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บทคัดยอ  

 

บทความวิชาการน้ีตองการนําเสนอใหเห็นถึงการขยายอาณาบริเวณของความรวมมือระหวางประเทศของกระบวนการ

ลูกเสือที่กวางขวางออกไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงถือเปนกลไกความรวมมือหน่ึงที่ถูก ควบรวมอยูในสมาชิกลูกเสือ

ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟค ที่มุงเนนในการใหการศึกษาแกเยาวชนผานกระบวนการ หลักการและวิธีการของลูกเสือ อีกทั้งยัง

เปนไปตามกฎของลูกเสือขอที่ส่ีในสิบขอ เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางที่วา “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืน

ทั่วโลก” (Scout is a friend to all and a brother to every other Scout) ดวย บทความวิชาการน้ีจึงพยายามสะทอน

ใหเห็นเปนที่ประจักษถึงการสรางความสัมพันธความเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกคนทุกคนซ่ึงเปนส่ิงที่ลูกเสือพึงตระหนักในหลักภารดร

ภาพ โดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดอาศัยกระบวนการลูกเสือน้ี ในการกระชับความสัมพันธระหวางกันผานงาน

ชุมนุมลูกเสืออาเซียน (ASEAN Scout Jamboree) มาอยางยาวนานและตอเน่ือง 

 

คําสําคัญ: ลูกเสืออาเซียน  ภราดรภาพ  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

Abstract 

 

This academic article aimed to identify the expansion in coordination of the scout movement in 

South East Asian Countries. This is a coordinating mechanism included in Asia-Pacific Regional Scout 

Membership. The focus is on educating the youth through process, principle and method of scout. 

Additionally, the coordination is in accordance with the forth scout law leading the path of all members, 

that is, “A scout is a friend to all and a brother to every other scout”. This academic article is empirical 

study to reflect relationship building and showing generosity to others which is the scout realization of 

brotherhood. Specifically, ASEAN countries apply scout movement to strengthen relationship through 

ASEAN Scout Jamboree which is organized consecutively for a long time. 
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                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1209 

1. บทนํา  

 

ขบวนการลูกเสือน้ันมีจุดเริ่มตน  ณ เกาะบราวซี  (Brown Sea Island) ซ่ึงเปนเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยูที่ปากอาวเมืองพูล 

(Poole Harbour) แหงสหราชอาณาจักร  ไดมีการเขาคายพักแรมของเด็กแหงหน่ึงซ่ึง ไดเชิญชวนเด็กใหเขารวมอบรม โดย

ทานไดคอยคุมการฝกดวยตนเอง  (Experimental Camp)  เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1907  (พ.ศ. 2450) คายอบรมน้ันจึง

ถือวาเปนการกอกําเนิดลูกเสือ (Boy Scout) แหงแรกในโลก (The World’s first Scout camp)  ในการอบรมครั้งน้ัน

กอใหเกิดผลด ี สมดังความมุงหมายของผูสถาปนาและเปรียบเสมือนบิดาแหงการลูกเสือโลก  อีกทั้งยังทําใหเกิดความบันดาล

ใจให โรเบิรต สตีเฟนสัน สไมธ เบเดน โพเอลล หรือในแวดวงลูกเสือเรียกทานวา  บี-พี ในอันที่จะขยายกิจการใหกวางขวาง

ออกไปในวันขางหนาซ่ึงนาสนใจเพราะตอมาในป ค.ศ. 1912  (พ.ศ. 2455) รัฐบาลอังกฤษไดประกาศรับรองฐานะของลูกเสือ

อังกฤษเปนทางการ จากน้ันกิจการลูกเสือจึงเผยแพรออกไปเปนวงกวาง20 และตอมาไดมีการจัดทําหนังสือ Scouting for 

boys พิมพออกจําหนายทั้งหมด 6 เลมซ่ึงประเทศตาง ๆ ที่มีกิจการลูกเสือก็ไดทําการตีพิมพหนังสือดังกลาวออกเผยแพร

สําหรับผูที่สนใจรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน  กิจการลูกเสือจึงไมไดกระจุกตัวเพียงชนกลุมใดกลุมหน่ึงอีกตอไป  กลาวคือได

ขยายอาณาบริเวณออกไปอยางกวางขวาง  กอปรกับนัยสําคัญอยางหน่ึงคือการสรางความสัมพันธอันดีกับทุกกลุมชนชั้นของ

สังคม  โดยไมเลือกปฏิบัติ  ไมเลือกเพศ  วัย  ไมเลือกผิวสี  ชนชาติ  แมกระทั่งศาสนา  ซ่ึงสะทอนออกมาในกฎของลูกเสือขอ

ที่ส่ีในสิบขอซ่ึงเปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางที่วา “ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก”  (Scout is 

a friend to all and a brother to every other Scout)  มิติในการสรางความสัมพันธความเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกคนทุกคนจึง

เปนส่ิงที่ลูกเสือพงึตระหนักในหลักภารดรภาพไวอยูเปนนิจ 

 

2.  ลูกเสืออาเซียน : กลไกหนึ่งในการสรางความสัมพันธอันดีภายในภูมิภาค 

 

เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013  (พ.ศ.2556) ถึง วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ที่ผานมา ณ คาย

ลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ถือเปนครั้งแรกของประเทศไทยกับการเปนเจาภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ

อาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ใกลเคียงกับภูมิภาคอาเซียน โดยมีเหลาลูกเสือจากประเทศตาง ๆ กวา 17 ชาติ อาทิ  

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา อินเดีย มัลดีฟ เปนตน และผูเก่ียวของกวา 7,000 คน รวมชุมนุมและรวม

กิจกรรมเรียนรู แลกเปล่ียนวัฒนธรรม และเขาใจความแตกตาง โดยในครั้งน้ันการจัดงานภายใตแนวคิด “รวมกันสานฝนสู

สันติภาพ” หรือ “Gathering  for Peace” ถือเปนเจตจํานงรวมกันในการชุมนุมลูกเสืออาเซียน  ซ่ึงงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน 

ครั้งที่ 4 (4th ASEAN Scout Jamboree) จัดโดย สํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับสมาคมลูกเสือ

อาเซียนเพื่อความรวมมือในภาคพื้น (ASARC: ASEAN Scout Association for Regional Cooperation) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติในขณะน้ัน ทรงเจริญ

พระชนมายุ 86 พรรษา  ทั้งเปนโอกาสสําคัญของลูกเสือไทย ในการเสริมสรางประสบการณ 

   

 

 

                                                        
 20 ฉัตรชัย ประภัศร, ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน, (กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2560), หนา 2 
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ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณประจํา ASARC (ASEAN Scouts Association for Regional Cooperation) 

แหลงที่มาของภาพ : http://ppmbalikpulau.blogspot.com/ 

การเรียนรูแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับลูกเสือนานาชาติ  เปนการกระชับความสัมพันธอันดีระหวางลูกเสือและ

พลเมืองมิตรประเทศภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟก และภูมิภาคอาเซียนและเปนการเตรียมความพรอมเยาวชนลูกเสือเขาสู

ประชาคมอาเซียน ดวยการจัดกิจกรรมในงานชุมนุมลูกเสือดังกลาวมีหลากหลายทั้งกิจกรรมหลัก ไดแก ทูตแหงสันติภาพ  

พัฒนาชุมชน  หมูบานอาเซียนอภิวัฒน  วงเวียนแหงสันติภาพอาเซียน  ผจญภัยและบุกเบิก  เดินทางไกล  กิจกรรมพิเศษ  

ไดแก  เทศกาลอาเซียน  กิลเวลลรียูเน่ียน  ชุมนุมรอบกองไฟ  กิจกรรมยามวาง  ไดแก  นิทรรศการ  ศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณียอนยุค  การแสดงพิเศษ  เพื่อหลอหลอมใหลูกเสือมีทักษะชีวิต  สามารถนําไปพัฒนาตนและกิจการลูกเสือในอนาคต 

กับทั้งใหลูกเสือนานาประเทศไดเรียนรูสังคมวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ  มีเสนห ยังใหเกิดความเขาใจ

และประทับใจในการเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีความหลายหลายของมิตรประเทศ  สอดคลองกับวิธีการจัดกิจกรรมโดยแบงคาย

ชุมนุม ออกเปน 5 คายยอย  แตละคายยอยจะประกอบไปดวยลูกเสือไทย และลูกเสือตางประเทศ ตั้งชื่อคายยอยตามคาย

ลูกเสือแหงชาติของประเทศสมาชิก ไดแก คายยอยที่ 1: Bolkiah (โบลเกีย) คายยอยที่ 2: Cibubur (ชิบูบู) คายยอยที่ 3: 

Bagan Lalang (บากัน ลาลัง) คายยอยที่ 4: Makiling (มาคีล่ิง) และคายยอยที่ 5: Salimbun (ซาลิมบุน)  นอกจากน้ี ยังมี

กิจกรรมทีน่าสนใจตาง ๆ ไดแก การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงแคมปไฟ จาก 10 ประเทศในกลุมอาเซียน พิธีสวน

สนาม การจัดซุมกิจกรรมในลักษณะงานวัด ซ่ึงจะมีการแสดงการละเลนไทย อาหารไทยอันสะทอนถึงวิถีชีวิตและประเพณีไทย  

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนไทย และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  พรอมกันน้ัน  ยังมีการแตงเพลงขึ้นมาใหม  เพื่อใชสําหรับ

การจัดงานในครั้งน้ันโดยเฉพาะ  ไดแก  เพลง “Gathering for Peace” ซ่ึงมีเน้ือหามาจากแนวคิดการรวมตัวกันของลูกเสือ

อาเซียน ในการสรางความสุขสงบและสันติภาพใหกับสังคมโลกนับวากิจกรรมการชุมนุมลูกเสืออาเซียนดังกลาวมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของขบวนการลูกเสือ  ซ่ึงไดบัญญัติไวในธรรมนูญลูกเสือ21 กลาวคือ 

คําจํากัดความที่สรุปมาจากแนวความคิดเก่ียวกับ วัตถุประสงค  หลักการ  และวิธีการ ซ่ึง  ลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน 

สมิธ เบเดน โพเอลล หรือชื่อที่บรรดาเหลาลูกเสือเรียกขานทานวา บี-พี  ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก ไดกลาววา22 

“...ในความรูสึกของฉัน ความมีชาตินิยม หมายถึง การสรางความม่ันคงและพลังที่เขมแข็งใหแกชาติแตไมใชการ

สรางความเปนศัตรูตอชาติอ่ืน ๆ และน่ีคือ ความปรารถนาอันสูงสง ที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กทุกคนมีสวนรวมในการนําคณะของ

ชาติของตนไปสูสันติภาพ สวัสดิภาพแหงโลกใหจงได เสมือนกับเธอตองทําตัวใหมีรางกายแข็งแรง ใหมีความสามารถที่ดี พรอม

ที่จะเปนผูเลนที่ดีในทีมฟุตบอลของเธอเอง...”  

                                                        
 21

 World Scout Bureau, Constitution of the World Organization of the Scout Movement ,[ออนไลน] 3 มกราคม 

2561.แหลงที่มา : worldbureau@scout.org  

 22
 สุทัศน เมาลีกุล, การลูกเสือโลกและกิจกรรมลูกเสือระหวางประเทศ, (กรุงเทพฯ :องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม 

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2556) หนา 22 
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 อีกทั้ง บ-ีพี ยังยืนยันอยางหนักแนนถึงแนวคิดความเปนพี่เปนนองกัน วามนุษยทุกคนจะตองมี    ความเทาเทียมกัน

และปฏิบัติตอกันดุจพี่นอง ความเปนพี่เปนนอง เปนส่ิงที่ธรรมชาติมอบใหมนุษย คือ การไมเนนผิวพรรณ หรือ เผาพันธุ ลูกเสือ

จึงเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลกแลเปนมิตรกับทุกคนในโลก และภายหลังหลักคิดดังกลาวของ บี-พี ไดพัฒนาเปนกฎขอหน่ึง

ของลูกเสือซ่ึงจะไดกลาวตอไป ตรงกับที่ บ-ีพี ยังกลาววา23  

“...แนวความคิดที่ยอมรับกันระหวางประเทศ คือ หลักการแหงภารดรภาพ (brotherhood) เทาน้ันที่สามารถ

จรรโลงใหโลกของเราหลุดพนจากความวุนวายโกลาหลอยางแนนอน...” 

 
ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4  

ในคําขวัญ “รวมกันสานฝนสูสันติภาพ : Gathering for Peace” ซ่ึงประเทศไทยเปนเจาภาพ 

แหลงที่มาของภาพ : http://ppmbalikpulau.blogspot.com 

 

จากอิทธิพลการไดรับความนิยมในรูปแบบกิจกรรมและกระบวนการของลูกเสือทําใหทั่วโลกหันมาสนใจรับแนวทาง

ของขบวนการลูกเสือมาประยุกตใชในหลาย ๆ ประเทศ ตามขอมูลของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ24 ระบุไวสอดคลองกับ ฉัตร

ชัย ประภัศร เรื่องการประชุมสมัชชาลูกเสือเอเชีย-แปซิฟก25 วาปจจุบันการลูกเสือไดเจริญเติบโตและแพรขยายไปทั่วโลก ซ่ึงมี

สมาชิกกวา 30 ลานคน ใน 161 ประเทศทั่วโลก มีองคการลูกเสือโลก (World Organization of the Scout Movement) 

โดยสํานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ซ่ึงตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขาธิการ  ผูดูแลการดําเนินงานของประเทศสมาชิกใหพัฒนาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององคการลูกเสือโลก  และ

ตามมติของที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก (World Scout Conference) ซ่ึงจัดใหมีขึ้นในทุก ๆ 4 ป นอกจากสํานักงานลูกเสือ

โลก (World Scout Bureau) กรุงเจนีวา แลวยังมีสํานักงานลูกเสือภาคพื้นอยูในภูมิภาคทั่วโลก อีก 6 แหง ไดแก 

 

   1. ภาคพื้นยุโรป (Europe)  มีประเทศสมาชิก 41  ประเทศ 

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด และกรุงบรสเซลส ประเทศเบลเยี่ยม 

   2. ภาคพื้น ยูเรเชีย (Eurasia)  มีประเทศสมาชิก  9 ประเทศ  

สํานักงานใหญตั้งอยูที่สาธารณรฐัยูเครน  และสํานักงานสาขา ที่กรุงมอสโคว  ประเทศรัสเซีย  

   3. ภาคพื้นอินเตอรอเมริกา (Interamerica)  มีประเทศสมาชิก  32    ประเทศ  

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี 

                                                        
 23

 เร่ืองเดิม หนา 23 

 24 สํานักงานลูกเสือแหงชาติ การลูกเสือโลก [ออนไลน] 3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : http://www.scoutthailand.org 

 25 เร่ืองเดิม หนา 16-17 
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   4.  ภาคพื้นอาหรับ (Arab)  มีประเทศสมาชิก  18  ประเทศ  

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต 

   5.  ภาคพื้นแอฟริกา (Africa)  มีประเทศสมาชิก 37  ประเทศ  

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงไนโรบี  ประเทศเคนยา  

            - สํานักงานสาขา 1.  ตั้งอยูที่กรุงดาการ ประเทศเซเนกัล  

            - สํานักงานสาขา 2.  ตั้งอยูที่ กรุงเคปทาวน  ประเทศแอฟริกาใต 

   6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific)  มีประเทศสมาชิก 24 ประเทศ   

สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงมนิลา  ประเทศฟลิปปนส 

 

 
 

ภาพที่ 3 World Organization of the Scout Movement 

แหลงที่มาของภาพ :  https://www.wagggs.org 

 

 สํ าห รั บ กิ จ การ ลู ก เ สื อ ในก ลุ มป ร ะ เ ทศ อา เ ซี ยน จัด อยู ใ น สมาชิ ก ลู ก เ สื อ ภ าค พื้ น  เ อ เ ชี ย -แป ซิฟ ก  

(Asia-Pacific)  ซ่ึงสวนใหญไดแกประเทศในแถบเอเชีย เชน บังกลาเทศ บรูไน ฟจิ ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลี 

มาเลเซีย มัลดีฟส เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร ศรีลังกา ไทย เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 4  ตราสัญลักษณลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟก 

แหลงที่มาของภาพ : https://www.scout.org/asia-pacific 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1213 

โดยวัตถุประสงคและหลักการของลูกเสือภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟกน้ันมุงเนนในการใหการศึกษาแกเยาวชนผาน

กระบวนการ ทางหลักศีลธรรมจากกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อชวยสรางโลกที่ดี ที่ซ่ึงมีพลเมืองดีรูหนาที่รับผิดชอบ

สังคม โดยการใหเยาวชนไดรับการศึกษา  ใชกระบวนการที่ทําใหเยาวชนเปนคนที่พึ่งตนเองได สนับสนุนสังคม และมีความ

รับผิดชอบ  ใหการชวยเหลือ เสริมสรางหลักศีลธรรม ตามกฎและคําปฏิญาณของลูกเสือ  โดย สํานักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟกน้ันจะเปนการศึกษาที่มีคุณคา และนาเชื่อถือ ใหการรวมมือทางดานศึกษาโดยใหเยาวชนมีสวนรวมในการตัดสินใจอีก

ทั้งใหมีการจัดตั้งสํานักงานลูกเสือซ่ึงสามารถพึ่งตนเองได อิสระ และมีการจัดการที่ดีมีการเพิ่มจํานวนสมาชิกลูกเสือมากขึ้น  

ขยายไปสูประเทศที่ยังไมเปนสมาชิก มีความเชื่อถือ และมีความโปรงใส  มีการใชขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีมากขึ้น มีสวน

สนับสนุนสังคมและประเทศชาติกอใหเกิดความแนนแฟนในกิจการลูกเสือ มีความสนใจในการอนุรักษธรรมชาติ สงเสริม

เสรีภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหความสําคัญตอเยาวชนในการเปล่ียนแปลง ปจจุบันสํานักงานลูกเสือภาคพื้น

เอเชียแปซิฟก ตั้งอยูที่ Makati City, Philippines 4th floor ODC International Plaza Building 219 Salcedo Street, 

Legaspi Village, Makati City 1229, Philippines 

 

 
 

ภาพที่ 5 ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ยงยุทธ วัชรดุลย  

อดีตประธานกรรมการลูกเสือเอเชีย – แปซิฟก ระหวาง ค.ศ.1998 – 2004 

แหลงที่มาของภาพ : ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ยงยุทธ วัชรดุล 

 

ในกลุมประเทศอาเซียนน้ันมีกิจการลูกเสือเหมือน ๆ กันแทบทุกประเทศ และมีการกระชับสัมพันธเหลาลูกเสือใน

กลุมประเทศอาเซียนมาแลวหลาย ๆ ครั้ง เชนงาน ASEAN Scout Jamboree ที่เคยจัดขึ้นในฟลิปปนส ป ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 

2537) อินโดนีเซีย ป ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) และสิงคโปร ป 2010 (พ.ศ. 2553)  ทั้งยังมีการจัดคายสัมพันธลูกเสืออีกหลาย

งาน เชน เม่ือป ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)  มีงานงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต กระชับมิตรอันดีระหวางลูกเสือจาก

จังหวัดชายแดนภาคใต จากภูมิภาคตาง ๆ ของไทย และลูกเสือจากประเทศเพื่อนบานมาเลเซีย และอินโดนีเซียซ่ึงงานชุมนุม

ลูกเสือก็เปนอีกกิจกรรมหน่ึงที่จะชวยใหเยาวชนเขาใจสังคมวัฒนธรรมของแตละชาติในประเทศอาเซียนมากขึ้นเพื่อตอนรับ

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณแบบ โดยอาศัยขบวนการลูกเสือเปนเครื่องมือสรางพลเมืองอาเซียน โดยในมิตรประเทศ

อาเซียนน้ันมีกิจการลูกเสือเขมแข็งและมีความเจริญงอกงามในประเทศ ไดแก ประเทศไทยซ่ึง เปนประเทศที่สถาบัน

พระมหากษัตริยหน่ึงในสถาบันหลักของชาติไดใหความสําคัญกับกิจการลูกเสือและมีประวัติศาสตรการลูกเสืออยางยาวนาน  

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ซ่ึง 3 ประเทศดังกลาวไดมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใตเปนประจํา  
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ประเทศกัมพูชาซ่ึงมีประวัติการกอกําเนิดลูกเสือมาอยางยาวนาน  ประเทศฟลิปปนสอันเปนที่ตั้งสํานักงานลูกเสือภาคพื้น

เอเชีย - แปซิฟก ดวย  ประเทศบูรไน ประเทศสิงคโปร  ยังมีขอสังเกตที่นาสนใจวาประเทศเพื่อนบานอาเซียนน้ันมีความสนใจ

ตอการลูกเสืออีก  เชน  ประเทศเมียนมาซ่ึงขอเขารวมเปนสมาชิกลูกเสือโลกเปนประเทศลาสุดในอาเซียน เม่ือไมนานมาน้ี  อีก

ทั้งประเทศเวียดนามซ่ึงมีการพัฒนางานดานการลูกเสืออยางตอเน่ืองแมยังไมไดเขาเปนสมาชิกลูกเสือโลกแตก็ไดเขารวม

กิจกรรมลูกเสือนานาชาติแลวหลายครั้งอยางไมเปนทางการและมีแนวโนมความพยายามที่จะพัฒนากิจการลูกเสือในประเทศ

ประเทศเพื่อนําไปสูการเขารวมเปนสมาชิกลูกเสือโลกตอไป อีกทั้งในกลุมประเทศอาเซียนยังไดมีการจัดงานงานชุมนุมลูกเสือ

อาเซียน เปนประจําทุกป โดนเวียนกันเปนเจาภาพจัดงานดังกลาวอีกดวย สอดคลองกับการพัฒนาประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ที่มีเปาหมายใหอาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชน

เปนศูนยกลาง สังคมที่เอ้ืออาทรและแบงปน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุกดานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน  สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมอัตลักษณของอาเซียน26  และมี

แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ระบุอยูในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน ซ่ึงประกอบดวย ความรวมมือในดาน

ตาง ๆ ไดแก การพัฒนามนุษย (Human Development) การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and 

Protection) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม (Environmental 

Sustainability) การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building and ASEAN Identity) การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing 

the Development Gap) ซ่ึงในกระบวนการของลูกเสือน้ันสามารถสรางรากฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ดวยเหตุเพราะขบวนการลูกเสือน้ันมีจุดมุงประสงค  ในการสนับสนุนการพัฒนาอยางเต็มที่ซ่ึง

ศักยภาพทางกาย  สติปญญา  สังคม  จิตใจและศีลธรรมใหแกลูกเสือ เพื่อใหเขาเปนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ   ในฐานะที่

เปนสมาชิกของชุมชนในทองถิ่นและในชาติอีกทั้งในชุมชนระหวางนานาชาติ27 อน่ึงการลูกเสือน้ัน  เปนขบวนการทาง

การศึกษาบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมเพื่อใหเปนพลเมืองดีของประเทศ โดยใชวิธีการของลูกเสือกลาวคือการยึดม่ันใน

กฎและคําปฏิญาณ (Scout Promise and Laws)  การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) เนนการปฏิบัติกิจกรรม

กลางแจง  (Outdoor Activities)  การใชระบบหมู  (Patrol System)  และความกาวหนาของบุคคล โดยใชหลักสูตรและวิชา

พิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges)  

 

3.  กระบวนการลูกเสือกับการพัฒนาความเปนพลเมืองภายในประเทศ 

 

กระบวนการลูกเสือ ในการพัฒนาพลเมืองน้ันไมมีเสนแบงเปนกิจกรรมที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกันดวยการให

เกียรติซ่ึงกันและกัน  กิจกรรมจึงมีลักษณะเปนการอาสาสมัครทํางานกอใหเกิดการศึกษาพัฒนาบุคคลที่เนนเด็กและเยาวชน

โดยทั่วไป  ไมมีการแบงแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนาใด ๆ และไมอยูภายใตอิทธิพล หรือ

เก่ียวของกับการเมือง โดยยึดปฏิบัติตามอุดมการณของผูใหกําเนิดลูกเสือโลกอยางม่ันคง  เปนการฝกอบรมเยาวชนเพื่อใหเปน

พลเมืองดีของชาต ิ เนนประเด็นหลักการของกิจการลูกเสือ  เปนสําคัญแตวิธีการฝกอบรมยอมแตกตางกันไปตามสวนตาง ๆ 

และประเทศตาง ๆ การจัดกิจกรรมรวมกันของนานประเทศทําใหเกิดความเขาใจถึงความตองการของสังคม  เพราะกิจการ

ลูกเสือเปนสวนของสังคมน้ันดวย  ในประเทศสมาชิกหลายประเทศกิจการลูกเสือจะไมเพียงแตเพียงหนวยงานที่จัดทํากิจกรรม

ยามวางใหเทาน้ัน  ทวาสังคมมีสิทธ์ิหวังจะไดรับบางส่ิงบางอยางจากผูเปนลูกเสือและในขณะเดียวกันก็เปนสมาชิกของสังคม

                                                        
 26 สัณหกฤษณ บุญชวย, เอกสารประกอบการสอนวิชาอาเซียนศึกษา, คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐมหนา.2560 หนา 62-63 

 27  The World Organization of the Scout Movement     , Constitution of the World Organization of the Scout 

Movement  ,  [ออนไลน] 3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : http://skatamal.is/wp-content/uploads/2014/01/WOSM_Constitution_EN.pdf 
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ดวย  ในหลายประเทศกิจการลูกเสือไดมีสวนชวยเหลือสังคม คือ  มีสวนรวมในขบวนการสรางชาติ เปนประจักษชัดวาการ

ฝกอบรมลูกเสือเพื่อใหเปนพลเมืองดีน้ันคือเปาหมายอันพึงประสงคของสังคมโลกโดยภาพรวม   

ดังน้ันการรวมมือกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับนานาชาติจึงทําใหเกิดการมองจากมุมกวาง  คือมองไปถึงโลกอัน

กวางใหญดวย  ในวงการศึกษาทั่วโลกถือวาการลูกเสือ เปนขบวนการที่ใหสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี

ภายใตพื้นฐานความมีหนาที่ตอศาสนาที่ตนเคารพนับถือ มีความจงรักภักดีตอชาติบานเมือง รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง  

เขารวมในการพัฒนาสังคมดวยการยกยองและเคารพในเกียรติของบุคคลอ่ืน อีกทัง้ยังชวยเสริมสรางสันติภาพความเขาใจอันดี

เพื่อความม่ันคงเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทั่วโลก กระบวนการลูกเสือทําใหเยาวชนไดเปนผูใหญที่มีจิตใจกวางขวาง  มีนํ้าใจเปน

มิตร  ไมรังเกียจและมีความลําเอียง  สามารถจะเขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมและคานิยมของผูอ่ืน พรอมที่จะเขารวมทํางาน

กับผูอ่ืนไดดวยน่ีคือมติใหมระหวางนานาชาติในขบวนการลูกเสือโลก และเปนวิธีการที่จําเปนของขบวนการลูกเสือดวย28 

ปจจุบันพันธกิจหลักของการลูกเสือในการฝกอบรมเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือ มี 3 ประการ29 คือการใหเด็กได

เปนลูกเสือแตเยาววัย โดยจัดในรูปกิจกรรมอาสาสมัคร หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ใชวิธีการฝกลูกเสือในการพัฒนาเยาวชน

ใหมีคุณสมบัติที่พึงประสงค 4 ประการ คือ  เปนผูที่เชื่อถือได  สามารถพึ่งตนเองได  มีความรับผิดชอบ กลาสูงานหนัก และ

ตองพัฒนาระบบการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ ในการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชกฎลูกเสือเปนหลัก  จาก

พันธกิจหลัก (Mission) ทั้ง 3 ประการน้ี กอใหเกิดยุทธศาสตรหลัก (Strategy) ที่ใชในการพัฒนาการลูกเสือใหตอบสนอง

สอดคลองกับพันธกิจ 13  ประการ  ดังน้ี 

1. ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมตดัสินใจ  

        2. ใหผูใหญเขามาใหการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ  

       3. ฝกอบรมลูกเสือชาย-หญิงอยางเสมอภาค ใหเกิดความเขาใจในสิทธิและหนาที่ ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  

        4. ใหทุมเทงานหนัก   

        5. ใชระบบอาสาสมัคร  

        6. องคกรลูกเสือตองปรับตัวใหมีความยืดหยุน สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน                              

        7. ปรับระบบลูกเสือใหเขมแข็ง  

        8. ใชเทคโนโลยีการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการทํางานทันสมัย ทันคน ทันเหตุการณ  

        9. สงเสริมการเผยแพรประชาสัมพนัธผลงาน เพื่อรายงานความกาวหนาใหสังคมรับรู  

       10. สรางเครือขายการทํางานรวมกันในองคกรลูกเสือ ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ  

       11. สรางเครือขายการทํางานรวมกับองคกรเอกชนและองคกรเยาวชนอ่ืน ๆ  

       12. สนับสนุนใหมีประเทศสมาชิกใหม เขารวมองคการลูกเสือโลก และสงเสริมการเพิ่มจํานวนสมาชิกลูกเสือใน

ประเทศ  

  13. จัดตั้งกองทุนเพื่อหาเงินสนับสนุนกิจการลูกเสืออยางเปนระบบและม่ันคง 

อีทั้งหัวใจของขบวนการลูกเสือ คือ ลูกเสือทุกคนตองยึดม่ันในคําปฏิญาณของลูกเสือและกฎของลูกเสือ  ซ่ึงบัญญัติ

ไวในภาษาของแตละประเทศ ตามความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของตน โดยยึดถือใจความสําคัญที่ ลอรด เบเดนโพเอลล  ผูให

กําเนิดลูกเสือโลก  ไดกําหนดไว  กฎและคําปฏิญาณของลูกเสือน้ัน ตองไดรับอนุญาตจากองคการลูกเสือโลกเสียกอน  จึงจะ

ถือวาเปนกฎและคําปฏิญาณฯ  ที่ถูกตองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือตามธรรมนูญลูกเสือโลก ซ่ึงยึดถือตามตนฉบับ30 ของ

ลอรด เบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิดลูกเสือโลก มีดังน้ี  
                                                        
 28 สมมาต สังขพันธ ,วัตถุประสงคของการลูกเสือ ,[ออนไลน]  3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : https://www.gotoknow.org 

 29 สํานักงานลูกเสือแหงชาต,ิการลูกเสือโลก ,[ออนไลน]  3 มกราคม 2561 แหลงที่มา : http://www.scoutthailand.org 

 30 World Organization of the Scout Movement , The Scout Promise and Law.  ]Online]  January 3, 2018  

 from : https://www.scout.org/promiseandlaw 
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The Scout Promise 

On my honor I Promise that I will do my best : - 

- to do my duty to God and the King (or my country) ; 

- to help other people at all time ; 

- to obey the Scout Law. 

The Scout Law 

1. A Scout’s honor is to be trusted. 

2. A Scout is loyal. 

3. A Scout’s duty is to be useful and to help others. 

4. A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout. 

5. A Scout is courteous. 

6. A Scout is a friend to animals. 

7. A Scout is obeys orders of his parents, patrol leader. 

8. A Scout smiles and whistles under all difficulties. 

9. A Scout is thrifty. 

10. A Scout is clean in thought, word and deed. 

 

คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ของคณะลูกเสือแหงชาติ31 ซ่ึงไดรับอนุมัติจากองคการลูกเสือโลกแลวมีดังน้ี  

คําปฏิญาณของลูกเสือ 

ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา 

1. ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. ขาจะชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ 

3. ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

กฎของลูกเสือ 

1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได 

2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและซ่ือตรงตอผูมีพระคุณ 

3. ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอ่ืน 

4. ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคนและเปนพี่นองกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 

5. ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย 

6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว 

7. ลูกเสือเชื่อฟงคําส่ังของบิดามารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ 

  8. ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก 

9. ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ 

10. ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ 

 

                                                        
 31 อภัย จันทรวิมล, การลูกเสือสําหรับเด็กชาย, (กรุงเทพฯ :องคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา, 2557)   
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ภาพที่ 6 ภาพสะเก็ต โดยฝมือของ บี-พี (Baden – Powell. 1960) 

แหลงที่มาของภาพ : http://www.macscouter.com/scoutsown/ServicePineTreeCamp.asp 

 

4. บทสรุป 

 

 จะเห็นไดวาการคํานึงถึงความเสมอภาคและการเขาถึงไดทั่วทุกคนน้ันจะตองมีการพัฒนาเครือขาย ตามนโยบายของ 

the World Adults in Scouting มีการจัดตั้งเครือขายเปนปจจัยพื้นฐานของโครงสรางระดับภูมิภาค เพื่อใหแนใจวาเครือขาย

น้ีจะสามารถกระตุนและตอบขอสงสัย อีกทั้งแจงขาวสารใหกับสมาชิกในเครือขาย สอดคลองกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

ซ่ึงถือเปนหัวใจของลูกเสือที่ลูกเสือทุกคนตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอีกทั้งยังมีความสอดคลองกันพันธกิจของ

ขบวนการลูกเสืออีกดานหน่ึงน้ันขึ้นกับองคการลูกเสือโลกดวย  ดังน้ันจึงควรมีการรวมมือกันระหวางเครือขายระดับภูมิภาค

เพื่อสงเสริมการทํางานและกิจกรรมรวมกัน ดวยความสัมพันธที่เขมแข็งระหวางองคการระดับภูมิภาคและองคการลูกเสือ

แหงชาติเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนา เครื่องมือและขอมูลที่เก่ียวกับการลูกเสือในการแลกเปล่ียนขอมูล ใหความชวยเหลือการ

จัดการทรัพยากร แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมรวมถึงความออนไหวในภูมิภาค  นอกจากน้ี

สํานักงานลูกเสือโลกยังมีโครงการทูตสันตภิาพที่สงเสริมสนับสนุนให เกิดความสงบสุขและสันติภาพทั่วโลก ดวยความรวมมือ

ของลูกเสือที่มีอยูในเกือบทุกประเทศทั่วโลก32 ทูตสันติภาพเริ่มกอตั้งมาตั้งแตปลายป ค.ศ. 2001 เปนโปรแกรมสันติภาพที่ 

การลูกเสือโลกไดรับแรงบันดาลใจมาจากลูกเสือกวา 10 ลานคน ใน 110 ประเทศ ที่จะทํางานเพื่อ ความสงบสุขในชุมชน 

ทองถิ่นของตนภายใตแนวคิดการทํางาน ในการฝกอบรมการสนทนา  การสนับสนุนโครงการสันติภาพที่เฉพาะเจาะจง  การ

สนับสนุนใหคนหนุมสาวในไดแกไขปญหาสถานการณความขัดแยงและความสามารถในการเสริมสรางความเขมแข็ง อีกทั้ง

เครือขายทูตสันติภาพในยุคโลกาภิวัตนอีกดวย  ตัวอยางโครงการด ีๆ ที่ไดดําเนินการ เชน ลูกเสือเอลซัลวาดอร ทํางานรวมกับ

แกงขางถนนที่มีความรุนแรง ลูกเสือฟนิกซในเลบานอน ลูกเสือในภูมิภาคเกรตเลก แอฟริกาทํางานโครงการศึกษาความสงบ

ระหวางเชื้อชาติ ลูกเสือในไอรแลนดที่นําเยาวชนคาทอลิก และโปรเตสแตนดมารวมกัน และลูกเสือในเฮติที่ทําผลงานยอด

                                                        
 32 Messengers of Peace: MoP, World Organization of the Scout Movement, 2013, [ออนไลน] 3 มกราคม 2561 

แหลงที่มา : https://www.scout.org/ 
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เยี่ยมในการชวยเหลือบรรเทาทุกข และฟนฟูหลังมีการเกิดแผนดินไหวรายแรง จากการทํางานเหลาน้ี พระเจาอับดุลลาหของ 

ซาอุดิอาระเบียไดทรงเห็นวา การลูกเสือเปนเพื่อนที่ดีที่สุดและใหขอสังเกตวา “ลูกเสือเปนทูตแหง สันติภาพ” พระองคและ

พระเจาคารลที่ 11 แหงสวีเดน (ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิลูกเสือโลก)  มีความประทับใจกับผลงานที่ลูกเสือรวมกันทํา

เพื่อใหเกิดความสงบสุขยิ่งขึ้น สันติภาพที่วาน้ันคือ แนวคิดของสันติภาพในความหมายของขบวนการลูกเสือมี ไดแก มิติสวน

บุคคล : ความสามัคคี ความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน มิติชุมชน : ความสงบตรงขามกับความเปนศัตรูหรือความขัดแยง

อยางรุนแรง และความสัมพันธระหวางมนุษยและส่ิงแวดลอม : ความปลอดภัย สวัสดิการและ สังคม และความสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม ลูกเสือทั่วโลกใชรูปแบบในการแกปญหาความขัดแยงแตกตางกัน พวกเขา แกปญหาในโรงเรียน ดวยการสราง

ความเชื่อมโยงระหวางกลุม มีเพื่อนผูรูชวยดานการศึกษา มีการ แกปญหาส่ิงแวดลอม รวมทั้งมีการทํางานและโครงการอ่ืน ๆ 

อีกมาก เครือขายทูตสันติภาพ คือ เครื่องมือสําหรับเชื่อมโยงการทํางาน โดยการใชส่ือสังคม เครือขายลูกเสือ เพื่อแบงปนและ

แสดง โครงการหรือแนวความคิด รวมทั้งบอกเลาเรื่องราวและการทํางานของพวกเขาเพื่อสรางสันติภาพใน ประเทศของตน

ทางส่ือออนไลน เครือขายจะชวยใหลูกเสือติดตอกันไดอยางไรพรมแดน นอกเหนือจากการพบปะกันในงานชุมนุมลูกเสือหรือ

กิจกรรมอ่ืน ๆ แนวคิดน้ีสามารถชวยใหเขาถึงการฝกอบรมและการสนับสนุนตาง ๆ ซ่ึงทําให การลูกเสือเขมแข็งขึ้น การ

กระทําและการประสานงานที่เกิดขึ้นจะเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ แสดงใหเห็นวาการลูกเสือมีผลกระทบตอทั ่วโลก33 

สําหรับประชาคมอาเซียนเองน้ันการสรางความรวมมือระหวางประเทศโดยการลูกเสือถือเปนเครื่องมือในการสราง

ความสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะการลูกเสือเองก็ไดมีบทบาทรับใชสังคมในฐานะเปนสวนหน่ึงของสังคมทั้งยังไดรับ

การตอบรับและความสนใจใหความรวมมือเปนอยางดีดังเชนงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต สานสัมพันธประเทศ

อาเซียน ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 4 - 8 เมษายน 2560 ที่คายลูกเสือปากบาง อําเภอละงู จังหวัดสตูล34 ไดรับเกียรติจาก นายธี

ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และดาโตะ เซอรี มาหาเดส บินกาเลด 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย เขารวมงานพรอมกันน้ียังมีลูกเสือ เนตรนารี และเจาหนาที่ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต ลูกเสือ เนตรนารีภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ รวมถึงลูกเสือจากประเทศอาเซียน มาเขารวมงานชุมนุม เชน 

กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมกวา 5,000 คน เปนภาพสะทอนใหเห็นไดวาเครื่องมือในการสราง

ความม่ันคงในแกภูมิภาคอาเซียนในมิติสังคมและวัฒนธรรมน้ัน การลูกเสือเปนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสามารถสราง

ความเปนภารดรภาพแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได ทั้งน้ีเริ่มจากการสรางพลเมืองของแตละประเทศเพื่อเตรียมพรอม

เขาสูพลเมืองดีของมิตรประเทศตอไป สอดคลองกับคํากลาวของ ลอรด โรเบิรต สตีเฟนสัน สมิธ เบเดน โพเอลล ผูใหกําเนิด

ลูกเสือโลก ที่วา35 

 “...จงเปนลูกเสือมิใชเพียงเพราะการลูกเสือเปนของสนุก แตจงเปนลูกเสือเพื่อวาทานจะไดเตรียมตัวของทานใหเปน

พลเมืองดีมิใชแตของประเทศของทานเทาน้ัน แตเปนพลเมืองดีของโลกทั้งหมดดวย…” 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 33 สุภาพร จตุรภัทร.ยุทธศาสตรการพัฒนาการลูกเสือไทยเพ่ือสงเสริมความเปนพลเมืองด.ี วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาพัฒนศกึษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2556 

 34 ผูจัดการ Online , เปดงาน “ชุมนุมลูกเสือ” จังหวัดชายแดนภาคใต สานสัมพันธประเทศอาเซียน , [ออนไลน] 6 เมษายน 2560 

แหลงที่มา : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000035214 

 35
 Lord Baden - Powell, Scouting For Boys , 1954  
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