
ใบความรู้ 
เร่ือง  วิวัฒนาการของลูกเสือ 

 

วิวัฒนาการลกูเสือโลก 

 ลอร์ด   เบเดน   โพเอลล ์ ( บี.พี )   เป็นผูก้อ่ตั้งกจิการลูกเสือของโลกเป็นคร้ังแรก   และไดรั้บ
คดัเลือกเป็นประธานคณะลูกเสือทัว่โลก  เม่ือ  พ.ศ.2461 
 สาเหตุท่ี  บี.พี. คิดตั้งกองลูกเสือข้ึน  เม่ือ  พ.ศ.2442  บี.พี. ถูกส่งไปรักษาเมืองมาฟอีคิง  เมืองข้ึน
ขององักฤษในแอฟริกาใต้  เน่ืองจากสงครามบวัร์  เมืองมาฟอีคิงถูกลอ้มนานถึง  213  วนั  ในระหว่างน้ี  บี.
พี. ไดจ้ดักองทหารเด็กซ่ึงมีอายตุั้งแต่  9  ปีข้ึนไป  มีเด็กหนุ่มเป็นผูบ้งัคบับญัชา  มีเคร่ืองแบบและไดร้ับการ
อบรมในการส่ือสารกบัรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหมขององักฤษ   เด็กเหล่าน้ีมีความสามารถและกลา้หาญ
มาก   เขาไดรั้บเหรียญกลา้หาญในสงครามคร้ังน้ีดว้ย 
พ.ศ. 2447 - ไดเ้ขียนโครงการอบรมเด็ก  ซ่ึงมีหลกัการคลา้ยลูกเสือ  ให้เซอร์  วิลเลียม  สมิธ  น าไป

ทดลอง  ตั้งสมาคมเด็กข้ึนในสกอตแลนด์ 
พ.ศ. 2450 -  บี.พี. ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน  หลงัจากนั้นท่านไดน้ าเด็ก 20 คน  ไปอยูค่่ายพกัแรมท่ี

เกาะบราวน์ซี  ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้ององักฤษเป็นเวลา  9  คืน  และไดป้ระสบผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย  คือ 

 ( 1 ) การจดัแบ่งเด็กเป็นหมู่ ๆ ละ 5 คน  มีนายหมู่รับผิดชอบในเร่ืองความประพฤติ  และ
การปฏิบติัในหมู่ของตน  ปรากฏไดผ้ลดีมากในทางปฏิบติั  เด็กรู้จกัหนา้ท่ีรับผิดชอบ  
แสดงให้เห็นว่า  ระบบหมู่เป็นวิธีการท่ีถูกตอ้งในการอบรมเด็ก 

 ( 2 ) เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด  ต่างชอบการอยูค่่ายพกัแรม  และ
กจิกรรมกลางแจง้ 

 ( 3 ) วิธีท่ีไดผ้ลท่ีสุดในการศึกษาวิชาลูกเสือ  คือ  กรปฏิบติัจริงและโดยการเล่นเกม  
พ.ศ. 2451 -  แต่งต าราช้ีแจงวตัถุประสงค์  สาระส าคญั  ค าปฏิญาณ  และกฎ  คติ  รหัส  การแสดง

ความเคารพ  การจบัมือ  เคร่ืองแบบ  แนวการฝึกอบรมลูกเสือ  
 -  มีการชุมนุมตั้งลูกเสือองักฤษคร้ังแรกท่ีคริสตลัแพเลช ( Crystal  Palace )  ในกรุง

ลอนดอน  ในวนัท่ี  4  กนัยายน   พ.ศ. 2452 
-  ตั้งส านกังานลูกเสือ  และในวนัท่ี  10  ธนัวาคม  พ.ศ.2452  จดัตั้งกรรมการบริหารลูกเสือ
ชุดแรก  โดยมี  บี.พี. เป็นประธานกรรมการ 
-  บี.พี. ไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นชั้นเซอร์ ( Sir )  เรียกช่ือเต็มว่าเซอร์โรเบิร์ต  เบ
เดน  โพเอลล์ 

พ.ศ. 2453 -  มีการจดัตั้งลูกเสือหญิง ( Girl  Guide ) โดยมี  แอกนิส  น้องสาวของ บี.พี. เป็นหัวหนา้ 



พ.ศ. 2454 -  ตั้งกองลูกเสือสมุทร 
พ.ศ. 2455 -  บี.พี. เดินทางรอบโลก เยี่ยมการลูกเสือในประเทศต่าง ๆ  

- บี.พี. สมรสกบั  มีสโอลาฟ  เซนต์แคลร์  โซมส์  เม่ือ  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2455 
พ.ศ. 2457 -  เกดิสงครามโลกคร้ังแรก  บี.พี. มอบลูกเสือให้ท าหนา้ท่ีช่วยทหาร  เช่น  รักษาสะพาน   

และสายโทรศพัท์  ท าหนา้ท่ีผูส่ื้อข่าว   ช่วยงานในโรงพยาบาล  
พ.ศ. 2459 -  ตั้งกองลูกเสือส ารอง 
พ.ศ. 2460 -  เลด้ี  เบเดน  โพเอลล ์ ไดรั้บเลือกให้เป็นประมุขของกองลูกเสือหญิง   
พ.ศ. 2461 -  ตั้งกองลูกเสือวิสามญั  หรือ  Rover  Scout  ข้ึน 
พ.ศ. 2462 -  ตั้งกลิเวลลป์าร์ค  และเร่ิมด าเนินการอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ 
พ.ศ. 2463 -  ชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ีโอลิมเปีย  ในกรุงลอนดอน  ท่านไดรั้บการสถาปนาเป็น

ประมุขของลูกเสือโลก  ( Chief  Scout  of  the  World )   
- ท่ีประชุมมีมติให้มีการประชุมสมชัชาลูกเสือโลกทุก  2  ปี  และจดัตั้งส านกังานลูกเสือ

นานาชาติข้ึนท่ีกรุงลอนดอน 
พ.ศ. 2565 -  เขียนหนงัสือ  ( Rover  to  Succes  ) ซ่ึงเป็นคู่มือส าหรับสูกเสือวิสามญั 
พ.ศ. 2567 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 2  ณ  เมืองเออเมลนัเดน  ( Ermelunden ) ในประเทศ

เดนมาร์ก 
พ.ศ. 2469 -  ตั้งกองลูกเสือพิการ 
พ.ศ. 2472 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 3 ณ อาร์โรวป์าร์ค  เมืองเบอร์เดนแฮค  ในประเทศองักฤษ   

- พระเจา้ยอร์ชท่ี  5  พระราชทานบรรดาศกัด์ิชั้น  บารอน  เรียกช่ือเต็มว่า  ลอร์ด  เบเดน  
โพเอลล ์ แห่งกลิเวลล์ 

พ.ศ. 2476 -  มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  4  ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ  ประเทศฮงัการี 
พ.ศ. 2480 -  บี.พี. อาย ุ 80  ปี  พระเจา้ยอร์ชท่ี  6  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ. 2481 -  บี.พี.  ไปอยูท่ี่เมืองไนเยอรี  ประเทศเคนยา 
พ.ศ.2484 -  บี.พี. ถึงแกอ่นิจกรรม  เม่ืออายไุด ้ 84  ปี  ณ บา้นพกัเมืองไนเยอรี  เม่ือ 8 มกราคม  พ.ศ. 

2484 
 ค าว่า  SCOUT  มาจาก 
 S  ยอ่มาจาก   SINCERITY แปลว่า   ความจริงใจ 
 C ยอ่มาจาก  COURTESY แปลว่า   ความสุภาพอ่อนโยน 
 O ยอ่มาจาก  OBEDIENCE  แปลว่า    การเช่ีอฟัง 
 U ยอ่มาจาก  UNITY แปลว่า   ความเป็นใจเดียวกนั 
 T  ยอ่มาจาก  THRIFTY แปลว่า   ความมธัยสัถ์ 



องค์การลูกเสือโลก  เกดิข้ึนท่ีองักฤษเม่ือปี  พ.ศ. 2451  โดยอาศยัความคิดเห็นและหนงัสือ  " การ
ลูกเสือส าหรับเด็กชาย " 

1. สมชัชาลูกเสือโลก 

สมชัชาลูกเสือโลก  คือ  ท่ีประชุมของผูแ้ทนคณะลูกเสือต่าง ๆ  ปัจจุบนัมีสมาชิกอยู ่ 119 ประเทศ  
เป็นผูแ้ทนลูกเสือประมาณ  16  ลา้นคน  ประเทศสมาชิกส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมไดป้ระเทศละ  6  คน  
เง่ือนไขการเขา้ประชุม  คือ การยอมรับและปฏิบติัตามจุดหมาย  และหลกัการลูกเสือโลกอยา่งอิสระ  และไม่
เก ีย่วกบัการเมือง  

สมชัชาลูกเสือโลก  ประชุมกนัทุก  3  ปี  ในประเทศใดประเทศหน่ึงตามมติของท่ีประชุมสมชัชา
ลูกเสือโลก 

2. คณะกรรมการลูกเสือโลก 
คณะกรรมการลูกเสือโลก  ประกอบดว้ยบุคคล  12  คน  จากสมาชิก  12  ประเทศ  เลือกตั้งโดยท่ี

ประชุมสมชัชาลูกเสือโลก   กรรมการลูกเสือโลกอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  6  ปี  และเลือกตั้งกนัเองเป็น
ประธานและรองประธานในการประชุมสมชัชาลูกเสือโลกทุก ๆ 3  ปี  จะมีกรรมการพน้จากต าแหน่ง  4  คน  
และจะเลือกตั้งกรรมการลูกเสือเขา้แทนท่ีโดยวิธีลงคะแนนนบัจากท่ีประชุมใหญ่  ซ่ึงมีผูแ้ทนมาจาก  119  
ประเทศ  โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอยา่งน้อยปีละคร้ัง  ณ  เมืองเจนีวา   ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

3. ส านักงานลูกเสือโลก 
              ส านกังานลูกเสือโลก ท าหนา้ท่ีเป็นส านักงานเลขาธิการการปฏิบติัตามค าสัง่หรือมติของสมชัชา
ลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก มีเลขาธิการเป็นหัวหนา้ส านักงานและมีเจา้หนา้ท่ีอีก 40 คนเป็น
ผูช่้วย 
พ.ศ. 2463 - ตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
พ.ศ. 2501 - ยา้ยไปอยูท่ี่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 
พ.ศ. 2504 - การประชุมสมชัชาคร้ังท่ี 18 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส 
พ.ศ. 2511 - ยา้ยไปอยู่เมือเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมี 

ส านกังานอีก 5 เขต คือ 
  เขตอินเตอร์-อเมริกา ตั้งอยูท่ี่เมืองซานโฮเซ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
  เขตเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยูท่ี่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
  เขตอาหรับ  ตั้งอยูท่ี่เมืองไคโร ประเทศอียปิต์ 
  เขตยโุรป  ตั้งอยูท่ี่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
  เขตแอฟริกา  ตั้งอยูท่ี่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา 
 การประชุมสมันาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก 



ประชุมคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2501 หลงัจากนั้นไดมี้การประชุมทุก 2 ปี และไดเ้ปล่ียนเป็นทุก 3 ปี ใน
ปี พ.ศ. 2532 ในปีท่ีไม่มีการประชุมสมชัชาลูกเสือโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได ้เปล่ียนช่ือเป็น   " Asia-
Pacific Scout Conferenec "  
 

วิวัฒนาการลกูเสือไทย 
  วิวฒันาการลูกเสือไทย แบ่งออกเป็น 5 ยคุ ดงัน้ี 

1. ยคุกอ่ตั้ง พ.ศ. 2454 – 2468 
ยุคน้ีตรงกบัสมัยท่ีพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอย ูหั่ว ทรงสถาปนาคณะลกูเสือไทยข้ึน เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตรา
ขอ้บังคบัคณะลกูเสือ และจัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลกูเสือแห่งชาติข้ึน โดยพระองคท์รงด  ารงต  าแหน่งสภานายก 

กองลูกเสือกองแรกไดจ้ดัตั้งข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเลก็หลวงเป็นกองลูกเสือในพระองค์ 
เรียกว่า กองลูกเสือกรุงเทพท่ี 1 

พระองค์ได้พระราชทานคติพจน์แกค่ณะลูกเสือว่า “เสียชีพอยา่เสียสตัย”์ 
พ.ศ. 2459 ตั้งโรงเรียนผูก้  ากบัลูกเสือในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

ณ สโมสรเสือป่า 
พ.ศ. 2463 ส่งผูแ้ทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังท่ี 1 
พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมชัชาลูกเสือโลก กลุ่มแรก ซ่ึง

รวมทั้งส้ินมี 31 ประเทศ 
พ.ศ. 2467 ส่งผูแ้ทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังท่ี 2 

2. ยคุส่งเสริม  พ.ศ. 2468 – 2482 สมยัรัชกาลท่ี 7 จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในยคุน้ีมี
เหตุการณ์ส าคญัคือ 
พ.ศ. 2470 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 1ณ พระราชอุทยานสราญรมย  ์
พ.ศ. 2474 ตั้งโรงเรียนผูก้  ากบัลูกเสือข้ึนใหม่ ณ พระรามราชนิเวศน์  

จ. เพชรบุรี 
พ.ศ. 2476 ตั้งกรมพลศึกษาข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้กองลูกเสืออยู่ในกรม

พลศึกษา 
 ประกาศใชต้ราประจ าคณะลูกเสือแห่งชาติ และกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
พ.ศ. 2478 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือ 
พ.ศ. 2479 ประกาศตั้งการลูกเสือสมุทรเสนา ประกาศใชห้ลกัสูตรลูกเสือเสนาและ

สมุทรเสนา 
 พ.ร.บ. ธง ก  าหนดลกัษณะธงประจ ากองคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงประจ า

กองลูกเสือ 
 



3. ยคุประคบัประคอง ปี พ.ศ. 2482 – 2489  
ยคุน้ีเป็นยคุตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอนันทมหิดล และอยู่ในระหว่าง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ระยะน้ีการลูกเสือในประเทศซบเซาลงไปบา้งเน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในภาวะ
สงคราม และในปี พ.ศ. 2486  ไดมี้พระราชบญัญติัยวุชนแห่งชาติข้ึน มีการจดัตั้งหน่วยยวุชนทหาร ซ่ึงมีการ
ฝึกการใช้อาวุธแบบทหารและไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในสมยันั้น ส่วนกจิการลูกเสือกย็งัคงด าเนินอยู่ 
และในบางจงัหวดั เช่น จงัหวดัสกลนคร จงัหวดัอุบลราชธานี มีการส่งเสริมกจิการลูกเสือยา่งเขม้แข็งและได
จดัมีการชุมนุมลูกเสือข้ึนบา้งในระยะน้ี 

4. ยคุกา้วหนา้ 
ยคุน้ีอยู่ในช่วงตน้รัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงมีเหตุการณ์

ส าคญัดงัต่อไปน้ี  
พ.ศ. 2490 มีพระราชบญัญติัยกเลิกพระราชบญัญติัยวุชนแห่งชาติ พ.ศ. 2486 มี

พระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2490 
พ.ศ. 2496 สร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
พ.ศ. 2497 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 3 ณ สนามกฬีาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2501 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้นคร้ังแรก 
 จดัตั้งกองลูกเสือส ารองกองแรกข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 

พ.ศ. 2501 
พ.ศ. 2503 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือส ารองข้ึนวูดแบดจ์ คร้ังท่ี 1 ณ ค่ายพระ

ต าหนกัมหาราช ต.อ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี 
พ.ศ. 2404  เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั ขั้นวูดแบดจ์ รุ่นท่ี 1 ณ ค่าย

วชิราวุธ 
พ.ศ. 2506 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือวิสามญั ขั้นวูดแบดจ์ รุ่นท่ี 1 ณ ค่าย

วชิราวุธ 
พ.ศ. 2507 ประกาศใช้พ.รบ. ลูกเสือ พ.ศ. 2507 
 เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่าย

ลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2508 ประชุมสภาลูกเสือคร้ังท่ี 1 ณ ศาลาสันติธรรม 
 จดทะเบียนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทรกองแรก ณ โรงเรียน  

สตัหีบ 
พ.ศ. 2509 จดทะเบียนกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์  

5. ยคุถึงประชาชน  ปี พ.ศ. 2514 – ปัจจุบนั มีเหตุการณ์ส าคญั ดงัน้ี 
พ.ศ. 2514 เป็นปีท่ีมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นเป็นคร้ังแรก 



พ.ศ. 2515 ทรงรับกจิการลูกเสือชาวบา้นไวใ้นพระบรมราชูถมัภ์ 
พ.ศ. 2516 รับกจิการลูกเสือชาวบา้นเขา้เป็นส่วนหน่ึงของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสัง่ ลงวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2516 ให้น าวิชาลูกเสือ

เขา้อยูใ่นหลกัสูตรโรงเรียน 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ ณ บริเวณหนา้ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ในวนัท่ี 
23 พฤศจิกายน และทรงเปิดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 8 

พ.ศ. 2520 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 9 
พ.ศ. 2521 ประกาศยกเลิกหลกัสูตรการฝึกอบรมวิชาผูก้  ากบัลูกเสือของกลิเวลลป์าร์ค 

และใชข้องส านกังานลูกเสือเขตเอเชีย – แปซิฟิก 
พ.ศ. 2524 มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 เพ่ือเฉลิมฉลองวนัพระราชสมภพ 

ครบรอบ 100 ปี ของรัชกาลท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลงราชสดดีุ 
 

 ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ 

  ขอน้อมนบบาทบงส์ุระทรงศรี 
 พระบาทมงกุฎกล้าฯ จอมเมาลี 

  ทรงปราณีก่อเกือ้ลูกเสือมา  



 ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย 

  ให้มใีจรักชาติศาสนา 
 ทรงส่ังสอนสรรพกิจวิทยา 

เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร 
 ดงัดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง 

  กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมยั 
 พระคุณนีจ้ะสถิตสนิทใน 

  ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย… 
 

เพลงลกูเสือธีรราช 
   เหล่าลูกเสือของธีรราช 

ทะนงองอาจสืบชาติเช้ือพงศ์พันธ์ุ 
สมัครสมานโดยมีสามัคคมีั่น 
พวกเราจะรักร่วมกนั จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา รักษาช่ือ 
สร้างเกยีรติระบือ เลือ่งลอืต่อไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักให้ยืนนาน 
พวกเราล้วนช่ืนบาน เพราะกจิการลูกเสือไทย 
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