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ข้ อบังคับคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
ว่ าด้ วย การปกครอง หลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ
พ.ศ. 2509
----------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(7),26,34,36,37,38,40,44,52 แห่งพระราชบัญญัติ
ลูกเสื อ พ.ศ.2507 คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสู ตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสื อ พ.ศ. 2509
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ
พ.ศ. 2508 และให้ใช้ขอ้ บังคับต่อไปนี้แทน
ลักษณะ 1
ว่าด้ วย การปกครอง
ภาค 1
หลักการ
ข้อ 3 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ คือ การฝึ กอบรมบ่มนิสัยลูกเสื อให้เป็ นพลเมืองดี
ตามจารี ตประเพณี บ้านเมืองและอุดมคติดงั ต่อไปนี้
(1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจา เชื่อฟังและพึ่งตนเอง
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
(3) ให้รู้จกั บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
(4) ให้รู้จกั ทาการฝี มือ
(5) ให้มีการพัฒนาในทางกาย จิตใจ และศีลธรรม ทั้งนี้ โดยไม่เกี่ยวข้องสิ ทธิ การเมืองใด ๆ
วิธีการ วิธีการฝึ กอบรมลูกเสื อมีดงั ต่อไปนี้
(1) ให้เด็กชายเป็ นสมาชิกของกองลูกเสื อตามความสมัครใจ โดยมีผใู ้ หญ่เป็ นผูแ้ นะนาสั่ง
สอนอบรมฝึ กการปกครองกันเองภายในกองของตนและเพิ่มวิธีการฝึ กอบรมดังกล่าวให้
มากขึ้นตามลาดับอายุ
(2) ให้เด็กชายได้ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ตนถนัดในที่กลางแจ้งเป็ นส่ วนใหญ่ และให้มี
โอกาสบาเพ็ญประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่นด้วย
(3) ให้เด็กชายได้ฝึกหัดการรับผิดชอบตัวเองและต่อผูอ้ ื่นเป็ นขั้น ๆ และเพิ่มการฝึ กให้
กว้างขวางยิง่ ขึ้น เพื่อว่าจะได้เกิดความสามารถ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีนิสัยใจคอดีเป็ น
ที่ไว้วางใจได้ สามารถในการเป็ นผูน้ าและปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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อุดมการณ์ อุดมการณ์ของลูกเสื ออยูท่ ี่การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
ข้อ 4 ประเภทและเหล่าลูกเสื อ
ลูกเสื อมี 4 ประเภท คือ ลูกเสื อสารอง ลูกเสื อสามัญ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ลูกเสื อวิสามัญ
ลูกเสื อสามัญ สามัญรุ่ นใหญ่ วิสามัญ อาจจัดให้มีเหล่าลูกเสื อสมุทรและลูกเสื ออากาศก็ได้
คาปฏิญาณของลูกเสื อ
ข้อ 5 ลูกเสื อสารอง
ในพิธีเข้าประจากอง ลูกเสื อสารองกล่าวปฏิญาณตนดังต่อไปนี้
ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะยึดมัน่ ในกฎของลูกเสื อสารอง และบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นทุกวัน
ข้อ 6 ลูกเสื อสามัญ
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ
ข้อ 7 ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และลูกเสื อวิสามัญ
ในพิธีเข้าประจากองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อวิสามัญ กล่าวปฏิญาณตนหรื อ
ทบทวนคาปฏิญาณดังที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 8 ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อและเจ้าหน้าที่ลูกเสื อที่ได้รับการ
แต่งตั้งครั้งแรกกล่าวปฏิญาณตนหรื อทบทวนคาปฏิญาณดังที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 9 บุคคลอื่น
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณะลูกเสื อแห่งชาติอาจกล่าวปฏิญาณตนดังที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 6
กฎของลูกเสื อ
ข้อ 10 กฎของลูกเสื อมีดงั ต่อไปนี้
กฎของลูกเสื อ
ข้อ 1 ลูกเสื อมีเกียรติเชื่ อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสื อมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื่ อตรงต่อผูม้ ีพระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสื อมีหน้าที่กระทาตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ข้อ 4 ลูกเสื อเป็ นมิตรของคนทุกคนและเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
ข้อ 5 ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
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ข้อ 7 ลูกเสื อเชื่ อฟังคาสั่งของบิดามารดา และผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสื อมีใจร่ าเริ งและไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ 9 ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสื อประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
ข้อ 11 กฎของลูกเสื อสารอง
กฎของลูกเสื อสารองมีดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ลูกเสื อสารองทาตามลูกเสื อรุ่ นพี่
ข้อ 2 ลูกเสื อสารองไม่ทาตามใจตนเอง
ข้อ 12 คติพจน์ของลูกเสื อ
คติพจน์ของลูกเสื อมีดงั ต่อไปนี้
ลูกเสื อสารอง
“ทาดีที่สุด”
ลูกเสื อสามัญ
“จงเตรี ยมพร้อม”
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ “มองไกล”
ลูกเสื อวิสามัญ
“บริ การ”
ลูกเสื อทุกประเภท
“เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์”
นโยบายทางศาสนา
ข้อ 13 นโยบายทัว่ ไป
ในกระบวนการลูกเสื อ ย่อมมีลูกเสื อนับถือศาสนาต่างกันนโยบายที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็ น
แนวทางกาหนดไว้เพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อได้ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
(1) โดยปกติลูกเสื อทุกคนย่อมนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ งและปฏิบตั ิตามพิธีการของ
ศาสนานั้น ๆ
(2) ถ้าปรากฎว่าขณะที่เด็กเข้ามาเป็ นลูกเสื อยังไม่ได้นบั ถือศาสนาใด ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ควรพยายามให้เด็กนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ถ้าเป็ นไปได้ก็ควรจะเป็ นศาสนาที่บิดา
มารดานับถืออยูแ่ ล้ว ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาของเด็กก่อน
(3) ถ้ากลุ่มหรื อกองลูกเสื อใดมีลูกเสื อนับถือศาสนาเดียวกันผูบ้ งั คับบัญชาลูกสื อจะต้อง
พยายามให้ลูกเสื อได้รับการอบรมศาสนานั้น
(4) ถ้ากลุ่มหรื อกองลูกเสื อใดมีลูกเสื อนับถือศาสนาต่างกันลูกเสื อเหล่านั้นก็ควรได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าอบรมและปฏิบตั ิตามพิธีการในศาสนาของตน ถ้าอยูใ่ นค่ายการสวดมนต์
และการปฏิบตั ิพิธีกรรมประจาวันควรกระทาในแบบง่าย ๆ และให้ลูกเสื อเหล่านั้นทาด้วย
ความสมัครใจไม่มีการบังคับ
(5) ถ้าปรากฎว่าขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศาสนาของลูกเสื อคนใด ห้ามร่ วมพิธีการกับ
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ศาสนาอื่น นอกจากศาสนาของตนเอง ผูบ้ งั คับบัญชาของกลุ่มหรื อกองลูกเสื อนั้นจะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อห้ามนี้อย่างเคร่ งครัด
ข้อ 14 การร่ วมพิธีกรรม
กลุ่มหรื อกองลูกเสื อที่มีลูกเสื อนับถือศาสนาต่างกัน ห้ามจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่ วมกัน
ไม่วา่ จะมีเหตุผลใด ๆ ไม่ให้ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อแนะนาชักชวนลูกเสื อให้ประกอบพิธี
กรรมทางศาสนาอื่น นอกพิธีกรรมทางศาสนาของลูกเสื อนั้น
ข้อ 15 การที่ลูกเสื อปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนาในขณะอยูร่ ่ วมกันเป็ นการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อเท่านั้น ไม่ใช่เป็ นการปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้อ 13
การเมือง
ข้อ 16 คณะลูกเสื อแห่งชาติไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
คณะลูกเสื อแห่งชาติไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ การเมืองใด ๆ สมาชิกของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ในเครื่ องแบบหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ในนามของคณะลูกเสื อแห่งชาติ กลุ่มหรื อกองลูกเสื อใด
ต้องไม่เข้าร่ วมในการประชุมทางการเมืองหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทางการเมือง
ข้อ 17 คณะลูกเสื อแห่งชาติไม่เป็ นกระบวนการทางการเมืองต้องไม่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน
แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใด
การเงิน
ข้อ 18 รายได้
คณะลูกเสื อแห่งชาติอาจมีรายได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(2) เงินค่าบารุ งลูกเสื อ
(3) เงินผลประโยชน์ต่างๆ ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
(4) เงินและทรัพย์สินซึ่ งมีผอู ้ ุทิศให้แก่คณะลูกเสื อแห่งชาติ
(5) รายได้อื่น ๆ ซึ่ งไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ข้อ 19 วัตถุประสงค์การเก็บเงินค่าบารุ งลูกเสื อ
(1) เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในกิจการลูกเสื อ
(2) เพื่อให้ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อทะนุบารุ งองค์การของตนด้วยความเสี ยสละ
(3) เพื่อฝึ กอบรมลูกเสื อให้รู้จกั ทางานเพื่อให้ได้เงินมาด้วยน้ าพักน้ าแรงของตนเองโดย
สุ จริ ต
ข้อ 20 เงินค่าบารุ งลูกเสื อ
เงินค่าบารุ งลูกเสื อได้แก่ เงินค่าบารุ งประจาปี ที่เก็บจากลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรมการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อพิเศษ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ
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ข้อ 21 เงินค่าบารุ งลูกเสื อเก็บคนหนึ่งไม่เกินปี ละ 5 บาท จะเก็บในอัตราเท่าใดให้ผอู ้ านวยการ
ลูกเสื อจังหวัดเป็ นผูก้ าหนดสาหรับการลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติ ให้เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติเป็ นผูก้ าหนด
ข้อ 22 เงินค่าบารุ งประจาปี ของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรมการลูกเสื อ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสื อ กาหนดปี ละ 10 บาท เมื่อชาระครบ 10 ปี แล้วถือว่าเป็ นสมาชิกตลอดชีพ
หรื อจะชาระเงินค่าบารุ งตลอดชีพครั้งเดียวเป็ นเงิน 100 บาทก็ได้
ข้อ 23 ระยะเวลาชาระ
ให้ลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ
ชาระเงินค่าบารุ งประจาปี ตามอัตราที่กาหนดไว้ให้เสร็ จภายในเดือนสิ งหาคมของทุกปี
ข้อ 24 กลุ่มหรื อกองลูกเสื อที่ต้ งั อยูใ่ นโรงเรี ยน หรื อนอกโรงเรี ยนให้อาจารย์ใหญ่ ครู ใหญ่ หรื อ
จัดการโรงเรี ยนเป็ นผูเ้ ก็บเงินค่าบารุ ง หรื อผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อในสังกัดเป็ นผูเ้ ก็บเงินก็ได้
ในการเก็บเงินนั้น จะต้องออกใบเสร็ จรับเงินทุกคราว
สาหรับผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อ ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อจังหวัด สานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสื ออาเภอให้สานักงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เป็ นผูจ้ ดั เก็บ
ข้อ 25 การแบ่งเงินค่าบารุ ง
การแบ่งเงินค่าบารุ งลูกเสื อ ให้แบ่งดังนี้
(1) ตามข้อบังคับของสมาคมลูกเสื อโลก คณะลูกเสื อแห่งชาติจะต้องเสี ยเงินค่าบารุ งให้แก่
สานักงานลูกเสื อโลกตามจานวนลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อในอัตราคนหนึ่งปี ละ
ประมาณ 50 สตางค์ เงินยอดนี้ให้กองลูกเสื อสังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติและจังหวัดรวบรวมส่ งไปยังสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ง
ชาติเพื่อใช้จ่ายในส่ วนที่เกี่ยวกับลูกเสื อโลก
(2) ให้แบ่งเงินค่าบารุ งที่เหลือจ่ายจาก (1) ข้างต้นดังนี้
ก.กองลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
1. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อร้อยละ 70
2. ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ 30
ข. กองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่ออาเภอ
1. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อร้อยละ 70
2. ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ ร้อยละ 8
3. ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด ร้อยละ 8
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4. ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ 8
5. ส่ งเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ 6
ค. กองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่อเทศบาล
1. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อร้อยละ 78
2. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานเทศบาล ร้อยละ 16
5. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ 6
ง. กองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่อจังหวัด
1. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อร้อยละ 78
2. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด ร้อยละ 8
3. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานภาคการศึกษา ร้อยละ 6
4. สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ร้อยละ 6
จ.เงินค่าบารุ งลูกเสื อที่เก็บจากผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ
และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ สานักงาน
คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ ให้เป็ นของ
สานักงานนั้น
ข้อ 26 การนาส่ งเงิน
เงินค่าบารุ งของกลุ่มหรื อกองลูกเสื อที่ข้ ึนตรงต่ออาเภอ เทศบาล หรื อจังหวัด ให้กลุ่มหรื อ
กองลูกเสื อนาส่ งอาเภอ เทศบาลหรื อจังหวัด แล้วแต่กรณี
สาหรับกลุ่มหรื อกองลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติ ให้กลุ่มหรื อกองลูกเสื อนาส่ งสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
ทั้งนี้ ให้กลุ่มหรื อกองลูกเสื อหักเงินค่าบารุ งที่เป็ นส่ วนของตนไว้ก่อน
ข้อ 27 เงินค่าบารุ งลูกเสื อที่อาเภอได้รับจากกลุ่มหรื อกองลูกเสื อให้อาเภอหักส่ วนที่เป็ นของอาเภอ
ไว้ก่อน ส่ วนที่เหลือให้นาส่ งจังหวัด เพื่อจังหวัดจะได้ส่งเขตและสานักงานคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติต่อไป ส่ วนเงินค่าบารุ งลูกเสื อที่เทศบาลได้รับจากกลุ่มหรื อกอง
ลูกเสื อให้สานักงานเทศบาลหักส่ วนที่เป็ นของตนไว้ก่อน ส่ วนที่เหลือให้นาส่ งสานักงาน
คณะกรรมการลูกเสื อแห่งชาติต่อไป
ข้อ 28 การหาเงินรายได้
กลุ่มหรื อกองลูกเสื ออาจหาเงินรายได้โดยชอบด้วยกฎหมายในจังหวัดของตน โดยได้รับ
อนุญาตจากเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
ผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ แล้วแต่กรณี
คณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด คณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ อาจหาเงินรายได้
ภายในจังหวัดของตนเพื่อส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อ
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ข้อ 29 (1) ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและลูกเสื อต้องไม่เรี่ ยไรเงินและไม่เข้าร่ วมเร่ ขายสิ่ งของใด ๆ ตาม
ท้องถนนหรื อเก็บบัตรผ่านประตู หรื อปฏิบตั ิงานใด ๆ ที่ไม่สมเกียรติของลูกเสื อ
(2) ในกรณี ที่เห็นสมควร เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ผูอ้ านวยการ
ลูกเสื อจังหวัดอาจอนุญาตเป็ นกรณี พิเศษให้ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและลูกเสื อเข้าร่ วมเรี่ ยไร
เงิน ขายสิ่ งของ หรื อเก็บบัตรผ่านประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ก็ได้
ข้อ 30 สมาชิกของคณะลูกเสื อแห่งชาติทุกคนต้องไม่สนับสนุนหรื อเกี่ยวข้องกับวิธีการหาเงินใด ๆ
ที่ขดั ต่อกฎหมายของบ้านเมือง หรื อเป็ นไปในทานองส่ งเสริ มให้ลูกเสื อเล่นการพนัน
ข้อ 31 การควบคุมเงินรายได้กลุ่มหรื อกองลูกเสื อ
เงินรายได้ทุกประเภทที่กลุ่มหรื อกองลูกเสื อได้รับ ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 3 นาย
ประกอบด้วยผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ หรื อครู ในโรงเรี ยนนั้น มีหน้าที่เก็บรักษาและควบคุม
การจ่ายเงินให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ จัดทาบัญชี รับจ่ายและประกาศรายรับรายจ่ายให้
ลูกเสื อทราบทุกเดือน เดือนใดไม่มีการรับ จ่าย ก็ให้ประกาศว่าไม่มีการรับจ่าย
เงินรายได้น้ ีให้นาฝากธนาคารหรื อแผนกศึกษาธิ การอาเภอหรื อจังหวัด
ข้อ 32 หลักการจ่ายเงินรายได้ลูกเสื อ
การจ่ายเงินรายได้ลูกเสื อ ต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) เพื่อจัดหาอุปกรณ์การฝึ กอบรมลูกเสื อ
(2) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสื อและลูกเสื อ
(3) เพื่อจัดพิมพ์ตารา คู่มือ และเอกสารเกี่ยวกับการลูกเสื อ
(4) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อ
ข้อ 33 อานาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสื อทุกประเภท
อานาจสัง่ จ่ายเงินลูกเสื อทุกประเภท ให้กาหนดดังนี้
(1) ผูก้ ากับลูกเสื อ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
เกิน 500 บาท
(2) รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
รองผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ
เกิน 1,000 บาท
(3) ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
สัง่ จ่ายได้ครั้งละไม่
ผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ
เกิน 3,000 บาท
รองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
(4) ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
(มีกลุ่มลูกเสื อที่สมบูรณ์)
รองผูต้ รวจการลูกเสื อประจา
สัง่ จ่ายได้ครั้งละไม่
สานักคณะกรรมการบริ หาร
เกิน 5,000 บาท
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ลูกเสื อแห่งชาติ(ผูต้ รวจการศึกษา
ภาคศึกษา) ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
(5) เลขาธิการคณะกรรมการ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
เกิน 10,000 บาท
(6) รองประธานคณะกรรมการ
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
เกิน 50,000 บาท
(7) ประธานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติสั่งจ่ายได้ครั้งละตั้งแต่ 50,000บาทขึ้นไป
เงินที่กลุ่มหรื อกองลูกเสื อฝากไว้ ณ แผนกศึกษาธิการอาเภอหรื อจังหวัดให้ผมู้ ี
อานาจสัง่ จ่ายเงินดังกล่าวเป็ นผูจ้ ่ายลักษณะเงินฝากถอนคืน
ส่ วนใบเสร็ จรับเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 34 การควบคุม
ให้เลขาธิ การและเหรัญญิกคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติมีหน้าที่ควบคุม และ
ตรวจสอบการเงินของลูกเสื อทัว่ ไปและให้รองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดและรองผูอ้ านวย
การลูกเสื ออาเภอ มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการเงินของลูกเสื อในสังกัด ให้กอง
ลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติและลูกเสื อจังหวัดรายงาน
ฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
ข้อ 35 ทรัพย์สินเมื่อยุบกองลูกเสื อ
ในกรณี ที่กองลูกเสื อยุบหรื อเลิกกิจการ ให้บรรดาทรัพย์สินของลูกเสื อนั้นตกเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ภาค 2
การจัดหน่ วยงาน
ข้อ 36 ตราคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ให้มีตราคณะลูกเสื อแห่งชาติ เป็ นรู ปเฟลอเดรี ส์ ประกอบกับหน้าเสื ออยูก่ ลาง ที่ปลายแฉก
ซ้ายและขวา มีดาวประดับข้างละหนึ่งดวง ตอนล่างมีแถบคาขวัญ”เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์”จาก
แถบคาขวัญลงไปยังส่ วนล่างมีรูปเชื อกร้อยเป็ นปม
ข้อ 37 การจัดระเบียบบริ หาร
ให้จดั ระเบียบบริ หารคณะลูกเสื อแห่งชาติ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(2) สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด
(3 สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ
ข้อ 38 สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
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สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติเป็ นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชา
ลูกเสื อทัว่ ราชอาณาจักรโดยมีเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติเป็ นผูบ้ งั คับ
บัญชารับผิดชอบ
ถ้ามีปริ มาณงานมาก จะให้มีรองเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
เป็ นผูช้ ่วยก็ได้
ถ้าเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติไม่อาจปฏิบตั ิงานในด้านนี้ได้
ให้รองเลขาธิการทาการแทน
ข้อ 39 สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด เป็ นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชาลูกเสื อ
ในจังหวัด โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ
ข้อ 40 สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ
สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ เป็ นศูนย์กลางในการปกครองบังคับบัญชาลูกเสื อ
ในจังหวัด โดยมีศึกษาธิการอาเภอเป็ นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ
ข้อ 41 การแบ่งงานออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ
การแบ่งงานออกเป็ นส่ วนต่าง ๆ ในสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด สานักงานคณะกรรมการลูกเสื ออาเภออาจทาได้
โดยพิจารณาถึงคุณภาพและปริ มาณของงาน ทั้งนี้ให้มีหวั หน้าส่ วนนั้นๆ เป็ นผูบ้ งั คับ
บัญชารับผิดชอบ
การแบ่งงานออกเป็ นส่ วนมากน้อยเพียงไรหรื อเปลี่ยนแปลงงานใด ๆ นั้น ให้เป็ น
อานาจของคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด ผูอ้ านวยการ
ลูกเสื ออาเภอ แล้วแต่กรณี เป็ นผูก้ าหนด
ข้อ 42 การประชุมคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
การประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้ง
หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานไม่มาประชุมให้รองประธานประชุมเป็ น
ประธาน การลงมติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นประมาณ ถ้าจานวนเสี ยงของคะแนน
เท่ากันให้ผนู ้ งั่ เป็ นประธานออกเสี ยงเพิ่มขึ้นได้อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 43 การประชุมคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด อาเภอ
โดยปกติให้มีการประชุมคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด คณะกรรมการลูกเสื ออาเภอ อย่าง
น้อยปี ละ 2 ครั้ง
การประชุมนั้นจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานไม่มาประชุม ให้รองประธาน
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ดาเนินการแทน ถ้าประธานหรื อรองประธานไม่มาประชุ มให้ผมู ้ าประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งที่มานัง่ เป็ นประธานการลงมติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นประมาณ ถ้า
จานวนเสี ยงของคะแนนเท่ากันให้ผนู ้ งั่ เป็ นประธานออกเสี ยงเพิ่มขึ้นได้อีกเสี ยงหนึ่งเป็ น
เสี ยงชี้ขาด
เมื่อเสร็ จการประชุมให้ส่งผลการประชุมให้สานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติทราบ
ข้อ 44 ผูต้ รวจการลูกเสื อ
ในสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ให้มีผตู ้ รวจการลูกเสื อดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผูต้ รวจการลูกเสื อฝ่ ายต่างประเทศ(International Commissioner) มีหน้าที่ติดต่อกับ
สานักงานลูกเสื อโลกและส่ งเสริ มควารสัมพันธ์กบั คณะลูกเสื อต่างประเทศ
(2) ผูต้ รวจการฝ่ ายฝึ กอบรม (National Training Commissioner) มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึ ก
บรมเจ้าหน้าที่ลูกเสื อและลูกเสื อ
(3) ผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจ
ตราและแนะนาเกี่ยวกับการบริ หารงานลูกเสื อและช่วยเหลือในการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อและลูกเสื อ
ข้อ 45 เหรัญญิก
ให้มีเหรัญญิกประจาสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ มีหน้าที่ควบคุมดูแล
การเงิน และทรัพย์สินของคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ข้อ 46 ให้เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ เหรัญญิกเป็ นเจ้าหน้าที่จดั ทารายงาน
ประจาปี พร้อมด้วยงบดุลเสนอคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ
สภาแห่งชาติต่อไป
ข้อ 47 หนังสื อติดต่อ
หนังสื อติดต่อกับสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ให้ส่งในนาม “ประธาน
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ”
ข้อ 48 การโฆษณา
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อเจ้าหน้าที่ลูกเสื อและลูกเสื อจะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและหลักการลูกเสื อในหนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ และสื่ อมวลชนอื่น ๆ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติก่อน
ข้อ 49 การบริ หารลูกเสื อจังหวัด
ภายใต้มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2507 การบริ หารลูกเสื อในจังหวัด
มีดงั ต่อไปนี้
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(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสื อให้เรี ยบร้อย ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
(2) ออกระเบียบเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจังหวัด ซึ่ งจะต้องไม่ขดั แย้ง
กับกฎหมายระเบียบแบบแผน หรื อข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
(3) จัดตั้งกลุ่มลูกเสื อและกองลูกเสื อ
(4) จัดตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ เจ้าหน้าที่ลูกเสื อ
(5) จัดให้มีทะเบียนและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการลูกเสื อ
(6) จัดควบคุมดูแลทรัพย์สิน ทะเบียนการเงินและพัสดุ ของลูกเสื อให้เรี ยบร้อยและเป็ น
ปัจจุบนั
(7) จัดส่ งรายงานประจาปี และรายงานอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อ
แห่งชาติกาหนด
(8) จัดให้มีการฝึ กอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ นายหมู่ลูกเสื อ และลูกเสื อทุกประเภท
(9) วางแผนกิจกรรมประจาปี แล้วจัดตั้งกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกิจการลูกเสื อ
(10) ส่ งเสริ มกิจกรรมต่อไปนี้เป็ นพิเศษคือเดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรม
การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
การฝึ กอบรมวิชาพิเศษลูกเสื อ
ข้อ 50 การบริ หารลูกเสื ออาเภอ
การบริ หารลูกเสื ออาเภอ ให้อนุโลมตามข้อ 49 ในส่ วนของอาเภอนั้น
ภาค 3
การแต่ งตั้ง การจาหน่ าย การย้ ายสั งกัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสื อ
ผู้ตรวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ
และเจ้ าหน้ าทีล่ ูกเสื อ
-------ข้อ 51 คุณสมบัติทวั่ ไป
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ(นอกจากนายหมู่ลูกเสื อและรองนายหมู่ลูกเสื อ) ผูต้ รวจการลูกเสื อ
กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ จะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นผูม้ ีนิสัยใจคอและความประพฤติเรี ยบร้อย สมควรเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
(2) เป็ นผูม้ ีศาสนาและปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา
(3) เป็ นผูไ้ ม่มีโรคซึ่ งเป็ นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) เป็ นผูม้ ีสัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถา้ มิได้มีสัญชาติไทยต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะ
กรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
(5) มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการของลูกเสื อฝักใฝ่ สนใจต่อการลูกเสื อ และ
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สมัครใจที่จะดารงตาแหน่งทางลูกเสื อ
(6) มีอายุดงั ต่อไปนี้
ก. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อสารองและลูกเสื อสามัญ รองผูก้ ากับ มีอายุไม่นอ้ ยกว่า
18 ปี ผูก้ ากับมีอายุมีนอ้ ยกว่า 20 ปี
ข. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อวิสามัญ รองผูก้ ากับ มีอายุไม่
น้อยกว่า 21 ปี ผูก้ ากับมีอายุมีนอ้ ยกว่า 25 ปี
ค. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี
หมายเหตุ นอกจากคุณสมบัติทวั่ ไปดังกล่าวแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อบางประเภทจะต้องมี
คุณสมบัติพิเศษตามที่กล่าวไว้ในลักษณะ 2 ด้วย
ข้อ 52 การแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ แต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการ
ลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ ในตาแหน่งต่อไปนี้
1. ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่
2. ผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
3. รองผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
4. ผูช้ ่วยผูต้ รวจการลูกเสื อประจาสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
5. ผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด
6. กรรมการลูกเสื อจังหวัดและอาเภอ
ข้อ 53 เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ แต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่ งชาติ ในตาแหน่งต่อไปนี้
1. ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
2. รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
3. ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
4. รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
5. ผูก้ ากับลูกเสื อ
6. รองผูก้ ากับลูกเสื อ
7. เจ้าหน้าที่ลูกเสื อในสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
8. กรรมการลุ่มลูกเสื อ
ข้อ 54 ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดแต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อสังกัดในเขตลูกเสื อจังหวัดในตาแหน่งต่อไปนี้
1.รองผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด
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2. ผูช้ ่วยผูต้ รวจการลูกเสื อจังหวัด
3. ผูต้ รวจการลูกเสื ออาเภอ
4. รองผูต้ รวจการลูกเสื ออาเภอ
5. ผูช้ ่วยผูต้ รวจการลูกเสื ออาเภอ
6. ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
7. รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
8. ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
9. รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
10. ผูก้ ากับลูกเสื อ
11. รองผูก้ ากับลูกเสื อ
12. เจ้าหน้าที่ลูกเสื อในสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดและอาเภอ
13. กรรมการกลุ่มลูกเสื อ
ข้อ 55 การายงานขอแต่งตั้ง
การเสนอรายงานเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งดังกล่าวในข้อ 52 , 53 , 54 ให้เสนอ
ตามลาดับการบังคับบัญชาจนถึงผูม้ ีอานาจสั่งแต่งตั้ง
ข้อ 56 การแต่งตั้งนายหมู่ รองนายหมู่
การแต่งตั้งนายหมู่ลูกเสื อและรองนายหมู่ลูกเสื อ ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 80 , 89 , 99 , 111
ข้อ 57 การจาหน่าย
ผูม้ ีอานาจแต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อ ตามความในข้อ 52, 53 , 54 เป็ นผูส้ ั่งจาหน่ายผูบ้ งั คับบัญชา ผูต้ รวจการลูกเสื อ
กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ
ข้อ 58 ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อและเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. ตาย
3. ให้ออก
4. ย้ายสังกัด
ข้อ 59 การย้ายสังกัด
ในกรณี ที่ผบู้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่ลูกเสื อ
ได้เปลี่ยนตาแหน่งหรื อย้ายสังกัดทางลูกเสื อ ให้ถือว่าตาแหน่งเดิมสิ้ นสุ ดลง และถ้าไป
สังกัดหน่วยงานลูกเสื ออื่น ให้ขอตาแหน่งใหม่
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ภาค 4
หน่ วยลูกเสื อ ผู้บังคับบัญชาลูกเสื อ และลูกเสื อ
หมวด 1
หน่ วยลูกเสื อ
--------------------ข้อ 60 การจัดหน่วยลูกเสื อ
การจัดหน่วยลูกเสื อ โดยปกติจดั เป็ นลาดับดังนี้
กลุ่มลูกเสื อ
กองลูกเสื อ
หมู่ลูกเสื อ
ข้อ 61 การเรี ยกชื่อกลุ่มและกองลูกเสื อ
การเรี ยกชื่ อกลุ่มลูกเสื อ เรี ยกตามชื่อโรงเรี ยนหรื อสถานที่ที่ต้ งั กลุ่มลูกเสื อ เช่น ตั้งที่
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรี ยกว่า “กลุ่มลูกเสื อโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย”
ถ้ามีหลายกลุ่มก็ให้เลือกกลุ่มที่ 1 , 2 , 3 ฯลฯ ของโรงเรี ยนนั้นๆ ตามลาดับ
ถ้ามีจานวนลูกเสื อน้อยจะตั้งได้เพียงกองลูกเสื อ ก็ให้เรี ยกตามประเภทและ
หมายเลขประจากอง เรี ยงตั้งแต่หมายเลข 1,2,3 ฯลฯ ตามลาดับ เช่น“กองลูกเสื อสารองที่ 1
โรงเรี ยนอนุบาลปฐมวัย”เป็ นต้น
ข้อ 62 การเรี ยกชื่อหมู่ลูกเสื อ
การเรี ยกชื่ อหมู่ลูกเสื อ
1. หมู่ลูกเสื อสารอง เรี ยกตามสี ของหมู่
2. หมู่ลูกเสื อสามัญ เรี ยกตามชื่อสัตว์ตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชาย
3. หมู่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ เรี ยกตามที่บญั ญัติไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่ องแบบลูกเสื อ
หมวด 2
กลุ่มลูกเสื อ
ข้อ 63 กลุ่มลูกเสื อ
กลุ่มลูกเสื อประกอบด้วยกองลูกเสื อ 4 ประเภท คือ กองลูกเสื อสารอง กองลูกเสื อสามัญ
กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และกองลูกเสื อวิสามัญ รวมกันประเภทละ 1 กองเป็ นอย่างน้อย
หรื อประกอบด้วยลูกเสื อประเภทเดียวตั้งแต่ 4 กองขึ้นไป หรื อถ้ามีลูกเสื อ 2-3 ประเภท
ต้องมีประเภทละ 2 กองขึ้นไป
หมายเหตุ กลุ่มลูกเสื อที่ประกอบด้วยกองลูกเสื อ 4 ประเภท เรี ยกว่า “กลุ่มลูกเสื อที่สมบูรณ์”
ข้อ 64 การจัดตั้งกลุ่มหรื อกองลูกเสื อ
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การจัดตั้งกลุ่มหรื อกองลูกเสื อ ต้องได้รับอนุ ญาตจากเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ หรื อผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดแล้วแต่กรณี ในระยะแรกหากจัดตั้งกลุ่ม
ลูกเสื อไม่ได้ ให้จดั ตั้งเป็ นกองลูกเสื อ
ข้อ 65 ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ ควรแต่งตั้งจากผูท้ ี่ไม่ได้ดารงตาแหน่งผูก้ ากับ
ลูกเสื อ รองผูก้ ากับลูกเสื อ หรื อมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ งประจาในกองลูกเสื อ
ข้อ 66 การแต่งตั้งสตรี เป็ นผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
การแต่งตั้งผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ โดยปกติให้แต่งตั้งจากบุรุษ ๔แต่งตั้งสตรี เป็ นผูก้ ากับกลุ่ม
ลูกเสื อ รองอานวยการลูกเสื อ โรงเรี ยน ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยนต้องได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติก่อนและในกรณี พิเศษเท่านั้น
ข้อ 67 คุณสมบัติ
ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ มีคุณสมบัติทงั่ ไป ตามข้อ 51 และมีคุณสมบัติ
พิเศษดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสื อสารอง คู่มือลูกเสื อ
วิสามัญ พระราชบัญญัติลูกเสื อ ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ และเอกสารเกี่ยวกับการ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
2. สามารถจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อฝึ กอบรมลูกเสื อ
3. ควรมีอายุต้ งั แต่30 ปี ขึ้นไปแต่ถา้ จาเป็ นอาจแต่งตั้งจากบุคคลที่มีอายุไม่นอ้ ยกว่า 25ปี ก็ได้
ข้อ 68 หน้าที่
หน้าที่ผกู ้ ากับกลุ่มลูกเสื อ มีดงั ต่อไปนี้
1. ปรับปรุ งกลุ่มลูกเสื อให้เป็ นกลุ่มลูกเสื อที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีความจาเป็ นที่ไม่อาจทา
เช่นนั้นได้
2. ดูแลแนะนาและประสานงานของลูกเสื อทุกประเภทในกลุ่ม
3. ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมกลุ่ม
4. เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่มและตนเองเป็ นกรรมการร่ วมด้วย
รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อมีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยและทาหน้าที่แทนเมื่อผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้อ 69 ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน
คุณสมบัติผทู้ ี่จะเป็ นผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน และรองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน ให้
เป็ นไปตามข้อ 67
ผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยนมีหน้าที่อานวยการทัว่ ไปภายในโรงเรี ยน
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รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยและทาหน้าที่แทนเมื่อผูก้ ากับ
กลุ่มลูกเสื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้อ 70 ที่ประชุมกลุ่ม
ที่ประชุมกลุ่มประกอบด้วยผูก้ ากับ รองผูก้ ากับลูกเสื อทุกประเภททุกคนในกลุ่มลูกเสื อนั้น
ที่ประชุมกลุ่มมีหน้าที่พิจารณาฝึ กอบรมลูกเสื อแต่ละประเภทให้บงั เกิดผลดี การแระชุม
ควรจัดให้มีทุกเดือน ผูก้ ากับกลุ่มเป็ นประธาน
ข้อ 71 กรรมการกลุ่ม
กรรมการประกอบด้วยบุคคลภายนอกที่สนใจการลูกเสื อ ลูกเสื อเก่า และผูป้ กครองลูกเสื อ
กรรมการกลุ่มมีหน้าที่ช่วยจัดหาอุปกรณ์การฝึ กอบรม การเงิน การโฆษณา ดูแลทรัพย์สิน
และกิจการอื่นเพื่อประโยชน์ของกลุ่มลูกเสื อ ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อเป็ นประธาน
หมวด 3
กองลูกเสื อสารอง
ข้อ 72 กองลูกเสื อสารอง
กองลูกเสื อสารองประกอบด้วยหมู่ลูกเสื ออย่างน้อย 2 หมู่และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมี
ลูกเสื อ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ลูกเสื อ รองนายหมู่ลูกเสื อด้วย
ข้อ 73 ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับ
ผูก้ ากับและรองผูก้ ากับลูกเสื อสารอง มีคุณสมบัติทวั่ ไปตามข้อ 51 และมีคุณสมบัติพิเศษ
ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสื อสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสื อ ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อตั้งแต่ผกู ้ ากับลูกเสื อขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็ นผูม้ ีนิสัยและมีความประพฤติเรี ยบร้อยสมควรเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็ นผูม้ ีศาสนา
ค. เป็ นผูม้ ีอาชีพเป็ นหลักฐาน
ง. เป็ นผูเ้ สี ยสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
3. ผูก้ ากับลูกเสื อสารองต้องได้รับการอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อสารองขั้นความรู ้เบื้องต้น
มาแล้ว
ข้อ 74 หน้าที่
ผูก้ ากับลูกเสื อสารองมีหน้าที่บงั คับบัญชา ฝึ กอบรมและรับผิดชอบกิจการลูกเสื อในกอง
ของตน ทั้งต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูก้ ากับกองลูกเสื อ โดยมีรองผูก้ ากับลูกเสื อเป็ นผูช้ ่วย
ข้อ 75 กองลูกเสื อสารองให้มีผกู ้ ากับ 1 คน เป็ นหัวหน้า และมีรองผูก้ ากับ 1 คน หรื อหลายคนเป็ น
ผูช้ ่วย
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ข้อ 76 ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับสตรี
สตรี ผไู ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นผูก้ ากับ หรื อรองผูก้ ากับลูกเสื อสารองได้ในคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อ 51, 53
ข้อ 77 ผูฝ้ ึ กสอนลูกเสื อสารอง
ผูก้ ากับลูกเสื อสารองอาจจัดให้มีผฝู ้ ึ กสอนลูกเสื อสารองทาหน้าที่ช่วยเหลือก็ได้ โดย
คัดเลือกจากลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่หรื อลูกเสื อวิสามัญ หรื ออาจจัดให้สตรี ที่มีอายุต้ งั แต่ 16
ปี ขึ้นไป และมิได้อยูใ่ นกระบวนการลูกเสื อหญิงทาหน้าที่ดงั กล่าวแต่ตอ้ งได้ทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่มาครบ 3 เดือนแล้ว ทั้งนี้ตอ้ งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธกการคณะกรรมการการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติ หรื อผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ 78 การจัดสตรี เป็ นผูฝ้ ึ กสอนลูกเสื อสารองตามข้อ 77 จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อผูน้ ้ นั มีอายุครบ 18 ปี
บริ บูรณ์
ข้อ 79 ผูฝ้ ึ กสอนลูกเสื อสารองมีแถบผ้าสักหลาดสี แดง ขนาดยาว 6 ซม. กว้าง 1.5 ซม. ปั กคาว่า
“ผูฝ้ ึ กสอนลูกเสื อสารอง” ด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสี ขาวขนาดพองาม ติดที่เหนือ
กระเป๋ าเบื้องซ้าย
ข้อ 80 นายหมู่ รองนายหมู่
ผูก้ ากับลูกเสื อสารองเป็ นผูแ้ ต่งตั้งนายหมู่ลูกเสื อ เพื่อทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าหมู่ ส่ วน
รองนายหมู่ลูกเสื อให้ผกู ้ ากับแต่งตั้งโดยหารื อนายหมู่ลูกเสื อของหมู่น้ นั
รองนายหมู่ลูกเสื อทาหน้าที่ช่วยเหลือนายหมู่ลูกเสื อและทาหน้าที่แทนเมื่อนายหมู่
ลูกเสื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ข้อ 81 ที่ประชุมนายหมู่
ที่ประชุมนายหมู่ลูกเสื อ ประกอบด้วยบรรดานายหมู่ลูกเสื อและผูบ้ งั คับบัญชาในกอง
ลูกเสื อนั้น บางกรณี อาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสื อเข้าร่ วมประชุมด้วยก็ได้
ที่ประชุมนายหมู่มีหน้าที่พิจารณาข้อคิดเห็นในการดาเนิ นงานภายในกองลูกเสื อ
ของตน โดยมีผกู ้ ากับลูกเสื อเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ลูกเสื อสารอง
ข้อ 82 เกณฑ์อายุ
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็ นลูกเสื อสารองได้เมื่ออายุต้ งั แต่ 8 ปี และไม่เกิน 11 ปี บริ บูรณ์
โดยปกติเด็กชายจะเป็ นลูกเสื อสามัญเมื่อมีอายุครบ 11 ปี บริ บูรณ์ แต่ถา้ ผูก้ ากับ
ลูกเสื อสารอง ผูก้ ากับลูกสื อสามัญและผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อพิจารณาเห็นว่าเด็กนั้นมีสุขภาพ
หรื อความเจริ ญเติบโตทางร่ างกายไม่สมบูรณ์ สมควรจะให้อยูต่ ่อไปในกองลูกเสื อสารอง
อีกก็ได้ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่มีอายุครบ 11 ปี บริ บูรณ์
ข้อ 83 ชั้นลูกเสื อสารอง
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ลูกเสื อสารองแบ่งเป็ น 3 ชั้นคือ ดาวดวงที่ 1 และดาวดวงที่ 2 และดาวดวงที่ 3
หมวด 4
กองลูกเสื อสามัญ
ข้อ 84 กองลูกเสื อสามัญ
กองลูกเสื อสามัญประกอบด้วยหมู่ลูกเสื ออย่างน้อย 2 หมู่และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมี
ลูกเสื อ 6-8 คน รวมทั้งนายหมู่ลูกเสื อ รองนายหมู่ลูกเสื อด้วย หมู่ลูกเสื อเป็ นหน่วยใน
การจัดกิจกรรมทั้งปวง
ข้อ 85 ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับ
ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ มีคุณสมบัติตามข้อ 15 ละมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสื อสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสื อ ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อตั้งแต่ผกู ้ ากับลูกเสื อขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็ นผูม้ ีนิสัยและมีความประพฤติเรี ยบร้อยสมควรเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็ นผูม้ ีศาสนา
ค. เป็ นผูม้ ีอาชีพเป็ นหลักฐาน
ง. เป็ นผูเ้ สี ยสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
3. ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญต้องได้รับการอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อสามัญขั้นความรู ้เบื้องต้น
มาแล้ว
ข้อ 86 หน้าที่
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1.บังคับบัญชา ฝึ กอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสื อของตน ทั้งต้องปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
2. เป็ นที่ปรึ กษาในการประชุ มนายหมู่ลูกเสื อ
3. รับผิดชอบในเรื่ องเกี่ยวกับวินยั และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสื อ
4. ฝึ กอบรมนายหมู่ลูกเสื อ
ข้อ 87 กองลูกเสื อสามัญ ให้มีผกู ้ ากับลูกเสื อ 1 คน เป็ นหัวหน้าและมีรองผูก้ ากับลูกเสื อ 1 คน
หรื อหลายคน เป็ นช่วย
ข้อ 88 หัวหน้านายหมู่
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ อาจแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ 1 คน เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ให้
หารื อที่ประชุมนายหมู่ หัวหน้านายหมู่ มีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1.มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า
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2. อายุไม่นอ้ ยหว่า 15 ปี
3. เคยเป็ นนายหมู่มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 เดือน
4. เป็ นลูกเสื อเอก
5. มีความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชายตามสมควร
ข้อ 89 นายหมู่ รองนายหมู่
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งนายหมู่ลูกเสื อ โดยหารื อลูกเสื อนายหมู่น้ นั หรื อผูก้ ากับ
ลูกเสื อเลือกนายหมู่ลูกเสื อเองโดยหารื อที่ประชุมนายหมู่
ส่ วนรองนายหมู่ให้ผกู ้ ากับแต่งตั้ง โดยหารื อนายหมู่ของหมู่น้ นั
ในกรณี ที่ยงั ไม่มีที่ประชุมนายหมู่(ตั้งกองใหม่) ให้ผกู ้ ากับหารื อลูกเสื อในหมู่น้ นั
เพื่อแต่งตั้งนายหมู่ข้ ึน
นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็ นผูน้ า และสอบไล่ได้วชิ าลูกเสื อเอก ส่ วน
รองนายหมู่สอบไล่ได้วชิ าลูกเสื อโท
ข้อ 90 หน้าที่
นายหมู่มีหน้าที่วางแผนปฏิบตั ิกิจกรรมของหมู่ รวมทั้งการไปอยูค่ ่ายพักแรม โดยมีรอง
นายหมู่เป็ นผูช้ ่วย ผูก้ ากับลูกเสื อเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
ข้อ 91 ที่ประชุมนายหมู่
ที่ประชุมนายหมู่ลูกเสื อประกอบด้วยหัวหน้านายหมู่ลูกเสื อ(ถ้ามี)และนายหมู่ลูกเสื อ บาง
กรณี อาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสื อเข้าร่ วมประชุมด้วย เว้นแต่การประชุมที่เกี่ยวกับวินยั หาก
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อเข้าร่ วมประชุมด้วยควรทาหน้าที่แต่เพียงที่ปรึ กษา
ที่ประชุมนายหมู่ลูกเสื อ มีหน้าที่
1. พิจารณาการรักษาเกียรติของกองลูกเสื อ
2. จัดรายการกิจกรรมของกองลูกเสื อ
3. พิจารณาการบริ หารภายในของกองลูกเสื อ
4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสื อ
ลูกเสื อสามัญ
ข้อ 92 เกณฑ์อายุ
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญได้โดยมีเกณฑ์อายุต่อไปนี้
1. มีอายุต้ งั แต่ 11 ปี และไม่เกิน 17 ปี บริ บูรณ์
2. ในบางกรณี อาจรับเด็กเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญก่อนอายุถึง 11 ปี แต่ตอ้ งมีอายุไม่นอ้ ยกว่า10
ปี 6 เดือน ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ ผูก้ ากับกลุ่มที่จะพิจารณาถึง
การพัฒนาทางร่ างกายและจิตใจของเด็ก แต่เด็กนั้นเป็ นลูกเสื อสารองอยูแ่ ล้ว การพิจารณา
เช่นว่านั้นให้เพิ่มผูก้ ากับลูกเสื อสารองเข้าร่ วมด้วย
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3. ลูกเสื อสามัญที่มีอายุถึง 15 ปี ต้องได้รับการฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิเป็ นพิเศษให้
เหมาะสมกับวัย
4. ในกลุ่มลูกเสื อที่ไม่มีกองลูกเสื อหรื อหมู่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ อาจจัดให้ลูกเสื อสามัญที่
มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี แต่ยงั ไม่ถึง 17 ปี บริ บูรณ์เป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้โดยสังกัดอยูใ่ นกอง
ลูกเสื อสามัญนั้น
5. ลูกเสื อสามัญควรออกจากกองลูกเสื อเมื่อมีอายุครบ 17 ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากผูก้ ากับกลุ่มหรื อผูก้ ากับลูกเสื อสามัญให้คงอยูต่ ่อไป แต่เมื่อมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์
แล้ว จะอยูใ่ นกองลูกเสื อสามัญไม่ได้
ข้อ 93 ชั้นลูกเสื อสามัญ
ลูกเสื อสามัญแบ่งออกเป็ น 3 ชั้น คือ
1. ลูกเสื อตรี ลูกเสื อโท ลูกเสื อเอก
2. เมื่อได้เข้าพิธีประจากองแล้ว ให้ได้รับการอบรมวิชาลูกเสื อโท ลูกเสื อเอก ตามลาดับ
3. เมื่อเป็ นลูกเสื อโทแล้ว อาจเลือกเรี ยนวิชาพิเศษได้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรวิชาพิเศษ
ลูกเสื อ ข้อ 169
หมวด 5
กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 94 กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ประกอบด้วยหมู่ลูกเสื ออย่างน้อย 2 หมู่ ไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมี
ลูกเสื อ 3 – 7 คน รวมทั้งนายหมู่ รองนายหมู่ดว้ ย
หมู่ลูกเสื อ เป็ นหน่วยในการจัดกิจกรรมทั้งปวง ในกรณี ที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัด
ขึ้นเป็ นชุดใหม่ก็ได้
ข้อ 95 ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับ
ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ มีคุณสมบัติตามข้อ 51 และมีคุณสมบัติพิเศษ
ดังต่อไปนี้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชาย คู่มือลูกเสื อสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสื อ ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ เอกสารเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่
2. มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อตั้งแต่ผกู ้ ากับลูกเสื อขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็ นผูม้ ีนิสัยและมีความประพฤติเรี ยบร้อยสมควรเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็ นผูม้ ีศาสนา
ค. เป็ นผูม้ ีอาชีพเป็ นหลักฐาน
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ง. เป็ นผูเ้ สี ยสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
3. ผูก้ ากับมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี รองผูก้ ากับไม่ต่ากว่า 21 ปี
4. ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตอ้ งได้รับการอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ข้ นั
ความรู ้เบื้องต้นมาแล้ว
ข้อ 96 หน้าที่
1.บังคับบัญชา ฝึ กอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสื อของตน ทั้งต้องปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
2. เป็ นที่ปรึ กษาในการประชุ มนายหมู่ลูกเสื อ
3. รับผิดชอบในเรื่ องเกี่ยวกับวินยั และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสื อ
4. ฝึ กอบรมนายหมู่ลูกเสื อ
5. ในกรณี ที่หมู่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ยงั มีจานวนลูกเสื อไม่พอที่จะแยกจากกองลูกเสื อ
สามัญ อาจมอบให้รองผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่คนใดคนหนึ่งเป็ นผูค้ วบคุมหมู่น้ นั ก็ได้
ข้อ 97 กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้มีผกู ้ ากับ 1 คน เป็ นหัวหน้าและมีรองผูก้ ากับ 1 คนหรื อหลาย
คนเป็ นผูช้ ่วย
ข้อ 98 หัวหน้านายหมู่
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อาจตั้งหัวหน้านายหมู่ 1 คนทาหน้าที่ช่วยเหลือก็ได้ ทั้งนี้ ให้
หารื อที่ประชุมนายหมู่
หัวหน้านายหมู่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1 มีความสามารถในการเป็ นผูน้ า
2. เคยเป็ นนายหมู่มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
3. เป็ นลูกเสื อหลวง
4. มีความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชายและเอกสารเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญ
รุ่ นใหญ่ตามสมควร
ข้อ 99 นายหมู่ รองนายหมู่
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เป็ นผูแ้ ต่งตั้งนายหมู่โดยหารื อลูกเสื อในหมู่น้ นั หรื อผูก้ ากับ
ลูกเสื อเลือกนายหมู่ลูกเสื อเองโดยหารื อที่ประชุมนายหมู่
ส่ วนรองนายหมู่ให้ผกู ้ ากับแต่งตั้ง โดยหารื อนายหมู่ของหมู่น้ นั
ในกรณี ที่ยงั ไม่มีการประชุมนายหมู่ (ตั้งกองใหม่) ให้ผกู ้ ากับหารื อลูกเสื อในหมู่
นั้นเพื่อแต่งตั้งนายหมู่ข้ ึน
นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็ นผูน้ า และสอบไล่วิชาลูกเสื อเอก ส่ วนรอง
นายหมู่สอบไล่ได้วชิ าลูกเสื อโท
ข้อ 100 ที่ประชุมนายหมู่
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ที่ประชุมนายหมู่ประกอบด้วยหัวหน้านายหมู่(ถ้ามี) และนายหมู่ ในกรณี ที่กองลูกเสื อมี
น้อยกว่า 3 หมู่ ให้รองนายหมู่เข้าร่ วมประชุมด้วย หากผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อเข้าประชุ มด้วยควรทา
หน้าที่แต่เพียงที่ปรึ กษา
ที่ประชุมนายหมู่ มีหน้าที่
1. พิจารณารักษาเกียรติของลูกเสื อ
2. จัดรายการกิจกรรมของกองลูกเสื อ
3. พิจารณาการบริ หารภายในกองลูกเสื อ
4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสื อ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 101 เกณฑ์อายุ
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ได้ โดยมีเกณฑ์อายุต่อไปนี้
1. มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี บริ บูรณ์
2. ในบางกรณี อาจรับเด็กเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ก่อนอายุถึง 15 ปี ก็ได้ แต่ตอ้ งมีอายุ
ไม่นอ้ ยกว่า 14 ปี 6 เดือน ส่ วนลูกเสื อสามัญที่มีอายุครบ 15 ปี บริ บูรณ์แล้ว อาจเป็ นลูกเสื อ
สามัญต่อไปได้ แต่ตอ้ งอายุไม่เกิน 15 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูก้ ากับลูกเสื อ
สามัญและผูก้ ากับกลุ่มพิจารณาถึงการพัฒนาทางร่ างกายและจิตใจของเด็ก
3.นายหมู่ลูกเสื อสามัญที่มีอายุเกิน 15 ปี ซึ่ งแยกไปสังกัดในหมู่หรื อกองลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ อาจดารงตาแหน่งนายหมู่ลูกเสื อสามัญในกองเดิมต่อไปได้จนมีอายุครบ 16 ปี
บริ บูรณ์ ทั้งนี้ตอ้ งได้รับความยินยอมจากผูก้ ากับกลุ่ม
4. ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ควรออกจากกองลูกเสื อเมื่ออายุครบ 17 ปี บริ บูรณ์ เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากผูก้ ากับกลุ่มหรื อผูก้ ากับลูกเสื อสามัญให้คงอยูต่ ่อไป แต่เมื่ออายุครบ 18 ปี
บริ บูรณ์แล้ว จะอยูใ่ นกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ไม่ได้
ข้อ 102 การเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
เมื่อสอบวิชาลูกเสื อเอกได้ หรื อทดสอบตามหลักสู ตรวิชาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ข้ นั ต้นได้
แล้ว จึงจะได้เข้าพิธีประจากองและรับเข้าเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 103 การอบรมและสอบ
เมื่อได้เข้าพิธีประจากองแล้ว ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จะได้รับการอบรมและสอบเพื่อรับ
เครื่ องหมายต่อไปนี้
1. เครื่ องหมายลูกเสื อเอก(เฉพาะผูท้ ี่ยงั ไม่ได้เป็ นลูกเสื อเอก)
2. เครื่ องหมายวิชาพิเศษต่าง ๆ และเครื่ องหมายสายยงยศ(สายหนัง) เครื่ องหมายชาวเรื อ
เครื่ องหมายการบิน ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรวิชาพิเศษลูกเสื อ ทั้งนี้แล้วแต่จะเลือก
เรี ยนวิชาหนึ่งวิชาใด (ต้องได้ลูกเสื อเอกก่อน
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3. เครื่ องหมายลูกเสื อหลวง
หมวด 6
กองลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 104 ความมุ่งหมาย
กองลูกเสื อวิสามัญ คือ การฝึ กอบรมเด็กหนุ่มให้นิยมชีวิตกลางแจ้งและนิยมการบริ การ
มากขึ้น ด้วยความมุ่งหมายต่อไปนี้
1. ฝึ กอบรมเด็กให้เป็ นพลเมืองดี สื บเนื่องมาจากการเป็ นลูกเสื อสารอง ลูกเสื อสามัญ และ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ตามลาดับ แต่มีขอบข่ายกว้างขวางยิง่ ขึ้นให้เหมาะสมกับวัยลูกเสื อ
วิสามัญ
2. ส่ งเสริ มให้มีอาชีพและการบริ การต่อชุมชน การฝึ กอบรมลูกเสื อวิสามัญเป็ นการฝึ ก
อบรมเด็กวัยรุ่ นโดยพยายามช่วยให้เด็กได้นาอุดมการณ์ของคาปฏิญาณมาใช้ในชีวิต
ประจาวัน
ข้อ 105 หลักการ
งานหลักของกองลูกเสื อวิสามัญ มีดงั ต่อไปนี้
1. ฝึ กอบรมจิตใจเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ เพื่อเข้าพิธีประจากอง และฝึ กอบรมให้มีความรู้
วิชาลูกเสื อตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
2. ฝึ กอบรมลูกเสื อวิสามัญตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
ข้อ 106 กองลูกเสื อวิสามัญ
กองลูกเสื อวิสามัญประกอบด้วยลูกเสื อวิสามัญ มีจานวนตั้งแต่ 10 - 60 คน ตามปกติมี
เพียง 20 – 30 คน
กองลูกเสื อวิสามัญจะแบ่งออกเป็ นชุดหรื อหมู่ตามความจาเป็ นและความต้องการก็
ได้ และควรมีนายหมู่ 1 คน รองนายหมู่ 1 คน ต่อลูกเสื อวิสามัญ 4 – 6 คน
หมู่ลูกเสื อเป็ นหน่วยในการจัดกิจกรรมทั้งปวง ในกรณี ที่มีกิจกรรมพิเศษ จะจัด
ลูกเสื อขึ้นเป็ นชุ ดใหม่เพื่อการนั้นก็ได้
ข้อ 107 ขออนุ ญาตตั้งกอง
ก่อนจะขออนุ ญาตตั้งกองลูกเสื อวิสามัญ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. มีผกู ้ ากับลูกเสื อ
2. มีสถานที่เหมาะสมเพื่อการฝึ กอบรมลูกเสื อ
ข้อ 108 ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับ
ผูก้ ากับ รองผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ มีคุณสมบัติตามข้อ 15 และมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้
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1. มีความรู ้เกี่ยวกับหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชาย คูม่ ือลูกเสื อสารอง
พระราชบัญญัติลูกเสื อ ข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ เอกสารเกี่ยวกับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่และลูกเสื อวิสามัญ
2. มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อตั้งแต่ผกู ้ ากับกลุ่มขึ้นไปรับรองว่า
ก. เป็ นผูม้ ีนิสัยและมีความประพฤติเรี ยบร้อยสมควรเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก
ข. เป็ นผูม้ ีศาสนา
ค. เป็ นผูม้ ีอาชีพเป็ นหลักฐาน
ง. เป็ นผูเ้ สี ยสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก
จ. จะมีประสบการณ์ในชีวิต สามารถเป็ นผูน้ าเด็กหนุ่ม
ฉ. มีความรู ้เกี่ยวกับความต้องการของสังคมในชุมชนที่กองลูกเสื อตั้งอยู่
3. ผูก้ ากับมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี รองผูก้ ากับไม่ต่ากว่า 21 ปี แต่ผกู ้ ากับมีอายุต้ งั แต่ 30 ปี
รองผูก้ ากับมีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป ก็จะเป็ นการเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4. ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญต้องได้รับการอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญขั้นความรู ้เบื้องต้น
มาแล้ว
ข้อ 109 หน้าที่
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1.บังคับบัญชา ฝึ กอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสื อของตนและปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาของผูก้ ากับกลุ่ม
2. เป็ นที่ปรึ กษาในการประชุมกองลูกเสื อ
3. รับผิดชอบในเรื่ องเกี่ยวกับวินยั และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสื อ
4. ฝึ กอบรมนายหมู่
5. ในกรณี ที่หมู่ลูกเสื อวิสามัญมีจานวนไม่พอที่จะแยกจากกองลูกเสื อสามัญเพื่อตั้งเป็ นกอง
ลูกเสื อวิสามัญได้ อาจแต่งตั้งรองผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญคนใดคนหนึ่งเป็ นผูค้ วบคุมหมู่น้ นั
ก็ได้
ข้อ 110 กองลูกเสื อวิสามัญให้มีผกู ้ ากับ 1 คน เป็ นหัวหน้า และมีรองผูก้ ากับ 1 คน หรื อหลายคน
เป็ นผูช้ ่วย
ข้อ 111 นายหมู่ รองนายหมู่
นายหมู่ รองนายหมู่ คือ ผูท้ ี่ลูกเสื อวิสามัญภายในกองนั้นเป็ นผูเ้ ลือกขึ้นแต่ละปี ด้วยความ
เห็นชอบของผูก้ ากับ
ข้อ 112 กรรมการประจากอง
1. กองลูกเสื อวิสามัญที่มีลูกเสื อมาก อาจจัดตั้งกรรมการประจากองขึ้น กรรมการประจา
กองประกอบด้วยผูก้ ากับลูกเสื อ นายหมู่ลูกเสื อ และลูกเสื อวิสามัญที่ได้รับเลือกขึ้นมา
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2. กองลูกเสื อวิสามัญที่มีลูกเสื อน้อย ไม่จาเป็ นที่จะตั้งกรรมการประจากอง ให้ผกู ้ ากับ
ลูกเสื อเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ โดยมีรองผูก้ ากับเป็ นผูช้ ่วย ทาหน้าที่แทนกรรมการประจา
กอง ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูก้ ากับกลุ่ม
ข้อ 113 หน้าที่
กรรมการประจากอง มีหน้าที่
1. พิจารณาในการักษาเกียรติของลูกเสื อ
2. จัดรายการกิจกรรมของกองลูกเสื อ
3. พิจารณาการบริ หารภายในของกองลูกเสื อ
4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสื อ
ข้อ 114 ชั้นลูกเสื อวิสามัญ
ลูกเสื อวิสามัญแบ่งเป็ น 2 ชั้น ดังนี้
1. เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ (ระยะทดลอง)
2. ลูกเสื อวิสามัญ (ต้องได้เข้าประจากองแล้ว)
เตรียมลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 115 คุณสมบัติ
ก่อนที่จะรับเด็กเข้าเป็ นเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ ต้องพิจารณาคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
1. ได้รับความเห็นจากผูก้ ากับกลุ่ม ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญและจากกองลูกเสื อวิสามัญนั้น
2. ถ้าเป็ นลูกเสื อสามัญอยูแ่ ล้ว ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญเป็ นผูเ้ สนอและรับรอง ถ้าเป็ นลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่หรื อผูก้ ากับลูกเสื อสามัญเป็ นผูเ้ สนอ และ
รับรองว่าเป็ นผูต้ ้ งั ใจปฏิบตั ิตามหลักการของลูกเสื อ ตลอดจนการบาเพ็ญประโยชน์ดว้ ย
แต่ถา้ ไม่เคยเป็ นลูกเสื อสามัญหรื อลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มาก่อน ต้องรับรองว่าจะ
ตั้งใจเรี ยนวิชาลูกเสื อวิสามัญ นิยมชีวติ กลางแจ้งและยอมรับที่จะดาเนินชีวิตตามคา
ปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
3. เป็ นผูม้ ีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์และมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 17 ปี
4. เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญต้องมีอายุไม่เกิน 21 ปี ในวันรับสมัคร
ข้อ 116 เมื่อได้รับเด็กเข้ามาอยูใ่ นกองลูกเสื อวิสามัญแล้วให้เรี ยกเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ จนกว่าจะ
เข้าพิธีประจากองแล้วจึงนับว่าเป็ นลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 117 เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญจะได้รับการฝึ กอบรมตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
ข้อ 118 เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญที่ไม่เคยเป็ นลูฏเสื อสามัญหรื อลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มาก่อน มีความ
ประสงค์จะแต่งเครื่ องแบบและประดับเครื่ องหมาย จะต้องผ่านการทดสอบวิชาลูกเสื อตรี
และได้ปฏิญาณตนแล้ว
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ลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 119 พิธีเข้าประจากอง
เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญก่อนเข้าพิธีประจากอง ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ได้ผา่ นการทดสอบตามหลักสู ตรเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญและผูก้ ากับกลุ่ม ผูก้ ากับลูกเสื อ
วิสามัญ กองลูกเสื อวิสามัญเห็นชอบแล้ว
2. เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญให้ทาการสารวจในแบบกรรมฐานหรื ออย่างอื่น เพื่อให้ทราบว่าตน
จะต้องมีความรับผิดชอบที่สาคัญบางประการในชีวติ อนาคต(แบบวิธีการสารวจตัวเอง ให้
ดูจากลักษณะ 3)
3. เมื่อเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญได้ตกลงใจที่จะเข้าเป็ นลูกเสื อวิสามัญแน่นอนแล้วจึงให้เข้าพิธี
ประจากอง
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ พึงประกอบพิธีเข้าประจากองด้วยตนเอง ถ้าไม่มีผกู ้ ากับ
ลูกเสื อวิสามัญจะใช้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญที่ได้ผา่ นพิธีเข้าประจากองลูกเสื อสามัญมาแล้วก็
ได้
ข้อ 120 การฝึ กอบรม
1. เมื่อได้เข้าพิธีประจากองเป็ นลูกเสื อวิสามัญแล้วได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทาง
ร่ างกาย สติปัญญาและจิตใจดังต่อไปนี้
ก. ฝึ กทางปฏิบตั ิในทางวิชาการลูกเสื อโดยการเดินทางไกล การปฏิบตั ิตาม
โครงการ การบริ การต่อผูอ้ ื่น
ข. ฝึ กเพื่อส่ วนรวม ในเรื่ องกิจการของโลก กิจการของชาติ วัฒนธรรม และ
บริ การต่อผูอ้ ื่น
ค.ฝึ กอบรมทางศาสนา
2. การฝึ กอบรมที่จาเป็ นของลูกเสื อวิสามัญ คือการฝึ กวิธีดาเนินงานในกองลูกเสื อวิสามัญ
โดยมีผกู ้ ากับลูกเสื อวิสามัญเป็ นผูน้ า
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับบริ การ ทั้งนี้ให้รู้จกั เลือกและเตรี ยมกิจกรรมอย่างรอบคอบเพื่อให้
เป็ นไปตามความต้องการของลูกเสื อวิสามัญแต่ละคน และของกองลูกเสื อวิสามัญเป็ น
ส่ วนรวมด้วย
ข้อ 121 อุดมการณ์ในการฝึ กอบรม
ลูกเสื อวิสามัญพึงปฏิบตั ิตามหลักการต่อไปนี้
1. ที่กล่าวคาปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยน์ ้ นั หมายความ
ว่าลูกเสื อวิสามัญต้องศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับระบอบการปกครองของประเทศ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะเป็ นพลเมืองดี ของชาติประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถืออย่าง
เคร่ งครัดและเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งเป็ นองค์พระประมุขของชาติ
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2. ที่กล่าวคาปฏิญาณว่า จะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อนั้น หมายความถึงการบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผูอ้ ื่นซึ่ งได้รับการฝึ กอบรมต่อเนื่องมาจากลูกเสื อประเภทอื่นมาแล้ว แต่สาหรับลูกเสื อ
วิสามัญซึ่ งได้รับการฝึ กอบรมเป็ นอย่างดีน้ นั ต้องบริ การแก่ชุมนุมชนอย่างกว้างขวางและมี
ประสิ ทธิภาพ
ลูกเสื อวิสามัญพึงสานึกว่า การบริ การนั้นควรจะเริ่ มจากบ้านของตนก่อนแล้วจึง
ขยายออกไปยังชุมชน และบริ การนั้นไม่ควรให้เป็ นภาระของผูอ้ ื่นและของรัฐที่ตอ้ ง
ช่วยเหลือ
3.ที่กล่าวคาปฏิญาณว่า จะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อนั้น หมายความว่า ท ต้องยึดถือกฎของ
ลูกเสื อเป็ นอุดมการณ์และนาไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจาวัน
ข้อ 122 1. ลูกเสื อวิสามัญซึ่ งสังกัดต่างกอง ต่างอาเภอ หรื อต่างจังหวัด อาจชุมนุมร่ วมกันเพื่อฝึ ก
อบรมหรื อเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
2. ในการนี้อาจแต่งตั้งผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิมาช่วยเหลือด้วยก็ได้
ข้อ 123 ลูกเสื อวิสามัญแม้ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อก็ไม่ขาดจากการเป็ นสมาชิก
ภาพการเป็ นลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิหน้าที่ผบู้ งั คับบัญชาลูกเสื อนั้น ให้ถือว่าเป็ นสาคัญ
ในอันดับแรก การได้รับแต่งตั้งมิได้ก่อให้เกิดอภิสิทธิ์ อย่างใด
ข้อ 124 เมื่อมีอายุ 23 ปี บริ บูรณ์ ลูกเสื อวิสามัญหมดสภาพการเป็ นลูกเสื อวิสามัญและต้องออกจาก
ลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 125 เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญและลูกเสื อวิสามัญในกลุ่มลูกเสื อที่ไม่มีกองลูกเสื อวิสามัญ
1. กลุ่มลูกเสื อใดไม่สามารถจัดตั้งกองลูกเสื อวิสามัญได้จะจัดลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ หรื อ
ลูกเสื อสามัญในกลุ่มที่มีอายุตามเกณฑ์ของลูกเสื อวิสามัญ เข้ารับการอบรมเป็ นลูกเสื อ
วิสามัญ แล้วเข้าพิธีประจากองโดยผูก้ ากับกลุ่มเป็ นประธานก็ได้ แต่ลูกเสื อวิสามัญ
ดังกล่าวจะต้องไปรับการฝึ กอบรมร่ วมกับกองลูกเสื อวิสามัญอื่นในท้องถิ่นนั้น หากไม่มี
กองลูกเสื อวิสามัญอื่น ผูก้ ากับกลุ่มต้องเป็ นผูอ้ านวยการอบรมและจัดหาผูฝ้ ึ กสอนตาม
สมควร
ผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติแล้วแต่กรณี พึงดูแลให้การฝึ กอบรมได้มาตรฐาน
2. ก่อนที่จะดาเนินงานดังกล่าว (1.) ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อต้องปรึ กษาหารื อกับผูอ้ านวยการ
ลูกเสื ออาเภอ ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี เห็นเป็ นการสมควรจึงอนุญาตให้ดาเนินงานได้
ภาค 5
การยุบหน่ วยลูกเสื อ
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------------------ข้อ 126 การยุบหน่วยลูกเสื อ
การสั่งยุบกลุ่มลูกเสื อ หรื อกองลูกเสื อ เป็ นอานาจของเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติ หรื อผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. สถานที่ซ่ ึ งเป็ นที่ต้ งั กลุ่ม หรื อกองลูกเสื อเลิกล้มหรื อปรากฏภายหลังว่าเป็ นสถานที่อนั
ไม่สมควร
2. ทาการฝึ กและอบรมลูกเสื อในทางที่ไม่ตรงหรื อขัดกับหลักการและวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสื อแห่งชาติ
3. ลูกเสื อในกลุ่มหรื อกองลูกเสื อพากันประพฤติชวั่ เป็ นเหตุนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
เกียรติคุณของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
4. มีจานวนลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อไม่พอที่จะดารงเป็ นกลุ่มหรื อกองลูกเสื อต่อไปได้
ทั้งนี้ภายในเวลาที่กาหนดให้ตามสมควร
ภาค 6
การเข้ าเป็ นลูกเสื อ การโอนและการจาหน่ ายทะเบียน
----------------------------ข้อ 127 การเข้าเป็ นลูกเสื อ
ผูท้ ี่สมัครเข้าเป็ นลูกเสื อสารอง ลูกเสื อสามัญ ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และลูกเสื อวิสามัญ
ต้องแสดงความจานงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามแบบแต่ละประเภท ยืน่ ต่อผูก้ ากับกอง
ลูกเสื อที่ตนสมัคร
ข้อ 128 เมื่อผูก้ ากับลูกเสื อได้พิจารณาใบสมัครเห็นเป็ นสมควรก็ให้รับเด็กเข้าเป็ นลูกเสื อได้
ส่ วนลูกเสื อวิสามัญนั้นให้ปฏิบตั ิตามข้อ 115
ข้อ 129 การโอนทะเบียน
เมื่อลูกเสื อผูใ้ ดจะย้ายจากกองหนึ่งไปเข้าอีกกองหนึ่งให้กองลูกเสื อกองเดิมลงรายการใน
ใบโอนทะเบียน แล้วให้มอบให้แก่ลูกเสื อผูน้ ้ นั นาไปยังกองใหม่พร้อมกับบัตรประจาตัว
ลูกเสื อ
ข้อ 130 การจาหน่ายทะเบียน
การจาหน่ายลูกเสื อออกจากทะเบียนย่อมทาได้ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้
1. ลาออก
2. ตาย
3. โอนทะเบียน
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4. ถูกลงโทษคัดชื่อออกจากทะเบียน
ภาค 7
วินัยลูกเสื อ
ข้อ 131 ผูป้ ฏิบตั ิตามวินยั
บรรดาลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และเจ้าหน้าที่
ลูกเสื อ พึงปฏิบตั ิตามวินยั และแบบธรรมเนียมของลูกเสื อ
ข้อ 132 โทษผิดวินยั
โทษผิดวินยั ที่ผอู ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการลูกเสื อโรงเรี ยน ผูก้ ากับกลุ่ม
ลูกเสื อ รองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ ผูก้ ากับลูกเสื อ รองผูก้ ากับลูกเสื อจงลงโทษแก่ลูกเสื อมี 3
สถานคือ
1. ตักเตือน
2. ทาโทษ
3. คัดชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ 133 1. ตักเตือน คือการว่ากล่าวให้รู้สึกผิดและชอบ ในการนี้จะบันทึกรวมเรื่ องไว้ดว้ ยก็ได้
2. ทาโทษ คือ การให้ทาการอย่างใด อย่างหนึ่งที่สมควรแก่ความผิดและวัยของผูร้ ับโทษ
เฉพาะเป็ นการปลูกนิสัยที่ดี ในการนี้จะบันทึกรวมเรื่ องไว้ดว้ ยก็ได้
3.คัดชื่อออกจากทะเบียน คือ การสั่งให้ขาดจากการเป็ นลูกเสื อ
ข้อ 134 โทษผิดวินยั ที่จะลงแก่ผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ผูต้ รวจการลูกเสื อ กรรมการลูกเสื อ และ
เจ้าหน้าที่ลูกเสื อสถานใดนั้นให้ผบู ้ งั คับบัญชาเป็ นผูพ้ ิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อ 135 โทษ “คัดชื่อออกจากทะเบียน” จะลงแก่ลูกเสื อผูป้ ระพฤติชวั่ ร้ายแรง
ภาค 8
การปกครองลูกเสื อในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
ข้อ 136 กองลูกเสื อโรงเรี ยนส่ วนกลาง
กองลูกเสื อโรงเรี ยนรัฐบาลและโรงเรี ยนราษฎร์ ที่สังกัดส่ วนกลาง ให้ข้ ึนตรงต่อสานัก
งานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ หัวหน้ากองการลูกเสื อทาหน้าที่
เสมือนผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด และรองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดตามลาดับ
ข้อ 137 กองลูกเสื อโรงเรี ยนเทศบาลนครกรุ งเทพ
กองลูกเสื อโรงเรี ยนเทศบาลในจังหวัดพระนครให้ข้ ึนตรงต่อสานักงานเทศบาลนคร
กรุ งเทพ
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นายกเทศมนตรี นครกรุ งเทพ หัวหน้ากองการศึกษาทาหน้าที่เสมือนผูอ้ านวยการ
ลูกเสื อจังหวัด และรองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด ตามลาดับ
ข้อ 138 กองลูกเสื อโรงเรี ยนเทศบาลนครธนบุรี
กองลูกเสื อโรงเรี ยนเทศบาลในจังหวัดธนบุรีให้ข้ ึนตรงต่อสานักงานเทศบาลนครธนบุรี
นายกเทศมนตรี นครธนบุรี หัวหน้าแผนกการศึกษาทาหน้าที่เสมือน
ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด และรองผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด ตามลาดับ
ข้อ 139 กองลูกเสื อสังกัดสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดพระนคร
กองลูกเสื อในจังหวัดพระนครที่มิได้สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
สานักงานเทศบาลนครกรุ งเทพ ให้ข้ ึนตรงต่อสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัด
พระนคร
ข้อ 140 กองลูกเสื อสังกัดสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดธนบุรี
กองลูกเสื อในจังหวัดธนบุรีที่มิได้สังกัดสานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
สานักงานเทศบาลนครธนบุรีให้ข้ ึนตรงต่อสานักงานคณะกรรมการลูกเสื อจังหวัดธนบุรี
ลักษณะ 2
ว่ าด้ วยหลักสู ตรและวิชาพิเศษลูกเสื อ
ภาค 1
บททัว่ ไป
ข้อ 141 การคุม้ ครองเครื่ องหมาย
เครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื ออยูใ่ นความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติลูกเสื อ พ.ศ. 2507
และพระราชบัญญัติลูกเสื อ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2509 คณะลูกเสื อแห่งชาติเป็ นผูค้ วบคุมการจัด
ทาหรื อนาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจาหน่ายซึ่ งเครื่ องหมายวิชาพิเศษลูกเสื อ
ข้อ 142 ต้องมีความรู ้อย่างดีก่อน
ผูก้ ากับลูกเสื อต้องการฝึ กสอนลูกเสื อให้เด็กตามหลักสู ตรและมัน่ ใจว่าลูกเสื อผูน้ ้ นั มีความรู ้
ความสามารถในวิชานั้น ๆ เป็ นอย่างดีแล้ว จึงอนุ ญาตให้เข้าทดสอบ
ข้อ 143 การทดสอบ
1 การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้น ตามปรกติให้เป็ นหน้าที่ของผูก้ ากับลูกเสื อ เป็ นผูด้ าเนินการ
สอบ เลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด ผู ้
อานวยการลูกเสื ออาเภอแล้วแต่กรณี หากเห็นเป็ นการสมควรจะแต่งตั้งกรรมการ
สอบร่ วมก็ได้
2 การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสื อ ให้เลขาธิการลูกเสื อจังหวัด ผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ
แล้วแต่กรณี เป็ นผูแ้ ต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็ นกรรมการสอบ
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3. การทอสอบเพื่อเลื่อนชั้นหรื อวิชาพิเศษลูกเสื ออาจทาในขณะที่ไปอยูค่ ่ายพักแรม และ
จะจัดให้มีข้ ึนปี ละกี่ครั้งก็ได้
4 การทดสอบให้ดาเนินตามรายละเอียดที่กาหนดไว้แต่ละวิชาโดยมุ่งถึงคุณภาพและการ
ปฏิบตั ิได้จริ งจังเป็ นสาคัญเมื่อลูกเสื อคนใดสอบได้ ก็ให้กรรมการสอบลงนามรับรองใน
สมุดประจาตัวลูกเสื อ และเมื่อเสร็ จการสอบแล้วให้ผกู ้ ากับกรอกผลการสอบลงใน
ทะเบียนลูกเสื อให้ตรงกันด้วย
5 การทดสอบเพื่อเลื่อนชั้นเมื่อมีการสอบได้วชิ าใดแล้วให้เก็บผลการสอบวิชานั้นไว้ เมื่อ
ได้ครบทุกวิชาก็ให้เลื่อนชั้นได้
ส่ วนวิชาพิเศษลูกเสื อนั้นไม่มีการเก็บผลไว้ถา้ สอบไม่ได้ก็ให้สอบใหม่ทุกคราว
ลักษณะ 3
ปกิณกะ
ภาค 1
บททัว่ ไป
ข้อ 269 กองลูกเสื อนอกโรงเรี ยน
การตั้งกองลูกเสื อนอกโรงเรี ยน สาหรับส่ วนกลางให้ข้ ึนตรงต่อสานักงานคณะกรรมการ
บริ หารลูกเสื อแห่งชาติและสาหรับส่ วนภูมิภาคให้ข้ ึนตรงต่อสานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสื อจังหวัดนั้น ๆ
ข้อ 270 กองลูกเสื อสาหรับเด็กพิการ
ให้สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติส่งเสริ มการจัดตั้งกองลูกเสื อสาหรับ
เด็กพิการเท่าที่สามารถจะทาได้
ข้อ 271 สมาคมลูกเสื อเก่า
สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสื อจังหวัดต่าง ๆ อาจสนับสนุนให้มีสมาคมลูกเสื อเก่าขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1 เพื่อให้สมาชิกยังคงมีน้ าใจที่จะยึดมัน่ ในคาปฎิญาณและกฎของลูกเสื อ
2 เพื่อให้สมาชิกนาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อไปเผยแพร่ ในชุมชนที่ตนเองอาศัยหรื อ
ทางานอยู่
3 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกระบวนการลูกเสื ออย่างเข้มแข็งเท่าที่สามารถจะทาได้
ข้อ 272 กองดุริยางค์ลูกเสื อ
กองดุริยางค์ลูกเสื อต้องไม่บรรเลงให้เป็ นที่ราคาญแก่ประชาชนโดยเฉพาะในยามวิกาล
การเดินทางไกลและแรมคืน
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ข้อ 273 การเดินทางไกลและแรมคืน
ให้ผกู ้ ากับกลุ่มหรื อผูก้ ากับลูกเสื อ นาลูกเสื อไปฝึ กเดินทางไกลและแรมคืนในปี หนึ่ง ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พกั แรมอย่างน้อยหนึ่งคืน
การเดินทางไกลและแรมคืน มีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กให้ลูกเสื อมีความอดทน อยูใ่ น
ระเบียบวินยั รู ้จกั ช่วยตัวเองรู ้จกั อยูแ่ ละทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ตลอดจนเรี ยนวิชาลูกเสื อ
เพิ่มเติม
ในระหว่างการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสื อพึงเว้นการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการ
รบกวนหรื อก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผอู ้ ื่น
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อพึงวางแผนการนาลูกเสื อไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้
พร้อมและเนิ่ น ๆ
ข้อ 274 การเดินทางไกลของลูกเสื อ ต้องได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองของลูกเสื อก่อน ถ้าจะ
แรมคืนด้วย นอกจากได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยราชการที่สังกัด และจากเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ ผูอ้ านวย
การลูกเสื อจังหวัด หรื อผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอ แล้วแต่กรณี
การขออนุญาตจะต้องแจ้งความประสงค์ บอกรายละเอียด เช่น การตระเตรี ยม
ต่าง ๆ ตลอดจนเตรี ยมการฝึ กเป็ นต้น
ข้อ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อต้องระวังดูแลลูกเสื ออย่างใกล้ชิด เพื่อ
มิให้เกิดอันตรายแก่ลูกเสื อขึ้นได้ ทั้งนี้ต้ งั แต่ออกเดินทางจนกระทัง่ กลับถึงที่ตอ้ งกลุ่ม
ลูกเสื อหรื อกองลูกเสื อ
ข้อ 276 เมื่อเสร็ จการเดินทางไกลและแรมคืนแล้ว ได้ปฏิบตั ิไปอย่างไรได้ผลเป็ นอย่างไร ให้
ผูก้ ากับกลุ่มหรื อผูก้ ากับกองลูกเสื อทารายงานที่ได้กระทาไปโดยละเอียด เสนอต่อ
ผูส้ ั่งอนุญาต
ข้อ 277 การแรมคืนของลูกเสื อสารอง นอกจากต้องปฏิบตั ิตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ให้ปฏิบตั ิใน
เรื่ องต่อไปนี้ดว้ ย
1 มีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อควบคุมอย่างน้อย 2 คนในจานวนนี้ตอ้ งเป็ นผูก้ ากับลูกเสื อสารอง
ที่มีประสบการณ์ในเรื่ องการอยูค่ ่ายพักแรมของลูกเสื อมาแล้วเป็ นอย่างดีอีกด้วย
2 ต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาลูกเสื อหรื อผูใ้ หญ่อย่างน้อย 1 คน ประจาลูกเสื อสารองทุก 6 คน
3 ในที่แรมคืนต้องมีน้ าประปาหรื อน้ าสะอาดสาหรับบริ โภคและมีเครื่ องอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในการทาครัวตลอดจนเครื่ องสุ ขภัณฑ์ที่ถูกสุ ขลักษณะ
4 ศาลาที่พกั ของลูกเสื อต้องสะอาด ถ้าไม่มีศาลาที่พกั จะใช้เต็นท์ก็ได้ และต้องมี
จานวนเพียงพอ
5 ผูส้ ั่งอนุญาตให้นาลูกเสื อไปแรมคืน จะต้องไม่อนุ ญาตจนกว่าจะเป็ นที่พอใจในเรื่ อง
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ผูค้ วบคุมลูกเสื อ สถานที่พกั และการตระเตรี ยมต่าง ๆ
ข้อ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อไม่ควรอนุ ญาตให้ลูกเสื อลงเล่นน้ าใน
แม่น้ า ลาคลอง หรื อสระ เว้นแต่จะได้มีการควบคุมอย่างใกล้ชิด
หากผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อจะอนุญาตให้ลูกเสื อลงเล่นน้ าต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1 พิจารณาในเรื่ องอายุ สุ ขภาพ ตลอดจนความสามารถในการว่ายน้ าของลูกเสื อแต่ละคน
2 ตรวจสอบความตื้นลึกของน้ า
3 พิจารณาสภาพของลมฟ้ าอากาศในขณะลงเล่นน้ า
4 แบ่งลูกเสื อออกเป็ นหมู่ยอ่ ย ๆ ตามความสามารถสาหรับลงเล่นน้ า โดยให้แต่ละหมู่มี
ผูค้ วบคุมอย่างใกล้ชิด
5 ให้มีเจ้าหน้าที่สาหรับดูแล ซึ่งควรเป็ นผูท้ ี่ได้รับเครื่ องหมายวิชาช่วยผูป้ ระสบภัยมาแล้ว
กับควรมีเครื่ องอุปกรณ์สาหรับช่วยคนจมน้ าไว้ให้พร้อมสามารถที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินได้ทนั ที
6 ในระหว่างการเล่นน้ า อาจให้ลูกเสื อจับเป็ นคู่ ๆ โดยให้ดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ใน
การสอบจานวนตรวจสอบจานวนลูกเสื อว่าอยูค่ รบหรื อไม่ ให้เป่ านกหวีด เมื่อได้ยนิ
สัญญาณลูกเสื อจะต้องอยูเ่ ป็ นคู่ ๆ อาจให้ชูมือขึ้นแล้วตรวจสอบจานวน
7 เมื่อได้ยนิ สัญญาณนกหวีดเลิกตามที่กาหนดไว้ลูกเสื อต้องขึ้นจากน้ าทันที
ข้อ 279 การเดินทางไกลไปต่างประเทศ
การเดินทางไกลต่างประเทศ มีระเบียบปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1 ลูกเสื อที่ประสงค์จะเดินทางไกลไปต่างประเทศจะต้องยื่นเรื่ องราวตามลาดัลขั้น จนถึง
สานักงานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติพร้อมทั้งชั้แจงความประสงค์ และราย
ละเอียดต่าง ๆ
2 การเชิญลูกเสื อต่างประเทศมาเยีย่ มหรื อแรมคืนในประเทศไทย จะต้องได้รับอนุมตั ิจาก
ผูอ้ านวยการลูกเสื อจากจังหวัดหรื อเลขาธิ การคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี
ภาค 2
พิธีการต่ าง ๆ
ข้อ 280 รหัสของลูกเสื อ
รหัสของลูกเสื อเป็ นเครื่ องหมายเฉพาะในวงการลูกเสื อซึ่งลูกเสื อรับรู้และเข้าใจความหมาย
ซึ่ งกันและกัน วัตถุประสงค์ของการแสดงรหัสของลูกเสื อ ก็เพื่อจะให้ลูกเสื อรู ้และเข้าใจ
ว่า”เราเป็ นพวกเดียวกัน”
วิธีแสดง ยกข้อศอกงอขึ้นเชิ ดลาตัว หันฝ่ ามือข้างหน้าสู งเสมอไหล่ ใช้นิ้วหัวแม่มือกับ

34
น้ าก้อยรวบจนติดกันนิ้วหัวแม่มือทับนิ้วก้อย อีกสามนิ้วที่เหลือเหยียดขึ้นไปตรง ๆ
และติดกัน
นิ้วทั้งสามมีความหมายถึงคาปฏิญาณของลูกเสื อ 3 ข้อ คือ
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ
โอกาสแสดงรหัส
1 เมื่อลูกเสื อกล่าวคาปฏิญาณในพิธีปฎิญาณตน
2 เมื่อพบกับลูกเสื อในประเทศหรื อต่างประเทศเป็ นการรับรู ้วา่ เป็ นพวกเดียวกัน
ข้อ 281 การสัมผัสมือ
การสัมผัสมือด้วยมือซ้ายแลชะปฏิบตั ิต่อกันเช่นนี้ในหมู่ลูกเสื อทัว่ ไป
วิธีแสดง ยืน่ มือซ้ายออกไป แล้วสัมผัสกับมือข้างซ้ายของอีกฝ่ ายหนึ่ง สัมผัสกัน
เหมือน+กับการสัมผัสมือขวาตามธรรมดา
การเคารพ
ข้อ 282 การเคารพ
ลูกเสื อสารองมีวธิ ีแสดงความเคารพ 2 วิธี
1 แสดงความเคารพเป็ นบุคคล ลูกเสื อจะสวยหมวกหรื อมิได้สวมหมวก ทาวันทยหัตถ์
2 นิ้ว คือยกมือขวาขึ้นแยกนิ้วชี้กบั นิ้วกลางออกเหยียดตรง(รู ปตัววี) แล้วให้นิ้วชี้แตะที่
กะบังหมวกต่อขอบหมวก ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา
2 แสดงเคารพเป็ นหมู่ คือการทาแกรนด์ฮาวล์
ข้อ 283 ลูกเสื อสามัญ สามัญรุ่ นใหญ่ วิสามัญ มีวธิ ี แสดงเคารพ 2 วิธี
1 วันทยหัตถ์ ให้ทาวันทยหัตถ์ 3 นิ้วคือยกมือขวาขึ้นให้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ติดกัน
แล้วให้นิ้วชี้แตะที่ขอบหมวก หมวกปี ก หรื อนิ้วชี้แตะที่หางคิว้ ขวา ถ้าสวมหมวกทรง
อ่อน (เบเร่ ) ถ้ามิได้สวมหมวกก็ทาอย่างเดียวกับสวมหมวก ถ้าอยูใ่ นแถวผูบ้ งั คับบัญชา
จะบอก “ตรง”
2 เคารพท่าพลอง
เมื่ออยูก่ บั ที่ ให้ยนื ตรง พลองชิดตัว(ข้างขวา) ยกมือซ้ายอย่างเดียวกับทาแสดงรหัสลูกเสื อ
ขึ้นแตะพลองให้แขนซ้ายอยูเ่ สมอแนวระดับไหล่ท้ งั สองข้าง ถ้าเดิน ในท่าแบกพลองอยู่
ให้ลดมือซ้ายที่จดั พลอง เหยียบลงมาชิดกับตัว ในขณะเดียวกันให้ยกมือขวา ให้ท่าแสดง
รหัสลูกเสื อไปแตะพลอง ให้แขนขวาอยูเ่ สมอแนวระดับไหล่ท้ งั สองข้าง มือซ้ายและมือ
ขวาที่ยกไปแตะไม้พลองตามที่กล่าวมานี้ ให้คว่าฝ่ ามือลงข้างล่าง ในขณะที่ทาการเคารพ
ตาแลดูผรู้ ับการเคารพ
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ข้อ 284 ลูกเสื อถือธงให้เคารพด้วยธง ดังนี้
เมื่ออยู่กบั ที่ ให้ถือธงด้วยมือขวา โคนคันธงจดพื้นและแนบกับลาตัว เวลาทาความเคารพ
ให้ถือธงใช้มือซ้ายจับโคนธงเหนือมือขวา แล้วชิดมือขวา แล้วยกโคนธงขึ้นมาเสมอบ่า
ขวา ข้อศอกซ้ายตั้งได้ฉาก มือขวาคงจับที่โคนคันธง ครั้นแล้วให้ทากึ่งขวาหัน ลดปลาย
ธงลงข้างหน้าช้า ๆ จนคันธงขนานกับพื้น มือซ้ายอยูเ่ สมอแนวบ่าห่างจากตัวพอสมควร
มือขวาจับโคนคันธงแขนเหยียดตรงไปมาตามคันธง (ตอนนี้การบรรเลงเพลงสรรเสริ ญ
พระบารมีควรได้ครึ่ งเพลงพอดี) ต่อไปให้ค่อย ๆ ยกคันธงขึ้นช้า ๆ คะเนว่า จบเพลง
สรรเสริ ญพระบารมี มีลดธงในท่าตรงตามเดิม ถ้ าเดิน ให้แบกธงด้วยบ่าขวา มือขวาจับ
ด้ามธงห่างจากโคนธงพอสมควรศอกขวาแนบลาตัวทามุม 90 องศา กับลาตัว
เวลาทาความเคารพในขณะเดินสวนสนาม ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1. เมื่อธงที่ 1 (ธงระวัง) ให้ลดธงลงจากท่าแบกมาแนบลาตัว ถือคันธงตั้งตรง มือขวาจับ
โคนคันธง มือซ้ายจับคันธงเสมอบ่า ยกข้อศอกซ้ายให้ต้ งั ฉากกับลาตัว
2. เมื่อถึงธงที่ 2 (ธงทาความเคารพ) ให้เหยียดแขนซ้ายตรงออกไปข้างหน้า ให้คนั ธงเอน
ออกไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา แขนขวาเหยียดตรงแนบลาตัวตาแลตรงไปข้างหน้า
3. เมื่อถึงธงที่ 3 (ธงเลิกทาความเคารพ) ให้ยกธงขึ้นมาอยูใ่ นท่าแบกธงตามเดิม คือลดมือ
ซ้ายลงแล้วเดินตามปกติ
ข้อ 285 โอกาสแสดงการเคารพ
โอกาสแสดงการเคารพ มีดงั นี้
1. ต่อธงชาติไทยในขณะที่ชกั ขึ้นลง ธงประจากองทหาร ธงคณะลูกเสื อประจาจังหวัดที่
เชิญผ่านไป
2. ในขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริ ญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลง
สรรเสริ ญเสื อป่ า
3. แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุ วงศ์ช้ นั
ผูใ้ หญ่ ผูบ้ งั คับบัญชา บิดามารดา ครู บาอาจารย์ ญาติผใู ้ หญ่ที่ควรเคารพ นายทหารบก
นายทหารเรื อ นายทหารอากาศ นายตารวจที่แต่งเครื่ องแบบ
4. ลูกเสื อต่อลูกเสื อชาติเดียวกัน หรื อต่างชาติกนั ขณะที่พบกันเป็ นครั้งแรกในวันหนึ่ง
พิธีลูกเสื อสารอง
ข้อ 286 การทาแกรนด์ฮาวล์
การทาแกรนด์ฮาวล์ ผูก้ ากับจะต้องเลือกที่ให้เหมาะสมเสี ยก่อนและยืนอยูใ่ นท่าตรง แล้ว
จึงเรี ยกและให้ปฏิบตั ิต่อไปนี้
1. ผูก้ ากับลูกเสื อ เรี ยก “แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คาท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกับทา
สัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็ นรู ปวงกลม (มีรองผูก้ ากับยืนอยูน่ อกวงกลมและหลังผูก้ ากับ)
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2. ลูกเสื อสารอง เมื่อาด้ยนิ เสี ยงเรี ยกของผูก้ ากับทุกคนจะต้องขานรับพร้อมกันทันทีวา่
“แพ็ค” แล้ววิง่ มาเข้าแถวเป็ นรู ปวงกลมเล็กล้อมรอบผูก้ ากับ (นายหมู่ของหมู่บริ การอยู่
ตรงหน้าผูก้ ากับจากนั้นก็เรี ยงไปตามลาดับ ให้ไหล่ต่อไหล่ชิดกัน)
3. ผูก้ ากับลูกเสื อผายมือทั้งสองข้างออกไปข้าง ๆ เล็กน้อยนิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝ่ ามือแบหงาย
(แล้วลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรี ยบร้อย)
4. ลูกเสื อสารองเมื่อเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันขยายออกเป็ นวงกลมใหญ่ จนแขนตึง
จึงปล่อยมือและจัดวงกลมให้เรี ยบร้อย
5. ผูก้ ากับลูกเสื อตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรี ยบร้อยดีแล้วให้กางแขนทั้งสองออกไปข้าง ๆ
เสมอไหล่ขนานกับพื้นนิ้วทั้งห้าชิดกัน ฝ่ ามือแบหงาย แล้วพลิกฝ่ ามือคว่าลงและงองุม้ เป็ น
สัญญาณให้ลูกเสื อนัง่ ลง
6. ลูกเสื อสารองทุกคนนัง่ ลงทันทีที่ให้นงั่ ลงบนส้นเท้าทั้งสองข้าง แขนทั้งสองเหยียดตรง
อยูร่ ะหว่างเข่า มือทั้งสองห่างกันพอควร แบะเข่าออกเล็กน้อย นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสอง
มือเหยียดชิดกัน และแตะพื้นนิ้วอื่น ๆ งอไว้ในอุง้ มือ (คือนิ้วหัวแม่มือกดนิ้วนางกับนิ้วก้อย
ไว้)
7. ผูก้ ากับลูกเสื อพลิกฝ่ ามือทั้งสองหงายขึ้น เป็ นสัญญาณให้ลูกเสื อร้อง
8. ลูกเสื อสารองทุกคนแหงนหน้าร้องขึ้นพร้อมกันว่า “อา-เค-ลา เรา-จะ-ทา-ดี-ที่-สุ ด” พอ
ขาดคาคาว่า “สุ ด” ให้ลูกเสื อทุกคนกระโดยืนขึ้น เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้ง
สองที่อยูใ่ นท่านัง่ ไปไว้เหนือหูและชิดหู
9. นายหมู่ลูกเสื อซึ่ งทาหน้าที่เป็ นหมู่บริ การในวันนั้น (ที่หนั หน้าตรงกับผูก้ ากับ) จะร้องขึ้น
ว่า “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” การร้องให้หนั หน้าไปทางซ้ายก่อนตรงหน้า – ขวา ทีละครั้ง
(เวลาร้องไม่ตอ้ งผงกศีรษะ)
10. เมื่อสิ้ นคาที่สามแล้ว ให้ลูกเสื อทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลาตัวอย่างว่องไว (มือแบ
ออก) ส่ วนมือขวาลดลงมาทาท่าวันทยหัตถ์ แล้วร้องขึ้นพร้อมกันว่า “เราจะทาดี-จะทาดีจะทาดี”
ขณะที่ลูกเสื อร้องนี้ ให้ผกู ้ ากับทาวันทยหัตถ์ตามแบบลูกเสื อสารอง (สองนิ้ว) เป็ น
การรับการเคารพของลูกเสื อ และอาจกล่าวคาขอบใจหรื อคาอื่นใดที่ส้ นั ๆ ก็ได้
รองผูก้ ากับอื่นๆ ที่อยูน่ อกวงกลมอยูใ่ นท่าตรง
ข้อ 287 พิธีเปิ ดประชุมกองลูกเสื อสารอง
พิธีเปิ ดประชุมกองลูกเสื อสารอง ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
แกรนด์ฮาวล์-เชิญธงขึ้น-สวดมนต์-สงบนิ่ง-ตรวจแยก
1. แกรนด์ฮาวล์- ผูก้ ากับยืนอยูห่ น้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรี ยกลูกเสื อทา

37
แกรนด์ฮาวล์ มีรองผูก้ ากับยืนอยูด่ า้ นหลังผูก้ ากับ และนอกวงกลม (การทาแกรนด์ฮาวล์
ได้อธิ บายไว้แล้ว) หลังจากทาแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสื อทุกคนอยูใ่ นท่าตรง
2. เชิญธงขึ้น – ให้จดั ลูกเสื อที่เป็ นหมู่บริ การหรื อทาหน้าที่หมู่บริ การ 2 คนเป็ นเชิญธง คือ
ให้เดินเข้าไปห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวันทยหัตถ์ แล้ว
คนหนึ่งก้าวไปข้างหน้า 3 ก้าว เพื่อแก้เชือกที่ผกู ธงออกแล้วถอยหลังมาตามเดิม สองคน
ช่วยกันเชิญธง ให้ผนื ธงอยูด่ า้ นขวาของผูเ้ ชิญ ผูก้ ากับเป็ นผูส้ ั่งทาความเคารพโดยออก
คาสั่ง “แพ็ค - วันทยหัตถ์” (คาสั่งวันทยหัตถ์น้ ี ไม่ใช่คาบอกแบ่งว่า “วันทยหัตถ์” แต่เป็ น
คาบอกรวดว่า “วันทยหัตถ์”) ลูกเสื อในวงกลมทั้งหมดรวมทั้งผูก้ ากับและรองผูก้ ากับอื่น
ทาวันทยหัตถ์พร้อมกัน ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อทาวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว หมู่บริ การนาร้องเพลง
ชาติ พอธงชาติข้ ึนยอดเสาแล้วคนหนึ่งเดินเข้าไปผูเ้ ชือกธง อีกคนหนึ่งยืนอยูใ่ นท่าตรง
(ไม่ตอ้ งทาวันทยหัตถ์) เมื่อผูกเชือกเรี ยบร้อยแล้วให้ถอยหลัง 2 ก้าว มาหาคนที่กาลังยืนรอ
อยู่
ทั้งสองคนทาวันทยหัตถ์ – ลดมือลง (ขณะนี้แถวในวงกลมทุกคนยังยืนอยูใ่ นท่า
วันทยหัตถ์) วิง่ กลับไปเข้าที่ของตนแล้วทาวันทยหัตถ์เหมือนลูกเสื อในแถว ผูก้ ากับสั่งว่า
“มือลง” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน ส่ วนผูก้ ากับและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื ออื่น ๆ ให้ลดมือ
ลงพร้อมกันกับลูกเสื อสองคนที่เชิญธง (ก่อนวิง่ กลับไปเข้าที่)
3. สวดมนต์ – พอลดมือลงแล้ว ทุกคนอยูใ่ นท่าตรงแล้วถอดหมวกเตรี ยมสวดมนต์ หมู่
บริ การสวดมนต์
4. สงบนิ่ง – เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง
5. ตรวจ – การตรวจในตอนนี้จะตรวจอะไรก็ได้ เช่นเครื่ องแบบ เล็บ ฟัน ความสะอาด
อื่นๆ (ผูก้ ากับเป็ นผูส้ ั่งก่อนจะให้ตรวจอะไร) แต่การตรวจในตอนปิ ดนั้น ให้ตรวจ
เครื่ องแบบอย่างเดียว เพราะเหตุวา่ ลูกเสื อเรี ยนมาเป็ นเวลานานแล้ว เครื่ องแต่งกายย่อมไม่
เรี ยบร้อยและจะต้องแต่งเครื่ องแบบกลับบ้าน ผ่านที่ชุมนุ มชนหลายแห่ง ถ้าไม่เรี ยบร้อย
อาจจะนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ กองลูกเสื อของตนได้
วิธีตรวจ ตามปกติผกู ้ ากับจะให้รองผูก้ ากับเป็ นผูต้ รวจแต่บางกรณี ผกู ้ ากับไม่อยูห่ รื อมีนอ้ ย
ผูก้ ากับจะให้นายหมู่ตรวจแทนก็ได้ ถ้ารองผูก้ ากับตรวจ รองผูก้ ากับที่จะไปตรวจนั้น
ต้องทาความเคารพ (วันทยหัตถ์)ผูก้ ากับเสี ยก่อน แล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสื อ พอไปถึงหน้า
หมู่ลูกเสื อที่จะรับตรวจนายหมู่สั่งลูกเสื อในหมู่ของตนว่า “หมู่สี......ตรง” ลูกเสื อทุกคนตรง
นายหมู่คนเดียวทาวันทยหัตถ์แล้วลดมือลงก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ทาวันทยหัตถ์แล้วราน
งายว่า “หมู่สี...พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว” เมื่อรายงานจบ ลดมือลงถอยหลังเข้าที่เดิม
ผูต้ รวจจะตรวจตัวนายหมู่ก่อน แล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไปขณะที่ตรวจลูกหมู่น้ นั ให้นายหมู่
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ตามไปด้วยเพื่อจะได้ทราบถึงข้อบกพร่ องของลูกหมู่ เมื่อตรวจครบทุกคนแล้ว นายหมู่
กลับเข้าที่ ทาวันทยหัตถ์ผตู ้ รวจอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนายหมู่จึงสั่งลูกหมู่พกั
รองผูก้ ากับที่ไปตรวจจะรายงานผลตรวจให้ผกู ้ ากับทราบ คนไหนตรวจเสร็ จก่อน
ก็ให้รายงานก่อนโดยไม่ตอ้ งรอกัน ถ้านายหมู่ตรวจเมื่อได้ยนิ คาสัง่ ผูก้ ากับสัง่ ว่า “นายหมู่
ตรวจ” ให้รองนายหมู่วงิ่ อ้อมด้านหลังหมู่ของตนไปยืนแทนที่นายหมู่และทาหน้าที่เสมือน
นายหมู่ ส่ วนนายหมู่ให้กา้ วออกมาข้างหน้าแถวของตน และทาหน้าที่เสมือนรองผูก้ ากับ
(วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผูก้ ากับตรวจ) และเมื่อตรวจเสร็ จแล้วให้ยนื รออยูก่ ่อน จนเห็น
ว่าทุกหมู่ตรวจเรี ยบร้อยแล้วจึงวิง่ เข้าแถวหน้ากระดานหน้าผูก้ ากับ (นายหมูบริ การอยูห่ วั
แถว) เพื่อรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวก่อน คนไหนจะ
รายงานให้กา้ วออกไปข้างหน้า 1 ก้าว พร้อมกับทาวันทยหัตถ์แล้วรายงานผลการตรวจ
เสร็ จแล้วลดมือลงถอยเข้าที่จนครบทุกคน แล้วผูก้ ากับจึงสั่งเข้าที่ เมื่อนายหมู่วงิ่ มาถึง ให้
รองนายหมู่วงิ่ อ้อมด้านหลังกลับเข้าที่ตามเดิม
จากนั้นผูก้ ากับอาจพูดอะไรอีกเล็กน้อยก็ได้แล้วสั่งแถวแยก โดยออกคาสั่งว่า
“แพ็ค - แยก” ให้ลูกเสื อทุกคนทาขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป
ข้อ 288 พิธีเข้าประจากองลูกเสื อสารอง
ในพิธีเข้าประจากองลูกเสื อสารอง หรื อเรี ยกว่าพิธีปฏิญาณตน หรื อเรี ยกว่าพิธีตอ้ นรับ
ลูกเสื อใหม่น้ นั ให้เป็ นหน้าที่ของกองลูกเสื อต่างกองต่างจัดทา มีอยู่ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 มี
กองลูกเสื ออยูก่ ่อนแล้ว และวิธีที่ 2 ยังไม่มีเป็ นการตั้งกองขึ้นใหม่ ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ก. มีกองลูกเสื ออยูก่ ่อนแล้ว
1. กองลูกเสื อสารอง ทาวงกลมใหญ่
2. หมวกที่ติดเครื่ องหมายลูกเสื อสารองแล้ว กับเครื่ องหมายลูกเสื อสารองที่จะติด
กระเป๋ าอยูท่ ี่ผกู ้ ากับ
3. ธงประจากอง (ถ้ามี) ให้รองผูก้ ากับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม
4. ลูกเสื อใหม่อยูน่ อกวงกลม (แต่งเครื่ องแบบครบเว้นแต่เครื่ องหมาย ลูกเสื อ
สารองที่จะติดกระเป๋ าเสื้ อกับหมวกอยูท่ ี่ผกู ้ ากับ) ด้านหลังของหมู่ที่ตนจะเข้าไปอยู่
5. ผูก้ ากับเรี ยกลูกเสื อใหม่เข้ามาในวงกลมหน้าผูก้ ากับ(หากหลายคนให้เข้าแถว
หน้ากระดาน)
6. ผูก้ ากับสอบถามลูกเสื อใหม่ ดังนี้
ผูก้ ากับ
“เจ้าต้องการเป็ นลูกเสื อสารองใช่ไหม”
ลูกเสื อใหม่
“ใช่ครับ”
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ผูก้ ากับ

“เจ้าเข้าใจกฎ คาปฏิญาณ การทาความเคารพและการทาแกรนด์
ฮาวล์หรื อไม่”
ลูกเสื อใหม่
“ข้าเข้าใจและปฏิบตั ิได้”
ผูก้ ากับ
“กฎมีวา่ อย่างไร”
ลูกเสื อใหม่
“ข้อ 1 ลูกเสื อสารองทาตามลูกเสื อรุ่ นพี่”
“ข้อ 2 ลูกเสื อสารองไม่ทาตามใจตนเอง”
ผูก้ ากับ
“ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หือไม่วา่ ”
“ข้อ 1 เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย”์
“ข้อ 2 เจ้าจะยึดมัน่ ในกฎของลูกเสื อสารองและบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผูอ้ ื่นทุกวัน”
ลูกเสื อใหม่
ทาวันทยหัตถ์ “ข้าสัญญาว่า”
“ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย”์
“ข้อ 2 ข้าจะยึดมัน่ ในกฎของลูกเสื อสารองและบาเพ็ญประโยชน์
ต่อผูอ้ ื่นทุกวัน”
ผูก้ ากับ
“เจ้าจงรักษาคามัน่ สัญญาของเจ้าไว้ให้มนั่ ต่อไปบัดนี้เจ้าได้เข้า
เป็ นลูกเสื อสารอง และเป็ นสมาชิกผูห้ นึ่งของคณะพี่นอ้ งลูกเสื อ
แห่งโลกอันยิง่ ใหญ่แล้ว”
ลูกเสื อลดมือลง
7. ผูก้ ากับมอบเครื่ องหมายลูกเสื อสารองสาหรับติดกระเป๋ าและมอบหมวกให้
ลูกเสื อมาสวมเอง ลูกเสื อทาวันทยหัตถ์และลดมือลง แล้วสัมผัสมือกับผูก้ ากับ
ในกรณี ที่ผกู ้ ากับกลุ่มเป็ นประธาน หรื อเชิญผูอ้ ื่นเป็ นประธาน ก็ควรให้
ทาหน้าที่แทนผูก้ ากับตามข้อ 7 นี้
8. เสร็ จแล้ว ลูกเสื อใหม่ทากลับหลังหัน ทาความเคารพลูกเสื อเก่าด้วยท่า
วันทยหัตถ์ ลูกเสื อเก่ารับการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์เช่นกัน แล้วลดมือลงพร้อม
กัน(โดยไม่ตอ้ งสั่ง)
9. ผูก้ ากับสัง่ ลูกเสื อใหม่เข้าประจาหมู่ โดยสัง่ ว่า “ลูกเสื อใหม่เข้าประจาหมู่ - วิง่ ”
ลูกเสื อใหม่วงิ่ เข้าประจาหมู่ของตน (ซึ่ งจัดแบ่งไว้เรี ยบร้อยแล้ว)
10. เสร็ จสิ้ นด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์
ข. ยังไม่มีกองลูกเสื อ
1. ลูกเสื อใหม่ท้ งั หมดเข้าแถวเป็ นแถวตอนหมู่หน้าผูก้ ากับ แต่งเครื่ องแบบ
ครบถ้วนเว้นแต่เครื่ องหมายลูกเสื อสารองที่จะติดกระเป๋ าเสื้ อกับหมวกอยูท่ ี่ผกู ้ ากับ
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2. หมวกที่ติดเครื่ องหมายลูกเสื อสารองแล้ว กับเครื่ องหมายลูกเสื อสารองที่จะติด
กระเป๋ าเสื้ ออยูท่ ี่ผกู ้ ากับ
3. ธงประจากอง (ถ้ามี) ให้รองผูก้ ากับถือไว้ในท่าตรงนอกวงกลม
4. ผูก้ ากับเรี ยกลูกเสื อใหม่ออกมายืนหน้าผูก้ ากับครั้งละหมู่โดยออกคาสัง่ ว่า “หมู่
สี ....” ให้หมู่สีน้ นั ออกมายืนเป็ นแถวหน้ากระดาน
5. ผูก้ ากับสอบถามลูกเสื อใหม่ (เหมือนอย่างมีกองลูกเสื ออยูก่ ่อนแล้ว)
6. เมื่อผูก้ ากับหรื อประธานมอบเครื่ องหมายและหมวกและสัมผัสมือกับลูกเสื อ
ใหม่แล้ว ให้ลูกเสื อใหม่ไปเข้าแถวเตรี ยมเป็ นรู ปวงกลม (หมายความว่า เมื่อทุก
หมู่เข้าแถวเรี ยบร้อยแล้ว จะเป็ นรู ปวงกลมล้อมรอบผูก้ ากับ โดยออกคาสั่งว่า
“ลูกเสื อใหม่เข้าประจาที่ - วิง่ ” ลูกเสื อใหม่วงิ่ เข้าที่ของตน (ซึ่ งผูก้ ากับนัดหมายไว้
ก่อนแล้ว)
7. เสร็ จสิ้ นด้วยการทาแกรนด์ฮาวล์
หมายเหตุ
1. ขณะที่ลูกเสื อกล่าวคาปฏิญาณต่อหน้าผูก้ ากับนั้นผูก้ ากับทาวันทยหัตถ์(2 นิ้ว)
ส่ วนรองผูก้ ากับหรื อผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื ออื่น ๆ ทารหัสลูกเสื อ 3 นิ้ว
2. ลูกเสื อผูใ้ ดกระทาพิธีปฏิญาณตนแล้ว ขณะที่ลูกเสื อใหม่กล่าวคาปฏิญาณนั้น
ต้องทาวันทยหัตถ์ดว้ ย ลูกเสื อผูใ้ ดยังไม่ได้ปฏิญาณตนไม่ตอ้ งทาคงยืนตรงเฉย ๆ
3. การสั่งให้แถวแยก หมายความว่าแยกไปเรี ยนวิชาอื่นก่อนให้สั่งว่า “แพ็ค- แยก”
หรื อ “กอง-แยก” ลูกเสื อทาขวาหันแล้วแยกไป
4. การสั่งให้เลิกแถว หมายความว่าเลิกจากการเรี ยนแล้ว หรื อ ปิ ดการประชุมให้
สัง่ ว่า “แพ็ค-เลิก” หรื อ “กอง-เลิก” ลูกเสื อทาวันทยหัตถ์ (วันทยาวุธ) แล้วขวาหัน
เลิกแถวไป
ข้อ 289 พิธีประดับดาวดวงที่ 1
พิธีประดับดาวดวงที่ 1ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. กองลูกเสื อสารองทาเป็ นรู ปวงกลมใหญ่
2. ผูก้ ากับลูกเสื อสารองอยูก่ ลางวงกลม มีรองผูก้ ากับยืนอยูน่ อกวงกลมหลังผูก้ ากับ
3. หมวกที่ติดดาวดวงที่ 1 แล้ว อยูท่ ี่ผกู ้ ากับ
4. ผูก้ ากับประกาศให้กองรู ้วา่ จะกระทาพิธีประดับดาวดวงที่ 1
5. ผูก้ ากับเรี ยกลูกเสื อที่จะได้ดาวดวงที่ 1 มายืนหน้าผูก้ ากับ (ซึ่ งขณะนั้นต่างก็ยนื อยูใ่ นหมู่
ของตน)
6. ผูก้ ากับอธิ บายความหมายของดาวดวงที่ 1 ให้ลูกเสื อที่จะได้รับทราบแล้วสั่งสอน
7. ผูก้ ากับมอบหมวกให้ลูกเสื อ ลูกเสื อรับไปสวมเองแล้วทาวันทยหัตถ์ผกู ้ ากับ
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8. ผูก้ ากับแสดงความยินดีดว้ ยการสัมผัสมือกับลูกเสื อ
9. ลูกเสื อที่ได้รับทากลับหลังหัน วิง่ เข้าประจาหมู่ของตน
10. ลูกเสื อในหมู่ของตน (เฉพาะในหมู่ที่ลูกเสื อได้รับดาวเท่านั้น) ต่างก็มาแสดงความยินดี
ด้วยการสัมผัสมือ เสร็ จพิธี ไม่มีแกรนด์ฮาวล์
ข้อ 290 พิธีประดับดาวดวงที่ 2
พิธีประดับดาวดวงที่ 2 ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. กองลูกเสื อสารองทาเป็ นรู ปวงกลมใหญ่
2. ผูก้ ากับลูกเสื อสารองอยูก่ ลางวงกลม มีรองผูก้ ากับยืนอยูน่ อกวงกลมหลังผูก้ ากับ
3. หมวกที่ติดดาวดวงที่ 2 แล้ว อยูท่ ี่ผกู ้ ากับ
4. ลูกเสื อที่จะได้ดาวดวงที่ 2 มายืนหน้าผูก้ ากับในแถววงกลม (แม้จะมีหลายหมู่หลายคนก็
ให้มายืนรวมกันหน้าผูก้ ากับ)
5. ผูก้ ากับอธิ บายความหมายของดาวดวงที่ 2 ให้ลูกเสื อที่จะได้รับทราบแล้วสั่งสอน
6. ผูก้ ากับสั่งให้ลูกเสื อที่จะได้รับทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพื่อเป็ นที่แน่ใจ
ว่า เจ้ายังจาปฏิญาณของเจ้าได้ ขอให้เจ้าทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง” และลูกเสื อที่ได้รับก็
กล่าวคาปฏิญาณ
7. ผูก้ ากับมอบหมวกให้ลูกเสื อ ลูกเสื อรับไปสวมเองแล้วทาวันทยหัตถ์ผกู ้ ากับ
8. ผูก้ ากับแสดงความยินดีดว้ ยการสัมผัสมือกับลูกเสื อ
9. ลูกเสื อที่ได้รับดาวดวงที่ 2 ทากลับหลังหัน วิง่ เข้าที่ของตน (คือหน้าผูก้ ากับ ไม่ใช่หมู่
ของตน)
10. กองลูกเสื อแสดงความยินดีดว้ ยการทาแกรนด์ฮาวล์ ลูกเสื อที่ได้รับดาวดวงที่ 2 เป็ นผู้
ร้อง “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” (ถ้าหลายคน ก็ให้ร้องพร้อมกันทั้งหมด)
พิธีประดับดาวดวงที่ 3
1. จัดลูกเสื อที่จะรับดาวดวงที่ 3 ให้ยนื อยูใ่ นแถววงกลมติดกับนายหมู่บริ การทางด้านขวา
ตรงหน้าผูก้ ากับ
2. กองลูกเสื อสารองทาแกรนด์ฮาวล์ นายหมู่บริ การเป็ นผูร้ ้อง “จงทาดี- จงทาดี-จงทาดี”
3. หมวกที่ติดดาวดวงที่ 1,2 และ 3 แล้วอยูท่ ี่ผกู ้ ากับ
4. ผูก้ ากับเรี ยกลูกเสื อที่จะรับดาวดวงที่ 3 ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหน้าผูก้ ากับเป็ นแถว
หน้ากระดาน แถวละไม่เกิน 6 คน
5. ผูก้ ากับอธิ บายความหมายของดาวดวงที่ 3 และให้โอกาสสั่งสอนแล้วสั่งให้ลูกเสื อกล่าว
ทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง
6. ผูก้ ากับมอบหมวกให้ลูกเสื อ ลูกเสื อรับไปสวมเองแล้วทาความเคารพผูกากับ ผูก้ ากับ
แสดงความยินดีดว้ ยการสัมผัสมือกับลูกเสื อ
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7. ลูกเสื อที่ได้รับดาวดวงที่ 3 ทากลับหลังหัน วิง่ เข้าที่ของตน
8. ลูกเสื อทุกคนในวงกลม สัมผัสมือแสดงความยินดีกบั ลูกเสื อที่ได้รับดาวดวงที่ 3 (ให้
เวียนจากซ้ายไปขวา)
9. กองลูกเสื อสารองทาแกรนด์ฮาวล์แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ให้ลูกเสื อที่ได้รับดาว
ดวงที่ 3 เป็ นผูร้ ้อง “จงทาดี-จงทาดี-จงทาดี” พร้อม ๆ กัน
ข้อ 291 พิธีส่งลูกเสื อสารองไปเป็ นลูกเสื อสามัญ
พิธีส่งลูกเสื อสารองไปเป็ นลูกเสื อสามัญให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. กองลูกเสื อสารองทารู ปวงกลมใหญ่ กองลูกเสื อสามัญทารู ปเกือกม้า
2. ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจจะใช้เชื อก ไม้พลอง หรื อโรยปูนขาวไว้ก็ได้)
3. กองลุกเสื อทั้งสองมีธงประจากองและป้ ายคาขวัญของตนและอยูใ่ นแดนของตน ให้รอง
ผูก้ ากับเป็ นคนถือไว้
4. กองลูกเสื อสารองทาแกรนด์ฮาวล์
5. ผูก้ ากับลูกเสื อสารองอธิ บายความหมายของการจะทาพิธีส่งให้กองทราบ
6. ผูก้ ากับเรี ยกลูกเสื อสารองเรี ยกลูกเสื อที่จะส่ งออกมายืนหน้าผูก้ ากับ แล้วอบรมสั่งสอน
ในการที่จะจากไปแล้วทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพื่อเป็ นที่แน่ใจว่า เจ้ายังจา
คาปฏิญาณของเจ้าได้ขอให้เจ้าทบทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง” แล้วลูกเสื อก็กล่าวคา
ปฏิญาณ
7. ลูกเสื อกลับหลังหัน ไปร่ าลาลูกเสื อเฉพาะในหมู่ของตน โดยการสัมผัสมือแล้วกลับมา
ยืนหน้าผูก้ ากับกองลูกเสื อไชโยให้แก่เขาสามครั้ง
8. ผูก้ ากับลูกเสื อสารองสั่งเปิ ดทางเพื่อนาลุกเสื อออกไปหาผูก้ ากับลุกเสื อสามัญที่เส้นกั้น
แดน
9. ผูก้ ากับลูกเสื อสารองจะแนะนาและฝากฝังลูกเสื อสารองกับผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ แล้วนา
ลูกเสื อสารองข้ามเขตแดนไป (ถ้าหากลูกเสื อสารองผูใ้ ดได้รับเครื่ องหมายเสื อเผ่นก็ให้
กระโดดข้าม)
10. ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญนาลูกเสื อสารองผูน้ ้ นั ไปแนะนาให้รู้จกั นายหมู่ของหมู่ที่ลูกเสื อจะ
เข้าไปอยู่
11. นายหมู่ลูกเสื อสามัญแนะนาให้ลูกเสื อสารองรู ้จกั กับลูกเสื อสามัญในหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่
นั้น
12. พิธีเสร็ จสิ้ นด้วยการเปล่งเสี ยงร้องของลูกเสื อสามัญหรื อไชโยสามครั้ง
พิธีลูกเสื อสามัญ
ข้อ 292 พิธีเปิ ดกองลูกเสื อสามัญ สามัญรุ่ นใหญ่
พิธีเปิ ดกองลูกเสื อสามัญ สามัญรุ่ นใหญ่ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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เปิ ด – เชิญธงขึ้น-สวดมนต์-สงบนิ่ง-ตรวจ-แยก
1. เปิ ด-ผูก้ ากับยืนอยูห่ ลังเสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควร เรี ยกลูกเสื อเข้าแถวรู ปครึ่ ง
วงกลม
2. เชิญธงขึ้น-เมื่อลูกเสื อเข้าแถวเรี ยบร้อยแล้วผูก้ ากับสั่งลูกเสื อ “กองตรง” แล้วลุกเสื อที่เป็ น
หมู่บริ การหรื อทาหน้าที่หมู่บริ การ 2 คนเข้าไปเชิ ญธง (ให้ปฏิบตั ิดงั เช่นการเชิ ญธงเปิ ดกอง
ลูกเสื อสารอง) แต่ถา้ ลูกเสื อมีพลอง ก็ให้เปลี่ยนจากคาสั่งที่วา่ “กอง-วันทยหัตถ์”เป็ น
“กอง – วันทยา-วุธ” และคาว่า “มือลง” เป็ น “เรี ยบ -อาวุธ”
3. สวดมนต์- พอลดมือลง (หรื อเรี ยบอาวุธ) แล้วทุกคนอยูใ่ นท่าตรงแล้วถอดหมวก เตรี ยม
ตัวสวดมนต์หมู่บริ การนาสวดมนต์
แต่ถา้ ลูกเสื อมีพลอง ให้ยกพลองมาวางไว้ก่ ึงกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลอง
ส่ วนบนพิงแขนซ้าย ซึ่ งงอเป็ นมุมฉากรอรับอยูแ่ ล้ว
4. สงบนิ่ง – เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่ง
5. ตรวจ-การตรวจให้ปฏิบตั ิดงั เช่นการเปิ ดประชุมกองลูกเสื อสารอง
แต่ลูกเสื อมีพลองให้สั่งทาวันทยาวุธ แล้วนายหมู่กา้ วออกมาข้างหน้า 1 ก้าว เมื่อ
รายงานว่า “หมู่...พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว” ให้ถอยหลังเข้าที่แล้วสัง่ “เรี ยบอาวุธ” และ
ลูกเสื อทุกคนยังคงอยูใ่ นท่าตรงเสร็ จจากตรวจแล้ว ให้นายหมู่สั่ง “วันทยาวุธ” อีกครั้งและ
“เรี ยบอาวุธ” จากนั้นนายหมู่สั่งพัก
ข้อ 293 พิธีเข้าประจากองลูกเสื อสามัญ
พิธีเข้าประจากองลูกเสื อสามัญ หรื อที่เรี ยกว่าพิธีปฏิญาณตนนี้ให้เป็ นหน้าที่ของกอง
ลูกเสื อต่างกองต่างจัดทาและให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. จัดลูกเสื อเก่า (คือลูกเสื อที่ได้ปฏิญาณตนแล้ว) อย่างน้อย 6 คน เป็ นผูแ้ ทนคณะลูกเสื อ
แห่งชาติเข้าแถวหน้ากระดาน และลูกเสื อใหม่ (คือลูกเสื อที่จะปฏิญาณตน) เข้าแถวหน้า
กระดานเหมือนกันอยูห่ ลังลูกเสื อเก่า (ลูกเสื อเก่าและลูกเสื อใหม่มีพลอง)
2. ผูก้ ากับยืนอยูห่ น้าแถว มีรองผูก้ ากับยืนอยูด่ า้ นขวามือของผูก้ ากับเพื่อรับฝากพลองกับ
หมวกของลูกเสื อใหม่
3. ผูก้ ากับเรี ยกลุกเสื อใหม่ (สมมุติวา่ ลูกเสื อใหม่ชื่อนายแดง รักไทย) ว่า “นายแดงรักไทย
มาแล้วหรื อยัง” ถ้านายแดง รักไทย เคยเป็ นลูกเสื อสารองมาก่อนก็ให้เรี ยกว่า “ลูกเสื อแดง
รักไทย” นายหมู่ที่อยูห่ วั แถวลูกเสื อผูน้ ้ นั ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว ทาวันทยาวุธพร้อมกับ
ขานว่า “มาแล้ว” และให้นายหมู่เรี ยกชื่อซ้ าอีกว่า “นายแดง รักไทย” นายแดง รักไทย ขาน
รับว่า “อยู”่ แล้ววิง่ ออกมามอบพลองกับหมวกไว้ที่รองผูก้ ากับ (เวลาที่วงิ่ ให้วงิ่ ไปด้านซ้าย
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ของแถว) แล้วไปยืนหน้าผูก้ ากับเป็ นแถวหน้ากระดานที่ละคนจนหมดหมู่ (ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่
ควรเกิน 8 คน) เมื่อหมดคนในหมู่แล้วให้นายหมู่วงิ่ ไปอยูห่ วั แถว
4. ผูก้ ากับเริ่ มทาการสอบถามดังนี้
ผูก้ ากับ
“เจ้าเข้าใจหรื อไม่วา่ คามัน่ สัญญาของเจ้าคืออะไร”
ลูกเสื อใหม่
“ข้าเข้าใจว่าคือข้าสัญญาว่า จะทาอย่างไรแล้ว ต้องทาเหมือนปากพูดทุก
อย่าง”
ผูก้ ากับ
“ถ้าเช่นนั้นจะให้เชื่อได้หรื อไม่วา่ ”
“ข้อ 1 เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย”์
“ข้อ 2 เจ้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ”
“ข้อ 3 เจ้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ”
ลูกเสื อใหม่
แสดงรหัส
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ”
(ขณะที่ลูกเสื อใหม่กล่าวคาปฏิญาณนี้ลูกเสื อเก่าและลูกเสื อใหม่ที่ได้
ปฏิญาณตนแล้วให้ยกไม้พลองมาวางไว้ก่ ึงกลางระหว่างเท้าทั้งสองพลอง
ส่ วนบนพิงแขนซ้ายซึ่ งงอเป็ นมุมฉากรอรับอยูแ่ ล้ว แสดงรหัส
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและลูกเสื อที่อยูใ่ นบริ เวณนั้นแสดงรหัสด้วย)
ผูก้ ากับ
“เจ้าจงรักษาคามัน่ สัญญาของเจ้าไว้ให้มนั่ ต่อไป บัดนี้ เจ้าได้เข้าเป็ น
ลูกเสื อสามัญและเป็ นสมาชิกผูห้ นึ่งของคณะพี่นอ้ งลูกเสื อแห่งโลกอัน
ยิง่ ใหญ่”
5. เมื่อสิ้ นคาผูก้ ากับในข้อ 4 ให้รองผูก้ ากับนาพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสื อใหม่
6. เมื่อลูกเสื อใหม่รับพลองและหมวกเรี ยบร้อยแล้ว นายหมู่สั่งว่า “ลูกเสื อใหม่ กลับหลัง
หัน” ลูกเสื อใหม่รวมทั้งนายหมู่ทากลับหลังหัน แล้วนายหมู่สั่งต่อลูกเสื อใหม่ ทาความ
เคารพลูกเสื อเก่า “วันทยาวุธ” ทั้งลูกเสื อใหม่และลูกเสื อเก่าทาวันทยาวุธพร้อมกัน นาย
หมู่สั่งว่า “เรี ยบอาวุธ” เมื่อทุกคนเรี ยบอาวุธแล้ว
7. ผูก้ ากับสั่งว่า “ลูกเสื อใหม่-เข้าประจาหมู่-วิง่ ” ให้นายหมู่ลูกเสื อวิง่ เข้าประจาที่(ที่เดิม)
8. เมื่อทุกคนได้ทาพิธีปฏิญาณตนหมดแล้ว ผูก้ ากับจัดให้แถวหันหน้าไปทางจังหวัดพระ
นคร ถ้าอยูก่ รุ งเทพมหานครให้หนั หน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง ผูก้ ากับวิง่ ไปอยูห่ น้า
แถวแล้วสัง่ ว่า “ลูกเสื อ ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วันทยาวุธ”
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ลูกเสื อทุกคนทาวันทยาวุธ ผูก้ ากับกล่าวนา “พระบาทสมเด็จพระเจ้ายูห่ วั ทรงพระเจริ ญ”
ให้ลูกเสื อทุกคนในที่น้ นั รับ “ไชโย” พร้อมกัน 3 ครั้ง แล้วจึงสั่ง “เรี ยบอาวุธ” แล้วสั่งแถว
ลูกเสื อกลับที่เดิม แล้วจึงสั่งเลิกแถว
หมายเหตุ
ไม้พลองมีลกั ษณะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ยาว 150 ซม. ใต้หวั ไม้พลอง
ลงมา 20 ซม. ให้เจาะรู ร้อยเชือกสาหรับรวมกระโจมได้ ใต้รูเจาะร้อยเชือกลงมา
อีก 5 ซม. ให้ขีดหมายเป็ นเครื่ องหมายวัดตามมาตราเมตริ กให้อ่านได้ทุก
เซนติเมตรจนถึง 75 เซนติเมตร
ข้อ 294 พิธีส่งลูกเสื อสามัญไปเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
พิธีส่งลูกเสื อสามัญไปเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
จัดลูกเสื อให้เข้าแถวเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม 2 วง คือลูกเสื อสามัญวงหนึ่งและลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่อีกวงหนึ่งหันหน้าเข้าหากันระยะห่างกันพอสมควร ตรงกลางระหว่างแดน
ทั้งสองนั้นจะมีผกู ้ ากับกลุ่มลูกเสื อ ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อสามัญและผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ยนื อยู่ ถ้าไม่มีผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จะให้รองผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
แทนก็ได้ และมีนายหมู่ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ที่จะรับตัวลูกเสื อใหม่ยนื อยูด่ ว้ ย ในการนี้จะ
จัดให้มีธงประจากองลูกเสื อสามัญและธงประจากองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อยูท่ างแดนของ
ตนด้วยก็ได้ ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญนาลูกเสื อที่จะมอบตัวให้เป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มายืน
ตรงหน้าผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แล้วกล่าวว่า “ข้านา...........(ออกนามลูกเสื อ) ซึ่งเป็ น
ลูกเสื อสามัญหลายปี แล้วมามอบให้อยูใ่ นกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ท่านจะรับไว้ได้
หรื อไม่”
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ตอบว่า
“ข้าพร้อมที่จะรับ......(ออกนามลูกเสื อ) ไว้ในกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่” แล้วหันไปพูดกับ
ลูกเสื อใหม่วา่
“ขณะนี้ เจ้ามีอายุที่จะเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แล้ว เจ้าเต็มใจที่จะเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่ในกองของเราหรื อ”
ลูกเสื อใหม่ “ข้าเต็มใจ”
ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อพูดกับลูกเสื อใหม่
“การที่เจ้าจะเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่น้ นั เจ้ามีหน้าที่สาคัญอีกขั้นหนึ่งที่จะต้องปฏิบตั ิ
ต่อไป ข้าได้เห็นผลงานอันดีที่เจ้าได้ปฏิบตั ิมาแล้ว และภูมิใจที่จะได้เห็นความสาเร็ จของ
เจ้าในกิจการลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ในอนาคต”
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่พดู กับลูกเสื อใหม่
ในนามของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ข้ายินดีรับเจ้าไว้ในกองของเรา”
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กล่าวแล้วสัมผัสมือกับลูกเสื อใหม่แล้วนาไปมอบตัวกับนายหมู่ นายหมู่นาลูกเสื อ
ใหม่ไปยังหมู่ของตน
พิธีลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
ข้อ 295 พิธีเข้าประจากองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
พิธีเข้าประจากองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่จดั แถวเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ยนื ใน
ครึ่ งวงกลม ส่ วนลูกเสื อใหม่ยนื อยูน่ อกครึ่ งวงกลมหลังหมู่ของตนที่จะเข้าไปอยู่ ครั้นแล้ว
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เรี ยกลูกเสื อใหม่เข้ามายืนตรงหน้า ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่แล้ว ถามว่า “..............(ออกชื่อลูกเสื อใหม่) ....เต็มใจที่จะปฏิญาณตนเป็ นลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่หรื อ”
ลูกเสื อใหม่ “ข้าเต็มใจ”
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ “เจ้าเข้าใจหรื อไม่วา่ การที่เข้ามาเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
จะต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสื อรุ่ นน้องในกลุ่มลูกเสื อของเราต้องแสดงให้
เห็นความก้าวหน้าในชีวิตลูกเสื อของเจ้าและต้องปฏิบตั ิตนตามกฎและคาปฏิญาณของลุก
เสื อทุกเมื่อ”
ลูกเสื อใหม่ “ข้าทราบละปฏิบตั ิได้”
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ “เจ้าพร้อมที่จะยืน่ ยันและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณแล้วหรื อ”
ลูกเสื อใหม่ “ข้าพร้อมแล้ว”
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ “ขอให้เจ้าทบทวนคาปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง”
ลูกเสื อใหม่ “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ”
(ลูกเสื อทุกคนที่อยูใ่ นพิธีตอ้ งแสดงรหัสของลูกเสื อและจะเอามือลงต่อเมื่อลูกเสื อกล่าวจบ)
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ “ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่า เจ้าจะปฏิบตั ิตามคาสัญญาที่เจ้าได้
กล่าวไว้”
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ติดอินทรธนูให้กบั ลูกเสื อใหม่แล้วกล่าวว่า
“บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็ นลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และเป็ นสมาชิกผูห้ นึ่งของคณะพี่นอ้ งลูกเสื อแห่ง
โลกอันยิง่ ใหญ่แล้ว ขอให้เจ้าปฏิบตั ิหน้าที่ของลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่และมีความสุ ขความ
เจริ ญตลอดกาลนาน”

47
(ในโอกาสนี้ผกู ้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่อาจมอบบัตรประจาตัว หรื อ
เครื่ องหมายอื่น ผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อและผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อจะแสดงความยินดีต่อลูกเสื อ
ใหม่ดว้ ยก็ได้)
ลูกเสื อใหม่กลับหลังหันไปแสงความเคารพต่อกองลูกเสื อด้วยท่าวันทยหัตถ์ แล้ว
กลับเข้าประจาหมู่ของตน
หมายเหตุ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ให้ใช้ไม้ง่ามแทนไม้พลอง
พิธีลูกเสื อวิสามัญ
ข้อ 296 พิธีส่งลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ไปเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ
พิธีส่งลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ไปเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญนี้เป็ นพิธีการที่เมื่อลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่มีอายุที่จะเป็ นลูกเสื อวิสามัญได้แล้ว
พิธีน้ ีไม่จาเป็ นเสมอไปที่จะให้กองลูกเสื อวิสามัญมาร่ วมพิธีท้ งั กอง แต่ก็ควรมี
ลูกเสื อวิสามัญบ้างส่ วนสาคัญนั้นประกอบด้วยพี่เลี้ยง 2 คน กับผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ
กองลูกเสื อวิสามัญรุ่ นใหญ่จดั เป็ นรู ปครึ่ งวงกลม ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ยนื
กลาง ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญและพี่เลี้ยง 2 คนยืนหลัง ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่หนั
หน้าเข้าสู่ กองลูกเสื อ ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่นาลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่มามอบตัวผู ้
กากับลูกเสื อวิสามัญ
ผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ “.........(ออกชื่ อลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่) ได้เป็ นลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่มา...ปี และปั จจุบนั นี้ โตพอที่จะเป็ นลูกเสื อวิสามัญได้แล้วข้าขอเสนอให้เป็ น
ผูส้ มัครใหม่ และข้าหวังว่าท่านคงจะรับไว้เป็ นเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญพูดกับผูส้ มัครใหม่ “เจ้าเต็มใจจะฝึ กอบรมในกองลูกเสื อ
วิสามัญหรื อ” ผูส้ มัครใหม่ “ข้าเต็มใจ”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “ถ้าเช่นนั้นกองลูกเสื อวิสามัญก็เต็มใจที่จะรับเจ้าเข้าไว้”
ผูก้ ากับกลุ่มพูดกับผูส้ มัครใหม่ “ในฐานะที่ขา้ เป็ นผูน้ าของกลุ่ม ข้ามีความยินดีที่
เจ้าจะได้กา้ วหน้าต่อไปและขอให้เจ้าจงสาเร็ จในกิจการลูกเสื อวิสามัญ”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “ข้าขอมอบแถบที่ไหล่สีเหลืองและสี เขียวให้แก่เจ้า ซึ่ งเป็ น
แถบสี แทนลูกเสื อสารอง และลูกเสื อสามัญในกระบวนการลูกเสื อส่ วนแถบสี แดงแทน
ลูกเสื อวิสามัญ ยังไม่ได้มอบให้ท้ งั นี้เป็ นเครื่ องเตือนใจว่า ต่อไปเจ้าจะต้องเตรี ยมตัวเพื่อ
เข้าเป็ นสมาชิกอันสมบูรณ์ในกองลูกเสื อวิสามัญ ซึ่ งในขณะนี้ขา้ เชื่อว่าพี่เลี้ยงของเจ้าจะได้
ช่วยให้เจ้าได้สาเร็ จผลในความปรารถนาของเจ้า”
(พี่เลี้ยงสัมผัสมือกับผูส้ มัครใหม่)
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ผูส้ มัครใหม่พร้อมกับพี่เลี้ยงทั้ง 2 คน กลับหลังหัน หันหน้าสู่ กองลูกเสื อสามัญรุ่ น
ใหญ่และทาความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ กองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่แสดงการเคารพตอบ
พร้อมกับเปล่งเสี ยงแสดงความยินดี
ข้อ 297 การสารวจตัวเองของผูท้ ี่เข้าเป็ นลูกเสื อวิสามัญ
การสมัครเข้าเป็ นลูกเสื อวิสามัญ เริ่ มต้นด้วยการสารวจตัวเองก่อนดังต่อไปนี้
ก. เมื่อเรามีอายุมากขึ้น วันเวลาก็ยงิ่ ผ่านไปเร็ วขึ้น เมื่อคิดดูจะเห็นว่าชีวติ ของคนเรานั้นสั้น
มาก และในไม่ชา้ ก็จะสิ้ นสุ ดลง ลูกเสื อวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า
1. ฉันได้ใช้เวลาในชีวติ ของฉันให้เป็ นประโยชน์สมกับที่ได้เกิดมาแล้วหรื อ
2. ฉันได้ปล่อยเวลาให้หมดไปโดยไม่ได้ทาอะไรให้เป็ นประโยชน์เลยหรื อ
3. ฉันกาลังทาอะไรอยูท่ ี่ไม่เป็ นประโยชน์แก่ใครเลยหรื อ
4. ฉันเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรื อหาเงินหรื อหาทางก้าวหน้าให้แก่ตนเองมาก
เกินไปโดยมิได้พยายามช่วยเหลือผูอ้ ื่นหรื อ
5. ฉันเคยทาร้ายหรื อทาให้ใครเดือดร้อนบ้างหรื อไม่ ฉันทาอะไรเพื่อแก้ไขสิ่ งที่ฉนั ผิดไป
แล้วได้บา้ ง
6. ฉันเคยได้ช่วยเหลือใครบ้างในชีวติ ของฉัน มีใครอีกหรื อไม่ที่ฉนั จะช่วยได้
ข. คติพจน์ของลูกเสื อวิสามัญ คือ “บริ การ” ฉะนั้นถ้าได้เข้าร่ วมเป็ นลูกเสื อวิสามัญก็คงจะ
ได้มีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมและทางานเกี่ยวกับบริ การต่าง ๆ ซึ่ งถ้าฉันมิได้เป็ นลูกเสื อ
วิสามัญฉันก็จะไม่มีโอกาสเช่นนั้น ลูกเสื อวิสามัญจึงควรถามตนเองว่า
1. ฉันเข้ามาเป็ นลูกเสื อวิสามัญเพื่อความสนุกสนานที่จะได้เท่านั้นหรื อ
2. ฉันตั้งใจจะบริ การโดยการเสี ยสละอย่างจริ งใจหรื อไม่
3. ฉันเข้าใจความหมายของคาว่า “บริ การ” อย่างไร
4. ฉันทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อนในงาน แผนงานหรื อกระทาการใด ๆ ของฉันบ้างหรื อไม่
5. บริ การอะไรที่ฉนั ทาได้อย่างดีที่สุด ที่บา้ น ที่ทางานและในเวลาว่างของฉัน
ค. บริ การ ไม่ใช่เรื่ องของเวลาว่างเท่านั้น บริ การเป็ นทัศนคติแห่งชีวิต ซึ่ งมีช่องทางที่จะ
แสดงออกมาด้วยความสมัครใจของเราเอง เราไม่ได้ทางานเพื่อนายจ้างใด ๆ ที่เรา
ให้บริ การเพราะเรามีจิตใจสู งการกระทาเช่นนี้แสดงว่าเราเป็ นลูกผูช้ าย เนื่องจาก
ความสาเร็ จการให้บริ การย่อมแล้วแต่นิสัยใจคอของเราเองเป็ นสาคัญ ฉะนั้นจึงต้องบังคับ
ตัวเองให้อยูใ่ นวินยั เพื่อว่าเราจะได้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น
1. ฉันจะเพียรพยายามที่จะละหรื อจะเลิกนิสัยชัว่ ทั้งหลายที่ได้มีมาแต่ก่อนแล้วหรื อ
2. อะไรที่เป็ นจุดอ่อนในนิสัยใจคอของฉันบ้าง
3. ฉันมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื่ อตรงต่อครอบครัว
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูน้ อ้ ย กระบวนการลูกเสื อ เพื่อนของฉันและตัวของฉันเองหรื อไม่
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4. ฉันเป็ นผูม้ ีเกียรติ มีสัจจะ และเชื่อถือได้จริ งหรื อ
5. ฉันมีใจหนักแน่น ร่ าเริ ง และมีความเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ื่น หรื อ
6. ฉันมีสติ และประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจหรื อ
7. ฉันมีความมานะ อดทน ที่จะยืนหยัดในเมื่อโชคไม้เข้าข้างฉัน หรื อ
8. ฉันเป็ นตัวของฉันเอง หรื อฉันยอมเอาให้ผอู้ ื่นชักจูงไป
9. ถ้าฉันมีใจเข้มแข็งพอที่จะหลีกเลี่ยงจากสิ่ งเย้ายวนต่าง ๆ เช่น การพนัน สุ รา นารี หรื อ
10. ถ้าฉันมีขอ้ บกพร่ องในสิ่ งเหล่านี้ประการใด ฉันตกลงใจ ณ บัดนี้หรื อไม่วา่ ฉันจะทา
ตัวให้ดีที่สุดที่จะแก้ไขข้อบกพร่ องเหล่านั้น และสลัดให้สิ้นไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั หลาย
จงดลบันดาลให้มีกาลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างลูกผูช้ ายสมเป็ นพลเมืองดีและเพื่อเป็ น
กาลังของชาติบา้ นเมืองข้าสื บไป
ข้อ 298 พิธีรับเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ
พิธีรับเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญ ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ให้กองลูกเสื อวิสามัญยืนเป็ นรู ปครึ่ งวงกลมเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญยืนอยูห่ ลังนอก
วงกลม ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญยืนอยูต่ รงกลาง พี่เลี้ยงของลูกเสื อใหม่ยนื หันหน้าเข้าหา
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ ห่างประมาณ 3 เมตร
ให้ผสู ้ ่ งมอบตัวนาลูกเสื อใหม่มากลางวง ยืนอยูก่ ลางระหว่างพี่เลี้ยงกับผูก้ ากับ
ลูกเสื อวิสามัญ ลูกเสื อจากกลุ่มให้ผกู ้ ากับของลูกเสื อนั้นเป็ นผูส้ ่ งมอบตัว ส่ วนลูกเสื อ
อื่น ๆ ให้ผกู ้ ากับกลุ่มเป็ นผูส้ ่ งมอบ
ผูส้ ่ งมอบตัวกล่าวว่า “ข้านา (ออกนามลูกเสื อ) เพื่อเข้าเป็ นเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญในกอง
ของท่าน
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “ท่านพอใจแล้วหรื อว่า เขากาลังพยายามหรื อจะพยายามปฏิบตั ิตาม
พันธะของลูกเสื อรวมทั้งการบาเพ็ญตนต่อสาธารณประโยชน์และจะเป็ นสมาชิกที่ดีของ
กองลูกเสื อวิสามัญต่อไป”
ผูส้ ่ งมอบตัว “ข้าพอใจแล้ว”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “การเป็ นลูกเสื อวิสามัญเป็ นการร่ วมวงในหมู่พี่นอ้ งที่นิยมชีวติ กลาง
แจ้ง และให้บริ การแก่ผอู ้ ื่น การที่เจ้าประสงค์จะเข้ามาร่ วมในกระบวนการนี้ เจ้าพร้อม
ที่จะเพิ่มพูนความรู ้ภาคปฏิบตั ิของการลูกเสื อและนิยมใช้ชีวติ กลางแจ้งแล้วหรื อ”
ผูส้ มัครใหม่ “ข้าพร้อมแล้ว”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “เจ้าทราบหรื อไม่วา่ หน้าที่อนั แรกของเจ้านั้นคือบ้านของเราเอง
และเจ้าจะพยายามสร้างฐานะของเจ้า”
ผูส้ มัครใหม่”ข้าทราบแล้ว”
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ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “เจ้าพร้อมที่จะอบรมตัวเจ้าเพื่อให้บริ การแก่ชุมชนหรื อไม่”
ผูส้ มัครใหม่ “ข้าทราบแล้ว”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “เจ้ายอมรับวิถีชีวิตดังที่ได้กาหนดไว้ในกฎและคาปฏิญาณของ
ลูกเสื อหรื อ”
ผูส้ มัครใหม่ “ข้ายอมรับ”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ “เมื่อเจ้าได้ให้ความมัน่ ใจเช่นนี้ แล้วขอให้เจ้าทวนคาปฏิญาณของ
ลูกเสื อ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่งความจริ งใจของเจ้า และเพื่อแสดงว่าได้รับเจ้าเข้าเป็ น
เตรี ยมลูกเสื อวิสามัญแล้ว”
กองลูกเสื อแสดงรหัส
ผูส้ มัครใหม่แสดงรหัส “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ”.
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญสัมผัสมือซ้ายกับลูกเสื อใหม่ “ข้าเชื่อในเกียรติของเจ้าว่า เจ้าจะทาดี
ที่สุดที่จะรักษาคาปฏิญาณนั้นไว้ บัดนี้ขา้ รับเจ้าเข้าไว้เป็ นเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญในคณะ
พี่นอ้ งลูกเสื อแห่งโลกอันยิง่ ใหญ่แล้ว”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญประดับแถบติดไหล่สีเหลืองและสี เขียว อันเป็ นแถบของ
ลูกเสื อสารองและลูกเสื อสามัญให้แก่ลูกเสื อใหม่ และกล่าวว่า “แถบสี แดง” ซึ่งเป็ นสี
ของลูกเสื อวิสามัญนั้นยังขาดอยู่ ทั้งนี้เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจว่าต่อจากนี้ไปเจ้าจะต้อง
เตรี ยมตัวเพื่อเข้าเป็ นสมาชิกอันสมบูรณ์ในกองลูกเสื อวิสามัญเพื่อเป็ นการนี้ขา้ ขอมอบ
เจ้าให้แก่พี่เลี้ยงของเจ้าที่จะช่วยเหลือให้บรรลุจุดประสงค์ต่อไป
ให้พี่เลี้ยงสองคนเข้ามาข้างหน้า พี่เลี้ยงอาวุโสยืนทางขวาของเตรี ยมลูกเสื อ
วิสามัญ พี่เลี้ยงคนรองยืนทางซ้ายส่ วนผูส้ ่ งมอบตัวให้กา้ วถอยหลังไป ให้พี่เลี้ยงอาวุโส
กล่าวคาต้อนรับลูกเสื อวิสามัญใหม่เป็ นสมาชิกในกองลูกเสื อวิสามัญด้วยถ้อยคาอันเหมาะ
สม แล้วนาไปยืนรวมกับลูกเสื อวิสามัญใหม่อื่น ผูซ้ ่ ึ งจะได้ตอ้ นรับด้วยวิธีการอันสมควร
ข้อ 299 พิธีเข้าประจากองลูกเสื อวิสามัญ
พิธีเข้าประจากองลูกเสื อวิสามัญ ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ให้นาเตรี ยมลูกเสื อวิสามัญในเครื่ องแบบมายืนอยูข่ า้ งหน้ากองลูกเสื อวิสามัญ
และอยูร่ ะหว่างพี่เลี้ยงสองคนมีโต๊ะพิธีซ่ ึ งปูดว้ ยธงชาติ ผูก้ ากับยืนด้านหนึ่งของโต๊ะพิธี
หันหน้าเข้าหาลูกเสื อที่จะเข้าประจากอง แล้วเรี ยกชื่อผูท้ ี่จะเข้าพิธี และถามดังนี้
ผูก้ ากับเรี ยกชื่อผูส้ มัคร “เจ้ามาที่นี่เพื่อที่จะเข้าเป็ นลูกเสื อวิสามัญในคณะพี่นอ้ งลูกเสื อ
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แห่งโลกอันยิง่ ใหญ่หรื อ”
ผูส้ มัคร”ครับ”
ผูก้ ากับ “ถึงแม้วา่ เจ้าจะมีขอ้ ยุง่ ยากมาบ้างแล้ว ในอดีตแต่บดั นี้เจ้าก็ได้ต้ งั ใจที่จะทาให้ดีที่
สุ ดเพื่อเป็ นผูม้ ีเกียรติมีสัจจะ มีความซื่ อตรงในการงานทั้งปวง พร้อมที่จะปฏิบตั ิชอบด้วย
กาย วาจา ใจ ใช่หรื อไม่”
ผูส้ มัคร “ใช่ครับ”
ผูก้ ากับ “เจ้าได้คิดรอบคอบดีแล้วหรื อว่า เจ้าพร้อมที่จะเข้าเป็ นลูกเสื อวิสามัญ”
ผูส้ มัคร “ข้าได้คิดรอบคอบดีแล้ว”
ผูก้ ากับ “เจ้าเข้าใจดีหรื อไม่วา่ คาว่า “บริ การ” นั้นหมายความว่าตลอดเวลาเจ้าจะต้องมีใจ
หนักแน่นต่อผูอ้ ื่นทุกคนและเจ้าจะทาดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่น ถึงแม้วา่ การช่วยเหลือนั้น
ไม่สะดวกหรื อไม่เป็ นที่พอใจ หรื อไม่เป็ นที่ปลอดภัยแก่ตวั เอง และเจ้าจะไม่หวังสิ่ งตอบ
แทนใด ๆ ในการให้บริ การนั้น”
ผูส้ มัคร “ข้าเข้าใจดีแล้ว”
ผูก้ ากับ “เจ้าเข้าใจหรื อไม่วา่ การที่จะเป็ นลูกเสื อวิสามัญนั้นเจ้ากาลังจะร่ วมอยูใ่ นคณะ
ลูกเสื อที่ตอ้ งการจะช่วยเหลือเจ้า ให้สามารถปฏิบตั ิตามคติพจน์ของเราในเรื่ องการ
ให้บริ การแก่ผอู ้ ื่น”
ผูส้ มัคร “ข้าเข้าใจดีแล้ว”
ผูก้ ากับ “ถ้าเช่นนั้นข้าขอให้เจ้ากล่าวคาปฏิญาณของลูกเสื อและพึงเข้าใจได้ดว้ ยว่า เจ้าแปล
ความหมายของคาปฏิญาณนี้ ไม่ใช่อย่างเด็ก แต่จะแปลอย่างผูใ้ หญ่”
ผูส้ มัคร (ก้าวออกมาข้างหน้า เอามือซ้ายจับธง มือขวาแสดงรหัส)
ลูกเสื อในกองลูกเสื อวิสามัญทุกคนแสดงรหัส
ผูส้ มัคร “ด้วยเกียรติของข้า ข้อสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ”
ครั้นแล้วผูก้ ากับลูกเสื อจับมือลูกเสื อวิสามัญใหม่ดว้ ยมือซ้าย และกล่าวว่า
ผูก้ ากับ “ข้า ฯ เชื่อเจ้าว่าด้วยเกียรติของเจ้า เจ้าจะปฏิบตั ิตามคาปฏิบตั ิที่เจ้าให้ไว้แล้ว”
ผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ ติดแถบที่ไหล่แก่ลูกเสื อวิสามัญและมอบเครื่ องหมายให้
พร้อมกับกล่าวว่า ผูก้ ากับ “แถบที่ไหล่น้ ีมีสามสี คือสี เหลือง สี เขียว และสี แดง สี เหล่านี้
เป็ นสี ของลูกเสื อทั้งสามประเภทที่อยูใ่ นวงพี่นอ้ งลูกเสื อข้าขอต้อนรับเจ้ามาอยูด่ ว้ ย ขอให้
สี ท้ งั สามนี้จงเป็ นเครื่ องเตือนใจให้เจ้าระลึกถึงหน้าที่ของเจ้ามีอยูต่ ่อลูกเสื อรุ่ นน้องและ
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ขอให้เจ้าระลึกถึงความรับผิดชอบของเจ้าในฐานะที่เป็ นลูกเสื อวิสามัญในการที่จะบาเพ็ญ
ตนให้ดีที่สุดที่จะเป็ นตัวอย่างแก่ลูกเสื อรุ่ นน้องต่อไป”
ครั้นแล้วให้กองลูกเสื อวิสามัญก้าวเข้ามาล้อมรอบลูกเสื อวิสามัญใหม่ จับมือแล้ว
กล่าวคาต้อนรับ
หมายเหตุ
ลูกเสื อวิสามัญให้ใช้ไม้ง่ามแทนไม้พลอง
ข้อ 300 พิธีมอบเครื่ องหมายวูดแบดจ์
เครื่ องหมายวูดแบดจ์ควรมอบในโอกาสที่มีการประชุมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อและ
ทุกคนที่มาควรแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ การประชุมผูบ้ งั คับบัญชานี้อาจเป็ นการประชุม
ประจาปี หรื อประชุมกลุ่มลูกเสื อ ซึ่ งทั้งนี้แล้วแต่ตามโอกาสและความเหมาะสม โดยที่การ
รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์เป็ นงานที่น่าภาคภูมิใจของผูไ้ ด้รับเป็ นครั้งแรก ผูอ้ านายการ
ลูกเสื อจังหวัดหรื อผูเ้ ป็ นประธานควรกล่าวแสดงความยินดีในผลงานของผูท้ ี่ได้รับ ซึ่ งได้
ตรากตราต่องานหนักมาจนกระทัง่ ได้รับเครื่ องหมายนี้ และในขณะเดียวกัน สิ่ งใดที่ไม่
ควรกล่าวก็หลีกเลี่ยง ผูท้ ี่ได้รับเครื่ องหมายนี้แสดงว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการฝึ กอบรม สมตาม
ความมุ่งหมายของการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อแล้ว
วิธีปฏิบตั ิ ผูท้ ี่ได้รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ ถอดผ้าผูกคอเดิมของตนออกเสี ยก่อน สายบีดที่จะมอบ
ให้แก่ผรู ้ ับสวมใส่ คอผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดไว้ก่อน เฉพาะในกรณี ที่ผอู้ านวยการ
ลูกเสื อจังหวัดนั้นได้รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์แล้ว
ผูร้ ับเดินมาตรงหน้าผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด
ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดถอดสายบีดจากคอตนแล้วสวมให้เป็ นผูร้ ับ แล้วสัมผัสด้วยมือ
ซ้ายแสดงความยินดีเป็ นรายบุคคล (แม้จะมีผรู ้ ับเป็ นจานวนมากก็ตาม) ผูร้ ับแสดงความ
เคารพตอบ (วันทยหัตถ์) แล้วเคลื่อนไปยังคนที่ 2 คนที่ 2 (ควรจะเป็ นผูม้ ีอาวุโสรองลงมา
จากผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัด) เป็ นผูค้ ล้องผ้าผูกคอ (แบบกิลเวลล์) ให้ แล้วเคลื่อยไปยัง
คนที่ 3 คนที่ 3 (ควรเป็ นผูอ้ าวุโสรองจากคนที่ 2) เป็ นผูส้ วมห่วงผูกคอให้ (ถ้าในกรณี ที่
ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดมิได้รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์มาก่อนก็มอบบีดให้ผรู ้ ับรับไปสวม
เอง)
เมื่อได้รับเครื่ องหมายครบทุกคนแล้ว ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดกล่าวแสดงความ
ยินดีต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งและแจ้งให้ทราบว่า ผูไ้ ด้รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์แล้วนับว่า
เป็ นสมาชิกกลุ่มที่ 1 ของกิลเวลล์
ภาค 3
เข็มลูกเสื อสมนาคุณและธงลูกเสื อ
-----------------
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ข้อ 301 ชั้นเข็มลูกเสื อสมนาคุณ
เข็มลูกเสื อสมนาคุณ เป็ นรู ปหน้าเสื อประกอบวชิ ร ตามแบบมี 4 ชั้นดังต่อไปนี้
1. ชั้นพิเศษ
ทาด้วยทองประดับเพชร
2. ชั้นที่ 1
ทาด้วยทอง
3.ชั้นที่ 2
ทาด้วยนาก
4. ชั้นที่ 3
ทาด้วยเงิน
ข้อ 302 เงื่อนไขการให้
เงื่อนไขการให้เข็มลูกเสื อสมนาคุณ
1. ชั้นพิเศษ ให้แก่ผบู ้ ริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสื อตั้งแต่ 100,000 บาท
ขึ้นไป
2. ชั้นที่ 1 ให้แก่ผบู ้ ริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสื อตั้งแต่ 50,000 บาท แต่
ไม่ถึง 100,000 บาท
3. ชั้นที่ 2 ให้แก่ผบู ้ ริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสื อตั้งแต่ 10,000 บาท แต่
ไม่ถึง 50,000 บาท
4. ชั้นที่ 3 ให้แก่ผบู ้ ริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสื อตั้งแต่ 5,000 บาท แต่ไม่
ถึง 10,000 บาท
ข้อ 303 ในการบริ จาคเงินหรื อทรัพย์สิน ช่วยเหลือกิจการลูกเสื อรวมกันเป็ นคณะก็ให้เข็มลูกเสื อ
สมนาคุณ โดยทาเป็ นรู ปชนิ ดตั้ง และสาหรับผูบ้ ริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการ
ลูกเสื อเข้าในเกณฑ์ 302 ก็ให้เข็มลูกเสื อสมนาคุณตามเกณฑ์สาหรับชั้นนั้น ๆ ด้วย
ข้อ 304 ผูบ้ ริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสื อเป็ นประจาหรื อแสดงความจานงไว้วา่
จะบริ จาคเงินทรัพย์สินเป็ นการติดต่อกันเมื่อได้บริ จาคเงินทรัพย์สินครบจานวนตามเกณฑ์
ในข้อ 302 แล้ว ก็ให้เข็มลูกเสื อสมนาคุณได้
ข้อ 305 หนังสื อสาคัญ
ให้มีหนังสื อสาหรับคู่กบั เข็มลูกเสื อสมนาคุณแต่ละชั้นด้วย
ข้อ 306 ประกาศอนุโมทนา
การบริ จาคเงินหรื อทรัพย์สินช่วยเหลือกิจการลูกเสื อ ให้สานักงานคณะกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อแห่งชาติประกาศอนุ โมทนาให้ดว้ ย
ข้อ 307 ธงลูกเสื อ
ธงลูกเสื อแบ่งออกเป็ น 4 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. ธงลูกเสื อประจาจังหวัด
3. ธงประจากลุ่มหรื อกงลูกเสื อ
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4. ธงประจาหมู่ลูกเสื อ
ข้อ 308 ธงคณะลูกเสื อแห่งชาติและธงลูกเสื อประจาจังหวัด มีรูปลักษณะขนาดตามที่บญั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติธง และธงดังกล่าวนี้จะได้รับพระราชทานจากพระประมุขของคณะลูกเสื อ
แห่งชาติ
ข้อ 309 ธงประจากลุ่มหรื อกองลูกเสื อ มีดงั ต่อไปนี้
1. ธงลูกเสื อสารอง ทาด้วยผ้าสี เหลืองขนาด 90 x 60 ซม. มีครุ ยสี เขียวยาว 8 ซม. สามด้าน
ตรงกลางมีตราคณะลูกเสื อแห่งชาติสีขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอกชื่อกลุ่มหรื อกองลูก
เสื อ ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดาสี เขียว ขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะเป็ นรู ปวชิรสี เงิน
2. ธงลูกเสื อสามัญ ทาด้วยผ้าสี เขียว ขนาด 120 x 80 ซม. มีครุ ยสี เหลืองยาว 8 ซม. สาม
ด้านตรงกลางมีตราคณะลูกเสื อแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอกชื่ อกลุ่ม
หรื อกองลูกเสื อตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสี เหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะ
เป็ นรู ปวชิรสี เงิน
3. ธงลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ทาด้วยผ้าสี เหลืองหมูขนาด 120 x 80 ซม. มีครุ ยสี เหลืองยาว 8
ซม. สามด้านตรงกลางมีตราคณะลูกเสื อแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอก
ชื่อกลุ่มหรื อกองลูกเสื อตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสี เหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วย
โลหะเป็ นรู ปวชิรสี เงิน
4. ธงลูกเสื อวิสามัญ ทาด้วยผ้าสี ขาบ ขนาด 120 x 80 ซม. มีครุ ยสี เหลืองยาว 7 ซม. สาม
ด้านตรงกลางมีตราคณะลูกเสื อแห่งชาติสีเหลืองขนาด 40 x 25 ซม. ใต้ตราบอกชื่ อกลุ่ม
หรื อกองลูกเสื อตัวอักษรตัวพิมพ์ธรรมดาสี เหลืองขนาดพองาม ยอดคันธงทาด้วยโลหะ
เป็ นรู ปวชิรสี เงิน
ข้อ 310 ธงประจาหมู่ลูกเสื อ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในหนังสื อการลูกเสื อสาหรับเด็กชาย
ภาค 4
การฝึ กอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสื อและผู้ตรวจการลูกเสื อ
---------------------ข้อ 311 วัตถุประสงค์
การฝึ กอบรมมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อผูต้ รวจการลูกเสื อ มีความรู ้กิจ
การลูกเสื อดีข้ ึนสามารถถ่ายถอดให้กบั ลูกเสื อ ตลอดจนเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนตามหลักการของลูกเสื อ
ข้อ 312 โครงการอบรม
โครงการอบรมที่สมบูรณ์ มีดงั ต่อไปนี้
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1. การฝึ กอบรมผูก้ ากับ รองผูก้ ากับลูกเสื อ
2. การฝึ กอบรมผูก้ ากับกลุ่ม และรองผูก้ ากับกลุ่มลูกเสื อ
3. การฝึ กอบรมผูต้ รวจการลูกเสื อ
4. การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อขั้นวูดแบดจ์ (ความรู ้เบื้องต้น)
5. การฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อขั้นวูดแบดจ์
6. การฝึ กอบรมวิชาเทคนิคทางลูกเสื อ
7. การฝึ กอบรมเฉพาะวิชา เช่น ลูกเสื อสมุทร และลูกเสื ออากาศ
8. การฝึ กอบรมคณะผูใ้ ห้การอบรม
ข้อ 313 การฝึ กอบรมก่อนแต่งตั้งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
การฝึ กบรมเพื่อ
1. ให้เป็ นผูม้ ีน้ าใจเหมาะสม และอุปนิสัยที่จะเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อที่ดี มีประสบกรณ์
กับกลุ่มลูกเสื อและสามัถประสานงานกับสมาชิกของกระบวนการลูกเสื อ รับและยึดมัน่ ใน
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
2. ฝึ กทักษะเบื้องต้น ถ้าเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อสารอง ให้เป็ นผูม้ ีความสามารถและ
ทดสอบลูกเสื อสารองดาวดวงที่ 2 ได้ ละถ้าเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อประเภทอื่นก็ให้เป็ น
ผูม้ ีความสามารถสอนและทดสอบลูกเสื อโทได้
3. วิธีฝึกอบรมควรจะได้ทดสอบปฏิบตั ิหน้าที่ในกลุ่มลูกเสื อ ถ้าสามารถทาควรจะได้
ปฏิบตั ิหน้าที่กบั กลุ่มลูกเสื ออื่น ไม่ใช่กลุ่มลูกเสื อที่ตนจะได้รับแต่งตั้ง
ข้อ 314 การอบรมวิชาผูก้ ากับขั้นวูดแบดจ์
การอบรมวิชาผูก้ ากับขั้นวูดแบดจ์ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท คือลูกเสื อสารอง ลูกเสื อสามัญ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และลูกเสื อวิสามัญ แต่ละประเภท มีการอบรมดังต่อไปนี้
1. การฝึ กความรู ้เบื้องต้น เป็ นการให้ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความมุ่งหมาย และระบบวิธีฝึก
รู้จกั จัดแผนงานตลอดจนเทคนิคและทักษะในการปฏิบตั ิงานบ้างเล็กน้อย
2. ภาค 1 (ข้อเขียน) ผูส้ มัครจะต้องอ่านหนังสื อเกี่ยวกับการลูกเสื อตามประเภทของตน
แล้วจะต้องตอบคาถามโดยเขียนตาม การกระทาในภาคนี้ จุดมุ่งหมายให้การศึกษาตาราต่าง
ๆ และถ้าสามารถจัดให้มีกลุ่มอภิปรายหรื อมีที่ปรึ กษาได้ก็ยงิ่ ดี ภาคนี้จะกระทาก่อนหลัง
ภาค (ภาคปฏิบตั ิ) ก็ได้
3. ภาค 2 (ภาคปฏิบตั ิ) ผูส้ มัครต้องอยูค่ ่ายพักแรมตามเวลาที่กาหนดไว้ และได้รับการฝึ ก
ภาคปฏิบตั ิตลอดจนการอบรมในหลักการสาคัญของลูกเสื อ และความรู้เทคนิคสาหรับ
ลูกเสื อตามประเภทของตน
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4. ภาค 3 (ภาคนาเอาความรู้ไปใช้) ภายหลังที่ภาค 1, 2 แล้วผูส้ มัครจะต้องนาเอาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ในกองลูกเสื อ ครั้นแล้วจะมีผตู ้ รวจการ
ลูกเสื อไปตรวจพิจารณาการฝึ กอบรม
ให้ใช้ขอ้ บังคับนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2509
(ลงนาม) ปิ่ น มาลากุล
(ม.ล. ปิ่ น มาลากุล)
ประธานคณะกรรมการบริ หารลูกเสื อแห่งชาติ

