รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
นายธารง ทัศนาญชลี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
(World Scout Parliamentary Union: WSPU) ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพ
ลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU Executive Committee) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ รัฐเวสต์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
การประชุมคณะกรรมการบริห าร WSPU มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พิจารณาแผนปฏิบัติการของ
สานักงานเลขาธิการ WSPU ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (WSPU Action Plan 2019-2022) การเผยแพร่
ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ WSPU รวมถึงการกาหนดประเทศ
เจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
๑. การประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร WSPU จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่
๑. นายธารง ทัศนาญชลี
- ประธาน WSPU (ประเทศไทย)
๒. นาย Ju-Young Lee
- รองประธาน WSPU คนที่หนึ่ง (สาธารณรัฐเกาหลี)
๓. นาย John Kj Kiarie
- รองประธาน WSPU คนที่สาม (เคนยา)
๔. นาย Yong Tak Cho
- เลขาธิการ WSPU
๕. นาย Steve Kent
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ WSPU (แคนาดา)

(จากซ้ายไปขวา) นาย Steve Kent นาย John Kj Kiarie นายธารง ทัศนาญชลี นาย Ju-Young Lee
และนางสาว Lokorio Petronila Night Were

๒
อนึ่ง ที่ประชุมรับทราบว่ามีคณะกรรมการบริหาร WSPU บางส่วน ไม่สามารถเดินทางมาร่วม
ประชุมได้เนื่องจากมีภารกิจจาเป็นที่ประเทศของตนเอง ประกอบด้วย
๑. นาย Taher Ali Al Junaibi
- รองประธาน WSPU คนที่สอง (โอมาน)
๒. นาง Jacky Deromedi
- สมาชิก WSPU (ฝรั่งเศส)
๓. นาย Jan Dziedzicak
- สมาชิก WSPU (โปแลนด์)
๔. นาย Tomohiro Yamamoto
- สมาชิก WSPU (ญี่ปุ่น)
๕. นาย Juan Reig
- สมาชิกโดยตาแหน่งของ WSPU
นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง เห็นชอบให้นางสาว Lokorio Petronila Night Were สมาชิก WSPU
และรองประธาน WSPU คนที่สอง แห่งประเทศเคนยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมและมีความเห็น ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ การกล่าวต้อนรับ – ขออภัยสาหรับการไม่เข้าประชุม – การรับรองระเบียบ
วาระการประชุม
๑.๑ ที่ประชุมลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความคารวะและระลึกถึง นาย Kim Chong Hoh ผู้ริเริ่ม
ก่อตั้งสหภาพลู กเสื อรั ฐ สภาโลก ซึ่งต่อมาได้รับการขนานนามว่า “ผู้ ก่อตั้งสหภาพลู กเสื อรัฐ สภาโลกและ
ประธานเกี ย รติ คุ ณ สหภาพลู ก เสื อ รั ฐ สภาโลก” (Founder and President Emeritus of World Scout
Parliamentary Union)
๑.๒ ประธาน WSPU ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนคาปฏิญาณลู กเสื อตามแนวทาง
ปฏิบัติของลูกเสือแต่ละประเทศของตนเอง
๑.๓ ประธาน WSPU กล่าวขอบคุณ นาย Ju-Young Lee รองประธาน WSPU คนที่หนึ่ง
นาย Yong Tak Cho เลขาธิการ WSPU และนางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข ผู้ช่วยเลขาธิการ WSPU รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก กรุงโซล สาธารณรัฐกาหลี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทนต่อความยากลาบากในการจัดประชุมครั้งนี้ เนื่องจากสถานที่จั ดประชุมไม่มีกรรมการบริหาร
หรือสมาชิกของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกประจาอยู่ แต่ สามารถประสานงานและจัดการประชุมได้เรียบร้อย
อย่างน่าชมเชยยิ่ง ประธาน WSPU ได้ขอให้ที่ประชุมปรบมือแสดงความขอบคุณในความสาเร็จครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ รายงานโดยนายธารง ทัศนาญชลี ประธาน WSPU
นายธารง ทัศนาญชลี ประธาน WSPU ได้สรุปผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
หลังจากมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ หลังการจัดประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลู กเสื อรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑ ประธาน WSPU ได้ประสานงานกับ นาง Ewa Thalén Finné อดีตประธาน WSPU
สาธารณรัฐ สวีเดน รวมทั้งกรรมการบริหารอื่น ๆ เพื่อขอทราบรายชื่อ ผู้แทนรัฐสภาของประเทศที่ประชุม
สมัชชาใหญ่ WSPU ครั้งที่ ๙ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยประเทศญี่ปุ่นเสนอชื่อ
นาย Tomohiro Yamamoto ทั้งนี้ ในส่ ว นของประเทศแคนาดา อยู่ระหว่างการติดต่อขอข้อมูล จากนาย
Steve Kent

๓
๒.๒ ประธานฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากนาย John Kairie กรรมการบริหารว่า สมาคมลูกเสือ
สาธารณรัฐเคนยา และสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ประจาสาธารณรัฐเคนยา จะขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก แอฟริกา ครั้งที่ ๑ (The 1st WSPU Africa Assembly) ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ณ
เมืองเยริ (Nyeri) สาธารณรัฐเคนยา ซึ่งประธาน WSPU ไม่ขัดข้องในหลักการและเห็นสมควรขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหาร นอกจากนั้นเห็นควรให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
ประจาปี ๒๕๖๒ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมนาเรื่องนี้ไปพิจารณาใน
รายละเอียดในวาระที่ ๗ และ ๘ ตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
๒.๓ ประธาน WSPU พร้อมด้วยกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทยและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้เดินทางไปร่วมหารือกับนาย Ju-Young Lee รองประธาน WSPU คนที่หนึ่ง และนาย Yong Tak Cho
เลขาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ เกาหลี เพื่อทบทวนและเตรียม
แผนปฏิบัติการระหว่างปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง ได้ ท บทวนเรื่ อ งการด าเนิน การของคณะกรรมการฯ ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับจานวนประเทศสมาชิก ฐานะของประเทศสมาชิก การส่งเสริมให้รัฐสภาแต่ละประเทศได้มีส่วนร่วม
ในกิจการของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก การร่วมมือกับสมาคม/องค์กรทางการลูกเสือของรัฐสภาประเทศต่าง ๆ
และสมาคม/องค์กรลูกเสือแห่งชาติของแต่ละประเทศ
๒.๔ ประธาน WSPU ได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่าในส่ ว นของรัฐ สภาไทยได้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการประสานงานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก โดยมี นายธารง ทัศนาญชลี เป็นประธานกรรมการ เพื่อ
ประสานงานร่วมกับสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก และชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย
ระเบียบวาระที่ ๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการคนใหม่
ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข ผู้อานวยการสานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ช่วยสานักงานเลขาธิการ WSPU เพื่อ
ประสานงานระหว่างสานักงานเลขาธิการ WSPU กับสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นผลจาก
การหารือร่วมกันระหว่างประธาน WSPU และรองประธาน WSPU คนที่หนึ่ง
ระเบียบวาระที่ ๔ การอภิปรายเกี่ยวกับแผนดาเนินการ
ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนประเด็นต่าง ๆ ที่สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาใหญ่ WSPU
ครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อจะได้ดาเนินการต่อไป ได้แก่
๔.๑ การพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้ อ สรุ ป และข้ อ เห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ กี่ ย วกั บ
ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้พิจารณาว่า น่าจะมีการพิจารณา
ทบทวนกาหนดแนวทางปฏิบัติและสร้างแผนปฏิบัติการในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็ ก
และเยาวชนตามแนวทางที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดไว้
นอกจากนั้น ประธาน WSPU ยังได้แจ้งว่า องค์การอนามัยโลก สานักงานภูมิภาคแอฟริกา
ตะวั น ตก (Western Pacific Regional Office/World Health Organization) จะจั ด การประชุ ม สมาชิ ก
รัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสุขภาพโลก (Asia-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health)
ครั้งที่ ๕ ณ สาธารณรัฐ ฟิจิ ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีหัวข้อหลักการประชุมคือ การเปลี่ยนแปลง

๔
สภาพภูมิอากาศและสุขภาพ อันสอดคล้องกับปฏิญญากรุงเทพซึ่งที่ประชุ มสมัชชาใหญ่ WSPU ครั้งที่ ๙ ได้
เห็นชอบแล้ว โดยจะจัดประชุมในรูปแบบสัมมนาเพื่อให้ได้ผลการประชุมที่ชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติได้
๔.๒ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสานักงานเลขาธิการ WSPU ระหว่างปี ๒๕๖๒๒๕๖๕ ซึง่ มีเป้าหมาย ๔ ประการ ได้แก่
เป้ าหมายที่ ๑ การขยายจานวนประเทศสมาชิก WSPU (Goal 1: To further expand
Membership of WSPU)
เป้าหมายที่ ๒ การหารือเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกใน WSPU (Goal 2: To establish the
annual fee system and possible budget structure)
เป้าหมายที่ ๓ การขยายความร่วมมือกับองค์การลู กเสื อโลก (World Organization of
Scout Movement: WOSM) ชมรมลูกเสือรัฐสภา และองค์กรลูกเสือภายในประเทศต่าง ๆ เพื่อจัดประชุม
หรือดาเนินโครงการร่วมกันอย่างสม่าเสมอ (Goal 3: To further cooperate with the WOSM as well as
each National Scout Parliamentary Association and its National Organizations)
เป้าหมายที่ ๔ การขยายการดาเนินงานและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goal 4:
To further expand our work on supporting the SDG’ s around the world, especially the Bangkok
Declaration)
ระเบียบวาระที่ ๕ การพัฒนาเครือข่ายกับสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติขึ้นใหม่
ที่ป ระชุมได้ทบทวนการดาเนิน งานและการประสานงานระหว่างส านัก งานเลขาธิ ก าร
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก สหภาพลูกเสือรัฐสภาแต่ละประเทศ องค์การลูกเสือโลก และองค์กรลูกเสือแห่งชาติ
ของแต่ละประเทศ ว่าควรมีการติดต่อประสานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการกาหนดตัวบุคคล (focal points) ให้มี
ความชัดเจน เพื่อที่จะได้สามารถปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบ
รวมถึงการตรวจสอบจานวนประเทศสมาชิก และการเพิ่มจานวนประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า
๕.๑ รัฐสภาของแต่ละประเทศควรต้องเป็นสมาชิกของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกโดยปริยาย
ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญฯ แต่ในกรณีของการร่วมประชุมสมัชชาใหญ่นั้น รัฐสภาแต่ละประเทศจะสามารถส่ง
ผู้แทนของรัฐสภาเข้าร่วมประชุมได้ประเทศละไม่เกิน ๒ คน
๕.๒ ทีป่ ระชุมเห็นควรให้ชะลอการดาเนินการเรื่องการชาระเงินค่าสมาชิก
๕.๓ ภาษาทางการสาหรับใช้ในการประชุมสมัชชาใหญ่ และการประชุม คณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปที่กาหนดไว้ในธรรมนูญฯ
๕.๔ ยืนยันการใช้คาว่า “Sustainable Development Goals (SDGs)” เนื่องจากเป็นการใช้
คาตามมติขององค์การสหประชาชาติซง่ึ ทุกประเทศทั่วโลกยอมรับ และใช้ปฏิบัติมานานแล้ว

๕
ระเบียบวาระที่ ๖ ความร่วมมือกับองค์การลูกเสือโลก (World Organization of the Scout
Movement: WOSM)
นาย Yong Tak Cho เลขาธิการ WSPU ได้เสนอแผนการปฏิบัติงานร่ว มกับ WOSM ในการ
ประสานงานของแต่ละภูมิภาค และเห็นควรมอบหมายให้กรรมการบริหารฯ ซึ่งมาจากภูมิภาคต่าง ๆ รับ
ดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๗ การอภิปรายสถานะของคณะกรรมการบริหาร WSPU สมัยต่อไป
ที่ประชุมเห็นชอบให้ กาหนดประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ปี
๒๕๖๓-๒๕๖๕ ดังนี้
รายชื่อประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU
ระหว่างปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕
ปีที่จัดการประชุม
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕

ประเทศ
เคนยา
ฝรั่งเศส/โอมาน/โปแลนด์
สาธารณรัฐเกาหลี

หมายเหตุ
กาหนดจัดประชุมวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
รอการประสานงาน
กาหนดจัดประชุมพร้อมกับการประชุม
สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
๘.๑ นาย John Ki Kairie รองประธาน WSPU คนที่สาม ได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก แอฟริกา ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ เมืองเยริ สาธารณรัฐเคนยา ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้เชิญประธาน WSPU และรองประธาน WSPU คนที่หนึ่ง ไปร่วมประชุม โดย
เป็นผู้บรรยายนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิ ชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ประเทศไทย ไปเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ (Inaugural Speech) ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณูปการต่อสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก โดยเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมให้มี
การจัดประชุมสมัชชาใหญ่ สหภาพลูกเสือรั ฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งการประชุมประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงว่ารัฐสภาของแต่ละ
ประเทศมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการร่วมมือกับคณะองค์กรลูกเสือแห่งชาติของแต่ละประเทศในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนด้วยกระบวนวิธีการทางการลูกเสือ
๘.๒ ประธาน WSPU ได้แจ้งว่า เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ซึ่งจัดขึ้น
ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ WSPU ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร ที่แจกในการประชุมครั้งนี้ มีข้อควร
แก้ไขบางประการ อาทิเช่น วันประชุมและผลสรุปการประชุมบางวาระ ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบและมอบหมาย
ให้ประธานได้ดาเนินการแก้ไข และส่งเลขาธิการเพื่อดาเนินการต่อไป

๖
๒. การเข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโลก (World Jamboree) ครั้งที่ ๒๔
งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๔ จัดขึ้นระหว่าง ๒๐ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา เป็นกิจกรรมสาคัญที่สุดอย่างหนึ่งสาหรับกลุ่มลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อให้
บรรดาลูกเสือซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๔-๑๗ ปี ได้มาพบกันในสถานที่เดียวกัน และจัดกิจกรรมกลางแจ้ง บริเวณที่
ราบเชิงเขา ชายทะเล หรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งงานชุมนุมฯ ครั้งที่ ๒๔ นี้ จัดขึ้น ณ Summit Bechtel Reserve
โดยใช้เต็นท์ชั่วคราวเป็นที่พักแรม มีการเดินทางไกลเพื่อศึกษาชีวิตธรรมชาติ วัฒนธรรม และทาอาหารทาน
กันเองอย่างประหยัดในช่วงเวลา ๑๒ วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทาความรู้จัก แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ทากิจกรรม
ร่วมกันเป็นทีม โดยไม่มีอุปสรรคจากเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา หรือกลุ่มลัทธิการเมืองใด ๆ งานครั้งนี้มีเยาวชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน จากทั่วโลกเข้าร่วมงาน

นายธารง ทัศนาญชลี อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธาน WSPU
เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๔

