริการแกกิจกรรมลูกเสือ เชน ปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ทําหนาท่ีกรรมการ
ของกอง ทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยงชวยดูแลคูหาลูกเสือวิสามัญ และชวยเหลือในการฝกอบรมลูกเสือประเภทอ่ืน ๆ         
ในวิชาท่ีตนถนัด เชน การผูกเง่ือนเชือก การปฐมพยาบาล แผนท่ีเข็มทิศ ระเบียบแถว   
การปฏิบัติตนตามคติพจนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

คติพจน “บริการ” นั้นเปนเสมือน “หัวใจ” ของการลูกเสือวิสามัญชอสะอาด วาจะตองยึดม่ันเสียสละ
ดวยการบริการ แตการบริการนี้มิไดหมายถึงเปนผูรับใชหรือคนงานอยางท่ีบางทานเขาใจ การบริการใน
ความหมายของการลูกเสือวิสามัญชอสะอาดนี้ เรามุงท่ีจะอบรมบมนิสัยและจิตใจใหไดรูจักเสียสละ ไดรูจักวิธี
หาความรูและประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต และในท่ีสุดก็จะทําใหสามารถประกอบอาชีพ
ไดโดยปกติสุขในสังคม การบริการ หมายถึง ใหประกอบคุณประโยชนแกมนุษยชาติ ดวยการถือวาเปนเกียรติ
ประวัติสูงสุดแหงชีวิตของเรา ในการท่ีรูจักเสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกผู อ่ืน ท้ังนี้          
เพ่ือจุดมุงหมายใหสังคมสามารถดํารงอยูไดโดยปกติ เปนการสอนใหลูกเสือวิสามัญต้ังตนอยูในศีลธรรม ไมเอารัด
เอาเปรียบผูท่ียากจนหรือดอยกวา นอกจากนั้น การบริการแกผูอ่ืนเปรียบเสมือนเปนการชําระหนี้ท่ีไดเกิดมา   
แลวอาศัยอยูในโลกนี้ ก็ดวยความมุงหวังจะใหทุกคนเขาใจการใชชีวิต อยูรวมกันในสังคม มองเห็นความจําเปน
ของสังคมวาไมมีใครสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง ทุกคนจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยกัน ไมวาดานอาหารการกิน 
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๑๐๒

ดานเครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค หรืออ่ืน ๆ ก็ตาม ตางคนตางมีความถนัดในการทํางานอาชีพของ      
แตละคน แลวจึงนําผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกัน ท้ังนี้ เพ่ือความอยูรอดของตนเองและของสังคม ฉะนั้น      
จึงเปรียบเทียบการบริการหรือการเสียสละนั้น เสมือนเปนการชําระหนี้ท่ีไดเกิดมาและอาศัยอยูในสังคมนั้น ๆ 
เพราะตองพ่ึงผูอ่ืนอยูตลอดเวลานับแตเกิด 
 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการบริการ เอกสารประกอบ (๒) 
 
การบริการ 

ลูกเสือวิสามัญมีคติพจนวา “บริการ” (Service) คือ การกําหนดแนวทางสําหรับยึดเหนี่ยวในการเปน
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด วาจะทําหนาท่ีในการบริการ ชวยเหลือผูอ่ืน บําเพ็ญประโยชนแกผูอ่ืนและสังคมท่ีเรา
อาศัยอยู หมายถึงการสรางนิสัยใหลูกเสือวิสามัญไมเปนคนเห็นแกตัว พรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตัว
ใหบริการแกบุคคลอ่ืนหรือสังคมท่ีเราอาศัยอยู ท้ังนี้ เม่ือลูกเสือวิสามัญชอสะอาดเจริญเติบโตเปนผูใหญ        
จะสามารถประกอบอาชีพอยางสุขสบายในสังคม เพราะเขารูจักเสียสละ ไมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน 

คติพจน “บริการ” เปนเสมือน “หัวใจ” ของการลูกเสือวิสามัญ วาจะตองยึดม่ันการเสียสละดวย       
การบริการ แตการบริการนี้มิไดหมายถึงเปนผูรับใชหรือคนงานอยางท่ีบางทานเขาใจ การบริการในความหมาย
ของการลูกเสือวิสามัญนี้  เรามุงท่ีจะอบรมบมนิสัยและจิตใจใหไดรูจักเสียสละ รูจักวิธีหาความรูและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอไปในอนาคต และในท่ีสุดก็จะทําใหสามารถประกอบอาชีพไดโดยปกติสุข
ในสังคม ท้ังนี้ มีหลักในการดําเนินการตามคติพจนบริการ 
ลูกเสือเก่ียวของกับชุมชนอยางไร 

• กองลูกเสือต้ังอยูในชุมชน บุตรหลานของสมาชิกในชุมชนเปนลูกเสือในกองนั้น 
• กองลูกเสือเปนสวนหนึ่งของชุมชน เก่ียวของกับชุมชนอยางใกลชิด 
• ถากองลูกเสือทําประโยชนใหแกชุมชน ชุมชนนั้นจะยอมรับนับถือกองลูกเสือนั้นและจะเขา

ชวยเหลือกิจการของกองลูกเสือนั้น 
• กองลูกเสือมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานท่ีมีอยูในชุมชนนั้น ตลอดจนหนวยงานอ่ืนท่ีมิใช         

เปนหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมีความสัมพันธอันดีกับองคการเยาวชนอ่ืนดวย 
ความหมายของคําวาชุมชน 

ชุมชน หมายถึง กลุมของประชาชนซ่ึงอาศัยอยูรวมกันภายในอาณาเขตอันจํากัด มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีความเปนอยูคลายคลึงกันและมีความสนใจรวมกันในการดํารงชีวิต เราจึงเขาใจไดวา หมูบาน ตําบล  
อําเภอ หรือจังหวัดก็เปนชุมชน ขอบเขตของหมูบานหรือตําบลดังกลาว อาจถือไดวาเปนขอบเขตของชุมชนนั้น ๆ 

นักวิชาการบางทานอาจกลาววา ชุมชน คือ บุคคลท่ีมีจํานวนต้ังแต ๒ คนข้ึนไป ซ่ึงรวมอยูดวยกันใน
อาณาบริเวณแหงหนึ่ง บุคคลดังกลาวมีท้ังหญิงและชาย มีหลายวัยและหลายอาชีพ ประกอบดวยบุคคลท่ีมี
ฐานะแตกตางกัน เชน ร่ํารวย ปานกลางและยากจน บุคคลในชุมชนอาจแตกตางกันในเรื่องของความรู         
ความประพฤติ ความขยันหม่ันเพียรและการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 

 

๑๐๓

ปญหาของชุมชน 
๑. ปญหาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมทางดานวัตถุ แนวความคิดและสภาวะแวดลอมเปลี่ยนไป

ตามกาลเวลา ซ่ึงประชาชนสวนใหญปรับตัวตามไมทัน 
๒. ปญหาการบริหารงานของทางราชการ ในรูปการบริหารงานโดยกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ         

ในสวนกลาง เพ่ือกระจายบริการของรัฐไปสูชนบท ยังขาดแคลนเจาหนาท่ีซ่ึงจะไปรวมปฏิบัติงานและเปน         
สื่อประสานกับประชาชน จึงทําใหบริการของรัฐไมถึงมือประชาชนไดอยางสะดวก ท่ัวถึงและโดยทันที           
ตามเจตนารมณ 

๓. ปญหาดานประชาชน เราตองยอมรับวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา หรือยังดอยพัฒนา 
จึงมีปญหาท่ีพอจะกําหนดได ๔ ประการ คือ 

๓.๑ ปญหาความยากจน ซ่ึงมีอยูท่ัวไปท้ังในเมืองและชนบท หรืออาจคิดเปน ๗๒.๕% ของ
ประชากรท้ังประเทศ 

๓.๒ ปญหาความไมรู ขาดความรูทางการเกษตรแผนใหม เชน การใชปุยบํารุงดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การใชพืชพันธุท่ีมีคุณภาพ ความไมรูหนังสือ ตลอดจนความหลงใหลเชื่อสิ่งท่ีงมงายไรเหตุผล ฯลฯ 

๓.๓ ปญหาโรคภัยไขเจ็บ เม่ือประชากรมีโรคภัยไขเจ็บ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาทุกดาน 
๓.๔ ปญหาความสงบเรียบรอย ประชากรท้ังเมืองและชนบทยังขาดความอุนใจในดาน     

ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญ
ท่ีมีตอชุมชน ทําไดโดยการชวยเหลือชุมชน บริการชุมชน และพัฒนาชุมชน 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีบทบาทในการชวยเหลือชุมชน 

• ตามวัตถุประสงคหรืออุดมการณของลูกเสือ ลูกเสือจะชวยสรางสรรคสังคมชุมชนท่ีตนอยูใหดีข้ึน 
และมีความสงบสุข 

• ลูกเสืออาจชวยเหลือสังคมหรือชุมชน เก่ียวกับเรื่องเด็กหรือคนพิการ 
• ลูกเสืออาจเขาไปเก่ียวของกับชุมชน โดยการใหบริการชุมชน เชน ในการรักษาความสะอาด          

ชวยควบคุมการจราจร ชวยบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
• ชวยในการพัฒนาชุมชน เชน โครงการบํารุงพันธุปลา ฯลฯ 

การบริการชุมชน คือ การท่ีลูกเสือเขาไปชวยเหลือชุมชนในโอกาสตาง ๆ เปนครั้งคราว เชน การบําเพ็ญ
ประโยชนดวยการทําความสะอาดถนนหนทาง วัดวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด คูคลอง แมน้ํา ฯลฯ          
โดยชุมชนมิไดขอรองและเขามารวมมือในการบริการ แตเปนการปฏิบัติของลูกเสือดวยความศรัทธา อาสาสมัคร 
ตามอุดมคติ และเพ่ือการโฆษณาเผยแพรกิจการลูกเสือเขาสูประชาชน 
การพัฒนาชุมชน   

คําวา พัฒนาชุมชนนั้น เปนคําสองคําผสมกันอยู คือ “พัฒนา” และ “ชุมชน” 
คําวา “พัฒนา” มีผูใหความหมายไววา คือ “การเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน” หมายถึง สิ่งใด คนใด หรือ

กิจกรรมใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เชน เด็กเปลี่ยนจากคลานเปนยืนไดหรือ       
เดินได บานสกปรกเปลี่ยนเปนบานสะอาด ทางเดินเทาเปลี่ยนเปนถนน  

คําวาชุมชน “ชุมชน” หมายถึง “กลุมของประชาชนซ่ึงอาศัยอยูรวมกัน” เม่ือรวมท้ังสองคําเขาดวยกัน
เปน “พัฒนาชุมชน” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชน หมูบาน หรือตําบลใหดีข้ึนนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงคน 
สิ่งแวดลอมตัวคน เชน บาน ถนน เสื้อผา ปจจัย ๔ การทํามาหากิน ความเปนอยู 
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๑๐๓

ปญหาของชุมชน 
๑. ปญหาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสังคมทางดานวัตถุ แนวความคิดและสภาวะแวดลอมเปลี่ยนไป

ตามกาลเวลา ซ่ึงประชาชนสวนใหญปรับตัวตามไมทัน 
๒. ปญหาการบริหารงานของทางราชการ ในรูปการบริหารงานโดยกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ         

ในสวนกลาง เพ่ือกระจายบริการของรัฐไปสูชนบท ยังขาดแคลนเจาหนาท่ีซ่ึงจะไปรวมปฏิบัติงานและเปน         
สื่อประสานกับประชาชน จึงทําใหบริการของรัฐไมถึงมือประชาชนไดอยางสะดวก ท่ัวถึงและโดยทันที           
ตามเจตนารมณ 

๓. ปญหาดานประชาชน เราตองยอมรับวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา หรือยังดอยพัฒนา 
จึงมีปญหาท่ีพอจะกําหนดได ๔ ประการ คือ 

๓.๑ ปญหาความยากจน ซ่ึงมีอยูท่ัวไปท้ังในเมืองและชนบท หรืออาจคิดเปน ๗๒.๕% ของ
ประชากรท้ังประเทศ 

๓.๒ ปญหาความไมรู ขาดความรูทางการเกษตรแผนใหม เชน การใชปุยบํารุงดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน การใชพืชพันธุท่ีมีคุณภาพ ความไมรูหนังสือ ตลอดจนความหลงใหลเชื่อสิ่งท่ีงมงายไรเหตุผล ฯลฯ 

๓.๓ ปญหาโรคภัยไขเจ็บ เม่ือประชากรมีโรคภัยไขเจ็บ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาทุกดาน 
๓.๔ ปญหาความสงบเรียบรอย ประชากรท้ังเมืองและชนบทยังขาดความอุนใจในดาน     

ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญ
ท่ีมีตอชุมชน ทําไดโดยการชวยเหลือชุมชน บริการชุมชน และพัฒนาชุมชน 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีบทบาทในการชวยเหลือชุมชน 

• ตามวัตถุประสงคหรืออุดมการณของลูกเสือ ลูกเสือจะชวยสรางสรรคสังคมชุมชนท่ีตนอยูใหดีข้ึน 
และมีความสงบสุข 

• ลูกเสืออาจชวยเหลือสังคมหรือชุมชน เก่ียวกับเรื่องเด็กหรือคนพิการ 
• ลูกเสืออาจเขาไปเก่ียวของกับชุมชน โดยการใหบริการชุมชน เชน ในการรักษาความสะอาด          

ชวยควบคุมการจราจร ชวยบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 
• ชวยในการพัฒนาชุมชน เชน โครงการบํารุงพันธุปลา ฯลฯ 

การบริการชุมชน คือ การท่ีลูกเสือเขาไปชวยเหลือชุมชนในโอกาสตาง ๆ เปนครั้งคราว เชน การบําเพ็ญ
ประโยชนดวยการทําความสะอาดถนนหนทาง วัดวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด คูคลอง แมน้ํา ฯลฯ          
โดยชุมชนมิไดขอรองและเขามารวมมือในการบริการ แตเปนการปฏิบัติของลูกเสือดวยความศรัทธา อาสาสมัคร 
ตามอุดมคติ และเพ่ือการโฆษณาเผยแพรกิจการลูกเสือเขาสูประชาชน 
การพัฒนาชุมชน   

คําวา พัฒนาชุมชนนั้น เปนคําสองคําผสมกันอยู คือ “พัฒนา” และ “ชุมชน” 
คําวา “พัฒนา” มีผูใหความหมายไววา คือ “การเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน” หมายถึง สิ่งใด คนใด หรือ

กิจกรรมใดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เชน เด็กเปลี่ยนจากคลานเปนยืนไดหรือ       
เดินได บานสกปรกเปลี่ยนเปนบานสะอาด ทางเดินเทาเปลี่ยนเปนถนน  

คําวาชุมชน “ชุมชน” หมายถึง “กลุมของประชาชนซ่ึงอาศัยอยูรวมกัน” เม่ือรวมท้ังสองคําเขาดวยกัน
เปน “พัฒนาชุมชน” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชน หมูบาน หรือตําบลใหดีข้ึนนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงคน 
สิ่งแวดลอมตัวคน เชน บาน ถนน เสื้อผา ปจจัย ๔ การทํามาหากิน ความเปนอยู 
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๑๐๔

จุดมุงหมายของงานพัฒนาชุมชน 
๑. มุงท่ีจะปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนจากสภาวะ หรือสถานการณเกาแกลาสมัยใหทันสมัย         

มีความคิดกาวหนา 
๒. มุงท่ีจะใหประชาชนมีความสํานึกในการท่ีตนเปนสมาชิกของชุมชน 
๓. มุงท่ีจะใหประชาชนมีความรับผิดชอบ 
๔. มุงท่ีจะใหประชาชนรูจักชวยตนเองไดตลอดไป 

หลักการพัฒนาชุมชน 
๑. ปลูกฝงความเชื่อม่ันในการชวยเหลือตนเองและการทํางานรวมกัน 
๒. ยึดการมีสวนรวมของประชาชน 
๓. ใชทรัพยากรในทองถ่ินใหมากท่ีสุด 
๔. รัฐบาลใหความสนับสนุนทางดานวิชาการและวัสดุ 

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดกับการพัฒนาชุมชน 
ในปจจุบันสํานักงานลูกเสือโลก และสมาคมลูกเสือของประเทศตาง ๆ ใหความสนใจสนับสนุนสงเสริม

ในเรื่องนี้เปนพิเศษ เพราะคํานึงถึงความสําคัญของกิจการลูกเสือ โดยเฉพาะตัวลูกเสือซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน จะชวยเหลือตอชุมชนซ่ึงตนอาศัยอยูไดเปนอยางดีย่ิง และในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งท่ี ๒๘ 
ระหวางวันท่ี ๑๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ ณ เมืองดาการ ประเทศเซเนกัล แอฟริกา ก็ไดเนนในเรื่องนี้เปนอยาง
มาก สําหรับประเทศไทย ก็ดําเนินการในเรื่องนี้อยูแลว โดยแตงต้ังคณะอนุกรรมการลูกเสือพัฒนาชุมชนข้ึน 
และแตงต้ัง นายชลอ  ธรรมศิริ ผูตรวจราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) เปนผูตรวจการลูกเสือ
ฝายพัฒนาชุมชน พรอมท้ังจัดทําหลักสูตรลูกเสือพัฒนาชุมชน เพ่ือทําการฝกอบรมใหลูกเสือไดเรียนรูท่ีจะ
ดําเนินการเขาชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนตอไป 
การอนุรักษสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร 

โบราณสถาน หมายความวา อสังหาริมทรัพย ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสรางหรือ        
โดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 

โบราณวัตถุ หมายความวา สังหาริมทรัพยท่ีเปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซ่ึงโดยอายุหรือ
โดยลักษณะการประดิษฐ หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของสังหาริมทรัพยน้ัน เปนประโยชนในทางศิลปะ
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

ศิลปวัตถุ หมายความวา สิ่งท่ีทําดวยฝมือ และเปนสิ่งท่ีนิยมกันวามีคุณคาในทางศิลปะ   
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ สรุปสาระสําคัญ
ดังนี้ 

๑. หามมิใหผูใดทําการคาโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ใหบุคคลชม
โดยเก็บคาชมเปนปกติธุระ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 

๒. ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ แสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ใหบุคคล
ชมตองแสดงใบอนุญาตนั้นไว ณ ท่ีเห็นไดงายในสถานการคา หรือสถานการแสดงของตน และตองมีบัญชีแสดง
รายการโบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีอยูในครอบครองของตน ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดใหถูกตองตาม         
ความเปนจริง และรักษาบัญชีนั้นไวในสถานการคา หรือสถานแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น 

 

๑๐๕

๓. หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไมวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุน้ันจะเปน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวหรือไม ออกนอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดี 

๔. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีซอน หรือฝง หรือทอดท้ิงอยู ณ ท่ีใด โดยพฤติการณซ่ึงไมมีผูใดสามารถ
อางวาเปนเจาของ ไมวาท่ีซอน หรือฝง หรือทอดท้ิงไว จะอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองของบุคคลใดหรือ    
ไมใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิไดรับรางวัลหนึ่งในสามแหงคาของทรัพยสินนั้น 

๕. ผูใดเก็บไดโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีซอน หรือฝง หรือทอดท้ิงอยู ณ ท่ีใด ๆ โดยพฤติการณซ่ึงไมมี
ผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุน้ันเปนของตนเอง หรือผูอ่ืน 
ตองโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังปรับท้ังจํา 

๖. ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซ่ึงโบราณวัตถุ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังปรับท้ังจํา 
การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณแสดงถึงความเปนไทย เปนหนาท่ีของคนไทยทุกคนตองชวยกัน
อนุรักษ เพราะเปนสิง่ท่ีกอใหเกิดความภาคภูมิใจในฐานะท่ีเปนชาติเกาแก มีศิลปวัฒนธรรมของเราซ่ึงแตกตาง
จากชาติอ่ืน ๆ ไดแก 

• ดนตรีไทย เพลงไทย การละคร การฟอนรําไทย 
• งานศิลปกรรมไทย เชน ภาพลายไทย งานปน การหาเครื่องเขิน เครื่องถมลงยา การแกะสลักไม     

การจักสาน การทอ การชางโลหะ เครื่องปนดินเผา 
• ศิลปะทางอักษรศาสตร 
• สถาปตยกรรมไทย 
• งานประเพณีไทยของภาคตาง ๆ 
ในฐานะท่ีเราเปนรุนหลัง มีหนาท่ีตองรักษามรดกวัฒนธรรมไทยท่ีบรรพชนสรางไวใหคงอยูตลอดไป 
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๑๐๕

๓. หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไมวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเปน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวหรือไม ออกนอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดี 

๔. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีซอน หรือฝง หรือทอดท้ิงอยู ณ ท่ีใด โดยพฤติการณซ่ึงไมมีผูใดสามารถ
อางวาเปนเจาของ ไมวาท่ีซอน หรือฝง หรือทอดท้ิงไว จะอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองของบุคคลใดหรือ    
ไมใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาท่ี หรือพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิไดรับรางวัลหนึ่งในสามแหงคาของทรัพยสินนั้น 

๕. ผูใดเก็บไดโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีซอน หรือฝง หรือทอดท้ิงอยู ณ ท่ีใด ๆ โดยพฤติการณซ่ึงไมมี
ผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนของตนเอง หรือผูอ่ืน 
ตองโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือท้ังปรับท้ังจํา 

๖. ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซ่ึงโบราณวัตถุ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังปรับท้ังจํา 
การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทยเปนสัญลักษณแสดงถึงความเปนไทย เปนหนาท่ีของคนไทยทุกคนตองชวยกัน
อนุรักษ เพราะเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความภาคภูมิใจในฐานะท่ีเปนชาติเกาแก มีศิลปวัฒนธรรมของเราซ่ึงแตกตาง
จากชาติอ่ืน ๆ ไดแก 

• ดนตรีไทย เพลงไทย การละคร การฟอนรําไทย 
• งานศิลปกรรมไทย เชน ภาพลายไทย งานปน การหาเครื่องเขิน เครื่องถมลงยา การแกะสลักไม     

การจักสาน การทอ การชางโลหะ เครื่องปนดินเผา 
• ศิลปะทางอักษรศาสตร 
• สถาปตยกรรมไทย 
• งานประเพณีไทยของภาคตาง ๆ 
ในฐานะท่ีเราเปนรุนหลัง มีหนาท่ีตองรักษามรดกวัฒนธรรมไทยท่ีบรรพชนสรางไวใหคงอยูตลอดไป 
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๑๐๖

ลูกเสือวิสามัญกับการบริการ เอกสารประกอบ (๓) 
 
การตอตานมลภาวะหรือส่ิงแวดลอมเปนพิษ 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติและลูกเสือวิสามัญทุกคนจะตองถือเปนหนาท่ีในการตอตานมลภาวะหรือ
สิ่งแวดลอมเปนพิษ 
ปญหาส่ิงแวดลอม 

หมายถึง ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรของมนุษยอยางไมประหยัด และขาดความรับผิดชอบ 
กอใหเกิดปญหามลภาวะเปนพิษและปญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนภาวการณท่ีกระทบกระเทือนตอคนจํานวนมาก        
ซ่ึงภาวการณดังกลาวไมเปนท่ีพึงปรารถนา และควรมีการกระทําบางอยางเพ่ือแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน 

ปญหาสิ่งแวดลอม หมายถึง ปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ท้ังท่ีเปน
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม ดิน น้ํา แรธาตุ สัตว พืช และปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม
รอบตัวมนุษย เชน ดิน น้ํา อากาศ รวมถึงปญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ตลอดจนปญหา
การเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม มีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย 

ส่ิงแวดลอมเปนพิษหรือมลพิษ (Pollution) หมายถึง การท่ีมีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยูในสิ่งแวดลอม
จนถึงระดับท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของมนุษย ทรัพยากรท่ีมีชีวิต และระบบนิเวศหรือ
กอใหเกิดความเสียหายตอโครงสรางตาง ๆ ตอสิ่งท่ีใหความรื่นรมยแกจิตใจ หรือรบกวนการใชประโยชน       
อยางถูกกฎหมายจากสิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษท่ีสําคัญ ๆ ไดแก มลพิษทางน้ํา ทางอากาศ ทางเสียง ทางดิน ขยะ
มูลฝอย และสารพิษ   
ปญหาส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 

ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญในประเทศไทย จําแนก ดังนี้  
๑. ปญหามลพิษ (Pollution) แบงเปน 

๑.๑ ปญหามลพิษทางน้ํา เกิดข้ึนเนื่องจากการขาดระบบการกําจัดนํ้าท้ิงจากชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีเกษตร กอนท่ีจะระบายลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ ทําใหมีประมาณของสารมลพิษมากเกิน
ในแหลงน้ํานั้น ๆ จะรับไดบางฤดูกาล ปญหานี้จะเกิดในหนาแลงของแมน้ําบางสาย เชน แมน้ําแมกลอง แมน้ํา
เจาพระยา   

๑.๒ ปญหามลพิษทางอากาศ เกิดข้ึนจากสารมลพิษท่ีปลอยจากยานยนต และโรงงาน
อุตสาหกรรมในบางบริเวณ และบางชวงเวลา มีปริมาณมากเกินกวาท่ีอากาศจะเจือจางไดทัน ทําให        
ความเขมขนของสารมลพิษในอากาศมีคาสูง จนเกิดอันตรายตอมนุษยและกอใหเกิดความเสียหาย 

๑.๓ ปญหาการจัดขยะมูลฝอยในเมืองตาง ๆ เมืองเหลานั้นมีบริการการขจัดมูลฝอยไมเพียงพอ
และขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดขยะกอใหเกิดการทับถมของขยะมูลฝอย การท้ิงขยะมูลฝอยลงสู
แมน้ําลําคลองทําใหน้ําเนาเสีย 

๑.๔ ปญหาเสียงและการสั่นสะเทือน เสียงอึกทึกและเสียงดังสนั่นท่ีเกิดข้ึนในตัวเมืองหรือ
เสียงท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของการเคลื่อนท่ีของยานยนต รวมท้ังเสียงท่ีดังมาก ๆ ของเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรมจะทําใหเกิดคลื่นสั่นสะเทือนสูง ซ่ึงความสั่นสะเทือนดังกลาว จะทําความเสียหายตอสิ่งกอสราง        
ทําใหแตกราวทรุดตัวและพังทลาย เชน การราวตัวของพระพุทธไสยาสนท่ีวัดโพธิ์ เปนตน คนงานท่ีทํางาน      
ในสถานท่ีมีเสียงดังมาก ๆ มักเกิดอาการหูตึง นอกจากนั้นเสียงท่ีรบกวนอยูตลอดเวลาอาจทําใหเกิดโรคทาง
ประสาทได 

 

๑๐๗

๑.๕ ปญหาสารเปนพิษ เกิดจากการใชยาฆาแมลงและปราบศัตรูพืชในการเกษตรกรรม              
การปลอยท้ิงกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือเขมาควันจากโรงงานอุตสาหกรรมและทอไอเสียรถ        
เปนสาเหตุทําใหเกิดสารพิษมากมาย 

๒. ปญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แบงออกไดเปน ๔ ประการดวยกัน คือ 
๒.๑ ปญหาการทําลายปา เพ่ือใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกหรือใชไมกอสรางท่ีอยูอาศัย หรือใชเปน

เชื้อเพลิง 
๒.๒ ปญหาการใชดินและท่ีดินอยางไมเหมาะสม และปญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน 

เชน การใชดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนเหตุใหดินในบริเวณดังกลาว
เสื่อมสภาพลงเปนอันมาก สวนตัวอยางของการใชดินท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสมน้ัน จะเห็นไดท่ัว ๆ ไป       
ตามบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริเวณดังกลาวมีดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับปลูกผักผลไม 
แตในปจจุบันไดมีการใชท่ีดินดังกลาวเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยหรือเขตอุตสาหกรรม   

๒.๓ ปญหาทรัพยากรธรณี ไดแก การนําเอาแรธาตุ ตลอดจนน้ําใตดินข้ึนมาใช ซ่ึงกอใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติเปนอยางยิ่ง เชน การนําน้ําบาดาลข้ึนมาใชอยางกวางขวางในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทําใหแผนดินทรุดตัวและมีการรุกล้ําของน้ําเค็มเขามาทําลายน้ําใตดินท่ีมีคุณภาพดี เปนตน ท่ีเปนเชนนั้น 
เพราะการขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค จึงตองนําน้ําใตดินมาใชอยางไมถูกตอง ทางดานการทําเหมืองแร 
การใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า เปนเหตุใหไดผลผลิตไมมากเทาท่ีควร นอกจากนั้น สิ่งท่ีเหลือจากการทํา
เหมืองแรยังกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมและทําใหดินมีคุณภาพตํ่าลง 

๒.๔ ปญหาผลกระทบตอระบบนิเวศ อันเนื่องมาจาการพัฒนาทางดานตาง ๆ เชน การสราง
ถนน การสรางทาเรือ ลอกรองน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา การสรางเข่ือน สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีมีผลกระทบตอระบบ
นิเวศมาก เชน การขุดลอกรองนํ้า มีผลทําใหเกิดการชะพังริมตลิ่ง ทําใหเรือกสวนไรนาในบริเวณน้ันเสียหาย  
ในบางแหงน้ําเค็มรุกล้ําเขาสูพ้ืนแผนดินมากข้ึน กอใหเกิดความเสียหายทางดานการเกษตร 

๓. ปญหาการกระจายประชากรและการตั้งถ่ินฐาน การเพ่ิมประชากรของประเทศไทยก็เชนเดียวกับ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังหลายท่ีมีอัตราการเพ่ิมสูง นอกจากนั้น เนื่องจากปญหาความยากจนในชนบทท่ีรุนแรง
มากข้ึน จึงทําใหประชาชนหลั่งไหลเขามาในกรุงเทพมหานครเพ่ือหางานทําหรือเพ่ือตองการใหมีเศรษฐกิจดีข้ึน 
ปญหาดังกลาวทําใหเกิดการแออัดยัดเยียดในกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลัก 

การขยายตัวของเมือง หรือการเจริญเติบโตของชุมชนในเมืองท่ีสําคัญในประเทศไทย เชน
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา สงขลา ฯลฯ โดยปราศจากระเบียบแบบแผนท่ีแนนอน กอใหเกิด
ผลกระทบตอดุลยภาพสิ่งแวดลอมมาก 

ลูกเสือวิสามัญจะสามารถชวยเหลือในการตอตานมลภาวะ หรือสิ่งแวดลอมเปนพิษได ดังนี้ 
๑. ชวยประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจทางดานสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือ

ทางดานการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมากเทาท่ีควร 
๒. สงเสริมใหกองลูกเสือลดปริมาณมลพิษในทุกดานเทาท่ีจะทําได โดยเฉพาะดานขยะมูลฝอย 
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๑๐๗

๑.๕ ปญหาสารเปนพิษ เกิดจากการใชยาฆาแมลงและปราบศัตรูพืชในการเกษตรกรรม              
การปลอยท้ิงกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือเขมาควันจากโรงงานอุตสาหกรรมและทอไอเสียรถ        
เปนสาเหตุทําใหเกิดสารพิษมากมาย 

๒. ปญหาการเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แบงออกไดเปน ๔ ประการดวยกัน คือ 
๒.๑ ปญหาการทําลายปา เพ่ือใชพ้ืนท่ีเพาะปลูกหรือใชไมกอสรางท่ีอยูอาศัย หรือใชเปน

เชื้อเพลิง 
๒.๒ ปญหาการใชดินและท่ีดินอยางไมเหมาะสม และปญหาการเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน 

เชน การใชดินเพ่ือปลูกมันสําปะหลังในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนเหตุใหดินในบริเวณดังกลาว
เสื่อมสภาพลงเปนอันมาก สวนตัวอยางของการใชดินท่ีไมถูกตองและไมเหมาะสมนั้น จะเห็นไดท่ัว ๆ ไป       
ตามบริเวณชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงบริเวณดังกลาวมีดินท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับปลูกผักผลไม 
แตในปจจุบันไดมีการใชท่ีดินดังกลาวเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยหรือเขตอุตสาหกรรม   

๒.๓ ปญหาทรัพยากรธรณี ไดแก การนําเอาแรธาตุ ตลอดจนน้ําใตดินข้ึนมาใช ซ่ึงกอใหเกิด
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติเปนอยางยิ่ง เชน การนําน้ําบาดาลข้ึนมาใชอยางกวางขวางในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทําใหแผนดินทรุดตัวและมีการรุกล้ําของน้ําเค็มเขามาทําลายน้ําใตดินท่ีมีคุณภาพดี เปนตน ท่ีเปนเชนนั้น 
เพราะการขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค จึงตองนําน้ําใตดินมาใชอยางไมถูกตอง ทางดานการทําเหมืองแร 
การใชเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า เปนเหตุใหไดผลผลิตไมมากเทาท่ีควร นอกจากนั้น สิ่งท่ีเหลือจากการทํา
เหมืองแรยังกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมและทําใหดินมีคุณภาพตํ่าลง 

๒.๔ ปญหาผลกระทบตอระบบนิเวศ อันเนื่องมาจาการพัฒนาทางดานตาง ๆ เชน การสราง
ถนน การสรางทาเรือ ลอกรองน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา การสรางเข่ือน สิ่งตาง ๆ เหลานี้มีผลกระทบตอระบบ
นิเวศมาก เชน การขุดลอกรองนํ้า มีผลทําใหเกิดการชะพังริมตลิ่ง ทําใหเรือกสวนไรนาในบริเวณนั้นเสียหาย  
ในบางแหงน้ําเค็มรุกล้ําเขาสูพ้ืนแผนดินมากข้ึน กอใหเกิดความเสียหายทางดานการเกษตร 

๓. ปญหาการกระจายประชากรและการตั้งถ่ินฐาน การเพ่ิมประชากรของประเทศไทยก็เชนเดียวกับ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาท้ังหลายท่ีมีอัตราการเพ่ิมสูง นอกจากนั้น เนื่องจากปญหาความยากจนในชนบทท่ีรุนแรง
มากข้ึน จึงทําใหประชาชนหลั่งไหลเขามาในกรุงเทพมหานครเพ่ือหางานทําหรือเพ่ือตองการใหมีเศรษฐกิจดีข้ึน 
ปญหาดังกลาวทําใหเกิดการแออัดยัดเยียดในกรุงเทพมหานครหรือเมืองหลัก 

การขยายตัวของเมือง หรือการเจริญเติบโตของชุมชนในเมืองท่ีสําคัญในประเทศไทย เชน
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม นครราชสีมา สงขลา ฯลฯ โดยปราศจากระเบียบแบบแผนท่ีแนนอน กอใหเกิด
ผลกระทบตอดุลยภาพสิ่งแวดลอมมาก 

ลูกเสือวิสามัญจะสามารถชวยเหลือในการตอตานมลภาวะ หรือสิ่งแวดลอมเปนพิษได ดังนี้ 
๑. ชวยประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรูความเขาใจทางดานสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือ

ทางดานการควบคุมสิ่งแวดลอมใหมากเทาท่ีควร 
๒. สงเสริมใหกองลูกเสือลดปริมาณมลพิษในทุกดานเทาท่ีจะทําได โดยเฉพาะดานขยะมูลฝอย 
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๑๐๘

 บทเรียนท่ี ๑๑ 
ช่ือวิชา  ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด          เวลา ๑๒๐ นาที 
 
ขอบขายวิชา 
 เรียนรูหลักการเปนผูนําในระบอบประชาธิปไตย สามารถตัดสินใจ แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางมี
เหตุผล และอยูบนอุดมคติของความซ่ือสัตยสุจริต 
จุดมุงหมาย 
 ทักษะการเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด เปนแนวทางการนําไปสูผูนําแหงความซ่ือสัตยสุจริต 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก เปนขอมูลในการวางแผนดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 
วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. บอกหลักการเปนผูนําระบอบประชาธิปไตยได 
๒. อธิบายประโยชนการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนประกอบการวางแผนงานได 
๓. อธิบายการทํางานตามอุดมคติของความซ่ือสัตยสุจริต อยางมีผลดีได 

วิธีสอน 
๑. บรรยายนํา ๒๕  นาที 
๒. การทดสอบโดยใชฐานกิจกรรมเสี่ยงภัย ๘๐  นาที 
๓. สรุป ๑๕  นาที 

ส่ือการสอน 
๑.  ภาพนิ่ง 
๒.  เอกสารประกอบการเรียน 

ประเมินผลงาน 
๑. สังเกตพฤติกรรม 
๒. แบบประเมินผลกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑๐๙

ทักษะการเปนผูนําลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 
เนื้อหา 

กิจกรรมของลูกเสือ เปนกิจกรรมท่ีใชวิธีการดําเนินการใหสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง โดยใชวิธีของกลุม
เล็ก ๆ เรียกวาหมูลูกเสือ และแตละคนจะมีภารกิจภายในหมูครบถวน สําหรับคนท่ีเปนหัวหนากลุมเล็ก ๆ 
เรียกวาหัวหนาหมู การเปนหัวหนาหมูนั้นจะมีการผลัดเปลี่ยนสมาชิกภายในหมูใหมีโอกาสไดเปน เพ่ือฝกลูกเสือ
ใหเปนผูนําและรับผิดชอบในภารกิจงานของหมู 
 การปฏิบัติหนาท่ีของนายหมู หัวหนากลุม เรียกวาเปนภาวะของผูนํา คือ การสามารถโนมนาวสราง
แรงศรัทธา บันดาลใจใหดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามความตองการ 
 แบบของการเปนผูนําตามลักษณะการทํางาน แบงเปน ๓ ประเภท 

๑. ผูนําแบบอัตตาธิปไตย คือ การเปนผูนําแบบเผด็จการ 
๒. ผูนําแบบเสรี คือ การเปนผูนําแบบไรจุดมุงหมาย 
๓. ผูนําประชาธิปไตย คือ การเปนผูนําแบบทุกคนท่ีมีสวนรวม 

ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนปกครองตนเอง หมายความวา ประชาชนทุกคนมีสวนรวม
ในการกําหนดชีวิตความเปนอยูของตนเอง 

การเปนผูนํามีสวนรวมหรือผูนําประชาธิปไตย สําหรับลูกเสือชอสะอาด 
๑. ตองเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต 
๒. ตองรับผิดชอบฟงความคิดเห็นของกลุมเปนสําคัญ 
๓. บริหารงานหรือดําเนินงานตามขอตกลงของกลุม 

ลักษณะการบริหารงาน มีดังนี้ 
๑. เปดโอกาสใหสมาชิกไดใชความคิดเห็น สามารถมีความคิดสรางสรรค ความคิดเห็นและ

ปฏิบัติงานได 
๒. จัดสรรแบงงานมอบหมายหนาท่ีใหสมาชิกรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
๓. ใหคําแนะนํา รับฟงความคิดเห็นหรือคําปรึกษาหารือจากสมาชิก ทําใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค และเกิดสัมพันธอันดีระหวางผูนํากับผูรวมงาน เกิดความรวมมือประสานงาน
อยางจริงจังและเต็มใจ นั้นคือการทํางานเปนทีม สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

ลักษณะผูนําท่ีดี 
๑. เสนอแนะ เชิญชวนใหสมาชิกรวมมือกันทํางาน 
๒. วางตัวใหเปนตัวอยางท่ีดี 
๓. พัฒนาตนเองเสมอ 
๔. ศึกษาสมาชิกเพ่ือตอบสนองอยางถูกตองสุจริต 
๕. รับผิดชอบตอภาระหนาท่ี 
๖. มีความรูดี 
๗. กระจายงานใหสมาชิกอยางเหมาะสม 
๘. วางแผนดําเนินการอยางมีข้ันตอน 
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๑๐๙

ทักษะการเปนผูนําลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 
เนื้อหา 

กิจกรรมของลูกเสือ เปนกิจกรรมท่ีใชวิธีการดําเนินการใหสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง โดยใชวิธีของกลุม
เล็ก ๆ เรียกวาหมูลูกเสือ และแตละคนจะมีภารกิจภายในหมูครบถวน สําหรับคนท่ีเปนหัวหนากลุมเล็ก ๆ 
เรียกวาหัวหนาหมู การเปนหัวหนาหมูนั้นจะมีการผลัดเปลี่ยนสมาชิกภายในหมูใหมีโอกาสไดเปน เพ่ือฝกลูกเสือ
ใหเปนผูนําและรับผิดชอบในภารกิจงานของหมู 
 การปฏิบัติหนาท่ีของนายหมู หัวหนากลุม เรียกวาเปนภาวะของผูนํา คือ การสามารถโนมนาวสราง
แรงศรัทธา บันดาลใจใหดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามความตองการ 
 แบบของการเปนผูนําตามลักษณะการทํางาน แบงเปน ๓ ประเภท 

๑. ผูนําแบบอัตตาธิปไตย คือ การเปนผูนําแบบเผด็จการ 
๒. ผูนําแบบเสรี คือ การเปนผูนําแบบไรจุดมุงหมาย 
๓. ผูนําประชาธิปไตย คือ การเปนผูนําแบบทุกคนท่ีมีสวนรวม 

ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนปกครองตนเอง หมายความวา ประชาชนทุกคนมีสวนรวม
ในการกําหนดชีวิตความเปนอยูของตนเอง 

การเปนผูนํามีสวนรวมหรือผูนําประชาธิปไตย สําหรับลูกเสือชอสะอาด 
๑. ตองเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต 
๒. ตองรับผิดชอบฟงความคิดเห็นของกลุมเปนสําคัญ 
๓. บริหารงานหรือดําเนินงานตามขอตกลงของกลุม 

ลักษณะการบริหารงาน มีดังนี้ 
๑. เปดโอกาสใหสมาชิกไดใชความคิดเห็น สามารถมีความคิดสรางสรรค ความคิดเห็นและ

ปฏิบัติงานได 
๒. จัดสรรแบงงานมอบหมายหนาท่ีใหสมาชิกรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
๓. ใหคําแนะนํา รับฟงความคิดเห็นหรือคําปรึกษาหารือจากสมาชิก ทําใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค และเกิดสัมพันธอันดีระหวางผูนํากับผูรวมงาน เกิดความรวมมือประสานงาน
อยางจริงจังและเต็มใจ นั้นคือการทํางานเปนทีม สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 

ลักษณะผูนําท่ีดี 
๑. เสนอแนะ เชิญชวนใหสมาชิกรวมมือกันทํางาน 
๒. วางตัวใหเปนตัวอยางท่ีดี 
๓. พัฒนาตนเองเสมอ 
๔. ศึกษาสมาชิกเพ่ือตอบสนองอยางถูกตองสุจริต 
๕. รับผิดชอบตอภาระหนาท่ี 
๖. มีความรูดี 
๗. กระจายงานใหสมาชิกอยางเหมาะสม 
๘. วางแผนดําเนินการอยางมีข้ันตอน 
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๑๑๐

การเปนผูนําลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๑. ตองมีความกลาหาญเด็ดขาด เปนคุณลักษณะสําคัญย่ิงของผูนําอีกประการหนึ่งท่ีพรอมจะนํา

สมาชิกตอสูฟนฝาอุปสรรคตาง ๆ ใหผานพนไปดายความกลาหาญ เด็ดขาดในการทํางานท่ีถูกตอง ยึดม่ัน        
เอาความสําเร็จและสุจริต 

๒. มีความอดทนตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงอาจชักนําไปสูการทุจริตดวยลักษณะตาง ๆ โดยการทํางาน 
ไปตามกฎระเบียบท่ีใชรวมกันในสังคม 

๓. ไมเห็นแกตัว เสียสละ ไมใชอภิสิทธิ์ในทางท่ีผิด ผูนําแบบนี้จะไมเห็นประโยชนของตนเองมากกวา
สวนรวม พยายามมอบสิ่งดีมีประโยชนแกสมาชิกไดรับอยางยุติธรรม  

๔. ใหเกียรติและยกยองสมาชิก พยายามแบงงานใหทุกคนทําตามความเหมาะสมและความสามารถ 
เม่ือผลงานสําเร็จก็ยกยองสมาชิกผูประสบความสําเร็จ 

๕. เปนผูมีจิตอาสา คือ อาสาสมัครทํางานเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม ดวยการเสียสละกําลังกาย 
กําลังความคิด เวลาหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีตนเองมีดวยความเอ้ือเฟออยางจริงใจ 
 
 
 
 
      
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ทักษะเพ่ือทักษะเพ่ือสนับสนุนงานสังคมสนับสนุนงานสังคม  
 
 
 

 

๑๑๑

ใบงาน  
กิจกรรมทักษะการเปนผูนําลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 
กิจกรรมท่ี  ๑ กิจกรรมถมถนน 
อุปกรณ ๑. ลูกบอล 
 ๒. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. ใหสมาชิกลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๒  คนหันหนาเขาหากัน มือซายจับมือขวา และมือขวาจับ          
มือซายของสมาชิกลูกเสือชอสะอาด โดยนําฟุตบอลวางไวระหวางหนาผากของท้ังสองคน 

๒. ใหสมาชิกฯ ท้ังสองคนพาฟุตบอลไปท้ิงลงในกลอง 
๓. กําหนดระยะทาง ๑๕ เมตร จากจุดเริ่มตนถึงกลอง 
๔. กําหนดระยะทาง ๑๕ วินาที 
๕. เง่ือนไข ถาสมาชิกฯ ทําลูกบอลตก ตองกลับไปเริ่มตนใหม 

การสรุป ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 
๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 

 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมลําเลียงพล 
อุปกรณ ๑. แผนพลาสติก PC บอรดขนาด ๔๐ ซม. X ๔๐ ซม. จํานวน ๓ แผน 
 ๒. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. ใหสมาชิกลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑ หมู จํานวน ๔ - ๖  คนใชแผนพลาสติก ๒ แผนขนสมาชิก
จากจุดเริ่มตนไปจนถึงปลายทาง 

๒. ระยะทาง ๑๕ เมตร 
๓. ระยะเวลากําหนด ๑ นาที 
๔. เง่ือนไข สมาชิกฯ ผูเขาทดสอบภาวะผูนําจะตองไมใหสวนใดสวนหนึ่งของรางกายสัมผัสพ้ืนท่ีนอก

แผนพลาสติก 
๕. ถาสมาชิกฯ ทานใดทานหนึ่งผิดเง่ือนไข ตองแจงใหกลุมทราบแลวกลับไปเริ่มตนใหมท้ังกลุม 

การสรุป ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 
๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 
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๑๑๑

ใบงาน  
กิจกรรมทักษะการเปนผูนําลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

 
กิจกรรมท่ี  ๑ กิจกรรมถมถนน 
อุปกรณ ๑. ลูกบอล 
 ๒. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. ใหสมาชิกลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  ๒  คนหันหนาเขาหากัน มือซายจับมือขวา และมือขวาจับ          
มือซายของสมาชิกลูกเสือชอสะอาด โดยนําฟุตบอลวางไวระหวางหนาผากของท้ังสองคน 

๒. ใหสมาชิกฯ ท้ังสองคนพาฟุตบอลไปท้ิงลงในกลอง 
๓. กําหนดระยะทาง ๑๕ เมตร จากจุดเริ่มตนถึงกลอง 
๔. กําหนดระยะทาง ๑๕ วินาที 
๕. เง่ือนไข ถาสมาชิกฯ ทําลูกบอลตก ตองกลับไปเริ่มตนใหม 

การสรุป ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 
๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 

 
กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมลําเลียงพล 
อุปกรณ ๑. แผนพลาสติก PC บอรดขนาด ๔๐ ซม. X ๔๐ ซม. จํานวน ๓ แผน 
 ๒. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. ใหสมาชิกลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๑ หมู จํานวน ๔ - ๖  คนใชแผนพลาสติก ๒ แผนขนสมาชิก
จากจุดเริ่มตนไปจนถึงปลายทาง 

๒. ระยะทาง ๑๕ เมตร 
๓. ระยะเวลากําหนด ๑ นาที 
๔. เง่ือนไข สมาชิกฯ ผูเขาทดสอบภาวะผูนําจะตองไมใหสวนใดสวนหน่ึงของรางกายสัมผัสพ้ืนท่ีนอก

แผนพลาสติก 
๕. ถาสมาชิกฯ ทานใดทานหนึ่งผิดเง่ือนไข ตองแจงใหกลุมทราบแลวกลับไปเริ่มตนใหมท้ังกลุม 

การสรุป ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 
๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 
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๑๑๒

กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมขาสามัคคี 
อุปกรณ ๑. ผาดิบขนาด ๕๐ ซม. X ๕ ซม. จํานวน ๕ ชิ้น ตอลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๖ คน 
 ๒. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. ใหสมาชิกลูกเสือวิสามัญชอสะอาดเขาแถวหนากระดาน 
๒. มัดขาของทานกับขาของเพ่ือน 
๓. ใหหมูของทานเดินขามเครื่องกีดขวางท่ีจัดวางไวจํานวน ๒ - ๔ จุด 
๔. ระยะทาง ๒๐ เมตร 
๕. กําหนดใหใชเวลา ๒ นาที 
๖. สมาชิกฯ ทานใดสะดุดหรือกระทบกับเครื่องกีดขวาง ตองรองบอกเพ่ือนและเริ่มตนใหม 

การสรุป  ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 
๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 

 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมเก็บของ 
อุปกรณ ๑. ถุงทรายหนัก ๐.๕ กก. ใชเชือกยาว ๒ เมตร ผูกปากถุง 
 ๒. สิ่งของจํานวนไมนอยกวา ๒๐ ชิ้น 
 ๓. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. ใหสมาชิกลูกเสือวิสามัญชอสะอาดเขาแถวตอนลึก แลวคนหนาสุดใชถุงทรายผูกเชือกโยนเพ่ือลาก
สิ่งของท่ีอยูขางหนา จํานวน ๑ ชิ้น เม่ือไดแลว สงเชือกใหคนท่ี ๒ แลววิ่งไปตอทาย คนท่ี ๒ ปฏิบัติเชนเดียวกับ
คนแรก จนหมดเวลา 

๒. ตีเสนยาว ๙ เมตร มิใหสมาชิกฯ เขาไปในเขต 
๓. ใหสิ่งของหางจากเสนแบงเขตประมาณ ๑ - ๑.๕ เมตร 
๔. กําหนดระยะเวลาไมเกิน ๒ นาที 
๕. สมาชิกทานใดมีเจตนาใชอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งล้ําเขาไปในเสนแบงเขต ปรับไมผานการทดสอบ        

ท้ังหมู 
การสรุป ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 

๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 

 
 
 

 

๑๑๓

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมจานเหาะ  
อุปกรณ ๑. จานพลาสติก ๑ ใบ   

 ๒. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. สมาชิกลูกเสือชอสะอาด เขาแถวหนากระดานไหลชิดกัน 
๒. สมาชิกฯ ผูท่ีอยูหัวแถวใชคางและไหลหนีบจาน เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มแขงขัน สงตอใหสมาชิกฯ 

คนตอไป ใหใชคางและไหลรับจานและสงยังสมาชิกฯ คนตอไป 
๓. สมาชิกฯ ผูสงจานแลวไปตอทายแถวตามลําดับ 
๔. ใหปฏิบัติเชนนี้ตลอดไปจนถึงเสนชัย 
๕. ระยะหางประมาณ ๑๕ เมตร 
๖. กําหนดใหใชเวลา ๑ นาที 
๗. ถาจานหลนใหกลับมาเริ่มตนใหม 

การสรุป ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 
๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 
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๑๑๓

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมจานเหาะ  
อุปกรณ ๑. จานพลาสติก ๑ ใบ   

 ๒. ใบคําสั่งวิธีปฏิบัติกิจกรรม 
กระบวนการ  

๑. สมาชิกลูกเสือชอสะอาด เขาแถวหนากระดานไหลชิดกัน 
๒. สมาชิกฯ ผูท่ีอยูหัวแถวใชคางและไหลหนีบจาน เม่ือไดยินสัญญาณเริ่มแขงขัน สงตอใหสมาชิกฯ 

คนตอไป ใหใชคางและไหลรับจานและสงยังสมาชิกฯ คนตอไป 
๓. สมาชิกฯ ผูสงจานแลวไปตอทายแถวตามลําดับ 
๔. ใหปฏิบัติเชนนี้ตลอดไปจนถึงเสนชัย 
๕. ระยะหางประมาณ ๑๕ เมตร 
๖. กําหนดใหใชเวลา ๑ นาที 
๗. ถาจานหลนใหกลับมาเริ่มตนใหม 

การสรุป ผลท่ีไดจากกิจกรรมนี้ 
๑. บทบาทของผูนําผูตาม 
๒. รูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
๓. ความสามัคคีของหมู 
๔. ผลเสียจากการท่ีไมปฏิบัติตามกติกา หรือไมซื่อสัตย 
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๑๑๔

แบบประเมินผลกิจกรรม 
กิจกรรมทดสอบภาวะผูนํา 
หมู............................... 

ขอ รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ ความซ่ือสัตย  สุจริต      

๒ ภาวะผูนํา      

๓ การมีสวนรวมในกิจกรรม      

๔ ความพยายาม      

๕ ความสําเร็จ      

 รวมคะแนน      
 
 
 

เกณฑการประเมินผล 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ/คะแนน 

ดีมาก (๔) ดี (๓) พอใช (๒) ปรับปรุง (๑) 
๑. ความซ่ือสัตย รักษากฎ กติกา 

อยางเครงครัด 
สวนใหญรักษากฎ 
กติกา 

ครึ่งหนึ่งรักษากฎ 
กติกา 

รักษากฎ กติกาบาง 

๒.  ภาวะผูนํา วางแผนงาน 
รวมกับสมาชิก         
ในการทํางาน 

รับฟงความคิดเห็น 
แตอาจตัดสินใจเอง 

พยายามโนมนาว 
ใหทําตามความคิด
ของตนเอง 

สบาย ๆ ชวยกัน       
ทํากิจกรรม 

๓.  การมีสวนรวม สมาชิกทุกคน 
ทํางานรวมกัน 

สมาชิกไมรวมมือ     
๑ คน 

สมาชิกใหความ
รวมมือ ๒ คน 

สมาชิกไมใหความ
รวมมือ ๓ คน ข้ึนไป 

๔.  ความพยายาม ทุกคนทําตามแผน
ท่ีวางไวอยาง       
ไมยอทอ 

ทุกคนพยายาม      
ทําตามแผน แตไม
กระตือรือรนนัก 

พยายามทํางาน
ตามแผนบาง 

ปลอยปละละเลย      
ไมมีความพยายาม 

๕.  ความสําเร็จ ผลงานสําเร็จ         
ครบทุกประการ 

ผลงานสําเร็จ ๘๐% ผลงานสําเร็จ ๕๐% ไมมีแนวโนม 
ความสําเร็จ 

 
 

 

 

๑๑๕

          บทเรียนท่ี ๑๒ 
ช่ือวิชา   การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด                                             เวลา ๗๕ นาที
     
ขอบขายวิชา 

๑. ความหมายของเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๒. การจัดต้ังเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๓. การพัฒนาเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใหยั่งยืน 

จุดหมาย 
 การจัดต้ังและพัฒนาเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใหยั่งยืน 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายความหมายของเครือขาย และความสําคัญของการจัดต้ังเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 
๒. บอกถึงข้ันตอนในการจัดต้ังเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด และพัฒนาเครือขายใหยั่งยืนได 
๓. ระบุประโยชนจากการดําเนินงานในรูปแบบเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. การศึกษาเอกสารและการเตรียมการแสดงบทบาทสมมติ โดยมอบหมายงานใหนายหมู เพ่ือให        

ผูเขารับการอบรมศึกษาเอกสารความรู และเตรียมการแสดงบทบาทสมมติลวงหนา 
๒. นําเขาสูบทเรียนและชี้แจงวัตถุประสงค ๑๕ นาที 
๓. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ๕๐ นาที  
๔. สรุปบทเรียน/ซักถาม ๑๐ นาที 

ส่ือการสอน 
๑. เอกสารความรู 
๒. ภาพนิ่ง 
๓. กระดาษเทาขาว หมูละ ๓ แผน  
๔. ปากกาเมจิก และเครื่องเขียน หมูละ ๑ ชุด 

การประเมินผล 
๑. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม 
๒. แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติของกลุม 
๓. สังเกตจากการซักถาม 
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๑๑๕

          บทเรียนท่ี ๑๒ 
ช่ือวิชา   การสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด                                             เวลา ๗๕ นาที
     
ขอบขายวิชา 

๑. ความหมายของเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๒. การจัดต้ังเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
๓. การพัฒนาเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใหยั่งยืน 

จุดหมาย 
 การจัดต้ังและพัฒนาเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใหยั่งยืน 

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ 

๑. อธิบายความหมายของเครือขาย และความสําคัญของการจัดต้ังเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 
๒. บอกถึงข้ันตอนในการจัดต้ังเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด และพัฒนาเครือขายใหยั่งยืนได 
๓. ระบุประโยชนจากการดําเนินงานในรูปแบบเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. การศึกษาเอกสารและการเตรียมการแสดงบทบาทสมมติ โดยมอบหมายงานใหนายหมู เพ่ือให        

ผูเขารับการอบรมศึกษาเอกสารความรู และเตรียมการแสดงบทบาทสมมติลวงหนา 
๒. นําเขาสูบทเรียนและชี้แจงวัตถุประสงค ๑๕ นาที 
๓. การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) ๕๐ นาที  
๔. สรุปบทเรียน/ซักถาม ๑๐ นาที 

ส่ือการสอน 
๑. เอกสารความรู 
๒. ภาพนิ่ง 
๓. กระดาษเทาขาว หมูละ ๓ แผน  
๔. ปากกาเมจิก และเครื่องเขียน หมูละ ๑ ชุด 

การประเมินผล 
๑. สังเกตการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม 
๒. แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติของกลุม 
๓. สังเกตจากการซักถาม 
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๑๑๖

เนื้อหาวิชา 
ความหมายของเครือขาย NETWORK  

นักวิชาการและผูรูชาวไทยและตางประเทศไดใหคําจํากัดความและความหมายของ “เครือขาย                                  
(Network)” ไวมากมาย สวนใหญจะมีความคลายคลึงกัน ดังนี้  

พจนานุกรม The Webster’s Collegiate ใหคําจํากัดความ “เครือขาย” ไววาเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลหรือบริการกันระหวางบุคคล กลุมหรือสถาบัน 

กาญจนา  แกวเทพ (๒๕๓๘) ใหความหมายวา “เครือขาย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงาน
ของบุคคล กลุม หรือองคกรหลาย ๆ องคกรท่ีตางมีทรัพยากรของตนเอง มีเปาหมาย มีวิธีการทํางาน และ       
มีกลุมเปาหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุมเหลานี้ไดเขามาประสานงานกันเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร 
แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ แตไดมีการวางฐานไว เม่ือกลุมใดกลุมหนึ่งตองการความชวยเหลือ
หรือขอความรวมมือจากกลุมอ่ืนเพ่ือแกปญหา สามารถประสานงานได ในการเขารวมเปนองคกรเครือขาย แมวา
องคกรเหลานี้จะมีบางสิ่งบางอยางรวมกัน เชน มีเปาหมายการทํางานรวมกัน มีผลประโยชนรวมกัน องคกร
เหลานี้ยังคงความเปนเอกเทศอยู เพราะวาการเขารวมเปนเครือขายเปนการเขารวมเพียงบางสวนขององคกร
เทานั้น 

เสรี พงศพิศ (๒๕๔๘) กลาววา เครือขาย คือ ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการบางอยางรวมกัน รวมกัน
ดําเนินกิจกรรมบางอยางโดยท่ีสมาชิกยังคงความเปนเอกเทศ ไมข้ึนตอกัน 

พระมหาสุทิตย  อาภากโร (๒๕๔๗ : ๖ - ๗) กลาววาเครือขายทางสังคม (Social Network) หมายถึง
ความสัมพันธในสังคมมนุษยท้ังในระดับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย 
โดยเปนการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับสิ่งตาง ๆ เชน กิจกรรมการสื่อสาร ความรวมมือ 
การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

นฤมล  นิราธร (๒๕๔๓) กลาววา เครือขายควรมีกลุมบุคคล หรือองคกร ซ่ึงกลุมเหลานี้มีการพบปะกัน                  
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน นอกจากนี้ยังมีการทํางานเพ่ือให
บรรลุเปาหมายรวมกัน ดวยความเปนอิสระตอกัน 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (๒๕๔๓) ไดใหทัศนะวา “เครือขาย” หมายถึง การท่ีปจเจกบุคคล องคกร 
หนวยงาน หรือสถาบันใด ๆ ไดตกลงท่ีจะประสานเชื่อมโยงเขาหากัน ภายใตวัตถุประสงค หรือขอตกลงอยางใด
อยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ 

สรุป “เครือขาย” หมายถึง การเชื่อมโยงระหวางบุคคล กลุม หรือองคกรท่ีสมัครใจภายใตวัตถุประสงค 
หรือขอตกลงอยางใดอยางหน่ึงรวมกันอยางเปนระบบ ในการแลกเปลี่ยนขาวสารหรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมี
การจัดรูปแบบ หรือระเบียบโครงสรางท่ีแตละหนวยยังคงมีความเปนอิสระเทาเทียม ภายใตพ้ืนฐานของ            
การเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน มีการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวยความเปนอิสระ
ตอกัน 
เครือขายเทียม (Pseudo Network) หมายถึง เครือขายชนิดท่ีเราหลงผิดคิดวาเปนเครือขาย แตแทจริงแลว
เปนแคการชุมนุมพบปะสังสรรคระหวางสมาชิก โดยท่ีตางคนตางไมไดมีเปาหมายรวมกัน และไมไดต้ังใจท่ีจะทํา
กิจกรรมรวมกัน เปนการรวมกลุมแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมท่ีไมมีวัตถุประสงคชัดเจน 
ลักษณะของเครือขายลวงจะไมมีการสานตอระหวางสมาชิก ดังนั้น การทําความเขาใจกับองคประกอบของ
เครือขายจึงมีความสําคัญ เพ่ือชวยใหสมาชิกสามารถสรางเครือขายแทแทนการสรางเครือขายเทียม 
 

 

๑๑๗

องคประกอบและประเภทของเครือขาย 
เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (๒๕๔๓) อธิบายวา องคประกอบของเครือขาย มีดังนี้ 
๑. การรับรูมุมมองรวมกัน (Common Perception) สมาชิกในเครือขายตองมีความรูสึกนึกคิดและ

การรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย อาทิ มีความเขาใจในปญหาและมีสํานึกในการแกไขปญหา
รวมกัน มีประสบการณในปญหารวมกัน มีความตองการความชวยเหลือในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เปนตน      
ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพ่ือแกปญหา
ความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขายท่ีทําใหเครือขายมีความตอเนื่อง เพราะหาก
สมาชิกไมมีความเขาใจในการเขารวมเปนเครือขาย จะทําใหการประสานงานและการขอความรวมมือ          
ในการดําเนินการเปนไปอยางยากลําบาก เพราะตางคนตางใชกรอบการมองโลกคนละกรอบ เหมือนใสแวนตา      
กันคนละสี ยอมมองปญหาหรือความตองการท่ีเกิดข้ึนไปคนละทิศทาง แตมิไดความหมายวาสมาชิกของเครือขาย
ไมสามารถจะมีความคิดเห็นแตกตางกัน เพราะมุมมองท่ีแตกตางยอมมีประโยชน ชวยใหเกิดการสรางสรรคใน
การทํางาน แตความคิดท่ีแตกตางนี้ สมาชิกเครือขายตองยอมรับกัน มิฉะนั้น ความแตกตางท่ีมีอยูจะนําไปสู      
ความแตกแยกและแตกหักในท่ีสุด 

๒. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) วิสัยทัศนรวมเปนการมองเห็นภาพของจุดมุงหมาย  
ในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายท่ีจะไปดวยกัน  
จะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพ และชวยบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจากมุมมองความคิด  
ท่ีแตกตางได ในทางตรงขาม เม่ือใดท่ีวิสัยทัศนหรือเปาหมายสวนตัวขัดแยงกับวิสัยทัศนหรือเปาหมายของ
เครือขาย พฤติกรรมการปฏิบัตขิองสมาชิกจะเริ่มแตกตางจากสิ่งท่ีสมาชิกเครือขายกระทํารวมกัน ดังนั้น แมวา
วิสัยทัศนรวมกันเปนสิ่งท่ีตองใชเวลาในการสรางใหเกิดข้ึน แตจําเปนตองสรางใหเกิดข้ึนใหได และสมาชิกของ
เครือขายควรมีวิสัยทัศนยอยสวนตัวท่ีสอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศนของเครือขาย แมอาจไมไดซอนทับอยาง
แนบสนิทกับวิสัยทัศนของเครือขาย แตอยางนอยควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือขายเกิดจาก 
การท่ีสมาชิกแตละคนมีความตองการของตนเอง แตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได  
หากสมาชิกตางคนตางอยู ความจํากัดนี้ทําใหเกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชนรวมท่ีมากเพียงพอ    
จะดึงดูดใจใหรวมเปนเครือขาย ดังนั้น การรวมเปนเครือขายจึงตองต้ังอยูบนฐานของผลประโยชนท่ีมีรวมกัน  
ซ่ึงครอบคลุมท้ังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสใน    
ความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ กลาวโดยสรุป คือการท่ีจะดึงใครเขามามีสวนรวมในขบวนการ
เครือขาย จําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการเขารวม และในหลายกรณีอาจเปนการ
พิจารณาลวงหนากอนท่ีเขาจะรองขอดวย แมผลประโยชนท่ีแตละคนไดรับอาจมากนอยแตกตางกัน แตถือวา
ทุกคนไดรับผลประโยชน เม่ือใดสมาชิกไมไดรับประโยชนรวม หรือเม่ือเขาคิดคํานวณแลวเขาเสียมากกวาได 
เขาจะเริ่มถอยตัวเองออกจากเครือขายไป หรือเม่ือเขาไดรับการสนองตอบตอความตองการท่ีมีอยางสมบูรณแลว 
เขาจะออกไปจากเครือขายในท่ีสุด ประเด็นสําคัญอีกประการ คือ ผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับตองเพียงพอ
สําหรับเขา ในการท่ีจูงใจใหเขามีสวนรวมในทางปฎิบัติจริง โดยไมไดมีสวนรวมแบบท่ีมีเพียงตําแหนงหรือ
รายชื่อในเครือขาย แตไมมีการเขารวมปฎิบัติจริงในเครือขาย 

๔. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (All Stakeholders Participation)          
การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย นับเปนกระบวนการท่ีสําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย 
เพราะกระบวนการมีสวนรวมทุกฝายในเครือขาย (All Stakehoders in Network) ยอมเปนเง่ือนไขท่ีทําใหเกิด
การรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขาย       
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๑๑๗

องคประกอบและประเภทของเครือขาย 
เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ (๒๕๔๓) อธิบายวา องคประกอบของเครือขาย มีดังนี้ 
๑. การรับรูมุมมองรวมกัน (Common Perception) สมาชิกในเครือขายตองมีความรูสึกนึกคิดและ

การรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย อาทิ มีความเขาใจในปญหาและมีสํานึกในการแกไขปญหา
รวมกัน มีประสบการณในปญหารวมกัน มีความตองการความชวยเหลือในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เปนตน      
ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพ่ือแกปญหา
ความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขายท่ีทําใหเครือขายมีความตอเนื่อง เพราะหาก
สมาชิกไมมีความเขาใจในการเขารวมเปนเครือขาย จะทําใหการประสานงานและการขอความรวมมือ          
ในการดําเนินการเปนไปอยางยากลําบาก เพราะตางคนตางใชกรอบการมองโลกคนละกรอบ เหมือนใสแวนตา      
กันคนละสี ยอมมองปญหาหรือความตองการท่ีเกิดข้ึนไปคนละทิศทาง แตมิไดความหมายวาสมาชิกของเครือขาย
ไมสามารถจะมีความคิดเห็นแตกตางกัน เพราะมุมมองท่ีแตกตางยอมมีประโยชน ชวยใหเกิดการสรางสรรคใน
การทํางาน แตความคิดท่ีแตกตางนี้ สมาชิกเครือขายตองยอมรับกัน มิฉะนั้น ความแตกตางท่ีมีอยูจะนําไปสู      
ความแตกแยกและแตกหักในท่ีสุด 

๒. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) วิสัยทัศนรวมเปนการมองเห็นภาพของจุดมุงหมาย  
ในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายท่ีจะไปดวยกัน  
จะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพ และชวยบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจากมุมมองความคิด  
ท่ีแตกตางได ในทางตรงขาม เม่ือใดท่ีวิสัยทัศนหรือเปาหมายสวนตัวขัดแยงกับวิสัยทัศนหรือเปาหมายของ
เครือขาย พฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกจะเริ่มแตกตางจากสิ่งท่ีสมาชิกเครือขายกระทํารวมกัน ดังนั้น แมวา
วิสัยทัศนรวมกันเปนสิ่งท่ีตองใชเวลาในการสรางใหเกิดข้ึน แตจําเปนตองสรางใหเกิดข้ึนใหได และสมาชิกของ
เครือขายควรมีวิสัยทัศนยอยสวนตัวท่ีสอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศนของเครือขาย แมอาจไมไดซอนทับอยาง
แนบสนิทกับวิสัยทัศนของเครือขาย แตอยางนอยควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือขายเกิดจาก 
การท่ีสมาชิกแตละคนมีความตองการของตนเอง แตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได  
หากสมาชิกตางคนตางอยู ความจํากัดนี้ทําใหเกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชนรวมท่ีมากเพียงพอ    
จะดึงดูดใจใหรวมเปนเครือขาย ดังนั้น การรวมเปนเครือขายจึงตองต้ังอยูบนฐานของผลประโยชนท่ีมีรวมกัน  
ซ่ึงครอบคลุมท้ังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิ เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสใน    
ความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ กลาวโดยสรุป คือการท่ีจะดึงใครเขามามีสวนรวมในขบวนการ
เครือขาย จําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับจากการเขารวม และในหลายกรณีอาจเปนการ
พิจารณาลวงหนากอนท่ีเขาจะรองขอดวย แมผลประโยชนท่ีแตละคนไดรับอาจมากนอยแตกตางกัน แตถือวา
ทุกคนไดรับผลประโยชน เม่ือใดสมาชิกไมไดรับประโยชนรวม หรือเม่ือเขาคิดคํานวณแลวเขาเสียมากกวาได 
เขาจะเริ่มถอยตัวเองออกจากเครือขายไป หรือเม่ือเขาไดรับการสนองตอบตอความตองการท่ีมีอยางสมบูรณแลว 
เขาจะออกไปจากเครือขายในท่ีสุด ประเด็นสําคัญอีกประการ คือ ผลประโยชนท่ีเขาจะไดรับตองเพียงพอ
สําหรับเขา ในการท่ีจูงใจใหเขามีสวนรวมในทางปฎิบัติจริง โดยไมไดมีสวนรวมแบบท่ีมีเพียงตําแหนงหรือ
รายชื่อในเครือขาย แตไมมีการเขารวมปฎิบัติจริงในเครือขาย 

๔. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง (All Stakeholders Participation)          
การมีสวนรวมของสมาชิกในเครือขาย นับเปนกระบวนการท่ีสําคัญมากในการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขาย 
เพราะกระบวนการมีสวนรวมทุกฝายในเครือขาย (All Stakehoders in Network) ยอมเปนเง่ือนไขท่ีทําใหเกิด
การรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางเขมแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือขาย       
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จึงควรเปนไปในลักษณะของความเทาเทียมกัน (Equal Status) ในฐานะของ “หุนสวน (Partner)” ของ
เครือขาย ซ่ึงเปนความสัมพันธในแนวราบ (Horizontal Relationship) ท่ีเทาเทียมกัน แทนความสัมพันธ        
ในแนวด่ิง (Vertical Relationship) หมายความวา หากการรวมตัวเปนเครือขายเกิดข้ึนระหวางรัฐกับชุมชน
ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขาย มิใช
การวางตัวเปนเจานายเหนือประชาชน อยางไรก็ตาม แมจะยากในทางปฏิบัติในหลาย ๆ กรณี เพราะตองอาศัย
การเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือขายและการสรางบริบทแวดลอมอ่ืน ๆ เขามาประกอบดวย แตยัง
เปนสิ่งท่ีจําเปนตองกระทํา หากตองการสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง 

๕. การเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (Complementary Relationship) องคประกอบท่ีจะทําใหเครือขาย
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง คือ การท่ีสมาชิกของเครือขายตางตองเสริมสรางซ่ึงกันและกัน โดยท่ีจุดแข็งของฝายหนึ่ง
ไปชวยเสริมจุดออนของอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวเปนเครือขายมากกวา     
การไมสรางเครือขายแตตางคนตางอยูตัวอยาง เชน นักวิชาการท่ีเขาใจสภาพทองถ่ินเขาไปทําการวินิจฉัยรวมกับ
ประชาชนในทองถ่ิน ชวยใหเกิดการสะสมองคความรูของทองถ่ินอยางเปนระบบ อันเปนประโยชนตอชุมชน 
ในขณะท่ีประชาชนในทองถ่ินใหขอมูลและความรวมมือในการศึกษาวิจัย หรือการท่ีมูลนิธิขององคกรธุรกิจชวย
สนับสนุนดานเงินแกองคกรประชาชน ขณะเดียวกันความสําเร็จขององคกรประชาชน สรางชื่อเสียงแกองคกร
ธุรกิจนั้นดวย 

๖. การพ่ึงพิงอิงรวมกัน (Interdependence) เนื่องจากธรรมชาติความจํากัดของสมาชิกในเครือขาย
ท้ังดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือขายจึงไมสามารถดํารงอยูไดอยางสมบูรณ 
ดวยตัวเอง การจะทําใหเปาหมายรวมสําเร็จไดนั้น สมาชิกตางจําเปนตองพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิก     
ในเครือขาย เพ่ือใหเกิดการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน การจะทําใหสมาชิกหรือหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันให
แนนหนา จําเปนตองทําใหหุนสวนแตละคนรูสึกวาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําใหเครือขายลมลง
ไปได การดํารงอยูของหุนสวนแตละคน จึงจําเปนตอการดํารงอยูของเครือขาย ซ่ึงการพ่ึงพิงรวมกันนี้สงผลทําให
สมาชิกมีการปฎิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ 

๗. การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน (Interaction) สมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือให
เกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน เชน ติดตอกันผานการเขียน หรือการพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน เปนตน ผลของการปฏิสัมพันธนี้กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมา ดวยปฎิสัมพันธดังกลาวจะเปนลักษณะความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางกัน 
(Reciprocal Exchange) มิใชปฏิสัมพันธฝายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธกันมาก
เทาใด จะยิ่งเกิดความผูกพันภายในระหวางกันมากข้ึนเทานั้น ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเชื่อมโยงในระดับท่ีแนนแฟน 
มากยิ่งข้ึน (Highly Integrated) นอกจากนี้ การปฏิสัมพันธยังชวยใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากข้ึน และ
ชวยใหเครือขายเขมแข็งยิ่งข้ึน 

นฤมล  นิราธร (๒๕๔๓) อธิบายวา การจําแนกประเภทของเครือขาย กระทําไดหลายมิติ ดังนี้ 
๑. จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินงาน เชน เครือขายระดับหมูบาน ตําบล จังหวัด ภาค และระดับประเทศ 
๒. จําแนกตามประเภทกิจกรรมหรือประเด็นปญหา เชน เครือขายท่ีทํางานดานเด็ก สตรี สาธารณสุข 

เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม ฯลฯ  
๓. จําแนกตามรูปแบบโครงสรางหรือความสัมพันธ การจําแนกโดยใชเกณฑนี้ มีเครือขาย ๒ ลักษณะ 

คือ เครือขายตามแนวต้ังและเครือขายตามแนวนอน 
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๓.๑ เครือขายตามแนวตั้ง หมายถึง เครือขายท่ีโครงสรางมีลักษณะเปนชวงชั้นความสัมพันธ
ระหวางองคกรภายในเครือขายไมเทากัน มีองคกรท่ีมีสถานภาพสูงกวาและอยูในฐานะผูใหความชวยเหลือแก
องคกรท่ีเปนลูกขาย เครือขายตามแนวต้ังพบมากในองคกรธุรกิจ เชน เครือขายแฟรนไชสตาง ๆ ซ่ึงลูกขายตอง
พ่ึงพาบริษัทแมในเรื่องเครื่องหมายการคา ขณะท่ีลูกขายตองเสียคาใชจายสําหรับประโยชนท่ีจะไดจากแมขาย 

๓.๒ เครือขายตามแนวนอน เปนเครือขายท่ีความสัมพันธระหวางองคกรตาง ๆ ภายใน
เครือขายมีความเทาเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเปนไปโดยชวยเหลือเก้ือกูลกัน การติดตอภายในเครือขาย 
เปนการติดตอระหวางบุคคลหรือองคกร หรืออาจจะมีองคกรทําหนาท่ีประสานงานระหวางเครือขาย เชน         
จัดประชุม กระจายขาวสารขอมูล หรือเปนแกนกลางเม่ือตองการมีการปฏิบัติการรวมกัน องคกรประสานงานนี้
ยังมีสถานภาพเทาเทียมกับองคกรอ่ืน ๆ ภายในเครือขาย เครือขายในงานพัฒนาสวนใหญเปนเครือขายตาม
แนวนอน 

๔. จําแนกตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือขายแรงงาน เครือขายครูพิทักษสิทธิเด็ก 
เครือขายกลุมพระสหธรรม เครือขายสารวัตรนักเรียน ฯลฯ 

ขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท (๒๕๔๒) ไดอธิบายวา เครือขายมีรูปแบบมากมาย และมีบางคนพยายาม
จําแนกโดยใชคุณลักษณะของสมาชิก พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค และโครงสรางของ
เครือขาย เปนเกณฑ 

๑. คุณลักษณะของสมาชิก เครือขายอาจจําแนกตามประเภทของสมาชิก เชน ชาวนา นักวิจัยหรือ
วิศวกร บางแหงรวมคนท่ีทํางานในระดับเดียวกันเปนประเภทเดียวกัน หรือเนนเครือขายแนวราบ เชน เครือขาย
ชาวนา (ประกอบดวยคนท่ีเปนชาวนาเทานั้น) บางคนรวมคนท่ีทํางานสาขาเดียวกันแตตางระดับกันเขาดวยกัน 
หรือเนนเครือขายแนวต้ัง เชน ชาวนา นักวิจัยการเกษตร หนวยงานกําหนดนโยบายการเกษตร และหนวยงาน
ระหวางประเทศท่ีทํางานเก่ียวของกับการเกษตร เปนตน บางเครือขายมีสมาชิกแบบบุคคล แตบางแหงมีสมาชิก
เปนองคกรหรือสถาบัน และบางแหงมีสมาชิกแบบบุคคลและองคกรรวมกัน 

๒. พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร เปนการจําแนกเครือขายท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีหนึ่งบางแหงเปนเครือขาย
ระดับประเทศ เครือขายระดับภูมิภาค เครือขายระดับชุมชนลุมนํ้า เชน เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ เปนตน 
หรืออาจแบงตามเขตท่ีมีระบบนิเวศทางการเกษตรเหมือนกัน เชน เครือขายขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ีแหงแลง 
(Arid Lands Information Network) 

๓. วัตถุประสงคของเครือขาย เครือขายจํานวนมากต้ังข้ึนเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
สมาชิก และการแบงปนขอมูลขาวสารเปนวัตถุประสงคหลักของเครือขาย บางเครือขายต้ังข้ึนเพ่ือความรวมมือ
ในการวิจัยศึกษา ฝกอบรม หรือการตลาด บางเครือขายมุงเพ่ือการแลกเปลี่ยนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
บางเครือขายมุงเปนกลุมพลังกระตุนความตระหนักของสังคม และเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ 
เพ่ือพิทักษผลประโยชนของสมาชิก เครือขายหลายแหงมีวัตถุประสงคหลายดาน ท้ังแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
ท้ังรวมมือกันในการจัดการฝกอบรมและวิจัย รวมท้ังผลักดันนโยบาย 
การกอเกิดของเครอืขาย  

เครือขายแตละเครือขาย ตางมีจุดเริ่มตนหรือถูกสรางมาดวยวิธีการตาง ๆ กัน แบงชนิดของเครือขาย
ออกเปน ๓ ลักษณะ คือ  

๑. เครือขายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  
เครือขายนี้มักเกิดจากการท่ีผูคนมีใจตรงกัน ทํางานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหา

เดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ รวมกันแสวงหาทางเลือกใหม      
ท่ีดีกวา การดํารงอยูของกลุมสมาชิกในเครือขายเปนแรงกระตุนท่ีเกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) 
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๑๑๙

๓.๑ เครือขายตามแนวต้ัง หมายถึง เครือขายท่ีโครงสรางมีลักษณะเปนชวงชั้นความสัมพันธ
ระหวางองคกรภายในเครือขายไมเทากัน มีองคกรท่ีมีสถานภาพสูงกวาและอยูในฐานะผูใหความชวยเหลือแก
องคกรท่ีเปนลูกขาย เครือขายตามแนวต้ังพบมากในองคกรธุรกิจ เชน เครือขายแฟรนไชสตาง ๆ ซ่ึงลูกขายตอง
พ่ึงพาบริษัทแมในเรื่องเครื่องหมายการคา ขณะท่ีลูกขายตองเสียคาใชจายสําหรับประโยชนท่ีจะไดจากแมขาย 

๓.๒ เครือขายตามแนวนอน เปนเครือขายท่ีความสัมพันธระหวางองคกรตาง ๆ ภายใน
เครือขายมีความเทาเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเปนไปโดยชวยเหลือเก้ือกูลกัน การติดตอภายในเครือขาย 
เปนการติดตอระหวางบุคคลหรือองคกร หรืออาจจะมีองคกรทําหนาท่ีประสานงานระหวางเครือขาย เชน         
จัดประชุม กระจายขาวสารขอมูล หรือเปนแกนกลางเม่ือตองการมีการปฏิบัติการรวมกัน องคกรประสานงานนี้
ยังมีสถานภาพเทาเทียมกับองคกรอ่ืน ๆ ภายในเครือขาย เครือขายในงานพัฒนาสวนใหญเปนเครือขายตาม
แนวนอน 

๔. จําแนกตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือขายแรงงาน เครือขายครูพิทักษสิทธิเด็ก 
เครือขายกลุมพระสหธรรม เครือขายสารวัตรนักเรียน ฯลฯ 

ขนิฏฐา  กาญจนรังษีนนท (๒๕๔๒) ไดอธิบายวา เครือขายมีรูปแบบมากมาย และมีบางคนพยายาม
จําแนกโดยใชคุณลักษณะของสมาชิก พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค และโครงสรางของ
เครือขาย เปนเกณฑ 

๑. คุณลักษณะของสมาชิก เครือขายอาจจําแนกตามประเภทของสมาชิก เชน ชาวนา นักวิจัยหรือ
วิศวกร บางแหงรวมคนท่ีทํางานในระดับเดียวกันเปนประเภทเดียวกัน หรือเนนเครือขายแนวราบ เชน เครือขาย
ชาวนา (ประกอบดวยคนท่ีเปนชาวนาเทานั้น) บางคนรวมคนท่ีทํางานสาขาเดียวกันแตตางระดับกันเขาดวยกัน 
หรือเนนเครือขายแนวต้ัง เชน ชาวนา นักวิจัยการเกษตร หนวยงานกําหนดนโยบายการเกษตร และหนวยงาน
ระหวางประเทศท่ีทํางานเก่ียวของกับการเกษตร เปนตน บางเครือขายมีสมาชิกแบบบุคคล แตบางแหงมีสมาชิก
เปนองคกรหรือสถาบัน และบางแหงมีสมาชิกแบบบุคคลและองคกรรวมกัน 

๒. พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร เปนการจําแนกเครือขายท่ีดําเนินงานในพ้ืนท่ีหนึ่งบางแหงเปนเครือขาย
ระดับประเทศ เครือขายระดับภูมิภาค เครือขายระดับชุมชนลุมนํ้า เชน เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ เปนตน 
หรืออาจแบงตามเขตท่ีมีระบบนิเวศทางการเกษตรเหมือนกัน เชน เครือขายขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ีแหงแลง 
(Arid Lands Information Network) 

๓. วัตถุประสงคของเครือขาย เครือขายจํานวนมากต้ังข้ึนเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
สมาชิก และการแบงปนขอมูลขาวสารเปนวัตถุประสงคหลักของเครือขาย บางเครือขายต้ังข้ึนเพ่ือความรวมมือ
ในการวิจัยศึกษา ฝกอบรม หรือการตลาด บางเครือขายมุงเพ่ือการแลกเปลี่ยนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
บางเครือขายมุงเปนกลุมพลังกระตุนความตระหนักของสังคม และเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ 
เพ่ือพิทักษผลประโยชนของสมาชิก เครือขายหลายแหงมีวัตถุประสงคหลายดาน ท้ังแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
ท้ังรวมมือกันในการจัดการฝกอบรมและวิจัย รวมท้ังผลักดันนโยบาย 
การกอเกิดของเครือขาย  

เครือขายแตละเครือขาย ตางมีจุดเริ่มตนหรือถูกสรางมาดวยวิธีการตาง ๆ กัน แบงชนิดของเครือขาย
ออกเปน ๓ ลักษณะ คือ  

๑. เครือขายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  
เครือขายนี้มักเกิดจากการท่ีผูคนมีใจตรงกัน ทํางานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหา

เดียวกันมากอน เขามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ รวมกันแสวงหาทางเลือกใหม      
ท่ีดีกวา การดํารงอยูของกลุมสมาชิกในเครือขายเปนแรงกระตุนท่ีเกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) 
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๑๒๐

เครือขายเชนนี้มักเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี อาศัยความเปนเครือญาติ เปนคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันท่ีมี
วัฒนธรรมความเปนอยูคลายคลึงกัน มาอยูรวมกันเปนกลุมโดยจัดต้ังเปนชมรมท่ีมีกิจกรรมรวมกันกอน เม่ือมี
สมาชิกเพ่ิมข้ึนจึงขยายพ้ืนท่ีดําเนินการออกไป หรือมีการขยายเปาหมาย/วัตถุประสงค ของกลุมมากข้ึน ในท่ีสุด
พัฒนาข้ึนเปนเครือขายเพ่ือใหครอบคลุมตอความตองการของสมาชิกไดกวางขวางข้ึน เครือขายนี้มักใชเวลา       
กอรางสรางตัวท่ียาวนาน แตเม่ือเกิดข้ึนแลว มักจะเขมแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๒. เครือขายจัดตั้ง  
เครือขายน้ีมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของภาครัฐเปนสวนใหญ                   

การจัดต้ังอยูในกรอบความคิดเดิมท่ีใชกลไกของรัฐผลักดันใหเกิดงานท่ีเปนรูปธรรมโดยเร็ว และสวนมากภาคี 
หรือสมาชิกท่ีเขารวมเครือขาย มักไมไดมีพ้ืนฐาน ความตองการ ความคิด ความเขาใจ หรือมุมมองในการจัดต้ัง
เครือขายท่ีตรงกันมากอนท่ีจะเขามารวมตัวกัน เปนการทํางานเฉพาะกิจชั่วคราวท่ีไมมีความตอเนื่อง และมักจะ
จางหายไปในท่ีสุด เวนแตวาเครือขายจะไดรับการชี้แนะท่ีดี ดําเนินงานเปนข้ันตอนจนสามารถสรางความเขาใจ
ท่ีถูกตอง เกิดเปนความผูกพันระหวางสมาชิกจนนําไปสูการพัฒนาเปนเครือขายท่ีแทจริง อยางไรก็ตาม แมวา
กลุมสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของเครือขายไวได แตมีแนวโนมท่ีจะลดขนาดของเครือขายลงเม่ือ
เปรียบเทียบระยะกอต้ัง 

๓. เครือขายวิวัฒนาการ  
เปนการเกิดข้ึนโดยไมไดเปนไปตามธรรมชาติต้ังแตแรก และไมไดเกิดจากการจัดต้ังโดยตรง                     

แตมีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู โดยเริ่มท่ีกลุมบุคคล/องคกรมารวมกันดวยวัตถุประสงคกวาง ๆ         
เพ่ือสนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีชัดเจนนัก หรือ         
อีกลักษณะหนึ่ง คือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไมวาจะเปนการไดรับฟง หรือไดเห็นการดําเนินงาน
ของเครือขายอ่ืน ๆ มาแลวเกิดความคิดท่ีจะรวมตัวกัน สรางพันธสัญญาเปนเครือขายชวยเหลือ และพัฒนา
ตนเอง เครือขายท่ีวานี้ แมจะไมไดเกิดจากแรงกระตุนภายในโดยตรงต้ังแตแรก แตถาสมาชิกมีความต้ังใจจริง      
ท่ีเกิดจากจิตสํานึกท่ีดี เม่ือไดรับการกระตุนและสนับสนุน จะสามารถพัฒนาตอไปจนกลายเปนเครือขาย          
ท่ีเขมแข็งทํานองเดียวกันกับเครือขายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือขายในลักษณะนี้พบเห็นอยูมากมาย เชน 
เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ     
ปรัชญาการสรางเครือขาย  

การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปนกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ จึงตองมี 
LINK หมายถึง “การเข่ือมโยง” 

 L   Learning  การเรียนรู  
 I   Investment  การลงทุน  
 N   Nature   การฟูมฟกบํารุง  
 G (K)  Give   การรักษาสัมพันธภาพ  

การสรางเครือขาย (Networking) 
        การสรางเครือขาย หมายถึง การทําใหมีการติดตอ สนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
การรวมมือกันดวยความสมัครใจ การสรางเครือขายควรสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขาย 
มีความสัมพันธกันฉันทเพ่ือน ท่ีตางมีความเปนอิสระมากกวาสรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้       
การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบติดตอดวยการเผยแพรขาวสารแบบทางเดียว เชน การสงจดหมายขาว
ไปใหสมาชิกตามรายชื่อ แตจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย  

 

๑๒๑

ประเด็นสําคัญ คือ 
๑. ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ  
๒. กิจกรรมท่ีทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  
๓. การเปนสมาชิกเครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระ หรือความเปนตัวของตัวเองของ

สมาชิก หรือองคกรนั้น ๆ 
ความจําเปนท่ีตองมีเครือขาย  
  การพัฒนางานหรือการแกปญหาใด ๆ ท่ีใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบท่ีสืบทอดกันเปนวัฒนธรรมภายใน
กลุมคน หนวยงาน หรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการปดประเทศท่ีไมมีการติดตอสื่อสารกับ
ภายนอก การดําเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารท่ีไหลเวียนอยูภายใน ใชทรัพยากรหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพอจะหาไดใกลมือ หรือถาจะออกแบบใหมตองใชเวลานานมาก จะเปนอุปสรรคตอ 
การพัฒนางานอยางยิ่ง และไมอาจแกปญหาท่ีซับซอนได 

การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนได ดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรได
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมท้ังบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรท่ีอยูนอกหนวยงานของตน 
ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน เสมือน       
การเปดประตูสูโลกภายนอก 
ผูจัดการเครือขาย มีหนาท่ีในการดูแลรักษาเครือขาย ดังตอไปนี้ 

๑. ชวยสรางแรงจูงใจและกระตุนสมาชิกรวมตัวกันทํางาน โดยมีกิจกรรมเปนสื่อ เชน การประชุม
ประจําป การจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล การแกปญหารวมกัน การวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมใหม 

๒. สมาชิกแกนนําตองเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางกัน สงขาวผานจดหมาย ขาวของเครือขาย        
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมรวมขอมูลและต้ังเปนศูนยขอมูลของเครือขายเพ่ือใหสมาชิกเขาถึง 

๓. สรางความรักความผูกพันและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางคนในกลุมสมาชิก เริ่มจัดกิจกรรมงาย ๆ  
ท่ีมีโอกาสประสบความสําเร็จรวมกันกอน มีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในกลุมสมาชิก       
เปนประจํา จัดเวทีใหมีการพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมาเม่ือเกิดปญหาขัดแยงระหวางกลุมสมาชิก จัดกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของใหแกสมาชิก 

๔. จัดใหมีกระบวนการตัดสินใจ โดยใหสมาชิกทุกกลุมมีสวนรวม พยายามสรางสภาพแวดลอมใหมี 
การเสนอความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ไมรวบอํานาจ ควรแบงกันเปนผูนําตามความถนัด รวบรวมขอมูลจาก
สมาชิกทุกกลุมกอนการตัดสินใจ เพ่ือทําใหเกิดการยอมรับและเต็มใจท่ีจะนําผลการตัดสินใจของเครือขาย      
ไปปฏิบัติ  

๕. วางแผนในการประสานงานระหวางสมาชิก และเชื่อมตอกับเครือขายอ่ืน ๆ จัดระบบการประสานงาน
ใหคลองตัวและท่ัวถึง การประสานงานเปนหนาท่ีหลักของสมาชิกแกนนํา เปนเครื่องมือท่ีใชในการสนับสนุน 
ทุกระดับใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
คุณสมบัติของกลุมสมาชิกแกนนํา 

การพัฒนาสมาชิกแกนนําท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปนตัวอยางท่ีดีใหแกกลุมสมาชิกเครือขายอ่ืน ๆ เปนท่ี
ยอมรับและเชื่อถือจากคนภายนอก เปนสิ่งจูงใจท่ีทําใหคนภายนอกอยากเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
เครือขายมากข้ึน สมาชิกแกนนําจะตองมีการพัฒนากลุมเพ่ือใหมีความเขมแข็ง มีวุฒิภาวะสูง มีความเปนทีม 
ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกในกลุมสูง มีการสื่อสารท่ัวถึงและโปรงใส มีความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
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๑๒๑

ประเด็นสําคัญ คือ 
๑. ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจ  
๒. กิจกรรมท่ีทําในเครือขายตองมีลักษณะเทาเทียมหรือแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  
๓. การเปนสมาชิกเครือขายตองไมมีผลกระทบตอความเปนอิสระ หรือความเปนตัวของตัวเองของ

สมาชิก หรือองคกรนั้น ๆ 
ความจําเปนท่ีตองมีเครือขาย  
  การพัฒนางานหรือการแกปญหาใด ๆ ท่ีใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบท่ีสืบทอดกันเปนวัฒนธรรมภายใน
กลุมคน หนวยงาน หรือองคกรเดียวกัน จะมีลักษณะไมตางจากการปดประเทศท่ีไมมีการติดตอสื่อสารกับ
ภายนอก การดําเนินงานภายใตกรอบความคิดเดิม อาศัยขอมูลขาวสารท่ีไหลเวียนอยูภายใน ใชทรัพยากรหรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพอจะหาไดใกลมือ หรือถาจะออกแบบใหมตองใชเวลานานมาก จะเปนอุปสรรคตอ 
การพัฒนางานอยางยิ่ง และไมอาจแกปญหาท่ีซับซอนได 

การสราง “เครือขาย” สามารถชวยแกปญหาขางตนได ดวยการเปดโอกาสใหบุคคลและองคกรได
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมท้ังบทเรียนและประสบการณกับบุคคลหรือองคกรท่ีอยูนอกหนวยงานของตน 
ลดความซํ้าซอนในการทํางาน ใหความรวมมือและทํางานในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน เสมือน       
การเปดประตูสูโลกภายนอก 
ผูจัดการเครือขาย มีหนาท่ีในการดูแลรักษาเครือขาย ดังตอไปนี้ 

๑. ชวยสรางแรงจูงใจและกระตุนสมาชิกรวมตัวกันทํางาน โดยมีกิจกรรมเปนสื่อ เชน การประชุม
ประจําป การจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล การแกปญหารวมกัน การวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมใหม 

๒. สมาชิกแกนนําตองเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางกัน สงขาวผานจดหมาย ขาวของเครือขาย        
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมรวมขอมูลและต้ังเปนศูนยขอมูลของเครือขายเพ่ือใหสมาชิกเขาถึง 

๓. สรางความรักความผูกพันและความไวเนื้อเชื่อใจระหวางคนในกลุมสมาชิก เริ่มจัดกิจกรรมงาย ๆ  
ท่ีมีโอกาสประสบความสําเร็จรวมกันกอน มีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรในกลุมสมาชิก       
เปนประจํา จัดเวทีใหมีการพูดคุยกันอยางตรงไปตรงมาเม่ือเกิดปญหาขัดแยงระหวางกลุมสมาชิก จัดกิจกรรม 
ท่ีเก่ียวของใหแกสมาชิก 

๔. จัดใหมีกระบวนการตัดสินใจ โดยใหสมาชิกทุกกลุมมีสวนรวม พยายามสรางสภาพแวดลอมใหมี 
การเสนอความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ไมรวบอํานาจ ควรแบงกันเปนผูนําตามความถนัด รวบรวมขอมูลจาก
สมาชิกทุกกลุมกอนการตัดสินใจ เพ่ือทําใหเกิดการยอมรับและเต็มใจท่ีจะนําผลการตัดสินใจของเครือขาย      
ไปปฏิบัติ  

๕. วางแผนในการประสานงานระหวางสมาชิก และเชื่อมตอกับเครือขายอ่ืน ๆ จัดระบบการประสานงาน
ใหคลองตัวและท่ัวถึง การประสานงานเปนหนาท่ีหลักของสมาชิกแกนนํา เปนเครื่องมือท่ีใชในการสนับสนุน 
ทุกระดับใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
คุณสมบัติของกลุมสมาชิกแกนนํา 

การพัฒนาสมาชิกแกนนําท่ีมีประสิทธิภาพ จะเปนตัวอยางท่ีดีใหแกกลุมสมาชิกเครือขายอ่ืน ๆ เปนท่ี
ยอมรับและเชื่อถือจากคนภายนอก เปนสิ่งจูงใจท่ีทําใหคนภายนอกอยากเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของ
เครือขายมากข้ึน สมาชิกแกนนําจะตองมีการพัฒนากลุมเพ่ือใหมีความเขมแข็ง มีวุฒิภาวะสูง มีความเปนทีม 
ประสิทธิภาพสูง มีการรวมตัวของสมาชิกในกลุมสูง มีการสื่อสารท่ัวถึงและโปรงใส มีความไวเนื้อเชื่อใจระหวาง
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๑๒๒

สมาชิก ใชกระบวนการการตัดสินใจแบบใหทุกคนมีสวนรวม เคารพความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการประสานงาน
ระหวางสมาชิกใหครบถวน ไมตกหลนและเปนเอกภาพ ประสานงานกับองคกรภายนอกเครือขายไดเปนอยางดี     
ปจจัยแหงความสําเร็จ และการรักษาเครือขาย   

๑. ผูนําแบบมีพลวัต (Dynamic Leadership) รูปแบบของผูนําท่ีมีลักษณะกระตือรือรน มีศักยภาพ
ในการโนมนาวและจูงใจ ทําใหสมาชิกรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สามารถใหวิสัยทัศน ทิศทางและทัศนคติ
สรางแรงบันดาลใจแกสมาชิก กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูและการทํากิจกรรมรวมกัน บริหาร
เครือขายใหเกิดขอบเขตความรวมมือ และโอกาสทางการตลาดใหม ๆ ปลูกฝงวัฒนธรรมของการแขงขันภายใต
ความรวมมือกัน  

๒. สมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของเครือขาย (Ownership) การท่ีสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจอยางเหมาะสม โปรงใสเก่ียวกับการดําเนินงานในเครือขายสินทรัพย การจัดซ้ือ ตลอดจนการแบงปน
ทรัพยากร ความรับผิดชอบและคาใชจาย มีการเสริมจุดแข็งจุดออนซ่ึงกันและกัน  

๓. การมีคานิยมและวิสัยทัศนรวม (Shared Value and Vision) มีความรูสึกเปนอันหน่ึง              
อันเดียวกัน มีคานิยมรวมกัน มีวิสัยทัศนรวมกัน รวมกันผลักดันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกเครือขาย  

๔. มีความตองการในการจัดตั้งเครือขายท่ีเหมือนกัน (Common Felt Need to Establish 
Network) เปนการมีเปาหมายรวมกัน ทําเพ่ือกลุมเปาหมายเดียวกัน มีการทํางานรวมกัน ทําเพ่ือประโยชน       
ท่ีเทาเทียมกัน  

๕. การตกลงอยางเปนทางการ (Formal Binding Agreement) การสรางกระบวนความสัมพันธ
ใหสมบูรณ เปนการยกระดับความสัมพันธระหวางบุคคล เปนการยกระดับความสัมพันธกับสถาบันเครือขาย 
พัฒนาสถาบันเครือขายใหเปนทางการ มีโครงสรางองคกรท่ีชัดเจน  

๖. ความสามารถในการหาแหลงทุนสนับสนุน (Funding) การหาความชวยเหลือทางการเงินจาก
หนวยงานรัฐ การหาความชวยเหลือทางองคกรอ่ืน การพ่ึงพาตนเองของสถาบันเครือขาย 

๗. คณะทํางานแบบมืออาชีพ (Professional Secretariate) คณะทํางานท่ีมีความรู ความสามารถ  
มีความเต็มใจในการทํางาน บรรลุเปาหมายของสถาบันเครือขาย  

บางกรณีหลังจากเครือขายไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลว จําเปนตองรักษาประคับประคอง
ความสําเร็จของเครือขายไว ใหเครือขายสามารถดําเนินการตอไปได หลักการรักษาความสําเร็จของเครือขาย  
มีดังนี้ 

๑. การจัดกิจกรรมรวมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง  
เครือขายจะกาวไปสูชวงถดถอยหากไมมีกิจกรรมใด ๆ ท่ีสมาชิกของเครือขายสามารถกระทํา

รวมกัน เนื่องจากไมมีกลไกท่ีจะดึงสมาชิกเขาหากัน การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกของเครือขายลดลงสงผลให
เครือขายเริ่มออนแอ สมาชิกอาจคิดวาเครือขายลมเลิกไปแลว ความย่ังยืนของเครือขายจะเกิดข้ึนเม่ือไดมีการ
จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระท่ังกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผน (pattern) ของการกระทํา
ท่ีสมาชิกของเครือขายยอมรับโดยท่ัวกัน การท่ีจะรักษาเครือขายไวได ตองมีการกําหนดโครงสรางและตาราง
กิจกรรมไวใหชัดเจน ท้ังในแงของเวลา ความถ่ี และตองเปนกิจกรรมท่ีนาสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกให    
เขารวมกิจกรรมดังกลาว ไมจําเปนตองเปนกิจกรรมเดียวท่ีใชสําหรับสมาชิกทุกคน ควรสํารวจดูความตองการ
เฉพาะของสมาชิกในระดับยอยลงไปในแตละคนและแตละกลุม ควรจะมีกิจกรรมยอยท่ีหลากหลายเพียงพอ     
ท่ีจะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุมยอยในเครือขาย โดยท่ีกิจกรรมเหลานี้ยังตองอยูในทิศทางท่ีจะทําให
บรรลุเปาหมายของเครือขาย กิจกรรมเหลานี้อาจจัดในรูปแบบท่ีเปนทางการ เชน การวางแผนงานรวมกัน     
การพบปะเพ่ือประเมินผลรวมกันประจําทุกเดือน หรือจัดในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ เชน จัดกีฬาสันทนาการ

 

๑๒๓

ระหวางสมาชิก จัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน เปนตน ในกรณีท่ีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกวางขวางมาก 
กิจกรรมไมควรรวมศูนยอยูเฉพาะสวนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคหมุนเวียนกันไปเพ่ือใหสมาชิก         
เขารวมไดโดยสะดวก 

๒. การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกเครือขาย  
สัมพันธภาพท่ีดี เปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือขายใหยั่งยืนตอไป เสมือนน้ํามัน

ท่ีคอยหลอลื่นการทํางานรวมกันใหดําเนินไปอยางราบรื่น เม่ือสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกบาดหมาง          
ไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได สัมพันธภาพระหวางสมาชิกจะเริ่มแตกราว 
ซ่ึงหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที จะนําไปสูความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือขายได ควรมีการจัด
กิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอยางสมํ่าเสมอ ไมใช     
จัดในชวงท่ีมีปญหาเกิดข้ึนเทานั้น สมาชิกของเครือขายพึงตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสัมพันธภาพ        
เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยง หรือความไมเขาใจกันท่ีอาจเกิดข้ึน สมาชิกควรแสดงความเปนมิตรตอกัน เม่ือเกิด
ความขัดแยงตองรีบแกไขและดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดความเขาใจกันใหม นอกจากน้ีควรมีมาตรการปองกัน
ปญหากอนท่ีจะเกิดความขัดแยงระหวางกัน  เชน การจัดโครงสรางองคกร ควรแบงอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน         
ไมซํ้าซอน การกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีสมาชิกยอมรับรวมกัน การจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ           
การกําหนดผูนําท่ีเหมาะสม การกําหนดกติกาอันเปนท่ียอมรับรวมกัน       

๓. การกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ  
สมาชิกจะเขารวมกิจกรรมของเครือขายตราบเทาท่ีมีสิ่งจูงใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดใหเขาไป           

มีสวนรวม ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดกลไกบางประการท่ีจะชวยจูงใจใหสมาชิกเกิดความสนใจอยากเขาไป      
มีสวนรวม ซ่ึงตามทฤษฎีแรงจูงใจแลว ปจเจกตางมีสิ่งจูงใจท่ีตางกัน ดังนั้น ควรทําการวิเคราะหเพ่ือบงชี้ถึง
แรงจูงใจท่ีแตกตางหลากหลายในแตละบุคคล แลวทําการจัดกลุมของสิ่งจูงใจท่ีใกลเคียงกันออกเปนกลุม ๆ 
อาทิ คาตอบแทน เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนําไปสูมาตรการในการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคคล
ในแตละกลุมอยางเฉพาะเจาะจง   

ถาจําเปนจะตองใหคาตอบแทนเพ่ือเปนสิ่งจูงใจ ควรเปนการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกวา 
การใหผลตอบแทนในลักษณะเหมาจาย กลาวคือ ผูท่ีรับคาตอบแทนตองสรางผลงานเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน 
โดยผลงานท่ีไดตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาเครือขาย และควรมีการทําสัญญา
เปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน เพ่ือสรางทักษะผูกพันระหวางผูรับทุนและผูใชทุน การใหคาตอบแทนไมควร   
ใหท้ังหมดในงวดเดียว ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการปรับลดคาตอบแทนไดหากผูรับทุนไมดําเนินการตามสัญญา  

ในกรณีท่ีตองการใหเกียรติยศและชื่อเสียงเปนสิ่งจูงใจ โดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมท่ีมักจะ
ไมมีคาตอบแทนการดําเนินงาน จําเปนตองหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ตามทฤษฎีของ 
Maslow ความตองการการยกยองจากผูอ่ืน (Esteem Needs) ท่ีอยูในรูปของอํานาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เปนสิ่งท่ีนํามาใชจูงใจได อาจทําเปนรูป “สัญลักษณ” บางอยาง ท่ีสื่อถึงการไดรับเกียรติยศ 
การยกยองและมีคุณคาทางสังคม เชน การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โลเกียรติยศ เปนตน โดยสัญลักษณ
เหลานี้ตองมีคุณคาเพียงพอใหเขาปรารถนาอยากท่ีจะได และควรมีเกียรติยศหลายระดับท่ีจูงใจสมาชิกเครือขาย
ใหรวมมือลงแรงเพ่ือไตเตาไปสูระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ซ่ึงจะชวยใหเกิดความตอเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรรายชื่อคนกลุมนี้อยางกวางขวาง 

๔. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ  
หลายเครือขายตองหยุดดําเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน

ท่ีเพียงพอ ท้ังดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และบุคลากร ท่ีสําคัญคือเงินทุนในการดําเนินงาน ซ่ึงเปรียบ 
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ระหวางสมาชิก จัดงานประเพณีทองถ่ินรวมกัน เปนตน ในกรณีท่ีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกวางขวางมาก 
กิจกรรมไมควรรวมศูนยอยูเฉพาะสวนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรคหมุนเวียนกันไปเพ่ือใหสมาชิก         
เขารวมไดโดยสะดวก 

๒. การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกเครือขาย  
สัมพันธภาพท่ีดี เปนองคประกอบสําคัญย่ิงในการรักษาเครือขายใหย่ังยืนตอไป เสมือนน้ํามัน

ท่ีคอยหลอลื่นการทํางานรวมกันใหดําเนินไปอยางราบรื่น เม่ือสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกบาดหมาง          
ไมเขาใจกัน หรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได สัมพันธภาพระหวางสมาชิกจะเริ่มแตกราว 
ซ่ึงหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที จะนําไปสูความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือขายได ควรมีการจัด
กิจกรรมท่ีมีจุดประสงคเพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอยางสมํ่าเสมอ ไมใช     
จัดในชวงท่ีมีปญหาเกิดข้ึนเทานั้น สมาชิกของเครือขายพึงตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสัมพันธภาพ        
เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแยง หรือความไมเขาใจกันท่ีอาจเกิดข้ึน สมาชิกควรแสดงความเปนมิตรตอกัน เม่ือเกิด
ความขัดแยงตองรีบแกไขและดําเนินการไกลเกลี่ยใหเกิดความเขาใจกันใหม นอกจากน้ีควรมีมาตรการปองกัน
ปญหากอนท่ีจะเกิดความขัดแยงระหวางกัน  เชน การจัดโครงสรางองคกร ควรแบงอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน         
ไมซํ้าซอน การกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีสมาชิกยอมรับรวมกัน การจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ           
การกําหนดผูนําท่ีเหมาะสม การกําหนดกติกาอันเปนท่ียอมรับรวมกัน       

๓. การกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ  
สมาชิกจะเขารวมกิจกรรมของเครือขายตราบเทาท่ีมีสิ่งจูงใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดใหเขาไป           

มีสวนรวม ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดกลไกบางประการท่ีจะชวยจูงใจใหสมาชิกเกิดความสนใจอยากเขาไป      
มีสวนรวม ซ่ึงตามทฤษฎีแรงจูงใจแลว ปจเจกตางมีสิ่งจูงใจท่ีตางกัน ดังนั้น ควรทําการวิเคราะหเพ่ือบงชี้ถึง
แรงจูงใจท่ีแตกตางหลากหลายในแตละบุคคล แลวทําการจัดกลุมของสิ่งจูงใจท่ีใกลเคียงกันออกเปนกลุม ๆ 
อาทิ คาตอบแทน เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนําไปสูมาตรการในการสรางแรงจูงใจสําหรับบุคคล
ในแตละกลุมอยางเฉพาะเจาะจง   

ถาจําเปนจะตองใหคาตอบแทนเพ่ือเปนสิ่งจูงใจ ควรเปนการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกวา 
การใหผลตอบแทนในลักษณะเหมาจาย กลาวคือ ผูท่ีรับคาตอบแทนตองสรางผลงานเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน 
โดยผลงานท่ีไดตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาเครือขาย และควรมีการทําสัญญา
เปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน เพ่ือสรางทักษะผูกพันระหวางผูรับทุนและผูใชทุน การใหคาตอบแทนไมควร   
ใหท้ังหมดในงวดเดียว ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการปรับลดคาตอบแทนไดหากผูรับทุนไมดําเนินการตามสัญญา  

ในกรณีท่ีตองการใหเกียรติยศและชื่อเสียงเปนสิ่งจูงใจ โดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมท่ีมักจะ
ไมมีคาตอบแทนการดําเนินงาน จําเปนตองหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ตามทฤษฎีของ 
Maslow ความตองการการยกยองจากผูอ่ืน (Esteem Needs) ท่ีอยูในรูปของอํานาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เปนสิ่งท่ีนํามาใชจูงใจได อาจทําเปนรูป “สัญลักษณ” บางอยาง ท่ีสื่อถึงการไดรับเกียรติยศ 
การยกยองและมีคุณคาทางสังคม เชน การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โลเกียรติยศ เปนตน โดยสัญลักษณ
เหลานี้ตองมีคุณคาเพียงพอใหเขาปรารถนาอยากท่ีจะได และควรมีเกียรติยศหลายระดับท่ีจูงใจสมาชิกเครือขาย
ใหรวมมือลงแรงเพ่ือไตเตาไปสูระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ซ่ึงจะชวยใหเกิดความตอเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรรายชื่อคนกลุมนี้อยางกวางขวาง 

๔. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ  
หลายเครือขายตองหยุดดําเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน

ท่ีเพียงพอ ท้ังดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และบุคลากร ท่ีสําคัญคือเงินทุนในการดําเนินงาน ซ่ึงเปรียบ 
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เสมือนเลือดท่ีไหลเวียนหลอเลี้ยงเครือขายใหสามารถดําเนินการตอไปได เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอท่ีจะจุนเจือ 
เครือขาย อาจตองปดตัวลงในท่ีสุด หากไดรับการสนับสนุนจะตองมีระบบตรวจสอบการใชจายอยางรัดกุม และ
มีการรายงานผลเปนระยะ หากการดําเนินงานไมคืบหนาอาจใหระงับทุนได  

๕. การใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา   
เครือขายอาจเกิดปญหาระหวางการดําเนินงานได โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายท่ีเพ่ิงเริ่ม

ดําเนินการใหม ๆ การมีท่ีปรึกษาท่ีดี คอยใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือ จะชวยใหเครือขายสามารถดําเนินการ
ตอไปได และชวยหนุนเสริมใหครือขายเกิดความเขมแข็งย่ิงข้ึน ควรมีท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือ          
ใหคําแนะนํา เปนแหลงขอมูลใหศึกษาคนควา และชวยอบรมภาวะผูนําใหกับสมาชิกเครือขาย 

๖. การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง 
องคกรหรือเครือขายท่ีเคยประสบความสําเร็จกลับตองประสบกับความลมเหลวอยางรุนแรง

เม่ือเวลาผานไป เพราะไมได “สรางคน” ข้ึนมารับไมผลัดตอจากคนรุนกอน เพ่ือสานตอภารกิจของเครือขาย 
จําเปนตองสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง เครือขายตองคัดเลือกคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ท้ังดานความรู
ความสามารถ การมีประสบการณรวมกับเครือขาย และท่ีสําคัญคือเปนท่ียอมรับนับถือและสามารถเปน      
ศูนยรวมใจของคนในเครือขายได ดําเนินการใหคนเหลานี้เขารวมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณในการทําหนาท่ี
เปนสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหนาท่ีตอไปเม่ือสมาชิกแกนหลักตองหมดวาระไป 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขายเพ่ือความย่ังยืน 

สมาชิกท่ีเขารวมตองเขาใจเปาหมายในการรวมตัวกันวาจะกอใหเกิดความสําเร็จในภาพรวม ดังนี้ 
๑. สรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองคกรของ

สมาชิก 
๒. มีกิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอท่ีจะทําใหสมาชิกไดทํางานรวมกัน เปนกิจกรรมท่ีตองแนใจวา         

ทําได และกระจายงานไดท่ัวถึง ควรเลือกกิจกรรมท่ีงายและมีแนวโนมประสบผลสําเร็จ อยาทํากิจกรรมท่ียาก
โดยเฉพาะครั้งแรก ๆ เพราะถาทําไมสําเร็จอาจทําใหเครือขายท่ีเริ่มกอตัวเกิดการแตกสลายได 

๓. จัดใหมีและกระตุนใหมีการสื่อสารระหวางกันอยางท่ัวถึง และสมํ่าเสมอ 
๔. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุมและทุกดานท่ีตองการความชวยเหลือ เนนการชวยเหลือกลุมสมาชิกท่ียัง

ออนแอใหสามารถชวยตนเองได 
๕. สรางความสัมพันธของบุคลากรในเครือขาย  
๖. สนับสนุนใหสมาชิกไดพัฒนางานอยางเต็มกําลังตามศักยภาพ และความชํานาญท่ีมีอยู โดยรวมกัน

ต้ังเปาหมายในการพัฒนางานใหกับสมาชิกแตละกลุม สงผลใหสมาชิกแตละกลุมมีความสามารถพิเศษ      
เฉพาะดาน เปนพ้ืนฐานในการสรางความหลากหลายและเขมแข็งใหกับเครือขาย 

๗. สรางความสัมพันธท่ีแนนแฟนระหวางบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือขาย ในลักษณะ
ความสัมพันธฉันเพ่ือน  

๘. จัดกิจกรรมใหสมาชิกใหมของเครือขาย เพ่ือเชื่อมตอคนรุนเกากับคนรุนใหมในการสืบทอดความเปน
เครือขายตอไป 

๙. จัดใหมีเวทีระหวางคนทํางานเพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาในการทํางานดานตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
รวมท้ังการใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน 

๑๐. จัดใหมีชองทางการทํางานรวมกัน การสื่อสารท่ีงายตอการเขาถึงท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน เชน 
สรางระบบการสงตองาน และสรางเว็บไซตเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายเขาดวยกัน 
 

 

๑๒๕

งานภาคปฏิบัติ             การสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
 

การศึกษาเอกสาร และการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
ใหทานศึกษาเอกสารความรูเรื่อง “เครือขายและการสรางเครือขาย” แลวรวมกันกําหนดการแสดง

บทบาทสมมติ พรอมท้ังจัดเตรียมอุปกรณการแสดง โดยสมมติใหสมาชิกในกลุมของทานเปนคณะกรรมการ
ประจํากองลูกเสือวิสามัญ จากสถานศึกษาในกลุม จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี สช. สอศ. กศน. ฯลฯ ซ่ึงประสงค     
จะจัดต้ังชมรมลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา และดําเนินการจัดต้ังชมรมลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา
เรียบรอยแลว แตละหนวยงานมีสมาชิกชมรมลูกเสือชอสะอาดจํานวนหนึ่ง คณะกรรมการชมรมลูกเสือชอสะอาด
ของแตละหนวยงาน จึงรวมกันดําเนินการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด ใหทานแสดงวิธีการจัดต้ังเครือขาย 
การวางแผนการดําเนินการตามแผนจัดต้ังเครือขาย การกําหนดกิจกรรมของเครือขาย การพัฒนาเครือขายให
เขมแข็ง และการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของเครือขาย  

การปฏิบัติงานจัดเปน ๔ กลุม กลุมละ ๒ หมู ดังนี้ 
หมู ๑ ปฏิบัติรวมกับหมู ๕    หมู ๒ ปฏิบัติรวมกับหมู ๖ 
หมู ๓ ปฏิบัติรวมกับหมู ๗    หมู ๔ ปฏิบัติรวมกับหมู ๘ 

ใหแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติ กลุมละไมเกิน ๗ นาที โดยจัดเตรียมสถานท่ีการแสดง ติดต้ังอุปกรณ
ประกอบการแสดง ณ สถานท่ีท่ีกําหนด และใหผูสวมบทบาทแตงกายตามบทบาทใหพรอม กอนเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ในวันท่ีสามของการอบรม  

 
         
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยายการสรางเครือขายวิทยากรบรรยายการสรางเครือขาย  
 

         
 
 
 
 

 

การแสดงบทบาทสมมติการสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดการแสดงบทบาทสมมติการสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
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๑๒๕

งานภาคปฏิบัติ             การสรางเครือขายลูกเสือชอสะอาด 
 

การศึกษาเอกสาร และการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 
ใหทานศึกษาเอกสารความรูเรื่อง “เครือขายและการสรางเครือขาย” แลวรวมกันกําหนดการแสดง

บทบาทสมมติ พรอมท้ังจัดเตรียมอุปกรณการแสดง โดยสมมติใหสมาชิกในกลุมของทานเปนคณะกรรมการ
ประจํากองลูกเสือวิสามัญ จากสถานศึกษาในกลุม จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี สช. สอศ. กศน. ฯลฯ ซ่ึงประสงค     
จะจัดต้ังชมรมลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา และดําเนินการจัดต้ังชมรมลูกเสือชอสะอาดในสถานศึกษา
เรียบรอยแลว แตละหนวยงานมีสมาชิกชมรมลูกเสือชอสะอาดจํานวนหนึ่ง คณะกรรมการชมรมลูกเสือชอสะอาด
ของแตละหนวยงาน จึงรวมกันดําเนินการจัดต้ังเครือขายลูกเสือชอสะอาด ใหทานแสดงวิธีการจัดต้ังเครือขาย 
การวางแผนการดําเนินการตามแผนจัดต้ังเครือขาย การกําหนดกิจกรรมของเครือขาย การพัฒนาเครือขายให
เขมแข็ง และการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของเครือขาย  

การปฏิบัติงานจัดเปน ๔ กลุม กลุมละ ๒ หมู ดังนี้ 
หมู ๑ ปฏิบัติรวมกับหมู ๕    หมู ๒ ปฏิบัติรวมกับหมู ๖ 
หมู ๓ ปฏิบัติรวมกับหมู ๗    หมู ๔ ปฏิบัติรวมกับหมู ๘ 

ใหแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติ กลุมละไมเกิน ๗ นาที โดยจัดเตรียมสถานท่ีการแสดง ติดต้ังอุปกรณ
ประกอบการแสดง ณ สถานท่ีท่ีกําหนด และใหผูสวมบทบาทแตงกายตามบทบาทใหพรอม กอนเวลา ๐๙.๐๐ น. 
ในวันท่ีสามของการอบรม  

 
         
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยายการสรางเครือขายวิทยากรบรรยายการสรางเครือขาย  
 

         
 
 
 
 

 

การแสดงบทบาทสมมติการสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาดการแสดงบทบาทสมมติการสรางเครือขายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
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ช่ือวิชา   การเดินทางสูความสําเร็จ
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบขายวิชา 
 ขอบขายวิชาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสัมพันธและสอดคลองกับกลุมเปาหมายโดยตรง โดยเฉพาะท่ีเปน
วิชาหรือหลักสูตรท่ีถูกกําหนดใหมีข้ึน เพ่ือนํา
ท่ีจะตองมีจิตสํานึกท่ีจะตองใชความพยายาม มีมานะและอดทนในการท่ีจะเดินทางไปสูอนาคต
ความหวัง และขอบขายตองพึงระลึกเสมอวา 
ในสิ่งท่ีกระทํายอมเปนตัวกระตุนใหทุกคนใชความรู
ความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือเดินทา
กลุม จําเปนอยางยิ่งท่ีผูกําหนดรายละเอียดของวิ
และข้ันตอนตาง ๆ ใหโดนใจผูท่ีรับการถายทอดใหมากท่ีสุด จึงจะเกิดผลดีตอพวกเขาเหลานั้น ดังนั้น วิชา
ในลักษณะเชนนี้ ควรมีความหลากหลายในเรื่องน
ท่ีสนุกสนาน และเห็นคุณคาของตนเอง ประเด็
ความจริงใจและศรัทธาตอกลุมเปาหมาย และมีจิตเมตตาตอเขาเหลานั้น
จุดหมาย 
 เปนการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี มีความมานะ อดทน อดกลั้น มีวิจารณญาณตอการกระทํา นําคว
ท่ีไดรับไปพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรูถึงแหลงทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตไดอยางสันติสุข
 

๑๒๖

รเดินทางสูความสําเร็จของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

ขอบขายวิชาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสัมพันธและสอดคลองกับกลุมเปาหมายโดยตรง โดยเฉพาะท่ีเปน
วิชาหรือหลักสูตรท่ีถูกกําหนดใหมีข้ึน เพ่ือนําไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอกลุมเปาหมาย เชน กลุม
ท่ีจะตองมีจิตสํานึกท่ีจะตองใชความพยายาม มีมานะและอดทนในการท่ีจะเดินทางไปสูอนาคต
ความหวัง และขอบขายตองพึงระลึกเสมอวา “ความสําเร็จคือเปาหมายในชีวิตของมนุษยทุกคน
ในสิ่งท่ีกระทํายอมเปนตัวกระตุนใหทุกคนใชความรู ความสามารถ ภายใตจิตสํานึกท่ีดี
ความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือเดินทางสูเปาหมายท่ีไดต้ังใจ ดังนั้น วิชาบางวิชาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ
กลุม จําเปนอยางยิ่งท่ีผูกําหนดรายละเอียดของวิชานั้น ๆ จะตองมีจินตนาการและคาดหวังในแตละเนื้อหา
และข้ันตอนตาง ๆ ใหโดนใจผูท่ีรับการถายทอดใหมากท่ีสุด จึงจะเกิดผลดีตอพวกเขาเหลานั้น ดังนั้น วิชา
ในลักษณะเชนนี้ ควรมีความหลากหลายในเรื่องนวัตกรรมการนําเสนอใหมีความเราใจ

สนุกสนาน และเห็นคุณคาของตนเอง ประเด็นสําคัญท่ีสุด คือ “บุคคลท่ีจะเปนผูถายทอดวิชานี้จะตองมี
ความจริงใจและศรัทธาตอกลุมเปาหมาย และมีจิตเมตตาตอเขาเหลานั้น” 

เปนการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี มีความมานะ อดทน อดกลั้น มีวิจารณญาณตอการกระทํา นําคว
พัฒนาตนเอง สามารถเรียนรูถึงแหลงทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตไดอยางสันติสุข

 

  บทเรียนท่ี ๑๓ 
   เวลา ๖๐ นาที 

ขอบขายวิชาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสัมพันธและสอดคลองกับกลุมเปาหมายโดยตรง โดยเฉพาะท่ีเปน
ยตรงตอกลุมเปาหมาย เชน กลุมเปาหมาย 

ท่ีจะตองมีจิตสํานึกท่ีจะตองใชความพยายาม มีมานะและอดทนในการท่ีจะเดินทางไปสูอนาคตขางหนาอยางมี
ความสําเร็จคือเปาหมายในชีวิตของมนุษยทุกคน” ความคาดหวัง

ความสามารถ ภายใตจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม และ    
วิชาบางวิชาท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ

ชานั้น ๆ จะตองมีจินตนาการและคาดหวังในแตละเนื้อหา 
และข้ันตอนตาง ๆ ใหโดนใจผูท่ีรับการถายทอดใหมากท่ีสุด จึงจะเกิดผลดีตอพวกเขาเหลานั้น ดังนั้น วิชา      

วัตกรรมการนําเสนอใหมีความเราใจ ต่ืนตา สรางจิตสํานึก    
บุคคลท่ีจะเปนผูถายทอดวิชานี้จะตองมี 

เปนการเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี มีความมานะ อดทน อดกลั้น มีวิจารณญาณตอการกระทํา นําความรู 
พัฒนาตนเอง สามารถเรียนรูถึงแหลงทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตไดอยางสันติสุข  

 

๑๒๗

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญควรมีพัฒนาการ 

๑. นําทักษะและความรูไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได 
๒. มีความมุงม่ันท่ีจะเดินทางสูเปาหมายในชีวิตท่ีดีได 
๓. สรางจิตสํานึกท่ีดี มีความมานะ อดทน อดกลั้นตอการกระทําตาง ๆ ได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน     ๑๕  นาที  (เอกสารประกอบ ๑ - ๒) 
๒. บรรยายถนนสูความสําเร็จ    ๓๐  นาที  (เอกสารประกอบ ๓) 
๓. กิจกรรมกลุมสัมพันธ     ๑๐  นาที  (เอกสารประกอบ ๔) 
๔. สรุป - ซักถาม เพ่ือประเมินผล      ๕  นาที  (เอกสารประกอบ ๕) 

ส่ือการสอน 
๑. คลิปวิดีโอประกอบคําบรรยาย 
๒. อุปกรณการเลนเกมกลุมสัมพันธ - กระดาษมีการเขียนขอความ 
๓. เอกสารหัวขอประกอบคําบรรยาย Power Point 

การประเมินผล 
๑. การตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมดูจาก/สายตา/รอยยิ้ม/คําพูด/ความกระฉับกระเฉงวองไว/ 

การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน ดูจากความพรอมเพรียง  
๒. โดยการซักถาม 

เนื้อหาวิชา 
 การกําหนดเนื้อหาวิชาสําหรับเรื่องการเดินทางสูความสําเร็จ จําเปนท่ีสุดท่ีจะตองผูกโยงเนื้อหาวิชา/
สื่อการสอน/ขอบขายวิชา/จุดหมาย/วัตถุประสงค/วิธีสอนและกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลใหมี       
ความสอดคลองและมีความพลิ้วไหวท่ีผูเขารับการฝกอบรมไมเกิดความรูสึกวา “น่ีคือการนําเสนอบทเรียน”          
แตจะตองใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนมีความรูสึกวาเขาไปอยูในเหตุการณจริง ดังน้ี ผูเขารับการฝกอบรม    
ทุกคนจะมีความรูสึกวามีสวนรวมในเนื้อหาสาระท่ีเปนจริง 
เนื้อหาเฉพาะ 
  การเดินทางสูความสําเร็จเปนบทเรียนท่ีเปนพลังท่ีจะชวยเสริมสรางความคิด ปรับแตงจินตนาการให
เห็นตัวตนท่ีแทจริงวา ขณะนี้กําลังทําอะไร อยู ณ ท่ีใด และกําลังจะไปไหน ดังนั้น หลักสําคัญท่ีจะเดินทางไปสู
ความสําเร็จ (Rovering to Success) ประกอบดวยสาระท่ีสําคัญ คือ 
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๑๒๗

วัตถุประสงค 
 เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญควรมีพัฒนาการ 

๑. นําทักษะและความรูไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได 
๒. มีความมุงม่ันท่ีจะเดินทางสูเปาหมายในชีวิตท่ีดีได 
๓. สรางจิตสํานึกท่ีดี มีความมานะ อดทน อดกลั้นตอการกระทําตาง ๆ ได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน     ๑๕  นาที  (เอกสารประกอบ ๑ - ๒) 
๒. บรรยายถนนสูความสําเร็จ    ๓๐  นาที  (เอกสารประกอบ ๓) 
๓. กิจกรรมกลุมสัมพันธ     ๑๐  นาที  (เอกสารประกอบ ๔) 
๔. สรุป - ซักถาม เพ่ือประเมินผล      ๕  นาที  (เอกสารประกอบ ๕) 

ส่ือการสอน 
๑. คลิปวิดีโอประกอบคําบรรยาย 
๒. อุปกรณการเลนเกมกลุมสัมพันธ - กระดาษมีการเขียนขอความ 
๓. เอกสารหัวขอประกอบคําบรรยาย Power Point 

การประเมินผล 
๑. การตอบสนองของผูเขารับการฝกอบรมดูจาก/สายตา/รอยยิ้ม/คําพูด/ความกระฉับกระเฉงวองไว/ 

การใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน ดูจากความพรอมเพรียง  
๒. โดยการซักถาม 

เนื้อหาวิชา 
 การกําหนดเนื้อหาวิชาสําหรับเรื่องการเดินทางสูความสําเร็จ จําเปนท่ีสุดท่ีจะตองผูกโยงเนื้อหาวิชา/
สื่อการสอน/ขอบขายวิชา/จุดหมาย/วัตถุประสงค/วิธีสอนและกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลใหมี       
ความสอดคลองและมีความพลิ้วไหวท่ีผูเขารับการฝกอบรมไมเกิดความรูสึกวา “นี่คือการนําเสนอบทเรียน”          
แตจะตองใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนมีความรูสึกวาเขาไปอยูในเหตุการณจริง ดังนี้ ผูเขารับการฝกอบรม    
ทุกคนจะมีความรูสึกวามีสวนรวมในเนื้อหาสาระท่ีเปนจริง 
เนื้อหาเฉพาะ 
  การเดินทางสูความสําเร็จเปนบทเรียนท่ีเปนพลังท่ีจะชวยเสริมสรางความคิด ปรับแตงจินตนาการให
เห็นตัวตนท่ีแทจริงวา ขณะนี้กําลังทําอะไร อยู ณ ท่ีใด และกําลังจะไปไหน ดังนั้น หลักสําคัญท่ีจะเดินทางไปสู
ความสําเร็จ (Rovering to Success) ประกอบดวยสาระท่ีสําคัญ คือ 
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๑๒๘

๑. ความพยายาม 
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะทําใหคนคนหนึ่งประสบความสําเร็จไดนั้น ก็คือ ความเพียรพยายามอยางไม

ยอทอตออุปสรรค แนนอนวาในการทํางานเราตองเจอโจทยยาก ๆ ท่ีอาจจะทําใหเราทอแทหรือลมเหลวครั้งแลว
ครั้งเลา หากแตควรเพียรพยายามจะทําใหเราประสบความสําเร็จไดในสักวัน ดังเชนเม่ือ พ.ศ. ๒๓๑๐ 
กษัตริยมังระของพมาไดกรีฑาทัพใหญ ซ่ึงมีความเกรียงไกรท้ังกําลังพลท่ีมีมากมายหลายแสนคน กําลังอาวุธ 
ชาง มา เสบียงอาหาร เพ่ือมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาใหจงได กรุงศรีอยุธยาเองก็หางจากศึกสงครามมานาน ต้ังอยู
บนความประมาท ไมมีการเตรียมพรอม แตการเดินทัพของอังวะหาสะดวกไม ดวยเหตุท่ีวาไดมีกลุมชนชาวไทย
ท่ีรักและหวงแหนแผนดินเทาชีวิต ณ บานบางระจัน รวมตัวกันประมาณ ๕๐๐ คน ท้ังหญิง - ชาย โดยการนํา
ของบุคคลท่ีชาวบานบางระจันไวใจ อาทิ นายจันหนวดเข้ียว นายทองเหม็น นายแทน นายดอก ขุนสรร          
พันเรือง นายทอง แสงใหญ ภายใตกําลังใจและศรัทธาตอพระอาจารยธรรมโชติ จากวัดเขานางบวช สุพรรณบุรี 
ชาวบานบางระจันไดเขาตอตีกับกองทัพของพมาหลายครั้งหลายคราดวยความกลาหาญ เพียรพยายามทุก
วิถีทางท่ีจะยับยั้งกองทัพพมาไวใหได จนเม่ือกองทัพพมาตองสูญเสียแมทัพนายกองท่ีสําคัญไปหลายคน พมาจึง
ไดปรับกระบวนรบใหม ทุมเทกําลังพล อาวุธยุทโธปกรณ ปนใหญ ระดมเขาสูกับชาวบานบางระจันอยางเต็มท่ี 
ซ่ึงชาวบานบางระจันตระหนักดีวา คงจะตานทานกองทัพพมาท่ีมีปนใหญระดมยิงเขามาจนทําใหชาวบาน
บางระจันลมตายลงมากมาย จึงไดมอบหมายใหชาวบานกลุมหนึ่งเดินทางสูกรุงศรีอยุธยา เพ่ือขอยืมปนใหญ 
มายิงตอสูตานทานกองทัพพมา แตทางกรุงศรีอยุธยาไมให ดวยเกรงวาถาบานบางระจันแตกพาย พมาจะตอง
ยึดปนใหญไป และอาจจะใชกลับมาโจมตีกรุงศรีอยุธยาได เม่ือเปนเชนนี้ ดวยความเพียรพยายามของชาวบาน
บางระจัน จึงไดรวมกันระดมโลหะตาง ๆ นํามารวมกันและหลอหลอมทําเปนปนใหญไดสําเร็จ แตเม่ือใชงาน
เขาจริง ๆ ปนใหญแตกชํารุดเสียหายไมสามารถใชการได จนในท่ีสุดบานบางระจันก็ถูกกองทัพพมาตีแตก  
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นถึงความเพียรพยายามวา ถาคนไมละความเพียรพยายามแลว ความสําเร็จก็จะเกิดข้ึนได 

คนท่ีไมประสบความสําเร็จสวนมาก มักมาจากการท่ีไมไดพยายามอยางเพียงพอ หรือการท่ียอมแพ        
ตออุปสรรคตาง ๆ เร็วเกินไป จริง ๆ แลวสิ่งท่ีเปนอุปสรรคสําคัญท่ีทําใหเราไมสามารถเดินไปถึงฝงฝนได ก็คือ      
ตัวเราเอง ถาเรามีเจตคติในเชิงลบเก่ียวกับตัวเราเอง ถาเราไมเชื่อม่ันวาเราทําได เราก็จะไมมีวันพบกับ
ความสําเร็จ ถาเราลองเปลี่ยนเสียใหม โดยดูตัวอยางของชาวบานบางระจัน และอีกมากมายของความเพียร
พยายามของชนชาติไทยในอดีตกาลเปนแนวทาง และคิดไวในใจเสมอวา ตองมีวันท่ีเปนของเรา เชื่อวา       
ไมนานความตองการเหลาน้ัน จะเดินทางสูความสําเร็จอยางแนนอน ความผิดพลาดในการดํารงชีวิตของเรา      
ใหพยายามทําใหดีข้ึน แตวันนี้เราไดเรียนรูอะไรบาง นั่นคือสิ่งท่ีเราไดรับ และนําไปปรับใชในการทํางาน และ
การดําเนินชีวิตของเราใหดีข้ึนตอ ๆ ไปในภายภาคหนา 

 ตัวอยาง ของความพยายามแลวประสบผลสําเร็จ เชน วอลท ดิสนีย แหงสหรัฐอเมริกา ผูผลิต
ภาพยนตรการตูนคนแรกของโลก คือเรื่อง สตีมโบต วิลลี่ (Steamboat Willie) ใน ค.ศ. ๑๙๒๘ (พ.ศ. ๒๔๗๑) 
การตูนแตละเรื่องตองใชรูปวาด ๑๕,๐๐๐ รูป หรือฟลมถาย ๑๕,๐๐๐ กรอบ และตองสรางใหเสร็จในเวลา       
๖ เดือน ตัวการตูนท่ีมีชื่อเสียงของ วอลท ดิสนีย ไดแก มิกก้ีเมาส มินนี่เมาส โดนัลดักส ปจจุบันวอลท ดิสนีย 
ไดเสียชีวิตไปแลว แตผลพวงของความพยายามในการสรางสรรคการตูนของเขายังคงเปนมรดกแกตระกูล      
ของเขาและแกโลกดวย  

การท่ีเราเริ่มตนทําอะไรสักอยางนั้น จริงอยูวามันเปนเรื่องท่ียาก แตก็เปนแคชวงเริ่มตนเทานั้น และถา
หากเราไดลองทําแลวก็จะรูวามันไมไดยากอยางท่ีคิดเสมอไป หากเพียงแตใชความต้ังใจควบคูไปกับความ
พยายามและความกลา เพราะบางคนก็มัวแตคิดวา ฉันทําไมไดหรอก, มันจะดีเหรอ, มันยากเกินไปสําหรับฉัน 
ฯลฯ และเม่ือเราคิดอยางน้ันก็เทากับวาเปนการบ่ันทอนกําลังใจตนเอง ทําใหไมกลาแมแตคิดท่ีจะทํา แตถา

 

๑๒๙

หากวาเราพยายามท่ีจะทํา ไมวาความพยายามนั้นจะเปนครั้งท่ีหนึ่งหรือครั้งท่ีรอย ซ่ึงผลท่ีออกมาอาจจะไมเปน
อยางท่ีคุณคาดหวัง และความลมเหลวในครั้งนี้จะไมสามารถทําใหคุณลมเลิกความคิดทุกสิ่งทุกอยางได หากคุณ
กลาท่ีจะลุกข้ึนสู 

คนทุกคนลวนแลวแตเคยผานความลมเหลวมาแลวท้ังนั้น ขอเพียงแคใหคุณจดจําบทเรียนท่ีไดจาก
ความลมเหลวนั้นเอาไว และเม่ือถึงเวลาท่ีตองเผชิญหนากับมันอีก ก็ใหคิดเสมอวาไมไดมีแคเราคนเดียวเทานั้น
ท่ีพบเจอกับความลมเหลว แตยังมีคนอ่ืนอีกมากท่ีพบกับความลมเหลวเหมือนกับเรา ความพยายามประกอบ
กับความอดทนตองมีสิ่งท่ีเคียงคูกันไป คือ การมีวิธีการพินิจพิเคราะห หาเหตุหาผลมาเปนหนทางแกปญหาให
ตรงจุดเพ่ือหาทางออกและวิธีท่ีดีท่ีสุด ดังเชน องคสัมมาสัมพุทธเจา กวาพระองคจะตรัสรูสัมโพธิญาณเปน    
องคสัมมาสัมพุทธเจาไดนั้น พระตถาคตตองเผชิญกับความลมเหลวอยูหลายครั้งหลายครา แตความพยายาม
ของพระพุทธองคก็ไมหมดสิ้นไป ทรงมีความเพียรพยายามจนไดพบหนทางแหงธรรม ตรัสรูเปนองคสัมมา 
สัมพุทธเจา เฉกเชนเดียวกับทุกศาสนาท่ีมีในโลก ตองใชความเพียรพยายามเปนเวลาชานานถึงจะบรรลุ
วัตถุประสงคของพระองคเหลานั้น ซ่ึงบังเกิดประโยชนตอมนุษยชาติท่ีนับถือศาสนาทุกศาสนาจนถึงปจจุบันนี้ 
นี่คือความพยายาม กลาท่ีจะเผชิญหนากับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดวยใจท่ีเต็มเปยมไปดวยความมุงม่ัน 
แนวแน และศรัทธาอันแรงกลา 

๒. ความสามัคคี 
ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมทะเลาะ     

เบาะแวง วิวาทบาดหมางซ่ึงกันและกัน  
ความสามัคคี มีลักษณะท่ีสําคัญอยูสองลักษณะ คือ ความสามัคคีทางกาย ไดแก การรวมแรงรวมใจกัน

ในการทํางาน และความสามัคคีทางใจ ไดแก การรวมประชุมปรึกษาหารือกันในเม่ือเกิดปญหาข้ึน 
ความสามัคคี คือ การรวมพลังกับคนอ่ืน เพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งดวยความพรอมเพรียงกัน 

ใหสําเร็จสมประสงค การรวมพลังกับคนอ่ืนจะเพ่ิมขีดความสามารถทํางานใหญไดสําเร็จ การรวมกําลังอาจ    
จะเปนกําลังกาย กําลังความคิดเห็น กําลังความรู สุดแตผูใดจะมีกําลังอยางใด แลวใชกําลังความสามารถท่ีมีอยู
ดวยความพรอมเพียง เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยไมมีการวิวาทบาดหมาง ซ่ึงเรื่องความสามัคคีน้ีถือเปน
วัฒนธรรม ประเพณี และอารยธรรมของแตละชนชาติท่ีถูกกําหนดข้ึน ถือเปนกุศโลบายท่ีแยบยล เชน คนไทยมี
วัฒนธรรมในการเก่ียวขาวรวมกัน หรือท่ีเรียกวาลงแขก ถึงหนานาใครเก่ียวขาวก็จะไปชวยกัน ทําใหเกิดมรรคผล
ติดตามมาอยางมากมาย เชน เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดผลผลิตท่ีทรงคุณคา การท่ีไดมีการรวบรวม      
กลุมชนของแตละชุมชนมารวมกัน “ลงแขกเก่ียวขาว” ผลดีในการอยูรวมกันอยางสันติสุขก็จะตองติดตามมา  
มีการแบงปนกันในเรื่องของระบบชลประทาน การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืชธัญญาหาร การชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การชวยกันพัฒนาทองถ่ินใหนาอยู นาอาศัย ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ความเปนปกแผนของ  
คนในชาติ นอกจากเรื่องนี้แลว ความสามัคคียังเปนเครื่องมือในการสรางใหคนรูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบ          
ซ่ึงการรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบนี้ ไมใชจะเกิดเพียงแคมนุษยเทานั้น ในสัตวทุกชนิด การดํารงชีพของสัตว        
ตาง ๆ ก็มีเรื่องความสามัคคี รูหนาท่ี และความรับผิดชอบแอบแฝงอยูดวย เชน มดชนิดตาง ๆ การชวยกัน
ลําเลียงอาหาร มดจะมีผูนําและผูตามท่ีรูหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนอยางดี ผึ้ง ก็เปนแมลงชนิดหนึ่งท่ีมี
ความสามัคคี รูหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังท่ีปรากฏและไดมีการเผยแพรกันเปนอยางดี รวมท้ังสัตวพันธุ      
อ่ืน ๆ อีกดวย 
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๑๒๙

หากวาเราพยายามท่ีจะทํา ไมวาความพยายามนั้นจะเปนครั้งท่ีหนึ่งหรือครั้งท่ีรอย ซ่ึงผลท่ีออกมาอาจจะไมเปน
อยางท่ีคุณคาดหวัง และความลมเหลวในครั้งนี้จะไมสามารถทําใหคุณลมเลิกความคิดทุกสิ่งทุกอยางได หากคุณ
กลาท่ีจะลุกข้ึนสู 

คนทุกคนลวนแลวแตเคยผานความลมเหลวมาแลวท้ังนั้น ขอเพียงแคใหคุณจดจําบทเรียนท่ีไดจาก
ความลมเหลวนั้นเอาไว และเม่ือถึงเวลาท่ีตองเผชิญหนากับมันอีก ก็ใหคิดเสมอวาไมไดมีแคเราคนเดียวเทานั้น
ท่ีพบเจอกับความลมเหลว แตยังมีคนอ่ืนอีกมากท่ีพบกับความลมเหลวเหมือนกับเรา ความพยายามประกอบ
กับความอดทนตองมีสิ่งท่ีเคียงคูกันไป คือ การมีวิธีการพินิจพิเคราะห หาเหตุหาผลมาเปนหนทางแกปญหาให
ตรงจุดเพ่ือหาทางออกและวิธีท่ีดีท่ีสุด ดังเชน องคสัมมาสัมพุทธเจา กวาพระองคจะตรัสรูสัมโพธิญาณเปน    
องคสัมมาสัมพุทธเจาไดนั้น พระตถาคตตองเผชิญกับความลมเหลวอยูหลายครั้งหลายครา แตความพยายาม
ของพระพุทธองคก็ไมหมดสิ้นไป ทรงมีความเพียรพยายามจนไดพบหนทางแหงธรรม ตรัสรูเปนองคสัมมา 
สัมพุทธเจา เฉกเชนเดียวกับทุกศาสนาท่ีมีในโลก ตองใชความเพียรพยายามเปนเวลาชานานถึงจะบรรลุ
วัตถุประสงคของพระองคเหลานั้น ซ่ึงบังเกิดประโยชนตอมนุษยชาติท่ีนับถือศาสนาทุกศาสนาจนถึงปจจุบันนี้ 
นี่คือความพยายาม กลาท่ีจะเผชิญหนากับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ดวยใจท่ีเต็มเปยมไปดวยความมุงม่ัน 
แนวแน และศรัทธาอันแรงกลา 

๒. ความสามัคคี 
ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมทะเลาะ     

เบาะแวง วิวาทบาดหมางซ่ึงกันและกัน  
ความสามัคคี มีลักษณะท่ีสําคัญอยูสองลักษณะ คือ ความสามัคคีทางกาย ไดแก การรวมแรงรวมใจกัน

ในการทํางาน และความสามัคคีทางใจ ไดแก การรวมประชุมปรึกษาหารือกันในเม่ือเกิดปญหาข้ึน 
ความสามัคคี คือ การรวมพลังกับคนอ่ืน เพ่ือทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งดวยความพรอมเพรียงกัน 

ใหสําเร็จสมประสงค การรวมพลังกับคนอ่ืนจะเพ่ิมขีดความสามารถทํางานใหญไดสําเร็จ การรวมกําลังอาจ    
จะเปนกําลังกาย กําลังความคิดเห็น กําลังความรู สุดแตผูใดจะมีกําลังอยางใด แลวใชกําลังความสามารถท่ีมีอยู
ดวยความพรอมเพียง เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยไมมีการวิวาทบาดหมาง ซ่ึงเรื่องความสามัคคีนี้ถือเปน
วัฒนธรรม ประเพณี และอารยธรรมของแตละชนชาติท่ีถูกกําหนดข้ึน ถือเปนกุศโลบายท่ีแยบยล เชน คนไทยมี
วัฒนธรรมในการเก่ียวขาวรวมกัน หรือท่ีเรียกวาลงแขก ถึงหนานาใครเก่ียวขาวก็จะไปชวยกัน ทําใหเกิดมรรคผล
ติดตามมาอยางมากมาย เชน เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดผลผลิตท่ีทรงคุณคา การท่ีไดมีการรวบรวม      
กลุมชนของแตละชุมชนมารวมกัน “ลงแขกเก่ียวขาว” ผลดีในการอยูรวมกันอยางสันติสุขก็จะตองติดตามมา  
มีการแบงปนกันในเรื่องของระบบชลประทาน การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุพืชธัญญาหาร การชวยกันอนุรักษ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การชวยกันพัฒนาทองถ่ินใหนาอยู นาอาศัย ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ความเปนปกแผนของ  
คนในชาติ นอกจากเรื่องนี้แลว ความสามัคคียังเปนเครื่องมือในการสรางใหคนรูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบ          
ซ่ึงการรูจักหนาท่ีความรับผิดชอบน้ี ไมใชจะเกิดเพียงแคมนุษยเทานั้น ในสัตวทุกชนิด การดํารงชีพของสัตว        
ตาง ๆ ก็มีเรื่องความสามัคคี รูหนาท่ี และความรับผิดชอบแอบแฝงอยูดวย เชน มดชนิดตาง ๆ การชวยกัน
ลําเลียงอาหาร มดจะมีผูนําและผูตามท่ีรูหนาท่ีและความรับผิดชอบเปนอยางดี ผึ้ง ก็เปนแมลงชนิดหนึ่งท่ีมี
ความสามัคคี รูหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังท่ีปรากฏและไดมีการเผยแพรกันเปนอยางดี รวมท้ังสัตวพันธุ      
อ่ืน ๆ อีกดวย 
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๑๓๐

ความพรอมเพียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึง การทําหนาท่ี ใครมีหนาท่ีอยางใดก็ทําหนาท่ีอยางนั้น 
ไมสับสน เก่ียงงาน รักษาหนาท่ีของตนใหดําเนินไปดวยดี ประเทศชาติท่ีมีคนพรอมเพรียงอยางนี้ ยอมนําไปสู
ความเจริญม่ันคง ซ่ึงเปนบอเกิดของความสุขความเจริญ และเปนสิ่งคุมครองปองกันภัยอันตรายตาง ๆ ไปดวย   
เนื้อแทของความสามัคคีตองดูกันท่ีจิตใจถึงจะแน ความพรอมทางรางกาย เชน คนต้ังรอยคนทํางาน อยูดวยกัน
เพราะถูกบังคับใหรวมกัน โดยจิตใจมิไดมีความสามัคคีกันเลยก็เปนได หรือพวกโจรผูรายท่ีเจาหนาท่ีจับขัง
รวมกันในกรงแคบ ๆ นั่งเบียดกัน จะเรียกวาสามัคคีกันท่ีเดียวหาไดไม เพราะใจเขาไมรักกัน ขอยึดเหนี่ยวท่ีเปน
หลักสําคัญก็คือการใหอภัย การใหอภัยกับไมถือโกรธดูเหมือนเปนคนข้ีขลาด แตความข้ีขลาด คือสมาธิ        
ความสงบ การใหอภัยกันจะกอใหเกิดความสุข การสรางความสามัคคีควรจะตองมีหลักยึดเหนี่ยว มีแหลงสอนใจ 
ซ่ึงคนไทยทุกคนทราบดีวาแหลงรวมใจของคนไทย คือ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนับต้ังแตโบราณกาล
มาแลว ดังเพลงไทยสากลบทหนึ่งท่ีสรางแหลงรวมใจเพ่ือเปนแนวทางและคติยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ลุมเจาพระยา 
ลุมเจาพระยาเห็นสายธารา ไหลลองเพียง แตมองหัวใจใหปวน น้ําไหลไป มักไมไหลทวน ชีวิตเรา ไมมี

หวน ไมกลับทวนเหมือนกัน 
 เรา เกิดมา ผูกใจรัก กันดีกวา เพราะวาชีวา แสน สั้น เรา อยาได สะเทือนหัวใจตอกันท้ิงชีวิตอัน สุขใจ 

อยาแตกกันเลยรักไวชมเชย ชิดม่ันจง ผูกพันรักกันดวยใจขอจงเปน เหมือนเชน นกไพรท่ีเหิรบิน        
คูกันไป หัวใจคูกัน 
คุณคาของความสามัคคี 

๑. ความสามัคคีเปนบอเกิดของความสุข 
๒. ความสามัคคีเปนบอเกิดของความเจริญ 
๓. ความสามัคคีเปนบอเกิดของความชนะ 
ความสามัคคีเปนสิ่งท่ีไมตองซ้ือหา แตการไดมาซ่ึงความสามัคคีนั้น มนุษยทุกผูทุกนามจําเปนจะตอง

ไดรับการปลูกฝงต้ังแตปฐมวัย หลักในการปลูกฝงความสามัคคี คือ การสรางใหทุกคนมีวินัย ซ่ึงถือเปนระบบ
สําคัญของการลูกเสือ ท่ีนํามาเปนเครื่องมือของการสรางความสามัคคีดวยดีตลอดมา 
๓. ความเสียสละ (Sacrifice) 

ความเสียสละเปนคุณธรรมข้ันพ้ืนฐานของผูท่ีอยูรวมกันในสังคม ทุกคนในสังคมตองมีน้ําใจเอ้ือเฟอ
เสียสละแบงปนใหแกกัน ไมมีจิตใจคับแคบ เห็นแกตัว ความเสียสละจึงเปนคุณธรรมเครื่องผูกมิตรไมตรี         
ยึดเหนี่ยวจิตใจไว เปนเครื่องมือสรางลักษณะนิสัย ใหเปนคนท่ีเห็นแกประโยชนสุขสวนรวมมากกวาประโยชน
สุขสวนตัว 

ในกระบวนการฝกอบรมของลูกเสือ นอกจากท่ีทุกคนภายในหมูจะตองมีหนาท่ีรับผิดชอบไปคนละอยาง 
เชน นายหมู รองนายหมู พลาธิการ หัวหนาคนครัว คนหาน้ํา และคนรับใชท่ัวไป บุคคลท้ังหมดภายในหมูนี้
จะตองหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนหนาท่ีภายในหมูทุกวัน หรือถาเปนภายในสถานศึกษา ก็อาจจะใช ๑ สัปดาห        
เพ่ือจะทําใหทุกคนเกิดการเรียนรูในหนาท่ีและความรับผิดชอบไดทุกรูปแบบ ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีคนอีกกลุม
หนึ่ง ทําหนาท่ีเปนหมูบริการ คือตองปฏิบัติหนาท่ีในทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิดมรรคผลตอสวนรวม บุคคลกลุม
ดังกลาวนี้ นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบในเรื่องภารกิจตาง ๆ แลว ยังตองแฝงดวยความเสียสละ คือ       
ตองเปนคนจิตอาสาดวย งานท่ีไดรับมอบหมายจึงเกิดความสําเร็จลุลวงไปดวยดี คนท่ีอยูรวมกันเพ่ือความสงบสุข 
ควรจะมีคุณธรรมคือความเสียสละ คือ เสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือสวนรวม เพราะถาตางคนตางเห็นแกตัว  
ไมเห็นแกคนอ่ืนแลว สวนรวมก็จะเดือดรอน เม่ือสวนรวมเกิดความเดือดรอนเสียแลว ความสุขความสงบก็จะ

 

๑๓๑

เกิดข้ึนไดอยางไร ลูกเสือวิสามัญเองก็มีคติพจนของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” (Service to Others) 
เนื่องจากลูกเสือวิสามัญเปนเยาวชนวัยหนุม มีความคิดเปนตัวของตัวเอง สามารถคิดและตัดสินใจไดดวยตนเอง
ในบางโอกาส การท่ีฝกใหคนรุนหนุม - สาว รูจักความเสียสละ โดยการใหบริการและเปนแนวทางไปสูความ
สงบเรียบรอย สังคมจะนาอยู เชน ลูกเสือวิสามัญไปใหบริการในสถานท่ีตาง ๆ เชน สถานีรถไฟ สถานีขนสงรถ
โดยสาร ทาอากาศยาน โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีตํารวจ วัด โรงเรียน ฯลฯ ถือเปนขบวนการและ
รูปแบบของการเสียสละท่ีเปนระบบและเปนประโยชนตอสวนรวม ผูท่ีฝกฝนมาดีในเรื่องของการเสียสละ        
ยอมสละไดโดยงาย ไมตองฝนใจ สามารถท่ีจะนําไดอยางสมํ่าเสมอ และสามารถท่ีจะเสียสละใหไดแมสิ่งอันเปน
ท่ีรักท่ีใหไดโดยยาก มีอวัยวะและชีวิตเปนท่ีสุด เชน การบริจาครางกายใหแกโรงพยาบาล การบริจาคอวัยวะ  
ท่ีสําคัญของรางกาย เชน ดวงตา ไต ฯลฯ เหลานี้ การเสียสละเปนคุณธรรมสําคัญอยางหนึ่งในสังคม เริ่มต้ังแต
ครอบครัวอันเปนหนวยเล็ก ๆ ของสังคม ตองเสียสละความสุขสวนตัวใหแกกัน เสียสละทรัพยสินท่ีหามาได    
ดวยความเหนื่อยยากลําบากใหแกกัน ท้ังในยามปกติและคราวจําเปน ยอนหลังไปเม่ือราว ๆ ๗๐๐ - ๘๐๐ ป 
เม่ือครั้งท่ีพอขุนบางกลางทาว หรือพอขุนบางกลางหาว (คือ พอขุนศรีอินทราทิตย) ตนตระกูลราชวงศพระรวง 
ไดรวมมือกับพอขุนผาเมืองซ่ึงเปนสหายกัน รวมกันขับไลขอมท่ีมายึดผืนแผนดินไทย ท้ังท่ีสุโขทัยและศรีสัชนาลัย 
ทานท้ังสองไดใชแผนในการหลอกลอขาศึกอยางแยบยล จนขอมพายแพออกจากแผนดินไทยไป เม่ือเปนดังนี้ 
ท้ังพอขุนบางกลางทาวและพอขุนผาเมือง ตางคนตางก็แสดงความเสียสละในการไมครองเมืองสุโขทัย ดวยเหตุ
ท่ีทานท้ังสองไดทุมเทเสียสละทําการศึกคูกันมาท้ังสองคน แตพอขุนผาเมืองไดอางวามีพระชายาเปนขอม      
ไมควรท่ีจะเปนกษัตริย ดวยเหตุผลนี้พอขุนบางกลางทาวจึงไดข้ึนครองกรุงสุโขทัยนามวา พอขุนศรีอินทราทิตย 
และอภิเษกสมรสกับแมนางเสือง ท่ีเปนนองของพอขุนผาเมือง นี่คือความเสียสละของท้ังสองกษัตริยไทยท่ีนา
ยกยองเปนอยางยิ่ง ทานท้ังสองทําไปโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน ทานไดเห็นตอประโยชนของชาติ
บานเมืองเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น ผูท่ีเห็นการณไกล ควรพยายามฝกตนใหเปนคนเสียสละ แบงปนวันละนิด       
เปนการสรางนิสัย อุปนิสัยและอัธยาศัยท่ีดีใหแกตนเอง ซ่ึงอุปนิสัยนี้จะคอย ๆ ฝงลึกลงในจิตใจ กลายเปน
อุปนิสัยท่ีม่ันคง ทําลายไดโดยยาก เปนอุปนิสัยประจําตัวตลอดไป แตการเริ่มฝกในลักษณะนี้ ไมใชวาจะเขาสู
ระบบการฝกและอบรมบมนิสัยไดงายนัก คงตองใชเวลา ความอดทน อยางเชนองคสัมมาสัมพุทธเจา                 
เม่ือพระองคทรงตรัสรูแลว ในกาลตอมา มากัณฑกะ ซ่ึงเปนมาทรงขององคสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดรับฟงคําสั่งสอน 
(โปรดสัตว) จนไดบรรลุสําเร็จเปนอรหันตในการตอมา   

ในสมัยพุทธกาล มีพระราชาผูยิ่งใหญพระองคหนึ่ง ไดฟงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เก่ียวกับเรื่องความพอใจและความเสียสละ ทําใหพระราชาปรารถนาท่ีจะไดรับคําชมเชยในเรื่องนี้จาก
พระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงมีกลองเล็ก ๆ อยูใบหนึ่ง ในกลองจะมีลูกกลมเล็ก ๆ อยูขางใน และพระองค       
ก็เก็บกลองใบนี้ใหอยูกับพระองคตลอดเวลา จนเหลาสาวกของพระองคเกิดความสงสัย จึงถามข้ึนวา 

“ทานอาจารยครับ ทําไมทานถึงเก็บกลองเล็ก ๆ ใบนั้นติดตัวทานเสมอครับ ?” 
พระพุทธเจาทรงตอบวา “เราจะสั่นกลองเล็ก ๆ ใบนี้ ในวันท่ีมีคนไดแสดงความเสียสละอันย่ิงใหญ

ใหกับเรา” ทุกคนไดแตสงสัยกันวา คน ๆ นั้นจะเปนใคร ? 
ครั้นพระราชาไดยินพระพุทธเจาตรัสเชนนั้น พระองคก็รับสั่งใหทหารนําชางมาบรรทุกทรัพยสมบัติ

อันมีคามากมาย แลวออกเดินทางเพ่ือไปหาพระพุทธเจา พระราชาปรารถนาท่ีจะถวายทรัพยสมบัติเหลานั้นแด
พระพุทธเจาและมีความประสงคท่ีจะไดรับพรและคําชมเชยจากพระองค ระหวางทาง พระราชาไดพบกับหญิง
ชราคนหนึ่งกําลังถวายบังคมอยู นางไดทูลตอพระราชาวา “ขาแตพระราชาผูยิ่งใหญ หมอมฉันรูสึกหิวมาก        
ขอไดโปรดประทานอาหารใหแกหมอมฉันดวยเถิด” พอพระราชาไดยินก็ทรงหยิบผลทับทิมสุกผลหนึ่งจาก        
ราชพาหนะของพระองค แลวมอบใหกับหญิงชราไป ไมนานหญิงชราคนนั้นก็เดินทางมาพบพระพุทธเจา     
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เกิดข้ึนไดอยางไร ลูกเสือวิสามัญเองก็มีคติพจนของลูกเสือวิสามัญ คือ “บริการ” (Service to Others) 
เนื่องจากลูกเสือวิสามัญเปนเยาวชนวัยหนุม มีความคิดเปนตัวของตัวเอง สามารถคิดและตัดสินใจไดดวยตนเอง
ในบางโอกาส การท่ีฝกใหคนรุนหนุม - สาว รูจักความเสียสละ โดยการใหบริการและเปนแนวทางไปสูความ
สงบเรียบรอย สังคมจะนาอยู เชน ลูกเสือวิสามัญไปใหบริการในสถานท่ีตาง ๆ เชน สถานีรถไฟ สถานีขนสงรถ
โดยสาร ทาอากาศยาน โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีตํารวจ วัด โรงเรียน ฯลฯ ถือเปนขบวนการและ
รูปแบบของการเสียสละท่ีเปนระบบและเปนประโยชนตอสวนรวม ผูท่ีฝกฝนมาดีในเรื่องของการเสียสละ        
ยอมสละไดโดยงาย ไมตองฝนใจ สามารถท่ีจะนําไดอยางสมํ่าเสมอ และสามารถท่ีจะเสียสละใหไดแมสิ่งอันเปน
ท่ีรักท่ีใหไดโดยยาก มีอวัยวะและชีวิตเปนท่ีสุด เชน การบริจาครางกายใหแกโรงพยาบาล การบริจาคอวัยวะ  
ท่ีสําคัญของรางกาย เชน ดวงตา ไต ฯลฯ เหลานี้ การเสียสละเปนคุณธรรมสําคัญอยางหนึ่งในสังคม เริ่มต้ังแต
ครอบครัวอันเปนหนวยเล็ก ๆ ของสังคม ตองเสียสละความสุขสวนตัวใหแกกัน เสียสละทรัพยสินท่ีหามาได    
ดวยความเหนื่อยยากลําบากใหแกกัน ท้ังในยามปกติและคราวจําเปน ยอนหลังไปเม่ือราว ๆ ๗๐๐ - ๘๐๐ ป 
เม่ือครั้งท่ีพอขุนบางกลางทาว หรือพอขุนบางกลางหาว (คือ พอขุนศรีอินทราทิตย) ตนตระกูลราชวงศพระรวง 
ไดรวมมือกับพอขุนผาเมืองซ่ึงเปนสหายกัน รวมกันขับไลขอมท่ีมายึดผืนแผนดินไทย ท้ังท่ีสุโขทัยและศรีสัชนาลัย 
ทานท้ังสองไดใชแผนในการหลอกลอขาศึกอยางแยบยล จนขอมพายแพออกจากแผนดินไทยไป เม่ือเปนดังนี้ 
ท้ังพอขุนบางกลางทาวและพอขุนผาเมือง ตางคนตางก็แสดงความเสียสละในการไมครองเมืองสุโขทัย ดวยเหตุ
ท่ีทานท้ังสองไดทุมเทเสียสละทําการศึกคูกันมาท้ังสองคน แตพอขุนผาเมืองไดอางวามีพระชายาเปนขอม      
ไมควรท่ีจะเปนกษัตริย ดวยเหตุผลนี้พอขุนบางกลางทาวจึงไดข้ึนครองกรุงสุโขทัยนามวา พอขุนศรีอินทราทิตย 
และอภิเษกสมรสกับแมนางเสือง ท่ีเปนนองของพอขุนผาเมือง นี่คือความเสียสละของท้ังสองกษัตริยไทยท่ีนา
ยกยองเปนอยางยิ่ง ทานท้ังสองทําไปโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน ทานไดเห็นตอประโยชนของชาติ
บานเมืองเปนเรื่องสําคัญ ดังน้ัน ผูท่ีเห็นการณไกล ควรพยายามฝกตนใหเปนคนเสียสละ แบงปนวันละนิด       
เปนการสรางนิสัย อุปนิสัยและอัธยาศัยท่ีดีใหแกตนเอง ซ่ึงอุปนิสัยนี้จะคอย ๆ ฝงลึกลงในจิตใจ กลายเปน
อุปนิสัยท่ีม่ันคง ทําลายไดโดยยาก เปนอุปนิสัยประจําตัวตลอดไป แตการเริ่มฝกในลักษณะนี้ ไมใชวาจะเขาสู
ระบบการฝกและอบรมบมนิสัยไดงายนัก คงตองใชเวลา ความอดทน อยางเชนองคสัมมาสัมพุทธเจา                 
เม่ือพระองคทรงตรัสรูแลว ในกาลตอมา มากัณฑกะ ซ่ึงเปนมาทรงขององคสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดรับฟงคําสั่งสอน 
(โปรดสัตว) จนไดบรรลุสําเร็จเปนอรหันตในการตอมา   

ในสมัยพุทธกาล มีพระราชาผูยิ่งใหญพระองคหนึ่ง ไดฟงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เก่ียวกับเร่ืองความพอใจและความเสียสละ ทําใหพระราชาปรารถนาท่ีจะไดรับคําชมเชยในเรื่องนี้จาก
พระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงมีกลองเล็ก ๆ อยูใบหนึ่ง ในกลองจะมีลูกกลมเล็ก ๆ อยูขางใน และพระองค       
ก็เก็บกลองใบนี้ใหอยูกับพระองคตลอดเวลา จนเหลาสาวกของพระองคเกิดความสงสัย จึงถามข้ึนวา 

“ทานอาจารยครับ ทําไมทานถึงเก็บกลองเล็ก ๆ ใบนั้นติดตัวทานเสมอครับ ?” 
พระพุทธเจาทรงตอบวา “เราจะสั่นกลองเล็ก ๆ ใบนี้ ในวันท่ีมีคนไดแสดงความเสียสละอันยิ่งใหญ

ใหกับเรา” ทุกคนไดแตสงสัยกันวา คน ๆ นั้นจะเปนใคร ? 
ครั้นพระราชาไดยินพระพุทธเจาตรัสเชนนั้น พระองคก็รับสั่งใหทหารนําชางมาบรรทุกทรัพยสมบัติ

อันมีคามากมาย แลวออกเดินทางเพ่ือไปหาพระพุทธเจา พระราชาปรารถนาท่ีจะถวายทรัพยสมบัติเหลานั้นแด
พระพุทธเจาและมีความประสงคท่ีจะไดรับพรและคําชมเชยจากพระองค ระหวางทาง พระราชาไดพบกับหญิง
ชราคนหน่ึงกําลังถวายบังคมอยู นางไดทูลตอพระราชาวา “ขาแตพระราชาผูย่ิงใหญ หมอมฉันรูสึกหิวมาก        
ขอไดโปรดประทานอาหารใหแกหมอมฉันดวยเถิด” พอพระราชาไดยินก็ทรงหยิบผลทับทิมสุกผลหนึ่งจาก        
ราชพาหนะของพระองค แลวมอบใหกับหญิงชราไป ไมนานหญิงชราคนนั้นก็เดินทางมาพบพระพุทธเจา     
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๑๓๒

พรอมกับผลทับทิม ขณะเดียวกัน พระราชาก็เดินทางมาถึงเขตอาศรมของพระพุทธเจาพอดีเชนกัน พระราชา
หวังเปนอยางยิ่งท่ีจะไดยินเสียงกลองใบนั้นจากพระพุทธเจา ท้ังนี้ เพราะพระราชาคิดวาพระองคไดนําทรัพย
สมบัติมากมายมาถวายแดพระพุทธเจา หญิงชราเดินเขามาใกลพระพุทธเจาท้ัง ๆ ท่ีตัวเองเดินไมคอยจะไหว 
นางหยิบผลทับทิมสุกแลวนําไปวางไวท่ีแทบพระบาทของพระศาสดา พระองคทรงหยิบกลองเล็กใบนั้นออกมา
และสั่นกลองใหทุกคนไดยิน จากเหตุการณนี้ทําใหพระราชาทรงแปลกพระหฤทัยเปนอยางยิ่ง พระองคทรงถาม
พระพุทธเจาวา 

“พระองคครับ กระผมนําทรัพยสมบัติมากมายมาถวายทาน ทานไมเห็นสั่นกลองเลย แตทานกลับสั่น
กลองเม่ือทานรับผลทับทิมจากหญิงชรา นี่หรือคือความเสียสละ ? ” 

พระพุทธเจาทรงตอบวา “ดูกอนทานมหาบพิตร อันความเสียสละนั้น มิไดหมายถึงสิ่งท่ีเราตองประเมิน
จากปริมาณ แตคุณสมบัติของมันตางหากคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด มหาบพิตรเปนพระราชา มันเปนเรื่องธรรมชาติ
ของพระองคท่ีจะถวายทองคํา แตกับหญิงชราผูนี้แมวาตัวนางจะหิวสักปานใดก็ตาม นางก็ไมยอมทานผลไมนั้น 
แตกลับนํามาถวายใหเรา ท้ัง ๆ ท่ีตัวนางเองก็สามารถทานเพ่ือดับความหิวกระหายนั้นได นี่ชางเปน        
ความเสียสละท่ียิ่งใหญโดยแท ” 
 
 

 
๔. ความกลาหาญ (Bravery) 

วาวท่ีข้ึนสูทองฟาจะตองเปนวาวท่ีสูลม ปลาท่ีวายน้ําจะตองเปนปลาซ่ึงจะตองวายเพ่ือสูกับน้ําไหล 
เพ่ือหาอาหาร การตอสูน้ันเปนความหมายของการมีชีวิตอยู เปนลักษณะของความกาวหนา ความรุงโรจน         
ในชีวิต ไมวาจะเปนสัตวชนิดใดก็ตามจะตองตอสูเพ่ือเอาชีวิตรอด มีสุภาษิตบทหนึ่งกลาวไววา “ชีวิตคือ     
การตอสู ศัตรูคือยากําลัง” เราจะเห็นวาสัตวตาง ๆ ตองมีเลือดนักสู เชน วัวชน ไกชน หรือปลากัด สัตวจําพวกนี้
ตองสูดวยเลือดของนักสูท้ังนั้น ฉะนั้น เม่ือเราเปนชายชาติทหาร เราทุกคนจะตองมีเลือดเปนนักสู ชายไทย     
ทุกคนจะตองมีคติประจําใจไววา “ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวชื่อ” ซ่ึงเราจะตองตอสูท่ีจะไมยอมใหใคร
มารุกรานแผนดินของเรา เราจะตองรวมใจกันตอสูจนถึงท่ีสุด ใหเหมือนกับมดแดงหรือผึ้งซ่ึงหวงรังของตนเอง 
ไมวาผูรุกรานจะตัวใหญหรือตัวเล็กมันก็จะสูท้ังนั้น การตอสูเชนนี้ถาเปนคนก็จะตองมีความกลาหาญ 
ความเปนมาของความกลาหาญ 

คําวา “ความ” เปนคํานาม เชน คดีท่ีตองฟองรองกัน เรียกวา เปนความ เม่ือตามหลังคําบางคําก็จะ
เสริมคํานั้นใหอานไดความยิ่งข้ึน เชน ไมไดความ กินความ เกิดความ ฯลฯ ถาเอาคําวา “ความ” ไปไวขางหนา
คําอ่ืน คํานั้นก็จะเปนคํานามทันที เชน ความคิด ความรัก ความรู ความชอบ และความกลาหาญ เปนตน 

คําวา “กลา” ถาเปนนาม ก็คือตนขาวท่ีเพาะไวเพ่ือแยกไปปลูกในนาแปลงอ่ืน ๆ ถาเปนคุณศัพท หรือ
กิริยาวิเศษ จะหมายความวา เกงกาจ อาจหาญ ไมหวาดกลัวตอภัยตาง ๆ 

คําวา “หาญ” เปนคําคุณศัพท หรือ กิริยาวิเศษ มีความหมายวา กลา เกง กาจ บังอาจ หาญศึก หรือ 
มีความเกงกาจในการตอสู ทําสงคราม 

เม่ือเอาคําวา “ความ” “กลา” “หาญ” มารวมกันจะไดความวา “เปนผูกลาหาญ” หรือมีความเกงกลา
ทะยานอาจหาญ หาญศึก หรืออ่ืน ๆ 

 

“การอุทิศบางสิ่งบางอยางท่ีมากเกินความจําเปน นั่นไมใชความเสียสละ  
แตการท่ีเรายอมเสียสละในสิ่งท่ีเรารัก หรือสิ่งสําคัญสําหรับเรา นั่นคือ ความเสียสละท่ีแทจริง” 

 

 

๑๓๓

ความกลาหาญสามารถทําไดในโอกาส ดังนี ้
เม่ือเราเปนทหาร จะตองมีความองอาจผึ่งผาย สามารถทําหนาท่ีซ่ึงผูบังคับบัญชาสั่งการไดจนสําเร็จ

เรียบรอย โดยไมหวาดหวั่นตออันตรายใด ๆ ท้ังสิ้น แมจะเปนการเสี่ยงชีวิตก็ยอม เม่ือเรามิไดเปนทหาร       
เราจะตองไมหวั่นเกรงตอกิจการงานท่ีเราทํา ไมวางานนั้นทุกขลําบากเพียงใด เราก็สามารถทําได การตัดสินใจ
เด็ดขาด แตเราตองกลาหาญในเรื่องของความดี สวนความชั่วนั้นไมจําเปนตองกลาหาญ 
ความหมายของความกลาหาญคือ 

ความองอาจผึ่งผาย ทําหนาท่ีของตนจนเปนผลสําเร็จ ดวยความต้ังใจกระทําจริงปราศจาก          
ความหวาดหวั่นตออันตรายท่ีขวางหนาหรือเกิดข้ึนในขณะกระทํา ดังนี้ ไดชื่อวาบุคคลผูนั้นมี “ความกลาหาญ” 
ความกลาหาญปรากฏออกมาเปน ๒ ลักษณะคือ 

๑. ความกลาหาญในลักษณะยุทธจริยา เปนความกลาหาญแบบนักรบ แสดงออกในการตอสูกับศัตรู 
เพ่ือคุมครองปองกันบุคคล หมูคณะหรือประเทศชาติ เชน การตอสูกับโจรผูราย การตอสูกับสัตวราย เชน เสือ 
และการตอสูกับศัตรูผูรุกราน ดังท่ีนักรบไดปฏิบัติมาแลวในทามกลางศึกสงคราม 

๒. ความกลาหาญในลักษณะธรรมจริยา เปนความกลาหาญผจญอันตราย เพ่ือชวยเหลือและกระทํา
ความดี เชน ชวยดับเพลิง ชวยคนตกน้ํา และความกลาหาญท่ีจะรักษาความยุติธรรม ความกลาหาญท่ีจะพูด
ความจริง ความกลาหาญท่ีจะสํารวมตนใหพนจากความชั่ว สวนความกลาทํา กลาพูด ในทางท่ีผิด ท่ีเลว เชน
กลาลักขโมย กลาปลนสะดม กลาทะเลาะวิวาททํารายผูอ่ืน รวมความแลวเปนกลาเพ่ือทําลาย เปนกลาแบบ
อันธพาล ไมใชความกลาหาญ เปนความข้ีขลาด ไมกลาเผชิญความดี 
 
 
 
คุณของความกลาหาญ 

• ในเวลาปกติ ความกลาหาญเปนเสมือนเครื่องประดับทําใหองอาจ สงาผาเผย มีความหนักแนน
เหมือนราชสีห ไมเปนทาสของความกลัว ไมตกใจงายเหมือนกระตายต่ืนตูม 

• ในการสมาคม ความกลาหาญจะทําใหเปนตัวของตัวเอง ไมหวาดหวั่นครั่นครามขามขยาด สามารถ
พูดชี้แจงหรือสนทนาไดเต็มภาคภูมิ ไมสะทกสะทาน ประหมา ขาสั่น ปากสั่น 

• ในการอาชีพ ความกลาหาญทําใหตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย รวดเร็ว ไมลังเล กลาท่ีจะเผชิญ      
ความยากลําบากและอันตราย จึงเปนเหตุใหประกอบการงานท่ีใหญโต ต้ังตนเปนหลักฐาน เชน สามารถต้ัง
โรงเลื่อย รานคา และประกอบการเกษตรท่ีเปนปกแผน 

• ในเวลามีอันตราย ความกลาหาญเปนดุจมนตขลังท่ีจะสะกดศัตรูใหงงงัน ไมกลาขมเหง ทําราย       
ถาเกิดการตอสูข้ึน ความกลาหาญจะเปนดุจอาวุธวิเศษท่ีชวยกําจัดศัตรูใหพินาศทันที คงเคยเห็นสุนัขหลายตัว
ไมกลากัดสุนัขตัวเล็กท่ีกลาสู ซ่ึงหลงถ่ินมาตัวเดียว ความกลาหาญเทานั้นท่ีจะบันดาลใหชายเปนวีรบุรุษและ
หญิงเปนวีรสตรี ดุจเทพเจาท่ีมีผูเคารพบูชา เชน พระนางศรีสุริโยทัย ทาวสุรนารี ทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทร 
พอขุนรามคําแหงมหาราช พระนเรศวรมหาราช และพระเจากรุงธนบุรี เปนตน 

ความกลาหาญท่ีแทจริง ท่ีจะทําใหบุคคลท่ีนารักนาเคารพ ทําใหผูชนะไดรับความนิยม ทําใหผูแพไดรับ
ความเห็นใจ เพราะความกลาหาญนี้ ตองประกอบดวยความสุภาพ ออนโยน ไมเอาเปรียบใคร ไมทํารายผูไมมี
โอกาสตอสู 

“ทหารจะตองกลาแบบนักรบ เพ่ือคุมครอง  
และกลาหาญแบบธรรมจริยา เพ่ือทําความดีอยูเสมอ” 
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๑๓๓

ความกลาหาญสามารถทําไดในโอกาส ดังนี ้
เม่ือเราเปนทหาร จะตองมีความองอาจผึ่งผาย สามารถทําหนาท่ีซ่ึงผูบังคับบัญชาสั่งการไดจนสําเร็จ

เรียบรอย โดยไมหวาดหวั่นตออันตรายใด ๆ ท้ังสิ้น แมจะเปนการเสี่ยงชีวิตก็ยอม เม่ือเรามิไดเปนทหาร       
เราจะตองไมหวั่นเกรงตอกิจการงานท่ีเราทํา ไมวางานนั้นทุกขลําบากเพียงใด เราก็สามารถทําได การตัดสินใจ
เด็ดขาด แตเราตองกลาหาญในเรื่องของความดี สวนความชั่วนั้นไมจําเปนตองกลาหาญ 
ความหมายของความกลาหาญคือ 

ความองอาจผึ่งผาย ทําหนาท่ีของตนจนเปนผลสําเร็จ ดวยความต้ังใจกระทําจริงปราศจาก          
ความหวาดหวั่นตออันตรายท่ีขวางหนาหรือเกิดข้ึนในขณะกระทํา ดังนี้ ไดชื่อวาบุคคลผูนั้นมี “ความกลาหาญ” 
ความกลาหาญปรากฏออกมาเปน ๒ ลักษณะคือ 

๑. ความกลาหาญในลักษณะยุทธจริยา เปนความกลาหาญแบบนักรบ แสดงออกในการตอสูกับศัตรู 
เพ่ือคุมครองปองกันบุคคล หมูคณะหรือประเทศชาติ เชน การตอสูกับโจรผูราย การตอสูกับสัตวราย เชน เสือ 
และการตอสูกับศัตรูผูรุกราน ดังท่ีนักรบไดปฏิบัติมาแลวในทามกลางศึกสงคราม 

๒. ความกลาหาญในลักษณะธรรมจริยา เปนความกลาหาญผจญอันตราย เพ่ือชวยเหลือและกระทํา
ความดี เชน ชวยดับเพลิง ชวยคนตกน้ํา และความกลาหาญท่ีจะรักษาความยุติธรรม ความกลาหาญท่ีจะพูด
ความจริง ความกลาหาญท่ีจะสํารวมตนใหพนจากความชั่ว สวนความกลาทํา กลาพูด ในทางท่ีผิด ท่ีเลว เชน
กลาลักขโมย กลาปลนสะดม กลาทะเลาะวิวาททํารายผูอ่ืน รวมความแลวเปนกลาเพ่ือทําลาย เปนกลาแบบ
อันธพาล ไมใชความกลาหาญ เปนความข้ีขลาด ไมกลาเผชิญความดี 
 
 
 
คุณของความกลาหาญ 

• ในเวลาปกติ ความกลาหาญเปนเสมือนเครื่องประดับทําใหองอาจ สงาผาเผย มีความหนักแนน
เหมือนราชสีห ไมเปนทาสของความกลัว ไมตกใจงายเหมือนกระตายต่ืนตูม 

• ในการสมาคม ความกลาหาญจะทําใหเปนตัวของตัวเอง ไมหวาดหวั่นครั่นครามขามขยาด สามารถ
พูดชี้แจงหรือสนทนาไดเต็มภาคภูมิ ไมสะทกสะทาน ประหมา ขาสั่น ปากสั่น 

• ในการอาชีพ ความกลาหาญทําใหตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย รวดเร็ว ไมลังเล กลาท่ีจะเผชิญ      
ความยากลําบากและอันตราย จึงเปนเหตุใหประกอบการงานท่ีใหญโต ต้ังตนเปนหลักฐาน เชน สามารถต้ัง
โรงเลื่อย รานคา และประกอบการเกษตรท่ีเปนปกแผน 

• ในเวลามีอันตราย ความกลาหาญเปนดุจมนตขลังท่ีจะสะกดศัตรูใหงงงัน ไมกลาขมเหง ทําราย       
ถาเกิดการตอสูข้ึน ความกลาหาญจะเปนดุจอาวุธวิเศษท่ีชวยกําจัดศัตรูใหพินาศทันที คงเคยเห็นสุนัขหลายตัว
ไมกลากัดสุนัขตัวเล็กท่ีกลาสู ซ่ึงหลงถ่ินมาตัวเดียว ความกลาหาญเทาน้ันท่ีจะบันดาลใหชายเปนวีรบุรุษและ
หญิงเปนวีรสตรี ดุจเทพเจาท่ีมีผูเคารพบูชา เชน พระนางศรีสุริโยทัย ทาวสุรนารี ทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทร 
พอขุนรามคําแหงมหาราช พระนเรศวรมหาราช และพระเจากรุงธนบุรี เปนตน 

ความกลาหาญท่ีแทจริง ท่ีจะทําใหบุคคลท่ีนารักนาเคารพ ทําใหผูชนะไดรับความนิยม ทําใหผูแพไดรับ
ความเห็นใจ เพราะความกลาหาญนี้ ตองประกอบดวยความสุภาพ ออนโยน ไมเอาเปรียบใคร ไมทํารายผูไมมี
โอกาสตอสู 

“ทหารจะตองกลาแบบนักรบ เพ่ือคุมครอง  
และกลาหาญแบบธรรมจริยา เพ่ือทําความดีอยูเสมอ” 
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ตัวอยางท่ี ๑ ชาวบานบางระจัน ไดรวมคนไทยท่ีถูกพมาขมเหงรังแก เม่ือคราวพมายกมารุกราน
ประเทศไทย และลอมกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๓๐๙ หัวหนาของชาวบานบางระจันเปนชาวบานท้ังสิ้น คือ      
นายแทน นายโชติ นายเมือง ขุนสรรค พันเรือง นายทองเหม็น นายจันทรหนวดเข้ียว และนายทองแสงใหญ         
ไดชวยกันจัดคายบางระจันข้ึน สามารถรบชนะกองทหารพมาไดหลายครั้งและสูอยูไดเปนเวลานาน ผลท่ีสุด       
แมจะถูกพมาทําลายคายบางระจันลงได แตความกลาหาญท่ีชาวบานบางระจันไดประกอบวีรกรรมข้ึนไว         
ยังเปนเกียรติประวัติท่ีกึกกองรุงโรจนย่ิงกวาสมัยใด ๆ เพราะชาวบานแท ๆ ก็ยังเอาชนะกองทัพขาศึกได        
ซ่ึงเปนผลของความกลาหาญแท ๆ 

ตัวอยางท่ี ๒ พระนเรศวรมหาราชกับพระเอกาทศรถราชอนุชา เม่ือคราวยกกองทัพใหญออกไปตอสู 
กับพระมหาอุปราชาแหงพมาซ่ึงยกกองทัพมาตีเมืองไทย แตเวลานั้นชางพระท่ีนั่งตกมันอาละวาดวิ่งรุกเขาไปใน
กองทัพขาศึกท้ัง ๒ เชือก แมทัพนายกองตามไมทัน พระองคเสด็จตะลุยเขาไปแตลําพังจนถึงหนาชางพระมหา
อุปราชา กระทํายุทธหัตถี และทรงฟนดวยพระแสงของาวถูกพระมหาอุปราชา ขาดสะพายแลงสิ้นพระชนมอยู
กับคอชาง สมเด็จพระเอกาทศรถก็ไดทรงฟนมังจาปะโร พ่ีเลี้ยงพระมหาอุปราชาตายอยูกับคอชางเหมือนกัน      
พอกองทัพไทยตามไปทันก็เขาตะลุมบอนโจมตีจนพมาแตกพายยับเยิน 

การท่ีทรงเอาชนะขาศึกแตลําพัง ๒ พระองค ในครั้งนี้ เปนความองอาจกลาหาญของพระองคอยางยิ่ง 
วีรกรรมท่ีพระองคทรงกระทําใหแกชาติไทยในครั้งนั้น ยังคงประทับใจแกประชาชนชาติไทยอยูชั่วกาลนาน 

ความจริงแลว สถานการณไมเคยสรางผูนําอยางท่ีใคร ๆ คิด ไมเชนนั้นเราคงมีผูนําผุดข้ึนมาใหเห็น
มากมายเพราะสถานการณตาง ๆ เกิดข้ึนไมเวนแตละวัน แตสิ่งท่ีสรางผูนําอยางแทจริง คือ “ความกลาหาญ” 
หรือ “Courage” ของผูนําตางหาก กอนอ่ืนตองไมสับสนระหวางผูบริหารหรือหัวหนากับผูนํา เพราะคนท่ีเปน
ผูบริหารหรือเปนหัวหนา อาจไมมีความเปนผูนําท่ีควร อยางท่ีหลายคนอาจเคยไดยินในวงนินทาลับหลังเจานาย
วา “ขาด Leadership” แตมีปจจัยหลายอยางท่ีทําใหคนเหลานี้ ไดกาวข้ึนสูความเปนเจาคนนายคน ไมวาจะ
เปนเพราะอาวุโสไดท่ี หรือมีเสนสายดี หรือเรียนมาสูงกวาคนอ่ืน และอะไรอีกหลายอยาง แตก็ไมไดแปลวา
ลูกนองของหัวหนาท่ีขาดความเปนผูนําเหลาน้ี จะยินยอมพรอมใจยกยองใหเปนผูนําในดวงใจ และพรอมจะ 
บุกน้ําลุยไฟ กาวขามอุปสรรคท้ังหลายแบบถึงไหนถึงกัน 
นิยามความ “กลา” 

คําท่ีปรากฏคูกับความกลาในทุกครั้งท่ีมีการอธิบายวาความกลาหาญคืออะไร คือคําวา “ความกลัว” 
ซ่ึงจะวาไปแลว ความกลาและความกลัว อยูบนมาตรวัดอันเดียวกัน เพียงแตอยูฝงตรงกันขาม ซ่ึงสถานการณ
หนึ่ง ๆ หากความกลัวถึงขีดสุดโดยไมมีความกลาเลย ก็จะทําใหคนคนนั้นไปแอบหลบสงบปากสงบคําอยูซอกใด
ซอกหนึ่ง ปลอยทุกอยางใหเปนไปโดยตนเองไมเขาไปมีสวนเก่ียวของ แตหากความกลาถึงขีดสุดโดยไมมี     
ความกลัวเลย ก็จะทําใหคนคนนั้นลุกข้ึนแสดงความคิดเห็นอยางฉะฉาน หรือแสดงบทบาทอยางเต็มท่ี ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดอํานาจพิเศษท่ีจะทําใหคนท่ี “กลา ๆ กลัว ๆ” หรือคนท่ีกลัวสุดขีดทําตามคําสั่งได 

Ambrose Redmoon ซ่ึงเปนนามปากกาของ Jame Neil Hollingworth (ค.ศ. ๑๙๙๓ - ๑๙๙๖) 
นักคิดนักเขียนท่ีมีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง ใหคําอธิบายความกลาหาญ ซ่ึงเปนท่ีกลาวขวัญมากท่ีสุดนิยามหนึ่งวา 
“ความกลาหาญนั้น ไมใชการปราศจากความกลัว แตเปนการมองเห็นวามีอะไรบางอยางท่ีสําคัญย่ิงไปกวา
ความกลัว” นั่นหมายความวา คนท่ีมีความกลาหาญก็กลัวเหมือนกัน เพียงแตตองลงมือทําอะไรบางอยางท่ี
สําคัญยิ่งใหญกวาความกลัว และทําใหอีกหลายคํานิยามสรุปวา ความกลาหาญคือ “จิตใจท่ีพรอมจะ
เผชิญหนากับความกลัว และภยันตรายท้ังหลาย” 

อริสโตเติลไดยกยองความกลาหาญวา เปนตนกําเนิดแหงคุณธรรม (Virtues) ท้ังหลาย ท้ังนี้เนื่องจาก
การรักษาคุณธรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนความยุติธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ความม่ันคงตอหลักการ การเห็น
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ประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตนนั้น ทําไดยากกวาการละเมิดหรือละท้ิงคุณธรรมเหลานี้ และตองอาศัย
ความกลาหาญเทานั้นท่ีจะดํารงคุณธรรมเหลานี้ใหเกิดข้ึนภายในองคกร และความกลาหาญนี้จะทําใหคน
เอาชนะความลุมหลง เยายวนตาง ๆ และยึดถือแตสิ่งท่ีดีงามโดยไมสั่นคลอน...ดังเชนท่ีอริสโตเติลกลาววา  
“คนกลาอดทนตอบาดแผล และแมกระท่ังความตายท่ีอาจอยูเบ้ืองหนา เพราะส่ิงท่ีจะทําเปนส่ิงท่ีสมควร
จะตองทํา และหากจะไมทําก็จะเปนการเสียเกียรติยศของตนเอง” 

ความกลาหาญนี้เอง ทําใหผูอ่ืนเกิดความศรัทธา เลื่อมใส โดยเฉพาะในกลุมคนท่ีไมคอยมีความกลาหาญ
เพราะเห็นวาเปนคนท่ีกลาทําในสิ่งท่ีคนอ่ืน ๆ หลบเลี่ยง และแมแตในกลุมคนท่ีมีความกลาหาญเหมือนกัน ก็ยิ่ง
ใหการยอมรับนับถือและมีความเกรงใจ เพราะถือวาเปนคนท่ีอยูในระดับเดียวกัน มีจิตใจนานับถือเหมือนกัน  
ดวยเหตุนี้ความกลาหาญจึงเปนคุณสมบัติอันสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหตนเองมีความเปนผูนําและทําใหคน
อ่ืน ๆ ยอมท่ีจะเปนผูตามอยางเต็มใจ แมหลายคนอาจเห็นวา คุณสมบัติท่ีจะทําใหคนเปนผูนําท่ีดีนั้นมีอีกหลาย
ประการ เชน การมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล (Visionary) การมีความรู ความสามารถอยางโดดเดน (Expertise) 
การมีทักษะดานการสื่อสาร และความสัมพันธระหวางบุคคล (Communication and Interpersonal Skills) 
แตคุณสมบัติเหลานี้ก็เปนเพียงแคองคประกอบ เพราะบรรดากุนซือและหลงจูท้ังหลาย ก็ลวนแตมีคุณสมบัติ
ท่ีวาเหลานี้ แตสิ่งท่ีขาดไปคือ ความกลาหาญท่ีจะตัดสินใจลงมือทํา 
ท่ีมาของความกลา 

แหลงกําเนิดพลังความกลาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สิ่งท่ีนักจิตวิทยาเรียกวา Internal Locus of Control  
ซ่ึงหมายถึงความเชื่อของแตละคนวา ผลลัพธตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากอํานาจการตัดสินใจ และการกระทําของ
ตนเองมากนอยแคไหน สําหรับคนท่ีเชื่อวาทุกอยางเกิดจากตนเองเปนผูกําหนด ไมใชโชคชะตาฟาลิขิต หรือ
สภาพแวดลอมอ่ืนใด ก็จะเปนคนท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง มีความกลาท่ีจะตัดสินใจและลงมือทํา คนท่ีเชื่อใน 
Internal Locus of Control มักจะเปนคนท่ีบอกตนเองเสมอวา ถึงเวลาท่ีจะตองตัดสินใจทําอะไรแลวหรือยัง 
และเปนคนท่ีรูสึกตัวเสมอวาตนเองตองเปนคนตัดสินใจ ซ่ึงความรูสึกเชนนี้ไมไดเกิดข้ึนกับคนทุกคน หลายครั้ง
ท่ีเหตุการณความไมปกติเกิดข้ึน ไมวาจะเปนความวุนวายประจําวันท่ัวไป หรือเกิดเหตุการณรายแรงข้ันวิกฤต 
กลุมคนท่ีมี Internal Locus of Control สูง จะเปนคนท่ีพยายามเขามามีบทบาทในการแกไข ในขณะท่ีคน      
อ่ืน ๆ ท่ีรวมสถานการณอาจยืนดูอยูเฉย ๆ แมจะไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ซ่ึงคนเหลานี้จะไมรูสึกวาตนเอง
ตองเปนผูท่ีตัดสินใจทําอะไรหรือเขาไปมีสวนรวมในการแกไขสถานการณอยางไร เราจึงเห็นวาในการเกิด
เหตุการณแตละครั้ง จะมีคนแบงออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ กลุมท่ียืนดูอยูเฉย ๆ กับอีกกลุมหนึ่งท่ีพยายาม     
ลงมือทําอะไรเพ่ือแกไขสถานการณ และอาจเห็นตรงกันบางหรือขัดแยงกันบาง แตคนกลุมนี้เปนกลุมท่ีกลา
ออกมารวมกันตัดสินใจ และคนกลุมนี้เองท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปนผูนําในโอกาสตอ ๆ ไป 

การมองโลกในแงดี (Optimism) เปนอีกลักษณะหนึ่งท่ีทําใหคนเกิดความกลา เพราะคนท่ีมองโลก       
ในแงดี ในหัวใจจะมีคําวา “เปนไปได” มากกวา “เปนไปไมได” อยางท่ีฝรั่งเรียกวา “Can - do Mentality” 
ทําใหมองเห็นสิ่งรอบตัวเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค หรือแมจะเห็นอุปสรรคก็สามารถมองเห็นหนทางใน      
การกาวขามผานไปได และการมองโลกในแงดีนี้เองท่ีจะทําใหควบคุมความขลาดกลัวได สิ่งท่ีตามมาคือความกลา
ท่ีจะลงมือทํา ในขณะท่ีคนมองโลกในแงราย (Pessimism) ก็จะมองเห็นทุกอยางเปนอุปสรรค มองเห็นทางท่ีจะ
ลมเหลวมากกวาทางท่ีจะสําเร็จ และในท่ีสุดจะไมลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรท่ียิ่งใหญ อยางดีก็แคประคับประคอง
ใหพออยูรอดไป 
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๑๓๕

ประโยชนสวนรวมกอนประโยชนสวนตนนั้น ทําไดยากกวาการละเมิดหรือละท้ิงคุณธรรมเหลานี้ และตองอาศัย
ความกลาหาญเทาน้ันท่ีจะดํารงคุณธรรมเหลานี้ใหเกิดข้ึนภายในองคกร และความกลาหาญนี้จะทําใหคน
เอาชนะความลุมหลง เยายวนตาง ๆ และยึดถือแตสิ่งท่ีดีงามโดยไมสั่นคลอน...ดังเชนท่ีอริสโตเติลกลาววา  
“คนกลาอดทนตอบาดแผล และแมกระท่ังความตายท่ีอาจอยูเบ้ืองหนา เพราะส่ิงท่ีจะทําเปนส่ิงท่ีสมควร
จะตองทํา และหากจะไมทําก็จะเปนการเสียเกียรติยศของตนเอง” 

ความกลาหาญนี้เอง ทําใหผูอ่ืนเกิดความศรัทธา เลื่อมใส โดยเฉพาะในกลุมคนท่ีไมคอยมีความกลาหาญ
เพราะเห็นวาเปนคนท่ีกลาทําในสิ่งท่ีคนอ่ืน ๆ หลบเลี่ยง และแมแตในกลุมคนท่ีมีความกลาหาญเหมือนกัน ก็ยิ่ง
ใหการยอมรับนับถือและมีความเกรงใจ เพราะถือวาเปนคนท่ีอยูในระดับเดียวกัน มีจิตใจนานับถือเหมือนกัน  
ดวยเหตุนี้ความกลาหาญจึงเปนคุณสมบัติอันสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหตนเองมีความเปนผูนําและทําใหคน
อ่ืน ๆ ยอมท่ีจะเปนผูตามอยางเต็มใจ แมหลายคนอาจเห็นวา คุณสมบัติท่ีจะทําใหคนเปนผูนําท่ีดีนั้นมีอีกหลาย
ประการ เชน การมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล (Visionary) การมีความรู ความสามารถอยางโดดเดน (Expertise) 
การมีทักษะดานการสื่อสาร และความสัมพันธระหวางบุคคล (Communication and Interpersonal Skills) 
แตคุณสมบัติเหลานี้ก็เปนเพียงแคองคประกอบ เพราะบรรดากุนซือและหลงจูท้ังหลาย ก็ลวนแตมีคุณสมบัติ
ท่ีวาเหลานี้ แตสิ่งท่ีขาดไปคือ ความกลาหาญท่ีจะตัดสินใจลงมือทํา 
ท่ีมาของความกลา 

แหลงกําเนิดพลังความกลาท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สิ่งท่ีนักจิตวิทยาเรียกวา Internal Locus of Control  
ซ่ึงหมายถึงความเชื่อของแตละคนวา ผลลัพธตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนมาจากอํานาจการตัดสินใจ และการกระทําของ
ตนเองมากนอยแคไหน สําหรับคนท่ีเชื่อวาทุกอยางเกิดจากตนเองเปนผูกําหนด ไมใชโชคชะตาฟาลิขิต หรือ
สภาพแวดลอมอ่ืนใด ก็จะเปนคนท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง มีความกลาท่ีจะตัดสินใจและลงมือทํา คนท่ีเชื่อใน 
Internal Locus of Control มักจะเปนคนท่ีบอกตนเองเสมอวา ถึงเวลาท่ีจะตองตัดสินใจทําอะไรแลวหรือยัง 
และเปนคนท่ีรูสึกตัวเสมอวาตนเองตองเปนคนตัดสินใจ ซ่ึงความรูสึกเชนนี้ไมไดเกิดข้ึนกับคนทุกคน หลายครั้ง
ท่ีเหตุการณความไมปกติเกิดข้ึน ไมวาจะเปนความวุนวายประจําวันท่ัวไป หรือเกิดเหตุการณรายแรงข้ันวิกฤต 
กลุมคนท่ีมี Internal Locus of Control สูง จะเปนคนท่ีพยายามเขามามีบทบาทในการแกไข ในขณะท่ีคน      
อ่ืน ๆ ท่ีรวมสถานการณอาจยืนดูอยูเฉย ๆ แมจะไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน ซ่ึงคนเหลานี้จะไมรูสึกวาตนเอง
ตองเปนผูท่ีตัดสินใจทําอะไรหรือเขาไปมีสวนรวมในการแกไขสถานการณอยางไร เราจึงเห็นวาในการเกิด
เหตุการณแตละครั้ง จะมีคนแบงออกเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ กลุมท่ียืนดูอยูเฉย ๆ กับอีกกลุมหนึ่งท่ีพยายาม     
ลงมือทําอะไรเพ่ือแกไขสถานการณ และอาจเห็นตรงกันบางหรือขัดแยงกันบาง แตคนกลุมนี้เปนกลุมท่ีกลา
ออกมารวมกันตัดสินใจ และคนกลุมนี้เองท่ีมีแนวโนมท่ีจะเปนผูนําในโอกาสตอ ๆ ไป 

การมองโลกในแงดี (Optimism) เปนอีกลักษณะหนึ่งท่ีทําใหคนเกิดความกลา เพราะคนท่ีมองโลก       
ในแงดี ในหัวใจจะมีคําวา “เปนไปได” มากกวา “เปนไปไมได” อยางท่ีฝรั่งเรียกวา “Can - do Mentality” 
ทําใหมองเห็นสิ่งรอบตัวเปนโอกาสมากกวาอุปสรรค หรือแมจะเห็นอุปสรรคก็สามารถมองเห็นหนทางใน      
การกาวขามผานไปได และการมองโลกในแงดีนี้เองท่ีจะทําใหควบคุมความขลาดกลัวได สิ่งท่ีตามมาคือความกลา
ท่ีจะลงมือทํา ในขณะท่ีคนมองโลกในแงราย (Pessimism) ก็จะมองเห็นทุกอยางเปนอุปสรรค มองเห็นทางท่ีจะ
ลมเหลวมากกวาทางท่ีจะสําเร็จ และในท่ีสุดจะไมลงมือเปลี่ยนแปลงอะไรท่ียิ่งใหญ อยางดีก็แคประคับประคอง
ใหพออยูรอดไป 
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๑๓๖

นอกจากนี้ความสําเร็จในอดีต (Past Success) เปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะทําใหคนเกิด
ความม่ันใจ และเกิดความกลาในการคิดหรือลงมือทําอะไรท่ียากกวาเดิม ใหญกวาเดิม โดยยึดวิธีการแหง
ความสําเร็จท่ีเคยทําผานมาเปนแบบอยาง ดวยเหตุนี้ คนท่ีมีความกลาหาญมักเคยผานการทํางานยาก ๆ หรือ
งานใหญ ๆ มาแลว และเกิดการสั่งสมประสบการณรวมท้ังสั่งสมความม่ันใจ และรูสึกวาตนเองสามารถควบคุม
สิ่งท่ีกําลังจะทําและสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึนไดอยางม่ันใจ ซ่ึงในการฝกเด็กใหมีความม่ันใจและมีความกลานั้น 
มักจะทําดวยการคอย ๆ ใหงานท่ียากข้ึนทีละนอย และคอยประคับประคองใหงานแตละชิ้นสําเร็จลงใหได       
ซ่ึงจะทําใหเด็กคอย ๆ สะสมความกลาและความม่ันใจในท่ีสุด ความรูและความชํานาญเปนแหลงกําเนิดของ
ความกลาหาญท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึง เพราะความรูและความชํานาญไมวาจะในศาสตรใดหรือสาขาใด และ    
ยิ่งหลากหลายศาสตรก็จะยิ่งทําใหเกิดความม่ันใจและความกลาท่ีจะทําสิ่งใด ๆ มากข้ึน เพราะความรูและ 
ความชํานาญทําใหขอบเขตของความไมรูลดนอยลง และจะทําใหความกลัวซ่ึงเกิดจากความไมรูลดลงดวย
เชนกัน ดวยเหตุนี้จึงมักเห็นวาผูท่ีเรียนมาก อานมาก รูมาก มักจะมีความม่ันใจ และมีความกลาคิด กลาทํา        
สิ่งใด ๆ มากกวาคนอ่ืน 
ส่ิงท่ีผูนําควรจะกลา 

แมความกลาหาญจะเปนแตเพียงความสามารถในการเอาชนะความกลัวในสิ่งตาง ๆ แตความกลาก็มี
หลายประเภท ข้ึนอยูกับวาสิ่งท่ีกําลังกลัวอยูนั้นคืออะไร หากเปนแตเพียงปญหาหรืออุปสรรคเล็กนอย     
ความกลาท่ีแสดงออกมาก็คงเปนเรื่องปกติธรรมดาท่ัวไปท่ีไมไดรับการกลาวขวัญอะไรมากมายนัก แตความ 
กลาหาญท่ีถือเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของผูนํา คือ ความกลาท่ีจะเปนผูรับผิดชอบตอสิ่งตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน      
กับองคกรหรือสวนงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู โดยเฉพาะความผิดพลาดหรือความลมเหลวท่ีเกิดข้ึน โดยไม       
ปายโทษไปท่ีผูอ่ืน และทําใหความผิดเหลานั้นถูกซัดตอลงไปเปนทอด ๆ จนในท่ีสุดลูกนองระดับลางตองรับ
ความผิดนั้นไปอยางหลีกเลี่ยงไมได หัวหนาลักษณะเชนนี้ มักลืมไปวาหนาท่ีของหัวหนาคืออะไร และอาจเขาใจ
แตเพียงวาหนาท่ีของหัวหนาคือการคุมลูกนองใหทํางาน ไมไดรูสึกวาตนเองตองเปนผูรับผิดชอบตอผลงาน      
ตาง ๆ ท่ีลูกนองเปนคนทําออกมาท้ังหมด หัวหนาท่ีขาดความกลาในการรับผิดชอบแทนลูกนองเชนนี้ โอกาสท่ี
จะไดใจลูกนอง และเขาไปนั่งเปนผูนําในใจลูกนองอยางแทจริงนั้นยากย่ิง เพราะลูกนองรูดีวาตนเองจะไมได     
รับการปกปองหรือดูแลจากหัวหนาของตนเอง การทํางานในองคกรนั้นจะเปนไปไดดวยความหวาดกลัว 
ความรูสึกไมปลอดภัย (Unsecured) แกงแยงเพ่ือสรางผลงานและโยนความผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด ทําให
โอกาสในการสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีมในองคกรนั้นเปนไปไดยาก ในทางตรงกันขาม หัวหนาท่ี
ออกมายอมรับในความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแมจะเปนความผิดของลูกนอง เพราะสํานึกในความรับผิดชอบท่ีมี      
ติดมาในตําแหนง ลูกนองท่ีทําผิดพลาดอาจกลับรูสึกละอาย จดจําเปนบทเรียน ทุมเทในการทํางานเพ่ือไมให
เกิดความผิดพลาดซํ้าอีก มีความจงรักภักดีและซาบซ้ึงท่ีหัวหนาออกมารับความผิดแทนตนเอง  

ความกลาหาญในการแสดงความรับผิดชอบ ไมเพียงแตเปนการเอาชนะความกลัวท่ีตนเองจะไดรับ
ความเสียหาย เสียชื่อหรือเสียหนา แตยังเปน Self - Empowerment หรือการเพ่ิมอํานาจใหแกตนเอง 
โดยเฉพาะอํานาจท่ีจะกุมหัวใจลูกนอง และกุมชะตากรรมขององคกร 
 
 
 
 

 

 

๑๓๗

๕. ไมตรีจิต (Goodwill) 
ลูกเสือ ชื่อนี้มีความหมายและมีศาสตรท่ีสําคัญท่ีแฝงอยูในทุกแขนงและในทุกประเภทของลูกเสือ        

ชื่อลูกเสือเปนตัวบงบอกวาเปนกิจกรรม และตองเปนกิจกรรมท่ีตอบสนองพรอมท้ังสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูเขารวมในกิจกรรมนั้น ๆ ไดอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน ท้ังเกิดการเรียนรู แตในความเปนจริงของกิจกรรม
ลูกเสือนั้น “วิชาการ” อันบงบอกท่ีมาท่ีไป คุณสมบัติ คุณลักษณะ เนื้อหาสาระของแตละกิจกรรม ลวนเปน
พ้ืนฐานกอกําเนิดมาจากความเปนวิชาการท้ังนั้น ผิดกันท่ีตรงกิจกรรมลูกเสือเปนวิชาการท่ีเคลื่อนไหวไดและ      
เปนวิทยาศาสตร หมายความวาเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา ทักษะตาง ๆ ของลูกเสือ คนไมเขาใจดูวาเปน
กิจกรรมท่ีลาสมัย แตในความเปนจริงแลวกิจกรรมลูกเสือ เชน บุกเบิก การผจญภัย การบันเทิง แผนท่ี - เข็มทิศ 
ฯลฯ ลวนแลวแตมีปรัชญาของการดํารงชีวิตอยูรอดอยางชาญฉลาดและสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนาได  
ความล้ําลึกของการลูกเสือกาวหนาไปไกลมากกวา ซ่ึงในเรื่องนี้ถือวาตนแบบท่ีมาจากประเทศอังกฤษท่ีเปน
ประเทศมหาอํานาจในทุก ๆ เรื่อง ต้ังแตอดีตท่ียาวนานจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ไดคํานึง       
ในเรื่องของการวางตัว การประพฤติปฏิบัติตัวท่ีถูกตองตามกาลเทศะ ซ่ึงกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติท่ีดีงามเชนนี้ 
ลวนมีผลสืบเน่ืองมาจาก Scout Protocal หรือจะพูดอยางตรงไปตรงมาคือ “รูจักกาลเทศะและท่ีตํ่าท่ีสูง” 
การรูจักการวางตัว การรูจักประพฤติปฏิบัติตอผูอ่ืน การเขาสังคม การใหเกียรติแกสุภาพสตรี การครองสติ       
ไดเปนอยางดี แมกระท่ังเวลาท่ีตองรวมอยูในรายการท่ีมีเครื่องด่ืมท่ีคอนขางแรง ก็สามารถวางตัวไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงถือเปนการทูตทางการลูกเสือท่ีถือปฏิบัติมาคูกับการลูกเสือดวยดีและมีประสิทธิภาพตลอดมา 
และนี่คือ “ไมตรีจิต (Goodwill)” ถาภาพพจนของเราดี บุคคลอ่ืน ๆ ท่ัวไปเม่ือมาพบเจอ ก็จะทําใหเขาเหลานั้น
เกิดศรัทธาและอยากจะมีไมตรีจิตตอเรา ซ่ึงในการลูกเสือถือเปนมุมมองและแอบแฝงท่ีทรงคุณคา ดังเชน 

 
ไมตรีจิต (Goodwill) 

ไมตรีจิต (Goodwill) คือ ความหวังดี ความปรารถนาดี เชน เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน 
ไมตรี (Friendship) คือ ความเปนเพ่ือน ความเปนมิตร 
๑๐๘ วิธีสรางไมตรีจิต โลกนี้จะนาอยูข้ึนอีกเยอะท่ีเดียว ถาเรารูจักสรางไมตรีจิต มอบน้ําใจใหแกกัน ดวยวิธีงาย  
๑๐๘ วิธี ดังนี้ 

มองและย้ิม       
• มองผูอ่ืนดวยสายตาท่ีเปนมิตร 
• ยิ้มใหผูอ่ืนดวยสายตา ใบหนา และจิตใจ                                
• ทําความรูจักกับผูอ่ืนดวยการยิ้มและกลาวคําทักทาย                                 
• โบกมือสงยิ้มใหเด็ก ๆ                           
• มองคนในแงดี                         
• มองวาคนเราเปนมิตรกันได แมจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน                     

ทักทาย                                
• ทักทายคนอ่ืนเม่ือพบกัน                            
• สนทนาทักทายกับเพ่ือนรวมงานเสมอ                      
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๑๓๗

๕. ไมตรีจิต (Goodwill) 
ลูกเสือ ชื่อน้ีมีความหมายและมีศาสตรท่ีสําคัญท่ีแฝงอยูในทุกแขนงและในทุกประเภทของลูกเสือ        

ชื่อลูกเสือเปนตัวบงบอกวาเปนกิจกรรม และตองเปนกิจกรรมท่ีตอบสนองพรอมท้ังสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูเขารวมในกิจกรรมนั้น ๆ ไดอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน ท้ังเกิดการเรียนรู แตในความเปนจริงของกิจกรรม
ลูกเสือนั้น “วิชาการ” อันบงบอกท่ีมาท่ีไป คุณสมบัติ คุณลักษณะ เนื้อหาสาระของแตละกิจกรรม ลวนเปน
พ้ืนฐานกอกําเนิดมาจากความเปนวิชาการท้ังนั้น ผิดกันท่ีตรงกิจกรรมลูกเสือเปนวิชาการท่ีเคลื่อนไหวไดและ      
เปนวิทยาศาสตร หมายความวาเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา ทักษะตาง ๆ ของลูกเสือ คนไมเขาใจดูวาเปน
กิจกรรมท่ีลาสมัย แตในความเปนจริงแลวกิจกรรมลูกเสือ เชน บุกเบิก การผจญภัย การบันเทิง แผนท่ี - เข็มทิศ 
ฯลฯ ลวนแลวแตมีปรัชญาของการดํารงชีวิตอยูรอดอยางชาญฉลาดและสามารถนําไปแกปญหาเฉพาะหนาได  
ความล้ําลึกของการลูกเสือกาวหนาไปไกลมากกวา ซ่ึงในเรื่องนี้ถือวาตนแบบท่ีมาจากประเทศอังกฤษท่ีเปน
ประเทศมหาอํานาจในทุก ๆ เรื่อง ต้ังแตอดีตท่ียาวนานจนถึงปจจุบันโดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ไดคํานึง       
ในเรื่องของการวางตัว การประพฤติปฏิบัติตัวท่ีถูกตองตามกาลเทศะ ซ่ึงกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติท่ีดีงามเชนนี้ 
ลวนมีผลสืบเน่ืองมาจาก Scout Protocal หรือจะพูดอยางตรงไปตรงมาคือ “รูจักกาลเทศะและท่ีตํ่าท่ีสูง” 
การรูจักการวางตัว การรูจักประพฤติปฏิบัติตอผูอ่ืน การเขาสังคม การใหเกียรติแกสุภาพสตรี การครองสติ       
ไดเปนอยางดี แมกระท่ังเวลาท่ีตองรวมอยูในรายการท่ีมีเครื่องด่ืมท่ีคอนขางแรง ก็สามารถวางตัวไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงถือเปนการทูตทางการลูกเสือท่ีถือปฏิบัติมาคูกับการลูกเสือดวยดีและมีประสิทธิภาพตลอดมา 
และนี่คือ “ไมตรีจิต (Goodwill)” ถาภาพพจนของเราดี บุคคลอ่ืน ๆ ท่ัวไปเม่ือมาพบเจอ ก็จะทําใหเขาเหลานั้น
เกิดศรัทธาและอยากจะมีไมตรีจิตตอเรา ซ่ึงในการลูกเสือถือเปนมุมมองและแอบแฝงท่ีทรงคุณคา ดังเชน 

 
ไมตรีจิต (Goodwill) 

ไมตรีจิต (Goodwill) คือ ความหวังดี ความปรารถนาดี เชน เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน 
ไมตรี (Friendship) คือ ความเปนเพ่ือน ความเปนมิตร 
๑๐๘ วิธีสรางไมตรีจิต โลกนี้จะนาอยูข้ึนอีกเยอะท่ีเดียว ถาเรารูจักสรางไมตรีจิต มอบน้ําใจใหแกกัน ดวยวิธีงาย  
๑๐๘ วิธี ดังนี้ 

มองและย้ิม       
• มองผูอ่ืนดวยสายตาท่ีเปนมิตร 
• ยิ้มใหผูอ่ืนดวยสายตา ใบหนา และจิตใจ                                
• ทําความรูจักกับผูอ่ืนดวยการยิ้มและกลาวคําทักทาย                                 
• โบกมือสงยิ้มใหเด็ก ๆ                           
• มองคนในแงดี                         
• มองวาคนเราเปนมิตรกันได แมจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน                     

ทักทาย                                
• ทักทายคนอ่ืนเม่ือพบกัน                            
• สนทนาทักทายกับเพ่ือนรวมงานเสมอ                      
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๑๓๘

ฟง       
• ต้ังใจฟงคนอ่ืนพูด                           
• รับฟงในสิ่งท่ีเขากําลังทําหรือสิ่งท่ีเขากําลังสนใจ                     

 พูด 
• ใชคําพูด ๔ คําน้ีใหติดปาก ขอบคุณ ขอโทษ ดี ชวย                                
• พูดดวยคําสุภาพ                            
• พูดชมเชยบุคคลอ่ืนเปนประจํา                       
• ผูถึงคนอ่ืนในดานดี                       
• รูจักขัดโดยไมใหคนอ่ืนเสียน้าํใจ                      
• หาเรื่องพูดคุยกับคนท่ีขาดเพ่ือน                
• พูดดวยเสียงดังพอสมควร                
• พูดคุยในสิ่งท่ีเขาสนใจ                      
• ไมพูดหาเรื่องจับผิดคนอ่ืน 
• หาทางพูดคุยกับคนท่ีไมเคยพูดดวย       
• โทรศัพทไปหาเพ่ือนท่ีไมไดติดตอกันมาเกิน ๑ ป                   
• ละเวนการพูดคําไมดี และไมโกรธ ไมโมโห อยางนอยสัปดาหละ ๑ วัน                    

เขียน      
• เขียนจดหมายหรือไปเยี่ยมคนท่ีกําลังกลุมใจเสียใจ                                                                           
• เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณผูท่ีทําคุณใหแกเรา                               
• เขียนจดหมายหรือการดแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษของผูอ่ืน                             
• เขียนจดหมายหรือการดแสดงความเสียใจกับผูสูญเสีย                            
• เขียนคําชมเชยหรือมอบรางวัลใหกับผูทําดี                            
• เขียนจดหมายชมเชยการกระทําความดีเปนพิเศษและประกาศตอสาธารณะชน                      
• เขียนปายเตือนอันตรายไวในท่ีท่ีสมควรเตือน                    
• เขียนจดหมายหรือสงบัตรอวยพรเพ่ือนเกาในวันปใหม                   

ปด                             
• ปดโทรศัพทมือถือในท่ี ๆ ไมควรพูดโทรศัพท                                 
• ปดหรือหร่ีเสียงดังจากวิทยุหรือโทรทัศน เม่ือมันรบกวนผูอ่ืน                     

ทํา      
• เลื่อนจานอาหารไปใหคนท่ีเอ้ือมไมถึง                          
• หาทางปลอบใจคนท่ีกําลังทุกข                       
• ทําความประหลาดใจใหคนในกรณีพิเศษ เชนวา เขาอยากได แตหามาเองไมได               
• พยายามทําใหศัตรูกลายเปนมิตร               
• ทําใหผูอ่ืนประทับใจดวยคุณสมบัติพิเศษท่ีมี         
• สนับสนุนการปองกันปญหาตาง ๆ อยางเชน สารเสพติด 

 

๑๓๙

ชวยเหลือคนรูจัก                                
• สรางความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว                             
• ชวยรับคนรูจักข้ึนรถ     
• ทักทาย แนะนําตัวกับเพ่ือนบาน                   
• สงอาหารหรือผลไมใหเพ่ือนบานในบางโอกาส       
• ชวยกวาดใบไมหนาบานใหเพ่ือนบานบาง         
• ชวนเพ่ือนบานและครอบครัวเท่ียวในวันหยุด 
• รับฝากหรือดูแลเด็กเล็กใหเพ่ือนบานบาง                               
• ใหความสนใจกับกลุมเยาวชนในหมูบาน                      
• ไปเยี่ยมคนแกท่ีอยูใกลบานบาง       
• จายเงินคาอาหารหรือเครื่องด่ืมใหเพ่ือนรวมงานเปนครั้งคราว              
• ชวยคนขาดแคลน              
• เม่ือเจอขาวของคนรูจักในหนังสือพิมพก็ตัดไปใหเขาบาง                
• สงอาหาร เครื่องด่ืม หรือขนมไปใหเจาหนาท่ีบรกิารประชาชน เชน ตํารวจสี่แยก                            
• ซ้ือของใหเด็กขางบานเลนบาง                           
• ซ้ือของฝากใหคนอ่ืน เม่ือเห็นวามันเหมาะกับเขา                  
• สงหนังสือท่ีอานแลวไปใหกับคนท่ีคิดวาเขาตองการ             
• ชวยเหลือหองสมุดโรงเรียนท่ีขาดแคลน                 
• หาของขวัญปใหมใหคนท่ีตองติดตอกันเปนประจํา          
• หาของขวัญของฝากใหลูกนองหรือเพ่ือนรวมงาน 
• บริจาคสิ่งของ                        
• ชวยเหลือผูมีหนี้สิ้นบางตามสมควร                 
• ชวยเหลือคนไมรูจัก               
• ชวยผูท่ีประสบความยากลําบาก อยางเชน คนหลงทาง คนท่ีประสบอุบัติเหตุ                    
• บริจาคเงินและสิ่งของชวยผูประสบสาธารณภัย 
• บอกเตือนสิ่งผิดปกติของคนอ่ืน เชน ยางแบน ซิบไมรูด 
• ชวยจับประตูท่ีเปดเดินออกไป ไมใหไปตีคนท่ีเดินมาขางหลัง           
• ชวยบอกทาง นําทางใหคนตางถ่ิน  
• ชวยคนท่ีกําลังหาของหาย หาไมพบ หรือเก็บของคืนเจาของ              
• ชวยคนถือของพะรุงพะรัง                   
• ชวยเอ้ือมหยิบของใหคนท่ีหยิบไมถึง                
• ชวยเข็นรถผูท่ีรถเสีย                  
• หาของฝากผูปวยตามโรงพยาบาลท่ีขาดคนเยี่ยมเยียน    
• ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุดวยความระมัดระวัง 
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๑๓๙

ชวยเหลือคนรูจัก                                
• สรางความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว                             
• ชวยรับคนรูจักข้ึนรถ     
• ทักทาย แนะนําตัวกับเพ่ือนบาน                   
• สงอาหารหรือผลไมใหเพ่ือนบานในบางโอกาส       
• ชวยกวาดใบไมหนาบานใหเพ่ือนบานบาง         
• ชวนเพ่ือนบานและครอบครัวเท่ียวในวันหยุด 
• รับฝากหรือดูแลเด็กเล็กใหเพ่ือนบานบาง                               
• ใหความสนใจกับกลุมเยาวชนในหมูบาน                      
• ไปเยี่ยมคนแกท่ีอยูใกลบานบาง       
• จายเงินคาอาหารหรือเครื่องด่ืมใหเพ่ือนรวมงานเปนครั้งคราว              
• ชวยคนขาดแคลน              
• เม่ือเจอขาวของคนรูจักในหนังสือพิมพก็ตัดไปใหเขาบาง                
• สงอาหาร เครื่องด่ืม หรือขนมไปใหเจาหนาท่ีบริการประชาชน เชน ตํารวจสี่แยก                            
• ซ้ือของใหเด็กขางบานเลนบาง                           
• ซ้ือของฝากใหคนอ่ืน เม่ือเห็นวามันเหมาะกับเขา                  
• สงหนังสือท่ีอานแลวไปใหกับคนท่ีคิดวาเขาตองการ             
• ชวยเหลือหองสมุดโรงเรียนท่ีขาดแคลน                 
• หาของขวัญปใหมใหคนท่ีตองติดตอกันเปนประจํา          
• หาของขวัญของฝากใหลูกนองหรือเพ่ือนรวมงาน 
• บริจาคสิ่งของ                        
• ชวยเหลือผูมีหน้ีสิ้นบางตามสมควร                 
• ชวยเหลือคนไมรูจัก               
• ชวยผูท่ีประสบความยากลําบาก อยางเชน คนหลงทาง คนท่ีประสบอุบัติเหตุ                    
• บริจาคเงินและสิ่งของชวยผูประสบสาธารณภัย 
• บอกเตือนสิ่งผิดปกติของคนอ่ืน เชน ยางแบน ซิบไมรูด 
• ชวยจับประตูท่ีเปดเดินออกไป ไมใหไปตีคนท่ีเดินมาขางหลัง           
• ชวยบอกทาง นําทางใหคนตางถ่ิน  
• ชวยคนท่ีกําลังหาของหาย หาไมพบ หรือเก็บของคืนเจาของ              
• ชวยคนถือของพะรุงพะรัง                   
• ชวยเอ้ือมหยิบของใหคนท่ีหยิบไมถึง                
• ชวยเข็นรถผูท่ีรถเสีย                  
• หาของฝากผูปวยตามโรงพยาบาลท่ีขาดคนเยี่ยมเยียน    
• ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุดวยความระมัดระวัง 



142

 

๑๔๐

• ชวยคนตกน้ําอยางรอบคอบ ไมใหตัวเองเดือดรอน  
• ชวยแนะนํางานใหคนตกงาน            
• แนะนําการประกอบอาชีพใหผูท่ีตองการ                   
• จัดกิจกรรมเพ่ือเด็ก คนพิการ และคนชราท่ีขาดการดูแล  
• ชวยเหลือแจงขาวสารตอเจาหนาท่ีเม่ือพบผูท่ีกําลังทะเลาะวิวาท        
• สนับสนุนหนวยงานท่ีสรางประโยชนใหกับสังคม    
• จัดกลุมอาสาสมัครชวยกิจกรรมท่ีเปนประโยชน                         
• สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม                   

ยอม เสียสละ ให                      
• ดูแลความสะอาดของหองน้ําสาธารณะเม่ือเราใชเสร็จ         
• เม่ือเขาคิวรอรับบริการและเห็นผูท่ีรีบเรง ใหเสียสละใหเขาเขาคิวกอน           
• ไมรีบรอนในการขับรถ 
• ใหเงินทําทานขอทานบาง  
• ชวยเหลือผูใชโทรศัพทสาธารณะท่ีขาดเหรียญ โดยยอมใหแลกเงินหรือใหเศษเหรียญ        

ในกรณีท่ีจําเปน                                
• สงของขวัญใหคนท่ีไมเคยไดรับอะไรเลย                              
• ใหของคนท่ีเห็นแกตัวไมเคยใหใคร                               
• ใหความเห็นใจ ปลอบใจคนมีทุกข                          
• บริจาคโลหิต อวัยวะ หรือเงิน                   

มีความเกรงใจ                         
• เม่ือโทรศัพทถึงใครควรถามเขากอนวาเขายุงอยูหรือเปลา                               
• เม่ือมีใครฝากเบอรใหโทรกลับ ควรรีบโทร                       
• ไมขอหรือยืมของรักของหวงของคนอ่ืน               
• เม่ือยืมของจากใครใหรีบคืนเม่ือใชเสร็จ                     

น้ําใจของเด็ก                                
• ยิ้มหวานและพูดเพราะกับทุกคน                       
• ไหว ทักทาย สวัสดีผูใหญ                  
• เก็บเสื้อผา ของเลนของตนเองใหเรียบรอย                       
• รักษาความสะอาด                       
• ชวยงานบาน                            
• มอบนํ้าใจใหทุกคนในบาน                           
• ไมแยงดูทีวี                        
• ดูแลผูสูงอายุในบาน                        
• ติดตอกับญาติผูใหญ                     
• ไมรังแกเพ่ือน                

 

๑๔๑

• ชวยเหลือเพ่ือนท่ีไมสบายหรือเปนทุกข                  
• แบงขนมใหเพ่ือน                       
• ชวยครูยกของ                   
• ต้ังใจทําตัวเปนเด็กดีเสมอ 

เรื่องของไมตรีจิตถือเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในหาประเด็น ในการน้ี เราจะเดินทางสู
ความสําเร็จ ไมตรีจิตนั้นเปนเรื่องท่ีไมตองซ้ือหา แตมันอยูในตัวเราตลอดเวลา สําคัญท่ีเราจะหยิบมาใชใหเกิด
ประโยชนในชวงเวลาใด ดังเชน “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พระองคทานมีพระกระแสรับสั่งกับขาราชการวา 
ในโอกาสท่ีมีบรรดาทูตานุทูตจากตางแดนมาเขาเฝาพระองคทานเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรี ใหเขาเหลานั้นเดินมา
เขาเฝาได และใหนั่งบนพระเกาอ้ี ใหเกียรติเขา ไมตองหมอบกราบเขามา นี่คือไมตรีจิตท่ีล้ําลึกและทรงคุณคา
ยิ่ง ลูกเสือกําเนิดข้ึนในประเทศอังกฤษท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขสูงสุดของประเทศจนถึงปจจุบัน 
ลูกเสือของประเทศไทยก็ถือกําเนิดข้ึนโดยองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปน
พระมหากษัตริยปกครองประเทศไทยในหวงเวลานั้น “กิจการลูกเสือจึงเปนกิจการท่ีมีไมตรีจิต” สืบตอมาจนถึง
ปจจุบัน 
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๑๔๑

• ชวยเหลือเพ่ือนท่ีไมสบายหรือเปนทุกข                  
• แบงขนมใหเพ่ือน                       
• ชวยครูยกของ                   
• ต้ังใจทําตัวเปนเด็กดีเสมอ 

เรื่องของไมตรีจิตถือเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งในหาประเด็น ในการนี้ เราจะเดินทางสู
ความสําเร็จ ไมตรีจิตนั้นเปนเรื่องท่ีไมตองซ้ือหา แตมันอยูในตัวเราตลอดเวลา สําคัญท่ีเราจะหยิบมาใชใหเกิด
ประโยชนในชวงเวลาใด ดังเชน “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พระองคทานมีพระกระแสรับสั่งกับขาราชการวา 
ในโอกาสท่ีมีบรรดาทูตานุทูตจากตางแดนมาเขาเฝาพระองคทานเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรี ใหเขาเหลานั้นเดินมา
เขาเฝาได และใหนั่งบนพระเกาอ้ี ใหเกียรติเขา ไมตองหมอบกราบเขามา นี่คือไมตรีจิตท่ีล้ําลึกและทรงคุณคา
ยิ่ง ลูกเสือกําเนิดข้ึนในประเทศอังกฤษท่ีมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขสูงสุดของประเทศจนถึงปจจุบัน 
ลูกเสือของประเทศไทยก็ถือกําเนิดข้ึนโดยองคพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปน
พระมหากษัตริยปกครองประเทศไทยในหวงเวลานั้น “กิจการลูกเสือจึงเปนกิจการท่ีมีไมตรีจิต” สืบตอมาจนถึง
ปจจุบัน 
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๑๔๒

เอกสารประกอบท่ี ๑ (ในเรื่องการนําเขาสูบทเรียน) 
 ในการนําเขาสูบทเรียนท่ีเปนเนื้อหาทางวิชาการเชิง “พฤติกรรม” นี้ การนําเขาสูการบรรยายจะตองมี
การสรางบรรยากาศ เพ่ือทําใหผูเขารับการอบรมทุกคนมีการผอนคลายท้ังทางดานอารมณ ดานรางกาย         
ดานจิตใจ หรือเรียกนวัตกรรมนี้วา “การทํา SPA ทางดานอารมณรวม” โดยเพลงท่ีจะนํามารวมการขับรองกัน
ตองเปนเพลงท่ีตรงกับเน้ือหาสาระท่ีไดจัดเตรียมไว ซ่ึงเพลงในลักษณะนี้มีใหเลือกมากมาย แตมีขอสังเกต       
ท่ีตองระลึกเสมอวา เพลงท่ีนํามาใชตองดูใหตรงยุคหรืออายุของผูเขารับการอบรมดวย อยานําเอาเพลงท่ีตกยุค
หรือล้ํายุคเกินไปมารอง จะไมทําใหเกิดความศรัทธาตอนวัตกรรมดังกลาวได 

 
เพลงท่ี ๑  เพลงกําลังใจ 

ในยามท่ีทอแท ขอเพียงแคคนหนึ่ง จะคิดถึง และคอยหวงใย ในยามท่ีชีวิต 
หมนหมองรองไห ขอเพียงมีใคร ปลอบใจ สักคน 

ในวันท่ีโลกราง ความหวังใหวาด มันขาดมันหาย ใครจะชวยเติม เพ่ิมพลังใจ       
ใหฉันไดเริ่ม ตอสูอีกครั้ง บนหนทางไกล 

กํา ลัง ใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ใหฝนใหใฝ ใหชีวิต ไดมีแรงใจ ใหดวงใจ 
ลุกโชนความหวัง 

กํา ลัง ใจ จากใครหนอ ขอเปนทาน ใหฉันไดไหม ด่ังหยาดฝน บนฝากฟาไกล 
ท่ีหยาดริน สูพ้ืนดินแหงผาก........ 

 
เพลงท่ี ๒  เพลงศรัทธา 

ไมมี ก็คงตองมีสักวัน ความฝนเปนจริงตองทนสูไป ไมนาน เราคงจะไดสมใจ มุงม่ัน 
ทุมเทเพียงใดกวาจะไดมา 

เสนชัย ไมมาตองไปหามัน รางวัล มีไวใหคนต้ังใจ ขวากหนาม ท่ิมแทงก็ผานพนไป   
โลกนี้ไมมีอะไรไดมางายดาย 

ใจสูหรือเปลา ไหวไหมบอกมา โอกาสของผูกลา ศรัทธาไมมีทอ 
ท่ีมา รูดีไมรูท่ีไป คนเรามันเลือกเกิดเองไมได แตเราเลือกไดจะเปนเชนไร เลือกไดจะ

ทําตามใจดวยตัวของเรา 
หลายคน เชื่อในเรื่องโชคชะตา บางคนเชื่อม่ันในตัวเอง ชีวิต เรากําหนดของเราเอง  

จะแพชนะไมเกรงจะสักเทาไร 
ใจสูหรือเปลา ไหวไหมบอกมา โอกาสของผูกลา ศรัทธาไมมีทอ 
เรื่องราวมากมายท่ีทํา ไดใจโอบก็หวั่นไหว แตก็มีเหตุผลสําคัญ ใหบางคนยอมถอดใจ 
ใจสูหรือเปลา ไหวไหมบอกมา โอกาสของผูกลา ศรัทธาไมมีทอ.......... 

 
ในการนําเพลงเขารวมนี้ ผูนําควรมีความพรอมในการสรางความประทับใจ คือ การเตรียมเครื่องดนตรี

มารองคลอเพลง เชน กีตาร เมาทออรแกน ขลุย ฯลฯ และควรรองนําไปกอนครึ่งเพลง เพ่ือดูอารมณและ
พฤติกรรมท้ังหมด แลวจึงใหสัญญาณท่ีจะตองรองพรอมกัน (ไมควรปรบมือ) 
 
 

 

๑๔๓

เอกสารประกอบท่ี ๒ 
การนําเขาสูบทเรียนชวงท่ีสอง ถือเปนการเปลี่ยนอิริยาบถของทุกคน ควรเปนการเลมเกมท่ีมาสู

จุดหมายปลายทาง เพ่ือเขากับชื่อหัวขอท่ีบรรยาย คือ “เกมการเดินทางสูความสําเร็จ” 
วิธีเลน 

  แบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปน ๒ ทีม ควรใหมีจํานวนท่ีเทากัน และใหผูเลนท้ัง ๒ ทีมนอนคว่ําหนา
ลงกับพ้ืนเปน ๒ แถว หันหัวเขาหากัน ระหวางแถวมีระยะหางกัน ๑ เมตร ภายในแถวของแตละแถวนอนให
ลําตัวชิดกัน เหยียดขาตรง เอามือท้ังสองขางประสานวางลงท่ีพ้ืน แลวเอาคางวางบนมือท่ีประสานนั้น ใหแตละ
ทีมเลือกผูเลนทีมละ ๑ คน (ควรเลือกตัวเล็ก ๆ) เสร็จแลวใหผูท่ีไดรับเลือกนั้นนอนลงบนแถวของแตละแถว 
(ลักษณะการนอนเหมือนไมหมอนรถไฟ) หันศีรษะไปทางเดียวกัน เหยียดแขนตรงไปขางหนา (นอนคว่ํา) 

พอสัญญาณเริ่มเลน ใหแตละแถวพลิกตัวของตัวเองไปทิศทางเดียวกัน เพ่ือเปนการสงคนท่ีนอนอยู
ขางบนเคลื่อนไปขางหนา (เหมือนตัวหนอนเคลื่อน) ใครถึงท่ีหมาย คือ สงจนผูเลนท่ีอยูขางบนลงไปถึงพ้ืน        
ถือวาเปนผูชนะ แตจะมีลักษณะการสงตัวหนอนท่ีตางกันคือ ในแตละแถวจะบิดตัวไมเหมือนกัน เวลาสง       
ตัวหนอนแถวหนึ่ง ถาบิดเอาสีขางดานซายข้ึนไปทางขวาง อีกแถวหนึ่งจะบิดเอาสีขางดานขวาไปทางซาย 

ขอควรระวัง 
  ควรมีการสาธิตใหเขาใจเสียกอน เกมนี้อยูท่ีความพรอมเพรียง จังหวะของผูเลน และความรวมมือ       
ถึงจะเดินทางสูเปาหมายปลายทางใหสําเร็จได 
 กติกา 
  หามผูเลนท่ีอยูดานบนใชมือตะกุยเพ่ือเคลื่อนตัวไปขางหนา ใหเพียงนอนตัวตรงและแขนท้ังสองขาง      
ชี้ไปตรงหนา ศีรษะผงกข้ึนมองไปตรงหนา 

 
ทายบท 

ปรัชญาและแนวคิดของวิชา “การเดินทางสูความสําเร็จ” (Rovering to Success) 
 คําวา “การเดินทางสูความสําเร็จ” หรือ “การทองเท่ียวสูความสําเร็จ” คํานี้เปนคําท่ีกําหนดข้ึนใน
หนังสือทางวิชาการของลูกเสือซ่ึงมีมานานแลว และหลาย ๆ ประเทศท่ีมีกิจการลูกเสือ ตางใชความหมายของ
คํานี้ไปสรางเปนบทเรียนและออกแบบเปนกิจกรรมของลูกเสือในลักษณะตาง ๆ กัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีผูนําไปใช   
จะพินิจพิเคราะหถึงคุณสมบัติและสิ่งท่ีตองการท่ีจะใหเกิดผลดีข้ึนในเชิงบูรณาการ พูดงาย ๆ คือแลวแต
เหตุการณและความจําเปน เปนท่ีเชื่อวาคําวา “Rovering to Success” ถือกําเนิดมาจากพ้ืนฐานของการจัด
กิจกรรมใหกับลูกเสือ ลักษณะคลาย ๆ กับ Walk Rally นั่นเอง แตความลึกซ้ึงและกลวิธีนั้น ของลูกเสือถือวา
แยบยลมาก สามารถจะใชไดทุกรูปแบบ ทุกเรื่อง ทุกกลุมคน ทุกเพศ ทุกวัย แมกระท่ังนําไปใชในเรื่องของ     
การพัฒนาองคกรหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ดังนั้น วิชาการเดินทางสูความสําเร็จจึงไดรับการพิจารณา
บรรจุเขาในหลักสูตรการฝกอบรมลูกเสือของกรมราชทัณฑ ซ่ึงคณะทํางานหลักสูตรลูกเสือกรมราชทัณฑ มีมติ
ท่ีจะใชหลักสูตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือวิสามัญข้ันความรูเบื้องตนเปนแกนหลัก และมีการผสมผสาน 
ในเรื่องของวิชาเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ เรื่องกิจกรรมประกอบสาระ แนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
กรมราชทัณฑ และหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ๆ ก็สามารถนําไปใชในการฝกอบรมไดเปนอยางดี แตตองปรับ       
ในเรื่องเวลาเทานั้น ดังนั้น เม่ือมีแนวคิดและปรัชญาในเชิงลูกเสือเชนนี้ จึงเกิดขอกําหนดท่ีพึงสังวร  
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๑๔๓

เอกสารประกอบท่ี ๒ 
การนําเขาสูบทเรียนชวงท่ีสอง ถือเปนการเปลี่ยนอิริยาบถของทุกคน ควรเปนการเลมเกมท่ีมาสู

จุดหมายปลายทาง เพ่ือเขากับชื่อหัวขอท่ีบรรยาย คือ “เกมการเดินทางสูความสําเร็จ” 
วิธีเลน 

  แบงผูเขารับการฝกอบรมออกเปน ๒ ทีม ควรใหมีจํานวนท่ีเทากัน และใหผูเลนท้ัง ๒ ทีมนอนคว่ําหนา
ลงกับพ้ืนเปน ๒ แถว หันหัวเขาหากัน ระหวางแถวมีระยะหางกัน ๑ เมตร ภายในแถวของแตละแถวนอนให
ลําตัวชิดกัน เหยียดขาตรง เอามือท้ังสองขางประสานวางลงท่ีพ้ืน แลวเอาคางวางบนมือท่ีประสานนั้น ใหแตละ
ทีมเลือกผูเลนทีมละ ๑ คน (ควรเลือกตัวเล็ก ๆ) เสร็จแลวใหผูท่ีไดรับเลือกนั้นนอนลงบนแถวของแตละแถว 
(ลักษณะการนอนเหมือนไมหมอนรถไฟ) หันศีรษะไปทางเดียวกัน เหยียดแขนตรงไปขางหนา (นอนคว่ํา) 

พอสัญญาณเริ่มเลน ใหแตละแถวพลิกตัวของตัวเองไปทิศทางเดียวกัน เพ่ือเปนการสงคนท่ีนอนอยู
ขางบนเคลื่อนไปขางหนา (เหมือนตัวหนอนเคลื่อน) ใครถึงท่ีหมาย คือ สงจนผูเลนท่ีอยูขางบนลงไปถึงพ้ืน        
ถือวาเปนผูชนะ แตจะมีลักษณะการสงตัวหนอนท่ีตางกันคือ ในแตละแถวจะบิดตัวไมเหมือนกัน เวลาสง       
ตัวหนอนแถวหนึ่ง ถาบิดเอาสีขางดานซายข้ึนไปทางขวาง อีกแถวหนึ่งจะบิดเอาสีขางดานขวาไปทางซาย 

ขอควรระวัง 
  ควรมีการสาธิตใหเขาใจเสียกอน เกมนี้อยูท่ีความพรอมเพรียง จังหวะของผูเลน และความรวมมือ       
ถึงจะเดินทางสูเปาหมายปลายทางใหสําเร็จได 
 กติกา 
  หามผูเลนท่ีอยูดานบนใชมือตะกุยเพ่ือเคลื่อนตัวไปขางหนา ใหเพียงนอนตัวตรงและแขนท้ังสองขาง      
ชี้ไปตรงหนา ศีรษะผงกข้ึนมองไปตรงหนา 

 
ทายบท 

ปรัชญาและแนวคิดของวิชา “การเดินทางสูความสําเร็จ” (Rovering to Success) 
 คําวา “การเดินทางสูความสําเร็จ” หรือ “การทองเท่ียวสูความสําเร็จ” คํานี้เปนคําท่ีกําหนดข้ึนใน
หนังสือทางวิชาการของลูกเสือซ่ึงมีมานานแลว และหลาย ๆ ประเทศท่ีมีกิจการลูกเสือ ตางใชความหมายของ
คํานี้ไปสรางเปนบทเรียนและออกแบบเปนกิจกรรมของลูกเสือในลักษณะตาง ๆ กัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีผูนําไปใช   
จะพินิจพิเคราะหถึงคุณสมบัติและสิ่งท่ีตองการท่ีจะใหเกิดผลดีข้ึนในเชิงบูรณาการ พูดงาย ๆ คือแลวแต
เหตุการณและความจําเปน เปนท่ีเชื่อวาคําวา “Rovering to Success” ถือกําเนิดมาจากพ้ืนฐานของการจัด
กิจกรรมใหกับลูกเสือ ลักษณะคลาย ๆ กับ Walk Rally น่ันเอง แตความลึกซ้ึงและกลวิธีนั้น ของลูกเสือถือวา
แยบยลมาก สามารถจะใชไดทุกรูปแบบ ทุกเรื่อง ทุกกลุมคน ทุกเพศ ทุกวัย แมกระท่ังนําไปใชในเรื่องของ     
การพัฒนาองคกรหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ดังนั้น วิชาการเดินทางสูความสําเร็จจึงไดรับการพิจารณา
บรรจุเขาในหลักสูตรการฝกอบรมลูกเสือของกรมราชทัณฑ ซ่ึงคณะทํางานหลักสูตรลูกเสือกรมราชทัณฑ มีมติ
ท่ีจะใชหลักสูตรการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือวิสามัญข้ันความรูเบ้ืองตนเปนแกนหลัก และมีการผสมผสาน 
ในเรื่องของวิชาเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ เรื่องกิจกรรมประกอบสาระ แนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
กรมราชทัณฑ และหนวยงานหรือองคกรอ่ืน ๆ ก็สามารถนําไปใชในการฝกอบรมไดเปนอยางดี แตตองปรับ       
ในเรื่องเวลาเทานั้น ดังนั้น เม่ือมีแนวคิดและปรัชญาในเชิงลูกเสือเชนนี้ จึงเกิดขอกําหนดท่ีพึงสังวร  
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๑๔๔

ขอแนะนําในการเปนผูรับผิดชอบวิชาการเดินทางสูความสําเร็จ 
๑. เวลา ผูรับผิดชอบวิชานี้ตองไมใชเวลาเกินกวาเวลาท่ีกําหนด 
๒. คุณลักษณะของผูรับผิดชอบวิชา  

๒.๑ เปนบุคคลท่ีไดรับเครื่องหมายวูดแบดจ อยางนอย ๓ ทอน 
 ๒.๒ เปนบุคคลท่ีมีอารมณขัน คลองแคลว วองไว กลาแสดงออก 
๒.๓ เปนบุคคลท่ีมีความรูรอบตัวในเรื่องอ่ืน ๆ อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
๒.๔ เปนบุคคลท่ีเลนเครื่องดนตรีได รองเพลงได การเตนในจังหวะตาง ๆ ได และเปนผูท่ีมี

ความเปนผูนํา (Leadership)  
   ๒.๕ ไมใชคําพูดท่ีไมสุภาพหรือหยาบโลนในเวลาสอน 
   ๒.๖ เปนผูมีเชาวน ไหวพริบ สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี 
   ๒.๗ เปนผูท่ีสามารถใชเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนได 
   ๒.๘ เปนบุคคลท่ีมีจิตอาสาและมีความเสียสละเปนท่ีตั้ง 

๓. สถานท่ีสําหรับฝกอบรม 
  ๓.๑ การจัดสถานท่ีในการฝกอบรม ควรจัดเปนครึ่งวงกลม อยาใหขยายออกไปกวาง         
เพราะไมสามารถควบคุมใหอยูในระบบท่ีดีได 
   ๓.๒ ควรใหมีท่ีวางพอสมควร พรอมท่ีจะทํากิจกรรมได 
   ๓.๓ เครื่องเสียง แสงสวาง สื่อตาง ๆ ตองพรอม 
   ๓.๔ ถาเปนเยาวชนควรใหทุกคนนั่งพิงกับพ้ืนหองท่ีสะอาด เพราะเวลาไมมากและตอง
เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา อยาใหนั่งพิงอยางเดียว 
   ๓.๕ อุปกรณอ่ืน ๆ ถามีควรจัดวางใหเห็นเดนชัด เชน กลอง ไมโครโฟน กระดาน และทีมงาน
ก็ควรยืนใหเห็นอยางชัดเจน 

 ๔. กิจกรรม 
   ๔.๑ กิจกรรมท่ีจัดข้ึน เม่ือนําออกมาใหเลนรวมกันแลว อยาทําซํ้าซากหลาย ๆ ครั้ง จนนาเบื่อ 
ควรเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อย ๆ  
   ๔.๒ ควรใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีสวนรวมในกิจกรรมมาก ๆ อยาใหเพียงนั่งพิงอยางเดียว 
ควรใหไดมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา 
   ๔.๓ ควรมีการยกยอง ชมเชย ถาเปนไปไดควรจัดหารางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ เนนเปนเรื่องสนุก 
และเปนขวัญกําลังใจของผูเขารับการฝกอบรม 
   ๔.๔ ควรหลีกเลี่ยงคําพูดท่ีทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูสึกนอยเน้ือตํ่าใจ คําพูดทุกคํา
ควรเสริมแรงบวก เปนกําลังใจ ชี้จุดหมายปลายทาง ทุกข้ันตอนจัดออกแบบใหตอเนื่องกัน 
เอกสารประกอบท่ี ๓ (กิจกรรมกลุมสัมพันธ) 
 การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ จัดไดหลายวิธี หลายรูปแบบ แตขอท่ีควรคํานึง คือ ใหทุกคนไดมีสวนรวม        
กันทํางาน มีอุปกรณท่ีสมบูรณ ชัดเจน ไมกอใหเกิดปญหาในการเลนกิจกรรม การอธิบายความตองชัดเจนและ
เปนท่ีเขาใจ 
 หลังจากเลนกิจกรรมเสร็จแลว ถาเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนและสําเร็จโดยแตละกลุมเปนคนทํา ควรต้ัง
หรือจัดแสดงโชว จะเปนความภาคภูมิใจของพวกเขาเหลานั้น 
 กิจกรรมกลุมสัมพันธท่ีเตรียมนําเสนอนั้น ผูสอนควรเตรียมการอยางนอย ๓ กิจกรรม ท้ังน้ี ควรดู
พฤติกรรมของผูเขารับการฝกอบรมในชวงแรก ๆ กอน จากนั้นจึงเลือกกิจกรรมท่ีเตรียมมาตอบสนองทันที 

 

๑๔๕

                     บทเรียนท่ี ๑๔ 
ช่ือวิชา บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด           เวลา ๖๐ นาที  
 
ขอบขายวิชา  

๑. ใหเขาใจถึงหนาท่ีของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
๒. ใหเขาวาควรจะไดรับการฝกอบรมในเรื่องใดบางและวิธีใด  

จุดหมาย  
บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ เปนเรื่องท่ีลูกเสือวิสามัญจะตองเรียนรูและเขาใจ จนสามารถ

นําไปปฏิบัติตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค  

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ  
๑. บรรยายถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได  
๒. อธิบายวิธีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญ         

ชอสะอาดได 
๓. ระบุความตองการของตนเองเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตอลูกเสือวิสามัญ         

ชอสะอาดได 
วิธีสอน/กิจกรรม  

๑. บรรยาย  ๑๐  นาที  
๒. ทํางานตามโครงการ  ๒๐  นาที  
๓. รายงาน  ๒๕  นาที  
๔. สรุป     ๕  นาที  

ส่ือการสอน/เอกสารประกอบ  
๑. การเปนลูกเสือชอสะอาดท่ีมีคุณภาพ  
๒. ตัวอยางการศึกษารายกรณี  
๓. คุณลักษณะของลูกเสือชอสะอาดท่ีดี  

การประเมินผล  
๑. สังเกตพฤติกรรม   
๒. นําเสนอผลงาน  
๓. อภิปราย ซักถาม  

เนื้อหาวิชา  
บรรยายนํา  
กิจการลูกเสือวิสามัญตองการใหลูกเสือจัดทํากําหนดการดวยตนเอง ปกครองตนเอง มีความนึกคิด 

เชนผูใหญ ฉะนั้น การเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จึงเปนเรื่องท่ีทาทายความสามารถอยูมาก ซ่ึงจะตอง
คํานึงถึงบทบาทและทักษะของเราอยูตลอดเวลา เพราะสถานการณยอมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ กองลูกเสือ
วิสามัญก็พัฒนาไปตามกาลเทศะดวย ในฐานะท่ีเปนผูใหญและผูนํา จะตองสนใจในเรื่องความเจริญเติบโตของ
คนหนุมในทางรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคมเปนสําคัญ กิจกรรมท่ีลูกเสือปฏิบัติ ลวนเปนองคประกอบ
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๑๔๕

                     บทเรียนท่ี ๑๔ 
ช่ือวิชา บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด           เวลา ๖๐ นาที  
 
ขอบขายวิชา  

๑. ใหเขาใจถึงหนาท่ีของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  
๒. ใหเขาวาควรจะไดรับการฝกอบรมในเรื่องใดบางและวิธีใด  

จุดหมาย  
บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ เปนเรื่องท่ีลูกเสือวิสามัญจะตองเรียนรูและเขาใจ จนสามารถ

นําไปปฏิบัติตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค  

เม่ือจบบทเรียนนี้แลว ลูกเสือวิสามัญสามารถ  
๑. บรรยายถึงบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได  
๒. อธิบายวิธีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของลูกเสือวิสามัญ         

ชอสะอาดได 
๓. ระบุความตองการของตนเองเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตอลูกเสือวิสามัญ         

ชอสะอาดได 
วิธีสอน/กิจกรรม  

๑. บรรยาย  ๑๐  นาที  
๒. ทํางานตามโครงการ  ๒๐  นาที  
๓. รายงาน  ๒๕  นาที  
๔. สรุป     ๕  นาที  

ส่ือการสอน/เอกสารประกอบ  
๑. การเปนลูกเสือชอสะอาดท่ีมีคุณภาพ  
๒. ตัวอยางการศึกษารายกรณี  
๓. คุณลักษณะของลูกเสือชอสะอาดท่ีดี  

การประเมินผล  
๑. สังเกตพฤติกรรม   
๒. นําเสนอผลงาน  
๓. อภิปราย ซักถาม  

เนื้อหาวิชา  
บรรยายนํา  
กิจการลูกเสือวิสามัญตองการใหลูกเสือจัดทํากําหนดการดวยตนเอง ปกครองตนเอง มีความนึกคิด 

เชนผูใหญ ฉะนั้น การเปนผูนําของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จึงเปนเรื่องท่ีทาทายความสามารถอยูมาก ซ่ึงจะตอง
คํานึงถึงบทบาทและทักษะของเราอยูตลอดเวลา เพราะสถานการณยอมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ กองลูกเสือ
วิสามัญก็พัฒนาไปตามกาลเทศะดวย ในฐานะท่ีเปนผูใหญและผูนํา จะตองสนใจในเรื่องความเจริญเติบโตของ
คนหนุมในทางรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคมเปนสําคัญ กิจกรรมท่ีลูกเสือปฏิบัติ ลวนเปนองคประกอบ
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๑๔๖

เพ่ือนําไปสูหลักการสําคัญดังกลาวขางตนท้ังสิ้น รวมท้ังการยอมรับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  

ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจะตองมีบทบาทสําคัญ ๓ ประการ คือ  
๑. บทบาทตองาน ซ่ึงงานในความรับผิดชอบ จําแนกเปนหลักใหญ ๓ ทาง คือ  

ก. ทางการบริหาร  
ข. ทางการปกครองบังคับบัญชา  
ค. ทางวิชาการ  

๒. บทบาทตอกลุม  คําวา “กลุม” ในท่ีนี้ หมายถึงกองลูกเสือ กลุมลูกเสือ ผูปกครอง บิดามารดา  
และกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองลูกเสือ ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีภาระท่ีจะตองรักษากลุมใหอยูรวมกัน           
มีความสามัคคีกัน ดูแลใหกลุมนั้นมีความสุข และสามารถทํางานรวมกัน ประสานกิจกรรมตาง ๆ ใหเขากัน 
ลูกเสือจะตองปฏิบัติภาระความรับผิดชอบในประเด็นเหลานี้รวมกับผูกํากับอ่ืน ๆ และพยายามสงเสริมใหผูอ่ืน
เปนผูนํา สงเสริมใหผูอ่ืนทํางานดวยตนเอง และนอยครั้งมากท่ีผูกํากับจะสั่งใหทํา หลักความจริงนั้น ปุถุชน
ธรรมดาไมชอบรับคําสั่ง แตพอใจท่ีจะไดรับความสนับสนุนใหทํางานท่ีมีความลําบากดวยตัวเอง จะไมยอม        
ละท้ิงความรับผิดชอบงานท่ีมีตอกลุม ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจะรูเปนอยางดีวากลุมของตนจะรับผลสําเร็จ
อยางไร ถึงแมวาเขาไมปรากฏตัวคอยออกคําสั่งอยูเสมอ 

๓. บทบาทตอบุคคล ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจะตองมีความรูสึกไวตอปญหา และความรูสึกของทุกคน
ในกลุม โดยการยอมรับวาคนมีความแตกตางกัน ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจะตองทําใหทุกคนเกิดความรูสึกวา 
เปนพวกเดียวกัน ทําใหเห็นวาทุกคนมีความสําคัญและมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในกิจกรรม ซ่ึงเปนการทําใหเกิด
ความอบอุนและภราดรภาพ ลูกเสือใหมจะซาบซ้ึงถึงบรรยากาศท่ีมี ต้ังแตการตอนรับครั้งแรกท่ีเขามาในกอง 
ถานายหมูมีความรูสึกเหมือนผูกํากับของเขาแลว ลูกเสือใหมท่ีเขามาก็อยากจะอยูดวย ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
ท่ีรูจักและเขาใจลูกเสือแตละคนเปนอยางดี จะชวยใหมองเห็นความตองการของเด็กแตละคนและสามารถ
หาทางสนองความตองการได 

การมีบทบาทตอลูกเสือเปนรายบุคคลก็คือ หนาท่ีท่ีจะตองฝกอบรมลูกเสือใหเปนพลเมืองดี               
เปนประโยชนตอสังคม ดวยการพัฒนา ๘ ประการ คือ พัฒนาทางกาย ทางสติปญญา ทางจิตใจและศีลธรรม  
การสรางคานิยมและเจตคติ พัฒนาทางดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล พัฒนาทางดานสัมพันธภาพทางสังคม 
สัมพันธภาพตอชุมชน และดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
ความตองการในการฝกอบรมของผูกํากับลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (Training Needs) มี ๕ ประการ คือ  

๑. ความเขาใจเรื่องกิจการลูกเสือ (Understanding)  
๒. ทักษะเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ (Relationship Skills)  
๓. ทักษะเก่ียวกับวิชาลูกเสือ (Scouting Skills)  
๔. ทักษะเก่ียวกับการวางแผน (Planning Skills)  
๕. ทักษะเก่ียวกับการนําไปใช (Implementing Skills)  

การฝกอบรมดังกลาวทําได ดังนี้  
๑. การฝกฝนตนเอง (Self -Training)  
๒. การศึกษาจากการสอบถามจากผูมีความรู (Personal Support)  
๓. การเขารับการฝกอบรมในวิชาการลูกเสือโดยตรง (Training Course)  
๔. การเขารวมประชุมสัมมนาหรือสนทนาอยางไมเปนทางการ (Informal Training)  
๕. ศึกษาโดยตอบคําถามจากเอกสารในการฝกอบรมแตละครั้งเพ่ิมเติม (Training Study)  

 

๑๔๗

โครงการทํางานในหมู  
ก. การศึกษารายกรณี (๒๐ นาที)  
ใหจัดทําเรื่อง โดยใชวิธีการศึกษารายกรณี เรื่องท่ีจะทํานั้นใหแสดงถึงความสัมพันธของลูกเสือวิสามัญ

ชอสะอาดกับกองลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท้ังหมด หรือใหสัมพันธกับคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ
ชอสะอาด เรื่องเก่ียวกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อาจจะใชเปนปจจัยในการเขียนเรื่องเพ่ือการศึกษาได
อยางดี หรือจะใชเรื่องดังท่ีพิมพไวเปนเอกสารประกอบทางการศึกษา  

บทบาทของวิทยากรประจําหมูในการอภิปราย คือการชวยเหลือใหหมูไดพิจารณาปญหาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ ใหศึกษาวิธีการท่ีเขาสูปญหานั้น ๆ แลวทําการทดสอบโดยวิธีการแสดงบทบาท (Role Play) ถาเห็น
วาเปนการเหมาะสม ครั้นแลวใหสรุปเปนหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการเปนผูกํากับลูกเสือ จากเนื้อหาสาระท่ีมาจาก
การศึกษานี้ หรือ  

ข. โครงการ “ภาพพจนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด” (๒๐ นาที)  
ใหแจกบัญชีขอความเก่ียวกับ “ลักษณะของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท่ีดี” ดังเอกสารประกอบ          

ใหสมาชิกแตละคนในหมูประเมินขอความท่ีเขียนทีละขอ และใหคะแนนตามความสําคัญมากนอย กลาวคือ  
๑ = ไมสําคัญ   ๒ = สําคัญ   ๓ = สําคัญมาก  

ใหลงมติกันวา ท่ีสําคัญมาก ๑๐ ขอนั้นมีอะไรบาง เม่ือไดมติรวม ๑๐ ขอแลว ใหยกแตละขอมาอภิปราย  
บทบาทของวิทยากรประจําหมู คือ การสนับสนุนใหแตละคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ หรือ  
ค. โครงการ “ประชาสัมพันธ” (๒๐ นาที) ใหแตละหมูจัดทําดังตอไปนี้  
๑. ทําคําประกาศแจงความประชาสัมพันธ ลงหนังสือพิมพเชิญชวนบุคคลใหเขามาเปนลูกเสือวิสามัญ

ชอสะอาด  
๒. บรรยายงานและหนาท่ีของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดสําหรับใชในโอกาสตอไป เม่ือมีใครสนองตอบ

คําประชาสัมพันธขางตน  
๓. ทําบัญชีคุณลักษณะท่ีดี ๕ ประการ และทักษะ ๕ ประการ ซ่ึงผูแสดงความจํานงจะสมัครเขามา

เปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด พึงจัดเตรียมสําหรับการสัมภาษณ เพ่ือเขารับงานท่ีประกาศแลว  
คําแนะนําสําหรับวิทยากร  

การอภิปรายในหมู ภายหลังการทํางานตามโครงการ ใหใชเอกสารประกอบเรื่อง “การเปนลูกเสือ          
ชอสะอาดท่ีมีคุณภาพ” เปนแนวการอภิปราย  

แนวความคิดอันหนึ่งเก่ียวกับบทบาทลูกเสือวิสามัญชอสะอาด คือ มีภาระหนาท่ีสําคัญท่ีตองปฏิบัติ 
อยู ๓ ประการ กลาวคือ  

๑. ภารกิจตามหนาท่ี  
๒. ภารกิจตอความตองการและทักษะของหมูลูกเสือท่ีเก่ียวของ  
๓. ภารกิจความตองการและทักษะของลูกเสือแตละคน  

ใหเราวิเคราะหหารือหนาท่ีท้ัง ๓ ประการนี้ทีละขอ เม่ืออภิปรายใหทําบัญชีขอตาง ๆ ท่ีหมูหารือรวมกันเปน
หลักฐาน จึงใหผูเขารับการฝกอบรมทําคําตอบ คําถามท่ีใหไวในเอกสารประกอบใหแลวเสร็จ เชน คําถามวา  
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๑๔๗

โครงการทํางานในหมู  
ก. การศึกษารายกรณี (๒๐ นาที)  
ใหจัดทําเรื่อง โดยใชวิธีการศึกษารายกรณี เรื่องท่ีจะทํานั้นใหแสดงถึงความสัมพันธของลูกเสือวิสามัญ

ชอสะอาดกับกองลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท้ังหมด หรือใหสัมพันธกับคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ
ชอสะอาด เรื่องเก่ียวกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อาจจะใชเปนปจจัยในการเขียนเรื่องเพ่ือการศึกษาได
อยางดี หรือจะใชเรื่องดังท่ีพิมพไวเปนเอกสารประกอบทางการศึกษา  

บทบาทของวิทยากรประจําหมูในการอภิปราย คือการชวยเหลือใหหมูไดพิจารณาปญหาตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ ใหศึกษาวิธีการท่ีเขาสูปญหานั้น ๆ แลวทําการทดสอบโดยวิธีการแสดงบทบาท (Role Play) ถาเห็น
วาเปนการเหมาะสม ครั้นแลวใหสรุปเปนหลักการท่ัวไปเก่ียวกับการเปนผูกํากับลูกเสือ จากเนื้อหาสาระท่ีมาจาก
การศึกษานี้ หรือ  

ข. โครงการ “ภาพพจนของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด” (๒๐ นาที)  
ใหแจกบัญชีขอความเก่ียวกับ “ลักษณะของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท่ีดี” ดังเอกสารประกอบ          

ใหสมาชิกแตละคนในหมูประเมินขอความท่ีเขียนทีละขอ และใหคะแนนตามความสําคัญมากนอย กลาวคือ  
๑ = ไมสําคัญ   ๒ = สําคัญ   ๓ = สําคัญมาก  

ใหลงมติกันวา ท่ีสําคัญมาก ๑๐ ขอนั้นมีอะไรบาง เม่ือไดมติรวม ๑๐ ขอแลว ใหยกแตละขอมาอภิปราย  
บทบาทของวิทยากรประจําหมู คือ การสนับสนุนใหแตละคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ หรือ  
ค. โครงการ “ประชาสัมพันธ” (๒๐ นาที) ใหแตละหมูจัดทําดังตอไปนี้  
๑. ทําคําประกาศแจงความประชาสัมพันธ ลงหนังสือพิมพเชิญชวนบุคคลใหเขามาเปนลูกเสือวิสามัญ

ชอสะอาด  
๒. บรรยายงานและหนาท่ีของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดสําหรับใชในโอกาสตอไป เม่ือมีใครสนองตอบ

คําประชาสัมพันธขางตน  
๓. ทําบัญชีคุณลักษณะท่ีดี ๕ ประการ และทักษะ ๕ ประการ ซ่ึงผูแสดงความจํานงจะสมัครเขามา

เปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด พึงจัดเตรียมสําหรับการสัมภาษณ เพ่ือเขารับงานท่ีประกาศแลว  
คําแนะนําสําหรับวิทยากร  

การอภิปรายในหมู ภายหลังการทํางานตามโครงการ ใหใชเอกสารประกอบเรื่อง “การเปนลูกเสือ          
ชอสะอาดท่ีมีคุณภาพ” เปนแนวการอภิปราย  

แนวความคิดอันหนึ่งเก่ียวกับบทบาทลูกเสือวิสามัญชอสะอาด คือ มีภาระหนาท่ีสําคัญท่ีตองปฏิบัติ 
อยู ๓ ประการ กลาวคือ  

๑. ภารกิจตามหนาท่ี  
๒. ภารกิจตอความตองการและทักษะของหมูลูกเสือท่ีเก่ียวของ  
๓. ภารกิจความตองการและทักษะของลูกเสือแตละคน  

ใหเราวิเคราะหหารือหนาท่ีท้ัง ๓ ประการนี้ทีละขอ เม่ืออภิปรายใหทําบัญชีขอตาง ๆ ท่ีหมูหารือรวมกันเปน
หลักฐาน จึงใหผูเขารับการฝกอบรมทําคําตอบ คําถามท่ีใหไวในเอกสารประกอบใหแลวเสร็จ เชน คําถามวา  
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๑๔๘

๑. อะไรเปนภารกิจตามหนาท่ีของเราในฐานะเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด อะไรควรมากอนมาหลัง  
มีลําดับอยางไร (เชน ดูใหการฝกอบรมลูกเสือใหบรรลุตามจุดประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ ชวยเหลือตาม
กําหนดการ กิจกรรมตาง ๆ การเดินทางสํารวจ ฯลฯ รูจักแหลงทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนอันจะนํามาชวยเหลือ
กิจการลูกเสือ) 

๒. ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดมีสวนเก่ียวของกับกลุมลูกเสืออยางไรบาง ในกิจการลูกเสือวิสามัญ เราใน
ฐานะลูกเสือวิสามัญชอสะอาดควรจะมีบทบาทอยางไร (เชน คณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญชอสะอาด
ตองการความชวยเหลือประการใดบาง เราจะชวยเหลือไดอยางไร เก่ียวกับลูกเสือวิสามัญอ่ืนในกองเดียวกัน        
ในกลุม ในอําเภอ ในจังหวัด ดูแลใหไดมีการสื่อสาร สัมพันธระหวางกันอยางไดผล กลุมมีความสนใจในเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด สงเสริม - ชมเชย)  

๓. เรามีความสัมพันธกับลูกเสือวิสามัญชอสะอาดแตละคนในกองอยางไรบาง (เชน ชวยใหมีการพัฒนา 
สงเสริมใหลูกเสือไดปฏิบัติประสบการณใหม ๆ การใหคําปรึกษา มองเห็นความสามารถของลูกเสือแตละคน 
และรูจักใชความสามารถนั้น ๆ ใหถูกทาง)  
เราในฐานะท่ีเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จําเปนตองมีทักษะอะไรบาง เพ่ือท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเหลานี้ให
ไดผลดี ?  

ใหทําเปนบัญชีหัวขอตาง ๆ ซ่ึงท่ีประชุมกลุมไดแสดงความคิดเห็นไว (เชน ความสามารถในการสื่อสาร
สัมพันธ การรูจักลักษณะนิสัยและความตองการของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดแตละคน) เราจะไดทักษะเหลานี้
อยางไร (เชน “ดวยการสังเกต” “การเขารับการฝกอบรม” “การอานหนังสือเรื่องท่ีเก่ียวของ” 
เราในฐานะท่ีเปนผูกํากับลูกเสือวิสามัญชอสะอาด จะกําหนดเปาหมายการทํางานอะไรสัก ๓ อยาง ในกอง
ลูกเสือ สําหรับเวลา ๖ เดือนขางหนานี้ ?  

“จะปรับปรุงทักษะในการใหคําปรึกษา”  
“จะใหรูจักเขาใจลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใหมากข้ึน”  
“จะใหความรับผิดชอบแกคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญชอสะอาดใหมากข้ึน โดยใหควบคุม

การเงิน”  
“จะศึกษาใหกวางขวางถึงเรื่องทรัพยากรในชุมนุม”  
วิทยากรประจําหมูควรสงเสริมใหฝกหัดทําการกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีเปนจริง และเปนไปได  

การสรุปผล  
ใหแตละหมูรายงานผลตอท่ีประชุมใหญ  
ผูบรรยายบทเรียนนี้จะกลาวเพ่ิมเติมอีกก็ได  
บทเรียนนี้จะนําไปสูการปราศรัยครั้งสุดทายของผูอํานวยการฝกอบรม การกลาวปราศรัยครั้งสุดทาย

ควรจะใหสั้น ยั่วยุใหเกิดกําลังใจ และควรพูดถึงเรื่องการศึกษาเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ 
โอกาสท่ีจะเขารับการฝกอบรมตอไปขางหนา (จะเปนการฝกอบรมภายนอกหรือภายในกิจการลูกเสือ          

ก็ได) และความชวยเหลือซ่ึงอาจจะมาจากผูตรวจการลูกเสือ คณะผูใหฝกอบรมหรือจากเพ่ือนผูกํากับลูกเสือ
วิสามัญชอสะอาดดวยกัน 

 
 
 

 

 

๑๔๙

บทบาทของผูกํากับลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  เอกสารประกอบ (๑) 
 

การเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท่ีมีคุณภาพ 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางไดผลดีนั้น ควรคํานึงถึงการจัดใหสมดุลกัน ในเรื่องตอไปนี้  

• ภารกิจหนาท่ี  
• ความตองการและทักษะของกลุมลูกเสือท่ีเก่ียวของ  
• ความตองการและทักษะของลูกเสือแตละคน  

ท้ังเปนผูท่ีมีทักษะ และไดรับการฝกอบรมวิชาการเพ่ือสนองความตองการนั้น ๆ และรูจักใชทรัพยากรท้ังท่ีเปน
บุคคลและวัสดุ ตามลําดับกอนหลังเหมาะสมกับสภาวการณ  

 
กลุม 
บุคคล 
ภารกิจ 

• อะไรบางเปนภารกิจตามหนาท่ีของเราในฐานะท่ีเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด อะไรควรมากอน     
มาหลัง มีลําดับอยางไร  

• กองลูกเสือวิสามัญชอสะอาดของเรามีสวนเก่ียวของกับกลุมลูกเสืออะไรบาง กองของเรามีบทบาท
อะไรบาง  

• เรามีความสัมพันธกับลูกเสือวิสามัญชอสะอาดแตละคนในกองของเรา อยางไรบาง  
• เราในฐานะท่ีเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจําเปนตองมีทักษะอะไร เพ่ือท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเหลาน้ี        

ใหไดผลดี  
• เราจะไดทักษะเหลานี้อยางไร ?  

 
ทักษะ ไดมาอยางไร 

จงกําหนดเปาหมายการทํางานของทานสัก ๓ อยาง ในฐานะท่ีทานเปนผูกํากับลูกเสือวิสามัญชอสะอาด สําหรับ
เวลา ๖ เดือนขางหนานี้  
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๑๔๙

บทบาทของผูกํากับลูกเสือวิสามัญชอสะอาด  เอกสารประกอบ (๑) 
 

การเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท่ีมีคุณภาพ 
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางไดผลดีนั้น ควรคํานึงถึงการจัดใหสมดุลกัน ในเรื่องตอไปนี้  

• ภารกิจหนาท่ี  
• ความตองการและทักษะของกลุมลูกเสือท่ีเก่ียวของ  
• ความตองการและทักษะของลูกเสือแตละคน  

ท้ังเปนผูท่ีมีทักษะ และไดรับการฝกอบรมวิชาการเพ่ือสนองความตองการนั้น ๆ และรูจักใชทรัพยากรท้ังท่ีเปน
บุคคลและวัสดุ ตามลําดับกอนหลังเหมาะสมกับสภาวการณ  

 
กลุม 
บุคคล 
ภารกิจ 

• อะไรบางเปนภารกิจตามหนาท่ีของเราในฐานะท่ีเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาด อะไรควรมากอน     
มาหลัง มีลําดับอยางไร  

• กองลูกเสือวิสามัญชอสะอาดของเรามีสวนเก่ียวของกับกลุมลูกเสืออะไรบาง กองของเรามีบทบาท
อะไรบาง  

• เรามีความสัมพันธกับลูกเสือวิสามัญชอสะอาดแตละคนในกองของเรา อยางไรบาง  
• เราในฐานะท่ีเปนลูกเสือวิสามัญชอสะอาดจําเปนตองมีทักษะอะไร เพ่ือท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเหลานี้        

ใหไดผลดี  
• เราจะไดทักษะเหลานี้อยางไร ?  

 
ทักษะ ไดมาอยางไร 

จงกําหนดเปาหมายการทํางานของทานสัก ๓ อยาง ในฐานะท่ีทานเปนผูกํากับลูกเสือวิสามัญชอสะอาด สําหรับ
เวลา ๖ เดือนขางหนานี้  
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๑๕๐

บทบาทของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด        เอกสารประกอบ (๒)  
 

ตัวอยางการศึกษารายกรณี 
ใหจัดทําเรื่องเพ่ือพิจารณา โดยใชวิธีการศึกษารายกรณี เรื่องท่ีจะทํานั้นใหแสดงถึงความสัมพันธของ      

ผูกํากับลูกเสือวิสามัญกับกองลูกเสือวิสามัญท้ังหมด หรือใหสัมพันธกับคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ 
เรื่องเก่ียวกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อาจจะใชเปนปจจัยในการเขียนเรื่องเพ่ือศึกษาไดอยางดี หรือจะใช
เรื่องดังขางลางนี้ ทําการศึกษาก็ได  

“คณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ ประชุมกันวางแผนจะนําลูกเสือวิสามัญไปยังแมน้ําแควนอย 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ กองลูกเสือจะตองทําการจัดหาเงิน โดยวิธีนําสิ่งของมาจําหนาย      
สัก ๓ - ๔ ครั้ง ลูกเสือสมพรอายุ ๑๗ ป ไดนําผาตัดเครื่องแบบราชการขนาดยาว ๑๐ เมตร มาขาย ๒ - ๓ ครั้ง 
ซ่ึงไดเงินดี พ่ีชายของสมพรซ่ึงมีอายุ ๒๔ ป และออกจากการเปนลูกเสือแลว ต้ังรานตัดเสื้อผูชาย กลาวพลาง
หัวเราะวา ผาท่ีสมพรนํามาขายเลหลังนั้น เปนผาท่ี “แอบ” เอามาจากรานของเขา เม่ือผูกํากับลูกเสือวิสามัญ
ซักถามสมพร สมพรบอกวา ผาเหลานี้บางชิ้นเปนเศษผาและจะท้ิงแลว ผาบางชิ้นท่ีพ่ีชายซ้ือไปก็เพียงเปนราคา
เล็กนอยเทานั้น ซ่ึงถือเสมือนวาพ่ีชายบริจาคในการขายเลหลัง เม่ือผูกํากับลูกเสือวิสามัญสนทนากับบิดาสมพร
อยางเปนกันเอง ทราบวาผานั้นถูกขโมยมา แตบิดาของสมพรเห็นวาไมเปนการผิดอะไรในการทําเชนนั้น”   

ผูกํากับลูกเสือวิสามัญ และ/หรือ คณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญ ควรจะดําเนินการอยางไร  
 
บทบาทของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด        เอกสารประกอบ (๓)  

 
คุณลักษณะของลูกเสือวิสามัญชอสะอาดท่ีดี 

๑. จัดสมาชิกใหเขาอยูตามหมู  
๒. ชวยสมาชิกเก่ียวกับปญหาสวนตัวเขา  
๓. ใหความรับผิดชอบแกสมาชิก  
๔. ดูใหเปนท่ีแนนอนวากิจกรรมตาง ๆ ไมมีอันตรายหรือไมกอใหเกิดความเสียหาย  
๕. เลือกสมาชิกในกองลูกเสือวิสามัญดวยตนเอง  
๖. สงเสริมใหสมาชิกพัฒนาทักษะสวนตัว  
๗. ดูแลใหมีการชําระคาบํารุงอยางสมํ่าเสมอ  
๘. หวังวาสมาชิกจะมาประชุมอยางสมํ่าเสมอ  
๙. ดูแลวาสภาพท่ัวไปของกองลูกเสืออยูในเกณฑดี  

๑๐. เขาใจสมาชิกแตละคน  
๑๑. ดูแลวาขอเสนอแนะของตนมีความสัมพันธกับกองลูกเสือวิสามัญอ่ืนและกับกลุมและสัมพันธกับองคการ

เยาวชนอ่ืน  
๑๒. รูวากองลูกเสือวิสามัญของตนมีความสัมพันธกับกองลูกเสือวิสามัญอ่ืนและกับกลุมและสัมพันธกับองคการ

เยาวชนอ่ืน  
๑๓. ดูแลและสนทนากับสมาชิกแตละคนอยาสมํ่าเสมอ  
๑๔. ทํางานเก่ียวกับการวางแผนและการจัดงานอยางดี  
 

 

 

๑๕๑

๑๕. เครงครัดในการตรงตอเวลาเก่ียวกับงานกําหนดการของกอง  
๑๖. บันทึกเปนลายลักษณอักษรในเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกกอง  
๑๗. บอกใหสมาชิกทราบวาเขาจะตองทําอะไรบาง เพียงไร  
๑๘. ฝกอบรมสมาชิกใหรวมมือกันทํางาน  
๑๙. แจงใหสมาชิกทราบถึงเรื่องท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร  
๒๐. มอบใหคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
๒๑. รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในกองอยางดี  
๒๒. อนุญาตใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ลงมติ  
๒๓. รูจัก “ภูมิหลัง” ของสมาชิกแตละคน  
๒๔. บอกใหสมาชิกรักษาสถานท่ีใหสะอาดและเปนระเบียบ  
๒๕. รูวาเม่ือไรบางสิ่งบางอยางกอใหเกิดอะไร หรืออาจจะกอใหเกิดความยุงยาก  
๒๖. จัดใหมีการติดตอและการแขงขันกับกองลูกเสือวิสามัญอ่ืน  
๒๗. ดูแลวาอุปกรณไดเก็บรักษาไวอยางเรียบรอย  
๒๘. จัดการประชุมสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือทําความตกลงกันในเรื่องตาง ๆ  
๒๙. ตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเงิน  
๓๐. ยอมรับผิดและไมตําหนิผูอ่ืน  
๓๑. แสดงความคิดเห็นของตนอยางแจงชัดเปนลายลักษณอักษร  
๓๒. เปนนักปาฐกท่ีดี  
๓๓. ไมยอมใหมีการรวมกลุมรวมแกงในกองลูกเสือวิสามัญ  
๓๔. ไมมีใครเปนคนรักโดยเฉพาะ  
๓๕. ไมเปนเพ่ือนจนเกินไปกับสมาชิก  
๓๖. แบงสมาชิกใหทํางานตามท่ีถนัด  
๓๗. อธิบายกฎและขนบธรรมเนียมประเพณีของกองใหสมาชิกท่ีมาใหมทราบ  
๓๘. บอกกับผูชวยทํางานวาเขาทํางานไดดีหรือไม  
๓๙. รูวาตนเองมีความรับผิดชอบตอใคร  
๔๐. มีความสามารถอยางดีในกิจกรรมแทบทุกอยางของกอง  
๔๑. ขจัดสมาชิกท่ีกอความยุงยากใหหมดไป  
๔๒. ทําใหสมาชิกตองการยอมรับคานิยมท่ีดี  
๔๓. มีการควบคุมตัวเองอยางดี  
๔๔. เขากับผูบังคับบัญชาลูกเสืออ่ืนไดดี  
๔๕. ขจัดความเดือนรอนตาง ๆ ซ่ึงทุกฝายพอใจ  
๔๖. แจงคณะกรรมการกลุมทราบวามีอะไรเกิดข้ึนบาง  
๔๗. ใชเวลา ณ ท่ีทํางานท่ีกองลูกเสือวิสามัญ อยางสมํ่าเสมอแตละสัปดาห  
๔๘. จะหาตัวไดเสมอ ณ ท่ีทํางานกองลูกเสือวิสามัญ เม่ือมีการประชุมในเวลาท่ีกําหนด  
๔๙. ฟงความคิดเห็นของสมาชิก  
๕๐. ไมตระหนกตกใจ 
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๑๕๑

๑๕. เครงครัดในการตรงตอเวลาเก่ียวกับงานกําหนดการของกอง  
๑๖. บันทึกเปนลายลักษณอักษรในเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกกอง  
๑๗. บอกใหสมาชิกทราบวาเขาจะตองทําอะไรบาง เพียงไร  
๑๘. ฝกอบรมสมาชิกใหรวมมือกันทํางาน  
๑๙. แจงใหสมาชิกทราบถึงเรื่องท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร  
๒๐. มอบใหคณะกรรมการประจํากองลูกเสือวิสามัญปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
๒๑. รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในกองอยางดี  
๒๒. อนุญาตใหสมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ลงมติ  
๒๓. รูจัก “ภูมิหลัง” ของสมาชิกแตละคน  
๒๔. บอกใหสมาชิกรักษาสถานท่ีใหสะอาดและเปนระเบียบ  
๒๕. รูวาเม่ือไรบางสิ่งบางอยางกอใหเกิดอะไร หรืออาจจะกอใหเกิดความยุงยาก  
๒๖. จัดใหมีการติดตอและการแขงขันกับกองลูกเสือวิสามัญอ่ืน  
๒๗. ดูแลวาอุปกรณไดเก็บรักษาไวอยางเรียบรอย  
๒๘. จัดการประชุมสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือทําความตกลงกันในเรื่องตาง ๆ  
๒๙. ตรวจสอบเรื่องตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเงิน  
๓๐. ยอมรับผิดและไมตําหนิผูอ่ืน  
๓๑. แสดงความคิดเห็นของตนอยางแจงชัดเปนลายลักษณอักษร  
๓๒. เปนนักปาฐกท่ีดี  
๓๓. ไมยอมใหมีการรวมกลุมรวมแกงในกองลูกเสือวิสามัญ  
๓๔. ไมมีใครเปนคนรักโดยเฉพาะ  
๓๕. ไมเปนเพ่ือนจนเกินไปกับสมาชิก  
๓๖. แบงสมาชิกใหทํางานตามท่ีถนัด  
๓๗. อธิบายกฎและขนบธรรมเนียมประเพณีของกองใหสมาชิกท่ีมาใหมทราบ  
๓๘. บอกกับผูชวยทํางานวาเขาทํางานไดดีหรือไม  
๓๙. รูวาตนเองมีความรับผิดชอบตอใคร  
๔๐. มีความสามารถอยางดีในกิจกรรมแทบทุกอยางของกอง  
๔๑. ขจัดสมาชิกท่ีกอความยุงยากใหหมดไป  
๔๒. ทําใหสมาชิกตองการยอมรับคานิยมท่ีดี  
๔๓. มีการควบคุมตัวเองอยางดี  
๔๔. เขากับผูบังคับบัญชาลูกเสืออ่ืนไดดี  
๔๕. ขจัดความเดือนรอนตาง ๆ ซ่ึงทุกฝายพอใจ  
๔๖. แจงคณะกรรมการกลุมทราบวามีอะไรเกิดข้ึนบาง  
๔๗. ใชเวลา ณ ท่ีทํางานท่ีกองลูกเสือวิสามัญ อยางสมํ่าเสมอแตละสัปดาห  
๔๘. จะหาตัวไดเสมอ ณ ท่ีทํางานกองลูกเสือวิสามัญ เม่ือมีการประชุมในเวลาท่ีกําหนด  
๔๙. ฟงความคิดเห็นของสมาชิก  
๕๐. ไมตระหนกตกใจ 
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การประดับเครื่

 
 
ช่ือเครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด
สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ”
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

พ้ืนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต
เชือกสีมวง แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลื

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
 
 
 

 

๑๔๕

การประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
ตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือชอสะอาด” ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา
ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด

และนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส 
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย”  

แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันเสาร 

เสียชีพอยาเสียสัตย” สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

 

ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา 

เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
และนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 

รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

อผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ

ส่วนที่ ๓
กิจกรรมเสนอแนะ
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การประดับเครื่

 
 
ช่ือเครื่องหมาย “ลูกเสือชอสะอาด
สัญลักษณ “ชอสะอาด

ของคนบนแผนดินไทย ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

สัญลักษณ “วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด
ลูกเสือโลก 

สัญลักษณ “ลูกเสือ”
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา 

พ้ืนสีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต
เชือกสีมวง แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลื

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
คําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย

ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ
 
 
 

 

๑๔๕

การประดับเครื่องหมายลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
ตราสัญลักษณลูกเสือชอสะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือชอสะอาด” ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา
ชอสะอาด” เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด

และนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน

วงเชือกผูกเง่ือนพิรอด” หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

” ประกอบดวย สัญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส 
ประกอบกับรูปหนาเสือ มีอักษรจารึกดานลางวา “เสียชีพอยาเสียสัตย”  

แสดงถึง ความบริสุทธิ์ ความซ่ือสัตยสุจริต 

แสดงถึง ความเปนผูนําและการชวยเหลือผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนวันเสาร 

เสียชีพอยาเสียสัตย” สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
ความมีคุณธรรม จริยธรรมของลูกเสือ 

 

ประดับท่ีอกเสื้อดานขวาเหนือกระเปา 

เปนสัญลักษณสงเสริมคุณงามความดี ซ่ึงไดรวบรวมทุกลานมือขาวใสสะอาด
และนอกราชอาณาจักร โดยไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ และศาสนาใด ๆ ท้ังสิ้น 

รวมเขาไวเปนหนึ่งเดียวกัน ผูกดวยโบวสีธงชาติไทย แสดงถึงการรวมพลังไทยทําดีทุกคนเขาไวดวยกัน 

หมายถึง ความสามัคคีและความเปนพ่ีนองกันของขบวนการ

ญลักษณลูกเสือโลก คือ รูปเฟอรเดอลีส (Fleur-de-lis) 

อผูอ่ืน และเปนสีของวันท่ีมีการประกาศใช

สื่อถึง ความภูมิใจในลูกเสือไทย มีจิตสํานึกในการทําความดี และ
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๑๔๗

๒. เริ่มทําการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีตามหลักสูตรกําหนด 
๓. มีผูบังคับบัญชาท่ีผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือประเภทนั้น ๆ อยางนอยข้ันความรูเบื้องตน 

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

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

ตอผูมีอํานาจแตงต้ังแลวแตกรณี ถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด สงใบ
แตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีลูกเสือ (ลส.๑๓) ตําแหนงผูกํากับหรือรองผูกํากับมาใหโรงเรียน 

๕. เม่ือไดรับอนุมัติใหต้ังกองไดแลว ใหทําพิธีเขาประจํากองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติอยางตอเนื่อง (โรงเรียนจะไดรับ ลส.๑๑ หรือ ลส.๑๒ ใหต้ังกลุมหรือกองลูกเสือจากสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติหรือสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด)  

 

๑๔๖

แนวทางการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๑.๘ กองเนตรนารีวิสามัญ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาหญิงท่ีเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 
๔ - ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยเนตรนารี
วิสามัญอยางนอย ๑๐ คน ไมเกิน ๔๐ คน กองลูกเสือวิสามัญจะแบงเปนชุดหรือหมูตามความตองการก็ได และ
ควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือหมูละ ๔ - ๖ คน รวมท้ังนายหมูและรองนายหมูดวย  
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๑๔๗

๒. เริ่มทําการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีตามหลักสูตรกําหนด 
๓. มีผูบังคับบัญชาท่ีผานการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือประเภทนั้น ๆ อยางนอยข้ันความรูเบื้องตน 

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

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

ตอผูมีอํานาจแตงต้ังแลวแตกรณี ถึงเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแหงชาติหรือผูอํานวยการลูกเสือจังหวัด สงใบ
แตงต้ังใหเปนเจาหนาท่ีลูกเสือ (ลส.๑๓) ตําแหนงผูกํากับหรือรองผูกํากับมาใหโรงเรียน 

๕. เม่ือไดรับอนุมัติใหต้ังกองไดแลว ใหทําพิธีเขาประจํากองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติอยางตอเนื่อง (โรงเรียนจะไดรับ ลส.๑๑ หรือ ลส.๑๒ ใหต้ังกลุมหรือกองลูกเสือจากสํานักงานลูกเสือ
แหงชาติหรือสํานักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด)  
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๑๔๘

เกณฑการจัดตั้งลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา 
 

๑. สถานศึกษาตองจัดการอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด อยางนอย ๒ หมู ๆ ละ ๔ - ๘ คน  
๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาด ๓ วัน ๒ คืน (ไดรับวุฒิบัตร) 
๑.๒ ทดสอบความรูดานความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส ความเปนพลเมืองดี และจิตอาสา

จากคณะกรรมการ 
๑.๓ เขารวมกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธความซ่ือสัตยสุจริต ความโปรงใส       

ความเปนพลเมืองดีและจิตอาสา รวมกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน หรือมีสวนรวมกิจกรรม
สาธารณประโยชน อยางนอย ๓ กิจกรรม (ภายในระยะเวลา ๓ เดือน) 

๑.๔ ผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญชอสะอาดรับรองผลการปฏิบัติงาน 
๒. ตองมีผูบังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในโรงเรียน อยางนอย ๑ คน 
๓. การดําเนินการขอมีลูกเสือวิสามัญชอสะอาดในสถานศึกษา 

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

๓.๒ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ เ ม่ือไดรับหนังสือและพิจารณาเห็นสมควรรับรองให
สถานศึกษามีลูกเสือวิสามัญชอสะอาดได ก็จะมีหนังสือตอบกลับไปยังสถานศึกษาท่ีมีหนังสือขออนุญาตมา 

๓.๓ สถานศึกษาสามารถจัดอบรมขยายผลหลักสูตรลูกเสือวิสามัญชอสะอาดตอไปได 
 

 

๑๔๙

ปณิธานลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 
ขอบขายวิชา 
 มีความรูสึกท่ีดี ประทับใจตอการต้ังปณิธานในการทําความดีเพ่ือสังคม เพ่ือชาติบานเมือง 
จุดหมาย  

นําปณิธานลูกเสือชอสะอาดไปใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรหลักการลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 

๑. อธิบายความหมายของคําวาปณิธานได 
๒. ลําดับข้ันตอนพิธีตั้งปณิธานของลูกเสือชอสะอาดได 
๓. บอกความสําคัญของพิธีตั้งปณิธานของลูกเสือชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน “เพลงความฝนอันสูงสุด”  
๒. บรรยายความหมายและความสําคัญของคําปณิธาน 
๓. กิจกรรม “การต้ังปณิธานลูกเสือชอสะอาด 
๔. สรุป 

ส่ือการสอน 
๑. เพลงความฝนอันสูงสุด 
๒. เอกสารประกอบ 
๓. เอกสารสํารองตนเอง 
๔. เอกสาร คําปณิธานของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

การประเมินผล 
 สังเกต/สอบถาม 

 
ความฝนอันสูงสุด 

ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชื่อ 
ขอสูศึกทุกเม่ือไมหวั่นไหว 

ขอทนทุกขรุกโรมโหมกายใจ 
ขอฝาฟนผองภัยดวยใจทะนง 

จะแนวแนแกไขในสิ่งผิด 
จะรักชาติจนชีวิตเปนผุยผง 

จะยอมตายหมายใหเกียรติดํารง 
จะปดทองหลังองคพระปฏิมา 
ไมทอถอยคอยสรางสิ่งท่ีควร 
ไมเรรวนพะวาพะวังคิดกังขา 

ไมเคืองแคนนอยใจในโชคชะตา 
ไมเสียดายชีวาถาสิ้นไป 
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๑๔๙

ปณิธานลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 
 
ขอบขายวิชา 
 มีความรูสึกท่ีดี ประทับใจตอการต้ังปณิธานในการทําความดีเพ่ือสังคม เพ่ือชาติบานเมือง 
จุดหมาย  

นําปณิธานลูกเสือชอสะอาดไปใชในชีวิตประจําวันและเผยแพรหลักการลูกเสือชอสะอาด 
วัตถุประสงค 

๑. อธิบายความหมายของคําวาปณิธานได 
๒. ลําดับข้ันตอนพิธีตั้งปณิธานของลูกเสือชอสะอาดได 
๓. บอกความสําคัญของพิธีตั้งปณิธานของลูกเสือชอสะอาดได 

วิธีสอน/กิจกรรม 
๑. นําเขาสูบทเรียน “เพลงความฝนอันสูงสุด”  
๒. บรรยายความหมายและความสําคัญของคําปณิธาน 
๓. กิจกรรม “การต้ังปณิธานลูกเสือชอสะอาด 
๔. สรุป 

ส่ือการสอน 
๑. เพลงความฝนอันสูงสุด 
๒. เอกสารประกอบ 
๓. เอกสารสํารองตนเอง 
๔. เอกสาร คําปณิธานของลูกเสือวิสามัญชอสะอาด 

การประเมินผล 
 สังเกต/สอบถาม 

 
ความฝนอันสูงสุด 

ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชื่อ 
ขอสูศึกทุกเม่ือไมหวั่นไหว 

ขอทนทุกขรุกโรมโหมกายใจ 
ขอฝาฟนผองภัยดวยใจทะนง 

จะแนวแนแกไขในสิ่งผิด 
จะรักชาติจนชีวิตเปนผุยผง 

จะยอมตายหมายใหเกียรติดํารง 
จะปดทองหลังองคพระปฏิมา 
ไมทอถอยคอยสรางสิ่งท่ีควร 
ไมเรรวนพะวาพะวังคิดกังขา 

ไมเคืองแคนนอยใจในโชคชะตา 
ไมเสียดายชีวาถาสิ้นไป 
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๑๕๐

นี่คือปณิธานท่ีหาญมุง 
หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส 
ถึงทนทุกขทรมานนานเทาใด 
ยังม่ันใจรักชาติองอาจครัน 
โลกมนุษยยอมจะดีกวานี้แน 

เพราะมีผูไมยอมแพแมถูกหยัน 
คงยืนหยัดสูไปใฝประจัญ 

ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย 
     
บรรยายนํา 
 กิจการลูกเสือนั้น สิ่งท่ีสําคัญอยางหนึ่ง คือ ความเปนผูมีความเชื่อม่ัน พ่ึงพาตนเอง ไมหวังในโชคลาภ 
ในสิ่งท่ีมองไมเห็น ทุกอยางของลูกเสือเปนเรื่องท่ีตองทําข้ึนเอง ดวยความอุตสาหะ พากเพียร เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว ดังคําวา “Revering to Success” การเดินทางไปสูความสําเร็จ อันเปนแนวปฏิบัติของ
ลูกเสือวิสามัญ 
 สําหรับลูกเสือวิสามัญชอสะอาด การต้ังใจท่ีจะประพฤติใหเปนบุคคลท่ีซื่อสัตย สุจริต รักความยุติธรรม 
การต้ังใจคือการต้ังปณิธาน และการท่ีจะไดเขาใจและซาบซ้ึงถึงความหมายของการต้ังปณิธาน ก็คือการเขารวม
พิธีกรรมเพ่ือโนมนาวจิตใจ สรางความประทับใจใหศรัทธา ยึดม่ันในปณิธานตลอดไป 
กิจกรรมการตั้งปณิธาน (๙๐ นาที) 
๑. ทําความเขาใจ (๓๐ นาที) 

สมาชิกผูเขารับการอบรมพรอมกัน ควรจัดสถานท่ีใหเหมาะสมกับบรรยากาศดี สบาย สงบ อาจใหนั่ง
บนพ้ืนท่ีมีรองนั่งเพ่ือลองฟงคําบรรยายหรือปาฐกถาในเรื่องของคําปณิธาน โดยผูมีความรูหรือทักษะใน      
การบรรยาย (อาจเปนผูนําทางศาสนา หรือแตละศาสนาก็ได)  
๒. สํารวจความตั้งใจ 

เม่ือเสร็จพิธีการทําความเขาใจแลว มาสงลําดับข้ันท่ีสอง คือ สํารวจความต้ังใจ ใหสมาชิกผูเขารับ   
การอบรมทําใจใหสงบ อยูในอาการสํารวม คณะวิทยากรแจกเทียนและแจกเอกสารการพิจารณาตนเองของ
ลูกเสือวิสามัญชอสะอาด (เอกสาร ๔) ใหผูเขารับการอบรมตอเทียนจากวิทยากร แลวอานเอกสารภายใต     
แสงเทียน เม่ืออานจบและมีความม่ันใจจะต้ังปณิธาน ใหดับเทียนแลวเตรียมตัวเดินตามผูนํา 
๓. การเดินทางไปสูปณิธาน 

สมาชิกผูเขารับการอบรมออกเดินทางไปสูพิธีกรรมการต้ังปณิธาน ภายใตการนําของผูเปนประธาน      
ในพิธี ระหวางทางท่ีเดินไปสูพิธีกรรม ประธานจะใหโอวาทถึงผลดีของการต้ังปณิธาน และการทําปณิธานให
ประสบความสําเร็จ 
๔. พิธีกรรมปณิธาน 

เม่ือสมาชกิผูเขารับการฝกอบรมมาลงคูหาลูกเสือวิสามัญ ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย และถวาย
บังคมวางพวงมาลาท่ีพระรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เสร็จแลวผูเขารับการฝกอบรมกราบพระ 
แลวรับปณิธานชอสะอาดจากพานหนาพระรูปฯ แลวกลับเขาท่ี ประธานนํากลาวคําปณิธาน สมาชิกกลาวตาม 
ประธานมอบของท่ีระลึกแลวและใหโอวาท เปนการเสร็จพิธี 

 

 

๑๕๑
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๑๕๑
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๑๕๒

บรรณานุกรม 
 
กาญจนา  หาสิตะพันธ. (๒๕๓๕) “การควบคุมตนเอง” ในชุมชนทางวิชากรมสามัญศึกษา                         

กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา 
คณะกรรมการลูกเสือฝายพัฒนาบุคลากร. สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คูมือการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

ข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมฯ. เอกสารอัดสําเนา 
งานสงเสริมเครือขาย, องคประกอบของเครือขาย, การพัฒนาเครือขายสูความย่ังยืน. กองสงเสริมและพัฒนา 

เครือขาย สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย 

จรรยา  เกษศรีสังข. (๒๕๓๗) วิธีเผชิญปญหาของนักเรียนนายรอยตํารวจ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
(จิตวิทยาการแนะแนว) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

เฉลิมพล  โสมอินทร. (๒๕๔๗) “การใชชีวิตของวัยรุนไทยในปจจุบัน” พิมพครั้งท่ี ๑. กรงเทพฯ: สํานักพิมพ
สูตรไพศาล. 

ชําเลือง  วุฒิจันทร. (๒๕๒๒). คุณธรรมและจริยธรรม: หลักการและวิธีการพัฒนาจริยศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: กรมศาสนา. 

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. (๒๕๒๗, กุมภาพันธ-มีนาคม). “จิตวิทยาการปลูกฝงวินัยแหงตน”   
แนะแนว ๑๘ (๙): ๕๘-๗๑. 

ธนา ประมุขกุล. เครือขายวารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ปท่ี ๒๔ ฉบับท่ี ๓, ก.ค.-ก.ย.   
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

นายแพทย กิติ  ตยัคคานนท. เทคนิคการสรางภาวะผูนํา 
ประวีณ ณ นคร และเสนาะ  ติเยาว. (๒๕๒๕). เอกสารสอนชุดวิชาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนหนวยท่ี 

๑๑ นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ไพศาล  ภูไพบูลย อังคณา ตติรัตน และปนัดดา มีสมบัติงาม. หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน

สังคม ม.1. พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง. (๒๕๒๒) การทดลองใชกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเอง. 

ปริญญานิพนธ. กศ.ม. (วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย   
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสําเนา 
สุชา  จันทรเอม. (๒๕๔๒) จิตวิทยาวัยรุน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย 
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน, สารานุกรมลูกเสือ เลมท่ี ๑-๔, โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑, โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว 
สํานักงานลูกเสือแหงชาติ, คูมือการชุมนุมรอบกองไฟ, เอกสารอัดสําเนา 
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ, คูมือการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือวิสามัญข้ันความรูเบ้ืองตน 

โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, ๒๕๔๕ 
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ, คูมือการฝกอบรมข้ันผูชวยผูใหการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ

โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, ๒๕๔๕ 
สํานักงาน ป.ป.ช., คูมือกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายท่ีเก่ียวของ,  
เอกชัย ศรีวิลาศ, พลเอก. การสรางเครือขายและการประสานงาน. สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน 

พระปกเกลา 

 

๑๕๓

เอนกกุล  กรีแสง. (๒๕๐๒). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเนศ. 
เอกวิทย ณ ถลาง. (๒๕๓๕) “หลักการและโครงสรางของหลักสูตรประถมศึกษา” ประชากรศึกษา ถายเอกสาร 
แหลงขอมูล www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูลwww.nacc.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.oppn.opp.go.th/research01.php สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
Ausubel, David P. (1968). Education psychology: A Cognitive View. New York:   

Hoet, Rinehart and Winston. 
Mussen,Paul H. and others. (1969). Chsld Development and Personality. 3rd ed. New York: 

Harper & Row. 
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๑๕๓

เอนกกุล  กรีแสง. (๒๕๐๒). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเนศ. 
เอกวิทย ณ ถลาง. (๒๕๓๕) “หลักการและโครงสรางของหลักสูตรประถมศึกษา” ประชากรศึกษา ถายเอกสาร 
แหลงขอมูล www.bureausrs.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.scoutthailand.org สืบคนเม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูลwww.nacc.go.th สืบคนเม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 
แหลงขอมูล www.oppn.opp.go.th/research01.php สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
Ausubel, David P. (1968). Education psychology: A Cognitive View. New York:   

Hoet, Rinehart and Winston. 
Mussen,Paul H. and others. (1969). Chsld Development and Personality. 3rd ed. New York: 

Harper & Row. 
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๑๕๓

 
 
 
       

คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ี 73/2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
 
 

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

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

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

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

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

10. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคม 

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

 
/โดยมีอํานาจหนาท่ี... 

 

ภาคผนวก
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๑๕๓

 
 
 
       

คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ท่ี 73/2556 

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
 
 

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

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

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

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

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

10. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาครัฐ อนุกรรมการ 
11. ผูอํานวยการสํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคม 

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

 
/โดยมีอํานาจหนาท่ี... 
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โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสื

แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป
(2) พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

หลักสูตร 
(3) ดําเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติหรือข้ันต

ตามท่ีกําหนด
(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

๑๕๔

ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสื
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ป.ป.ช. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา

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

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประสานความรวมมือในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาดระหวางสํานักงานลูกเสือ
และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

พิจารณาจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด จัดทํา
ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมลูกเสือในแตละชวงชั้นเรียน 

อนการดําเนินโครงการลูกเสือชอสะอาด

 

 

 
 
 
    

เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด

  ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น

  บัดนี้ คณะกรรมการ ป
มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
จํานวน 5 ราย 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

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

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

๑๕๕

   
คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 220/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

 
 

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

รรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งท่ี 481 - 46/
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
กันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

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

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 

 

 

 

เพ่ิมเติม) 

มีนาคม 2556 แตงต้ัง

/2556 เม่ือวันท่ี 20 
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) 

แหงพระราชบัญญัติประกอบ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
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เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด

  ตามคําสั่งคณะกรรมการ ป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด นั้น

  บัดนี้ คณะกรรมการ ป
มิถุนายน 2556 มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 
จํานวน 5 ราย 

  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ
2554 จึงใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

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

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 

 สั่ง ณ วันท่ี 

 

 

  
  

๑๕๕

   
คําสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ท่ี 220/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม

 
 

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

รรมการ ป.ป.ช. ในการประชุม ครั้งท่ี 481 - 46/
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (16) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
กันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 

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

ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

  (นายปานเทพ  กลาณรงคราญ) 
     ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 

 

 

 

 

เพ่ิมเติม) 

มีนาคม 2556 แตงต้ัง

/2556 เม่ือวันท่ี 20 
มีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด (เพ่ิมเติม) 

แหงพระราชบัญญัติประกอบ
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ 
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๑๕๖

 

 
 
 
 

คําสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยใชกลไกทางการศึกษา 

ท่ี   3/2556 
เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด 

 
 

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

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกเสือสํารอง 
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ และลูกเสือวิสามัญ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหแตงต้ังคณะทํางาน
จัดทําหลักสูตรและคูมือการฝกอบรมลูกเสือชอสะอาด ประกอบดวย 

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

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

10. นายพรัชฌ  ผุดผอง คณะทํางาน 
11. นายไพฑูรย  พันธุชาตรี คณะทํางาน 
12. นางวรรณภา  พรหมถาวร คณะทํางาน 

 

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

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และลูกเสือวิสามัญ
(2) จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(3) พิจารณากําหนดแนวทางกา

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึ

(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้

          สั่ง ณ วันท่ี  
 
 
 
 

 

๑๕๗

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

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

บัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โดยใชกลไกทางการศึกษา
 

 

                    

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 
รนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด       

ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย 

วิชา  มหาคุณ) 
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

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

โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

และลูกเสือวิสามัญ
(2) จัดทําคูมือสําหรับครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด
(3) พิจารณากําหนดแนวทางกา

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ชอสะอาดท้ัง 
การจัดต้ังหนวยลูกเสือชอสะอาดในสถานศึ

(4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย

ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้

          สั่ง ณ วันท่ี  
 
 
 
 

 

๑๕๗

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

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

บัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  21  สิงหาคม พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

โดยใชกลไกทางการศึกษา
 

 

                    

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

จัดทําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด สําหรับลูกสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

 
รนําหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด เขาเปนวิชาบังคับเลือก       

ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เชน การทดลองใชหลักสูตรลูกเสือ       
ประเภท การฝกอบรมครูผูปฏิบัติการสอนหลักสูตรลูกเสือชอสะอาด       

ดําเนินการอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลูกเสือชอสะอาด มอบหมาย 

วิชา  มหาคุณ) 
อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

ปราบปรามการทุจริต 
โดยใชกลไกทางการศึกษา 
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๑๕๘

เพลง  คานิยม 
ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

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

(หลา ลา.....)  ดํารงตน เศรษฐกิจ ใหพอเพียง/อยาหลีกเลี่ยง จงรักษา ระเบียบวินัย/อุดมการณ
เพ่ือสวนรวมท่ีดีไว/จงสนใจใฝรูหม่ันศึกษา 

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

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

 
 

เพลง  ชอสะอาด 
ทํานอง เดือนเพ็ญ คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

สัญลักษณคุณธรรมความดี/ชอดอกไมน้ี ชอแหงความดี “ลูกเสือชอสะอาด”          
มอบผูทําความดี/ ของขวัญชอนี้ เพ่ือคนดีมีคุณธรรม 

เรามารวมการอยูคาย/ดวยใจท่ีหมาย จะทําใหตน เปนคนสะอาด/กลาทําสิ่งท่ี
ถูกตอง/ซ่ือสุจริตดังปอง ทําความดีใหมีน้ําใจ 

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

อันคําปฏิญาณและกฎ/เราจะจําจด นําไปปฏิบัติใหได/มีคุณธรรม นําวินัย/        
จิตอาสาทําไป/รวมมือรวมใจสามัคคี 

 
 

เพลง  ทําความดี 
ทํานอง หลงเสียงนาง คํารอง นางศิริณี  บุญปถัมภ 

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

(หลา ลา....)  มีน้ําใจทําในสิ่งถูกตอง ตามครรลอง ซ่ือสัตยสุจริต กลาคิดทําในสิ่งท่ีไมผิด สุจริต 
เท่ียงธรรมในหนาท่ี 

(หลา ลา....) ป.ป.ช. นั่นหนอขอชื่นชม ใหกับสมท่ีนําล้ําสมัย กอต้ังลูกเสือชอสะอาดอยางฉับไว 
สรางเด็กไทยใหเปนพลเมืองดี 

 
 





สนับสนุนการจัดพิมพโดย
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐-๔๙ , ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑-๕

สายดวน ๑๒๐๕
www.nacc.go.th


