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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 ค าว่า “SCOUT” หมายถึงรูปแบบ และ
วิธีการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งหญิงและชายให้เป็นพลเมืองดี และมีคุณค่าต่อสังคม 
 ในทางแนวคิดเรื่องกิจการลูกเสือไทยที่ถือก าเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ กิจการลูกเสือ
เริ่มขึ้นจากการจัดตั้งกองเสือป่า ท าหน้าที่ประหนึ่งเป็นกองก าลังอาสาสมัครในการปกปักรักษาชาติ บ้านเมืองในยามคับขัน         
อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง และในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้น ากิจการเสือป่ า        
มาปรับใช้กับบรรดาเหล่าเยาวชน จนถึงการจัดตั้งให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยพระองค์ท่านทรงมีพระเนตรอันยาวไกลว่า
กิจการลูกเสือนี้คือการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ มีสาระ และรูปแบบที่ดี  ฉะนั้น ค าว่า “ลูกเสือ” จึงมีความหมายส าหรับ   
ขบวนการและกิจกรรมที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ แฝงไว้ด้วยคติ แนวคิด และมีความหมายที่สอดคล้องกับค าว่า “SCOUTING” 
ซึ่งกิจการลูกเสือโลกได้ถือก าเนิดขึ้นโดยท่านลอร์ด เบเดน   โพเอลล์  ณ ประเทศอังกฤษ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า 

 
“ลูกเสือบ่ใช่เสือสัตว์ไพร      เรายืมชื่อมาใช้ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 

 ใจกล้ามิใช่กล้าอาธรรม์                 เช่นเสืออรัญสัญชาตชินคนพาล 
         ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร                   กล้ากอร์ปกิจการแห่งชาติประเทศเขตตน” 
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ค านิยม 
           ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นปีที่ส าคัญอย่างยิ่งปีหน่ึงและเป็นปีทองของกิจการลูกเสือ
ไทย ที่มีประวตัิอันยาวนาน หลังจากองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
ได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยเห็นว่ากิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีประโยชน์ มีสาระ รูปแบบเหมาะที่จะ
เป็นขบวนการเพื่อใช้ส าหรับพัฒนาพลเมืองในชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติบ้านเมือง  

หวงแหนแผ่นดินเกิด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและที่ส าคัญเป็นกิจกรรมที่เหมาะส าหรับ        
ใช้เป็นเครื่องมือบ่มเพาะบรรดาเยาวชนของชาติ ต้ังแต่เยาว์วัยจนเติบใหญ่ 
           กิจการลูกเสือที่ถือก าเนิดขึ้นโดยองค์พระมหากษัตริย์ไทย ได้เจริญรุดหน้าสืบมาจนครบ ๑๐๐ ปี อย่างทรงคุณค่า 
“กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งถือเป็นกระทรวงหลักในการสร้างเสริมการศึกษา ประสบการณ์ และให้ความรู้ในทุก ๆ ด้าน            
แก่กุลบุตร กุลธิดา ที่เป็นอนาคตของชาติ ได้ประจักษ์ ได้เรียนรู้ และน าไปประพฤติปฏิบัติได้ในสิ่งที่เป็นประโย ชน์ต่อตนเอง        
ต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าอย่างที่เปรียบมิได้ของกิจการลูกเสือ เพราะเป็นพระราชมรดก  
อันล้ าค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยทุกคน กอร์ปกับในปัจจุบันการศึกษา        
ในด้านต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบาย  แนวทาง        
ในการปฏิบัติ ให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพของผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ และการใช้เทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการลูกเสือ
อย่างหลากหลาย รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นหลักและเป็นคู่มือของการศึกษา ค้นคว้าทางวิ ชาการ             
เฉกเช่น สารานุกรมลูกเสือฉบับแรกของประเทศไทยที่ด าเนินการจัดท าโดยส านักการลูกเสือ ยุว กาชาด และกิจการนักเรียน 
ส านักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
           ขอชื่นชมในเนื้อหาสาระที่ก าหนดขึ้น ส าหรับใช้เป็นบรรทัดฐานในการศึกษา ค้นคว้าและใช้เป็นคู่มืการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรจะด าเนินการจัดท าสารานุกรมลูกเสือฉบับต่อ ๆ ไป อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณ               
ในความวิริยะอุตสาหะของคณะผู้จัดท าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ค านิยม 
         กิจการลูกเสือถือเป็นกิจกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นที่กล่าวถึงและมีคุณประโยชน์          
ต่อการพัฒนาเยาวชนทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีสถานภาพ          
เป็นสมาชิกองค์การลูกเสือโลก จ านวน ๑๖๐ ประเทศ ต่างเล็งเห็นความส าคัญของขบวนการ
ลูกเสือที่เป็นแรงผลักดันให้บรรดาประเทศต่าง ๆ ที่มีกิจการลูกเสือเป็นเครื่องมือในดารพัฒนา 

เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ได้ร่วมมือกันพัฒนากิจการลูกเสือให้เป็นที่ยอมรับของบรรดาเยาวชนในทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว 
ให้เกิดความรัก ความศรัทธาและชื่นชมเข้าใจถึงความส าคัญของกิจการลูกเสือ อีกทั้งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณลักษณะ และศักยภาพของ
คนในชาติ  รูปแบบของกิจกรรมลูกเสือสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แบบบูรณาการในทุก ๆ เรื่อง กิจกรรมลูกเสือ          
มีความหลากหลายและยังเป็นต้นแบบของกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เนื่องจากได้ถือก าเนิดมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในด้าน  
องค์ความรู้ ทักษะ และรูปแบบของทางวิชาการ กิจการลูกเสือของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่า งมีต ารา แบบฝึกหัด คู่มือ 
เอกสารประกอบ  สื่อชนิดต่าง ๆ ออกมาเป็นจ านวนมากแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ถ้าจะพัฒนาให้เต็มรูปแบบ 
           ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจการนักเรียน โดยมอบหมายให้จัดท า “สารานุกรมลูกเสือ” ขึ้น และให้ด าเนินการต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ เพื่อใช้เป็น       
แหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมลูกเสือ โดยสารานุกรมฉบับแรกนี้ ได้มีคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือและ
ประสบการณ์สูงมาร่วมระดมความคิดอย่างหลากหลาย จนส าเร็จปรากฏเป็น “สารานุกรมลูกเสือ” ที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน   
           ผมขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ได้เล็งเห็นส่วนส าคัญที่สารานุกรมลูกเสือจะเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ส าหรับ            
การพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ขอให้ก าลังใจและสนั บสนุนการด าเนินงานที่จะจัดท า      
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือของชาติ จนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศตลอดไป 
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           พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  ที่ทรง
มีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับลูกเสือความว่า  
           “ฃ้าไม่ต้องการต าราเรียนที่เดินได้  ที่ฃ้าอยากได้นั้น คือ  
           เยาวชนที่เปนสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี”  

เป็นค าสั่งสอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการจะต้องตระหนักและรับไว้เหนือเกล้า          
เหนือกระหม่อม  ลูกเสือเปรียบเป็นกระแสแห่งชีวิต เปรียบดั่งกระแสน้ า ที่มีวงจรการไหลขึ้น และไหลลง วนเวียนอยู่ชั่วนาตาปี  
ผู้คน พลเมืองต่างรู้ค่าของน้ าว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนที่ให้หน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องจัดโครงการอนุรักษ์แม่น้ า ล าคลอง เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ                  
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในทุกรูปแบบ เพื่อให้แม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าตามธรรมชาติได้คงความเป็นธรรมชาติไว้ 
เป็นแหล่งน้ าที่สะอาด ใช้ส าหรับดื่มกินและใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้  กระบวนการลูกเสือ เป็นกระบวนการที่มากค่า และบริสุทธิ์ 
เหมาะส าหรับที่จะน าไปใช้และบูรณาการ เพื่อเป็นแนวทาง  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ในขณะเดียวกัน กิจการลูกเสือ          
ก็ต้องได้ รับการดู แล แก้ ไข ปรับปรุง และ เพิ่ม เติมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่ อให้ เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างแท้จริ ง                     
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระ ราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  ซึ่ง ณ ขณะนี้ 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนัก เรียน  ได้จัดท าสารานุกรมลูก เสือขึ้นภายใต้แนวคิดและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังไม่เคยมีผู้ใดจัดท าคู่มือของลูกเสือในลักษณะนี้มาก่อน  จึงเห็นว่าสารานุกรมลูกเสือฉบับแรกนี้        
จะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อกิจการลูกเสือ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
           ขอแสดงความยินดีในความส าเร็จครั้งนี้ต่อคณะท างานทุกคนที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ด้วยความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์จนก่อเกิดสารานุกรมลูกเสือที่มีคุณค่าอย่างน่าภาคภูมิใจเป็นที่สุด 
 

 
      

(นายนิวัตร  นาคะเวช) 
รองปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

ง 



 

  
 ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย 

ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกจิการนกัเรียน  

 
 

 

ค าน า 
           ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นหน่วยงานส าคัญและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
เยาวชนทั้งหญิงและชาย ให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและการจัดกิจกรรม 

ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยสถานศึกษาในทุกระดับเป็นผู้ถ่ายทอด และอบรมสั่งสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ ที่ถือเป็นพระราชมรดกที่ล้ าค่าของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะใช้กระบวนการลูกเสือ ช่วยใน        
การพัฒนาเยาวชน ตลอดจนปวงประชาชาวไทยให้เป็นพลเมืองดี รักประเทศชาติ  ในขณะเดียวกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มิใช่หนว่ยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้การสนับสนุนและตอบสนอง โดยการรับกิจการลูกเสือเป็นส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่ อให้การด าเนินงานด้านกิจกรรมลูกเสือได้รับการพัฒนา        
ที่ทันสมัย ทั้งเรื่องกิจกรรมที่เป็นสากล และเนื้อหาสาระ  ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งคู่มือเอกสารทางวิชาการก็ต้องมีการพัฒนา           
ควบคู่กันไป   
           หนังสือ “สารานุกรมลูกเสือ” เล่มนี้ นับเป็นข้อมูลทางวิชาการที่บูรณาการกับกิจกรรมลูกเสือที่เป็นปัจจุบันและ
อนาคต สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือที่ถูกต้อง และเป็นสารานุกรมลูกเสือเล่มแรกของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีความตั้งใจและจะด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นมรดกที่ส าคัญชิ้นหนึ่งของกิจการลูกเสือไทย  ที่พี่น้องลูกเสือ ทุกคนตลอดจน
ประชาชนที่สนใจในกิจการลูกเสือจะได้เรียนรู้ 
           คณะกรรมการและคณะท างานทุกคน ได้ทุ่มเทความรู้ ความตั้งใจ เสียสละเวลาอัน มีค่า ร่วมมือกันจัดท า
สารานุกรมลูกเสือเล่มนี้ เพื่อสนองพระปณิธานของล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๖ จนเป็นผลส าเร็จดังปรากฏ หากแม้มีข้อบกพร่อง
ประการใด ขอได้กรุณาแนะน า ซึ่งคณะกรรมการและคณะท างาน ฯ ยินดีรับไว้ และจะปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์         
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและประเทศชาติสืบไป ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไว้   ณ โอกาสนี้ 
 
  

 
นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ 

ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

จ 



 

  
 สารานุกรมลูกเสือ 

Scout Encyclopedia  

สารบัญ 
 หน้า 

ความหมาย “ลูกเสือ” ก 
ค านิยม ข - ง 
ค าน า จ 
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ ฯ ๑ 
กองและกลุ่มลูกเสือ ๑๔ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๖ 
 เหรียญลูกเสือสดุดี ๑๗ 
 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ๑๘ 
 เหรียญลูกเสือยั่งยืน ๒๐ 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ๒๑ 
การลูกเสือ (Scouting) ๒๓ 
การสวนสนาม ๒๕ 
การแสดงความเคารพของลูกเสือ ๒๙ 
 การแสดงความเคารพของลูกเสือส ารอง   ๒๙ 
 การแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามัญ ๓๑ 
 การแสดงความเคารพของผู้ถือธง   ๓๓ 
การอยู่ค่ายพักแรม ๓๕ 
         ค่ายลูกเสือ ๓๘ 
ขบวนการลูกเสือ ๔๕ 
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ๔๗ 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือ ๔๗ 
 กฎของลูกเสือ(Scout Law) ๔๘ 
เคร่ืองแบบบุคลากรทางลูกเสือ ๕๒ 
เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๕๖ 
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา ๕๙ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าสมุทร ๖๗ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าอากาศ ๗๓ 

 

ฉ 



 

  
 ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย 

ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกจิการนกัเรียน  

สารบัญ(ต่อ) 
 หน้า 

เคร่ืองแบบลูกเสือ ๗๙ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือ เหล่าเสนา ๘๑ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือ เหล่าสมุทร ๘๕ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือ เหล่าอากาศ ๙๑ 
เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ 
ส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

๙๔ 

เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือและ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยพิเศษ 

๙๕ 

เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ ๑๐๔ 
 เคร่ืองหมายจังหวัด ๑๐๕ 
 เคร่ืองหมายหมู่ ๑๑๓ 
 เคร่ืองหมายชั้น ๑๒๗ 
 เคร่ืองหมายประจ าการ ๑๒๙ 
 เคร่ืองหมายสังกัด ๑๓๐ 
 เคร่ืองหมายภาษาต่างประเทศ ๑๓๒ 
 เคร่ืองหมายนายหมู่และรองนายหมู่ ๑๓๓ 
 เคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง ๑๓๘ 
เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๓๙ 
 เคร่ืองหมายประจ าต าแหน่ง ๑๔๒ 
 เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือ ๑๔๕ 
ต าแหน่งทางการลูกเสือ ๑๔๘ 
ธงลูกเสือ ๑๕๐ 
 ธงประจ าคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑๕๑ 
 ธงลูกเสือประจ าจังหวัด ๑๕๒ 
 ธงประจ ากลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ ๑๕๕ 
 ธงประจ าหมู่ลูกเสือ ๑๖๓ 
 

 

ช 



 

  
 สารานุกรมลูกเสือ 

Scout Encyclopedia  

สารบัญ(ต่อ) 
 หน้า 

ธรรมเนียมของลูกเสือ ๑๗๙ 
 การสัมผัสมือ ๑๗๙ 
 การแสดงความชื่นชมยกย่อง(Yell) ๑๘๒ 
 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน(The Good Turn) ๑๘๒ 
แบบพิมพ์ลูกเสือ ๑๘๔ 
ประเภทลูกเสือ ๒๐๐ 
ประวัติลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ๒๐๒ 
ผ้าผูกคอลูกเสือ ๒๐๙ 
ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๑๓ 
ผ้าผูกคอพิเศษ ๒๑๔ 
รหัสของลูกเสือ ๒๑๗ 
หมวกลูกเสือ ๒๑๙ 
หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒๒๒ 
หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ ๒๒๕ 
หมู่ลูกเสือ ๒๒๖ 
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ๒๒๘ 
น้อมร าลึก ๒๓๑ 
คณะกรรมการและคณะท างานโครงการจัดท าและผลิตสารานุกรมลูกเสือ ๒๓๒ 
ผู้เขียนสารานุกรม ๒๓๕ 
ผู้ให้ความร่วมมือในการจัดท าภาพประกอบและต้นฉบับ ๒๔๑ 
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รูปที่ ๑  พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  
ทรงฉลองพระองค์ในชุดเครื่องแบบเสือป่าม้าหลวง รักษาพระองค ์

 
 
 

๑ 



สารานุกรมลูกเสือ 
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พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดศีรีสินทรมหาวชิราวุธ ฯ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖   

 

พระราชสมภพ  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง(พระองค์เจ้า
เสาวภาผ่องศรี) มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระบรมราชชนนี คือ 
 ๑.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย  กรมพระเทพนารีรัตน์(พ.ศ. ๒๔๒๑-
๒๔๓๐)  
 ๒.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๒๓-๒๔๖๘)  
 ๓.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธ ารง (พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๓๐)  
 ๔.  จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก       
ประชานาถ (พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๖๓)  
 ๕.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ (พ.ศ. ๒๔๒๘-๒๔๓๐)  
 ๖.  พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา 
(พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๖๗)  
 ๗.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย                  
(พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๖๖) และ  
 ๘.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๘๔) 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่  ขึ้น ๒ ค่ า           
ปีมะโรง ตรงกับวันที่  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙  ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายมหา
วชิราวุธ  เอกอรรคมหาบุรุษย์บรมนราธิราช จุฬาลงกรณนาถราชวโรรส มหาสมมติขัตติยพิสุทธิ์   
บรมมกุฎสุริยสันตติวงศ์ อดิศัยพงศ์วโรภโตสุชาติ คุณสังกาศวิมลรัตน์ ทฤฆชนมสวัสดิ ขัตติยราช
กุมาร" 
 

พระราชอิสริยยศ 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ มีพระชนมายุ ๘ พรรษา ได้ทรงรับสถาปนาพระอิสริยยศ เป็น “สมเด็จ     
เจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดี”  มีพระเกียรติยศเป็นที่ ๒ รองจากสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิศ ผู้ทรง
ด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
 

๒ 
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ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ ๒  ได้ทรงรบัสถาปนาพระอิสริยยศ เป็น  
“สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวารวดี” 

 
 

รูปที่ ๓ พระชนมายุ ๘ พรรษา 

 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ได้สิ้นพระชนม์ลง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แทนสืบต่อมา ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ ๑๔ พรรษา 
 

การศึกษา 
 การศึกษาเบื้องต้นของพระองค์นั้น ได้ทรงศึกษาภาษาไทยกับ พระมนตรีพจนกิจ  (ม.ร.ว.เปีย 
มาลากุล ต่อมาได้เลื่อนป็นพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ และเจ้าพระยาสมเด็จพระเสด็จสุเรนทราธิบดี 
ตามล าดับ)  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เสด็จออกไปทรงศึกษาวิชาการ
เพิ่มเติม ณ ประเทศอังกฤษ ขณะนั้นพระชนมายุได้  ๑๓ พรรษา มีผู้ร่วมโดยเสด็จคือพระองค์เจ้า
อาภากรเกียรติวงศ์ (ต่อมาคือ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ )ไปใน
โอกาสนั้นด้วย  ระหว่างที่ประทับอยู่ที่เมืองแอสคอท (Ascot) นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ได้สิ้นพระชนม์ลง พระองค์จึงทรงได้รับการสถาปนาเฉลิม      
พระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สืบแทนสมเด็จพระเชษฐา 
 การศึกษา ณ ต่างประเทศของพระองค์นั้น ได้เร่ิมต้นด้วยทรงศึกษาภาษาอังกฤษเบื้องต้น                
ที่เมืองแอสคอท (Ascot) ต่อมาได้ทรงศึกษาวิชาการทหารบกกับพันโท ซี. วี. ฮูม (C. V. Hume) 
นายทหารปืนใหญ่แห่งกองทัพอังกฤษ ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงอังกฤษได้ทรงจัดส่งมาถวาย และ          

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

 
 

รูปที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮอร์ส 
 

 

รูปที่ ๕ เครื่องหมายประจ ากรมทหารราบเบาเดอร์รัม 
 

เมื่อทรงส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแซนด์เฮอร์ส (Sandhurst) ได้เสด็จไปรับราชการประจ ากรม
ทหารราบ นามว่า “กรมทหารราบเบาเดอร์รัม”  
 

 
 

รูปที่ ๖ ฉลองพระองค์ชุดทหารราบเบาเดอร์รัม 

 
 

รูปที่ ๗ ทรงศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด 
 

 หลังจากได้ทรงศึกษาและฝึกฝนในวิชาการทหารแล้ว เสด็จเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด(Oxford) เมื่อส าเร็จการศึกษาและ
ได้ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนการยิงปืนที่ไฮต์ (Hythe) จนได้รับประกาศนียบัตรแม่นปืนจากโรงเรียน
แห่งนี้  ต่อจากนั้นเสด็จไปฝึกหัดวิชาการทหารปืนใหญ่ที่เมืองโอคแฮมป์ตัน(Okehampton) รวมเวลาที่
ทรงศึกษาวิชาการอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ นานถึง ๙ ปี  

๔ 
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 อนึ่ง ในระหว่างที่ทรงรับราชการประจ าอยู่ ณ กรมทหารราบเบาเดอร์รัมนั้น ได้เกิดสงคราม
บัวร์ขึ้น  รัฐบาลอังกฤษต้องสูญเสียก าลังพลไปในการท าสงครามเป็นอันมาก ในขณะนั้นเองได้ทรง
แสดงออกซึ่งความกล้าหาญองอาจเยี่ยงชายชาติทหารอย่างแท้จริง ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยทรง
อาสาสมัครไปรบแนวหน้ากับกรมทหารที่ทรงสังกัดอยู่ แต่รัฐบาลอังกฤษไม่สามารถสนองให้สมดั ง
พระราชหฤทัยได้ เพราะติดขัดด้วยทางรัฐประศาสนโยบายเป็นข้อส าคัญ  การแสดงออกของพระองค์
คร้ังนั้นได้ก่อให้เกิดความสรรเสริญชื่นชมในวงการเป็นอันมาก 
 

เสด็จนิวัตรพระนคร 
 หลังจากที่ทรงส าเร็จการศึกษาแล้วได้เสด็จออกจากกรุงลอนดอนโดยขบวนรถไฟที่สถานี 
วอร์เตอร์ลู พร้อมด้วยเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ๑ และข้าราชการที่ตามเสด็จ เมื่อไปถึง  
เซาธ์แธมป์ตัน ทรงเรือพระที่นั่ง ที่เป็นเรือเมล์ใหญ่ของบริษัทเยอรมัน ชื่อ “ฟิสต์บิสมาร์ค”ไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อทอดพระเนตรการปกครองและการท านุบ ารุงบ้านเมือง  ต่อจากนั้นเสด็จออกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังประเทศญ่ีปุ่น โดยเรือ “เอมเปรส” ของบริษัทคานาเดียนปาซิฟิค เพื่อ
ทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น 
 

 
รูปที่ ๘  ฉลองพระองค์แบบญีปุ่่น 

 

จากนั้นทรงเสด็จออกจากประเทศญ่ีปุ่น โดยเรือพระที่นั่ง “มหาจักรี” ได้แวะประทับแรม ณ ฮ่องกง    
๓ วัน และออกเดินทางกลับพระนคร ถึงเกาะสีชังเมื่อวันที่ ๒๗  มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕  และวันที่  
๒๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๔๕ เวลา ๖ นาฬิกาเศษ เรือพระที่นั่งถึงปากน้ าเจ้าพระยา เมื่อผ่านป้อมผีเสื้อ 
ได้มีการยิงสลุตถวายความเคารพอย่างอึกทึกกึกก้อง  ขณะเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกจากกรุงเทพ ฯ โดยรถไฟสายปากน้ า  เพื่อคอยรับเสด็จสมเด็จพระบรม    
โอรสาธิราช ณ เมืองสมุทรปราการ ได้ประทับเรือกลไฟชลยุทธเข้าไปเทียบเรือพระที่นั่งมหาจักรี โดย

                                                 
๑ขณะนั้นยังทรงด ารงพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ 

๕ 
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้มาเฝ้าคอยรับเสด็จที่บันไดเรือ เมื่อเสด็จขึ้นประทับเรียบร้อยแล้ว      
เรือพระที่นั่งมหาจักรี ถอนสมอมุ่งหน้าสู่พระมหานครถึงท่าราชวรดิษฐ์ เมื่อเวลา ๑๑ นาฬิกา  
 

 
 

รูปที่ ๙ เสดจ็นิวัตรกลบัพระนคร 
 

รับราชการ 
 พอเสด็จกลับมาถึงกรุงเทพพระมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง    
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เข้ารับราชการทหาร ได้ทรงปฏิบัติพระราชภาระในหน้าที่ราชการได้ผลดี
เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันมาก จึงได้ทรง      
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ด ารงพระยศเป็นนายพลเอกราชองครักษ์ ต าแหน่งจเรทหารบก และทรง
บัญชาการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ด้วย 

 
 

รูปที่ ๑๐  ด ารงพระยศเปน็นายพลเอกราชองครักษ์ ต าแหน่งจเรทหารบก และ 
ทรงบัญชาการกรมทหารมหาดเลก็รักษาพระองค ์

๖ 
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 เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งปวงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คน
ทั้งหลาย  ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป คร้ังที่ ๒  จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ มีพระราชอ านาจสิทธิขาดในราชการ
แผ่นดินทั้งปวง 

ทรงผนวช 
 

 
 

รูปที่ ๑๑  ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๔๗ 

           ระหว่ างที่ ยั งทรงด ารงพระอิส ริยยศ เป็น
มกุฎราชกุมาร ได้ทรงแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดี  โดยการเสด็จออกทรงผนวช ณ พระอุโบสถ             
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จมาประทับ                
จ าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศน์วิหาร ทรงอยู่ในสมณเพศ
ได้  ๑ พรรษา ก็ลาผนวช 

 

เถลิงถวัลยราชสมบัติ 
 

 
 

รูปที่ ๑๒  พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพธีิบรมราชาภิเษก 
ที่มา : สมุดภาพสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ 

 ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๔๕๓  เสนาบดีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้น้อยทั้งหลาย ได้ไปเข้าเฝ้าคอยฟังพระอาการ

๗ 
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ประชวรน้ัน  ได้ประชุมพร้อมกันโดยสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ซึ่งเป็นพระบรม
วงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่สูงสุดในที่นั้น ได้ทูลอัญเชิญเสด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร        
ไปประทับเป็นประธานในที่ประชุม แล้วสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงคุก       
พระชงฆ์ลงกราบถวายบังคมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช อัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราช
สันติวงศ์ สนององค์สมเด็จพระบรมชนกนาถต่อไป  จากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชการ
ทั้งปวงที่ร่วมอยู่ในที่นั้น กราบถวายบังคมโดยทั่วกัน 
 ขณะที่เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้น ทรงมีประชนมายุได้ ๓๐ พรรษา เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์   เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ปีจอ พุทธศักราช ๒๔๕๓              
มีพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า  “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ          
เอกอรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช พินิตประชานาถมหาสมมตวงศ์ อดิศัยพงษวิมลรัตนวรขัตติราชนิก
โรดม  จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราหณี จักรีบรมนารถจุฬาลงกรณ
ราชวรางกูร บรมมกุฏนเรนทรสูรสันตติวงศวิสิฐสุสาธิตบุรพาธิการอดุลยกฤษฎาภินิหารอดิเรก       
บุญฤทธิ์ ธัญลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโน ตมางคประณตบาทบงกชยุคล ประสิทธิ
สรรพศุภผลอุดมบรมสุขุมาลย์ ทิพยเทพาวตารไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ บุริม
ศักดิสมญาเทพวาราวดี ศรีมหาบุรุษสุตสมบัติ เสนางคนิกรรัตน์อัศวโกศล ประพนธปรีชามัทวสมาจาร 
บริบูรณ์คุณสารสยามาทินครวรุตเมกราชดิลก  มหาปริวารนายกอนันต มหันตวรฤทธิเดช  สรรพ
วิเศษศิรินธร บรมชนกาดิศรสมมต ประสิทธิวรยศ มโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเสวตฉัตราดิฉัตร  
ศิริรัตโนปลักษณมหาบรมราชาภิเศกาภิสิต  สรรพทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร 
มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนารถอาชาวไศรยพุทธาธิไตรรัตน์สรณารักษ์ อดุลยศักดิ
อรรคนเรศราธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤไทย  อโนปไมยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิเบนทร์ 
ปรเมนทรมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตรพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”   (ราชกิจจานุเบกษา :๒๔๕๓) 
 ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
จัดตั้งกองเสือป่าเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ หลังจากนั้นอีก ๒ เดือน ทรงจัดตั้ง        
กองลูกเสือขึ้นในประเทศไทย เป็นคร้ังแรกที่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย    
ในปัจจุบัน) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ ขนานนามว่า กองลูกเสือกรุงเทพ ฯ ที่ ๑   ลูกเสือ   
คนแรกคือ " นายชัพน์  บุนนาค " (ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นนายลิขิต สารสนอง) เพราะเป็น     
ผู้กล่าวค าสาบานต่อหน้าพระพักตร์ได้เป็นคนแรก จึงมีพระบรมราชโองการว่า "อ้ายชัพน์เอ็งเป็น
ลูกเสือแล้ว"  พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ หนังสือชื่อ " แบบสั่งสอนเสือป่าและลูกเสือ " เพื่อใช้
เป็นแบบเรียนในการอบรมลูกเสือ  
 

๘ 
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รูปที่ ๑๓   นายชัพน์  บุนนาค 

 
 

รูปที่ ๑๔  โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
  

 กิจการลูกเสือเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะพระองค์ท่านทรงด าเนินการด้วยพระองค์เอง             
เป็นต้นว่า ทรงตราระเบียบข้อบังคับลักษณะการปกครอง ทรงฝึกอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เอง             
โดยตลอด ในระหว่างรัชกาลของพระองค์ ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือสยาม
อย่างยิ่ง  ทรงจัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ และพระองค์ทรงด ารงต าแหน่ง
สภานายก ทรงวางนโยบายให้มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในโรงเรียนต่าง ๆ  ทรงรับกองลูกเสืออังกฤษ 
The South-West London Troop ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นกองลูกเสือในพระองค์แห่งพระเจ้า
แผ่นดินกรุงสยาม (The King of Siam's Own ) กับพระราชทานตราเคร่ืองหมายประจ ากองด้วย เป็น     
รูปช้างเผือกยืนบนธงพื้นสีแดง ซึ่งเป็นรูปคล้ายธงช้างเดิม ต่อมากองลูกเสือนี้ได้ขยายตัวเป็นกลุ่มและ
เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น The First Balham and Tooting Scout Group. (The King of Siam's Own) โดย
ยังคงใช้ตราช้างยืนบนพื้นสีแดง เป็นตราประจ ากลุ่มสืบมาและใช้ชื่อย่อของกลุ่มว่า K.S.O. ซึ่งย่อมา
จากค าว่า The King of Siam's Own  
 

 
 

รูปที่ ๑๕ ลูกเสือของกองลูกเสือในพระองค ์

แห่งพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยาม         

 
 

รูปที่ ๑๖  สมาชิกของ K.S.O. 

 
  

๙ 
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 กิจการลูกเสือขยายไปตามมณฑลต่าง ๆ ทั้ง ๑๘ มณฑล  ทรงโปรดให้กองลูกเสือบางกอง           
เข้าฝึกซ้อมร่วมกับกองเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์  พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชทานธงประจ ากองแก่
กองลูกเสือมณฑลกรุงเทพ ฯ และกองลูกเสืออ่ืนๆ  กองลูกเสือที่ได้รับพระราชทานธงประจ ากอง             
ในรัชกาลของพระองค์ นอกจากกองกรุงเทพ ฯ ที่ ๑ (ลูกเสือหลวง) ดังกล่าวแล้ว ได้แก่ กองลูกเสือ
มณฑลนครชัยศรีที่ ๑ (พระปฐมวิทยาลัย) พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๗ เนื่องใน
การเสด็จทอดพระเนตรการประลองยุทธเสือป่าและลูกเสือ  กองลูกเสือมณฑลนครศรีธรรมราช 
พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๕๘ ในคราวเสด็จประพาสปักษ์ใต้ กองลูกเสือมณฑล
ปัตตานี พระราชทานเมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๕๘ กองลูกเสือมณฑลภูเก็ตพระราชทาน           
เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๔๕๘ และกองลูกเสือมณฑลราชบุรี พระราชทานเมื่อวันที่                       
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 บุคคลทั้งสามต้องอยู่ในน้ าเป็นเวลานาน ๘ ชั่วโมง 
จนกระทั่งรุ่งเช้า จึงมีเรือ กลไฟชื่อ“ฮอลวาด”ได้แล่นไปพบเข้า และน าตัวไปส่งที่เกาะสีชัง 
 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้ทรงเปลี่ยนค าน าหน้าพระปรมาภิไธยของพระองค์ใหม่  ว่า 
“พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ อรรคมหาบุรุษบรมนราธิราช  พินิตประชานาถ
มหาสมมตวงศ์ ฯลฯ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ราชกิจจานุเบกษา :๒๔๕๙) และโปรดให้มี            
การประชุมสภานายกกรรมการจัดการลูกเสือมณฑลต่างๆ พร้อมด้วยสภากรรมการกลางขึ้นเป็น     
คร้ังแรก   ณ สโมสรเสือป่าสวนดุสิต และได้เสด็จมาประทับเป็นประธานที่ประชุมด้วยพระองค์เอง 
โปรดให้ตั้ง "กองฝึกหัดผู้ก ากับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์" ขึ้นในบริเวณสโมสรเสือป่า เป็น    
ส านักศึกษาวิชาผู้ก ากับลูกเสือทั่วไป  พ.ศ. ๒๔๖๓ ส่งผู้แทนลูกเสือไทย ๔ คน เข้าร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือโลกคร้ังแรกที่ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยคัดเลือกจากนักเรียนกระทรวง
ธรรมการ ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นผู้แทนคือ นายสวัสดิ์ สุมิตร นายศิริ หัพนานนท์  
นายส่ง เทพาสิต และนายศิริ  แก้วโกเมน 
 พ.ศ.  ๒๔๖๕ คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะลูกเสือโลก เป็นกลุ่มประเทศที่ ๓            
ของโลก   

๑๐ 
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รูปที่ ๑๗ ใบประกาศของส านักงานลูกเสือโลก ในการเข้าเปน็สมาชิกลูกเสือ 

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 โดยได้อัญเชิญพระบรมศพไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวม                  
พระชนมพรรษาได้ ๔๖ พรรษาและเสด็จด ารงสิริราชสมบัติได้ ๑๖ พรรษา (ราชกิจจานุเบกษา : 
๒๔๖๘) 
 พระองค์ท่านทรงมีพระราชด ารัสในพระราชพินัยกรรม  (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ๒๕๕๒)  เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๔๖๓ ที่เกี่ยวกับ
ลูกเสือ กล่าวคือ ในการแห่พระบรมศพ ขอให้จัดให้มีเสือป่า และลูกเสือเข้าสมทบกระบวนด้วย 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์จักรีที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ประกอบพระราชพินัยกรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

๑๑ 
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พระราชประสงค์ที่จะทรงขจัดปัญหาต่าง ๆ  อันจะเกิดขึ้นได้ภายหลังเมื่อพระองค์สวรรคต  พระราช
พินัยกรรมใน      รัชสมัยของพระองค์มีปรากฏอยู่  ๒ เร่ือง ได้แก่ 
 -  พระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ในการที่จะจัดงานพระบรมศพของพระองค์             
พ.ศ. ๒๔๖๓ 
 -  พระราชพินัยกรรมว่าด้วยรัชทายาทในการสืบราชสันตติวงศ์  พ.ศ.  ๒๔๖๘ 
 พระราชพินัยกรรม พ.ศ.  ๒๔๖๓  เป็นพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ในการที่จัด
งานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลักฐานปรากฏดังต่อไปนี้ :- 
 “๑๒.  ในกระบวนแห่นี้นอกจากทหาร ขอให้จัดมีเสือป่าและลูกเสือเข้ามาสมทบกระบวนด้วย 
และขอให้นักเรียนโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ากระบวนด้วย”  

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต  การสืบราชสันตติวงศ์และการจัดงาน
พระบรมศพนั้นได้ด าเนินตามพระราชประสงค์แห่งพระราชพินัยกรรมของพระองค์ด้วยประการ     
ทั้งปวง 
 

 
 

รูปที่ ๑๘  พระมหาพิชัยราชรถพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ข่าวพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จสวรรคต. 
(๒๔๖๘, ๖ ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, หน้า ๒๗๐๓. 

คณะเจริญรอยพระยุคลบาท. (๒๕๒๔).  รายงานการค้นคว้า เร่ืองราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จ       
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีประเทศอังกฤษ ฯลฯ . กรุงเทพ ฯ : บริษัทโรงพิมพ์ ไทยวัฒนา
พาณิช จ ากัด. 

๑๒ 
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ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย. (๒๔๕๓, ๔ ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เล่ม ๒๗, ตอน๐ ง, หน้า 
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กองและกลุ่มลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 กองลูกเสือ  ประกอบด้วย หมู่ของลูกเสือประเภทเดียวกันมารวมกันตั้งแต่ ๒ - ๖ หมู่ 
 กลุ่มลูกเสือ ประกอบด้วยกองลูกเสือ ๔ ประเภท คือ กองลูกเสือส ารอง กองลูกเสือสามัญ  
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกันประเภทละ ๑ กอง เป็นอย่างน้อย  หรือ
ประกอบด้วยลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ ๔ กองขึ้นไป หรือถ้ามีลูกเสือ ๒ - ๓ ประเภท ต้องมีประเภท
ละ ๒ กองขึ้นไป  กลุ่มลูกเสือที่ประกอบด้วยลูกเสือทั้ง ๔ ประเภท เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือที่สมบูรณ์”  
 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ เป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 
 

ความเป็นมา 
 ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากิจการลูกเสือก่อตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ส าหรับกองลูกเสือนั้นพระองค์ท่านได้ทรงบัญญัติไว้ใน ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ 
ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หมวดที่ ๔ การปกครองกองลูกเสือ ไว้ดังนี้ 
  “ข้อ ๒๒  กองลูกเสือจัดให้ตั้งขึ้นที่ตามโรงเรียนฤๅสถานที่แห่งใดแห่ง ๑ ตามแต่สภา
กรรมการของมณฑลจะเห็นสมควร  และด้วยความแนะน าของผู้ตรวจการประจ ามณฑล  เมื่อตกลงว่า
จะตั้งกองขึ้นแห่งใดให้สภากรรมการมณฑลบอกมายังสภากรรมการกลาง เพื่อรับอนุญาตก่อนจึง
ตั้งขึ้นได ้
  ข้อ ๒๓  กองลูกเสือ กอง ๑ ให้มีผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้บังคับบัญชา กับให้มีรองผู้ก ากับอีก
คน ๑ ฤๅ ๒ คน ตามแต่จะเหมาะแก่การ  แต่อย่างไร ๆ ต้องมีรองผู้ก ากับคน ๑  เปนอย่างน้อย  เพื่อจะ
ได้ท าการผลัดเปลี่ยนกันได้ 
  ข้อ ๒๔  กอง ๑ ให้แบ่งลูกเสือเปนหมู่ตั้งแต่ ๓ หมู่ขึ้นไป และให้หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ ถึง  
๘ คน ใน ๖ หรือ ๘ คนนั้นให้เปนนายหมู่ ๑ รองนายหมู่ ๑ เพื่อจะได้ท าการผลัดเปลี่ยนกันได้” 
 

 
 

รูปที่ ๑๙  กองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร ์

 ๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

การเรียกช่ือกองและกลุ่มลูกเสือ  
 กองและกลุ่มลูกเสือจัดแบ่งตามเหล่าและประเภทของลูกเสือ ดังนี้ 
  กองลูกเสือส ารอง  ประกอบด้วยหมู่ลูกเสือ ๒ หมู่ และไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่หนึ่ง มีลูกเสือ            
๔-๖ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่  เกณฑ์อายุลูกเสือส ารอง  อายุ  ๘ ปี ไม่เกิน ๑๑ ปี๓ 
  กองลูกเสือสามัญ  ประกอบด้วยลูกเสือ  ๒ – ๖ หมู่  หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ – ๘ คน รวมทั้ง
นายหมู่และรองนายหมู่  เกณฑ์อายุของลูกเสือสามัญ  อายุ ๑๑ ปี ถึง ๑๖ ป ี
  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบด้วยลูกเสือ  ๒ - ๖ หมู่  หมู่หนึ่งมีลูกเสือ ๖ - ๘ คน 
รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่  เกณฑ์อายุของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  อายุ ๑๔ ปี ถึง ๑๘ ปี 
  กองลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยลูกเสือวิสามัญอย่างน้อย ๑๐ คนไม่เกิน ๔๐ คน                  
กองลูกเสือวิสามัญจะแบ่งเป็นชุดหรือหมู่ ตามความต้องการก็ได้ และควรมีลูกเสือวิสามัญชุดหรือ           
หมู่ละ ๔ - ๖ คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ด้วย  เกณฑ์อายุของลูกเสือวิสามัญ  อายุ ๑๖ ปี ถึง 
๒๕ ปี  
 การเรียกชื่อกองลูกเสือทุกเหล่าและประเภท ให้เรียกชื่อกองลูกเสือตามชื่อโรงเรียนห รือ
สถานศึกษา  เช่น กองลูกเสือโรงเรียน...   ล าดับของกองลูกเสือ  เรียกตามล าดับหมายเลข เช่น กอง
ลูกเสือโรงเรียน...ที่ ๑ เป็นต้น ส าหรับเหล่าอื่น ๆ ให้ระบุเหล่า  
 โรงเรียนใดมีจ านวนลูกเสือน้อยไม่สามารถตั้งเป็นกลุ่มลูกเสือได้ ให้ตั้งเป็นกองลูกเสือ                  
เรียกตามประเภทของลูกเสือและหมายเลขประจ ากอง ตั้งแต่หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔ เช่น  “กองลูกเสือ
สามัญ......ที่ ๑ โรงเรียน..........” เป็นต้น 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
เสทื้อน  ศุภโสภณ. (๒๕๐๔). พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติ

การลูกเสือไทย.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.  ๕๐๙.  พิมพ์คร้ังที่ ๑๗. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์                 
องค์การค้าคุรุสภา. 

                                                 
๒ หมู่เนตรนารีสามัญ หมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และหมู่เนตรนารีวิสามัญ เหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ ใช้ตามหมู่
ลูกเสือเหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ 
๓ ในทางปฏิบัติ การจัดประเภทตามช่วงช้ันในระบบการศึกษาภาคบังคับ คือ ลูกเสือส ารอง ช่วงช้ันที่ ๑ (ป.๑ - ๓) 
ลูกเสือสามัญ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ๖) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.๑ - ๓) และลูกเสือวิสามัญ (ม.๔- ๖ หรือ ปวช.-ปวส. 
หรือระดับอุดมศึกษา)  
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การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ความหมาย 
               การยกย่องเชิดชูเกียรติ   หมายถึง   การยกย่องชื่อเสียง การกระท าของลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ประกอบคุณงามความดีในกิจการลูกเสือ ให้มีความนับน่าถือตา 
และเป็นที่ยอมรับ ส าหรับกิจการลูกเสือนั้น การยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และ บุคลากรทางลูกเสือ  รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการลูกเสือให้ปรากฏ ซึ่งได้อาศัยความตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ   
 

ความเป็นมา 
 การยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ คร้ังแรกของประเทศเกิดขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การประกาศเป็น
พระบรมราชโองการลงในราชกิจจานุเบกษา  การแจ้งความดีความชอบ ในจดหมายเหตุเสือป่า  หรือ
การติดประกาศลงในแผ่นทองและหนังสุวาน (หนังหมา)ส าหรับผู้ที่กระท าความผิด และ                      
การพระราชทานเหรียญราชนิยม 
 ซึ่งในปัจจุบัน ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ  และบุคลากรทางการลูกเสือ ดังนี ้
 การยกย่องเชิดชูเกียรติลูกเสือ 
  ๑.   เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 
 การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ 
  ๑.  เหรียญลูกเสือสดุดี 
  ๒.  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 
  ๓.  เหรียญลูกเสือยั่งยืน 
  ๔.  เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ    
หมายเหตุ   เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ และเข็มลูกเสือสมนาคุณนั้น ส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติก าลังปรับปรุงแก้ไข และออกระเบียบใหม่ 
 
 
 
 
 

 ๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เหรียญลูกเสือสดดุ ี
ความหมาย 
 เหรียญลูกเสือสดุดี๔  เป็นเหรียญส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการ  
จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๐๗  เช่นเดียวกับเหรียญลูกเสือสรรเสริญ   
 

ลักษณะ  
 เป็นเหรียญเงินลักษณะกลมรี มีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร  ขนาดยาว ๓.๒ เซนติเมตร 
ด้านหน้า มีหน้าเสือประกอบวชิระสีเงิน  ริมขอบส่วนบนมีอักษร “ลูกเสือ”  และส่วนล่าง มีอักษร 
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ”  หน้าเสือประกอบวชิระ และตัวอักษรเป็นลายดุน  ด้านหลัง เป็นพื้นเกลี้ยงจารึก
นามของผู้ได้รับพระราชทาน และวันที่พระราชทาน  ส่วนบนมีห่วงห้อยแพรแถบขนาดว้าง          
๒.๔ เซนติเมตร  มีริ้วสีเหลืองขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร  อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีร้ิวสีด าขนาดกว้าง 
๖ มิลลิเมตร เหรียญลูกเสือสดุดีแบ่งเป็น ๓ ชั้น ดังนี ้
 ชั้นที่ ๑ มีเข็มวชิระ ท าด้วยโลหะสีเงิน ประดับแพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง ๑ เข็ม  
 ชั้นที่ ๒ มีเข็มหน้าเสือ  ท าด้วยโลหะสีเงิน ประดับแพรแถบตรงกึ่งกลางในแนวทางดิ่ง ๑ เข็ม 
 ชั้นที่ ๓ ไม่มีเข็มวชิระ และเข็มหน้าเสือ 
 

 
รูปที่ ๒๐  เหรียญลูกเสือสดุดี              

ช้ันที่ ๑ 

 
รูปที่ ๒๑  เหรียญลูกเสือสดุดี              

ช้ันที่ ๒ 

 
รูปที่ ๒๒  เหรียญลูกเสือสดุดี               

ช้ันที่ ๓ 
 

การพระราชทาน 
 พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอ่ืน บรรดาที่มี       
อุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือผู้ที่ได้อุทิศก าลังกาย หรือก าลังความคิด ในการประกอบกิจให้
บังเกิดคุณประโยชน์แก่กิจการลูกเสือ  ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 

                                                 
๔
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ : หน้า ๑๘ 

 ๗ 
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เหรียญลูกเสือสรรเสริญ 
ความหมาย 
 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ๕ เป็นเหรียญส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการ  
สร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๐๗  พระราชทานแก่ ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
 

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

 
 

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

 
 

รูปที่ ๒๔  เหรียญราชนิยม 

 เหรียญราชนิยม ได้พระราชทานสืบทอดกันมาจนถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล จึงยกเลิกไป  ภายหลังจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเหรียญลูกเสือสรรเสริญแทน
จนถึงปัจจุบัน 
 
 
                                                 
๕

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ : หน้า ๑๗ 

 ๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

ลักษณะ  
 เป็นเหรียญเงินลักษณะกลมรี 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                 
มีร้ิวสีด าขนาดกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร   อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีร้ิวสีเหลืองขนาดกว้าง ๖ มิลลิเมตร 
เหรียญลูกเสือสรรเสริญ แบ่งเป็น ๓ ชั้น ดังนี้ 
 ชั้นที่  ๑ มีเฟลอร์เดอลีส์  (flurdelys) ท าด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบ ๒ ดอก ตาม
แนวนอน 
 ชั้นที่ ๒ มีเฟลอร์เดอลีส์ (flurdelys) ท าด้วยโลหะเงิน ประดับที่แพรแถบตรงกึ่งกลาง ๑ ดอก 
 ชั้นที่ ๓ ไม่มีเฟลอร์เดอลีส์ (flurdelys)  ประดับที่แพรแถบ 
 

 
รูปที่ ๒๕  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  

ช้ันที่ ๑ 

 
รูปที่ ๒๖ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  

ช้ันที่ ๒ 

 
รูปที่ ๒๗  เหรียญลูกเสือสรรเสริญ  

ช้ันที่ ๓ 
 

การพระราชทาน 
 พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่  ๑ – ๓  ตามก าหนดเกณฑ์ การท าความดี
ความชอบ ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 

 ๙ 
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เหรียญลูกเสือยั่งยนื 
 

ความหมาย 
 เหรียญลูกเสือยั่งยืน๖ เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบ
ในราชการ  ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า
ปี ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ท างานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการ
ลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด 
 

ลักษณะ  
 เป็นเหรียญเงิน รูปหกเหลี่ยมตัวเหรียญหมุนได้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๓ เซนติเมตร  มี
มุมแหลมอยู่ด้านบนติดกับห่วงห้อยร้อยแพรแถบ มีขอบสองชั้น ด้านหน้า กลางเหรียญ มีหน้าเสือ
ประกอบวชิระท าเป็นลายดุน ภายในกรอบเป็นวงกลม ยกระดับพ่นทรายด้าน  ด้านหลัง เป็นตรา   
คณะลูกเสือแห่งชาติ ขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “บ าเหน็จแห่งความยั่งยืน” อยู่บนพื้นพ่นทราย
ด้าน ด้านบนแพรแถบเป็นเข็มกลัดมีลักษณะเป็นแถบโลหะสีเงิน ภายในมีข้อความว่า “เสียชีพอย่า  
เสียสัตย์”  ล้อมด้วยรูปเกลียวเชือกผูกเป็นปมเงื่อนพิรอด แพรแถบกว้าง ๓ เชนติเมตร มีร้ิวสีแดงกว้าง 
๑๑ มิลลิเมตร อยู่กลาง ริมทั้งสองข้างมีร้ิวสีด ากว้าง ๓ มิลลิเมตร ถัดจากร้ิวสีด าเป็นร้ิวสีขาวกว้าง ๒ 
มิลลิเมตร และร้ิวสีเหลืองอยู่ริมแพรแถบกว้าง ๔.๕ มิลลิเมตร ประดับที่อกเสื้อ เหนือกระเป๋าเบื้องซ้าย 
 

 
รูปที่  ๒๘  เหรียญลูกเสือยั่งยนื 

 
                                                 
๖
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ : หน้า ๒๐ 

๒๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรต ิ ลูกเสือสดุดีชัน้พิเศษ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ๗ เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ส าหรับพระราชทานเป็นบ าเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินประเภทหนึ่ง  โดยนับว่าเป็น
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ มีเพียงชั้นเดียว   
 

ความเป็นมา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๓๐ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๓๐ ในโอกาสครบรอบ 
๗๕ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย เมื่อปีพุทธศักราช 
๒๔๕๔  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสมหามงคลสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ  อีกทั้งเพื่อส่งเสริมก าลังใจแก่ผู้อุทิศตนให้กิจการลูกเสืออย่างแท้จริง 
 

 
รูปที่ ๒๙   สภานายกทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

อันเปน็สิริย่ิงรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษ  
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

 
 

 
รูปที่ ๓๐  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเปน็สิริ
ยิ่ง         รามกีรติ  ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษ 

 

ลักษณะ 
 ด้านหน้า มีลักษณะเป็นรูปกลมรี พื้นลงยาสีน้ าเงิน ขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร  ส่วนสูง ๓.๓ 
เซนติเมตร  กลางดวงตรามีหน้าเสือประกอบวชิระสีเงิน  ล้อมรอบด้วยเม็ดไข่ปลาสีทอง และมีรัศมีเงิน
โดยรอบแปดแฉก  คั่นด้วยกระจังสีทอง  เบื้องบนมีพระมหามงกุฎรัศมีฉลุโปร่ง และเลข “๙” สีทอง 
ด้านหลัง  กลางดวงตราเป็นดุม  พื้นลงยาสีม่วง มีตราของคณะลูกเสือโลก  เบื้องล่างมีอักษรสีเงินว่า  
                                                 
๗

 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ : หน้า ๑๖ 

๒  
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“ เราจะท านุบ ารุงกิจการลูกเสือตลอดไป ”  ที่ขอบส่วนบนของดวงตรามีห่วงห้อยแพรแถบ  ขนาด
กว้าง ๔ เซนติเมตร    มีริ้วสีเหลืองขนาดกว้าง ๒.๒  เซนติเมตร   อยู่ตรงกลาง ริมทั้งสองข้างมีร้ิวสีขาว
ขนาดกว้าง  ๓ มิลลิเมตร และร้ิวสีด าขนาดกว้าง ๖ มิลลิเมตร ใช้ห้อยกับแถบแพรแถบคล้องคอ 

               
เอกสารอ้างอิง 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑. (๒๕๕๑, ๔ มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ 

๔๒ ก หน้า ๙๒ – ๑๑๕. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

การลูกเสือ (Scouting) 
 

ความหมาย 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของค าว่า “ลูกเสือ”  หมายถึง เด็กและ
เยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่
เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”  
 การลูกเสือ หมายถึงกิจการที่น าเอา วัตถุประสงค์๘ หลักการ และวิธีการของขบวนการลูกเสือ
มาใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ไว้ในมาตรา ๘ ความว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี
และมีความเจริญก้าวหน้า...” 
 

ความเป็นมา 
 จากประสบการณ์การเป็นทหารท าการรบในอาฟริกาและอินเดีย บี - พี ได้น าเด็กมาฝึกอบรม 
เพื่อช่วยในการสงคราม ได้ผลดียิ่ง บี  - พี ได้เขียนหนังสือ คู่มือการสอดแนม (Aids to Scouting)                   
จนได้รับความนิยมและเกิดความคิดว่า หากน าเด็กมาพัฒนาเพื่อช่วยงานของส่วนรวมจะก่อให้เกิด
คุณประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อวันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม พ.ศ.  ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗) บี - พี ได้น าเด็กชายจ านวน 
๒๐ คน อายุระหว่าง ๙ - ๑๕ ปีไปอยู่ค่ายพักแรม ที่เกาะบราวน์ซี ตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ได้จัดให้
เด็กท ากิจกรรมกลางแจ้ง การอยู่ค่ายพักแรม วิชาเชิงพราน การช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือผู้อ่ืน 
การศึกษาภูมิประเทศ และธรรมชาติ   ในการอยู่ค่ายพักแรมสุดยอดของกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันจะ
มารวมอยู่ที่การชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่ง บี - พี ถือว่าเป็นหัวใจของกิจกรรมทั้งหลาย จบการชุมนุมรอบ
กองไฟด้วย การเล่านิทาน (Campfire yarn) ซึ่งส่วนใหญ่ บี - พี จะเล่าเร่ืองการผจญภัยในชีวิตจริงของ
ตนเอง หลังจากการอยู่ค่ายพักแรมแล้ว พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  มีความรับผิดชอบ 
มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเองและบิดา มารดา เป็นที่ชื่นชมของบิดา มารดา  ท าให้ บี  - พี เกิดแรง
บันดาลใจ น าประสบการณ์ที่ได้คร้ังนั้นมาเขียนเป็นคู่มือการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ชื่อ การลูกเสือ
ส าหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ (ค.ศ. ๑๙๐๘) ค าว่า Scouting จึงเกิดขึ้นใน
                                                 
๘ วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ   บี  - พี ผู้ก่อก าเนิดการลูกเสือได้ให้วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ คือ การพัฒนา
อุปนิสัยใจคอของเด็ก ๆ ในช่วงที่เหมาะสม คือ ช่วงที่พวกเขามีความพร้อมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ที่จะรับการช้ีน า
จากผู้อื่นในการพัฒนาตัวของเขาเอง เพื่อให้เป็นคนดีและสมาชิกที่ดีมีคุณค่าของสังคม ของประเทศชาติต่อไป… 
แปลโดย พลเรือเอก สุชาต ิ กลศาสตร์เสนี 

๒  
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ความหมายของการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อ่ืน รักชาติ
บ้านเมือง เป็นพลเมืองดี ฯลฯ  
 

    
  รูปที่ ๓๑  บี - พี พาเด็ก ๆ ขึ้นเรือไปเกาะบราวน์ซ ี

 
 

รูปที่ ๓๒ เกาะบราวน์ซ ี 
  

 
 

รูปที่ ๓๓  บี - พี จัดกิจกรรมใหเ้ดก็ ๆ ได้ฝึกทักษะ 

 
 

รูปที่ ๓๔  เต็นท์ที่ใช้ในการพักแรมที่เกาะบราวน์ซี 
  

 หลังจากที่หนังสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) ได้แพร่หลายเป็นที่นิยม
อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดกิจการลูกเสือขึ้นในหลายประเทศกระจายไปทั่วโลกดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

เอกสารอ้างอิง 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑. (๒๕๕๑, ๔ มีนาคม).  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ 

๔๒ ก หน้า ๙๒ - ๑๑๕ 

 

๒๔
  



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

การสวนสนาม 
ความหมาย 
 การสวนสนาม  เป็นระเบียบแถวอย่างหนึ่งที่ใช้ในพิธีการที่ส าคัญของกิจการลูกเสือ เป็นการ
รวมลูกเสือจ านวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม  เนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เช่น  วันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  (๑ กรกฎาคม ของทุกปี)  
 

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

 
 

รูปที่ ๓๕  การสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ  ๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๓  

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา : ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต ๑ 

 
 

รูปที่ ๓๖  การสวนสนามเนื่องในพิธีทบทวนค าปฏิญาณ
และเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย 

๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่มา : ลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

 
 
                                                 
๙
 คู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

๒๕ 
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ตัวอย่างการจัดแถวสวนสนาม  แถวตอนหมู่ 
วงดุริยางค์   

   

ป้ายชื่อกองลูกเสือ  
 

  ๕ ก้าว ๐ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 
 

 

  ๕ ก้าว 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

  ๕ ก้าว 

รองผู้ก ากับลูกเสือ   

  ๓ ก้าว 

กองลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ ๓๗  แผนผงัการจัดแถวสวนสนาม  แถวตอนหมู่ 
 

                                                                   
 
 
                                                 
๑๐

 ๑ ก้าวประมาณ  ๘๐  เซนติเมตร 

 

๒๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

ตัวอย่างการจัดแถวสวนสนาม  แถวหน้ากระดานหมู่ 
วงดุริยางค์   

   

ป้ายชื่อกองลูกเสือ  
 

  ๕ ก้าว   

ธงประจ ากองลูกเสือ 
 

 

  ๕ ก้าว 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

  ๕ ก้าว 

รองผู้ก ากับลูกเสือ   

  ๓ ก้าว 

กองลูกเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓๘  แผนผงัการจัดแถวสวนสนาม  แถวหน้ากระดานหมู ่

 

 
 
 
 
                                                 
๑๑

 ๑ ก้าวประมาณ  ๘๐  เซนติเมตร 

   

๒๗ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน. (๒๕๓๙). คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  

ลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์. (๒๕๕๓).  การสวนสนามเนื่องในพิธีทบทวนค าปฏิญาณ
และเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย   กรกฎาคม พ.ศ.  ๕๕๓.  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
www.thai-school.net/view_activities.php?ID=84403 (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๓).  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ . (๒๕๕๓).  การสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี  ๕๕๓.  ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช. 
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้ http://203.172.141.6/nsta1/index.php (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 

http://www.thai-school.net/view_activities.php?ID=84403
http://203.172.141.6/nsta1/index.php


 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

การแสดงความเคารพของลูกเสือ 
 

การแสดงความเคารพของลูกเสือส ารอง   
 การแสดงความเคารพของลูกเสือส ารอง๑๒ มีวิธีแสดงความเคารพ ๒  วิธี  คือ 

๑. แสดงความเคารพเป็นบุคคล 
๒. แสดงความเคารพเป็นหมู่ 

  .  แสดงความเคารพเป็นบุคคล  ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวกท าวันทยหัตถ์             
๒ นิ้ว  คือยกมือขวาขึ้น แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรงรูปตัววี  (V) ให้นิ้วชี้แตะที่กระบังหมวก
รอยต่อขอบหมวก ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา 

 
รูปที่ ๓๙  รหัสลูกเสือส ารอง 

 
รูปที่ ๔๐ การแสดงความเคารพเป็นบคุคล 

  

  .  แสดงความเคารพเป็นหมู่ คือ การท าแกรนด์ฮาวล์ (Grand Howl) เป็นกระบวนการหนึ่ง
ในการเร่ิมต้นของกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือส ารอง โดยเรียกลูกเสือมารวมกันในรูป
วงกลม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร และ
วิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙  ข้อ  ๒๘๖   
 

 
 

รูปที่  ๔๑ 

 
 

รูปที่ ๔๒ 
                                                 
๑๒

 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ  พ.ศ. ๒๕๐๙  ข้อ ๒๘๒ 

๒๙ 
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รูปที่ ๔๓ 

 
 

รูปที่ ๔๔ 

รูปที่ ๔๑ – ๔๔   การท าแกรนด์ฮาวล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

การแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามัญ 
 การแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามัญ๑๓ มีวิธี
แสดงความเคารพ  ๒  แบบ  คือ 

๑. แสดงความเคารพเป็นบุคคล 
๒. แบบมีอาวุธ 

  .  แสดงความเคารพเป็นบุคคล คือ การท าวันทยหัตถ์ ๓ นิ้ว ให้นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก   
หมวกปีก ถ้าสวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา  หากมิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หาง
คิ้วขวา ถ้าอยู่ในแถวให้ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

 
 

รูปที่ ๔๕ รหัสลูกเสือ 

 
 

รูปที่ ๔๖ ลูกเสือท าวันทยหัตถ ์

  
  . แบบมีอาวุธ  คือ การท าวันทยาวุธ เป็นการแสดงความเคารพเมื่อลูกเสือถือไม้พลอง หรือ
ไม้ง่าม๑๔ มี ๒ แบบคือ 
  ๑.   เมื่ออยู่กับที่ ให้ยืนตรง ไม้พลอง/ไม้ง่ามชิดตัวข้างขวา  แสดงรหัสลูกเสือด้วยมือซ้าย
ให้คว่ าฝ่ามือลงข้างล่างแตะไม้พลอง/ไม้ง่าม ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวไหล่   
  ๒.  ท่าเดินแบกพลอง/ไม้ง่าม  ให้ลดมือซ้ายที่จับไม้พลอง/ไม้ง่าม เหยียดลงมาชิดล าตัวใน
ขณะเดียวกันให้ยกมือขวา แสดงรหัสลูกเสือให้คว่ าฝ่ามือลงข้างล่างไปแตะไม้พลอง /ไม้ง่าม             
ให้แขนขวาอยู่เสมอแนวไหล่   ในกรณี คอนอาวุธ ให้ลูกเสือหยุดยืนตรง และท าความเคารพเหมือนอยู่
กับที่  
                                                 
๑๓ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ  พ.ศ. ๒๕๐๙  ข้อ ๒๘๓ 
๑๔ ลูกเสือสามัญ มีอาวุธเป็น ไม้พลอง ส าหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ มีอาวุธเป็นไม้ง่าม 
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รูปที่ ๔๗  การแสดงความเคารพแบบมีอาวุธ 

 
 

รูปที่ ๔๘  ลูกเสือท าท่าแบกอาวุธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

การแสดงความเคารพของผู้ถือธง    
 การแสดงความเคารพของผู้ถือธง๑๕  ลูกเสือถือธงให้เคารพด้วยธง มี ๒ แบบ คือ 
 ๑.  เมื่ออยู่กับที่ ให้ถือธงด้วยมือขวา เวลาจะท าความเคารพให้ใช้มือซ้ายจับคันธงยกขึ้น            
ท ากึ่งขวาหัน แสดงความเคารพด้วยการลดปลายธงลง (รายละเอียดดูในคู่มือระเบียบแถว) 
  

 
รูปที่ ๔๙   ลูกเสือถือธงอยู่กับที่ 

 
รูปที่ ๕๐ ท่าเดิน 

 

  ๒. ท่าเดิน  ให้แบกธงด้วยบ่าขวา มือขวาจับด้ามธงห่างจากโคนพอสมควร ศอกขวาแนบ
ล าตัวท ามุม ๙๐ องศากับล าตัว  การท าความเคารพ เมื่อถึงธงที่ ๑ ให้ลดคันธงลงจากท่าแบกธงมาแนบ
ล าตัวด้านขวา  เมื่อถึงธงที่ ๒ ท าความเคารพโดยผลักธงไปด้านหน้า แขนซ้ายตึงแขนขวาแนบล าตัว 
เมื่อถึงธง ที่ ๓ เลิกท าความเคารพ กลับมาอยู่ในท่าแบกธง   
 

 
รูปที่ ๕๑  ท่าเคารพธงที่ ๑  

 
รูปที่ ๕๒  ท่าเคารพธงที่ ๒ 

 

                                                 
๑๕

 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ  พ.ศ. ๒๕๐๙  ข้อ ๒๘๔ 
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การอยู่ค่ายพักแรม (Camping) และค่ายลูกเสือ 
 

การอยู่ค่ายพักแรม (Camping) 
ความหมาย 
 การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ คือ  องค์รวมของการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี
นวัตกรรมและขบวนการถ่ายทอด การทดสอบ การเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ลูกเสือในทุกระดับ               
โดยการน าลูกเสือออกจากที่ตั้งปกติไปพักแรมคืนตามค่ายลูกเสือต่าง ๆ รวมทั้ งสถานที่ที่มี
องค์ประกอบที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เช่น วนอุทยาน ชายทะเล เป็นต้น โดยมีแผนการ
อยู่ค่ายพักแรมในแต่ละคร้ังสอดคล้องกับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในเวลาปกติ 

ความเป็นมา 
 การอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของการลูกเสือ เป็นบทพิสูจน์ และการก่อก าเนิด
การลูกเสือโลก  การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เกิดขึ้นคร้ังแรกของโลก เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม            
พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗ ) ที่เกาะบราวน์ซี  ตั้งอยู่ที่อ่าวพูล(Poole) ห่างออกไปจากฝั่งประมาณ             
๒๐ ไมล์ ทางทิศตะวันตกของประเทศอังกฤษ  บี  – พี ที่เรียกขานกันในขณะนั้น  มีนามเต็ม คือ                 
โรเบิร์ต สตีเฟน สมิทธ์ เบเดน โพเอลล์ (Robert Stephen Smyth Baden Powell) บี – พี และคณะ อัน
ประกอบด้วยมิตรสหายที่มีอุดมการณ์เดียวกัน อาทิ พันตรี แม็คคลาเร็น (Maclaren) ที่เป็นทั้งเพื่อน
และผู้ใต้บังคับบัญชา กับเด็ก ๆ จ านวน ๒๐ คน และหลานของ บี – พี อีก ๑ คน ชื่อ โดเนล เบเดน        
โพเอลล์ (Donald Baden Powell) จากแนวคิดและประสบการณ์ ที่ผ่านมาของ บี – พี  ในเร่ือง
พัฒนาการของเด็ก ๆ ท าให้ 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 คร้ังแรกนี้ เกิดจาก บี – พี ได้รับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทหาร กอร์ปกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน 
จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจ และมีความเชื่อว่า เด็ก ๆ ถ้าได้รับการฝึกฝนและดูแลอย่างใกล้ชิด จะท าให้
เด็กเหล่านั้นมีพัฒนาการไปในทางที่ดี และจะเป็นผลดีต่อเขาเหล่านั้น  ส าหรับสาระในการเรียนรู้ 
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นนั้น บี – พี ได้วางจุดหมายปลายทางในเร่ือง หลักการด ารงชีวิต 
การตอบสนองความต้องการของเด็ก การศึกษาเพื่อชีวิต รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่ค านึงถึง     
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ความกล้าหาญท้าทายและผจญภัย ที่ส าคัญที่สุด คือ ความมีระเบียบ
วินัย คุณธรรม และความสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมย่อย ๆ อีกหลายกิจกรรมมาผสมผสานกัน 
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 กิจการลูกเสือของแผ่นดินสยาม ในอดีตที่ผ่านมา ก่อก าเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงมีพระเนตรอันยาวไกลถึงประโยชน์ของกิจการลูกเสือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี ซึ่งกิจกรรมลูกเสือในสมัยของพระองค์ การอยู่ค่าย               
พักแรมก็ได้มีบรรจุไว้ในหลักสูตรของลูกเสือ ภายใต้ชื่อ “การเดินทางไกลพักแรมและประลองยุทธ์”  
เพื่อที่จะให้ลูกเสือได้รับการฝึกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ลูกเสือบางกอง พร้อมทั้ง                
ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เข้าสมทบกับกองเสนาหลวงรักษาพระองค์ ในการ
ฝึกซ้อมเดินทางไกล การแรมคืน และการประลองยุทธ์ แทบทุกคร้ังที่มีขึ้น 
 ในปัจจุบัน มีการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาทุกสถานศึกษา ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ในชั้นเรียน หรืออาจจะมี                      
การทดสอบในเร่ืองของกิจกรรมกลางแจ้ง  แต่ละปีโรงเรียนและสถานศึกษาเหล่านั้น จะต้องพาเด็ก ๆ 
ที่เรียนลูกเสือไปอยู่ค่ายพักแรมในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ ค่ายลูกเสือที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ
อาจจะเป็นวนอุทยานต่าง ๆ ที่มีท าเลที่เหมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมได้ ทั้ งใกล้
และไกลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๒๗๓ ให้ผู้ก ากับกลุ่ม หรือผู้ก ากับลูกเสือ “น าลูกเสือไปฝึกเดิน
ทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ คร้ัง คร้ังหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย ๑ คืน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกลูกเสือให้มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนเร่ืองกิจกรรมลูกเสือเพิ่มเติม  นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๔๓ (๓) ยังระบุ
ว่า “การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้น หรือวิชาพิเศษลูกเสือ อาจน าไปทดสอบและจัดทบทวนให้ความรู้
เพิ่มเติมขณะอยู่ค่ายพักแรม โดยจัดให้มีขึ้นปีละกี่คร้ังก็ได้”  ดังนั้น ในการอยู่ค่ายพักแรมแต่ละคร้ัง 
นอกจากจะเป็นการทบทวนเนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนแล้ว การสอบเคร่ืองหมายต่าง ๆ           
ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้ด้วย  ทั้งในรูปแบบ
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และน่าสนใจ รวมทั้งการถ่ายทอดวิชาความรู้ในรูปแบบของลูกเสือที่มี
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วย จะท าให้การอยู่ค่ายพักแรมแต่ละคร้ัง สร้างความสนใจ 
ประทับใจให้แก่บรรดาลูกเสือเหล่านั้น   การอยู่ค่ายพักแรมจะต้องมีองค์ประกอบและหลักการจัด        
ค่ายพักแรมที่น่าสนใจ อาทิ  
 ๑.  การจัดตามความสนใจของลูกเสือ โดยมีการประชุมคณะกรรมการปกครอง (นายหมู่)          
ว่าจะไปยังที่สถานที่ใด และไปส ารวจสถานที่นั้นว่าเหมาะสมหรือไม่ 
 ๒.  มีการประชุมวางแผน จัดโปรแกรม และตารางฝึกอบรม 
 ๓.  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งจากบุคคลและส่วนกลาง 
 ๔.  มีผู้อ านวยการค่ายพักแรมและคณะวิทยากรที่จะให้ความรู้ในวิชาต่าง ๆ  
 ๕.  มีการมอบหมายหน้าที่ 
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 ๖.  มีกฎและระเบียบ ของค่ายพักแรมให้ชัดเจน 
 ๗.  มีการส่งเสริมเนื้อหาวิชาที่ต่างจากการฝึกอบรมเป็นประจ าในกองลูกเสือ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้แก่ลูกเสือ 
 ปัจจุบันการอยู่ค่ายพักแรมมีการจัดที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ค่ายส ารวจ ค่ายพักแรม งานขุดค้นทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การอยู่ค่าย
พักแรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  งานชุมนุมลูกเสือ เป็นต้น  แต่ส าหรับการอยู่ค่ายพักแรม 
(Camping) ที่ขบวนการลูกเสือรับแนวทางตลอดจนทฤษฎี และปรัชญาที่เป็นหลักของการอยู่ค่าย           
พักแรมที่ บี – พี ได้ก่อก าเนิดขึ้นมา ถือเป็นค ากล่าวที่เป็นสากล และเป็นแม่แบบ โดยความหมาย                
ที่ยอมรับกัน คือ “การออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้ง”  มีองค์ประกอบต่าง ๆ มาบูรณาการกัน ท าให้ค าว่า 
“การอยู่ค่ายพักแรม” มีการเคลื่อนไหว องค์ประกอบดังกล่าว หมายถึง ท าเลของการตั้งค่ายพักแรม 
ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดี ธรรมชาติที่สวยงาม ความปลอดภัย มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เข้ามามี
ส่วนร่วม ท าให้การพักแรมแต่ละคร้ังมีความหมาย เช่น มีการผจญภัย ความสนุกสนาน ความสดชื่น 
ความอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี  
 การอยู่ค่ายพักแรมท่ีดีจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วย (Outdoor 
Activities) ส าหรับกิจกรรมในค่ายลูกเสือนอกจากจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะทางด้านลูกเสือ การ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ กิจกรรมพิเศษ วิชาพิเศษ ฯลฯ  ควรมีกิจกรรมในรูปแบบ
แหล่งการเรียนรู้ ซึ่งสามารถน าไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จะท าให้เกิดความสมบูรณ์และเข้มข้นยิ่งขึ้น  จึงเห็นว่า 
“การอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดในการฝึกอบรมลูกเสือ ลูกเสือที่ไม่ได้อยู่ค่ายพักแรม 
หรือไม่ เคยปฏิบัติกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม อาจถือได้ว่า  ไม่ได้ เป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ”  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นบุคคลส าคัญที่จะจัดตารางฝึกอบรมลูกเสือ เกี่ยวกับการอยู่ค่ายพักแรม โดย
ต้องมองเห็นความส าคัญและคุณค่าของการอยู่ค่ายพักแรม จึงจะสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 

รูปที่ ๕๓ การท าอาหารในการอยูค่่ายพักแรม 

 
 

รูปที่ ๕๔ กจิกรรมเดนิทางไกลในการอยู่ค่ายพักแรม 

 ๗ 
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ค่ายลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 ค่ายลูกเสือ คือ สถานที่ส าหรับการใช้ชีวิตและท ากิจกรรมร่วมกันของลูกเสือ เป็นสถานที่จัด
มวลกิจกรรมให้กับลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ลูกเสือมีพัฒนาการบรรลุตามเป้าหมาย  ตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ ค่ายลูกเสือเป็นสถานที่จัดประสบการณ์ให้ลูกเสือครบทุกส่วน ตลอดจนเป็น
สถานที่ประเมินผลวิชาพิเศษลูกเสืออย่างมีคุณภาพ รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปสามารถที่จะมาใช้
ประโยชน์ร่วมกันและเป็นแหล่งในการจัดนันทนาการในรูปแบบต่าง ๆ  
 

ลักษณะ  
 ค่ายลูกเสือมีรูปแบบเฉพาะแตกต่างจากสถานที่สาธารณะอ่ืน ๆ คือ ค่ายลูกเสือมีระบบ 
ระเบียบ การบริหารจัดการ เข้ามาก าหนดกรอบการใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะมาใช้
ค่ายลูกเสือ ตัวของค่ายลูกเสือเอง  ถือว่าเป็นศูนย์กลางของแหล่งวิทยาการ และศูนย์กลางการเรียนรู้ใน
เร่ืองต่าง ๆ เกือบทุกเร่ือง ขึ้นอยู่กับว่าจะก าหนดขอบข่ายการใช้ค่ายลูกเสือให้เป็นประโยชน์อย่างไร 
และสิ่งที่ส าคัญและถือปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานส าหรับผู้ใช้ค่ายลูกเสือ ต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
อย่างง่าย ๆ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้กฎเกณฑ์ คือ “กฎของลูกเสือ คือ กฎของค่ายฝึกอบรมนี”้ 
 ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่ าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ                
พ.ศ. ๒๕๐๙ ก าหนดว่า การพัฒนาหลักสูตร และบริหารหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือให้มีคุณภาพ 
จะต้องจัดให้ลูกเสือมีการเข้าค่ายพักแรม ตามข้อ ๑๔๓(๓) และการเดินทางไกลและแรมคืน  ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า “ค่ายลูกเสือเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือส าหรับเยาวชน ค่ายลูกเสือใน
ปัจจุบัน มี ๔ ลักษณะ คือ 
 ลักษณะท่ี    ค่ายลูกเสือแห่งชาติ  
 ปัจจุบันมี ๑ ค่าย คือ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตั้งอยู่ที่ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ ในสมัยที่
เจ้าพระยารามราฆพ เป็นสภานายก และพันเอกเผชิญ นิมิบุตร อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นเลขาธิการ ฯ  
ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณเขาซากแขก เนื้อที่  ๘๘ ไร่ ๕๘ ตารางวา ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้มีพิธี            
วางศิลาฤกษ์ ศาลาอ านวยการ โดย พลเอก มังกร   พรหมโยธี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานในพิธี  ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีการใช้ค่ายนี้เป็นคร้ังแรกส าหรับการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ รุ่นที่ ๑  ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระดับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่               
๖ – ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้

 ๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

ชื่อค่ายนี้ว่า “ค่ายลูกเสือวชิราวุธ”  และต่อมา พลเอก ถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็น
ประธานในพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๑๗ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๕ 
 

 
รูปที่ ๕๕ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  

 
            รูปที่ ๕๖  ลูกเสือ เนตรนารีถวายราชสดุดี 

 

 ลักษณะท่ี   ค่ายลูกเสือระดับชาติ  
 ปัจจุบัน มี ๒ ค่าย คือ  
  ค่ายลูกเสือค่ายหลวงบ้านไร่ ต าบลคลองตาคต อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  และค่าย
ลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ต าบลทะเลสองห้อง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
 

  
รูปที่ ๕๗ – ๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสดจ็พระราชด าเนนิ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว  ณ ค่ายลูกเสือค่ายหลวงบา้นไร่ อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 

ที่มา : วชิราวุธานุสรณ์สาร (๒๕๓๑) 

  
รูปที่ ๕๙ – ๖๐  ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 

 ๙ 
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 ลักษณะท่ี ๓  ค่ายลูกเสือประจ าจังหวัด ในอดีตมีครบทุกจังหวัด 

  
รูปที่ ๖๑  ค่ายลูกเสือจังหวัดพิจติร รูปที่ ๖๒ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ จ.ลพบุรี 

  
รูปที่ ๖๓  ค่ายทีปงักรรัศมีโชติ จ.สมุทรสาคร รูปที่ ๖๔  ค่ายลูกเสือจอมทอง จ.เชียงใหม ่

 

 ลักษณะท่ี ๔ ค่ายลูกเสือเอกชน ซึ่งเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 

  
รูปที่ ๖๕ – ๖๖ ค่ายลูกเสือเอกชน   

สภาพค่ายลูกเสือไทย 
 ตามพจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัย ได้ให้ความหมายค าว่า “ค่าย” คือ ที่ตั้งกองทหาร ที่พัก
กองทัพ ที่พักแรมชั่วคราวของคนจ านวนมาก ที่มีความคิดเห็นแนวเดียวกัน  
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย กลุ่มประชากรลูกเสือมีตั้ งแต่กลุ่มขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาใช้ค่ายลูกเสือเป็นแหล่งเรียนรู้             
การท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีความคิดเห็นแนวเดียวกัน ขนาดและสภาพของค่าย มีดังนี้ 

๔๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

  .   ค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็นค่ายลูกเสือที่มีสภาพและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างสูง 
อาทิเช่น ด้านงบประมาณสนับสนุน ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคารสถานที่ ที่มีบรรยากาศ
ที่ดีและเหมาะสมส าหรับจัดกิจกรรม ตามหลักการของขบวนการลูกเสือ ซึ่งค่ายลูกเสือแห่งชาติต้องมี
พื้นที่มากกว่า ๓๐๐ ไร่ ขึ้นไป  การบริหารมีข้อจ ากัดคือ 
  -  เป็นการบริหารโดยใช้ระบบราชการ 
  -  เจ้าหน้าที่ มีจ านวนน้อยแต่มีคุณภาพ 
  -  งบประมาณไม่เพียงพอ 
  -  การด าเนินการด้านสถานที่เป็นเพียงรักษาสภาพให้คงที่ มีการพัฒนาเพิ่มเติมบ้าง แต่ไม่
มีระบบการพัฒนาดีเท่าที่ควร 
  -  ไม่สามารถจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้ก ากับ หรือผู้ที่มาใช้ค่ายได้เพียงพอ 
  -  มีลูกเสือเข้าค่ายพักแรมพร้อมกันจ านวนมาก ๆ 
  -  ขาดการประชาสัมพันธ์และการจูงใจให้มีการใช้ค่ายตลอดเวลา 
  .   ค่ายลูกเสือจังหวัด เป็นค่ายลูกเสือที่ประจ าอยู่ทุกจังหวัดตามนโยบายและพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ  ปัจจุบันค่ายลูกเสือประจ าจังหวัดมีสภาพทรุดโทรม เป็นป่า เป็นที่อาศัยของชาวบ้านที่มา      
บุกรุก มีเพียงบางจังหวัดที่มีสภาพเป็นค่ายลูกเสือและใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ มีผู้รับผิดชอบ
และดูแลค่ายลูกเสือ การบริหารมีข้อจ ากัดคือ 
  -  ไม่มีระบบ   ไม่มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบโดยตรง 
  -  เป็นการฝากงานการดูแลไว้กับจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
อ าเภอ โรงเรียน เป็นต้น 
 ๓.  ค่ายลูกเสืออ าเภอ เป็นค่ายลูกเสือที่เกิดขึ้นในอดีต เฉพาะบางพื้นที่และตามความต้องการ
ของท้องถิ่น ปัจจุบันค่ายลูกเสืออ าเภอยังคงมีเหลืออยู่บ้าง แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง            
การบริหารมีข้อจ ากัดคือ 
  -  ไม่มีระบบ  ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง 
  -  เป็นการฝากงานการดูแลไว้กับจังหวัด  ส านักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
อ าเภอ โรงเรียน เป็นต้น 
 ๔.  ค่ายลูกเสือเอกชน เป็นค่ายลูกเสือที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของภาคเอกชน ในปัจจุบันมี
อยู่ประมาณ ๓๐ ค่ายทั่วประเทศ ที่สามารถใช้การได้ดี เป็นค่ายที่สะดวกในการเดินทาง มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกค่อนข้างพร้อม มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และทักษะ คอยให้การบริการตลอดเวลา  ผู้ไปใช้
ค่ายต้องเสียค่าบริการตามที่ค่ายก าหนด 
 

๔  
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มาตรฐานของค่ายลูกเสือ 
 ตัวชี้วัดค่ายลูกเสือที่จัดสร้างขึ้นภายใต้ข้อก าหนดของความเป็นสากล และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ควรจะประกอบด้วย 
   .  ภูมิประเทศ  เป็นส่วนส าคัญที่สร้างแรงจูงใจให้มาใช้ค่ายลูกเสือเป็นค่ายพักแรม 
พื้นดินควรเป็นที่ราบสูง ไม่ควรเป็นที่ราบลุ่ม เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ที่สามารถปลูกสร้างอาคารได้ และ
ต้องไม่เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร แต่มีน้ าไหลผ่านหรือมีแหล่งน้ าที่มีน้ าขัง สามารถใช้ปฏิบัติกิจกรรม 
ทางน้ าจะเหมาะสมมาก มีป่าไม้ที่สวยงาม  มีภูเขาเพื่อปฏิบัติกิจกรรมผจญภัย หรือเดินทางไกล  
นอกจากนั้น การเสริมสร้างภูมิประเทศด้วยฝีมือมนุษย์ก็มีส่วนส าคัญด้วยเช่นกัน เพื่อให้ค่ายลูกเสือมี
ชีวิตชีวา สวยงาม และเกิดประโยชน์ในด้านอ่ืนด้วย 
   .  บริเวณพื้นท่ีตั้งค่ายลูกเสือ ซึ่งจะต้องเร่ิมตั้งแต่พื้นดินที่จะเป็นที่ตั้งค่ายลูกเสือ ซึ่งมี
พื้นดินที่แตกต่างกันออกไปแต่ละภาค แต่ละจังหวัด  ดินมีหลายประเภท เช่น ดินทราย ดินปนทราย 
ดินเหนียว ดินแดง ดินดาน  เป็นต้น ควรเลือกพื้นดินที่มีลักษณะดินด า เพราะเป็นดินที่มีปุ๋ยธรรมชาติ
สูงมาก เหมาะส าหรับการเพาะปลูก  ดูดซึมน้ าได้ดีและรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเมื่อ      
ฝนตก เหมาะแก่การต้ังค่ายพักแรมของลูกเสือโดยเฉพาะการตั้งเต็นท์ที่จะต้องใช้สมอบกปักลงในดิน 
การขุดร่องน้ ารอบเต็นท์ การปรับพื้นที่  เมื่อเสร็จสิ้นการอยู่ค่ายพักแรมก็สามารถปรับซ่อมพื้นที่ให้อยู่
ในสภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ด้วย นอกจากนั้นยังมีดินที่ดี
เหมาะส าหรับการจัดสร้างค่ายอีกลักษณะหนึ่ง คือ ดินปนทราย เช่น ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  และ          
ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ 
  ๓.  ภูมิอากาศ หมายถึงภูมิประเทศโดยทั่วไป เช่น อากาศร้อน อากาศหนาว ซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์หนึ่งที่จะเป็นข้อพิจารณาในการจัดสร้างค่าย  ภูมิอากาศที่ดีสามารถจะปรับเปลี่ยนความรู้สึก
และปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ภูมิอากาศที่เย็นสบายจะเป็นตัวช่วยในการด าเนินการ
จัดกิจกรรมในการอยู่ค่ายพักแรม และเสริมแรงบวกให้กับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  
  ๔.   แหล่งน้ า หมายถึง น้ าส าหรับดื่มกิน และใช้ส าหรับชะล้าง ท าความสะอาด ส าหรับ  
น้ าดื่มและหุงต้ม จะต้องมีความสะอาดที่สุด ค่ายลูกเสือควรจะต้องมีน้ าดื่มไว้ให้บริการหรือจ าหน่าย  
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการค่ายลูกเสือ น้ าดื่มเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นเพราะถ้าไม่
สะอาดจะเกิดอันตรายต่อผู้ดื่มได้   
  นอกจากนี้ แหล่งน้ ายังหมายรวมถึง แหล่งน้ าที่มีอยู่ในค่ายลูกเสือ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
หรือได้สร้างขึ้นมา เช่น คู คลอง หนอง บึง สระน้ า ที่มีน้ าขังตลอดปี แหล่งน้ าจะให้ความสวยงาม             
ร่มร่ืน และท าให้บรรยากาศสดชื่น ใช้ปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางน้ าของลูกเสือ เช่น กิจกรรมบุกเบิก 
โดยการต่อแพ หรือกิจกรรมทางน้ าอ่ืน ๆ เช่น กรรเชียงเรือ พายเรือ การลอยตัวในน้ า การว่ายน้ า  
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กีฬาทางน้ า เป็นต้น แต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ นอกจากนั้น ยังมีแหล่งน้ าที่อยู่นอกค่าย
ลูกเสือและไม่ไกลนัก ก็สามารถพาลูกเสือไปปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางน้ าได้ 
  ๕. วัตถุประสงค์ของการสร้างค่ายลูกเสือ  เป็นสิ่งที่ก าหนดแผนงาน ทิศทาง และแนว
ปฏิบัติรองรับได้อย่างถูกต้องรัดกุม เช่น การสร้างค่ายลูกเสือเพื่อใช้ เป็นสถานที่ฝึกอบรม                    
การประชุมสัมมนา พักผ่อน รูปแบบของการสร้างก็จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
ส าหรับการจัดประชุมสัมมนา จะมีห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก ห้องอาหาร ห้องสุขา และอาจจะ
มีห้องพัก ห้องรักษาพยาบาล ห้องออกก าลังกาย  ส่วนค่ายลูกเสือที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ใช้ใน
การฝึกอบรมและเป็นที่อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ จะต้องมีสนามหญ้า ส าหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรม 
อาคารที่พัก ห้องน้ า ห้องส้วม โรงอาหาร โรงพัสดุ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่จ าเป็น จะต้องมีการศึกษา
และวิเคราะห์ถึงประโยชน์ของการจัดสร้าง การก าหนดรูปแบบและการใช้งาน ค่ายลูกเสือที่จัดสร้าง
ขึ้นเพื่อการอยู่ค่ายพักแรม ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างมากนัก มีเฉพาะที่จ าเป็นและส าคัญต่อการใช้ชีวิตใน
ค่าย คงไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
  ๖.  รูปแบบของการจัดสร้างค่ายลูกเสือ ต้องมีการก าหนดแบบในการจัดสร้างค่ายลูกเสือ 
โดยท างานร่วมกันระหว่างสถาปนิกและผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองวิชาการและกิจกรรม
ลูกเสือ ต้องเข้าใจในแนวคิดของการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม       การฝึกอบรม และการ
ประชุมสัมมนาต่าง ๆ รูปแบบจะต้องค านึงถึงเร่ืองสุขาภิบาลเป็นอันดับแรก โดยจะต้องมีการวางแผน
ระยะยาวและสอดคล้องกับระบบสุขาภิบาลของท้องถิ่น และระบบที่ต้องพึงพาตนเอง เป็นเร่ืองที่
จะต้องระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ค่ายลูกเสือ  การวางผังค่ายลูกเสือ
จะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ การปลูกสร้างอาคารไม่ควรมากนัก คงรักษา
ธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด การก าหนดจุดลงในพื้นที่จะต้องให้สอดคล้องและสวยงามเป็นระบบ  การ
เข้า-ออก การใช้งาน ขนาดกับจ านวนผู้มาใช้สถานที่ ความพอเพียงของระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  
ค่ายลูกเสือต้องแบ่งออกเป็นส่วน ๆ เช่น ส่วนที่ใช้เป็นที่อยู่ค่ายพักแรม ต้องสะดวกและปลอดภัย ส่วน
ที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรม ส่วนที่ใช้เป็นที่ให้บริการ  นอกจากนั้นรูปแบบของอาคารและสถานที่ต้องได้
สัดส่วนกับขนาดของค่ายลูกเสือ วัสดุและงบประมาณ 
  ๗.  การบริหารจัดการภายในค่ายลูกเสือ  จะต้องก าหนดภาระงานในค่ายลูกเสือ เช่น            
ด้านการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น ผู้บริหารค่าย
ลูกเสือต้องก าหนดความส าคัญหรือจัดวางภาระงานให้ชัดเจน และท างานร่วมกับบุคลากรในค่าย
ลูกเสือตามอัตราก าลังที่มีอยู่ และเหมาะสมกับขนาดของค่ายลูกเสือ ผู้บริหารค่ายลูกเสือจะต้องก ากับ
ดูแลบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ การมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ เช่น       
มีความช านาญเร่ืองไฟฟ้า ประปา ฯลฯ มีความรับผิดชอบสูง และต้องส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้เพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา และการสร้างขวัญก าลังใจให้กับทุกคน 
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  ๘.   การคมนาคม หมายถึง การเดินทางไป - กลับค่ายลูกเสือ ซึ่งค่ายลูกเสือควรอยู่ไม่ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร โดยยึดถือเมืองที่เป็นภูมิล าเนาของหน่วยงาน สถานศึกษา หรือ
จุดนัดหมายรวมตัวของคณะในการเดินทางไปยังค่ายลูกเสือ เส้นทางคมนาคมควรค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ขนาดของถนนได้มาตรฐาน ราบเรียบ การเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของค่าย
ลูกเสือ ควรจะเดินทางไปได้หลายลักษณะ เช่น โดยรถยนต์ รถไฟ เรือ เป็นต้น การที่มีระบบขนส่ง
หลายระบบ จะเป็นตัวเลือกในการใช้เส้นทางที่ปลอดภัยส าหรับการเดินทางไปอยู่ค่ายพักแรม ซึ่งการ
เดินทางก็จะต้องสัมพันธ์กับจ านวนผู้เดินทางด้วย ถ้าลูกเสือจ านวนมากอาจจะใช้การเดินทางโดย
รถไฟก็จะท าให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน เรียนรู้ถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางไปและกลับ 
ส่วนการเดินทางทางเรือผู้ก ากับจะต้องแน่ใจว่าลูกเสือว่ายน้ าเป็นทุกคน 
  ๙.   ความปลอดภัย เป็นเร่ืองส าคัญที่สุด ลูกเสือที่เดินทางมาอยู่ค่ายพักแรมจะต้องมี    
ความปลอดภัย ตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภค  อาคารสถานที่  การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ
ของค่ายลูกเสือจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน มีการรักษาความปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก
เข้ามาในบริเวณค่ายลูกเสือ หรือมาลักขโมยในขณะที่ลูก เสือออกปฏิบัติกิจกรรม รวมถึง                
ความปลอดภัยจากสัตว์หรือแมลงที่มีพิษ จะต้องก าจัดและท าลายให้หมด  ตลอดจนความปลอดภัย
ทางสุขภาพอนามัย การให้บริการด้านอาหารจะต้องสะอาด และถูกสุขลักษณะ  
   ๐.  ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น  เป็นเร่ืองของประชากรในท้องถิ่น ใน          
บางท้องที่การตั้งค่ายลูกเสืออาจจะไปขัดกับแนวปฏิบัติ ค าสอน หรือระบบ และความเชื่อถือที่แตกต่าง
กัน ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน จนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ศรัทธา ความคุ้นเคย และแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของค่ายลูกเสือว่ามีประโยชน์ส าหรับลูกหลาน
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 หรือชี้น าอย่างใดทั้งสิ้น” 
 “ความมุ่งหมายของ ขบวนการลูกเสือในเร่ืองการบริหารจัดการ คือ การกระจายอ านาจ
ออกไปจากส่วนกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับการบริหาร
ราชการ และพยายามที่จะให้อิสรภาพในการบริหารแก่หน่วยงานท้องถิ่นให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไป
ได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ขบวนการของเราเป็นขบวนการที่มีลักษณะเป็นพี่น้องกัน มากกว่าที่
จะเป็นองค์การที่เป็นทางการและขับเคลื่อนไปด้วยรัก ความปรารถนาดี ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรโดย
ความบริสุทธิ์ใจของมวลสมาชิก  โดยมิต้องพึ่งพากฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นทางการแต่อย่างใดทั้งสิ้น” 
 “ เร่ิมด้วยการที่ข้าฯ เกิดมีความคิด (เร่ืองลูกเสือ) แล้วข้าฯ ก็เห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดี มี
ประโยชน์ ควรลงมือท าเป็นอย่างยิ่ง บัดนี้ก็เกิดเป็นขบวนการลูกเสือกระจายไปทั่วโลก แต่ถ้าพวกท่าน
ไม่ระมัดระวังให้ดีละก็   ขบวนการลูกเสืออาจจะเหลือแต่เพียงโครงสร้าง (ซาก) ขององค์การลูกเสือ
เท่านั้น”๑๗ 
 จากค ากล่าวของ บี - พี พอจะสรุปได้ว่า ขบวนการลูกเสือ หมายถึง  ขบวนการของเด็กและ
เยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่
ค านึงถึงความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ทั้งนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์  หลักการ
และวิธีการ  ตามที่ซึ่งผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลกได้ให้ไว้ โดยเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร ความ
ซื่อสัตย์ ความปรารถนาดีต่อองค์กรและความเป็นพี่น้องกันของมวลหมู่สมาชิก  
 การขยายตัวของขบวนการลูกเสือ 
 หลังจากที่ บี - พี  ได้น าเด็กไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ถือว่าเป็นการเร่ิมต้นกิจการ
ลูกเสือ  บี - พีได้เขียนหนังสือ การลูกเสือส าหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) เผยแพร่ความคิดใน
เร่ืองขบวนการลูกเสือนี้ และได้รับความนิยมจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เป็นต้นว่า แคนาดา 
นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย อินเดีย ฯลฯ ส าหรับประเทศไทย  เป็นประเทศที่อยู่ ในกลุ่มที่  ๓                  
                                                 
๑๖  คติพจนข์อง บี - พี  แปลโดย พลเรือเอก สุชาติ  กลศาสตร์เสนี 
๑๗ เรื่องเดียวกัน 
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นอกเครือจักรภพ ได้น าเอาแนวทางของขบวนการลูกเสือมาด าเนินการ และรัฐถือเป็นนโยบายที่ส าคัญ
ในการใช้ขบวนการลูกเสือเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยน าขบวนการลูกเสือนี้เข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
 ขบวนการลูกเสือได้แพร่ขยายไปทั่วโลก ได้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังแรก                  
ณ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ (ค.ศ. ๑๙๒๐) ได้มีการจัดตั้งส านักงาน
ลูกเสือนานาชาติ (Boy Scout International Bureau) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ (ค.ศ. ๑๙๒๐) 
และได้เปลี่ยนเป็นส านักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ. ๑๙๖๑)  
ปัจจุบันมีส านักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีประเทศสมาชิกขององค์การ
ลูกเสือโลก จ านวนกว่า ๑๖๐  ประเทศ  

 
รูปที่ ๖๗ แผนที่แสดงจ านวนประเทศสมาชิก 

ลูกเสือทั่วโลก 

 
รูปที่ ๖๘  ส านักงานลูกเสือโลก 

กรุงเจนีวา   ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

 

เอกสารอ้างอิง 

คติพจน์ของบี -พ ีแปลโดย พลเรือเอก สุชาต ิกลศาสตร์เสนี. 
ส านักงานลูกเสือโลก. (๒๕๕๓).  แผนท่ีแสดงจ านวนประเทศสมาชิกลูกเสือท่ัวโลก .  [ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้ www.worldscoutshop.org/.../wosm_map.jpg   (วันที่ค้นข้อมูล : ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๓). 

ส านักงานลูกเสือโลก. (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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ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
ค าปฏิญาณของลูกเสือ 
ความหมาย 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือ หมายถึง ค ามั่นสัญญาที่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้ให้ไว้ใน
พิธีการทางการลูกเสือหรือได้ให้ไว้แก่ผู้อ่ืนและตนเอง ซึ่งทุกคนต้องจดจ าและปฏิบัติตามค าปฏิญาณ
อย่างเต็มความสามารถ  
 ลูกเสือส ารอง  กล่าวค าปฏิญาณ ดังต่อไปนี้๑๘ 
 ข้าสัญญาว่า 
  ข้อ ๑  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๒  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือส ารอง  และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทุกวัน 
 ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือชาวบ้าน และบุคลากรทางการ
ลูกเสือ  กล่าวค าปฏิญาณ ดังต่อไปนี้๑๙ 
 ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า 
  ข้อ ๑  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๒  ข้าจะช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อ 
  ข้อ ๓  ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

ความเป็นมา 
 จากหนังสือเสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์ ตอน ๑ ของ จมื่นอมรดรุณรักษ์ (แจ่ม              
สุนทรเวช) : (๒๕๑๔) กล่าวว่า  
 “การกล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือไทย เร่ิมขึ้นคร้ังแรก เมื่อ น.ร.ม.๒๐ชัพน์ บุนนาค ภายหลัง
ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายลิขิตสารสนอง  ซึ่งในเวลานั้นก าลังเป็นนักเรียนมหาดเล็กหลวง
รุ่นใหญ่ พอถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  เป็นวันที่เสด็จออกขุนนางที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิต 
หลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ์ ได้น าตัว น.ร.ม.ชัพน์ ไปคอยเฝ้ารับเสด็จที่ท้องพระโรงพระที่นั่งอัมพรสถาน
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากอัฒจรรย์ชั้นบนลงมาที่ท้องพระโรง         
หลวงอภิรักษ์ฯ จึงทูลเบิกตัว น.ร.ม.ชัพน์  บุนนาค ที่ได้น าตัวอย่างที่แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือมาถวาย
                                                 
๑๘ ใช้ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วย การปกครอง  หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙  ลักษณะ   

๑ ว่าด้วย  การปกครอง  ภาค ๑  ค าปฏิญาณของลูกเสือ 
๑๙ ใช้ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วย การปกครอง  หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙  ลักษณะ 

๑ ว่าด้วย  การปกครอง  ภาค ๑  ค าปฏิญาณของลูกเสือ 
๒๐ น.ร.ม. ย่อมาจาก นักเรียนมหาดเล็กหลวง 
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ทอดพระเนตรตามพระราชประสงค์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าไปใกล้ ทรงเอ้ือมพระหัตถ์
ไปเปิดหมวกที่บังหน้าอยู่ ทรงทักว่า “ไอ้ชัพน์ดอกรึ” ต่อมาจึงมีพระราชด ารัสถาม น.ร.ม.ชัพน์ ว่า    
“เองท่องค าสาบาลของลูกเสือได้รึเปล่า”  น.ร.ม.ชัพน์ จึงยึดตัวตรง ยกมือแตะหมวกในท่าวันทยะหัตถ์ 
กราบบังคบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ได้ท่องมาแล้ว” และลงมือกล่าวค าสาบาล คือ 
  ๑.  ข้าจะมีใจจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๒.  ข้าจะตั้งใจประพฤติตนให้สมควรเป็นลูกผู้ชาย 
  ๓.  ข้าจะประพฤติตนตามข้อบังคับและแบบแผนลูกเสือ 
 หลังจากนั้นได้มีการน าค าสาบานมาใช้เป็นค าปฏิญาณของลูกเสือ  โดยก าหนดไว้ในข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ดังที่ปรากฎในปัจจุบัน  
เพื่อให้สอดคล้องกับค าปฏิญาณของลูกเสือโลก (Scout Promise) ที่ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้ก าหนด
ไว้   
 

กฎของลูกเสือ (Scout Law) 
ความหมาย 
 กฎของลูกเสือ  หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ลูกเสือยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 กฎของลูกเสือไทย มีดังต่อไปนี้ 
  กฎของลูกเสือส ารอง 
   ข้อ ๑  ลูกเสือส ารองท าตามลูกเสือรุ่นพี่ 
   ข้อ ๒  ลูกเสือส ารองไม่ท าตามใจตนเอง 
  กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือชาวบ้าน และบุคลากร
ทางการลูกเสือ 
   ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
   ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และซื่อตรงต่อผู้มี
พระคุณ 
   ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อ่ืน 
   ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 
   ข้อ ๕  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
   ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
   ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 
   ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 

๔๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

   ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 
   ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 

ความเป็นมา 
 ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้พิมพ์หนังสือ “การลูกเสือส าหรับเด็กชาย” (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) ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ ได้ปรับปรุงและพิมพ์หนังสือ        
“การลูกเสือส าหรับเด็กชาย”  อีกคร้ัง และได้เพิ่มกฎขึ้นมาอีกหนึ่งข้อ คือ 10 . A Scout is clean in 
thought, word and deed.  สมาคมลูกเสือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้น าเอา ค าปฏิญาณ (Scout Promise) 
มาใช้เป็นค าปฏิญาณของสมาคมลูกเสือ และยังได้ต่อเนื่องมาถึง กฎของลูกเสือ (Scout Law) ด้วย   
หลังจากนั้น ค าปฏิญาณและกฎ (Promise and Law) จึงได้กระจายอย่างแพร่หลายไปยังสมาคมลูกเสือ
ต่าง ๆ ทั่วโลก  ซึ่งแต่ละประเทศอาจปรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ตามความเหมาะสม 
 พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี (๒๕๕๓)๒๑ ได้กล่าวถึง ภารกิจของการลูกเสือ (Mission 
Statement)  ของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (บี - พี) ว่า “กฎของลูกเสือเป็นศูนย์รวมใจของความมีระเบียบ
วินัยของพวกเราชาวลูกเสือทั้งหลาย กฎของลูกเสือจะไม่ใช้ค าว่า  “ห้าม” ปฏิบัติสิ่งใด ๆ กับเด็ก ๆ แต่
จะใช้ค าว่า “ให้” ประพฤติปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ แทน 
 กฎของลูกเสือมีไว้เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของลูกเสือทั้งหลาย  มิได้มีไว้เพื่อ 
“ห้ามหรือบังคับ” มิให้เด็ก ๆ ประพฤติตนไม่ดี ไม่ถูกต้องตามแบบของพวกเขา” 
                                                 
๒๑

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

๔๙ 
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 ส าหรับประเทศไทย  นายเพี้ยน  สุวรรณมาลิก (๒๔๗๕)๒๒  ได้มีการแปล ค าปฏิญาณของ
ลูกเสืออังกฤษ มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ค าปฏิญาณ 
  ๑ .  ลูกเสือจะต้องพร้อมแล้วที่จะเสียสละ ก าลังกาย ก าลังใจ เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่สักการส าคัญยิ่งของชาวเรา 
  ๒.   การที่จะท าตนให้สมควรที่เป็นลูกผู้ชาย ก็คือการกระท าตนให้พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนตลอดจนประเทศชาติของตน 
  ๓.   กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ มีดังนี้  
   ๑.  ต้องเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ 
   ๒.  ต้องเป็นผู้มีความซื่อตรงและจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ 
   ๓.  ต้องเป็นผู้ที่พยายามกระท าตนให้เป็นประโยชน์ 
   ๔.  ต้องเป็นมิตรแก่ชนทั่วไป 
   ๕.  ต้องเป็นผู้มีมารยาทดีแก่คนทุกชั้น 
   ๖.  ต้องเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
   ๗.  ต้องเป็นผู้เชื่อฟังค าสั่งบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาโดยดุษณีภาพ 
   ๘.  ต้องเป็นผู้มีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
   ๙.  ต้องเป็นผู้มัธยัสถ์รู้จักประหยัด 
   ๑๐.  ต้องเป็นผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และได้ใช้จนถึง
ปัจจุบัน  
 จากเอกสารภารกิจของการลูกเสือ (Mission Statement)๒๓ ของส านักงานลูกเสือภาคพื้น
เอเชีย-แปซิฟิก ได้กล่าวถึงว่า “การลูกเสือวางอยู่บนรากฐานของระบบคุณธรรม หรือ หลักการชีวิตอัน
ทรงคุณค่า (Value System) อันได้แก่ หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า (Duty to God) หน้าที่ต่อผู้อ่ืน (Duty to 
Others) และหน้าที่ต่อตนเอง (Duty to self) ซึ่งส าหรับเด็กและเยาวชน หลักการชีวิตนี้ได้รับการแปล
ความออกมาเป็นค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ(Promise and Law) เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของ
ลูกเสือแต่ละคนด้วยความสมัครใจ (ค าปฏิญาณ)  เป็นความตั้งใจจริงของลูกเสือทุกคนที่จะประพฤติ
                                                 
๒๒ เขียนโดย นายเพี้ยน สุวรรณมาลิก รองผู้ตรวจการลูกเสือ (เลขาธิการสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย) 
๒๓ภารกิจของการลูกเสือ (Mission Statement ) ของส านักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย – แปซิฟิก แปลและเรียบเรียงโดย 
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๕๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

ปฏิบัติตนตามข้อก าหนด กฎเกณฑ์ของลูกเสือ (กฎของลูกเสือ) โดยใช้ระบบคุณธรรมที่อยู่บนรากฐาน
ของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ใช้ในโอกาสต่อไปนี้ 
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ของทุกปี 
- พิธีเข้าประจ ากองของลูกเสือประเภทต่าง ๆ 
- พิธีการต่าง ๆ (นอกเหนือจากพิธีเข้าประจ ากอง) เช่น พิธีประดับเคร่ืองหมายในหลักสูตร 
- พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
- พิธีประดับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
- ในโอกาสอ่ืน ๆ ที่สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในกิจการของลูกเสือ 
 

 
รูปที่ ๖๙  การทบทวนค าปฏิญาณลูกเสือ 

ที่มา : http://www.sahavicha.com 
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เอเชีย – แปซิฟิก.  แปลเมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓, เอกสารอัดส าเนา 

เพี้ยน สุวรรณมาลิก รองผู้ตรวจการลูกเสือ (เลขาธิการสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย) 
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เครื่องแบบบุคลากรทางลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองแบบบุคลากรทางลูกเสือ คือ  เคร่ืองแต่งกายของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ลูกเสือ   
 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
ชาย ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกมี ๒ แบบ  คือ 
   หมวกปีกกว้าง   ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
  ข.  เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้น มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ เช่นเดียวกับเสื้อเคร่ืองแบบลูกเสือ
สามัญ   
  ค.  ผ้าผูกคอ ส าหรับสภานายก อุปนายก กรรมการ  สภานายกกิตติมศักดิ์  อุปนายก
กิตติมศักดิ์  และกรรมการกิตติมศักดิ์แห่งสภาลูกเสือ  ประธาน  รองประธานและกรรมการ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสีกรมท่ามีขลิบสีเหลือง ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร และส าหรับ  
ผู้อ านวยการใหญ่  รองผู้อ านวยการใหญ่  ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่  ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ  ผู้ตรวจการ
ใหญ่  รองผู้ตรวจการใหญ่  ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ า
ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูก เสือแห่งชาติ    และเจ้าหน้าที่ ลูก เสือประจ าส านักงาน 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  สีกรมท่ามีขลิบสีฟ้า ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร   
  ง.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
  จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  กว้าง ๔ เซนติเมตร 
  ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
  ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   

 

๕๒
-
๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
หญิง ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกมี ๒ แบบ  คือ 
   หมวกปีกกว้าง  ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
  ข.  เสื้อคอพับสีกากี แขนสั้น มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเคร่ืองแบบลูกเสือ
สามัญ  
  ค.  กระโปรงสีกากี ยาวคร่ึงน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
  ง.  ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ชาย 
  จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  กว้าง ๓ เซนติเมตร 
  ฉ.  ถุงเท้าสั้นสีกากี 
  ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕ 
-
๒ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

 
     

เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลกูเสือและ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ใช้ในโอกาสไม่ประจ าแถวหรือน าขบวนลูกเสือ 

  เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชาย  ประกอบด้วย 
   ก.  หมวกมี ๒ แบบ  คือ 
   หมวกปีกกว้างสีกากี  ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  กะบังสีด า มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ               
ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
       ข.  เสื้อชั้นนอกคอแบะสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ดุมทั้งสิ้นมีรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติ   
   เสื้อแบบนี้ให้ใช้กับเสื้อคอพับสีกากีแขนยาว  ผูกผ้าผูกคอสีกากีเงื่อนกะลาสีด้วย แต่ใน
โอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนกะลาสี  
      ค.  กางเกงขายาวสีกากีไม่พับปลายขา  
      ง.  ถุงเท้าสั้นสีกากี 
      จ.  รองเท้าหนังสีน้ าตาล  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 

                         
                                                     รูปที่ ๗๐  เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชาย   
 

๕๔
-
๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

 เคร่ืองแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าท่ี
ลูกเสือ หญิง  ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกมี ๒ แบบ  คือ 
   หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อนสีเขียว  มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้
ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
  ข.  เสื้อกระโปรงติดกันสีกากี  คอเสื้อแหลม ไม่มีปก กระโปรงด้านหน้าขวาและซ้ายมี
กระเป๋าข้างละ ๑ กระเป๋า ต่ ากว่าเอว 
  ค.  ผ้าผูกคอเช่นเดียวกับผ้าผูกคอเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ  แต่มีขลิบสีขาบขนาด             
๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน หรือผ้าผูกคอเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ชาย 
  ง.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  กว้าง ๓ เซนติเมตร 
  จ.  ถุงเท้ายาวสีเนื้อ 
  ฉ.  รองเท้าส้นสูง  หุ้มส้นสีน้ าตาลแก่ 
 

เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน. (๒๕๓๘).  กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ.  
                พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
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เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  คือ  เคร่ืองแต่งกายที่ก าหนดให้ผู้ก ากับลูกเสือแต่ง  เมื่อต้อง
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ทางลูกเสือ  แต่ละประเภท  โดยมีข้อก าหนดอยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วย
เคร่ืองแบบลูกเสือ 
 

ความเป็นมา 
 เคร่ืองแบบผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือ  เมื่อแรกเร่ิมของประเทศนั้น มาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศไว้ในข้อบังคับลักษณะ
ปกครองลูกเสือ ร.ศ. ๑๓๐ หมวด ๘ เคร่ืองแต่งตัว ข้อ ๔๖ เคร่ืองแต่งตัวลูกเสือให้มีดังต่อไปนี้ 
 “๑. มีหมวกเหมือนของลูกเสือ  แต่ผ้าจีบ รูปดอกไม้ที่ติดหมวกให้มีขนาดกว้าง ๑๐                
เซนติเมเตอร์ 
 ๒.  มีเสื้อเหมือนของลูกเสือ 
 ๓.  มีผ้าพันคอขนาดเดียวกับของลูกเสือ  แต่ถ้าเป็นผู้ก ากับใช้สีม่วง  รองผู้ก ากับคงใช้สีด า
อย่างลูกเสือ 
 ๔.  มีกางเกงเหมือนของลูกเสือ 
 ๕.  มีเข็มขัดเหมือนของลูกเสือ 
 ๖.  มีถุงเท้าเหมือนของลูกเสือ 
 ๗.  มีรองเท้าเหมือนของลูกเสือ 
 ถ้าแม้เปนเสือป่าอนุญาตให้แต่งเคร่ืองเสือป่าได้ในเวลาที่ไปแห่งใด ๆ โดยล าพัง  ถ้าก ากับ
แถวฤๅฝึกหัดลูกเสือ  ฤๅท าการอย่างอ่ืนในน่าที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ต้องแต่งตัวตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้  แต่ถ้าเปนผู้ก ากับอนุญาตให้ใช้หมวก ผ้าผูกคอและเข็มขัดของเสือป่าแทนหมวก ผ้าพันคอ
และเข็มขัดของกองลูกเสือได้ ถ้าเปนรองผู้ก ากับอนุญาตให้ใช้ได้แต่หมวกแลเข็มขัดของเสือป่า 
ผ้าพันคอต้องคงใช้อย่างแบบลูกเสือ” 

๕๖
-
๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

 
รูปที่ ๗๑  ภาพเครื่องแบบผู้บังคบับัญชาลูกเสือในอดีต 

 

การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก 
 มีการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองแบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ประกาศ
เป็นกฎหมายบังคับใช้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๕”  ให้อ านาจ
กระทรวงธรรมการ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และออกกฎกระทรวงตามฉบับนี้   
และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดสิทธิ์การแต่งกายเคร่ืองแบบ และโทษของผู้ไม่มีสิทธิ์บังอาจ         
แต่งกายเลียนแบบไว้ด้วย  ต่อมากระทรวงธรรมการได้ออกกฎกระทรวงเรียกว่า กฎกระทรวง            
ธรรมการ ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๗๙ พอสังเกตเห็น    
ได้คือ 
 ๑.  หมวกเดิมใช้สีด าและพับปีกข้างขวา  ได้เปลี่ยนมาเป็นทรงปีกกว้างไม่พับปีก  ใช้สีกากี
แกมเขียว 
 ๒.  เสื้อเดิมใช้สีด า  เปลี่ยนเป็นสีกากีแกมเขียว 
 ๓.  กางเกงสีด า  เปลี่ยนเป็นสีกากีแกมเขียว 
 ๔.  ผ้าผูกคอเดิมใช้สีมณฑล  เปลี่ยนมาใช้สีเหลือง 
 ส่วนเคร่ืองแบบลูกเสือเหล่าสมุทรเสนา  ได้ด าเนินไปตามแบบของทหารเรือทุกประการ    
ส าหรับเคร่ืองแบบอย่างเก่าลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาจะใช้แบบเดิมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ต่อไปอีก ๒ ปี 
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การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ คร้ังท่ี   
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองแบบ
ลูกเสือตามกฎกระทรวง  ซึ่งตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ. ๒๔๙๐ ดังปรากฏในหมวด ๒ 
ข้อ ๒ ดังนี ้
 ๑.   หมวกใช้ทั้งหมวกปีกกว้างสีกากี  กับหมวกหนีบสีกากี 
 ๒.  ใช้เสื้อสีกากี 
 ๓.  กางเกงสีกากี 
 ๔.  ถุงเท้าสีกากี 
 ๕.  รองเท้าสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย 
 ต่อมามีพระราชบัญญัติลูกเสือ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๙ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๑๐   
             หมวด ๒  ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑๑  ถึงข้อ ๑๙   เกี่ยวกับการแต่งกายของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ผู้ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือชาย  เว้นนายหมู่ รองนายหมู่เหล่าเสนา     
เหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ  ประเภทสามัญ  สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ       
                ส่วนที่ ๒  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ
และเจ้าหน้าที่ลูกเสือหญิง        
 หมวดที่ ๓  เคร่ืองแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและ
เจ้าหน้าที่ลูกเสือชายหญิง  
 หมวดที่ ๔  การใช้ผ้าผูกคอส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ  และผ้าผูกคอกิลเวลล์ 
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  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง เหล่าเสนา  
  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  

ก. หมวก  มี  ๒  แบบ  คือ 
   หมวกปีกกว้างสีกากี  ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อนสีเขียว  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีกากี  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีขลิบ   
สีขาบขนาด  ๒  เซนติเมตร  ๒  ด้าน 
 ง.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
 จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี  พับขอบไว้ใต้เข่า  ใต้พับขอบมีรอยรัดถุงติดพู่สีเขียวข้างละ  ๒  พู่  ใน
กรณีใช้กางเกงขายาวให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีกากี  หรือสีด าไม่ต้องติดพู่ 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่  ไม่มีลวดลาย  หุ้มส้นชนิดผูก  ในกรณีที่ใช้กางเกง    
ขายาวให้ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาล  หรือสีด าไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
รูปที่ ๗๒  เครื่องแบบผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ชาย  สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่) 
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 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย 
ก.  หมวก  มี  ๒  แบบ  คือ 

   หมวกปีกกว้างสีกากี  ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  มีตรา
หน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อนสีเขียว  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีกากี  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
 ค.  กระโปรงสีกากี  ยาวคร่ึงน่อง  ไม่มีจีบ  ชายกระโปรงไม่บาน 
 ง.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีขลิบ    
สีขาบขนาด  ๒  เซนติเมตร  ๒  ด้าน 
 จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์   
 ฉ.  ถุงเท้าสั้นสีกากี 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่  ไม่มีลวดลาย  หุ้มส้นชนิดผูก   
 

 
รูปที่ ๗๓  เครื่องแบบผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือส ารอง หญิง 

สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร)่ 
            

 

๖๐
-
๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา 
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย 
 ก.   หมวกมี ๒ แบบ  คือ 
   หมวกปีกกว้าง  ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีกากี  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ   
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอ แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
 ง.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
 จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 

 
รูปที่ ๗๔  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือสามัญ ชาย 

สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร)่ 

 
รูปที่ ๗๕  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือสามัญ ชาย 

สวมหมวกปีก 
 

๖ 
-
๒ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

 
     

              เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกมี ๒ แบบ  คือ 
   หมวกปีกกว้าง  ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ  มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
   หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตรา
หน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีกากี  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ  เช่นเดียวกับเสื้อเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ   
 ค.  กระโปรงสีกากี ยาวคร่ึงน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
 ง.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  แต่มีขลิบ       
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
 จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้าสั้นสีกากี 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 

 

รูปที่ ๗๖  เครื่องแบบผู้บังคบับัญชาลูกเสือสามัญ หญิง 
สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) 

 

รูปที่ ๗๗  เครื่องแบบผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือสามัญ หญิง 
สวมหมวกปีก 

 
 
 
 
 
 

๖๒
-
๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา 
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ        
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน  
 ค.  เสื้อคอพับสีกากี  แต่อินทรธนูสีเลือดหมู 
 ง.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 จ.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   

                           
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 รูปที่ ๗๘  เครื่องแบบผู้บงัคบับญัชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย 
 

 

๖ 
-
๒ 
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 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ        
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน  
 ค.  เสื้อคอพับสีกากี  แต่อินทรธนูสีเลือดหมู 
 ง.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 จ.   กระโปรงสีกากี ยาวคร่ึงน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน 
 ฉ.  ถุงเท้าสั้นสีกากี 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 

         
  

 รูปที่ ๗๙  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง 

 
 

๖๔
-
๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา 
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีกากี  แต่อินทรธนูสีเขียว   
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   แต่มีขลิบ      
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
 ง.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า 
 จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 

 
 

รูปที่  ๘๐  เครื่องแบบผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย 

 
 

 
 

๖๕
-
๒ 
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เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีกากี  แต่อินทรธนูสีเขียว   
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
 ง.  กระโปรงสีกากี ยาวคร่ึงน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน 
 จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้าสั้นสีกากี  

ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 

                                     
             รูปที่ ๘๑  เครื่องแบบผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง    

                   

๖๖
-
๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าสมุทร 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร 
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
  เครื่องแบบกากี  ประกอบด้วย 
   ก.  หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  กะบังด า ผ้าพันหมวกสีด า มีตราหน้าหมวกรูปตรา    
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 
   ข.  เสื้อคอพับสีกากี  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
   ค.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า 
   ง.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง         
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
   จ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
   ฉ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
 

รูปที่ ๘๒  เครื่องแบบกากีผู้บังคบับัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร 

            

๖๗
0
-
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  เครื่องแบบขาว  ประกอบด้วย 
   ก.  หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังด า ผ้าพันหมวกสีด า มีตราหน้าหมวกรูปตรา    
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 
   ข.  เสื้อคอพับสีขาว  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
   ค.  กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า  
   ง.  เข็มขัดสีขาว  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
   จ.  ถุงเท้ายาวสีขาว  พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ ๒ พู่ 
   ฉ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 

 
 
                                            รูปที่ ๘๓  เครื่องแบบขาวผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร 

                 
 

๖๘
0
-



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร 
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบ
ขาว 
  เครื่องแบบกากี  ประกอบด้วย 
   ก.  หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  กะบังด า  ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 
   ข.  เสื้อคอพับสีกากี  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
   ค.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
   ง.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง         
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
   จ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า   แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
   ฉ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
 

รูปที่ ๘๔ เครื่องแบบกากีผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร 
 
 
 

๖๙
0
-
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  เครื่องแบบขาว  ประกอบด้วย 
   ก.  หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังด า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 
   ข.  เสื้อคอพับสีขาว  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
   ค.  กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า 
   ง.  เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
   จ.  ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
   ฉ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

                                                       
 

รูปที่ ๘๕ เครื่องแบบขาวผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร 
 
 
 
 

๗๐
0
-



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร  
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร มีเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
  เครื่องแบบกากี  ประกอบด้วย 
   ก.  หมวกทรงหม้อตาลสีกากี  กะบังด า  ผ้าพันหมวกสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 
   ข.  เสื้อคอพับสีกากี   มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
   ค.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
   ง.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง         
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
   จ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
   ฉ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
         
                                     รูปที่ ๘๖  เครื่องแบบกากีผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร 
 
 

๗ 
0
-
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  เครื่องแบบขาว  ประกอบด้วย 
   ก.  หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังด า  ผ้าพันหมวกสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วยรูปสมอเรือ ท าด้วยโลหะสีทอง 
   ข.  เสื้อคอพับสีขาว  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
   ค.  กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า 
   ง.  เข็มขัดสีขาว กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุน    
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์   
   จ.  ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
   ฉ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

        
 
    รูปที่ ๘๗  เครื่องแบบขาวผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร 
 
 
 
 

๗๒
0
-



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าอากาศ 
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าอากาศ  
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าอากาศ ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ) 
                       หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  
ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
  ข.  เสื้อคอพับสีเทา มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
  ค.  ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   
แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
  ง.  กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า  
  จ.  เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
  ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี  พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเขียว ข้างละ ๒ พู่ 
  ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
รูปที่ ๘๘  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือสามัญ  

เหล่าอากาศ ชายสวมหมวกทรงอ่อน(เบเร่) 

 
รูปที่ ๘๙  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือสามัญ  

เหล่าอากาศ ชายสวมหมวกปีก 

๗ 
0
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เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าอากาศ  
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าอากาศ ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ) 
                       หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  
ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
  ข.  เสื้อคอพับสีเทา มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ   
  ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
  ง.  กระโปรงสีเทา สีเดียวกับเสื้อ  
  จ.  เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุน   
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
  ฉ.  ถุงเท้าสั้นแบบพับสีเทา 
  ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

         
รูปที่ ๙๐  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 
เหล่าอากาศ หญิง  สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร)่ 

 
รูปที่ ๙๑  เครื่องแบบผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 

เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกปีก 

 
 

๗๔
0
-



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าอากาศ  
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าอากาศ ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ) 
                       หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  
ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
  ข.  เสื้อคอพับสีเทา แต่อินทรธนูสีเลือดหมู 
  ค.  ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   
แต่มีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
  ง.  กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า 
  จ.  เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
  ฉ.  ถุงเท้ายาวสีเทา  พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเลือดหมู ข้างละ ๒ พู่ 
  ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
รูปที่ ๙๒  เครื่องแบบผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือ 

สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ชาย สวมหมวกทรงอ่อน 

 
รูปที่ ๙๓  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือ 

สามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ ชาย สวมหมวกปีก 
 
 

๗๕
0
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เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง เหล่าอากาศ  
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง เหล่าอากาศ ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ) 
                       หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  
ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
  ข.  เสื้อคอพับสีเทา แต่อินทรธนูสีเลือดหมู 
  ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   แต่มีขลิบ
สีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
  ง.  กระโปรงสีเทา สีเดียวกับเสื้อ 
  จ.  เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุน     
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
  ฉ.  ถุงเท้าสั้นแบบพับสีเทา   
  ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
รูปที่ ๙๔  เครื่องแบบผู้บังคบับัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) 

 
รูปที่ ๙๕ เครื่องแบบผูบ้ังคบับญัชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
                เหล่าอากาศ หญิง สวมหมวกปีก 

 
   

 

๗๖
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-



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าอากาศ   
 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าอากาศ ประกอบด้วย 
 ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูป
ปีกนก ๒ ข้าง  ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ) 
                 หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง        
ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีเทา แต่มีอินทรธนูสีเขียว  
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  มีขลิบสีขาบ
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
 ง.  กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า 
 จ.  เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
รูปที่ ๙๖  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ 

เหล่าอากาศ  ชาย สวมหมวกทรงอ่อน 

 
รูปที่ ๙๗  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือวิสามัญ 

เหล่าอากาศ  ชาย  สวมหมวกปีก 
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เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่าอากาศ ประกอบด้วย 
 ก. หมวกมี ๒ ชนิด คือ หมวกปีกกว้างสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูป
ปีกนก ๒ ข้าง  ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก (อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติ) 
                หมวกทรงอ่อนสีเทามีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง  ท าด้วย
โลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับสีเทา แต่มีอินทรธนูสีเขียว  
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  มีขลิบสีขาบ
ขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด้าน 
 ง.  กระโปรงสีเทา  สีเดียวกับเสื้อ 
 จ.  เข็มขัดหนังสีด า  กว้าง  ๓  เซนติเมตร  หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง  มีลายดุนรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
 ฉ.  ถุงเท้าสั้นแบบพับสีเทา  
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า  ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
รูปที่ ๙๘  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือวิสามัญ 
เหล่าอากาศ  หญิง  สวมหมวกทรงอ่อน(เบเร)่ 

 
รูปที่ ๙๙  เครื่องแบบผู้บงัคบับัญชาลูกเสือวิสามัญ 

เหล่าอากาศ  หญิง  สวมหมวกปีก 

เอกสารอ้างอิง 

ประยุทธ์  สิทธิพันธ์. (๒๕๑๔). หนังสือประวัติศาสตร์ลูกเสือ ๔ แผ่นดิน.  กรุงเทพ ฯ หน้า ๑๓. 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน. (๒๕๓๘).  กฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
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  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองแบบลูกเสือ คือ  เคร่ืองแต่งกายที่ก าหนดให้ลูกเสือ แต่ละเหล่า แต่ละประเภทแต่ง  เมื่อ
ต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ทางลูกเสือ  โดยมีข้อก าหนดอยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
 

ความเป็นมา 
 เคร่ืองแบบลูกเสือเมื่อแรกเร่ิมของประเทศนั้น มาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ              
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้นักเรียนมหาดเล็กหลวงชัพน์  บุนนาค เป็นผู้ทดลองใส่ชุดลูกเสือให้
ทรงทอดพระเนตร  ต่อมาได้ทรงประกาศไว้ในข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ร .ศ. ๑๓๐ หมวด ๘ 
เคร่ืองแต่งตัว ข้อ ๔๕ เคร่ืองแต่งตัวลูกเสือให้มีดังต่อไปนี้ 
 “๑. มีหมวกสักหลาด ใบกว้างพับใบข้างขวาขึ้นไปกลัดไว้กับตัวหมวก  มีผ้าฤๅแพรจีบ          
เปนดอกไม้ วงกลมกว้าง ๔ เซนติเมเตอร์ที่เส้นสูนย์ติดข้างขวาหมวกทับใบที่พับ  มีตราหน้าเสือท า
ด้วยทองเหลืองตดิบนดอกไม้  มีผ้ากว้าง ๒ เซนติเมเตอร์พันหมวกมีสายรัดคางหนังด า 
 ส่วนสีผ้าจีบดอกไม้และผ้าพันหมวกนั้นให้ใช้สีต่าง ๆ กันเพื่อเปนที่สังเกตเห็นได้ถนัด 
ดังต่อไปนี้ คือ 
กรุงเทพ ฯ   เหลือง นครไชยศรี น้ าเงิน 
ราชบุร ี ฟ้า กรุงเก่า แดง 
นครสวรรค์ เขียว พิศณุโลก ม่วง 
พายัพ บานเย็น อุดร เลือดหมู 
อิสาณ ดินแดง (กากี) เพ็ชรบูรณ์ เทา 
นครราชสีมา แดงกับขาว ปราจิณบุรี แดงกับเหลือง 
จันทบุร ี เหลืองกับฟ้า ชุมพร น้ าเงินกับเหลือง 
นครศรีธรรมราช เขียวกับม่วง ปัตตานี เขียวกับเหลือง 
ภูเก็จ เขียวกับขาว   
 แต่ถ้าแม้กองใดได้รับพระราชทานนามพิเศษเปนเกียรติยศแล้ว ก็ให้ใช้ผ้าลายเสือกว้าง ๒  
เซนติเมเตอร์ พันหมวกแทนผ้าสีของมณฑล แต่ดอกไม้ผ้าจีบคงเปนอย่างเดิม 
 ๒.  มีเสื้อรูปเสื้อเชิ้ตคอพับผ้าสีดินแดง (กากี)  มีดุมเขาที่คอ ๑  ที่น่าอก ๒ มีกระเป๋าทั้งสอง
ข้าง มีใบปกกระเป๋าดุมกลัด 
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 ๓.  มีผ้าพันคอสีด าประมาณ ๗๐ เซนติเมเตอร์ ๔ เหลี่ยม  พับแทยงมุมเสียก่อน แล้วจึงพันคอ
รอบเดียว ชายผูกกันข้างน่าห้อยลงมาที่น่าอก 
 ๔.  มีกางเกงสีด า รูปกางเกงไทย ขาสั้นเพียงเสมอสบ้าหัวเข่า 
 ๕.  มีเข็มขัดหนังสีเหลือง 
 ๖.  มีถุงเท้ายาวสีด า  สรวมรัดไว้เพียงใต้เข่าลงมา 
 ๗.  มีรองเท้าหนังสีด า 
 ถุงเท้าและรองเท้า ถ้าผู้ก ากับเห็นสมควรจะให้งดเสียไม่สรวมก็ได้ ” 
 เคร่ืองแบบลูกเสือ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายคร้ังจนมาถึงปัจจุบัน 
 

 
 

รูปที่ ๑๐๐  ลูกเสือในอดีต 
 

ต่อมาภายหลัง เคร่ืองแบบลูกเสือ ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ         
จนมาถึงปัจจุบัน  เคร่ืองแบบลูกเสือมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

๘๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าเสนา 
 

เครื่องแบบลูกเสือส ารอง 
 เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ท าด้วยผ้าสีกรมท่า  เมื่อเข้าพิธีประจ ากองแล้ว มีตรา
หน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า "ลูกเสือ" สีเหลือง  
 ข.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด และมี
ห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ 
 ค.  เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 
 ง.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓ เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง            
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 จ.  กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 
 ฉ.  ถุงเท้า  รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 
 

 
 

รูปที่ ๑๐๑   เครื่องแบบลูกเสือส ารอง 
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เครื่องแบบลูกเสือสามัญ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว กลางดอกจันมีรูปตรา
คณะลูกเสือแห่งชาติ  ท าด้วยโลหะสีทอง 
 ข.  เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ 
 ง.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
 จ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง           
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า   
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 

 
  

รูปที่ ๑๐๒  เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา 
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  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ 
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับแขนสั้น สีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.สีเหลือง 
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ 
 ง.   กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
 จ.   เข็มขัด หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง         
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู ่
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
  

    
รูปที่ ๑๐๓  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา 
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เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ 
 เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ ประกอบด้วย 
 ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ                
สีทอง  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี  แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง 
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ 
 ง.   กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
 จ.   เข็มขัด หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง         
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   

 

 
รูปที่ ๑๐๔  เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา 

 

๘๔
54
0-



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าสมุทร 
 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร 
 เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ ประกอบด้วย  
เคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
  เครื่องแบบกากี  ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกกะลาสีสีกากีท าด้วยผ้า  ผ้าพันหมวกสีด า และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ       
สีทองก ากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว 
  ข.   เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีกากี 
  ค.   เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว 
  ง.   ผ้าผูกคอสีด ารูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี 
  จ.   กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
  ฉ.   เข็มขัด หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มี
ลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
  ช.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
  ซ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 

       

รูปที่ ๑๐๕  เครื่องแบบกากีลูกเสือสามัญ  เหล่าสมุทร 

๘๕
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  เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกกะลาสีสีขาวท าด้วยผ้า  ผ้าพันหมวกสีด า และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ        
สีทองก ากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว 
  ข.  เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีขาว  แต่ปกคอด้านบนท าด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสอง
แถบ  
  ค.  เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว  
  ง.   ผ้าผูกคอสีด ารูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี   
  จ.  กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า  
  ฉ.  เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง          
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
  ช.  ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเลือดหมู ข้างละ ๒ พู่ 
  ซ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   
          

 
  

                                      รูปที่ ๑๐๖  เครื่องแบบขาวลูกเสือสามัญ  เหล่าสมุทร 

๘๖
99II
I88



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร 
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
ประกอบด้วยเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
  เครื่องแบบกากี ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกกะลาสีสีกากีท าด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
สีทองก ากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว 
  ข.  เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีกากี 
  ค.  เสื้อชั้นในคอกลม  แขนสั้น  สีขาว 
  ง.  ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี   
  จ.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
  ฉ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง      
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
  ช.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
  ซ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   
 

 
รูปที่ ๑๐๗   เครื่องแบบกากีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ่ เหล่าสมุทร 

 

๘๗
09
9III
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เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกกะลาสีสีขาวท าด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมู และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
สีทองก ากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว 
  ข.  เสื้อกะลาสีสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกะลาสีเคร่ืองแบบกากี แต่ปกคอด้านบนท า
ด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ 
  ค.  เสื้อชั้นในคอกลม  แขนสั้น  สีขาว 
  ง.  ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี  
  จ.  กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า  
  ฉ.  เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง           
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
  ช.  ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่ 
  ซ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   
 

                                        
 
                             รูปที่ ๑๐๘    เครื่องแบบขาวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร 
 

๘๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร 
 เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร   ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
ประกอบด้วยเคร่ืองแบบกากีและเคร่ืองแบบขาว 
  เครื่องแบบกากี  ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกกะลาสีสีกากี ท าด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเขียว และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ     
สีทองก ากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว 
  ข.  เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีกากี 
  ค.  เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว 
  ง.  ผ้าผูกคอสีเขียวรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี 
  จ.  กางเกงขาสั้นสีกากีเหนือเข่า  
  ฉ.  เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง      
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
  ช.  ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
  ซ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   
 

 
 

รูปที่ ๑๐๙  เครื่องแบบกากีลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร 
 

 

๘๙ 
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เครื่องแบบขาว ประกอบด้วย 
  ก.  หมวกกะลาสีสีขาว  ท าด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเขียว และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ     
สีทองก ากับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว 
  ข.  เสื้อกะลาสีแขนสั้นสีขาว  แต่ปกคอด้านบนท าด้วยผ้าสีกรมท่า  มีแถบผ้าสีขาวทาบ
สองแถบ  
  ค.  เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว 
  ง.  ผ้าผูกคอสีเขียวรูปสามเหลี่ยมผูกแบบกะลาสี  
  จ.  กางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเข่า  
  ฉ.  เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง          
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
  ช.  ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
  ซ.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก   

 

 
 

รูปที่ ๑๑๐  เครื่องแบบขาวลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร 
 
 

๙๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าอากาศ 
 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ  เหล่าอากาศ  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเทา  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง    
ท าด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับแขนสั้นสีเทา มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ 
 ง.  กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า  
 จ.  เข็มขัดหนังสีด า กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน 
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า   
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
  

 
รูปที่ ๑๑๑  เครื่องแบบสามัญ เหลา่อากาศ 

๙  
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เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
ประกอบด้วย 
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ท า
ด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับแขนสั้นสีเทา แต่อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินธนูมีอักษร “ล.ญ.” สีเหลือง 
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ 
 ง.  กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า  
 จ.  เข็มขัดหนังสีด า กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน  
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู ่
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  

 
รูปที่ ๑๑๒  เครื่องแบบสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ 

 

๙๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ 
 เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ  เหล่าอากาศ  ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
ประกอบด้วย   
 ก.  หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ท า
ด้วยโลหะสีทอง ติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 ข.  เสื้อคอพับแขนสั้นสีเทา  แต่อินทรธนูสีเขียว  ปลายอินธนูมีอักษร “ล.ว.” สีเหลือง 
 ค.  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ  และมีห่วง
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์  
 ง.  กางเกงขาสั้นสีเทาเหนือเข่า  
 จ.  เข็มขัดหนังสีด า กว้างไม่เกิน ๓  เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 ฉ.  ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า  แต่ติดพู่สีแดงข้างละ ๒ พู่ 
 ช.  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีด า ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 

 
รูปที่ ๑๑๓  เครื่องแบบวิสามัญ เหล่าอากาศ 

๙  
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เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ 
ส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 
 เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือส าหรับสภานายกแห่ง
สภาลูกเสือแห่งชาติ แต่มีผ้าผูกคอ และเครื่องหมายต าแหน่งแตกต่างกันคือ 

๑.  ผ้าผูกคอสีกรมท่า ขลิบริมสีธงชาติกว้าง ๒ เซนติเมตร และ 
๒.  เคร่ืองหมายต าแหน่ง พื้นสีธงชาติรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติและขอบสีทอง 

 

 
รูปที่ ๑๑๔  ผ้าผูกคอพระประมขุคณะลูกเสือแห่งชาต ิ

 

 
รูปที่ ๑๑๕   เครื่องหมายต าแหน่งพระประมขุ 

คณะลูกเสือแห่งชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เครื่องแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือและ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยพิเศษ 

กองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ  
 ๑.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือเช่นเดียวกับเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ หมวกลูกเสือ ปีกหมวกชั้นล่างบุด้วยผ้าสีเหลือง ดอกจัน
สีด าสลับสีเหลือง และติดขนนก  สีขาวที่ปีกหมวกด้านขวา ๑ อัน  ผ้าผูกคอสีเหลือง ด้านหลังมีรูปตรา
พระราชลัญจกรวชิราวุธ ส่วนเคร่ืองหมายสังกัดท าด้วยผ้าสีกรมท่า รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มีรูป      
พระมหามงกุฎประกอบด้วยวชิรและอักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" สีขาว ใต้อักษร "วชิราวุธวิทยาลัย" มี      
เลขกลุ่มและเลขกองสีขาวติดที่แขนเสื้อข้างขวาระหว่างไหล่กับศอก 
 ๒.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเคร่ืองหมาย  
    ลูกเสือส ารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ      
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ   
                ลูกเสือสามัญ ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า   
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวต้ัง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ 
               ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 
               ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง  

                                                              
                                        รูปที่ ๑๑๖ ลูกเสือกองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย 

๙๕ 
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เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองลูกเสือสามัญ
วชิราวุธวิทยาลัย  เช่นเดียวกับลูกเสือ และมีเคร่ืองหมายดังนี้ 

๑.   เคร่ืองหมายจังหวัดท าด้วยผ้า มีขนาด รูป และสีตามกฎกระทรวง ติดที่มุมผ้าผูกคอตรง 
ข้ามด้านฐาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร ให้ติดเคร่ืองหมายจังหวัดที่แขนเสื้อข้างขวาระหว่าง
ไหล่กับศอก 

๒. สายนกหวีด ท าด้วยด้ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายนกหวีด 
สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย 

๓. เคร่ืองหมายต าแหน่งท าด้วยโลหะ รูปโล่มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นและขอบ 
เคร่ืองหมายสีตามกฎกระทรวง ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือที่ควบคุมลูกเสือส ารอง มีอักษร 
“ล.ร.” ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอักษร “ล.ญ.” ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร “ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติตามล าดับติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวา 

๔. เคร่ืองหมายสังกัด เช่นเดียวกับกับเคร่ืองหมายสังกัดลูกเสือสามัญ ส าหรับผู้อ านวยการ 
ลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง 
 

 
 

รูปที่ ๑๑๗  ผู้บงัคบับัญชาลูกเสือกองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย 

 

 

๙๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

กองลูกเสือสามัญที่   พระปฐมวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
 ๑.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญแต่ปีกหมวกขลิบสีเหลือง และติดขนนกสีขาวที่ปีก
หมวกด้านขวา ๑ อัน 
 ๒.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเคร่ืองหมาย 
 ลูกเสือส ารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ        
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ   
             ลูกเสือสามัญ ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า   นาย
หมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวต้ัง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ 
  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 
              ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง 
 

 
รูปที่ ๑๑๘  ลูกเสือกองลูกเสือสามัญที่ ๑ พระปฐมวิทยาลัย ฯ 

 
 

๙๗ 
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เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองลูกเสือสามัญที่ ๑ 
พระปฐมวิทยาลัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เช่นเดียวกับลูกเสือ และมีเคร่ืองหมาย
ดังนี ้

๑.     เคร่ืองหมายจังหวัดท าด้วยผ้า  มีขนาด    รูป     และสีตามกฎกระทรวง ติดที่มุมผ้าผูกคอ 
ตรงข้ามด้านฐาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทร ให้ติดเคร่ืองหมายจังหวัดที่แขนเสื้อข้างขวา
ระหว่างไหล่กับศอก 

๒. สายนกหวีด ท าด้วยด้ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับด า เป็นห่วงคล้องคอ ปลายสายนกหวีด 
สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย 

๓. เคร่ืองหมายต าแหน่งท าด้วยโลหะ  รูปโล่มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พื้นและขอบ 
เคร่ืองหมายสีตามกฎกระทรวง ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือที่ควบคุมลูกเสือส ารอง มีอักษร 
“ล.ร.” ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีอักษร “ล.ญ.” ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร “ล.ว.” เหนือรูปตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติตามล าดับติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด้านขวา 

๔. เคร่ืองหมายสังกัด เช่นเดียวกับเคร่ืองหมายสังกัดลูกเสือสามัญ ส าหรับผู้อ านวยการ 
ลูกเสือโรงเรียนและรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนไม่มีเลขกลุ่มและเลขกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

๙๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

หน่วยสวัสดิภาพนักเรียน 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
 เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด 
ยกเว้น 
 ๑.  เข็มขัดและสายโยงท าด้วยด้ายถักสีขาว กว้าง ๕ เซนติเมตร สวมทับไว้นอกเสื้อและมี
เคร่ืองหมายสวัสดิภาพนักเรียนท าด้วยโลหะสีเงินติดที่สายโยงระดับอกเสื้อ 
 ๒. เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเคร่ืองหมาย 
                ลูกเสือส ารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ     
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ   
                ลูกเสือสามัญ ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า   
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวต้ัง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ 
    ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 
                ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง  
 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ๑.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เช่นเดียวกับ
เคร่ืองแบบและเครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด  
 ๒.  มีเคร่ืองหมายสวัสดิภาพนักเรียนท าด้วยโลหะสีทองลงยาติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือ
กระเป๋า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙ 
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หน่วยดุริยางค์ 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
 ๑.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด   ใช้ถุงเท้าสีขาวหรือสนับแข้งสีขาว   
สายนกหวีดสีขาว  เข็มขัดหนัง หรือผ้าใบสีขาว หรือถุงมือสีขาวก็ได้ 
 ๒.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเคร่ืองหมาย 
     ลูกเสือส ารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ     
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ   
                 ลูกเสือสามัญ ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า   
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวต้ัง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ 
     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 
                 ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง 

  
 

        
 

รูปที่ ๑๑๙ – ๑๒๐   หน่วยดุริยางค ์

 

 ๐๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

หน่วยดับเพลิง 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
 ๑.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือประเภทและเหล่าสังกัด   มีปลอกแขนสวมแขนเสื้อข้างซ้าย
ระหว่างไหล่กับศอก ท าด้วยผ้าสีเลือดหมู กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ด้านนอกมีเคร่ืองหมายท าด้วยผ้าสีกากี
แกมเขียว รูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร มีกรอบสีฟ้าแก่ ภายในกรอบมีรูปเปลวไฟสีแดง 
 ๒.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเคร่ืองหมาย 
  ลูกเสือส ารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้าย เหนือปลายแขนเสื้อ     
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ   
                  ลูกเสือสามัญ ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า   
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวต้ัง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ 
     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 
                 ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง 
 

 
รูปที่ ๑๒๑ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ หน่วยดบัเพลิง 

 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 เคร่ืองแบบและเครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบ
และเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด  
 แต่มีปลอกแขนเช่นเดียวกับลูกเสือ มีขลิบริมสีขาว ข้างละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ 

 
รูปที่ ๑๒๒  เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยดับเพลิง  

 

 ๐  
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หน่วยสารวัตร 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
 ๑.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ เช่นเดียวกับเคร่ืองแบบและ
เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด แต่มีปลอกแขนสวมแขนเสื้อข้างขวา
ระหว่างไหล่กับศอก ท าด้วยผ้าสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ด้านนอกมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติท า
ด้วยโลหะสีทอง 
 ๒.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ  
เช่นเดียวกับ (๑) โดยมีเคร่ืองหมาย 
     ลูกเสือส ารองท าด้วยแถบผ้าสีเหลือง เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้ายเหนือปลายแขนเสื้อ     
นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ   
                 ลูกเสือสามัญ ท าด้วยแถบผ้าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวเท่าแนวตั้งของกระเป๋า หัวหน้า   
นายหมู่ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตามแนวต้ัง นายหมู่ ๒ แถบ รองนายหมู่ ๑ แถบ 
     ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีเลือดหมู 
                 ลูกเสือวิสามัญ เช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ แต่แถบผ้าสีแดง 

 
รูปที่ ๑๒๓  เครื่องหมายลูกเสือหน่วยสารวัตร  

 เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 ๑.  เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เช่นเดียวกับ
เคร่ืองแบบและเครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือประเภทและเหล่าที่สังกัด  
 ๒.  แต่มีปลอกแขนเช่นเดียวกับลูกเสือ  มีขลิบริมสีขาวข้างละ ๑ เซนติเมตร โดยรอบ 

 

รูปที่  ๑๒๔  เครื่องหมายผู้บงัคบับัญชาลูกเสือหน่วยสารวัตร          
                       

 ๐๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด  และกจิการนักเรียน 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,ส านักงาน. (๒๕๓๘).  กฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ. 
พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๐  
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เครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบ หมายถึง  เคร่ืองหมายที่เป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงการแบํง
หมวดหมูํ  กอง  สังกัด ประเภทลูกเสือ  ต าแหนํงและความสามารถพิเศษของลูกเสือ และบุคลากร
ทางการลูกเสือ  ประกอบด๎วย 
 ๑.  เคร่ืองหมายจังหวัด  ท าด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี  ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ ติด
ที่มุมด๎านหลังผ๎าผูกคอ 
 ๒.  เคร่ืองหมายหมูํ ท าด๎วยผ๎า มีลักษณะตํางกันตามประเภทและเหลําของลูกเสือ 
 ๓.  เคร่ืองหมายชั้น ท าด๎วยโลหะหรือผ๎า มีลักษณะแตกตํางกันตามประเภทและเหลําของ
ลูกเสือ 
 ๔.  เคร่ืองหมายประจ าการ ท าด๎วยผ๎าสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ มีรูปดาว ๖ แฉก   
สีเงิน จ านวนเคร่ืองหมายประจ าการให๎ติดตามจ านวนปีที่ได๎เข๎าเป็นลูกเสือ 
 ๕.  เคร่ืองหมายสังกัด ประกอบด๎วย  
  ๕.๑ ชื่อกลุํม หรือกอง  ท าด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ติดโค๎งตามไหลํเสื้อข๎างขวา
กึ่งกลางอินทรธนู 
  ๕.๒ เลขกลุํมและเลขกอง ท าด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ติดใต๎เคร่ืองหมายชื่อกลุํม
หรือกอง 
  กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุํมไมํได๎ ให๎มีเลขกองอยํางเดียว 
 ๖.  เคร่ืองหมายภาษาตํางประเทศ ท าด๎วยผ๎าสีกากีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า มีอักษรภาษาไทยบอกชื่อ
ภาษาตํางประเทศที่ลูกเสือพูดได๎ดี 
 ๗.  เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ท าด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี  ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ 
 ๘.  เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํ ประกอบด๎วย 
  ๘.๑  เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํ ท าด๎วยแถบผ๎า มีขนาด และสี  ตามกฎกระทรวง
วําด๎วยเคร่ืองแบบ 
  ๘.๒  สายนกหวีด ท าด๎วยด๎ายถัก สีเหลืองเป็นหํวงคล๎องคอ ส าหรับลูกเสือเหลําสมุทร เมื่อ
แตํงเคร่ืองแบบขาวใช๎สายนกหวีดสีขาว 
 
 
 
 

 ๐๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายจังหวัด 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายจังหวัด หมายถึง เคร่ืองหมายที่แสดงสถานที่ตั้งของกองลูกเสือ  
 

ลักษณะ 
 เคร่ืองหมายหมายจังหวัด มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือวงกลม  ติดที่มุมผ๎าผูกคอตรงข๎าม
ด๎านฐาน ท าด๎วยผ๎า มีขนาด รูปและสี  ดังนี ้
 เขตการศึกษา ๑  ประกอบด๎วย จังหวัด ๖ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 
ปทุมธานี สมุทรสาคร และนครปฐม 

 
กรุงเทพมหานคร 

 
กรุงเทพมหานคร(พระนคร) 

 
กรุงเทพมหานคร(ฝั่งธน) 

 
จังหวัดนนทบุร ี

 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
จังหวัดปทุมธาน ี

 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 
จังหวัดนครปฐม 

 

รูปที่  ๑๒๕  เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑                                 
 
 

 ๐๕ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

 เขตการศึกษา ๒   ประกอบด๎วย จังหวัด ๔ จังหวัด คือ ปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  และสตูล 

 
จังหวัดปัตตาน ี

 
จังหวัดนราธิวาส 

 
จังหวัดยะลา 

 
จังหวัดสตูล 

รูปที่  ๑๒๖   เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๒                                 
 
 เขตการศึกษา ๓  ประกอบด๎วย จังหวัด ๕ จังหวัด คือ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช 
สงขลา และพัทลุง   

 
จังหวัดชุมพร 

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
จังหวัดสงขลา 

 
จังหวัดพทัลุง 

รูปที่  ๑๒๗   เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๓                                 

 ๐๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 เขตการศึกษา ๔  ประกอบด๎วยจังหวัด ๕ จังหวัด คือ ระนอง ตรัง  กระบี่  พังงา และภูเก็ต 

 
จังหวัดระนอง 

 
จังหวัดตรัง 

 
จังหวัดกระบี ่

 
จังหวัดพังงา 

 
จังหวัดภูเก็ต 

 รูปที่  ๑๒๘  เครื่องหมายจงัหวัด เขตการศึกษา ๔๑                                
 
 เขตการศึกษา ๕  ประกอบด๎วย จังหวัด ๖ จังหวัด คือ สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  สมุทรสงคราม  
ราชบุรี  เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
จังหวัดราชบรุ ี

 
จังหวัดเพชรบุร ี

 
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

รูปที่  ๑๒๙  เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๕                                 

 ๐๗ 
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 เขตการศึกษา ๖   ประกอบด๎วย จังหวัด ๗ จังหวัด คือ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา  อํางทอง  
สิงห์บุรี  สระบุรี  ชัยนาท และอุทัยธานี 

 
จังหวัดลพบุร ี

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
จังหวัดอํางทอง 

 
จังหวัดสิงห์บุร ี

 
จังหวัดสระบุร ี

 
จังหวัดชัยนาท 

 
จังหวัดอทุัยธาน ี

รูปที่  ๑๓๐   เครื่องหมายจงัหวัด เขตการศึกษา ๖                                 
 

 เขตการศึกษา ๗  ประกอบด๎วย จังหวัด ๘ จังหวัด คือ พิษณุโลก  นครสวรรค์  พิจิตร  
อุตรดิตถ์  สุโขทัย  ก าแพงเพชร  ตาก และเพชรบูรณ์ 

 
จังหวัดพษิณุโลก 

 
จังหวัดนครสวรรค ์

 
จังหวัดพจิิตร 

 ๐๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
จังหวัดอตุรดิตถ ์

 
จังหวัดสุโขทัย 

 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
จังหวัด ตาก 

 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 รูปที่  ๑๓๑  เครื่องหมายจงัหวัด เขตการศึกษา ๗                                 
 

 เขตการศึกษา ๘  ประกอบด๎วย จังหวัด ๗ จังหวัด คือ เชียงใหมํ  เชียงราย  ล าปาง  ล าพูน  
แพรํ  นําน พะเยา และแมํฮํองสอน 

 
จังหวัดเชียงใหม ํ

 
จังหวัดเชียงราย 

 
จังหวัดล าปาง 

 
จังหวัดล าพูน 

 
จังหวัดแพร ํ

 
จังหวัดนําน 

 ๐๙ 
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จังหวัดพะเยา 

 
จังหวัดแมํฮํองสอน 

รูปที่  ๑๓๒  เครื่องหมายจงัหวัด เขตการศึกษา ๘                                 
 

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

 
จังหวัดอดุรธาน ี

 
จังหวัดขอนแกํน 

 
จังหวัดเลย 

 
จังหวัดสกลนคร 

 
จังหวัดหนองคาย 

 
รูปที่  ๑๓๓  เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๙                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

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

 
จังหวัดอบุลราชธานี 

 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
จังหวัดนครพนม 

 
จังหวัดมหาสารคาม 

 
จังหวัดร๎อยเอ็ด 

 
จังหวัดยโสธร 

 
จังหวัดมุกดาหาร 

 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

รูปที่  ๑๓๔  เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑๐                                 
 

  เขตการศึกษา ๑๑  ประกอบด๎วย จังหวัด ๕ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์           
ศรีสะเกษ และสุรินทร์ 

 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
จังหวัดชัยภูม ิ

 
จังหวัดบุรีรัมย ์
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จังหวัดศรีสะเกษ 

 
จังหวัดสุรินทร ์

 

 รูปที่  ๑๓๕  เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑๑                                 
 

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

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
จังหวัดจันทบุร ี

 
จังหวัดชลบุร ี

 
จังหวัดตราด 

 
จังหวัดนครนายก 

 
จังหวัดปราจนีบุร ี

 
จังหวัดระยอง 

 
รูปที่  ๑๓๖  เครื่องหมายจังหวัด เขตการศึกษา ๑๒                                 

  ๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายหมู ่
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายหมูํ เป็น เคร่ืองหมายที่แสดงสังกัดของสมาชิก ความเป็นหมูํ เป็นพวกตาม
ประเภทและกลุํมของลูกเสือ 
 

ลักษณะ 
 เคร่ืองหมายหมูํ มีรูปรําง สี สัญลักษณ์ รูปภาพตําง ๆ ซึ่งแตกตํางกันตามประเภทและเหลํา
ของลูกเสือ รายละเอียด  มีดังตํอไปนี้ 

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือ  เหล่าเสนา 
 เครื่องหมายหมูลู่กเสือส ารอง   
 เคร่ืองหมายหมูํลูกเสือส ารอง ท าด๎วยผ๎า  รูปสามเหลี่ยมด๎านเทํา ยาวด๎านละ ๓.๕ เซนติเมตร 
ติดที่แขนเสือ้ใต๎ตะเข็บไหลํซ๎าย ๑ เซนติเมตร ให๎มุมแหลมขึ้น 
 

 
หมูํสีแดง 

 
หมูํสีเหลือง 

 
หมูํสีชมพู 

 
หมูํสีเขียว 

 
หมูํสีส๎ม 

 
หมูํสีฟ้า 

 
หมูํสีมํวง 

 
หมูํสีน้ าเงิน 

 

รูปที่  ๑๓๗  เครื่องหมายหมูํลูกเสอืส ารอง เหลําเสนา  
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 เครื่องหมายหมูลู่กเสือสามัญ   
 เค ร่ืองหมายหมูํลูก เสือสามัญ  ท าด๎วยผ๎า  รูปสี่ เหลี่ ยมผืนผ๎า  กว๎ าง  ๒ เซนติ เมตร                    
ยาว ๑๔ เซนติเมตร  ๔ แถบ ซ๎อนกัน  ติดที่แขนเสื้อใต๎ตะเข็บไหลํซ๎าย ๑ เซนติเมตร  มีแถบสีตามชื่อ
หมูํดังนี ้
 

 
หมูํ จระเข๎  

 
หมูํค๎างคาว  

 
หมูํหม ี

 
หมูํนกกระยาง 

 
หมูํเหยี่ยวชวา  

 
หมูํวัวกระทิง  

 
หมูํวัว 

 
หมูํแมว  

 
งูเหํา  

 
หมูํไกํ  

 
หมูํนกกาน้ า 

 
หมูํนกกาเหวํา  

 
หมูํนกพิราบ 

 
หมูํนกอินทร ี

 
หมูํช๎าง 

 
หมูํสุนัขจิ้งจอก 

 
หมูํนก

กระต๎อยตีวิด 

 
หมูํเหยี่ยว 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
หมูํนกกระสา  

 
หมูํม๎า  

 
หมูํหมาใน  

 
หมูํนกกินปลา  

 
หมูํสิงโต  

 
หมูํพังพอน  

 
หมูํนาก 

 
หมูํนกเค๎าแมว  

 
หมูํเสือเหลือง  

 
หมูํนกยูง  

 
หมูํนกกระทงุ 

 
หมูํไกํฟ้า  

 
หมูํแกะ  

 
หมูํกา  

 
หมูํแรด  

 
หมูํนกนางนวล  

 
หมูํนกปากซํอม  

 
หมูํกระรอก 

 
หมูํกวาง 

 
หมูํหงส์  

 
หมูํเสือ  

 
หมูํหมปู่า  

 
หมูํนกหัวขวาน  

 
หมูํนกเขา  

 

รูปที่  ๑๓๘  เครื่องหมายหมูํลูกเสอืสามัญ เหลําเสนา 

 
 
 

  ๕ 
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 เครื่องหมายหมูลู่กเสือสามัญรุ่นใหญ่   
 เคร่ืองหมายหมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ  ท าด๎วยผ๎าสีตามสีประจ าหมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ       
รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  กว๎าง ๔  เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร  มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้ 
 

 
หมูํศรีอินทราทติย ์

 
หมูํรามค าแหง 

 
หมูํอูํทอง 

 
หมูํบรมไตรโลกนารถ  

 
หมูํพระมหาจักรพรรด ิ

 
หมูํสุริโยทัย 

 
หมูํนเรศวร 

 
หมูํเอกาทศรถ 

 
หมูํปราสาททอง 

 
หมูํพระนารายณ์ 

 
หมูํโกษาปาน 

 
หมูํโกษาเหล็ก 

 
หมูํพันท๎ายนรสิงห ์

 
หมูํพระเจ๎าตาก  

 
หมูํพระพุทธยอดฟ้า 

 
หมูํเทพกษัตรีย ์

 
หมูํศรีสุนทร 

 
รูปที่ ๑๓๙  เครื่องหมายหมูํลูกเสอืสามัญรุํนใหญํ เหลําเสนา 

  ๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายหมูลู่กเสือวิสามัญ 
 เคร่ืองหมายหมูํลูกเสือวิสามัญ  การเรียกชื่อหมูํลูกเสือวิสามัญ  ใช๎เรียกตาม ล าดับหมายเลข 
ตั้งแตํ หมูํ ๑,  หมูํ ๒, หมูํ ๓, หมูํ ๔ เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๗ 
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เครื่องหมายหมู่ลูกเสือ  เหล่าสมุทร  
 เคร่ืองหมายหมูํลูกเสือสามัญ  เหลําสมุทร ท าด๎วยผ๎า 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. โพธ์ิสามต๎น 

 
หมูํ ร.ล. ดอนเจดีย์ 

 
หมูํ ร.ล.หนองสาหรําย 

 
หมูํ ร.ล.ลาดหญ๎า 

 
หมูํ ร.ล.ทําดินแดง 

 
หมูํ ร.ล.บางแก๎ว 

 
หมูํ ร.ล.จันทบุร ี

 
หมูํ ร.ล.ระยอง 

 
หมูํ ร.ล.ชลบุรี 

 
หมูํ ร.ล.ชุมพร 

 
หมูํ ร.ล.ภูเก็ต 

 
หมูํ ร.ล.สุราษฎร ์

 
หมูํ ร.ล.สงขลา 

 
หมูํ ร.ล.ปัตตาน ี

 
หมูํ ร.ล.สัตหีบ 

 
หมูํ ร.ล.คลองใหญ ํ

 
หมูํ ร.ล.ตากใบ 

 
หมูํ ร.ล. กันตัง 

รูปที่ ๑๔๐  เครื่องหมายหมูํ เหลําสมุทร 

  

  ๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร   
 เคร่ืองหมายหมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ เหลําสมุทร  ท าด๎วยผ๎าสี  มีขนาดกว๎าง ๒ เซนติเมตร                   
ยาว ๔ เซนติเมตร  มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้ 
 

 
หมูํ ร.ล.สุโขทัย 

 
หมูํ ร.ล.ศรี
อยุธยา 

 
หมูํ ร.ล.ธนบุรี 

 
หมูํ ร.ล.รัตนโกสินทร ์

 
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.ค ารณสินธุ ์

 
หมูํ ร.ล.สารสินธุ์ 

  ๙ 
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หมูํ ร.ล.ตองปลิว 

 
หมูํ ร.ล.ลิ่วลม 

 
หมูํ ร.ล.ลํองลม 

 
หมูํ ร.ล.ปราบปรปักษ ์

 
หมูํ ร.ล.หาญหักศัตร ู

 
หมูํ ร.ล. ส๎ูไพรินทร์ 

 
หมูํ ร.ล.ราชฤทธิ์ 

 
หมูํ ร.ล.วิทยาคม 

 
หมูํ ร.ล.อุดมเดช 

 

รูปที่ ๑๔๑ เครื่องหมายหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ  เหลําสมุทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายหมูลู่กเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร  
 เคร่ืองหมายหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร  ท าด๎วยผ๎า  มีขนาดกว๎าง ๒  เซนติเมตร                     
ยาว ๔ เซนติเมตร   มีแถบสีตามชื่อหมูํ  ดังนี ้
 

 
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.ผีเส้ือน้ า 

 
หมูํ ร.ล.พรายน้ า 

 
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  
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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.โกล า 

 
หมูํ ร.ล.รางเกวียน 

 
หมูํ ร.ล.ตรัง 

รูปที่ ๑๔๒  เครื่องหมายหมูํลูกเสอืวิสามัญ  เหลําสมุทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือ เหล่าอากาศ 
 เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ   
 ท าด๎วยผ๎า  มีลักษณะเป็นวงกลมเส๎นผําศูนย์กลาง ๕  เซนติเมตร มีสี ตามชื่อหมูํดังนี้ 
 

 
หมูํอาทิตย ์

 
หมูํดวงจนัทร ์

    
หมูํดาวอังคาร 

 
หมูํดาวพุธ 

 
หมูํดาวพฤหัส 

 
หมูํดาวศุกร ์

 
หมูํดาวเสาร์ 

 
หมูํโลก 

 
หมูํดาวยูเรนัส 

 
หมูํดาวเนปจูน 

 
หมูํดาวพลูโต 

 
หมูํดาวเหนือ 

 
หมูํดาวหาง 

 
หมูํกาแลกซ่ี 

 
หมูํทางช๎างเผือก 

 
หมูํสายฟ้า 

 
หมูํเมฆ 

 
หมูํพายุ 

 
หมูํไต๎ฝุ่น 

 
หมูํฝน 

 ๒  



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

 
หมูํสายรุ๎ง 

 
หมูํดาวตก 

 
หมูํดาวเคราะห์น๎อย 

 
หมูํรังสีคอสมิก 

 

รูปที่ ๑๔๓   เครื่องหมายหมูํลูกเสอืสามัญ  เหลําอากาศ 

 

 เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ 
 เคร่ืองหมายหมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ เหลําอากาศ ท าด๎วยผ๎า ลักษณะเป็นรูปโลํ ขนาดกว๎าง 
๕.๓๐ เซนติเมตร ยาว ๖.๓๐ เซนติเมตร มีสีตามชื่อหมูํ ดังนี ้
 

 
หมูํเบรเกต์  บ.ท.1 

 
หมูํนิเออรป์อร์ต  บ.ข.1 

 
หมูํสปัด  บ.ข.3 

 
หมูํแฟนทอม 

 
หมูํฟรีดอมไฟเตอร ์

 
หมูํทอร์นาโด 

 
หมูํทอมแคท 

 
หมูํอีเกิ้ล 

 
หมูํไฟติ้งฟอลคอน 

 
หมูํฮอร์เนต 

 
หมูํไทเกอร์ชารค ์

 
หมูํเดลต๎าคาร์ท 

 ๒๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
หมูํเสตลท์ไฟเตอร ์

 
หมูํธันเดอร์โบลท ์

 
หมูํดรากอนฟลาย 

 
หมูํแฮริเออร ์

 
หมูํบรองโก 

 
หมูํดราเคน 

 
หมูํวิกเจน 

 
หมูํฟิตเบด 

 
หมูํฟลอกเกอร์ 

 
หมูํสเตลทบ์อมเบอร ์

 
หมูํแบลค็เบริ์ด 

 
หมูํเอ็กซ์ ๒๙ 

 
หมูํมิราจ 

 
หมูํอัลฟาเจต 

 
หมูํลาวี 

 
หมูํสตาร์ไฟเตอร ์

 

 
หมูํคอแซร ์

 
หมูํฟรอกฟูต 

 

 

รูปที่ ๑๔๔  เครื่องหมายหมูํลูกเสอืสามัญรุํนใหญํ  เหลําอากาศ 
 
 

 ๒๕ 
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 เครื่องหมายหมู่ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ 
 ท าด๎วยผ๎า ลักษณะเป็นรูปวงรี ขนาดกว๎าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๖ เซนติเมตร มีสีตามชื่อหมูํ ดังนี้ 

 
หมูํชิปมังต ์

 
หมูํมาเกตตี ้

 
หมูํแอร์เทรนเนอร ์

 
หมูํแฟนเทรนเนอร ์

 
หมูํเซสนา 

 
หมูํไดโมนา 

 
หมูํพีชเมคเคอร ์

 
หมูํนอแมด 

 
หมูํดาโกตา 

 
หมูํแอฟโร 

 
หมูํเฮอร์คิวลิส 

 
หมูํเมอร์ลิน 

 
หมูํโบอิ้ง  ๗๔๗ 

 
หมูํดี.ซี ๑๐ 

 
หมูํแอร์บัส 

     
หมูํชอร์ท ๓๖๐ 

 
หมูํซิคอร์สกี ้

 
หมูํฮิวอี้ 

 
หมูํเบลล์ 

 
หมูํชินุค 

รูปที่ ๑๔๕  เครื่องหมายหมูํลูกเสอืวิสามัญ  เหลําอากาศ 

 
 

 ๒๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายชั้น 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายชั้น เป็น เคร่ืองหมายที่แสดงระดับของลูกเสือ แตํละประเภทซึ่งมีลักษณะแตกตําง
กัน 
 

ลักษณะ 
 ลูกเสือส ารอง   
 เค ร่ืองหมายชั้นลูกเสือส ารอง  มีลักษณะเป็นรูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เส๎นผําศูนย์กลาง               
๑.๕ เซนติเมตร  เมื่อสอบได๎ตามหลักสูตรดาวดวงที่ ๑ ให๎ติดที่ข๎างขวาหน๎าหมวก ๑ ดาว เมื่อสอบได๎
ตามหลักสูตร ดาวดวงที่ ๒ ให๎ติดเพิ่มขึ้นที่ข๎างซ๎ายหน๎าหมวกอีก ๑ ดาว 

 
รูปที่ ๑๔๖ เครื่องหมายช้ันลูกเสือส ารอง 

 ลูกเสือสามัญ  
  เคร่ืองหมายชั้นลูกเสือสามัญ แบํงเป็น ๓ ระดับ คือ  

 
รูปที่ ๑๔๗  ลูกเสือตร ี

ลูกเสือตรี ท าด๎วยผ๎าสีกากี รูปโลํ  มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีแดง  
แตํไมํมีแถบค าขวัญ  และมีค าวํา "ลูกเสือ" สีเหลือง  ติดที่กึ่งกลาง
กระเป๋าเสื้อข๎างซ๎าย 

 
รูปที่ ๑๔๘  ลูกเสือโท 

ลูกเสือโท ท าด๎วยผ๎าสีกากี รูปไต มีค าวํา "ลูกเสือ" สีเหลืองเหนือกรอบ
สีแดง ในกรอบสีแดงมีค าวํา "เสียชีพอยําเสียสัตย์" สีเหลือง ติดที่แขน
เสื้อข๎างซ๎ายกึ่งกลางไหลํกับศอก 
 

 ๒๗ 
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รูปที่ ๑๔๙ ลูกเสือเอก 

ลูกเสือเอก ท าด๎วยผ๎าสีกากี รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีแดง 
และมีค าวํา "ลูกเสือ" สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข๎างซ๎ายกึ่งกลางไหลํกับ
ศอก 

 
ส าหรับลูกเสือสามัญรํุนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ ไมํมีเคร่ืองหมายชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายประจ าการ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายประจ าการ เป็นเคร่ืองหมายที่แสดงถึง จ านวนปี ที่ลูกเสือได๎เป็นลูกเสือ ในสังกัด
กองลูกเสือนั้น 
 

ลักษณะ 
 เคร่ืองหมายประจ าการ ท าด๎วยผ๎ารูปกลมเส๎นผําศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร มีรูปดาว ๖ แฉก      
สีเงิน เส๎นผําศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อข๎างซ๎ายเหนือกระเป๋า จ านวนเคร่ืองหมาย
ประจ าการให๎ติดตามจ านวนปีที่ได๎เป็นลูกเสือ ประเภทนั้น   
 การติดเคร่ืองหมายประจ าการ เว๎นระยะระหวํางกัน ๕ มิลลิเมตร ตามแนวนอน 
 สีของเคร่ืองหมายประจ าการ  ลูกเสือส ารองพื้นท าด๎วยผ๎าสีเหลือง  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือ
สามัญรํุนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ พื้นท าด๎วยผ๎าสีเขียว 
 

 
รูปที่ ๑๕๐  เครื่องหมายประจ าการลูกเสือส ารอง 

 

 
รูปที่  ๑๕๑  เครื่องหมายประจ าการ ลูกเสือสามัญ   

ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ 

 

           
รูปที่ ๑๕๒  การติดเครื่องหมายประจ าการตามแนวนอน  

ของลูกเสือส ารอง 

           
รูปที่ ๑๕๓  การติดเครื่องหมายประจ าการตามแนวนอน  

ของลูกเสือสามัญ สามัญรุํนใหญํ  และวิสามัญ 
 
 

 

 
 
 
 

 ๒๙ 
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เครื่องหมายสังกัด 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายสังกัด เป็น เคร่ืองหมายแสดงถึงกองลูกเสือที่ลูกเสือสังกัดอยูํประกอบด๎วย ชื่อ
กลุํมหรือกองลูกเสือ  เลขกลุํม  และเลขกองลูกเสือ 
 

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

 

รูปที่ ๑๕๔ เครื่องหมายสังกัดช่ือกลํุม หรือกองลูกเสือ 
 

 ๒.  เลขกลุํม และเลขกอง ท าด๎วยผ๎าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด๎านละ ๓.๕  เซนติเมตร 
ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุํมสีขาวสูง ๑.๕ เซนติเมตร อยูํข๎างบน และเลขกองสีขาวสูง ๑ 
เซนติเมตร อยูํข๎างลํางติดใต๎เคร่ืองหมายชื่อกลุํมหรือกอง 
 กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุํมไมํได๎ ให๎มีเลขกองอยํางเดียว 
 

 เลขกองลูกเสือ  

 

 
กองที่ 1 

 
กองที่ 2 

 
กองที่ 3 

 
กองที่ 4 

 

รูปที่  ๑๕๕  เครื่องหมายเลขกองลูกเสือ 
 
 
 
 

  ๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 เลขกลุ่ม และกองลูกเสือ 

 
กลํุม 1 กอง 1 

 
กลํุม 1 กอง 2 

 
กลํุม 1 กอง 3 

 
กลํุม 1 กอง 4 

 
กลํุม 2 กอง 1 

 
กลํุม 2 กอง 2 

 
กลํุม 2 กอง 3 

 
กลํุม 2 กอง 4 

 
กลํุม 3 กอง 1 

 
กลํุม 3 กอง 2 

 
กลํุม 3 กอง 3 

 
กลํุม 3 กอง 4 

 
กลํุม 4 กอง 1 

 
กลํุม 4 กอง 2 

 
กลํุม 4 กอง 3 

 
กลํุม 4 กอง 4 

 

รูปที่ ๑๕๖  เครื่องหมายเลขกลํุมและกองลูกเสือ 
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เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายภาษาตํางประเทศ เป็นเคร่ืองหมายที่แสดงความสามารถทางการสื่อสารด๎วย
ภาษาตํางประเทศ ของลูกเสือ เชํน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส เป็นต๎น 
 

ลักษณะ 
 เคร่ืองหมายภาษาตํางประเทศ ท าด๎วยผ๎าสีกากี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎ายาว ๖ เซนติเมตร กว๎าง ๑.๕ 
เซนติเมตร มีอักษรไทยบอกชื่อภาษาตํางประเทศที่ลูกเสือพูดได๎ดีสีขาว 
 การติดเคร่ืองหมายภาษาตํางประเทศ  ติดที่อกเสื้อข๎างขวาเหนือกระเป๋า  
 

 
รูปที่  ๑๕๗  เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาอังกฤษ 

 
รูปที่  ๑๕๘  เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาฝรั่งเศส 

  

 
รูปที่  ๑๕๙ เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาเยอรมนั 

 
รูปที่ ๑๖๐   เครื่องหมายภาษาตํางประเทศ ภาษาจนี 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

  ๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ 
ความหมาย 
 เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํ เป็น เคร่ืองหมายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นผู๎น าในหมูํ
ลูกเสือแตํละหมูํ ซึ่งมีลักษณะแตกตํางกันตามประเภทและเหลําของลูกเสือ 
 

ลักษณะ 
 เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํลูกเสือ มีลักษณะตามเหลํา ดังตํอไปนี้ 
 ลูกเสือ เหล่าเสนา 
  ลูกเสือส ารอง   
  เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํ ลูกเสือส ารอง ท าด๎วยผ๎าสีเหลือง กว๎าง ๑ เซนติเมตร 
เย็บติดรอบแขนเสื้อข๎างซ๎ายเหนือปลายแขนเสื้อ ๕ เซนติเมตร 
      นายหมูํ ๒ แถบ เว๎นระยะระหวํางแถบ ๑ เซนติเมตร    รองนายหมูํ ๑ แถบ 

 
รูปที่ ๑๖๑  เครื่องหมายนายหมูํ ลกูเสือส ารอง 

 
รูปที่ ๑๖๒  เครื่องหมายรองนายหมูํ ลูกเสือส ารอง 

  

  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา 
  เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํ  ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ และลูกเสือ
วิสามัญท าด๎วยแถบผ๎าสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎ายาวเทําแนวตั้งของกระเป๋ากว๎าง ๑.๕ เซนติเมตร                      
มีจ านวนแถบ และติดดังนี ้
  หัวหน๎านายหมูํ ๓ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข๎างซ๎ายตามแนวตั้ง เว๎นระยะระหวําง  แถบ                
๑ เซนติเมตร ให๎เคร่ืองหมายลูกเสือตรีทับแถบกลาง 
  นายหมูํ ๒ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข๎างซ๎ายตามแนวต้ัง ให๎เคร่ืองหมายลูกเสือตรีอยูํตรงกลาง 
  รองนายหมูํ ๑ แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข๎างซ๎ายตามแนวตั้ง ให๎เคร่ืองหมายลูกเสือตรีอยูํ
ทางซ๎าย 
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รูปที่ ๑๖๓  เครื่องหมายหัวหน๎า    
นายหมูํ ลูกเสือสามัญ เหลําเสนา 

 
รูปที่  ๑๖๔ เครื่องหมายนายหมูํ               

ลูกเสือสามัญ เหลําเสนา 

 
รูปที่  ๑๖๕ เครื่องหมายรองนายหมูํ 

ลูกเสือสามัญ เหลําเสนา 
 

 ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ 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 

 
รูปที่ ๑๗๐ เครื่องหมายนายหมูํ              
ลูกเสือวิสามัญ เหลําเสนา 

 
รูปที่ ๑๗๑ เครื่องหมายรองนายหมูํ 

ลูกเสือวิสามัญ เหลําเสนา 
 

  
 
 
 

  ๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร 
 เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํ  ลูกเสือเหลําสมุทร มีลักษณะเชํนเดียวกับลูกเสือ        
เหลําเสนา  ทั้งนี้เคร่ืองแบบลูกเสือเหลําสมุทรมี ๒ ชนิด คือ เคร่ืองแบบกากี และเคร่ืองแบบขาว  
เคร่ืองแบบกากี เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํลูกเสือ เหมือนกับลูกเสือ เหลําเสนา  ส าหรับ
เคร่ืองแบบขาว มีลักษณะ ดังนี ้

 
รูปที่ ๑๗๒  เครื่องหมายหัวหน๎า     
นายหมูํ ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร 

 
รูปที่ ๑๗๓ เครื่องหมายนายหมูํ              

ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร 

 
รูปที่ ๑๗๔  เครื่องหมายรองนายหมูํ 

ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร 
 

 ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ 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 

 
รูปที่  ๑๘๐ เครื่องหมายรองนายหมูํ  

ลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร 

  ๕ 
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 ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ 
 เคร่ืองหมายนายหมูํและรองนายหมูํ  ลูกเสือเหลําอากาศ มีลักษณะเชํนเดียวกับลูกเสือ        
เหลําเสนา  มีลักษณะ ดังนี ้

 
รูปที่ ๑๘๑  เครื่องหมายหัวหน๎า    
นายหมูํ ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ 

 
รูปที่ ๑๘๒ เครื่องหมายนายหมูํ              
ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ 

 
รูปที่ ๑๘๓ เครื่องหมายรองนายหมูํ 

ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ 
 

 ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ 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 

 
รูปที่ ๑๘๘ เครื่องหมายนายหมูํ            
ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ 

 
รูปที่ ๑๘๙ เครื่องหมายรองนายหมูํ 

ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ 

 
 

  ๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 (๒) สายนกหวีด ท าด๎วยด๎ายถัก ๑ สาย สีเหลือง เป็นหํวงคล๎องคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอด
ไว๎ในกระเป๋าเสื้อข๎างซ๎าย   ส าหรับลูกเสือเหลําสมุทร เมื่อแตํงเคร่ืองแบบขาวใช๎สายนกหวีด
เชํนเดียวกันแตํสีขาว 

 
รูปที่ ๑๙๐  สายนกหวีดนายหมูํลกูเสือ 

 
รูปที่  ๑๙๑ การสวมนกหวีดของนายหมูํลูกเสือ 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  ๗ 
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เครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง  เป็นเคร่ืองหมายแสดงประเภทของลูกเสือชนิดหนึ่ง 
 

ลักษณะ 
 เคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง ท าด๎วยผ๎าสีกรมทํา รูปไขํยาว ๔ เซนติเมตร กว๎าง ๓.๕ เซนติเมตร 
มีรูปหน๎าเสือและค าวํา "ลูกเสือ" สีเหลืองขลิบริมสีกรมทํา  ติดที่อกเสื้อ ข๎างซ๎ายเหนือกระเป๋า 
 

 
รูปที่  ๑๙๒  เครื่องหมายลูกเสือส ารอง  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  ๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ หมายถึง  เคร่ืองหมายที่เป็นสัญลักษณ์ 
เพื่อแสดงการแบํงหมวดหมูํ  กอง  สังกัด ประเภทลูกเสือ  ต าแหนํงและความสามารถพิเศษของ
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  ประกอบด๎วย 
 ๑.  เคร่ืองหมายจังหวัด  ท าด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี  ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ ติด
ที่มุมด๎านหลังผ๎าผูกคอ แตํถ๎าใช๎ผ๎าผูกคอพิเศษส าหรับไปตํางประเทศหรือผ๎าผูกคอกิลเวลล์ ไมํต๎องใช๎
เคร่ืองหมายจังหวัด 
 ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นผู๎บังคับบัญชาลูกเสือเหลําสมุทร  ให๎ติด
เคร่ืองหมายจังหวัดที่แขนเสื้อข๎างขวาระหวํางไหลํกับศอก 
 ๒.  สายนกหวีด ท าด๎วยด๎ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับด าเป็นหํวงคล๎องคอปลายสายผูกนกหวีด
สอดไว๎ในกระเป๋าเสื้อข๎างซ๎าย 
 ๓.  เคร่ืองหมายต าแหนํง ท าด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง สีพื้นและ
ขอบเคร่ืองหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบนี้ ส าหรับผู๎ก ากับลูกเสือและรองผู๎ก ากับลูกเสือ
ที่ควบคุมลูกเสือส ารอง มีอักษร"ล.ร." ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ มีอักษร "ล.ญ." ลูกเสือวิสามัญ มีอักษร 
"ล.ว." เหนือรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติตามล าดับ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข๎างขวา 
 ๔.  เคร่ืองหมายสังกัด เชํนเดียวกับเคร่ืองหมายสังกัดลูกเสือสามัญ ใช๎เฉพาะผู๎อ านวยการ
ลูกเสือโรงเรียน รองผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือ รองผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือ ผู๎ก ากับ
ลูกเสือและรองผู๎ก ากับลูกเสือ ส าหรับผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน และรองผู๎อ านวยการลูกเสือ
โรงเรียนไมํมีเลขกลุํมและเลขกอง 
 ๕.  เคร่ืองหมายแสดงวุฒิทางลูกเสือ ประกอบด๎วย 
  ๕.๑  เคร่ืองหมายวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความร๎ูเบื้องต๎น ท าด๎วยหนังเป็นหํวงผ๎าผูกคอ    
กิลเวลล์สวมผ๎าผูกคอ 
  ๕.๒  เคร่ืองหมายวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความร๎ูชั้นสูง  ท าด๎วยไม๎สองทํอน ร๎อยด๎วยเชือก
เป็นสายหนังสวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอ  ด๎านหน๎าให๎ไม๎วางทับผ๎าผูกคอ 
  ๕.๓  เคร่ืองหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  เพิ่ม
ไม๎เป็น ๓ ทํอน 
  ๕.๔  เคร่ืองหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  
เพิ่มไม๎เป็น ๔ ทํอน 

  ๙ 
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เครื่องหมายประกอบเคร่ืองแบบบุคลากรทางการลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบบุคลากรทางการลูกเสือ หมายถึง เคร่ืองหมายที่ เป็น
สัญลักษณ์ เพื่อแสดงสังกัด ประเภทลูกเสือ  ต าแหนํงและความสามารถพิเศษของบุคลากรทางการ
ลูกเสือ   
 

ลักษณะ 
ประกอบด๎วย 
 ๑.  เคร่ืองหมายจังหวัด  ท าด๎วยผ๎า มีขนาด รูป และสี  ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ         
ติดที่มุมด๎านหลังผ๎าผูกคอ  แตํถ๎าใช๎ผ๎าผูกคอพิเศษส าหรับไปตํางประเทศหรือผ๎าผูกคอกิลเวลล์ ไมํ
ต๎องใช๎เคร่ืองหมายจังหวัด 
 สภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักดิ์ อุปนายกกิตติมศักดิ์และกรรมการ
กิตติมศักดิ์แหํงสภาลูกเสือแหํงชาติ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ให๎
ใช๎รูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีเหลืองอยูํในวงกลมเส๎นผําศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ติดที่มุมผ๎าผูกคอ
ตรงข๎ามด๎านฐานแทนเคร่ืองหมายจังหวัด และ 
 ผู๎อ านวยการใหญํ รองผู๎อ านวยการใหญํ ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการใหญํ ผู๎ตรวจการใหญํพิเศษ 
ผู๎ตรวจการใหญํ รองผู๎ตรวจการใหญํ ผู๎ตรวจการลูกเสือประจ า ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหํงชาติ และเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือส านักงานงาน  ให๎ใช๎รูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีขาวอยูํในวงกลม
เส๎นผําศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ติดที่มุมผ๎าผูกคอตรงข๎ามด๎านฐานแทนเคร่ืองหมายจังหวัด 
 ๓.  เคร่ืองหมายต าแหนํง ท าด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง สีพื้นและ
ขอบเคร่ืองหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อด๎านขวา 
 ๔.  เคร่ืองหมายรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ท าด๎วยโลหะสีทอง ติดที่อินทรธนูทั้งสองข๎าง ใช๎
เฉพาะกรรมการสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ  ผู๎ตรวจการลูกเสือ รองผู๎ตรวจการ
ลูกเสือ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแหํงชาติและผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
 ๕ .  สายนกหวีด ท าด๎วยด๎ายถัก ๑ สาย สีเหลืองสลับด าเป็นหํวงคล๎องคอปลายสายผูกนกหวีด
สอดไว๎ในกระเป๋าเสื้อข๎างซ๎าย 
 ๖.  เคร่ืองหมายแสดงวุฒิทางลูกเสือ ประกอบด๎วย 
  ๖.๑  เคร่ืองหมายวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความร๎ูเบื้องต๎น ท าด๎วยหนังเป็นหํวงผ๎าผูกคอ      
กิลเวลล์ สวมผ๎าผูกคอ 

 ๔๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

  ๖.๒  เคร่ืองหมายวิชาผู๎ก ากับลูกเสือขั้นความร๎ูชั้นสูง  ท าด๎วยไม๎สองทํอน ร๎อยด๎วยเชือก
หนังสวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอ ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎า  ผูกคอด๎านหน๎าให๎ไม๎วางทับผ๎าผูกคอ 
  ๖.๓  เคร่ืองหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  ท า
ด๎วยไม๎สามทํอน 
  ๖.๔  เคร่ืองหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  
ท าด๎วยไม๎สี่ทํอน 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔  
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เครื่องหมายประจ าต าแหน่ง 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายต าแหนํง ท าด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง พื้นและขอบ
เคร่ืองหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ  
 

ลักษณะ 
 ๑. เคร่ืองหมายต าแหนํง ท าด๎วยโลหะ รูปโลํ มีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทอง พื้นและขอบ
เคร่ืองหมายสีตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบ 
 

 
รูปที่ ๑๙๓ 

 
รูปที่ ๑๙๔ 

 
รูปที่ ๑๙๕ 

 
รูปที่ ๑๙๖ 

 
รูปที่ ๑๙๗ 

 
รูปที่ ๑๙๘ 

 
รูปที่ ๑๙๙ 

 
รูปที่ ๒๐๐ 

 ๔๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
รูปที่ ๒๐๑ 

 
รูปที่ ๒๐๒ 

 
รูปที่ ๒๐๓ 

 
รูปที่ ๒๐๔ 

 
รูปที่ ๒๐๕ 

 
รูปที่ ๒๐๖ 

 
รูปที่ ๒๐๗ 

 
รูปที่ ๒๐๘ 

  

 รูปที่  ๑๙๓ เครื่องหมายต าแหนํงพระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ, องค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแหํงชาติ 
 รูปที่ ๑๙๔  เครื่องหมายต าแหนํงสภานายก  อุปนายก  กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ, กรรมการ

ผู๎ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย,  เลขาธิการคณะลูกเสือแหํงชาติ,  ผู๎ชํวยเลขาธิการคณะลูกเสือ
แหํงชาต,ิ  ผู๎ตรวจการลูกเสือ,  รองผู๎ตรวจการลูกเสือ,  ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงาน 
ลูกเสือแหํงชาติ 

รูปที่ ๑๙๕  เครื่องหมายต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแหํงชาติ 
รูปที่ ๑๙๖  เครื่องหมายต าแหนํงผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด, รองผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด, ผู๎ตรวจการ

ลูกเสือจังหวัด, รองผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด, ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด, กรรมการลูกเสือ
จังหวัด, กรรมการลูกเสือพิเศษจังหวัด 

 รูปที่ ๑๙๗ เครื่องหมายต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือจังหวัด 
 รูปที่ ๑๙๘ เครื่องหมายต าแหนํงผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน, รองผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
 รูปที่ ๑๙๙ เครื่องหมายต าแหนํงผู๎ก ากับกลํุมลูกเสือ 
 รูปที่ ๒๐๐ เครื่องหมายต าแหนํงรองผู๎ก ากับกลํุมลูกเสือ 
 รูปที่ ๒๐๑ เครื่องหมายต าแหนํงผู๎ก ากับลูกเสือวิสามัญ 
 รูปที่ ๒๐๒ เครื่องหมายต าแหนํงรองผู๎ก ากับลูกเสือวิสามัญ 

 ๔  
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                 รูปที่ ๒๐๓ เครื่องหมายต าแหนํงผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ  
 รูปที่ ๒๐๔ เครื่องหมายต าแหนํงรองผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ 
 รูปที่ ๒๐๕ เครื่องหมายต าแหนํงผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ 
 รูปที่ ๒๐๖ เครื่องหมายต าแหนํงรองผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ 
 รูปที่ ๒๐๗ เครื่องหมายต าแหนํงผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง 
 รูปที่ ๒๐๘ เครื่องหมายต าแหนํงรองผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง 

 
อนึ่ง เคร่ืองหมายประจ าต าแหนํงผู๎อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา และกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ก าลังอยูํในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 

๑. เคร่ืองหมายรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ท าด๎วยโลหะสีทอง ติดที่อินทรธนูทั้งสองข๎าง 
ใช๎ เฉพาะกรรมการสภาลูก เสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ   ผู๎ตรวจการลูก เสือ                  
รองผู๎ตรวจการลูกเสือ ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแหํงชาติ  และผู๎อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือ เป็น เคร่ืองหมายที่แสดงถึงความสามารถของ
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลาการทางการลูกเสือ ซึ่งมีระดับขั้นตําง ๆ  
 

ความเป็นมา 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงด าริวํา บรรดาผู๎ก ากับและรองผู๎ก ากับ  ซึ่งท า
หน๎าที่บังคับบัญชาอบรมสั่งสอนลูกเสืออยูํนั้น  ยังมีความร๎ูในหน๎าที่วิชาการของลูกเสือบกพรํอง           
อยูํมาก  ไมํสามารถเข๎าอยูํในขั้นมาตรฐานได๎อันเป็นเหตุให๎กิจการของลูกเสือไมํเจริญก๎าวหน๎า
เทําที่ควร  จึงทรงมีพระราชด าริเห็นสมควรที่จะจัดตั้งโรงเรียนพิเศษขึ้น  เพื่อท าการอบรม                  
ในวิชาการแขนงนี้โดยเฉพาะ  ขนานนามวํา “กองฝึกหัดผู๎ก ากับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์” โดย
เปิดโอกาสให๎ผู๎ก ากับลูกเสือได๎เข๎ามาศึกษาอบรมในโรงเรียนพิเศษนี้ 
 สถานที่ที่ใช๎ เป็นที่ศึกษาวิชาการผู๎ก ากับคร้ังนี้   คือ บริเวณสโมสรเสือป่าสวนดุสิต  
ก าหนดเวลาเรียนรํุนละ ๒ เดือนเต็ม คือตั้งแตํวันที่ ๑ พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ ๓๑  ธันวาคม  
คําใช๎จํายของผู๎ที่ เข๎าศึกษาอยูํประจ าในโรงเรียนนี้พระราชทานพระราชทรัพย์เลี้ยงดูโดย ตลอด               
เมื่อเรียนจนสอบไลํได๎แล๎ว  พระราชทานประกาศนียบัตรให๎ด๎วย  ประกาศนียบัตรนี้แบํงออกเป็น             
๒ ประเภทด๎วยกันคือ ประกาศนียบัตรสามัญ และประกาศนียบัตรพิเศษ  ส าหรับประกาศนียบัตร
พิเศษนั้น  พระราชทานแกํผู๎ที่สอบไลํได๎ตามหลักสูตร และได๎โดยเสด็จพระราชด าเนินในการประลอง
ยุทธด๎วย  ผู๎ที่สอบไลํได๎ประกาศพิเศษนั้น จะได๎พระราชทานเข็มศิลปวิทยาเป็นเคร่ืองหมายวุฒิให๎ด๎วย
ทุกคน  และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎ใช๎หมวกหนีบอยํางกรมราบหลวงรักษาพระองค์ได๎
ทั้งเวลาล าลอง และในเวลาคุมแถวลูกเสือ   
 โรงเรียนฝึกหัดวิชาผู๎ก ากับลูกเสือตามประกาศนี้  ได๎เร่ิมเปิดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  
๒๔๕๘ เป็นคร้ังแรก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวได๎เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทาน
พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสนั้นด๎วย  โรงเรียนนี้เปิดด าเนินการอยูํได๎ ๔ ปีก็เลิกล๎มไป  ตํอมา              
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎ทรงโปรดเกล๎า ฯ  มีการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับ
ลูกเสืออีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ พระรามราชนิเวศน์(พระราชวังบ๎านปืน) จังหวัดเพชรบุรี 

 ๔๕ 
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รูปที่ ๒๐๙ เหรียญศิลปวิทยาพระราชทานแกํผู๎ที่สอบไลํได๎ตามหลักสูตร 

 และได๎โดยเสดจ็พระราชด าเนินในการประลองยุทธ 
 

 ตํอมาได๎มีการฝึกอบรมตามแบบสากล  คณะลูกเสือแหํงชาติจึงได๎ให๎การฝึกอบรมผู๎ก ากับ
ลูกเสือตามแบบสากล  มีลักษณะ ดังนี้คือ 

๑. เคร่ืองหมายวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรูเ๎บื้องต๎น ท าด๎วยหนังกลมเป็นหํวงผ๎าผูกคอ 
กิลเวลล์   

 
รูปที่  ๒๑๐  เครื่องหมายแสดงคณุวุฒิ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น 

                ๒. เคร่ืองหมายวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความร๎ูชั้นสูง ท าด๎วยไม๎สองทํอน ร๎อยด๎วยเชือกหนัง
สวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอด๎านหน๎า ให๎ไม๎วางทับผ๎าผูกคอ จะมอบให๎แกํผู๎ผํานการอบรม
มาไมํน๎อยกวํา  ๔  เดือน  และผํานการประเมินขั้นที่ ๕ อนุมัติให๎ได๎รับเคร่ืองหมาย  ประกอบด๎วย    
วูดแบดจ์  ( Wood  Badge Beads ) และผ๎าผูกคอกิลเวลล์  ( Gilwell  Scarf  ) 
    ๓.  เคร่ืองหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  ท า
ด๎วยไม๎สามทํอน  ร๎อยด๎วยเชือกสายหนังสวมคอด๎านหลัง ให๎เชือกอยูํใต๎ผ๎าผูกคอ  ด๎านหน๎าให๎ไม๎วาง
ทับผ๎าผูกคอ จะมอบให๎แกํผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือที่ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับ
ลูกเสือ  ขั้นผู๎ชํวยผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  และ ฝึกปฏิบัติงานไมํน๎อยกวํา  ๖  คร้ัง 

 ๔๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

                    ๔. เคร่ืองหมายผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  
ท าด๎วยไม๎สี่ทํอน จะมอบให๎แกํผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือที่ผํานการฝึกอบรมวิชา        
ผู๎ก ากับลูกเสือ    ขั้นหัวหน๎าผู๎ให๎การฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  และฝึกปฏิบัติงานเป็นหัวหน๎าผู๎ให๎
การฝึกอบรม ขั้นความร๎ูเบื้องต๎น  ไมํน๎อยกวํา  ๒ คร้ัง  เป็นวิทยากรให๎การฝึกอบรม ขั้นความร๎ูชั้นสูง  
ไมํน๎อยกวํา  ๔ คร้ัง 
 

 
รูปที่  ๒๑๑  เครื่องหมายวูดแบดจ ์

สองทํอน 

 
รูปที่ ๒๑๒  เครื่องหมายวูดแบดจ ์

สามทํอน 

 
รูปที่ ๒๑๓ เครื่องหมายวูดแบดจ์  

ส่ีทํอน 
 

 เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิเหล่าอากาศ 
 เคร่ืองหมายแสดงคุณวุฒิเหลําอากาศ เป็นรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบด๎วยรูปปีกนก 
๒ ข๎าง ลักษณะเชํนเดียวกับปีกตราหน๎าหมวก ท าด๎วยโลหะสีเงิน จะมอบให๎แกํผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 
ที่ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู๎เบื้องต๎น ประเภทใด ประเภทหนึ่ง มาแล๎ว และเข๎ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู๎บังคับบัญชาลูกเสือเหลําอากาศแล๎ว (วิชาเฉพาะเหลํา) จึงจะได๎รับเคร่ืองหมาย
แสดงวุฒิเหลําอากาศ 
 การประดับ ประดับเหนือกระเป๋าเสื้อข๎างขวา 

 
 
 
 
 
 
 

 ๔๗ 
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ต าแหน่งทางการลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 ต าแหนํงลูกเสือ หมายถึง บทบาทหน๎าที่ของผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ต๎องปฏิบัติซึ่งมีก าหนดไว๎
ในระเบียบ ข๎อบังคับ และพระราชบัญญัติลูกเสือ (คณะกรรมการ) 
 ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด  ๓  มาตรา  ๔๕ ได๎ก าหนดต าแหนํงลูกเสือ
ออกเป็น  ๒  กรณี  ดังนี ้
 กรณี  ๑  ต าแหนํงผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  ซึ่งมี  ๑๖  ต าแหนํง คือ 

๑.   ผู๎อ านวยการใหญํ   รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.  รองผู๎อ านวยการใหญํ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๓.  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการใหญํ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔.  ผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด ผู๎วําราชการจังหวัด 
๕.  รองผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด รองผู๎วําราชการจังหวัด 
๖.  ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด ปลัดจังหวัด 
๗.  ผู๎อ านวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๘.  รองผู๎อ านวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา   รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๙.  ผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
๑๐.  รองผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน  
๑๑.  ผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือ  
๑๒.  รองผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือ  
๑๓.  ผู๎ก ากับกองลูกเสือ  
๑๔.  รองผู๎ก ากับกองลูกเสือ  
๑๕.  นายหมูํลูกเสือ  
๑๖.  รองนายหมูํลูกเสือ  

 ต าแหนํงลูกเสือ  ล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ ๘  ให๎เป็นไปโดยต าแหนํง 
 ต าแหนํงลูกเสือ  ล าดับที่ ๙ ถึง ๑๖ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหํงชาต ิ
 
 

 ๔๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

กรณี ๒  ต าแหนํงผู๎ตรวจการลูกเสือ   มี  ๑๑  ต าแหนํง คือ 
 ๑.  ผู๎ตรวจการใหญํพิเศษ  นายกรัฐมนตรี 
๒.  ผู๎ตรวจการใหญํ  รองนายกรัฐมนตรี   

รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย 
๓.  รองผู๎ตรวจการใหญํ ปลัดกระทรวงมหาดไทย   

ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
อธิบดีกรมการปกครอง   
อธิบดีกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น 

๔.  ผู๎ตรวจการลูกเสือ  ประจ าส านักงานลูกเสือแหํงชาติ 
๕.  รองผู๎ตรวจการลูกเสือ  ประจ าส านักงานลูกเสือแหํงชาติ 
๖.  ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือ  ประจ าส านักงานลูกเสือแหํงชาติ 
๗.  ผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
๘.  รองผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
๙.  ผู๎ชํวยผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด 
๑๐.  ผู๎ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 
๑๑.  รองผู๎ตรวจการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 ต าแหนํงล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่  ๓  ให๎เป็นไปโดยต าแหนํง 
 ต าแหนํงล าดับที่ ๔  ถึงล าดับที่  ๑๑  ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔๙ 
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ธงลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 ธงลูกเสือ  เป็นธงแสดงถึงสังกัดและ/หรือหนํวยที่ตั้งของกองลูกเสือนั้น ๆ 
 

ความเป็นมา 
 เมื่อค ร้ังอดีตเมื่อค ร้ังแรกเ ร่ิมของการมีกิ จการเสือป่าและลูก เสือ  ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ธงที่ใช๎ในกิจการเสือป่าและลูกเสือนั้น  ทรงได๎
จัดท าธงประจ าตัวสมาชิกเสือป่า  และมีธงไชยเฉลิมพลเสือป่า  ตํอภายหลังได๎มีการสถาปนากิจการ
ลูกเสือ พระองค์ทํานได๎ทรงพระราชทานธงแกํกองลูกเสือกรุงเทพ ฯ ที่ ๑ เป็นปฐมฤกษ์ และได๎มีการ
พระราชทานสืบเร่ือยมา 

 
รูปที่ ๒๑๔  ธงพระธรรมนูญแถลงสาร 

 ปัจจุบัน ธงลูกเสือแบํงออกเป็น ๘  อยําง ดังนี้ 
  ๑.  ธงประจ าคณะลูกเสือแหํงชาติ 
  ๒.  ธงคณะลูกเสือไทย 
  ๓.  ธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
  ๔.  ธงประจ ากลุํมลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
  ๕.  ธงประจ าหมูํลูกเสือ 
  ๖.  ธงประจ ารํุนลูกเสือชาวบ๎าน 
  ๗.  ธงประจ าเหลําลูกเสือ๒๔ 
  ๘.  ธงสมาคมสโมสรลูกเสือ และธงสโมสรลูกเสือ๒๕ 
  รูปแบบ สี ขนาด และเคร่ืองหมาย เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 
                                                 
๒๔ ปัจจบุันนี้มีการใช๎ แตยํังไมํมีกฎหมายรองรับ อยูํระหวํางการพิจารณา 
๒๕ปัจจุบนันี้มีการใช๎ แตยํังไมํมีกฎหมายรองรับ อยูํระหวํางการพิจารณา 

 ๕๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธงประจ าคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

ความหมาย 
 ธงประจ าคณะลูกเสือแหํงชาติ เป็น ธงที่ได๎รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
 

ความเป็นมา 
 ธงประจ าคณะลูกเสือแหํงสยาม หรือธงประจ าคณะลูกเสือแหํงชาตินี้  เป็นธงสํวนรวมของ
ลูกเสือทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๗ ได๎พระราชทานให๎แกํ               
คณะลูกเสือเมื่อวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๗๓ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดคําย                 
งานชุมนุมลูกเสือแหํงชาติ คร้ังที่ ๒  ณ พระราชอุทยานสราญรมย์  ลักษณะธงในขณะนั้นคือ พื้นธง
เป็นธงไตรรงค์หมายถึงชาติ มีเคร่ืองหมายรูปธรรมจักรประดิษฐานอยูํกลางผืนธง หมายถึง ศาสนา                  
มีรูปวชิราวุธอยูํที่ยอดคันธงเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์  และมีแถบรัตนาภรณ์ผูกห๎อยอยูํ
กับคันธง  มีความหมายวําพวกลูกเสือทุกคนตํางก็ขึ้นตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
  พ.ศ. ๒๔๗๙ ได๎มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลักษณะธงประจ า
คณะลูกเสือแหํงชาติไมํเปลี่ยนแปลงมาตรา ๑๓ ก าหนดลักษณะไว๎วํา พื้นธงชาติ(ธงไตรรงค์) ขนาด
กว๎าง ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๕๒ เซนติเมตร กลางธงมีตราธรรมจักรสีเหลือง  ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง  
๓๒ เซนติเมตร คันธงยาว ๒ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ที่ยอดคันธงท าด๎วยเงินเป็นรูปวชิระ (ฉวีงาม          
มาเจริญ : ๒๕๒๐) 
 ตํอมาได๎มีพระราชบัญญัติธง  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช ๒๔๘๑ แก๎มาตรา ๓ ใน
พระราชบัญญัตธิง พ.ศ. ๒๔๗๙ แตํขนาดและลักษณะธงประจ าคณะลูกเสือแหํงชาติยังคงเดิม และได๎
ประกาศให๎ใช๎ธงคณะลูกเสือแหํงชาติ ตามพระราชบัญญัติธง มาจนถึงปัจจุบัน 

 
รูปที่ ๒๑๕ ธงประจ าคณะลูกเสือแหํงชาต ิ

 

 ๕  
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ธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
 

ความหมาย 
 ธงลูกเสือประจ าจังหวัด เป็นธงที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํพระราชทานให๎ประจ าแตํละ
จังหวัด 
 

ความเป็นมา 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ตรา
ข๎อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือออกบังคับใช๎ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  และได๎
พระราชทานธงให๎แกํลูกเสือกองอ่ืนตามล าดับในโอกาสอันสมควร เชํน ในโอกาสสวนสนามถวาย
พระพรชัยมงคลในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาบ๎าง  ในโอกาสเสด็จประพาสหัวเมืองบ๎าง              
ทุกคราวที่พระราชทานธงก็พระราชทานพระบรมราโชวาทแกํลูกเสือ เพื่อให๎ประจักษ์ในความส าคัญ
ของธง และหน๎าที่ของตนทุกครั้ง  
 ความส าคัญของธงประจ ากองลูกเสือซึ่งทรงโปรดเกล๎าฯ  พระราชทานนั้น ปรากฏอยูํใน
ข๎อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ พุทธศักราช ๒๔๖๑ ข๎อ ๔๔ และ ๔๖ พอสรุปความได๎วํา ธงประจ า
กองลูกเสือนั้นเปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระราชทาน
ส าหรับเป็นที่เคารพของบรรดาลูกเสือ ลูกเสือแตํละมณฑลที่ได๎รับพระราชทานธงจึงเสมือนกับได๎อยูํ
ใกล๎ชิดพระองค์ ฉะนั้นจึงเป็นหน๎าที่ของลูกเสือทุกคนที่ต๎องรักษาธงไว๎แม๎ชีวิตของตน  มิให๎ตกไปอยูํ
ในมืออริราชศัตรูได๎ มณฑลตําง ๆ จะต๎องจดหมายเหตุวันเดือนปีที่ได๎รับพระราชทานธงเป็นหลักฐาน 
และต๎องจัดพิมพ์พระบรมราโชวาทในวันนั้นแจกแกํลูกเสือทุกคนให๎เก็บรักษาไว๎  ตลอดจนติด        
พระบรมราโชวาทนั้นไว๎ที่กรมกอง เพื่อลูกเสือจะได๎ระลึกถึงหน๎าที่ของตนอยูํเสมอ   

ธงประจ ากองลูกเสือตําง ๆ ของไทยสมัยแรกรูปที่ปรากฏอยูํกลางผืนธงล๎วนมีความหมาย
ทั้งสิ้น สุดแตํจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ออกแบบ  ซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๖ ได๎พระราชทานไว๎ ๖  มณฑล๒๖    

อนึ่ง ในการพระราชทานธงประจ ากองลูกเสือประจ ามณฑลตําง ๆ ที่ได๎ทรงพระกรุณา   
โปรดเกล๎า ฯ พระราชทานนั้น  หาได๎มีรูปรํางลักษณะและสีสรรเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเชํน       
ทุกวันน้ีไมํ  หากแตกตํางด๎วยวําจะทรงคิดขึ้นพระราชทานให๎ตามความเหมาะสมของแตํละมณฑลไป    

 

                                                 
๒๖

 มณฑล ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวนั้น   จะมีกองลูกเสือหลาย ๆ จังหวัดรวมกันเป็น
มณฑล  เชํน กองลูกเสือมณฑลราชบุรี จะมีกองลูกเสือราชบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม กาญจนบุร ีสุพรรณบุรี 

 ๕๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

   
รูปที่ ๒๑๖ ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลกรุงเทพพระมหานคร 
พระราชทานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗   

รูปที่ ๒๑๗ ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลปัตตาน ี

พระราชทานเมื่อวันที่   
๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๕๘   

รูปที่ ๒๑๘ ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลนครศรีธรรมราช 
พระราชทานเมื่อวันที่   

๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๕๘   

   
รูปที่ ๒๑๙  ธงประจ ากองลูกเสือ 

มณฑลภูเก็ต 
พระราชทานเมื่อวันที่  

๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๔๕๘   

รูปที่ ๒๒๐ ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลนครชัยศรี(พระปฐมวิทยาลัย) 

พระราชทานเมื่อวันที่  
 ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๕๙   

รูปที่ ๒๒๑ ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลราชบุรี 

พระราชทานเมื่อวันที ่
๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๖๗ 

 

ตํอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๗ ได๎พระราชทานเพิ่มเติมจนครบ 
ทุกมณฑลในงานชุมนุมลูกเสือแหํงชาติคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐   

   

รูปที่ ๒๒๒ ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลอยุธยา 

รูปที่ ๒๒๓  ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลพิษณุโลก 

รูปที่ ๒๒๔ ธงประจ ากองลูกเสือ 
มณฑลพายัพ 

 ๕  
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รูปที่ ๒๒๕ ธงประจ ากองลูกเสือ

มณฑลจันทบรุ ี

 
รูปที่ ๒๒๖ ธงประจ ากองลูกเสือ

มณฑลนครราชสีมา 

 
รูปที่ ๒๒๗ ธงประจ ากองลูกเสือ

มณฑลนครสวรรค ์

 
รูปที่ ๒๒๘ ธงประจ ากองลูกเสือ 

มณฑลปราจีนบุร ี

 
รูปที่ ๒๒๙ ธงประจ ากองลูกเสือ 

มณฑลอุดร 
รูปที่ ๒๒๕ - ๒๒๙  ธงประจ ากองลูกเสือมณฑลจันทบรุี  มณฑลนครราชสีมา  มณฑลนครสวรรค์                   

มณฑลปราจีนบุรี  มณฑลอุดร  พระราชทานเมื่อเสดจ็พระราชด าเนินไปทรงกระท า 
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแหํงชาต ิครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๔๗๐   

ลักษณะ 
 ในปัจจุบันธงลูกเสือประจ าจังหวัด ใช๎ตามพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๕๒๒  หมวด ๖ 
ธงคณะลูกเสือแหํงชาติ และธงลูกเสือจังหวัด  มาตรา ๓๙ ธงลูกเสือจังหวัด มีลักษณะดังนี้ 

 
รูปที่ ๒๓๐ ธงลูกเสือประจ าจงัหวัด 

ธงลูกเสือจังหวัด มีลักษณะและสีอยํางเดียวกับธงชาติ
แตํผืนธงกว๎าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร               
ตรงกลางของผืนธงมี ดวงกลมสี เหลือง  ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลางยาว ๒๗ เซนติเมตร มีขอบรอบ           
ดวงกลมเป็นสีด า ๒ ขอบซ๎อนกัน ขอบนอกกว๎าง                        
๒ มิลลิเมตร ขอบในกว๎าง ๑ มิลลิเมตร ระยะระหวําง    
ขอบนอกกับขอบในหํางกัน ๒ มิลลิเมตร ตรงกลาง
ของดวงกลมมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติเป็นสีเหลือง  

                                  และใต๎ตรานั้นให๎มีชื่อจังหวัดเป็นอักษรสีด า 

 ๕๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธงประจ ากลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
 

 ธงประจ ากลุมลูกเสือ 
ความหมาย 
 ธงประจ ากลุํมลูกเสือ คือ ธงที่ใช๎ในการแสดงกลุํมลูกเสือของแตํละโรงเรียนตามเหลําและ
ประเภท 
 

ลักษณะ 
 ธงประจ ากลุํมลูกเสือ มีรูปรําง สี ลักษณะแตกตํางกันตามเหลําและประเภทของลูกเสือ 
ดังตํอไปนี้ 

ธงประจ ากลุ่มลูกเสือ เหล่าเสนา 
 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือส ารอง   

 
รูปที่  ๒๓๑ ธงประจ ากลุํม ลูกเสือส ารอง 

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือส ารอง ท าด๎วยผ๎า             
สีเหลือง  ขนาดกว๎าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๙๐ 
เซนติ เมตร มีครุยสี เขียวยาว ๘ เซนติ เมตร                
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ  สี เขียว 
ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร 
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสี
เขียว   

  

 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือสามัญ   

 
รูปที่ ๒๓๒  ธงประจ ากลุํม ลูกเสือสามัญ 

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือสามัญ ท าด๎วยผ๎า             
สีเขียว  ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐
เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร                
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ สีเหลือง 
ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร 
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสี
เหลือง   

 

 ๕๕ 
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 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   

 
รูปที่ ๒๓๓  ธงประจ ากลุํม ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

           ธงประจ ากลุํมลูก เสือสามัญรํุนใหญํ             
ท าด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร 
ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ 
เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ 
สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือวิสามัญ  

 
รูปที่ ๒๓๔ ธงประจ ากลุํม ลูกเสือวิสามัญ 

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือวิสามัญ  ท าด๎วยผ๎า            
สีขาบ ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐
เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ สีเหลือง 
ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร 
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสี
เหลือง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธงประจ ากลุ่มลูกเสือ เหล่าสมุทร  
 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร   

 
รูปที่ ๒๓๕ ธงประจ ากลุํม ลูกเสือสามัญ 

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร 
ท าด๎วยผ๎า สีเขียว  ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร 
ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ 
เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
ประกอบสมอเรือ สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ 
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อ
กลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เหล่าสมุทร   

 
รูปที่ ๒๓๖ ธงประจ ากลุํม ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือสามัญรํุนใหญํ             
เหลําสมุทร  ท าด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง 
๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุย       
สีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  ตรงกลางมีตรา    
คณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบสมอเรือสีเหลือง 
ขน า ด  ก ว๎ า ง  ๒๕  เซนติ เ มต ร  ย า ว  ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดา  สีเหลือง   

 

 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือวิสามัญ  เหล่าสมุทร   

 
รูปที่ ๒๓๗ ธงประจ ากลุํม ลูกเสือวิสามัญ 

 
 

           ธงประจ ากลุํมลูก เสือ วิสามัญ เหลํา
สมุทร  ท าด๎วยผ๎ า  สีขาบ ขนาดกว๎ าง  ๘๐ 
เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุยสีเหลือง
ยาว ๘ เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือ
แหํงชาตปิระกอบสมอเรือ สีเหลือง ขนาด กว๎าง 
๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอก
ชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 ๕๗ 
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ธงประจ ากลุ่มลูกเสือ เหล่าอากาศ   
 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ   

 
    รูปที่ ๒๓๘  ธงประจ ากลุํมลูกเสือสามัญ  เหลําอากาศ 

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ  
ท าด๎วยผ๎า สีเขียว  ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร         
ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ 
เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
ประกอบปีก  สี เหลื อง  ขนาด  กว๎ า ง  ๒๕ 
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อ
กลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เหล่าอากาศ   

 
รูปที่ ๒๓๙ ธงประจ ากลุํมลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

เหลําอากาศ 

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือสามัญรํุนใหญํ             
เหลําอากาศ  ท าด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง 
๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุย     
สีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ ประกอบปีกสีเหลือง ขนาด 
กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร      
ใต๎ตราบอกชื่อกลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดา
สีเหลือง   

 ธงประจ ากลุ่ม ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ   

 
รูปที่ ๒๔๐  ธงประจ ากลุํม ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ 

           ธงประจ ากลุํมลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ    
ท าด๎วยผ๎า สีขาบ ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว 
๑๒๐  เ ซนติ เ ม ตร  มี ค รุ ยสี เ ห ลื อ ง ย า ว  ๘ 
เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ
ป ร ะ กอบปี ก สี เ ห ลื อ ง  ขน า ด  ก ว๎ า ง  ๒๕ 
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อ
กลุํมลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 ๕๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธงประจ ากองลูกเสือ 
ความหมาย 
 ธงประจ ากองลูกเสือ คือ ธงที่ใช๎ประจ ากองลูกเสือ มีลักษณะแตกตํางกันตามเหลําและ
ประเภทของลูกเสือ 
 

ความเป็นมา 
 ธงประจ ากองลูกเสือ ได๎มีการใช๎คร้ังแรก
ภายหลังเมื่อลูกเสือได๎ท าพิธีเข๎าประจ ากองกัน
บ๎ างแล๎ ว   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล๎ า
เ จ๎ า อยูํ หั ว  จึ ง ทรงพระก รุณ าโปรด เกล๎ า ฯ 
พระราชทานธงประจ ากอง เพื่อเป็นเคร่ืองหมาย
แทนพระองค์ กองลูกเสือที่ได๎รับพระราชทานธง
ประจ ากองเป็นอันดับแรก คือลูกเสือกองร๎อยที่ ๑  

รูปที่ ๒๔๑ ธงลูกเสือกองร๎อยที่ ๑ (ลูกเสือหลวง) 

 (ลูกเสือหลวง) ได๎รับพระราชทานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗  มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นสีด า ตรง
กลางมีรูปพระมนูแถลงสาร 

 

ลักษณะ 
 ธงประจ ากองลูกเสือ มีรูปรําง สี ลักษณะแตกตํางกันตามเหลําและประเภทของลูกเสือ 
ดังตํอไปนี้ 

       ธงประจ ากองลูกเสือ เหล่าเสนา 
 ธงประจ ากอง ลูกเสือส ารอง   

 
รูปที่ ๒๔๒ ธงประจ ากอง ลูกเสือส ารอง 

           ธงประจ ากองลูกเสือส ารอง ท าด๎วยผ๎า             
สีเหลือง  ขนาดกว๎าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๙๐ 
เซนติเมตร มีครุยสีเขียวยาว ๘ เซนติเมตร                
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ สีเขียว 
ขน าด  ก ว๎ า ง  ๒๕  เซนติ เ มตร  ย า ว  ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเขียว  

 

 ๕๙ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

 ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญ   

 
รูปที่ ๒๔๓  ธงประจ ากอง ลูกเสอืสามัญ 

           ธงประจ ากองลูกเสือสามัญ ท าด๎วยผ๎า             
สีเขียว  ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐
เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร                
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ สีเหลือง 
ขน า ด  ก ว๎ า ง  ๒๕  เซนติ เ มต ร  ย า ว  ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   

 
รูปที่ ๒๔๔ ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

           ธงประจ ากองลูก เสือสามัญรํุนใหญํ             
ท าด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร 
ยาว ๑๒๐เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ 
เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ 
สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ  

 
รูปที่ ๒๔๕  ธงประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ 

           ธงประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  ท าด๎วยผ๎า            
สีขาบ ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐
เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติ สีเหลือง 
ขน า ด  ก ว๎ า ง  ๒๕  เซนติ เ มต ร  ย า ว  ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดา  สีเหลือง   

 
 
 

 ๖๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธงประจ ากองลูกเสือ เหล่าสมุทร 
 ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร   

 
รูปที่ ๒๔๖ ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร 

           ธงประจ ากองลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร  
ท าด๎วยผ๎า สีเขียว  ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร 
ยาว ๑๒๐เซนติ เมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ 
เซนติ เมตร   ตรงกลางมีตราคณะลูก เสือ
แหํงชาตปิระกอบสมอเรือ สีเหลือง ขนาด กว๎าง 
๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอก
ชื่อกองลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เหล่าสมุทร   

 
รูปที่ ๒๔๗ ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

 เหลําสมุทร 

           ธงประจ ากองลูก เสือสามัญรํุนใหญํ             
เหลําสมุทร  ท าด๎วยผ๎า สีเลือดหมู ขนาดกว๎าง 
๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐เซนติเมตร มีครุย       
สีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  ตรงกลางมีตรา   
คณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบสมอเรือสีเหลือง 
ขน า ด  ก ว๎ า ง  ๒๕  เซนติ เ มต ร  ย า ว  ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษร
พิมพ์ธรรมดา สีเหลือง   

 

 ธงประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ  เหล่าสมุทร   

 
รูปที่ ๒๔๘ ธงประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร 

           ธงประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  ท าด๎วยผ๎า            
สีขาบ ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐
เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติประกอบ
สมอเรือ สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร 
ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ 
อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 ๖  
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ธงประจ ากองลูกเสือ เหล่าอากาศ 
 ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ  (ยังไมํมีการออกระเบียบข๎อบังดับใด ๆ อยูํระหวําง
การเสนอพิจารณา ) 

 
รูปที่ ๒๔๙ ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญ เหลําอากาศ 

           ธงประจ ากองลูกเสือสามัญเหลําอากาศ ท า
ด๎วยผ๎าสีเขียว  ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว 
๑๒๐เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติประกอบปีก สี
เหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษรพิมพ์
ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เหล่าอากาศ   

 
รูปที่ ๒๕๐ ธงประจ ากอง ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

เหลําอากาศ 

           ธ งประจ า กองลู ก เสื อส ามัญ รํุนใหญํ             
เหลําอากาศ  ท าด๎วยผ๎าสีเลือดหมู ขนาดกว๎าง ๘๐ 
เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร มีครุยสีเหลือง
ยาว ๘ เซนติเมตร  ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือ
แหํงชาติ ประกอบปีกสีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ 
เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกอง
ลูกเสือ อักษรพิมพ์ธรรมดาสีเหลือง   

 

 ธงประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ   

 
รูปที่ ๒๕๑  ธงประจ ากอง ลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ 

           ธงประจ ากองลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ  
ท าด๎วยผ๎า สีขาบ ขนาดกว๎าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว 
๑๒๐เซนติเมตร มีครุยสีเหลืองยาว ๘ เซนติเมตร  
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติประกอบปีก                   
สีเหลือง ขนาด กว๎าง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ 
เซนติเมตร ใต๎ตราบอกชื่อกองลูกเสือ อักษรพิมพ์
ธรรมดาสีเหลือง   

 ๖๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธงประจ าหมู่ลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 ธงประจ าหมูํ คือ  ธงที่ใช๎ประจ ากองลูกเสือ มีลักษณะแตกตํางกันตามเหลําและประเภทของ
ลูกเสือ 
 

ความเป็นมา 
 ธงประจ าหมูํอาจกลําวได๎วําเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงสังกัดลูกเสือในประเภทและเหลําตําง ๆ แตํ
ดั้งเดิมแรกเร่ิม  ของการลูกเสือโลก ธงประจ าหมูํลูกเสือที่ใช๎ในคร้ังแรกเป็นหมูํรูปสัตว์ ๔ หมูํแรกที่
เกิดขึ้น  

 
รูปที่  ๒๕๒   ธงหมูํลูกเสือที่ใช๎ในครั้งแรกของโลก 

 

ตํอมาภายหลังจากที่ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได๎เขียนหนังสือเร่ือง Scouting for Boys หรือหนังสือ            
“การลูกเสือส าหรับเด็กชาย” ได๎ก าหนดหมูํลูกเสือเป็นสัตว์ตําง ๆ มากมาย 

                      

 

 ๖  
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รูปที่ ๒๕๓  หมูํลูกเสือในหนังสอืการลูกเสือส าหรับเด็กชาย “Scouting for Boys” 

 

ลักษณะ 
 ส าหรับประเทศไทย  ธงประจ าหมูํลูกเสือแยกตาม ประเภท และเหลําของลูกเสือ ซึ่งมีรูปรําง 
สี ลักษณะที่แตกตํางกัน ส าหรับลูกเสือส ารอง ไมํมีธงประจ าหมูํ   
 ธงประจ าหมูํลูกเสือ ในปัจจุบันมีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้ 

 
ลูกเสือเหล่าเสนา 
 ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญ 
 ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญ เหลําเสนา  ท าด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว  มีสัญลักษณ์
และชื่อหมูํดังนี ้

 ๖๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 

 
หมูํ จระเข ๎

 
หมูํค๎างคาว 

 
หมูํหม ี

 
หมูํนกกระยาง 

 
หมูํเหยี่ยวชวา 

 
หมูํวัวกระทิง 

 
หมูํวัว 

 
หมูํแมว 

 
หมูงํูเหํา 

 
หมูํไก ํ

 
หมูํนกกาน้ า 

 
หมูํนกกาเหวํา 

 
หมูํนกพิราบ 

 
หมูํนกอินทร ี

 
หมูํช๎าง 

 
หมูํสุนัขจิ้งจอก 

 
หมูํนกกระต๎อยตีวิด 

 
หมูํเหยี่ยว 

 
หมูํนกกระสา 

 
หมูํม๎า 

 
หมูํหมาใน 

 ๖๕ 
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หมูํนกกินปลา 

 
หมูํสิงโต 

 
หมูํพังพอน 

 
หมูํนาก 

 
หมูํนกเค๎าแมว 

 
หมูํเสือเหลือง 

 
หมูํนกยูง 

 
หมูํนกกระทงุ 

 
หมูํไกํฟ้า 

 
หมูํแกะ 

 
หมูํกา 

 
หมูํแรด 

 
หมูํนกนางนวล 

 
หมูํนกปากซํอม 

 
หมูํกระรอก 

 
หมูํกวาง 

 
หมูํหงส์ 

 
หมูํเสือ 

 
หมูํหมปู่า 

 
หมูํนกหัวขวาน 

 
หมูํนกเขา 

 
รูปที่ ๒๕๔  ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญ เหลําเสนา 

 ๖๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 ธงประจ าหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ เหลําเสนา  ท าด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว             
มีสัญลักษณ์และชื่อหมูํดังนี ้

 
หมูํศรีอินทราทติย ์

 
หมูํรามค าแหง  

หมูํอูํทอง 

 
หมูํบรมไตรโลกนารถ 

 
หมูํพระมหาจักรพรรด ิ

 
หมูํสุริโยทัย 

 
หมูํนเรศวร 

 
หมูํเอกาทศรถ 

 
หมูํปราสาททอง 

 
หมูํพระนารายณ์ 

 
หมูํโกษาปาน 

 
หมูํโกษาเหล็ก 

 
หมูํพันท๎ายนรสิงห ์

 
หมูํพระเจ๎าตาก 

 
หมูํพระพุทธยอดฟ้า 

 
หมูํเทพกษัตรีย ์

 
หมูํศรีสุนทร 

 

                                       
รูปที่ ๒๕๕  ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ เหลําเสนา 

 ๖๗ 
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 ธงประจ าหมู่ลูกเสือวิสามัญ   
 ธงประจ าหมูํลูกเสือวิสามัญ  ท าด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว  มีสัญลักษณ์และชื่อหมูํ
ดังนี ้
 

 
หมู่ที่ ๑ 

 
หมู่ที่ ๒ 

 
หมู่ที่ ๓ 

 
หมู่ที่ ๔ 

 
หมู่ที่ ๕ 

 
หมู่ที่ ๖ 

 
                     รูปที่ ๒๕๖  ธงประจ าหมูํลูกเสือวิสามัญ  เหลําเสนา   
 
 
 
 
 
 

 ๖๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธงประจ าหมู่ลูกเสือ เหล่าสมุทร 
 ธงประจ าหมู่ลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร   
 ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญ เหลําสมุทร  ท าด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว  มีแถบสีตาม
ชื่อหมูํดังนี ้

 
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 
 

หมํู 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.จันทบุร ี

 
หมูํ ร.ล.ระยอง 

 
หมูํ ร.ล.ชลบุรี 

 
หมูํ ร.ล.ชุมพร 

 
หมูํ ร.ล.ภูเก็ต 

 
หมูํ ร.ล.สุราษฎร ์

 
หมูํ ร.ล.สงขลา 

 
หมูํ ร.ล.ปัตตาน ี

 
หมูํ ร.ล. สัตหีบ 

 
หมูํ ร.ล.คลองใหญ ํ

 

 
หมูํ ร.ล.ตากใบ 

 

 
หมูํ ร.ล.กันตัง 

 

 

 รูปที่ ๒๕๗  ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญ  เหลําสมุทร 

 ๖๙ 
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ธงประจ าหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร   
 ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ เหลําสมุทร  ท าด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว  มี
แถบสีตามชื่อหมูํดังนี้ 
 

 
หมูํ ร.ล.สุโขทัย 

 
หมูํ ร.ล.ศรีอยุธยา 

 
หมูํ ร.ล.ธนบุรี 

 
หมูํ ร.ล.รัตนโกสินทร ์

 
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 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
หมูํ ร.ล.สินสมุทร 

 
หมูํ ร.ล.พลายชุมพล 

 
หมูํ ร.ล.พาลี 

 
หมูํ ร.ล.สุครีพ 

 
หมูํ ร.ล.ทะยานชล 

 
หมูํ ร.ล.ค ารณสินธุ์ 

 
หมูํ ร.ล.สารสินธุ์ 

 
หมูํ ร.ล.ตองปลิว 

 
หมูํ ร.ล.ลิงลม 

 
หมูํ ร.ล.ลํองลม 

 
หมูํ ร.ล.ปราบปรปักษ ์

 
หมูํ ร.ล.หาญหักศัตร ู

 
หมูํ ร.ล. ส๎ูไพรินทร์ 

 
หมูํ ร.ล.ราชฤทธิ์ 

 
หมูํ ร.ล.วิทยาคม 

 
 หมูํ ร.ล.อุดมเดช 

 

                รูปที่ ๒๕๘  ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ  เหลําสมุทร   
 
 
 

 ๗  
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 ธงลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร  
 ธงประจ าหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําสมุทร  ท าด๎วยผ๎า ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว  มีแถบสี
ตามชื่อหมูํดังนี ้
 

 
หมูํ ร.ล.เจนทะเล 

 
หมูํ ร.ล.ทนทะเล 

 
หมูํ ร.ล.ลิ่วทะเล 

 
หมูํ ร.ล.กล๎าทะเล 

 
หมูํ ร.ล.หาญทะเล 

 
หมํู ร.ล.บริหานพาหน 

 
หมูํ ร.ล.เกียรตินาวี 

 
หมูํ ร.ล.วินัยนาวี 

 
หมูํ ร.ล.ทองแก๎ว 

 
หมูํ ร.ล. ทองหลาง 

 
หมูํ ร.ล.ผีเส้ือน้ า 

 
หมูํ ร.ล.พรายน้ า 

 
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 

 ๗๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
หมูํ ร.ล.ปราบ 

 
หมูํ ร.ล.เปริด 

 
หมูํ ร.ล.ปรง 

 
หมูํ ร.ล.ตะลิบง 

 
หมูํ ร.ล.มัดโพน 

 
หมูํ ร.ล.โกล า 

 
หมูํ ร.ล.รางเกวียน 

 
หมูํ ร.ล.ตรัง 

 

  

รูปที่ ๒๕๙   ธงประจ าหมูํลูกเสือวิสามัญ  เหลําสมุทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗  
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ธงประจ าหมู่ลูกเสือ เหล่าอากาศ 
 ธงประจ าหมู่ลูกเสือสามัญ เหล่าอากาศ   
 ท าด๎วยผ๎ารูปสามเหลี่ยม ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว  ๑๒ นิ้ว  มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้ 
  

 
หมูํอาทิตย ์

 
หมูํดวงจนัทร ์

 
 
 
 

หมูํดาวอังคาร 
   

 
หมูํดาวพุธ 

 
หมูํดาวพฤหัส 

 
หมูํดาวศุกร ์

   

 
หมูํดาวเสาร์ 

 
หมูํโลก 

 
หมูํดาวยูเรนัส 

 
หมูํดาวเนปจูน 

 
หมูํดาวพลูโต 

 
หมูํดาวเหนือ 

   

 
หมูํดาวหาง 

 
หมูํกาแลกซ่ี 

 
หมูํทางช๎างเผือก 

   

   

 ๗๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

หมูํสายฟ้า หมูํเมฆ หมูํพายุ 
   

 
หมูํไต๎ฝุ่น 

 
หมูํฝน 

 
หมูํสายรุ๎ง 

 
หมูํดาวตก 

 
หมูํดาวเคราะห์น๎อย 

 
หมูํรังสีคอสมิก 

                   รูปที่ ๒๖๐  ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญ  เหลําอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๕ 
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 ธงประจ าหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าอากาศ   
 ท าด๎วยผ๎ารูปสามเหลี่ยม ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว  มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้ 
 

 
หมูํเบรเกต์  บ.ท.1 

 
หมูํนิเออรป์อร์ต  บ.ข.1 

 
หมูํสปัด  บ.ข.3 

 
หมูํแฟนทอม 

 
หมูํฟรีดอมไฟเตอร์  

 
หมูทํอร์นาโด 

 
หมูํทอมแคท   

 
หมูํอีเกิ้ล   

 
หมูํไฟติ้งฟอลคอน 

 
หมูํฮอร์เนต  

 
หมูํไทเกอร์ชารค ์

 
หมูํเดลต๎าคาร์ท   

 
หมูํเสตลท์ไฟเตอร์  

 
หมูํธันเดอร์โบลท ์

 
หมูํดรากอนฟลาย  

 
หมูํแฮริเออร์  

 
หมูํบรองโก  

 
หมูํดราเคน 

 ๗๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
หมูํวิกเจน 

 
หมูํฟิตเบด 

 
หมูํฟลอกเกอร์ 

 
หมูํสเตลทบ์อมเบอร์  

 
หมูํแบลค็เบริ์ด  

 
หมูํเอ็กซ์ ๒๙ 

 
หมูํมิราจ หมูํอัลฟาเจต 

 
หมูํลาวี 

 
หมูํสตาร์ไฟเตอร ์

 
หมูํคอแซร ์

 
หมูํฟรอกฟูต 

  

รูปที่ ๒๖๑  ธงประจ าหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ เหลําอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗๗ 
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 ธงประจ าหมู่ลูกเสือวิสามัญ เหล่าอากาศ    
 ท าด๎วยผ๎ารูปสามเหลี่ยม ขนาดกว๎าง ๘ นิ้ว   ยาว ๑๒ นิ้ว  มีแถบสีตามชื่อหมูํดังนี้ 
 

 
หมูํชิปมังต ์

 
หมูํมาเกตตี ้

 
หมูํแอร์เทรนเนอร ์

 
หมูํแฟนเทรนเนอร ์

 
หมูํเซสนา 

 
หมูํไดโมนา 

 
หมูํพีชเมคเคอร ์

 
หมูํนอแมด 

 
หมูํดาโกตา 

 
หมูํแอฟโร 

 
หมูํเฮอร์คิวลิส 

 
หมูํเมอร์ลิน 

 
หมูํโบอิ้ง  ๗๔๗ 

 
หมูํดี.ซี ๑๐ 

 
หมูํแอร์บัส 

 
หมูํชอร์ท ๓๖๐ 

 
หมูํซิคอร์สกี ้

 
หมูํฮิวอี้ 

 
หมูํชินุค 

 
หมูํเบลล์ 

 

รูปที่  ๒๖๒ ธงประจ าหมูํลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ 

เอกสารอ้างอิง 

สารานุกรมเสร.ี  (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. 

 

 ๗๘ 

http://th.wikipedia.org/


 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ธรรมเนียมของลกูเสือ 
 

ความหมาย 
 ธรรมเนียมลูกเสือ หมายถึง  ประเพณี  แบบแผนหรือแบบอยํางที่ลูกเสือ  บุคลากรทางลูกเสือ
ยึดถือปฏิบัติสืบตํอ ๆ กันมา 
 

การสัมผัสมือ๒๗ 

ความเป็นมา 
 ธรรมเนียมของลูกเสือ จะสัมผัสมือกันด๎วยมือซ๎าย แสดงความร๎ูสึกที่ดีตํอกัน  เกิดขึ้น               
ในระหวํางปี พ.ศ. ๒๔๓๓ -๒๔๓๖ (ค.ศ. ๑๘๙๐ -๑๘๙๓) บี - พี ได๎รับเลื่อนยศเป็นพันตรีและได๎รับ
การแตํงตั้งให๎เป็นผู๎ชํวยทูตทหาร ท าหน๎าที่เป็นนายทหารคนสนิทของผู๎วําราชการเกาะมอลต๎า ซึ่งเป็น
เมืองขึ้นของอังกฤษ หลังจากนั้น ๒  ปี ก็กลับไปรับราชการทหารในไอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ 
(ค.ศ.๑๘๙๕) รัฐบาลอังกฤษได๎แตํงตั้งให๎ บี -  พี รํวมกับนายทหารอ่ืนยกกองทหารไปปราบปรามชน
เผําซูลู พวกอาชันติ ที่เมืองอาชันติ ซึ่งอยูํในบริเวณชายฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตก ปัจจุบันเป็นสํวน
หนึ่งของประเทศกานา ชนเผําอาชันติเป็นชนเผําซูลูที่กล๎าหาญ มีกษัตริย์ชื่อ “เปรมเปห์” (Prempeh)  
ได๎ท าสนธิสัญญากับผู๎แทนอังกฤษวําจะเลิกค๎าทาสและรบกวนพํอค๎าชาวอังกฤษ  ตํอมาเปรมเปห์ได๎
ละเมิดสนธิสัญญาเป็นกบฏ  รัฐบาลอังกฤษจึงให๎ บี - พี เป็นหัวหน๎าท าการฝึกซ๎อมทหารอังกฤษและ
ชาวพื้นเมือง ประมาณ ๕๐๐ คน ให๎ร๎ูจักวิธีการรบและใช๎อาวุธ ท าถนนยาวประมาณ ๗๔ ไมล์ จาก
ชายฝั่งทะเล ผํานป่า หนองบึง ไปจนถึง คูมาสี (Kumasi) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของชนเผําอาชันติ เมื่อ
สร๎างถนนเสร็จก็ยกทัพไปล๎อมเมืองอาชันติไว๎ 
 บี - พี ได๎แสดงให๎เปรมเปห์เห็นวํา กองทัพอังกฤษที่มาคร้ังนี้มาอยํางมิตร  ต๎องการความสงบ
และสันติ โดย บี- พี แสดงความบริสุทธิ์ใจให๎เปรมเปห์เห็น คือ เดินไปหาเปรมเปห์ โดยปราศจาก
อาวุธ เปรมเปห์เห็นความเป็นลูกผู๎ชายของ บี - พี เลยยอมแพ๎ สงครามจึงไมํเกิด 
 ในการน ากองทหารของ บี - พี คร้ังนี้ บี- พี ได๎รับประสบการณ์หลายอยํางที่น ามาใช๎ใน
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
น ามาใช๎ในกิจการลูกเสือจนเป็นประเพณีถึงปัจจุบัน           
                                                 
๒๗

  ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติฯ  พ.ศ. ๒๕๐๙  ข๎อ ๒๘๑  
 

 ๗๙ 
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            รูปที่ ๒๖๓– ๒๖๔  การจับมือซ๎ายของลูกเสือ 

 ส าหรับประเทศไทย  การจับมือซ๎าย  ได๎มีการน ามาใช๎ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว  ภายหลังนายฮูเบอร์ด เอส. มาติน  ผู๎อ านวยการสมาคมลูกเสือนานาชาติ  ได๎มีจดหมายถึง 
นายกองเอก พระยาไพศาลศิลปศาสตร์  เร่ืองการจับมือซ๎าย ซึ่งกรรมการสมาคมลูกเสือนานาชาติด าริ
จะขอให๎ลูกเสือใช๎มือซ๎ายจับค านับกัน ให๎เป็นแบบเดียวกันทั่ว ๆ ไป  จากนั้นพระยาราชสาส์นโสภณ
นายกองใหญํ จึงได๎น าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานเรียนพระราชปฏิบัติ  พระบาทสมเด็จ          
พระเจ๎าอยูํหัว จึงมีพระราชประสงค์วํา    
 

“เห็นวําส าหรับเมืองเราการจับมือค านับกันก็ไมํใครํมี, ฉะนั้นการซึ่งจะใช๎มือ
ใดจับดูก็ไมํสู๎ส าคัญนัก, ถ๎าหากจะรับรองกับเขาวําจะใช๎บ๎างในคณะลูกเสือ          
ก็เห็นวําพอได๎ 

              ราม. ร 
 

จึงท าให๎มีการน าการจับมือซ๎ายเข๎ามาใช๎ในคณะลูกเสือสยาม ตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา 

 ๘๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
รูปที่ ๒๖๕  เอกสารขอพระราชทานเรียนพระราชปฏิบัติการจับมือซ๎าย 

ที่มา : นายเจษฎาภรณ์  วิริยะสกุลธรณ์ คัดลอกจากเอกสารหอจดหมายเหตุ 
 

 ๘  
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การแสดงความช่ืนชมยกย่อง  
ลักษณะ 
 การแสดงความชื่นชมยกยํอง เป็นธรรมเนียมของลูกเสือในการแสดงออกถึงการขอบคุณ     
ยกยํอง ชมเชย ผู๎อ่ืนที่ได๎กระท าสิ่งที่นําชื่นชอบ โดยเปลํงเสียงที่มีความหมายในทางพึงพอใจ พร๎อม
แสดงทําทางที่เหมาะสมประกอบ 
 การน าแสดงความชื่นชม (Yell) มีหลักดังนี้  
 ๑.  ถ๎ามีการแสดงแล๎ว ทุกคนเงียบหมด เพราะไมํพอใจ หรือไมํเห็นชอบกับการแสดง เป็น
หน๎าที่ของหัวหน๎าแคมป์ไฟจะต๎องพูดอะไรสักเล็กน๎อย เชํน "ขอบคุณหมูํสีเทา" และแล๎วในวันรํุงขึ้น 
หัวหน๎าแคมป์ไฟจะต๎องเรียกหมูํที่เกี่ยวข๎องไปวํากลําวตักเตือน 
 ๒.  สมควรจัดให๎มีผู๎น าเชียร์ (Cheer leader) ซึ่งไมํใชํหัวหน๎าแคมป์ไฟ และอาจเป็นผู๎ก ากับ
กอง หรือ ผู๎ชํวยผู๎ก ากับ เพราะมิฉะนั้น อาจมีผู๎เสนอตนเองเป็นผู๎น าแสดงความชื่นชม และอาจท าให๎
เกิดมีการน าแสดงความชื่นชม (Yell) พร๎อมกันขึ้น ๓-๔  คร้ัง ซึ่งจะท าให๎เกิดการสับสนไมํเป็น
ระเบียบ 
 ๓.  ในการน าแสดงความชื่นชม (Yell) นั้น ห๎ามใช๎ค าหยาบ หรือ เยาะเย๎ย และควรพยายาม
จัดหาค าที่ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงวําการแสดงนั้น ๆ ดีแคํไหน เพียงไรด๎วย 
   

การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (The Good Turn) 
ความหมาย 
 การบ าเพ็ญประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน เป็นการท าความดีประจ าวัน เป็นธรรมเนียมอีกประการหนึ่ง
ของลูกเสือ ด๎วยการผูกปมไว๎ที่ปลายผ๎าผูกคอข๎างใดข๎างหนึ่งอยํางน๎อย ๑ ปม  เพื่อเป็นการเตือนตนเอง
ให๎กระท าความดีในแตํละวัน  เมื่อได๎กระท าความดีแล๎วก็คลายปมออก 
 ทุก ๆ วันลูกเสือส ารองจะแสดงความมีใจดีตํอใครคนใดคนหนึ่ง ผู๎นั้นจะเป็นใครไมํส าคัญ 
(แตํจะต๎องไมํใชํตนเอง) อาจจะเป็นเพื่อน หรือคนที่ไมํร๎ูจักมากํอน ผู๎ชาย ผู๎หญิงหรือเด็ก  อยํางไรก็ดี
ลูกเสือส ารองก็เหมือนกับอัศวินในสมัยโบราณ เขาชอบแสดงความมีใจดีตํอผู๎หญิงหรือเด็ก  และความ
มีใจดี หรือ “การบ าเพ็ญประโยชน์” เชํนวํานี้ ไมํจ าเป็นต๎องเป็นเร่ืองใหญํโต 

ความเป็นมา 
 บี-พี ได๎กลําวถึงการบ าเพ็ญประโยชน์ตํอผู๎อ่ืน(The Good Turn) ไว๎ใน คูํมือลูกเสือส ารอง
(Wolf Cub’s Hand Book) วํา วันหนึ่ง สุภาพบุรุษผู๎มีอายุคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของข๎าพเจ๎า๒๘ ได๎ถูกกุ๏ย

                                                 
๒๘

 ข๎าพเจ๎าในท่ีนี้หมายถึง ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (บี-พี) 

 ๘๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

คนหน่ึงท าร๎ายและคว๎าเอานาฬิกาทองของเขาวิ่งหนีไป  บังเอิญมีลูกเสือคนหนึ่งอยูํใกล๎เหตุการณ์จึงวิ่ง
ไลํตามไป  เขาไมํสามารถจับขโมยได๎แตํได๎นาฬิกากลับมาคืนเจ๎าของ และเรียกรถแท็กซี่ จัดให๎
สุภาพบุรุษนั้นขึ้นรถ แล๎วจากไปโดยไมํบอกวําเขาคือใครหรือสังกัดกองไหน 
 สุภาพบุรุษได๎ขอให๎ข๎าพเจ๎าตามหาเด็กคนนั้น แตํก็ไมํสามารถตามได๎  ลูกเสือได๎ท าหน๎าที่ของ
เขา ไมํอวดโก๎กับเร่ืองนี้หรือบอกกับผู๎อื่น เขาท าเชํนนี้เพราะเป็นหน๎าที่ของเขา และมิใชํเพราะเขาหวัง
จะได๎ค ายกยํองหรือรางวัล 
 นั่นคือ วิธีของลูกเสือสามัญ และก็เป็นวิธีของลูกเสือส ารองด๎วย ทํานเคยสังเกตหรือไมํวํา 
ลูกเสือสามัญหรือลูกเสือส ารองบางคนผูกปมไว๎ที่ชายผ๎าพันคอ  ปมนี้เป็นเคร่ืองเตือนใจอยํางดีให๎
ลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ประจ าวัน   
 

 
                  รูปที่ ๒๖๖    บี - พี ผูกปมไว๎ที่ผ๎าพันคอ 
                           

เอกสารอ้างอิง 
 

อภัย  จันทวิมล.(๒๕๐๘). คู่มือลูกเสือส ารอง.(Wolf Cub’s Hand Book BY LORD BADEN-
POWELL.) กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ ส.การพิมพ์.  

 
 
 
 
 
 

 ๘  
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แบบพิมพ์ลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 แบบพิมพ์ลูกเสือ หมายถึง แบบฟอร์มส าหรับใช๎เป็นค าร๎องหรือหลักฐานในการด าเนินการ
ทางลูกเสือ   
 

ความเป็นมา 
ปัจจุบันแบบพิมพ์ลูกเสือแบํงเป็น  ๑๙  แบบพิมพ์  ดังนี้ 
 ลส.๑ ค าร๎องขอจัดต้ังกลุํมลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
 ลส.๒ ใบสมัครเป็นผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู๎ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจ๎าหน๎าที่
ลูกเสือ 
 ลส.๓ ใบสมัครเข๎าเป็นลูกเสือ 
 ลส.๔ ใบโอนกองลูกเสือ 
 ลส.๕ รายงานการลูกเสือประจ าปี 
 ลส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือส ารอง 
 ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ 
 ลส.๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรํุนใหญํ 
 ลส.๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ 
 ลส.๑๐  รายงานการเงินลูกเสือ 
 ลส.๑๑  ใบตั้งกลุํมลูกเสือ 
 ลส.๑๒  ใบตั้งกองลูกเสือ 
 ลส.๑๓  ใบตั้งผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู๎ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ 
 ลส.๑๔  ใบส าคัญคูํกับเข็มลูกเสือสมนาคุณ 
 ลส.๑๕  บัตรประจ าตัวลูกเสือส ารอง 
 ลส.๑๖  บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญ 
 ลส.๑๗  บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญรํุนใหญํ 
 ลส.๑๘  บัตรประจ าตัวลูกเสือวิสามัญ 
 ลส.๑๙  ใบเสร็จรับเงินคําบ ารุงลูกเสือ 
 
 
 

 ๘๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

(ล.ส. ๑) 

 

ส าหรับเจ๎าหน๎าที่กรอก 
ได๎ออก 

ใบตั้งกลุํมลูกเสือ............................... 
          ที่............................................. 
ใบตั้งกองลูกเสือ...............................      
          ที่............................................. 
วันที่.................................................. 
(ลงนาม)............................................ 

ค าร้อง ขอจัดตั้งกลุ่มลกูเสือ หรือกองลูกเสือ 
เขียนที่................................................. 

วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ........... 
 ข๎าพเจ๎า.......................................อาย.ุ............ปี  สัญชาต.ิ................. ศาสนา...............  อยูํบ๎านเลขที่............. 
ถนน.................................  ต าบล...................................  อ าเภอ...................................... จังหวัด.................................. 
อาชีพ............................................ขอยื่นค าร๎องตํอเลขาธิการคณะลกูเสือแหํงชาติ หรือผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
 ข๎อ ๑.  ข๎าพเจ๎ามีความประสงค์ขอจัดตั้งกลํุมลูกเสือ หรือกองลูกเสอื มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
กองลูกเสือ(ประเภท)................................ กองที่......... กลํุมที่..........  หรือกลุํมลูกเสือกลุํมที่...............ขึ้นที่................. 
ถนน........................... ต าบล....................... อ าเภอ............................จังหวัด..........................โทรศัพท์.......................  
โดยมีความจ านงที่จะฝึกอบรมเยาวชนตามหลักการวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแหํงชาติ มีผู๎สมัครเข๎าเป็นลูกเสือ 
ถึงวันที่ยื่นค าร๎องนี้ จ านวน.................คน 
 ข๎อ ๒. ข๎าพเจ๎าขอเสนอตั้งชื่อกลุํมลูกเสือหรือกองลูกเสือวํา............................................ กลํุมที่.................... 
กอง(บอกประเภทและบอกเลขกอง).............................................................  เหลาํ........................................................ 
 ข๎อ ๓.  ในการจัดตั้งกลุํมหรือกองลูกเสือขึ้นครัง้นี้  มีผู๎มีนามตํอไปนี้เปน็ผู๎บงัคบับัญชาลูกเสือ คือ 
............................................................................................ มีวุฒิทางลูกเสือ................................................................. 
............................................................................................ มีวุฒิทางลูกเสือ................................................................. 
............................................................................................ มีวุฒิทางลูกเสือ................................................................. 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา 
            (ลงนาม)....................................................................ผู๎ยื่นค าร๎อง 

ผู๎ยื่นค าร๎องต๎องเป็นอาจารยใ์หญํ หรือเจ๎าของโรงเรียน 
ความคิดเห็นเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือตามล าคับ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : กองลกูเสืออ าเภอ หรือ เขต ท า ๓ ฉบบั  กองลูกเสือที่สังกัดจังหวัด หรือส านักงานลูกเสือแหํงชาติ ท า ๒ ฉบับ 

 
รูปที่ ๒๖๗   ลส. ๑ ค าร๎องขอตั้งกลํุมลูกเสือหรือกองลูกเสือ 

 ๘๕ 
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(ล.ส. ๒) 

 

ส าหรับเจ๎าหน๎าที่กรอก 
ได๎ออก 

ใบตั้งต าแหนํง................................... 
 เลขที่................................................ 
(ลงนาม)............................................ 

ค าร้อง  
ใบสมัครเป็นผู้บังคบับัญชาลูกเสอื ผู้ตรวจการลูกเสือ  

กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลกูเสือ 
เขียนที่................................................. 

วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ........... 
 ข๎าพเจ๎า.......................................อาย.ุ............ปี  สัญชาต.ิ................. ศาสนา...............  อยูํบ๎านเลขที่............. 
ถนน.................................  ต าบล...................................  อ าเภอ...................................... จังหวัด.................................. 
อาชีพ และต าแหนํงการงาน............................................................................................................................................ 
ขอยื่นค าร๎องตํอเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ หรือผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
 ข๎อ ๑.  ข๎าพเจ๎ามีความประสงค์สมัครเป็น 
ผู๎ก ากับลูกเสือ (ประเภท)................................ กองที่...........  กลํุมที่............  เหลํา......................  สังกัด....................... 
รองผู๎ก ากับลูกเสือ (ประเภท).......................... กองที่...........  กลํุมที่............  เหลํา......................  สังกัด....................... 
หรือต าแหนงํอื่น ๆ........................................................................................................................................................ 
 ข๎อ ๒. ปัจจบุันข๎าพเจ๎ายังไมํมีต าแหนํงทางลูกเสือหรือเนตรนารีแตํอยํางใด 
 ข๎อ ๓.  ข๎าพเจ๎ามีคุณวุฒิทางลูกเสือดังนี้ คือ 
ข๎าพเจ๎าผํานการอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ (ประเภท)..................................... ขั้น................................ รุํนที่................... 
ณ......................................................................  ระหวํางวันที่...................................................................................... 
 ข๎อ ๔.  ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มคีุณสมบัตติามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหงํชาติ และข๎าพเจ๎ายอมประพฤติตนตามวินัย 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา 
           (ลงนาม)....................................................................ผู๎ยื่นใบสมัคร 
 ข๎าพเจ๎า ............................................................................. ตั้งบ๎านเรอืนอยูํที่.................................................. 
..................................................................................... ................................................................................................. 
ขอรับรองวําผู๎สมัครเป็นผู๎มีความประพฤติดี เป็นผู๎มีศาสนา และมีอาชีพเป็นหลักฐาน เป็นผู๎เสียสละและอุทิศตน          
เพื่ออบรมเด็ก และยังไมํมีต าแหนํงทางลูกเสือหรือเนตรนารีแตํอยํางใด  ข๎อความตามที่ผู๎สมัครกลําวข๎างต๎นนั้น
ถูกต๎องทุกประการ 
                             (ลงนาม)....................................................................ผู๎รับรอง 
             (ผู๎รับรองต๎องเป็นผู๎บังคับบัญชาลูกเสอืตั้งแตํผู๎ก ากับกลุํมขึ้นไป) 
 

รูปที่  ๒๖๘  ลส. ๒ ใบสมัครเป็นผู๎บงัคบับัญชาลูกเสือ  ผู๎ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ 

 ๘๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

(ล.ส. ๓) 

 

 

ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ 
 ข๎าพเจ๎า......................................................................................บุตร...............................................................
เกิดวันที่...............เดือน................................................พ.ศ...................สัญชาต.ิ................เชื้อชาต.ิ..............................
ศาสนา........................................อยูํบ๎านเลขที่.........................................ถนน..................................หมูํที่.....................
ต าบล.........................................อ าเภอ......................................................จังหวัด..........................................................
ถ๎าเป็นนักเรียนก าลังศึกษาอยูํในโรงเรียน.......................................................................................................................
ขอท าใบสมัครยื่นตํอผู๎ก ากับลูกเสือ (ประเภท) .......................กองที่..............................เหลํา........................................ 
ข๎าพเจ๎ามีความยินดีขอสมัครเข๎าเป็นลูกเสือในบังคับบัญชาของทําน   และยอมประพฤติตนตามวินยัและข๎อบังคบั
ของลูกเสือทุกประการ 

(ลงนาม)....................................................ผู๎สมัคร 
 

 ข๎าพเจ๎า....................................................................ตั้งบ๎านเรือนอยูทํี่............................................................. 
เป็นผู๎ปกครองของ.................................................................โดยเปน็............................................................................ 
มีความยินดียอมให๎..........................................................................................................สมัครเป็นลูกเสือตามใจสมัคร 
ข๎าพเจ๎ารับรองวํา...........................................................เป็นผู๎มีความประพฤติดี  ข๎าพเจ๎ารับจะชํวยดแูลความประพฤติ
และใหค๎วามอุดหนนุตามก าลัง 

(ลงนาม)....................................................ผู๎ปกครอง 
 

ให๎รับ..........................................................เป็นลูกเสือ...................................ในกลํุมลูกเสือ......................................... 
กลํุมที่....................กอง (ประเภท)........................................ที่...................เลขประจ าตัว............................ได๎แตํบัดนี ้

 
                                                                                    (ลงนาม)................................................................ 

ผู๎ก ากับลูกเสือ, ผู๎ก ากับกลํุมลูกเสือ, ผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
                                                                                  (ต าแหนํงใดทีไ่มํใช๎ให๎ขดีออก) 

                                                                                        วันที่...........เดือน................................พ.ศ................ 
 

หมายเหตุ   ใบสมคัรเข๎าเปน็ลูกเสอืนี้ใช๎ส าหรับลูกเสือทุกประเภท 
 

รูปที่ ๒๖๙  ลส. ๓  ใบสมัครเข๎าเป็นลูกเสือ 
 

 ๘๗ 
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(ล.ส. ๔) 

 

 

ใบโอนกองลูกเสือ 
เขียนที่................................................. 

วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ........... 
 ช่ือ............................................................................ เกิดวันที่.........เดือน.....................................พ.ศ............
อยูํบ๎านเลขที่..............ถนน.....................................................หมูํที่............ต าบล.........................................................
อ าเภอ.........................................................จังหวัด.......................................... 
ได๎สังกัดกลํุมลูกเสือ...............................กลํุมที่..........................กอง (ประเภท)........................................... ที่..............
เมื่อวันที่............ เดือน............................ พ.ศ............. จ าหนํายเมื่อวันที่............ เดือน............................ พ.ศ. ............. 
เหตทุี่จ าหนําย
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
ได๎แนบบัตรประจ าตัวลูกเสือของ............................................................................มาด๎วยแล๎ว 
 

                                                                                    (ลงนาม)................................................................ 
ผู๎ก ากับลูกเสือ, ผู๎ก ากับกลํุมลูกเสือ, ผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 

                                                                                  (ต าแหนํงใดทีไ่มํใช๎ให๎ขดีออก) 
                                                                                        วันที่...........เดือน................................พ.ศ................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒๗๐  ลส. ๔ ใบโอนกองลูกเสือ 

 ๘๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

(ล.ส. ๕) 

 

 

รายงานการลูกเสือประจ าปี พ.ศ.................. 
ของ.......................................................................................... 

ลงนาม............................................... 
ต าแหนํง.................................................... 

หมายเหตุ  ๑.  รายงานประจ าปีนี้ใช๎ได๎ทั้งกลํุมหรือกองลูกเสือ อ าเภอและจังหวัด  
 การสํงรายงานก าหนดดังนี้ 
  ก.  กลุํมหรือกองลูกเสือสํงถึงอ าเภอและอ าเภอสรุป  ทั้งอ าเภอสํงจังหวัดภายในวัน เดือนใดแล๎วแตํ
จังหวัดก าหนด 
  ข.  จังหวัดรวบรวมสรุป   ทั้งจังหวัดสํงส านักงานลูกเสือแหํงชาติภายในเดือน สิงหาคม  
  ค.  ส าหรับกองลูกเสือที่สังกัดสํวนกลางให๎สํงถึงส านักงานลูกเสือแหํงชาติภายในเดือนสิงหาคม  
ข๎อ ๑.  จ านวนกลํุมลูกเสือ 

รายการ เดิม ใหม่ จ าหน่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
กลํุมลูกเสือ 
              โดยแยกเป็นกองลูกเสือสามัญ 
                      กองลูกเสือสามัญ 
                               เหลําลูกเสือสมุทร 
                               เหลําลูกเสืออากาศ 
                     กองลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ
                                เหลําลูกเสือสมุทร 
                                เหลําลูกเสืออากาศ 
                    กองลูกเสือวิสามัญ 
                                เหลําลูกเสือสมุทร 
                                เหลําลูกเสืออากาศ 

     

รวม (เฉพาะกองลูกเสือ)      
 
 
 
 
 

 ๘๙ 
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ข๎อ ๒.  จ านวนลูกเสือ 
ประเภทลูกเสือ เดิม ใหม่ จ าหน่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

ลูกเสือส ารอง 
ลูกเสือสามัญ 
                               เหลําลูกเสือสมุทร 
                               เหลําลูกเสืออากาศ 
 ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ
                                เหลําลูกเสือสมุทร 
                                เหลําลูกเสืออากาศ 
ลูกเสือวิสามัญ 
                                เหลําลูกเสือสมุทร 
                                เหลําลูกเสืออากาศ 

     
 
 

รวม      
 ข๎อ ๓.  จ านวนผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ   ผู๎ตรวจการลูกเสือ   กรรมการลูกเสือ   เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ 

ต าแหน่ง เดิม ใหม่ จ าหน่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 
                               เหลําลูกเสือสมุทร 
                               เหลําลูกเสืออากาศ 
 ผู๎ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ 
 เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ                                 

     

รวม      
ข๎อ ๔.  จ านวนผู๎บงัคบับัญชาลูกเสือที่มีวุฒิขั้นตําง ๆ  

ประเภท 
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ฝึก
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รม

ระ
ดับ

ชา
ต ิ

ขั้น
ผู้ใ
ห้ก
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ฝึก

อบ
รม

 

ระ
ดับ

นา
นา
ชา
ต ิ

ขั้น
ผู้บ

ริห
าร
ลูก
เส
ือ  
    
  

อา
ชีพ

 

หมายเหตุ 

ลูกเสือส ารอง 
ลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ
ลูกเสือวิสามัญ 

       

รวม        
 
 

 ๙๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ข๎อ ๕.  การเงินและทรัพย์สิน 
รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
๑. เงินเหลือยกมา 
๒. เงินที่ได๎รับในศกนี ้

  ๓. เงินจํายในศกนี ้
๔. เงินเหลือยกไป 

  

 
 ทรัพย์สินที่ได๎มาในระหวํางปี   ตั้งแตํ   5,000 บาท ขึ้นไป 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
ข๎อ ๖.   การฝึกอบรมนายหมูํลูกเสือ   (ให๎ช้ีแจงรายละเอียดการฝึกอบรมนายหมูํลูกเสือทุกประเภท) 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
ข๎อ ๗.   การฝึกวิชาช้ันตําง ๆ  และวิชาพิเศษลูกเสือ (ให๎ช้ีแจงรายละเอียดการฝึกอบรมและผลการสอบไลํของลูกเสือ
ทุกประเภท) 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
ข๎อ ๘.  การฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ (ให๎ช้ีแจ๎งรายละเอียดและผลการอบรม) 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
ข๎อ ๙.  กิจกรรมลูกเสือที่ส าคัญในรอบปี (ถ๎ามีรูปถํายให๎เสนอมาด๎วย) 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
ข๎อ ๑๐.  คํายลูกเสือ (ให๎ช้ีแจงจ านวนคํายลูกเสือของจังหวัด  ของอ าเภอ  และอื่น ๆ ถ๎ามีรูปถํายให๎เสนอมาด๎วย) 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
ข๎อ ๑๑.  ความเห็นคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดในการแก๎ไขหรือจัดท าตํอไป 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 

รูปที่ ๒๗๑ ลส. ๕ รายงานการลูกเสือประจ าป ี
 

 ๙  



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

  
 

รูปที่ ๒๗๒   ลส. ๖ ทะเบียนกองลูกเสือส ารอง 

 

 
 

รูปที่  ๒๗๓ ลส. ๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ 

 

 ๙๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 

 
 

รูปที่ ๒๗๔  ลส. ๘ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

 

 
 

รูปที่   ๒๗๕  ลส. ๙ ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ 

 ๙  



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

(ล.ส. ๑๐) 

 

 

รายงานการเงินลูกเสือ 
ของ.......................................................................................... 

งวด........................................................พ.ศ.................................... 
ข๎อ ๑.  เงินของกองลูกเสือทุกประเภท   มีดังนี ้
 เดิม................................................บาท....................................สตางค ์
 รับ.................................................บาท.....................................สตางค ์
 จําย................................................บาท....................................สตางค ์
 คงเหลือ.........................................บาท....................................สตางค ์
 

รายการ จ านวนคน อัตราเก็บ เก็บได ้ ค้าง หมายเหตุ 
ข๎อ ๒.   เงินคําบ ารุงลูกเสือ 
            ลูกเสือส ารอง 
            ลูกเสือสามัญ 
            ลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ
            ลูกเสือวิสามัญ 
            ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 
            ผู๎ตรวจการลูกเสือ 
            กรรมการลูกเสือ 
            เจ๎าหน๎าที่ลูกเสือ 

     

 

ข๎อ ๓.  เงินคําบ ารุงลูกเสือได๎สํงอ าเภอแล๎ว (หรือสํงส านักงานลูกเสือแหํงชาติ ส าหรับสํวนกลาง) 
 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.  เงินคําบ ารุงลูกเสือได๎สํงจงัหวัดแล๎ว (ส าหรับอ าเภอกรอก) 
 ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์ 
 ครั้งที่............วันที่...............เดือน................................พ.ศ...........เงิน.................. .......บาท................สตางค์ 
 
 

 ๙๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ข๎อ ๕.  เงินคําบ ารุงลูกเสือได๎สํงส านักงานลูกเสือแหํงชาติแล๎ว (ส าหรับจังหวัดกรอก) 
 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).................................................................. 
            ต าแหนํง..................................................... 
 
หมายเหตุ   ๑. แบบรายงานการเงินลูกเสือใช๎ได๎ทั้งกลํุมหรือกองลูกเสือ  อ าเภอ  และจังหวัด   การสํงรายงานปลีะ 
๒ งวด ๆ ละ ๖ เดือน คือ งวดเดือนสิงหาคม และมีนาคม 
  ๒. การสํงรายงานก าหนดดังนี ้
   ก.   ให๎จังหวัดรวบรวมสรุปทั้งจังหวัดสํงส านักงานลูกเสือแหํงชาติ   ภายในเดือนสิงหาคม               
(งวดที่ ๑)   มีนาคม (งวดที่ ๒) สํวนจังหวัดจะให๎กลํุมหรือกองลูกเสือสํงถึงอ าเภอ   และอ าเภอสรุปสํงจังหวัดเมื่อใด
นั้นแล๎วแตํจังหวัดก าหนด 
   ข.   กองลูกเสือที่สังกัดสํวนกลาง    ให๎สํงรายงานนี้ตํอส านักงานลูกเสือแหํงชาติในเดือนสิงหาคม
และมีนาคมเชํนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  ๒๗๖   ลส. ๑๐ รายงานการเงินลูกเสือ 

 ๙๕ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

 
รูปที่  ๒๗๗  ลส. ๑๑ ใบตั้งกลุํมลูกเสือ 

 

 
รูปที่ ๒๗๘  ลส. ๑๒ ใบตั้งกองลูกเสือ 

 ๙๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
รูปที่  ๒๗๙   ลส. ๑๓ใบตั้งผูบ๎ังคบับัญชาลูกเสือ  ผู๎ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ 

 

 
รูปที่  ๒๘๐  ลส. ๑๔ ใบส าคัญคูํกบัเข็มลูกเสือสมนาคณุ 

 

 ๙๗ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

 
รูปที่ ๒๘๑  ลส. ๑๕ บัตรประจ าตัวลูกเสือส ารอง 

 
รูปที่ ๒๘๒  ลส. ๑๖ บัตรประจ าตัวลูกเสือสามัญ 

 
รูปที่ ๒๘๓  ลส. ๑๗  บัตรประจ าตัวลูกเสือ 

สามัญรุํนใหญ ํ

 

 
รูปที่ ๒๘๔  ลส. ๑๘ บัตรประจ าตัวลูกเสือวิสามัญ 

 

 ๙๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 
 

รูปที่ ๒๘๕   ลส. ๑๙ ใบเสรจ็รับเงินคําบ ารุงลูกเสือ 

 

เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ , ส านักงาน. (๒๕๓๘).  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ 
                   บริหารลูกเสือแห่งชาติ (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม).  พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพ : โรงพิมพ์ 
                   คุรุสภา   ลาดพร๎าว. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๙๙ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

ประเภทลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 ประเภทลูกเสือ  หมายถึง กลุํมลูกเสือที่แบํงออกตามอายุหรือชั้นเรียน 
 

ความเป็นมา 
 กิจการลูกเสือเกิดขึ้นในโลกภายหลังจาก ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได๎น าเด็กชายไปทดลองเข๎า
คํายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี ลูกเสือประเภทแรกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นคือลูกเสือสามัญ  ซึ่งได๎แพรํขยาย
ไปทั่วโลก   
 ส าหรับประเทศไทย กิจการลูกเสือได๎เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ     
พระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ได๎ก าหนดประเภทของลูกเสือไว๎ในข๎อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ได๎
ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎ประกาศใช๎เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) หมวดที่ ๕             
วําด๎วยลูกเสือ๒๙  
  “ ข๎อ ๓๑ ลูกเสือมี ๓ ชั้น นอกจากนายหมูํและผู๎ชํวยนายหมูํคือ 
  ๑)  ลูกเสือเอก คือลูกเสือที่ได๎สอบไลํความร๎ูพอให๎แลเห็นได๎วําตํอไปจะใช๎เปนผู๎ชํวย
ป้องกันชาติบ๎านเมืองได๎ 
  ๒)  ลูกเสือโท คือลูกเสือที่ยังมิได๎สอบไลํเปนลูกเสือเอก แตํได๎สอบไลํความร๎ูชั้นต๎นแล๎ว 
และเข๎าประจ ากองแล๎ว 
  ๓)  ลูกเสือส ารอง คือ เด็กที่กองได๎รับไว๎ฝึกหัดส าหรับเปนลูกเสือโทตํอไป 
  ข๎อ ๓๒ ผู๎ที่จะรับเข๎าเปนลูกเสือส ารองได๎ คือ 
  ๑) เด็กชายที่มีอายุไมํต่ ากวํา ๑๑ ปีเต็ม (คือยํางเข๎าปีที่ ๑๒) เข๎าประเภทของลูกเสือและไมํ
สูงกวํา ๑๘ ปีเต็ม (คือยํางเข๎าปีที่ ๑๙) และรํางกายสมประกอบ 
  ๒)  เปนนักเรียนอยูํในโรงเรียนซึ่งเป็นซึ่งที่ตั้งกองฤๅเปนบุตรผู๎ที่มีหลักฐาน 
  ๓)  ต๎องได๎รับความยินยอมของบิดามารดา ฤๅผู๎ปกครอง ความยินยอมอันนี้ต๎องให๎ผู๎สมัคร
น ามาเปนลายลักษณ์อักษร  เพื่อป้องกันความเข๎าใจผิดตําง ๆ  
  ๔)  ต๎องเข๎าใจวําการที่จะเปนลูกเสือนั้น โดยความมุํงหมายจะสนองพระเดชพระคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และจะรักชาติบ๎านเมือง  เมื่อเข๎าใจความใน ๔ ข๎อน้ีแล๎ว จึงจะรับเข๎าเปน
ส ารองได๎ ” 

                                                 
๒๙

   ในการคัดลอกเอกสารตําง ๆ มาแสดงไว๎ในท่ีนี้น้ัน ผู๎เขียนพยายามอยํางยิ่งท่ีจะคัดลอกให๎ตรงตามต๎นฉบับเดิมทุกประการ  เพราะฉะนั้น

อักขรวิธีที่ปรากฏอยูํในเอกสาร ยํอมมีอยูํมากที่ไมํตรงกับที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาต๎นฉบับเดิมไว๎อยํางแท๎จริง 

๒๐๐ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 ตํอมากิจการลูกเสือได๎มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนประเภทของลูกเสือมาจนถึงปัจจุบัน  
ลูกเสือไทยมี ๔ ประเภท คือ 

- ลูกเสือส ารอง  (Cub Scout)  อายุ ๘ – ๑๑ ปี หรือก าลังเรียนอยูํในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
- ลูกเสือสามัญ (Scout) อายุ ๑๑ – ๑๖ ปี หรือก าลังเรียนอยูํในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
- ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ (Senior Scout) อายุ ๑๔ – ๑๘ ปี หรือก าลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๑- ๓ 
- ลูกเสือวิสามัญ (Rover Scout) อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี หรือก าลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 

หรือ ระดับ ปวช. – ปวส. หรือ ระดับอุดมศึกษา 
 

 
รูปที่  ๒๘๖  ลูกเสือไทย 

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

หมายเหตุ : ส าหรับชั้นเรียนอยูํในการพิจารณาแก๎ไข 
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๒๐ 
๒๐๒ 

ประวัติ ลอร์ด เบเดน - โพเอลล ์

  
 

              รูปที่  ๒๘๗  ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ 

 ลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ มีชื่อเต็มวํา โรเบิร์ต สตีเฟนสัน สมิทธ์ 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 มีอายุเพียง 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 ท าให๎มารดาของ บี - พี ต๎องรับภาระหนักในการเลี้ยงดู ให๎การศึกษาแกํลูก ๆ แตํเพียง
ผู๎เดียว การศึกษาในวัยเด็กของ บี - พี จึงเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเสียมากกวํา โดยมารดาเป็นผู๎สอน 
อําน เขียน และวาดเขียน (มารดาของ บี-พี  มีความสามารถด๎านวาดภาพสีน้ าเป็นพิเศษ) นอกจากนั้น  
บี - พี ก็ใช๎เวลาวํางไปในการเลํนนอกบ๎าน เที่ยวไปในทุํงหญ๎า ป่า และสวนสาธารณะตําง ๆ ท าให๎        
บี - พี มีพื้นฐานด๎านการศึกษาธรรมชาติ และมีความรักธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมต้ังแตํวัยเด็ก 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๑๓ (ค.ศ. ๑๘๗๐) เมื่อ บี-พี อายุได๎ ๑๓ ปี ก็ได๎เข๎าโรงเรียนชาร์ตเตอร์เฮ๎าส์ 
(Charter House) ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าของเอกชนในกรุงลอนดอน เรียนอยูํที่นี่ได๎ ๒ ปี โรงเรียนก็
ย๎ายลงไปอยูํที่เมือง   โกดาลมิ่ง, เซอร์เรํย์ (Godalming, Surrey) ซึ่งอยูํทางตอนใต๎ของกรุงลอนดอน 
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เป็นเมืองชนบทที่   เงียบสงบ ถูกกับนิสัยของ บี-พี เป็นอยํางยิ่ง  บี - พี มีความสุขมากกับการที่ได๎มาใช๎
ชีวิตอยูํในทํามกลางธรรมชาติอีกคร้ัง และในที่นี้เองที่ บี  - พี ได๎ใช๎ชีวิตแบบเป็นลูกเสือคนหนึ่ง คือ
การศึกษาหาความร๎ูเกี่ยวกับสัตว์ และต๎นไม๎ การพักแรมในเต็นท์ การเลํนเรือ และการสร๎างสรรค์สิ่ง
ตําง ๆ จากวัสดุที่มีอยูํตามธรรมชาติ   บี - พี เป็นผู๎มีความร๎ู ความสามารถรอบตัว ไมํมีความช านาญ
ด๎านใดเป็นพิเศษ   ในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ (ค.ศ. ๑๘๗๖) เมื่อ บี - พี อายุได๎ ๑๙ ปี ทํานสามารถสอบเข๎าเป็น
ทหารบกในเหลําทหารม๎า ได๎ที่ ๒ และได๎ที่ ๔ ในเหลําทหารราบ  นับเป็นความส าเร็จคํอนข๎างสูงมาก 
เพราะการสอบมีการแขํงขันสูง  บี - พี เลือกเป็นทหารม๎า และได๎รับการแตํงต้ังยศร๎อยตรี ในกรมทหาร
ฮุสซําร์ที่ ๑๓ (13th Hussars) ซึ่งขณะนั้นประจ าการอยูํในที่ประเทศอินเดีย         

ชีวิตทหาร                        
 ชีวิตทหารผู๎น๎อยของ บี - พี มีรายได๎น๎อยมาก (๑๒๐ ปอนด์ ตํอปี) ทํานจึงจ าเป็นต๎องหารายได๎
เสริมด๎วยการเขียนบทความไปลงในนิตยสารตําง ๆ และทํานฝึกวาดภาพสีน้ า และภาพเสก็ตขาวด าอยูํ
เสมอ จนสามารถวาดภาพได๎สวยงามพอควร ทํานสามารถเสก็ตภาพสัตว์ตําง ๆ ได๎เป็นอยํางดีอีกด๎วย  
ชีวิตทหารของทํานสํวนใหญํจะอยูํในตํางประเทศโดยเฉพาะอาฟริกาใต๎ ซึ่งเป็นที่ ๆ ทํานรัก และสร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับตนเองอยํางสูง 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ (ค.ศ. ๑๘๘๗)  บี – พี ได๎รับค าสั่งให๎ไปประจ าที่อาฟริกาใต๎อีกคร้ังหนึ่งใน
ต าแหนํง นายทหารคนสนิทของลุงของทํานคือ พลเอก เซอร์ เฮนร่ี สมิทธ์ (General Sir Henry Smyth) 
ซึ่งด ารงต าแหนํงเป็นผู๎วําการอาณานิคมแหลมอาฟริกา (Governer of Cape Colony) ในขณะนั้นพอดี   
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. ๑๘๘๘) เกิดสงครามกับชนเผําซูลู (Zulu) ซึ่งมี ดินูซูลู (Dinuzulu) เป็น
หัวหน๎า  บี – พี ท าหน๎าที่เป็นนายทหารการขําว (Intelligence Officer) ของกองก าลังที่ยกไปปราบ
กบฏซูลู  ด๎วยความสามารถด๎านการสอดแนมหาขําวของทําน ท าให๎ทหารอังกฤษรบชนะเผําซูลูได๎
โดยไมํยากนัก   บี – พี ได๎รับเลื่อนยศเป็นพันตรี 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ (ค.ศ. ๑๘๙๐) เซอร์ เฮนร่ี สมิทธ์  ได๎ถูกย๎ายไปเป็นผู๎วําราชการเกาะมอลต๎า 
(Governer of Malta) และให๎ บี – พี ติดตามทํานไปด๎วยในต าแหนํงเลขานุการฝ่ายการทหาร ในปี
ตํอมา บี – พี ก็ได๎เลื่อนต าแหนํงเป็นนายทหารการขําวประจ าภาคพื้นเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งทํานก็ท า
หน๎าที่ได๎อยํางดี  บี – พี ปฏิบัติงานด๎านการขําวอีกหลาย ๆ พื้นที่ในยุโรปอีกด๎วย 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) กรมทหารที่  บี – พี  สังกัดอยูํ  ได๎สํงไปปราบกบฏ              
เผําอาชานติ (Ashanti) ซึ่งมีกษัตริย์ชื่อ เปรมเปห์ (Prempeh) ในอาฟริกาใต๎อีกคร้ัง  หน๎าที่ของ บี – พี 
คือ คุมกองก าลังชาวพื้นเมืองสร๎างทางจากฝั่งทะเล เพียงเพื่อเข๎าไปตีเมืองที่มั่นของพวกอาชานติ คือ 
เมืองคุมแมสซี่ (Kumassi) งานสร๎างทางนี้มีความยากล าบากมาก ต๎องถางป่า สร๎างสะพานข๎ามน้ า  
หลายแหํง ต๎องใช๎ความเป็นผู๎น า และความคิดริเร่ิมในการแก๎ปัญหาตําง ๆ ตลอดเวลา ซึ่งถูกกับนิสัย

๒๐  
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ของทํานอยูํแล๎ว  การสร๎างทางจึงส าเร็จลงได๎ตามเป้าหมาย แตํยังมิทันได๎สู๎รบกัน  กษัตริย์เปรมเปห์ก็
ยอมแพ๎ ท าให๎ทหารอังกฤษได๎รับชัยชนะ โดยมิต๎องเสียเลือดเสียเนื้อแตํอยํางใด  บี – พี ได๎เขียน
หนังสือเกี่ยวกับการรบคร้ังนี้ไว๎ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ (ค.ศ. ๑๘๙๖) ชื่อ “จุดจบของกษัตริย์เปรมเปห์” 
(The downfall of Prempeh)  
 

 
รูปที่ ๒๘๘ Nana Prempeh I (1872 -1931)  

 
 รูปที่ ๒๘๙ Submission of King Prempeh 

                                       กษัตริย์เปรมเปห์                                                   กษัตริย์เปรมเปห์สวามิภักดิ ์

 หลังจากเผด็จศึกอาซานติแล๎วไมํนาน  บี – พี ก็ได๎รับต าแหนํงเป็น เสนาธิการกองก าลังปราบ
กบฏมาทาเบลเลํ (Matabele Expedition) บี – พี ใช๎ความรู๎ ความช านาญด๎านการขําว และการสอดแนม
ของทํานอยํางเต็มที่  จนกองก าลังทหารอังกฤษประสบชัยชนะในการรบอยํางงดงาม  ในการนี้           
พวกมาทาเบลเลํให๎สมญานามทํานวํา “อิมเพสซํา” (Impessa) แปลวํา “สัตว์ร๎ายที่ไมํเคยหลับ”         
(The beast who does not sleep) จากผลงานที่แล๎วมา และผลงานในการรบคร้ังนี้  บี – พี ได๎รับ        
การยกยํองวําเป็น “ผู๎สอดแนมที่ยิ่งใหญํที่สุดในกองทัพบกอังกฤษ” และได๎เลื่อนยศเป็น “พันเอก” เป็น
ผู๎บัญชาการกรมแดรกกูนการ์ดที่ ๕ (The 5th Dragoon Guards) และระหวํางการรบคร้ังนี้ ทํานได๎
ทดลองใช๎หมวกปีกแบบคาวบอย (Cow-boy hat) ในสนามเพราะเบากวําหมวกเหล็ก และบังแสงแดด
ได๎ดีกวํา ท าให๎สามารถมองเห็นอะไร ๆ ได๎ดีด๎วย  หมวกปีกนี้ได๎รับความนิยมในกองทัพบกในเวลา
ตํอมา 
 สงครามที่ท าให๎ บี – พี กลายเป็นวีรบุรุษระดับชาติ คือ สงครามบัวร์ (Boer War) ซึ่งเป็น
สงครามระหวํางอังกฤษและชาวบัวร์  ซึ่งเป็นชาวฮอลันดา ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูํในอาฟริกาใต๎  
สงครามบัวร์เกิดขึ้นระหวําง ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๔๕ (ค.ศ. ๑๘๙๙ – ๑๙๐๒) สงครามที่สร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับ บี – พี ก็คือ  สงครามรักษาเมืองมาฟเฟ็กกิ่ง (Mafeking) จากการโจมตีของกองก าลัง 
ฝ่ายบัวร์ ซึ่งมีจ านวนมากกวําฝ่ายป้องกันมาก  บี – พี สามารถรักษาเมืองนี้ให๎รอดพ๎นจากการล๎อม
โจมตีของกองก าลังฝ่ายบัวร์ได๎นานถึง ๗ เดือนกวํา คือ ระหวํางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๓  โดย บี – พี ใช๎กลอุบายหลอกลํอข๎าศึกด๎วยวิธีตําง ๆ วางทุํนระเบิดหลอก
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รอบเมือง ท าลวดหนามปลอมรอบ ๆ เมือง เป็นต๎น  กลยุทธ์ที่ส าคัญกลยุทธ์หนึ่งก็คือ บี – พี ฝึกเด็ก
หนุํมชาวเมืองให๎ท าหน๎าที่เป็นหนํวยสอดแนม ท าหน๎าที่หาขําวให๎กับกองก าลังป้องกันเมือง  ท าให๎          
บี – พี ทราบขําวการเคลื่อนไหวของข๎าศึกตลอดเวลา  จึงสามารถวางก าลังป้องกันเมืองได๎อยําง
เหมาะสม  จนกระทั่งกองก าลังสนับสนุนเดินทางมาถึง  ความจริงเมืองมาฟเฟ็กกิ่ง เป็นเมืองเล็ก ๆ 
ชายทะเลเทํานั้น  แตํที่มีความส าคัญ เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค๎า การที่ฝ่ายอังกฤษสามารถ
ป้องกันเมืองนี้ไว๎ได๎  จึงถือวําเป็นชัยชนะที่มีความส าคัญตํออังกฤษมาก  บี – พี จึงกลายเป็นวีรบุรุษไป
ด๎วยเหตุนี้  ประสบการณ์การฝึกเด็กหนุํมเมืองมาฟเฟ็กกิ่งให๎เป็นหนํวยสอดแนมนี้  บี – พี จึงได๎เขียน
หนังสือ “คูํมือการสอดแนม” (Aids to Scouting) ขึ้น ซึ่งกลายเป็นต๎นแบบของการฝึกอบรมลูกเสือ
ของทํานนัน่เอง 
 

 
รูปที่ ๒๙๐ บี – พี ได๎รับการยกยํองเป็นวีรบุรุษ เมื่อสามารถรักษาเมืองมาฟเฟ็กกิ่งไว๎ได ๎

   From: H. W. Wilson, With the Flag to Pretoria, 1902 
  

 เสร็จจากสงครามที่เมืองมาฟเฟ็กกิ่งได๎ ๖ เดือน  บี – พี ก็ได๎เลื่อนยศเป็น “พลตรี” อายุเพียง 
๔๓ ปี เทํานั้น (นับวําหนุํมมากในมาตรฐานของอังกฤษ) ด ารงต าแหนํง “ผู๎บังคับการกรมทหารม๎า 
(Inspector General of Cavalry) ทํานประสบความส าเร็จเป็นอยํางสูงในการปรับปรุง พัฒนาวิธีการฝึก
ทหารม๎าเสียใหมํ  หลังจากด ารงยศพลตรีได๎ ๕ ปี ทํานก็ได๎เลื่อนยศเป็น “พลโท” ในต าแหนํง                   
“ผู๎บัญชาการกองพลนอร์ธธัมเบรียน (Northumbrian Division) ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของกองทัพ               
ทหารรักษาดินแดน (Territorial Army) ซึ่งตั้งขึ้นใหมํ มีหน๎าที่ฝึกทหารใหมํโดยตรง ซึ่งเป็นงานที่            
บี – พี ชอบและถนัดอยูํแล๎ว 

๒๐๕ 
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 ชํวงระหวํางที่ บี – พี เป็นนายพลนี้ ปรากฏวําหนังสือคูํมือการสอดแนม (Aids to Scouting) 
ได๎รับความนิยมในหมูํเด็กหนุํมมากพอควร และบางโรงเรียนก็น าไปเป็นคูํมือฝึกเด็ก ๆ ในโรงเรียน         
ผู๎ที่ให๎ความสนใจในเร่ืองนี้เป็นพิเศษ คือ เซอร์ วิลเลี่ยม สมิทธ์ (Sir William Smith) ผู๎กํอตั้งองค์กรเด็ก
และเยาวชนที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นคือ สมาคมเด็กชาย (Boys’ Brigade) ทํานเซอร์ผู๎นี้เองที่ชักชวนให๎ 
บี – พี ท าแบบฝึกขึ้นมาใหมํ เพื่อใช๎ในการฝึกเด็กผู๎ชายในท านองเดียวกับการฝึกผู๎สอดแนม ซึ่ง บี – พี 
ก็ปฏิบัติตาม แตํกํอนที่จะท าแบบฝึกหรือคูํมือฝึกขึ้นมา ทํานก็รวบรวมเด็กผู๎ชายที่มีภูมิหลังครอบครัว
ตําง ๆ กัน ๒๐ คน พาไปอยูํคํายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี (Brownsea Island) ซึ่งอยูํทางตอนใต๎ของเกาะ
อังกฤษเป็นเวลา ๙ วัน ในปลายเดือนกรกฎาคม – ต๎นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ (ค.ศ. ๑๙๐๗)             
เมื่อกลับจากเกาะบราวน์ซีแล๎วทํานจึงได๎มาเขียน “การลูกเสือส าหรับเด็กชาย” (Scouting for Boys)   

 
รูปที่ ๒๙๑ บี - พี ในการพักแรมที่บราวน์ซ ี

    

           
รูปที่ ๒๙๒ หนงัสือ Scouting for Boys ที่แตํงโดย บี.พี. 

     
ซึ่งได๎รับความนิยมอยํางสูงจากทั้งเด็กและผู๎ใหญํ ทั้งในประเทศอังกฤษ  และกระจายไปทั่วโลก            
บี – พี เน๎นเสมอวําการฝึกอบรมลูกเสือ ถึงแม๎จะใช๎วิธีการฝึกของทหารอยูํบ๎าง แตํทํานมิได๎ต๎องการให๎
เด็กเป็นทหารแตํอยํางใด ความมุํงประสงค์ของขบวนการลูกเสือ คือ ต๎องการให๎เด็กเป็นคนดี เป็น
พลเมืองที่ดีนั่นเอง  ทุกวันนี้วิธีการฝึกอบรมลูกเสือเป็นที่ร๎ูจัก และยอมรับกันทั่วไป   แตํในสมัยนั้น
วิธีการฝึกอบรมลูกเสือ เป็นสิ่งใหมํมาก จะเรียกวํา เป็นการปฏิวัติการฝึกอบรมเด็กก็วําได๎  วิธีการ
ฝึกอบรมลูกเสือสมัยนั้น บี – พี มีหลัก ๔ ประการ คือ 
 ๑. ต๎องมีความไว๎วางใจในเด็ก และให๎เด็กมีความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่มอบหมายให๎ 
 ๒. ก าหนดกฎของลูกเสือ (Scout Law) เพื่อให๎เด็กปฏิบัติตาม ในลักษณะ “ให๎ปฏิบัติ” 
(Positive) มากกวําการ “ห๎ามปฏิบัติ” (Negative)  

๒๐๖ 
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 ๓. ต๎องให๎เด็กท ากิจกรรมตําง ๆ ที่พวกเขาชอบ และสนุกสนาน และเรียนร๎ูไปในตัว 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 เพราะกิจการลูกเสือท าให๎ทํานจะอยูํในความทรงจ าของบุคคลทั่วโลกอีกนานเทํานาน 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ (ค.ศ. ๑๙๑๒) บี – พี แตํงงานกับนางสาวโอเลฟ เซนท์ แคล โซมส์      
(Miss Olave Saint Clair Soames) และมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข  เลดี้ เบเดน โพเอลล์ เป็นก าลัง
ส าคัญของ บี – พี ในการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารี 
 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๓ (ค.ศ. ๑๙๒๐) บี – พี ได๎รับการยกยํองให๎เป็น “ประมุขของลูกเสือโลก” 
(Chief Scout of the World) ในระหวํางงานชุมนุมลูกเสือโลก คร้ังที่ ๑ ที่โอลิมเปีย (Olympia) 
ลอนดอน พร๎อมกับการก าเนิดขององค์กรลูกเสือโลก 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 จัดตั้งสถานฝึกอบรมผู๎บังคับบัญชาลูกเสือระดับ               
วูดแบดจ์ (Woodbadge) ขึ้น เป็นแหํงแรกที่ กิลเวลล์ ปาร์ค (Gilwell Park) ซึ่ง มิสเตอร์ เดอร์ บัวส์    
เมคคลาเรน (Mr. de Bois Maclaren) เป็นผู๎บริจาคที่ดินให ๎
 

๒๐๗ 
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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 
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http://upload.wikimedia.org/
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ผ้าผูกคอลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 ผ๎าผูกคอลูกเสือ เป็น เคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบประเภทหนึ่งที่สามารถระบุสังกัดของลูกเสือ
แตํละประเภทได๎ 
 

ความเป็นมา 
 ผ๎าผูกคอลูกเสือ ในประเทศไทย มีมาตั้งแตํเมื่อคร้ังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
ได๎สถาปนากิจการลูกเสือของประเทศขึ้น  ลักษณะของผ๎าผูกคอในสมัยนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีด า
ขนาดกว๎างและยาว  ๗๕  เซนติเมตร   ตํอมาภายหลังได๎มีการแบํงแยกสี ตามมณฑลตําง ๆ  จนกระทั่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและหลังจากนั้น ผ๎าผูกคอลูกเสือได๎เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทุกมณฑล  
สํวนผู๎บังคับบัญชาลูกเสือให๎เพิ่มขลิบสีขาบ ขนาด ๕ เซนติเมตร   
 ส าหรับผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมที่ใช๎ในปัจจุบัน เร่ิมมีการใช๎คร้ังแรกเมื่องานชุมนุมลูกเสือ
แหํงชาติ คร้ังที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๔ และภายหลังได๎มีพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗  ได๎มีการเปลี่ยน
มาใช๎ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยม และมีสีของผ๎าผูกคอตามแบบอยํางสีประจ ามณฑล ตั้งแตํบัดนั้น          
เป็นต๎นมา     
 

 
รูปที่ ๒๙๗ รัชกาลที่ ๘ ฉลองพระองค์ชุดลูกเสือ 

(ผ๎าผูกคอลูกเสือเป็นผืนส่ีเหลี่ยมใช๎ผูก) 

 
รูปที่ ๒๙๘ พระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๙

ฉลองพระองค์ชุดลูกเสือมณฑลปตัตาน ี

๒๐๙ 
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รูปที่ ๒๙๙  พระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๙ ฉลองพระองค์ชุดลูกเสือ 

สวมผ๎าผูกคองานชุมนุมลูกเสือ (ผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยม) 
 

ลักษณะ 
 ปัจจุบันผ๎าผูกคอลูกเสือ มีลักษณะตามกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบลูกเสือ   คือ ท าด๎วยผ๎า     
มีสี และขนาดที่แตกตํางกัน ดังน้ี 
 ผ้าผูกคอลูกเสือส ารอง 
 ผ๎าผูกคอลูกเสือส ารอง เป็นรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ด๎านฐาน ๙๐ เซนติเมตร ด๎านตั้ง ๖๕ 
เซนติเมตร  สีตามที่ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือแตํละโรงเรียนก าหนด (สํวนใหญํสีผ๎าผูกคอลูกเสือส ารอง 
มักจะเป็นสีประจ าโรงเรียน) มีหํวงสวมผ๎าผูกคอซึ่งไมํใชํหํวงผ๎าผูกคอกิลเวลล์  สวมผ๎าผูกคอ 

 
รูปที่ ๓๐๐  ผ๎าผูกคอลูกเสือส ารอง 

 
 

๒ ๐ 
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 ผ้าผูกคอลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 
 ผ๎าผูกคอลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ  ท าด๎วยผ๎า เป็นรูป
สามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ด๎านฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร ด๎านต้ัง 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  สามัญรํุนใหญํ และวิสามัญ 
ตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ 

๒   



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

 สีของผ๎าผูกคอตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงวําด๎วยเคร่ืองแบบลูกเสือ ดังนี้ 
เขตการศึกษา ๑ สีเหลือง เขตการศึกษา ๒ สีเขียว 
เขตการศึกษา ๓ สีตองอํอน เขตการศึกษา ๔ สีฟ้า 
เขตการศึกษา ๕ สีน้ าเงิน เขตการศึกษา ๖ สีแดงเลือดนก 
เขตการศึกษา ๗ สีมํวง เขตการศึกษา ๘ สีบานเย็น 
เขตการศึกษา ๙ สีเลือดหมู เขตการศึกษา ๑๐ สีชมพู 
เขตการศึกษา ๑๑ สีแสด เขตการศึกษา ๑๒ สีไพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลักษณะ 
 ผ๎าผูกคอผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ  ท าด๎วยผ๎า เป็นรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ด๎านฐาน ๑๐๐ เซนติเมตร 
ด๎านกว๎าง ๗๕ เซนติเมตร  สีของผ๎าผูกคอเหมือนของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ และลูกเสือ
วิสามัญ  แตํมีขลิบสีขาบขนาด ๒ เซนติเมตร ๒ ด๎าน   
 

 
รูปที่  ๓๐๓  ผ๎าผูกคอผูบ๎ังคับบัญชาลูกเสือ 

 

 
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  สีของผ๎าผูกคอผู๎บงัคบับัญชาลูกเสือตามกฎกระทรวงวําด๎วยเครื่องแบบลูกเสือ 

๒   
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ผ้าผูกคอพิเศษ 
 

ความหมาย 
 ผ๎าผูกคอพิเศษ  คือ  เคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบอีกประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเฉพาะและโอกาส
ในการใช๎ประกอบเคร่ืองแบบของลูกเสือ ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ  แตกตําง
กันไปตามลักษณะที่ใช๎ 
 

ลักษณะ 
 ผ๎าผูกคอพิเศษ มีขนาด สีและข๎อก าหนดในการใช๎ผ๎าผูกคอพิเศษที่แตํกตํางกันไป   
 ปัจจุบัน ผ๎าผูกคอพิเศษ แบํงออกเป็น ๔  อยําง ดังนี้ 

  ๑.  ผ๎าผูกคอพระประมุขคณะลูกเสือแหํงชาติ และองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแหํงชาติ 
  ๒.  ผ๎าผูกคอส าหรับผู๎ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ 
  ๓.  ผ๎าผูกคอลูกเสือในการเดินทางไปตํางประเทศ 
  ๔.  ผ๎าผูกคอที่ระลึกตําง ๆ 

 ๑.  ผ้าผูกคอพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ   
 มีลักษณะเหมือนกับผ๎าผูกคอของกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ของสภาลูกเสือไทย  เพียงแตํขลิบผ๎าผูกคอเป็นแถบธงชาติไทยตลอดแนว 
 

 
รูปที่ ๓๐๕ ผ๎าผูกคอพระประมขุคณะลูกเสือแหํงชาติ  

และองค์อปุถัมภ์คณะลูกเสือแหํงชาต ิ
 

๒ ๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 ๒.  ผ้าผูกคอส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง 
 ผ๎าผูกคอส าหรับผู๎ผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือหรือผ๎าผูกคอกิลเวลล์๓๐ ( Gilwell 
Scarf) เป็นผ๎าผูกคอรูปสามเหลี่ยมทอเป็น ๒ สี  ด๎านนอกเป็นสีน้ าตาลอํอน ด๎านในเป็นสีแดงเร่ือๆ มุม
ยอดผ๎าสามเหลี่ยม น าผ๎าลายสก๏อตของตระกูลแมคคาเรนชิ้นเล็ก ๆ  ขนาดกว๎าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว 
๕  เซนติเมตร เย็บติดไว๎  เพื่อให๎เกียรติแกํ  นายแมคคาเรน  ชาวสก๏อตแลนด์ ผู๎บริจาคเงินซื้อที่ดิน 
จัดตั้งศูนย์ฝึกกิลเวลล์ปาร์ค  เป็นผ๎าผูกคอส าหรับผู๎บังคับบัญชาที่ผํานการอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ      
ขั้นความรู๎ชั้นสูง 
 

 
รูปที่ ๓๐๖  ผ๎าลายสก๏อตของตระกูลแมคคาเรน 

 

 
รูปที่ ๓๐๗ ผ๎าผูกคอส าหรับผูผ๎ํานการฝึกอบรม          

วิชาผู๎ก ากับลูกเสือหรือผ๎าผูกคอกลิเวลล์ 
 

   ผู๎ที่มีสิทธิ์สวมผ๎าผูกคอกิลเวลล์ ต๎องผํานการฝึกอบรมวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ  ขั้นความร๎ู
ชั้นสูง และต๎องผํานการประเมินตรวจขั้นที่ ๕  ตามระเบียบของส านักงานคณะลูกเสือแหํงชาติ   
    
 
 
 
 
 

                                                 
๓๐ เดิมผ๎าผูกคอนี้  เป็นผ๎ารูปสี่เหลี่ยม ด๎านนอกสีเทา (สีของความอํอนน๎อมถํอมตน) ด๎านในเป็นสีแดงเรื่อ ๆ 
      ปัจจุบันพัฒนาเป็นผ๎าสามเหลี่ยมสีน้ าตาลอํอน (  Earth tone) 

๒ ๕ 
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  ๓. ผ้าผูกคอลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไปต่างประเทศ                                         
 ผ๎าผูกคอลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือที่ไปตํางประเทศ  ใช๎ผ๎าผูกคอสีน้ าเงินลักษณะ
เชํนเดียวกับผ๎าผูกคอเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ แตํขลิบริมสีเหลือง กว๎าง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ตรงข๎ามกับ
ด๎านฐาน มีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลือง 
 

 
รูปที่ ๓๐๘ ผ๎าผูกคอที่ลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ 

ใช๎เมื่อไปตํางประเทศ 

 
  ๔.  ผ้าผูกคอที่ระลึกต่าง ๆ 
  มีลักษณะเชํนเดียวกับผ๎าผูกคอเคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ แตํมีสี และลวดแตกตํางกันไป
รูปแบบของงานที่ได๎จัดขึ้นพิเศษ เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์หรือที่ระลึกส าหรับงานนั้น ๆ เชํน     
ผ๎าผูกคองานชุมนุมลูกเสือ เป็นต๎น 
 

 
รูปที่ ๓๐๙ ผ๎าผูกคอที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแบบตําง ๆ  

 
เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ, ส านักงาน. (๒๕๓๘).  กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ.  
                พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร๎าว. 

๒ ๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

รหัสของลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 รหัสของลูกเสือ๓๑ หมายถึง เคร่ืองหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของลูกเสือ ซึ่งในวงการ
ลูกเสือรับรู๎และเข๎าใจความหมายซึ่งกันและกันวํา “เราเป็นพี่น๎องกัน” 
 

ความเป็นมา 
 การแสดงรหัสของลูกเสือมีมาตั้งแตํสมัย ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ มีผู๎ให๎ความหมายเพิ่มเติมวํา   
สามนิ้วที่ชูขึ้น หมายถึง ค าปฏิญาณของลูกเสือ ๓ ข๎อ นิ้วหัวแมํมือทับอยูํบนนิ้วก๎อย หมายถึง การอยูํ
รํวมกันฉันพี่น๎อง ภายใต๎ค าปฏิญาณทั้ง ๓ ข๎อน้ัน 
 

 
รูปที่ ๓๑๐   รหัสลูกเสือ 

 
รูปที่ ๓๑๑  การแสดงรหัสลูกเสือ 

 

 การแสดงรหัส ยกข๎อศอกขวา งอขึ้นข๎างล าตัว หันฝ่ามือไปข๎างหน๎าสูงเหนือไหลํเล็กน๎อย  
นิ้วหัวแมํมือทับนิ้วก๎อย อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดขึ้นไปตรง ๆ และติดกันการแสดงรหัสของลูกเสือ 
เป็นลักษณะที่แสดงออกด๎วยความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือ 
 

โอกาสในการแสดงรหัสของลูกเสือ 
 ๑. เมื่อลูกเสือกลําวค าปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตนเข๎าประจ ากอง และพิธีอ่ืน ๆ ที่มีการทบทวน
ค าปฏิญาณ 
 ๒. เมื่อพบกับลูกเสือในประเทศ หรือตํางประเทศเป็นการรับร๎ูวําเป็นพวกเดียวกัน และเป็น   
พี่น๎องกันทั่วโลก (ผู๎ที่ไมํได๎แตํงเคร่ืองแบบก็แสดงได๎เพื่อให๎ฝ่ายที่แตํงเคร่ืองแบบทราบ)  
 

                                                 
๓๑ ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติฯ  พ.ศ. ๒๕๐๙  ข๎อ ๒๘๐ 

๒ ๗ 
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เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ, ส านักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง  

               หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙  ข๎อ ๒๘๐. 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอํางทอง.(๒๕๕๓). วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ . 
http://www.angthongnews.com/welcome/?p=6950. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

๒ ๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

หมวกลูกเสือ 
 

ความหมาย 
 หมวกลูกเสือ เป็นเคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือประเภทหนึ่งที่แสดงถึง ประเภทของ
ลูกเสือ และเหลําของลูกเสือ 
 

ลักษณะ 
 หมวกลูกเสือ ท าจากวัสดุหลายแบบ มีรูปรําง รูปทรง สี และลักษณะที่แตกตํางกันตาม
ประเภทของลูกเสือ และเหลําของลูกเสือดังนี้ 
 หมวกลูกเสือ เหล่าเสนา 
  หมวกลูกเสือส ารอง  เป็นหมวกทรงกลมมีกะบังหน๎าหมวก ท าด๎วยผ๎าสีกรมทํา  เมื่อเข๎าพิธี
ประจ ากองแล๎ว มีตราหน๎าหมวกรูปหน๎าเสือและอักษรใต๎หน๎าเสือวํา "ลูกเสือ" สีเหลือง  
  หมวกลูกเสือสามัญ เป็นหมวกปีกกว๎างสีกากี พับปีกข๎างขวาขึ้น ประดับด๎วยดอกจัน      
ชั้นเดียว กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ  ท าด๎วยโลหะสีทอง 
  หมวกลูกเสือสามัญรํุนใหญํ เป็นหมวกทรงอํอนสีเลือดหมู มีตราหน๎าหมวกรูปตรา     
คณะลูกเสือแหํงชาติ ท าด๎วยโลหะสีทอง เวลาสวมให๎ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย 
  หมวกลูกเสือวิสามัญ เป็นหมวกทรงอํอนสีเขียว มีตราหน๎าหมวกรูปตราคณะลูกเสือ
แหํงชาติ ท าด๎วยโลหะสีทอง  เวลาสวมให๎ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย 
   

 
รูปที่ ๓๑๒ หมวกลูกเสือส ารอง 

 
รูปที่ ๓๑๓ หมวกลูกเสือสามัญ 

 
รูปที่ ๓๑๔ หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

 
รูปที่ ๓๑๕ หมวกลูกเสือวิสามัญ 

๒ ๙ 
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 หมวกลูกเสือ เหล่าสมุทร 
  หมวกลูกเสือสามัญ เหล่าสมุทร  ท าด๎วยผ๎าสีกากี ผ๎าพันหมวกสีด ากว๎าง ๓ เซนติเมตร มี
อักษร  “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทองก ากับหน๎าและหลัง ปลายแถบทั้ง
สองข๎าง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว   ส าหรับเคร่ืองแบบขาว หมวก
ท าด๎วยผ๎าสีขาว 

                                     
รูปที่ ๓๑๖ หมวกลูกเสือสามัญ 

 

  หมวกลูกเสือสามัญรํุนใหญํ เหล่าสมุทร ท าด๎วยผ๎าสีกากี ผ๎าพันหมวกสีเลือดหมูกว๎าง ๓ 
เซนติเมตร มีอักษร  “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทองก ากับหน๎าและหลัง 
ปลายแถบทั้งสองข๎าง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว  ส าหรับเคร่ืองแบบ
ขาว หมวกท าด๎วยผ๎าสีขาว 

                                    
              รูปที่ ๓๑๗   หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญ ํ

  หมวกลูกเสือวิสามัญ เหล่าสมุทร  ท าด๎วยผ๎าสีกากี ผ๎าพันหมวกสีเขียวกว๎าง ๓ เซนติเมตร 
มีอักษร  “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีตราคณะลูกเสือแหํงชาติสีทองก ากับหน๎าและหลัง ปลายแถบทั้ง
สองข๎าง ตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว   ส าหรับเคร่ืองแบบขาว หมวก
ท าด๎วยผ๎าสีขาว 

             
                                     รูปที่ ๓๑๘   หมวกลูกเสือวิสามัญ 
 

๒๒๐ 

https://dwwuqg.bay.livefilestore.com/y1pFGqeTodGVJc8LybUnOZDyV7DO41UY1WJBHIE41CDpGlB-VY16cAXO7HyMPYY6Rx7yfnD4w_za57dh34cmXIBz3eeijh5k7U_/DSC00177.JPG?psid=1


 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

หมวกลูกเสือ เหล่าอากาศ 
 หมวกลูกเสือสามัญ  หมวกลูกเสือสามัญรํุนใหญํ และหมวกลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ เป็น
หมวกทรงอํอน(เบเรํ) ท าด๎วยผ๎าสีเทา 

 
รูปที่  ๓๑๙     หมวกลูกเสือสามัญ  หมวกลูกเสือสามัญรุํนใหญํ 

และหมวกลูกเสือวิสามัญ เหลําอากาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒  
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หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ความหมาย 
 หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ เป็นเคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบ
ลูกเสือประเภทหนึ่งที่แสดงถึง ประเภทของลูกเสือ และต าแหนํงทางลูกเสือ 

ลักษณะ 
 หมวกลูกเสือ ท าจากวัสดุหลายแบบ มีรูปรําง รูปทรง สี และลักษณะที่แตกตํางกันตาม
ประเภทของลูกเสือ และต าแหนํงทางลูกเสือดังนี้ 
 หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา 
  หมวกลูกเสือส ารอง  เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ท าด๎วยผ๎าสีเขียว 
  หมวกลูกเสือสามัญ เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ท าด๎วยผ๎าสีเขียว และหมวกปีกกว๎าง 
  หมวกลูกเสือสามัญรํุนใหญํ เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ท าด๎วยผ๎าสีเลือดหมู 
  หมวกลูกเสือวิสามัญ  เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ท าด๎วยผ๎าสีเขียว 
 

 
รูปที่ ๓๒๐  หมวกผู๎บงัคบับัญชาลูกเสือส ารอง   

 ลูกเสือสามัญ และลูกเสือวิสามัญ 

 
รูปที่ ๓๒๑ หมวกผูบ๎ังคบับัญชาลกูเสือสามัญรุํนใหญ ํ

 

 
รูปที่ ๓๒๒  หมวกปีกผู๎บงัคบับญัชาลูกเสือส ารองและสามัญ 

 
 

๒๒๒ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

 หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าสมุทร 
  หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ สามัญรํุนใหญํ และวิสามัญ เหล่าสมุทร  เป็นหมวกทรง
หม๎อตาลสีกากี กะบังสีด า ผ๎าพันหมวกสีด า กว๎าง ๔ เซนติเมตร มีสายรัดคางกว๎าง ๑ เซนติเมตร  ปลาย
สายรัดคางมีดุมลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ท าด๎วยโลหะสีทอง ข๎างละ ๑ ดุม  หน๎าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ประกอบรูปสมอเรือ ท าด๎วยโลหะสีทอง   ส าหรับเคร่ืองแบบขาว หมวกท า
ด๎วยผ๎าสีขาว  

 
รูปที่ ๓๒๓  หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 
  สามัญรุํนใหญํและวิสามัญ เหลําสมุทรหญิง  

เครื่องแบบขาว 

 
รูปที่ ๓๒๔  หมวกผูบ๎ังคบับัญชาลูกเสือสามัญ 
  สามัญรุํนใหญ ํและวิสามัญ เหลําสมุทร ชาย 

เครื่องแบบขาว 

 

                                                                               
รูปที่ ๓๒๕  หมวกผูบ๎ังคับบัญชาลูกเสือสามัญ                     รูปที่ ๓๒๖  หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 

           สามัญรุํนใหญํและวิสามัญ เหลําสมุทรหญิง                        สามัญรุํนใหญ ํและวิสามัญ เหลําสมุทร ชาย 
                         เครื่องแบบกากี                                                                            เครื่องแบบกาก ี

 
 
 
 

๒๒  

https://1umnlg.bay.livefilestore.com/y1p0anLiKEWiqWrGFM4Vi91ZfZQd42Lk3qilP2JPvcOq2e26TNINIy_-mUxzZmIGuT6mLnKVmwb0g5AzvN62hHnGCXWDQSjNcD8/DSC09692.JPG?psid=1
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หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าอากาศ 
 หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ  สามัญรํุนใหญํ  และวิสามัญ  เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ท า
ด๎วยผ๎าสีเทา ส าหรับหมวกปีกกว๎างก าลังอยูํระหวํางการขออนุมัติ 

                        
รูปที่ ๓๒๗  หมวกผู๎บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ  สามัญรุํนใหญ ํ

และวิสามัญ เหลําอากาศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๔ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ 
 หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ 
 หมวกบุคลากรทางการลูกเสือ มี ๒ ชนิด   
  แบบที่ ๑  เป็นหมวกทรงอํอน(เบเรํ) ท าด๎วยผ๎าเขียว 
  แบบที่ ๒  เป็นหมวกปีก 
 

 
รูปที่ ๓๒๘  หมวกบคุลากรทางการลูกเสือ 

แบบที่ ๑ หมวกทรงอํอน (เบเรํ) 

 
รูปที่ ๓๒๙หมวกบคุลากรทางการลูกเสือ 

แบบที่ ๒ หมวกปีก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๕ 
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หมู่ลูกเสือ 
ความหมาย 
 หมู่ลูกเสือ หมายถึง หนํวยที่เล็กที่สุดของลูกเสือ  มีลูกเสือประเภทเดียวกันมารวมกัน ตั้งแตํ  
๔ - ๘ คน  ทั้งนี้ จ านวนสมาชิกในหมูํลูกเสือขึ้นอยูํกับประเภทและเหลําของลูกเสือ 
 การใช๎ระบบหมูํของลูกเสือ คือกุญแจสูํความส าเร็จของการฝึกอบรมลูกเสือ 

ประเภทและการเรียกช่ือหมู่ลูกเสือ๓๒ 
 หมูํของลูกเสือจัดแบํงตามเหลําและประเภทของลูกเสือ 
 ลูกเสือเหล่าเสนา  
  หมูํลูกเสือส ารอง  เรียกชื่อหมูํ เป็นสีตามวัน หรือสีที่เหมาะสม 
  หมูํลูกเสือสามัญ  เรียกชื่อหมูํตามชื่อสัตว์ตําง ๆ ที่มีคุณลักษณะดีงาม ส าหรับหมูํเนตรนารี
สามัญ เรียกชื่อหมูํตามชื่อดอกไม๎  
  หมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ  เรียกชื่อหมูํตามบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย  ส าหรับหมูํ
เนตรนารีสามัญรํุนใหญํ เรียกชื่อหมูํตามชื่อนกตําง ๆ 
  หมูํลูกเสือวิสามัญ  เรียกชื่อหมูํตามล าดับตัวเลขไทย  ส าหรับหมูํเนตรนารีวิสามัญ เรียกชื่อ
หมูํตามชื่ออัญมณี 
 ลูกเสือเหล่าสมุทร 
  หมูํลูกเสือสามัญ เรียกชื่อหมูํตามชื่อเรือลาดตะเวนชายฝั่ง เรือยกพลขึ้นบก เรือกวาดทุํน
ระเบิด  เรือส ารวจอุทกศาสตร์ และเรือตอร์ปิโดใหญํ 
  หมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ  เรียกชื่อหมูํตามชื่อเรือปราบเรือด าน้ า เรือปืน เรือยนต์เร็วติด
อาวุธน าวิถี และเรือด าน้ า  
  หมูํลูกเสือวิสามัญ  เรียกชื่อหมูํตามชื่อเรือยกพลขึ้นบกและบริการ 
 ลูกเสือเหล่าอากาศ 
  หมูํลูกเสือสามัญ  เรียกชื่อหมูํตามชื่อดาว เทห์วัตถุในจักรวาล และปรากฏการณ์ตําง ๆ บน
ท๎องฟ้า 
  หมูํลูกเสือสามัญรํุนใหญํ  เรียกชื่อหมูํตามชนิดของเคร่ืองบินขับไลํ เคร่ืองบินโจมตี 
เคร่ืองบินทิ้งระเบิด เคร่ืองบินใบพัดและไอพํน 
  หมูํลูกเสือวิสามัญ เรียกชื่อหมูํตามชนิดของเคร่ืองบินฝึก เคร่ืองบินรํอน เคร่ืองบิน             
ตรวจการณ์  เคร่ืองบินธุรการ เคร่ืองบินล าเลียง เคร่ืองบินโดยสารและเฮลิคอปเตอร์ 
                                                 
๓๒

 หมูํเนตรนารีสามัญ หมูํเนตรนารีสามัญรุํนใหญํ และหมํูเนตรนารีวิสามัญ เหลําสมุทรและเหลําอากาศ ใช๎ตามหมูํลูกเสือเหลําสมุทรและ

เหลําอากาศ 

๒๒๖ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

หลักสูตรกิจกรรมลูกเสอื 
 

ความหมาย 
 หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ หมายถึง มวลกิจกรรม คือ กิจกรรมตําง ๆ หลาย ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้น
อยํางมีระบบ อยูํบนรากฐานของวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการของกิจการลูกเสือ เพื่อให๎ลูกเสือได๎
กระท ากิจกรรมเหลํานั้น น าไปสูํพัฒนาการของลูกเสือตามวัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือ  
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ เน๎น ให๎ลูกเสือได๎กระท ากิจกรรม เรียนรู๎ด๎วยการกระท า 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ 
 ๑.  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให๎มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถ 
  ๑.๑  มีคุณธรรม จริยธรรมตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
  ๑.๒  มีความสามารถชํวยตนเองได๎ พึ่งตนเองได๎ ป้องกันตนเองจากโรคภัย อันตราย ตําง 
ๆ ได๎ พัฒนาตนเองได๎ 
  ๑.๓ พัฒนาความสามารถเฉพาะตัวตามความสนใจ ความถนัดสูํความเป็นเลิศ 
 ๒. เพื่อสํงเสริมให๎ลูกเสือได๎บ าเพ็ญประโยชน์ตํอสาธารณะ ชํวยเหลือครอบครัว ชํวยเหลือ
เพื่อน ชํวยเหลือบุคคลตําง ๆ มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ชุมชน 
ประเทศชาติและโลก 
หลักการของการลูกเสือ 
 การลูกเสือมุํงพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความส านึกในความรับผิดชอบที่จะต๎องมีหน๎าที่ ตํอ 

๑. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. การชํวยเหลือผู๎อ่ืน ชุมชน ประเทศชาติและโลก 
๓. การพัฒนาตนเอง ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 ดังนั้น หลักการของลูกเสือ ก็คือ  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
วิธีการของการลูกเสือ 

๑. เรียนรู๎ด๎วยการกระท า 
๒.  สํงเสริมให๎ใฝ่รู๎ ฝึกทักษะหาความรู๎ ประสบการณ์ด๎วยตนเอง 
๓. กระท ากิจกรรมด๎วยกระบวนการกลุํม 
๔. กระท ากิจกรรมกลางแจ๎ง ใกล๎ชิด สัมพันธ์กับธรรมชาติ 
๕. ฝึกคิด ตัดสินใจ ด าเนินงานอยํางมีแผนงาน เป็นระบบ 
๖. เป็นกิจกรรมสนุก เร๎าใจ ท๎าทาย ยั่วยุให๎แสดงความสามารถที่มีอยูํและแสดงความสามารถ

เหนือไปจากที่มีอยูํหรือแตกตํางจากที่มีอยูํ 

๒๒๗ 



 

 

 สารานุกรมลูกเสือ 
Scout Encyclopedia 

      

๗. เป็นการเลํน เป็นเกมแขํงขัน 
๘. เป็นการศึกษา ค๎นคว๎า ทดลอง วิจัย 
๙. ฝึกทักษะ สร๎างประสบการณ์ใหมํ ผลิต สร๎าง ประดิษฐ์ ริเร่ิมสร๎างสรรค์ 
๑๐. เป็นกิจกรรมชํวยเหลือ ให๎บริการ บ าเพ็ญประโยชน์ 
๑๑. กิจกรรมของลูกเสือ ยึดถือเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ สอดคล๎องตามวัย สภาพแวดล๎อม 

เหมาะสมกับวุฒิภาวะ รํางกาย จิตใจ ไมํขัดตํอศีลธรรม 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 ความตระหนักในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
  ๑.๓ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร๎อย 
  ๑.๔ การพึ่งและพัฒนาตนเอง 
  ๑.๕ การชํวยเหลือผู๎อ่ืน 
  ๑.๖ ทักษะทางลูกเสือ 
  ๑.๗ การใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง 
 ๒.  กิจกรรมตามกฎของลูกเสือ 
  ๒.๑ กฎของลูกเสือส ารอง มี ๒ ข๎อ 
  ๒.๒ กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ มี ๑๐ ข๎อ 
 ๓.  กิจกรรมโครงการเพื่อมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและพัฒนาธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
ชุมชน ประเทศชาติและโลก แยกออกเป็นกิจกรรมยํอย ๔ กิจกรรม 
  ๓.๑ กิจกรรมโครงการเพื่อชํวยเหลือธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
  ๓.๒ กิจกรรมโครงการเพื่อชํวยเหลือชุมชน 
  ๓.๓ กิจกรรมโครงการเพื่อชํวยเหลือประเทศชาติ 

๒๒๘ 



 

 

  ๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 
 

     

  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 
 รายละเอียดของเน้ือหาตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ยึดถือเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของ
การกระท ากิจกรรม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ วัย วุฒิภาวะ ปัญหา ความต๎องการพัฒนา ประเภทของลูกเสือ 
คือ ลูกเสือส ารอง (เตรียมลูกเสือส ารอง ลูกเสือส ารอง ระดับ ดาวดวงที่ ๑ ดาวดวงที่ ๒ ดาวดวงที่ ๓) 
ลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก) ลูกเสือสามัญรํุนใหญํ (ลูกเสือโลก ลูกเสือชั้นพิเศษ 
ลูกเสือหลวง) ลูกเสือวิสามัญ (ระดับกํอนเป็นลูกเสือวิสามัญ ระดับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ระดับลูกเสือ
วิสามัญ) และการเชื่อมโยง สัมพันธ์ให๎เกิดการเกื้อกูลกันกับหลักสูตรที่เด็กและเยาวชนก าลังศึกษาอยูํ
ในระบบโรงเรียน 
 รายละเอียดของเน้ือหาสาระในหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ทุกประเภทและทุกเหลํา (เหลําเสนา 
เหลําสมุทร เหลําอากาศ) เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือของ  คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแหํงชาต ิ
 

๒๒๙ 



 

 

 
 

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 

ผู้เขียนสารานุกรม 
 

 

นายพะนอม  แก้วก าเนิด 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาลูกเสือไทย 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  หลักสูตรลูกเสือและตรวจสอบข้อมูล 
หน้าท่ี  :   ที่ปรกึษา และตรวจสอบข้อมูล 
 

 

 
 

นายนิวัตร  นาคะเวช 
ต าแหน่งทางลูกเสือ   เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย 
วุฒิทางลูกเสือ          B.T.C. 
หน้าท่ี   :      อ านวยการ ฯ และตรวจสอบข้อมูล 
 

 

พลเรือเอกสุชาติ  กลศาสตร์เสนี 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาลูกเสือไทย 
วุฒิทางลูกเสือ         B.T.C 
เร่ืองท่ีเขียน  :  ประวัติ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์  
หน้าท่ี  :   ที่ปรึกษา และตรวจสอบข้อมูล 
 

 

นายวายุ  พยัคฆันตร 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาลูกเสือไทย 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  ค่ายลูกเสือ และการอยู่ค่ายพักแรม  
หน้าท่ี  :   ที่ปรึกษาและตรวจสอบข้อมูล 
 

๒๓๕ 
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นายศุภกร  วงศ์ปราชญ์ 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  การลูกเสือ 
หน้าท่ี :    อ านวยการ ฯ และตรวจสอบข้อมูล 
 

 

นายสายัณห์  สันทัด 
ต าแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วุฒิทางลูกเสือ          L.T.  
หน้าท่ี  :    อ านวยการ ฯ และตรวจสอบข้อมูล 
 
 

 

นางวรรณภา  พรหมถาวร 
ต าแหน่งทางลูกเสือ   ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วุฒิทางลูกเสือ           L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน : ขบวนการลูกเสือ  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
                      ธรรมเนียมลูกเสือ  ธงลูกเสือ 
หน้าท่ี :  เลขานุการ  ประสาน เรียบเรียง รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ 
             รูปเล่ม และจัดพิมพ์ 
 

 

 

นายเจษฎาภรณ์  วิริยะสกุลธรณ์ 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ     L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  : พระราชประวัติ ฯ รัชกาลที่ ๖    เคร่ืองหมายประกอบ 
                       เคร่ืองแบบลูกเสือ แบบพิมพ์ลูกเสือ  ธงลูกเสือ  
หน้าท่ี :   ตรวจสอบข้อมูลและรูปเล่ม 
 

๒๓๖ 



 

 

 
 

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 

 

 

นายสมิทธิชัย  หงส์ทอง 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 

 

นายประเทือง  วัชรพงษ์เทพ 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  การแสดงความเคารพของลูกเสือ ประเภทลูกเสือ 
 
 

 

นายด ารงค์  ปุณฑริกกุล 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  การแสดงความเคารพของลูกเสือ  หมู่ลูกเสือ 
 
 

 

นายยุคศิลป์  ไชยภักดิ์ 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
 

 
 

นายสมพงษ์  แสนแก้ว 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  การสวนสนาม  การแสดงความเคารพของลูกเสือ 

๒๓๗ 
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นายสมกียรติ  ฮะวังจู 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่วัดศรีสุทธาธรรม 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ 
 
                        

 

นางสาวจิราภรณ์  ภูอุดม 
ต าแหน่งทางลูกเสือ ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือสามัญโรงเรียนวัดหนองสองห้อง 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ 
 
 

 

นางสาวอัญชลี  ทองมังกร 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเกษมพิทยา 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ ต าแหน่งทาง 
                        ลูกเสือ  รหัสลูกเสือ   
หน้าท่ี   :  ตรวจสอบข้อมูล 

 

 

นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์ 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  ผ้าผูกคอลูกเสือ  ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ธงลูกเสือ 
 

 

นายสมสุข  สว่างค า 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ  ธงลูกเสือ 
หน้าท่ี    :    ตรวจสอบข้อมูล 

๒๓๘ 



 

 

 
 

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 

 

ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์  พรรณาวร 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  ผ้าผูกคอลูกเสือ  ผ้าผูกคอผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
 
 

 

นายพรัชฌ์  ผุดผ่อง 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 
หน้าท่ี     :  ตรวจสอบข้อมูล 
 

 

นายไพฑูรย์  พันธุ์ชาตรี 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  : เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ  
 

 

นายสุภโชค   เกษมจิต 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 
หน้าท่ี    :    ตรวจสอบข้อมูล 
 

 
 

นายวิรัช  บุญชัยศรี 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 
 

๒๓๙ 



 

 

 
สารานุกรมลูกเสือ 
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นายทวีศักดิ์  ทวีรัตนธรรม 
 ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 
 
 

 

นายทองชุบ  ศรแก้ว 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 
                       ธงลูกเสือ  
หน้าท่ี    :  ตรวจสอบข้อมูล 
 

 

 

นางสาวสมคิด  เข็มทอง 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 
 

 

 

นางศิริณี  บุญปถัมภ์ 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจ าส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 
                        หมวกลูกเสือ  ธงลูกเสือ  
หน้าท่ี    :      ตรวจสอบข้อมูล 

 

 

นางสุวรรณี  เฉวียงหงส์ 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
วุฒิทางลูกเสือ         L.T. 
เร่ืองท่ีเขียน  :  เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เคร่ืองแบบลูกเสือ 

 

๒๔๐ 



 

 

 
 

๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกจิการนักเรียน 

ผู้ให้ความร่วมมือในการจัดท าภาพประกอบและต้นฉบับ 

 
ราชบัณฑิตยสถาน 

ส านักการลูกเสือแห่งชาติ 
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 
โรงเรียนปราจีนราษร์อ ารุง 
โรงพิมพ์สินอุดม พริ้นต้ิง จ ากัด 

 
 

๒๔๑ 
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