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ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วย การปกครอง  หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือ 

พ.ศ. 2509 
----------------------- 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18(7),26,34,36,37,38,40,44,52  แห่งพระราชบญัญติั
ลูกเสือ พ.ศ.2507  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติออกขอ้บงัคบัไวด้งั  ต่อไปน้ี 
ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  วา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวชิาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ. 2509 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  วา่ดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวชิาพิเศษลูกเสือ 
พ.ศ.  2508 และใหใ้ชข้อ้บงัคบัต่อไปน้ีแทน 

 

ลกัษณะ  1 
ว่าด้วย  การปกครอง 

ภาค 1 
หลกัการ 

ขอ้ 3 วตัถุประสงค ์
วตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ การฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือใหเ้ป็นพลเมืองดี 
ตามจารีตประเพณี บา้นเมืองและอุดมคติดงัต่อไปน้ี 
(1) ใหมี้นิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเอง 
(2) ใหซ่ื้อสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
(3) ใหรู้้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) ใหรู้้จกัท าการฝีมือ 
(5)  ใหมี้การพฒันาในทางกาย  จิตใจ และศีลธรรม ทั้งน้ีโดยไม่เก่ียวขอ้งสิทธิการเมืองใด ๆ  

วธีิการ   วธีิการฝึกอบรมลูกเสือมีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ใหเ้ด็กชายเป็นสมาชิกของกองลูกเสือตามความสมคัรใจ  โดยมีผูใ้หญ่เป็นผูแ้นะน าสั่ง 
               สอนอบรมฝึกการปกครองกนัเองภายในกองของตนและเพิ่มวธีิการฝึกอบรมดงักล่าวให ้  
               มากข้ึนตามล าดบัอาย ุ
 (2)  ใหเ้ด็กชายไดป้ฏิบติักิจกรรมตามท่ีตนถนดัในท่ีกลางแจง้เป็นส่วนใหญ่  และใหมี้ 
              โอกาสบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นดว้ย 
 (3)  ใหเ้ด็กชายไดฝึ้กหดัการรับผดิชอบตวัเองและต่อผูอ่ื้นเป็นขั้น ๆ และเพิ่มการฝึกให้ 
              กวา้งขวางยิง่ข้ึน  เพื่อวา่จะไดเ้กิดความสามารถ  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีนิสัยใจคอดีเป็น 
              ท่ีไวว้างใจได ้ สามารถในการเป็นผูน้ าและปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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อุดมการณ์    อุดมการณ์ของลูกเสืออยูท่ี่การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
ขอ้ 4  ประเภทและเหล่าลูกเสือ 
 ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ  ลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญั  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ลูกเสือวสิามญั 
 ลูกเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่ วสิามญั อาจจดัใหมี้เหล่าลูกเสือสมุทรและลูกเสืออากาศก็ได ้

ค าปฏิญาณของลูกเสือ 

ขอ้ 5  ลูกเสือส ารอง 
 ในพิธีเขา้ประจ ากอง  ลูกเสือส ารองกล่าวปฏิญาณตนดงัต่อไปน้ี 
  ขา้สัญญาวา่ 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะยดึมัน่ในกฎของลูกเสือส ารอง  และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นทุกวนั 
ขอ้ 6 ลูกเสือสามญั 
 ดว้ยเกียรติของขา้  ขา้สัญญาวา่ 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
 ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
ขอ้ 7 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวสิามญั 
 ในพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และลูกเสือวสิามญั  กล่าวปฏิญาณตนหรือ 
               ทบทวนค าปฏิญาณดงัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6 
ขอ้ 8  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจา้หนา้ท่ีลูกเสือท่ีไดรั้บการ 
              แต่งตั้งคร้ังแรกกล่าวปฏิญาณตนหรือทบทวนค าปฏิญาณดงัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6 
ขอ้ 9 บุคคลอ่ืน 
 บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะลูกเสือแห่งชาติอาจกล่าวปฏิญาณตนดงัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 6 

กฎของลูกเสือ 

ขอ้ 10  กฎของลูกเสือมีดงัต่อไปน้ี 
กฎของลูกเสือ 
 ขอ้ 1 ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
 ขอ้ 2 ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ 
 ขอ้ 3 ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ขอ้ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
 ขอ้ 5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
 ขอ้ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
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 ขอ้ 7 ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งของบิดามารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ขอ้ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
 ขอ้ 9 ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ ์
 ขอ้ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
ขอ้ 11  กฎของลูกเสือส ารอง 
 กฎของลูกเสือส ารองมีดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ลูกเสือส ารองท าตามลูกเสือรุ่นพี่ 
 ขอ้ 2 ลูกเสือส ารองไม่ท าตามใจตนเอง 
ขอ้ 12 คติพจน์ของลูกเสือ 
 คติพจน์ของลูกเสือมีดงัต่อไปน้ี 
 ลูกเสือส ารอง  “ท าดีท่ีสุด” 
 ลูกเสือสามญั  “จงเตรียมพร้อม” 
 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “มองไกล” 
 ลูกเสือวสิามญั  “บริการ” 
 ลูกเสือทุกประเภท “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์ 

นโยบายทางศาสนา 
ขอ้ 13 นโยบายทัว่ไป 
 ในกระบวนการลูกเสือ  ยอ่มมีลูกเสือนบัถือศาสนาต่างกนันโยบายท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี  เป็น 
               แนวทางก าหนดไวเ้พื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือไดถื้อเป็นหลกัปฏิบติั 
 (1) โดยปกติลูกเสือทุกคนยอ่มนบัถือศาสนาใดศาสนาหน่ึงและปฏิบติัตามพิธีการของ 
              ศาสนานั้น ๆ 
 (2) ถา้ปรากฎวา่ขณะท่ีเด็กเขา้มาเป็นลูกเสือยงัไม่ไดน้บัถือศาสนาใด ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
              ควรพยายามใหเ้ด็กนบัถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง  ถา้เป็นไปไดก้็ควรจะเป็นศาสนาท่ีบิดา 
              มารดานบัถืออยูแ่ลว้  ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบิดามารดาของเด็กก่อน 
 (3) ถา้กลุ่มหรือกองลูกเสือใดมีลูกเสือนบัถือศาสนาเดียวกนัผูบ้งัคบับญัชาลูกสือจะตอ้ง 
              พยายามใหลู้กเสือไดรั้บการอบรมศาสนานั้น 
 (4) ถา้กลุ่มหรือกองลูกเสือใดมีลูกเสือนบัถือศาสนาต่างกนัลูกเสือเหล่านั้นก็ควรไดรั้บการ    
               สนบัสนุนใหเ้ขา้อบรมและปฏิบติัตามพิธีการในศาสนาของตน  ถา้อยูใ่นค่ายการสวดมนต ์
               และการปฏิบติัพิธีกรรมประจ าวนัควรกระท าในแบบง่าย ๆ และใหลู้กเสือเหล่านั้นท าดว้ย 
               ความสมคัรใจไม่มีการบงัคบั 
 (5) ถา้ปรากฎวา่ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาของลูกเสือคนใด  หา้มร่วมพิธีการกบั 
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               ศาสนาอ่ืน  นอกจากศาสนาของตนเอง  ผูบ้งัคบับญัชาของกลุ่มหรือกองลูกเสือนั้นจะตอ้ง 
               ปฏิบติัตามขอ้หา้มน้ีอยา่งเคร่งครัด 
ขอ้ 14 การร่วมพิธีกรรม  
 กลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีมีลูกเสือนบัถือศาสนาต่างกนั  หา้มจดัพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนั   
             ไม่วา่จะมีเหตุผลใด ๆ ไม่ใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือแนะน าชกัชวนลูกเสือใหป้ระกอบพิธี 
              กรรมทางศาสนาอ่ืน  นอกพิธีกรรมทางศาสนาของลูกเสือนั้น 
ขอ้ 15 การท่ีลูกเสือปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนาในขณะอยูร่่วมกนัเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตาม 
               ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเท่านั้น  ไม่ใช่เป็นการปฏิบติัตามท่ีกล่าวในขอ้ 13 

การเมือง 
ขอ้ 16  คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
 คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เก่ียวขอ้งกบัลทัธิการเมืองใด ๆ สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
              ในเคร่ืองแบบหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในนามของคณะลูกเสือแห่งชาติ  กลุ่มหรือกองลูกเสือใด 
               ตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมทางการเมืองหรือปฏิบติักิจกรรมทางการเมือง 
ขอ้ 17 คณะลูกเสือแห่งชาติไม่เป็นกระบวนการทางการเมืองตอ้งไม่ใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุน 
                แก่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

การเงิน 

ขอ้ 18 รายได ้
 คณะลูกเสือแห่งชาติอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผน่ดิน 
 (2) เงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 (3) เงินผลประโยชน์ต่างๆ ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 (4) เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 (5) รายไดอ่ื้น ๆ ซ่ึงไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ขอ้ 19 วตัถุประสงคก์ารเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 (1) เพื่อใหไ้ดเ้งินมาใชจ่้ายในกิจการลูกเสือ 
 (2) เพื่อใหลู้กเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ี 
              ลูกเสือทะนุบ ารุงองคก์ารของตนดว้ยความเสียสละ 
 (3) เพื่อฝึกอบรมลูกเสือใหรู้้จกัท างานเพื่อใหไ้ดเ้งินมาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของตนเองโดย 
               สุจริต 
ขอ้ 20 เงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
 เงินค่าบ ารุงลูกเสือไดแ้ก่  เงินค่าบ ารุงประจ าปีท่ีเก็บจากลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ   
              ผูต้รวจการลูกเสือ  กรมการลูกเสือ   กรรมการลูกเสือพิเศษ  และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
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ขอ้ 21 เงินค่าบ ารุงลูกเสือเก็บคนหน่ึงไม่เกินปีละ 5 บาท จะเก็บในอตัราเท่าใดใหผู้อ้  านวยการ 
           ลูกเสือจงัหวดัเป็นผูก้  าหนดส าหรับการลูกเสือท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
             แห่งชาติ  ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผูก้  าหนด 
ขอ้ 22 เงินค่าบ ารุงประจ าปีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ   ผูต้รวจการลูกเสือ  กรมการลูกเสือ    และ 
            เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ   ก าหนดปีละ 10 บาท  เม่ือช าระครบ 10 ปี แลว้ถือวา่เป็นสมาชิกตลอดชีพ 
            หรือจะช าระเงินค่าบ ารุงตลอดชีพคร้ังเดียวเป็นเงิน 100 บาทก็ได ้
ขอ้ 23 ระยะเวลาช าระ 
 ใหลู้กเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ   ผูต้รวจการลูกเสือ  กรมการลูกเสือ    และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
               ช าระเงินค่าบ ารุงประจ าปี ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้หเ้สร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี  
 ขอ้ 24  กลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีตั้งอยูใ่นโรงเรียน  หรือนอกโรงเรียนให้อาจารยใ์หญ่  ครูใหญ่ หรือ 
              จดัการโรงเรียนเป็นผูเ้ก็บเงินค่าบ ารุง  หรือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสังกดัเป็นผูเ้ก็บเงินก็ได ้ 
             ในการเก็บเงินนั้น จะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว 
  ส าหรับผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ี 
               ลูกเสือ  ท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือจงัหวดั   ส านกังานคณะกรรมการ 
               ลูกเสืออ าเภอใหส้ านกังานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี  เป็นผูจ้ดัเก็บ 
ขอ้ 25  การแบ่งเงินค่าบ ารุง 
 การแบ่งเงินค่าบ ารุงลูกเสือ  ใหแ้บ่งดงัน้ี 
 (1) ตามขอ้บงัคบัของสมาคมลูกเสือโลก  คณะลูกเสือแห่งชาติจะตอ้งเสียเงินค่าบ ารุงให้แก่ 
              ส านกังานลูกเสือโลกตามจ านวนลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือในอตัราคนหน่ึงปีละ 
               ประมาณ  50 สตางค ์ เงินยอดน้ีใหก้องลูกเสือสังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหาร 
               ลูกเสือแห่งชาติและจงัหวดัรวบรวมส่งไปยงัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ง 
               ชาติเพื่อใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวกบัลูกเสือโลก 
 (2) ใหแ้บ่งเงินค่าบ ารุงท่ีเหลือจ่ายจาก (1) ขา้งตน้ดงัน้ี 
 ก.กองลูกเสือท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  1. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 70 
  2. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในส านกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 30 
 ข. กองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่ออ าเภอ 
  1. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 70 
  2. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในส านกัคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ ร้อยละ 8 
  3. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในส านกัคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั ร้อยละ 8 
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  4. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในส านกังานภาคการศึกษา ร้อยละ 8 
  5. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในส านกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ  6 
 ค. กองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่อเทศบาล 
  1. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 78 
  2. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในส านกังานเทศบาล ร้อยละ 16 
  5. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในส านกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ  6 
 ง. กองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่อจงัหวดั 
  1. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 78 
  2. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในส านกัคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั ร้อยละ 8 
  3. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในส านกังานภาคการศึกษา ร้อยละ 6 
  4. ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในส านกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ  6 
 จ.เงินค่าบ ารุงลูกเสือท่ีเก็บจากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  
                 และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ  สังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   ส านกังาน 
                 คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   ส านกังานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ  ให้เป็นของ 
                 ส านกังานนั้น 
ขอ้ 26  การน าส่งเงิน 
 เงินค่าบ ารุงของกลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่ออ าเภอ  เทศบาล  หรือจงัหวดั  ใหก้ลุ่มหรือ 
              กองลูกเสือน าส่งอ าเภอ  เทศบาลหรือจงัหวดั  แลว้แต่กรณี  
  ส าหรับกลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
              แห่งชาติ  ใหก้ลุ่มหรือกองลูกเสือน าส่งส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  ทั้งน้ี   ใหก้ลุ่มหรือกองลูกเสือหกัเงินค่าบ ารุงท่ีเป็นส่วนของตนไวก่้อน 
ขอ้ 27 เงินค่าบ ารุงลูกเสือท่ีอ าเภอไดรั้บจากกลุ่มหรือกองลูกเสือใหอ้ าเภอหกัส่วนท่ีเป็นของอ าเภอ 
           ไวก่้อน  ส่วนท่ีเหลือใหน้ าส่งจงัหวดั  เพื่อจงัหวดัจะไดส่้งเขตและส านกังานคณะกรรมการ 
             บริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป  ส่วนเงินค่าบ ารุงลูกเสือท่ีเทศบาลไดรั้บจากกลุ่มหรือกอง 
             ลูกเสือใหส้ านกังานเทศบาลหกัส่วนท่ีเป็นของตนไวก่้อน  ส่วนท่ีเหลือใหน้ าส่งส านกังาน 
             คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติต่อไป 
ขอ้ 28 การหาเงินรายได ้
 กลุ่มหรือกองลูกเสืออาจหาเงินรายไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายในจงัหวดัของตน  โดยไดรั้บ 
              อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั   
              ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ  แลว้แต่กรณี 

คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ อาจหาเงินรายได้
ภายในจงัหวดัของตนเพื่อส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
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ขอ้ 29  (1) ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือตอ้งไม่เร่ียไรเงินและไม่เขา้ร่วมเร่ขายส่ิงของใด ๆ ตาม 
    ทอ้งถนนหรือเก็บบตัรผา่นประตู หรือปฏิบติังานใด ๆ ท่ีไม่สมเกียรติของลูกเสือ 
 (2) ในกรณีท่ีเห็นสมควร  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้  านวยการ 

ลูกเสือจงัหวดัอาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือเขา้ร่วมเร่ียไร 
เงิน  ขายส่ิงของ  หรือเก็บบตัรผา่นประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหก้็ได ้

ขอ้ 30 สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคนตอ้งไม่สนบัสนุนหรือเก่ียวขอ้งกบัวธีิการหาเงินใด ๆ 
    ท่ีขดัต่อกฎหมายของบา้นเมือง  หรือเป็นไปในท านองส่งเสริมใหลู้กเสือเล่นการพนนั 
ขอ้ 31 การควบคุมเงินรายไดก้ลุ่มหรือกองลูกเสือ 
 เงินรายไดทุ้กประเภทท่ีกลุ่มหรือกองลูกเสือไดรั้บ  ใหมี้คณะกรรมการรับผดิชอบ 3 นาย  

ประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  หรือครูในโรงเรียนนั้น  มีหนา้ท่ีเก็บรักษาและควบคุม 
การจ่ายเงินให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จดัท าบญัชีรับจ่ายและประกาศรายรับรายจ่ายให้
ลูกเสือทราบทุกเดือน  เดือนใดไม่มีการรับ จ่าย ก็ใหป้ระกาศวา่ไม่มีการรับจ่าย 
 เงินรายไดน้ี้ใหน้ าฝากธนาคารหรือแผนกศึกษาธิการอ าเภอหรือจงัหวดั 

ขอ้ 32 หลกัการจ่ายเงินรายไดลู้กเสือ 
 การจ่ายเงินรายไดลู้กเสือ  ตอ้งจ่ายตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1) เพื่อจดัหาอุปกรณ์การฝึกอบรมลูกเสือ 
 (2) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสือ 
 (3) เพื่อจดัพิมพต์ ารา  คู่มือ และเอกสารเก่ียวกบัการลูกเสือ 
 (4) เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
ขอ้ 33 อ านาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท 
 อ านาจสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท  ใหก้ าหนดดงัน้ี 
 (1) ผูก้  ากบัลูกเสือ    สั่งจ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
       ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ    เกิน 500 บาท 
 (2) รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  สั่งจ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
       รองผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ   เกิน 1,000 บาท 
 (3) ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน   สั่งจ่ายไดค้ร้ังละไม่ 

      ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ   เกิน 3,000 บาท 
      รองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั 
(4) ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน    
      (มีกลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์)    
      รองผูต้รวจการลูกเสือประจ า   สั่งจ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
      ส านกัคณะกรรมการบริหาร     เกิน 5,000 บาท 
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      ลูกเสือแห่งชาติ(ผูต้รวจการศึกษา 
      ภาคศึกษา) ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั 
(5) เลขาธิการคณะกรรมการ   สั่งจ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
      บริหารลูกเสือแห่งชาติ   เกิน 10,000 บาท 
(6) รองประธานคณะกรรมการ   สั่งจ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
      บริหารลูกเสือแห่งชาติ   เกิน 50,000 บาท 
(7) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสั่งจ่ายไดค้ร้ังละตั้งแต่ 50,000บาทข้ึนไป 
 เงินท่ีกลุ่มหรือกองลูกเสือฝากไว ้ณ แผนกศึกษาธิการอ าเภอหรือจงัหวดัให้ผูมี้ 
   อ  านาจสั่งจ่ายเงินดงักล่าวเป็นผูจ่้ายลกัษณะเงินฝากถอนคืน 
 ส่วนใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพต่์าง ๆ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีก าหนด 

ขอ้ 34  การควบคุม 
 ใหเ้ลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีหนา้ท่ีควบคุม  และ 

ตรวจสอบการเงินของลูกเสือทัว่ไปและใหร้องผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัและรองผูอ้  านวย 
การลูกเสืออ าเภอ  มีหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบการเงินของลูกเสือในสังกดั  ใหก้อง 
ลูกเสือท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจงัหวดัรายงาน
ฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ขอ้ 35 ทรัพยสิ์นเม่ือยบุกองลูกเสือ 
ในกรณีท่ีกองลูกเสือยบุหรือเลิกกิจการ  ใหบ้รรดาทรัพยสิ์นของลูกเสือนั้นตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

ภาค  2 
การจัดหน่วยงาน 

ขอ้ 36 ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ใหมี้ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นรูปเฟลอเดรีส์ ประกอบกบัหนา้เสืออยูก่ลาง ท่ีปลายแฉก
ซา้ยและขวา  มีดาวประดบัขา้งละหน่ึงดวง ตอนล่างมีแถบค าขวญั”เสียชีพอยา่เสียสัตย”์จาก
แถบค าขวญัลงไปยงัส่วนล่างมีรูปเชือกร้อยเป็นปม 

ขอ้ 37 การจดัระเบียบบริหาร 
 ใหจ้ดัระเบียบบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ  ดงัน้ี 
 (1) ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 (2) ส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั 

(3 ส านกังานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ 
ขอ้ 38 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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 ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นศูนยก์ลางในการปกครองบงัคบับญัชา 
ลูกเสือทัว่ราชอาณาจกัรโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผูบ้งัคบั 
บญัชารับผิดชอบ 
 ถา้มีปริมาณงานมาก  จะใหมี้รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
เป็นผูช่้วยก็ได ้
 ถา้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไม่อาจปฏิบติังานในดา้นน้ีได ้
ใหร้องเลขาธิการท าการแทน 

ขอ้ 39 ส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั 
 ส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   เป็นศูนยก์ลางในการปกครองบงัคบับญัชาลูกเสือ 

ในจงัหวดั  โดยมีศึกษาธิการจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบ 
ขอ้ 40 ส านกังานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ 
 ส านกังานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ   เป็นศูนยก์ลางในการปกครองบงัคบับญัชาลูกเสือ 

ในจงัหวดั  โดยมีศึกษาธิการอ าเภอเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ 
ขอ้ 41 การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  
 การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ในส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

ส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   ส านกังานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภออาจท าได ้
โดยพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณของงาน  ทั้งน้ีใหมี้หวัหนา้ส่วนนั้นๆ เป็นผูบ้งัคบั 
บญัชารับผิดชอบ 
 การแบ่งงานออกเป็นส่วนมากนอ้ยเพียงไรหรือเปล่ียนแปลงงานใด ๆ นั้น  ใหเ้ป็น 
อ านาจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั ผูอ้  านวยการ 
ลูกเสืออ าเภอ  แลว้แต่กรณีเป็นผูก้  าหนด 

ขอ้ 42 การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 โดยปกติใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง   

การประชุมนั้นจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ง 
หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีท่ีประธานไม่มาประชุมใหร้องประธานประชุมเป็น 
ประธาน   การลงมติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นประมาณ  ถา้จ านวนเสียงของคะแนน 
เท่ากนัใหผู้น้ัง่เป็นประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 43 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  อ าเภอ 
 โดยปกติใหมี้การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ   อยา่ง 

นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  การประชุมนั้นจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีท่ีประธานไม่มาประชุม ใหร้องประธาน 
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ด าเนินการแทน  ถา้ประธานหรือรองประธานไม่มาประชุมใหผู้ม้าประชุมเลือกกรรมการ 
คนใดคนหน่ึงท่ีมานัง่เป็นประธานการลงมติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นประมาณ  ถา้ 
จ านวนเสียงของคะแนนเท่ากนัใหผู้น้ัง่เป็นประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนไดอี้กเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 

เม่ือเสร็จการประชุมใหส่้งผลการประชุมใหส้ านกังานคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแห่งชาติทราบ 

ขอ้ 44  ผูต้รวจการลูกเสือ 
ในส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ใหมี้ผูต้รวจการลูกเสือดงัต่อไปน้ี  คือ 
(1) ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ(International Commissioner)  มีหนา้ท่ีติดต่อกบั
ส านกังานลูกเสือโลกและส่งเสริมควารสัมพนัธ์กบัคณะลูกเสือต่างประเทศ 
(2) ผูต้รวจการฝ่ายฝึกอบรม (National Training   Commissioner) มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการฝึก
บรมเจา้หนา้ท่ีลูกเสือและลูกเสือ 
(3) ผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  มีหนา้ท่ีตรวจ
ตราและแนะน าเก่ียวกบัการบริหารงานลูกเสือและช่วยเหลือในการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี
ลูกเสือและลูกเสือ 

ขอ้ 45 เหรัญญิก 
ใหมี้เหรัญญิกประจ าส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  มีหนา้ท่ีควบคุมดูแล 
การเงิน  และทรัพยสิ์นของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ขอ้ 46 ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   เหรัญญิกเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัท ารายงาน 
ประจ าปี  พร้อมดว้ยงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ 
สภาแห่งชาติต่อไป 

ขอ้ 47 หนงัสือติดต่อ 
 หนงัสือติดต่อกบัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ใหส่้งในนาม “ประธาน 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ” 
ขอ้ 48 การโฆษณา 
 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือเจา้หนา้ท่ีลูกเสือและลูกเสือจะ 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและหลกัการลูกเสือในหนงัสือพิมพ ์ วทิยกุระจายเสียง  
วทิยโุทรทศัน์  และส่ือมวลชนอ่ืน ๆ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน 

ขอ้ 49 การบริหารลูกเสือจงัหวดั 
 ภายใตม้าตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507 การบริหารลูกเสือในจงัหวดั  

มีดงัต่อไปน้ี 
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(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเ้รียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน 
(2) ออกระเบียบเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจงัหวดั ซ่ึงจะตอ้งไม่ขดัแยง้ 
กบักฎหมายระเบียบแบบแผน  หรือขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(3) จดัตั้งกลุ่มลูกเสือและกองลูกเสือ 
(4) จดัตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
(5) จดัใหมี้ทะเบียนและสถิติต่างๆ เก่ียวกบัการลูกเสือ 
(6) จดัควบคุมดูแลทรัพยสิ์น ทะเบียนการเงินและพสัดุ ของลูกเสือใหเ้รียบร้อยและเป็น 
ปัจจุบนั 
(7) จดัส่งรายงานประจ าปี  และรายงานอ่ืนตามท่ีส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แห่งชาติก าหนด 
(8) จดัใหมี้การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ และลูกเสือทุกประเภท 
(9) วางแผนกิจกรรมประจ าปี แลว้จดัตั้งกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกิจการลูกเสือ 
(10) ส่งเสริมกิจกรรมต่อไปน้ีเป็นพิเศษคือเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
 การบ าเพญ็สาธารณประโยชน์ 
 การฝึกอบรมวชิาพิเศษลูกเสือ 

ขอ้ 50 การบริหารลูกเสืออ าเภอ 
 การบริหารลูกเสืออ าเภอ  ให้อนุโลมตามขอ้ 49 ในส่วนของอ าเภอนั้น 
 

 ภาค  3 
การแต่งตั้ง การจ าหน่าย การย้ายสังกดั ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 

และเจ้าหน้าทีลู่กเสือ 

-------- 
ขอ้ 51 คุณสมบติัทัว่ไป  
 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ(นอกจากนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ) ผูต้รวจการลูกเสือ  

กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูมี้นิสัยใจคอและความประพฤติเรียบร้อย สมควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เด็ก 
(2) เป็นผูมี้ศาสนาและปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา 
(3) เป็นผูไ้ม่มีโรคซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
(4) เป็นผูมี้สัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถา้มิไดมี้สัญชาติไทยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะ 
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(5) มีความเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละวธีิการของลูกเสือฝักใฝ่สนใจต่อการลูกเสือ  และ 
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สมคัรใจท่ีจะด ารงต าแหน่งทางลูกเสือ 
(6) มีอายดุงัต่อไปน้ี 
 ก. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือส ารองและลูกเสือสามญั รองผูก้  ากบั มีอายไุม่นอ้ยกวา่  

18 ปี ผูก้  ากบัมีอายมีุนอ้ยกวา่ 20 ปี 
 ข. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือวสิามญั รองผูก้  ากบั มีอายไุม่ 

นอ้ยกวา่  21  ปี ผูก้  ากบัมีอายุมีนอ้ยกวา่ 25 ปี 
ค. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ี 
ลูกเสือมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปี 

หมายเหตุ  นอกจากคุณสมบติัทัว่ไปดงักล่าวแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือบางประเภทจะตอ้งมี
คุณสมบติัพิเศษตามท่ีกล่าวไวใ้นลกัษณะ 2 ดว้ย 
ขอ้ 52 การแต่งตั้ง 
 ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  แต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการ 

ลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  ในต าแหน่งต่อไปน้ี 
1. ผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่ 
2. ผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
3. รองผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
4. ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือประจ าส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
5. ผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
6. กรรมการลูกเสือจงัหวดัและอ าเภอ 

ขอ้ 53 เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  แต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและเจา้หนา้ท่ี 
ลูกเสือท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ในต าแหน่งต่อไปน้ี 
 1. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
 2. รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
 3. ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
 4. รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 

5.  ผูก้  ากบัลูกเสือ 
6. รองผูก้  ากบัลูกเสือ 
7. เจา้หนา้ท่ีลูกเสือในส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
8. กรรมการลุ่มลูกเสือ 

ขอ้ 54  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ี 
            ลูกเสือสังกดัในเขตลูกเสือจงัหวดัในต าแหน่งต่อไปน้ี 
  1.รองผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
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  2. ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
  3. ผูต้รวจการลูกเสืออ าเภอ 
  4. รองผูต้รวจการลูกเสืออ าเภอ 
  5. ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสืออ าเภอ 
  6. ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
  7. รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน 
  8. ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
  9. รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
  10. ผูก้  ากบัลูกเสือ 
  11. รองผูก้  ากบัลูกเสือ 
  12. เจา้หนา้ท่ีลูกเสือในส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัและอ าเภอ 
  13. กรรมการกลุ่มลูกเสือ 
ขอ้ 55 การายงานขอแต่งตั้ง 

การเสนอรายงานเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งดงักล่าวในขอ้ 52 , 53 , 54  ใหเ้สนอ
ตามล าดบัการบงัคบับญัชาจนถึงผูมี้อ  านาจสั่งแต่งตั้ง 

ขอ้ 56 การแต่งตั้งนายหมู่ รองนายหมู่ 
 การแต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ  ใหป้ฏิบติัตามขอ้  80 , 89 , 99 , 111 
ขอ้ 57 การจ าหน่าย 

ผูมี้อ านาจแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ี
ลูกเสือ ตามความในขอ้ 52, 53 , 54  เป็นผูส้ั่งจ  าหน่ายผูบ้งัคบับญัชา  ผูต้รวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 

ขอ้ 58 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ  พน้จาก 
           ต  าแหน่งเม่ือ 
 1. ลาออก 
 2. ตาย 
 3. ใหอ้อก 
 4. ยา้ยสังกดั 
ขอ้ 59  การยา้ยสังกดั 
 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ   

ไดเ้ปล่ียนต าแหน่งหรือยา้ยสังกดัทางลูกเสือ  ใหถื้อวา่ต าแหน่งเดิมส้ินสุดลง  และถา้ไป
สังกดัหน่วยงานลูกเสืออ่ืน  ใหข้อต าแหน่งใหม่   
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ภาค  4 
หน่วยลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และลูกเสือ 

หมวด 1  
หน่วยลูกเสือ 

--------------------- 
ขอ้ 60 การจดัหน่วยลูกเสือ 
 การจดัหน่วยลูกเสือ  โดยปกติจดัเป็นล าดบัดงัน้ี 
 กลุ่มลูกเสือ 
 กองลูกเสือ  
 หมู่ลูกเสือ 
ขอ้ 61 การเรียกช่ือกลุ่มและกองลูกเสือ 

การเรียกช่ือกลุ่มลูกเสือ  เรียกตามช่ือโรงเรียนหรือสถานท่ีท่ีตั้งกลุ่มลูกเสือ เช่น  ตั้งท่ี 
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั เรียกวา่ “กลุ่มลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั” 

 ถา้มีหลายกลุ่มกใ็หเ้ลือกกลุ่มท่ี 1 , 2 , 3 ฯลฯ ของโรงเรียนนั้นๆ ตามล าดบั 
ถา้มีจ านวนลูกเสือนอ้ยจะตั้งไดเ้พียงกองลูกเสือ  ก็ใหเ้รียกตามประเภทและ 

หมายเลขประจ ากอง  เรียงตั้งแต่หมายเลข 1,2,3 ฯลฯ ตามล าดบั เช่น“กองลูกเสือส ารองท่ี 1
โรงเรียนอนุบาลปฐมวยั”เป็นตน้ 

ขอ้ 62  การเรียกช่ือหมู่ลูกเสือ 
 การเรียกช่ือหมู่ลูกเสือ 
 1. หมู่ลูกเสือส ารอง  เรียกตามสีของหมู่ 
 2. หมู่ลูกเสือสามญั เรียกตามช่ือสัตวต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย
 3. หมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  เรียกตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยเคร่ืองแบบลูกเสือ 

หมวด 2 
กลุ่มลูกเสือ 

ขอ้ 63 กลุ่มลูกเสือ 
กลุ่มลูกเสือประกอบดว้ยกองลูกเสือ 4 ประเภท คือ กองลูกเสือส ารอง  กองลูกเสือสามญั  
กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และกองลูกเสือวสิามญั  รวมกนัประเภทละ 1 กองเป็นอยา่งนอ้ย
หรือประกอบดว้ยลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ 4 กองข้ึนไป  หรือถา้มีลูกเสือ 2-3 ประเภท  
ตอ้งมีประเภทละ 2 กองข้ึนไป 

หมายเหตุ  กลุ่มลูกเสือท่ีประกอบดว้ยกองลูกเสือ 4 ประเภท  เรียกวา่ “กลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์” 

ขอ้  64  การจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ 
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การจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแห่งชาติ  หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัแลว้แต่กรณี  ในระยะแรกหากจดัตั้งกลุ่ม
ลูกเสือไม่ได ้ ใหจ้ดัตั้งเป็นกองลูกเสือ 

ขอ้  65  ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  ควรแต่งตั้งจากผูท่ี้ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งผูก้  ากบั
ลูกเสือ  รองผูก้  ากบัลูกเสือ  หรือมีหนา้ท่ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงประจ าในกองลูกเสือ 

ขอ้  66  การแต่งตั้งสตรีเป็นผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
การแต่งตั้งผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  โดยปกติใหแ้ต่งตั้งจากบุรุษ ๔แต่งตั้งสตรีเป็นผูก้  ากบักลุ่ม
ลูกเสือ  รองอ านวยการลูกเสือ  โรงเรียน  ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อนและในกรณีพิเศษเท่านั้น 

ขอ้  67  คุณสมบติั 
ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  มีคุณสมบติัทัง่ไป ตามขอ้ 51 และมีคุณสมบติั
พิเศษดงัต่อไปน้ี 
1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือส ารอง  คู่มือลูกเสือ
วสิามญั  พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ และเอกสารเก่ียวกบัการ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
2. สามารถจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อฝึกอบรมลูกเสือ 
3. ควรมีอายุตั้งแต่30 ปีข้ึนไปแต่ถา้จ าเป็นอาจแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 25ปีก็ได ้

ขอ้  68  หนา้ท่ี 
 หนา้ท่ีผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  มีดงัต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือใหเ้ป็นกลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์ เวน้แต่มีความจ าเป็นท่ีไม่อาจท า
เช่นนั้นได ้

 2. ดูแลแนะน าและประสานงานของลูกเสือทุกประเภทในกลุ่ม 
 3. ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมกลุ่ม 
 4. เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่มและตนเองเป็นกรรมการร่วมดว้ย 

 รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและท าหนา้ท่ีแทนเม่ือผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ขอ้ 69 ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน   
คุณสมบติัผูท่ี้จะเป็นผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  และรองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  ให้
เป็นไปตามขอ้ 67   

ผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียนมีหนา้ท่ีอ านวยการทัว่ไปภายในโรงเรียน 
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รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและท าหนา้ท่ีแทนเม่ือผูก้  ากบั
กลุ่มลูกเสือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ขอ้ 70 ท่ีประชุมกลุ่ม 
ท่ีประชุมกลุ่มประกอบดว้ยผูก้  ากบั  รองผูก้  ากบัลูกเสือทุกประเภททุกคนในกลุ่มลูกเสือนั้น  
ท่ีประชุมกลุ่มมีหนา้ท่ีพิจารณาฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทใหบ้งัเกิดผลดี  การแระชุม
ควรจดัใหมี้ทุกเดือน  ผูก้  ากบักลุ่มเป็นประธาน 

ขอ้  71  กรรมการกลุ่ม 
กรรมการประกอบดว้ยบุคคลภายนอกท่ีสนใจการลูกเสือ  ลูกเสือเก่า  และผูป้กครองลูกเสือ 
กรรมการกลุ่มมีหนา้ท่ีช่วยจดัหาอุปกรณ์การฝึกอบรม  การเงิน  การโฆษณา  ดูแลทรัพยสิ์น
และกิจการอ่ืนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มลูกเสือ  ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือเป็นประธาน 

หมวด 3  
กองลูกเสือส ารอง 

ขอ้ 72  กองลูกเสือส ารอง 
กองลูกเสือส ารองประกอบดว้ยหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ย 2 หมู่และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หน่ึงมี 
ลูกเสือ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ลูกเสือ  รองนายหมู่ลูกเสือดว้ย 

ขอ้ 73 ผูก้  ากบั รองผูก้  ากบั 
ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  มีคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้ 51 และมีคุณสมบติัพิเศษ
ดงัต่อไปน้ี 
1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือส ารอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้  ากบัลูกเสือข้ึนไปรับรองวา่ 
 ก. เป็นผูมี้นิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก 
3. ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองตอ้งไดรั้บการอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองตน้
มาแลว้ 

ขอ้ 74  หนา้ท่ี 
 ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองมีหนา้ท่ีบงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผดิชอบกิจการลูกเสือในกอง
ของตน  ทั้งตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของผูก้  ากบักองลูกเสือ  โดยมีรองผูก้  ากบัลูกเสือเป็นผูช่้วย 
ขอ้  75  กองลูกเสือส ารองให้มีผูก้  ากบั 1 คน เป็นหวัหนา้ และมีรองผูก้  ากบั 1 คน หรือหลายคนเป็น       
             ผูช่้วย 
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ขอ้ 76  ผูก้  ากบั รองผูก้  ากบัสตรี 
 สตรีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูก้  ากบั หรือรองผูก้  ากบัลูกเสือส ารองไดใ้นคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ 51, 53 
ขอ้ 77 ผูฝึ้กสอนลูกเสือส ารอง 

ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองอาจจดัใหมี้ผูฝึ้กสอนลูกเสือส ารองท าหนา้ท่ีช่วยเหลือก็ได ้ โดย
คดัเลือกจากลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือลูกเสือวสิามญั  หรืออาจจดัใหส้ตรีท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 
ปีข้ึนไป  และมิไดอ้ยูใ่นกระบวนการลูกเสือหญิงท าหนา้ท่ีดงักล่าวแต่ตอ้งไดท้ดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีมาครบ  3 เดือนแลว้  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากเลขาธกการคณะกรรมการการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ  หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 78  การจดัสตรีเป็นผูฝึ้กสอนลูกเสือส ารองตามขอ้ 77 จะส้ินสุดลงเม่ือผูน้ั้นมีอายคุรบ 18 ปี     
 บริบูรณ์ 
ขอ้ 79  ผูฝึ้กสอนลูกเสือส ารองมีแถบผา้สักหลาดสีแดง  ขนาดยาว 6 ซม. กวา้ง 1.5 ซม. ปักค าวา่ 

“ผูฝึ้กสอนลูกเสือส ารอง”  ดว้ยตวัอกัษรตวัพิมพธ์รรมดาสีขาวขนาดพองาม  ติดท่ีเหนือ
กระเป๋าเบ้ืองซา้ย 

ขอ้  80  นายหมู่  รองนายหมู่ 
ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองเป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือ  เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หมู่  ส่วน 
รองนายหมู่ลูกเสือใหผู้ก้  ากบัแต่งตั้งโดยหารือนายหมู่ลูกเสือของหมู่นั้น 
 รองนายหมู่ลูกเสือท าหนา้ท่ีช่วยเหลือนายหมู่ลูกเสือและท าหนา้ท่ีแทนเม่ือนายหมู่
ลูกเสือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ขอ้  81  ท่ีประชุมนายหมู่ 
ท่ีประชุมนายหมู่ลูกเสือ ประกอบดว้ยบรรดานายหมู่ลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาในกอง 
ลูกเสือนั้น  บางกรณีอาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสือเขา้ร่วมประชุมดว้ยก็ได ้
 ท่ีประชุมนายหมู่มีหนา้ท่ีพิจารณาขอ้คิดเห็นในการด าเนินงานภายในกองลูกเสือ
ของตน  โดยมีผูก้  ากบัลูกเสือเป็นผูช้ี้ขาด 

ลูกเสือส ารอง 
ขอ้ 82 เกณฑอ์ายุ 
 เด็กชายจะสมคัรเขา้เป็นลูกเสือส ารองไดเ้ม่ืออายตุั้งแต่  8  ปี และไม่เกิน  11 ปีบริบูรณ์ 

โดยปกติเด็กชายจะเป็นลูกเสือสามญัเม่ือมีอายคุรบ 11 ปีบริบูรณ์  แต่ถา้ผูก้  ากบั 
ลูกเสือส ารอง  ผูก้  ากบัลูกสือสามญัและผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือพิจารณาเห็นวา่เด็กนั้นมีสุขภาพ
หรือความเจริญเติบโตทางร่างกายไม่สมบูรณ์  สมควรจะใหอ้ยูต่่อไปในกองลูกเสือส ารอง
อีกก็ได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน  6 เดือน นบัตั้งแต่มีอายคุรบ 11 ปีบริบูรณ์ 

ขอ้ 83 ชั้นลูกเสือส ารอง 
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 ลูกเสือส ารองแบ่งเป็น  3 ชั้นคือ  ดาวดวงท่ี 1 และดาวดวงท่ี 2 และดาวดวงท่ี 3 
 

หมวด 4 
กองลูกเสือสามัญ 

ขอ้ 84 กองลูกเสือสามญั 
กองลูกเสือสามญัประกอบดว้ยหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ย  2 หมู่และไม่เกิน 6 หมู่  หมู่หน่ึงมี 
ลูกเสือ  6-8 คน  รวมทั้งนายหมู่ลูกเสือ  รองนายหมู่ลูกเสือดว้ย  หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยใน
การจดักิจกรรมทั้งปวง 

ขอ้ 85 ผูก้  ากบั  รองผูก้  ากบั 
 ผูก้  ากบั รองผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  มีคุณสมบติัตามขอ้ 15 ละมีคุณสมบติัพิเศษดงัต่อไปน้ี 

1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือส ารอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้  ากบัลูกเสือข้ึนไปรับรองวา่ 
 ก. เป็นผูมี้นิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก 
3. ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัตอ้งไดรั้บการอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัขั้นความรู้เบ้ืองตน้
มาแลว้ 

ขอ้ 86 หนา้ท่ี  
 ผูก้  ากบัลูกเสือสามญั มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.บงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผดิชอบกิจการในกองลูกเสือของตน  ทั้งตอ้งปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
2. เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
3. รับผดิชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวนิยั  และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
4. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 

ขอ้  87  กองลูกเสือสามญั  ใหมี้ผูก้  ากบัลูกเสือ  1 คน  เป็นหวัหนา้และมีรองผูก้  ากบัลูกเสือ  1 คน  
หรือหลายคน เป็นช่วย 
ขอ้ 88 หวัหนา้นายหมู่ 

ผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  อาจแต่งตั้งหวัหนา้นายหมู่ 1 คน เพื่อท าหนา้ท่ีช่วยเหลือก็ได ้ ทั้งน้ีให้
หารือท่ีประชุมนายหมู่  หวัหนา้นายหมู่  มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1.มีความสามารถในการเป็นผูน้ า 
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2.  อายไุม่นอ้ยหวา่  15 ปี 
3.  เคยเป็นนายหมู่มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เดือน 
4. เป็นลูกเสือเอก 
5. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชายตามสมควร 

ขอ้ 89 นายหมู่  รองนายหมู่ 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญั เป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือ  โดยหารือลูกเสือนายหมู่นั้น  หรือผูก้  ากบั
ลูกเสือเลือกนายหมู่ลูกเสือเองโดยหารือท่ีประชุมนายหมู่ 
 ส่วนรองนายหมู่ใหผู้ก้  ากบัแต่งตั้ง  โดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น 
 ในกรณีท่ียงัไม่มีท่ีประชุมนายหมู่(ตั้งกองใหม่) ใหผู้ก้  ากบัหารือลูกเสือในหมู่นั้น  
เพื่อแต่งตั้งนายหมู่ข้ึน 
 นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็นผูน้ า  และสอบไล่ไดว้ชิาลูกเสือเอก  ส่วน
รองนายหมู่สอบไล่ไดว้ชิาลูกเสือโท 

ขอ้ 90  หนา้ท่ี   
นายหมู่มีหนา้ท่ีวางแผนปฏิบติักิจกรรมของหมู่  รวมทั้งการไปอยูค่่ายพกัแรม  โดยมีรอง
นายหมู่เป็นผูช่้วย  ผูก้  ากบัลูกเสือเป็นผูใ้หค้  าแนะน า 

ขอ้  91  ท่ีประชุมนายหมู่ 
ท่ีประชุมนายหมู่ลูกเสือประกอบดว้ยหวัหนา้นายหมู่ลูกเสือ(ถา้มี)และนายหมู่ลูกเสือ  บาง
กรณีอาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสือเขา้ร่วมประชุมดว้ย  เวน้แต่การประชุมท่ีเก่ียวกบัวนิยั หาก
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ร่วมประชุมดว้ยควรท าหนา้ท่ีแต่เพียงท่ีปรึกษา 
 ท่ีประชุมนายหมู่ลูกเสือ  มีหนา้ท่ี 
1. พิจารณาการรักษาเกียรติของกองลูกเสือ 
2. จดัรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ 
3. พิจารณาการบริหารภายในของกองลูกเสือ 
4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 

ลูกเสือสามัญ 
ขอ้ 92  เกณฑอ์ายุ 
 เด็กชายจะสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัไดโ้ดยมีเกณฑอ์ายุต่อไปน้ี 
 1. มีอายตุั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ 

2. ในบางกรณีอาจรับเด็กเขา้เป็นลูกเสือสามญัก่อนอายถึุง 11 ปี แต่ตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่10 
ปี 6 เดือน ทั้งน้ีให้อยูใ่นดุลยพินิจของผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  ผูก้  ากบักลุ่มท่ีจะพิจารณาถึง
การพฒันาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก แต่เด็กนั้นเป็นลูกเสือส ารองอยูแ่ลว้  การพิจารณา
เช่นวา่นั้นใหเ้พิ่มผูก้  ากบัลูกเสือส ารองเขา้ร่วมดว้ย 
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3. ลูกเสือสามญัท่ีมีอายถึุง 15 ปี  ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและการปฏิบติัเป็นพิเศษให้
เหมาะสมกบัวยั 
4. ในกลุ่มลูกเสือท่ีไม่มีกองลูกเสือหรือหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  อาจจดัใหลู้กเสือสามญัท่ี
มีอายตุั้งแต่  15 ปีแต่ยงัไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดโ้ดยสังกดัอยูใ่นกอง
ลูกเสือสามญันั้น 
5.  ลูกเสือสามญัควรออกจากกองลูกเสือเม่ือมีอายคุรบ  17 ปีบริบูรณ์  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
จากผูก้  ากบักลุ่มหรือผูก้  ากบัลูกเสือสามญัใหค้งอยูต่่อไป  แต่เม่ือมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์
แลว้ จะอยูใ่นกองลูกเสือสามญัไม่ได ้

ขอ้ 93  ชั้นลูกเสือสามญั 
 ลูกเสือสามญัแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 
 1. ลูกเสือตรี  ลูกเสือโท  ลูกเสือเอก 
 2. เม่ือไดเ้ขา้พิธีประจ ากองแลว้  ใหไ้ดรั้บการอบรมวชิาลูกเสือโท ลูกเสือเอก ตามล าดบั 

3. เม่ือเป็นลูกเสือโทแลว้  อาจเลือกเรียนวชิาพิเศษไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรวชิาพิเศษ
ลูกเสือ ขอ้ 169 
 

หมวด 5 
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ขอ้  94  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ประกอบดว้ยหมู่ลูกเสืออยา่งนอ้ย 2 หมู่  ไม่เกิน 6 หมู่  หมู่หน่ึงมี
ลูกเสือ  3 – 7 คน รวมทั้งนายหมู่ รองนายหมู่ดว้ย 

หมู่ลูกเสือ  เป็นหน่วยในการจดักิจกรรมทั้งปวง ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ  อาจจดั
ข้ึนเป็นชุดใหม่ก็ได ้

ขอ้  95 ผูก้  ากบั รองผูก้  ากบั 
ผูก้  ากบั  รองผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  มีคุณสมบติัตามขอ้ 51 และมีคุณสมบติัพิเศษ
ดงัต่อไปน้ี 
1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือส ารอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  เอกสารเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ 
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้  ากบัลูกเสือข้ึนไปรับรองวา่ 
 ก. เป็นผูมี้นิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
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 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก 
3. ผูก้  ากบัมีอายไุม่ต  ่ากวา่  25 ปี  รองผูก้  ากบัไม่ต ่ากวา่ 21 ปี 
4. ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตอ้งไดรั้บการอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบ้ืองตน้มาแลว้ 

ขอ้ 96 หนา้ท่ี 
1.บงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผดิชอบกิจการในกองลูกเสือของตน  ทั้งตอ้งปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
2. เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
3. รับผดิชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวนิยั  และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
4. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
5. ในกรณีท่ีหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ยงัมีจ านวนลูกเสือไม่พอท่ีจะแยกจากกองลูกเสือ
สามญั  อาจมอบใหร้องผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่คนใดคนหน่ึงเป็นผูค้วบคุมหมู่นั้นก็ได ้

 ขอ้ 97  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหมี้ผูก้  ากบั 1 คน เป็นหวัหนา้และมีรองผูก้  ากบั 1 คนหรือหลาย 
คนเป็นผูช่้วย 

ขอ้ 98 หวัหนา้นายหมู่ 
 ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อาจตั้งหวัหนา้นายหมู่ 1 คนท าหนา้ท่ีช่วยเหลือก็ได ้ ทั้งน้ีให ้

หารือท่ีประชุมนายหมู่ 
หวัหนา้นายหมู่มีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 
1 มีความสามารถในการเป็นผูน้ า 
2. เคยเป็นนายหมู่มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
3. เป็นลูกเสือหลวง 
4. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชายและเอกสารเก่ียวกบัลูกเสือสามญั 
รุ่นใหญ่ตามสมควร 

ขอ้ 99 นายหมู่  รองนายหมู่ 
 ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่โดยหารือลูกเสือในหมู่นั้น  หรือผูก้  ากบั 

ลูกเสือเลือกนายหมู่ลูกเสือเองโดยหารือท่ีประชุมนายหมู่ 
ส่วนรองนายหมู่ใหผู้ก้  ากบัแต่งตั้ง  โดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น 
ในกรณีท่ียงัไม่มีการประชุมนายหมู่  (ตั้งกองใหม่)  ใหผู้ก้  ากบัหารือลูกเสือในหมู่

นั้นเพื่อแต่งตั้งนายหมู่ข้ึน 
นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็นผูน้ า  และสอบไล่วิชาลูกเสือเอก ส่วนรอง

นายหมู่สอบไล่ไดว้ชิาลูกเสือโท 
ขอ้ 100 ท่ีประชุมนายหมู่ 
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 ท่ีประชุมนายหมู่ประกอบดว้ยหวัหนา้นายหมู่(ถา้มี) และนายหมู่ ในกรณีท่ีกองลูกเสือมี
นอ้ยกวา่ 3 หมู่ ให้รองนายหมู่เขา้ร่วมประชุมดว้ย  หากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ประชุมดว้ยควรท า
หนา้ท่ีแต่เพียงท่ีปรึกษา 
 ท่ีประชุมนายหมู่  มีหนา้ท่ี 
 1. พิจารณารักษาเกียรติของลูกเสือ 
 2. จดัรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ 
 3. พิจารณาการบริหารภายในกองลูกเสือ 
 4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ขอ้ 101 เกณฑอ์ายุ 
 เด็กชายจะสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้ โดยมีเกณฑอ์ายตุ่อไปน้ี 
 1. มีอายตุั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ 
 2. ในบางกรณีอาจรับเด็กเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ก่อนอายถึุง 15 ปี ก็ได ้ แต่ตอ้งมีอาย ุ

ไม่นอ้ยกวา่ 14 ปี 6 เดือน ส่วนลูกเสือสามญัท่ีมีอายคุรบ 15 ปีบริบูรณ์แลว้  อาจเป็นลูกเสือ 
สามญัต่อไปได ้ แต่ตอ้งอายไุม่เกิน 15 ปี 6 เดือน ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูก้  ากบัลูกเสือ 

 สามญัและผูก้  ากบักลุ่มพิจารณาถึงการพฒันาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก 
 3.นายหมู่ลูกเสือสามญัท่ีมีอายเุกิน 15 ปี ซ่ึงแยกไปสังกดัในหมู่หรือกองลูกเสือสามญัรุ่น 

ใหญ่  อาจด ารงต าแหน่งนายหมู่ลูกเสือสามญัในกองเดิมต่อไปไดจ้นมีอายคุรบ 16 ปี 
บริบูรณ์  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูก้  ากบักลุ่ม 
4. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ควรออกจากกองลูกเสือเม่ืออายคุรบ 17 ปีบริบูรณ์  เวน้แต่ไดรั้บ 
อนุญาตจากผูก้  ากบักลุ่มหรือผูก้  ากบัลูกเสือสามญัใหค้งอยูต่่อไป แต่เม่ืออายคุรบ 18 ปี 
บริบูรณ์แลว้  จะอยูใ่นกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไม่ได ้

ขอ้ 102 การเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 เม่ือสอบวชิาลูกเสือเอกได ้ หรือทดสอบตามหลกัสูตรวชิาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้นตน้ได ้

แลว้  จึงจะไดเ้ขา้พิธีประจ ากองและรับเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ขอ้ 103 การอบรมและสอบ 
 เม่ือไดเ้ขา้พิธีประจ ากองแลว้  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จะไดรั้บการอบรมและสอบเพื่อรับ 

เคร่ืองหมายต่อไปน้ี 
1. เคร่ืองหมายลูกเสือเอก(เฉพาะผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นลูกเสือเอก) 
2. เคร่ืองหมายวชิาพิเศษต่าง ๆ และเคร่ืองหมายสายยงยศ(สายหนงั)  เคร่ืองหมายชาวเรือ   
เคร่ืองหมายการบิน  ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรวชิาพิเศษลูกเสือ  ทั้งน้ีแลว้แต่จะเลือก 
เรียนวชิาหน่ึงวชิาใด (ตอ้งไดลู้กเสือเอกก่อน 
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3. เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 
 

หมวด 6 
กองลูกเสือวสิามัญ 

ขอ้ 104  ความมุ่งหมาย 
 กองลูกเสือวสิามญั  คือ  การฝึกอบรมเด็กหนุ่มให้นิยมชีวิตกลางแจง้และนิยมการบริการ 

มากข้ึน  ดว้ยความมุ่งหมายต่อไปน้ี 
1. ฝึกอบรมเด็กใหเ้ป็นพลเมืองดี สืบเน่ืองมาจากการเป็นลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญั  และ 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ตามล าดบั  แต่มีขอบข่ายกวา้งขวางยิง่ข้ึนใหเ้หมาะสมกบัวยัลูกเสือ 
วสิามญั 
2. ส่งเสริมใหมี้อาชีพและการบริการต่อชุมชน การฝึกอบรมลูกเสือวสิามญัเป็นการฝึก 
อบรมเด็กวยัรุ่นโดยพยายามช่วยใหเ้ด็กไดน้ าอุดมการณ์ของค าปฏิญาณมาใชใ้นชีวิต 
ประจ าวนั 

ขอ้ 105 หลกัการ 
 งานหลกัของกองลูกเสือวสิามญั  มีดงัต่อไปน้ี 

1. ฝึกอบรมจิตใจเตรียมลูกเสือวสิามญั  เพื่อเขา้พิธีประจ ากอง  และฝึกอบรมใหมี้ความรู้
วชิาลูกเสือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
2. ฝึกอบรมลูกเสือวสิามญัตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

ขอ้ 106  กองลูกเสือวสิามญั 
กองลูกเสือวสิามญัประกอบดว้ยลูกเสือวสิามญั  มีจ  านวนตั้งแต่ 10 -  60 คน ตามปกติมี
เพียง 20 – 30 คน 

 กองลูกเสือวสิามญัจะแบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ตามความจ าเป็นและความตอ้งการก็
ได ้ และควรมีนายหมู่ 1 คน รองนายหมู่ 1 คน ต่อลูกเสือวิสามญั 4 – 6 คน 

หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการจดักิจกรรมทั้งปวง ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ  จะจดั
ลูกเสือข้ึนเป็นชุดใหม่เพื่อการนั้นก็ได ้

ขอ้ 107 ขออนุญาตตั้งกอง 
 ก่อนจะขออนุญาตตั้งกองลูกเสือวสิามญั  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1. มีผูก้  ากบัลูกเสือ 
 2. มีสถานท่ีเหมาะสมเพื่อการฝึกอบรมลูกเสือ 
ขอ้ 108  ผูก้  ากบั รองผูก้  ากบั 
 ผูก้  ากบั รองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั  มีคุณสมบติัตามขอ้ 15 และมีคุณสมบติัพิเศษดงัต่อไปน้ี 
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1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือส ารอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  เอกสารเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่และลูกเสือวสิามญั 
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้  ากบักลุ่มข้ึนไปรับรองวา่ 
 ก. เป็นผูมี้นิสัยและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพื่ออบรมเด็ก 
 จ. จะมีประสบการณ์ในชีวิต  สามารถเป็นผูน้ าเด็กหนุ่ม 
 ฉ. มีความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการของสังคมในชุมชนท่ีกองลูกเสือตั้งอยู ่
3. ผูก้  ากบัมีอายไุม่ต  ่ากวา่  25 ปี  รองผูก้  ากบัไม่ต ่ากวา่ 21 ปี แต่ผูก้  ากบัมีอายตุั้งแต่ 30 ปี  
รองผูก้  ากบัมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  ก็จะเป็นการเหมาะสมยิง่ข้ึน 
4. ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัตอ้งไดรั้บการอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัขั้นความรู้เบ้ืองตน้
มาแลว้ 

ขอ้ 109  หนา้ท่ี  
 ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.บงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผดิชอบกิจการในกองลูกเสือของตนและปฏิบติัตาม
ค าแนะน าของผูก้  ากบักลุ่ม 
2. เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมกองลูกเสือ 
3. รับผดิชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวนิยั  และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
4. ฝึกอบรมนายหมู่ 
5. ในกรณีท่ีหมู่ลูกเสือวสิามญัมีจ านวนไม่พอท่ีจะแยกจากกองลูกเสือสามญัเพื่อตั้งเป็นกอง
ลูกเสือวสิามญัได ้ อาจแต่งตั้งรองผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัคนใดคนหน่ึงเป็นผูค้วบคุมหมู่นั้น
ก็ได ้

 ขอ้ 110 กองลูกเสือวสิามญัใหมี้ผูก้  ากบั 1 คน เป็นหวัหนา้  และมีรองผูก้  ากบั 1 คน หรือหลายคน   
 เป็นผูช่้วย 
ขอ้ 111 นายหมู่ รองนายหมู่ 

นายหมู่ รองนายหมู่ คือ ผูท่ี้ลูกเสือวสิามญัภายในกองนั้นเป็นผูเ้ลือกข้ึนแต่ละปี  ดว้ยความ
เห็นชอบของผูก้  ากบั 

ขอ้ 112  กรรมการประจ ากอง 
1.  กองลูกเสือวสิามญัท่ีมีลูกเสือมาก  อาจจดัตั้งกรรมการประจ ากองข้ึน  กรรมการประจ า
กองประกอบดว้ยผูก้  ากบัลูกเสือ  นายหมู่ลูกเสือ  และลูกเสือวสิามญัท่ีไดรั้บเลือกข้ึนมา 
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2. กองลูกเสือวสิามญัท่ีมีลูกเสือนอ้ย  ไม่จ  าเป็นท่ีจะตั้งกรรมการประจ ากอง  ใหผู้ก้  ากบั
ลูกเสือเป็นผูดู้แลรับผดิชอบ  โดยมีรองผูก้  ากบัเป็นผูช่้วย  ท าหนา้ท่ีแทนกรรมการประจ า
กอง ทั้งน้ี ใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าของผูก้  ากบักลุ่ม 

ขอ้ 113 หนา้ท่ี 
 กรรมการประจ ากอง  มีหนา้ท่ี 
 1. พิจารณาในการักษาเกียรติของลูกเสือ 
 2. จดัรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ 
 3. พิจารณาการบริหารภายในของกองลูกเสือ 
 4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
ขอ้ 114  ชั้นลูกเสือวสิามญั 
 ลูกเสือวสิามญัแบ่งเป็น 2 ชั้น ดงัน้ี 
 1. เตรียมลูกเสือวสิามญั (ระยะทดลอง) 
 2. ลูกเสือวสิามญั (ตอ้งไดเ้ขา้ประจ ากองแลว้) 

 

เตรียมลูกเสือวสิามัญ 

ขอ้ 115  คุณสมบติั 
 ก่อนท่ีจะรับเด็กเขา้เป็นเตรียมลูกเสือวสิามญั  ตอ้งพิจารณาคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. ไดรั้บความเห็นจากผูก้  ากบักลุ่ม  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัและจากกองลูกเสือวสิามญันั้น 

2. ถา้เป็นลูกเสือสามญัอยูแ่ลว้  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัเป็นผูเ้สนอและรับรอง  ถา้เป็นลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือผูก้  ากบัลูกเสือสามญัเป็นผูเ้สนอ  และ
รับรองวา่เป็นผูต้ ั้งใจปฏิบติัตามหลกัการของลูกเสือ  ตลอดจนการบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ย 

แต่ถา้ไม่เคยเป็นลูกเสือสามญัหรือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มาก่อน  ตอ้งรับรองวา่จะ
ตั้งใจเรียนวชิาลูกเสือวสิามญั  นิยมชีวติกลางแจง้และยอมรับท่ีจะด าเนินชีวิตตามค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 3. เป็นผูมี้สุขภาพและอนามยัสมบูรณ์และมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 17 ปี 
4. เตรียมลูกเสือวสิามญัตอ้งมีอายไุม่เกิน 21 ปี  ในวนัรับสมคัร 

ขอ้ 116  เม่ือไดรั้บเด็กเขา้มาอยูใ่นกองลูกเสือวสิามญัแลว้ใหเ้รียกเตรียมลูกเสือวสิามญั  จนกวา่จะ               
 เขา้พิธีประจ ากองแลว้จึงนบัวา่เป็นลูกเสือวสิามญั 
ขอ้  117  เตรียมลูกเสือวสิามญัจะไดรั้บการฝึกอบรมตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
ขอ้ 118  เตรียมลูกเสือวสิามญัท่ีไม่เคยเป็นลูฏเสือสามญัหรือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มาก่อน  มีความ 

ประสงคจ์ะแต่งเคร่ืองแบบและประดบัเคร่ืองหมาย  จะตอ้งผา่นการทดสอบวชิาลูกเสือตรี
และไดป้ฏิญาณตนแลว้ 
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ลูกเสือวสิามัญ 

ขอ้ 119  พิธีเขา้ประจ ากอง 
 เตรียมลูกเสือวสิามญัก่อนเขา้พิธีประจ ากอง  ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1.  ไดผ้า่นการทดสอบตามหลกัสูตรเตรียมลูกเสือวสิามญัและผูก้  ากบักลุ่ม  ผูก้  ากบัลูกเสือ
วสิามญั  กองลูกเสือวสิามญัเห็นชอบแลว้ 
2. เตรียมลูกเสือวสิามญัใหท้ าการส ารวจในแบบกรรมฐานหรืออยา่งอ่ืน  เพื่อใหท้ราบวา่ตน
จะตอ้งมีความรับผดิชอบท่ีส าคญับางประการในชีวติอนาคต(แบบวธีิการส ารวจตวัเอง ให้
ดูจากลกัษณะ 3) 
3. เม่ือเตรียมลูกเสือวสิามญัไดต้กลงใจท่ีจะเขา้เป็นลูกเสือวสิามญัแน่นอนแลว้จึงใหเ้ขา้พิธี
ประจ ากอง 
 ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั  พึงประกอบพิธีเขา้ประจ ากองดว้ยตนเอง  ถา้ไม่มีผูก้  ากบั
ลูกเสือวสิามญัจะใชผู้ก้  ากบัลูกเสือสามญัท่ีไดผ้า่นพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญัมาแลว้ก็
ได ้

ขอ้  120  การฝึกอบรม 
1. เม่ือไดเ้ขา้พิธีประจ ากองเป็นลูกเสือวสิามญัแลว้ไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทาง
ร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจดงัต่อไปน้ี 

ก. ฝึกทางปฏิบติัในทางวชิาการลูกเสือโดยการเดินทางไกล  การปฏิบติัตาม
โครงการ  การบริการต่อผูอ่ื้น 

ข. ฝึกเพื่อส่วนรวม  ในเร่ืองกิจการของโลก กิจการของชาติ วฒันธรรม และ
บริการต่อผูอ่ื้น 

ค.ฝึกอบรมทางศาสนา 
2. การฝึกอบรมท่ีจ าเป็นของลูกเสือวิสามญั  คือการฝึกวธีิด าเนินงานในกองลูกเสือวสิามญั
โดยมีผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัเป็นผูน้ า 
3. จดักิจกรรมเก่ียวกบับริการ  ทั้งน้ีใหรู้้จกัเลือกและเตรียมกิจกรรมอยา่งรอบคอบเพื่อให้
เป็นไปตามความตอ้งการของลูกเสือวสิามญัแต่ละคน  และของกองลูกเสือวสิามญัเป็น
ส่วนรวมดว้ย 

ขอ้ 121  อุดมการณ์ในการฝึกอบรม 
 ลูกเสือวสิามญัพึงปฏิบติัตามหลกัการต่อไปน้ี 

1. ท่ีกล่าวค าปฏิญาณวา่จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริยน์ั้น หมายความ
วา่ลูกเสือวสิามญัตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัระบอบการปกครองของประเทศ  ปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะเป็นพลเมืองดีของชาติประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถืออยา่ง
เคร่งครัดและเทิดทูนพระมหากษตัริย ์ ซ่ึงเป็นองคพ์ระประมุขของชาติ 
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2. ท่ีกล่าวค าปฏิญาณวา่ จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือนั้น หมายความถึงการบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมต่อเน่ืองมาจากลูกเสือประเภทอ่ืนมาแลว้  แต่ส าหรับลูกเสือ
วสิามญัซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอยา่งดีนั้น  ตอ้งบริการแก่ชุมนุมชนอยา่งกวา้งขวางและมี
ประสิทธิภาพ 
 ลูกเสือวสิามญัพึงส านึกวา่ การบริการนั้นควรจะเร่ิมจากบา้นของตนก่อนแลว้จึง
ขยายออกไปยงัชุมชน  และบริการนั้นไม่ควรให้เป็นภาระของผูอ่ื้นและของรัฐท่ีตอ้ง
ช่วยเหลือ 
3.ท่ีกล่าวค าปฏิญาณวา่  จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือนั้น หมายความวา่ ท ตอ้งยดึถือกฎของ
ลูกเสือเป็นอุดมการณ์และน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 

ขอ้ 122  1. ลูกเสือวสิามญัซ่ึงสังกดัต่างกอง  ต่างอ าเภอ  หรือต่างจงัหวดั  อาจชุมนุมร่วมกนัเพื่อฝึก  
 อบรมหรือเพื่อปฏิบติักิจกรรม 
 2. ในการน้ีอาจแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ หรือผูท้รงคุณวฒิุมาช่วยเหลือดว้ยก็ได ้
ขอ้ 123  ลูกเสือวสิามญัแมไ้ดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือก็ไม่ขาดจากการเป็นสมาชิก 

ภาพการเป็นลูกเสือวสิามญั การปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือนั้น  ใหถื้อวา่เป็นส าคญั
ในอนัดบัแรก  การไดรั้บแต่งตั้งมิไดก่้อใหเ้กิดอภิสิทธ์ิอยา่งใด 

ขอ้ 124  เม่ือมีอาย ุ23 ปีบริบูรณ์  ลูกเสือวสิามญัหมดสภาพการเป็นลูกเสือวสิามญัและตอ้งออกจาก 
 ลูกเสือวสิามญั 
ขอ้  125  เตรียมลูกเสือวสิามญัและลูกเสือวสิามญัในกลุ่มลูกเสือท่ีไม่มีกองลูกเสือวสิามญั 

1. กลุ่มลูกเสือใดไม่สามารถจดัตั้งกองลูกเสือวสิามญัไดจ้ะจดัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  หรือ
ลูกเสือสามญัในกลุ่มท่ีมีอายตุามเกณฑข์องลูกเสือวสิามญั  เขา้รับการอบรมเป็นลูกเสือ
วสิามญั  แลว้เขา้พิธีประจ ากองโดยผูก้  ากบักลุ่มเป็นประธานก็ได ้ แต่ลูกเสือวสิามญั
ดงักล่าวจะตอ้งไปรับการฝึกอบรมร่วมกบักองลูกเสือวสิามญัอ่ืนในทอ้งถ่ินนั้น  หากไม่มี
กองลูกเสือวสิามญัอ่ืน  ผูก้  ากบักลุ่มตอ้งเป็นผูอ้  านวยการอบรมและจดัหาผูฝึ้กสอนตาม
สมควร 
 ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  เลขาธิการคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติแลว้แต่กรณี  พึงดูแลใหก้ารฝึกอบรมไดม้าตรฐาน 
2. ก่อนท่ีจะด าเนินงานดงักล่าว (1.) ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือตอ้งปรึกษาหารือกบัผูอ้  านวยการ
ลูกเสืออ าเภอ  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
แลว้แต่กรณีเห็นเป็นการสมควรจึงอนุญาตใหด้ าเนินงานได ้
 

ภาค 5  
การยุบหน่วยลูกเสือ 
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------------------- 
ขอ้  126  การยบุหน่วยลูกเสือ 

การสั่งยบุกลุ่มลูกเสือ  หรือกองลูกเสือ  เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ  หรือผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  แลว้แต่กรณี  ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
1. สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งกลุ่ม  หรือกองลูกเสือเลิกลม้หรือปรากฏภายหลงัวา่เป็นสถานท่ีอนั
ไม่สมควร 
2. ท าการฝึกและอบรมลูกเสือในทางท่ีไม่ตรงหรือขดักบัหลกัการและวตัถุประสงคข์อง
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. ลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือพากนัประพฤติชัว่เป็นเหตุน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียง
เกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. มีจ  านวนลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไม่พอท่ีจะด ารงเป็นกลุ่มหรือกองลูกเสือต่อไปได ้
ทั้งน้ีภายในเวลาท่ีก าหนดให้ตามสมควร 
 

ภาค 6 
การเข้าเป็นลูกเสือ  การโอนและการจ าหน่ายทะเบียน 

----------------------------- 
ขอ้ 127  การเขา้เป็นลูกเสือ 

ผูท่ี้สมคัรเขา้เป็นลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญั  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวสิามญั  
ตอ้งแสดงความจ านงเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบแต่ละประเภท  ยืน่ต่อผูก้  ากบักอง
ลูกเสือท่ีตนสมคัร 

ขอ้ 128  เม่ือผูก้  ากบัลูกเสือไดพ้ิจารณาใบสมคัรเห็นเป็นสมควรก็ใหรั้บเด็กเขา้เป็นลูกเสือได ้
 ส่วนลูกเสือวสิามญันั้นใหป้ฏิบติัตามขอ้ 115 
ขอ้  129  การโอนทะเบียน 

เม่ือลูกเสือผูใ้ดจะยา้ยจากกองหน่ึงไปเขา้อีกกองหน่ึงใหก้องลูกเสือกองเดิมลงรายการใน
ใบโอนทะเบียน  แลว้ใหม้อบใหแ้ก่ลูกเสือผูน้ั้นน าไปยงักองใหม่พร้อมกบับตัรประจ าตวั
ลูกเสือ 

ขอ้ 130  การจ าหน่ายทะเบียน 
 การจ าหน่ายลูกเสือออกจากทะเบียนยอ่มท าได ้ ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงต่อไปน้ี 
 1. ลาออก 
 2. ตาย 
 3. โอนทะเบียน 
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 4. ถูกลงโทษคดัช่ือออกจากทะเบียน 
 

ภาค 7 
วนัิยลูกเสือ 

ขอ้ 131 ผูป้ฏิบติัตามวนิยั 
 บรรดาลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ี 

ลูกเสือ  พึงปฏิบติัตามวนิยั  และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
ขอ้ 132 โทษผิดวนิยั 
 โทษผดิวนิยัท่ีผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการลูกเสือโรงเรียน  ผูก้  ากบักลุ่ม 

ลูกเสือ  รองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  ผูก้  ากบัลูกเสือ  รองผูก้  ากบัลูกเสือจงลงโทษแก่ลูกเสือมี 3  
สถานคือ 
1. ตกัเตือน 
2. ท าโทษ 
3. คดัช่ือออกจากทะเบียน 

ขอ้ 133  1. ตกัเตือน  คือการวา่กล่าวใหรู้้สึกผดิและชอบ  ในการน้ีจะบนัทึกรวมเร่ืองไวด้ว้ยก็ได ้
 2. ท าโทษ คือ การใหท้  าการอยา่งใด อยา่งหน่ึงท่ีสมควรแก่ความผดิและวยัของผูรั้บโทษ 

เฉพาะเป็นการปลูกนิสัยท่ีดี  ในการน้ีจะบนัทึกรวมเร่ืองไวด้ว้ยก็ได ้
3.คดัช่ือออกจากทะเบียน คือ การสั่งใหข้าดจากการเป็นลูกเสือ 

ขอ้ 134 โทษผิดวนิยัท่ีจะลงแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ  และ 
เจา้หนา้ท่ีลูกเสือสถานใดนั้นใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูพ้ิจารณาตามความเหมาะสม 

ขอ้ 135 โทษ “คดัช่ือออกจากทะเบียน” จะลงแก่ลูกเสือผูป้ระพฤติชัว่ร้ายแรง 
 

ภาค 8 
การปกครองลูกเสือในจังหวดัพระนครและจังหวดัธนบุรี 

ขอ้ 136 กองลูกเสือโรงเรียนส่วนกลาง 
 กองลูกเสือโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์  ท่ีสังกดัส่วนกลาง  ใหข้ึ้นตรงต่อส านกั 

งานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หวัหนา้กองการลูกเสือท าหนา้ท่ี 
เสมือนผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  และรองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัตามล าดบั 

ขอ้ 137 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 
กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัพระนครใหข้ึ้นตรงต่อส านกังานเทศบาลนคร 
กรุงเทพ 
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 นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ  หวัหนา้กองการศึกษาท าหนา้ท่ีเสมือนผูอ้  านวยการ 
ลูกเสือจงัหวดั  และรองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  ตามล าดบั 

ขอ้ 138 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครธนบุรี 
 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัธนบุรีใหข้ึ้นตรงต่อส านกังานเทศบาลนครธนบุรี 

  นายกเทศมนตรีนครธนบุรี หวัหนา้แผนกการศึกษาท าหนา้ท่ีเสมือน 
ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  และรองผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  ตามล าดบั 

ขอ้ 139 กองลูกเสือสังกดัส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัพระนคร 
 กองลูกเสือในจงัหวดัพระนครท่ีมิไดส้ังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   

ส านกังานเทศบาลนครกรุงเทพ   ใหข้ึ้นตรงต่อส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั 
พระนคร 

ขอ้ 140 กองลูกเสือสังกดัส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัธนบุรี 
 กองลูกเสือในจงัหวดัธนบุรีท่ีมิไดส้ังกดัส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ    

ส านกังานเทศบาลนครธนบุรีใหข้ึ้นตรงต่อส านกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัธนบุรี 
 

ลกัษณะ 2 
ว่าด้วยหลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือ 

ภาค 1  
บททัว่ไป 

ขอ้ 141 การคุม้ครองเคร่ืองหมาย 
 เคร่ืองหมายวชิาพิเศษลูกเสืออยูใ่นความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507  

และพระราชบญัญติัลูกเสือ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2509 คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผูค้วบคุมการจดั 
ท าหรือน าเขา้มาในราชอาณาจกัรเพื่อจ าหน่ายซ่ึงเคร่ืองหมายวชิาพิเศษลูกเสือ 

ขอ้ 142 ตอ้งมีความรู้อยา่งดีก่อน 
 ผูก้  ากบัลูกเสือตอ้งการฝึกสอนลูกเสือใหเ้ด็กตามหลกัสูตรและมัน่ใจวา่ลูกเสือผูน้ั้นมีความรู้ 

ความสามารถในวชิานั้น ๆ เป็นอยา่งดีแลว้  จึงอนุญาตให้เขา้ทดสอบ 
ขอ้ 143 การทดสอบ 
 1   การทดสอบเพื่อเล่ือนชั้น  ตามปรกติให้เป็นหนา้ท่ีของผูก้  ากบัลูกเสือ  เป็นผูด้  าเนินการ 

สอบ  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั  ผู ้
อ านวยการลูกเสืออ าเภอแลว้แต่กรณีหากเห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งกรรมการ 
สอบร่วมก็ได ้
2  การทดสอบวชิาพิเศษลูกเสือ  ใหเ้ลขาธิการลูกเสือจงัหวดั  ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ   
แลว้แต่กรณีเป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั  เหมาะสมเป็นกรรมการสอบ 
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 3. การทอสอบเพื่อเล่ือนชั้นหรือวชิาพิเศษลูกเสืออาจท าในขณะท่ีไปอยูค่่ายพกัแรม  และ 
จะจดัใหมี้ข้ึนปีละก่ีคร้ังก็ได ้
4  การทดสอบใหด้ าเนินตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวแ้ต่ละวชิาโดยมุ่งถึงคุณภาพและการ 
ปฏิบติัไดจ้ริงจงัเป็นส าคญัเม่ือลูกเสือคนใดสอบได ้ ก็ใหก้รรมการสอบลงนามรับรองใน 
สมุดประจ าตวัลูกเสือ  และเม่ือเสร็จการสอบแลว้ให้ผูก้  ากบักรอกผลการสอบลงใน 
ทะเบียนลูกเสือใหต้รงกนัดว้ย 
5  การทดสอบเพื่อเล่ือนชั้นเม่ือมีการสอบไดว้ชิาใดแลว้ใหเ้ก็บผลการสอบวชิานั้นไว ้ เม่ือ 
ไดค้รบทุกวชิาก็ใหเ้ล่ือนชั้นได ้
 ส่วนวชิาพิเศษลูกเสือนั้นไม่มีการเก็บผลไวถ้า้สอบไม่ไดก้็ใหส้อบใหม่ทุกคราว 

 

ลกัษณะ 3 
ปกณิกะ 
ภาค 1 

บททัว่ไป 
ขอ้ 269 กองลูกเสือนอกโรงเรียน 
 การตั้งกองลูกเสือนอกโรงเรียน  ส าหรับส่วนกลางใหข้ึ้นตรงต่อส านกังานคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแห่งชาติและส าหรับส่วนภูมิภาคใหข้ึ้นตรงต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ลูกเสือจงัหวดันั้น ๆ  

ขอ้ 270 กองลูกเสือส าหรับเด็กพิการ 
 ใหส้ านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติส่งเสริมการจดัตั้งกองลูกเสือส าหรับ 

เด็กพิการเท่าท่ีสามารถจะท าได ้
ขอ้ 271 สมาคมลูกเสือเก่า 

ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  และส านกังานคณะกรรมการ 
ลูกเสือจงัหวดัต่าง ๆ อาจสนบัสนุนใหมี้สมาคมลูกเสือเก่าข้ึน  โดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี  
1 เพื่อใหส้มาชิกยงัคงมีน ้าใจท่ีจะยดึมัน่ในค าปฎิญาณและกฎของลูกเสือ 
2 เพื่อใหส้มาชิกน าค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปเผยแพร่ในชุมชนท่ีตนเองอาศยัหรือ 
ท างานอยู ่
3 เพื่อช่วยเหลือสนบัสนุนกระบวนการลูกเสืออยา่งเขม้แข็งเท่าท่ีสามารถจะท าได ้

ขอ้ 272 กองดุริยางคลู์กเสือ 
 กองดุริยางคลู์กเสือตอ้งไม่บรรเลงใหเ้ป็นท่ีร าคาญแก่ประชาชนโดยเฉพาะในยามวกิาล 

การเดินทางไกลและแรมคืน 
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ขอ้ 273 การเดินทางไกลและแรมคืน 
 ใหผู้ก้  ากบักลุ่มหรือผูก้  ากบัลูกเสือ  น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหน่ึง ไม่ 

นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง  คร้ังหน่ึงให้พกัแรมอยา่งนอ้ยหน่ึงคืน 
 การเดินทางไกลและแรมคืน มีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกใหลู้กเสือมีความอดทน  อยูใ่น 
ระเบียบวนิยั  รู้จกัช่วยตวัเองรู้จกัอยูแ่ละท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ตลอดจนเรียนวชิาลูกเสือ 
เพิ่มเติม 
 ในระหวา่งการเดินทางไกลและแรมคืน  ลูกเสือพึงเวน้การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการ 
รบกวนหรือก่อใหเ้กิดความเดือนร้อนแก่ผูอ่ื้น  
 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือพึงวางแผนการน าลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไวใ้ห้ 
พร้อมและเน่ิน ๆ 

ขอ้ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ  ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองของลูกเสือก่อน  ถา้จะ 
แรมคืนดว้ย  นอกจากไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองแลว้  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก 
หน่วยราชการท่ีสังกดั  และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้  านวย 
การลูกเสือจงัหวดั  หรือผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอ   แลว้แต่กรณี 
 การขออนุญาตจะตอ้งแจง้ความประสงค ์ บอกรายละเอียด เช่น การตระเตรียม 
ต่าง ๆ  ตลอดจนเตรียมการฝึกเป็นตน้ 

ขอ้ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตอ้งระวงัดูแลลูกเสืออยา่งใกลชิ้ด  เพื่อ 
มิใหเ้กิดอนัตรายแก่ลูกเสือข้ึนได ้ ทั้งน้ีตั้งแต่ออกเดินทางจนกระทัง่กลบัถึงท่ีตอ้งกลุ่ม 
ลูกเสือหรือกองลูกเสือ 

ขอ้ 276 เม่ือเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแลว้  ไดป้ฏิบติัไปอยา่งไรไดผ้ลเป็นอยา่งไร  ให้ 
ผูก้  ากบักลุ่มหรือผูก้  ากบักองลูกเสือท ารายงานท่ีไดก้ระท าไปโดยละเอียด  เสนอต่อ 
ผูส้ั่งอนุญาต 

ขอ้ 277 การแรมคืนของลูกเสือส ารอง  นอกจากตอ้งปฏิบติัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้  ใหป้ฏิบติัใน 
เร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 
1 มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควบคุมอยา่งนอ้ย 2  คนในจ านวนน้ีตอ้งเป็นผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง 
ท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองการอยูค่่ายพกัแรมของลูกเสือมาแลว้เป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
2 ตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือหรือผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 1 คน ประจ าลูกเสือส ารองทุก 6 คน 
3 ในท่ีแรมคืนตอ้งมีน ้าประปาหรือน ้าสะอาดส าหรับบริโภคและมีเคร่ืองอ านวยความ 
สะดวกต่าง ๆ ในการท าครัวตลอดจนเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ถูกสุขลกัษณะ 
4  ศาลาท่ีพกัของลูกเสือตอ้งสะอาด  ถา้ไม่มีศาลาท่ีพกัจะใชเ้ตน็ทก์็ได ้ และตอ้งมี 
จ านวนเพียงพอ 
5 ผูส้ั่งอนุญาตใหน้ าลูกเสือไปแรมคืน  จะตอ้งไม่อนุญาตจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจในเร่ือง 
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ผูค้วบคุมลูกเสือ  สถานท่ีพกัและการตระเตรียมต่าง ๆ  
ขอ้ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไม่ควรอนุญาตใหลู้กเสือลงเล่นน ้าใน 

แม่น ้า  ล าคลอง   หรือสระ เวน้แต่จะไดมี้การควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
 หากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจะอนุญาตใหลู้กเสือลงเล่นน ้าตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1 พิจารณาในเร่ืองอาย ุสุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการวา่ยน ้าของลูกเสือแต่ละคน 
2 ตรวจสอบความต้ืนลึกของน ้า 
3 พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเล่นน ้า 
4 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ยอ่ย ๆ ตามความสามารถส าหรับลงเล่นน ้า  โดยใหแ้ต่ละหมู่มี 
ผูค้วบคุมอยา่งใกลชิ้ด 
5 ใหมี้เจา้หนา้ท่ีส าหรับดูแล  ซ่ึงควรเป็นผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองหมายวชิาช่วยผูป้ระสบภยัมาแลว้  
 กบัควรมีเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับช่วยคนจมน ้าไวใ้หพ้ร้อมสามารถท่ีจะช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ 
ฉุกเฉินไดท้นัที 
6 ในระหวา่งการเล่นน ้า อาจใหลู้กเสือจบัเป็นคู่ ๆ  โดยให้ดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ใน 
การสอบจ านวนตรวจสอบจ านวนลูกเสือวา่อยูค่รบหรือไม่  ใหเ้ป่านกหวดี เม่ือไดย้นิ 
สัญญาณลูกเสือจะตอ้งอยูเ่ป็นคู่ ๆ อาจใหชู้มือข้ึนแลว้ตรวจสอบจ านวน 
7 เม่ือไดย้นิสัญญาณนกหวดีเลิกตามท่ีก าหนดไวลู้กเสือตอ้งข้ึนจากน ้าทนัที 

ขอ้ 279  การเดินทางไกลไปต่างประเทศ 
 การเดินทางไกลต่างประเทศ  มีระเบียบปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1 ลูกเสือท่ีประสงคจ์ะเดินทางไกลไปต่างประเทศจะตอ้งยื่นเร่ืองราวตามล าดลัขั้น  จนถึง 

ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพร้อมทั้งชั้แจงความประสงค ์ และราย 
ละเอียดต่าง ๆ 
2 การเชิญลูกเสือต่างประเทศมาเยีย่มหรือแรมคืนในประเทศไทย  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก 
ผูอ้  านวยการลูกเสือจากจงัหวดัหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
แลว้แต่กรณี 

 

ภาค 2 
พธีิการต่าง ๆ  

ขอ้ 280 รหสัของลูกเสือ 
 รหสัของลูกเสือเป็นเคร่ืองหมายเฉพาะในวงการลูกเสือซ่ึงลูกเสือรับรู้และเขา้ใจความหมาย 

ซ่ึงกนัและกนั  วตัถุประสงคข์องการแสดงรหสัของลูกเสือ  ก็เพื่อจะใหลู้กเสือรู้และเขา้ใจ 
วา่”เราเป็นพวกเดียวกนั” 
วธีิแสดง   ยกขอ้ศอกงอข้ึนเชิดล าตวั  หนัฝ่ามือขา้งหนา้สูงเสมอไหล่   ใชน้ิ้วหวัแม่มือกบั 
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น ้ากอ้ยรวบจนติดกนัน้ิวหวัแม่มือทบัน้ิวกอ้ย  อีกสามน้ิวท่ีเหลือเหยยีดข้ึนไปตรง ๆ 
 และติดกนั 
 น้ิวทั้งสามมีความหมายถึงค าปฏิญาณของลูกเสือ 3 ขอ้ คือ 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
 ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 

โอกาสแสดงรหัส 
1 เม่ือลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณในพิธีปฎิญาณตน 
2 เม่ือพบกบัลูกเสือในประเทศหรือต่างประเทศเป็นการรับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 

ขอ้ 281 การสัมผสัมือ 
 การสัมผสัมือดว้ยมือซา้ยแลชะปฏิบติัต่อกนัเช่นน้ีในหมู่ลูกเสือทัว่ไป 

 วธีิแสดง  ยืน่มือซา้ยออกไป  แลว้สัมผสักบัมือขา้งซา้ยของอีกฝ่ายหน่ึง  สัมผสักนั
เหมือน+กบัการสัมผสัมือขวาตามธรรมดา 

การเคารพ 

ขอ้ 282 การเคารพ 
 ลูกเสือส ารองมีวธีิแสดงความเคารพ  2  วธีิ 
 1  แสดงความเคารพเป็นบุคคล  ลูกเสือจะสวยหมวกหรือมิไดส้วมหมวก  ท าวนัทยหตัถ์  

2 น้ิว  คือยกมือขวาข้ึนแยกน้ิวช้ีกบัน้ิวกลางออกเหยยีดตรง(รูปตวัว)ี  แลว้ให้น้ิวช้ีแตะท่ี 
กะบงัหมวกต่อขอบหมวก  ถา้มิไดส้วมหมวกใหน้ิ้วช้ีแตะท่ีหางคิ้วขวา 

 2 แสดงเคารพเป็นหมู่  คือการท าแกรนดฮ์าวล ์
ขอ้ 283 ลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่  วสิามญั  มีวธีิแสดงเคารพ 2 วธีิ 
 1  วนัทยหตัถ ์ ใหท้  าวนัทยหตัถ ์3 น้ิวคือยกมือขวาข้ึนให้น้ิวช้ี  น้ิวกลาง  น้ิวนาง  ติดกนั   

แลว้ใหน้ิ้วช้ีแตะท่ีขอบหมวก  หมวกปีก  หรือน้ิวช้ีแตะท่ีหางคิ้วขวา  ถา้สวมหมวกทรง 
อ่อน (เบเร่) ถา้มิไดส้วมหมวกก็ท าอยา่งเดียวกบัสวมหมวก  ถา้อยูใ่นแถวผูบ้งัคบับญัชา 
จะบอก “ตรง” 
2  เคารพท่าพลอง 
เม่ืออยูก่บัท่ี  ใหย้นืตรง  พลองชิดตวั(ขา้งขวา) ยกมือซา้ยอยา่งเดียวกบัท าแสดงรหสัลูกเสือ 
ข้ึนแตะพลองใหแ้ขนซา้ยอยูเ่สมอแนวระดบัไหล่ทั้งสองขา้ง  ถา้เดิน  ในท่าแบกพลองอยู ่
ใหล้ดมือซา้ยท่ีจดัพลอง  เหยียบลงมาชิดกบัตวั  ในขณะเดียวกนัใหย้กมือขวา ใหท้่าแสดง 
รหสัลูกเสือไปแตะพลอง  ให้แขนขวาอยูเ่สมอแนวระดบัไหล่ทั้งสองขา้ง  มือซา้ยและมือ 
ขวาท่ียกไปแตะไมพ้ลองตามท่ีกล่าวมาน้ี  ใหค้ว  ่าฝ่ามือลงขา้งล่าง ในขณะท่ีท าการเคารพ   
ตาแลดูผูรั้บการเคารพ 
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ขอ้ 284 ลูกเสือถือธงใหเ้คารพดว้ยธง  ดงัน้ี 
เมื่ออยู่กบัที ่ ใหถื้อธงดว้ยมือขวา  โคนคนัธงจดพื้นและแนบกบัล าตวั  เวลาท าความเคารพ
ใหถื้อธงใชมื้อซา้ยจบัโคนธงเหนือมือขวา  แลว้ชิดมือขวา  แลว้ยกโคนธงข้ึนมาเสมอบ่า
ขวา  ขอ้ศอกซา้ยตั้งไดฉ้าก  มือขวาคงจบัท่ีโคนคนัธง  คร้ันแลว้ใหท้  าก่ึงขวาหนั  ลดปลาย
ธงลงขา้งหนา้ชา้ ๆ จนคนัธงขนานกบัพื้น  มือซา้ยอยูเ่สมอแนวบ่าห่างจากตวัพอสมควร  
มือขวาจบัโคนคนัธงแขนเหยยีดตรงไปมาตามคนัธง (ตอนน้ีการบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีควรไดค้ร่ึงเพลงพอดี) ต่อไปใหค้่อย ๆ ยกคนัธงข้ึนชา้ ๆ คะเนวา่  จบเพลง
สรรเสริญพระบารมี  มีลดธงในท่าตรงตามเดิม  ถ้าเดิน ให้แบกธงดว้ยบ่าขวา  มือขวาจบั
ดา้มธงห่างจากโคนธงพอสมควรศอกขวาแนบล าตวัท ามุม 90 องศา กบัล าตวั 
เวลาท าความเคารพในขณะเดินสวนสนาม  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
1. เม่ือธงท่ี 1 (ธงระวงั) ใหล้ดธงลงจากท่าแบกมาแนบล าตวั  ถือคนัธงตั้งตรง  มือขวาจบั
โคนคนัธง  มือซา้ยจบัคนัธงเสมอบ่า  ยกขอ้ศอกซา้ยใหต้ั้งฉากกบัล าตวั 
2. เม่ือถึงธงท่ี 2 (ธงท าความเคารพ) ใหเ้หยยีดแขนซา้ยตรงออกไปขา้งหนา้  ให้คนัธงเอน
ออกไปขา้งหนา้ประมาณ 45 องศา  แขนขวาเหยยีดตรงแนบล าตวัตาแลตรงไปขา้งหนา้ 
3. เม่ือถึงธงท่ี 3 (ธงเลิกท าความเคารพ) ใหย้กธงข้ึนมาอยูใ่นท่าแบกธงตามเดิม  คือลดมือ
ซา้ยลงแลว้เดินตามปกติ 

ขอ้ 285  โอกาสแสดงการเคารพ 
 โอกาสแสดงการเคารพ  มีดงัน้ี 

1. ต่อธงชาติไทยในขณะท่ีชกัข้ึนลง ธงประจ ากองทหาร  ธงคณะลูกเสือประจ าจงัหวดัท่ี
เชิญผา่นไป 
2. ในขณะท่ีมีการบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงมหาชยั  เพลง
สรรเสริญเสือป่า 
3. แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศช์ั้น
ผูใ้หญ่  ผูบ้งัคบับญัชา  บิดามารดา  ครูบาอาจารย ์ ญาติผูใ้หญ่ท่ีควรเคารพ  นายทหารบก  
นายทหารเรือ  นายทหารอากาศ  นายต ารวจท่ีแต่งเคร่ืองแบบ 
4. ลูกเสือต่อลูกเสือชาติเดียวกนั  หรือต่างชาติกนัขณะท่ีพบกนัเป็นคร้ังแรกในวนัหน่ึง 

พธีิลูกเสือส ารอง 
ขอ้ 286  การท าแกรนด์ฮาวล์ 

การท าแกรนดฮ์าวล ์ ผูก้  ากบัจะตอ้งเลือกท่ีใหเ้หมาะสมเสียก่อนและยนือยูใ่นท่าตรง  แลว้
จึงเรียกและใหป้ฏิบติัต่อไปน้ี 
1. ผูก้  ากบัลูกเสือ  เรียก “แพค็-แพค็-แพค็” (แพค็ ค าทา้ยใหเ้นน้ใหห้นกั) พร้อมกบัท า
สัญญาณมือแกวง่รอบตวัเป็นรูปวงกลม  (มีรองผูก้  ากบัยนือยูน่อกวงกลมและหลงัผูก้  ากบั) 
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2. ลูกเสือส ารอง  เม่ือ  าดย้นิเสียงเรียกของผูก้  ากบัทุกคนจะตอ้งขานรับพร้อมกนัทนัทีวา่ 
“แพค็” แลว้วิง่มาเขา้แถวเป็นรูปวงกลมเล็กลอ้มรอบผูก้  ากบั (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่
ตรงหนา้ผูก้  ากบัจากนั้นก็เรียงไปตามล าดบั  ใหไ้หล่ต่อไหล่ชิดกนั) 
3. ผูก้  ากบัลูกเสือผายมือทั้งสองขา้งออกไปขา้ง ๆ เล็กนอ้ยน้ิวทั้งหา้ชิดกนั  ฝ่ามือแบหงาย  
(แลว้ลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย) 
4. ลูกเสือส ารองเม่ือเห็นสัญญาณน้ี  ทุกคนจบัมือกนัขยายออกเป็นวงกลมใหญ่  จนแขนตึง
จึงปล่อยมือและจดัวงกลมให้เรียบร้อย 
5. ผูก้  ากบัลูกเสือตรวจดูเห็นวา่วงกลมเรียบร้อยดีแลว้ใหก้างแขนทั้งสองออกไปขา้ง ๆ 
เสมอไหล่ขนานกบัพื้นน้ิวทั้งหา้ชิดกนั ฝ่ามือแบหงาย  แลว้พลิกฝ่ามือคว  ่าลงและงองุม้ เป็น
สัญญาณใหลู้กเสือนัง่ลง 
6. ลูกเสือส ารองทุกคนนัง่ลงทนัทีท่ีใหน้ัง่ลงบนส้นเทา้ทั้งสองขา้ง  แขนทั้งสองเหยยีดตรง
อยูร่ะหวา่งเข่า  มือทั้งสองห่างกนัพอควร  แบะเข่าออกเล็กนอ้ย  น้ิวช้ีและน้ิวกลางทั้งสอง
มือเหยยีดชิดกนั และแตะพื้นน้ิวอ่ืน ๆ งอไวใ้นอุง้มือ (คือน้ิวหวัแม่มือกดน้ิวนางกบัน้ิวกอ้ย
ไว)้ 
7. ผูก้  ากบัลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายข้ึน  เป็นสัญญาณใหลู้กเสือร้อง 
8. ลูกเสือส ารองทุกคนแหงนหนา้ร้องข้ึนพร้อมกนัวา่ “อา-เค-ลา เรา-จะ-ท า-ดี-ท่ี-สุด”  พอ
ขาดค าค าวา่ “สุด” ใหลู้กเสือทุกคนกระโดยนืข้ึน  เทา้ทั้งสองชิดติดกนั  พร้อมกบัยกมือทั้ง
สองท่ีอยูใ่นท่านัง่ไปไวเ้หนือหูและชิดหู 
9. นายหมู่ลูกเสือซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นหมู่บริการในวนันั้น (ท่ีหนัหนา้ตรงกบัผูก้  ากบั) จะร้องข้ึน
วา่ “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” การร้องใหห้นัหนา้ไปทางซา้ยก่อนตรงหนา้ – ขวา ทีละคร้ัง 
(เวลาร้องไม่ตอ้งผงกศีรษะ) 
10. เม่ือส้ินค าท่ีสามแลว้  ให้ลูกเสือทุกคนลดมือซา้ยลงมาแนบล าตวัอยา่งวอ่งไว (มือแบ
ออก) ส่วนมือขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้ร้องข้ึนพร้อมกนัวา่ “เราจะท าดี-จะท าดี-
จะท าดี” 
 ขณะท่ีลูกเสือร้องน้ี  ใหผู้ก้  ากบัท าวนัทยหตัถต์ามแบบลูกเสือส ารอง (สองน้ิว) เป็น
การรับการเคารพของลูกเสือ  และอาจกล่าวค าขอบใจหรือค าอ่ืนใดท่ีสั้น ๆ ก็ได ้
 รองผูก้  ากบัอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกวงกลมอยูใ่นท่าตรง 

ขอ้ 287 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง  ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 แกรนด์ฮาวล์-เชิญธงข้ึน-สวดมนต-์สงบน่ิง-ตรวจแยก 

1.  แกรนด์ฮาวล์- ผูก้  ากบัยนือยูห่นา้เสาธง  ห่างจากเสาธงพอสมควร  เรียกลูกเสือท า 
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แกรนด์ฮาวล ์ มีรองผูก้  ากบัยนือยูด่า้นหลงัผูก้  ากบั  และนอกวงกลม (การท าแกรนด์ฮาวล์
ไดอ้ธิบายไวแ้ลว้) หลงัจากท าแกรนด์ฮาวล ์ ลูกเสือทุกคนอยูใ่นท่าตรง 
2. เชิญธงข้ึน – ใหจ้ดัลูกเสือท่ีเป็นหมู่บริการหรือท าหนา้ท่ีหมู่บริการ 2 คนเป็นเชิญธง  คือ
ใหเ้ดินเขา้ไปห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว  ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้
คนหน่ึงกา้วไปขา้งหนา้ 3 กา้ว  เพื่อแกเ้ชือกท่ีผกูธงออกแลว้ถอยหลงัมาตามเดิม  สองคน
ช่วยกนัเชิญธง  ใหผ้นืธงอยูด่า้นขวาของผูเ้ชิญ  ผูก้  ากบัเป็นผูส้ั่งท าความเคารพโดยออก
ค าสั่ง “แพค็ - วนัทยหตัถ์”  (ค  าสั่งวนัทยหตัถน้ี์  ไม่ใช่ค าบอกแบ่งวา่ “วนัทยหตัถ”์ แต่เป็น
ค าบอกรวดวา่ “วนัทยหตัถ”์)  ลูกเสือในวงกลมทั้งหมดรวมทั้งผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัอ่ืน
ท าวนัทยหตัถพ์ร้อมกนั  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท าวนัทยหตัถ ์3 น้ิว  หมู่บริการน าร้องเพลง
ชาติ  พอธงชาติข้ึนยอดเสาแลว้คนหน่ึงเดินเขา้ไปผูเ้ชือกธง  อีกคนหน่ึงยนือยูใ่นท่าตรง  
(ไม่ตอ้งท าวนัทยหตัถ)์ เม่ือผกูเชือกเรียบร้อยแลว้ใหถ้อยหลงั 2 กา้ว  มาหาคนท่ีก าลงัยนืรอ
อยู ่
ทั้งสองคนท าวนัทยหตัถ ์– ลดมือลง (ขณะน้ีแถวในวงกลมทุกคนยงัยนือยูใ่นท่า
วนัทยหตัถ)์ วิง่กลบัไปเขา้ท่ีของตนแลว้ท าวนัทยหตัถ์เหมือนลูกเสือในแถว  ผูก้  ากบัสั่งวา่ 
“มือลง” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกนั  ส่วนผูก้  ากบัและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน ๆ ใหล้ดมือ
ลงพร้อมกนักบัลูกเสือสองคนท่ีเชิญธง (ก่อนวิง่กลบัไปเขา้ท่ี) 
3. สวดมนต ์– พอลดมือลงแลว้  ทุกคนอยูใ่นท่าตรงแลว้ถอดหมวกเตรียมสวดมนต ์ หมู่
บริการสวดมนต ์
4. สงบน่ิง – เม่ือสวดมนตจ์บแลว้  ทุกคนสงบน่ิง 
5. ตรวจ – การตรวจในตอนน้ีจะตรวจอะไรก็ได ้ เช่นเคร่ืองแบบ  เล็บ  ฟัน  ความสะอาด
อ่ืนๆ (ผูก้  ากบัเป็นผูส้ั่งก่อนจะใหต้รวจอะไร)  แต่การตรวจในตอนปิดนั้น  ใหต้รวจ
เคร่ืองแบบอยา่งเดียว  เพราะเหตุวา่ลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแลว้  เคร่ืองแต่งกายยอ่มไม่
เรียบร้อยและจะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบกลบับา้น  ผา่นท่ีชุมนุมชนหลายแห่ง  ถา้ไม่เรียบร้อย
อาจจะน าความเส่ือมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได ้
วธีิตรวจ  ตามปกติผูก้  ากบัจะใหร้องผูก้  ากบัเป็นผูต้รวจแต่บางกรณีผูก้  ากบัไม่อยูห่รือมีนอ้ย  
ผูก้  ากบัจะใหน้ายหมู่ตรวจแทนก็ได ้ ถา้รองผูก้  ากบัตรวจ  รองผูก้  ากบัท่ีจะไปตรวจนั้น  
ตอ้งท าความเคารพ (วนัทยหตัถ)์ผูก้  ากบัเสียก่อน  แลว้จึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ  พอไปถึงหนา้
หมู่ลูกเสือท่ีจะรับตรวจนายหมู่สั่งลูกเสือในหมู่ของตนวา่ “หมู่สี......ตรง” ลูกเสือทุกคนตรง 

นายหมู่คนเดียวท าวนัทยหตัถแ์ลว้ลดมือลงกา้วไปขา้งหนา้ 1 กา้ว ท าวนัทยหตัถแ์ลว้ราน
งายวา่ “หมู่สี...พร้อมท่ีจะรับการตรวจแลว้” เม่ือรายงานจบ ลดมือลงถอยหลงัเขา้ท่ีเดิม  
ผูต้รวจจะตรวจตวันายหมู่ก่อน  แลว้จึงตรวจลูกหมู่ต่อไปขณะท่ีตรวจลูกหมู่นั้นใหน้ายหมู่
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ตามไปดว้ยเพื่อจะไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องของลูกหมู่  เม่ือตรวจครบทุกคนแลว้  นายหมู่
กลบัเขา้ท่ี  ท าวนัทยหตัถผ์ูต้รวจอีกคร้ังหน่ึง  จากนั้นนายหมู่จึงสั่งลูกหมู่พกั 
 รองผูก้  ากบัท่ีไปตรวจจะรายงานผลตรวจใหผู้ก้  ากบัทราบ  คนไหนตรวจเสร็จก่อน
ก็ใหร้ายงานก่อนโดยไม่ตอ้งรอกนั  ถา้นายหมู่ตรวจเม่ือไดย้นิค าสั่งผูก้  ากบัสั่งวา่  “นายหมู่
ตรวจ”  ใหร้องนายหมู่วิง่ออ้มดา้นหลงัหมู่ของตนไปยนืแทนท่ีนายหมู่และท าหนา้ท่ีเสมือน
นายหมู่  ส่วนนายหมู่ใหก้า้วออกมาขา้งหนา้แถวของตน  และท าหนา้ท่ีเสมือนรองผูก้  ากบั 
(วธีิตรวจก็เช่นเดียวกบัรองผูก้  ากบัตรวจ)  และเม่ือตรวจเสร็จแลว้ใหย้นืรออยูก่่อน  จนเห็น
วา่ทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแลว้จึงวิง่เขา้แถวหนา้กระดานหนา้ผูก้  ากบั  (นายหมูบริการอยูห่วั
แถว)  เพื่อรายงานผลการตรวจ  การรายงานให้รายงานทีละคนจากหวัแถวก่อน  คนไหนจะ
รายงานใหก้า้วออกไปขา้งหนา้ 1 กา้ว  พร้อมกบัท าวนัทยหตัถแ์ลว้รายงานผลการตรวจ
เสร็จแลว้ลดมือลงถอยเขา้ท่ีจนครบทุกคน  แลว้ผูก้  ากบัจึงสั่งเขา้ท่ี  เม่ือนายหมู่วิง่มาถึง  ให้
รองนายหมู่วิง่ออ้มดา้นหลงักลบัเขา้ท่ีตามเดิม 
 จากนั้นผูก้  ากบัอาจพูดอะไรอีกเล็กนอ้ยก็ไดแ้ลว้สั่งแถวแยก  โดยออกค าสั่งวา่ 
“แพค็ - แยก”  ใหลู้กเสือทุกคนท าขวาหนั  แลว้แยกยา้ยกนัไป 

ขอ้  288  พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือส ารอง 
ในพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือส ารอง  หรือเรียกวา่พิธีปฏิญาณตน  หรือเรียกวา่พิธีตอ้นรับ
ลูกเสือใหม่นั้น  ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองลูกเสือต่างกองต่างจดัท า  มีอยู ่2 วธีิคือ  วธีิท่ี 1 มี
กองลูกเสืออยูก่่อนแลว้  และวธีิท่ี 2 ยงัไม่มีเป็นการตั้งกองข้ึนใหม่  ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
ก. มีกองลูกเสืออยูก่่อนแลว้ 

  1. กองลูกเสือส ารอง  ท าวงกลมใหญ่ 
 2. หมวกท่ีติดเคร่ืองหมายลูกเสือส ารองแลว้  กบัเคร่ืองหมายลูกเสือส ารองท่ีจะติด
กระเป๋าอยูท่ี่ผูก้  ากบั 
 3. ธงประจ ากอง (ถา้มี) ให้รองผูก้  ากบัถือไวใ้นท่าตรงนอกวงกลม 
 4. ลูกเสือใหม่อยูน่อกวงกลม  (แต่งเคร่ืองแบบครบเวน้แต่เคร่ืองหมาย  ลูกเสือ
ส ารองท่ีจะติดกระเป๋าเส้ือกบัหมวกอยูท่ี่ผูก้  ากบั)  ดา้นหลงัของหมู่ท่ีตนจะเขา้ไปอยู ่
 5. ผูก้  ากบัเรียกลูกเสือใหม่เขา้มาในวงกลมหนา้ผูก้  ากบั(หากหลายคนใหเ้ขา้แถว
หนา้กระดาน) 
 6. ผูก้  ากบัสอบถามลูกเสือใหม่ ดงัน้ี 
 ผูก้  ากบั  “เจา้ตอ้งการเป็นลูกเสือส ารองใช่ไหม” 
 ลูกเสือใหม่  “ใช่ครับ” 
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ผูก้  ากบั “เจา้เขา้ใจกฎ  ค าปฏิญาณ  การท าความเคารพและการท าแกรนด์
ฮาวลห์รือไม่” 

ลูกเสือใหม่ “ขา้เขา้ใจและปฏิบติัได”้ 
ผูก้  ากบั “กฎมีวา่อยา่งไร” 
ลูกเสือใหม่ “ขอ้ 1 ลูกเสือส ารองท าตามลูกเสือรุ่นพี่” 
 “ขอ้ 2 ลูกเสือส ารองไม่ท าตามใจตนเอง” 
ผูก้  ากบั “ถา้เช่นนั้นจะให้เช่ือไดหื้อไม่วา่” 
 “ขอ้ 1 เจา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย”์ 
 “ขอ้ 2 เจา้จะยดึมัน่ในกฎของลูกเสือส ารองและบ าเพญ็ประโยชน์

ต่อผูอ่ื้นทุกวนั” 
ลูกเสือใหม่ ท าวนัทยหตัถ ์“ขา้สัญญาวา่” 
 “ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย”์ 
 “ขอ้ 2 ขา้จะยดึมัน่ในกฎของลูกเสือส ารองและบ าเพญ็ประโยชน์

ต่อผูอ่ื้นทุกวนั” 
ผูก้  ากบั “เจา้จงรักษาค ามัน่สัญญาของเจา้ไวใ้หม้ัน่ ต่อไปบดัน้ีเจา้ไดเ้ขา้

เป็นลูกเสือส ารอง และเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของคณะพี่นอ้งลูกเสือ
แห่งโลกอนัยิง่ใหญ่แลว้” 

 ลูกเสือลดมือลง 
7. ผูก้  ากบัมอบเคร่ืองหมายลูกเสือส ารองส าหรับติดกระเป๋าและมอบหมวกให้
ลูกเสือมาสวมเอง  ลูกเสือท าวนัทยหตัถแ์ละลดมือลง  แลว้สัมผสัมือกบัผูก้  ากบั 
 ในกรณีท่ีผูก้  ากบักลุ่มเป็นประธาน  หรือเชิญผูอ่ื้นเป็นประธาน  ก็ควรให้
ท าหนา้ท่ีแทนผูก้  ากบัตามขอ้ 7 น้ี 
8. เสร็จแลว้  ลูกเสือใหม่ท ากลบัหลงัหนั  ท าความเคารพลูกเสือเก่าดว้ยท่า
วนัทยหตัถ ์ ลูกเสือเก่ารับการเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถเ์ช่นกนั  แลว้ลดมือลงพร้อม
กนั(โดยไม่ตอ้งสั่ง) 
9. ผูก้  ากบัสั่งลูกเสือใหม่เขา้ประจ าหมู่  โดยสั่งวา่ “ลูกเสือใหม่เขา้ประจ าหมู่ - วิง่” 
ลูกเสือใหม่วิง่เขา้ประจ าหมู่ของตน (ซ่ึงจดัแบ่งไวเ้รียบร้อยแลว้) 
10. เสร็จส้ินดว้ยการท าแกรนดฮ์าวล์ 

 ข. ยงัไม่มีกองลูกเสือ 
1. ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเขา้แถวเป็นแถวตอนหมู่หนา้ผูก้  ากบั  แต่งเคร่ืองแบบ
ครบถว้นเวน้แต่เคร่ืองหมายลูกเสือส ารองท่ีจะติดกระเป๋าเส้ือกบัหมวกอยูท่ี่ผูก้  ากบั 
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2. หมวกท่ีติดเคร่ืองหมายลูกเสือส ารองแลว้  กบัเคร่ืองหมายลูกเสือส ารองท่ีจะติด
กระเป๋าเส้ืออยูท่ี่ผูก้  ากบั 
3. ธงประจ ากอง (ถา้มี) ให้รองผูก้  ากบัถือไวใ้นท่าตรงนอกวงกลม 
4. ผูก้  ากบัเรียกลูกเสือใหม่ออกมายนืหนา้ผูก้  ากบัคร้ังละหมู่โดยออกค าสั่งวา่  “หมู่
สี....”  ใหห้มู่สีนั้นออกมายนืเป็นแถวหนา้กระดาน 
5. ผูก้  ากบัสอบถามลูกเสือใหม่ (เหมือนอยา่งมีกองลูกเสืออยูก่่อนแลว้) 
6. เม่ือผูก้  ากบัหรือประธานมอบเคร่ืองหมายและหมวกและสัมผสัมือกบัลูกเสือ
ใหม่แลว้  ใหลู้กเสือใหม่ไปเขา้แถวเตรียมเป็นรูปวงกลม (หมายความวา่  เม่ือทุก
หมู่เขา้แถวเรียบร้อยแลว้  จะเป็นรูปวงกลมลอ้มรอบผูก้  ากบั  โดยออกค าสั่งวา่ 
“ลูกเสือใหม่เขา้ประจ าท่ี - วิง่” ลูกเสือใหม่วิง่เขา้ท่ีของตน (ซ่ึงผูก้  ากบันดัหมายไว้
ก่อนแลว้) 
7. เสร็จส้ินดว้ยการท าแกรนดฮ์าวล์ 

หมายเหตุ      1.  ขณะท่ีลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณต่อหนา้ผูก้  ากบันั้นผูก้  ากบัท าวนัทยหตัถ(์2 น้ิว) 
ส่วนรองผูก้  ากบัหรือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน ๆ ท ารหสัลูกเสือ 3 น้ิว 
2. ลูกเสือผูใ้ดกระท าพิธีปฏิญาณตนแลว้  ขณะท่ีลูกเสือใหม่กล่าวค าปฏิญาณนั้น
ตอ้งท าวนัทยหตัถด์ว้ย  ลูกเสือผูใ้ดยงัไม่ไดป้ฏิญาณตนไม่ตอ้งท าคงยนืตรงเฉย ๆ 
3. การสั่งใหแ้ถวแยก  หมายความวา่แยกไปเรียนวชิาอ่ืนก่อนใหส้ั่งวา่ “แพค็- แยก” 
หรือ “กอง-แยก” ลูกเสือท าขวาหนัแลว้แยกไป 
4. การสั่งใหเ้ลิกแถว  หมายความวา่เลิกจากการเรียนแลว้ หรือ ปิดการประชุมให้
สั่งวา่ “แพค็-เลิก” หรือ “กอง-เลิก”  ลูกเสือท าวนัทยหตัถ ์(วนัทยาวธุ) แลว้ขวาหนั 
เลิกแถวไป 

ขอ้  289  พิธีประดบัดาวดวงท่ี 1 
 พิธีประดบัดาวดวงท่ี 1ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กองลูกเสือส ารองท าเป็นรูปวงกลมใหญ่ 
 2. ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองอยูก่ลางวงกลม  มีรองผูก้  ากบัยนือยูน่อกวงกลมหลงัผูก้  ากบั 
 3. หมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 1 แลว้  อยูท่ี่ผูก้  ากบั 
 4. ผูก้  ากบัประกาศใหก้องรู้วา่จะกระท าพิธีประดบัดาวดวงท่ี 1  

5. ผูก้  ากบัเรียกลูกเสือท่ีจะไดด้าวดวงท่ี 1 มายนืหนา้ผูก้  ากบั (ซ่ึงขณะนั้นต่างก็ยนือยูใ่นหมู่
ของตน) 

 6. ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 1  ใหลู้กเสือท่ีจะไดรั้บทราบแลว้สั่งสอน 
 7. ผูก้  ากบัมอบหมวกใหลู้กเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเองแลว้ท าวนัทยหตัถผ์ูก้  ากบั 
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 8. ผูก้  ากบัแสดงความยนิดีดว้ยการสัมผสัมือกบัลูกเสือ 
 9. ลูกเสือท่ีไดรั้บท ากลบัหลงัหนั  วิง่เขา้ประจ าหมู่ของตน 

10. ลูกเสือในหมู่ของตน (เฉพาะในหมู่ท่ีลูกเสือไดรั้บดาวเท่านั้น) ต่างก็มาแสดงความยินดี
ดว้ยการสัมผสัมือ เสร็จพิธี  ไม่มีแกรนด์ฮาวล์ 

ขอ้ 290  พิธีประดบัดาวดวงท่ี  2  
 พิธีประดบัดาวดวงท่ี 2   ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กองลูกเสือส ารองท าเป็นรูปวงกลมใหญ่ 
 2. ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองอยูก่ลางวงกลม  มีรองผูก้  ากบัยนือยูน่อกวงกลมหลงัผูก้  ากบั 
 3. หมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 2 แลว้  อยูท่ี่ผูก้  ากบั  

4. ลูกเสือท่ีจะไดด้าวดวงท่ี 2 มายนืหนา้ผูก้  ากบัในแถววงกลม (แมจ้ะมีหลายหมู่หลายคนก็
ใหม้ายนืรวมกนัหนา้ผูก้  ากบั) 
5. ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 2  ใหลู้กเสือท่ีจะไดรั้บทราบแลว้สั่งสอน 
6. ผูก้  ากบัสั่งใหลู้กเสือท่ีจะไดรั้บทวนค าปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง  โดยสั่งวา่  “เพื่อเป็นท่ีแน่ใจ
วา่ เจา้ยงัจ  าปฏิญาณของเจา้ได ้ ขอใหเ้จา้ทวนค าปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง” และลูกเสือท่ีไดรั้บก็
กล่าวค าปฏิญาณ 
7. ผูก้  ากบัมอบหมวกใหลู้กเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเองแลว้ท าวนัทยหตัถผ์ูก้  ากบั 

 8. ผูก้  ากบัแสดงความยนิดีดว้ยการสัมผสัมือกบัลูกเสือ 
9. ลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 2 ท ากลบัหลงัหนั  วิง่เขา้ท่ีของตน (คือหนา้ผูก้  ากบั  ไม่ใช่หมู่
ของตน) 
10. กองลูกเสือแสดงความยินดีดว้ยการท าแกรนดฮ์าวล ์ ลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 2 เป็นผู ้
ร้อง “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” (ถา้หลายคน  ก็ใหร้้องพร้อมกนัทั้งหมด) 

พธีิประดับดาวดวงที ่3  
1. จดัลูกเสือท่ีจะรับดาวดวงท่ี 3 ใหย้นือยูใ่นแถววงกลมติดกบันายหมู่บริการทางดา้นขวา
ตรงหนา้ผูก้  ากบั 

 2. กองลูกเสือส ารองท าแกรนดฮ์าวล ์ นายหมู่บริการเป็นผูร้้อง  “จงท าดี- จงท าดี-จงท าดี” 
 3. หมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 1,2 และ 3 แลว้อยูท่ี่ผูก้  ากบั 

4. ผูก้  ากบัเรียกลูกเสือท่ีจะรับดาวดวงท่ี 3 ทั้งหมดมายนืในวงกลมตรงหนา้ผูก้  ากบัเป็นแถว
หนา้กระดาน แถวละไม่เกิน 6 คน 
5. ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 3  และใหโ้อกาสสั่งสอนแลว้สั่งใหลู้กเสือกล่าว
ทวนค าปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง   
6. ผูก้  ากบัมอบหมวกใหลู้กเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเองแลว้ท าความเคารพผกู ากบั  ผูก้  ากบั
แสดงความยนิดีดว้ยการสัมผสัมือกบัลูกเสือ 
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7. ลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 3 ท ากลบัหลงัหนั  วิง่เขา้ท่ีของตน  
8. ลูกเสือทุกคนในวงกลม  สัมผสัมือแสดงความยนิดีกบัลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 3 (ให้
เวยีนจากซา้ยไปขวา) 
9. กองลูกเสือส ารองท าแกรนดฮ์าวลแ์สดงความยนิดีอีกคร้ังหน่ึง  ใหลู้กเสือท่ีไดรั้บดาว
ดวงท่ี 3 เป็นผูร้้อง “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” พร้อม ๆ กนั 

ขอ้ 291 พิธีส่งลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามญั 
 พิธีส่งลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามญัใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กองลูกเสือส ารองท ารูปวงกลมใหญ่  กองลูกเสือสามญัท ารูปเกือกมา้ 
 2. ระหวา่งกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจจะใชเ้ชือก ไมพ้ลอง หรือโรยปูนขาวไวก้็ได)้ 

3. กองลุกเสือทั้งสองมีธงประจ ากองและป้ายค าขวญัของตนและอยูใ่นแดนของตน  ใหร้อง
ผูก้  ากบัเป็นคนถือไว ้
4. กองลูกเสือส ารองท าแกรนดฮ์าวล์ 
5. ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองอธิบายความหมายของการจะท าพิธีส่งใหก้องทราบ 
6. ผูก้  ากบัเรียกลูกเสือส ารองเรียกลูกเสือท่ีจะส่งออกมายนืหนา้ผูก้  ากบั  แลว้อบรมสั่งสอน
ในการท่ีจะจากไปแลว้ทวนค าปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง  โดยสั่งวา่ “เพื่อเป็นท่ีแน่ใจวา่  เจา้ยงัจ  า
ค าปฏิญาณของเจา้ไดข้อใหเ้จา้ทบทวนค าปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง”  แลว้ลูกเสือก็กล่าวค า
ปฏิญาณ 
7. ลูกเสือกลบัหลงัหนั  ไปร ่ าลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตน  โดยการสัมผสัมือแลว้กลบัมา
ยนืหนา้ผูก้  ากบักองลูกเสือไชโยใหแ้ก่เขาสามคร้ัง 
8. ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองสั่งเปิดทางเพื่อน าลุกเสือออกไปหาผูก้  ากบัลุกเสือสามญัท่ีเส้นกั้น
แดน 
9. ผูก้  ากบัลูกเสือส ารองจะแนะน าและฝากฝังลูกเสือส ารองกบัผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  แลว้น า
ลูกเสือส ารองขา้มเขตแดนไป (ถา้หากลูกเสือส ารองผูใ้ดไดรั้บเคร่ืองหมายเสือเผน่ก็ให้
กระโดดขา้ม) 
10. ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัน าลูกเสือส ารองผูน้ั้นไปแนะน าใหรู้้จกันายหมู่ของหมู่ท่ีลูกเสือจะ
เขา้ไปอยู ่
11. นายหมู่ลูกเสือสามญัแนะน าใหลู้กเสือส ารองรู้จกักบัลูกเสือสามญัในหมู่ท่ีตนเขา้ไปอยู่
นั้น 
12. พิธีเสร็จส้ินดว้ยการเปล่งเสียงร้องของลูกเสือสามญัหรือไชโยสามคร้ัง 

พธีิลูกเสือสามัญ 
ขอ้ 292  พิธีเปิดกองลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่ 
 พิธีเปิดกองลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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 เปิด – เชิญธงข้ึน-สวดมนต-์สงบน่ิง-ตรวจ-แยก 

1. เปิด-ผูก้  ากบัยนือยูห่ลงัเสาธง  ห่างจากเสาธงพอสมควร  เรียกลูกเสือเขา้แถวรูปคร่ึง
วงกลม 
2. เชิญธงข้ึน-เม่ือลูกเสือเขา้แถวเรียบร้อยแลว้ผูก้  ากบัสั่งลูกเสือ “กองตรง” แลว้ลุกเสือท่ีเป็น
หมู่บริการหรือท าหนา้ท่ีหมู่บริการ 2 คนเขา้ไปเชิญธง (ให้ปฏิบติัดงัเช่นการเชิญธงเปิดกอง
ลูกเสือส ารอง)  แต่ถา้ลูกเสือมีพลอง  ก็ใหเ้ปล่ียนจากค าสั่งท่ีวา่ “กอง-วนัทยหตัถ์”เป็น 
“กอง – วนัทยา-วธุ” และค าวา่ “มือลง” เป็น “เรียบ -อาวธุ” 
3. สวดมนต-์ พอลดมือลง (หรือเรียบอาวธุ) แลว้ทุกคนอยูใ่นท่าตรงแลว้ถอดหมวก เตรียม
ตวัสวดมนตห์มู่บริการน าสวดมนต ์
 แต่ถา้ลูกเสือมีพลอง  ใหย้กพลองมาวางไวก่ึ้งกลางระหวา่งเทา้ทั้งสอง  พลอง
ส่วนบนพิงแขนซา้ย ซ่ึงงอเป็นมุมฉากรอรับอยูแ่ลว้ 
4. สงบน่ิง – เม่ือสวดมนตจ์บแลว้  ทุกคนสงบน่ิง 
5. ตรวจ-การตรวจใหป้ฏิบติัดงัเช่นการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 แต่ลูกเสือมีพลองใหส้ั่งท าวนัทยาวธุ  แลว้นายหมู่กา้วออกมาขา้งหนา้ 1 กา้ว  เม่ือ
รายงานวา่ “หมู่...พร้อมท่ีจะรับการตรวจแลว้” ใหถ้อยหลงัเขา้ท่ีแลว้สั่ง “เรียบอาวธุ” และ
ลูกเสือทุกคนยงัคงอยูใ่นท่าตรงเสร็จจากตรวจแลว้  ใหน้ายหมู่สั่ง “วนัทยาวธุ” อีกคร้ังและ 
“เรียบอาวธุ”  จากนั้นนายหมู่สั่งพกั 

ขอ้ 293 พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั 
พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั  หรือท่ีเรียกวา่พิธีปฏิญาณตนน้ีให้เป็นหนา้ท่ีของกอง
ลูกเสือต่างกองต่างจดัท าและใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. จดัลูกเสือเก่า (คือลูกเสือท่ีไดป้ฏิญาณตนแลว้)  อยา่งนอ้ย 6 คน  เป็นผูแ้ทนคณะลูกเสือ
แห่งชาติเขา้แถวหนา้กระดาน  และลูกเสือใหม่ (คือลูกเสือท่ีจะปฏิญาณตน)  เขา้แถวหนา้
กระดานเหมือนกนัอยูห่ลงัลูกเสือเก่า (ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่มีพลอง) 
2. ผูก้  ากบัยนือยูห่นา้แถว  มีรองผูก้  ากบัยนือยูด่า้นขวามือของผูก้  ากบัเพื่อรับฝากพลองกบั
หมวกของลูกเสือใหม่ 
3. ผูก้  ากบัเรียกลุกเสือใหม่  (สมมุติวา่ลูกเสือใหม่ช่ือนายแดง  รักไทย) วา่ “นายแดงรักไทย
มาแลว้หรือยงั” ถา้นายแดง  รักไทย เคยเป็นลูกเสือส ารองมาก่อนก็ใหเ้รียกวา่ “ลูกเสือแดง  
รักไทย” นายหมู่ท่ีอยูห่วัแถวลูกเสือผูน้ั้น  กา้วออกมาขา้งหนา้ 1 กา้ว ท าวนัทยาวธุพร้อมกบั
ขานวา่ “มาแลว้”  และใหน้ายหมู่เรียกช่ือซ ้ าอีกวา่ “นายแดง  รักไทย” นายแดง  รักไทย ขาน
รับวา่ “อยู”่ แลว้วิง่ออกมามอบพลองกบัหมวกไวท่ี้รองผูก้  ากบั (เวลาท่ีวิง่ใหว้ิง่ไปดา้นซ้าย
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ของแถว)  แลว้ไปยนืหนา้ผูก้  ากบัเป็นแถวหนา้กระดานท่ีละคนจนหมดหมู่ (คร้ังหน่ึง ๆ ไม่
ควรเกิน 8 คน) เม่ือหมดคนในหมู่แลว้ใหน้ายหมู่วิง่ไปอยูห่วัแถว 
4. ผูก้  ากบัเร่ิมท าการสอบถามดงัน้ี 
ผูก้  ากบั  “เจา้เขา้ใจหรือไม่วา่  ค  ามัน่สัญญาของเจา้คืออะไร” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้เขา้ใจวา่คือขา้สัญญาวา่  จะท าอยา่งไรแลว้ ตอ้งท าเหมือนปากพดูทุก

อยา่ง” 
 ผูก้  ากบั  “ถา้เช่นนั้นจะให้เช่ือไดห้รือไม่วา่” 
   “ขอ้ 1  เจา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย”์ 
   “ขอ้ 2 เจา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ” 
   “ขอ้ 3 เจา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 
 ลูกเสือใหม่ แสดงรหสั 
   “ดว้ยเกียรติของขา้  ขา้สัญญาวา่ 

ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
   ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
   ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 

(ขณะท่ีลูกเสือใหม่กล่าวค าปฏิญาณน้ีลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่ท่ีได้
ปฏิญาณตนแลว้ใหย้กไมพ้ลองมาวางไวก่ึ้งกลางระหวา่งเทา้ทั้งสองพลอง
ส่วนบนพิงแขนซา้ยซ่ึงงอเป็นมุมฉากรอรับอยูแ่ลว้  แสดงรหสั
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นแสดงรหสัดว้ย) 

ผูก้  ากบั “เจา้จงรักษาค ามัน่สัญญาของเจา้ไวใ้หม้ัน่ต่อไป  บดัน้ี  เจา้ไดเ้ขา้เป็น
ลูกเสือสามญัและเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของคณะพี่นอ้งลูกเสือแห่งโลกอนั
ยิง่ใหญ่” 

5. เม่ือส้ินค าผูก้  ากบัในขอ้ 4 ใหร้องผูก้  ากบัน าพลองและหมวกไปมอบใหลู้กเสือใหม่ 
6. เม่ือลูกเสือใหม่รับพลองและหมวกเรียบร้อยแลว้  นายหมู่สั่งวา่  “ลูกเสือใหม่ กลบัหลงั
หนั” ลูกเสือใหม่รวมทั้งนายหมู่ท  ากลบัหลงัหนั  แลว้นายหมู่สั่งต่อลูกเสือใหม่  ท าความ
เคารพลูกเสือเก่า  “วนัทยาวธุ”  ทั้งลูกเสือใหม่และลูกเสือเก่าท าวนัทยาวธุพร้อมกนั  นาย
หมู่สั่งวา่ “เรียบอาวธุ”  เม่ือทุกคนเรียบอาวธุแลว้ 

7. ผูก้  ากบัสั่งวา่ “ลูกเสือใหม่-เขา้ประจ าหมู่-วิง่” ใหน้ายหมู่ลูกเสือวิง่เขา้ประจ าท่ี(ท่ีเดิม) 
8. เม่ือทุกคนไดท้  าพิธีปฏิญาณตนหมดแลว้  ผูก้  ากบัจดัให้แถวหนัหนา้ไปทางจงัหวดัพระ
นคร  ถา้อยูก่รุงเทพมหานครใหห้นัหนา้ไปทางพระบรมมหาราชวงั  ผูก้  ากบัวิง่ไปอยูห่นา้
แถวแลว้สั่งวา่  “ลูกเสือ ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วนัทยาวธุ”  



 45 

ลูกเสือทุกคนท าวนัทยาวธุ  ผูก้  ากบักล่าวน า “พระบาทสมเด็จพระเจา้ยูห่วัทรงพระเจริญ” 
ใหลู้กเสือทุกคนในท่ีนั้นรับ “ไชโย” พร้อมกนั 3 คร้ัง  แลว้จึงสั่ง “เรียบอาวธุ”  แลว้สั่งแถว
ลูกเสือกลบัท่ีเดิม  แลว้จึงสั่งเลิกแถว 

หมายเหตุ  ไมพ้ลองมีลกัษณะกลมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3 ซม. ยาว 150 ซม. ใตห้วัไมพ้ลอง
ลงมา 20 ซม.  ใหเ้จาะรูร้อยเชือกส าหรับรวมกระโจมได ้ ใตรู้เจาะร้อยเชือกลงมา
อีก 5 ซม. ใหขี้ดหมายเป็นเคร่ืองหมายวดัตามมาตราเมตริกใหอ่้านไดทุ้ก
เซนติเมตรจนถึง 75 เซนติเมตร 

ขอ้ 294  พิธีส่งลูกเสือสามญัไปเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 พิธีส่งลูกเสือสามญัไปเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

จดัลูกเสือใหเ้ขา้แถวเป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วง  คือลูกเสือสามญัวงหน่ึงและลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่อีกวงหน่ึงหนัหนา้เขา้หากนัระยะห่างกนัพอสมควร  ตรงกลางระหวา่งแดน
ทั้งสองนั้นจะมีผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ  ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือสามญัและผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ยนือยู ่ ถา้ไม่มีผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จะใหร้องผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
แทนก็ได ้ และมีนายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีจะรับตวัลูกเสือใหม่ยนือยูด่ว้ย  ในการน้ีจะ
จดัใหมี้ธงประจ ากองลูกเสือสามญัและธงประจ ากองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยูท่างแดนของ
ตนดว้ยก็ได ้ ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัน าลูกเสือท่ีจะมอบตวัใหเ้ป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มายนื
ตรงหนา้ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แลว้กล่าววา่ “ขา้น า...........(ออกนามลูกเสือ) ซ่ึงเป็น
ลูกเสือสามญัหลายปีแลว้มามอบใหอ้ยูใ่นกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ท่านจะรับไวไ้ด้
หรือไม่” 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตอบวา่ 
“ขา้พร้อมท่ีจะรับ......(ออกนามลูกเสือ) ไวใ้นกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่”  แลว้หนัไปพดูกบั
ลูกเสือใหม่วา่ 
“ขณะน้ี  เจา้มีอายท่ีุจะเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แลว้  เจา้เต็มใจท่ีจะเป็นลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ในกองของเราหรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้เตม็ใจ” 
ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือพดูกบัลูกเสือใหม่ 
“การท่ีเจา้จะเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่นั้น  เจา้มีหนา้ท่ีส าคญัอีกขั้นหน่ึงท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ต่อไป  ขา้ไดเ้ห็นผลงานอนัดีท่ีเจา้ไดป้ฏิบติัมาแลว้  และภูมิใจท่ีจะไดเ้ห็นความส าเร็จของ
เจา้ในกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในอนาคต” 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่พดูกบัลูกเสือใหม่ 
ในนามของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขา้ยนิดีรับเจา้ไวใ้นกองของเรา” 
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กล่าวแลว้สัมผสัมือกบัลูกเสือใหม่แลว้น าไปมอบตวักบันายหมู่  นายหมู่น าลูกเสือ
ใหม่ไปยงัหมู่ของตน 

พธีิลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ขอ้ 295  พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จดัแถวเป็นรูปคร่ึงวงกลม  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ยนืใน
คร่ึงวงกลม  ส่วนลูกเสือใหม่ยนือยูน่อกคร่ึงวงกลมหลงัหมู่ของตนท่ีจะเขา้ไปอยู ่ คร้ันแลว้
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เรียกลูกเสือใหม่เขา้มายนืตรงหนา้  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่แลว้  ถามวา่ “..............(ออกช่ือลูกเสือใหม่) ....เตม็ใจท่ีจะปฏิญาณตนเป็นลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่หรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้เตม็ใจ” 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “เจา้เขา้ใจหรือไม่วา่  การท่ีเขา้มาเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  
จะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูกเสือรุ่นนอ้งในกลุ่มลูกเสือของเราตอ้งแสดงให้
เห็นความกา้วหนา้ในชีวิตลูกเสือของเจา้และตอ้งปฏิบติัตนตามกฎและค าปฏิญาณของลุก
เสือทุกเม่ือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้ทราบละปฏิบติัได”้ 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  “เจา้พร้อมท่ีจะยืน่ยนัและปฏิบติัตามค าปฏิญาณแลว้หรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้พร้อมแลว้” 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “ขอใหเ้จา้ทบทวนค าปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง” 
ลูกเสือใหม่  “ดว้ยเกียรติของขา้ ขา้สัญญาวา่ 
ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 
(ลูกเสือทุกคนท่ีอยูใ่นพิธีตอ้งแสดงรหสัของลูกเสือและจะเอามือลงต่อเม่ือลูกเสือกล่าวจบ) 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  “ขา้เช่ือในเกียรติของเจา้วา่ เจา้จะปฏิบติัตามค าสัญญาท่ีเจา้ได้
กล่าวไว”้ 
ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ติดอินทรธนูใหก้บัลูกเสือใหม่แลว้กล่าววา่ 
“บดัน้ีเจา้ไดเ้ขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของคณะพี่นอ้งลูกเสือแห่ง
โลกอนัยิง่ใหญ่แลว้  ขอให้เจา้ปฏิบติัหนา้ท่ีของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และมีความสุขความ
เจริญตลอดกาลนาน” 
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(ในโอกาสน้ีผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อาจมอบบตัรประจ าตวั  หรือ
เคร่ืองหมายอ่ืน ผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจะแสดงความยนิดีต่อลูกเสือ
ใหม่ดว้ยก็ได)้ 

ลูกเสือใหม่กลบัหลงัหนัไปแสงความเคารพต่อกองลูกเสือดว้ยท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้
กลบัเขา้ประจ าหมู่ของตน 

หมายเหตุ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหใ้ชไ้มง่้ามแทนไมพ้ลอง 
พธีิลูกเสือวสิามัญ 

ขอ้ 296  พิธีส่งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปเตรียมลูกเสือวสิามญั 
พิธีส่งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปเตรียมลูกเสือวสิามญัน้ีเป็นพิธีการท่ีเม่ือลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่มีอายท่ีุจะเป็นลูกเสือวสิามญัไดแ้ลว้ 

พิธีน้ีไม่จ  าเป็นเสมอไปท่ีจะใหก้องลูกเสือวสิามญัมาร่วมพิธีทั้งกอง  แต่ก็ควรมี
ลูกเสือวสิามญับา้งส่วนส าคญันั้นประกอบดว้ยพี่เล้ียง 2 คน กบัผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั 

กองลูกเสือวสิามญัรุ่นใหญ่จดัเป็นรูปคร่ึงวงกลม  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ยนื
กลาง  ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัและพี่เล้ียง 2 คนยนืหลงั  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หนั
หนา้เขา้สู่กองลูกเสือ  ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่น าลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มามอบตวัผู ้
ก  ากบัลูกเสือวสิามญั 

ผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “.........(ออกช่ือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่) ไดเ้ป็นลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่มา...ปีและปัจจุบนัน้ีโตพอท่ีจะเป็นลูกเสือวสิามญัไดแ้ลว้ขา้ขอเสนอให้เป็น
ผูส้มคัรใหม่ และขา้หวงัวา่ท่านคงจะรับไวเ้ป็นเตรียมลูกเสือวสิามญั” 

ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัพดูกบัผูส้มคัรใหม่ “เจา้เตม็ใจจะฝึกอบรมในกองลูกเสือ
วสิามญัหรือ”  ผูส้มคัรใหม่ “ขา้เตม็ใจ” 

  ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “ถา้เช่นนั้นกองลูกเสือวสิามญัก็เต็มใจท่ีจะรับเจา้เขา้ไว”้ 
 ผูก้  ากบักลุ่มพดูกบัผูส้มคัรใหม่ “ในฐานะท่ีขา้เป็นผูน้ าของกลุ่ม  ขา้มีความยนิดีท่ี
เจา้จะไดก้า้วหนา้ต่อไปและขอใหเ้จา้จงส าเร็จในกิจการลูกเสือวสิามญั” 

ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “ขา้ขอมอบแถบท่ีไหล่สีเหลืองและสีเขียวใหแ้ก่เจา้  ซ่ึงเป็น
แถบสีแทนลูกเสือส ารอง  และลูกเสือสามญัในกระบวนการลูกเสือส่วนแถบสีแดงแทน
ลูกเสือวสิามญั  ยงัไม่ไดม้อบใหท้ั้งน้ีเป็นเคร่ืองเตือนใจวา่  ต่อไปเจา้จะตอ้งเตรียมตวัเพื่อ
เขา้เป็นสมาชิกอนัสมบูรณ์ในกองลูกเสือวสิามญั  ซ่ึงในขณะน้ีขา้เช่ือวา่พี่เล้ียงของเจา้จะได้
ช่วยใหเ้จา้ไดส้ าเร็จผลในความปรารถนาของเจา้” 

(พี่เล้ียงสัมผสัมือกบัผูส้มคัรใหม่) 
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ผูส้มคัรใหม่พร้อมกบัพี่เล้ียงทั้ง 2 คน  กลบัหลงัหนั หนัหนา้สู่กองลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่และท าความเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ ์ กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แสดงการเคารพตอบ
พร้อมกบัเปล่งเสียงแสดงความยนิดี 

ขอ้ 297  การส ารวจตวัเองของผูท่ี้เขา้เป็นลูกเสือวสิามญั 
 การสมคัรเขา้เป็นลูกเสือวสิามญั  เร่ิมตน้ดว้ยการส ารวจตวัเองก่อนดงัต่อไปน้ี 

ก. เม่ือเรามีอายมุากข้ึน  วนัเวลาก็ยิง่ผา่นไปเร็วข้ึน  เม่ือคิดดูจะเห็นวา่ชีวติของคนเรานั้นสั้น
มาก  และในไม่ชา้ก็จะส้ินสุดลง  ลูกเสือวสิามญัจึงควรถามตนเองวา่ 

 1. ฉนัไดใ้ชเ้วลาในชีวติของฉนัใหเ้ป็นประโยชน์สมกบัท่ีไดเ้กิดมาแลว้หรือ 
 2. ฉนัไดป้ล่อยเวลาใหห้มดไปโดยไม่ไดท้  าอะไรใหเ้ป็นประโยชน์เลยหรือ 
 3. ฉนัก าลงัท าอะไรอยูท่ี่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยหรือ 

4. ฉนัเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหาเงินหรือหาทางกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเองมาก
เกินไปโดยมิไดพ้ยายามช่วยเหลือผูอ่ื้นหรือ 
5. ฉนัเคยท าร้ายหรือท าใหใ้ครเดือดร้อนบา้งหรือไม่  ฉนัท าอะไรเพื่อแกไ้ขส่ิงท่ีฉนัผดิไป
แลว้ไดบ้า้ง 

 6. ฉนัเคยไดช่้วยเหลือใครบา้งในชีวติของฉนั  มีใครอีกหรือไม่ท่ีฉนัจะช่วยได ้
ข. คติพจน์ของลูกเสือวสิามญั  คือ “บริการ”  ฉะนั้นถา้ไดเ้ขา้ร่วมเป็นลูกเสือวสิามญัก็คงจะ
ไดมี้โอกาสไดรั้บการฝึกอบรมและท างานเก่ียวกบับริการต่าง ๆ ซ่ึงถา้ฉนัมิไดเ้ป็นลูกเสือ
วสิามญัฉนัก็จะไม่มีโอกาสเช่นนั้น  ลูกเสือวสิามญัจึงควรถามตนเองวา่ 

 1. ฉนัเขา้มาเป็นลูกเสือวสิามญัเพื่อความสนุกสนานท่ีจะไดเ้ท่านั้นหรือ 
 2. ฉนัตั้งใจจะบริการโดยการเสียสละอยา่งจริงใจหรือไม่ 

3. ฉนัเขา้ใจความหมายของค าวา่ “บริการ” อยา่งไร 
4. ฉนัท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนในงาน  แผนงานหรือกระท าการใด ๆ ของฉนับา้งหรือไม่ 
5. บริการอะไรท่ีฉนัท าไดอ้ยา่งดีท่ีสุด  ท่ีบา้น  ท่ีท างานและในเวลาวา่งของฉนั 
ค. บริการ  ไม่ใช่เร่ืองของเวลาวา่งเท่านั้น  บริการเป็นทศันคติแห่งชีวิต  ซ่ึงมีช่องทางท่ีจะ
แสดงออกมาดว้ยความสมคัรใจของเราเอง  เราไม่ไดท้  างานเพื่อนายจา้งใด ๆ ท่ีเรา
ใหบ้ริการเพราะเรามีจิตใจสูงการกระท าเช่นน้ีแสดงวา่เราเป็นลูกผูช้าย  เน่ืองจาก
ความส าเร็จการใหบ้ริการยอ่มแลว้แต่นิสัยใจคอของเราเองเป็นส าคญั  ฉะนั้นจึงตอ้งบงัคบั
ตวัเองใหอ้ยูใ่นวินยัเพื่อวา่เราจะไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น 
1. ฉนัจะเพียรพยายามท่ีจะละหรือจะเลิกนิสัยชัว่ทั้งหลายท่ีไดมี้มาแต่ก่อนแลว้หรือ 
2. อะไรท่ีเป็นจุดอ่อนในนิสัยใจคอของฉนับา้ง 
3. ฉนัมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์และซ่ือตรงต่อครอบครัว  
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูน้อ้ย กระบวนการลูกเสือ  เพื่อนของฉนัและตวัของฉนัเองหรือไม่ 
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4. ฉนัเป็นผูมี้เกียรติ  มีสัจจะ  และเช่ือถือไดจ้ริงหรือ 
5. ฉนัมีใจหนกัแน่น  ร่าเริง  และมีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น หรือ 
6. ฉนัมีสติ และประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา ใจหรือ 
7. ฉนัมีความมานะ อดทน  ท่ีจะยนืหยดัในเม่ือโชคไมเ้ขา้ขา้งฉนั หรือ 
8. ฉนัเป็นตวัของฉนัเอง  หรือฉนัยอมเอาใหผู้อ่ื้นชกัจูงไป 
9. ถา้ฉนัมีใจเขม้แขง็พอท่ีจะหลีกเล่ียงจากส่ิงเยา้ยวนต่าง ๆ เช่น  การพนนั  สุรา นารี หรือ 
10. ถา้ฉนัมีขอ้บกพร่องในส่ิงเหล่าน้ีประการใด  ฉนัตกลงใจ ณ  บดัน้ีหรือไม่วา่  ฉนัจะท า
ตวัใหดี้ท่ีสุดท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้น  และสลดัใหส้ิ้นไปขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
จงดลบนัดาลใหมี้ก าลงัใจท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้อยา่งลูกผูช้ายสมเป็นพลเมืองดีและเพื่อเป็น
ก าลงัของชาติบา้นเมืองขา้สืบไป 

ขอ้ 298  พิธีรับเตรียมลูกเสือวสิามญั 
 พิธีรับเตรียมลูกเสือวสิามญั  ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  ใหก้องลูกเสือวสิามญัยนืเป็นรูปคร่ึงวงกลมเตรียมลูกเสือวิสามญัยนือยูห่ลงันอก 

วงกลม   ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัยนือยูต่รงกลาง  พี่เล้ียงของลูกเสือใหม่ยนืหนัหนา้เขา้หา 
ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั  ห่างประมาณ 3 เมตร 
 ใหผู้ส่้งมอบตวัน าลูกเสือใหม่มากลางวง  ยนือยูก่ลางระหวา่งพี่เล้ียงกบัผูก้  ากบั 
ลูกเสือวสิามญั  ลูกเสือจากกลุ่มใหผู้ก้  ากบัของลูกเสือนั้นเป็นผูส่้งมอบตวั  ส่วนลูกเสือ 
อ่ืน ๆ ใหผู้ก้  ากบักลุ่มเป็นผูส่้งมอบ 
ผูส่้งมอบตวักล่าววา่ “ขา้น า (ออกนามลูกเสือ) เพื่อเขา้เป็นเตรียมลูกเสือวสิามญัในกอง 

ของท่าน 
ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “ท่านพอใจแลว้หรือวา่ เขาก าลงัพยายามหรือจะพยายามปฏิบติัตาม 
พนัธะของลูกเสือรวมทั้งการบ าเพญ็ตนต่อสาธารณประโยชน์และจะเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
กองลูกเสือวสิามญัต่อไป” 
ผูส่้งมอบตวั “ขา้พอใจแลว้” 
ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “การเป็นลูกเสือวสิามญัเป็นการร่วมวงในหมู่พี่นอ้งท่ีนิยมชีวติกลาง 
แจง้  และใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น  การท่ีเจา้ประสงคจ์ะเขา้มาร่วมในกระบวนการน้ี เจา้พร้อม 
ท่ีจะเพิ่มพนูความรู้ภาคปฏิบติัของการลูกเสือและนิยมใชชี้วติกลางแจง้แลว้หรือ” 
ผูส้มคัรใหม่ “ขา้พร้อมแลว้” 
ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “เจา้ทราบหรือไม่วา่ หนา้ท่ีอนัแรกของเจา้นั้นคือบา้นของเราเอง  
และเจา้จะพยายามสร้างฐานะของเจา้” 
ผูส้มคัรใหม่”ขา้ทราบแลว้” 
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ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “เจา้พร้อมท่ีจะอบรมตวัเจา้เพื่อให้บริการแก่ชุมชนหรือไม่” 
ผูส้มคัรใหม่ “ขา้ทราบแลว้” 
ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “เจา้ยอมรับวถีิชีวิตดงัท่ีไดก้  าหนดไวใ้นกฎและค าปฏิญาณของ 

ลูกเสือหรือ” 
ผูส้มคัรใหม่ “ขา้ยอมรับ” 

  ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั “เม่ือเจา้ไดใ้หค้วามมัน่ใจเช่นน้ีแลว้ขอใหเ้จา้ทวนค าปฏิญาณของ 
ลูกเสือ  เพื่อเป็นสัญลกัษณ์แห่งความจริงใจของเจา้  และเพื่อแสดงวา่ไดรั้บเจา้เขา้เป็น 
เตรียมลูกเสือวสิามญัแลว้” 

กองลูกเสือแสดงรหสั 
 ผูส้มคัรใหม่แสดงรหสั “ดว้ยเกียรติของขา้ ขา้สัญญาวา่ 
  ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
  ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ”. 
 ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัสัมผสัมือซา้ยกบัลูกเสือใหม่  “ขา้เช่ือในเกียรติของเจา้วา่ เจา้จะท าดี 

ท่ีสุดท่ีจะรักษาค าปฏิญาณนั้นไว ้  บดัน้ีขา้รับเจา้เขา้ไวเ้ป็นเตรียมลูกเสือวสิามญัในคณะ 
พี่นอ้งลูกเสือแห่งโลกอนัยิง่ใหญ่แลว้” 
 ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญัประดบัแถบติดไหล่สีเหลืองและสีเขียว   อนัเป็นแถบของ 
ลูกเสือส ารองและลูกเสือสามญัใหแ้ก่ลูกเสือใหม่ และกล่าววา่ “แถบสีแดง” ซ่ึงเป็นสี 
ของลูกเสือวสิามญันั้นยงัขาดอยู ่  ทั้งน้ีเพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจวา่ต่อจากน้ีไปเจา้จะตอ้ง 
เตรียมตวัเพื่อเขา้เป็นสมาชิกอนัสมบูรณ์ในกองลูกเสือวสิามญัเพื่อเป็นการน้ีขา้ขอมอบ 
เจา้ใหแ้ก่พี่เล้ียงของเจา้ท่ีจะช่วยเหลือใหบ้รรลุจุดประสงคต่์อไป 
 ใหพ้ี่เล้ียงสองคนเขา้มาขา้งหนา้  พี่เล้ียงอาวโุสยนืทางขวาของเตรียมลูกเสือ 
วสิามญั  พี่เล้ียงคนรองยนืทางซา้ยส่วนผูส่้งมอบตวัใหก้า้วถอยหลงัไป  ใหพ้ี่เล้ียงอาวโุส 
กล่าวค าตอ้นรับลูกเสือวสิามญัใหม่เป็นสมาชิกในกองลูกเสือวสิามญัดว้ยถอ้ยค าอนัเหมาะ 
สม  แลว้น าไปยนืรวมกบัลูกเสือวสิามญัใหม่อ่ืน  ผูซ่ึ้งจะไดต้อ้นรับดว้ยวธีิการอนัสมควร 

ขอ้ 299  พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือวสิามญั 
 พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือวสิามญั ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  ใหน้ าเตรียมลูกเสือวสิามญัในเคร่ืองแบบมายนือยูข่า้งหนา้กองลูกเสือวสิามญั   

และอยูร่ะหวา่งพี่เล้ียงสองคนมีโตะ๊พิธีซ่ึงปูดว้ยธงชาติ  ผูก้  ากบัยนืดา้นหน่ึงของโตะ๊พิธี 
หนัหนา้เขา้หาลูกเสือท่ีจะเขา้ประจ ากอง  แลว้เรียกช่ือผูท่ี้จะเขา้พิธี และถามดงัน้ี 
ผูก้  ากบัเรียกช่ือผูส้มคัร   “เจา้มาท่ีน่ีเพื่อท่ีจะเขา้เป็นลูกเสือวสิามญัในคณะพี่นอ้งลูกเสือ 
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แห่งโลกอนัยิง่ใหญ่หรือ”  
ผูส้มคัร”ครับ” 
ผูก้  ากบั “ถึงแมว้า่เจา้จะมีขอ้ยุง่ยากมาบา้งแลว้   ในอดีตแต่บดัน้ีเจา้ก็ไดต้ั้งใจท่ีจะท าให้ดีท่ี 

สุดเพื่อเป็นผูมี้เกียรติมีสัจจะ  มีความซ่ือตรงในการงานทั้งปวง  พร้อมท่ีจะปฏิบติัชอบดว้ย 
กาย  วาจา ใจ  ใช่หรือไม่” 
ผูส้มคัร “ใช่ครับ” 
ผูก้  ากบั “เจา้ไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้หรือวา่ เจา้พร้อมท่ีจะเขา้เป็นลูกเสือวสิามญั” 
ผูส้มคัร “ขา้ไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้” 
ผูก้  ากบั  “เจา้เขา้ใจดีหรือไม่วา่ค  าวา่ “บริการ” นั้นหมายความวา่ตลอดเวลาเจา้จะตอ้งมีใจ
หนกัแน่นต่อผูอ่ื้นทุกคนและเจา้จะท าดีท่ีสุดเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น  ถึงแมว้า่การช่วยเหลือนั้น
ไม่สะดวกหรือไม่เป็นท่ีพอใจ  หรือไม่เป็นท่ีปลอดภยัแก่ตวัเอง  และเจา้จะไม่หวงัส่ิงตอบ
แทนใด ๆ ในการใหบ้ริการนั้น” 
ผูส้มคัร “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผูก้  ากบั  “เจา้เขา้ใจหรือไม่วา่การท่ีจะเป็นลูกเสือวสิามญันั้นเจา้ก าลงัจะร่วมอยูใ่นคณะ
ลูกเสือท่ีตอ้งการจะช่วยเหลือเจา้  ใหส้ามารถปฏิบติัตามคติพจน์ของเราในเร่ืองการ
ใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น” 
ผูส้มคัร  “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผูก้  ากบั  “ถา้เช่นนั้นขา้ขอใหเ้จา้กล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือและพึงเขา้ใจไดด้ว้ยวา่  เจา้แปล
ความหมายของค าปฏิญาณน้ีไม่ใช่อยา่งเด็ก  แต่จะแปลอยา่งผูใ้หญ่” 

ผูส้มคัร  (กา้วออกมาขา้งหนา้  เอามือซา้ยจบัธง  มือขวาแสดงรหสั) 
ลูกเสือในกองลูกเสือวสิามญัทุกคนแสดงรหสั 
ผูส้มคัร  “ดว้ยเกียรติของขา้  ขอ้สัญญาวา่ 

ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
  ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 
  คร้ันแลว้ผูก้  ากบัลูกเสือจบัมือลูกเสือวสิามญัใหม่ดว้ยมือซา้ย  และกล่าววา่ 
 ผูก้  ากบั  “ขา้ ฯ เช่ือเจา้วา่ดว้ยเกียรติของเจา้ เจา้จะปฏิบติัตามค าปฏิบติัท่ีเจา้ใหไ้วแ้ลว้” 

ผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั  ติดแถบท่ีไหล่แก่ลูกเสือวสิามญัและมอบเคร่ืองหมายให ้ 
พร้อมกบักล่าววา่  ผูก้  ากบั  “แถบท่ีไหล่น้ีมีสามสี  คือสีเหลือง  สีเขียว  และสีแดง  สีเหล่าน้ี
เป็นสีของลูกเสือทั้งสามประเภทท่ีอยูใ่นวงพี่นอ้งลูกเสือขา้ขอตอ้นรับเจา้มาอยูด่ว้ย  ขอให้
สีทั้งสามน้ีจงเป็นเคร่ืองเตือนใจใหเ้จา้ระลึกถึงหนา้ท่ีของเจา้มีอยูต่่อลูกเสือรุ่นนอ้งและ
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ขอใหเ้จา้ระลึกถึงความรับผดิชอบของเจา้ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือวสิามญัในการท่ีจะบ าเพญ็
ตนใหดี้ท่ีสุดท่ีจะเป็นตวัอยา่งแก่ลูกเสือรุ่นนอ้งต่อไป” 

คร้ันแลว้ใหก้องลูกเสือวสิามญักา้วเขา้มาลอ้มรอบลูกเสือวิสามญัใหม่  จบัมือแลว้
กล่าวค าตอ้นรับ 

หมายเหตุ ลูกเสือวสิามญัใหใ้ชไ้มง่้ามแทนไมพ้ลอง 
ขอ้ 300  พิธีมอบเคร่ืองหมายวดูแบดจ์ 

 เคร่ืองหมายวดูแบดจค์วรมอบในโอกาสท่ีมีการประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและ
ทุกคนท่ีมาควรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ  การประชุมผูบ้งัคบับญัชาน้ีอาจเป็นการประชุม
ประจ าปีหรือประชุมกลุ่มลูกเสือ  ซ่ึงทั้งน้ีแลว้แต่ตามโอกาสและความเหมาะสม  โดยท่ีการ
รับเคร่ืองหมายวดูแบดจเ์ป็นงานท่ีน่าภาคภูมิใจของผูไ้ดรั้บเป็นคร้ังแรก  ผูอ้  านายการ
ลูกเสือจงัหวดัหรือผูเ้ป็นประธานควรกล่าวแสดงความยนิดีในผลงานของผูท่ี้ไดรั้บ  ซ่ึงได้
ตรากตร าต่องานหนกัมาจนกระทัง่ไดรั้บเคร่ืองหมายน้ี  และในขณะเดียวกนั  ส่ิงใดท่ีไม่
ควรกล่าวก็หลีกเล่ียง  ผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองหมายน้ีแสดงวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรม  สมตาม
ความมุ่งหมายของการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแลว้ 

วธีิปฏิบติั  ผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองหมายวดูแบดจ ์ ถอดผา้ผกูคอเดิมของตนออกเสียก่อน  สายบีดท่ีจะมอบ         
ใหแ้ก่ผูรั้บสวมใส่คอผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัไวก่้อน  เฉพาะในกรณีท่ีผูอ้  านวยการ
ลูกเสือจงัหวดันั้นไดรั้บเคร่ืองหมายวดูแบดจแ์ลว้ 
ผูรั้บเดินมาตรงหนา้ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั 
ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัถอดสายบีดจากคอตนแลว้สวมใหเ้ป็นผูรั้บ  แลว้สัมผสัดว้ยมือ
ซา้ยแสดงความยนิดีเป็นรายบุคคล  (แมจ้ะมีผูรั้บเป็นจ านวนมากก็ตาม)  ผูรั้บแสดงความ
เคารพตอบ  (วนัทยหตัถ)์ แลว้เคล่ือนไปยงัคนท่ี 2  คนท่ี 2 (ควรจะเป็นผูมี้อาวโุสรองลงมา
จากผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดั)  เป็นผูค้ลอ้งผา้ผกูคอ  (แบบกิลเวลล)์ ให ้ แลว้เคล่ือยไปยงั
คนท่ี 3 คนท่ี 3 (ควรเป็นผูอ้าวโุสรองจากคนท่ี 2)  เป็นผูส้วมห่วงผกูคอให ้ (ถา้ในกรณีท่ี
ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัมิไดรั้บเคร่ืองหมายวดูแบดจม์าก่อนก็มอบบีดให้ผูรั้บรับไปสวม
เอง) 
 เม่ือไดรั้บเคร่ืองหมายครบทุกคนแลว้  ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดักล่าวแสดงความ
ยนิดีต่อท่ีประชุมอีกคร้ังหน่ึงและแจง้ใหท้ราบวา่  ผูไ้ดรั้บเคร่ืองหมายวดูแบดจแ์ลว้นบัวา่
เป็นสมาชิกกลุ่มท่ี 1 ของกิลเวลล ์

 

ภาค 3  
เข็มลูกเสือสมนาคุณและธงลูกเสือ 

----------------- 
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ขอ้ 301 ชั้นเขม็ลูกเสือสมนาคุณ 
 เขม็ลูกเสือสมนาคุณ  เป็นรูปหนา้เสือประกอบวชิร  ตามแบบมี 4 ชั้นดงัต่อไปน้ี 
 1. ชั้นพิเศษ ท าดว้ยทองประดบัเพชร 
 2. ชั้นท่ี 1 ท าดว้ยทอง 
 3.ชั้นท่ี 2  ท าดว้ยนาก 
 4. ชั้นท่ี 3  ท าดว้ยเงิน 
ขอ้ 302 เง่ือนไขการให้ 
 เง่ือนไขการใหเ้ขม็ลูกเสือสมนาคุณ 

1. ชั้นพิเศษ  ใหแ้ก่ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่  100,000 บาท 
ข้ึนไป 
2. ชั้นท่ี 1  ใหแ้ก่ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่  50,000 บาท แต่
ไม่ถึง 100,000 บาท 
3. ชั้นท่ี 2  ใหแ้ก่ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่  10,000 บาท แต่
ไม่ถึง 50,000 บาท 
4. ชั้นท่ี 3  ใหแ้ก่ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือตั้งแต่  5,000 บาท แต่ไม่
ถึง 10,000 บาท 

ขอ้ 303 ในการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์น  ช่วยเหลือกิจการลูกเสือรวมกนัเป็นคณะก็ใหเ้ขม็ลูกเสือ 
สมนาคุณ  โดยท าเป็นรูปชนิดตั้ง  และส าหรับผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการ 
ลูกเสือเขา้ในเกณฑ ์ 302  ก็ใหเ้ขม็ลูกเสือสมนาคุณตามเกณฑส์ าหรับชั้นนั้น ๆ ดว้ย 

ขอ้ 304  ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือเป็นประจ าหรือแสดงความจ านงไวว้า่ 
จะบริจาคเงินทรัพยสิ์นเป็นการติดต่อกนัเม่ือไดบ้ริจาคเงินทรัพยสิ์นครบจ านวนตามเกณฑ ์
ในขอ้ 302 แลว้  ก็ใหเ้ขม็ลูกเสือสมนาคุณได ้

ขอ้ 305  หนงัสือส าคญั 
ใหมี้หนงัสือส าหรับคู่กบัเขม็ลูกเสือสมนาคุณแต่ละชั้นดว้ย 

ขอ้ 306 ประกาศอนุโมทนา 
การบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือ  ใหส้ านกังานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติประกาศอนุโมทนาใหด้ว้ย 

ขอ้ 307  ธงลูกเสือ 
 ธงลูกเสือแบ่งออกเป็น 4 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2. ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั 
 3. ธงประจ ากลุ่มหรือกงลูกเสือ 
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 4. ธงประจ าหมู่ลูกเสือ 
ขอ้ 308  ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจ าจงัหวดั  มีรูปลกัษณะขนาดตามท่ีบญัญติัไวใ้น 

พระราชบญัญติัธง  และธงดงักล่าวน้ีจะไดรั้บพระราชทานจากพระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

ขอ้ 309  ธงประจ ากลุ่มหรือกองลูกเสือ  มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ธงลูกเสือส ารอง  ท าดว้ยผา้สีเหลืองขนาด  90 x 60 ซม. มีครุยสีเขียวยาว 8 ซม. สามดา้น 

ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอกช่ือกลุ่มหรือกองลูก 

เสือ  ตวัอกัษรพิมพธ์รรมดาสีเขียว  ขนาดพองาม  ยอดคนัธงท าดว้ยโลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน 
 2. ธงลูกเสือสามญั ท าดว้ยผา้สีเขียว  ขนาด 120 x 80 ซม. มีครุยสีเหลืองยาว  8 ซม.  สาม 

ดา้นตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอกช่ือกลุ่ม
หรือกองลูกเสือตวัอกัษรตวัพิมพธ์รรมดาสีเหลืองขนาดพองาม  ยอดคนัธงท าดว้ยโลหะ
เป็นรูปวชิรสีเงิน 
3. ธงลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ท าดว้ยผา้สีเหลืองหมูขนาด 120 x 80 ซม.  มีครุยสีเหลืองยาว 8 
ซม. สามดา้นตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอก
ช่ือกลุ่มหรือกองลูกเสือตวัอกัษรตวัพิมพธ์รรมดาสีเหลืองขนาดพองาม  ยอดคนัธงท าดว้ย
โลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน 
4. ธงลูกเสือวสิามญั  ท าดว้ยผา้สีขาบ ขนาด 120 x 80 ซม.  มีครุยสีเหลืองยาว 7 ซม. สาม
ดา้นตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอกช่ือกลุ่ม
หรือกองลูกเสือตวัอกัษรตวัพิมพธ์รรมดาสีเหลืองขนาดพองาม  ยอดคนัธงท าดว้ยโลหะ
เป็นรูปวชิรสีเงิน 

ขอ้ 310  ธงประจ าหมู่ลูกเสือ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือการลูกเสือส าหรับเด็กชาย 
 

ภาค 4 
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ตรวจการลูกเสือ 

---------------------- 
ขอ้ 311  วตัถุประสงค ์
 การฝึกอบรมมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือผูต้รวจการลูกเสือ  มีความรู้กิจ 

การลูกเสือดีข้ึนสามารถถ่ายถอดใหก้บัลูกเสือ  ตลอดจนเขา้ใจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนตามหลกัการของลูกเสือ 

ขอ้ 312  โครงการอบรม 
 โครงการอบรมท่ีสมบูรณ์  มีดงัต่อไปน้ี 
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 1.  การฝึกอบรมผูก้  ากบั  รองผูก้  ากบัลูกเสือ 
 2. การฝึกอบรมผูก้  ากบักลุ่ม  และรองผูก้  ากบักลุ่มลูกเสือ 
 3. การฝึกอบรมผูต้รวจการลูกเสือ 
 4. การฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นวดูแบดจ ์(ความรู้เบ้ืองตน้) 

5. การฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือขั้นวดูแบดจ ์
6. การฝึกอบรมวชิาเทคนิคทางลูกเสือ 
7. การฝึกอบรมเฉพาะวชิา เช่น  ลูกเสือสมุทร  และลูกเสืออากาศ 
8. การฝึกอบรมคณะผูใ้หก้ารอบรม 

ขอ้ 313  การฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
 การฝึกบรมเพื่อ 

1. ใหเ้ป็นผูมี้น ้าใจเหมาะสม  และอุปนิสัยท่ีจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีดี  มีประสบกรณ์
กบักลุ่มลูกเสือและสามถัประสานงานกบัสมาชิกของกระบวนการลูกเสือ  รับและยดึมัน่ใน
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้  ถา้เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือส ารอง ใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถและ
ทดสอบลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  2  ได ้ ละถา้เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือประเภทอ่ืนก็ให้เป็น
ผูมี้ความสามารถสอนและทดสอบลูกเสือโทได ้
3. วธีิฝึกอบรมควรจะไดท้ดสอบปฏิบติัหนา้ท่ีในกลุ่มลูกเสือ  ถา้สามารถท าควรจะได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีกบักลุ่มลูกเสืออ่ืน  ไม่ใช่กลุ่มลูกเสือท่ีตนจะไดรั้บแต่งตั้ง 

ขอ้  314  การอบรมวชิาผูก้  ากบัขั้นวดูแบดจ ์
การอบรมวชิาผูก้  ากบัขั้นวดูแบดจ ์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามญั  
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และลูกเสือวสิามญั  แต่ละประเภท มีการอบรมดงัต่อไปน้ี  
1. การฝึกความรู้เบ้ืองตน้  เป็นการใหค้วามรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความมุ่งหมาย และระบบวธีิฝึก  
รู้จกัจดัแผนงานตลอดจนเทคนิคและทกัษะในการปฏิบติังานบา้งเล็กนอ้ย 
2. ภาค 1 (ขอ้เขียน) ผูส้มคัรจะตอ้งอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการลูกเสือตามประเภทของตน  
แลว้จะตอ้งตอบค าถามโดยเขียนตาม  การกระท าในภาคน้ีจุดมุ่งหมายใหก้ารศึกษาต าราต่าง 
ๆ และถา้สามารถจดัใหมี้กลุ่มอภิปรายหรือมีท่ีปรึกษาไดก้็ยิง่ดี  ภาคน้ีจะกระท าก่อนหลงั
ภาค (ภาคปฏิบติั) ก็ได ้
3. ภาค 2 (ภาคปฏิบติั)  ผูส้มคัรตอ้งอยูค่่ายพกัแรมตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ และไดรั้บการฝึก
ภาคปฏิบติัตลอดจนการอบรมในหลกัการส าคญัของลูกเสือ  และความรู้เทคนิคส าหรับ
ลูกเสือตามประเภทของตน 



 56 

4. ภาค 3 (ภาคน าเอาความรู้ไปใช)้  ภายหลงัท่ีภาค 1, 2 แลว้ผูส้มคัรจะตอ้งน าเอาความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปใชใ้นกองลูกเสือ  คร้ันแลว้จะมีผูต้รวจการ
ลูกเสือไปตรวจพิจารณาการฝึกอบรม 

      ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
       วนัท่ี 29 กนัยายน  พ.ศ. 2509 
        
       (ลงนาม)    ป่ิน  มาลากุล 
            (ม.ล. ป่ิน  มาลากุล) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 


