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ใบความรู้



ประวัติ บี.พี. 

ผูใ้ห้ก  ำเนิดลูกเสือ คือ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ท่ำนผูน้ี้เดิมช่ือเต็มว่ำ โรเบิร์ต สติเฟนสนั สไมธ์ เบ
เดน โพเอลล ์และเรียกย่อๆ ว่ำ บี.พี. 
วันเกิด 

22 กุมภำพนัธ์ 1857 
สถานที่เกิด 

บำ้นเลขท่ี 6 ถนนสแตนโฮพ และคำสเตอร์เกท ลอนดอนตะวนัตก 
บดิา 

โปรเฟสเซอร์ เอช.ย.ีเบเดน โพเอลล์ เป็นศำสตรำจำรยท่ี์มหำวิทยำลยัออกซ์ฟอร์ด ในวิชำ
เรขำคณิตและธรรมชำติศึกษำ บิดำถึงแกก่รรมเม่ืออำยุ 64 ปี ขณะนั้น บี.พี. อำยเุพียง 3 ปี มำรดำตอ้งเล้ียงดู
บุตรถึง 7 คน 
มารดา 

เฮนริเอทตำ้ เกรซ สไมธ์ ธิดำนำยพลเรือเอกดบัพลิว. ที. สไมธ์ แห่งรำชนำวีองักฤษ เป็นภรรยำ
คนท่ี 2 ของบิดำ มำรดำถึงแกก่รรม ค .ศ. 1916 อำย ุ90 ปี เศษ 
ภรรยา 

โอลำฟ เซ็นต์แคลร์ โซมส์ สมรสเม่ือ 30 ตุลำคม ค.ศ. 1912 ขณะนั้น บี.พี. อำย ุ55 ปี และภรรยำ
อำย ุ23 ปี (เกดิเม่ือ 22 กุมภำพนัธ์ ค.ศ. 1889) 
ชีวิตในวัยเดก็ 

เม่ือ บี.พี. อำย ุ11 – 12 ปี ไดเ้ขำศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำช่ือ โรสฮิลล ์ในกรุงลอนดอน
ประเทศองักฤษ (Rose Hill preparatory School) และเม่ืออำย ุ13 – 19 ปี เขำ้เรียนในโรงเรียนมธัยมช่ือซำเตอร์
เฮำส์ (Charter house) ในระยะ 2 ปีแรกท่ี บี.พี. เรียนท่ีชำเตอร์เฮำส์นั้น ตวัโรงเรียนตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ต่อมำ
โรงเรียนไดย้ำ้ยไปตั้งอยูใ่นชนบท ณ เมืองโกดำลมิง (Godalming) ในแควน้เซอร์เรย ์(Surrey) มีแม่น ้ ำไหลผ่ำน 
และมีป่ำใหญ่อยูติ่ดบริเวณโรงเรียน ซ่ึง บี .พี. มกัจะใชเ้วลำว่ำงหลบเขำ้ไปใชชี้วิตและศึกษำเก ีย่วกบัธรรมชำติ
โดยล ำพงั 

ชีวิตในวยัเด็ก บี.พี. ไดรั้บควำมรู้พิเศษจำกพลเรือเอกสไมธ็ผูเ้ป็นตำ เก ีย่วกบักำรว่ำยน ้ ำ เล่นสเกต 
ข่ีมำ้ และวดัแดด และดูดำว บี .พี. ชอบวำดภำพ ร้องเพลง แสดงละคร มีควำมสนใจในธรรมชำติศึกษำ ศึกษำ
ชีวิตสตัว ์ตน้ไม ้ตลบอดจนควำมรู้เชิงพรำน และในวนัปิดภำคมกัจะท่องเท่ียวพกัแรมไปกบัพ่ีชำยอีก 3 คน 

ปีสุดทำ้ยท่ีเรียนอยูท่ี่ชำเตอร์เฮำส์ บี .พี. ไดไ้ปสมคัรสอบเขำ้เรียนมหำวิทยำลยัออกซ์ฟอร์ดสอง
คร้ัง แต่สอบไม่ได ้ในปี ค.ศ. 1876 สอบเขำ้โรงเรียนนำยร้อยแซนด์เฮิสต์ (Sandhurst) ไดท่ี้ 5 ส ำหรับทหำรรำบ 
และไดท่ี้ 2 ส ำหรับทหำรมำ้ จำกจ ำนวนผูเ้ขำ้สอบ 700 คน ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นร้อยตรีในกองทพับกของ
องักฤษ และถูกส่งไปประจ ำกำรท่ีประเทศอินเดีย ในขณะนั้นอำย ุ19 ปี 
ชีวิตในการรับราชการทหาร (ค.ศ. 1876 – 1910) 



บี.พี. ไดร้ับรำชกำรทหำรในประเทศอินเดียว ประจ ำกองทหำรมำ้ อุสซำร์ท่ี 13 เป็นเวลำ 8 ปี (ค.ศ. 
1876 – 1884) ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมเขม้แข็ง และไดรับยศร้อยเอกเม่ืออำย ุ26 ปี (ค.ศ. 1893) ในระหว่ำงน้ีมี
เหตุกำรณ์ท่ีแสดงลกัษณะพิเศษหลำยอยำ่ง เช่น 

1. ไดรั้บรำงวลัชนะเลิศในกำรแข่งขนักฬีำแทงหมูป่ำบนหลงัมำ้ โดยใชห้อกสั้น เม่ือ พ.ศ. 
1883 

2. ขณะท่ีมียศเป็นร้อยตรี ไดร้ับเงินเดือนนอ้ยมำกเพียงปีละ 120 ปอนด์ จึงด ำเนินชีวิตอยำ่ง
ประหยดั คือ งดสูบบุหร่ี ด่ืมสุรำแต่นอ้ย และหำรำยไดพิ้เศษ โดยกำรเขียนเร่ืองและเขียนภำพลง
หนงัสือพิมพ ์ 

ชีวิตรำชกำรทหำรของท่ำนส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศอินเดียวและแอฟริกำ มี ส่ิงท่ีประทบัใจท่ี
เก ีย่วกบักจิกำรลูกเสือหลำยคร้ังเช่น 

คร้ังที่ 1 ในปี ค.ศ. 1888 ไดไ้ปรำบชนเผ่ำซูลู ซ่ึงมีหัวหนำ้ช่ือดินิส ซูลู (Dinis Zulu) ใน 
อำฟริกำไดส้ ำเร็จ จำกประสบกำรณ์น้ีไดรั้บควำมรู้ ซ่ึงต่อมำไดน้ ำมำใช้ในกจิกำรลูกเสือ คือ 

1. บทเพลงอีกกอนยำมำ 
(หัวหนำ้)  อีน กอน – ยำ – มำ   กอน – ยำ – มำ    
(ลูกคู่)    อิน – วู – บู    ยำโบห์  ยำโบห์ อิน – วู – บู      
(หัวหนำ้)  Eengonyama Gonyama 
(ลูกคู่)        Invooboo, Yaboh Yaboh Invooboo 

2. สร้อยคอของดินิส ซูลู ท ำดย้ไมแ้กะสลกัเป็นท่อนเลก็ๆ ซ่ึงต่อมำ บี .พี. ไดน้ ำมำเป็นบีด 
(Beads) เคร่ืองหมำยวูดแบดจ์ ส ำหรับผูท่ี้ผ่ำนกำรอบรมผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือชั้นควำมรู้ชั้นสูง 

คร้ังที่ 2  ในปี 1889 ท่ีเกำะมอลตำ้ บี.พี. ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยทูตทหำร ท ำหน้ำท่ีเป็น
นำยทหำรสืบรำชกำรลบั 

คร้ังที่ 3  ในปี 1895 ท ำกำรรบกบัเผ่ำอำชันติ ซ่ึงมีกษตัริยช่ื์อว่ำ “คิงเปรมเปห์” (Prempeh) และ
ไดรั้บชยัชนะในเหตุกำรณ์คร้ังน้ี บี.พี. ไดป้ระสบกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรบุกเบิก เช่น กำรโค่นต้นไม ้กำรท ำสะพำน กำรสร้ำงค่ำยพกั  
2. ทดลองกำรแต่งกำยของตนเอง ใชห้มวกปีกแบบโคบำล จนไดรั้บฉำยำจำกพวกพ้ืนเมืองว่ำ 

“คนัตะไค” (Kantakye) แปลว่ำ คนสวมหมวกปีกกวำ้ง 
3. ประเพณีกำรจบัมือซำ้ย จำกกำรแสดงควำมเป็นมิตรของคนพ้ืนเมือง 
คร้ังที่ 4  ในปี 1896 พวกมำตำบิลี ซ่ึงเป็นเผ่ำหน่ึงของซูลู เดิมอยูใ่นทรำนสวำลและถูกพวกมวัร์

ขบัไล่ จึงอพยพไปอยู่ในมำติบิลีแลนด์ (ปัจจุบนัเรียกโรติเซีย) พวกมำตำบิลีกอ่นกำรกบฏ รัฐบำลองักฤษจึง
สัง่กองทหำรไปปรำบ บี.พี. ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมเขม้แข็งและไดร้ับประสบกำรณ์เร่ืองกำรสอดแนม 
โดยเฉพำะในกำรปฏิบติังำนตอนกลำงคืน เลยไดร้ับฉำยำว่ำ “อีมปีซ่ำ” (Impecsa) แปลว่ำ หมำป่ำไม่เคยนอน
หลบั 



คร้ังที่ 5 ในปี 1899 เหตุกำรณ์ท่ีเมืองมำฟอีคิง หลงัจำก บี.พี. ไดก้ลบัไปปฏิบติังำนท่ีอินเดียอยู ่2 
ปี ค.ศ. 1897 – 1898) บี.พี. ไดร้ับอนุญำตให้ลำกลบัมำพกัผ่อนท่ีองักฤษ ในปี ค .ศ. 1899 แต่ไดรั้บค ำสัง่ด่วน
ให้เดินทำงไปแอฟริกำ เพ่ือหำทำงป้องกนักำรรุกรำนของพวกมวัร์ (ชำวดทัช์ท่ีอพยพไปอยู่ในแอฟริกำใต้) 
ในทรำนสวำลและออเรนจ์ทรีสเตท ซ่ึงจะตั้งตนเป็นเอกรำช บี.พี. ไดน้ ำกองทหำรไปรักษำเมืองมำฟอีคิงซ่ึง
ถูกลอ้มโดยกองทหำรมวัร์ ท่ำน บี.พี. รักษำเมืองไวไ้ด ้ 217 วนั จึงมีกองทัพใหญ่ยกไปช่วยและท ำให้พวก
มวัร์ตอ้งล่ำถอยไป 

ในกำรป้องกนัเมืองมำฟอีคิง บี.พี. ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมเขม้แขง้ อดทน ร่ำงเริงไม่ย่อทอ้ใช้
สติปัญญำหำวิธีกำรแกปั้ญหำ ท ำกลอบำยลวงขำ้ศึกให้เขำ้ใจผิด คิดว่ำมีก  ำลงัทหำรมำกมำยและมีกำรป้องกนั
รักษำเมืองอยำ่งเขม้แข็ง ตลอดจนใชเ้ด็กอำสำสมคัรท่ีไดร้ับกำรอบรมแลว้ปฏิบติัหนำ้ท่ีส่งขำว ปรำกฏว่ำ
ท ำงำนไดผ้ลดี ท ำให้บี.พี. มีควำมประทบัใจในตวัเด็กและเห็นว่ำถำ้ใชเ้ด็กให้ถูกทำงแลว้จะเกดิประโยชน์แก ่
ประเทศชำติเป็นอยำ่งมำก ท่ำนจึงไดริ้เร่ิมกำรลูกเสือในเวลำต่อมำ จำกเหตุกำรณ์ท่ีเมืองมำฟอีคิง ท ำให้ท่ำน
ไดร้ับฉำยำว่ำ “ผูป้้องกนัมำฟอีคิง” 
ชีวิตลูกเสือ (ค.ศ. 1907 – 1941) 

ค.ศ. 1907 -  บี.พี. ถูกปลดเป็นทหำรกองหนุน หลงัจำกนั้นท่ำนไดน้ ำเด็ก 20 คน ไปอยูค่่ำยพกัแรมท่ี
เกำะบรำวน์ซี ซ่ึงอยูท่ำงตอนใตข้ององักฤษเป็นเวลำ 9 คืน ตั้งแต่ 31 กรกฎำคม ถึง 9 
สิงหำคม ค.ศ. 1907 ไดป้ระสบผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยคือ 

(1) กำรจดัแบ่งเด็กเป็นหมู่ๆ ละ 5 คน มีนำยหมู่รับผิดชอบในเร่ืองควำมประพฤติและกำร
ปฏิบติัในหมู่ของตนปรำกฏไดผ้ลดีมำกในทำงปฏิบติั เด็กรู้จักหนำ้ท่ีรับผิดชอบ แสดงให้
เห็นว่ำ ระบบหมู่เป็นวิธีกำรท่ีถูกตอ้งในกำรฝึกอบรมเด็ก 

(2) เด็กทุกคนไม่ว่ำจะมำจำกครอบครัวมีฐำนะใด ต่ำงชอบกำรอยูค่่ำยพกัแรมและกจิกรรม
กลำงแจง้ 

(3) วิธีท่ีไดผ้ลท่ีสุดในกำรศึกษำวิชำลูกเสือ คือ กำรปฏิบติัจริงและโดยกำรเล่นเกม  
ค.ศ. 1908 -  แต่งต ำรำ Scouting for Boys ช้ีแจงวตัถประสงค์ สำระส ำค ย ค ำปฏิญำณและกฎคติ รหัส 

กำรแสดงควำมเคำรพ กำรจบัมือ เคร่ืองแบบ แนวกำรฝึกอบรมลูกเสือ  
ค.ศ. 1909 -  มีกำรชุมนุมตั้งลูกเสือองักฤษคร้ังแรกท่ีคริสตัลพำเลซ (Crystal palace) ในกรุงลอนดอน ใน

วนัท่ี 4 กนัยำยน 1909 
 -  ตั้งส ำนกังำนลูกเสือและในวนัท่ี 10 ธนัวำคม 1909 จดัตั้งกรรมกำรบริหำรลูกเสือชุดแรกโดย

มี บี.พี. เป็นประธำนกรรมกำร 
 -  บี.พี. ไดรั้บพระรำชทำนบรรดำศกัด์ิเป็นชั้นเซอร์ (Sir) เรียกช่ือเต็มว่ำ เซอร์โรเบิร์ต เบ

เดน โพเอลล์ 
ค.ศ. 1910 -  มีกำรจดัตั้งลูกเสือหญิง (Girl Guides) โดยมี แอกนิส น้องสำวของ บี.พี. เป็นหัวหนำ้ 
ค.ศ. 1911 -  ตั้งกองลูกเสือสมุทร 



ค.ศ. 1912 -  บี.พี. เดินทำงรอบโลกเยีย่มกำรลูกเสือในประเทศต่ำงๆ 
 -  บี.พี. สมรสกบั มีสโอลำฟ เซนต์แคลร์ โวมส์ เม่ือ 30 ตุลำคม 1912 
ค.ศ. 1914 -  เกดิสงครำมโลกคร้ังแรก บี.พี. มอบลูกเสือให้ท ำหนำ้ท่ีช่วยทหำร เช่น รักษำสะพำนและ

สำยโทรศพัท์ ท ำหนำ้ท่ีผูส่ื้อขำว ช่วยงำนในโรงพยำบำล 
ค.ศ. 1916 -  ตั้งกองลูกเสือส ำรอง 
ค.ศ. 1920  -  ชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ีโอลิมเปีย ในกรุงลอนดอน ท่ำนไดร้ับกำรสถำปนำเป็น

ประมุขของลูกเสือโลก 
 - ท่ีประชุมมีมติให้มีกำรประชุมสมชัชำลูกเสือโลก ทุก 2 ปี และจดัตั้งส ำนักงำนลูกเสือ

นำนำชำติข้ึนท่ีกรุงลอนดอน 
ค.ศ. 1922 -   เขียนหนงัสือ Rovering to Success ซ่ึงเป็นคู่มือส ำหรับลูกเสือวิสำมญั 
ค.ศ. 1924 -  มีกำรชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 2 ณ เมืองเออเมลนัเดน (Ermelunden) ในประเทศเดนมำร์ก 
ค.ศ. 1926 -  ตั้งกองลูกเสือพิกำร 
ค.ศ. 1929 -  มีกำรชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 3 ณ อำร์โรวป์ำร์ค เมืองเบอร์เดนเฮค ประเทศองักฤษ 
 -  พระเจำ้ยอร์ซท่ี 5 พระรำชทำนบรรดำศกัด์ิชั้น บำรอน เรียกช่ือเต็มว่ำ ลอร์ดเบเดน โพ

เอลลแ์ห่งกลิเวลล์ 
ค.ศ. 1933 -  มีกำรชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 4 ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ ประเทศฮงักำรี 
ค.ศ. 1927 -  บี.พี. อำย ุ 80 ปี พระเจำ้ยอร์ซท่ี 6 พระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ Order of Merit 

(OM) 
ค.ศ. 1938 -  บี.พี. ไปอยูท่ี่เมืองไนเยอรี ประเทศคีนยำ 
ค.ศ. 1941 -  บี.พี. ถึงแกอ่นิจกรรมเม่ือมีอำยไุด ้ 83 ปี ณ บำ้นพกัเมืองไนเยอรี เม่ือ 8 มกรำคม  

ค.ศ. 1941 
 
 

เพลง B.P. Spirit 
 

1. I’ve got that P.P. Spirit Right in my head, Right in my head, Right  in my head, 

I’vegot that B.P. Spirit Right inmy head, Right in my head to stay.  
2. I’ve got that B.P. Spirit. Deep in my heart..... 

3. I’ve got that B.P. Spirit All round my feet........ 
4. I’ve got that B.P. Spirit Right in my head... 

 
ส าหรับของไทยได้ใส่เนือ้ร้องเป็นค าไทยได้ดงันี้ 



 

 " พวกเรำภูมิใจในพระมงกุฎ คิดไดถู้กตอ้ง 
     คิดไดถู้กตอ้ง 
     คิดไดถู้กตอ้ง 
 พวกเรำภูมิใจในพระมงกุฎ คิดไดถู้กตอ้ง คิดไดถู้กตอ้งแลว้เอย 
 พวกเรำภูมิใจในพระมงกุฎ ใจครองตั้งมัน่ 
 พวกเรำภูมิใจในพระมงกุฎ เดินไปดว้ยกนั 
 พวกเรำภูมิใจในพระมงกุฎ คิดไดถู้กตอ้ง 
     ใจครองตั้งมัน่ 
     เคยไปดว้ยกนั 
 พวกเรำภูมิใจในพระมงกุฎ ใจครองตั้งมัน่, มำร่วมใจกนัสำมคัคี" 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


