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ลูกเสือ
(SCOUT)
SCOUT แต่เดิมมิได้หมายความว่า “ลูกเสือ” แต่อย่างใด SCOUT เ ดิมมีความหมายว่า “ผู้สอดแนม”
มักใช้กับการทหาร คือ ผู้สอดแนมหาข่าวข้าศึกนั่นเอง ดังนั้น SCOUTING จึงแปลว่า “การสอดแนม” ก่อนที่จะมี
ความหมายเพิ่มว่า “การลูกเสือ”
ในทางปฏิบัติและเป็นรูปธรรมเป็นที่เข้าใจและยอมรับตรงกันทั่วโลก คือ คาว่า “SCOUT” หมายถึงรูปแบบ และ
วิธีการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชายให้เป็นพลเมืองดี และมีคุณค่าต่อสังคม
ในทางแนวคิดเรื่องกิจการลูกเสือไทยที่ถือกาเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กิจการลูกเสือ
เริ่มขึ้นจากการจัดตั้งกองเสือป่า ทาหน้าที่ประหนึ่งเป็นกองกาลังอาสาสมัครในการปกปักรักษาชาติ บ้านเมืองในยามคับขัน
อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง และในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้นากิจการเสือป่ า
มาปรับใช้กับบรรดาเหล่าเยาวชน จนถึงการจัดตั้งให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยพระองค์ท่านทรงมีพระเนตรอันยาวไกลว่า
กิจการลูกเสือนี้คือการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีสาระ และรูปแบบที่ดี ฉะนั้น คาว่า “ลูกเสือ” จึงมีความหมายสาหรับ
ขบวนการและกิจกรรมที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ แฝงไว้ด้วยคติ แนวคิด และมีความหมายที่สอดคล้องกับคาว่า “SCOUTING”
ซึ่งกิจการลูกเสือโลกได้ถือกาเนิดขึ้นโดยท่านลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ณ ประเทศอังกฤษ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า
“ลูกเสือบ่ใช่เสือสัตว์ไพร
ใจกล้ามิใช่กล้าอาธรรม์
ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร

เรายืมชื่อมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกัน
เช่นเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล
กล้ากอร์ปกิจการแห่งชาติประเทศเขตตน”


ก

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

คานิยม
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นปีที่สาคัญอย่างยิ่งปีหนึ่งและเป็นปีทองของกิจการลูกเสือ
ไทย ที่มีประวัติอันยาวนาน หลังจากองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยเห็นว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีประโยชน์ มีสาระ รูปแบบเหมาะที่จะ
เป็นขบวนการเพื่อใช้สาหรับพัฒนาพลเมืองในชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติบ้านเมือง
หวงแหนแผ่นดินเกิด มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและที่สาคัญเป็นกิจกรรมที่เหมาะสาหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือบ่มเพาะบรรดาเยาวชนของชาติ ตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบใหญ่
กิจการลูกเสือที่ถือกาเนิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย ได้เจริญรุด หน้าสืบมาจนครบ ๑๐๐ ปี อย่างทรงคุณค่า
“กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งถือเป็นกระทรวงหลักในการสร้างเสริมการศึกษา ประสบการณ์ และให้ความรู้ในทุก ๆ ด้าน
แก่กุลบุตร กุลธิดา ที่เป็นอนาคตของชาติ ได้ประจักษ์ ได้เรียนรู้ และนาไปประพฤติปฏิบัติได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าอย่างที่เปรียบมิได้ของกิจการลูกเสือ เพราะเป็นพระราชมรดก
อันล้าค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน กอร์ปกับในปัจจุบันการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย แนวทาง
ในการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ และการใช้เทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการลูกเสือ
อย่างหลากหลาย รวมถึงองค์ความรู้ ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นหลักและเป็นคู่มือของการศึกษา ค้นคว้าทางวิ ชาการ
เฉกเช่น สารานุกรมลูกเสือ ฉบับแรกของประเทศไทยที่ดาเนินการจัดทาโดยสานักการลูกเสือ ยุว กาชาด และกิจการนักเรียน
สานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
ขอชื่นชมในเนื้อหาสาระที่กาหนดขึ้น สาหรับใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษา ค้นคว้าและใช้เป็นคู่มืการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะดาเนินการจัดทาสารานุกรมลูกเสือฉบับต่อ ๆ ไป อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ
ในความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้จัดทาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้

(นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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คานิยม
กิจการลูกเสือถือเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นที่กล่าวถึงและมีคุณประโยชน์
ต่อการพัฒ นาเยาวชนทั้ง ชายและหญิง โดยเฉพาะประเทศต่ าง ๆ ทั่ว โลกที่มี สถานภาพ
เป็นสมาชิกองค์การลูกเสือโลก จานวน ๑๖๐ ประเทศ ต่างเล็งเห็นความสาคัญของขบวนการ
ลูกเสือที่เป็นแรงผลักดันให้บรรดาประเทศต่าง ๆ ที่มีกิจการลูกเสือเป็นเครื่องมือในดารพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ได้ร่วมมือกันพัฒนากิจการลูกเสือให้เป็นที่ยอมรับของบรรดาเยาวชนในทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว
ให้เกิดความรัก ความศรัทธาและชื่นชมเข้าใจถึงความสาคัญของกิจการลูกเสือ อีกทั้งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณลักษณะ และศักยภาพของ
คนในชาติ รูปแบบของกิจกรรมลูกเสือสามารถนามาปรับใช้ใ ห้เกิดประโยชน์แบบบูรณาการในทุก ๆ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ
มีความหลากหลายและยังเป็นต้นแบบของกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เนื่องจากได้ถือกาเนิดมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในด้าน
องค์ความรู้ ทักษะ และรูปแบบของทางวิชาการ กิจการลูกเสือของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่า งมีตารา แบบฝึกหัด คู่มือ
เอกสารประกอบ สื่อชนิดต่าง ๆ ออกมาเป็นจานวนมากแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ถ้าจะพัฒนาให้เต็มรูปแบบ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน โดยมอบหมายให้จัดทา “สารานุกรมลูกเสือ ” ขึ้น และให้ดาเนินการต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้เป็น
แหล่ งเรี ยนรู้ ด้านวิชาการและกิจ กรรมลูก เสือ โดยสารานุ กรมฉบั บแรกนี้ ได้มี คณะบุคคลผู้ ทรงคุณวุ ฒิทางการลูก เสือ และ
ประสบการณ์สูงมาร่วมระดมความคิดอย่างหลากหลาย จนสาเร็จปรากฏเป็น “สารานุกรมลูกเสือ” ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ผมขอขอบคุณคณะทางานทุกท่านที่ได้เล็งเห็นส่วนสาคัญที่สารานุกรมลูกเสือจะเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง สาหรับ
การพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้กาลังใจและสนั บสนุนการดาเนินงานที่จะจัดทา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือของชาติ จนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศตลอดไป

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
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คานิยม
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรง
มีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับลูกเสือความว่า
“ฃ้าไม่ต้องการตาราเรียนที่เดินได้ ที่ฃ้าอยากได้นั้น คือ
เยาวชนที่เปนสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”
เป็นคาสั่งสอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตระหนักและรับไว้เหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม ลูกเสือเปรียบเป็นกระแสแห่งชีวิต เปรียบดั่งกระแสน้า ที่มีวงจรการไหลขึ้น และไหลลง วนเวียนอยู่ชั่วนาตาปี
ผู้คน พลเมืองต่างรู้ค่าของน้าว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่ให้หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ม่ น้ า ล าคลอง เพื่ อ สนองพระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในทุกรูปแบบ เพื่อให้แม่น้าลาคลอง และแหล่งน้าตามธรรมชาติได้คงความเป็นธรรมชาติไว้
เป็นแหล่งน้าที่สะอาด ใช้สาหรับดื่มกินและใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ กระบวนการลูกเสือ เป็นกระบวนการที่มากค่า และบริสุทธิ์
เหมาะสาหรับที่จะนาไปใช้และบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในขณะเดียวกัน กิจการลูกเสือ
ก็ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ล แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า และประโยชน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย ซึ่ง ณ ขณะนี้
ส านั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย น ได้ จั ด ท าสารานุ ก รมลู ก เสื อ ขึ้ น ภายใต้ แ นวคิ ด และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังไม่เคยมีผู้ใดจัดทาคู่มือของลูกเสือในลักษณะนี้มาก่อน จึงเห็นว่าสารานุกรมลูกเสือฉบับแรกนี้
จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อกิจการลูกเสือ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ขอแสดงความยินดีในความสาเร็จครั้งนี้ต่อคณะทางานทุกคนที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ด้วยความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์จนก่อเกิดสารานุกรมลูกเสือที่มีคุณค่าอย่างน่าภาคภูมิใจเป็นที่สุด

(นายนิวัตร นาคะเวช)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

ง

คานา
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นหน่วยงานสาคัญและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
เยาวชนทั้งหญิงและชาย ให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยสถานศึกษาในทุกระดับเป็นผู้ถ่ายทอด และอบรมสั่งสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ที่ถือเป็นพระราชมรดกที่ล้าค่าของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะใช้กระบวนการลูกเสือ ช่วยใน
การพัฒนาเยาวชน ตลอดจนปวงประชาชาวไทยให้เป็นพลเมืองดี รักประเทศชาติ ในขณะเดียวกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มิใช่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การสนับสนุนและตอบสนอง โดยการรับกิจการลูกเสือเป็นส่วนสาคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่ อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือได้รับการพัฒนา
ที่ทันสมัย ทั้งเรื่องกิจกรรมที่เป็นสากล และเนื้อหาสาระ ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งคู่มือเอกสารทางวิชาการก็ต้องมีการพัฒนา
ควบคู่กันไป
หนังสือ “สารานุกรมลูกเสือ ” เล่มนี้ นับเป็นข้อมูลทางวิชาการที่บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือที่เป็นปัจจุบันและ
อนาคต สามารถใช้เ ป็ นเครื่อ งมือ ในการศึ กษาเกี่ ยวกั บกิ จ การลูก เสือ ที่ถู ก ต้อ ง และเป็น สารานุก รมลู กเสื อเล่ มแรกของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีความตั้งใจและจะดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นมรดกที่สาคัญชิ้นหนึ่งของกิจการลูกเสือไทย ที่พี่น้องลูกเสือ ทุกคนตลอดจน
ประชาชนที่สนใจในกิจการลูกเสือจะได้เรียนรู้
คณะกรรมการและคณะท างานทุกคน ได้ทุ่มเทความรู้ ความตั้งใจ เสี ยสละเวลาอัน มีค่า ร่ว มมือกันจัดท า
สารานุกรมลูกเสือเล่มนี้ เพื่อสนองพระปณิธานของล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๖ จนเป็นผลสาเร็จดังปรากฏ หากแม้มีข้อบกพร่อง
ประการใด ขอได้กรุณาแนะนา ซึ่งคณะกรรมการและคณะทางาน ฯ ยินดีรับไว้ และจะปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและประเทศชาติสืบไป ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไว้ ณ โอกาสนี้

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์
ผู้อานวยการสานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

จ

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สารบัญ
ความหมาย “ลูกเสือ”
คานิยม
คานา
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ฯ
กองและกลุ่มลูกเสือ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
เหรียญลูกเสือสดุดี
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
เหรียญลูกเสือยั่งยืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
การลูกเสือ (Scouting)
การสวนสนาม
การแสดงความเคารพของลูกเสือ
การแสดงความเคารพของลูกเสือสารอง
การแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
การแสดงความเคารพของผู้ถือธง
การอยู่ค่ายพักแรม
ค่ายลูกเสือ
ขบวนการลูกเสือ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คาปฏิญาณของลูกเสือ
กฎของลูกเสือ(Scout Law)
เครื่องแบบบุคลากรทางลูกเสือ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าสมุทร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าอากาศ
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ฉ

หน้า
ก
ข-ง
จ
๑
๑๔
๑๖
๑๗
๑๘
๒๐
๒๑
๒๓
๒๕
๒๙
๒๙
๓๑
๓๓
๓๕
๓๘
๔๕
๔๗
๔๗
๔๘
๕๒
๕๖
๕๙
๖๗
๗๓

สารบัญ(ต่อ)
เครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าเสนา
เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าอากาศ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
สาหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยพิเศษ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
เครื่องหมายจังหวัด
เครื่องหมายหมู่
เครื่องหมายชั้น
เครื่องหมายประจาการ
เครื่องหมายสังกัด
เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ
เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่
เครื่องหมายลูกเสือสารอง
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เครื่องหมายประจาตาแหน่ง
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือ
ตาแหน่งทางการลูกเสือ
ธงลูกเสือ
ธงประจาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ธงลูกเสือประจาจังหวัด
ธงประจากลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ธงประจาหมู่ลูกเสือ

ช

หน้า
๗๙
๘๑
๘๕
๙๑
๙๔
๙๕
๑๐๔
๑๐๕
๑๑๓
๑๒๗
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๒
๑๔๕
๑๔๘
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๕
๑๖๓

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สารบัญ(ต่อ)
ธรรมเนียมของลูกเสือ
การสัมผัสมือ
การแสดงความชื่นชมยกย่อง(Yell)
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น(The Good Turn)
แบบพิมพ์ลูกเสือ
ประเภทลูกเสือ
ประวัติลอร์ด เบเดน โพเอลล์
ผ้าผูกคอลูกเสือ
ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผ้าผูกคอพิเศษ
รหัสของลูกเสือ
หมวกลูกเสือ
หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ
หมู่ลูกเสือ
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
น้อมราลึก
คณะกรรมการและคณะทางานโครงการจัดทาและผลิตสารานุกรมลูกเสือ
ผู้เขียนสารานุกรม
ผู้ให้ความร่วมมือในการจัดทาภาพประกอบและต้นฉบับ
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ซ

หน้า
๑๗๙
๑๗๙
๑๘๒
๑๘๒
๑๘๔
๒๐๐
๒๐๒
๒๐๙
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๗
๒๑๙
๒๒๒
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๘
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๕
๒๔๑

รูปที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ทรงฉลองพระองค์ในชุดเครื่องแบบเสือป่าม้าหลวง รักษาพระองค์

๑

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ฯ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
พระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง(พระองค์เจ้า
เสาวภาผ่องศรี) มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระบรมราชชนนี คือ
๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ (พ.ศ. ๒๔๒๑๒๔๓๐)
๒. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๒๓-๒๔๖๘)
๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธารง (พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๓๐)
๔. จอมพล สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า จั ก รพงษ์ ภู ว นาถ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลก
ประชานาถ (พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๖๓)
๕. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ (พ.ศ. ๒๔๒๘-๒๔๓๐)
๖. พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
(พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๖๗)
๗. สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฑ าธุ ช ธราดิ ล ก กรมขุ น เพ็ ช รบู ร ณ์ อิ น ทราชั ย
(พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๖๖) และ
๘. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๘๔)
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว พระราชสมภพเมื่ อ วัน เสาร์ เดื อ นยี่ ขึ้ น ๒ ค่ า
ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายมหา
วชิ ราวุธ เอกอรรคมหาบุรุษย์ บรมนราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรส มหาสมมติขัตติย พิสุทธิ์
บรมมกุฎสุริยสันตติวงศ์ อดิศัยพงศ์วโรภโตสุชาติ คุณสังกาศวิมลรัตน์ ทฤฆชนมสวัสดิ ขัตติยราช
กุมาร"

พระราชอิสริยยศ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ มีพระชนมายุ ๘ พรรษา ได้ทรงรับสถาปนาพระอิสริย ยศ เป็น “สมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดี ” มีพระเกียรติยศเป็นที่ ๒ รองจากสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิศ ผู้ทรง
ดารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
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๒

รูปที่ ๒ ได้ทรงรับสถาปนาพระอิสริยยศ เป็น
“สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดี”

รูปที่ ๓ พระชนมายุ ๘ พรรษา

ต่อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้า ฟ้ า มหาวชิรุ ณ หิ ศ ได้ สิ้น พระชนม์ ล ง
พระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั วจึง โปรดให้ส ถาปนาพระองค์ขึ้ นเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แทนสืบต่อมา ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ ๑๔ พรรษา

การศึกษา
การศึกษาเบื้องต้นของพระองค์นั้น ได้ทรงศึกษาภาษาไทยกับ พระมนตรีพจนกิจ (ม.ร.ว.เปีย
มาลากุ ล ต่อมาได้เ ลื่อนป็ นพระยาวิสุท ธสุริย ศัก ดิ์ และเจ้า พระยาสมเด็จพระเสด็จสุเรนทราธิบ ดี
ตามลาดับ ) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ โปรดให้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาการ
เพิ่ ม เติม ณ ประเทศอัง กฤษ ขณะนั้นพระชนมายุ ได้ ๑๓ พรรษา มีผู้ร่วมโดยเสด็จ คือพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ (ต่อมาคือ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )ไปใน
โอกาสนั้นด้วย ระหว่างที่ประทับอยู่ที่เมืองแอสคอท (Ascot) นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิ รุ ณหิศ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ได้ สิ้นพระชนม์ ล ง พระองค์จึ งทรงได้ รับการสถาปนาเฉลิ ม
พระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สืบแทนสมเด็จพระเชษฐา
การศึกษา ณ ต่า งประเทศของพระองค์นั้น ได้เริ่มต้นด้วยทรงศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ที่เมืองแอสคอท (Ascot) ต่อมาได้ทรงศึกษาวิชาการทหารบกกับพันโท ซี. วี. ฮูม (C. V. Hume)
นายทหารปื น ใหญ่ แห่ ง กองทั พ อัง กฤษ ซึ่ งสมเด็ จพระเจ้า กรุง อัง กฤษได้ ท รงจัด ส่ งมาถวาย และ

๓
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ทรงศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ณ แซนด์เฮอร์ส (Sandhurst) ได้ทรงศึกษาวิชาทหาร
ปืนใหญ่และทหารช่างที่โรงเรียนวูลิซ (Woolich)

รูปที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮอร์ส

รูปที่ ๕ เครื่องหมายประจากรมทหารราบเบาเดอร์รัม

เมื่อทรงสาเร็จการศึก ษาจากโรงเรียนแซนด์เฮอร์ส (Sandhurst) ได้เสด็จไปรับราชการประจากรม
ทหารราบ นามว่า “กรมทหารราบเบาเดอร์รัม”

รูปที่ ๖ ฉลองพระองค์ชุดทหารราบเบาเดอร์รัม

รูปที่ ๗ ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด

หลัง จากได้ท รงศึ ก ษาและฝึก ฝนในวิชาการทหารแล้ว เสด็จเข้าศึก ษาวิชาประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด(Oxford) เมื่อสาเร็จการศึกษาและ
ได้ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนการยิงปืนที่ไฮต์ (Hythe) จนได้รับประกาศนียบัตรแม่นปืนจากโรงเรียน
แห่งนี้ ต่อจากนั้นเสด็จไปฝึกหัดวิชาการทหารปืนใหญ่ที่เมืองโอคแฮมป์ตัน(Okehampton) รวมเวลาที่
ทรงศึกษาวิชาการอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ นานถึง ๙ ปี
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๔

อนึ่ง ในระหว่างที่ทรงรับราชการประจาอยู่ ณ กรมทหารราบเบาเดอร์รัมนั้น ได้เกิดสงคราม
บัวร์ขึ้น รัฐบาลอังกฤษต้องสูญเสียกาลังพลไปในการทาสงครามเป็นอันมาก ในขณะนั้นเองได้ทรง
แสดงออกซึ่งความกล้าหาญองอาจเยี่ยงชายชาติทหารอย่างแท้จริง ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยทรง
อาสาสมัครไปรบแนวหน้ากับกรมทหารที่ทรงสังกัดอยู่ แต่รัฐบาลอังกฤษไม่สามารถสนองให้สมดั ง
พระราชหฤทัยได้ เพราะติดขัดด้วยทางรัฐประศาสนโยบายเป็นข้อสาคัญ การแสดงออกของพระองค์
ครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดความสรรเสริญชื่นชมในวงการเป็นอันมาก

เสด็จนิวัตรพระนคร
หลังจากที่ทรงสาเร็จการศึกษาแล้วได้เสด็จออกจากกรุงลอนดอนโดยขบวนรถไฟที่สถานี
วอร์เตอร์ลู พร้อมด้วยเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ๑ และข้าราชการที่ตามเสด็จ เมื่อไปถึง
เซาธ์แธมป์ตัน ทรงเรือพระที่นั่ง ที่เป็นเรือเมล์ใหญ่ของบริษัทเยอรมัน ชื่อ “ฟิสต์บิสมาร์ค”ไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อทอดพระเนตรการปกครองและการทานุบารุงบ้านเมือง ต่อจากนั้นเสด็จออกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยเรือ “เอมเปรส” ของบริษัทคานาเดียนปาซิฟิค เพื่อ
ทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น

รูปที่ ๘ ฉลองพระองค์แบบญีป่ ุ่น

จากนั้นทรงเสด็จออกจากประเทศญี่ปุ่น โดยเรือพระที่นั่ง “มหาจักรี” ได้แวะประทับแรม ณ ฮ่องกง
๓ วัน และออกเดินทางกลับพระนคร ถึงเกาะสีชังเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ และวันที่
๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เวลา ๖ นาฬิกาเศษ เรือพระที่นั่งถึงปากน้าเจ้าพระยา เมื่อผ่านป้อมผีเสื้อ
ได้มีการยิงสลุตถวายความเคารพอย่างอึกทึกกึกก้อง ขณะเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ า อยู่ หั ว ได้ เ สด็ จ ออกจากกรุ ง เทพ ฯ โดยรถไฟสายปากน้ า เพื่ อ คอยรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระบรม
โอรสาธิราช ณ เมืองสมุทรปราการ ได้ประทับเรือกลไฟชลยุทธเข้าไปเทียบเรือพระที่นั่งมหาจักรี โดย
๑

ขณะนั้นยังทรงดารงพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้มาเฝ้าคอยรับเสด็จที่บันไดเรือ เมื่อเสด็จขึ้นประทับเรีย บร้อยแล้ว
เรือพระที่นั่งมหาจักรี ถอนสมอมุ่งหน้าสู่พระมหานครถึงท่าราชวรดิษฐ์ เมื่อเวลา ๑๑ นาฬิกา

รูปที่ ๙ เสด็จนิวัตรกลับพระนคร

รับราชการ
พอเสด็จกลับมาถึง กรุง เทพพระมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เข้ารับราชการทหาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชภาระในหน้าที่ราชการได้ผลดี
เป็ นที่ ไ ว้วางพระราชหฤทั ย ของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่ หัวเป็นอันมาก จึงได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ดารงพระยศเป็นนายพลเอกราชองครักษ์ ตาแหน่งจเรทหารบก และทรง
บัญชาการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ด้วย

รูปที่ ๑๐ ดารงพระยศเป็นนายพลเอกราชองครักษ์ ตาแหน่งจเรทหารบก และ
ทรงบัญชาการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
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เนื่องด้วยพระปรีช าสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งปวงให้เป็นที่ประจัก ษ์ แก่ คน
ทั้งหลาย ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ ๒ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ มีพระราชอานาจสิทธิขาดในราชการ
แผ่นดินทั้งปวง

ทรงผนวช
ระหว่ า งที่ ยั ง ทรงด ารงพระอิ ส ริ ย ยศเป็ น
มกุฎราชกุมาร ได้ทรงแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ ดี โดยการเสด็ จ ออกทรงผนวช ณ พระอุ โ บสถ
วั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม และเสด็ จ มาประทั บ
จาพรรษา ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร ทรงอยู่ในสมณเพศ
ได้ ๑ พรรษา ก็ลาผนวช

รูปที่ ๑๑ ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๔๗

เถลิงถวัลยราชสมบัติ

รูปที่ ๑๒ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
ที่มา : สมุดภาพสยามรัฐพิพิธภัณฑ์

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๕๓ เสนาบดีและข้ า ราชการชั้นผู้ใ หญ่ ผู้น้อยทั้งหลาย ได้ไ ปเข้าเฝ้าคอยฟั งพระอาการ
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ประชวรนั้น ได้ประชุมพร้อมกันโดยสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ซึ่งเป็นพระบรม
วงศานุว งศ์ ชั้ นผู้ ใ หญ่สูง สุดในที่ นั้น ได้ ทูล อั ญเชิ ญเสด็จ เจ้ าฟ้ า มหาวชิ ราวุ ธ สยามมกุ ฎราชกุ มาร
ไปประทั บ เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม แล้ ว สมเด็ จเจ้ า ฟ้ า กรมพระยาภาณุพั น ธุ วงศ์ ว รเดช ทรงคุ ก
พระชงฆ์ลงกราบถวายบังคมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช อัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราช
สันติวงศ์ สนององค์สมเด็จพระบรมชนกนาถต่อไป จากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชการ
ทั้งปวงที่ร่วมอยู่ในที่นั้น กราบถวายบังคมโดยทั่วกัน
ขณะที่เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้น ทรงมีประชนมายุได้ ๓๐ พรรษา เป็นพระมหากษัตริย์
รัช กาลที่ ๖ แห่ง พระบรมราชจัก รี ว งศ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุล าคม ปีจอ พุ ทธศัก ราช ๒๔๕๓
มี พ ระปรมาภิ ไ ธยตามจารึ ก ในพระสุ พ รรณบั ฏ ว่ า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิร าวุ ธ
เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถมหาสมมตวงศ์ อดิศัยพงษวิมลรัตนวรขัตติราชนิก
โรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราหณี จักรีบรมนารถจุฬาลงกรณ
ราชวรางกู ร บรมมกุ ฏ นเรนทรสูรสัน ตติวงศวิสิฐสุส าธิต บุรพาธิก ารอดุล ยกฤษฎาภินิหารอดิเรก
บุญฤทธิ์ ธัญลัก ษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโน ตมางคประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิ
สรรพศุภผลอุดมบรมสุขุมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ บุริม
ศักดิสมญาเทพวาราวดี ศรีมหาบุรุษสุตสมบัติ เสนางคนิกรรัตน์อัศวโกศล ประพนธปรีชามัทวสมาจาร
บริบูรณ์คุ ณสารสยามาทิ นครวรุตเมกราชดิลก มหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช สรรพ
วิเศษศิรินธร บรมชนกาดิศรสมมต ประสิทธิวรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเสวตฉัตราดิฉัตร
ศิริรัตโนปลัก ษณมหาบรมราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร
มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนารถอาชาวไศรยพุทธาธิ ไตรรัตน์สรณารักษ์ อดุลยศักดิ
อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤไทย อโนปไมยบุญการ สกลไพศาลมหารัษ ฎาธิ เบนทร์
ปรเมนทรมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตรพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ราชกิจจานุเบกษา :๒๔๕๓)
ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
จัดตั้ง กองเสือป่าเมื่อวัน จันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ หลั งจากนั้นอีก ๒ เดือน ทรงจัดตั้ง
กองลูกเสือขึ้นในประเทศไทย เป็นครั้งแรกที่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ขนานนามว่า กองลูกเสือกรุงเทพ ฯ ที่ ๑ ลูกเสือ
คนแรกคือ " นายชัพน์ บุนนาค " (ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นนายลิขิต สารสนอง) เพราะเป็น
ผู้กล่าวคาสาบานต่อหน้า พระพักตร์ ได้เป็นคนแรก จึงมีพระบรมราชโองการว่า "อ้ายชัพ น์เอ็งเป็น
ลูกเสือแล้ว" พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ หนังสือชื่อ " แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ " เพื่อใช้
เป็นแบบเรียนในการอบรมลูกเสือ
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รูปที่ ๑๓ นายชัพน์ บุนนาค

รูปที่ ๑๔ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง

กิ จ การลู ก เสื อ เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมาก เพราะพระองค์ ท่ า นทรงด าเนิ น การด้ ว ยพระองค์ เ อง
เป็ นต้นว่า ทรงตราระเบี ยบข้ อบัง คั บลัก ษณะการปกครอง ทรงฝึก อบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เอง
โดยตลอด ในระหว่างรัชกาลของพระองค์ ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือ สยาม
อย่ า งยิ่ ง ทรงจั ด ตั้ ง สภากรรมการกลางจั ด การลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ และพระองค์ ท รงด ารงต าแหน่ ง
สภานายก ทรงวางนโยบายให้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนต่าง ๆ ทรงรับกองลูกเสืออังกฤษ
The South-West London Troop ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นกองลูกเสือในพระองค์แห่งพระเจ้า
แผ่นดินกรุงสยาม (The King of Siam's Own ) กับพระราชทานตราเครื่องหมายประจากองด้วย เป็น
รูปช้างเผือกยืนบนธงพื้นสีแดง ซึ่งเป็นรูปคล้ายธงช้างเดิม ต่อมากองลูกเสือนี้ได้ขยายตัวเป็นกลุ่มและ
เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น The First Balham and Tooting Scout Group. (The King of Siam's Own) โดย
ยังคงใช้ตราช้างยืนบนพื้นสีแดง เป็นตราประจากลุ่มสืบมาและใช้ชื่อย่อของกลุ่มว่า K.S.O. ซึ่งย่อมา
จากคาว่า The King of Siam's Own

รูปที่ ๑๕ ลูกเสือของกองลูกเสือในพระองค์
แห่งพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม

รูปที่ ๑๖ สมาชิกของ K.S.O.

๙

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กิจการลูกเสือขยายไปตามมณฑลต่าง ๆ ทั้ง ๑๘ มณฑล ทรงโปรดให้กองลูกเสือบางกอง
เข้าฝึกซ้อมร่วมกับกองเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชทานธงประจากองแก่
กองลูกเสือมณฑลกรุงเทพ ฯ และกองลูกเสืออื่นๆ กองลูกเสือที่ได้รับพระราชทานธงประจากอง
ในรัชกาลของพระองค์ นอกจากกองกรุงเทพ ฯ ที่ ๑ (ลูกเสือหลวง) ดังกล่าวแล้ว ได้แก่ กองลูกเสือ
มณฑลนครชัยศรีที่ ๑ (พระปฐมวิทยาลัย) พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ เนื่องใน
การเสด็จทอดพระเนตรการประลองยุ ทธเสือป่าและลูก เสือ กองลูก เสือมณฑลนครศรีธ รรมราช
พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ในคราวเสด็จประพาสปักษ์ใต้ กองลูกเสือมณฑล
ปัตตานี พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘ กองลูกเสือมณฑลภูเก็ตพระราชทาน
เมื่ อวัน ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๕๘ และกองลูก เสือ มณฑลราชบุ รี พระราชทานเมื่อวัน ที่
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือโทฝ้าย บุญเลี้ยง
แห่งกองลูกเสือมณฑลสุราษฎร์ที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ซึ่งได้ช่วยชีวิตชายชราและเด็กหญิงผ่องให้รอดพ้น
จากความตาย เมื่อเรือโดยสาร “บางเบิด” จากกรุงเทพ ฯ จะไปสุราษฎร์ธานี เกิดอับปางลงเมื่อเวลา
ประมาณ ๒๒.๐๐ น. ในที่ซึ่งไม่สู้จะห่างจากเกาะสีชังเท่าไรนัก ลูกเสือโทฝ้ายได้พยายามช่วยชีวิต
ชายชราและเด็กหญิงผ่องอย่างเต็มความสามารถ บุคคลทั้งสามต้องอยู่ในน้าเป็นเวลานาน ๘ ชั่วโมง
จนกระทั่งรุ่งเช้า จึงมีเรือ กลไฟชื่อ“ฮอลวาด”ได้แล่นไปพบเข้า และนาตัวไปส่งที่เกาะสีชัง
ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้ทรงเปลี่ย นคาน าหน้าพระปรมาภิไ ธยของพระองค์ใ หม่ ว่ า
“พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ อรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถ
มหาสมมตวงศ์ ฯลฯ พระมงกุ ฏ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว ” (ราชกิ จ จานุ เบกษา :๒๔๕๙) และโปรดให้ มี
การประชุม สภานายกกรรมการจัดการลูกเสือมณฑลต่างๆ พร้อมด้วยสภากรรมการกลางขึ้นเป็น
ครั้งแรก ณ สโมสรเสือป่าสวนดุสิต และได้เสด็จมาประทับเป็นประธานที่ประชุมด้วยพระองค์เอง
โปรดให้ตั้ง "กองฝึกหัดผู้กากับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ " ขึ้นในบริเวณสโมสรเสือป่า เป็น
สานักศึกษาวิชาผู้กากับลูกเสือทั่วไป พ.ศ. ๒๔๖๓ ส่งผู้แทนลูกเสือไทย ๔ คน เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือโลกครั้งแรกที่ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยคัดเลือกจากนักเรียนกระทรวง
ธรรมการ ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นผู้แทนคือ นายสวัสดิ์ สุมิตร นายศิริ หั พนานนท์
นายส่ง เทพาสิต และนายศิริ แก้วโกเมน
พ.ศ. ๒๔๖๕ คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะลูกเสือโลก เป็น กลุ่มประเทศที่ ๓
ของโลก
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รูปที่ ๑๗ ใบประกาศของสานักงานลูกเสือโลก ในการเข้าเป็นสมาชิกลูกเสือ
ที่มา : ๒๕๐ ล้านลูกเสือ

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระประชวรพระโรคพระโลหิต
เป็นพิษในพระอุทร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ และเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เวลา ๑ นาฬิกา
๔๕ นาที โดยได้ อั ญ เชิ ญ พระบรมศพไปประดิ ษ ฐาน ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาทรวม
พระชนมพรรษาได้ ๔๖ พรรษาและเสด็จดารงสิริราชสมบัติได้ ๑๖ พรรษา (ราชกิจจานุเบกษา :
๒๔๖๘)
พระองค์ ท่ า นทรงมี พ ระราชด ารั ส ในพระราชพิ นั ย กรรม (มู ล นิ ธิ พ ระบรมราชานุ ส รณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ๒๕๕๒) เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ ที่เกี่ยวกับ
ลูกเสือ กล่าวคือ ในการแห่พระบรมศพ ขอให้จัดให้มีเสือป่า และลูกเสือเข้าสมทบกระบวนด้วย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์จักรีที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกอบพระราชพินัยกรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

๑๑

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
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พระราชประสงค์ที่จะทรงขจัดปัญหาต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ภายหลังเมื่อพระองค์สวรรคต พระราช
พินัยกรรมใน รัชสมัยของพระองค์มีปรากฏอยู่ ๒ เรื่อง ได้แก่
- พระราชพิ นัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ในการที่จะจัดงานพระบรมศพของพระองค์
พ.ศ. ๒๔๖๓
- พระราชพินัยกรรมว่าด้วยรัชทายาทในการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. ๒๔๖๘
พระราชพินัยกรรม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ในการที่จัด
งานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลักฐานปรากฏดังต่อไปนี้ :“๑๒. ในกระบวนแห่นี้นอกจากทหาร ขอให้จัดมีเสือป่าและลูกเสือเข้ามาสมทบกระบวนด้วย
และขอให้นักเรียนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ากระบวนด้วย”
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต การสืบราชสันตติวงศ์และการจัดงาน
พระบรมศพนั้นได้ดาเนินตามพระราชประสงค์แห่งพระราชพินัย กรรมของพระองค์ด้วยประการ
ทั้งปวง

รูปที่ ๑๘ พระมหาพิชัยราชรถพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เอกสารอ้างอิง
ข่าวพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต.
(๒๔๖๘, ๖ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, หน้า ๒๗๐๓.
คณะเจริ ญรอยพระยุ ค ลบาท. (๒๕๒๔). รายงานการค้ นคว้า เรื่องราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประเทศอังกฤษ ฯลฯ. กรุงเทพ ฯ : บริษัทโรงพิมพ์ ไทยวัฒนา
พาณิช จากัด.
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จัง หวั ดสุราษฎร์ธ านี , ธนาคารออมสิน และเทศบาลเมื องท่า ข้าม. (๒๕๔๘). ๙๐ ปีสุ ราษฎร์ธานี
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อมาตยกุล. กรุงเทพ ฯ : ห.จ.ก. เทพนิมิตการพิมพ์.
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย. (๒๔๕๓, ๔ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๒๗, ตอน๐ ง, หน้า
๒๐๒๒.
พระบรมราชโองการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย. (๒๔๕๙, ๑๑ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา.
เล่ม ๓๓, ตอน ๐ ก, หน้า ๒๑๒.
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร.(๒๕๕๒). สมาชิ ก รุ่ น แรกของ K.S.O.
[ออนไลน์ ]. เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
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๒๕๕๒).
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๑๓

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กองและกลุ่มลูกเสือ
ความหมาย
กองลูกเสือ ประกอบด้วย หมู่ของลูกเสือประเภทเดียวกันมารวมกันตั้งแต่ ๒ - ๖ หมู่
กลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วยกองลูกเสือ ๔ ประเภท คือ กองลูกเสือสารอง กองลูกเสือสามัญ
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกองลูก เสือวิสามัญ รวมกั นประเภทละ ๑ กอง เป็นอย่ างน้อย หรือ
ประกอบด้วยลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ ๔ กองขึ้นไป หรือถ้ามีลูกเสือ ๒ - ๓ ประเภท ต้องมีประเภท
ละ ๒ กองขึ้นไป กลุ่มลูกเสือที่ประกอบด้วยลูกเสือทั้ง ๔ ประเภท เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์”
การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ

ความเป็นมา
ดัง ที่ ท ราบกั น ดีอ ยู่ แ ล้ว ว่า กิ จการลูก เสื อ ก่ อ ตั้ง ในรั ชสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฏ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว สาหรับกองลูกเสือนั้นพระองค์ท่านได้ทรงบัญญัติไว้ใน ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ
ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หมวดที่ ๔ การปกครองกองลูกเสือ ไว้ดังนี้
“ข้อ ๒๒ กองลูก เสือจัดให้ตั้งขึ้นที่ตามโรงเรียนฤๅสถานที่แห่งใดแห่ง ๑ ตามแต่สภา
กรรมการของมณฑลจะเห็นสมควร และด้วยความแนะนาของผู้ตรวจการประจามณฑล เมื่อตกลงว่า
จะตั้งกองขึ้นแห่งใดให้ สภากรรมการมณฑลบอกมายังสภากรรมการกลาง เพื่อรับอนุญาตก่อนจึง
ตั้งขึ้นได้
ข้อ ๒๓ กองลูกเสือ กอง ๑ ให้มีผู้กากับลูกเสือเป็นผู้บังคับบัญชา กับให้มีรองผู้กากับอีก
คน ๑ ฤๅ ๒ คน ตามแต่จะเหมาะแก่การ แต่อย่างไร ๆ ต้องมีรองผู้กากับคน ๑ เปนอย่างน้อย เพื่อจะ
ได้ทาการผลัดเปลี่ยนกันได้
ข้อ ๒๔ กอง ๑ ให้แบ่งลูกเสือเปนหมู่ตั้งแต่ ๓ หมู่ขึ้นไป และให้หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ ถึง
๘ คน ใน ๖ หรือ ๘ คนนั้นให้เปนนายหมู่ ๑ รองนายหมู่ ๑ เพื่อจะได้ทาการผลัดเปลี่ยนกันได้”

รูปที่ ๑๙ กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์
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๔

การเรียกชื่อกองและกลุ่มลูกเสือ
กองและกลุ่มลูกเสือจัดแบ่งตามเหล่าและประเภทของลูกเสือ ดังนี้
กองลูกเสือสารอง ประกอบด้วยหมู่ลูกเสือ ๒ หมู่ และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่หนึ่ง มีลูกเสือ
๔-๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ เกณฑ์อายุลูกเสือสารอง อายุ ๘ ปี ไม่เกิน ๑๑ ปี๓
กองลูกเสือสามัญ ประกอบด้วยลูกเสือ ๒ – ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ – ๘ คน รวมทั้ง
นายหมู่และรองนายหมู่ เกณฑ์อายุของลูกเสือสามัญ อายุ ๑๑ ปี ถึง ๑๖ ปี
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วยลูกเสือ ๒ - ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ - ๘ คน
รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ เกณฑ์อายุของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อายุ ๑๔ ปี ถึง ๑๘ ปี
กองลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ประกอบด้ วยลู ก เสื อ วิส ามัญ อย่ างน้ อย ๑๐ คนไม่ เ กิ น ๔๐ คน
กองลูกเสือวิสามัญจะแบ่ งเป็นชุดหรือหมู่ ตามความต้องการก็ได้ และควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือ
หมู่ละ ๔ - ๖ คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ด้วย เกณฑ์อายุของลูกเสือวิสามัญ อายุ ๑๖ ปี ถึง
๒๕ ปี
การเรียกชื่อกองลูกเสือทุก เหล่าและประเภท ให้เรีย กชื่อกองลูกเสือตามชื่อโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เช่น กองลูกเสือโรงเรียน... ลาดับของกองลูกเสือ เรียกตามลาดับหมายเลข เช่น กอง
ลูกเสือโรงเรียน...ที่ ๑ เป็นต้น สาหรับเหล่าอื่น ๆ ให้ระบุเหล่า
โรงเรี ย นใดมี จานวนลูก เสื อน้อยไม่ส ามารถตั้ง เป็นกลุ่ มลูก เสื อได้ ให้ตั้งเป็นกองลูก เสื อ
เรียกตามประเภทของลูกเสือและหมายเลขประจากอง ตั้งแต่หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔ เช่น “กองลูกเสือ
สามัญ......ที่ ๑ โรงเรียน..........” เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง
เสทื้อน ศุภโสภณ. (๒๕๐๔). พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติ
การลูกเสือไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , สานักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๕๐๙. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์
องค์การค้าคุรุสภา.
๒

หมู่เนตรนารีสามัญ หมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และหมู่เนตรนารีวิสามัญ เหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ ใช้ตามหมู่
ลูกเสือเหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ
๓
ในทางปฏิบัติ การจัดประเภทตามช่วงชั้นในระบบการศึกษาภาคบังคับ คือ ลูกเสือสารอง ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ๓)
ลูกเสือสามัญ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ๖) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.๑ - ๓) และลูกเสือวิสามัญ (ม.๔- ๖ หรือ ปวช.-ปวส.
หรือระดับอุดมศึกษา)

๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ความหมาย
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง การยกย่องชื่อเสียง การกระทาของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ประกอบคุณงามความดีในกิจการลูกเสือ ให้มีความนับน่าถือตา
และเป็นที่ยอมรับ สาหรับกิจการลูก เสือ นั้น การยกย่องเชิด ชูเ กีย รติลูก เสือ ผู้บัง คับ บัญ ชาลูก เสือ
และ บุคลากรทางลูกเสือ รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการลูก เสือให้ ปรากฏ ซึ่งได้อาศัยความตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ

ความเป็นมา
การยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ ครั้งแรกของประเทศเกิดขึ้นในรัชสมัย ของ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การประกาศเป็น
พระบรมราชโองการลงในราชกิจจานุเบกษา การแจ้งความดีความชอบ ในจดหมายเหตุเสือป่า หรือ
การติ ด ประกาศลงในแผ่ น ทองและหนั ง สุ ว าน (หนั ง หมา)ส าหรั บ ผู้ ที่ ก ระท าความผิ ด และ
การพระราชทานเหรียญราชนิยม
ซึ่งในปัจจุบัน สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ดังนี้
การยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ
๑. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ
๑. เหรียญลูกเสือสดุดี
๒. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
๓. เหรียญลูกเสือยั่งยืน
๔. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
หมายเหตุ เข็มลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ และเข็มลูกเสือสมนาคุณนั้น สานักงานลูกเสือ
แห่งชาติกาลังปรับปรุงแก้ไข และออกระเบียบใหม่
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๖

เหรียญลูกเสือสดุดี
ความหมาย
เหรีย ญลูก เสือสดุดี ๔ เป็ นเหรีย ญส าหรับพระราชทานเป็นบาเหน็จความชอบในราชการ
จัดทาขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๐๗ เช่นเดียวกับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ

ลักษณะ
เป็ นเหรีย ญเงิ นลัก ษณะกลมรี มีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ขนาดยาว ๓.๒ เซนติเมตร
ด้านหน้า มีหน้าเสือประกอบวชิระสีเงิน ริมขอบส่วนบนมีอักษร “ลูกเสือ” และส่วนล่าง มีอักษร
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” หน้าเสือประกอบวชิระ และตัวอักษรเป็นลายดุน ด้านหลัง เป็นพื้นเกลี้ยงจารึก
นามของผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทาน และวั น ที่ พ ระราชทาน ส่ ว นบนมี ห่ ว งห้ อ ยแพรแถบขนาดว้ า ง
๒.๔ เซนติเมตร มีริ้วสีเหลืองขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดาขนาดกว้าง
๖ มิลลิเมตร เหรียญลูกเสือสดุดีแบ่งเป็น ๓ ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ ๑ มีเข็มวชิระ ทาด้วยโลหะสีเงิน ประดับแพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง ๑ เข็ม
ชั้นที่ ๒ มีเข็มหน้าเสือ ทาด้วยโลหะสีเงิน ประดับแพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง ๑ เข็ม
ชั้นที่ ๓ ไม่มีเข็มวชิระ และเข็มหน้าเสือ

รูปที่ ๒๐ เหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ ๑

รูปที่ ๒๑ เหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ ๒

รูปที่ ๒๒ เหรียญลูกเสือสดุดี
ชั้นที่ ๓

การพระราชทาน
พระราชทานแก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญชาลูก เสื อ บุคลากรทางการลูก เสือ และบุค คลอื่น บรรดาที่ มี
อุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือผู้ที่ได้อุทิศกาลังกาย หรือกาลังความคิด ในการประกอบกิจให้
บั ง เกิ ดคุ ณประโยชน์แก่ กิ จการลูก เสือ ตามพระราชบัญญัติลูก เสือ พุ ทธศัก ราช ๒๕๕๑
๔

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ : หน้า ๑๘

๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ความหมาย
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ๕ เป็นเหรียญสาหรับพระราชทานเป็นบาเหน็จความชอบในราชการ
สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศัก ราช ๒๕๐๗ พระราชทานแก่ ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ความเป็นมา
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือ
โทฝ้าย แห่งกองลูกเสือมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ซึ่งได้ช่วยชีวิตชายชราและเด็กหญิงผ่อง
ให้รอดพ้นจากความตาย เมื่อ เรือโดยสาร “บางเบิด” จากกรุงเทพ ฯ จะไปสุราษฎร์ธานีในตอนต้น
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ (ค.ศ. ๑๙๑๓) และเรือได้เกิดอับปางลงเมื่อเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.
ในที่ซึ่งไม่สู้จะห่างจากเกาะสีชังเท่าไรนัก ลูกเสือโทฝ้ายได้พยายามช่วยชีวิตชายชราและเด็กหญิงผ่อง
อย่างเต็มความสามารถ บุคคลทั้งสามต้องอยู่ในน้าเป็นเวลานาน ๘ ชั่วโมง จนกระทั่งรุ่งเช้า จึงมีเรือ
กลไฟชื่อ“ฮอลวาด”ได้แล่นไปพบเข้าและนาตัวไปส่งที่ เกาะสีชัง

รูปที่ ๒๓ ขุนวรศาสตร์ดรุณกิจ (ฝ้าย บุญเลี้ยง)
ที่มา : ๙๐ ปีสุราษฎร์ธานี นามพระราชทาน

รูปที่ ๒๔ เหรียญราชนิยม

เหรี ย ญราชนิ ย ม ได้ พ ระราชทานสื บ ทอดกั น มาจนถึ ง รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จึงยกเลิกไป ภายหลังจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเหรียญลูกเสือสรรเสริญแทน
จนถึงปัจจุบัน

๕
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ลักษณะ
เป็ นเหรีย ญเงิ นลัก ษณะกลมรี มีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ขนาดยาว ๓.๒ เซนติเมตร
ด้านหน้า มีหน้าเสือประกอบวชิระสีเงิน ริมขอบส่วนบนมีอักษร “ลูกเสือ” และส่วนล่าง มีอักษร
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” หน้าเสือประกอบวชิระ และตัวอักษรเป็นลายดุน ด้านหลัง เป็นพื้นเกลี้ยงจารึก
นามของผู้ได้รับพระราชทาน และวันที่พระราชทาน ส่วนบนมีแพรแถบขนาดว้าง ๒.๔ เซนติเมตร
มีริ้วสีดาขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีเหลืองขนาดกว้าง ๖ มิลลิเมตร
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ แบ่งเป็น ๓ ชั้น ดังนี้
ชั้ น ที่ ๑ มี เ ฟลอร์ เ ดอลี ส์ (flurdelys) ท าด้ ว ยโลหะเงิ น ประดั บ ที่ แ พรแถบ ๒ ดอก ตาม
แนวนอน
ชั้นที่ ๒ มีเฟลอร์เดอลีส์ (flurdelys) ทาด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง ๑ ดอก
ชั้นที่ ๓ ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ (flurdelys) ประดับที่แพรแถบ

รูปที่ ๒๕ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ชั้นที่ ๑

รูปที่ ๒๖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ชั้นที่ ๒

รูปที่ ๒๗ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ชั้นที่ ๓

การพระราชทาน
พระราชทานเหรี ย ญลู ก เสื อ สรรเสริ ญ ชั้ น ที่ ๑ – ๓ ตามก าหนดเกณฑ์ การท าความดี
ความชอบ ในการช่วยเหลือผู้อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑

๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เหรียญลูกเสือยั่งยืน
ความหมาย
เหรียญลูกเสือยั่งยืน๖ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สาหรับพระราชทานเป็นบาเหน็จความชอบ
ในราชการ ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า
ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทางานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการ
ลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกาหนด

ลักษณะ
เป็นเหรียญเงิน รูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๓ เซนติเมตร มี
มุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพรแถบ มีขอบสองชั้น ด้านหน้า กลางเหรียญ มีหน้าเสือ
ประกอบวชิระทาเป็นลายดุน ภายในกรอบเป็นวงกลม ยกระดับพ่นทรายด้าน ด้ านหลัง เป็นตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “บาเหน็จแห่งความยั่งยืน” อยู่บนพื้นพ่นทราย
ด้าน ด้านบนแพรแถบเป็นเข็มกลัดมีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงิน ภายในมีข้อความว่า “เสียชีพอย่า
เสียสัตย์” ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือกผูกเป็นปมเงื่อนพิรอด แพรแถบกว้าง ๓ เชนติเมตร มีริ้วสีแดงกว้าง
๑๑ มิลลิเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีดากว้าง ๓ มิลลิเมตร ถัดจากริ้วสีดาเป็นริ้วสีขาวกว้าง ๒
มิลลิเมตร และริ้วสีเหลืองอยู่ริมแพรแถบกว้าง ๔.๕ มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อ เหนือกระเป๋าเบื้องซ้าย

รูปที่ ๒๘ เหรียญลูกเสือยั่งยืน
๖
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๒๐

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชนั้ พิเศษ
ความหมาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ๗ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ส าหรั บ พระราชทานเป็ น บ าเหน็ จ ความชอบในราชการแผ่ น ดิ น ประเภทหนึ่ ง โดยนั บ ว่ า เป็ น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ มีเพียงชั้นเดียว

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๓๐ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๓๐ ในโอกาสครบรอบ
๗๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกาเนิดลูกเสือไทย เมื่อปีพุทธศักราช
๒๔๕๔ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกาลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง

รูปที่ ๒๙ สภานายกทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

รูปที่ ๓๐ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริ
ยิ่ง รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

ลักษณะ
ด้านหน้า มีลักษณะเป็นรูปกลมรี พื้นลงยาสีน้าเงิน ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ส่วนสูง ๓.๓
เซนติเมตร กลางดวงตรามีหน้าเสือประกอบวชิระสีเงิน ล้อมรอบด้วยเม็ดไข่ปลาสีทอง และมีรัศมีเงิน
โดยรอบแปดแฉก คั่นด้วยกระจังสีทอง เบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปร่ง และเลข “๙” สีทอง
ด้านหลัง กลางดวงตราเป็นดุม พื้นลงยาสีม่วง มีตราของคณะลูกเสือโลก เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า
๗
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๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

“ เราจะทานุบารุงกิจการลูกเสือตลอดไป ” ที่ขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบ ขนาด
กว้าง ๔ เซนติเมตร มีริ้วสีเหลืองขนาดกว้าง ๒.๒ เซนติเมตร อยู่ตรงกลาง ริมทั้งสองข้างมีริ้วสีขาว
ขนาดกว้าง ๓ มิลลิเมตร และริ้วสีดาขนาดกว้าง ๖ มิลลิเมตร ใช้ห้อยกับแถบแพรแถบคล้องคอ

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑. (๒๕๕๑, ๔ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่
๔๒ ก หน้า ๙๒ – ๑๑๕.
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การลูกเสือ (Scouting)
ความหมาย
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของคาว่า “ลูกเสือ” หมายถึง เด็กและ
เยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่
เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”
การลูกเสือ หมายถึงกิจการที่นาเอา วัตถุประสงค์๘ หลักการ และวิธีการของขบวนการลูกเสือ
มาใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ไว้ในมาตรา ๘ ความว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา
จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมีความเจริญก้าวหน้า...”

ความเป็นมา
จากประสบการณ์การเป็นทหารทาการรบในอาฟริกาและอินเดีย บี - พี ได้นาเด็กมาฝึกอบรม
เพื่อช่วยในการสงคราม ได้ผลดียิ่ง บี - พี ได้เขียนหนังสือ คู่มือการสอดแนม (Aids to Scouting)
จนได้รับความนิยมและเกิดความคิดว่า หากนาเด็กมาพัฒนาเพื่อช่วยงานของส่วนรวมจะก่อให้เกิด
คุณประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗) บี - พี ได้นาเด็กชายจานวน
๒๐ คน อายุระหว่าง ๙ - ๑๕ ปีไปอยู่ค่ายพักแรม ที่เกาะบราวน์ซี ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้
เด็กทากิจกรรมกลางแจ้ง การอยู่ค่ายพักแรม วิชาเชิงพราน การช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น
การศึกษาภูมิประเทศ และธรรมชาติ ในการอยู่ค่ายพักแรมสุดยอดของกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันจะ
มารวมอยู่ที่การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่ง บี - พี ถือว่าเป็นหัวใจของกิจกรรมทั้งหลาย จบการชุมนุมรอบ
กองไฟด้วย การเล่านิทาน (Campfire yarn) ซึ่งส่วนใหญ่ บี - พี จะเล่าเรื่องการผจญภัยในชีวิตจริงของ
ตนเอง หลังจากการอยู่ค่ายพักแรมแล้ว พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีความรับผิดชอบ
มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเองและบิดา มารดา เป็นที่ชื่นชมของบิดา มารดา ทาให้ บี - พี เกิดแรง
บันดาลใจ นาประสบการณ์ที่ได้ครั้งนั้นมาเขียนเป็นคู่มือการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ชื่อ การลูกเสือ
สาหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ (ค.ศ. ๑๙๐๘) คาว่า Scouting จึงเกิดขึ้นใน
๘

วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ บี - พี ผู้ก่อกาเนิดการลูกเสือได้ให้วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ คือ การพัฒนา
อุปนิสัยใจคอของเด็ก ๆ ในช่วงที่เหมาะสม คือ ช่วงที่พวกเขามีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ที่จะรับการชี้นา
จากผู้อื่นในการพัฒนาตัวของเขาเอง เพื่อให้เป็นคนดีและสมาชิกที่ดีมีคุณค่าของสังคม ของประเทศชาติต่อไป…
แปลโดย พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี

๒

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ความหมายของการฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น รัก ชาติ
บ้านเมือง เป็นพลเมืองดี ฯลฯ

รูปที่ ๓๑ บี - พี พาเด็ก ๆ ขึ้นเรือไปเกาะบราวน์ซี

รูปที่ ๓๒ เกาะบราวน์ซี

รูปที่ ๓๓ บี - พี จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะ

รูปที่ ๓๔ เต็นท์ที่ใช้ในการพักแรมที่เกาะบราวน์ซี

หลังจากที่หนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) ได้แพร่หลายเป็นที่นิยม
อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดกิจการลูกเสือขึ้นในหลายประเทศกระจายไปทั่วโลกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑. (๒๕๕๑, ๔ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่
๔๒ ก หน้า ๙๒ - ๑๑๕
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๒๔

การสวนสนาม
ความหมาย
การสวนสนาม เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่สาคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการ
รวมลูกเสือจานวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ เช่น วัน คล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (๑ กรกฎาคม ของทุกปี)

การจัดแถวสวนสนาม
การจัดแถวสวนสนาม๙ คือ การจัดกองลูกเสือเป็นแถวตอนหรือแถวหน้ากระดานหมู่ เพื่อ
สวนสนาม
รูปแบบการจัดแถวสวนสนาม มี ๒ รูปแบบ ดังนี้
๑. การจัดแถวสวนสนาม แถวตอนหมู่
๒. การจัดแถวสวนสนาม แถวหน้ากระดานหมู่
ทั้งนี้ ในการสวนสนาม จะมีประกาศ เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสวนสนาม ตามความ
เหมาะสม

รูปที่ ๓๕ การสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา : สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครศรีธรรมราช
เขต ๑

๙

รูปที่ ๓๖ การสวนสนามเนื่องในพิธีทบทวนคาปฏิญาณ
และเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่มา : ลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์

คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ

๒๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ตัวอย่างการจัดแถวสวนสนาม แถวตอนหมู่
วงดุริยางค์
ป้ายชื่อกองลูกเสือ
๕ ก้าว ๐
ธงประจากองลูกเสือ
๕ ก้าว
ผู้กากับลูกเสือ
๕ ก้าว
รองผู้กากับลูกเสือ
๓ ก้าว

กองลูกเสือ

รูปที่ ๓๗ แผนผังการจัดแถวสวนสนาม แถวตอนหมู่

๑๐

๑ ก้าวประมาณ ๘๐ เซนติเมตร

สารานุกรมลูกเสือ
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๒๖

ตัวอย่างการจัดแถวสวนสนาม แถวหน้ากระดานหมู่
วงดุริยางค์
ป้ายชื่อกองลูกเสือ
๕ ก้าว
ธงประจากองลูกเสือ
๕ ก้าว
ผู้กากับลูกเสือ
๕ ก้าว
รองผู้กากับลูกเสือ
๓ ก้าว

กองลูกเสือ

รูปที่ ๓๘ แผนผังการจัดแถวสวนสนาม แถวหน้ากระดานหมู่

๑๑

๑ ก้าวประมาณ ๘๐ เซนติเมตร

๒๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , สานักงาน. (๒๕๓๙). คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์ . (๒๕๕๓). การสวนสนามเนื่องในพิธีทบทวนคาปฏิญาณ
และเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย กรกฎาคม พ.ศ. ๕๕๓. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
www.thai-school.net/view_activities.php?ID=84403 (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๓).
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ . (๒๕๕๓). การสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจาปี ๕๕๓. ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้ http://203.172.141.6/nsta1/index.php (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓).
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๒๘

การแสดงความเคารพของลูกเสือ
การแสดงความเคารพของลูกเสือสารอง
การแสดงความเคารพของลูกเสือสารอง๑๒ มีวิธีแสดงความเคารพ ๒ วิธี คือ
๑. แสดงความเคารพเป็นบุคคล
๒. แสดงความเคารพเป็นหมู่
. แสดงความเคารพเป็นบุ ค คล ลูก เสือจะสวมหมวกหรือมิไ ด้สวมหมวกทาวันทยหัตถ์
๒ นิ้ว คือยกมือขวาขึ้น แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรงรูปตัววี (V) ให้นิ้วชี้แตะที่กระบังหมวก
รอยต่อขอบหมวก ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา

รูปที่ ๓๙ รหัสลูกเสือสารอง

รูปที่ ๔๐ การแสดงความเคารพเป็นบุคคล

. แสดงความเคารพเป็นหมู่ คือ การทาแกรนด์ฮาวล์ (Grand Howl) เป็นกระบวนการหนึ่ง
ในการเริ่มต้นของกิ จกรรมตามหลัก สูตรกิจกรรมลูก เสือส ารอง โดยเรีย กลูก เสือมารวมกั นในรูป
วงกลม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และ
วิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๘๖

รูปที่ ๔๑
๑๒

รูปที่ ๔๒

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๘๒

๒๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๔๓

รูปที่ ๔๔
รูปที่ ๔๑ – ๔๔ การทาแกรนด์ฮาวล์

สารานุกรมลูกเสือ
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๐

การแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
การแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ๑๓ มีวิธี
แสดงความเคารพ ๒ แบบ คือ
๑. แสดงความเคารพเป็นบุคคล
๒. แบบมีอาวุธ
. แสดงความเคารพเป็น บุค คล คือ การทาวันทยหัตถ์ ๓ นิ้ว ให้นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก
หมวกปีก ถ้าสวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา หากมิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หาง
คิ้วขวา ถ้าอยู่ในแถวให้ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา

รูปที่ ๔๕ รหัสลูกเสือ

รูปที่ ๔๖ ลูกเสือทาวันทยหัตถ์

. แบบมีอาวุธ คือ การทาวันทยาวุธ เป็นการแสดงความเคารพเมื่อลูกเสือถือไม้พลอง หรือ
ไม้ง่าม๑๔ มี ๒ แบบคือ
๑. เมื่ออยู่กับที่ ให้ยืนตรง ไม้พลอง/ไม้ง่ามชิดตัวข้างขวา แสดงรหัสลูกเสือด้วยมือซ้าย
ให้คว่าฝ่ามือลงข้างล่างแตะไม้พลอง/ไม้ง่าม ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวไหล่
๒. ท่าเดินแบกพลอง/ไม้ง่าม ให้ลดมือซ้ายที่จับไม้พลอง/ไม้ง่าม เหยียดลงมาชิดลาตัวใน
ขณะเดี ย วกั น ให้ ย กมื อ ขวา แสดงรหั ส ลู ก เสื อ ให้ ค ว่ าฝ่ า มื อ ลงข้ า งล่ า งไปแตะไม้ พ ลอง/ไม้ ง่ า ม
ให้แขนขวาอยู่เสมอแนวไหล่ ในกรณี คอนอาวุธ ให้ลูกเสือหยุดยืนตรง และทาความเคารพเหมือนอยู่
กับที่
๑๓

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๘๓
๑๔
ลูกเสือสามัญ มีอาวุธเป็น ไม้พลอง สาหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ มีอาวุธเป็นไม้ง่าม

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๔๗ การแสดงความเคารพแบบมีอาวุธ

สารานุกรมลูกเสือ
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รูปที่ ๔๘ ลูกเสือทาท่าแบกอาวุธ

๒

การแสดงความเคารพของผู้ถือธง
การแสดงความเคารพของผู้ถือธง๑๕ ลูกเสือถือธงให้เคารพด้วยธง มี ๒ แบบ คือ
๑. เมื่ ออยู่ กั บ ที่ ให้ถือธงด้วยมือขวา เวลาจะทาความเคารพให้ใ ช้มือซ้ายจับคันธงยกขึ้น
ทากึ่งขวาหัน แสดงความเคารพด้วยการลดปลายธงลง (รายละเอียดดูในคู่มือระเบียบแถว)

รูปที่ ๔๙ ลูกเสือถือธงอยู่กับที่

รูปที่ ๕๐ ท่าเดิน

๒. ท่าเดิน ให้แบกธงด้วยบ่าขวา มือขวาจับด้ามธงห่างจากโคนพอสมควร ศอกขวาแนบ
ลาตัวทามุม ๙๐ องศากับลาตัว การทาความเคารพ เมื่อถึงธงที่ ๑ ให้ลดคันธงลงจากท่าแบกธงมาแนบ
ลาตัวด้านขวา เมื่อถึงธงที่ ๒ ทาความเคารพโดยผลักธงไปด้านหน้า แขนซ้ายตึงแขนขวาแนบลาตัว
เมื่อถึงธง ที่ ๓ เลิกทาความเคารพ กลับมาอยู่ในท่าแบกธง

รูปที่ ๕๑ ท่าเคารพธงที่ ๑
๑๕

รูปที่ ๕๒ ท่าเคารพธงที่ ๒

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๘๔

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, สานักงาน. (๒๕๔๗). ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย
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การอยู่ค่ายพักแรม (Camping) และค่ายลูกเสือ
การอยู่ค่ายพักแรม (Camping)
ความหมาย
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ คือ องค์รวมของการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี
นวัตกรรมและขบวนการถ่ายทอด การทดสอบ การเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ลูกเสือในทุกระดับ
โดยการน าลู ก เสื อ ออกจากที่ ตั้ ง ปกติ ไ ปพั ก แรมคื น ตามค่ า ยลู ก เสื อ ต่ า ง ๆ รวมทั้ งสถานที่ ที่ มี
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เช่น วนอุทยาน ชายทะเล เป็นต้น โดยมีแผนการ
อยู่ค่ายพักแรมในแต่ละครั้งสอดคล้องกับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในเวลาปกติ

ความเป็นมา
การอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดของการลูกเสือ เป็นบทพิสูจน์ และการก่อกาเนิด
การลูกเสือโลก การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เกิดขึ้นครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗ ) ที่เกาะบราวน์ซี ตั้งอยู่ที่อ่าวพูล (Poole) ห่างออกไปจากฝั่งประมาณ
๒๐ ไมล์ ทางทิ ศ ตะวันตกของประเทศอังกฤษ บี – พี ที่เ รีย กขานกั นในขณะนั้น มีนามเต็ม คื อ
โรเบิร์ต สตีเฟน สมิทธ์ เบเดน โพเอลล์ (Robert Stephen Smyth Baden Powell) บี – พี และคณะ อัน
ประกอบด้วยมิตรสหายที่มีอุดมการณ์เดี ยวกัน อาทิ พันตรี แม็คคลาเร็น (Maclaren) ที่เป็นทั้งเพื่อน
และผู้ใต้บังคับบัญชา กับเด็ก ๆ จานวน ๒๐ คน และหลานของ บี – พี อีก ๑ คน ชื่อ โดเนล เบเดน
โพเอลล์ (Donald Baden Powell) จากแนวคิดและประสบการณ์ ที่ผ่านมาของ บี – พี ในเรื่อง
พัฒนาการของเด็ก ๆ ทาให้ บี – พี วางแผนการคัดเลือกเด็ก แบบผสมผสานกัน เช่น เด็ก ๑๐ คน ได้รับ
การคัดเลือกมาจากโรงเรียนรัฐบาล Eton และ Harrow อีกทั้งเป็นเด็กที่ช่วยเหลือกองทัพบก และ
คุ้นเคยกับ บี – พี ทั้ง ๑๐ คน ส่วนอีก ๗ คน มาจาก Bourne Mouth Boys Bridge และอีก ๓ คน มาจาก
Poole Bridge
การจัดกิจกรรมในรูปแบบของการอยู่ค่ายพักแรมของ บี – พี ครั้งแรกนี้ เกิดจาก บี – พี ได้รับ
ความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทหาร กอร์ปกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ และมีความเชื่อว่า เด็ก ๆ ถ้าได้รับการฝึกฝนและดูแลอย่างใกล้ชิด จะทาให้
เด็กเหล่านั้นมีพัฒนาการไปในทางที่ดี และจะเป็นผลดีต่อเขาเหล่านั้น สาหรับสาระในการเรียนรู้
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นนั้น บี – พี ได้วางจุดหมายปลายทางในเรื่อง หลักการดารงชีวิต
การตอบสนองความต้องการของเด็ก การศึกษาเพื่อชีวิต รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่คานึงถึง
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒ นธรรม ความกล้าหาญท้าทายและผจญภัย ที่สาคัญที่สุด คือ ความมีระเบียบ
วินัย คุณธรรม และความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมย่อย ๆ อีกหลายกิจกรรมมาผสมผสานกัน
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กิจการลูกเสือของแผ่นดินสยาม ในอดีตที่ผ่านมา ก่อกาเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๖ ที่ ท รงมี พ ระเนตรอั น ยาวไกลถึ ง ประโยชน์ ข องกิ จ การลู ก เสื อ ว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อการพั ฒนาเยาวชนให้เป็ นคนดี ซึ่ง กิ จกรรมลูก เสือในสมัย ของพระองค์ การอยู่ ค่า ย
พักแรมก็ได้มีบรรจุไว้ในหลักสูตรของลู กเสือ ภายใต้ชื่อ “การเดินทางไกลพักแรมและประลองยุทธ์ ”
เพื่อที่จะให้ลูกเสือได้รับการฝึกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ลูกเสือบางกอง พร้อมทั้ง
ผู้กากับ และรองผู้กากับ ซึ่งเป็นผู้บังคับ บัญชา เข้าสมทบกับกองเสนาหลวงรัก ษาพระองค์ ในการ
ฝึกซ้อมเดินทางไกล การแรมคืน และการประลองยุทธ์ แทบทุกครั้งที่มีขึ้น
ในปัจจุบัน มีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาทุ ก สถานศึ ก ษา ซึ่ ง จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนภาคทฤษฎี ในชั้ น เรี ย น หรื อ อาจจะมี
การทดสอบในเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้ง แต่ละปีโรงเรียนและสถานศึกษาเหล่านั้น จะต้องพาเด็ก ๆ
ที่เรียนลูกเสือไปอยู่ค่ายพักแรมในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ
อาจจะเป็นวนอุทยานต่าง ๆ ที่มีทาเลที่เหมาะสมสาหรับการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมได้ ทั้ งใกล้
และไกลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๗๓ ให้ผู้กากับกลุ่ม หรือผู้กากับลูกเสือ “นาลูกเสือไปฝึกเดิน
ทางไกลและแรมคื น ในปี ห นึ่ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ครั้ ง ครั้ ง หนึ่ ง ให้ พั ก แรมอย่ า งน้ อ ย ๑ คื น ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกลูกเสือให้มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรื่องกิจกรรมลูกเสือเพิ่มเติม นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๔๓ (๓) ยังระบุ
ว่า “การทดสอบเพื่ อเลื่อนชั้ น หรือวิช าพิ เศษลูก เสือ อาจนาไปทดสอบและจัดทบทวนให้ความรู้
เพิ่มเติมขณะอยู่ค่ายพักแรม โดยจัดให้มีขึ้นปีละกี่ครั้งก็ได้ ” ดังนั้น ในการอยู่ค่ายพักแรมแต่ละครั้ง
นอกจากจะเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนแล้ว การสอบเครื่องหมายต่าง ๆ
ก็มีความจาเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้ งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้ด้วย ทั้งในรูปแบบ
สื่อการเรี ย นรู้ ที่ ทั นสมั ย และน่ า สนใจ รวมทั้ งการถ่ายทอดวิ ชาความรู้ ใ นรู ปแบบของลูก เสื อที่ มี
ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ตั ว ช่ ว ย จะทาให้ ก ารอยู่ ค่ า ยพั ก แรมแต่ล ะครั้ ง สร้ า งความสนใจ
ประทับใจให้แก่บ รรดาลูกเสือเหล่านั้น การอยู่ค่ายพักแรมจะต้องมีองค์ประกอบและหลักการจัด
ค่ายพักแรมที่น่าสนใจ อาทิ
๑. การจัดตามความสนใจของลูกเสือ โดยมีการประชุมคณะกรรมการปกครอง (นายหมู่)
ว่าจะไปยังที่สถานที่ใด และไปสารวจสถานที่นั้นว่าเหมาะสมหรือไม่
๒. มีการประชุมวางแผน จัดโปรแกรม และตารางฝึกอบรม
๓. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่สาคัญและจาเป็นทั้งจากบุคคลและส่วนกลาง
๔. มีผู้อานวยการค่ายพักแรมและคณะวิทยากรที่จะให้ความรู้ในวิชาต่าง ๆ
๕. มีการมอบหมายหน้าที่
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๖. มีกฎและระเบียบ ของค่ายพักแรมให้ชัดเจน
๗. มีการส่งเสริมเนื้อหาวิชาที่ต่างจากการฝึกอบรมเป็นประจาในกองลูกเสือ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่ลูกเสือ
ปัจจุบันการอยู่ค่ายพักแรมมีการจัดที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ค่ายสารวจ ค่ายพักแรม งานขุดค้นทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การอยู่ค่าย
พักแรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น งานชุมนุมลูกเสือ เป็นต้น แต่สาหรับการอยู่ค่ายพักแรม
(Camping) ที่ขบวนการลูกเสือรับแนวทางตลอดจนทฤษฎี และปรัชญาที่เป็นหลักของการอยู่ค่าย
พักแรมที่ บี – พี ได้ก่อก าเนิดขึ้นมา ถือเป็นคากล่าวที่เป็นสากล และเป็นแม่แบบ โดยความหมาย
ที่ยอมรับกัน คือ “การออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้ง ” มีองค์ประกอบต่าง ๆ มาบูรณาการกัน ทาให้คาว่า
“การอยู่ค่ายพักแรม” มีการเคลื่อนไหว องค์ประกอบดังกล่าว หมายถึง ทาเลของการตั้งค่ายพักแรม
ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดี ธรรมชาติที่สวยงาม ความปลอดภัย มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เข้ามามี
ส่วนร่วม ทาให้การพักแรมแต่ละครั้งมีความหมาย เช่น มีการผจญภัย ความสนุกสนาน ความสดชื่น
ความอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี
การอยู่ค่ายพักแรมที่ดีจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วย (Outdoor
Activities) สาหรับกิจกรรมในค่ายลูกเสือนอกจากจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะทางด้านลูกเสือ การ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ กิจกรรมพิเศษ วิชาพิเศษ ฯลฯ ควรมีกิจกรรมในรูปแบบ
แหล่ ง การเรี ย นรู้ ซึ่ ง สามารถน าไปบู รณาการกั บ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ทั้ ง ๘ กลุ่ ม ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จะทาให้เกิดความสมบูรณ์และเข้มข้นยิ่งขึ้น จึงเห็นว่า
“การอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดในการฝึกอบรมลูกเสือ ลูกเสือที่ไม่ได้อยู่ค่ายพักแรม
หรื อ ไม่ เ คยปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการอยู่ ค่ า ยพั ก แรม อาจถื อ ได้ ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ลู ก เสื อ อย่ า งแท้ จ ริ ง ”
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นบุคคลสาคัญที่จะจัดตารางฝึกอบรมลูกเสือ เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม โดย
ต้องมองเห็นความสาคัญและคุณค่าของการอยู่ค่ายพักแรม จึงจะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม

รูปที่ ๕๓ การทาอาหารในการอยูค่ ่ายพักแรม

รูปที่ ๕๔ กิจกรรมเดินทางไกลในการอยู่ค่ายพักแรม
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ค่ายลูกเสือ
ความหมาย
ค่ายลูกเสือ คือ สถานที่สาหรับการใช้ชีวิต และทากิจกรรมร่วมกันของลูกเสือ เป็นสถานที่จัด
มวลกิจกรรมให้กับลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ลูกเสือมีพัฒนาการบรรลุตามเป้าหมาย ตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ ค่ายลูกเสือเป็นสถานที่จัดประสบการณ์ให้ลูกเสือครบทุกส่วน ตลอดจนเป็น
สถานที่ประเมินผลวิชาพิเศษลูกเสืออย่างมีคุณภาพ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปสามารถที่จะมาใช้
ประโยชน์ร่วมกันและเป็นแหล่งในการจัดนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ

ลักษณะ
ค่ า ยลู ก เสื อมี รูป แบบเฉพาะแตกต่ า งจากสถานที่ ส าธารณะอื่น ๆ คือ ค่า ยลู ก เสื อมี ระบบ
ระเบียบ การบริหารจัดการ เข้ามากาหนดกรอบการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะมาใช้
ค่ายลูกเสือ ตัวของค่ายลูกเสือเอง ถือว่าเป็นศูนย์กลางของแหล่งวิทยาการ และศูนย์กลางการเรียนรู้ใน
เรื่องต่าง ๆ เกือบทุกเรื่อง ขึ้นอยู่กับว่าจะกาหนดขอบข่ายการใช้ค่ายลูกเสือให้เป็นประโยชน์อย่างไร
และสิ่งที่สาคัญและถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานสาหรับผู้ใช้ค่ายลูกเสือ ต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
อย่างง่าย ๆ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์ คือ “กฎของลูกเสือ คือ กฎของค่ายฝึกอบรมนี”้
ตามข้ อ บั ง คั บ คณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการปกครอง หลั ก สู ต รและวิ ช าพิ เ ศษลู ก เสื อ
พ.ศ. ๒๕๐๙ กาหนดว่า การพัฒนาหลักสูตร และบริหารหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือให้มีคุณภาพ
จะต้องจัดให้ลูกเสือมีการเข้าค่ายพักแรม ตามข้อ ๑๔๓(๓) และการเดินทางไกลและแรมคืน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า “ค่ายลูกเสือเป็นสิ่งจาเป็นในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสาหรับเยาวชน ค่ายลูกเสือใน
ปัจจุบัน มี ๔ ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ ค่ายลูกเสือแห่งชาติ
ปัจจุบันมี ๑ ค่าย คือ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตั้งอยู่ที่ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ ในสมัยที่
เจ้าพระยารามราฆพ เป็นสภานายก และพันเอกเผชิญ นิมิบุตร อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นเลขาธิการ ฯ
ได้ จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น บริ เ วณเขาซากแขก เนื้ อ ที่ ๘๘ ไร่ ๕๘ ตารางวา ต่ อ มาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ มี พิ ธี
วางศิลาฤกษ์ ศาลาอานวยการ โดย พลเอก มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีการใช้ค่ายนี้เป็นครั้งแรกสาหรับการฝึกอบรมวิชาผู้กากับ
ลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระดับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่
๖ – ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้
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๘

ชื่อค่ ายนี้ว่า “ค่ ายลูกเสือวชิราวุธ ” และต่อมา พลเอก ถนอม กิ ตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็น
ประธานในพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

รูปที่ ๕๕ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

รูปที่ ๕๖ ลูกเสือ เนตรนารีถวายราชสดุดี

ลักษณะที่ ค่ายลูกเสือระดับชาติ
ปัจจุบัน มี ๒ ค่าย คือ
ค่ายลูกเสือค่ายหลวงบ้านไร่ ตาบลคลองตาคต อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และค่าย
ลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ตาบลทะเลสองห้อง อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

รูปที่ ๕๗ – ๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนิน ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ที่มา : วชิราวุธานุสรณ์สาร (๒๕๓๑)

รูปที่ ๕๙ – ๖๐ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
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ลักษณะที่ ๓ ค่ายลูกเสือประจาจังหวัด ในอดีตมีครบทุกจังหวัด

รูปที่ ๖๑ ค่ายลูกเสือจังหวัดพิจติ ร

รูปที่ ๖๒ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จ.ลพบุรี

รูปที่ ๖๓ ค่ายทีปงั กรรัศมีโชติ จ.สมุทรสาคร

รูปที่ ๖๔ ค่ายลูกเสือจอมทอง จ.เชียงใหม่

ลักษณะที่ ๔ ค่ายลูกเสือเอกชน ซึ่งเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ

รูปที่ ๖๕ – ๖๖ ค่ายลูกเสือเอกชน

สภาพค่ายลูกเสือไทย
ตามพจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย ได้ให้ความหมายคาว่า “ค่าย” คือ ที่ตั้งกองทหาร ที่พัก
กองทัพ ที่พักแรมชั่วคราวของคนจานวนมาก ที่มีความคิดเห็นแนวเดียวกัน
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย กลุ่มประชากรลูกเสือมีตั้ งแต่กลุ่มขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ ผลัดเปลี่ย นหมุนเวีย นกั นเข้ามาใช้ค่ายลูก เสือเป็นแหล่งเรีย นรู้
การทากิจกรรมร่วมกันโดยมีความคิดเห็นแนวเดียวกัน ขนาดและสภาพของค่าย มีดังนี้
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. ค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นค่ายลูกเสือที่มีสภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง
อาทิเช่น ด้านงบประมาณสนับสนุน ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคารสถานที่ ที่มีบรรยากาศ
ที่ดีและเหมาะสมสาหรับจัดกิจกรรม ตามหลักการของขบวนการลูกเสือ ซึ่งค่ายลูกเสือแห่งชาติต้องมี
พื้นที่มากกว่า ๓๐๐ ไร่ ขึ้นไป การบริหารมีข้อจากัดคือ
- เป็นการบริหารโดยใช้ระบบราชการ
- เจ้าหน้าที่ มีจานวนน้อยแต่มีคุณภาพ
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- การดาเนินการด้านสถานที่เป็นเพียงรักษาสภาพให้คงที่ มีการพัฒนาเพิ่มเติมบ้าง แต่ไม่
มีระบบการพัฒนาดีเท่าที่ควร
- ไม่สามารถจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้กากับ หรือผู้ที่มาใช้ค่ายได้เพียงพอ
- มีลูกเสือเข้าค่ายพักแรมพร้อมกันจานวนมาก ๆ
- ขาดการประชาสัมพันธ์และการจูงใจให้มีการใช้ค่ายตลอดเวลา
. ค่ายลูกเสือจังหวัด เป็นค่ายลูกเสือที่ประจาอยู่ทุกจังหวัดตามนโยบายและพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ ปัจจุบันค่ายลูกเสือประจาจังหวัดมีสภาพทรุดโทรม เป็นป่า เป็ นที่อาศัยของชาวบ้านที่มา
บุกรุก มีเพียงบางจังหวัดที่มีสภาพเป็นค่ายลูกเสือและใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ มีผู้รับผิดชอบ
และดูแลค่ายลูกเสือ การบริหารมีข้อจากัดคือ
- ไม่มีระบบ ไม่มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบโดยตรง
- เป็ นการฝากงานการดูแลไว้กับจังหวัด ส านัก งานคณะกรรมการเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา
อาเภอ โรงเรียน เป็นต้น
๓. ค่ายลูกเสืออาเภอ เป็นค่ายลูกเสือที่เกิดขึ้นในอดีต เฉพาะบางพื้นที่และตามความต้องการ
ของท้ อ งถิ่ น ปั จ จุ บั น ค่ า ยลู ก เสื อ อ าเภอยั ง คงมี เ หลื อ อยู่ บ้ า ง แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยช น์ อ ย่ า งจริ ง จั ง
การบริหารมีข้อจากัดคือ
- ไม่มีระบบ ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
- เป็นการฝากงานการดูแลไว้กั บจังหวัด สานักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อาเภอ โรงเรียน เป็นต้น
๔. ค่ายลูกเสือเอกชน เป็นค่ายลูกเสือที่อยู่ภายใต้การดาเนินงานของภาคเอกชน ในปัจจุบันมี
อยู่ประมาณ ๓๐ ค่ายทั่วประเทศ ที่สามารถใช้การได้ดี เป็นค่ายที่สะดวกในการเดินทาง มีสิ่งอานวย
ความสะดวกค่อนข้างพร้อม มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และทักษะ คอยให้การบริการตลอดเวลา ผู้ไปใช้
ค่ายต้องเสียค่าบริการตามที่ค่ายกาหนด
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มาตรฐานของค่ายลูกเสือ
ตั ว ชี้ วั ด ค่ า ยลู ก เสื อ ที่ จั ด สร้ า งขึ้ น ภายใต้ ข้ อ ก าหนดของความเป็ น สากล และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ควรจะประกอบด้วย
. ภูมิ ประเทศ เป็ นส่ วนส าคั ญที่ส ร้างแรงจูงใจให้ มาใช้ค่ ายลู ก เสื อเป็ นค่า ยพั ก แรม
พื้นดินควรเป็นที่ราบสูง ไม่ควรเป็นที่ราบลุ่ม เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ที่สามารถปลูกสร้างอาคารได้ และ
ต้องไม่เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร แต่มีน้าไหลผ่านหรือมีแหล่งน้าที่มีน้าขัง สามารถใช้ปฏิบัติกิจกรรม
ทางน้าจะเหมาะสมมาก มี ป่ า ไม้ ที่ ส วยงาม มีภู เขาเพื่ อปฏิ บัติกิ จกรรมผจญภั ย หรือ เดินทางไกล
นอกจากนั้น การเสริมสร้างภูมิประเทศด้วยฝีมือมนุษย์ก็มีส่วนสาคัญด้วยเช่นกัน เพื่อให้ค่ายลูกเสือมี
ชีวิตชีวา สวยงาม และเกิดประโยชน์ในด้านอื่นด้วย
. บริเวณพื้นที่ตั้งค่ายลูกเสือ ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่พื้นดินที่จะเป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือ ซึ่ง มี
พื้นดินที่แตกต่างกันออกไปแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ดินมีหลายประเภท เช่น ดินทราย ดินปนทราย
ดินเหนียว ดินแดง ดินดาน เป็นต้น ควรเลือกพื้นดินที่มีลักษณะดินดา เพราะเป็นดินที่มีปุ๋ยธรรมชาติ
สูงมาก เหมาะสาหรับการเพาะปลูก ดูดซึมน้าได้ดีและรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังเมื่อ
ฝนตก เหมาะแก่การตั้งค่ายพักแรมของลูกเสือโดยเฉพาะการตั้งเต็นท์ที่จะต้องใช้สมอบกปักลงในดิน
การขุดร่องน้ารอบเต็นท์ การปรับพื้นที่ เมื่อเสร็จสิ้นการอยู่ค่ายพักแรมก็สามารถปรับซ่อมพื้นที่ให้อยู่
ในสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว และไม่ ก่อให้เกิดความเสีย หายต่อพื้นที่ด้วย นอกจากนั้นยังมีดินที่ดี
เหมาะส าหรั บ การจั ด สร้ า งค่ า ยอี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง คื อ ดิ น ปนทราย เช่ น ค่ า ยลู ก เสื อ วชิ ร าวุ ธ และ
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ
๓. ภู มิ อ ากาศ หมายถึง ภูมิ ประเทศโดยทั่ วไป เช่น อากาศร้ อน อากาศหนาว ซึ่ง เป็ น
กฎเกณฑ์หนึ่งที่จะเป็นข้อพิจารณาในการจัดสร้างค่าย ภูมิอากาศที่ดีสามารถจะปรับเปลี่ยนความรู้สึก
และปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ภูมิอากาศที่เย็นสบายจะเป็นตัวช่วยในการดาเนินการ
จัดกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม และเสริมแรงบวกให้กับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
๔. แหล่งน้า หมายถึง น้าสาหรับดื่มกิน และใช้สาหรับชะล้าง ทาความสะอาด สาหรับ
น้าดื่มและหุงต้ม จะต้องมีความสะอาดที่สุด ค่ายลูกเสือควรจะต้องมีน้าดื่มไว้ให้บริการหรือจาหน่าย
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการค่ายลูกเสือ น้าดื่มเป็นสิ่งสาคัญและมีความจาเป็นเพราะถ้าไม่
สะอาดจะเกิดอันตรายต่อผู้ดื่มได้
นอกจากนี้ แหล่งน้ายังหมายรวมถึง แหล่งน้าที่มีอยู่ในค่ายลูกเสือ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หรือได้สร้างขึ้นมา เช่น คู คลอง หนอง บึง สระน้า ที่มีน้าขังตลอดปี แหล่งน้าจะให้ความสวยงาม
ร่มรื่น และทาให้บรรยากาศสดชื่น ใช้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางน้าของลูกเสือ เช่น กิจกรรมบุกเบิก
โดยการต่อแพ หรือกิจกรรมทางน้าอื่น ๆ เช่น กรรเชียงเรือ พายเรือ การลอยตัวในน้า การว่ายน้า
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กีฬาทางน้า เป็นต้น แต่ต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ นอกจากนั้น ยังมีแหล่งน้าที่อยู่นอกค่าย
ลูกเสือและไม่ไกลนัก ก็สามารถพาลูกเสือไปปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางน้าได้
๕. วัต ถุประสงค์ของการสร้า งค่ ายลูกเสือ เป็นสิ่งที่ก าหนดแผนงาน ทิศทาง และแนว
ปฏิ บั ติ ร องรั บ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งรั ด กุ ม เช่ น การสร้ า งค่ า ยลู ก เสื อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ฝึ ก อบรม
การประชุมสัมมนา พักผ่อน รูปแบบของการสร้างก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
สาหรับการจัดประชุมสัมมนา จะมีห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก ห้องอาหาร ห้องสุขา และอาจจะ
มีห้องพัก ห้องรักษาพยาบาล ห้องออกกาลังกาย ส่วนค่ายลูกเสือที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ใช้ใน
การฝึก อบรมและเป็นที่อยู่ ค่า ยพั ก แรมของลูก เสือ จะต้องมีสนามหญ้า สาหรับใช้ปฏิบัติกิ จกรรม
อาคารที่พัก ห้องน้า ห้องส้วม โรงอาหาร โรงพัสดุ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่จาเป็น จะต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์ถึงประโยชน์ของการจัดสร้าง การกาหนดรูปแบบและการใช้งาน ค่ายลูกเสือที่จัดสร้าง
ขึ้นเพื่อการอยู่ค่ายพักแรม ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างมากนัก มีเฉพาะที่จาเป็นและสาคัญต่อการใช้ชีวิตใน
ค่าย คงไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
๖. รูปแบบของการจัดสร้างค่ายลูกเสือ ต้องมีการกาหนดแบบในการจัดสร้างค่ายลูกเสือ
โดยทางานร่วมกันระหว่างสถาปนิกและผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการและกิจกรรม
ลูก เสื อ ต้ องเข้ า ใจในแนวคิ ด ของการบริห ารจั ดการ การจั ดกิ จกรรม การฝึก อบรม และการ
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ รูปแบบจะต้องคานึงถึงเรื่องสุขาภิบาลเป็นอันดับแรก โดยจะต้องมีการวางแผน
ระยะยาวและสอดคล้องกับระบบสุขาภิบาลของท้องถิ่น และระบบที่ต้องพึงพาตนเอง เป็นเรื่องที่
จะต้องระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ค่ายลูกเสือ การวางผังค่ายลูกเสือ
จะต้องคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ การปลูกสร้างอาคารไม่ควรมากนัก คงรักษา
ธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด การกาหนดจุดลงในพื้นที่จะต้ องให้สอดคล้องและสวยงามเป็นระบบ การ
เข้า-ออก การใช้งาน ขนาดกับจานวนผู้มาใช้สถานที่ ความพอเพียงของระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
ค่ายลูกเสือต้องแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนที่ใช้เป็นที่อยู่ค่ายพักแรม ต้องสะดวกและปลอดภัย ส่วน
ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรม ส่วนที่ใช้เป็นที่ให้บริการ นอกจากนั้นรูปแบบของอาคารและสถานที่ต้องได้
สัดส่วนกับขนาดของค่ายลูกเสือ วัสดุและงบประมาณ
๗. การบริหารจัด การภายในค่ า ยลูก เสือ จะต้อ งก าหนดภาระงานในค่ายลู ก เสือ เช่ น
ด้านการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น ผู้บริหารค่าย
ลูกเสือต้องกาหนดความสาคัญหรือจัดวางภาระงานให้ชัดเจน และทางานร่วมกับบุคลากรในค่าย
ลูกเสือตามอัตรากาลังที่มีอยู่ และเหมาะสมกับขนาดของค่ายลูกเสือ ผู้บริหารค่ายลูกเสือจะต้องกากับ
ดูแลบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ เช่น
มีความชานาญเรื่องไฟฟ้า ประปา ฯลฯ มีความรับผิดชอบสูง และต้องส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้เพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา และการสร้างขวัญกาลังใจให้กับทุกคน
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๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

๘. การคมนาคม หมายถึง การเดินทางไป - กลับค่ายลูกเสือ ซึ่งค่ายลูกเสือควรอยู่ไม่ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร โดยยึดถือเมืองที่เป็นภูมิลาเนาของหน่วยงาน สถานศึกษา หรื อ
จุดนัดหมายรวมตัวของคณะในการเดินทางไปยังค่ายลูก เสือ เส้นทางคมนาคมควรคานึงถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดของถนนได้มาตรฐาน ราบเรียบ การเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของค่าย
ลูกเสือ ควรจะเดินทางไปได้หลายลักษณะ เช่น โดยรถยนต์ รถไฟ เรือ เป็นต้น การที่มีระบบขนส่ง
หลายระบบ จะเป็นตัวเลือกในการใช้เส้นทางที่ปลอดภัยสาหรับการเดินทางไปอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งการ
เดินทางก็จะต้องสัมพันธ์กับจานวนผู้เดินทางด้วย ถ้าลูกเสือจานวนมากอาจจะใช้การเดินทางโดย
รถไฟก็จะทาให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน เรียนรู้ถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางไปและกลับ
ส่วนการเดินทางทางเรือผู้กากับจะต้องแน่ใจว่าลูกเสือว่ายน้าเป็นทุกคน
๙. ความปลอดภัย เป็ นเรื่อ งส าคัญที่สุ ด ลู ก เสือ ที่เดิ นทางมาอยู่ ค่ายพั ก แรมจะต้องมี
ความปลอดภัย ตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
ของค่ายลูกเสือจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน มีการรักษาความปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้ า มาในบริ เ วณค่ า ยลู ก เสื อ หรื อ มาลั ก ขโมยในขณะที่ ลู ก เสื อ ออกปฏิ บั ติ กิ จ กรรม รวมถึ ง
ความปลอดภัยจากสัตว์หรือแมลงที่มีพิษ จะต้องกาจัด และทาลายให้หมด ตลอดจนความปลอดภัย
ทางสุขภาพอนามัย การให้บริการด้านอาหารจะต้องสะอาด และถูกสุขลักษณะ
๐. ขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ท้ อ งถิ่ น เป็ น เรื่ อ งของประชากรในท้ อ งถิ่ น ใน
บางท้องที่การตั้งค่ายลูกเสืออาจจะไปขัดกับแนวปฏิบัติ คาสอน หรือระบบ และความเชื่อถือที่แตกต่าง
กัน ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน จนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้าง
ศรัทธา ความคุ้นเคย และแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของค่ายลูกเสือว่ามีประโยชน์สาหรับลูกหลาน
ในท้องถิ่น
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ขบวนการลูกเสือ
ความหมาย
ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (บี - พี) ได้ให้ความหมายของ ขบวนการลูกเสือ (Scout Movement) ๖
ว่า
“ขบวนการลูกเสือ เป็นขบวนการที่เจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมิได้เป็นองค์กรที่
เกิดขึ้นตามแผนการแต่อย่างใด เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องโดยแท้ มิได้มี
การบังคับ หรือชี้นาอย่างใดทั้งสิ้น”
“ความมุ่ ง หมายของ ขบวนการลูก เสือในเรื่อ งการบริห ารจัดการ คือ การกระจายอานาจ
ออกไปจากส่วนกลางให้ม ากที่สุดเท่ าที่จะทาได้ เพื่อหลีก เลี่ย งความล่าช้าที่เกิ ดขึ้นกับการบริหาร
ราชการ และพยายามที่จะให้อิสรภาพในการบริหารแก่หน่วยงานท้องถิ่นให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไป
ได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ขบวนการของเราเป็นขบวนการที่มีลักษณะเป็นพี่น้องกัน มากกว่าที่
จะเป็นองค์การที่เป็นทางการและขับเคลื่อนไปด้วยรัก ความปรารถนาดี ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรโดย
ความบริสุทธิ์ใจของมวลสมาชิก โดยมิต้องพึ่งพากฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นทางการแต่อย่างใดทั้งสิ้น”
“ เริ่ม ด้วยการที่ข้า ฯ เกิ ดมีค วามคิด (เรื่องลูก เสือ ) แล้วข้าฯ ก็ เห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดี มี
ประโยชน์ ควรลงมือทาเป็นอย่างยิ่ง บัดนี้ก็เกิดเป็นขบวนการลูกเสือกระจายไปทั่วโลก แต่ถ้าพวกท่าน
ไม่ระมัดระวังให้ดีละก็ ขบวนการลูกเสืออาจจะเหลือแต่เพียงโครงสร้าง (ซาก) ขององค์การลูกเสือ
เท่านั้น”๑๗
จากคากล่าวของ บี - พี พอจะสรุปได้ว่า ขบวนการลูกเสือ หมายถึง ขบวนการของเด็กและ
เยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ก ารศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่
คานึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ
และวิธีการ ตามที่ซึ่งผู้ให้กาเนิดลูกเสือโลกได้ให้ไว้ โดยเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร ความ
ซื่อสัตย์ ความปรารถนาดีต่อองค์กรและความเป็นพี่น้องกันของมวลหมู่สมาชิก
การขยายตัวของขบวนการลูกเสือ
หลังจากที่ บี - พี ได้นาเด็กไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นกิจการ
ลูกเสือ บี - พีได้เขียนหนังสือ การลูกเสือสาหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) เผยแพร่ความคิดใน
เรื่องขบวนการลูกเสือนี้ และได้รับความนิยมจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เป็นต้นว่า แคนาดา
นิ ว ซี แ ลนด์ ออสเตรเลี ย อิ น เดี ย ฯลฯ ส าหรั บ ประเทศไทย เป็ น ประเทศที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ ๓
๑๖

คติพจน์ของ บี - พี แปลโดย พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี

๑๗

เรื่องเดียวกัน

๔๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นอกเครือจักรภพ ได้นาเอาแนวทางของขบวนการลูกเสือมาดาเนินการ และรัฐถือเป็นนโยบายที่สาคัญ
ในการใช้ข บวนการลูก เสือเพื่อการพั ฒนาเด็ก และเยาวชน โดยนาขบวนการลูก เสือนี้เข้าสู่ระบบ
การศึกษา
ขบวนการลู ก เสื อ ได้ แ พร่ ข ยายไปทั่ ว โลก ได้ มี ก ารจั ด งานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ โลก ครั้ ง แรก
ณ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ (ค.ศ. ๑๙๒๐) ได้มีการจัดตั้งสานักงาน
ลูกเสือนานาชาติ (Boy Scout International Bureau) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ (ค.ศ. ๑๙๒๐)
และได้เปลี่ยนเป็นสานักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑)
ปัจจุบันมีสานักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประเทศสมาชิกขององค์การ
ลูกเสือโลก จานวนกว่า ๑๖๐ ประเทศ

รูปที่ ๖๗ แผนที่แสดงจานวนประเทศสมาชิก
ลูกเสือทั่วโลก

รูปที่ ๖๘ สานักงานลูกเสือโลก
กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เอกสารอ้างอิง
คติพจน์ของบี -พี แปลโดย พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี.
สานักงานลูกเสือโลก. (๒๕๕๓). แผนที่แสดงจานวนประเทศสมาชิกลูกเสือทั่วโลก. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้ www.worldscoutshop.org/.../wosm_map.jpg (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓).
สานักงานลูกเสือโลก. (๒๕๕๓). World scout office, the headquarters of the World Scout
Organization.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้ www.farm4.static.flickr.com/3037/2975338105_788b7..
(วันที่ค้นข้อมูล : ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓).
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๔๖

คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
คาปฏิญาณของลูกเสือ
ความหมาย
คาปฏิญาณของลูกเสือ หมายถึง คามั่นสัญญาที่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้ให้ไว้ใน
พิธีการทางการลูกเสือหรือได้ให้ไว้แก่ผู้อื่นและตนเอง ซึ่งทุกคนต้องจดจาและปฏิบัติตามคาปฏิญาณ
อย่างเต็มความสามารถ
ลูกเสือสารอง กล่าวคาปฏิญาณ ดังต่อไปนี้๑๘
ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสารอง และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
ลูกเสือสามั ญ ลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือชาวบ้าน และบุคลากรทางการ
ลูกเสือ กล่าวคาปฏิญาณ ดังต่อไปนี้๑๙
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

ความเป็นมา
จากหนั ง สื อ เสื อ ป่ า และลู ก เสื อ ในประวั ติ ศ าสตร์ ตอน ๑ ของ จมื่ น อมรดรุ ณ รั ก ษ์ (แจ่ ม
สุนทรเวช) : (๒๕๑๔) กล่าวว่า
“การกล่าวคาปฏิญาณของลูกเสือไทย เริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อ น.ร.ม.๒๐ชัพน์ บุนนาค ภายหลัง
ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายลิขิตสารสนอง ซึ่งในเวลานั้นกาลังเป็นนักเรียนมหาดเล็กหลวง
รุ่นใหญ่ พอถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เป็นวันที่เสด็จออกขุนนางที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิต
หลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ์ ได้นาตัว น.ร.ม.ชัพน์ ไปคอยเฝ้ารับเสด็จที่ ท้องพระโรงพระที่นั่งอัมพรสถาน
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หัว เสด็จ ลงจากอัฒ จรรย์ ชั้ น บนลงมาที่ ท้อ งพระโรง
หลวงอภิรักษ์ฯ จึงทูลเบิกตัว น.ร.ม.ชัพน์ บุนนาค ที่ได้นาตัวอย่างที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือมาถวาย
๑๘

ใช้ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ลักษณะ
๑ ว่าด้วย การปกครอง ภาค ๑ คาปฏิญาณของลูกเสือ
๑๙
ใช้ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ลักษณะ
๑ ว่าด้วย การปกครอง ภาค ๑ คาปฏิญาณของลูกเสือ
๒๐
น.ร.ม. ย่อมาจาก นักเรียนมหาดเล็กหลวง

๔๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ทอดพระเนตรตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าไปใกล้ ทรงเอื้อมพระหัตถ์
ไปเปิดหมวกที่บังหน้าอยู่ ทรงทักว่า “ไอ้ชัพน์ดอกรึ” ต่อมาจึงมีพระราชดารัสถาม น.ร.ม.ชัพน์ ว่า
“เองท่องคาสาบาลของลูกเสือได้รึเปล่า” น.ร.ม.ชัพน์ จึงยึดตัวตรง ยกมือแตะหมวกในท่าวันทยะหัตถ์
กราบบังคบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ได้ท่องมาแล้ว” และลงมือกล่าวคาสาบาล คือ
๑. ข้าจะมีใจจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. ข้าจะตั้งใจประพฤติตนให้สมควรเป็นลูกผู้ชาย
๓. ข้าจะประพฤติตนตามข้อบังคับและแบบแผนลูกเสือ
หลังจากนั้นได้มีการนาคาสาบานมาใช้เป็นคาปฏิญาณของลูกเสือ โดยกาหนดไว้ในข้อบังคับ
คณะลูก เสือแห่ง ชาติ ว่า ด้วยการปกครอง หลัก สูตรและวิชาพิ เศษลูก เสือ ดังที่ปรากฎในปัจจุบัน
เพื่อให้สอดคล้องกับคาปฏิญาณของลูกเสือโลก (Scout Promise) ที่ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้กาหนด
ไว้

กฎของลูกเสือ (Scout Law)
ความหมาย
กฎของลูกเสือ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ลูกเสือยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กฎของลูกเสือไทย มีดังต่อไปนี้
กฎของลูกเสือสารอง
ข้อ ๑ ลูกเสือสารองทาตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ ๒ ลูกเสือสารองไม่ทาตามใจตนเอง
กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือชาวบ้าน และบุคลากร
ทางการลูกเสือ
ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มี
พระคุณ
ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทาตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคาสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
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๔๘

ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

ความเป็นมา
ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้พิมพ์หนังสือ “การลูกเสือสาหรับเด็กชาย” (Scouting for Boys)
ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ (ค.ศ. ๑๙๐๘) ได้ระบุกฎของลูกเสือไว้ดังต่อไปนี้
1. A Scout honour 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, no matter to what social
class the other belongs.
5. A Scout is courteous.
6. A Scout is a friend to animals.
7. A Scout obeys orders.
8. A Scout smiles and whistles.
9. A Scout is thrifty.
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ (ค.ศ. ๑๙๑๑) ลอร์ ด เบเดนโพเอลล์ ได้ ป รั บ ปรุ ง และพิ ม พ์ ห นั ง สื อ
“การลูกเสือสาหรับเด็กชาย” อีกครั้ง และได้เพิ่มกฎขึ้นมาอีกหนึ่งข้อ คือ 10 . A Scout is clean in
thought, word and deed. สมาคมลูกเสือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้นาเอา คาปฏิญาณ (Scout Promise)
มาใช้เป็นคาปฏิญาณของสมาคมลูกเสือ และยังได้ต่อเนื่องมาถึง กฎของลูกเสือ (Scout Law) ด้วย
หลังจากนั้น คาปฏิญาณและกฎ (Promise and Law) จึงได้กระจายอย่างแพร่หลายไปยังสมาคมลูกเสือ
ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศอาจปรับคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ตามความเหมาะสม
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์ เสนี (๒๕๕๓)๒๑ ได้กล่าวถึง ภารกิจของการลูกเสือ (Mission
Statement) ของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (บี - พี) ว่า “กฎของลูกเสือเป็นศูนย์รวมใจของความมีระเบียบ
วินัยของพวกเราชาวลูกเสือทั้งหลาย กฎของลูกเสือจะไม่ใช้คาว่า “ห้าม” ปฏิบัติสิ่งใด ๆ กับเด็ก ๆ แต่
จะใช้คาว่า “ให้” ประพฤติปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ แทน
กฎของลูกเสือมีไว้เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของลูกเสือทั้งหลาย มิได้มีไว้เพื่อ
“ห้ามหรือบังคับ” มิให้เด็ก ๆ ประพฤติตนไม่ดี ไม่ถูกต้องตามแบบของพวกเขา”
๒๑

ภารกิจของการลูกเสือ (Mission Statement) ของสานักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก แปลโดย พลเรือเอก
สุชาติ กลศาสตร์เสนี เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๔๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สาหรับประเทศไทย นายเพี้ยน สุวรรณมาลิก (๒๔๗๕)๒๒ ได้มีการแปล คาปฏิญาณของ
ลูกเสืออังกฤษ มีข้อความดังต่อไปนี้
คาปฏิญาณ
๑ . ลูกเสือจะต้องพร้อมแล้วที่จะเสียสละ กาลังกาย ก าลังใจ เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่สักการสาคัญยิ่งของชาวเรา
๒. การที่จะทาตนให้สมควรที่เป็นลูกผู้ชาย ก็คือการกระทาตนให้พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติของตน
๓. กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ มีดังนี้
๑. ต้องเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้
๒. ต้องเป็นผู้มีความซื่อตรงและจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ
๓. ต้องเป็นผู้ที่พยายามกระทาตนให้เป็นประโยชน์
๔. ต้องเป็นมิตรแก่ชนทั่วไป
๕. ต้องเป็นผู้มีมารยาทดีแก่คนทุกชั้น
๖. ต้องเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์
๗. ต้องเป็นผู้เชื่อฟังคาสั่งบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาโดยดุษณีภาพ
๘. ต้องเป็นผู้มีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
๙. ต้องเป็นผู้มัธยัสถ์รู้จักประหยัด
๑๐. ต้องเป็นผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีก ารแก้ ไขปรับปรุงคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และได้ใ ช้จนถึง
ปัจจุบัน
จากเอกสารภารกิจของการลูกเสือ (Mission Statement)๒๓ ของสานักงานลูกเสือภาคพื้ น
เอเชีย-แปซิฟิก ได้กล่าวถึงว่า “การลูกเสือวางอยู่บนรากฐานของระบบคุณธรรม หรือ หลักการชีวิตอัน
ทรงคุณค่า (Value System) อันได้แก่ หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า (Duty to God) หน้าที่ต่อผู้อื่น (Duty to
Others) และหน้าที่ต่อตนเอง (Duty to self) ซึ่งสาหรับเด็กและเยาวชน หลักการชีวิตนี้ได้รับการแปล
ความออกมาเป็นคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (Promise and Law) เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ
ลูกเสือแต่ละคนด้วยความสมัครใจ (คาปฏิญาณ) เป็นความตั้งใจจริงของลูกเสือทุกคนที่จะประพฤติ
๒๒

เขียนโดย นายเพี้ยน สุวรรณมาลิก รองผู้ตรวจการลูกเสือ (เลขาธิการสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย)
ภารกิจของการลูกเสือ (Mission Statement ) ของสานักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก แปลและเรียบเรียงโดย
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๓

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๕๐

ปฏิบัติตนตามข้อกาหนด กฎเกณฑ์ของลูกเสือ (กฎของลูกเสือ) โดยใช้ระบบคุณธรรมที่อยู่บนรากฐาน
ของคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ใช้ในโอกาสต่อไปนี้
-

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี
พิธีเข้าประจากองของลูกเสือประเภทต่าง ๆ
พิธีการต่าง ๆ (นอกเหนือจากพิธีเข้าประจากอง) เช่น พิธีประดับเครื่องหมายในหลักสูตร
พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ในโอกาสอื่น ๆ ที่สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในกิจการของลูกเสือ

รูปที่ ๖๙ การทบทวนคาปฏิญาณลูกเสือ
ที่มา : http://www.sahavicha.com

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , สานักงาน. (๒๕๔๗). ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๕๐๙. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพ ฯ :
โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา.
จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช) (๒๕๑๔). เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์ รัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอน . กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา.
พลเรือเอก สุช าติ กลศาสตร์เสนี . (๒๕๕๓). ภารกิจของการลูกเสือ ของสานักงานลูกเสือภาคพื้ น
เอเชีย – แปซิฟิก. แปลเมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓, เอกสารอัดสาเนา
เพี้ยน สุวรรณมาลิก รองผู้ตรวจการลูกเสือ (เลขาธิการสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย)
โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา.

๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบบุคลากรทางลูกเสือ
ความหมาย
เครื่องแบบบุคลากรทางลูกเสือ คือ เครื่องแต่งกายของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ลูกเสือ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ชาย ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้น มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือ
สามัญ
ค. ผ้าผูกคอ สาหรับสภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายก
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และกรรมการกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ห่ ง สภาลู ก เสื อ ประธาน รองประธานและกรรมการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสีกรมท่ามีขลิบสีเหลือง ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร และสาหรับ
ผู้อานวยการใหญ่ รองผู้อานวยการใหญ่ ผู้ช่วยผู้อานวยการใหญ่ ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ ผู้ตรวจการ
ใหญ่ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจา
ส านั ก งานคณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ และเจ้ า หน้ า ที่ ลู ก เสื อ ประจ าส านั ก งาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่ามีขลิบสีฟ้า ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๔ เซนติเมตร
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

สารานุกรมลูกเสือ
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๕๒
-

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
หญิง ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้น มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือ
สามัญ
ค. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ง. ผ้า ผูก คอ เช่นเดียวกั บผ้าผูก คอเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูก เสือ
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ชาย
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร
ฉ. ถุงเท้าสั้นสีกากี
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

๕
-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผูต้ รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ใช้ในโอกาสไม่ประจาแถวหรือนาขบวนลูกเสือ
เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชาย ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีดา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
ทาด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ดุมทั้งสิ้นมีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
เสื้อแบบนี้ให้ใช้กับเสื้อคอพับสีกากีแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีกากีเงื่อนกะลาสีด้วย แต่ใน
โอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดาเงื่อนกะลาสี
ค. กางเกงขายาวสีกากีไม่พับปลายขา
ง. ถุงเท้าสั้นสีกากี
จ. รองเท้าหนังสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๗๐ เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชาย

สารานุกรมลูกเสือ
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๕๔
-

เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบั ญชาลูกเสือ ผู้ต รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้า ที่
ลูกเสือ หญิง ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้
ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อกระโปรงติดกั นสีกากี คอเสื้อแหลม ไม่มีปก กระโปรงด้านหน้าขวาและซ้ายมี
กระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า ต่ากว่าเอว
ค. ผ้ า ผู ก คอเช่ น เดี ย วกั บ ผ้ า ผู ก คอเครื่ อ งแบบลู ก เสื อ สามั ญ แต่ มี ข ลิ บ สี ข าบขนาด
๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน หรือผ้าผูกคอเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ชาย
ง. เข็มขัดหนังสีน้าตาล หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป ตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร
จ. ถุงเท้ายาวสีเนื้อ
ฉ. รองเท้าส้นสูง หุ้มส้นสีน้าตาลแก่

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, สานักงาน. (๒๕๓๘). กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ.
พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

๕๕
-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ความหมาย
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คือ เครื่องแต่งกายที่กาหนดให้ผู้กากับลูกเสือแต่ง เมื่อต้อง
ด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ทางลู ก เสื อ แต่ ล ะประเภท โดยมี ข้ อ ก าหนดอยู่ ใ นกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบลูกเสือ

ความเป็นมา
เครื่ อ งแบบผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ และรองผู้ ก ากั บ ลู ก เสื อ เมื่ อ แรกเริ่ ม ของประเทศนั้ น มาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศไว้ใ นข้อบังคับ ลักษณะ
ปกครองลูกเสือ ร.ศ. ๑๓๐ หมวด ๘ เครื่องแต่งตัว ข้อ ๔๖ เครื่องแต่งตัวลูกเสือให้มีดังต่อไปนี้
“๑. มี ห มวกเหมื อ นของลู ก เสื อ แต่ ผ้ า จี บ รู ป ดอกไม้ ที่ ติ ด หมวกให้ มี ข นาดกว้ า ง ๑๐
เซนติเมเตอร์
๒. มีเสื้อเหมือนของลูกเสือ
๓. มีผ้าพันคอขนาดเดียวกับของลูกเสือ แต่ถ้าเป็นผู้กากับใช้สี ม่วง รองผู้กากับคงใช้สีดา
อย่างลูกเสือ
๔. มีกางเกงเหมือนของลูกเสือ
๕. มีเข็มขัดเหมือนของลูกเสือ
๖. มีถุงเท้าเหมือนของลูกเสือ
๗. มีรองเท้าเหมือนของลูกเสือ
ถ้าแม้เปนเสือป่าอนุญาตให้แต่งเครื่องเสือป่าได้ในเวลาที่ไปแห่งใด ๆ โดยลาพัง ถ้ากากับ
แถวฤๅฝึกหัดลูกเสือ ฤๅทาการอย่างอื่นในน่าที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ต้องแต่งตัวตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ แต่ถ้าเปนผู้กากับอนุญาตให้ใช้หมวก ผ้าผูกคอและเข็มขัดของเสือป่าแทนหมวก ผ้าพันคอ
และเข็ ม ขัดของกองลูก เสือได้ ถ้า เปนรองผู้ก ากั บอนุญาตให้ใ ช้ไ ด้แต่หมวกแลเข็ม ขัดของเสือป่า
ผ้าพันคอต้องคงใช้อย่างแบบลูกเสือ”

สารานุกรมลูกเสือ
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๕๖
-

รูปที่ ๗๑ ภาพเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือในอดีต

การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก
มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประกาศ
เป็นกฎหมายบังคับใช้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๕” ให้อานาจ
กระทรวงธรรมการ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และออกกฎกระทรวงตามฉบับนี้
และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกาหนดสิทธิ์การแต่งกายเครื่องแบบ และโทษของผู้ไม่มีสิทธิ์บังอาจ
แต่ ง กายเลี ย นแบบไว้ ด้ วย ต่ อ มากระทรวงธรรมการได้ อ อกกฎกระทรวงเรี ย กว่ า กฎกระทรวง
ธรรมการ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๙ พอสังเกตเห็น
ได้คือ
๑. หมวกเดิมใช้สีดาและพับปีกข้างขวา ได้เปลี่ยนมาเป็นทรงปีกกว้างไม่พับปีก ใช้สีกากี
แกมเขียว
๒. เสื้อเดิมใช้สีดา เปลี่ยนเป็นสีกากีแกมเขียว
๓. กางเกงสีดา เปลี่ยนเป็นสีกากีแกมเขียว
๔. ผ้าผูกคอเดิมใช้สีมณฑล เปลี่ยนมาใช้สีเหลือง
ส่วนเครื่องแบบลูกเสือเหล่าสมุทรเสนา ได้ดาเนินไปตามแบบของทหารเรือทุกประการ
สาหรับเครื่องแบบอย่างเก่าลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาจะใช้แบบเดิมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ต่อไปอีก ๒ ปี

๕๗
-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ ครั้งที่
ในรัช สมั ย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุล ยเดช มีก ารเปลี่ย นแปลงเครื่องแบบ
ลูกเสือตามกฎกระทรวง ซึ่งตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๔๙๐ ดังปรากฏในหมวด ๒
ข้อ ๒ ดังนี้
๑. หมวกใช้ทั้งหมวกปีกกว้างสีกากี กับหมวกหนีบสีกากี
๒. ใช้เสื้อสีกากี
๓. กางเกงสีกากี
๔. ถุงเท้าสีกากี
๕. รองเท้าสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย
ต่อ มามี พ ระราชบั ญ ญั ติลู ก เสื อ ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๙ และกฎกระทรวงฉบับ ที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๑๐
หมวด ๒ ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ ๑๑ ถึ งข้ อ ๑๙ เกี่ ย วกั บ การแต่ ง กายของผู้ บั งคั บ บัญ ชาลูก เสื อ
ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูก เสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือชาย เว้นนายหมู่ รองนายหมู่เหล่าเสนา
เหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ ประเภทสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ
ส่วนที่ ๒ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
และเจ้าหน้าที่ลูกเสือหญิง
หมวดที่ ๓ เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือชายหญิง
หมวดที่ ๔ การใช้ผ้าผูกคอสาหรับเดินทางไปต่างประเทศ และผ้าผูกคอกิลเวลล์

สารานุกรมลูกเสือ
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๕๘
-

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารอง เหล่าเสนา
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารอง ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย
ก. หมวก มี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมี ขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุงติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ ใน
กรณีใช้กางเกงขายาวให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากี หรือสีดาไม่ต้องติดพู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก ในกรณีที่ใช้กางเกง
ขายาวให้ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาล หรือสีดาไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๗๒ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสารอง ชาย สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่)

๕๙
-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสารอง หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย
ก. หมวก มี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ง. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมี ขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้าสั้นสีกากี
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๗๓ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสารอง หญิง
สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่)

สารานุกรมลูกเสือ
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๖๐
-

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๗๔ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย
สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่)

รูปที่ ๗๕ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย
สวมหมวกปีก

๖
-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ แบบ คือ
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสาหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเครื่องแบบลูกเสือสามัญ
ค. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ง. ผ้าผูก คอรูป สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้าสั้นสีกากี
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๗๗ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง
สวมหมวกปีก

รูปที่ ๗๖ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง
สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่)

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๖๒
-

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะ
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ค. เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู
ง. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๗๘ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย

๖
-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะ
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ค. เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู
ง. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
ฉ. ถุงเท้าสั้นสีกากี
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๗๙ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๖๔
-

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๐ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย

๖๕
-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้าสั้นสีกากี
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๑ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง

สารานุกรมลูกเสือ
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๖๖
-

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้ อตาลสีก ากี กะบังดา ผ้าพั นหมวกสีดา มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทาด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
ง. เข็ ม ขั ดหนัง สีน้าตาล กว้าง ๔ เซนติเ มตร หั วชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่
ฉ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๒ เครื่องแบบกากีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร

๖๗
0

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้ อตาลสี ขาว กะบัง ดา ผ้า พั นหมวกสีด า มี ตราหน้ า หมวกรู ปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทาด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับสีขาว มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า
ง. เข็มขัดสีขาว กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่
ฉ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๓ เครื่องแบบขาวผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๖๘
0

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบ
ขาว
เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังดา ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทาด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
ง. เข็ ม ขั ดหนัง สีน้าตาล กว้าง ๔ เซนติเ มตร หั วชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ฉ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๔ เครื่องแบบกากีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร

๖๙
0

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังดา ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทาด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับสีขาว มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า
ง. เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ฉ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๕ เครื่องแบบขาวผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๗๐
0

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังดา ผ้าพันหมวกสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทาด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
ง. เข็ ม ขั ด หนัง สีน้าตาล กว้าง ๔ เซนติเ มตร หั วชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ฉ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาล ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๖ เครื่องแบบกากีผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร

๗
0

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังดา ผ้าพันหมวกสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ทาด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับสีขาว มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า
ง. เข็มขัดสีขาว กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ฉ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๗ เครื่องแบบขาวผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร

สารานุกรมลูกเสือ
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ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าอากาศ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าอากาศ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าอากาศ ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ)
หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง
ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีเทา มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียว ข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๘๘ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือสามัญ
เหล่าอากาศ ชายสวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่)

รูปที่ ๘๙ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือสามัญ
เหล่าอากาศ ชายสวมหมวกปีก

๗
0

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าอากาศ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าอากาศ ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ)
หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง
ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีเทา มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กระโปรงสีเทา สีเดียวกับเสื้อ
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้าสั้นแบบพับสีเทา
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๙๐ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่)

สารานุกรมลูกเสือ
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รูปที่ ๙๑ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกปีก

๗๔
0

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าอากาศ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าอากาศ ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ)
หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง
ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีเทา แต่อินทรธนูสีเลือดหมู
ค. ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมู ข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๙๒ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ชาย สวมหมวกทรงอ่อน

รูปที่ ๙๓ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ชาย สวมหมวกปีก

๗๕
0

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง เหล่าอากาศ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง เหล่าอากาศ ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ)
หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง
ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีเทา แต่อินทรธนูสีเลือดหมู
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กระโปรงสีเทา สีเดียวกับเสื้อ
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้าสั้นแบบพับสีเทา
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๙๔ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รูปที่ ๙๕ เครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่)
เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกปีก

สารานุกรมลูกเสือ
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๗๖
0

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าอากาศ
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าอากาศ ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูป
ปีกนก ๒ ข้าง ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ)
หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง
ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีเทา แต่มีอินทรธนูสีเขียว
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ มีขลิบสีขาบ
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๔ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๙๖ เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
เหล่าอากาศ ชาย สวมหมวกทรงอ่อน

รูปที่ ๙๗ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
เหล่าอากาศ ชาย สวมหมวกปีก

๗๗
0-

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่าอากาศ ประกอบด้วย
ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูป
ปีกนก ๒ ข้าง ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ)
หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ทาด้วย
โลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับสีเทา แต่มีอินทรธนูสีเขียว
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ มีขลิบสีขาบ
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน
ง. กระโปรงสีเทา สีเดียวกับเสื้อ
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้าง ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้าสั้นแบบพับสีเทา
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๙๘ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่)

รูปที่ ๙๙ เครื่องแบบผู้บงั คับบัญชาลูกเสือวิสามัญ
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เครื่องแบบลูกเสือ
ความหมาย
เครื่องแบบลูกเสือ คือ เครื่องแต่งกายที่กาหนดให้ลูกเสือ แต่ละเหล่า แต่ละประเภทแต่ง เมื่อ
ต้องดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางลูกเสือ โดยมีข้อกาหนดอยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

ความเป็นมา
เครื่อ งแบบลูก เสือ เมื่ อ แรกเริ่ม ของประเทศนั้น มาจากพระราชด าริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้นักเรียนมหาดเล็กหลวงชัพน์ บุนนาค เป็นผู้ทดลองใส่ชุดลูกเสือให้
ทรงทอดพระเนตร ต่อมาได้ทรงประกาศไว้ในข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ร.ศ. ๑๓๐ หมวด ๘
เครื่องแต่งตัว ข้อ ๔๕ เครื่องแต่งตัวลูกเสือให้มีดังต่อไปนี้
“๑. มี หมวกสัก หลาด ใบกว้ า งพั บ ใบข้า งขวาขึ้ นไปกลัด ไว้ กั บ ตัว หมวก มี ผ้า ฤๅแพรจี บ
เปนดอกไม้ วงกลมกว้าง ๔ เซนติเมเตอร์ที่เส้นสูนย์ติดข้างขวาหมวกทับใบที่พับ มีตราหน้าเสือทา
ด้วยทองเหลืองติดบนดอกไม้ มีผ้ากว้าง ๒ เซนติเมเตอร์พันหมวกมีสายรัดคางหนังดา
ส่ว นสีผ้ า จีบ ดอกไม้ แ ละผ้า พั นหมวกนั้ นให้ ใ ช้สี ต่ าง ๆ กั นเพื่ อเปนที่สั ง เกตเห็ น ได้ ถ นั ด
ดังต่อไปนี้ คือ
เหลือง
น้าเงิน
กรุงเทพ ฯ
นครไชยศรี
ฟ้า
แดง
ราชบุรี
กรุงเก่า
เขียว
ม่วง
นครสวรรค์
พิศณุโลก
บานเย็น
เลือดหมู
พายัพ
อุดร
ดินแดง (กากี)
เทา
อิสาณ
เพ็ชรบูรณ์
แดงกับขาว
แดงกับเหลือง
นครราชสีมา
ปราจิณบุรี
เหลืองกับฟ้า
น้าเงินกับเหลือง
จันทบุรี
ชุมพร
เขียวกับเหลือง
นครศรีธรรมราช เขียวกับม่วง
ปัตตานี
เขียวกับขาว
ภูเก็จ
แต่ถ้าแม้กองใดได้รับพระราชทานนามพิเศษเปนเกียรติยศแล้ว ก็ให้ใช้ผ้าลายเสือกว้าง ๒
เซนติเมเตอร์ พันหมวกแทนผ้าสีของมณฑล แต่ดอกไม้ผ้าจีบคงเปนอย่างเดิม
๒. มีเสื้อรูปเสื้อเชิ้ตคอพับผ้าสีดินแดง (กากี) มีดุมเขาที่คอ ๑ ที่น่าอก ๒ มีกระเป๋าทั้งสอง
ข้าง มีใบปกกระเป๋าดุมกลัด

๗๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

๓. มีผ้าพันคอสีดาประมาณ ๗๐ เซนติเมเตอร์ ๔ เหลี่ยม พับแทยงมุมเสียก่อน แล้วจึงพันคอ
รอบเดียว ชายผูกกันข้างน่าห้อยลงมาที่น่าอก
๔. มีกางเกงสีดา รูปกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเสมอสบ้าหัวเข่า
๕. มีเข็มขัดหนังสีเหลือง
๖. มีถุงเท้ายาวสีดา สรวมรัดไว้เพียงใต้เข่าลงมา
๗. มีรองเท้าหนังสีดา
ถุงเท้าและรองเท้า ถ้าผู้กากับเห็นสมควรจะให้งดเสียไม่สรวมก็ได้ ”
เครื่องแบบลูกเสือ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งจนมาถึงปัจจุบัน

รูปที่ ๑๐๐ ลูกเสือในอดีต

ต่อมาภายหลัง เครื่องแบบลูกเสือ ได้มีการปรับ เปลี่ยนเช่นเดียวกับเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
จนมาถึงปัจจุบัน เครื่องแบบลูกเสือมีลักษณะดังต่อไปนี้
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เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าเสนา
เครื่องแบบลูกเสือสารอง
เครื่องแบบลูกเสือสารอง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทาด้วยผ้าสีกรมท่า เมื่อเข้าพิธีประจากองแล้ว มีตรา
หน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนด และมี
ห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ค. เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนด
ง. เข็ ม ขั ด หนั ง สี น้ าตาล กว้า งไม่ เ กิ น ๓ เซนติ เ มตร หั วชนิ ด หั ว ขั ด ท าด้ ว ยโลหะสี ท อง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
จ. กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนด
ฉ. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกาหนด

รูปที่ ๑๐๑ เครื่องแบบลูกเสือสารอง
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๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว กลางดอกจันมีรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะสีทอง
ข. เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๒ เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา
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เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทาด้วยโลหะ
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับแขนสั้น สีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.สีเหลือง
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัด หนังสีน้าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๓ เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา
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๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่ อ นสี เ ขี ย ว มี ต ราหน้ า หมวกรู ป ตราคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ท าด้ ว ยโลหะ
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
จ. เข็มขัด หนังสีน้าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๔ เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา
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เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย
เครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย
ก. หมวกกะลาสีสีกากีทาด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีดา และมีรูปตราคณะลูก เสือแห่งชาติ
สีทองกากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว
ข. เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีกากี
ค. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
ง. ผ้าผูกคอสีดารูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี
จ. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
ฉ. เข็มขัด หนังสีน้าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มี
ลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ช. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ซ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๕ เครื่องแบบกากีลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร

๘๕
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๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย
ก. หมวกกะลาสีสีข าวท าด้วยผ้า ผ้าพั นหมวกสีดา และมีรูปตราคณะลูก เสือแห่งชาติ
สีทองกากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว
ข. เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีขาว แต่ปกคอด้านบนทาด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสอง
แถบ
ค. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
ง. ผ้าผูกคอสีดารูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี
จ. กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า
ฉ. เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ช. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมู ข้างละ ๒ พู่
ซ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๖ เครื่องแบบขาวลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๘๖
99II

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร
เครื่องแบบลู กเสือ สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
ประกอบด้วยเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย
ก. หมวกกะลาสีสีกากีทาด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
สีทองกากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว
ข. เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีกากี
ค. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
ง. ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี
จ. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
ฉ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ช. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ซ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๗ เครื่องแบบกากีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร

๘๗
09

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย
ก. หมวกกะลาสีสีขาวทาด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
สีทองกากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว
ข. เสื้อกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกะลาสีเครื่องแบบกากี แต่ปกคอด้านบนทา
ด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ
ค. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
ง. ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี
จ. กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า
ฉ. เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ช. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ซ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๘ เครื่องแบบขาวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๘๘

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร
เครื่ อ งแบบลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ เหล่ า สมุ ท ร ตามกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบลู ก เสื อ
ประกอบด้วยเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย
ก. หมวกกะลาสีสีกากี ทาด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเขียว และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
สีทองกากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว
ข. เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีกากี
ค. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
ง. ผ้าผูกคอสีเขียวรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี
จ. กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า
ฉ. เข็มขัดหนังสีน้าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ช. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ซ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๐๙ เครื่องแบบกากีลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร

๘๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย
ก. หมวกกะลาสีสีขาว ทาด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเขียว และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
สีทองกากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว
ข. เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีขาว แต่ปกคอด้านบนทาด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบ
สองแถบ
ค. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว
ง. ผ้าผูกคอสีเขียวรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี
จ. กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า
ฉ. เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ช. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ซ. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๑๐ เครื่องแบบขาวลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๙๐

เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าอากาศ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ
เครื่ อ งแบบลู ก เสื อ สามั ญ เหล่ า อากาศ ตามกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบลู ก เสื อ
ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง
ทาด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับแขนสั้นสีเทา มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๑๑ เครื่องแบบสามัญ เหล่าอากาศ

๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ทา
ด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับแขนสั้นสีเทา แต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินธนูมีอักษร “ล.ญ.” สีเหลือง
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๑๒ เครื่องแบบสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๙๒

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ
เครื่ อ งแบบลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ เหล่ า อากาศ ตามกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบลู ก เสื อ
ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ทา
ด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย
ข. เสื้อคอพับแขนสั้นสีเทา แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินธนูมีอักษร “ล.ว.” สีเหลือง
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์
ง. กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า
จ. เข็มขัดหนังสีดา กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์
ฉ. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดา ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก

รูปที่ ๑๑๓ เครื่องแบบวิสามัญ เหล่าอากาศ

๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
สาหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสาหรับพระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสาหรับสภานายกแห่ง
สภาลูกเสือแห่งชาติ แต่มีผ้าผูกคอ และเครื่องหมายตาแหน่งแตกต่างกันคือ
๑. ผ้าผูกคอสีกรมท่า ขลิบริมสีธงชาติกว้าง ๒ เซนติเมตร และ
๒. เครื่องหมายตาแหน่ง พื้นสีธงชาติรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติและขอบสีทอง

รูปที่ ๑๑๕ เครื่องหมายตาแหน่งพระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชาติ

รูปที่ ๑๑๔ ผ้าผูกคอพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๙๔

เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยพิเศษ
กองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
๑. เครื่ องแบบและเครื่อ งหมายประกอบเครื่อ งแบบลูก เสื อเช่น เดี ย วกั บ เครื่อ งแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญ หมวกลูกเสือ ปีกหมวกชั้นล่างบุด้วยผ้าสีเหลือง ดอกจัน
สีดาสลับสีเหลือง และติดขนนก สีขาวที่ปีกหมวกด้านขวา ๑ อัน ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีรูปตรา
พระราชลัญจกรวชิ ร าวุธ ส่ว นเครื่อ งหมายสั งกั ดทาด้วยผ้าสี ก รมท่า รูป สามเหลี่ย มหน้า จั่ว มีรู ป
พระมหามงกุฎประกอบด้วยวชิรและอักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" สีขาว ใต้อักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" มี
เลขกลุ่มและเลขกองสีขาวติดที่แขนเสื้อข้างขวาระหว่างไหล่กับศอก
๒. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเครื่องหมาย
ลูก เสือสารองท าด้วยแถบผ้า สีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญ ทาด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวตั้ง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง

รูปที่ ๑๑๖ ลูกเสือกองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย

๙๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองลูกเสือสามัญ
วชิราวุธวิทยาลัย เช่นเดียวกับลูกเสือ และมีเครื่องหมายดังนี้
๑. เครื่องหมายจังหวัดทาด้วยผ้า มีขนาด รูป และสีตามกฎกระทรวง ติดที่มุมผ้าผูกคอตรง
ข้ามด้านฐาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร ให้ติดเครื่องหมายจังหวัดที่แขนเสื้อข้างขวาระหว่าง
ไหล่กับศอก
๒. สายนกหวีด ทาด้วยด้ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับดา เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายนกหวีด
สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
๓. เครื่องหมายตาแหน่งทาด้วยโลหะ รูปโล่มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นและขอบ
เครื่องหมายสีตามกฎกระทรวง ผู้กากับลูกเสือและรองผู้กากับลูกเสือที่ควบคุมลูกเสือสารอง มีอักษร
“ล.ร.” ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอักษร “ล.ญ.” ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร “ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติตามลาดับติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวา
๔. เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ สาหรับผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง

รูปที่ ๑๑๗ ผู้บงั คับบัญชาลูกเสือกองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย

สารานุกรมลูกเสือ
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๙๖

กองลูกเสือสามัญที่ พระปฐมวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
๑. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสามัญแต่ปีก หมวกขลิบสีเหลือง และติดขนนกสีขาวที่ปีก
หมวกด้านขวา ๑ อัน
๒. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเครื่องหมาย
ลูก เสื อส ารองท าด้ว ยแถบผ้ า สีเ หลื อง เย็ บ ติ ด รอบแขนเสื้ อด้ า นซ้า ยเหนื อ ปลายแขนเสื้ อ
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญ ทาด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า นาย
หมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวตั้ง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง

รูปที่ ๑๑๘ ลูกเสือกองลูกเสือสามัญที่ ๑ พระปฐมวิทยาลัย ฯ

๙๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือสามัญที่ ๑
พระปฐมวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่นเดียวกับลูกเสือ และมีเครื่องหมาย
ดังนี้
๑. เครื่องหมายจังหวัดทาด้วยผ้า มีขนาด รูป และสีตามกฎกระทรวง ติดที่มุมผ้าผูกคอ
ตรงข้ า มด้ า นฐาน ผู้บั ง คั บ บั ญชาลูก เสื อเหล่าสมุทร ให้ ติดเครื่อ งหมายจัง หวัด ที่แขนเสื้ อข้า งขวา
ระหว่างไหล่กับศอก
๒. สายนกหวีด ทาด้วยด้ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับดา เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายนกหวีด
สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
๓. เครื่องหมายตาแหน่งทาด้วยโลหะ รูปโล่มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นและขอบ
เครื่องหมายสีตามกฎกระทรวง ผู้กากับลูกเสือและรองผู้กากับลูกเสือที่ควบคุมลูกเสือสารอง มีอักษร
“ล.ร.” ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอักษร “ล.ญ.” ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร “ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติตามลาดับติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวา
๔. เครื่องหมายสังกัด เช่นเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ สาหรับผู้อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียนไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง

สารานุกรมลูกเสือ
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๙๘

หน่วยสวัสดิภาพนักเรียน
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
เช่นเดียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด
ยกเว้น
๑. เข็มขัดและสายโยงทาด้วยด้ายถักสีขาว กว้าง ๕ เซนติเมตร สวมทับไว้นอกเสื้อและมี
เครื่องหมายสวัสดิภาพนักเรียนทาด้วยโลหะสีเงินติดที่สายโยงระดับอกเสื้อ
๒. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเครื่องหมาย
ลูก เสือส ารองท าด้วยแถบผ้า สีเหลือง เย็ บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญ ทาด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวตั้ง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑. เครื่ อ งแบบและเครื่ อ งหมายประกอบเครื่ อ งแบบผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ เช่ น เดี ย วกั บ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด
๒. มี เครื่ องหมายสวั ส ดิภาพนัก เรีย นทาด้ว ยโลหะสีทองลงยาติด ที่อกเสื้อข้า งขวาเหนื อ
กระเป๋า

๙๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยดุริยางค์
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
๑. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด ใช้ถุงเท้าสีขาวหรือสนับแข้งสีขาว
สายนกหวีดสีขาว เข็มขัดหนัง หรือผ้าใบสีขาว หรือถุงมือสีขาวก็ได้
๒. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเครื่องหมาย
ลูกเสือสารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็ บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญ ทาด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวตั้ง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง

รูปที่ ๑๑๙ – ๑๒๐ หน่วยดุริยางค์

สารานุกรมลูกเสือ
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๐๐

หน่วยดับเพลิง
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
๑. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูก เสือ เช่นเดีย วกั บเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าสังกัด มีปลอกแขนสวมแขนเสื้อข้างซ้าย
ระหว่างไหล่กับศอก ทาด้วยผ้าสีเลือดหมู กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ด้านนอกมีเครื่องหมายทาด้วยผ้าสีกากี
แกมเขียว รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร มีกรอบสีฟ้าแก่ ภายในกรอบมีรูปเปลวไฟสีแดง
๒. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเครื่องหมาย
ลูกเสือสารองทาด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญ ทาด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวตั้ง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง

รูปที่ ๑๒๑ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ หน่วยดับเพลิง

เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เช่นเดียวกับเครื่องแบบ
และเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด
แต่มีปลอกแขนเช่นเดียวกับลูกเสือ มีขลิบริมสีขาว ข้างละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ

รูปที่ ๑๒๒ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยดับเพลิง

๐

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หน่วยสารวัตร
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
๑. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูก เสือ เช่นเดีย วกั บเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด แต่มีปลอกแขนสวมแขนเสื้อข้างขวา
ระหว่างไหล่กับศอก ทาด้วยผ้าสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ด้านนอกมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทา
ด้วยโลหะสีทอง
๒. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเครื่องหมาย
ลูกเสือสารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็ บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญ ทาด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวตั้ง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู
ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง

รูปที่ ๑๒๓ เครื่องหมายลูกเสือหน่วยสารวัตร

เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
๑. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เช่นเดียวกับ
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด
๒. แต่มีปลอกแขนเช่นเดียวกับลูกเสือ มีขลิบริมสีขาวข้างละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ

รูปที่ ๑๒๔ เครื่องหมายผู้บงั คับบัญชาลูกเสือหน่วยสารวัตร
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เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ,สานักงาน. (๒๕๓๘). กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ .
พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

๐

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ
ความหมาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงการแบํง
หมวดหมูํ กอง สังกัด ประเภทลูกเสือ ตาแหนํงและความสามารถพิเศษของลูกเสือ และบุคลากร
ทางการลูกเสือ ประกอบด๎วย
๑. เครื่องหมายจังหวัด ทาด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ ติด
ที่มุมด๎านหลังผ๎าผูกคอ
๒. เครื่องหมายหมูํ ทาด๎วยผ๎า มีลักษณะตํางกันตามประเภทและเหลําของลูกเสือ
๓. เครื่องหมายชั้น ทาด๎วยโลหะหรือผ๎า มีลักษณะแตกตํางกันตามประเภทและเหลําของ
ลูกเสือ
๔. เครื่องหมายประจาการ ทาด๎วยผ๎าสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ มีรูปดาว ๖ แฉก
สีเงิน จานวนเครื่องหมายประจาการให๎ติดตามจานวนปีที่ได๎เข๎าเป็นลูกเสือ
๕. เครื่องหมายสังกัด ประกอบด๎วย
๕.๑ ชื่อกลุํม หรือกอง ทาด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ติดโค๎งตามไหลํเสื้อข๎างขวา
กึ่งกลางอินทรธนู
๕.๒ เลขกลุํมและเลขกอง ทาด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ติดใต๎เครื่องหมายชื่อกลุํม
หรือกอง
กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุํมไมํได๎ ให๎มีเลขกองอยํางเดียว
๖. เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ทาด๎วยผ๎าสีกากีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีอักษรภาษาไทยบอกชื่อ
ภาษาตํางประเทศที่ลูกเสือพูดได๎ดี
๗. เครื่องหมายวิชาพิเศษ ทาด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ
๘. เครื่องหมายนายหมูํและรองนายหมูํ ประกอบด๎วย
๘.๑ เครื่องหมายนายหมูํและรองนายหมูํ ทาด๎วยแถบผ๎า มีขนาด และสี ตามกฎกระทรวง
วําด๎วยเครื่องแบบ
๘.๒ สายนกหวีด ทาด๎วยด๎ายถัก สีเหลืองเป็นหํวงคล๎องคอ สาหรับลูกเสือเหลําสมุทร เมื่อ
แตํงเครื่องแบบขาวใช๎สายนกหวีดสีขาว
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เครื่องหมายจังหวัด
ความหมาย
เครื่องหมายจังหวัด หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงสถานที่ตั้งของกองลูกเสือ
ลักษณะ
เครื่องหมายหมายจังหวัด มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือวงกลม ติดที่มุมผ๎าผูกคอตรงข๎าม
ด๎านฐาน ทาด๎วยผ๎า มีขนาด รูปและสี ดังนี้
เขตการศึกษา ๑ ประกอบด๎วย จังหวัด ๖ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร(พระนคร)

กรุงเทพมหานคร(ฝั่งธน)

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดนครปฐม

รูปที่ ๑๒๕ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑

๐๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เขตการศึกษา ๒ ประกอบด๎วย จังหวัด ๔ จังหวัด คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดยะลา

จังหวัดสตูล
รูปที่ ๑๒๖ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๒

เขตการศึกษา ๓ ประกอบด๎วย จังหวัด ๕ จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา และพัทลุง

จังหวัดชุมพร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดสงขลา
จังหวัดพัทลุง
รูปที่ ๑๒๗ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๓
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เขตการศึกษา ๔ ประกอบด๎วยจังหวัด ๕ จังหวัด คือ ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต

จังหวัดระนอง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพังงา

จังหวัดกระบี่

จังหวัดภูเก็ต
รูปที่ ๑๒๘ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๔๑

เขตการศึกษา ๕ ประกอบด๎วย จังหวัด ๖ จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รูปที่ ๑๒๙ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๕

๐๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เขตการศึกษา ๖ ประกอบด๎วย จังหวัด ๗ จังหวัด คือ ลพบุรี พระนครศรีอยุธ ยา อํางทอง
สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอํางทอง

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดอุทัยธานี
รูปที่ ๑๓๐ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๖

เขตการศึกษา ๗ ประกอบด๎วย จังหวัด ๘ จังหวัด คือ พิ ษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร
อุตรดิตถ์ สุโขทัย กาแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์

จังหวัดพิษณุโลก
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จังหวัดนครสวรรค์

๐๘

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัด ตาก

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดกาแพงเพชร

จังหวัดเพชรบูรณ์
รูปที่ ๑๓๑ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๗

เขตการศึกษา ๘ ประกอบด๎วย จังหวัด ๗ จังหวัด คือ เชียงใหมํ เชียงราย ลาปาง ลาพูน
แพรํ นําน พะเยา และแมํฮํองสอน

จังหวัดเชียงใหมํ

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดลาปาง

จังหวัดลาพูน

จังหวัดแพรํ

จังหวัดนําน

๐๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

จังหวัดพะเยา
จังหวัดแมํฮํองสอน
รูปที่ ๑๓๒ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๘

เขตการศึกษา ๙ ประกอบด๎วย จังหวัด ๕ จังหวัด คือ อุดรธานี ขอนแกํน เลย สกลนคร และ
หนองคาย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดขอนแกํน

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดเลย

จังหวัดหนองคาย

รูปที่ ๑๓๓ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๙
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๐

เขตการศึกษา ๑๐ ประกอบด๎วย จังหวัด ๘ จังหวัด คือ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม
มหาสารคาม ร๎อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และอานาจเจริญ

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดนครพนม

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดร๎อยเอ็ด

จังหวัดยโสธร

จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดมุกดาหาร
รูปที่ ๑๓๔ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑๐

เขตการศึ ก ษา ๑๑ ประกอบด๎ ว ย จั งหวั ด ๕ จั งหวั ด คื อ นครราชสี มา ชัย ภู มิ บุ รีรั ม ย์
ศรีสะเกษ และสุรินทร์

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสุรินทร์
รูปที่ ๑๓๕ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑๑

เขตการศึกษา ๑๒ ประกอบด๎วย จังหวัด ๗ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ตราด
นครนายก ปราจีนบุรี และระยอง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดตราด

จังหวัดนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดระยอง
รูปที่ ๑๓๖ เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑๒
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๒

เครื่องหมายหมู่
ความหมาย
เครื่อ งหมายหมูํ เป็ น เครื่ องหมายที่ แสดงสัง กั ด ของสมาชิ ก ความเป็ น หมูํ เป็น พวกตาม
ประเภทและกลุํมของลูกเสือ

ลักษณะ
เครื่องหมายหมูํ มีรูปรําง สี สัญลักษณ์ รูปภาพตําง ๆ ซึ่งแตกตํางกันตามประเภทและเหลํา
ของลูกเสือ รายละเอียด มีดังตํอไปนี้

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือ เหล่าเสนา
เครื่องหมายหมูล่ ูกเสือสารอง
เครื่องหมายหมูํลูกเสือสารอง ทาด๎วยผ๎า รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา ยาวด๎านละ ๓.๕ เซนติเมตร
ติดที่แขนเสือ้ ใต๎ตะเข็บไหลํซ๎าย ๑ เซนติเมตร ให๎มุมแหลมขึ้น

หมูํสีแดง

หมูํสีเหลือง

หมูํสีชมพู

หมูํสีเขียว

หมูํสีส๎ม

หมูํสีฟ้า

หมูํสีมํวง

หมูํสีน้าเงิน

รูปที่ ๑๓๗ เครื่องหมายหมูํลูกเสือสารอง เหลําเสนา

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายหมูล่ ูกเสือสามัญ
เครื่ อ งหมายหมูํ ลู ก เสื อ สามั ญ ท าด๎ ว ยผ๎ า รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ๎ า กว๎ า ง ๒ เซนติ เ มตร
ยาว ๑๔ เซนติเมตร ๔ แถบ ซ๎อนกัน ติดที่แขนเสื้อใต๎ตะเข็บไหลํซ๎าย ๑ เซนติเมตร มีแถบสีตามชื่อ
หมูํดังนี้

หมูํ จระเข๎

หมูํค๎างคาว

หมูํหมี

หมูํนกกระยาง

หมูํเหยี่ยวชวา

หมูํวัวกระทิง

หมูํวัว

หมูํแมว

งูเหํา

หมูํไกํ

หมูํนกกาน้า

หมูํนกกาเหวํา

หมูํนกพิราบ

หมูํนกอินทรี

หมูํช๎าง

หมูํสุนัขจิ้งจอก

หมูํนก
กระต๎อยตีวิด

หมูํเหยี่ยว
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๔

หมูํนกกระสา

หมูํม๎า

หมูํหมาใน

หมูํนกกินปลา

หมูํสิงโต

หมูํพังพอน

หมูํนาก

หมูํนกเค๎าแมว

หมูํเสือเหลือง

หมูํนกยูง

หมูํนกกระทุง

หมูํไกํฟ้า

หมูํแกะ

หมูํกา

หมูํแรด

หมูํนกนางนวล

หมูํนกปากซํอม

หมูํกระรอก

หมูํกวาง

หมูํหงส์

หมูํเสือ

หมูํหมูป่า

หมูํนกหัวขวาน

หมูํนกเขา

รูปที่ ๑๓๘ เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญ เหลําเสนา

๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายหมูล่ ูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เครื่องหมายหมูํ ลูก เสือสามั ญรุํนใหญํ ทาด๎วยผ๎าสีตามสีประจาหมูํลูก เสือสามัญรุํนใหญํ
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว๎าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้

หมูํศรีอินทราทิตย์

หมูํรามคาแหง

หมูํอูํทอง

หมูํบรมไตรโลกนารถ

หมูํพระมหาจักรพรรดิ

หมูํสุริโยทัย

หมูํนเรศวร

หมูํเอกาทศรถ

หมูํปราสาททอง

หมูํพระนารายณ์

หมูํโกษาปาน

หมูํโกษาเหล็ก

หมูํพันท๎ายนรสิงห์

หมูํพระเจ๎าตาก

หมูํพระพุทธยอดฟ้า

หมูํเทพกษัตรีย์

หมูํศรีสุนทร
รูปที่ ๑๓๙ เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําเสนา
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๖

เครื่องหมายหมูล่ ูกเสือวิสามัญ
เครื่องหมายหมูํลูกเสือวิสามัญ การเรียกชื่อหมูํลูกเสือวิสามัญ ใช๎เรียกตาม ลาดับหมายเลข
ตั้งแตํ หมูํ ๑, หมูํ ๒, หมูํ ๓, หมูํ ๔ เป็นต๎น

๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือ เหล่าสมุทร
เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร ทาด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๒ เซนติเมตร ยาว
๔ เซนติเมตร มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้

หมูํ ร.ล.ศรวรุณ

หมูํ ร.ล. ขจรชลธี

หมูํ ร.ล.ตะเวนวารี

หมูํ ร.ล.เทียวอุทก

หมูํ ร.ล.สุริยะ

หมูํ ร.ล.จันทร

หมูํ ร.ล.ถลาง

หมูํ ร.ล.อํางทอง

หมูํ ร.ล.บางประจัน

หมูํ ร.ล. โพธิ์สามต๎น

หมูํ ร.ล. ดอนเจดีย์

หมูํ ร.ล.หนองสาหรําย

หมูํ ร.ล.ลาดหญ๎า

หมูํ ร.ล.ทําดินแดง

หมูํ ร.ล.บางแก๎ว

หมูํ ร.ล.จันทบุรี

หมูํ ร.ล.ระยอง

หมูํ ร.ล.ชลบุรี

หมูํ ร.ล.ชุมพร

หมูํ ร.ล.ภูเก็ต

หมูํ ร.ล.สุราษฎร์

หมูํ ร.ล.สงขลา

หมูํ ร.ล.ปัตตานี

หมูํ ร.ล.สัตหีบ

หมูํ ร.ล.คลองใหญํ

หมูํ ร.ล.ตากใบ
รูปที่ ๑๔๐ เครื่องหมายหมูํ เหลําสมุทร
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หมูํ ร.ล. กันตัง

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร
เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําสมุทร ทาด๎วยผ๎าสี มีขนาดกว๎าง ๒ เซนติเมตร
ยาว ๔ เซนติเมตร มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้

หมูํ ร.ล.สุโขทัย

หมูํ ร.ล.ศรี
อยุธยา

หมูํ ร.ล.ธนบุรี

หมูํ ร.ล.รัตนโกสินทร์

หมูํ ร.ล.พระรํวง

หมูํ ร.ล.นเรศวร

หมูํ ร.ล.ตากสิน

หมูํ ร.ล.ปิ่นเกล๎า

หมูํ ร.ล.มกุฎราชกุมาร

หมูํ ร.ล.เจ๎าพระยา

หมูํ ร.ล.ประแสร์

หมูํ ร.ล.แมํกลอง หมูํ ร.ล.บางประกง

หมูํ ร.ล.ทําจีน

หมูํ ร.ล.ตาปี

หมูํ ร.ล.คีรีรัฐ

หมูํ ร.ล.มัจฉานุ

หมูํ ร.ล.วรุณ

หมูํ ร.ล.สินสมุทร

หมูํ ร.ล.พลายชุมพล

หมูํ ร.ล.พาลี

หมูํ ร.ล.สุครีพ

หมูํ ร.ล.ทะยานชล

หมูํ ร.ล.คารณสินธุ์

หมูํ ร.ล.สารสินธุ์

๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมูํ ร.ล.ตองปลิว

หมูํ ร.ล.ลิ่วลม

หมูํ ร.ล. สู๎ไพรินทร์ หมูํ ร.ล.ราชฤทธิ์

หมูํ ร.ล.ลํองลม

หมูํ ร.ล.วิทยาคม

หมูํ ร.ล.ปราบปรปักษ์ หมูํ ร.ล.หาญหักศัตรู

หมูํ ร.ล.อุดมเดช

รูปที่ ๑๔๑ เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําสมุทร
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๒๐

เครื่องหมายหมูล่ ูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร
เครื่ อ งหมายหมูํ ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ เหลํ า สมุ ท ร ท าด๎ ว ยผ๎ า มี ข นาดกว๎ า ง ๒ เซนติ เ มตร
ยาว ๔ เซนติเมตร มีแถบสีตามชื่อหมูํ ดังนี้

หมูํ ร.ล.เจนทะเล

หมูํ ร.ล.ทนทะเล

หมูํ ร.ล.ลิ่วทะเล

หมูํ ร.ล.กล๎าทะเล

หมูํ ร.ล.หาญทะเล

หมูํ ร.ล.บริหานพาหน

หมูํ ร.ล.เกียรตินาวี

หมูํ ร.ล.วินัยนาวี

หมูํ ร.ล.ทองแก๎ว

หมูํ ร.ล. ทองหลาง

หมูํ ร.ล.ผีเสื้อน้า

หมูํ ร.ล.พรายน้า

หมูํ ร.ล.พระยม

หมูํ ร.ล.แสมสาร

หมูํ ร.ล.กลึงบาดาล

หมูํ ร.ล.มารวิชัย

หมูํ ร.ล.เสม็ด

หมูํ ร.ล.เกล็ดแก๎ว

หมูํ ร.ล.คราม

หมูํ ร.ล.ไผํ

หมูํ ร.ล.กูด

หมูํ ร.ล.แรด

หมูํ ร.ล.ช๎าง

หมูํ ร.ล.สีชัง

หมูํ ร.ล.พงัน

หมูํ ร.ล.สมุย

หมูํ ร.ล.ราวี

หมูํ ร.ล.อาดัง

๒

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมูํ ร.ล.ลันดา

หมูํ ร.ล.นาคา

หมูํ ร.ล.มาตรา

หมูํ ร.ล.เภตรา

หมูํ ร.ล.จุฬา

หมูํ ร.ล.จวง

หมูํ ร.ล.จาน

หมูํ ร.ล.ปราบ

หมูํ ร.ล.เปริด

หมูํ ร.ล.ปรง

หมูํ ร.ล.ตะลิบง

หมูํ ร.ล.มัดโพน

หมูํ ร.ล.โกลา

หมูํ ร.ล.รางเกวียน
รูปที่ ๑๔๒ เครื่องหมายหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร
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๒๒

หมูํ ร.ล.ตรัง

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือ เหล่าอากาศ
เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ
ทาด๎วยผ๎า มีลักษณะเป็นวงกลมเส๎นผําศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร มีสี ตามชื่อหมูํดังนี้

หมูํอาทิตย์

หมูํดวงจันทร์

หมูํดาวอังคาร

หมูํดาวพุธ

หมูํดาวพฤหัส

หมูํดาวศุกร์

หมูํดาวเสาร์

หมูํโลก

หมูํดาวยูเรนัส

หมูํดาวเนปจูน

หมูํดาวพลูโต

หมูํดาวเหนือ

หมูํดาวหาง

หมูํกาแลกซี่

หมูํทางช๎างเผือก

หมูํสายฟ้า

หมูํเมฆ

หมูํพายุ

หมูํไต๎ฝุ่น

หมูํฝน

๒

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมูํสายรุ๎ง

หมูํดาวตก

หมูํดาวเคราะห์น๎อย

หมูํรังสีคอสมิก

รูปที่ ๑๔๓ เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ
เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําอากาศ ทาด๎วยผ๎า ลักษณะเป็นรูปโลํ ขนาดกว๎าง
๕.๓๐ เซนติเมตร ยาว ๖.๓๐ เซนติเมตร มีสีตามชื่อหมูํ ดังนี้
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หมูํเบรเกต์ บ.ท.1

หมูํนิเออร์ปอร์ต บ.ข.1

หมูํสปัด บ.ข.3

หมูํแฟนทอม

หมูํฟรีดอมไฟเตอร์

หมูํทอร์นาโด

หมูํทอมแคท

หมูํอีเกิ้ล

หมูํไฟติ้งฟอลคอน

หมูํฮอร์เนต

หมูํไทเกอร์ชารค์

หมูํเดลต๎าคาร์ท

๒๔

หมูํเสตลท์ไฟเตอร์

หมูํธันเดอร์โบลท์

หมูํดรากอนฟลาย

หมูํแฮริเออร์

หมูํบรองโก

หมูํดราเคน

หมูํวิกเจน

หมูํฟิตเบด

หมูํฟลอกเกอร์

หมูํสเตลท์บอมเบอร์

หมูํแบล็คเบิร์ด

หมูํเอ็กซ์ ๒๙

หมูํมิราจ

หมูํอัลฟาเจต

หมูํลาวี

หมูํสตาร์ไฟเตอร์

หมูํคอแซร์

หมูํฟรอกฟูต

รูปที่ ๑๔๔ เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําอากาศ

๒๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ
ทาด๎วยผ๎า ลักษณะเป็นรูปวงรี ขนาดกว๎าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร มีสีตามชื่อหมูํ ดังนี้

หมูํชิปมังต์

หมูํมาเกตตี้

หมูํแอร์เทรนเนอร์

หมูํแฟนเทรนเนอร์

หมูํเซสนา

หมูํไดโมนา

หมูํพีชเมคเคอร์

หมูํนอแมด

หมูํดาโกตา

หมูํแอฟโร

หมูํเฮอร์คิวลิส

หมูํเมอร์ลิน

หมูํโบอิ้ง ๗๔๗

หมูํดี.ซี ๑๐

หมูํแอร์บัส

หมูํชอร์ท ๓๖๐

หมูํซิคอร์สกี้

หมูํฮิวอี้

หมูํเบลล์
หมูํชินุค
รูปที่ ๑๔๕ เครื่องหมายหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ
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๒๖

เครื่องหมายชั้น
ความหมาย
เครื่องหมายชั้น เป็น เครื่องหมายที่แสดงระดับของลูกเสือ แตํละประเภทซึ่งมีลักษณะแตกตําง
กัน

ลักษณะ
ลูกเสือสารอง
เครื่ อ งหมายชั้ น ลู ก เสื อ ส ารอง มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป ดาว ๖ แฉกสี เ งิ น เส๎ น ผํ า ศู น ย์ ก ลาง
๑.๕ เซนติเมตร เมื่อสอบได๎ตามหลักสูตรดาวดวงที่ ๑ ให๎ติดที่ข๎างขวาหน๎าหมวก ๑ ดาว เมื่อสอบได๎
ตามหลักสูตร ดาวดวงที่ ๒ ให๎ติดเพิ่มขึ้นที่ข๎างซ๎ายหน๎าหมวกอีก ๑ ดาว


รูปที่ ๑๔๖ เครื่องหมายชั้นลูกเสือสารอง

ลูกเสือสามัญ
เครื่องหมายชั้นลูกเสือสามัญ แบํงเป็น ๓ ระดับ คือ
ลูกเสือตรี ทาด๎วยผ๎าสีกากี รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีแดง
แตํไมํ มีแถบคาขวัญ และมีคาวํา "ลูกเสือ " สีเหลือง ติดที่กึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข๎างซ๎าย

รูปที่ ๑๔๗ ลูกเสือตรี

ลูกเสือโท ทาด๎วยผ๎าสีกากี รูปไต มีคาวํา "ลูกเสือ" สีเหลืองเหนือกรอบ
สีแดง ในกรอบสีแดงมีคาวํา "เสียชีพอยําเสียสัตย์" สีเหลือง ติดที่แขน
เสื้อข๎างซ๎ายกึ่งกลางไหลํกับศอก
รูปที่ ๑๔๘ ลูกเสือโท

๒๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ลูกเสือเอก ทาด๎วยผ๎าสีกากี รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีแดง
และมีคาวํา "ลูกเสือ" สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข๎างซ๎ายกึ่งกลางไหลํกับ
ศอก

รูปที่ ๑๔๙ ลูกเสือเอก

สาหรับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ ไมํมีเครื่องหมายชั้น
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๒๘

เครื่องหมายประจาการ
ความหมาย
เครื่องหมายประจาการ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึง จานวนปี ที่ลูกเสือได๎เป็นลูกเสือ ในสังกัด
กองลูกเสือนั้น

ลักษณะ
เครื่องหมายประจาการ ทาด๎วยผ๎ารูปกลมเส๎นผําศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร มีรูปดาว ๖ แฉก
สี เ งิ น เส๎ น ผํ า ศู น ย์ ก ลาง ๑.๕ เซนติ เ มตร ติ ด ที่ อ กเสื้ อ ข๎ า งซ๎ า ยเหนื อ กระเป๋ า จ านวนเครื่ อ งหมาย
ประจาการให๎ติดตามจานวนปีที่ได๎เป็นลูกเสือ ประเภทนั้น
การติดเครื่องหมายประจาการ เว๎นระยะระหวํางกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแนวนอน
สีของเครื่องหมายประจาการ ลูกเสือสารองพื้นทาด๎วยผ๎าสีเหลือง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ พื้นทาด๎วยผ๎าสีเขียว

รูปที่ ๑๕๑ เครื่องหมายประจาการ ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ

รูปที่ ๑๕๐ เครื่องหมายประจาการลูกเสือสารอง

รูปที่ ๑๕๒ การติดเครื่องหมายประจาการตามแนวนอน รูปที่ ๑๕๓ การติดเครื่องหมายประจาการตามแนวนอน
ของลูกเสือสารอง
ของลูกเสือสามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ

๒๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายสังกัด
ความหมาย
เครื่องหมายสังกัด เป็น เครื่องหมายแสดงถึงกองลูกเสือที่ลูกเสือสังกัดอยูํ ประกอบด๎วย ชื่อ
กลุํมหรือกองลูกเสือ เลขกลุํม และเลขกองลูกเสือ

ลักษณะ
๑. ชื่อกลุํมหรือกองลูกเสือ ทาด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ยาว ๗ เซนติเมตร กว๎าง ๑.๕
เซนติเมตร ขลิบริมสีขาว มีชื่อกลุํมหรือกองสีขาว ติดโค๎งตามไหลํเสื้อข๎างขวา

รูปที่ ๑๕๔ เครื่องหมายสังกัดชื่อกลุํม หรือกองลูกเสือ

๒. เลขกลุํม และเลขกอง ทาด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด๎านละ ๓.๕ เซนติเมตร
ขลิบ สีขาว มีตัวเลขอารบิ ค เลขกลุํม สีขาวสูง ๑.๕ เซนติเมตร อยูํ ข๎างบน และเลขกองสีขาวสูง ๑
เซนติเมตร อยูํข๎างลํางติดใต๎เครื่องหมายชื่อกลุํมหรือกอง
กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุํมไมํได๎ ให๎มีเลขกองอยํางเดียว
เลขกองลูกเสือ

กองที่ 1

กองที่ 2

กองที่ 3

รูปที่ ๑๕๕ เครื่องหมายเลขกองลูกเสือ
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๐

กองที่ 4

เลขกลุ่ม และกองลูกเสือ

กลุํม 1 กอง 1

กลุํม 1 กอง 2

กลุํม 1 กอง 3

กลุํม 1 กอง 4

กลุํม 2 กอง 1

กลุํม 2 กอง 2

กลุํม 2 กอง 3

กลุํม 2 กอง 4

กลุํม 3 กอง 1

กลุํม 3 กอง 2

กลุํม 3 กอง 3

กลุํม 3 กอง 4

กลุํม 4 กอง 1

กลุํม 4 กอง 2

กลุํม 4 กอง 3

กลุํม 4 กอง 4

รูปที่ ๑๕๖ เครื่องหมายเลขกลุํมและกองลูกเสือ

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ
ความหมาย
เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ เป็นเครื่องหมายที่แสดงความสามารถทางการสื่อสารด๎วย
ภาษาตํางประเทศ ของลูกเสือ เชํน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เป็นต๎น

ลักษณะ
เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ทาด๎วยผ๎าสีกากี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎ายาว ๖ เซนติเมตร กว๎าง ๑.๕
เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาตํางประเทศที่ลูกเสือพูดได๎ดีสีขาว
การติดเครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ติดที่อกเสื้อข๎างขวาเหนือกระเป๋า

รูปที่ ๑๕๗ เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาอังกฤษ รูปที่ ๑๕๘ เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาฝรั่งเศส

รูปที่ ๑๕๙ เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาเยอรมัน
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รูปที่ ๑๖๐ เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาจีน

๒

เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่
ความหมาย
เครื่องหมายนายหมูํและรองนายหมูํ เป็น เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นผู๎นาในหมูํ
ลูกเสือแตํละหมูํ ซึ่งมีลักษณะแตกตํางกันตามประเภทและเหลําของลูกเสือ

ลักษณะ
เครื่องหมายนายหมูํและรองนายหมูํลูกเสือ มีลักษณะตามเหลํา ดังตํอไปนี้
ลูกเสือ เหล่าเสนา
ลูกเสือสารอง
เครื่องหมายนายหมูํและรองนายหมูํ ลูกเสือสารอง ทาด๎วยผ๎าสีเหลือง กว๎าง ๑ เซนติเมตร
เย็บติดรอบแขนเสื้อข๎างซ๎ายเหนือปลายแขนเสื้อ ๕ เซนติเมตร
นายหมูํ ๒ แถบ เว๎นระยะระหวํางแถบ ๑ เซนติเมตร รองนายหมูํ ๑ แถบ

รูปที่ ๑๖๑ เครื่องหมายนายหมูํ ลูกเสือสารอง

รูปที่ ๑๖๒ เครื่องหมายรองนายหมูํ ลูกเสือสารอง

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา
เครื่องหมายนายหมูํ และรองนายหมูํ ลูก เสือสามัญ ลูก เสือสามัญรุํน ใหญํ และลูก เสื อ
วิส ามั ญ ท าด๎ วยแถบผ๎า สี ข าว รู ป สี่เ หลี่ ย มผื นผ๎ ายาวเทํ าแนวตั้ งของกระเป๋า กว๎า ง ๑.๕ เซนติเ มตร
มีจานวนแถบ และติดดังนี้
หัวหน๎านายหมูํ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข๎างซ๎ายตามแนวตั้ง เว๎นระยะระหวําง แถบ
๑ เซนติเมตร ให๎เครื่องหมายลูกเสือตรีทับแถบกลาง
นายหมูํ ๒ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข๎างซ๎ายตามแนวตั้ง ให๎เครื่องหมายลูกเสือตรีอยูํตรงกลาง
รองนายหมูํ ๑ แถบ ติดที่ก ระเป๋าเสื้อข๎างซ๎ายตามแนวตั้ง ให๎เครื่องหมายลูก เสือตรีอยูํ
ทางซ๎าย

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๑๖๓ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือสามัญ เหลําเสนา

รูปที่ ๑๖๔ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือสามัญ เหลําเสนา

รูปที่ ๑๖๕ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือสามัญ เหลําเสนา

ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เชํนเดียวกับลูกเสือสามัญ แตํแถบผ๎าสีเลือดหมู

รูปที่ ๑๖๖ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําเสนา

รูปที่ ๑๖๗ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําเสนา

รูปที่ ๑๖๘ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําเสนา

ลูกเสือวิสามัญ เชํนเดียวกับลูกเสือสามัญแตํแถบผ๎าสีแดง

รูปที่ ๑๖๙ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือวิสามัญ เหลําเสนา
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รูปที่ ๑๗๐ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือวิสามัญ เหลําเสนา

๔

รูปที่ ๑๗๑ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือวิสามัญ เหลําเสนา

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร
เครื่ อ งหมายนายหมูํ แ ละรองนายหมูํ ลู ก เสื อ เหลํ า สมุ ท ร มี ลั ก ษณะเชํ น เดี ย วกั บ ลู ก เสื อ
เหลํา เสนา ทั้ง นี้เครื่องแบบลูก เสือเหลําสมุทรมี ๒ ชนิด คือ เครื่องแบบกากี และเครื่องแบบขาว
เครื่องแบบกากี เครื่องหมายนายหมูํและรองนายหมูํลูกเสือ เหมือนกับลูกเสือ เหลําเสนา สาหรับ
เครื่องแบบขาว มีลักษณะ ดังนี้

รูปที่ ๑๗๒ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร

รูปที่ ๑๗๓ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร

รูปที่ ๑๗๔ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร

ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําสมุทร เชํนเดียวกับลูกเสือสามัญ แตํแถบผ๎าสีเลือดหมู

รูปที่ ๑๗๕ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําสมุทร

รูปที่ ๑๗๖ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําสมุทร

รูปที่ ๑๗๗ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําสมุทร

ลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร เชํนเดียวกับลูกเสือสามัญแตํแถบผ๎าสีแดง

รูปที่ ๑๗๘ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร

รูปที่ ๑๗๙ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร

๕

รูปที่ ๑๘๐ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ
เครื่ อ งหมายนายหมูํ แ ละรองนายหมูํ ลู ก เสื อ เหลํ า อากาศ มี ลั ก ษณะเชํ น เดี ย วกั บ ลู ก เสื อ
เหลําเสนา มีลักษณะ ดังนี้

รูปที่ ๑๘๑ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ

รูปที่ ๑๘๒ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ

รูปที่ ๑๘๓ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ

ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําอากาศ เชํนเดียวกับลูกเสือสามัญ แตํแถบผ๎าสีเลือดหมู

รูปที่ ๑๘๔ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําอากาศ

รูปที่ ๑๘๕ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําอากาศ

รูปที่ ๑๘๖ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําอากาศ

ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ เชํนเดียวกับลูกเสือสามัญ แตํแถบผ๎าสีแดง

รูปที่ ๑๘๗ เครื่องหมายหัวหน๎า
นายหมูํ ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ
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รูปที่ ๑๘๘ เครื่องหมายนายหมูํ
ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ

๖

รูปที่ ๑๘๙ เครื่องหมายรองนายหมูํ
ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ

(๒) สายนกหวีด ทาด๎วยด๎ายถัก ๑ สาย สีเหลือง เป็นหํวงคล๎องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอด
ไว๎ ใ นกระเป๋ า เสื้ อ ข๎ า งซ๎ า ย ส าหรั บ ลู ก เสื อ เหลํ า สมุ ท ร เมื่ อ แตํ ง เครื่ อ งแบบขาวใช๎ ส ายนกหวี ด
เชํนเดียวกันแตํสีขาว

รูปที่ ๑๙๐ สายนกหวีดนายหมูํลกู เสือ

รูปที่ ๑๙๑ การสวมนกหวีดของนายหมูํลูกเสือ

๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายลูกเสือสารอง
ความหมาย
เครื่องหมายลูกเสือสารอง เป็นเครื่องหมายแสดงประเภทของลูกเสือชนิดหนึ่ง

ลักษณะ
เครื่องหมายลูกเสือสารอง ทาด๎วยผ๎าสีกรมทํา รูปไขํยาว ๔ เซนติเมตร กว๎าง ๓.๕ เซนติเมตร
มีรูปหน๎าเสือและคาวํา "ลูกเสือ" สีเหลืองขลิบริมสีกรมทํา ติดที่อกเสื้อ ข๎างซ๎ายเหนือกระเป๋า

รูปที่ ๑๙๒ เครื่องหมายลูกเสือสารอง
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๘

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ความหมาย
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์
เพื่ อแสดงการแบํ งหมวดหมูํ กอง สัง กั ด ประเภทลูกเสือ ตาแหนํงและความสามารถพิ เศษของ
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ประกอบด๎วย
๑. เครื่องหมายจังหวัด ทาด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ ติด
ที่มุมด๎านหลังผ๎าผูกคอ แตํถ๎าใช๎ผ๎าผูกคอพิเศษสาหรับไปตํางประเทศหรือผ๎าผูกคอกิลเวลล์ ไมํต๎องใช๎
เครื่องหมายจังหวัด
ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ ซึ่ ง ได๎ รั บ แตํ ง ตั้ ง ให๎ เ ป็ น ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาลู ก เสื อ เหลํ า สมุ ท ร ให๎ ติ ด
เครื่องหมายจังหวัดที่แขนเสื้อข๎างขวาระหวํางไหลํกับศอก
๒. สายนกหวีด ทาด๎วยด๎ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับดาเป็นหํวงคล๎องคอปลายสายผูกนกหวีด
สอดไว๎ในกระเป๋าเสื้อข๎างซ๎าย
๓. เครื่องหมายตาแหนํง ทาด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง สีพื้นและ
ขอบเครื่องหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบนี้ สาหรับผู๎กากับลูกเสือและรองผู๎กากับลูกเสือ
ที่ควบคุมลูกเสือสารอง มีอักษร"ล.ร." ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ มีอักษร "ล.ญ." ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร
"ล.ว." เหนือรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติตามลาดับ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข๎างขวา
๔. เครื่องหมายสังกัด เชํนเดียวกับเครื่องหมายสังกัดลูกเสือสามัญ ใช๎เฉพาะผู๎อานวยการ
ลูกเสือโรงเรียน รองผู๎อานวยการลูกเสือโรงเรียน ผู๎กากับกลุํมลูกเสือ รองผู๎กากับกลุํมลูกเสือ ผู๎กากับ
ลูก เสือและรองผู๎ก ากั บ ลูก เสือ ส าหรับ ผู๎อานวยการลูก เสือโรงเรีย น และรองผู๎อานวยการลูก เสื อ
โรงเรียนไมํมีเลขกลุํมและเลขกอง
๕. เครื่องหมายแสดงวุฒิทางลูกเสือ ประกอบด๎วย
๕.๑ เครื่องหมายวิช าผู๎กากั บลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ทาด๎วยหนังเป็นหํวงผ๎าผูกคอ
กิลเวลล์สวมผ๎าผูกคอ
๕.๒ เครื่องหมายวิชาผู๎กากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง ทาด๎วยไม๎สองทํอน ร๎อยด๎วยเชือก
เป็นสายหนังสวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอ ด๎านหน๎าให๎ไม๎วางทับผ๎าผูกคอ
๕.๓ เครื่องหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ เพิ่ม
ไม๎เป็น ๓ ทํอน
๕.๔ เครื่องหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ
เพิ่มไม๎เป็น ๔ ทํอน

๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบบุคลากรทางการลูกเสือ
ความหมาย
เครื่ อ งหมายประกอบเครื่ อ งแบบบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ หมายถึ ง เครื่ อ งหมายที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ เพื่อแสดงสังกัด ประเภทลูกเสือ ตาแหนํงและความสามารถพิเศษของบุคลากรทางการ
ลูกเสือ

ลักษณะ
ประกอบด๎วย
๑. เครื่องหมายจังหวัด ทาด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ
ติดที่มุมด๎านหลังผ๎าผูกคอ แตํถ๎าใช๎ผ๎าผูกคอพิเศษสาหรับไปตํางประเทศหรือผ๎าผูกคอกิลเวลล์ ไมํ
ต๎องใช๎เครื่องหมายจังหวัด
สภานายก อุ ป นายก กรรมการ สภานายกกิ ตติ มศั ก ดิ์ อุ ปนายกกิ ตติม ศัก ดิ์แ ละกรรมการ
กิตติมศักดิ์แหํงสภาลูกเสือแหํงชาติ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ให๎
ใช๎รูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีเหลืองอยูํในวงกลมเส๎นผําศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ติดที่มุมผ๎าผูกคอ
ตรงข๎ามด๎านฐานแทนเครื่องหมายจังหวัด และ
ผู๎อ านวยการใหญํ รองผู๎ อ านวยการใหญํ ผู๎ ชํว ยผู๎อ านวยการใหญํ ผู๎ ต รวจการใหญํ พิ เ ศษ
ผู๎ตรวจการใหญํ รองผู๎ตรวจการใหญํ ผู๎ตรวจการลูกเสือประจา สานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหํงชาติ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือสานักงานงาน ให๎ใช๎รูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีขาวอยูํในวงกลม
เส๎นผําศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ติดที่มุมผ๎าผูกคอตรงข๎ามด๎านฐานแทนเครื่องหมายจังหวัด
๓. เครื่องหมายตาแหนํง ทาด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง สีพื้นและ
ขอบเครื่องหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด๎านขวา
๔. เครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ทาด๎วยโลหะสีทอง ติดที่อินทรธนูทั้งสองข๎าง ใช๎
เฉพาะกรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ผู๎ตรวจการลูกเสือ รองผู๎ตรวจการ
ลูกเสือ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแหํงชาติและผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด
๕ . สายนกหวีด ทาด๎วยด๎ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับดาเป็นหํวงคล๎องคอปลายสายผูกนกหวีด
สอดไว๎ในกระเป๋าเสื้อข๎างซ๎าย
๖. เครื่องหมายแสดงวุฒิทางลูกเสือ ประกอบด๎วย
๖.๑ เครื่องหมายวิชาผู๎กากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ทาด๎วยหนังเป็นหํวงผ๎าผูกคอ
กิลเวลล์ สวมผ๎าผูกคอ

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๔๐

๖.๒ เครื่องหมายวิชาผู๎กากับลูกเสือขั้นความรู๎ชั้นสูง ทาด๎วยไม๎ สองทํอน ร๎อยด๎วยเชือก
หนังสวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอ ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎า ผูกคอด๎านหน๎าให๎ไม๎วางทับผ๎าผูกคอ
๖.๓ เครื่องหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู๎ชํวยผู๎ ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ ทา
ด๎วยไม๎สามทํอน
๖.๔ เครื่องหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ
ทาด๎วยไม๎สี่ทํอน

๔

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เครื่องหมายประจาตาแหน่ง
ความหมาย
เครื่องหมายตาแหนํง ทาด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง พื้นและขอบ
เครื่องหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ

ลักษณะ
๑. เครื่องหมายตาแหนํง ทาด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง พื้นและขอบ
เครื่องหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบ
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รูปที่ ๑๙๓

รูปที่ ๑๙๔

รูปที่ ๑๙๕

รูปที่ ๑๙๖

รูปที่ ๑๙๗

รูปที่ ๑๙๘

รูปที่ ๑๙๙

รูปที่ ๒๐๐

๔๒

รูปที่ ๒๐๑

รูปที่ ๒๐๒

รูปที่ ๒๐๓

รูปที่ ๒๐๔

รูปที่ ๒๐๕

รูปที่ ๒๐๖

รูปที่ ๒๐๗

รูปที่ ๒๐๘

รูปที่ ๑๙๓ เครื่องหมายตาแหนํงพระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ, องค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแหํงชาติ
รูปที่ ๑๙๔ เครื่องหมายตาแหนํงสภานายก อุปนายก กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ , กรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย, เลขาธิการคณะลูกเสือแหํงชาติ, ผู๎ชํวยเลขาธิการคณะลูกเสือ
แหํงชาติ, ผู๎ตรวจการลูกเสือ, รองผู๎ตรวจการลูกเสือ, ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือประจาสานักงาน
ลูกเสือแหํงชาติ
รูปที่ ๑๙๕ เครื่องหมายตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแหํงชาติ
รูปที่ ๑๙๖ เครื่องหมายตาแหนํงผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด , รองผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด , ผู๎ตรวจการ
ลูกเสือจังหวัด, รองผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด, ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด, กรรมการลูกเสือ
จังหวัด, กรรมการลูกเสือพิเศษจังหวัด
รูปที่ ๑๙๗ เครื่องหมายตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือจังหวัด
รูปที่ ๑๙๘ เครื่องหมายตาแหนํงผู๎อานวยการลูกเสือโรงเรียน, รองผู๎อานวยการลูกเสือโรงเรียน
รูปที่ ๑๙๙ เครื่องหมายตาแหนํงผู๎กากับกลุํมลูกเสือ
รูปที่ ๒๐๐ เครื่องหมายตาแหนํงรองผู๎กากับกลุํมลูกเสือ
รูปที่ ๒๐๑ เครื่องหมายตาแหนํงผู๎กากับลูกเสือวิสามัญ
รูปที่ ๒๐๒ เครื่องหมายตาแหนํงรองผู๎กากับลูกเสือวิสามัญ

๔

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๐๓ เครื่องหมายตาแหนํงผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
รูปที่ ๒๐๔ เครื่องหมายตาแหนํงรองผู๎กากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
รูปที่ ๒๐๕ เครื่องหมายตาแหนํงผู๎กากับลูกเสือสามัญ
รูปที่ ๒๐๖ เครื่องหมายตาแหนํงรองผู๎กากับลูกเสือสามัญ
รูปที่ ๒๐๗ เครื่องหมายตาแหนํงผู๎กากับลูกเสือสารอง
รูปที่ ๒๐๘ เครื่องหมายตาแหนํงรองผู๎กากับลูกเสือสารอง

อนึ่ง เครื่องหมายประจาตาแหนํงผู๎อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กาลังอยูํในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ
๑. เครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ทาด๎วยโลหะสีทอง ติดที่อินทรธนูทั้งสองข๎าง
ใช๎ เ ฉพาะกรรมการสภาลู ก เสื อ ไทย กรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แหํ ง ชาติ ผู๎ ต รวจการลู ก เสื อ
รองผู๎ตรวจการลูกเสือ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแหํงชาติ และผู๎อานวยการ
ลูกเสือจังหวัด

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๔๔

เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือ
ความหมาย
เครื่ อ งหมายแสดงคุ ณ วุ ฒิ ท างลู ก เสื อ เป็ น เครื่ อ งหมายที่ แ สดงถึ ง ความสามารถของ
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลาการทางการลูกเสือ ซึ่งมีระดับขั้นตําง ๆ

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงดาริวํา บรรดาผู๎กากับและรองผู๎กากับ ซึ่งทา
หน๎าที่ บังคั บบัญชาอบรมสั่งสอนลูกเสืออยูํ นั้น ยังมีความรู๎ใ นหน๎าที่วิชาการของลูกเสือบกพรํอง
อยูํ ม าก ไมํ ส ามารถเข๎ า อยูํ ใ นขั้ น มาตรฐานได๎อั นเป็ นเหตุใ ห๎กิ จการของลู ก เสื อ ไมํเจริญ ก๎ าวหน๎ า
เทํ า ที่ ค วร
จึ ง ทรงมี พ ระราชดาริเ ห็นสมควรที่จะจั ดตั้งโรงเรีย นพิ เศษขึ้ น เพื่ อท าการอบรม
ในวิชาการแขนงนี้โดยเฉพาะ ขนานนามวํา “กองฝึกหัดผู๎กากับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ ” โดย
เปิดโอกาสให๎ผู๎กากับลูกเสือได๎เข๎ามาศึกษาอบรมในโรงเรียนพิเศษนี้
สถานที่ ที่ ใ ช๎ เ ป็ น ที่ ศึ ก ษาวิ ช าการผู๎ ก ากั บ ครั้ ง นี้ คื อ บริ เ วณสโมสรเสื อ ป่ า สวนดุ สิ ต
ก าหนดเวลาเรีย นรุํน ละ ๒ เดื อนเต็ม คือ ตั้ง แตํ วันที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ไปจนถึ งวั นที่ ๓๑ ธั นวาคม
คํ า ใช๎ จํ า ยของผู๎ ที่ เ ข๎ า ศึ ก ษาอยูํ ป ระจ าในโรงเรี ย นนี้ พ ระราชทานพระราชทรัพ ย์ เ ลี้ ย งดูโ ดย ตลอด
เมื่อเรียนจนสอบไลํได๎แล๎ว พระราชทานประกาศนียบัตรให๎ด๎วย ประกาศนียบัตรนี้แบํงออกเป็น
๒ ประเภทด๎วยกันคือ ประกาศนียบัตรสามัญ และประกาศนียบัตรพิเศษ สาหรับประกาศนียบัตร
พิเศษนั้น พระราชทานแกํผู๎ที่สอบไลํได๎ตามหลักสูตร และได๎โดยเสด็จพระราชดาเนินในการประลอง
ยุทธด๎วย ผู๎ที่สอบไลํได๎ประกาศพิเศษนั้น จะได๎พระราชทานเข็มศิลปวิทยาเป็นเครื่องหมายวุฒิให๎ด๎วย
ทุกคน และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎ใช๎หมวกหนีบอยํางกรมราบหลวงรักษาพระองค์ได๎
ทั้งเวลาลาลอง และในเวลาคุมแถวลูกเสือ
โรงเรียนฝึกหัดวิชาผู๎กากับลูกเสือตามประกาศนี้ ได๎เริ่มเปิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๔๕๘ เป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทาน
พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสนั้นด๎วย โรงเรียนนี้เปิดดาเนินการอยูํได๎ ๔ ปีก็เลิกล๎ม ไป ตํอมา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงโปรดเกล๎า ฯ มีการฝึกอบรมวิชาผู๎กากั บ
ลูกเสืออีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ พระรามราชนิเวศน์(พระราชวังบ๎านปืน) จังหวัดเพชรบุรี
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รูปที่ ๒๐๙ เหรียญศิลปวิทยาพระราชทานแกํผู๎ที่สอบไลํได๎ตามหลักสูตร
และได๎โดยเสด็จพระราชดาเนินในการประลองยุทธ

ตํอมาได๎มีการฝึกอบรมตามแบบสากล คณะลูกเสือแหํงชาติจึงได๎ให๎การฝึกอบรมผู๎กากับ
ลูกเสือตามแบบสากล มีลักษณะ ดังนี้คือ
๑. เครื่องหมายวิชาผู๎กากับลูกเสือ ขั้นความรูเ๎ บื้องต๎น ทาด๎วยหนังกลมเป็นหํวงผ๎าผูกคอ
กิลเวลล์

รูปที่ ๒๑๐ เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น

๒. เครื่องหมายวิชาผู๎กากับลูกเสือ ขั้นความรู๎ชั้นสูง ทาด๎วยไม๎สองทํอน ร๎อยด๎วยเชือกหนัง
สวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอด๎านหน๎า ให๎ไม๎วางทับผ๎าผูกคอ จะมอบให๎แกํผู๎ผํานการอบรม
มาไมํน๎อยกวํา ๔ เดือน และผํานการประเมิน ขั้นที่ ๕ อนุมัติให๎ได๎รับเครื่องหมาย ประกอบด๎วย
วูดแบดจ์ ( Wood Badge Beads ) และผ๎าผูกคอกิลเวลล์ ( Gilwell Scarf )
๓. เครื่องหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ ทา
ด๎วยไม๎สามทํอน ร๎อยด๎วยเชือกสายหนังสวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอ ด๎านหน๎าให๎ไม๎วาง
ทับผ๎าผูกคอ จะมอบให๎แกํผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือที่ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับ
ลูกเสือ ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ และ ฝึกปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา ๖ ครั้ง
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๔. เครื่องหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ
ทาด๎วยไม๎สี่ทํอน จะมอบให๎แกํผู๎บังคับบัญชาลู กเสือและบุคลากรทางลูกเสือที่ผํานการฝึกอบรมวิชา
ผู๎กากับลูกเสือ ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ และฝึกปฏิบัติงานเป็นหัวหน๎าผู๎ให๎
การฝึกอบรม ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ไมํน๎อยกวํา ๒ ครั้ง เป็นวิทยากรให๎การฝึกอบรม ขั้นความรู๎ชั้นสูง
ไมํน๎อยกวํา ๔ ครั้ง

รูปที่ ๒๑๑ เครื่องหมายวูดแบดจ์
สองทํอน

รูปที่ ๒๑๒ เครื่องหมายวูดแบดจ์
สามทํอน

รูปที่ ๒๑๓ เครื่องหมายวูดแบดจ์
สี่ทํอน

เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิเหล่าอากาศ
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิเหลําอากาศ เป็นรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบด๎วยรูปปีกนก
๒ ข๎าง ลักษณะเชํนเดียวกับปีกตราหน๎าหมวก ทาด๎วยโลหะสีเงิน จะมอบให๎แกํผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
ที่ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทใด ประเภทหนึ่ง มาแล๎ว และเข๎ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู๎บังคับบัญชาลูกเสือเหลําอากาศแล๎ว (วิชาเฉพาะเหลํา) จึงจะได๎รับเครื่องหมาย
แสดงวุฒิเหลําอากาศ
การประดับ ประดับเหนือกระเป๋าเสื้อข๎างขวา
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ตาแหน่งทางการลูกเสือ
ความหมาย
ตาแหนํงลูกเสือ หมายถึง บทบาทหน๎าที่ของผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ต๎องปฏิบัติซึ่งมีกาหนดไว๎
ในระเบียบ ข๎อบังคับ และพระราชบัญญัติลูกเสือ (คณะกรรมการ)
ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ มาตรา ๔๕ ได๎กาหนดตาแหนํงลูกเสือ
ออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
กรณี ๑ ตาแหนํงผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งมี ๑๖ ตาแหนํง คือ
๑. ผู๎อานวยการใหญํ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รองผู๎อานวยการใหญํ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. ผู๎ชํวยผู๎อานวยการใหญํ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. ผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด
ผู๎วําราชการจังหวัด
๕. รองผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด
รองผู๎วําราชการจังหวัด
๖. ผู๎ชํวยผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด
ปลัดจังหวัด
๗. ผู๎อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘. รองผู๎อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ผู๎อานวยการลูกเสือโรงเรียน
๑๐. รองผู๎อานวยการลูกเสือโรงเรียน
๑๑. ผู๎กากับกลุํมลูกเสือ
๑๒. รองผู๎กากับกลุํมลูกเสือ
๑๓. ผู๎กากับกองลูกเสือ
๑๔. รองผู๎กากับกองลูกเสือ
๑๕. นายหมูํลูกเสือ
๑๖. รองนายหมูํลูกเสือ
ตาแหนํงลูกเสือ ลาดับที่ ๑ ถึงลาดับที่ ๘ ให๎เป็นไปโดยตาแหนํง
ตาแหนํงลูก เสือ ล าดับ ที่ ๙ ถึง ๑๖ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหํงชาติ

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๔๘

กรณี ๒ ตาแหนํงผู๎ตรวจการลูกเสือ มี ๑๑ ตาแหนํง คือ
๑. ผู๎ตรวจการใหญํพิเศษ
นายกรัฐมนตรี
๒. ผู๎ตรวจการใหญํ
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย
๓. รองผู๎ตรวจการใหญํ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
อธิบดีกรมการปกครอง
อธิบดีกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
๔. ผู๎ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแหํงชาติ
๕. รองผู๎ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแหํงชาติ
๖. ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแหํงชาติ
๗. ผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด
๘. รองผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด
๙. ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด
๑๐. ผู๎ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑. รองผู๎ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ตาแหนํงลาดับที่ ๑ ถึงลาดับที่ ๓ ให๎เป็นไปโดยตาแหนํง
ตาแหนํงลาดับที่ ๔ ถึงลาดับที่ ๑๑ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหํงชาติ

๔๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงลูกเสือ
ความหมาย
ธงลูกเสือ เป็นธงแสดงถึงสังกัดและ/หรือหนํวยที่ตั้งของกองลูกเสือนั้น ๆ
ความเป็นมา
เมื่ อ ครั้ ง อดี ต เมื่ อ ครั้ ง แรกเริ่ ม ของการมี กิ จ การเสื อ ป่ า และลู ก เสื อ ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ธงที่ใช๎ในกิจการเสือป่าและลูกเสือนั้น ทรงได๎
จัดทาธงประจาตัวสมาชิกเสือป่า และมีธงไชยเฉลิมพลเสือป่า ตํอภายหลังได๎มีการสถาปนากิจการ
ลูกเสือ พระองค์ทํานได๎ทรงพระราชทานธงแกํกองลูกเสือกรุงเทพ ฯ ที่ ๑ เป็นปฐมฤกษ์ และได๎มีการ
พระราชทานสืบเรื่อยมา

รูปที่ ๒๑๔ ธงพระธรรมนูญแถลงสาร

ปัจจุบัน ธงลูกเสือแบํงออกเป็น ๘ อยําง ดังนี้
๑. ธงประจาคณะลูกเสือแหํงชาติ
๒. ธงคณะลูกเสือไทย
๓. ธงลูกเสือประจาจังหวัด
๔. ธงประจากลุํมลูกเสือหรือกองลูกเสือ
๕. ธงประจาหมูํลูกเสือ
๖. ธงประจารุํนลูกเสือชาวบ๎าน
๗. ธงประจาเหลําลูกเสือ๒๔
๘. ธงสมาคมสโมสรลูกเสือ และธงสโมสรลูกเสือ๒๕
รูปแบบ สี ขนาด และเครื่องหมาย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
๒๔

ปัจจุบันนี้มีการใช๎ แตํยังไมํมีกฎหมายรองรับ อยูํระหวํางการพิจารณา
ปัจจุบนั นี้มีการใช๎ แตํยังไมํมีกฎหมายรองรับ อยูํระหวํางการพิจารณา

๒๕

สารานุกรมลูกเสือ
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๕๐

ธงประจาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ความหมาย
ธงประจาคณะลูกเสือแหํงชาติ เป็น ธงที่ได๎รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

ความเป็นมา
ธงประจาคณะลูกเสือแหํงสยาม หรือธงประจาคณะลูกเสือแหํงชาตินี้ เป็นธงสํวนรวมของ
ลูก เสือทั่ วประเทศ พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎า เจ๎าอยูํ หัว รัชกาลที่ ๗ ได๎พ ระราชทานให๎แกํ
คณะลูกเสือเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดคําย
งานชุมนุมลูกเสือแหํงชาติ ครั้งที่ ๒ ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ ลักษณะธงในขณะนั้นคือ พื้นธง
เป็นธงไตรรงค์หมายถึงชาติ มีเครื่องหมายรูปธรรมจักรประดิษฐานอยูํกลางผืนธง หมายถึง ศาสนา
มีรูปวชิราวุธอยูํที่ยอดคันธงเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ และมีแถบรัตนาภรณ์ผูกห๎อยอยูํ
กับคันธง มีความหมายวําพวกลูกเสือทุกคนตํางก็ขึ้นตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
พ.ศ. ๒๔๗๙ ได๎มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลักษณะธงประจา
คณะลูกเสือแหํงชาติไมํเปลี่ยนแปลงมาตรา ๑๓ กาหนดลักษณะไว๎วํา พื้นธงชาติ (ธงไตรรงค์) ขนาด
กว๎าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๒ เซนติเมตร กลางธงมีตราธรรมจักรสีเหลือง ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง
๓๒ เซนติเมตร คันธงยาว ๒ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ที่ยอดคันธงทาด๎วยเงินเป็นรูปวชิระ (ฉวีงาม
มาเจริญ : ๒๕๒๐)
ตํ อ มาได๎ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ธ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๑ แก๎ ม าตรา ๓ ใน
พระราชบัญญัตธิ ง พ.ศ. ๒๔๗๙ แตํขนาดและลักษณะธงประจาคณะลูกเสือแหํงชาติยังคงเดิม และได๎
ประกาศให๎ใช๎ธงคณะลูกเสือแหํงชาติ ตามพระราชบัญญัติธง มาจนถึงปัจจุบัน

รูปที่ ๒๑๕ ธงประจาคณะลูกเสือแหํงชาติ

๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงลูกเสือประจาจังหวัด
ความหมาย
ธงลูกเสือประจาจังหวัด เป็นธงที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํพระราชทานให๎ประจาแตํล ะ
จังหวัด

ความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตรา
ข๎อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือออกบังคับใช๎ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และได๎
พระราชทานธงให๎แกํลูกเสือกองอื่นตามลาดับ ในโอกาสอันสมควร เชํน ในโอกาสสวนสนามถวาย
พระพรชัยมงคลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาบ๎าง ในโอกาสเสด็จประพาสหัวเมืองบ๎าง
ทุกคราวที่พระราชทานธงก็พระราชทานพระบรมราโชวาทแกํลูกเสือ เพื่อให๎ประจักษ์ในความสาคัญ
ของธง และหน๎าที่ของตนทุกครั้ง
ความสาคัญของธงประจากองลูกเสือซึ่งทรงโปรดเกล๎าฯ พระราชทานนั้น ปรากฏอยูํใน
ข๎อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๖๑ ข๎อ ๔๔ และ ๔๖ พอสรุปความได๎วํา ธงประจา
กองลูกเสือนั้นเปรียบเสมือนเครื่องหมายแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํ หัว พระราชทาน
สาหรับเป็นที่เคารพของบรรดาลูกเสือ ลูกเสือแตํละมณฑลที่ได๎รับพระราชทานธงจึงเสมือนกับได๎อยูํ
ใกล๎ชิดพระองค์ ฉะนั้นจึงเป็นหน๎าที่ของลูกเสือทุกคนที่ต๎องรักษาธงไว๎แม๎ชีวิตของตน มิให๎ตกไปอยูํ
ในมืออริราชศัตรูได๎ มณฑลตําง ๆ จะต๎องจดหมายเหตุวันเดือนปีที่ได๎รับพระราชทานธงเป็นหลักฐาน
และต๎องจัดพิม พ์ พระบรมราโชวาทในวันนั้นแจกแกํ ลูก เสือทุก คนให๎เก็ บรักษาไว๎ ตลอดจนติด
พระบรมราโชวาทนั้นไว๎ที่กรมกอง เพื่อลูกเสือจะได๎ระลึกถึงหน๎าที่ของตนอยูํเสมอ
ธงประจากองลูกเสือตําง ๆ ของไทยสมัยแรกรูปที่ปรากฏอยูํกลางผืนธงล๎วนมีความหมาย
ทั้งสิ้น สุดแตํจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ออกแบบ ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ได๎พระราชทานไว๎ ๖ มณฑล๒๖
อนึ่ ง ในการพระราชทานธงประจ ากองลูก เสื อประจามณฑลตํา ง ๆ ที่ไ ด๎ท รงพระ กรุณ า
โปรดเกล๎า ฯ พระราชทานนั้น หาได๎มีรูปรํางลัก ษณะและสีส รรเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเชํน
ทุกวันนี้ไมํ หากแตกตํางด๎วยวําจะทรงคิดขึ้นพระราชทานให๎ตามความเหมาะสมของแตํละมณฑลไป

๒๖

มณฑล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวนั้น จะมีกองลูกเสือหลาย ๆ จังหวัดรวมกันเป็น
มณฑล เชํน กองลูกเสือมณฑลราชบุรี จะมีกองลูกเสือราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
สารานุกรมลูกเสือ
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๕๒

รูปที่ ๒๑๖ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลกรุงเทพพระมหานคร
พระราชทานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗

รูปที่ ๒๑๗ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลปัตตานี
พระราชทานเมื่อวันที่
๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘

รูปที่ ๒๑๘ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลนครศรีธรรมราช
พระราชทานเมื่อวันที่
๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๘

รูปที่ ๒๑๙ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลภูเก็ต
พระราชทานเมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๘

รูปที่ ๒๒๐ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลนครชัยศรี(พระปฐมวิทยาลัย)
พระราชทานเมื่อวันที่
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙

รูปที่ ๒๒๑ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลราชบุรี
พระราชทานเมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗

ตํอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๗ ได๎พระราชทานเพิ่มเติม จนครบ
ทุกมณฑลในงานชุมนุมลูกเสือแหํงชาติครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐

รูปที่ ๒๒๒ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลอยุธยา

รูปที่ ๒๒๓ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลพิษณุโลก

๕

รูปที่ ๒๒๔ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลพายัพ

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๒๕ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลจันทบุรี

รูปที่ ๒๒๖ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลนครราชสีมา

รูปที่ ๒๒๗ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลนครสวรรค์

รูปที่ ๒๒๘ ธงประจากองลูกเสือ
รูปที่ ๒๒๙ ธงประจากองลูกเสือ
มณฑลปราจีนบุรี
มณฑลอุดร
รูปที่ ๒๒๕ - ๒๒๙ ธงประจากองลูกเสือมณฑลจันทบุรี มณฑลนครราชสีมา มณฑลนครสวรรค์
มณฑลปราจีนบุรี มณฑลอุดร พระราชทานเมื่อเสด็จพระราชดาเนินไปทรงกระทา
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแหํงชาติ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๔๗๐

ลักษณะ
ในปัจจุบันธงลูกเสือประจาจังหวัด ใช๎ตามพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒ หมวด ๖
ธงคณะลูกเสือแหํงชาติ และธงลูกเสือจังหวัด มาตรา ๓๙ ธงลูกเสือจังหวัด มีลักษณะดังนี้
ธงลูกเสือจังหวัด มีลักษณะและสีอยํางเดียวกับธงชาติ
แตํผืนธงกว๎าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร
ตรงกลางของผื น ธงมี ด วงกลมสี เ หลื อ ง ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลางยาว ๒๗ เซนติเมตร มีขอบรอบ
ดวงกลมเป็ น สี ด า ๒ ขอบซ๎ อ นกั น ขอบนอกกว๎ า ง
๒ มิลลิเมตร ขอบในกว๎าง ๑ มิลลิเมตร ระยะระหวําง
ขอบนอกกับขอบในหํางกัน ๒ มิลลิเมตร ตรงกลาง
รูปที่ ๒๓๐ ธงลูกเสือประจาจังหวัด
ของดวงกลมมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติเป็นสีเหลือง
และใต๎ตรานั้นให๎มีชื่อจังหวัดเป็นอักษรสีดา
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๕๔

ธงประจากลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ธงประจากลุมลูกเสือ
ความหมาย
ธงประจากลุํมลูกเสือ คือ ธงที่ใช๎ในการแสดงกลุํมลูกเสือของแตํละโรงเรียนตามเหลําและ
ประเภท

ลักษณะ
ธงประจากลุํม ลูก เสือ มี รูป รํา ง สี ลัก ษณะแตกตํ างกั นตามเหลําและประเภทของลู ก เสื อ
ดังตํอไปนี้

ธงประจากลุ่มลูกเสือ เหล่าเสนา
ธงประจากลุ่ม ลูกเสือสารอง
ธงประจากลุํม ลูก เสือส ารอง ทาด๎วยผ๎า
สีเหลือง ขนาดกว๎าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๙๐
เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ ขี ย วยาว ๘ เซนติ เ มตร
ตรงกลางมี ต ราคณะลู ก เสื อ แหํ ง ชาติ สี เ ขี ย ว
ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสี
เขียว
รูปที่ ๒๓๑ ธงประจากลุํม ลูกเสือสารอง

ธงประจากลุ่ม ลูกเสือสามัญ
ธงประจ ากลุํม ลู ก เสือสามัญ ท าด๎ว ยผ๎ า
สีเขียว ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐
เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘ เซนติ เ มตร
ตรงกลางมีตราคณะลูก เสือแหํงชาติ สีเหลือ ง
ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสี
เหลือง
รูปที่ ๒๓๒ ธงประจากลุํม ลูกเสือสามัญ

๕๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจากลุ่ม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ธงประจ ากลุํ ม ลู ก เสื อ สามั ญ รุํ น ใหญํ
ทาด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร
ยาว ๑๒๐ เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘
เซนติเมตร ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๓๓ ธงประจากลุํม ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

ธงประจากลุ่ม ลูกเสือวิสามัญ
ธงประจากลุํมลูกเสือวิสามัญ ทาด๎วยผ๎า
สี ข าบ ขนาดกว๎ า ง ๘๐ เซนติ เ มตร ยาว ๑๒๐
เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘ เซนติ เ มตร
ตรงกลางมีตราคณะลูก เสือแหํงชาติ สีเหลือ ง
ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสี
เหลือง
รูปที่ ๒๓๔ ธงประจากลุํม ลูกเสือวิสามัญ
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๕๖

ธงประจากลุ่มลูกเสือ เหล่าสมุทร
ธงประจากลุ่ม ลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร
ธงประจากลุํมลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร
ทาด๎วยผ๎า สีเขียว ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร
ยาว ๑๒๐ เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘
เซนติเมตร ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
ประกอบสมอเรือ สี เหลือ ง ขนาด กว๎า ง ๒๕
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อ
กลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๓๕ ธงประจากลุํม ลูกเสือสามัญ

ธงประจากลุ่ม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร
ธงประจ ากลุํ ม ลู ก เสื อ สามั ญ รุํ น ใหญํ
เหลําสมุทร ทาด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง
๘๐ เซนติ เ มตร ยาว ๑๒๐ เซนติ เ มตร มี ค รุ ย
สี เ หลื อ งยาว ๘ เซนติ เ มตร ตรงกลางมี ต รา
คณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบสมอเรือสีเหลือง
ข น า ด ก ว๎ า ง ๒ ๕ เ ซ น ติ เ ม ต ร ย า ว ๔ ๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดา สีเหลือง

รูปที่ ๒๓๖ ธงประจากลุํม ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

ธงประจากลุ่ม ลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร
ธงประจ ากลุํ ม ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ เหลํ า
สมุ ท ร ท าด๎ ว ยผ๎ า สี ข าบ ขนาดกว๎ า ง ๘๐
เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุยสีเหลือง
ยาว ๘ เซนติเมตร ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือ
แหํงชาติประกอบสมอเรือ สีเหลือง ขนาด กว๎าง
๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอก
ชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๓๗ ธงประจากลุํม ลูกเสือวิสามัญ

๕๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจากลุ่มลูกเสือ เหล่าอากาศ
ธงประจากลุ่ม ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ
ธงประจากลุํมลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ
ทาด๎วยผ๎า สีเขียว ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร
ยาว ๑๒๐ เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘
เซนติเมตร ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
ประกอบปี ก สี เ หลื อ ง ขนาด กว๎ า ง ๒๕
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อ
กลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๓๘ ธงประจากลุํมลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ

ธงประจากลุ่ม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ
ธงประจ ากลุํ ม ลู ก เสื อ สามั ญ รุํ น ใหญํ
เหลําอากาศ ทาด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง
๘๐ เซนติ เ มตร ยาว ๑๒๐ เซนติ เ มตร มี ค รุ ย
สีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร ตรงกลางมีตราคณะ
ลูก เสือ แหํ งชาติ ประกอบปีก สี เ หลื อ ง ขนาด
กว๎ า ง ๒๕ เซนติ เ มตร ยาว ๔๐ เซนติ เ มตร
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดา
สีเหลือง

รูปที่ ๒๓๙ ธงประจากลุํมลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําอากาศ

ธงประจากลุ่ม ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ
ธงประจากลุํมลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ
ทาด๎วยผ๎า สีขาบ ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว
๑ ๒ ๐ เ ซ น ติ เ ม ต ร มี ค รุ ย สี เ ห ลื อ ง ย า ว ๘
เซนติเมตร ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
ป ร ะ ก อ บ ปี ก สี เ ห ลื อ ง ข น า ด ก ว๎ า ง ๒ ๕
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อ
กลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๔๐ ธงประจากลุํม ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ
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๕๘

ธงประจากองลูกเสือ
ความหมาย
ธงประจากองลูก เสือ คือ ธงที่ใช๎ประจากองลูก เสือ มี ลักษณะแตกตํางกันตามเหลําและ
ประเภทของลูกเสือ

ความเป็นมา
ธงประจากองลูกเสือ ได๎มีการใช๎ครั้งแรก
ภายหลัง เมื่ อ ลูก เสือได๎ท าพิ ธีเ ข๎ า ประจ ากองกั น
บ๎ า งแล๎ ว พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล๎ า
เจ๎ า อยูํ หั ว จึ ง ทรงพ ระ กรุ ณ าโปรด เกล๎ า ฯ
พระราชทานธงประจากอง เพื่อเป็นเครื่องหมาย
แทนพระองค์ กองลูกเสือที่ได๎รับพระราชทานธง
ประจากองเป็นอันดับแรก คือลูกเสือกองร๎อยที่ ๑

รูปที่ ๒๔๑ ธงลูกเสือกองร๎อยที่ ๑ (ลูกเสือหลวง)

(ลูกเสือหลวง) ได๎รับพระราชทานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นสีดา ตรง
กลางมีรูปพระมนูแถลงสาร

ลักษณะ
ธงประจ ากองลู ก เสื อ มี รู ป รํ า ง สี ลัก ษณะแตกตํ า งกั นตามเหลํ าและประเภทของลู ก เสื อ
ดังตํอไปนี้

ธงประจากองลูกเสือ เหล่าเสนา
ธงประจากอง ลูกเสือสารอง
ธงประจากองลูก เสือสารอง ทาด๎วยผ๎า
สีเหลือง ขนาดกว๎าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๙๐
เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ ขี ย วยาว ๘ เซนติ เ มตร
ตรงกลางมี ต ราคณะลู ก เสื อ แหํ ง ชาติ สี เ ขี ย ว
ขน า ด ก ว๎ า ง ๒ ๕ เ ซ น ติ เ ม ต ร ย า ว ๔ ๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเขียว
รูปที่ ๒๔๒ ธงประจากอง ลูกเสือสารอง

๕๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจากอง ลูกเสือสามัญ
ธงประจากองลู ก เสือสามั ญ ทาด๎ว ยผ๎ า
สีเขียว ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐
เซนติ เ มตร มี ครุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘ เซนติ เ มตร
ตรงกลางมีตราคณะลูก เสือแหํงชาติ สีเหลือง
ข น า ด ก ว๎ า ง ๒ ๕ เ ซ น ติ เ ม ต ร ย า ว ๔ ๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๔๓ ธงประจากอง ลูกเสือสามัญ

ธงประจากอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ธงประจ ากองลู ก เสื อ สามั ญ รุํ น ใหญํ
ทาด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร
ยาว ๑๒๐เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘
เซนติเมตร ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๔๔ ธงประจากอง ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

ธงประจากอง ลูกเสือวิสามัญ
ธงประจากองลูกเสือวิสามัญ ทาด๎วยผ๎า
สี ขาบ ขนาดกว๎ าง ๘๐ เซนติเ มตร ยาว ๑๒๐
เซนติ เ มตร มี ครุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘ เซนติ เ มตร
ตรงกลางมีตราคณะลูก เสือแหํงชาติ สีเหลือง
ข น า ด ก ว๎ า ง ๒ ๕ เ ซ น ติ เ ม ต ร ย า ว ๔ ๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดา สีเหลือง
รูปที่ ๒๔๕ ธงประจากอง ลูกเสือวิสามัญ

สารานุกรมลูกเสือ
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๖๐

ธงประจากองลูกเสือ เหล่าสมุทร
ธงประจากอง ลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร
ธงประจากองลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร
ทาด๎วยผ๎า สีเขีย ว ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร
ยาว ๑๒๐เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘
เซนติ เ มตร ตรงกลางมี ต ราคณะลู ก เสื อ
แหํงชาติประกอบสมอเรือ สีเหลือง ขนาด กว๎าง
๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอก
ชื่อกองลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๔๖ ธงประจากอง ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร

ธงประจากอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร
ธงประจ ากองลู ก เสื อ สามั ญ รุํ น ใหญํ
เหลําสมุทร ทาด๎วยผ๎า สีเลือดหมู ขนาดกว๎าง
๘๐ เซนติ เ มตร ยาว ๑๒๐เซนติ เ มตร มี ค รุ ย
สี เ หลื อ งยาว ๘ เซนติ เ มตร ตรงกลางมี ต รา
คณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบสมอเรือสีเหลือง
ข น า ด ก ว๎ า ง ๒ ๕ เ ซ น ติ เ ม ต ร ย า ว ๔ ๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดา สีเหลือง

รูปที่ ๒๔๗ ธงประจากอง ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําสมุทร

ธงประจากอง ลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร
ธงประจากองลูกเสือวิสามัญ ทาด๎วยผ๎า
สี ข าบ ขนาดกว๎ า ง ๘๐ เซนติ เ มตร ยาว ๑๒๐
เซนติ เ มตร มี ค รุ ย สี เ หลื อ งยาว ๘ เซนติ เ มตร
ตรงกลางมีตราคณะลูก เสือแหํงชาติ ประกอบ
สมอเรือ สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร
ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ
อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๔๘ ธงประจากอง ลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร

๖

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจากองลูกเสือ เหล่าอากาศ
ธงประจากอง ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ (ยังไมํมีการออกระเบียบข๎อบังดับใด ๆ อยูํระหวําง
การเสนอพิจารณา )
ธงประจากองลูกเสือสามัญเหลําอากาศ ทา
ด๎ว ยผ๎ า สี เ ขีย ว ขนาดกว๎ า ง ๘๐ เซนติ เมตร ยาว
๑๒๐เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติประกอบปีก สี
เหลื อ ง ขนาด กว๎ า ง ๒๕ เซนติ เ มตร ยาว ๔๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษรพิมพ์
ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๔๙ ธงประจากอง ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ

ธงประจากอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ
ธงประ จ ากอง ลู ก เสื อ ส ามั ญ รุํ น ใหญํ
เหลําอากาศ ทาด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง ๘๐
เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุยสีเหลือง
ยาว ๘ เซนติ เ มตร ตรงกลางมี ต ราคณะลู ก เสื อ
แหํงชาติ ประกอบปีก สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกอง
ลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๕๐ ธงประจากอง ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําอากาศ

ธงประจากอง ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ
ธงประจากองลูก เสือวิสามัญ เหลําอากาศ
ทาด๎วยผ๎า สีขาบ ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว
๑๒๐เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบปีก
สี เ หลื อ ง ขนาด กว๎ า ง ๒๕ เซนติ เ มตร ยาว ๔๐
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษรพิมพ์
ธรรมดาสีเหลือง
รูปที่ ๒๕๑ ธงประจากอง ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ

สารานุกรมลูกเสือ
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๖๒

ธงประจาหมู่ลูกเสือ
ความหมาย
ธงประจาหมูํ คือ ธงที่ใช๎ประจากองลูกเสือ มี ลักษณะแตกตํางกันตามเหลําและประเภทของ
ลูกเสือ

ความเป็นมา
ธงประจาหมูํอาจกลําวได๎วําเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงสังกัดลูกเสือในประเภทและเหลําตําง ๆ แตํ
ดั้งเดิมแรกเริ่ม ของการลูกเสือโลก ธงประจาหมูํลูกเสือที่ใช๎ในครั้งแรกเป็นหมูํรูปสัตว์ ๔ หมูํแรกที่
เกิดขึ้น

รูปที่ ๒๕๒ ธงหมูํลูกเสือที่ใช๎ในครั้งแรกของโลก

ตํอมาภายหลังจากที่ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได๎เขียนหนังสือเรื่อง Scouting for Boys หรือหนังสือ
“การลูกเสือสาหรับเด็กชาย” ได๎กาหนดหมูํลูกเสือเป็นสัตว์ตําง ๆ มากมาย

๖

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๕๓ หมูํลูกเสือในหนังสือการลูกเสือสาหรับเด็กชาย “Scouting for Boys”

ลักษณะ
สาหรับประเทศไทย ธงประจาหมูํลูกเสือแยกตาม ประเภท และเหลําของลูกเสือ ซึ่งมีรูปรําง
สี ลักษณะที่แตกตํางกัน สาหรับลูกเสือสารอง ไมํมีธงประจาหมูํ
ธงประจาหมูํลูกเสือ ในปัจจุบันมีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้

ลูกเสือเหล่าเสนา
ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญ
ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญ เหลําเสนา ทาด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีสัญลักษณ์
และชื่อหมูํดังนี้
สารานุกรมลูกเสือ
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๖๔

หมูํ จระเข๎

หมูํค๎างคาว

หมูํหมี

หมูํนกกระยาง

หมูํเหยี่ยวชวา

หมูํวัวกระทิง

หมูํวัว

หมูํแมว

หมูงํ ูเหํา

หมูํไกํ

หมูํนกกาน้า

หมูํนกกาเหวํา

หมูํนกพิราบ

หมูํนกอินทรี

หมูํช๎าง

หมูํสุนัขจิ้งจอก

หมูํนกกระต๎อยตีวิด

หมูํเหยี่ยว

หมูํนกกระสา

หมูํม๎า

หมูํหมาใน

๖๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมูํนกกินปลา

หมูํสิงโต

หมูํพังพอน

หมูํนาก

หมูํนกเค๎าแมว

หมูํเสือเหลือง

หมูํนกยูง

หมูํนกกระทุง

หมูํไกํฟ้า

หมูํแกะ

หมูํกา

หมูํแรด

หมูํนกนางนวล

หมูํนกปากซํอม

หมูํกระรอก

หมูํกวาง

หมูํหงส์

หมูํเสือ

หมูํหมูป่า

หมูํนกหัวขวาน

หมูํนกเขา

รูปที่ ๒๕๔ ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญ เหลําเสนา

สารานุกรมลูกเสือ
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๖๖

ธงประจาหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําเสนา ทาด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว
มีสัญลักษณ์และชื่อหมูํดังนี้

หมูํศรีอินทราทิตย์

หมูํรามคาแหง

หมูํอูํทอง

หมูํบรมไตรโลกนารถ

หมูํพระมหาจักรพรรดิ

หมูํสุริโยทัย

หมูํนเรศวร

หมูํเอกาทศรถ

หมูํปราสาททอง

หมูํพระนารายณ์

หมูํโกษาปาน

หมูํโกษาเหล็ก

หมูํพันท๎ายนรสิงห์

หมูํพระเจ๎าตาก

หมูํพระพุทธยอดฟ้า

หมูํเทพกษัตรีย์

หมูํศรีสุนทร
รูปที่ ๒๕๕ ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําเสนา

๖๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจาหมู่ลูกเสือวิสามัญ
ธงประจาหมูํลูกเสือวิสามัญ ทาด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีสัญลักษณ์และชื่อหมูํ
ดังนี้

หมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๖

รูปที่ ๒๕๖ ธงประจาหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําเสนา

สารานุกรมลูกเสือ
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๖๘

ธงประจาหมู่ลูกเสือ เหล่าสมุทร
ธงประจาหมู่ลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร
ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร ทาด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีแถบสีตาม
ชื่อหมูํดังนี้

หมูํ ร.ล.ศรวรุณ

หมูํ ร.ล. ขจรชลธี

หมูํ ร.ล. ตะเวณวารี

หมูํ ร.ล.เทียวอุทก

หมูํ ร.ล.สุริยะ

หมูํ ร.ล.จันทร

หมูํ ร.ล.ถลาง

หมูํ ร.ล.อํางทอง

หมูํ ร.ล.บางประจัน

หมูํ ร.ล. โพธิ์สามต๎น

หมูํ ร.ล. ดอนเจดีย์

หมูํ ร.ล.หนองสาหรําย

หมูํ ร.ล.ลาดหญ๎า

หมูํ ร.ล.ทําดินแดง

หมูํ ร.ล.บางแก๎ว

หมูํ ร.ล.จันทบุรี

หมูํ ร.ล.ระยอง

หมูํ ร.ล.ชลบุรี

หมูํ ร.ล.ชุมพร

หมูํ ร.ล.ภูเก็ต

หมูํ ร.ล.สุราษฎร์

หมูํ ร.ล.สงขลา

หมูํ ร.ล.ปัตตานี

หมูํ ร.ล. สัตหีบ

หมูํ ร.ล.คลองใหญํ

หมูํ ร.ล.ตากใบ

หมูํ ร.ล.กันตัง

รูปที่ ๒๕๗ ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร

๖๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจาหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร
ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําสมุทร ทาด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มี
แถบสีตามชื่อหมูํดังนี้
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หมูํ ร.ล.สุโขทัย

หมูํ ร.ล.ศรีอยุธยา

หมูํ ร.ล.ธนบุรี

หมูํ ร.ล.รัตนโกสินทร์

หมูํ ร.ล.พระรํวง

หมูํ ร.ล.นเรศวร

หมูํ ร.ล.ตากสิน

หมูํ ร.ล.ปิ่นเกล๎า

หมูํ ร.ล.มกุฎราชกุมาร

หมูํ ร.ล.เจ๎าพระยา

หมูํ ร.ล.ประแสร์

หมูํ ร.ล.แมํกลอง

หมูํ ร.ล.บางประกง

หมูํ ร.ล.ทําจีน

หมูํ ร.ล.ตาปี

หมูํ ร.ล.คีรีรัฐ

หมูํ ร.ล.มัจฉานุ

หมูํ ร.ล.วรุณ

๗๐

หมูํ ร.ล.สินสมุทร

หมูํ ร.ล.พลายชุมพล

หมูํ ร.ล.พาลี

หมูํ ร.ล.สุครีพ

หมูํ ร.ล.ทะยานชล

หมูํ ร.ล.คารณสินธุ์

หมูํ ร.ล.สารสินธุ์

หมูํ ร.ล.ตองปลิว

หมูํ ร.ล.ลิงลม

หมูํ ร.ล.ลํองลม

หมูํ ร.ล.ปราบปรปักษ์

หมูํ ร.ล.หาญหักศัตรู

หมูํ ร.ล. สู๎ไพรินทร์

หมูํ ร.ล.ราชฤทธิ์

หมูํ ร.ล.วิทยาคม

หมูํ ร.ล.อุดมเดช
รูปที่ ๒๕๘ ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําสมุทร

๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร
ธงประจาหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร ทาด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีแถบสี
ตามชื่อหมูํดังนี้

หมูํ ร.ล.เจนทะเล

หมูํ ร.ล.ทนทะเล

หมูํ ร.ล.ลิ่วทะเล

หมูํ ร.ล.กล๎าทะเล

หมูํ ร.ล.หาญทะเล

หมูํ ร.ล.บริหานพาหน

หมูํ ร.ล.เกียรตินาวี

หมูํ ร.ล.วินัยนาวี

หมูํ ร.ล.ทองแก๎ว

หมูํ ร.ล. ทองหลาง

หมูํ ร.ล.ผีเสื้อน้า

หมูํ ร.ล.พรายน้า

หมูํ ร.ล.พระยม

หมูํ ร.ล.แสมสาร

หมูํ ร.ล.กลึงบาดาล

หมูํ ร.ล.มารวิชัย

หมูํ ร.ล.เสม็ด

หมูํ ร.ล.เกล็ดแก๎ว

หมูํ ร.ล.คราม

หมูํ ร.ล.ไผํ

หมูํ ร.ล.กูด

หมูํ ร.ล.แรด

หมูํ ร.ล.ช๎าง

หมูํ ร.ล.สีชัง

หมูํ ร.ล.พงัน

หมูํ ร.ล.สมุย

หมูํ ร.ล.ราวี

หมูํ ร.ล.อาดัง

หมูํ ร.ล.ลันดา

หมูํ ร.ล.มาตรา

หมูํ ร.ล.นาคา

หมูํ ร.ล.เภตรา

หมูํ ร.ล.จุฬา

หมูํ ร.ล.จวง

หมูํ ร.ล.จาน

สารานุกรมลูกเสือ
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หมูํ ร.ล.ปราบ

หมูํ ร.ล.เปริด

หมูํ ร.ล.ปรง

หมูํ ร.ล.โกลา

หมูํ ร.ล.รางเกวียน

หมูํ ร.ล.ตรัง

หมูํ ร.ล.ตะลิบง

หมูํ ร.ล.มัดโพน

รูปที่ ๒๕๙ ธงประจาหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร

๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจาหมู่ลูกเสือ เหล่าอากาศ
ธงประจาหมู่ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ
ทาด๎วยผ๎ารูปสามเหลี่ยม ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้
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หมูํอาทิตย์

หมูํดวงจันทร์

หมูํดาวอังคาร

หมูํดาวพุธ

หมูํดาวพฤหัส

หมูํดาวศุกร์

หมูํดาวเสาร์

หมูํโลก

หมูํดาวยูเรนัส

หมูํดาวเนปจูน

หมูํดาวพลูโต

หมูํดาวเหนือ

หมูํดาวหาง

หมูํกาแลกซี่

หมูํทางช๎างเผือก

๗๔

หมูํสายฟ้า

หมูํเมฆ

หมูํพายุ

หมูํไต๎ฝุ่น

หมูํฝน

หมูํสายรุ๎ง

หมูํดาวตก

หมูํดาวเคราะห์น๎อย

หมูํรังสีคอสมิก

รูปที่ ๒๖๐ ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ

๗๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจาหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ
ทาด๎วยผ๎ารูปสามเหลี่ยม ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้
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หมูํเบรเกต์ บ.ท.1

หมูํนิเออร์ปอร์ต บ.ข.1

หมูํสปัด บ.ข.3

หมูํแฟนทอม

หมูํฟรีดอมไฟเตอร์

หมูทํ อร์นาโด

หมูํทอมแคท

หมูํอีเกิ้ล

หมูํไฟติ้งฟอลคอน

หมูํฮอร์เนต

หมูํไทเกอร์ชารค์

หมูํเดลต๎าคาร์ท

หมูํเสตลท์ไฟเตอร์

หมูํธันเดอร์โบลท์

หมูํดรากอนฟลาย

หมูํแฮริเออร์

หมูํบรองโก

หมูํดราเคน

๗๖

หมูํวิกเจน

หมูํฟิตเบด

หมูํฟลอกเกอร์

หมูํสเตลท์บอมเบอร์

หมูํแบล็คเบิร์ด

หมูํเอ็กซ์ ๒๙

หมูํมิราจ

หมูํอัลฟาเจต

หมูํลาวี

หมูํสตาร์ไฟเตอร์

หมูํคอแซร์

หมูํฟรอกฟูต

รูปที่ ๒๖๑ ธงประจาหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําอากาศ

๗๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ธงประจาหมู่ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ
ทาด๎วยผ๎ารูปสามเหลี่ยม ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้

หมูํชิปมังต์

หมูํมาเกตตี้

หมูํแอร์เทรนเนอร์

หมูํแฟนเทรนเนอร์

หมูํเซสนา

หมูํไดโมนา

หมูํพีชเมคเคอร์

หมูํนอแมด

หมูํดาโกตา

หมูํแอฟโร

หมูํเฮอร์คิวลิส

หมูํเมอร์ลิน

หมูํโบอิ้ง ๗๔๗

หมูํดี.ซี ๑๐

หมูํแอร์บัส

หมูํชอร์ท ๓๖๐

หมูํซิคอร์สกี้

หมูํฮิวอี้

หมูํชินุค

หมูํเบลล์

รูปที่ ๒๖๒ ธงประจาหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ

เอกสารอ้างอิง
สารานุกรมเสรี. (๒๕๕๓). ธง แหลํงที่มา http://th.wikipedia.org (สืบค๎นวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๓).
ฉวีงาม มาเจริญ. (๒๕๒๐). ธงไทย. กรุงเทพมหานคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
ราชกิจจานุเบกษา. (๒๕๒๒). พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ หน๎า ๑ เลํม ๙๖ ตอนที่ ๖๗ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒.
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๗๘

ธรรมเนียมของลูกเสือ
ความหมาย
ธรรมเนียมลูกเสือ หมายถึง ประเพณี แบบแผนหรือแบบอยํางที่ลูกเสือ บุคลากรทางลูกเสือ
ยึดถือปฏิบัติสืบตํอ ๆ กันมา

การสัมผัสมือ๒๗
ความเป็นมา
ธรรมเนี ย มของลู ก เสื อ จะสั ม ผั ส มื อ กั น ด๎ ว ยมื อ ซ๎ า ย แสดงความรู๎ สึ ก ที่ ดี ตํ อ กั น เกิ ด ขึ้ น
ในระหวํางปี พ.ศ. ๒๔๓๓ -๒๔๓๖ (ค.ศ. ๑๘๙๐ -๑๘๙๓) บี - พี ได๎รับเลื่อนยศเป็นพันตรีและได๎รับ
การแตํงตั้งให๎เป็นผู๎ชํวยทูตทหาร ทาหน๎าที่เป็นนายทหารคนสนิทของผู๎วําราชการเกาะมอลต๎า ซึ่งเป็น
เมืองขึ้นของอังกฤษ หลังจากนั้น ๒ ปี ก็กลับไปรับราชการทหารในไอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘
(ค.ศ.๑๘๙๕) รัฐบาลอังกฤษได๎แตํงตั้งให๎ บี - พี รํวมกับนายทหารอื่นยกกองทหารไปปราบปรามชน
เผําซูลู พวกอาชันติ ที่เมืองอาชันติ ซึ่งอยูํในบริเวณชายฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตก ปัจจุบันเป็นสํวน
หนึ่งของประเทศกานา ชนเผําอาชันติเป็นชนเผําซูลูที่กล๎าหาญ มีกษัตริย์ชื่อ “เปรมเปห์” (Prempeh)
ได๎ทาสนธิสัญญากับผู๎แทนอังกฤษวําจะเลิกค๎าทาสและรบกวนพํอค๎าชาวอังกฤษ ตํอมาเปรมเปห์ได๎
ละเมิดสนธิสัญญาเป็นกบฏ รัฐบาลอังกฤษจึงให๎ บี - พี เป็นหัวหน๎าทาการฝึกซ๎อมทหารอังกฤษและ
ชาวพื้นเมือง ประมาณ ๕๐๐ คน ให๎รู๎จักวิธีการรบและใช๎อาวุธ ทาถนนยาวประมาณ ๗๔ ไมล์ จาก
ชายฝั่งทะเล ผํานป่า หนองบึง ไปจนถึง คูมาสี (Kumasi) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของชนเผําอาชันติ เมื่อ
สร๎างถนนเสร็จก็ยกทัพไปล๎อมเมืองอาชันติไว๎
บี - พี ได๎แสดงให๎เปรมเปห์เห็นวํา กองทัพอังกฤษที่มาครั้งนี้มาอยํางมิตร ต๎องการความสงบ
และสันติ โดย บี - พี แสดงความบริสุทธิ์ใจให๎เปรมเปห์เห็น คือ เดินไปหาเปรมเปห์ โดยปราศจาก
อาวุธ เปรมเปห์เห็นความเป็นลูกผู๎ชายของ บี - พี เลยยอมแพ๎ สงครามจึงไมํเกิด
ในการนากองทหารของ บี - พี ครั้งนี้ บี - พี ได๎รับประสบการณ์หลายอยํ างที่นามาใช๎ใ น
กิจการลูกเสือ คือ ตอนที่เปรมเปห์ยอมแพ๎ บี - พี ยื่นมือขวาให๎เปรมเปห์จับ เปรมเปห์ไมํยอม ขอจับ
ด๎วยมือซ๎าย โดยอ๎างวํามือขวาเป็นมือที่โหดร๎าย สกปรกฆําคนมามาก สํวนมือซ๎ายเป็นมือที่สะอาด
บริสุทธิ์
ไมํเคยจับอาวุธฆําคนเลย และอยูํใกล๎หัวใจ ขอจับด๎วยมือซ๎าย บี - พี เห็นด๎วย และขณะที่
อยูํในเมือง
อาชันติได๎สังเกตเห็นชาวพื้นเมืองแสดงความเป็นมิตรกันด๎วยการจับมือซ๎าย บี - พี จึง
นามาใช๎ในกิจการลูกเสือจนเป็นประเพณีถึงปัจจุบัน
๒๗

ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข๎อ ๒๘๑

๗๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๖๓– ๒๖๔ การจับมือซ๎ายของลูกเสือ

สาหรับประเทศไทย การจับมือซ๎าย ได๎มีการนามาใช๎ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว ภายหลังนายฮูเบอร์ด เอส. มาติน ผู๎อานวยการสมาคมลูกเสือนานาชาติ ได๎มีจดหมายถึง
นายกองเอก พระยาไพศาลศิลปศาสตร์ เรื่องการจับมือซ๎าย ซึ่งกรรมการสมาคมลูกเสือนานาชาติดาริ
จะขอให๎ลูกเสือใช๎มือซ๎ายจับคานับกัน ให๎เป็นแบบเดียวกันทั่ว ๆ ไป จากนั้นพระยาราชสาส์นโสภณ
นายกองใหญํ จึงได๎นาความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเรียนพระราชปฏิบัติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว จึงมีพระราชประสงค์วํา
“เห็นวําสาหรับเมืองเราการจับมือคานับกันก็ไมํใครํมี , ฉะนั้นการซึ่งจะใช๎มือ
ใดจับดูก็ไมํสู๎สาคัญนัก , ถ๎าหากจะรับรองกับเขาวําจะใช๎บ๎างในคณะลูกเสือ
ก็เห็นวําพอได๎
ราม. ร
จึงทาให๎มีการนาการจับมือซ๎ายเข๎ามาใช๎ในคณะลูกเสือสยาม ตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา
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รูปที่ ๒๖๕ เอกสารขอพระราชทานเรียนพระราชปฏิบัติการจับมือซ๎าย
ที่มา : นายเจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์ คัดลอกจากเอกสารหอจดหมายเหตุ
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การแสดงความชื่นชมยกย่อง
ลักษณะ
การแสดงความชื่นชมยกยํอง เป็นธรรมเนีย มของลูก เสือในการแสดงออกถึงการขอบคุณ
ยกยํอง ชมเชย ผู๎อื่นที่ได๎กระทาสิ่งที่นําชื่นชอบ โดยเปลํงเสียงที่มีความหมายในทางพึงพอใจ พร๎อม
แสดงทําทางที่เหมาะสมประกอบ
การนาแสดงความชื่นชม (Yell) มีหลักดังนี้
๑. ถ๎ามีการแสดงแล๎ว ทุกคนเงียบหมด เพราะไมํพอใจ หรือไมํเห็นชอบกับการแสดง เป็น
หน๎าที่ของหัวหน๎าแคมป์ไฟจะต๎องพูดอะไรสักเล็กน๎อย เชํน "ขอบคุณหมูํสีเทา" และแล๎วในวันรุํงขึ้น
หัวหน๎าแคมป์ไฟจะต๎องเรียกหมูํที่เกี่ยวข๎องไปวํากลําวตักเตือน
๒. สมควรจัดให๎มีผู๎นาเชียร์ (Cheer leader) ซึ่งไมํใชํหัวหน๎าแคมป์ไฟ และอาจเป็นผู๎กากับ
กอง หรือ ผู๎ชํวยผู๎กากับ เพราะมิฉะนั้น อาจมีผู๎เสนอตนเองเป็นผู๎นาแสดงความชื่นชม และอาจทาให๎
เกิดมีก ารนาแสดงความชื่ นชม (Yell) พร๎อมกันขึ้น ๓-๔ ครั้ง ซึ่งจะทาให๎เกิดการสับสนไมํเป็น
ระเบียบ
๓. ในการนาแสดงความชื่นชม (Yell) นั้น ห๎ามใช๎คาหยาบ หรือ เยาะเย๎ย และควรพยายาม
จัดหาคาที่ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงวําการแสดงนั้น ๆ ดีแคํไหน เพียงไรด๎วย

การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น (The Good Turn)
ความหมาย
การบาเพ็ญประโยชน์ตํอผู๎อื่น เป็น การทาความดีประจาวัน เป็นธรรมเนียมอีกประการหนึ่ง
ของลูกเสือ ด๎วยการผูกปมไว๎ที่ปลายผ๎าผูกคอข๎างใดข๎างหนึ่งอยํางน๎อย ๑ ปม เพื่อเป็นการเตือนตนเอง
ให๎กระทาความดีในแตํละวัน เมื่อได๎กระทาความดีแล๎วก็คลายปมออก
ทุก ๆ วันลูกเสือสารองจะแสดงความมีใจดีตํอใครคนใดคนหนึ่ง ผู๎นั้นจะเป็นใครไมํสาคัญ
(แตํจะต๎องไมํใชํตนเอง) อาจจะเป็นเพื่อน หรือคนที่ไมํรู๎จักมากํอน ผู๎ชาย ผู๎หญิงหรือเด็ก อยํางไรก็ดี
ลูกเสือสารองก็เหมือนกับอัศวินในสมัยโบราณ เขาชอบแสดงความมีใจดีตํอผู๎หญิงหรือเด็ก และความ
มีใจดี หรือ “การบาเพ็ญประโยชน์” เชํนวํานี้ ไมํจาเป็นต๎องเป็นเรื่องใหญํโต

ความเป็นมา
บี-พี ได๎กลําวถึงการบาเพ็ญประโยชน์ตํอผู๎อื่น (The Good Turn) ไว๎ใน คูํมือลูกเสือสารอง
(Wolf Cub’s Hand Book) วํา วันหนึ่ง สุภาพบุรุษผู๎มีอายุคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของข๎าพเจ๎า ๒๘ ได๎ถูกกุ๏ย
๒๘

ข๎าพเจ๎าในที่นี้หมายถึง ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (บี-พี)
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คนหนึ่งทาร๎ายและคว๎าเอานาฬิกาทองของเขาวิ่งหนีไป บังเอิญมีลูกเสือคนหนึ่งอยูํใกล๎เหตุการณ์จึงวิ่ง
ไลํตามไป เขาไมํ ส ามารถจับ ขโมยได๎แตํไ ด๎นาฬิก ากลับมาคืนเจ๎าของ และเรีย กรถแท็ก ซี่ จัดให๎
สุภาพบุรุษนั้นขึ้นรถ แล๎วจากไปโดยไมํบอกวําเขาคือใครหรือสังกัดกองไหน
สุภาพบุรุษได๎ขอให๎ข๎าพเจ๎าตามหาเด็กคนนั้น แตํก็ไมํสามารถตามได๎ ลูกเสือได๎ทาหน๎าที่ของ
เขา ไมํอวดโก๎กับเรื่องนี้หรือบอกกับผู๎อื่น เขาทาเชํนนี้เพราะเป็นหน๎าที่ของเขา และมิใชํเพราะเขาหวัง
จะได๎คายกยํองหรือรางวัล
นั่นคือ วิธีของลูกเสือสามัญ และก็เป็นวิธีของลูกเสือสารองด๎วย ทํานเคยสังเกตหรือไมํวํา
ลูกเสือสามัญหรือลู กเสือสารองบางคนผูกปมไว๎ที่ชายผ๎าพันคอ ปมนี้เป็นเครื่องเตือนใจอยํางดีให๎
ลูกเสือบาเพ็ญประโยชน์ประจาวัน

รูปที่ ๒๖๖ บี - พี ผูกปมไว๎ที่ผ๎าพันคอ

เอกสารอ้างอิง
อภัย จันทวิมล.(๒๕๐๘). คู่มือลูกเสือสารอง.(Wolf Cub’s Hand Book BY LORD BADENPOWELL.) กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ ส.การพิมพ์.
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แบบพิมพ์ลูกเสือ
ความหมาย
แบบพิมพ์ลูกเสือ หมายถึง แบบฟอร์ม สาหรับใช๎เป็นคาร๎องหรือหลักฐานในการดาเนินการ
ทางลูกเสือ

ความเป็นมา
ปัจจุบันแบบพิมพ์ลูกเสือแบํงเป็น ๑๙ แบบพิมพ์ ดังนี้
ลส.๑ คาร๎องขอจัดตั้งกลุํมลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ลส.๒ ใบสมัครเป็นผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ผู๎ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ๎าหน๎าที่
ลูกเสือ
ลส.๓ ใบสมัครเข๎าเป็นลูกเสือ
ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ
ลส.๕ รายงานการลูกเสือประจาปี
ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสารอง
ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ
ลส.๑๑ ใบตั้งกลุํมลูกเสือ
ลส.๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
ลส.๑๓ ใบตั้งผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ผู๎ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
ลส.๑๔ ใบสาคัญคูํกับเข็มลูกเสือสมนาคุณ
ลส.๑๕ บัตรประจาตัวลูกเสือสารอง
ลส.๑๖ บัตรประจาตัวลูกเสือสามัญ
ลส.๑๗ บัตรประจาตัวลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
ลส.๑๘ บัตรประจาตัวลูกเสือวิสามัญ
ลส.๑๙ ใบเสร็จรับเงินคําบารุงลูกเสือ
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สาหรับเจ๎าหน๎าที่กรอก
ได๎ออก
ใบตั้งกลุํมลูกเสือ...............................
ที่.............................................
ใบตั้งกองลูกเสือ...............................
ที่.............................................
วันที่..................................................
(ลงนาม)............................................
คาร้อง ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ หรือกองลูกเสือ
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ...........
ข๎าพเจ๎า.......................................อายุ.............ปี สัญชาติ.................. ศาสนา............... อยูํบ๎านเลขที่.............
ถนน................................. ตาบล................................... อาเภอ...................................... จังหวัด..................................
อาชีพ............................................ขอยื่นคาร๎องตํอเลขาธิการคณะลูกเสือแหํงชาติ หรือผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด
ข๎อ ๑. ข๎าพเจ๎ามีความประสงค์ขอจัดตั้งกลุํมลูกเสือ หรือกองลูกเสือ มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
กองลูกเสือ(ประเภท)................................ กองที่......... กลุํมที่.......... หรือกลุํมลูกเสือกลุํมที่...............ขึ้นที่.................
ถนน........................... ตาบล....................... อาเภอ............................จังหวัด..........................โทรศัพท์.......................
โดยมีความจานงที่จะฝึกอบรมเยาวชนตามหลักการวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแหํงชาติ มีผู๎สมัครเข๎าเป็นลูกเสือ
ถึงวันที่ยื่นคาร๎องนี้ จานวน.................คน
ข๎อ ๒. ข๎าพเจ๎าขอเสนอตั้งชื่อกลุํมลูกเสือหรือกองลูกเสือวํา............................................ กลุํมที่....................
กอง(บอกประเภทและบอกเลขกอง)............................................................. เหลํา........................................................
ข๎อ ๓. ในการจัดตั้งกลุํมหรือกองลูกเสือขึ้นครัง้ นี้ มีผู๎มีนามตํอไปนี้เป็นผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือ คือ
............................................................................................ มีวุฒิทางลูกเสือ.................................................................
............................................................................................ มีวุฒิทางลูกเสือ.................................................................
............................................................................................ มีวุฒิทางลูกเสือ.................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา
(ลงนาม)....................................................................ผู๎ยื่นคาร๎อง
ผู๎ยื่นคาร๎องต๎องเป็นอาจารย์ใหญํ หรือเจ๎าของโรงเรียน
ความคิดเห็นเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือตามลาคับ
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

(ล.ส. ๑)

หมายเหตุ : กองลูกเสืออาเภอ หรือ เขต ทา ๓ ฉบับ กองลูกเสือที่สังกัดจังหวัด หรือสานักงานลูกเสือแหํงชาติ ทา ๒ ฉบับ

รูปที่ ๒๖๗ ลส. ๑ คาร๎องขอตั้งกลุํมลูกเสือหรือกองลูกเสือ
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สาหรับเจ๎าหน๎าที่กรอก
ได๎ออก
ใบตั้งตาแหนํง...................................
เลขที่................................................
(ลงนาม)............................................

(ล.ส. ๒)

คาร้อง
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลกู เสือ
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ...........
ข๎าพเจ๎า.......................................อายุ.............ปี สัญชาติ.................. ศาสนา............... อยูํบ๎านเลขที่.............
ถนน................................. ตาบล................................... อาเภอ...................................... จังหวัด..................................
อาชีพ และตาแหนํงการงาน............................................................................................................................................
ขอยื่นคาร๎องตํอเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ หรือผู๎อานวยการลูกเสือจังหวัด
ข๎อ ๑. ข๎าพเจ๎ามีความประสงค์สมัครเป็น
ผู๎กากับลูกเสือ (ประเภท)................................ กองที่........... กลุํมที่............ เหลํา...................... สังกัด.......................
รองผู๎กากับลูกเสือ (ประเภท).......................... กองที่........... กลุํมที่............ เหลํา...................... สังกัด.......................
หรือตาแหนํงอื่น ๆ........................................................................................................................................................
ข๎อ ๒. ปัจจุบันข๎าพเจ๎ายังไมํมีตาแหนํงทางลูกเสือหรือเนตรนารีแตํอยํางใด
ข๎อ ๓. ข๎าพเจ๎ามีคุณวุฒิทางลูกเสือดังนี้ คือ
ข๎าพเจ๎าผํานการอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ (ประเภท)..................................... ขั้น................................ รุํนที่...................
ณ...................................................................... ระหวํางวันที่......................................................................................
ข๎อ ๔. ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มคี ุณสมบัตติ ามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ และข๎าพเจ๎ายอมประพฤติตนตามวินัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา
(ลงนาม)....................................................................ผู๎ยื่นใบสมัคร
ข๎าพเจ๎า ............................................................................. ตั้งบ๎านเรือนอยูํที่..................................................
..................................................................................... .................................................................................................
ขอรับรองวําผู๎สมัครเป็นผู๎มีความประพฤติดี เป็นผู๎มีศาสนา และมีอาชีพเป็นหลักฐาน เป็นผู๎เสียสละและอุทิศตน
เพื่ออบรมเด็ก และยังไมํมีตาแหนํงทางลูกเสือหรือเนตรนารีแตํอยํางใด ข๎อความตามที่ผู๎สมัครกลําวข๎างต๎นนั้น
ถูกต๎องทุกประการ
(ลงนาม)....................................................................ผู๎รับรอง
(ผู๎รับรองต๎องเป็นผู๎บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแตํผู๎กากับกลุํมขึ้นไป)

รูปที่ ๒๖๘ ลส. ๒ ใบสมัครเป็นผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือ ผู๎ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ
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๘๖

(ล.ส. ๓)

ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
ข๎าพเจ๎า......................................................................................บุตร...............................................................
เกิดวันที่...............เดือน................................................พ.ศ...................สัญชาติ.................เชื้อชาติ...............................
ศาสนา........................................อยูํบ๎านเลขที่.........................................ถนน..................................หมูํที่.....................
ตาบล.........................................อาเภอ......................................................จังหวัด..........................................................
ถ๎าเป็นนักเรียนกาลังศึกษาอยูํในโรงเรียน.......................................................................................................................
ขอทาใบสมัครยื่นตํอผู๎กากับลูกเสือ (ประเภท) .......................กองที่..............................เหลํา........................................
ข๎าพเจ๎ามีความยินดีขอสมัครเข๎าเป็นลูกเสือในบังคับบัญชาของทําน และยอมประพฤติตนตามวินยั และข๎อบังคับ
ของลูกเสือทุกประการ
(ลงนาม)....................................................ผู๎สมัคร
ข๎าพเจ๎า....................................................................ตั้งบ๎านเรือนอยูทํ ี่.............................................................
เป็นผู๎ปกครองของ.................................................................โดยเป็น............................................................................
มีความยินดียอมให๎..........................................................................................................สมัครเป็นลูกเสือตามใจสมัคร
ข๎าพเจ๎ารับรองวํา...........................................................เป็นผู๎มีความประพฤติดี ข๎าพเจ๎ารับจะชํวยดูแลความประพฤติ
และให๎ความอุดหนุนตามกาลัง
(ลงนาม)....................................................ผู๎ปกครอง
ให๎รับ..........................................................เป็นลูกเสือ...................................ในกลุํมลูกเสือ.........................................
กลุํมที่....................กอง (ประเภท)........................................ที่...................เลขประจาตัว............................ได๎แตํบัดนี้
(ลงนาม)................................................................
ผู๎กากับลูกเสือ, ผู๎กากับกลุํมลูกเสือ, ผู๎อานวยการลูกเสือโรงเรียน
(ตาแหนํงใดทีไ่ มํใช๎ให๎ขดี ออก)
วันที่...........เดือน................................พ.ศ................
หมายเหตุ ใบสมัครเข๎าเป็นลูกเสือนี้ใช๎สาหรับลูกเสือทุกประเภท
รูปที่ ๒๖๙ ลส. ๓ ใบสมัครเข๎าเป็นลูกเสือ

๘๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

(ล.ส. ๔)

ใบโอนกองลูกเสือ
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ...........
ชื่อ............................................................................ เกิดวันที่.........เดือน.....................................พ.ศ............
อยูํบ๎านเลขที่..............ถนน.....................................................หมูํที่............ตาบล.........................................................
อาเภอ.........................................................จังหวัด..........................................
ได๎สังกัดกลุํมลูกเสือ...............................กลุํมที่..........................กอง (ประเภท)........................................... ที่..............
เมื่อวันที่............ เดือน............................ พ.ศ............. จาหนํายเมื่อวันที่............ เดือน............................ พ.ศ. .............
เหตุที่จาหนําย
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ได๎แนบบัตรประจาตัวลูกเสือของ............................................................................มาด๎วยแล๎ว
(ลงนาม)................................................................
ผู๎กากับลูกเสือ, ผู๎กากับกลุํมลูกเสือ, ผู๎อานวยการลูกเสือโรงเรียน
(ตาแหนํงใดทีไ่ มํใช๎ให๎ขดี ออก)
วันที่...........เดือน................................พ.ศ................

รูปที่ ๒๗๐ ลส. ๔ ใบโอนกองลูกเสือ
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๘๘

(ล.ส. ๕)

รายงานการลูกเสือประจาปี พ.ศ..................
ของ..........................................................................................
ลงนาม...............................................
ตาแหนํง....................................................
หมายเหตุ ๑. รายงานประจาปีนี้ใช๎ได๎ทั้งกลุํมหรือกองลูกเสือ อาเภอและจังหวัด
การสํงรายงานกาหนดดังนี้
ก. กลุํมหรือกองลูกเสือสํงถึงอาเภอและอาเภอสรุป ทั้งอาเภอสํงจังหวัดภายในวัน เดือนใดแล๎วแตํ
จังหวัดกาหนด
ข. จังหวัดรวบรวมสรุป ทั้งจังหวัดสํงสานักงานลูกเสือแหํงชาติภายในเดือน สิงหาคม
ค. สาหรับกองลูกเสือที่สังกัดสํวนกลางให๎สํงถึงสานักงานลูกเสือแหํงชาติภายในเดือนสิงหาคม
ข๎อ ๑. จานวนกลุํมลูกเสือ
รายการ
เดิม
ใหม่
จาหน่าย
คงเหลือ หมายเหตุ
กลุํมลูกเสือ
โดยแยกเป็นกองลูกเสือสามัญ
กองลูกเสือสามัญ
เหลําลูกเสือสมุทร
เหลําลูกเสืออากาศ
กองลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําลูกเสือสมุทร
เหลําลูกเสืออากาศ
กองลูกเสือวิสามัญ
เหลําลูกเสือสมุทร
เหลําลูกเสืออากาศ
รวม (เฉพาะกองลูกเสือ)

๘๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
ลูกเสือวิสามัญ
รวม
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ขั้นผู้บริหารลูกเสือ
อาชีพ

ขั้นผู้ให้การฝึกอบรม
ระดับนานาชาติ

ขั้นผู้ให้การฝึกอบรม
ระดับชาติ

ขั้นความรูข้ ั้นสูง

ขั้นความรู้เบือ้ งต้น

ประเภท

ขั้นความรู้ทั่วไป

ข๎อ ๒. จานวนลูกเสือ
ประเภทลูกเสือ
เดิม
ใหม่
จาหน่าย
คงเหลือ
ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ
เหลําลูกเสือสมุทร
เหลําลูกเสืออากาศ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
เหลําลูกเสือสมุทร
เหลําลูกเสืออากาศ
ลูกเสือวิสามัญ
เหลําลูกเสือสมุทร
เหลําลูกเสืออากาศ
รวม
ข๎อ ๓. จานวนผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ผู๎ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ
ตาแหน่ง
เดิม
ใหม่
จาหน่าย
คงเหลือ
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
เหลําลูกเสือสมุทร
เหลําลูกเสืออากาศ
ผู๎ตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ
เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ
รวม
ข๎อ ๔. จานวนผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือที่มีวุฒิขั้นตําง ๆ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ข๎อ ๕. การเงินและทรัพย์สิน
รายการ

จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

รายการ

๑. เงินเหลือยกมา
๒. เงินที่ได๎รับในศกนี้

จานวนเงิน
บาท
ส.ต.

๓. เงินจํายในศกนี้
๔. เงินเหลือยกไป

ทรัพย์สินที่ได๎มาในระหวํางปี ตั้งแตํ 5,000 บาท ขึ้นไป
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข๎อ ๖. การฝึกอบรมนายหมูํลูกเสือ (ให๎ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมนายหมูํลูกเสือทุกประเภท)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข๎อ ๗. การฝึกวิชาชั้นตําง ๆ และวิชาพิเศษลูกเสือ (ให๎ชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมและผลการสอบไลํของลูกเสือ
ทุกประเภท)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข๎อ ๘. การฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ (ให๎ชี้แจ๎งรายละเอียดและผลการอบรม)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข๎อ ๙. กิจกรรมลูกเสือที่สาคัญในรอบปี (ถ๎ามีรูปถํายให๎เสนอมาด๎วย)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข๎อ ๑๐. คํายลูกเสือ (ให๎ชี้แจงจานวนคํายลูกเสือของจังหวัด ของอาเภอ และอื่น ๆ ถ๎ามีรูปถํายให๎เสนอมาด๎วย)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ข๎อ ๑๑. ความเห็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดในการแก๎ไขหรือจัดทาตํอไป
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

รูปที่ ๒๗๑ ลส. ๕ รายงานการลูกเสือประจาปี

๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๗๒ ลส. ๖ ทะเบียนกองลูกเสือสารอง

รูปที่ ๒๗๓ ลส. ๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
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รูปที่ ๒๗๔ ลส. ๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

รูปที่ ๒๗๕ ลส. ๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ

๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

(ล.ส. ๑๐)

รายงานการเงินลูกเสือ
ของ..........................................................................................
งวด........................................................พ.ศ....................................
ข๎อ ๑. เงินของกองลูกเสือทุกประเภท มีดังนี้
เดิม................................................บาท....................................สตางค์
รับ.................................................บาท.....................................สตางค์
จําย................................................บาท....................................สตางค์
คงเหลือ.........................................บาท....................................สตางค์
รายการ
ข๎อ ๒. เงินคําบารุงลูกเสือ
ลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
ลูกเสือวิสามัญ
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู๎ตรวจการลูกเสือ
กรรมการลูกเสือ
เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ

จานวนคน

อัตราเก็บ

เก็บได้

ค้าง

หมายเหตุ

ข๎อ ๓. เงินคําบารุงลูกเสือได๎สํงอาเภอแล๎ว (หรือสํงสานักงานลูกเสือแหํงชาติ สาหรับสํวนกลาง)
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ข๎อ ๔. เงินคําบารุงลูกเสือได๎สํงจังหวัดแล๎ว (สาหรับอาเภอกรอก)
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
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๙๔

ข๎อ ๕. เงินคําบารุงลูกเสือได๎สํงสานักงานลูกเสือแหํงชาติแล๎ว (สาหรับจังหวัดกรอก)
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์
ได๎ตรวจเห็นเป็นการถูกต๎องแล๎ว
(ลงนาม)..................................................................
ตาแหนํง.....................................................
หมายเหตุ ๑. แบบรายงานการเงินลูกเสือใช๎ได๎ทั้งกลุํมหรือกองลูกเสือ อาเภอ และจังหวัด การสํงรายงานปีละ
๒ งวด ๆ ละ ๖ เดือน คือ งวดเดือนสิงหาคม และมีนาคม
๒. การสํงรายงานกาหนดดังนี้
ก. ให๎ จั ง หวั ด รวบรวมสรุ ป ทั้ ง จั ง หวั ด สํ ง ส านั กงานลู ก เสื อ แหํ ง ชาติ ภายในเดื อ นสิ ง หาคม
(งวดที่ ๑) มีนาคม (งวดที่ ๒) สํวนจังหวัดจะให๎กลุํมหรือกองลูกเสือสํงถึงอาเภอ และอาเภอสรุปสํงจังหวัดเมื่อใด
นั้นแล๎วแตํจังหวัดกาหนด
ข. กองลูกเสือที่สังกัดสํวนกลาง ให๎สํงรายงานนี้ตํอสานักงานลูกเสือแหํงชาติในเดือนสิงหาคม
และมีนาคมเชํนเดียวกัน

รูปที่ ๒๗๖ ลส. ๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ

๙๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๗๗ ลส. ๑๑ ใบตั้งกลุํมลูกเสือ

รูปที่ ๒๗๘ ลส. ๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ
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รูปที่ ๒๗๙ ลส. ๑๓ใบตั้งผูบ๎ ังคับบัญชาลูกเสือ ผู๎ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ

รูปที่ ๒๘๐ ลส. ๑๔ ใบสาคัญคูํกบั เข็มลูกเสือสมนาคุณ

๙๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๘๑ ลส. ๑๕ บัตรประจาตัวลูกเสือสารอง

รูปที่ ๒๘๒ ลส. ๑๖ บัตรประจาตัวลูกเสือสามัญ

รูปที่ ๒๘๓ ลส. ๑๗ บัตรประจาตัวลูกเสือ
สามัญรุํนใหญํ
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รูปที่ ๒๘๔ ลส. ๑๘ บัตรประจาตัวลูกเสือวิสามัญ

๙๘

รูปที่ ๒๘๕ ลส. ๑๙ ใบเสร็จรับเงินคําบารุงลูกเสือ

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ , สานักงาน. (๒๕๓๘). ระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม). พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพ : โรงพิมพ์
คุรุสภา ลาดพร๎าว.

๙๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ประเภทลูกเสือ
ความหมาย
ประเภทลูกเสือ หมายถึง กลุํมลูกเสือที่แบํงออกตามอายุหรือชั้นเรียน

ความเป็นมา
กิจการลูกเสือเกิดขึ้นในโลกภายหลังจาก ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได๎นาเด็กชายไปทดลองเข๎า
คํายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ลูกเสือประเภทแรกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือลูกเสือสามัญ ซึ่งได๎แพรํขยาย
ไปทั่วโลก
ส าหรั บ ประเทศไทย กิ จการลูก เสือได๎เกิ ดขึ้น ตามพระราชประสงค์ข องพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎กาหนดประเภทของลูกเสือไว๎ในข๎อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ได๎
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎ประกาศใช๎เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หมวดที่ ๕
วําด๎วยลูกเสือ๒๙
“ ข๎อ ๓๑ ลูกเสือมี ๓ ชั้น นอกจากนายหมูํและผู๎ชํวยนายหมูํคือ
๑) ลูกเสือเอก คื อลูก เสือที่ ได๎ส อบไลํความรู๎พอให๎แลเห็นได๎วําตํอไปจะใช๎เปนผู๎ชํวย
ป้องกันชาติบ๎านเมืองได๎
๒) ลูกเสือโท คือลูกเสือที่ยังมิได๎สอบไลํเปนลูกเสือเอก แตํได๎สอบไลํความรู๎ชั้นต๎นแล๎ว
และเข๎าประจากองแล๎ว
๓) ลูกเสือสารอง คือ เด็กที่กองได๎รับไว๎ฝึกหัดสาหรับเปนลูกเสือโทตํอไป
ข๎อ ๓๒ ผู๎ที่จะรับเข๎าเปนลูกเสือสารองได๎ คือ
๑) เด็กชายที่มีอายุไมํต่ากวํา ๑๑ ปีเต็ม (คือยํางเข๎าปีที่ ๑๒) เข๎าประเภทของลูกเสือและไมํ
สูงกวํา ๑๘ ปีเต็ม (คือยํางเข๎าปีที่ ๑๙) และรํางกายสมประกอบ
๒) เปนนักเรียนอยูํในโรงเรียนซึ่งเป็นซึ่งที่ตั้งกองฤๅเปนบุตรผู๎ที่มีหลักฐาน
๓) ต๎องได๎รับความยินยอมของบิดามารดา ฤๅผู๎ปกครอง ความยินยอมอันนี้ต๎องให๎ผู๎สมัคร
นามาเปนลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันความเข๎าใจผิดตําง ๆ
๔) ต๎องเข๎ า ใจวํา การที่ จะเปนลูก เสือนั้น โดยความมุํงหมายจะสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และจะรักชาติบ๎านเมือง เมื่อเข๎าใจความใน ๔ ข๎อนี้แล๎ว จึงจะรับเข๎าเปน
สารองได๎ ”
๒๙

ในการคัดลอกเอกสารตําง ๆ มาแสดงไว๎ในที่นี้นั้น ผู๎เขียนพยายามอยํางยิ่งที่จะคัดลอกให๎ตรงตามต๎นฉบับเดิมทุกประการ เพราะฉะนั้น

อักขรวิธีที่ปรากฏอยูํในเอกสาร ยํอมมีอยูํมากที่ไมํตรงกับที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาต๎นฉบับเดิมไว๎อยํางแท๎จริง
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ตํอมากิ จการลู ก เสือได๎มี ก ารพั ฒนาและปรับ เปลี่ย นประเภทของลูก เสือมาจนถึงปัจจุบั น
ลูกเสือไทยมี ๔ ประเภท คือ
- ลูกเสือสารอง (Cub Scout) อายุ ๘ – ๑๑ ปี หรือกาลังเรียนอยูํในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
- ลูกเสือสามัญ (Scout) อายุ ๑๑ – ๑๖ ปี หรือกาลังเรียนอยูํในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
- ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ (Senior Scout) อายุ ๑๔ – ๑๘ ปี หรือกาลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๑- ๓
- ลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout) อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี หรือกาลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
หรือ ระดับ ปวช. – ปวส. หรือ ระดับอุดมศึกษา

รูปที่ ๒๘๖ ลูกเสือไทย
ที่มา : www.scoutthailand.org/main/show_pagein.php?au...

หมายเหตุ : สาหรับชั้นเรียนอยูํในการพิจารณาแก๎ไข

๒๐

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ประวัติ ลอร์ด เบเดน - โพเอลล์

รูปที่ ๒๘๗ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์

ลอร์ ด เบเดน-โพเอลล์ มี ชื่ อ เต็ ม วํ า โรเบิ ร์ ต สตี เ ฟนสั น สมิ ท ธ์ เบเดน-โพเอลล์ (Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell) เป็นชาวอังกฤษ เกิดที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๔๐๐ (ค.ศ. ๑๘๕๗) บิดาชื่อ สาธุคุณ เอ็ช .จี. เบเดน-โพเอลล์ (Rev. H.G. Baden Powell) เป็น
ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอ๏อกฟอร์ด เป็นพระนักบวชในคริสต์ศาสนา เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๔๐๓
(ค.ศ. ๑๘๖๐) ขณะที่ บี - พี มี อายุ เพี ย ง ๓ ปีเทํานั้น มารดาชื่อ เฮนรี แอตต๎า เกรซ สมิทธ์
(Miss Henrie Atta Grace Smyth) ถึงแกํกรรมเมื่ออายุ ๙๐ ปีเศษ พ.ศ. ๒๔๕๗ (ค.ศ. ๑๙๑๔)
ชีวิตในวัยเด็ก
ครอบครัวของบี - พี เป็นครอบครัวใหญํ มีพี่น๎องหลายคน เมื่อบิดาเสียชีวิตลงตั้งแตํพวกเขา
ยังอยูํในวัยเยาว์ ทาให๎มารดาของ บี - พี ต๎องรับภาระหนักในการเลี้ยงดู ให๎การศึกษาแกํลูก ๆ แตํเพียง
ผู๎เดียว การศึกษาในวัยเด็กของ บี - พี จึงเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเสียมากกวํา โดยมารดาเป็นผู๎สอน
อําน เขียน และวาดเขียน (มารดาของ บี-พี มีความสามารถด๎านวาดภาพสีน้าเป็นพิเศษ) นอกจากนั้น
บี - พี ก็ใช๎เวลาวํางไปในการเลํนนอกบ๎าน เที่ยวไปในทุํงหญ๎า ป่า และสวนสาธารณะตําง ๆ ทาให๎
บี - พี มีพื้นฐานด๎านการศึกษาธรรมชาติ และมีความรักธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมตั้งแตํวัยเด็ก
ในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ (ค.ศ. ๑๘๗๐) เมื่อ บี-พี อายุได๎ ๑๓ ปี ก็ได๎เข๎าโรงเรียนชาร์ตเตอร์เฮ๎าส์
(Charter House) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจาของเอกชนในกรุงลอนดอน เรียนอยูํที่นี่ได๎ ๒ ปี โรงเรียนก็
ย๎ายลงไปอยูํที่เมือง โกดาลมิ่ง, เซอร์เรํย์ (Godalming, Surrey) ซึ่งอยูํทางตอนใต๎ของกรุงลอนดอน
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เป็นเมืองชนบทที่ เงียบสงบ ถูกกับนิสัยของ บี-พี เป็นอยํางยิ่ง บี - พี มีความสุขมากกับการที่ได๎มาใช๎
ชีวิตอยูํในทํามกลางธรรมชาติอีกครั้ง และในที่นี้เองที่ บี - พี ได๎ใช๎ชีวิตแบบเป็นลูกเสือคนหนึ่ง คือ
การศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับสัตว์ และต๎น ไม๎ การพักแรมในเต็นท์ การเลํนเรือ และการสร๎างสรรค์สิ่ง
ตําง ๆ จากวัสดุที่มีอยูํตามธรรมชาติ บี - พี เป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถรอบตัว ไมํมีความชานาญ
ด๎านใดเป็นพิเศษ ในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ (ค.ศ. ๑๘๗๖) เมื่อ บี - พี อายุได๎ ๑๙ ปี ทํานสามารถสอบเข๎าเป็น
ทหารบกในเหลําทหารม๎า ได๎ที่ ๒ และได๎ที่ ๔ ในเหลําทหารราบ นับเป็นความสาเร็จคํอนข๎างสูงมาก
เพราะการสอบมีการแขํงขันสูง บี - พี เลือกเป็นทหารม๎า และได๎รับการแตํงตั้งยศร๎อยตรี ในกรมทหาร
ฮุสซําร์ที่ ๑๓ (13th Hussars) ซึ่งขณะนั้นประจาการอยูํในที่ประเทศอินเดีย
ชีวิตทหาร
ชีวิตทหารผู๎น๎อยของ บี - พี มีรายได๎น๎อยมาก (๑๒๐ ปอนด์ ตํอปี) ทํานจึงจาเป็นต๎องหารายได๎
เสริมด๎วยการเขียนบทความไปลงในนิตยสารตําง ๆ และทํานฝึกวาดภาพสีน้า และภาพเสก็ตขาวดาอยูํ
เสมอ จนสามารถวาดภาพได๎สวยงามพอควร ทํานสามารถเสก็ตภาพสัตว์ตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย
ชีวิตทหารของทํานสํวนใหญํจะอยูํในตํางประเทศโดยเฉพาะอาฟริกาใต๎ ซึ่งเป็นที่ ๆ ทํานรัก และสร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับตนเองอยํางสูง
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ (ค.ศ. ๑๘๘๗) บี – พี ได๎รับคาสั่งให๎ไปประจาที่อาฟริกาใต๎อีกครั้งหนึ่งใน
ตาแหนํง นายทหารคนสนิทของลุงของทํานคือ พลเอก เซอร์ เฮนรี่ สมิทธ์ (General Sir Henry Smyth)
ซึ่งดารงตาแหนํงเป็นผู๎วําการอาณานิคมแหลมอาฟริกา (Governer of Cape Colony) ในขณะนั้นพอดี
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. ๑๘๘๘) เกิดสงครามกับชนเผําซูลู (Zulu) ซึ่งมี ดินูซูลู (Dinuzulu) เป็น
หัวหน๎า บี – พี ทาหน๎าที่เป็นนายทหารการขําว (Intelligence Officer) ของกองกาลังที่ยกไปปราบ
กบฏซูลู ด๎วยความสามารถด๎านการสอดแนมหาขําวของทําน ทาให๎ทหารอังกฤษรบชนะเผําซูลูได๎
โดยไมํยากนัก บี – พี ได๎รับเลื่อนยศเป็นพันตรี
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ (ค.ศ. ๑๘๙๐) เซอร์ เฮนรี่ สมิทธ์ ได๎ถูกย๎ายไปเป็นผู๎วําราชการเกาะมอลต๎า
(Governer of Malta) และให๎ บี – พี ติดตามทํานไปด๎วยในตาแหนํงเลขานุการฝ่ายการทหาร ในปี
ตํอมา บี – พี ก็ได๎เลื่อนตาแหนํงเป็นนายทหารการขําวประจาภาคพื้นเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งทํานก็ทา
หน๎าที่ได๎อยํางดี บี – พี ปฏิบัติงานด๎านการขําวอีกหลาย ๆ พื้นที่ในยุโรปอีกด๎วย
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) กรมทหารที่ บี – พี สั ง กั ด อยูํ ได๎ สํ ง ไปปราบกบฏ
เผําอาชานติ (Ashanti) ซึ่งมีกษัตริย์ชื่อ เปรมเปห์ (Prempeh) ในอาฟริกาใต๎อีกครั้ง หน๎าที่ของ บี – พี
คือ คุมกองกาลังชาวพื้นเมืองสร๎างทางจากฝั่งทะเล เพียงเพื่อเข๎าไปตีเมืองที่มั่นของพวกอาชานติ คือ
เมืองคุมแมสซี่ (Kumassi) งานสร๎างทางนี้มีความยากลาบากมาก ต๎องถางป่า สร๎างสะพานข๎ามน้า
หลายแหํง ต๎องใช๎ความเป็นผู๎นา และความคิ ดริเริ่มในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งถูกกับนิสัย
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ของทํานอยูํแล๎ว การสร๎างทางจึงสาเร็จลงได๎ตามเป้าหมาย แตํยังมิทันได๎สู๎รบกัน กษัตริย์เปรมเปห์ก็
ยอมแพ๎ ทาให๎ท หารอังกฤษได๎รับ ชั ยชนะ โดยมิต๎องเสีย เลือดเสียเนื้อแตํอยํ างใด บี – พี ได๎เขีย น
หนังสือเกี่ยวกับการรบครั้งนี้ไว๎ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ (ค.ศ. ๑๘๙๖) ชื่อ “จุดจบของกษัตริย์เปรมเปห์”
(The downfall of Prempeh)

รูปที่ ๒๘๘ Nana Prempeh I (1872 -1931)
กษัตริย์เปรมเปห์

รูปที่ ๒๘๙ Submission of King Prempeh
กษัตริย์เปรมเปห์สวามิภักดิ์

หลังจากเผด็จศึกอาซานติแล๎วไมํนาน บี – พี ก็ได๎รับตาแหนํงเป็น เสนาธิการกองกาลังปราบ
กบฏมาทาเบลเลํ (Matabele Expedition) บี – พี ใช๎ความรู๎ ความชานาญด๎านการขําว และการสอดแนม
ของทํ า นอยํ า งเต็ม ที่ จนกองก าลัง ทหารอังกฤษประสบชัย ชนะในการรบอยํ างงดงาม ในการนี้
พวกมาทาเบลเลํใ ห๎ส มญานามทํ า นวํา “อิมเพสซํ า ” (Impessa) แปลวํา “สัต ว์ร๎ายที่ไ มํ เคยหลับ ”
(The beast who does not sleep) จากผลงานที่แล๎วมา และผลงานในการรบครั้งนี้ บี – พี ได๎รับ
การยกยํองวําเป็น “ผู๎สอดแนมที่ยิ่งใหญํที่สุดในกองทัพบกอังกฤษ” และได๎เลื่อนยศเป็น “พันเอก” เป็น
ผู๎บัญชาการกรมแดรกกูนการ์ดที่ ๕ (The 5th Dragoon Guards) และระหวํางการรบครั้งนี้ ทํานได๎
ทดลองใช๎หมวกปีกแบบคาวบอย (Cow-boy hat) ในสนามเพราะเบากวําหมวกเหล็ก และบังแสงแดด
ได๎ดีกวํา ทาให๎สามารถมองเห็นอะไร ๆ ได๎ดีด๎วย หมวกปีกนี้ได๎รับความนิยมในกองทัพบกในเวลา
ตํอมา
สงครามที่ทาให๎ บี – พี กลายเป็นวีรบุรุษระดับชาติ คือ สงครามบัวร์ (Boer War) ซึ่งเป็น
สงครามระหวํางอังกฤษและชาวบัวร์ ซึ่งเป็นชาวฮอลันดา ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูํในอาฟริกาใต๎
สงครามบั วร์เกิ ดขึ้ นระหวํา ง ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๔๕ (ค.ศ. ๑๘๙๙ – ๑๙๐๒) สงครามที่ส ร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับ บี – พี ก็คือ สงครามรักษาเมืองมาฟเฟ็กกิ่ง (Mafeking) จากการโจมตีของกองกาลัง
ฝ่ายบัวร์ ซึ่งมีจานวนมากกวําฝ่ายป้องกันมาก บี – พี สามารถรักษาเมืองนี้ให๎รอดพ๎นจากการล๎อม
โจมตีของกองกาลังฝ่ายบัวร์ได๎นานถึง ๗ เดือนกวํา คือ ระหวํางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ โดย บี – พี ใช๎กลอุบายหลอกลํอข๎าศึกด๎วยวิธีตํา ง ๆ วางทุํนระเบิดหลอก
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รอบเมือง ทาลวดหนามปลอมรอบ ๆ เมือง เป็นต๎น กลยุทธ์ที่สาคัญกลยุทธ์หนึ่งก็คือ บี – พี ฝึกเด็ก
หนุํมชาวเมืองให๎ทาหน๎าที่เป็นหนํวยสอดแนม ทาหน๎าที่หาขําวให๎กับกองกาลังป้องกันเมือง ทาให๎
บี – พี ทราบขํ า วการเคลื่อนไหวของข๎ าศึก ตลอดเวลา จึงสามารถวางกาลังป้องกั นเมืองได๎อยํ าง
เหมาะสม จนกระทั่งกองกาลังสนับสนุนเดินทางมาถึง ความจริงเมืองมาฟเฟ็กกิ่ง เป็นเมืองเล็ก ๆ
ชายทะเลเทํานั้น แตํที่มีความสาคัญ เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค๎า การที่ฝ่ายอังกฤษสามารถ
ป้องกันเมืองนี้ไว๎ได๎ จึงถือวําเป็นชัยชนะที่มีความสาคัญตํออังกฤษมาก บี – พี จึงกลายเป็นวีรบุรุษไป
ด๎วยเหตุนี้ ประสบการณ์การฝึกเด็กหนุํมเมืองมาฟเฟ็กกิ่งให๎เป็นหนํวยสอดแนมนี้ บี – พี จึงได๎เขียน
หนังสือ “คูํมือการสอดแนม” (Aids to Scouting) ขึ้น ซึ่งกลายเป็นต๎นแบบของการฝึกอบรมลูกเสือ
ของทํานนัน่ เอง

รูปที่ ๒๙๐ บี – พี ได๎รับการยกยํองเป็นวีรบุรุษ เมื่อสามารถรักษาเมืองมาฟเฟ็กกิ่งไว๎ได๎
From: H. W. Wilson, With the Flag to Pretoria, 1902

เสร็จจากสงครามที่เมืองมาฟเฟ็กกิ่งได๎ ๖ เดือน บี – พี ก็ได๎เลื่อนยศเป็น “พลตรี” อายุเพียง
๔๓ ปี เทํานั้น (นับวําหนุํมมากในมาตรฐานของอังกฤษ) ดารงตาแหนํง “ผู๎บังคับการกรมทหารม๎า
(Inspector General of Cavalry) ทํานประสบความสาเร็จเป็นอยํางสูงในการปรับปรุง พัฒนาวิธีการฝึก
ทหารม๎ า เสี ย ใหมํ หลั ง จากด ารงยศพลตรี ไ ด๎ ๕ ปี ทํ า นก็ ไ ด๎ เ ลื่ อ นยศเป็ น “พลโท” ในต าแหนํ ง
“ผู๎บั ญชาการกองพลนอร์ ธ ธัม เบรีย น (Northumbrian Division) ซึ่งเป็นสํว นหนึ่ง ของกองทั พ
ทหารรักษาดินแดน (Territorial Army) ซึ่งตั้งขึ้นใหมํ มีหน๎าที่ฝึกทหารใหมํโดยตรง ซึ่งเป็นงานที่
บี – พี ชอบและถนัดอยูํแล๎ว
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ชํวงระหวํางที่ บี – พี เป็นนายพลนี้ ปรากฏวําหนังสือคูํมือการสอดแนม (Aids to Scouting)
ได๎รับความนิยมในหมูํเด็กหนุํมมากพอควร และบางโรงเรียนก็นาไปเป็นคูํมือฝึกเด็ก ๆ ในโรงเรียน
ผู๎ที่ให๎ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ คือ เซอร์ วิลเลี่ยม สมิทธ์ (Sir William Smith) ผู๎กํอตั้งองค์กรเด็ก
และเยาวชนที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นคือ สมาคมเด็กชาย (Boys’ Brigade) ทํานเซอร์ผู๎นี้เองที่ชักชวนให๎
บี – พี ทาแบบฝึกขึ้นมาใหมํ เพื่อใช๎ในการฝึกเด็กผู๎ชายในทานองเดียวกับการฝึกผู๎สอดแนม ซึ่ง บี – พี
ก็ปฏิบัติตาม แตํกํอนที่จะทาแบบฝึกหรือคูํมือฝึกขึ้นมา ทํานก็รวบรวมเด็กผู๎ชายที่มีภูมิหลังครอบครัว
ตําง ๆ กัน ๒๐ คน พาไปอยูํคํายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี (Brownsea Island) ซึ่งอยูํทางตอนใต๎ของเกาะ
อัง กฤษเป็ นเวลา ๙ วัน ในปลายเดือนกรกฎาคม – ต๎นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗)
เมื่อกลับจากเกาะบราวน์ซีแล๎วทํานจึงได๎มาเขียน “การลูกเสือสาหรับเด็กชาย” (Scouting for Boys)

รูปที่ ๒๙๑ บี - พี ในการพักแรมที่บราวน์ซี

รูปที่ ๒๙๒ หนังสือ Scouting for Boys ที่แตํงโดย บี.พี.

ซึ่ง ได๎รับ ความนิยมอยํ างสูง จากทั้ งเด็ก และผู๎ใหญํ ทั้งในประเทศอังกฤษ และกระจายไปทั่วโลก
บี – พี เน๎นเสมอวําการฝึกอบรมลูกเสือ ถึงแม๎จะใช๎วิธีการฝึกของทหารอยูํบ๎าง แตํทํานมิได๎ต๎องการให๎
เด็กเป็นทหารแตํอยํางใด ความมุํงประสงค์ของขบวนการลูกเสือ คือ ต๎ องการให๎เด็กเป็นคนดี เป็น
พลเมืองที่ดีนั่นเอง ทุกวันนี้วิธีการฝึกอบรมลูกเสือเป็นที่รู๎จัก และยอมรับกันทั่วไป แตํในสมัยนั้น
วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ เป็นสิ่งใหมํมาก จะเรียกวํา เป็นการปฏิวัติการฝึกอบรมเด็กก็วําได๎ วิธีการ
ฝึกอบรมลูกเสือสมัยนั้น บี – พี มีหลัก ๔ ประการ คือ
๑. ต๎องมีความไว๎วางใจในเด็ก และให๎เด็กมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่มอบหมายให๎
๒. กาหนดกฎของลูกเสือ (Scout Law) เพื่ อให๎เด็ก ปฏิบัติตาม ในลักษณะ “ให๎ปฏิบัติ ”
(Positive) มากกวําการ “ห๎ามปฏิบัติ” (Negative)
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๓. ต๎องให๎เด็กทากิจกรรมตําง ๆ ที่พวกเขาชอบ และสนุกสนาน และเรียนรู๎ไปในตัว เชํน การ
เดินทางไกล การอยูํคํายพักแรม การศึกษาธรรมชาติ เป็นต๎น
๔. แบํงเด็กออกเป็นกลุํมยํอย ๆ (Patrols) มีหัวหน๎ารับผิดชอบแตํละกลุํม มีการแบํงหน๎าที่
ความรับผิดชอบภายในกลุํมอยํางเหมาะสม
การที่ บี – พี เลือกที่จะดูแลกิจการลูกเสือ แทนที่จะรับราชการทหารตํอไปนั้น นับวําเป็นการ
เสียสละของทํานเป็นอยํางยิ่ง เพราะทํานเป็นพลโทอายุเพียง ๔๘ ปี เทํานั้น หากทํานรับราชการตํอไป
ทํานอาจจะได๎เป็นผู๎บัญชาการทหารบกก็ได๎ แตํเมื่อมองย๎อนหลังไปแล๎วนับวํา บี – พี ตัดสินใจได๎
อยํางถูกต๎อง เพราะกิจการลูกเสือทาให๎ทํานจะอยูํในความทรงจาของบุคคลทั่วโลกอีกนานเทํานาน
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ (ค.ศ. ๑๙๑๒) บี – พี แตํ ง งานกั บ นางสาวโอเลฟ เซนท์ แคล โซมส์
(Miss Olave Saint Clair Soames) และมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข เลดี้ เบเดน โพเอลล์ เป็นกาลัง
สาคัญของ บี – พี ในการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารี
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ (ค.ศ. ๑๙๒๐) บี – พี ได๎รับการยกยํองให๎เป็น “ประมุขของลูกเสือโลก”
(Chief Scout of the World) ในระหวํางงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๑ ที่โอลิมเปีย (Olympia)
ลอนดอน พร๎อมกับการกาเนิดขององค์กรลูกเสือโลก และในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ (ค.ศ. ๑๙๒๙) บี – พี
ได๎รับโปรดเกล๎า ฯ เป็น บารอน เบเดน โพเอลล์ แหํงกิลเวลล์ (Baron Baden-Powell of Gilwell)

รูปที่ ๒๙๓ บี - พีได๎รับโปรดเกล๎า ฯ เป็น บารอน เบเดน โพเอลล์ แหํงกิลเวลล์
(Baron Baden-Powell of Gilwell)

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๑๙๑๙) บี – พี จัดตั้งสถานฝึก อบรมผู๎บังคับบัญชาลู ก เสือระดับ
วูดแบดจ์ (Woodbadge) ขึ้น เป็นแหํงแรกที่ กิลเวลล์ ปาร์ค (Gilwell Park) ซึ่ง มิสเตอร์ เดอร์ บัวส์
เมคคลาเรน (Mr. de Bois Maclaren) เป็นผู๎บริจาคที่ดินให๎
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รูปที่ ๒๙๔ สมาชิกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือรุํนแรกที่อบรมที่กิลเวลล์ ปาร์ค

บี – พี ถึงแกํกรรมเมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ (ค.ศ. ๑๙๔๑) ณ ประเทศเคนยา (Kenya)
และศพทํานก็ฝังอยูํที่นั่น อยูํในดินแดนอาฟริกาที่ทํานรักและผูกพัน

รูปที่ ๒๙๕ ขบวนลูกเสือรํวมงานศพของ บี - พี รูปที่ ๒๙๖ ป้ายหน๎าหลุมฝังศพ ของ บี - พี ที่ประเทศเคนยา

เอกสารอ้างอิง
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตรเสนี , (๒๕๕๓). แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Scouting for Boys,
Memorial Edition (๑๙๔๔).
Carolandjesse. (2007). Baden-Powell grave. [ออนไลน์]. เข๎าถึงได๎จาก http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/f/fd/Baden_Powell_grave2.jpg&imgrefurl. (วันที่สืบค๎นข๎อมูล : ๓
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒).
อักษร ไพบูลย์. (๒๕๑๐). ชีวประวัติของ เบเดน โพเอลล์. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม.
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๒๐๘

ผ้าผูกคอลูกเสือ
ความหมาย
ผ๎าผูกคอลูกเสือ เป็น เครื่องประกอบเครื่องแบบประเภทหนึ่งที่สามารถระบุสังกัดของลูกเสือ
แตํละประเภทได๎

ความเป็นมา
ผ๎าผูกคอลูกเสือ ในประเทศไทย มีมาตั้งแตํเมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ได๎สถาปนากิจการลูกเสือของประเทศขึ้น ลักษณะของผ๎าผูกคอในสมัยนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดา
ขนาดกว๎างและยาว ๗๕ เซนติเมตร ตํอมาภายหลังได๎มีการแบํงแยกสี ตามมณฑลตําง ๆ จนกระทั่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและหลังจากนั้น ผ๎าผูกคอลูกเสือได๎เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทุกมณฑล
สํวนผู๎บังคับบัญชาลูกเสือให๎เพิ่มขลิบสีขาบ ขนาด ๕ เซนติเมตร
สาหรับผ๎า ผูกคอรูป สามเหลี่ยมที่ใช๎ใ นปัจจุบัน เริ่มมีก ารใช๎ครั้งแรกเมื่องานชุมนุมลูกเสือ
แหํงชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๔ และภายหลังได๎มีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ ได๎มีการเปลี่ยน
มาใช๎ ผ๎ า ผู ก คอรู ป สามเหลี่ ย ม และมี สี ข องผ๎ า ผู ก คอตามแบบอยํ า งสี ป ระจ ามณฑล ตั้ ง แตํ บั ด นั้ น
เป็นต๎นมา

รูปที่ ๒๙๗ รัชกาลที่ ๘ ฉลองพระองค์ชุดลูกเสือ
(ผ๎าผูกคอลูกเสือเป็นผืนสี่เหลี่ยมใช๎ผูก)

รูปที่ ๒๙๘ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๙
ฉลองพระองค์ชุดลูกเสือมณฑลปัตตานี

๒๐๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

รูปที่ ๒๙๙ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๙ ฉลองพระองค์ชุดลูกเสือ
สวมผ๎าผูกคองานชุมนุมลูกเสือ (ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยม)

ลักษณะ
ปัจจุบันผ๎าผูกคอลูกเสือ มีลักษณะตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ คือ ทาด๎วยผ๎า
มีสี และขนาดที่แตกตํางกัน ดังนี้
ผ้าผูกคอลูกเสือสารอง
ผ๎า ผูก คอลู ก เสื อ ส ารอง เป็ นรู ป สามเหลี่ ย มหน๎า จั่ว ด๎า นฐาน ๙๐ เซนติ เมตร ด๎ านตั้ ง ๖๕
เซนติเมตร สีตามที่ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือแตํละโรงเรียนกาหนด (สํวนใหญํสีผ๎าผูกคอลูกเสือสารอง
มักจะเป็นสีประจาโรงเรียน) มีหํวงสวมผ๎าผูกคอซึ่งไมํใชํหํวงผ๎าผูกคอกิลเวลล์ สวมผ๎าผูกคอ

รูปที่ ๓๐๐ ผ๎าผูกคอลูกเสือสารอง

สารานุกรมลูกเสือ
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๒๐

ผ้าผูกคอลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
ผ๎ า ผู ก คอลู ก เสื อ สามั ญ ลู ก เสื อ สามั ญ รุํ น ใหญํ และลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ท าด๎ ว ยผ๎ า เป็ น รู ป
สามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ด๎านฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร ด๎านตั้ง ๗๕ เซนติเมตร

รูปที่ ๓๐๑ ผ๎าผูกคอลูกเสือสามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ

เขตการศึกษา ๑

เขตการศึกษา ๒

เขตการศึกษา ๓

เขตการศึกษา ๔

เขตการศึกษา ๕

เขตการศึกษา ๖

เขตการศึกษา ๗

เขตการศึกษา ๘

เขตการศึกษา ๙

เขตการศึกษา ๑๐
เขตการศึกษา ๑๑
เขตการศึกษา ๑๒
รูปที่ ๓๐๒ สีของผ๎าผูกคอลูกเสือสามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ
ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ

๒

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สีของผ๎าผูกคอตามที่กาหนดในกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ ดังนี้
เขตการศึกษา ๑ สีเหลือง
เขตการศึกษา ๒ สีเขียว
เขตการศึกษา ๓ สีตองอํอน
เขตการศึกษา ๔ สีฟ้า
เขตการศึกษา ๕ สีน้าเงิน
เขตการศึกษา ๖ สีแดงเลือดนก
เขตการศึกษา ๗ สีมํวง
เขตการศึกษา ๘ สีบานเย็น
เขตการศึกษา ๙ สีเลือดหมู
เขตการศึกษา ๑๐ สีชมพู
เขตการศึกษา ๑๑ สีแสด
เขตการศึกษา ๑๒ สีไพล
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ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ลักษณะ
ผ๎าผูกคอผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ทาด๎วยผ๎า เป็นรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ด๎านฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร
ด๎านกว๎าง ๗๕ เซนติเมตร สีของผ๎าผูกคอเหมือนของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือ
วิสามัญ แตํมีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด๎าน

รูปที่ ๓๐๓ ผ๎าผูกคอผูบ๎ ังคับบัญชาลูกเสือ

เขตการศึกษา ๑

เขตการศึกษา ๒

เขตการศึกษา ๓

เขตการศึกษา ๔

เขตการศึกษา ๕

เขตการศึกษา ๖

เขตการศึกษา ๗

เขตการศึกษา ๘

เขตการศึกษา ๙
เขตการศึกษา ๑๐
เขตการศึกษา ๑๑
เขตการศึกษา ๑๒
รูปที่ ๓๐๔ สีของผ๎าผูกคอผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ

๒

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ผ้าผูกคอพิเศษ
ความหมาย
ผ๎าผูกคอพิเศษ คือ เครื่องประกอบเครื่องแบบอีกประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเฉพาะและโอกาส
ในการใช๎ประกอบเครื่องแบบของลูกเสือ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ แตกตําง
กันไปตามลักษณะที่ใช๎

ลักษณะ
ผ๎าผูกคอพิเศษ มีขนาด สีและข๎อกาหนดในการใช๎ผ๎าผูกคอพิเศษที่แตํกตํางกันไป
ปัจจุบัน ผ๎าผูกคอพิเศษ แบํงออกเป็น ๔ อยําง ดังนี้
๑. ผ๎าผูกคอพระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ และองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแหํงชาติ
๒. ผ๎าผูกคอสาหรับผู๎ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ
๓. ผ๎าผูกคอลูกเสือในการเดินทางไปตํางประเทศ
๔. ผ๎าผูกคอที่ระลึกตําง ๆ
๑. ผ้าผูกคอพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ
มีลักษณะเหมือนกับผ๎าผูกคอของกรรมการบริหารลูกเสือแหํง ชาติ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ของสภาลูกเสือไทย เพียงแตํขลิบผ๎าผูกคอเป็นแถบธงชาติไทยตลอดแนว

รูปที่ ๓๐๕ ผ๎าผูกคอพระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ
และองค์อปุ ถัมภ์คณะลูกเสือแหํงชาติ
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๒๔

๒. ผ้าผูกคอสาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ผ๎าผูกคอสาหรับ ผู๎ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือหรือผ๎าผูก คอกิลเวลล์ ๓๐ ( Gilwell
Scarf) เป็นผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมทอเป็น ๒ สี ด๎านนอกเป็นสีน้าตาลอํอน ด๎านในเป็นสีแดงเรื่อๆ มุม
ยอดผ๎าสามเหลี่ยม นาผ๎าลายสก๏อตของตระกูลแมคคาเรนชิ้นเล็ก ๆ ขนาดกว๎าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว
๕ เซนติเมตร เย็บติดไว๎ เพื่อให๎เกียรติแกํ นายแมคคาเรน ชาวสก๏อตแลนด์ ผู๎บริจาคเงินซื้อที่ดิน
จัดตั้งศูนย์ฝึกกิลเวลล์ปาร์ค เป็นผ๎าผูกคอสาหรับผู๎บังคับบัญชาที่ผํานการอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ
ขั้นความรู๎ชั้นสูง

รูปที่ ๓๐๖ ผ๎าลายสก๏อตของตระกูลแมคคาเรน

รูปที่ ๓๐๗ ผ๎าผูกคอสาหรับผูผ๎ ํานการฝึกอบรม
วิชาผู๎กากับลูกเสือหรือผ๎าผูกคอกิลเวลล์

ผู๎ที่มีสิทธิ์สวมผ๎าผูกคอกิลเวลล์ ต๎องผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎กากับลูกเสือ ขั้นความรู๎
ชั้นสูง และต๎องผํานการประเมินตรวจขั้นที่ ๕ ตามระเบียบของสานักงานคณะลูกเสือแหํงชาติ

๓๐

เดิมผ๎าผูกคอนี้ เป็นผ๎ารูปสี่เหลี่ยม ด๎านนอกสีเทา (สีของความอํอนน๎อมถํอมตน) ด๎านในเป็นสีแดงเรื่อ ๆ
ปัจจุบันพัฒนาเป็นผ๎าสามเหลี่ยมสีน้าตาลอํอน ( Earth tone)

๒๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

๓. ผ้าผูกคอลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไปต่างประเทศ
ผ๎า ผูก คอลูก เสือและผู๎บั ง คั บ บั ญชาลูก เสือที่ไ ปตํางประเทศ ใช๎ผ๎าผูก คอสีน้าเงินลัก ษณะ
เชํนเดียวกับผ๎าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตํขลิบริมสีเหลือง กว๎าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ตรงข๎ามกับ
ด๎านฐาน มีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลือง

รูปที่ ๓๐๘ ผ๎าผูกคอที่ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ
ใช๎เมื่อไปตํางประเทศ

๔. ผ้าผูกคอที่ระลึกต่าง ๆ
มีลักษณะเชํนเดียวกับ ผ๎าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แตํ มีสี และลวดแตกตํางกันไป
รูปแบบของงานที่ได๎จัดขึ้นพิเศษ เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือที่ระลึกสาหรับงานนั้น ๆ เชํน
ผ๎าผูกคองานชุมนุมลูกเสือ เป็นต๎น

รูปที่ ๓๐๙ ผ๎าผูกคอที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแบบตําง ๆ

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ, สานักงาน. (๒๕๓๘). กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ.
พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว.

สารานุกรมลูกเสือ
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๒๖

รหัสของลูกเสือ
ความหมาย
รหัส ของลูก เสือ ๓๑ หมายถึง เครื่องหมายที่เป็นเอกลัก ษณ์เฉพาะของลูก เสือ ซึ่งในวงการ
ลูกเสือรับรู๎และเข๎าใจความหมายซึ่งกันและกันวํา “เราเป็นพี่น๎องกัน”

ความเป็นมา
การแสดงรหัสของลูกเสือมีมาตั้ งแตํสมัย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ มีผู๎ให๎ความหมายเพิ่มเติมวํา
สามนิ้วที่ชูขึ้น หมายถึง คาปฏิญาณของลูกเสือ ๓ ข๎อ นิ้วหัวแมํมือทับอยูํบนนิ้วก๎อย หมายถึง การอยูํ
รํวมกันฉันพี่น๎อง ภายใต๎คาปฏิญาณทั้ง ๓ ข๎อนั้น

รูปที่ ๓๑๐ รหัสลูกเสือ

รูปที่ ๓๑๑ การแสดงรหัสลูกเสือ

การแสดงรหัส ยกข๎อศอกขวา งอขึ้น ข๎างลาตัว หันฝ่ามือไปข๎างหน๎าสูงเหนือไหลํ เล็กน๎อย
นิ้วหัวแมํมือทับนิ้วก๎อย อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดขึ้นไปตรง ๆ และติดกันการแสดงรหัสของลูกเสือ
เป็นลักษณะที่แสดงออกด๎วยความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือ
โอกาสในการแสดงรหัสของลูกเสือ
๑. เมื่อลูกเสือกลําวคาปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตนเข๎าประจากอง และพิธีอื่น ๆ ที่มีการทบทวน
คาปฏิญาณ
๒. เมื่อพบกับลูกเสือในประเทศ หรือตํางประเทศเป็นการรับรู๎วําเป็นพวกเดียวกัน และเป็น
พี่น๎องกันทั่วโลก (ผู๎ที่ไมํได๎แตํงเครื่องแบบก็แสดงได๎เพื่อให๎ฝ่ายที่แตํงเครื่องแบบทราบ)

๓๑

ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติฯ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข๎อ ๒๘๐

๒๗

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ, สานักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข๎อ ๒๘๐.
ส านัก งานประชาสัม พั นธ์จั ง หวัดอํา งทอง.(๒๕๕๓). วันคล้า ยวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ .
http://www.angthongnews.com/welcome/?p=6950.
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๒๘

หมวกลูกเสือ
ความหมาย
หมวกลูกเสือ เป็นเครื่องประกอบเครื่องแบบลูกเสือประเภทหนึ่งที่แสดงถึง ประเภทของ
ลูกเสือ และเหลําของลูกเสือ

ลักษณะ
หมวกลูก เสื อ ท าจากวั ส ดุ หลายแบบ มีรู ปรํ าง รู ปทรง สี และลัก ษณะที่ แตกตํ างกั น ตาม
ประเภทของลูกเสือ และเหลําของลูกเสือดังนี้
หมวกลูกเสือ เหล่าเสนา
หมวกลูกเสือสารอง เป็นหมวกทรงกลมมีกะบังหน๎าหมวก ทาด๎วยผ๎าสีกรมทํา เมื่อเข๎าพิธี
ประจากองแล๎ว มีตราหน๎าหมวกรูปหน๎าเสือและอักษรใต๎หน๎าเสือวํา "ลูกเสือ" สีเหลือง
หมวกลูกเสือสามัญ เป็นหมวกปีกกว๎างสีกากี พับปีกข๎างขวาขึ้น ประดับด๎วยดอกจัน
ชั้นเดียว กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ทาด๎วยโลหะสีทอง
หมวกลู ก เสื อ สามั ญ รุํ น ใหญํ เป็ น หมวกทรงอํ อ นสี เ ลื อ ดหมู มี ต ราหน๎ า หมวกรู ป ตรา
คณะลูกเสือแหํงชาติ ทาด๎วยโลหะสีทอง เวลาสวมให๎ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย
หมวกลูก เสือวิส ามั ญ เป็ น หมวกทรงอํอนสี เขีย ว มีตราหน๎าหมวกรูปตราคณะลูก เสื อ
แหํงชาติ ทาด๎วยโลหะสีทอง เวลาสวมให๎ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย

รูปที่ ๓๑๒ หมวกลูกเสือสารอง

รูปที่ ๓๑๓ หมวกลูกเสือสามัญ

รูปที่ ๓๑๔ หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

รูปที่ ๓๑๕ หมวกลูกเสือวิสามัญ

๒๙

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมวกลูกเสือ เหล่าสมุทร
หมวกลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร ทาด๎วยผ๎าสีกากี ผ๎าพันหมวกสี ดากว๎าง ๓ เซนติเมตร มี
อักษร “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทองกากับหน๎าและหลัง ปลายแถบทั้ง
สองข๎าง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว สาหรับเครื่องแบบขาว หมวก
ทาด๎วยผ๎าสีขาว

รูปที่ ๓๑๖ หมวกลูกเสือสามัญ

หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหล่าสมุทร ทาด๎วยผ๎าสีกากี ผ๎าพันหมวกสีเลือดหมูกว๎าง ๓
เซนติเมตร มีอักษร “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทองกากับหน๎าและหลัง
ปลายแถบทั้งสองข๎าง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว สาหรับเครื่องแบบ
ขาว หมวกทาด๎วยผ๎าสีขาว

รูปที่ ๓๑๗ หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

หมวกลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร ทาด๎วยผ๎าสีกากี ผ๎าพันหมวกสี เขียวกว๎าง ๓ เซนติเมตร
มีอักษร “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทองกากับหน๎าและหลัง ปลายแถบทั้ง
สองข๎าง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว สาหรับเครื่องแบบขาว หมวก
ทาด๎วยผ๎าสีขาว

รูปที่ ๓๑๘ หมวกลูกเสือวิสามัญ

สารานุกรมลูกเสือ
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๒๒๐

หมวกลูกเสือ เหล่าอากาศ
หมวกลูกเสือสามัญ หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และหมวกลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ เป็น
หมวกทรงอํอน(เบเรํ) ทาด๎วยผ๎าสีเทา

รูปที่ ๓๑๙ หมวกลูกเสือสามัญ หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
และหมวกลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ

๒๒

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ความหมาย
หมวกผู๎บั ง คับ บั ญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ เป็นเครื่องประกอบเครื่องแบบ
ลูกเสือประเภทหนึ่งที่แสดงถึง ประเภทของลูกเสือ และตาแหนํงทางลูกเสือ

ลักษณะ
หมวกลูก เสื อ ท าจากวั ส ดุ หลายแบบ มีรู ปรํ าง รู ปทรง สี และลัก ษณะที่ แตกตํ างกั น ตาม
ประเภทของลูกเสือ และตาแหนํงทางลูกเสือดังนี้
หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา
หมวกลูกเสือสารอง เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ทาด๎วยผ๎าสีเขียว
หมวกลูกเสือสามัญ เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ทาด๎วยผ๎าสีเขียว และหมวกปีกกว๎าง
หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ทาด๎วยผ๎าสีเลือดหมู
หมวกลูกเสือวิสามัญ เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ทาด๎วยผ๎าสีเขียว

รูปที่ ๓๒๐ หมวกผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือสารอง
ลูกเสือสามัญ และลูกเสือวิสามัญ

รูปที่ ๓๒๑ หมวกผูบ๎ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุํนใหญํ

รูปที่ ๓๒๒ หมวกปีกผู๎บงั คับบัญชาลูกเสือสารองและสามัญ

สารานุกรมลูกเสือ
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๒๒๒

หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าสมุทร
หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เหล่าสมุทร เป็นหมวกทรง
หม๎อตาลสีกากี กะบังสีดา ผ๎าพันหมวกสีดา กว๎าง ๔ เซนติเมตร มีสายรัดคางกว๎าง ๑ เซนติเมตร ปลาย
สายรัดคางมีดุมลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ทาด๎วยโลหะสีทอง ข๎างละ ๑ ดุม หน๎าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบรูปสมอเรือ ทาด๎วยโลหะสีทอง สาหรับเครื่องแบบขาว หมวกทา
ด๎วยผ๎าสีขาว

รูปที่ ๓๒๓ หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
สามัญรุํนใหญํและวิสามัญ เหลําสมุทรหญิง
เครื่องแบบขาว

รูปที่ ๓๒๔ หมวกผูบ๎ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เหลําสมุทร ชาย
เครื่องแบบขาว

รูปที่ ๓๒๕ หมวกผูบ๎ ังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
สามัญรุํนใหญํและวิสามัญ เหลําสมุทรหญิง
เครื่องแบบกากี

รูปที่ ๓๒๖ หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ
สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เหลําสมุทร ชาย
เครื่องแบบกากี

๒๒

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าอากาศ
หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ทา
ด๎วยผ๎าสีเทา สาหรับหมวกปีกกว๎างกาลังอยูํระหวํางการขออนุมัติ

รูปที่ ๓๒๗ หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สามัญรุํนใหญํ
และวิสามัญ เหลําอากาศ

สารานุกรมลูกเสือ
Scout Encyclopedia

๒๒๔

หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ
หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ
หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ มี ๒ ชนิด
แบบที่ ๑ เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ทาด๎วยผ๎าเขียว
แบบที่ ๒ เป็นหมวกปีก

รูปที่ ๓๒๘ หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ
แบบที่ ๑ หมวกทรงอํอน (เบเรํ)

รูปที่ ๓๒๙หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ
แบบที่ ๒ หมวกปีก

๒๒๕

๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

หมู่ลูกเสือ
ความหมาย
หมู่ลูกเสือ หมายถึง หนํวยที่เล็กที่สุดของลูกเสือ มีลูกเสือประเภทเดียวกันมารวมกัน ตั้งแตํ
๔ - ๘ คน ทั้งนี้ จานวนสมาชิกในหมูํลูกเสือขึ้นอยูํกับประเภทและเหลําของลูกเสือ
การใช๎ระบบหมูํของลูกเสือ คือกุญแจสูํความสาเร็จของการฝึกอบรมลูกเสือ

ประเภทและการเรียกชื่อหมู่ลูกเสือ๓๒
หมูํของลูกเสือจัดแบํงตามเหลําและประเภทของลูกเสือ
ลูกเสือเหล่าเสนา
หมูํลูกเสือสารอง เรียกชื่อหมูํ เป็นสีตามวัน หรือสีที่เหมาะสม
หมูํลูกเสือสามัญ เรียกชื่อหมูํตามชื่อสัตว์ตําง ๆ ที่มีคุณลักษณะดีงาม สาหรับหมูํเนตรนารี
สามัญ เรียกชื่อหมูํตามชื่อดอกไม๎
หมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เรียกชื่อหมูํตามบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ไทย สาหรับหมูํ
เนตรนารีสามัญรุํนใหญํ เรียกชื่อหมูํตามชื่อนกตําง ๆ
หมูํลูกเสือวิสามัญ เรียกชื่อหมูํตามลาดับตัวเลขไทย สาหรับหมูํเนตรนารีวิสามัญ เรียกชื่อ
หมูํตามชื่ออัญมณี
ลูกเสือเหล่าสมุทร
หมูํลูกเสือสามัญ เรียกชื่อหมูํตามชื่อเรือลาดตะเวนชายฝั่ง เรือยกพลขึ้นบก เรือกวาดทุํน
ระเบิด เรือสารวจอุทกศาสตร์ และเรือตอร์ปิโดใหญํ
หมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เรียกชื่อหมูํตามชื่อเรือปราบเรือดาน้า เรือปืน เรือยนต์เร็วติด
อาวุธนาวิถี และเรือดาน้า
หมูํลูกเสือวิสามัญ เรียกชื่อหมูํตามชื่อเรือยกพลขึ้นบกและบริการ
ลูกเสือเหล่าอากาศ
หมูํลูกเสือสามัญ เรียกชื่อหมูํตามชื่อดาว เทห์วัตถุในจักรวาล และปรากฏการณ์ตําง ๆ บน
ท๎องฟ้า
หมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เรียกชื่อหมูํตามชนิดของเครื่องบินขับ ไลํ เครื่องบินโจมตี
เครื่องบินทิ้งระเบิด เครื่องบินใบพัดและไอพํน
หมูํ ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ เรี ย กชื่ อ หมูํ ต ามชนิ ด ของเครื่ อ งบิ น ฝึ ก เครื่ อ งบิ น รํ อ น เครื่ อ งบิ น
ตรวจการณ์ เครื่องบินธุรการ เครื่องบินลาเลียง เครื่องบินโดยสารและเฮลิคอปเตอร์
๓๒

หมูํเนตรนารีสามัญ หมูํเนตรนารีสามัญรุํนใหญํ และหมูํเนตรนารีวิสามัญ เหลําสมุทรและเหลําอากาศ ใช๎ตามหมูํลูกเสือเหลําสมุทรและ

เหลําอากาศ
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หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
ความหมาย
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง มวลกิจกรรม คือ กิจกรรมตําง ๆ หลาย ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น
อยํางมีระบบ อยูํบนรากฐานของวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของกิจการลูกเสือ เพื่อให๎ลูกเสือได๎
กระท ากิ จ กรรมเหลํ า นั้ น น าไปสูํ พั ฒ นาการของลู ก เสื อ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องขบวนการลู ก เสื อ
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ เน๎น ให๎ลูกเสือได๎กระทากิจกรรม เรียนรู๎ด๎วยการกระทา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ
๑. เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถ
๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๑.๒ มีความสามารถชํวยตนเองได๎ พึ่งตนเองได๎ ป้องกันตนเองจากโรคภัย อันตราย ตําง
ๆ ได๎ พัฒนาตนเองได๎
๑.๓ พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวตามความสนใจ ความถนัดสูํความเป็นเลิศ
๒. เพื่อสํงเสริมให๎ลูกเสือได๎บาเพ็ญประโยชน์ตํอสาธารณะ ชํ วยเหลือครอบครัว ชํวยเหลือ
เพื่อน ชํวยเหลือบุคคลตําง ๆ มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ชุมชน
ประเทศชาติและโลก
หลักการของการลูกเสือ
การลูกเสือมุํงพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความสานึกในความรับผิดชอบที่จะต๎องมีหน๎าที่ ตํอ
๑. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. การชํวยเหลือผู๎อื่น ชุมชน ประเทศชาติและโลก
๓. การพัฒนาตนเอง ตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ดังนั้น หลักการของลูกเสือ ก็คือ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
วิธีการของการลูกเสือ
๑. เรียนรู๎ด๎วยการกระทา
๒. สํงเสริมให๎ใฝ่รู๎ ฝึกทักษะหาความรู๎ ประสบการณ์ด๎วยตนเอง
๓. กระทากิจกรรมด๎วยกระบวนการกลุํม
๔. กระทากิจกรรมกลางแจ๎ง ใกล๎ชิด สัมพันธ์กับธรรมชาติ
๕. ฝึกคิด ตัดสินใจ ดาเนินงานอยํางมีแผนงาน เป็นระบบ
๖. เป็นกิจกรรมสนุก เร๎าใจ ท๎าทาย ยั่วยุให๎แสดงความสามารถที่มีอยูํและแสดงความสามารถ
เหนือไปจากที่มีอยูํหรือแตกตํางจากที่มีอยูํ
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๗. เป็นการเลํน เป็นเกมแขํงขัน
๘. เป็นการศึกษา ค๎นคว๎า ทดลอง วิจัย
๙. ฝึกทักษะ สร๎างประสบการณ์ใหมํ ผลิต สร๎าง ประดิษฐ์ ริเริ่มสร๎างสรรค์
๑๐. เป็นกิจกรรมชํวยเหลือ ให๎บริการ บาเพ็ญประโยชน์
๑๑.กิจกรรมของลูกเสือ ยึดถือเด็กและเยาวชนเป็นสาคัญ สอดคล๎องตามวัย สภาพแวดล๎อม
เหมาะสมกับวุฒิภาวะ รํางกาย จิตใจ ไมํขัดตํอศีล ธรรม วัฒนธรรมอันดีงานและหลัก
ศาสนา
ทํานอาจารย์อภัย จันทวิมล ได๎สรุปวิธีการของลูกเสือไว๎อยํางสั้น กะทัดรัด คือ
ผจญภัย
ได๎เพื่อน
เถื่อนธาร
การสนุก
สุขสม

กิจกรรมหลักของลูกเสือ
มวลกิจกรรมของลูกเสือตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ แบํงออกเป็น ๔ กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมสัญลักษณ์ของลูกเสือ แยกออกเป็น ๗ กิจกรรมยํอย
๑.๑ ความรู๎เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
๑.๒ ความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนักในคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
๑.๓ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย
๑.๔ การพึ่งและพัฒนาตนเอง
๑.๕ การชํวยเหลือผู๎อื่น
๑.๖ ทักษะทางลูกเสือ
๑.๗ การใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง
๒. กิจกรรมตามกฎของลูกเสือ
๒.๑ กฎของลูกเสือสารอง มี ๒ ข๎อ
๒.๒ กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ มี ๑๐ ข๎อ
๓. กิ จกรรมโครงการเพื่ อ มี สํวนรํวมในการแก๎ ปัญ หาและพั ฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อ ม
ชุมชน ประเทศชาติและโลก แยกออกเป็นกิจกรรมยํอย ๔ กิจกรรม
๓.๑ กิจกรรมโครงการเพื่อชํวยเหลือธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
๓.๒ กิจกรรมโครงการเพื่อชํวยเหลือชุมชน
๓.๓ กิจกรรมโครงการเพื่อชํวยเหลือประเทศชาติ
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๓.๔ กิจกรรมโครงการเพื่อชํวยเหลือโลก
๔. กิจกรรมวิชาพิเศษ แยกออกเป็น ๑๐ กิจกรรมยํอย ให๎ลูกเสือเลือกเรียนตามความสนใจ
และความถนัด
๔.๑ กลุํมทักษะทางการลูกเสือชั้นสูง
๔.๒ กลุํมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔.๓ กลุํมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๔ กลุํมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการทํองเที่ยว
๔.๕ กลุํมการศึกษาและจิตวิทยาเพื่อการศึกษาตํอ
๔.๖ กลุํมพลานามัย สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์
๔.๗ กลุํมเศรษฐศาสตร์
๔.๘ กลุํมนิเทศศาสตร์
๔.๙ กลุํมเกษตรศาสตร์
๔.๑๐ กลุํมสันติภาพและความมั่นคงของชาติ
รายละเอียดของเนื้อหาตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ยึดถือเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของ
การกระทากิจกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ วัย วุฒิภาวะ ปัญหา ความต๎องการพัฒนา ประเภทของลูกเสือ
คือ ลูกเสือสารอง (เตรียมลูกเสือสารอง ลูกเสือสารอง ระดับ ดาวดวงที่ ๑ ดาวดวงที่ ๒ ดาวดวงที่ ๓)
ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก) ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ (ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ
ลูกเสือหลวง) ลูกเสือวิสามัญ (ระดับกํอนเป็นลูกเสือวิสามัญ ระดับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ระดับลูกเสือ
วิสามัญ) และการเชื่อมโยง สัมพันธ์ให๎เกิดการเกื้อกูลกันกับหลักสูตรที่เด็กและเยาวชนกาลังศึกษาอยูํ
ในระบบโรงเรียน
รายละเอียดของเนื้อหาสาระในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ทุกประเภทและทุกเหลํา (เหลําเสนา
เหลําสมุทร เหลําอากาศ) เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือของ คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหํงชาติ
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ผู้เขียนสารานุกรม
นายพะนอม แก้วกาเนิด
ตาแหน่งทางลูกเสือ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : หลักสูตรลูกเสือและตรวจสอบข้อมูล
หน้าที่ : ที่ปรึกษา และตรวจสอบข้อมูล
นายนิวัตร นาคะเวช
ตาแหน่งทางลูกเสือ เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
วุฒิทางลูกเสือ
B.T.C.
หน้าที่ : อานวยการ ฯ และตรวจสอบข้อมูล

พลเรือเอกสุชาติ กลศาสตร์เสนี
ตาแหน่งทางลูกเสือ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
วุฒิทางลูกเสือ B.T.C
เรื่องที่เขียน : ประวัติ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์
หน้าที่ : ที่ปรึกษา และตรวจสอบข้อมูล
นายวายุ พยัคฆันตร
ตาแหน่งทางลูกเสือ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : ค่ายลูกเสือ และการอยู่ค่ายพักแรม
หน้าที่ : ที่ปรึกษาและตรวจสอบข้อมูล

๒๓๕

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : การลูกเสือ
หน้าที่ : อานวยการ ฯ และตรวจสอบข้อมูล
นายสายัณห์ สันทัด
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ
L.T.
หน้าที่ : อานวยการ ฯ และตรวจสอบข้อมูล
นางวรรณภา พรหมถาวร
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ
L.T.
เรื่องที่เขียน : ขบวนการลูกเสือ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ธรรมเนียมลูกเสือ ธงลูกเสือ
หน้าที่ : เลขานุการ ประสาน เรียบเรียง รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ
รูปเล่ม และจัดพิมพ์
นายเจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : พระราชประวัติ ฯ รัชกาลที่ ๖ เครื่องหมายประกอบ
เครื่องแบบลูกเสือ แบบพิมพ์ลูกเสือ ธงลูกเสือ
หน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูลและรูปเล่ม

สารานุกรมลูกเสือ
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๒๓๖

นายสมิทธิชัย หงส์ทอง
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : การยกย่องเชิดชูเกียรติ

นายประเทือง วัชรพงษ์เทพ
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : การแสดงความเคารพของลูกเสือ ประเภทลูกเสือ

นายดารงค์ ปุณฑริกกุล
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : การแสดงความเคารพของลูกเสือ หมู่ลูกเสือ

นายยุคศิลป์ ไชยภักดิ์
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้กากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

นายสมพงษ์ แสนแก้ว
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : การสวนสนาม การแสดงความเคารพของลูกเสือ

๒๓๗

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายสมกียรติ ฮะวังจู
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้กากับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่วัดศรีสุทธาธรรม
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ

นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้กากับกลุ่มลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดหนองสองห้อง
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ

นางสาวอัญชลี ทองมังกร
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเกษมพิทยา
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ ตาแหน่งทาง
ลูกเสือ รหัสลูกเสือ
หน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูล
นายจิราวุธ คุ้มจันทร์
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้กากับลูกเสือโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : ผ้าผูกคอลูกเสือ ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ธงลูกเสือ
นายสมสุข สว่างคา
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ ธงลูกเสือ
หน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูล
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๒๓๘

ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : ผ้าผูกคอลูกเสือ ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ
หน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูล
นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ
นายสุภโชค เกษมจิต
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ
หน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูล

นายวิรัช บุญชัยศรี
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ

๒๓๙

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ

นายทองชุบ ศรแก้ว
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ
ธงลูกเสือ
หน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูล
นางสาวสมคิด เข็มทอง
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ
นางศิริณี บุญปถัมภ์
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจาสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ
หมวกลูกเสือ ธงลูกเสือ
หน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูล
นางสุวรรณี เฉวียงหงส์
ตาแหน่งทางลูกเสือ ผู้กากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
วุฒิทางลูกเสือ L.T.
เรื่องที่เขียน : เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือ

สารานุกรมลูกเสือ
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๒๔๐

ผู้ให้ความร่วมมือในการจัดทาภาพประกอบและต้นฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน
สานักการลูกเสือแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์
นางสาวจิราภรณ์ วงศ์ถิรวัฒน์
นายวิจารณ์ ยวดยิ่ง
ว่าที่ร้อยตรี ทรัพยสิทธิ วาระดี
โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
โรงเรียนพณิชยการบางนา
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
โ รงเรียนดาราสมุทร
โรงเรียนวัดศรีสุทธาธรรม
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
โรงเรียนอนุบาลแพร่
โรงเรียนปราจีนราษร์อารุง
โรงพิมพ์สินอุดม พริ้นติ้ง จากัด

๒๔๑

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

