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 พ.ศ. ๒๔๖๙  ตั้งกองลูกเสือพิการ
 พ.ศ. ๒๔๗๒  มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๓ ณ อารโรวปารค เมือง 
เบอรเดนเฮค ประเทศอังกฤษ พระเจายอรชที่ ๕ พระราชทานบรรดาศักดิ์             
ชั้นบารอน เรียกชื่อเต็มวา ลอรด เบเดน โพเอลล แหงกิลเวลล
 พ.ศ. ๒๔๗๖  มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ ๔ ณ  เมืองเกอะเดอะเลอะ 
ประเทศฮังการี
 พ.ศ. ๒๔๘๐ บี.พี. อายุ ๘๐ ป พระเจายอรชที่ ๖ พระราชทาน               
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
 พ.ศ. ๒๔๘๑  บี.พี.ไปอยูที่เมืองไนเยอรี ประเทศเคนยา   
 พ.ศ. ๒๔๘๔ บี.พี ถึงแกอนิจกรรมเม่ืออายุได ๘๓ ป ณ บานพักเมอืง 
ไนเยอรี เมื่อ ๘  มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 องคการลูกเสือโลกเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๑             
โดยอาศัยความคิดเห็นและหนังสือ “การลูกเสือสําหรับเด็กชาย”
 คําวา SCOUT มาจาก
   S ยอมาจาก SINCERITY  แปลวา  ความจริงใจ
   C ยอมาจาก COURTESY แปลวา  ความสุภาพออนโยน
   O ยอมาจาก OBEDIENCE แปลวา  การเชื่อฟง
   U ยอมาจาก UNITY  แปลวา  ความเปนใจเดียวกัน
   T ยอมาจาก THRIFTY  แปลวา  ความมัธยัสถ
๑. สมัชชาลูกเสือโลก
 สมัชชาลูกเสือโลก คือ ที่ประชุมของผูแทนคณะลูกเสือตางๆ  ปจจุบันมี
สมาชกิผูแทนของลูกเสอืประมาณ 250 ลานคน ประเทศสมาชิกสงผูแทนเขารวม
ประชุมไดประเทศละ ๖ คน เงื่อนไขการประชุม คือ การยอมรับและปฏิบัติตาม
จุดหมายและหลักการลูกเสือโลกอยางอิสระ และไมเกี่ยวกับการเมือง  
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๒. คณะกรรมการลูกเสือโลก
 คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบดวยบุคคล ๑๒ คนจากสมาชิก ๑๒ 
ประเทศ  เลอืกตัง้โดยทีป่ระชมุสมชัชาลกูเสอืโลกอยูในตาํแหนงคราวละ ๖ ปและ
เลือกตั้งกันเองเปนประธานและรองประธานในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก      
ทุก ๆ  ๓ ป จะมีกรรมการพนจากตําแหนง ๔ คน และจะเลือกตั้งกรรมการลูกเสือ
เขาแทนท่ีโดยวิธีการลงคะแนนลับจากท่ีประชุมใหญซึ่งมีผูแทน มาจาก ๑๕๗ 
ประเทศ โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลก จะมีการประชุมอยางนอยปละครั้ง 
ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
 สาํนกังานลกูเสอืโลก ทาํหนาทีเ่ปนสาํนกังานเลขาธกิารปฏบิตัติามคาํส่ัง
หรือมติของสมัชชาลูกเสือโลก และคณะกรรมการลูกเสือโลก มีเลขาธิการเปน
หัวหนาสํานักงานและมีเจาหนาที่อีกประมาณ ๔๐ คน เปนผูชวย
 พ.ศ. ๒๔๖๓  ตั้งขึ้นเปนครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 พ.ศ. ๒๕๐๑  ยายไปอยูเมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา
 พ.ศ. ๒๕๐๔ การประชุมสมัชชาคร้ังที ่๑๘ ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
 พ.ศ. ๒๕๑๑  ยายไปอยูที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด จนถึง
ปจจุบัน นอกจากน้ียังมีสํานักงานเขตอีก ๖ เขต คือองคการลูกเสือโลก (WOSM: 
World Organization of the Scout Movement)
 สํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ซึ่งตั้งอยูที่กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิสเซอรแลนด ทาํหนาทีเ่ปนสาํนกังานเลขาธิการฯ ผูดแูล การดําเนนิงาน 
ของประเทศสมาชิกใหพัฒนาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององคการ           
ลกูเสอืโลก และตามมตขิองทีป่ระชุมสมชัชาลกูเสอืโลก (World Scout Conference) 
ซึง่จดัใหมขีึน้ในทกุๆ ๔ ป นอกจากสาํนกังานลกูเสอืโลก (World Scout Bureau) 
กรงุเจนวีา แลวยงัมสีาํนกังานลกูเสอืภาคพืน้อยูในภมูภิาคทัว่โลกอกี ๖ แหง ไดแก
 ๑. ภาคพืน้ยโุรป (Europe) มปีระเทศสมาชกิ ๔๐ ประเทศสาํนักงานใหญ 
ตั้งอยูที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด และกรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม
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 ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔  เปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ 

(๒๐th ๗ ,dik๘, ๒๕๔๗ World Scout Jamboree, ๒๐๐๓) ณ บรเิวณหาดยาว 

ฐานทัพเรือสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเยาวชนลูกเสือชาย–หญิง 

กวา ๓๐,๐๐๐ คน จาก ๑๕๑ ประเทศท่ัวโลกมารวมงาน

 ๕ - ๙ ธนัวาคม ๒๕๔๖ จดังานชุมนมุลกูเสอืมฮูบิบาห (๑๒th Muhibbah 

Jamboree) ณ คายลกูเสอืไทยเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัตรัง มลีกูเสอืไทย จาํนวน 

๑,๒๖๖ คน และลกูเสอืตางประเทศในแถบชายแดนภาคใต ไดแก มาเลเซีย ๑๕ คน 

ศรีลังกา ๔ คน และสหรัฐอเมริกา ๖ คน เขารวมงานทั้งส้ิน ๑,๗๓๖ คน

 ๒๐ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗  จดังานชมุนมุผูบงัคบับญัชาลูกเสอื ครัง้ที ่๓ 

(INDABA) ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผูบังคับบัญชา

ลูกเสือเขารวมงานชุมนุมฯ จํานวน ๓,๕๐๐ คน
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 ครัง้หนึง่ทหารอังกฤษไดทาํสงครามกับชนเผาซูล ูหวัหนาเผาคอื ดนิสิ ซลูู 

เปนนกัรบทีก่ลาหาญมาก ทหารองักฤษไมสามารถจะจับไดและแพสงครามหลายคร้ัง 

จนตอมาบี.พี.เปนหัวหนาทหารมาทําการรบจึงไดหาวิธีลอมจับหัวหนาเผาซูลูคือ 

ดนิสิ ซลู ู โดยบ.ีพ.ีไดแสดงใหเหน็วาทานมาอยางเปนมติรไมไดมาอยางศตัรจูงึไมเรยีก 

สงครามอยางทหารคนอื่นๆ ดินิส ซูลู จึงยอมจํานน บี.พี.เห็นวาสงครามสงบ 
โดยสันติจึงกลาวกับชนชาวซูลูตอหนาทหารทั้งปวงวา “นับแตนี้ตอไป ทหารซูลู

กับทหารอังกฤษ เผาซูลูและอังกฤษจงเลิกรบกันเปนมิตรกันเถอะ” กลาวเสร็จ 
บี.พี.ยื่นมือขวาใหหัวหนาเผาซูลู จับ ดิส ซูลู หัวหนาเผาไมยอมจับดวยมือขวา 
แตกลับยื่นมือซายออกไป แลวบอกกับบี.พี.วามือขวาเปนมือสกปรกฆาคนมาก

เปนมืออํามหิตโหดรายไมสมควร มือซายเปนมือท่ีสะอาดและใกลหัวใจ บี.พี.
เห็นดวยจึงยื่นมือซายออกไปสัมผัส หัวหนาเผาซูลูจึงมอบมาลัยกระดูกให 

ทั้งหมดมีประมาณ ๕๔ ชิ้น แตในบางตํารากลาววา มาลัยกระดูกนี้มีเกินกวา 

๑๐๐ ชิ้น บี.พี.จึงเอามาใชในวงการลูกเสือใหลูกเสือแสดงความเปนพวกเดียวกัน 

ทักทายกนั โดยการสัมผัสดวยมือซาย เพราะถือวาเปนพวกเดียวกัน
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ความรูเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑๒๙



ความรูเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



ความรูเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



ความรูเกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑


