
 

 

.ใบความรู้พิเศษ 
วันลูกเสือแห่งชาต ิ 

๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๔  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี ๖  

ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
 
 
 
 
• ประวัติลูกเสือโลก  
ลูกเสือมาจากค าว่า SCOUT ซึ่งมีความหมายดังนี ้ 
- S : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ าใสใจจริงต่อกัน  
- C : Courtesy หมายถึง ความสุภาพออ่นโยน เป็นผู้มมีารยาทดี  
- O : Obedience หมายถึง การเช่ือฟงั อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท  
- U : Unity หมายถึง ความเปน็น้ าหนึ่งใจเดียวกัน รูร้ักสามคัคี  
- T : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

ผู้ก่อตั้งลูกเสอืโลกคือ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ( บ.ีพี. ) ชาวอังกฤษ ( เกิด ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๐๐ 
) ในวัยเด็กชอบท่องเที่ยวพักแรม จงึรกัธรรมชาติ ชอบร้องเพลง และมีความรู้ในการใช้แผนทีเ่ป็นอย่างดี เมื่อ
อายุ ๑๙ ปี ได้รับราชการทหารเป็นร้อยตรี ไปประจ าการ ณ ประเทศอินเดียและแอฟริกา ท่านเป็นทหาร มี
เงินเดือนนอ้ยนัก จงึรูจ้ักใช้จ่ายอย่างประหยัด เข้มแข็งและอดทน 

หลงัจากปลดประจ าการแล้ว ได้น าประสบการณ์ตอนเป็นทหาร เช่น การฝึกสอนเด็กๆ ให้รูจ้ักท า
หน้าที่เป็นผูส้ื่อข่าว และเป็นผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ มาพฒันาแนวคิดเป็นขบวนการลูกเสือ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ 
ท่านได้รวบรวมเด็ก ๒๐ คน ให้ไปอยู่กับท่านที่เกาะบราวน์ซ ีในช่องแคบอังกฤษ ซึ่งนับเป็นการพักแรมครั้งแรก
ของลูกเสอื และต่อมาได้มกีารกอ่ตั้งกองลกูเสือข้ึนอย่างจรงิจัง 
ท่านลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ( บ.ีพี. ) ใช้ชีวิตในบั้นปลายอยู่ทีเ่คนยา แอฟริกา ในช่วงอายุ ๘๐ ปี และถึงแก่
กรรม เมื่อ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่เคนยา แอฟรกิานั้นเอง 

• ประวัติลูกเสือไทย  
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมพีระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ใหส้ถาปนากอง
เสือป่าข้ึนก่อน เมือ่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ โดยฝีกอบรมพวกผู้ใหญ่ เช่นข้าราชการพลเรอืน ให้เรียนรู้
วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นก าลงัส ารองในยามมีศึกสงคราม และเพือ่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ 
เช่นช่วยปราบปรามโจรผูร้้ายเป็นต้น 

๏ ข้าลูกเสือเช้ือไทยใจเคารพ  
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี  
พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี  
ทรงปรานีก่อเก้ือลูกเสือมา 
๏ ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย  
ให้มีใจรักชาติศาสนา  
ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา  
เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร 
๏ ดังดวงจันทราทติย์ประสิทธิ์แสง  
กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย  
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน  
ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย  
*** ราชสดุด ี: เพลงลูกเสือ. 
 



 

 

จากนั้นอีกสองเดือนต่อมา คือ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย นับเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่จัดต้ังกองลูกเสือข้ึน ต่อจากประเทศองักฤษและ
สหรัฐอเมรกิา โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน รักชาติบ้านเมือง รักความสามัคคี มีความมานะอดทน 
และเสียสละเพื่อส่วนรวม 

• ค าปฏิญาณของลูกเสือ  
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า”  
ข้อ ๑ ข้าจะจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ 
ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ  
ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ 

• กฎของลูกเสือ  
ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้ 
ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเมื่อ  
ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก  
ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบรอ้ย  
ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเตตากรุณาต่อสัตว์  
ข้อ ๗ ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งของบิดามารดาและผู้บงัคับบญัชาด้วยความเคารพ  
ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อทอ้ต่อความล าบาก  
ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยสัถ์  
ข้อ ๑๐ ลูกเสอืประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 
ประเภทของลูกเสือ 
ลูกเสือ คือใคร 
ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญงิอายุระหว่าง 8 – 25 ป ี     ที่รับการฝกึอบรมตามหลกัสูตรวิชาลูกเสือ  โดย
ยึดมั่นในหลกัการ (Principle)     วิธีการ (Method)     และวัตถุประสงค์ (Purpose)   ของการ
ลูกเสือ  (Scouting)   อย่างเคร่งครัดตามพระราชบญัญัตลิูกเสือ (ฉบับที ่3)  พ.ศ. 2528    และข้อบงัคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ     ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้ก าหนดประเภทและ
เหล่าลูกเสอืว่า  ลูกเสอืม ี  4 ประเภท   คือ   ส ารอง  สามัญ  สามัญรุ่นใหญ ่ วิสามัญ    และอาจจัดให้มี
ลูกเสือเหล่าสมุทร  และลูกเสอืเหล่าอากาศได้ ส าหรบัลกูเสอืที่เป็นหญงิ   อาจใช้ช่ือเรียกว่า เนตรนาร ี   หรือ
ช่ืออื่นซึ่งได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลกูเสอืแห่งชาติใหห้มายถึง ลูกเสือทีเ่ป็นหญิงด้วย 
ประเภทของลูกเสือ      
1. ลูกเสือส ารอง (Cub Scout)   
อายุ 8 – 11 ป ี  



 

 

คติพจน์: ท าดีที่สุด  (Do Our Best) 
2. ลูกเสือสามัญ (Scout)   
อายุ 11 – 16 ป ี  
คติพจน์: จงเตรียมพร้อม (Be prepared) 
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout)  
อายุ 14 – 18 ป ี   
คติพจน์: มองไกล  (Look wide) 
4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover)    
อายุ 16 - 25 ป ี  
คติพจน์: บรกิาร  (Service) 
หลักการส าคัญของลูกเสือ 4 ประเภท  ประกอบด้วย 
         1. ลูกเสือส ารอง (Cub Scout)  
ระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี ่1 - 3 
กองลูกเสือส ารอง 
ประกอบด้วยหมู่ลกูเสืออย่างนอ้ย 2 หมู่ และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึง่มลีูกเสือ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรอง
นายหมู่ด้วย 
คติพจน ์                                              
“ท าดีที่สุด”    (Do Your Best) 
ค าปฏิญาณ ข้าสัญญาว่า 
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือส ารองและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน 
กฎของลูกเสือส ารอง 
ข้อ 1 ลูกเสือส ารองท าตามลูกเสอืรุ่นพี ่
ข้อ 2 ลูกเสือส ารองไม่ท าตามใจตนเอง 
การเคารพ 
วิธีแสดงความเคารพม ี 2  วิธี  คือ 
1. แสดงความเคารพเป็นบุคคล ลูกเสอืจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวกท าวันทยาหัตถ์ 2 นิ้ว  คือยกมือขวาข้ึน 
แยกนิ้วช้ีกับนิ้วกลางออกเหยียดตรงรปูตัว V แล้วแตะน้ิวที่กระบงัหมวกตอ่ขอบหมวก 
2. แสดงความเคารพเป็นหมู่ คือ การท าแกรนด์ฮาวล์ 
  2. ลูกเสือสามัญ (Scout) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี ่4 – 6 
กองลูกเสือสามญั 



 

 

ประกอบด้วยหมู่ลกูเสืออย่างนอ้ย 2 - 6 หมู่ หมู่หนึง่มลีูกเสอื 6 – 8 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย 
คติพจน ์
“จงเตรียมพรอ้ม”    (Be prepared) 
ค าปฏิญาณ ด้วยเกียรติของข้า  ข้าสัญญาว่า  -  “On my honour, I promise  
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ - to do my duty to my country, to religion 
and to the monarch 
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเมื่อ -  to help other people at all times                  
 
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ -  and to obey the Scout Law” 
กฎของลูกเสือสามญั 
1. ลูกเสือมเีกียรตเิช่ือถือได้ (A scout’s honor is to be trusted.) 
2. ลูกเสือมีความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ (A scout is loyal.) 
3. ลูกเสือมหีน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผู้อื่น (A scout’s duty is to be useful to help 
others.) 
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสอือื่นทั่วโลก (A scout is a friend to all and a 
brother to every other scout.) 
5. ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย (A scout is courteous.) 
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ (A scout is a friend to animal.) 
7. ลูกเสือเช่ือฟงัค าสัง่ของบิดามารดาและผูบ้ังคับบัญชาด้วยความเคารพ (A scout obeys orders of his 
parents, Patrol Leader and Scoutmaster without question.) 
8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก (A scout smiles and whistles under all 
difficulties.) 
9. ลูกเสือเป็นผูม้ัธยัสถ์ (A scout is thrifty.) 
10. ลูกเสอืประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ (A scout is clean in thought, word and deed.) 
การเคารพ   
วิธีแสดงความเคารพม ี2 วิธี คือ 
1. วันทยาหัตถ์ เป็นท่าแสดงความเคารพส่วนบุคคลขณะอยูต่ามล าพัง การท าวันทยาหัตถ์ ให้ยกมือขวาข้ึน 
นิ้วหัวแม่มือกดน้ิวก้อยไว้ เหยียดน้ิวช้ี นิ้วกลาง นิ้วนางชิดกัน  ให้ข้อสุดท้ายของปลายนิ้วช้ีแตะที่ขอบหมวกปกี 
ประมาณตรงหางค้ิวขวา ถ้าสมหมวกทรงอ่อน (แบร์เร่ต์)  ถ้ามิได้สวมหมวก ใช้ปลายนิ้วช้ีแตะที่หางค้ิวขวา  ถ้า
อยู่ในแถว ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ จะเป็นผูห้รอืผูส้ั่ง เช่น     “แถวตรง” 
2. วันทยาวุธ หรือเคารพท่าพลอง    เป็นการแสดงความเคารพเมื่อลกูเสือถือไม้พลอง    
2.1 เมื่อยู่กับที่ ลูกเสือตอ้งอยู่ในท่าเลียบอาวุธ  คือ อยู่ในท่ายืนตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวา โคนไม้พลองอยู่ชิด



 

 

กับเท้าขวาที่โคนนิ้วก้อย จับไม้พลองให้อยูร่ะหว่างนิ้วหัวแมม่ือกับนิ้วช้ี   อีก 4 นิ้ว จับไม่พลองเฉียงลงไป
ข้างล่าง   นิ้วเรียงชิดติดกัน ปลายไมพ้ลองอยู่ในรอ่งไหล่ขวา   ตั้งตรงแนบล าตัว เมื่อผู้บงัคับบญัชา
บอก “วันทยาวุธ” ให้ยกมือซ้าย (เช่นเดียวกับการแสดงรหสั) ข้ึนแตะที่ไม้พลอง  ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนว
ระดับไหล่ทัง้สองข้าง  เมื่อเลกิท าความเคารพ ผู้บงัคับบัญชาจะบอก “เรียบ อาวุธ” ให้ลูกเสอืลดแขนซ้ายลงมา
อยู่ที่เดิมโดยเร็ว  
2.2 เมื่อเดินในท่าแบกพลอง ใหล้ดมือซ้ายจบัที่พลองเหยียดลงมาชิดกบัตัว แล้วยกมือขวาท่าแสดงรหสัลูกเสือ
ไปแตะพลอง  ให้คว่ าฝ่ามือลงข้างล่างและให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับใหล่ทัง้สองข้าง  ในขณะท าความ
เคารพ  ให้มองดูผูร้ับการเคารพ 
  

3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่1 - 3 
กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่
ประกอบด้วยหมู่ลกูเสืออย่างนอ้ย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ หมูห่นึ่งมีลกูเสือ 4 – 8 คน  รวมทั้งนายหมู่และรองนาย
หมู ่
คติพจน ์ 
“ มองไกล”  (Look wide)    
ค าปฏิญาณ กฎ และการเคารพของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ค าปฏิญาณ กฎ และการเคารพของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เป็นเช่นเดียวกับลูกเสอืสามญั 

4. ลกูเสือวิสามัญ 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่4 - 6   (หรือระดบัช้ันอาชีวศึกษา  อุดมศึกษา)   
กองลูกเสือวิสามัญ 
ประกอบด้วยลกูเสือวิสามญัอย่างนอ้ย 10 คน  และไม่เกิน 40 คน  โดยจะแบ่งออก  เป็นชุดหรือหมู่ ตามความ
ต้องการก็ได้ และควรมีลกูเสือวิสามัญชุดหรือหมู่ละ 4 - 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู ่
คติพจน ์ 
“บรกิาร”  (Service) 
ค าปฏิญาณ กฎ และการเคารพของลูกเสือวิสามัญ 
ค าปฏิญาณ กฎ และการเคารพของลูกเสือวิสามัญ  เป็นเช่นเดียวกับลกูเสือสามัญ 
 
 

คัดลอกเนือ้หาทัง้หมดมาจากเว็บไซร์ http://www.uttaraditcity.com/scount/p_scout/p2.html  
เรียบเรียงโดย ครูพมิพ์สุภา ทรพัย์อยู่ กศน.ต าบลสามกอ 

http://www.uttaraditcity.com/scount/p_scout/p2.html

