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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 



คู่มือแนวทางปฏิบัติ 
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 

การพานักเรียนไปอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกล ของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 
  การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
พานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการพานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษา รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ี ศธ ๐๔๑๕๑/๘๘๑    
ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑  

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 
     ๑. ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
     ๒ . จัดทําแบบขออนุญาตผู้ปกครองให้แก่นักเรียนท่ีจะพาไปนอกสถานศึกษาตามแบบฟอร์ม         
ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

      การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
          การพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด  
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต  และให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน 
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  ถือปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๙  และถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการ    
ในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี   
และยุวกาชาด  

           การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน การพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี  
และยุวกาชาด  โรงเรียนดําเนินการดังน้ี 

๑. จัดทําหนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (แบบฟอร์มแนบท้ายน้ี) ส่งไปยังสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทาง My Office   โดยโรงเรียน   
เสนอขออนุญาตก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ และแนบเอกสารประกอบ  ดังน้ี 
              ๑.๑ โครงการท่ีจะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีควรกําหนดในโครงการ ดังน้ี 
ช่ือโครงการ  ลักษณะโครงการ (ใหม่/ต่อเน่ือง)  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ข้ันตอน     
การดําเนินงาน  ระยะเวลา  สถานท่ีดําเนินการ (ต้องปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ) แผนการดําเนินงาน  กิจกรรม  
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
                    หากเป็นโครงการของหน่วยงานอ่ืน ให้แนบหนังสือเชิญจากหน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีเชิญโรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมแนบโครงการของหน่วยงานน้ัน ๆ  
               ๑.๒ กําหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจําวัน     
               ๑.๓ แผนที่จากโรงเรียนถึงสถานท่ีท่ีจะไป    
               ๑.๔ สําเนาแบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา   

     ๑.๕ รายช่ือนักเรียน และคําสั่งแต่งต้ังครูผู้ควบคุมนักเรียน   
      ๑.๖ สําเนากรมธรรม์ประกันภัย/ประกันชีวิตให้กับนักเรียน 



๒ 
 

๒. เม่ือกลับจากการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน/การพานักเรียนไปอยู่ค่ายพักแรมฯ         
ให้รายงานผลมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามทราบด้วย โดยใช้แบบรายงานผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                      หนังสือขออนุญาตนํานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 
 

 
 
ท่ี ศธ ๐๔๑๕๑. ....../...........                                                     โรงเรียน................................................................. 
                                                                                       ....................................................................... 

                                                           (วัน เดือน ปี)…………………………………… 

เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน/ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของ 
           ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด   

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม/ 
 ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. โครงการท่ีจะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา    จํานวน ๑ ชุด 
                         (หากโรงเรียนมิได้จัดทําโครงการให้แนบหนังสือเชิญจากหน่วยงานน้ัน ๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรม) 
  ๒. กําหนดการเดินทาง/ตารางกิจกรรมประจําวัน    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓. แผนท่ีจากโรงเรียนถึงสถานที่ท่ีจะไป    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๔. สําเนาแบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๕. รายช่ือนักเรียน คําสั่งแต่งต้ังครูผู้ควบคุมนักเรียน   จํานวน ๑ ชุด 
  ๖. สําเนาการทําประกันภัย/ประกันชีวิตให้กับนักเรียน  จํานวน ๑ ชุด 

  ข้าพเจ้า.....................................ตําแหน่ง.........................ขออนุญาตนํานักเรียน มีจํานวน
.........คน และครูผู้ควบคุม...............คน โดยมี..........................เป็นผู้ควบคุมไปเพ่ือ..........................................ณ
.................. จังหวัด....................................... เริ่มออกเดินทางวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ...................
เวลา...................น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน........................................................................................โดย
พาหนะ................................ จะพักค้างท่ี...........................................และกลับถึงสถานศึกษา วันท่ี.............เดือน
............................พ.ศ................ค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น..............................บาท การไปคร้ังน้ีได้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ว  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                               (.............................................) 
                                           ผู้อํานวยการโรงเรียน.............................................. 
 
 
 
 
โรงเรียน...................................... 
โทร. ............................................ 













 
 
ที่ ศธ ๐๔๑๕๑/๘๘๑                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 
           ถ.เอกชัย  อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสงครำม  ๗๕๐๐๐ 

         ๒๐   มีนำคม   ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๑๙ 
                         ลงวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๐ 
                     ๒. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๖๕   
                         ลงวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 
 ๓. ส ำเนำหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๕๐ 
                         ลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๕๗ 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งว่ำตำมที่มีเหตุกรณีรถบัส ๒ ชั้น          
น ำนักเรียนและครูเดินทำงไปทัศนศึกษำประสบอุบัติเหตุ ทำงหลวงหมำยเลข ๓๐๔ อ ำเภอนำดี จังหวัดปรำจีนบุรี 
เมื่อวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้นักเรียนและครูเสียชีวิตและได้รับบำดเจ็บจ ำนวนมำก จึงให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ก ำชับและย้ ำโรงเรียนในกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม จึงขอก ำชับและย้ ำโรงเรียนให้ถือปฏิบัติ
ตำมแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ รำยละเอียดตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗  ลงวันที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๐ ที่แนบมำพร้อมนี้ และให้
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด และด ำเนินกำรตำมระเบียบ ดังนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรพำนักเรียนและนักศึกษำไปนอกสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๖๕ ลงวันที่ ๒๐ 

พฤษภำคม ๒๕๕๖ เรื่อง กำรเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนบำดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและกำรไปทัศนศึกษำ 
๓. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๕๐ ลงวันที่ ๗ 

มีนำคม ๒๕๕๗ เรื่องมำตรกำรในกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ (เพ่ิมเติม) 

          จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
                                                                ขอแสดงควำมนับถือ 
                                                                                                                                  
                            

                     (นำยสุรินทร์  ศรีสนิท) 
                         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 

                         ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๔๖๐๘ ต่อ ๑๐๘ 
โทรสำร. ๐ ๓๔๗๑ ๕๗๙๐ 
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ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาต ิ
ว่าด้วย การปกครอง  หลกัสูตรและวิชาพเิศษลูกเสือ 

พ.ศ. 2509 
----------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 18(7),26,34,36,37,38,40,44,52  แห่งพระราชบญัญติั
ลูกเสือ พ.ศ.2507  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติออกขอ้บงัคบัไวด้งั  ต่อไปน้ี 
ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกว่า  ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษ
ลูกเสือ พ.ศ. 2509 
ขอ้ 2 ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าดว้ยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
พ.ศ.  2508 และใหใ้ชข้อ้บงัคบัต่อไปน้ีแทน 

 
ลกัษณะ  1 

ว่าด้วย  การปกครอง 
ภาค 1 
หลกัการ 

ขอ้ 3 วตัถุประสงค ์
วตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ การฝึกอบรมบ่มนิสัยลูกเสือใหเ้ป็นพลเมืองดี 
ตามจารีตประเพณี บา้นเมืองและอุดมคติดงัต่อไปน้ี 
(1) ใหมี้นิสัยในการสังเกต จดจาํ เช่ือฟังและพ่ึงตนเอง 
(2) ใหซ่ื้อสตัยสุ์จริต มีระเบียบวินยั และเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 
(3) ใหรู้้จกับาํเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(4) ใหรู้้จกัทาํการฝีมือ 
(5)  ใหมี้การพฒันาในทางกาย  จิตใจ และศีลธรรม ทั้งน้ีโดยไม่เกี่ยวขอ้งสิทธิการเมืองใด ๆ   

วิธีการ   วิธีการฝึกอบรมลูกเสือมีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ใหเ้ด็กชายเป็นสมาชิกของกองลูกเสือตามความสมคัรใจ  โดยมีผูใ้หญ่เป็นผูแ้นะนาํสัง่ 
               สอนอบรมฝึกการปกครองกนัเองภายในกองของตนและเพ่ิมวิธีการฝึกอบรมดงักล่าวให ้  
               มากข้ึนตามลาํดบัอายุ 
 (2)  ใหเ้ด็กชายไดป้ฏิบติักิจกรรมตามท่ีตนถนดัในท่ีกลางแจง้เป็นส่วนใหญ่  และใหมี้ 
              โอกาสบาํเพ็ญประโยชน์เพ่ือผูอ้ื่นดว้ย 
 (3)  ใหเ้ด็กชายไดฝึ้กหดัการรับผิดชอบตวัเองและต่อผูอ้ื่นเป็นขั้น ๆ  และเพ่ิมการฝึกให ้
              กวา้งขวางย่ิงข้ึน  เพ่ือว่าจะไดเ้กิดความสามารถ  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีนิสยัใจคอดีเป็น 
              ท่ีไวว้างใจได ้ สามารถในการเป็นผูน้าํและปฏิบติังานร่วมกบัผูอ้ื่น 
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อุดมการณ์    อุดมการณ์ของลูกเสืออยู่ท่ีการปฏิบติัตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
ขอ้ 4  ประเภทและเหล่าลูกเสือ 
 ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ  ลูกเสือสาํรอง  ลูกเสือสามญั  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามญั 
 ลูกเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่ วิสามญั อาจจดัใหมี้เหล่าลูกเสือสมุทรและลูกเสืออากาศกไ็ด ้

คาํปฏิญาณของลูกเสือ 
ขอ้ 5  ลูกเสือสาํรอง 
 ในพิธีเขา้ประจาํกอง  ลูกเสือสาํรองกล่าวปฏิญาณตนดงัต่อไปน้ี 
  ขา้สญัญาว่า 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะยึดมัน่ในกฎของลูกเสือสาํรอง  และบาํเพ็ญประโยชนต่์อผูอ้ื่นทุกวนั 
ขอ้ 6 ลูกเสือสามญั 
 ดว้ยเกียรติของขา้  ขา้สญัญาว่า 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเม่ือ 
 ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
ขอ้ 7 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามญั 
 ในพิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามญั  กล่าวปฏิญาณตนหรือ 
               ทบทวนคาํปฏิญาณดงัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 6 
ขอ้ 8  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจา้หนา้ท่ีลูกเสือท่ีไดรั้บการ 
              แต่งตั้งคร้ังแรกกล่าวปฏิญาณตนหรือทบทวนคาํปฏิญาณดงัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 6 
ขอ้ 9 บุคคลอ่ืน 
 บุคคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะลูกเสือแห่งชาติอาจกล่าวปฏิญาณตนดงัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้ 6 

กฎของลูกเสือ 
ขอ้ 10  กฎของลูกเสือมีดงัต่อไปน้ี 
กฎของลูกเสือ 
 ขอ้ 1 ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
 ขอ้ 2 ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ 
 ขอ้ 3 ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ื่น 
 ขอ้ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีนอ้งกบัลูกเสืออื่นทัว่โ ลก 
 ขอ้ 5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
 ขอ้ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว ์
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 ขอ้ 7 ลูกเสือเช่ือฟังคาํสัง่ของบิดามารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ขอ้ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อทอ้ต่อความยากลาํบาก 
 ขอ้ 9 ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ ์
 ขอ้ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
ขอ้ 11  กฎของลูกเสือสาํรอง 
 กฎของลูกเสือสาํรองมีดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ลูกเสือสาํรองทาํตามลูกเสือรุ่นพ่ี 
 ขอ้ 2 ลูกเสือสาํรองไม่ทาํตามใจตนเอง 
ขอ้ 12 คติพจนข์องลูกเสือ 
 คติพจนข์องลูกเสือมีดงัต่อไปน้ี 
 ลูกเสือสาํรอง  “ทาํดีท่ีสุด” 
 ลูกเสือสามญั  “จงเตรียมพร้อม” 
 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “มองไกล” 
 ลูกเสือวิสามญั  “บริการ” 
 ลูกเสือทุกประเภท “เสียชีพอย่าเสียสตัย”์ 

นโยบายทางศาสนา 
ขอ้ 13 นโยบายทัว่ไป 
 ในกระบวนการลูกเสือ  ย่อมมีลูกเสือนบัถือศาสนาต่างกนันโยบายท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี  เป็น 
               แนวทางกาํหนดไวเ้พ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือไดถื้อเป็นหลกัปฏิบติั 
 (1) โดยปกติลูกเสือทุกคนย่อมนบัถือศาสนาใดศาสนาหน่ึงและปฏิบติัตามพิธีการของ 
              ศาสนานั้น ๆ  
 (2) ถา้ปรากฎวา่ขณะท่ีเด็กเขา้มาเป็นลูกเสือยงัไม่ไดน้บัถือศาสนาใด ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
              ควรพยายามใหเ้ด็กนบัถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง  ถา้เป็นไปไดก้ค็วรจะเป็นศาสนาท่ีบิดา 
              มารดานบัถืออยู่แลว้  ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบิดามารดาของเด็กก่อน 
 (3) ถา้กลุ่มหรือกองลูกเสือใดมีลูกเสือนบัถือศาสนาเดียวกนัผูบ้งัคบับญัชาลูกสือจะตอ้ง 
              พยายามใหลู้กเสือไดรั้บการอบรมศาสนานั้น 
 (4) ถา้กลุ่มหรือกองลูกเสือใดมีลูกเสือนบัถือศาสนาต่างกนัลูกเสือเหล่านั้นกค็วรไดรั้บการ    
               สนบัสนุนใหเ้ขา้อบรมและปฏิบติัตามพิธีการในศาสนาของตน  ถา้อยู่ในค่ายการสวดมนต ์
               และการปฏิบติัพิธีกรรมประจาํวนัควรกระทาํในแบบง่าย ๆ  และใหลู้กเสือเหล่านั้นทาํดว้ย 
               ความสมคัรใจไม่มีการบงัคบั 
 (5) ถา้ปรากฎวา่ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาของลูกเสือคนใด  หา้มร่วมพิธีการกบั 
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               ศาสนาอื่น  นอกจากศาสนาของตนเอง  ผูบ้งัคบับญัชาของกลุ่มหรือกองลูกเสือนั้นจะตอ้ง 
               ปฏิบติัตามขอ้หา้มน้ีอย่างเคร่งครัด 
ขอ้ 14 การร่วมพิธีกรรม  
 กลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีมีลูกเสือนบัถือศาสนาต่างกนั  หา้มจดัพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนั   
             ไม่วา่จะมีเหตุผลใด ๆ  ไม่ใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือแนะนาํชกัชวนลูกเสือใหป้ระกอบพิธี 
              กรรมทางศาสนาอื่น  นอกพิธีกรรมทางศาสนาของลูกเสือนั้น 
ขอ้ 15 การท่ีลูกเสือปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนาในขณะอยู่ร่วมกนัเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัตาม 
               คาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือเท่านั้น  ไม่ใ ช่เป็นการปฏิบติัตามท่ีกล่าวในขอ้ 13 

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

การเงนิ 
ขอ้ 18 รายได ้
 คณะลูกเสือแห่งชาติอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 (2) เงินค่าบาํรุงลูกเสือ 
 (3) เงินผลประโยชน์ต่างๆ  ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 (4) เงินและทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูอุ้ทิศให้แก่คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 (5) รายไดอ้ื่น ๆ  ซ่ึงไม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ขอ้ 19 วตัถุประสงคก์ารเกบ็เงินค่าบาํรุงลูกเสือ 
 (1) เพ่ือใหไ้ดเ้งินมาใชจ่้ายในกิจการลูกเสือ 
 (2) เพ่ือใหลู้กเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ี 
              ลูกเสือทะนุบาํรุงองคก์ารของตนดว้ยความเสียสละ 
 (3) เพ่ือฝึกอบรมลูกเสือใหรู้้จกัทาํงานเพ่ือใหไ้ดเ้งินมาดว้ยนํ้าพกันํ้าแรงของตนเองโดย 
               สุจริต 
ขอ้ 20 เงินค่าบาํรุงลูกเสือ 
 เงินค่าบาํรุงลูกเสือไดแ้ก่  เงินค่าบาํรุงประจาํปีท่ีเกบ็จากลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ   
              ผูต้รวจการลูกเสือ  กรมการลูกเสือ   กรรมการลูกเสือพิเศษ  และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
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ขอ้ 21 เงินค่าบาํรุงลูกเสือเกบ็คนหน่ึงไม่เกินปีละ 5 บาท จะเกบ็ในอตัราเท่าใดใหผู้อ้าํนวยการ 
           ลูกเสือจงัหวดัเป็นผูก้าํหนดสาํหรับการลูกเสือท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
             แห่งชาติ  ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผูก้าํหนด 
ขอ้ 22 เงินค่าบาํรุงประจาํปีของผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ   ผูต้รวจการลูกเสือ  กรมการลูกเสือ    และ 
            เจา้หนา้ท่ีลูกเสือ   กาํหนดปีละ 10 บาท  เม่ือชาํระครบ 10 ปี แลว้ถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ 
            หรือจะชาํระเงินค่าบาํรุงตลอดชีพคร้ังเดียวเป็นเงิน 100 บาทกไ็ด ้
ขอ้ 23 ระยะเวลาชาํระ 
 ใหลู้กเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ   ผูต้รวจการลูกเสือ  กรมการลูกเสือ    และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ 
               ชาํระเงินค่าบาํรุงประจาํปี ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้หเ้สร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี  
 ขอ้ 24  กลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีตั้งอยู่ในโรงเรียน  หรือนอกโรงเรียนใหอ้าจารยใ์หญ่  ครูใหญ่ หรือ 
              จดัการโรงเรียนเป็นผูเ้กบ็เงินค่าบาํรุง  หรือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือในสงักดัเป็นผูเ้กบ็เงินกไ็ด ้ 
             ในการเกบ็เงินนั้น จะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคราว 
  สาํหรับผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ี 
               ลูกเสือ  ท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือจงัหวดั   สาํนกังานคณะกรรมการ 
               ลูกเสืออาํเภอใหส้าํนกังานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี  เป็นผูจ้ดัเกบ็ 
ขอ้ 25  การแบ่งเงินค่าบาํรุง 
 การแบ่งเงินค่าบาํรุงลูกเสือ  ใหแ้บ่งดงัน้ี 
 (1) ตามขอ้บงัคบัของสมาคมลูกเสือโลก  คณะลูกเสือแห่งชาติจะตอ้งเสียเงินค่าบาํรุงใหแ้ก่ 
              สาํนกังานลูกเสือโลกตามจาํนวนลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือในอตัราคนหน่ึงปีละ 
               ประมาณ  50 สตางค ์ เงินยอดน้ีใหก้องลูกเสือสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหาร 
               ลูกเสือแห่งชาติและจงัหวดัรวบรวมส่งไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ง 
               ชาติเพ่ือใชจ่้ายในส่วนท่ีเก่ียวกบัลูกเสือโลก 
 (2) ใหแ้บ่งเงินค่าบาํรุงท่ีเหลือจ่ายจาก (1) ขา้งตน้ดงัน้ี 
 ก.กองลูกเสือท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  1. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 70 
  2. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ 30 
 ข. กองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่ออาํเภอ 
  1. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 70 
  2. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกัคณะกรรมการลูกเสืออาํเภอ ร้อยละ 8 
  3. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกัคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั ร้อยละ 8 
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  4. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกังานภาคการศึกษา ร้อยละ 8 
  5. ส่งเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ  6 
 ค. กองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่อเทศบาล 
  1. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 78 
  2. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกังานเทศบาล ร้อยละ 16 
  5. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ  6 
 ง. กองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่อจงัหวดั 
  1. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในกลุ่มหรือกองลูกเสือร้อยละ 78 
  2. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกัคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั ร้อยละ 8 
  3. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกังานภาคการศึกษา ร้อยละ 6 
  4. สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในสาํนกัคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ร้อยละ  6 
 จ.เงินค่าบาํรุงลูกเสือท่ีเกบ็จากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  
                 และเจ้าหนา้ท่ีลูกเสือ  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   สาํนกังาน 
                 คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสืออาํเภอ  ใหเ้ป็นของ 
                 สาํนกังานนั้น 
ขอ้ 26  การนาํส่งเงิน 
 เงินค่าบาํรุงของกลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีข้ึนตรงต่ออาํเภอ  เทศบาล  หรือจงัหวดั  ใหก้ลุ่มหรือ 
              กองลูกเสือนาํส่งอาํเภอ  เทศบาลหรือจงัหวดั  แลว้แต่กรณี  
  สาํหรับกลุ่มหรือกองลูกเสือท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
              แห่งชาติ  ใหก้ลุ่มหรือกองลูกเสือนาํส่งสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
  ทั้งน้ี   ใหก้ลุ่มหรือกองลูกเสือหกัเงินค่าบาํรุงท่ีเป็นส่วนของตนไวก้่อน 
ขอ้ 27 เงินค่าบาํรุงลูกเสือท่ีอาํเภอไดรั้บจากกลุ่มหรือกองลูกเสือใหอ้าํเภอหกัส่วนท่ีเป็นของอาํเภอ 
           ไวก้่อน  ส่วนท่ีเหลือใหน้าํส่งจงัหวดั  เพ่ือจงัหวดัจะไดส่้งเขตและสาํนกังานคณะกรรมการ 
             บริหารลูกเสือแห่งชาติต่อไป  ส่วนเงินค่าบาํรุงลูกเสือท่ีเทศบาลไดรั้บจากกลุ่มหรือกอง 
             ลูกเสือใหส้าํนกังานเทศบาลหกัส่วนท่ีเป็นของตนไวก้่อน  ส่วนท่ีเหลือให้นาํส่งสาํนกังาน 
             คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติต่อไป 
ขอ้ 28 การหาเงินรายได ้
 กลุ่มหรือกองลูกเสืออาจหาเงินรายไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายในจงัหวดัของตน  โดยไดรั้บ 
              อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั   
              ผูอ้าํนวยการลูกเสืออาํเภอ  แลว้แต่กรณี 

คณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  คณะกรรมการลูกเสืออาํเภอ อาจหาเงินรายได้
ภายในจงัหวดัของตนเพ่ือส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
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ขอ้ 29  (1) ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือตอ้งไม่เร่ียไรเงินและไม่เขา้ร่วมเร่ขายส่ิงของใด ๆ  ตาม 
    ทอ้งถนนหรือเกบ็บตัรผ่านประตู หรือปฏิบติังานใด ๆ  ท่ีไม่สมเกียรติของลูกเสือ 
 (2) ในกรณีท่ีเห็นสมควร  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้าํนวยการ 

ลูกเสือจงัหวดัอาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษใหผู้บ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือเขา้ร่วมเร่ียไร 
เงิน  ขายส่ิงของ  หรือเกบ็บตัรผ่านประตูเฉพาะรายภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดใหก้ไ็ด ้

ขอ้ 30 สมาชิกของคณะลูกเสือแห่งชาติทุกคนตอ้งไม่สนบัสนุนหรือเก่ียวขอ้งกบัวิธีการหาเงินใด ๆ  
    ท่ีขดัต่อกฎหมายของบา้นเมือง  หรือเป็นไปในทาํนองส่งเสริมใหลู้กเสือเล่นการพนนั 
ขอ้ 31 การควบคุมเงินรายไดก้ลุ่มหรือกองลูกเสือ 
 เงินรายไดทุ้กประเภทท่ีกลุ่มหรือกองลูกเสือไดรั้บ  ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบ 3 นาย  

ประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  หรือครูในโรงเรียนนั้น  มีหนา้ท่ีเกบ็รักษาและควบคุม 
การจ่ายเงินใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ จดัทาํบญัชีรับจ่ายและประกาศรายรับรายจ่ายให้
ลูกเสือทราบทุกเดือน  เดือนใดไม่มีการรับ จ่าย กใ็หป้ระกาศวา่ไม่มีการรับจ่าย 
 เงินรายไดน้ี้ใหน้าํฝากธนาคารหรือแผนกศึกษาธิการอาํเภอหรือจงัหวดั 

ขอ้ 32 หลกัการจ่ายเงินรายไดลู้กเสือ 
 การจ่ายเงินรายไดลู้กเสือ  ตอ้งจ่ายตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
 (1) เพ่ือจดัหาอุปกรณ์การฝึกอบรมลูกเสือ 
 (2) เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการฝึกอบรมผูก้าํกบัลูกเสือและลูกเสือ 
 (3) เพ่ือจดัพิมพ์ตาํรา  คู่มือ และเอกสารเก่ียวกบัการลูกเสือ 
 (4) เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายอื่น ๆ  เก่ียวกบักิจการลูกเสือ 
ขอ้ 33 อาํนาจการสัง่จ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท 
 อาํนาจสัง่จ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท  ใหก้าํหนดดงัน้ี 
 (1) ผูก้าํกบัลูกเสือ    สัง่จ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
       ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ    เกิน 500 บาท 
 (2) รองผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน  สัง่จ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
       รองผูอ้าํนวยการลูกเสืออาํเภอ   เกิน 1,000 บาท 
 (3) ผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน   สัง่จ่ายไดค้ร้ังละไม่ 

      ผูอ้าํนวยการลูกเสืออาํเภอ   เกิน 3,000 บาท 
      รองผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั 
(4) ผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน    
      (มีกลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์)    
      รองผูต้รวจการลูกเสือประจาํ   สัง่จ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
      สาํนกัคณะกรรมการบริหาร     เกิน 5,000 บาท 
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      ลูกเสือแห่งชาติ(ผูต้รวจการศึกษา 
      ภาคศึกษา) ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั 
(5) เลขาธิการคณะกรรมการ   สัง่จ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
      บริหารลูกเสือแห่งชาติ   เกิน 10,000 บาท 
(6) รองประธานคณะกรรมการ   สัง่จ่ายไดค้ร้ังละไม่ 
      บริหารลูกเสือแห่งชาติ   เกิน 50,000 บาท 
(7) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสัง่จ่ายไดค้ร้ังละตั้งแต่ 50,000บาทข้ึนไป 
 เงินท่ีกลุ่มหรือกองลูกเสือฝากไว ้ณ แผนกศึกษาธิการอาํเภอหรือจงัหวดัใหผู้มี้ 
   อาํนาจสั่งจ่ายเงินดงักล่าวเป็นผูจ่้ายลกัษณะเงินฝากถอนคืน 
 ส่วนใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ใหใ้ชต้ามแบบท่ีกาํหนด 

ขอ้ 34  การควบคุม 
 ใหเ้ลขาธิการและเหรัญญิกคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติมีหนา้ท่ีควบคุม  และ 

ตรวจสอบการเงินของลูกเสือทัว่ไปและใหร้องผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดัและรองผูอ้าํนวย 
การลูกเสืออาํเภอ  มีหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบการเงินของลูกเสือในสงักดั  ใหก้อง 
ลูกเสือท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจงัหวดัรายงาน
ฐานะการเงินตามแบบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

ขอ้ 35 ทรัพยสิ์นเม่ือยุบกองลูกเสือ 
ในกรณีท่ีกองลูกเสือยุบหรือเลิกกิจการ  ใหบ้รรดาทรัพยสิ์นของลูกเสือนั้นตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 
ภาค  2 

การจดัหน่วยงาน 
ขอ้ 36 ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ใหมี้ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นรูปเฟลอเดรีส์ ประกอบกบัหนา้เสืออยู่กลาง ท่ีปลายแฉก
ซ้ายและขวา  มีดาวประดบัขา้งละหน่ึงดวง ตอนล่างมีแถบคาํขวญั”เสียชีพอย่าเสียสัตย”์จาก

แถบคาํขวญัลงไปยงัส่วนล่างมีรูปเชือกร้อยเป็นปม 
ขอ้ 37 การจดัระเบียบบริหาร 
 ใหจ้ดัระเบียบบริหารคณะลูกเสือแห่งชาติ  ดงัน้ี 
 (1) สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 (2) สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั 

(3 สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสืออาํเภอ 
ขอ้ 38 สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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 สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นศูนยก์ลางในการปกครองบงัคบับญัชา 
ลูกเสือทัว่ราชอาณาจกัรโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผูบ้งัคบั 
บญัชารับผิดชอบ 
 ถา้มีปริมาณงานมาก  จะใหมี้รองเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
เป็นผูช่้วยกไ็ด ้
 ถา้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติไม่อาจปฏิบติังานในดา้นน้ีได ้
ใหร้องเลขาธิการทาํการแทน 

ขอ้ 39 สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั 
 สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   เป็นศูนยก์ลางในการปกครองบงัคบับญัชาลูกเสือ 

ในจงัหวดั  โดยมีศึกษาธิการจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ 
ขอ้ 40 สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสืออาํเภอ 
 สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสืออาํเภอ   เป็นศูนยก์ลางในการปกครองบงัคบับญัชาลูกเสือ 

ในจงัหวดั  โดยมีศึกษาธิการอาํเภอเป็นผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ 
ขอ้ 41 การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ   
 การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ในสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   สาํนกังานคณะกรรมการลูกเสืออาํเภออาจทาํได ้
โดยพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณของงาน  ทั้งน้ีใหมี้หวัหนา้ส่วนนั้นๆ  เป็นผูบ้งัคบั 
บญัชารับผิดชอบ 
 การแบ่งงานออกเป็นส่วนมากนอ้ยเพียงไรหรือเปลี่ยนแปลงงานใด ๆ  นั้น  ใหเ้ป็น 
อาํนาจของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั ผูอ้าํนวยการ 
ลูกเสืออาํเภอ  แลว้แต่กรณีเป็นผูก้าํหนด 

ขอ้ 42 การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 โดยปกติใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง   

การประชุมนั้นจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้ง 
หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีท่ีประธานไม่มาประชุมใหร้องประธานประชุมเป็น 
ประธาน   การลงมติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นประมาณ  ถา้จาํนวนเสียงของคะแนน 
เท่ากนัใหผู้น้ัง่เป็นประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนไดอ้ีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 43 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั  อาํเภอ 
 โดยปกติใหมี้การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั   คณะกรรมการลูกเสืออาํเภอ   อย่าง 

นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
  การประชุมนั้นจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน 

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีท่ีประธานไม่มาประชุม ใหร้องประธาน 
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ดาํเนินการแทน  ถา้ประธานหรือรองประธานไม่มาประชุมใหผู้ม้าประชุมเลือกกรรมการ 
คนใดคนหน่ึงท่ีมานัง่เป็นประธานการลงมติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นประมาณ  ถา้ 
จาํนวนเสียงของคะแนนเท่ากนัใหผู้น้ัง่เป็นประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนไดอ้ีกเสียงหน่ึงเป็น
เสียงช้ีขาด 

เม่ือเสร็จการประชุมใหส่้งผลการประชุมใหส้าํนกังานคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแห่งชาติทราบ 

ขอ้ 44  ผูต้รวจการลูกเสือ 
ในสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ใหมี้ผูต้รวจการลูกเสือดงัต่อไปน้ี  คือ 
(1) ผูต้รวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ(International Commissioner)  มีหนา้ท่ีติดต่อกบั
สาํนกังานลูกเสือโลกและส่งเสริมควารสมัพนัธ์กบัคณะลูกเสือต่างประเทศ 
(2) ผูต้รวจการฝ่ายฝึกอบรม (National Training   Commissioner) มีหนา้ท่ีเกี่ยวกบัการฝึก
บรมเจ้าหนา้ท่ีลูกเสือและลูกเสือ 
(3) ผูต้รวจการลูกเสือประจาํสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  มีหนา้ท่ีตรวจ
ตราและแนะนาํเก่ียวกบัการบริหารงานลูกเสือและช่วยเหลือในการฝึกอบรมเจ้าหนา้ท่ี
ลูกเสือและลูกเสือ 

ขอ้ 45 เหรัญญิก 
ใหมี้เหรัญญิกประจาํสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  มีหนา้ท่ีควบคุมดูแล 
การเงิน  และทรัพยสิ์นของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ขอ้ 46 ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   เหรัญญิกเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัทาํรายงาน 
ประจาํปี  พร้อมดว้ยงบดุลเสนอคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาเสนอ 
สภาแห่งชาติต่อไป 

ขอ้ 47 หนงัสือติดต่อ 
 หนงัสือติดต่อกบัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ใหส่้งในนาม “ประธาน 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ” 

ขอ้ 48 การโฆษณา 
 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือเจา้หนา้ท่ีลูกเสือและลูกเสือจะ 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายและหลกัการลูกเสือในหนงัสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทศัน์  และส่ือมวลชนอื่น ๆ  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ 
บริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน 

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

มีดงัต่อไปน้ี 
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(1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือใหเ้รียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน 
(2) ออกระเบียบเพ่ิมเติม เพ่ือความเหมาะสมแก่การปกครองในจงัหวดั ซ่ึงจะตอ้งไม่ขดัแยง้ 
กบักฎหมายระเบียบแบบแผน  หรือขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(3) จดัตั้งกลุ่มลูกเสือและกองลูกเสือ 
(4) จดัตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหนา้ท่ีลูกเสือ 
(5) จดัใหมี้ทะเบียนและสถิติต่างๆ  เก่ียวกบัการลูกเสือ 
(6) จดัควบคุมดูแลทรัพยสิ์น ทะเบียนการเงินและพสัดุ ของลูกเสือใหเ้รียบร้อยและเป็น 
ปัจจุบนั 
(7) จดัส่งรายงานประจาํปี  และรายงานอื่นตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ 
แห่งชาติกาํหนด 
(8) จดัใหมี้การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ และลูกเสือทุกประเภท 
(9) วางแผนกิจกรรมประจาํปี แลว้จดัตั้งกรรมการต่าง ๆ  เพ่ือช่วยเหลือกิจการลูกเสือ 
(10) ส่งเสริมกิจกรรมต่อไปน้ีเป็นพิเศษคือเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 
 การบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 การฝึกอบรมวิชาพิเศษลูกเสือ 

ขอ้ 50 การบริหารลูกเสืออาํเภอ 
 การบริหารลูกเสืออาํเภอ  ใหอ้นุโลมตามขอ้ 49 ในส่วนของอาํเภอนั้น 
 

 ภาค  3 
การแต่งตั้ง การจาํหน่าย การย้ายสังกดั ผู้บังคบับัญชาลูกเสือ 

ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 
และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

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

กรรมการลูกเสือ และเจ้าหนา้ท่ีลูกเสือ จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผูมี้นิสัยใจคอและความประพฤติเรียบร้อย สมควรเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
(2) เป็นผูมี้ศาสนาและปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา 
(3) เป็นผูไ้ม่มีโ รคซ่ึงเป็นท่ีรังเกียจแก่สงัคม 
(4) เป็นผูมี้สญัชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถา้มิไดมี้สญัชาติไทยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะ 
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
(5) มีความเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละวิธีการของลูกเสือฝักใฝ่สนใจต่อการลูกเสือ  และ 
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สมคัรใจท่ีจะดาํรงตาํแหน่งทางลูกเสือ 
(6) มีอายุดงัต่อไปน้ี 
 ก. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสาํรองและลูกเสือสามญั รองผูก้าํกบั มีอายุไม่นอ้ยกวา่  

18 ปี ผูก้าํกบัมีอายุมีนอ้ยกว่า 20 ปี 
 ข. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามญั รองผูก้าํกบั มีอายุไม่ 

นอ้ยกวา่  21  ปี ผูก้าํกบัมีอายุมีนอ้ยกว่า 25 ปี 
ค. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  และเจ้าหนา้ท่ี 
ลูกเสือมีอายุไม่นอ้ยกว่า 18 ปี 

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

ลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  ในตาํแหน่งต่อไปน้ี 
1. ผูช่้วยผูอ้าํนวยการใหญ่ 
2. ผูต้รวจการลูกเสือประจาํสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
3. รองผูต้รวจการลูกเสือประจาํสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
4. ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือประจาํสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
5. ผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
6. กรรมการลูกเสือจงัหวดัและอาํเภอ 

ขอ้ 53 เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  แต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและเจา้หนา้ท่ี 
ลูกเสือท่ีสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ในตาํแหน่งต่อไปน้ี 
 1. ผูอ้าํนวยการลูกเสือโ รงเรียน 
 2. รองผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน 
 3. ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
 4. รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 

5.  ผูก้าํกบัลูกเสือ 
6. รองผูก้าํกบัลูกเสือ 
7. เจ้าหนา้ท่ีลูกเสือในสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
8. กรรมการลุ่มลูกเสือ 

ขอ้ 54  ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดัแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  และเจ้าหนา้ท่ี 
            ลูกเสือสังกดัในเขตลูกเสือจงัหวดัในตาํแหน่งต่อไปน้ี 
  1.รองผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
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  2. ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสือจงัหวดั 
  3. ผูต้รวจการลูกเสืออาํเภอ 
  4. รองผูต้รวจการลูกเสืออาํเภอ 
  5. ผูช่้วยผูต้รวจการลูกเสืออาํเภอ 
  6. ผูอ้าํนวยการลูกเสือโ รงเรียน 
  7. รองผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน 
  8. ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
  9. รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
  10. ผูก้าํกบัลูกเสือ 
  11. รองผูก้าํกบัลูกเสือ 
  12. เจา้หนา้ท่ีลูกเสือในสาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัและอาํเภอ 
  13. กรรมการกลุ่มลูกเสือ 
ขอ้ 55 การายงานขอแต่งตั้ง 

การเสนอรายงานเพ่ือแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวในขอ้ 52 , 53 , 54  ใหเ้สนอ
ตามลาํดบัการบงัคบับญัชาจนถึงผูมี้อาํนาจสัง่แต่งตั้ง 

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

ผูมี้อาํนาจแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  และเจา้หนา้ท่ี
ลูกเสือ ตามความในขอ้ 52, 53 , 54  เป็นผูส้ัง่จาํหน่ายผูบ้งัคบับญัชา  ผูต้รวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหนา้ท่ีลูกเสือ 

ขอ้ 58 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือและเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ  พน้จาก 
           ตาํแหน่งเม่ือ 
 1. ลาออก 
 2. ตาย 
 3. ใหอ้อก 
 4. ยา้ยสังกดั 
ขอ้ 59  การยา้ยสงักดั 
 ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ีลูกเสือ   

ไดเ้ปลี่ยนตาํแหน่งหรือยา้ยสังกดัทางลูกเสือ  ใหถื้อว่าตาํแหน่งเดิมส้ินสุดลง  และถา้ไป
สงักดัหน่วยงานลูกเสืออื่น  ใหข้อตาํแหน่งใหม่   

  



 14

ภาค  4 
หน่วยลูกเสือ  ผู้บังคบับัญชาลูกเสือ  และลูกเสือ 

หมวด 1  
หน่วยลูกเสือ 

--------------------- 
ขอ้ 60 การจดัหน่วยลูกเสือ 
 การจดัหน่วยลูกเสือ  โดยปกติจดัเป็นลาํดบัดงัน้ี 
 กลุ่มลูกเสือ 
 กองลูกเสือ  
 หมู่ลูกเสือ 
ขอ้ 61 การเรียกช่ือกลุ่มและกองลูกเสือ 

การเรียกช่ือกลุ่มลูกเสือ  เรียกตามช่ือโรงเรียนหรือสถานท่ีท่ีตั้งกลุ่มลูกเสือ เช่น  ตั้งท่ี 
โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือโ รงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั” 

 ถา้มีหลายกลุ่มกใ็หเ้ลือกกลุ่มท่ี 1 , 2 , 3 ฯลฯ ของโรงเรียนนั้นๆ  ตามลาํดบั 
ถา้มีจาํนวนลูกเสือนอ้ยจะตั้งไดเ้พียงกองลูกเสือ  กใ็หเ้รียกตามประเภทและ 

หมายเลขประจาํกอง  เรียงตั้งแต่หมายเลข 1,2,3 ฯลฯ ตามลาํดบั เช่น“กองลูกเสือสาํรองท่ี 1

โรงเรียนอนุบาลปฐมวยั”เป็นตน้ 
ขอ้ 62  การเรียกช่ือหมู่ลูกเสือ 
 การเรียกช่ือหมู่ลูกเสือ 
 1. หมู่ลูกเสือสาํรอง  เรียกตามสีของหมู่ 
 2. หมู่ลูกเสือสามญั เรียกตามช่ือสตัวต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชาย
 3. หมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  เรียกตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยเคร่ืองแบบลูกเสือ 

หมวด 2 
กลุ่มลูกเสือ 

ขอ้ 63 กลุ่มลูกเสือ 
กลุ่มลูกเสือประกอบดว้ยกองลูกเสือ 4 ประเภท คือ กองลูกเสือสาํรอง  กองลูกเสือสามญั  
กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และกองลูกเสือวิสามญั  รวมกนัประเภทละ 1 กองเป็นอย่างนอ้ย
หรือประกอบดว้ยลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ 4 กองข้ึนไป  หรือถา้มีลูกเสือ 2-3 ประเภท  
ตอ้งมีประเภทละ 2 กองข้ึนไป 

หมายเหตุ  กลุ่มลูกเสือท่ีประกอบดว้ยกองลูกเสือ 4 ประเภท  เรียกว่า “กลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์” 
ขอ้  64  การจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ 
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การจดัตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือ  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแห่งชาติ  หรือผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดัแลว้แต่กรณี  ในระยะแรกหากจดัตั้งกลุ่ม
ลูกเสือไม่ได ้ ใหจ้ดัตั้งเป็นกองลูกเสือ 

ขอ้  65  ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  ควรแต่งตั้งจากผูท่ี้ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งผูก้าํกบั
ลูกเสือ  รองผูก้าํกบัลูกเสือ  หรือมีหนา้ท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงประจาํในกองลูกเสือ 

ขอ้  66  การแต่งตั้งสตรีเป็นผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
การแต่งตั้งผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  โดยปกติใหแ้ต่งตั้งจากบุรุษ ๔แต่งตั้งสตรีเป็นผูก้าํกบักลุ่ม
ลูกเสือ  รองอาํนวยการลูกเสือ  โ รงเรียน  ผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียนตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อนและในกรณีพิเศษเท่านั้น 

ขอ้  67  คุณสมบติั 
ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  มีคุณสมบติัทัง่ไป ตามขอ้ 51 และมีคุณสมบติั
พิเศษดงัต่อไปน้ี 
1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือสาํรอง  คู่มือลูกเสือ
วิสามญั  พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ และเอกสารเก่ียวกบัการ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
2. สามารถจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือฝึกอบรมลูกเสือ 
3. ควรมีอายุตั้งแต่30 ปีข้ึนไปแต่ถา้จาํเป็นอาจแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 25ปีกไ็ด ้

ขอ้  68  หนา้ท่ี 
 หนา้ท่ีผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  มีดงัต่อไปน้ี 

1. ปรับปรุงกลุ่มลูกเสือใหเ้ป็นกลุ่มลูกเสือท่ีสมบูรณ์ เวน้แต่มีความจาํเป็นท่ีไม่อาจทาํ
เช่นนั้นได ้

 2. ดูแลแนะนาํและประสานงานของลูกเสือทุกประเภทในกลุ่ม 
 3. ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมกลุ่ม 
 4. เสนอแต่งตั้งกรรมการกลุ่มและตนเองเป็นกรรมการร่วมดว้ย 

 รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและทาํหนา้ท่ีแทนเม่ือผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ขอ้ 69 ผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน   
คุณสมบติัผูท่ี้จะเป็นผูอ้าํนวยการลูกเสือโ รงเรียน  และรองผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน  ให้
เป็นไปตามขอ้ 67   

ผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียนมีหนา้ท่ีอาํนวยการทัว่ไปภายในโรงเรียน 
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รองผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน มีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยและทาํหนา้ท่ีแทนเม่ือผูก้าํกบั
กลุ่มลูกเสือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ขอ้ 70 ท่ีประชุมกลุ่ม 
ท่ีประชุมกลุ่มประกอบดว้ยผูก้าํกบั  รองผูก้าํกบัลูกเสือทุกประเภททุกคนในกลุ่มลูกเสือนั้น  
ท่ีประชุมกลุ่มมีหนา้ท่ีพิจารณาฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทใหบ้งัเกิดผลดี  การแระชุม
ควรจดัใหมี้ทุกเดือน  ผูก้าํกบักลุ่มเป็นประธาน 

ขอ้  71  กรรมการกลุ่ม 
กรรมการประกอบดว้ยบุคคลภายนอกท่ีสนใจการลูกเสือ  ลูกเสือเก่า  และผูป้กครองลูกเสือ 
กรรมการกลุ่มมีหนา้ท่ีช่วยจดัหาอุปกรณ์การฝึกอบรม  การเงิน  การโฆษณา  ดูแลทรัพยสิ์น
และกิจการอื่นเพ่ือประโยชนข์องกลุ่มลูกเสือ  ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือเป็นประธาน 

หมวด 3  
กองลูกเสือสํารอง 

ขอ้ 72  กองลูกเสือสาํรอง 
กองลูกเสือสาํรองประกอบดว้ยหมู่ลูกเสืออย่างนอ้ย 2 หมู่และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หน่ึงมี 
ลูกเสือ 4-6 คน รวมทั้งนายหมู่ลูกเสือ  รองนายหมู่ลูกเสือดว้ย 

ขอ้ 73 ผูก้าํกบั รองผูก้าํกบั 
ผูก้าํกบัและรองผูก้าํกบัลูกเสือสาํรอง  มีคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้ 51 และมีคุณสมบติัพิเศษ
ดงัต่อไปน้ี 
1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือสาํรอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้าํกบัลูกเสือข้ึนไปรับรองวา่ 
 ก. เป็นผูมี้นิสยัและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพ่ืออบรมเด็ก 
3. ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองตอ้งไดรั้บการอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองขั้นความรู้เบ้ืองตน้
มาแลว้ 

ขอ้ 74  หนา้ท่ี 
 ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองมีหนา้ท่ีบงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการลูกเสือในกอง
ของตน  ทั้งตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูก้าํกบักองลูกเสือ  โดยมีรองผูก้าํกบัลูกเสือเป็นผูช่้วย 
ขอ้  75  กองลูกเสือสาํรองใหมี้ผูก้าํกบั 1 คน เป็นหวัหนา้ และมีรองผูก้าํกบั 1 คน หรือหลายคนเป็น       
             ผูช่้วย 



 17

ขอ้ 76  ผูก้าํกบั รองผูก้าํกบัสตรี 
 สตรีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูก้าํกบั หรือรองผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองไดใ้นคุณสมบติัครบถว้น
ตามขอ้ 51, 53 
ขอ้ 77 ผูฝึ้กสอนลูกเสือสาํรอง 

ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองอาจจดัใหมี้ผูฝึ้กสอนลูกเสือสาํรองทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือกไ็ด ้ โดย
คดัเลือกจากลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือลูกเสือวิสามญั  หรืออาจจดัใหส้ตรีท่ีมีอายุตั้งแต่ 16 
ปีข้ึนไป  และมิไดอ้ยู่ในกระบวนการลูกเสือหญิงทาํหนา้ท่ีดงักล่าวแต่ตอ้งไดท้ดลองปฏิบติั
หนา้ท่ีมาครบ  3 เดือนแลว้  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากเลขาธกการคณะกรรมการการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ  หรือผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  แลว้แต่กรณี 

ขอ้ 78  การจดัสตรีเป็นผูฝึ้กสอนลูกเสือสาํรองตามขอ้ 77 จะส้ินสุดลงเม่ือผูน้ั้นมีอายุครบ 18 ปี     
 บริบูรณ์ 
ขอ้ 79  ผูฝึ้กสอนลูกเสือสาํรองมีแถบผา้สกัหลาดสีแดง  ขนาดยาว 6 ซม. กวา้ง 1.5 ซม. ปักคาํว่า 

“ผูฝึ้กสอนลูกเสือสาํรอง”  ดว้ยตวัอกัษรตวัพิมพ์ธรรมดาสีขาวขนาดพองาม  ติดท่ีเหนือ

กระเป๋าเบ้ืองซ้าย 
ขอ้  80  นายหมู่  รองนายหมู่ 

ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองเป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือ  เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หมู่  ส่วน 
รองนายหมู่ลูกเสือใหผู้ก้าํกบัแต่งตั้งโดยหารือนายหมู่ลูกเสือของหมู่นั้น 
 รองนายหมู่ลูกเสือทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือนายหมู่ลูกเสือและทาํหนา้ท่ีแทนเม่ือนายหมู่
ลูกเสือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

ขอ้  81  ท่ีประชุมนายหมู่ 
ท่ีประชุมนายหมู่ลูกเสือ ประกอบดว้ยบรรดานายหมู่ลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาในกอง 
ลูกเสือนั้น  บางกรณีอาจเชิญรองนายหมู่ลูกเสือเขา้ร่วมประชุมดว้ยกไ็ด ้
 ท่ีประชุมนายหมู่มีหนา้ท่ีพิจารณาขอ้คิดเห็นในการดาํเนินงานภายในกองลูกเสือ
ของตน  โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือเป็นผูช้ี้ขาด 

ลูกเสือสํารอง 
ขอ้ 82 เกณฑอ์ายุ 
 เด็กชายจะสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสาํรองไดเ้ม่ืออายุตั้งแต่  8  ปี และไม่เกิน  11 ปีบริบูรณ์ 

โดยปกติเด็กชายจะเป็นลูกเสือสามญัเม่ือมีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์  แต่ถา้ผูก้าํกบั 
ลูกเสือสาํรอง  ผูก้าํกบัลูกสือสามญัและผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือพิจารณาเห็นว่าเด็กนั้นมีสุขภาพ
หรือความเจริญเติบโตทางร่างกายไม่สมบูรณ์  สมควรจะใหอ้ยู่ต่อไปในกองลูกเสือสาํรอง
อีกกไ็ด ้ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน  6 เดือน นบัตั้งแต่มีอายุครบ 11 ปีบริบูรณ์ 

ขอ้ 83 ชั้นลูกเสือสาํรอง 
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 ลูกเสือสาํรองแบ่งเป็น  3 ชั้นคือ  ดาวดวงท่ี 1 และดาวดวงท่ี 2 และดาวดวงท่ี 3 
 

หมวด 4 
กองลูกเสือสามัญ 

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

ขอ้ 85 ผูก้าํกบั  รองผูก้าํกบั 
 ผูก้าํกบั รองผูก้าํกบัลูกเสือสามญั  มีคุณสมบติัตามขอ้ 15 ละมีคุณสมบติัพิเศษดงัต่อไปน้ี 

1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือสาํรอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้าํกบัลูกเสือข้ึนไปรับรองวา่ 
 ก. เป็นผูมี้นิสยัและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพ่ืออบรมเด็ก 
3. ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัตอ้งไดรั้บการอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือสามญัขั้นความรู้เบื้องตน้
มาแลว้ 

ขอ้ 86 หนา้ท่ี  
 ผูก้าํกบัลูกเสือสามญั มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.บงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตน  ทั้งตอ้งปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
2. เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
3. รับผิดชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวินยั  และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
4. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 

ขอ้  87  กองลูกเสือสามญั  ให้มีผูก้าํกบัลูกเสือ  1 คน  เป็นหวัหนา้และมีรองผูก้าํกบัลูกเสือ  1 คน  
หรือหลายคน เป็นช่วย 
ขอ้ 88 หวัหนา้นายหมู่ 

ผูก้าํกบัลูกเสือสามญั  อาจแต่งตั้งหวัหนา้นายหมู่ 1 คน เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือกไ็ด ้ ทั้งน้ีให้
หารือท่ีประชุมนายหมู่  หวัหนา้นายหมู่  มีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1.มีความสามารถในการเป็นผูน้าํ 
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2.  อายุไม่นอ้ยหวา่  15 ปี 
3.  เคยเป็นนายหมู่มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน 
4. เป็นลูกเสือเอก 
5. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชายตามสมควร 

ขอ้ 89 นายหมู่  รองนายหมู่ 
ผูก้าํกบัลูกเสือสามญั เป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่ลูกเสือ  โดยหารือลูกเสือนายหมู่นั้น  หรือผูก้าํกบั
ลูกเสือเลือกนายหมู่ลูกเสือเองโดยหารือท่ีประชุมนายหมู่ 
 ส่วนรองนายหมู่ใหผู้ก้าํกบัแต่งตั้ง  โดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น 
 ในกรณีท่ียงัไม่มีท่ีประชุมนายหมู่(ตั้งกองใหม่) ใหผู้ก้าํกบัหารือลูกเสือในหมู่นั้น  
เพ่ือแต่งตั้งนายหมู่ข้ึน 
 นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็นผูน้าํ  และสอบไล่ไดวิ้ชาลูกเสือเอก  ส่วน
รองนายหมู่สอบไล่ไดวิ้ชาลูกเสือโท 

ขอ้ 90  หนา้ท่ี   
นายหมู่มีหนา้ท่ีวางแผนปฏิบติักิจกรรมของหมู่  รวมทั้งการไปอยู่ค่ายพกัแรม  โดยมีรอง
นายหมู่เป็นผูช่้วย  ผูก้าํกบัลูกเสือเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ 

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

ลูกเสือสามญั 
ขอ้ 92  เกณฑอ์ายุ 
 เด็กชายจะสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัไดโ้ดยมีเกณฑอ์ายุต่อไปน้ี 
 1. มีอายุตั้งแต่ 11 ปีและไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ 

2. ในบางกรณีอาจรับเด็กเขา้เป็นลูกเสือสามญัก่อนอายุถึง 11 ปี แต่ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกว่า10 
ปี 6 เดือน ทั้งน้ีใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของผูก้าํกบัลูกเสือสามญั  ผูก้าํกบักลุ่มท่ีจะพิจารณาถึง
การพฒันาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก แต่เด็กนั้นเป็นลูกเสือสาํรองอยู่แลว้  การพิจารณา
เช่นว่านั้นใหเ้พ่ิมผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองเขา้ร่วมดว้ย 
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3. ลูกเสือสามญัท่ีมีอายุถึง 15 ปี  ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมและการปฏิบติัเป็นพิเศษให้
เหมาะสมกบัวยั 
4. ในกลุ่มลูกเสือท่ีไม่มีกองลูกเสือหรือหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  อาจจดัใหลู้กเสือสามญัท่ี
มีอายุตั้งแต่  15 ปีแต่ยงัไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไดโ้ดยสงักดัอยู่ในกอง
ลูกเสือสามญันั้น 
5.  ลูกเสือสามญัควรออกจากกองลูกเสือเม่ือมีอายุครบ  17 ปีบริบูรณ์  เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
จากผูก้าํกบักลุ่มหรือผูก้าํกบัลูกเสือสามญัใหค้งอยู่ต่อไป  แต่เม่ือมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
แลว้ จะอยู่ในกองลูกเสือสามญัไม่ได ้

ขอ้ 93  ชั้นลูกเสือสามญั 
 ลูกเสือสามญัแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 
 1. ลูกเสือตรี  ลูกเสือโท  ลูกเสือเอก 
 2. เม่ือไดเ้ขา้พิธีประจาํกองแลว้  ให้ไดรั้บการอบรมวิชาลูกเสือโท ลูกเสือเอก ตามลาํดบั 

3. เม่ือเป็นลูกเสือโทแลว้  อาจเลือกเรียนวิชาพิเศษไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรวิชาพิเศษ
ลูกเสือ ขอ้ 169 
 

หมวด 5 
กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

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

หมู่ลูกเสือ  เป็นหน่วยในการจดักิจกรรมทั้งปวง ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ  อาจจดั
ข้ึนเป็นชุดใหม่กไ็ด ้

ขอ้  95 ผูก้าํกบั รองผูก้าํกบั 
ผูก้าํกบั  รองผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  มีคุณสมบติัตามขอ้ 51 และมีคุณสมบติัพิเศษ
ดงัต่อไปน้ี 
1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือสาํรอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  เอกสารเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ 
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้าํกบัลูกเสือข้ึนไปรับรองวา่ 
 ก. เป็นผูมี้นิสยัและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
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 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพ่ืออบรมเด็ก 
3. ผูก้าํกบัมีอายุไม่ตํ่ากวา่  25 ปี  รองผูก้าํกบัไม่ตํ่ากว่า 21 ปี 
4. ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตอ้งไดรั้บการอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้น
ความรู้เบ้ืองตน้มาแลว้ 

ขอ้ 96 หนา้ท่ี 
1.บงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตน  ทั้งตอ้งปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
2. เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
3. รับผิดชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวินยั  และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
4. ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
5. ในกรณีท่ีหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ยงัมีจาํนวนลูกเสือไม่พอท่ีจะแยกจากกองลูกเสือ
สามญั  อาจมอบใหร้องผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่คนใดคนหน่ึงเป็นผูค้วบคุมหมู่นั้นกไ็ด ้

 ขอ้ 97  กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหมี้ผูก้าํกบั 1 คน เป็นหวัหนา้และมีรองผูก้าํกบั 1 คนหรือหลาย 
คนเป็นผูช่้วย 

ขอ้ 98 หวัหนา้นายหมู่ 
 ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อาจตั้งหวัหนา้นายหมู่ 1 คนทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือกไ็ด ้ ทั้งน้ีให ้

หารือท่ีประชุมนายหมู่ 
หวัหนา้นายหมู่มีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 
1 มีความสามารถในการเป็นผูน้าํ 
2. เคยเป็นนายหมู่มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
3. เป็นลูกเสือหลวง 
4. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชายและเอกสารเก่ียวกบัลูกเสือสามญั 
รุ่นใหญ่ตามสมควร 

ขอ้ 99 นายหมู่  รองนายหมู่ 
 ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เป็นผูแ้ต่งตั้งนายหมู่โดยหารือลูกเสือในหมู่นั้น  หรือผูก้าํกบั 

ลูกเสือเลือกนายหมู่ลูกเสือเองโดยหารือท่ีประชุมนายหมู่ 
ส่วนรองนายหมู่ใหผู้ก้าํกบัแต่งตั้ง  โดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น 
ในกรณีท่ียงัไม่มีการประชุมนายหมู่  (ตั้งกองใหม่)  ใหผู้ก้าํกบัหารือลูกเสือในหมู่

นั้นเพ่ือแต่งตั้งนายหมู่ข้ึน 
นายหมู่ควรมีความสามารถในการเป็นผูน้าํ  และสอบไล่วิชาลูกเสือเอก ส่วนรอง

นายหมู่สอบไล่ไดวิ้ชาลูกเสือโท 
ขอ้ 100 ท่ีประชุมนายหมู่ 
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 ท่ีประชุมนายหมู่ประกอบดว้ยหวัหนา้นายหมู่(ถา้มี) และนายหมู่ ในกรณีท่ีกองลูกเสือมี
นอ้ยกวา่ 3 หมู่ ใหร้องนายหมู่เขา้ร่วมประชุมดว้ย  หากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้ประชุมดว้ยควรทาํ
หนา้ท่ีแต่เพียงท่ีปรึกษา 
 ท่ีประชุมนายหมู่  มีหนา้ท่ี 
 1. พิจารณารักษาเกียรติของลูกเสือ 
 2. จดัรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ 
 3. พิจารณาการบริหารภายในกองลูกเสือ 
 4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ขอ้ 101 เกณฑอ์ายุ 
 เด็กชายจะสมคัรเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ได ้ โดยมีเกณฑอ์ายุต่อไปน้ี 
 1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ 
 2. ในบางกรณีอาจรับเด็กเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ก่อนอายุถึง 15 ปี กไ็ด ้ แต่ตอ้งมีอายุ 

ไม่นอ้ยกว่า 14 ปี 6 เดือน ส่วนลูกเสือสามญัท่ีมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แลว้  อาจเป็นลูกเสือ 
สามญัต่อไปได ้ แต่ตอ้งอายุไม่เกิน 15 ปี 6 เดือน ทั้งน้ีใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผูก้าํกบัลูกเสือ 

 สามญัและผูก้าํกบักลุ่มพิจารณาถึงการพฒันาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก 
 3.นายหมู่ลูกเสือสามญัท่ีมีอายุเกิน 15 ปี ซ่ึงแยกไปสงักดัในหมู่หรือกองลูกเสือสามญัรุ่น 

ใหญ่  อาจดาํรงตาํแหน่งนายหมู่ลูกเสือสามญัในกองเดิมต่อไปไดจ้นมีอายุครบ 16 ปี 
บริบูรณ์  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูก้าํกบักลุ่ม 
4. ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ควรออกจากกองลูกเสือเม่ืออายุครบ 17 ปีบริบูรณ์  เวน้แต่ไดรั้บ 
อนุญาตจากผูก้าํกบักลุ่มหรือผูก้าํกบัลูกเสือสามญัใหค้งอยู่ต่อไป แต่เม่ืออายุครบ 18 ปี 
บริบูรณ์แลว้  จะอยู่ในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไม่ได ้

ขอ้ 102 การเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 เม่ือสอบวิชาลูกเสือเอกได ้ หรือทดสอบตามหลกัสูตรวิชาลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้นตน้ได ้

แลว้  จึงจะไดเ้ขา้พิธีประจาํกองและรับเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ขอ้ 103 การอบรมและสอบ 
 เม่ือไดเ้ขา้พิธีประจาํกองแลว้  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จะไดรั้บการอบรมและสอบเพ่ือรับ 

เคร่ืองหมายต่อไปน้ี 
1. เคร่ืองหมายลูกเสือเอก(เฉพาะผูท่ี้ยงัไม่ไดเ้ป็นลูกเสือเอก) 
2. เคร่ืองหมายวิชาพิเศษต่าง ๆ  และเคร่ืองหมายสายยงยศ(สายหนงั)  เคร่ืองหมายชาวเรือ   
เคร่ืองหมายการบิน  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ  ทั้งน้ีแลว้แต่จะเลือก 
เรียนวิชาหน่ึงวิชาใด (ตอ้งไดลู้กเสือเอกก่อน 
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3. เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง 
 

หมวด 6 
กองลูกเสือวสิามญั 

ขอ้ 104  ความมุ่งหมาย 
 กองลูกเสือวิสามญั  คือ  การฝึกอบรมเด็กหนุ่มใหนิ้ยมชีวิตกลางแจง้และนิยมการบริการ 

มากข้ึน  ดว้ยความมุ่งหมายต่อไปน้ี 
1. ฝึกอบรมเด็กใหเ้ป็นพลเมืองดี สืบเน่ืองมาจากการเป็นลูกเสือสาํรอง  ลูกเสือสามญั  และ 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่   ตามลาํดบั  แต่มีขอบข่ายกวา้งขวางย่ิงข้ึนใหเ้หมาะสมกบัวยัลูกเสือ 
วิสามญั 
2. ส่งเสริมใหมี้อาชีพและการบริการต่อชุมชน การฝึกอบรมลูกเสือวิสามญัเป็นการฝึก 
อบรมเด็กวยัรุ่นโดยพยายามช่วยใหเ้ด็กไดน้าํอุดมการณ์ของคาํปฏิญาณมาใชใ้นชีวิต 
ประจาํวนั 

ขอ้ 105 หลกัการ 
 งานหลกัของกองลูกเสือวิสามญั  มีดงัต่อไปน้ี 

1. ฝึกอบรมจิตใจเตรียมลูกเสือวิสามญั  เพ่ือเขา้พิธีประจาํกอง  และฝึกอบรมใหมี้ความรู้
วิชาลูกเสือตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
2. ฝึกอบรมลูกเสือวิสามญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

ขอ้ 106  กองลูกเสือวิสามญั 
กองลูกเสือวิสามญัประกอบดว้ยลูกเสือวิสามญั  มีจาํนวนตั้งแต่ 10 -  60 คน ตามปกติมี
เพียง 20 – 30 คน 

 กองลูกเสือวิสามญัจะแบ่งออกเป็นชุดหรือหมู่ตามความจาํเป็นและความตอ้งการก็
ได ้ และควรมีนายหมู่ 1 คน รองนายหมู่ 1 คน ต่อลูกเสือวิสามญั 4 – 6 คน 

หมู่ลูกเสือเป็นหน่วยในการจดักิจกรรมทั้งปวง ในกรณีท่ีมีกิจกรรมพิเศษ  จะจดั
ลูกเสือข้ึนเป็นชุดใหม่เพ่ือการนั้นกไ็ด ้

ขอ้ 107 ขออนุญาตตั้งกอง 
 ก่อนจะขออนุญาตตั้งกองลูกเสือวิสามญั  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1. มีผูก้าํกบัลูกเสือ 
 2. มีสถานท่ีเหมาะสมเพ่ือการฝึกอบรมลูกเสือ 
ขอ้ 108  ผูก้าํกบั รองผูก้าํกบั 
 ผูก้าํกบั รองผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั  มีคุณสมบติัตามขอ้ 15 และมีคุณสมบติัพิเศษดงัต่อไปน้ี 
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1. มีความรู้เก่ียวกบัหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชาย  คู่มือลูกเสือสาํรอง    
พระราชบญัญติัลูกเสือ ขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ  เอกสารเก่ียวกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่และลูกเสือวิสามญั 
2. มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตั้งแต่ผูก้าํกบักลุ่มข้ึนไปรับรองว่า 
 ก. เป็นผูมี้นิสยัและมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
 ข. เป็นผูมี้ศาสนา 
 ค. เป็นผูมี้อาชีพเป็นหลกัฐาน 
 ง. เป็นผูเ้สียสละอุทิศตนเพ่ืออบรมเด็ก 
 จ. จะมีประสบการณ์ในชีวิต  สามารถเป็นผูน้าํเด็กหนุ่ม 
 ฉ. มีความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการของสังคมในชุมชนท่ีกองลูกเสือตั้งอยู่ 
3. ผูก้าํกบัมีอายุไม่ตํ่ากวา่  25 ปี  รองผูก้าํกบัไม่ตํ่ากว่า 21 ปี แต่ผูก้าํกบัมีอายุตั้งแต่ 30 ปี  
รองผูก้าํกบัมีอายุตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  กจ็ะเป็นการเหมาะสมย่ิงข้ึน 
4. ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัตอ้งไดรั้บการอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัขั้นความรู้เบ้ืองตน้
มาแลว้ 

ขอ้ 109  หนา้ท่ี  
 ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.บงัคบับญัชา  ฝึกอบรมและรับผิดชอบกิจการในกองลูกเสือของตนและปฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของผูก้าํกบักลุ่ม 
2. เป็นท่ีปรึกษาในการประชุมกองลูกเสือ 
3. รับผิดชอบในเร่ืองเก่ียวกบัวินยั  และการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
4. ฝึกอบรมนายหมู่ 
5. ในกรณีท่ีหมู่ลูกเสือวิสามญัมีจาํนวนไม่พอท่ีจะแยกจากกองลูกเสือสามญัเพ่ือตั้งเป็นกอง
ลูกเสือวิสามญัได ้ อาจแต่งตั้งรองผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัคนใดคนหน่ึงเป็นผูค้วบคุมหมู่นั้น
กไ็ด ้

 ขอ้ 110 กองลูกเสือวิสามญัให้มีผูก้าํกบั 1 คน เป็นหวัหนา้  และมีรองผูก้าํกบั 1 คน หรือหลายคน   
 เป็นผูช่้วย 
ขอ้ 111 นายหมู่ รองนายหมู่ 

นายหมู่ รองนายหมู่ คือ ผูท่ี้ลูกเสือวิสามญัภายในกองนั้นเป็นผูเ้ลือกข้ึนแต่ละปี  ดว้ยความ
เห็นชอบของผูก้าํกบั 

ขอ้ 112  กรรมการประจาํกอง 
1.  กองลูกเสือวิสามญัท่ีมีลูกเสือมาก  อาจจดัตั้งกรรมการประจาํกองข้ึน  กรรมการประจาํ
กองประกอบดว้ยผูก้าํกบัลูกเสือ  นายหมู่ลูกเสือ  และลูกเสือวิสามญัท่ีไดรั้บเลือกข้ึนมา 
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2. กองลูกเสือวิสามญัท่ีมีลูกเสือนอ้ย  ไม่จาํเป็นท่ีจะตั้งกรรมการประจาํกอง  ใหผู้ก้าํกบั
ลูกเสือเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ  โดยมีรองผูก้าํกบัเป็นผูช่้วย  ทาํหนา้ท่ีแทนกรรมการประจาํ
กอง ทั้งน้ี ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูก้าํกบักลุ่ม 

ขอ้ 113 หนา้ท่ี 
 กรรมการประจาํกอง  มีหนา้ท่ี 
 1. พิจารณาในการักษาเกียรติของลูกเสือ 
 2. จดัรายการกิจกรรมของกองลูกเสือ 
 3. พิจารณาการบริหารภายในของกองลูกเสือ 
 4. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ 
ขอ้ 114  ชั้นลูกเสือวิสามญั 
 ลูกเสือวิสามญัแบ่งเป็น 2 ชั้น ดงัน้ี 
 1. เตรียมลูกเสือวิสามญั (ระยะทดลอง) 
 2. ลูกเสือวิสามญั (ตอ้งไดเ้ขา้ประจาํกองแลว้) 

 

เตรียมลูกเสือวสิามญั 
ขอ้ 115  คุณสมบติั 
 ก่อนท่ีจะรับเด็กเขา้เป็นเตรียมลูกเสือวิสามญั  ตอ้งพิจารณาคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. ไดรั้บความเห็นจากผูก้าํกบักลุ่ม  ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัและจากกองลูกเสือวิสามญันั้น 

2. ถา้เป็นลูกเสือสามญัอยู่แลว้  ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัเป็นผูเ้สนอและรับรอง  ถา้เป็นลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือผูก้าํกบัลูกเสือสามญัเป็นผูเ้สนอ  และ
รับรองว่าเป็นผูต้ั้งใจปฏิบติัตามหลกัการของลูกเสือ  ตลอดจนการบาํเพ็ญประโยชน์ดว้ย 

แต่ถา้ไม่เคยเป็นลูกเสือสามญัหรือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มาก่อน  ตอ้งรับรองว่าจะ
ตั้งใจเรียนวิชาลูกเสือวิสามญั  นิยมชีวิตกลางแจ้งและยอมรับท่ีจะดาํเนินชีวิตตามคาํ
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 3. เป็นผูมี้สุขภาพและอนามยัสมบูรณ์และมีอายุไม่นอ้ยกว่า 17 ปี 
4. เตรียมลูกเสือวิสามญัตอ้งมีอายุไม่เกิน 21 ปี  ในวนัรับสมคัร 

ขอ้ 116  เม่ือไดรั้บเด็กเขา้มาอยู่ในกองลูกเสือวิสามญัแลว้ใหเ้รียกเตรียมลูกเสือวิสามญั  จนกว่าจะ               
 เขา้พิธีประจาํกองแลว้จึงนบัว่าเป็นลูกเสือวิสามญั 
ขอ้  117  เตรียมลูกเสือวิสามญัจะไดรั้บการฝึกอบรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
ขอ้ 118  เตรียมลูกเสือวิสามญัท่ีไม่เคยเป็นลูฏเสือสามญัหรือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มาก่อน  มีความ 

ประสงคจ์ะแต่งเคร่ืองแบบและประดบัเคร่ืองหมาย  จะตอ้งผ่านการทดสอบวิชาลูกเสือตรี
และไดป้ฏิญาณตนแลว้ 
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ลูกเสือวสิามญั 
ขอ้ 119  พิธีเขา้ประจาํกอง 
 เตรียมลูกเสือวิสามญัก่อนเขา้พิธีประจาํกอง  ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1.  ไดผ่้านการทดสอบตามหลกัสูตรเตรียมลูกเสือวิสามญัและผูก้าํกบักลุ่ม  ผูก้าํกบัลูกเสือ
วิสามญั  กองลูกเสือวิสามญัเห็นชอบแลว้ 
2. เตรียมลูกเสือวิสามญัใหท้าํการสาํรวจในแบบกรรมฐานหรืออย่างอื่น  เพ่ือใหท้ราบว่าตน
จะตอ้งมีความรับผิดชอบท่ีสาํคญับางประการในชีวิตอนาคต(แบบวิธีการสาํรวจตวัเอง ให้
ดูจากลกัษณะ 3) 
3. เม่ือเตรียมลูกเสือวิสามญัไดต้กลงใจท่ีจะเขา้เป็นลูกเสือวิสามญัแน่นอนแลว้จึงใหเ้ขา้พิธี
ประจาํกอง 
 ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั  พึงประกอบพิธีเขา้ประจาํกองดว้ยตนเอง  ถา้ไม่มีผูก้าํกบั
ลูกเสือวิสามญัจะใชผู้ก้าํกบัลูกเสือสามญัท่ีไดผ่้านพิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสามญัมาแลว้ก็
ได ้

ขอ้  120  การฝึกอบรม 
1. เม่ือไดเ้ขา้พิธีประจาํกองเป็นลูกเสือวิสามญัแลว้ไดรั้บการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทาง
ร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจดงัต่อไปน้ี 

ก. ฝึกทางปฏิบติัในทางวิชาการลูกเสือโดยการเดินทางไกล  การปฏิบติัตาม
โครงการ  การบริการต่อผูอ้ื่น 

ข. ฝึกเพ่ือส่วนรวม  ในเร่ืองกิจการของโลก กิจการของชาติ วฒันธรรม และ
บริการต่อผูอ้ื่น 

ค.ฝึกอบรมทางศาสนา 
2. การฝึกอบรมท่ีจาํเป็นของลูกเสือวิสามญั  คือการฝึกวิธีดาํเนินงานในกองลูกเสือวิสามญั
โดยมีผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัเป็นผูน้าํ 
3. จดักิจกรรมเก่ียวกบับริการ  ทั้งน้ีใหรู้้จกัเลือกและเตรียมกิจกรรมอย่างรอบคอบเพ่ือให้
เป็นไปตามความตอ้งการของลูกเสือวิสามญัแต่ละคน  และของกองลูกเสือวิสามญัเป็น
ส่วนรวมดว้ย 

ขอ้ 121  อุดมการณ์ในการฝึกอบรม 
 ลูกเสือวิสามญัพึงปฏิบติัตามหลกัการต่อไปน้ี 

1. ท่ีกล่าวคาํปฏิญาณว่าจะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษตัริยน์ั้น หมายความ
ว่าลูกเสือวิสามญัตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัระบอบการปกครองของประเทศ  ปฏิบติั
หนา้ท่ีในฐานะเป็นพลเมืองดีของชาติประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถืออย่าง
เคร่งครัดและเทิดทูนพระมหากษตัริย ์ ซ่ึงเป็นองคพ์ระประมุขของชาติ 
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2. ท่ีกล่าวคาํปฏิญาณว่า จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเม่ือนั้น หมายความถึงการบาํเพ็ญประโยชน์
ต่อผูอ้ื่นซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมต่อเน่ืองมาจากลูกเสือประเภทอื่นมาแลว้  แต่สาํหรับลูกเสือ
วิสามญัซ่ึงไดรั้บการฝึกอบรมเป็นอย่างดีนั้น  ตอ้งบริการแก่ชุมนุมชนอย่างกวา้งขวางและมี
ประสิทธิภาพ 
 ลูกเสือวิสามญัพึงสาํนึกว่า การบริการนั้นควรจะเร่ิมจากบา้นของตนก่อนแลว้จึง
ขยายออกไปยงัชุมชน  และบริการนั้นไม่ควรใหเ้ป็นภาระของผูอ่ื้นและของรัฐท่ีตอ้ง
ช่วยเหลือ 
3.ท่ีกล่าวคาํปฏิญาณว่า  จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือนั้น หมายความว่า ท ตอ้งยึดถือกฎของ
ลูกเสือเป็นอุดมการณ์และนาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั 

ขอ้ 122  1. ลูกเสือวิสามญัซ่ึงสังกดัต่างกอง  ต่างอาํเภอ  หรือต่างจงัหวดั  อาจชุมนุมร่วมกนัเพ่ือฝึก  
 อบรมหรือเพ่ือปฏิบติักิจกรรม 
 2. ในการน้ีอาจแต่งตั้งผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ หรือผูท้รงคุณวุฒิมาช่วยเหลือดว้ยกไ็ด ้
ขอ้ 123  ลูกเสือวิสามญัแมไ้ดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือกไ็ม่ขาดจากการเป็นสมาชิก 

ภาพการเป็นลูกเสือวิสามญั การปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือนั้น  ใหถื้อวา่เป็นสาํคญั
ในอนัดบัแรก  การไดรั้บแต่งตั้งมิไดก้่อใหเ้กิดอภิสิทธ์ิอย่างใด 

ขอ้ 124  เม่ือมีอายุ 23 ปีบริบูรณ์  ลูกเสือวิสามญัหมดสภาพการเป็นลูกเสือวิสามญัและตอ้งออกจาก 
 ลูกเสือวิสามญั 
ขอ้  125  เตรียมลูกเสือวิสามญัและลูกเสือวิสามญัในกลุ่มลูกเสือท่ีไม่มีกองลูกเสือวิสามญั 

1. กลุ่มลูกเสือใดไม่สามารถจดัตั้งกองลูกเสือวิสามญัไดจ้ะจดัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  หรือ
ลูกเสือสามญัในกลุ่มท่ีมีอายุตามเกณฑข์องลูกเสือวิสามญั  เขา้รับการอบรมเป็นลูกเสือ
วิสามญั  แลว้เขา้พิธีประจาํกองโดยผูก้าํกบักลุ่มเป็นประธานกไ็ด ้ แต่ลูกเสือวิสามญั
ดงักล่าวจะตอ้งไปรับการฝึกอบรมร่วมกบักองลูกเสือวิสามญัอื่นในทอ้งถ่ินนั้น  หากไม่มี
กองลูกเสือวิสามญัอื่น  ผูก้าํกบักลุ่มตอ้งเป็นผูอ้าํนวยการอบรมและจดัหาผูฝึ้กสอนตาม
สมควร 
 ผูอ้าํนวยการลูกเสืออาํเภอ  ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  เลขาธิการคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติแลว้แต่กรณี  พึงดูแลใหก้ารฝึกอบรมไดม้าตรฐาน 
2. ก่อนท่ีจะดาํเนินงานดงักล่าว (1.) ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือตอ้งปรึกษาหารือกบัผูอ้าํนวยการ
ลูกเสืออาํเภอ  ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
แลว้แต่กรณีเห็นเป็นการสมควรจึงอนุญาตใหด้าํเนินงานได ้
 

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

การสัง่ยุบกลุ่มลูกเสือ  หรือกองลูกเสือ  เป็นอาํนาจของเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ  หรือผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  แลว้แต่กรณี  ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
1. สถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีตั้งกลุ่ม  หรือกองลูกเสือเลิกลม้หรือปรากฏภายหลงัว่าเป็นสถานท่ีอนั
ไม่สมควร 
2. ทาํการฝึกและอบรมลูกเสือในทางท่ีไม่ตรงหรือขดักบัหลกัการและวตัถุประสงคข์อง
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
3. ลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือพากนัประพฤติชัว่เป็นเหตุนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียช่ือเสียง
เกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. มีจาํนวนลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไม่พอท่ีจะดาํรงเป็นกลุ่มหรือกองลูกเสือต่อไปได ้
ทั้งน้ีภายในเวลาท่ีกาํหนดใหต้ามสมควร 
 

ภาค 6 
การเข้าเป็นลูกเสือ  การโอนและการจาํหน่ายทะเบียน 

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

ผูท่ี้สมคัรเขา้เป็นลูกเสือสาํรอง  ลูกเสือสามญั  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามญั  
ตอ้งแสดงความจาํนงเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามแบบแต่ละประเภท  ย่ืนต่อผูก้าํกบักอง
ลูกเสือท่ีตนสมคัร 

ขอ้ 128  เม่ือผูก้าํกบัลูกเสือไดพิ้จารณาใบสมคัรเห็นเป็นสมควรกใ็หรั้บเด็กเขา้เป็นลูกเสือได ้
 ส่วนลูกเสือวิสามญันั้นใหป้ฏิบติัตามขอ้ 115 
ขอ้  129  การโอนทะเบียน 

เม่ือลูกเสือผูใ้ดจะยา้ยจากกองหน่ึงไปเขา้อีกกองหน่ึงใหก้องลูกเสือกองเดิมลงรายการใน
ใบโอนทะเบียน  แลว้ใหม้อบใหแ้ก่ลูกเสือผูน้ั้นนาํไปยงักองใหม่พร้อมกบับตัรประจาํตวั
ลูกเสือ 

ขอ้ 130  การจาํหน่ายทะเบียน 
 การจาํหน่ายลูกเสือออกจากทะเบียนย่อมทาํได ้ ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงต่อไปน้ี 
 1. ลาออก 
 2. ตาย 
 3. โอนทะเบียน 
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 4. ถูกลงโทษคดัช่ือออกจากทะเบียน 
 

ภาค 7 
วนัิยลูกเสือ 

ขอ้ 131 ผูป้ฏิบติัตามวินยั 
 บรรดาลูกเสือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจา้หนา้ท่ี 

ลูกเสือ  พึงปฏิบติัตามวินยั  และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
ขอ้ 132 โทษผิดวินยั 
 โทษผิดวินยัท่ีผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน  รองผูอ้าํนวยการลูกเสือโรงเรียน  ผูก้าํกบักลุ่ม 

ลูกเสือ  รองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  ผูก้าํกบัลูกเสือ  รองผูก้าํกบัลูกเสือจงลงโทษแก่ลูกเสือมี 3  
สถานคือ 
1. ตกัเตือน 
2. ทาํโทษ 
3. คดัช่ือออกจากทะเบียน 

ขอ้ 133  1. ตกัเตือน  คือการว่ากล่าวใหรู้้สึกผิดและชอบ  ในการน้ีจะบนัทึกรวมเร่ืองไวด้ว้ยกไ็ด ้
 2. ทาํโทษ คือ การใหท้าํการอย่างใด อย่างหน่ึงท่ีสมควรแก่ความผิดและวยัของผูรั้บโทษ 

เฉพาะเป็นการปลูกนิสยัท่ีดี  ในการน้ีจะบนัทึกรวมเร่ืองไวด้ว้ยกไ็ด ้
3.คดัช่ือออกจากทะเบียน คือ การสัง่ใหข้าดจากการเป็นลูกเสือ 

ขอ้ 134 โทษผิดวินยัท่ีจะลงแก่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ผูต้รวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ  และ 
เจ้าหนา้ท่ีลูกเสือสถานใดนั้นใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูพิ้จารณาตามความเหมาะสม 

ขอ้ 135 โทษ “คดัช่ือออกจากทะเบียน” จะลงแก่ลูกเสือผูป้ระพฤติชัว่ร้ายแรง 
 

ภาค 8 
การปกครองลูกเสือในจงัหวดัพระนครและจังหวัดธนบุรี 

ขอ้ 136 กองลูกเสือโรงเรียนส่วนกลาง 
 กองลูกเสือโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนราษฎร์  ท่ีสงักดัส่วนกลาง  ใหข้ึ้นตรงต่อสาํนกั 

งานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หวัหนา้กองการลูกเสือทาํหนา้ท่ี 
เสมือนผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  และรองผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดัตามลาํดบั 

ขอ้ 137 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพ 
กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัพระนครใหข้ึ้นตรงต่อสาํนกังานเทศบาลนคร 
กรุงเทพ 
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 นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ  หวัหนา้กองการศึกษาทาํหนา้ท่ีเสมือนผูอ้าํนวยการ 
ลูกเสือจงัหวดั  และรองผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  ตามลาํดบั 

ขอ้ 138 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครธนบุรี 
 กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลในจงัหวดัธนบุรีใหข้ึ้นตรงต่อสาํนกังานเทศบาลนครธนบุรี 

  นายกเทศมนตรีนครธนบุรี หวัหนา้แผนกการศึกษาทาํหนา้ท่ีเสมือน 
ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  และรองผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  ตามลาํดบั 

ขอ้ 139 กองลูกเสือสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัพระนคร 
 กองลูกเสือในจงัหวดัพระนครท่ีมิไดส้ังกดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ   

สาํนกังานเทศบาลนครกรุงเทพ   ใหข้ึ้นตรงต่อสาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดั 
พระนคร 

ขอ้ 140 กองลูกเสือสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัธนบุรี 
 กองลูกเสือในจงัหวดัธนบุรีท่ีมิไดส้งักดัสาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ    

สาํนกังานเทศบาลนครธนบุรีใหข้ึ้นตรงต่อสาํนกังานคณะกรรมการลูกเสือจงัหวดัธนบุรี 
 

ลกัษณะ 2 
ว่าด้วยหลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสือ 

ภาค 1  
บททั่วไป 

ขอ้ 141 การคุม้ครองเคร่ืองหมาย 
 เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสืออยู่ในความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัลูกเสือ พ.ศ. 2507  

และพระราชบญัญติัลูกเสือ(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2509 คณะลูกเสือแห่งชาติเป็นผูค้วบคุมการจดั 
ทาํหรือนาํเขา้มาในราชอาณาจกัรเพ่ือจาํหน่ายซ่ึงเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 

ขอ้ 142 ตอ้งมีความรู้อย่างดีก่อน 
 ผูก้าํกบัลูกเสือตอ้งการฝึกสอนลูกเสือใหเ้ด็กตามหลกัสูตรและมัน่ใจว่าลูกเสือผูน้ั้นมีความรู้ 

ความสามารถในวิชานั้น ๆ  เป็นอย่างดีแลว้  จึงอนุญาตใหเ้ขา้ทดสอบ 
ขอ้ 143 การทดสอบ 
 1   การทดสอบเพ่ือเลื่อนชั้น  ตามปรกติใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูก้าํกบัลูกเสือ  เป็นผูด้าํเนินการ 

สอบ  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั  ผู ้
อาํนวยการลูกเสืออาํเภอแลว้แต่กรณีหากเห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งกรรมการ 
สอบร่วมกไ็ด ้
2  การทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ  ใหเ้ลขาธิการลูกเสือจงัหวดั  ผูอ้าํนวยการลูกเสืออาํเภอ   
แลว้แต่กรณีเป็นผูแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติั  เหมาะสมเป็นกรรมการสอบ 
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 3. การทอสอบเพ่ือเลื่อนชั้นหรือวิชาพิเศษลูกเสืออาจทาํในขณะท่ีไปอยู่ค่ายพกัแรม  และ 
จะจดัใหมี้ข้ึนปีละก่ีคร้ังกไ็ด ้
4  การทดสอบใหด้าํเนินตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวแ้ต่ละวิชาโดยมุ่งถึงคุณภาพและการ 
ปฏิบติัไดจ้ริงจงัเป็นสาํคญัเม่ือลูกเสือคนใดสอบได ้ กใ็หก้รรมการสอบลงนามรับรองใน 
สมุดประจาํตวัลูกเสือ  และเม่ือเสร็จการสอบแลว้ใหผู้ก้าํกบักรอกผลการสอบลงใน 
ทะเบียนลูกเสือใหต้รงกนัดว้ย 
5  การทดสอบเพ่ือเลื่อนชั้นเม่ือมีการสอบไดวิ้ชาใดแลว้ใหเ้กบ็ผลการสอบวิชานั้นไว ้ เม่ือ 
ไดค้รบทุกวิชากใ็หเ้ลื่อนชั้นได ้
 ส่วนวิชาพิเศษลูกเสือนั้นไม่มีการเกบ็ผลไวถ้า้สอบไม่ไดก้ใ็หส้อบใหม่ทุกคราว 

 

ลกัษณะ 3 
ปกณิกะ 
ภาค 1 

บททั่วไป 
ขอ้ 269 กองลูกเสือนอกโรงเรียน 
 การตั้งกองลูกเสือนอกโรงเรียน  สาํหรับส่วนกลางใหข้ึ้นตรงต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแห่งชาติและสาํหรับส่วนภูมิภาคใหข้ึ้นตรงต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 
ลูกเสือจงัหวดันั้น ๆ   

ขอ้ 270 กองลูกเสือสาํหรับเด็กพิการ 
 ใหส้าํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติส่งเสริมการจดัตั้งกองลูกเสือสาํหรับ 

เด็กพิการเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้
ขอ้ 271 สมาคมลูกเสือเก่า 

สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  และสาํนกังานคณะกรรมการ 
ลูกเสือจงัหวดัต่าง ๆ  อาจสนบัสนุนใหมี้สมาคมลูกเสือเก่าข้ึน  โดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี  
1 เพ่ือใหส้มาชิกยงัคงมีนํ้าใจท่ีจะยึดมัน่ในคาํปฎิญาณและกฎของลูกเสือ 
2 เพ่ือใหส้มาชิกนาํคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปเผยแพร่ในชุมชนท่ีตนเองอาศยัหรือ 
ทาํงานอยู่ 
3 เพ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนกระบวนการลูกเสืออย่างเขม้แข็งเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้

ขอ้ 272 กองดุริยางคล์ูกเสือ 
 กองดุริยางคล์ูกเสือตอ้งไม่บรรเลงใหเ้ป็นท่ีรําคาญแก่ประชาชนโดยเฉพาะในยามวิกาล 

การเดินทางไกลและแรมคืน 
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ขอ้ 273 การเดินทางไกลและแรมคืน 
 ใหผู้ก้าํกบักลุ่มหรือผูก้าํกบัลูกเสือ  นาํลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหน่ึง ไม่ 

นอ้ยกว่า 1 คร้ัง  คร้ังหน่ึงใหพ้กัแรมอย่างนอ้ยหน่ึงคืน 
 การเดินทางไกลและแรมคืน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือฝึกใหลู้กเสือมีความอดทน  อยู่ใน 
ระเบียบวินยั  รู้จกัช่วยตวัเองรู้จกัอยู่และทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ 
เพ่ิมเติม 
 ในระหว่างการเดินทางไกลและแรมคืน  ลูกเสือพึงเวน้การกระทาํใด ๆ  ท่ีเป็นการ 
รบกวนหรือก่อใหเ้กิดความเดือนร้อนแก่ผูอ้ื่น  
 ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือพึงวางแผนการนาํลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไวใ้ห ้
พร้อมและเน่ิน ๆ  

ขอ้ 274 การเดินทางไกลของลูกเสือ  ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองของลูกเสือก่อน  ถา้จะ 
แรมคืนดว้ย  นอกจากไดรั้บความยินยอมจากผูป้กครองแลว้  จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก 
หน่วยราชการท่ีสงักดั  และจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ผูอ้าํนวย 
การลูกเสือจงัหวดั  หรือผูอ้าํนวยการลูกเสืออาํเภอ   แลว้แต่กรณี 
 การขออนุญาตจะตอ้งแจ้งความประสงค ์ บอกรายละเอียด เช่น การตระเตรียม 
ต่าง ๆ   ตลอดจนเตรียมการฝึกเป็นตน้ 

ขอ้ 275 การเดินทางไกลและแรมคืน  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือตอ้งระวงัดูแลลูกเสืออย่างใกลชิ้ด  เพ่ือ 
มิใหเ้กิดอนัตรายแก่ลูกเสือข้ึนได ้ ทั้งน้ีตั้งแต่ออกเดินทางจนกระทัง่กลบัถึงท่ีตอ้งกลุ่ม 
ลูกเสือหรือกองลูกเสือ 

ขอ้ 276 เม่ือเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแลว้  ไดป้ฏิบติัไปอย่างไรไดผ้ลเป็นอย่างไร  ให ้
ผูก้าํกบักลุ่มหรือผูก้าํกบักองลูกเสือทาํรายงานท่ีไดก้ระทาํไปโดยละเอียด  เสนอต่อ 
ผูส้ัง่อนุญาต 

ขอ้ 277 การแรมคืนของลูกเสือสาํรอง  นอกจากตอ้งปฏิบติัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้  ใหป้ฏิบติัใน 
เร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 
1 มีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควบคุมอย่างนอ้ย 2  คนในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นผูก้าํกบัลูกเสือสาํรอง 
ท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองการอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสือมาแลว้เป็นอย่างดีอีกดว้ย 
2 ตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือหรือผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 1 คน ประจาํลูกเสือสาํรองทุก 6 คน 
3 ในท่ีแรมคืนตอ้งมีนํ้าประปาหรือนํ้าสะอาดสาํหรับบริโภคและมีเคร่ืองอาํนวยความ 
สะดวกต่าง ๆ  ในการทาํครัวตลอดจนเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ถูกสุขลกัษณะ 
4  ศาลาท่ีพกัของลูกเสือตอ้งสะอาด  ถา้ไม่มีศาลาท่ีพกัจะใชเ้ต็นทก์ไ็ด ้ และตอ้งมี 
จาํนวนเพียงพอ 
5 ผูส้ัง่อนุญาตใหน้าํลูกเสือไปแรมคืน  จะตอ้งไม่อนุญาตจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจในเร่ือง 
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ผูค้วบคุมลูกเสือ  สถานท่ีพกัและการตระเตรียมต่าง ๆ   
ขอ้ 278 ในการเดินทางไกลและแรมคืน  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือไม่ควรอนุญาตใหลู้กเสือลงเล่นนํ้าใน 

แม่นํ้า  ลาํคลอง   หรือสระ เวน้แต่จะไดมี้การควบคุมอย่างใกลชิ้ด 
 หากผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจะอนุญาตใหลู้กเสือลงเล่นนํ้าตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1 พิจารณาในเร่ืองอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการว่ายนํ้าของลูกเสือแต่ละคน 
2 ตรวจสอบความต้ืนลึกของนํ้า 
3 พิจารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเล่นนํ้า 
4 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ย่อย ๆ  ตามความสามารถสาํหรับลงเล่นนํ้า  โดยใหแ้ต่ละหมู่มี 
ผูค้วบคุมอย่างใกลชิ้ด 
5 ใหมี้เจา้หนา้ท่ีสาํหรับดูแล  ซ่ึงควรเป็นผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองหมายวิชาช่วยผูป้ระสบภยัมาแลว้  
 กบัควรมีเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับช่วยคนจมนํ้าไวใ้หพ้ร้อมสามารถท่ีจะช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ 
ฉุกเฉินไดท้นัที 
6 ในระหว่างการเล่นนํ้า อาจใหลู้กเสือจบัเป็นคู่ ๆ   โดยใหดู้แลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ใน 
การสอบจาํนวนตรวจสอบจาํนวนลูกเสือว่าอยู่ครบหรือไม่  ใหเ้ป่านกหวีด เม่ือไดยิ้น 
สญัญาณลูกเสือจะตอ้งอยู่เป็นคู่ ๆ  อาจใหชู้มือข้ึนแลว้ตรวจสอบจาํนวน 
7 เม่ือไดยิ้นสัญญาณนกหวีดเลิกตามท่ีกาํหนดไวลู้กเสือตอ้งข้ึนจากนํ้าทนัที 

ขอ้ 279  การเดินทางไกลไปต่างประเทศ 
 การเดินทางไกลต่างประเทศ  มีระเบียบปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1 ลูกเสือท่ีประสงคจ์ะเดินทางไกลไปต่างประเทศจะตอ้งย่ืนเร่ืองราวตามลาํดลัขั้น  จนถึง 

สาํนกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพร้อมทั้งชั้แจงความประสงค ์ และราย 
ละเอียดต่าง ๆ  
2 การเชิญลูกเสือต่างประเทศมาเย่ียมหรือแรมคืนในประเทศไทย  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก 
ผูอ้าํนวยการลูกเสือจากจงัหวดัหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
แลว้แต่กรณี 

 

ภาค 2 
พธีิการต่าง ๆ  

ขอ้ 280 รหสัของลูกเสือ 
 รหสัของลูกเสือเป็นเคร่ืองหมายเฉพาะในวงการลูกเสือซ่ึงลูกเสือรับรู้และเขา้ใจความหมาย 

ซ่ึงกนัและกนั  วตัถุประสงคข์องการแสดงรหสัของลูกเสือ  กเ็พ่ือจะใหลู้กเสือรู้และเขา้ใจ 
ว่า”เราเป็นพวกเดียวกนั” 

วิธีแสดง   ยกขอ้ศอกงอข้ึนเชิดลาํตวั  หนัฝ่ามือขา้งหนา้สูงเสมอไหล่   ใชน้ิ้วหวัแม่มือกบั 
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นํ้ากอ้ยรวบจนติดกนัน้ิวหวัแม่มือทบัน้ิวกอ้ย  อีกสามน้ิวท่ีเหลือเหยียดข้ึนไปตรง ๆ  
 และติดกนั 
 น้ิวทั้งสามมีความหมายถึงคาํปฏิญาณของลูกเสือ 3 ขอ้ คือ 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเม่ือ 
 ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 

โอกาสแสดงรหัส 
1 เม่ือลูกเสือกล่าวคาํปฏิญาณในพิธีปฎิญาณตน 
2 เม่ือพบกบัลูกเสือในประเทศหรือต่างประเทศเป็นการรับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 

ขอ้ 281 การสมัผสัมือ 
 การสมัผสัมือดว้ยมือซ้ายแลชะปฏิบติัต่อกนัเช่นน้ีในหมู่ลูกเสือทัว่ไป 

 วิธีแสดง  ย่ืนมือซ้ายออกไป  แลว้สัมผสักบัมือขา้งซ้ายของอีกฝ่ายหน่ึง  สมัผสักนั
เหมือน+กบัการสมัผสัมือขวาตามธรรมดา 

การเคารพ 
ขอ้ 282 การเคารพ 
 ลูกเสือสาํรองมีวิธีแสดงความเคารพ  2  วิธี 
 1  แสดงความเคารพเป็นบุคคล  ลูกเสือจะสวยหมวกหรือมิไดส้วมหมวก  ทาํวนัทยหตัถ ์ 

2 น้ิว  คือยกมือขวาข้ึนแยกน้ิวช้ีกบัน้ิวกลางออกเหยียดตรง(รูปตวัวี)  แลว้ใหน้ิ้วช้ีแตะท่ี 
กะบงัหมวกต่อขอบหมวก  ถา้มิไดส้วมหมวกให้น้ิวช้ีแตะท่ีหางค้ิวขวา 

 2 แสดงเคารพเป็นหมู่  คือการทาํแกรนดฮ์าวล ์
ขอ้ 283 ลูกเสือสามญั  สามญัรุ่นใหญ่  วิสามญั  มีวิธีแสดงเคารพ 2 วิธี 
 1  วนัทยหตัถ ์ ใหท้าํวนัทยหตัถ ์3 น้ิวคือยกมือขวาข้ึนใหน้ิ้วช้ี  น้ิวกลาง  น้ิวนาง  ติดกนั   

แลว้ใหน้ิ้วช้ีแตะท่ีขอบหมวก  หมวกปีก  หรือน้ิวช้ีแตะท่ีหางค้ิวขวา  ถา้สวมหมวกทรง 
อ่อน (เบเร่) ถา้มิไดส้วมหมวกกท็าํอย่างเดียวกบัสวมหมวก  ถา้อยู่ในแถวผูบ้งัคบับญัชา 
จะบอก “ตรง” 
2  เคารพท่าพลอง 
เม่ืออยู่กบัท่ี  ใหยื้นตรง  พลองชิดตวั(ขา้งขวา) ยกมือซ้ายอย่างเดียวกบัทาํแสดงรหสัลูกเสือ 
ข้ึนแตะพลองใหแ้ขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดบัไหล่ทั้งสองขา้ง  ถา้เดิน  ในท่าแบกพลองอยู่ 
ใหล้ดมือซ้ายท่ีจดัพลอง  เหยียบลงมาชิดกบัตวั  ในขณะเดียวกนัใหย้กมือขวา ใหท่้าแสดง 
รหสัลูกเสือไปแตะพลอง  ใหแ้ขนขวาอยู่เสมอแนวระดบัไหล่ทั้งสองขา้ง  มือซ้ายและมือ 
ขวาท่ียกไปแตะไมพ้ลองตามท่ีกล่าวมาน้ี  ใหค้ว ํ่าฝ่ามือลงขา้งล่าง ในขณะท่ีทาํการเคารพ   
ตาแลดูผูรั้บการเคารพ 
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ขอ้ 284 ลูกเสือถือธงใหเ้คารพดว้ยธง  ดงัน้ี 
เม่ืออยู่กบัที่  ใหถื้อธงดว้ยมือขวา  โคนคนัธงจดพ้ืนและแนบกบัลาํตวั  เวลาทาํความเคารพ
ใหถื้อธงใชมื้อซ้ายจบัโคนธงเหนือมือขวา  แลว้ชิดมือขวา  แลว้ยกโคนธงข้ึนมาเสมอบ่า
ขวา  ขอ้ศอกซ้ายตั้งไดฉ้าก  มือขวาคงจบัท่ีโคนคนัธง  คร้ันแลว้ใหท้าํก่ึงขวาหนั  ลดปลาย
ธงลงขา้งหนา้ชา้ ๆ  จนคนัธงขนานกบัพ้ืน  มือซ้ายอยู่เสมอแนวบ่าห่างจากตวัพอสมควร  
มือขวาจบัโคนคนัธงแขนเหยียดตรงไปมาตามคนัธง (ตอนน้ีการบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีควรไดค้ร่ึงเพลงพอดี) ต่อไปใหค่้อย ๆ  ยกคนัธงข้ึนชา้ ๆ  คะเนว่า  จบเพลง
สรรเสริญพระบารมี  มีลดธงในท่าตรงตามเดิม  ถ้าเดนิ ใหแ้บกธงดว้ยบ่าขวา  มือขวาจบั
ดา้มธงห่างจากโคนธงพอสมควรศอกขวาแนบลาํตวัทาํมุม 90 องศา กบัลาํตวั 
เวลาทาํความเคารพในขณะเดินสวนสนาม  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
1. เม่ือธงท่ี 1 (ธงระวงั) ใหล้ดธงลงจากท่าแบกมาแนบลาํตวั  ถือคนัธงตั้งตรง  มือขวาจบั
โคนคนัธง  มือซ้ายจบัคนัธงเสมอบ่า  ยกขอ้ศอกซ้ายใหต้ั้งฉากกบัลาํตวั 
2. เม่ือถึงธงท่ี 2 (ธงทาํความเคารพ) ใหเ้หยียดแขนซ้ายตรงออกไปขา้งหนา้  ใหค้นัธงเอน
ออกไปขา้งหนา้ประมาณ 45 องศา  แขนขวาเหยียดตรงแนบลาํตวัตาแลตรงไปขา้งหนา้ 
3. เม่ือถึงธงท่ี 3 (ธงเลิกทาํความเคารพ) ใหย้กธงข้ึนมาอยู่ในท่าแบกธงตามเดิม  คือลดมือ
ซ้ายลงแลว้เดินตามปกติ 

ขอ้ 285  โ อกาสแสดงการเคารพ 
 โอกาสแสดงการเคารพ  มีดงัน้ี 

1. ต่อธงชาติไทยในขณะท่ีชกัข้ึนลง ธงประจาํกองทหาร  ธงคณะลูกเสือประจาํจงัหวดัท่ี
เชิญผ่านไป 
2. ในขณะท่ีมีการบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงมหาชยั  เพลง
สรรเสริญเสือป่า 
3. แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์ชั้น
ผูใ้หญ่  ผูบ้งัคบับญัชา  บิดามารดา  ครูบาอาจารย ์ ญาติผูใ้หญ่ท่ีควรเคารพ  นายทหารบก  
นายทหารเรือ  นายทหารอากาศ  นายตาํรวจท่ีแต่งเคร่ืองแบบ 
4. ลูกเสือต่อลูกเสือชาติเดียวกนั  หรือต่างชาติกนัขณะท่ีพบกนัเป็นคร้ังแรกในวนัหน่ึง 

พธีิลูกเสือสํารอง 
ขอ้ 286  การทาํแกรนด์ฮาวล ์

การทาํแกรนดฮ์าวล ์ ผูก้าํกบัจะตอ้งเลือกท่ีใหเ้หมาะสมเสียก่อนและยืนอยู่ในท่าตรง  แลว้
จึงเรียกและใหป้ฏิบติัต่อไปน้ี 
1. ผูก้าํกบัลูกเสือ  เรียก “แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คาํทา้ยใหเ้นน้ใหห้นกั) พร้อมกบัทาํ

สญัญาณมือแกวง่รอบตวัเป็นรูปวงกลม  (มีรองผูก้าํกบัยืนอยู่นอกวงกลมและหลงัผูก้าํกบั) 
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2. ลูกเสือสาํรอง  เม่ือาํดยิ้นเสียงเรียกของผูก้าํกบัทุกคนจะตอ้งขานรับพร้อมกนัทนัทีว่า 
“แพ็ค” แลว้ว่ิงมาเขา้แถวเป็นรูปวงกลมเลก็ลอ้มรอบผูก้าํกบั (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่

ตรงหนา้ผูก้าํกบัจากนั้นกเ็รียงไปตามลาํดบั  ใหไ้หล่ต่อไหล่ชิดกนั) 
3. ผูก้าํกบัลูกเสือผายมือทั้งสองขา้งออกไปขา้ง ๆ  เลก็นอ้ยน้ิวทั้งหา้ชิดกนั  ฝ่ามือแบหงาย  
(แลว้ลดมือลงเพ่ือตรวจดูความเรียบร้อย) 
4. ลูกเสือสาํรองเม่ือเห็นสญัญาณน้ี  ทุกคนจบัมือกนัขยายออกเป็นวงกลมใหญ่  จนแขนตึง
จึงปล่อยมือและจดัวงกลมใหเ้รียบร้อย 
5. ผูก้าํกบัลูกเสือตรวจดูเห็นว่าวงกลมเรียบร้อยดีแลว้ใหก้างแขนทั้งสองออกไปขา้ง ๆ  
เสมอไหล่ขนานกบัพ้ืนน้ิวทั้งหา้ชิดกนั ฝ่ามือแบหงาย  แลว้พลิกฝ่ามือคว ํา่ลงและงองุม้ เป็น
สญัญาณใหลู้กเสือนัง่ลง 
6. ลูกเสือสาํรองทุกคนนัง่ลงทนัทีท่ีใหน้ัง่ลงบนส้นเทา้ทั้งสองขา้ง  แขนทั้งสองเหยียดตรง
อยู่ระหว่างเข่า  มือทั้งสองห่างกนัพอควร  แบะเข่าออกเลก็นอ้ย  น้ิวช้ีและน้ิวกลางทั้งสอง
มือเหยียดชิดกนั และแตะพ้ืนน้ิวอื่น ๆ  งอไวใ้นอุง้มือ (คือน้ิวหวัแม่มือกดน้ิวนางกบัน้ิวกอ้ย
ไว)้ 
7. ผูก้าํกบัลูกเสือพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายข้ึน  เป็นสญัญาณใหลู้กเสือร้อง 
8. ลูกเสือสาํรองทุกคนแหงนหนา้ร้องข้ึนพร้อมกนัวา่ “อา-เค-ลา เรา-จะ-ทาํ-ดี-ท่ี-สุด”  พอ

ขาดคาํคาํว่า “สุด” ใหลู้กเสือทุกคนกระโดยืนข้ึน  เทา้ทั้งสองชิดติดกนั  พร้อมกบัยกมือทั้ง

สองท่ีอยู่ในท่านัง่ไปไวเ้หนือหูและชิดหู 
9. นายหมู่ลูกเสือซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหมู่บริการในวนันั้น (ท่ีหนัหนา้ตรงกบัผูก้าํกบั) จะร้องข้ึน
ว่า “จงทาํดี-จงทาํดี-จงทาํดี” การร้องใหห้นัหนา้ไปทางซ้ายก่อนตรงหนา้ – ขวา ทีละคร้ัง 

(เวลาร้องไม่ตอ้งผงกศีรษะ) 
10. เม่ือส้ินคาํท่ีสามแลว้  ใหลู้กเสือทุกคนลดมือซ้ายลงมาแนบลาํตวัอย่างว่องไว (มือแบ
ออก) ส่วนมือขวาลดลงมาทาํท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้ร้องข้ึนพร้อมกนัว่า “เราจะทาํดี-จะทาํดี-

จะทาํดี” 
 ขณะท่ีลูกเสือร้องน้ี  ใหผู้ก้าํกบัทาํวนัทยหตัถต์ามแบบลูกเสือสาํรอง (สองน้ิว) เป็น
การรับการเคารพของลูกเสือ  และอาจกล่าวคาํขอบใจหรือคาํอื่นใดท่ีสั้น ๆ  กไ็ด ้
 รองผูก้าํกบัอื่นๆ  ท่ีอยู่นอกวงกลมอยู่ในท่าตรง 

ขอ้ 287 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสาํรอง 
 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสาํรอง  ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 แกรนด์ฮาวล-์เชิญธงข้ึน-สวดมนต์-สงบน่ิง-ตรวจแยก 

1.  แกรนด์ฮาวล-์ ผูก้าํกบัยืนอยู่หนา้เสาธง  ห่างจากเสาธงพอสมควร  เรียกลูกเสือทาํ 
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แกรนด์ฮาวล ์ มีรองผูก้าํกบัยืนอยู่ดา้นหลงัผูก้าํกบั  และนอกวงกลม (การทาํแกรนด์ฮาวล์
ไดอ้ธิบายไวแ้ลว้) หลงัจากทาํแกรนดฮ์าวล ์ ลูกเสือทุกคนอยู่ในท่าตรง 
2. เชิญธงข้ึน – ใหจ้ดัลูกเสือท่ีเป็นหมู่บริการหรือทาํหนา้ท่ีหมู่บริการ 2 คนเป็นเชิญธง  คือ

ใหเ้ดินเขา้ไปห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว  ทั้งสองแสดงความเคารพท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้
คนหน่ึงกา้วไปขา้งหนา้ 3 กา้ว  เพ่ือแกเ้ชือกท่ีผูกธงออกแลว้ถอยหลงัมาตามเดิม  สองคน
ช่วยกนัเชิญธง  ใหผื้นธงอยู่ดา้นขวาของผูเ้ชิญ  ผูก้าํกบัเป็นผูส้ัง่ทาํความเคารพโดยออก
คาํสัง่ “แพ็ค - วนัทยหตัถ”์  (คาํสัง่วนัทยหตัถน้ี์  ไม่ใ ช่คาํบอกแบ่งว่า “วนัทยหตัถ”์ แต่เป็น

คาํบอกรวดวา่ “วนัทยหตัถ”์)  ลูกเสือในวงกลมทั้งหมดรวมทั้งผูก้าํกบัและรองผูก้าํกบัอื่น

ทาํวนัทยหตัถพ์ร้อมกนั  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทาํวนัทยหตัถ ์3 น้ิว  หมู่บริการนาํร้องเพลง
ชาติ  พอธงชาติข้ึนยอดเสาแลว้คนหน่ึงเดินเขา้ไปผูเ้ชือกธง  อีกคนหน่ึงยืนอยู่ในท่าตรง  
(ไม่ตอ้งทาํวนัทยหตัถ)์ เม่ือผูกเชือกเรียบร้อยแลว้ใหถ้อยหลงั 2 กา้ว  มาหาคนท่ีกาํลงัยืนรอ
อยู่ 
ทั้งสองคนทาํวนัทยหตัถ ์– ลดมือลง (ขณะน้ีแถวในวงกลมทุกคนยงัยืนอยู่ในท่า

วนัทยหตัถ)์ ว่ิงกลบัไปเขา้ท่ีของตนแลว้ทาํวนัทยหตัถเ์หมือนลูกเสือในแถว  ผูก้าํกบัสัง่ว่า 
“มือลง” ทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกนั  ส่วนผูก้าํกบัและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออื่น ๆ  ใหล้ดมือ

ลงพร้อมกนักบัลูกเสือสองคนท่ีเชิญธง (ก่อนว่ิงกลบัไปเขา้ท่ี) 
3. สวดมนต์ – พอลดมือลงแลว้  ทุกคนอยู่ในท่าตรงแลว้ถอดหมวกเตรียมสวดมนต์  หมู่

บริการสวดมนต ์
4. สงบน่ิง – เม่ือสวดมนตจ์บแลว้  ทุกคนสงบน่ิง 
5. ตรวจ – การตรวจในตอนน้ีจะตรวจอะไรกไ็ด ้ เช่นเคร่ืองแบบ  เลบ็  ฟัน  ความสะอาด

อื่นๆ  (ผูก้าํกบัเป็นผูส้ัง่ก่อนจะใหต้รวจอะไร)  แต่การตรวจในตอนปิดนั้น  ใหต้รวจ
เคร่ืองแบบอย่างเดียว  เพราะเหตุว่าลูกเสือเรียนมาเป็นเวลานานแลว้  เคร่ืองแต่งกายย่อมไม่
เรียบร้อยและจะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบกลบับา้น  ผ่านท่ีชุมนุมชนหลายแห่ง  ถา้ไม่เรียบร้อย
อาจจะนาํความเส่ือมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได ้
วธีิตรวจ  ตามปกติผูก้าํกบัจะใหร้องผูก้าํกบัเป็นผูต้รวจแต่บางกรณีผูก้าํกบัไม่อยู่หรือมีนอ้ย  
ผูก้าํกบัจะใหน้ายหมู่ตรวจแทนกไ็ด ้ ถา้รองผูก้าํกบัตรวจ  รองผูก้าํกบัท่ีจะไปตรวจนั้น  
ตอ้งทาํความเคารพ (วนัทยหตัถ)์ผูก้าํกบัเสียก่อน  แลว้จึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ  พอไปถึงหนา้
หมู่ลูกเสือท่ีจะรับตรวจนายหมู่สั่งลูกเสือในหมู่ของตนวา่ “หมู่สี......ตรง” ลูกเสือทุกคนตรง 

นายหมู่คนเดียวทาํวนัทยหตัถแ์ลว้ลดมือลงกา้วไปขา้งหนา้ 1 กา้ว ทาํวนัทยหตัถแ์ลว้ราน
งายว่า “หมู่สี...พร้อมท่ีจะรับการตรวจแลว้” เม่ือรายงานจบ ลดมือลงถอยหลงัเขา้ท่ีเดิม  

ผูต้รวจจะตรวจตวันายหมู่ก่อน  แลว้จึงตรวจลูกหมู่ต่อไปขณะท่ีตรวจลูกหมู่นั้นใหน้ายหมู่
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ตามไปดว้ยเพ่ือจะไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องของลูกหมู่  เม่ือตรวจครบทุกคนแลว้  นายหมู่
กลบัเขา้ท่ี  ทาํวนัทยหตัถผู์ต้รวจอีกคร้ังหน่ึง  จากนั้นนายหมู่จึงสั่งลูกหมู่พกั 
 รองผูก้าํกบัท่ีไปตรวจจะรายงานผลตรวจใหผู้ก้าํกบัทราบ  คนไหนตรวจเสร็จก่อน
กใ็หร้ายงานก่อนโดยไม่ตอ้งรอกนั  ถา้นายหมู่ตรวจเม่ือไดยิ้นคาํสัง่ผูก้าํกบัสัง่ว่า  “นายหมู่
ตรวจ”  ใหร้องนายหมู่ว่ิงออ้มดา้นหลงัหมู่ของตนไปยืนแทนท่ีนายหมู่และทาํหนา้ท่ีเสมือน

นายหมู่  ส่วนนายหมู่ใหก้า้วออกมาขา้งหนา้แถวของตน  และทาํหนา้ท่ีเสมือนรองผูก้าํกบั 
(วิธีตรวจกเ็ช่นเดียวกบัรองผูก้าํกบัตรวจ)  และเม่ือตรวจเสร็จแลว้ใหยื้นรออยู่ก่อน  จนเห็น
ว่าทุกหมู่ตรวจเรียบร้อยแลว้จึงว่ิงเขา้แถวหนา้กระดานหนา้ผูก้าํกบั  (นายหมูบริการอยู่หวั
แถว)  เพ่ือรายงานผลการตรวจ  การรายงานใหร้ายงานทีละคนจากหวัแถวก่อน  คนไหนจะ
รายงานใหก้า้วออกไปขา้งหนา้ 1 กา้ว  พร้อมกบัทาํวนัทยหตัถแ์ลว้รายงานผลการตรวจ
เสร็จแลว้ลดมือลงถอยเขา้ท่ีจนครบทุกคน  แลว้ผูก้าํกบัจึงสั่งเขา้ท่ี  เม่ือนายหมู่ว่ิงมาถึง  ให้
รองนายหมู่ว่ิงออ้มดา้นหลงักลบัเขา้ท่ีตามเดิม 
 จากนั้นผูก้าํกบัอาจพูดอะไรอีกเลก็นอ้ยกไ็ดแ้ลว้สัง่แถวแยก  โดยออกคาํสัง่วา่ 
“แพ็ค - แยก”  ใหลู้กเสือทุกคนทาํขวาหนั  แลว้แยกยา้ยกนัไป 

ขอ้  288  พิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสาํรอง 
ในพิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสาํรอง  หรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตน  หรือเรียกวา่พิธีตอ้นรับ
ลูกเสือใหม่นั้น  ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกองลูกเสือต่างกองต่างจดัทาํ  มีอยู่ 2 วิธีคือ  วิธีท่ี 1 มี
กองลูกเสืออยู่ก่อนแลว้  และวิธีท่ี 2 ยงัไม่มีเป็นการตั้งกองข้ึนใหม่  ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
ก. มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแลว้ 

  1. กองลูกเสือสาํรอง  ทาํวงกลมใหญ่ 
 2. หมวกท่ีติดเคร่ืองหมายลูกเสือสาํรองแลว้  กบัเคร่ืองหมายลูกเสือสาํรองท่ีจะติด
กระเป๋าอยู่ท่ีผูก้าํกบั 
 3. ธงประจาํกอง (ถา้มี) ใหร้องผูก้าํกบัถือไวใ้นท่าตรงนอกวงกลม 
 4. ลูกเสือใหม่อยู่นอกวงกลม  (แต่งเคร่ืองแบบครบเวน้แต่เคร่ืองหมาย  ลูกเสือ
สาํรองท่ีจะติดกระเป๋าเส้ือกบัหมวกอยู่ท่ีผูก้าํกบั)  ดา้นหลงัของหมู่ท่ีตนจะเขา้ไปอยู่ 
 5. ผูก้าํกบัเรียกลูกเสือใหม่เขา้มาในวงกลมหนา้ผูก้าํกบั(หากหลายคนใหเ้ขา้แถว
หนา้กระดาน) 
 6. ผูก้าํกบัสอบถามลูกเสือใหม่ ดงัน้ี 
 ผูก้าํกบั  “เจ้าตอ้งการเป็นลูกเสือสาํรองใช่ไหม” 
 ลูกเสือใหม่  “ใ ช่ครับ” 
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ผูก้าํกบั “เจ้าเขา้ใจกฎ  คาํปฏิญาณ  การทาํความเคารพและการทาํแกรนด์

ฮาวลห์รือไม่” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้เขา้ใจและปฏิบติัได”้ 
ผูก้าํกบั “กฎมีว่าอย่างไร” 
ลูกเสือใหม่ “ขอ้ 1 ลูกเสือสาํรองทาํตามลูกเสือรุ่นพ่ี” 
 “ขอ้ 2 ลูกเสือสาํรองไม่ทาํตามใจตนเอง” 
ผูก้าํกบั “ถา้เช่นนั้นจะใหเ้ช่ือไดหื้อไม่ว่า” 
 “ขอ้ 1 เจา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย”์ 
 “ขอ้ 2 เจา้จะยึดมัน่ในกฎของลูกเสือสาํรองและบาํเพ็ญประโยชน์

ต่อผูอ่ื้นทุกวนั” 
ลูกเสือใหม่ ทาํวนัทยหตัถ ์“ขา้สญัญาว่า” 
 “ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย”์ 
 “ขอ้ 2 ขา้จะยึดมัน่ในกฎของลูกเสือสาํรองและบาํเพ็ญประโยชน์

ต่อผูอ่ื้นทุกวนั” 
ผูก้าํกบั “เจ้าจงรักษาคาํมัน่สญัญาของเจา้ไวใ้หม้ัน่ ต่อไปบดัน้ีเจา้ไดเ้ขา้

เป็นลูกเสือสาํรอง และเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของคณะพ่ีนอ้งลูกเสือ
แห่งโลกอนัย่ิงใหญ่แลว้” 

 ลูกเสือลดมือลง 
7. ผูก้าํกบัมอบเคร่ืองหมายลูกเสือสาํรองสาํหรับติดกระเป๋าและมอบหมวกให้
ลูกเสือมาสวมเอง  ลูกเสือทาํวนัทยหตัถแ์ละลดมือลง  แลว้สมัผสัมือกบัผูก้าํกบั 
 ในกรณีท่ีผูก้าํกบักลุ่มเป็นประธาน  หรือเชิญผูอ้ื่นเป็นประธาน  กค็วรให้
ทาํหนา้ท่ีแทนผูก้าํกบัตามขอ้ 7 น้ี 
8. เสร็จแลว้  ลูกเสือใหม่ทาํกลบัหลงัหนั  ทาํความเคารพลูกเสือเก่าดว้ยท่า
วนัทยหตัถ ์ ลูกเสือเก่ารับการเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถเ์ช่นกนั  แลว้ลดมือลงพร้อม
กนั(โดยไม่ตอ้งสัง่) 
9. ผูก้าํกบัสัง่ลูกเสือใหม่เขา้ประจาํหมู่  โดยสั่งว่า “ลูกเสือใหม่เขา้ประจาํหมู่ - ว่ิง” 

ลูกเสือใหม่ว่ิงเขา้ประจาํหมู่ของตน (ซ่ึงจดัแบ่งไวเ้รียบร้อยแลว้) 
10. เสร็จส้ินดว้ยการทาํแกรนด์ฮาวล ์

 ข. ยงัไม่มีกองลูกเสือ 
1. ลูกเสือใหม่ทั้งหมดเขา้แถวเป็นแถวตอนหมู่หนา้ผูก้าํกบั  แต่งเคร่ืองแบบ
ครบถว้นเวน้แต่เคร่ืองหมายลูกเสือสาํรองท่ีจะติดกระเป๋าเส้ือกบัหมวกอยู่ท่ีผูก้าํกบั 
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2. หมวกท่ีติดเคร่ืองหมายลูกเสือสาํรองแลว้  กบัเคร่ืองหมายลูกเสือสาํรองท่ีจะติด
กระเป๋าเส้ืออยู่ท่ีผูก้าํกบั 
3. ธงประจาํกอง (ถา้มี) ใหร้องผูก้าํกบัถือไวใ้นท่าตรงนอกวงกลม 
4. ผูก้าํกบัเรียกลูกเสือใหม่ออกมายืนหนา้ผูก้าํกบัคร้ังละหมู่โดยออกคาํสัง่ว่า  “หมู่
สี....”  ให้หมู่สีนั้นออกมายืนเป็นแถวหนา้กระดาน 
5. ผูก้าํกบัสอบถามลูกเสือใหม่ (เหมือนอย่างมีกองลูกเสืออยู่ก่อนแลว้) 
6. เม่ือผูก้าํกบัหรือประธานมอบเคร่ืองหมายและหมวกและสมัผสัมือกบัลูกเสือ
ใหม่แลว้  ใหลู้กเสือใหม่ไปเขา้แถวเตรียมเป็นรูปวงกลม (หมายความว่า  เม่ือทุก
หมู่เขา้แถวเรียบร้อยแลว้  จะเป็นรูปวงกลมลอ้มรอบผูก้าํกบั  โดยออกคาํสัง่วา่ 
“ลูกเสือใหม่เขา้ประจาํท่ี - ว่ิง” ลูกเสือใหม่ว่ิงเขา้ท่ีของตน (ซ่ึงผูก้าํกบันดัหมายไว้

ก่อนแลว้) 
7. เสร็จส้ินดว้ยการทาํแกรนดฮ์าวล ์

หมายเหตุ      1.  ขณะท่ีลูกเสือกล่าวคาํปฏิญาณต่อหนา้ผูก้าํกบันั้นผูก้าํกบัทาํวนัทยหตัถ(์2 น้ิว) 
ส่วนรองผูก้าํกบัหรือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสืออ่ืน ๆ  ทาํรหสัลูกเสือ 3 น้ิว 
2. ลูกเสือผูใ้ดกระทาํพิธีปฏิญาณตนแลว้  ขณะท่ีลูกเสือใหม่กล่าวคาํปฏิญาณนั้น
ตอ้งทาํวนัทยหตัถด์ว้ย  ลูกเสือผูใ้ดยงัไม่ไดป้ฏิญาณตนไม่ตอ้งทาํคงยืนตรงเฉย ๆ  
3. การสัง่ใหแ้ถวแยก  หมายความวา่แยกไปเรียนวิชาอื่นก่อนใหส้ั่งว่า “แพ็ค- แยก” 

หรือ “กอง-แยก” ลูกเสือทาํขวาหนัแลว้แยกไป 
4. การสัง่ใหเ้ลิกแถว  หมายความว่าเลิกจากการเรียนแลว้ หรือ ปิดการประชุมให้
สัง่ว่า “แพ็ค-เลิก” หรือ “กอง-เลิก”  ลูกเสือทาํวนัทยหตัถ ์(วนัทยาวุธ) แลว้ขวาหนั 

เลิกแถวไป 
ขอ้  289  พิธีประดบัดาวดวงท่ี 1 
 พิธีประดบัดาวดวงท่ี 1ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กองลูกเสือสาํรองทาํเป็นรูปวงกลมใหญ่ 
 2. ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองอยู่กลางวงกลม  มีรองผูก้าํกบัยืนอยู่นอกวงกลมหลงัผูก้าํกบั 
 3. หมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 1 แลว้  อยู่ท่ีผูก้าํกบั 
 4. ผูก้าํกบัประกาศใหก้องรู้ว่าจะกระทาํพิธีประดบัดาวดวงท่ี 1  

5. ผูก้าํกบัเรียกลูกเสือท่ีจะไดด้าวดวงท่ี 1 มายืนหนา้ผูก้าํกบั (ซ่ึงขณะนั้นต่างกยื็นอยู่ในหมู่
ของตน) 

 6. ผูก้าํกบัอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 1  ใหลู้กเสือท่ีจะไดรั้บทราบแลว้สัง่สอน 
 7. ผูก้าํกบัมอบหมวกใหลู้กเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเองแลว้ทาํวนัทยหตัถผู์ก้าํกบั 
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 8. ผูก้าํกบัแสดงความยินดีดว้ยการสัมผสัมือกบัลูกเสือ 
 9. ลูกเสือท่ีไดรั้บทาํกลบัหลงัหนั  ว่ิงเขา้ประจาํหมู่ของตน 

10. ลูกเสือในหมู่ของตน (เฉพาะในหมู่ท่ีลูกเสือไดรั้บดาวเท่านั้น) ต่างกม็าแสดงความยินดี
ดว้ยการสมัผสัมือ เสร็จพิธี  ไม่มีแกรนด์ฮาวล ์

ขอ้ 290  พิธีประดบัดาวดวงท่ี  2  
 พิธีประดบัดาวดวงท่ี 2   ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กองลูกเสือสาํรองทาํเป็นรูปวงกลมใหญ่ 
 2. ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองอยู่กลางวงกลม  มีรองผูก้าํกบัยืนอยู่นอกวงกลมหลงัผูก้าํกบั 
 3. หมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 2 แลว้  อยู่ท่ีผูก้าํกบั  

4. ลูกเสือท่ีจะไดด้าวดวงท่ี 2 มายืนหนา้ผูก้าํกบัในแถววงกลม (แมจ้ะมีหลายหมู่หลายคนก็
ใหม้ายืนรวมกนัหนา้ผูก้าํกบั) 
5. ผูก้าํกบัอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 2  ใหลู้กเสือท่ีจะไดรั้บทราบแลว้สัง่สอน 
6. ผูก้าํกบัสัง่ใหลู้กเสือท่ีจะไดรั้บทวนคาํปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง  โดยสั่งว่า  “เพ่ือเป็นท่ีแน่ใจ
ว่า เจา้ยงัจาํปฏิญาณของเจา้ได ้ ขอใหเ้จ้าทวนคาํปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง” และลูกเสือท่ีไดรั้บก็

กล่าวคาํปฏิญาณ 
7. ผูก้าํกบัมอบหมวกใหลู้กเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเองแลว้ทาํวนัทยหตัถผู์ก้าํกบั 

 8. ผูก้าํกบัแสดงความยินดีดว้ยการสมัผสัมือกบัลูกเสือ 
9. ลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 2 ทาํกลบัหลงัหนั  ว่ิงเขา้ท่ีของตน (คือหนา้ผูก้าํกบั  ไม่ใ ช่หมู่
ของตน) 
10. กองลูกเสือแสดงความยินดีดว้ยการทาํแกรนดฮ์าวล ์ ลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 2 เป็นผู้
ร้อง “จงทาํดี-จงทาํดี-จงทาํดี” (ถา้หลายคน  กใ็หร้้องพร้อมกนัทั้งหมด) 

พธีิประดับดาวดวงที่ 3  
1. จดัลูกเสือท่ีจะรับดาวดวงท่ี 3 ใหยื้นอยู่ในแถววงกลมติดกบันายหมู่บริการทางดา้นขวา
ตรงหนา้ผูก้าํกบั 

 2. กองลูกเสือสาํรองทาํแกรนดฮ์าวล ์ นายหมู่บริการเป็นผูร้้อง  “จงทาํดี- จงทาํดี-จงทาํดี” 

 3. หมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 1,2 และ 3 แลว้อยู่ท่ีผูก้าํกบั 
4. ผูก้าํกบัเรียกลูกเสือท่ีจะรับดาวดวงท่ี 3 ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหนา้ผูก้าํกบัเป็นแถว
หนา้กระดาน แถวละไม่เกิน 6 คน 
5. ผูก้าํกบัอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 3  และใหโ้อกาสสัง่สอนแลว้สัง่ใหลู้กเสือกล่าว
ทวนคาํปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง   
6. ผูก้าํกบัมอบหมวกใหลู้กเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเองแลว้ทาํความเคารพผูกาํกบั  ผูก้าํกบั
แสดงความยินดีดว้ยการสมัผสัมือกบัลูกเสือ 
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7. ลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 3 ทาํกลบัหลงัหนั  ว่ิงเขา้ท่ีของตน  
8. ลูกเสือทุกคนในวงกลม  สมัผสัมือแสดงความยินดีกบัลูกเสือท่ีไดรั้บดาวดวงท่ี 3 (ให้
เวียนจากซ้ายไปขวา) 
9. กองลูกเสือสาํรองทาํแกรนดฮ์าวลแ์สดงความยินดีอีกคร้ังหน่ึง  ใหลู้กเสือท่ีไดรั้บดาว
ดวงท่ี 3 เป็นผูร้้อง “จงทาํดี-จงทาํดี-จงทาํดี” พร้อม ๆ  กนั 

ขอ้ 291 พิธีส่งลูกเสือสาํรองไปเป็นลูกเสือสามญั 
 พิธีส่งลูกเสือสาํรองไปเป็นลูกเสือสามญัใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1. กองลูกเสือสาํรองทาํรูปวงกลมใหญ่  กองลูกเสือสามญัทาํรูปเกือกมา้ 
 2. ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน (อาจจะใชเ้ชือก ไมพ้ลอง หรือโรยปูนขาวไวก้ไ็ด)้ 

3. กองลุกเสือทั้งสองมีธงประจาํกองและป้ายคาํขวญัของตนและอยู่ในแดนของตน  ใหร้อง
ผูก้าํกบัเป็นคนถือไว ้
4. กองลูกเสือสาํรองทาํแกรนดฮ์าวล ์
5. ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองอธิบายความหมายของการจะทาํพิธีส่งใหก้องทราบ 
6. ผูก้าํกบัเรียกลูกเสือสาํรองเรียกลูกเสือท่ีจะส่งออกมายืนหนา้ผูก้าํกบั  แลว้อบรมสัง่สอน
ในการท่ีจะจากไปแลว้ทวนคาํปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง  โดยสัง่ว่า “เพ่ือเป็นท่ีแน่ใจว่า  เจา้ยงัจาํ
คาํปฏิญาณของเจ้าไดข้อใหเ้จ้าทบทวนคาํปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง”  แลว้ลูกเสือก็กล่าวคาํ

ปฏิญาณ 
7. ลูกเสือกลบัหลงัหนั  ไปร่ําลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตน  โดยการสมัผสัมือแลว้กลบัมา
ยืนหนา้ผูก้าํกบักองลูกเสือไชโยใหแ้ก่เขาสามคร้ัง 
8. ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองสัง่เปิดทางเพ่ือนาํลุกเสือออกไปหาผูก้าํกบัลุกเสือสามญัท่ีเส้นกั้น
แดน 
9. ผูก้าํกบัลูกเสือสาํรองจะแนะนาํและฝากฝังลูกเสือสาํรองกบัผูก้าํกบัลูกเสือสามญั  แลว้นาํ
ลูกเสือสาํรองขา้มเขตแดนไป (ถา้หากลูกเสือสาํรองผูใ้ดไดรั้บเคร่ืองหมายเสือเผ่นก็ให้
กระโดดขา้ม) 
10. ผูก้าํกบัลูกเสือสามญันาํลูกเสือสาํรองผูน้ั้นไปแนะนาํใหรู้้จกันายหมู่ของหมู่ท่ีลูกเสือจะ
เขา้ไปอยู่ 
11. นายหมู่ลูกเสือสามญัแนะนาํใหลู้กเสือสาํรองรู้จกักบัลูกเสือสามญัในหมู่ท่ีตนเขา้ไปอยู่
นั้น 
12. พิธีเสร็จส้ินดว้ยการเปล่งเสียงร้องของลูกเสือสามญัหรือไชโยสามคร้ัง 

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

1. เปิด-ผูก้าํกบัยืนอยู่หลงัเสาธง  ห่างจากเสาธงพอสมควร  เรียกลูกเสือเขา้แถวรูปคร่ึง
วงกลม 
2. เชิญธงข้ึน-เม่ือลูกเสือเขา้แถวเรียบร้อยแลว้ผูก้าํกบัสัง่ลูกเสือ “กองตรง” แลว้ลุกเสือท่ีเป็น

หมู่บริการหรือทาํหนา้ท่ีหมู่บริการ 2 คนเขา้ไปเชิญธง (ใหป้ฏิบติัดงัเช่นการเชิญธงเปิดกอง
ลูกเสือสาํรอง)  แต่ถา้ลูกเสือมีพลอง  กใ็หเ้ปลี่ยนจากคาํสัง่ท่ีว่า “กอง-วนัทยหตัถ”์เป็น 

“กอง – วนัทยา-วุธ” และคาํว่า “มือลง” เป็น “เรียบ -อาวุธ” 
3. สวดมนต์- พอลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แลว้ทุกคนอยู่ในท่าตรงแลว้ถอดหมวก เตรียม
ตวัสวดมนตห์มู่บริการนาํสวดมนต์ 
 แต่ถา้ลูกเสือมีพลอง  ใหย้กพลองมาวางไวก่ึ้งกลางระหว่างเทา้ทั้งสอง  พลอง
ส่วนบนพิงแขนซ้าย ซ่ึงงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แลว้ 
4. สงบน่ิง – เม่ือสวดมนตจ์บแลว้  ทุกคนสงบน่ิง 
5. ตรวจ-การตรวจใหป้ฏิบติัดงัเช่นการเปิดประชุมกองลูกเสือสาํรอง 
 แต่ลูกเสือมีพลองใหส้ัง่ทาํวนัทยาวุธ  แลว้นายหมู่กา้วออกมาขา้งหนา้ 1 กา้ว  เม่ือ
รายงานว่า “หมู่...พร้อมท่ีจะรับการตรวจแลว้” ใหถ้อยหลงัเขา้ท่ีแลว้สั่ง “เรียบอาวุธ” และ

ลูกเสือทุกคนยงัคงอยู่ในท่าตรงเสร็จจากตรวจแลว้  ใหน้ายหมู่สัง่ “วนัทยาวุธ” อีกคร้ังและ 

“เรียบอาวุธ”  จากนั้นนายหมู่สัง่พกั 
ขอ้ 293 พิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสามญั 

พิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสามญั  หรือท่ีเรียกว่าพิธีปฏิญาณตนน้ีใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกอง
ลูกเสือต่างกองต่างจดัทาํและใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1. จดัลูกเสือเก่า (คือลูกเสือท่ีไดป้ฏิญาณตนแลว้)  อย่างนอ้ย 6 คน  เป็นผูแ้ทนคณะลูกเสือ
แห่งชาติเขา้แถวหนา้กระดาน  และลูกเสือใหม่ (คือลูกเสือท่ีจะปฏิญาณตน)  เขา้แถวหนา้
กระดานเหมือนกนัอยู่หลงัลูกเสือเก่า (ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่มีพลอง) 
2. ผูก้าํกบัยืนอยู่หนา้แถว  มีรองผูก้าํกบัยืนอยู่ดา้นขวามือของผูก้าํกบัเพ่ือรับฝากพลองกบั
หมวกของลูกเสือใหม่ 
3. ผูก้าํกบัเรียกลุกเสือใหม่  (สมมุติว่าลูกเสือใหม่ช่ือนายแดง  รักไทย) ว่า “นายแดงรักไทย
มาแลว้หรือยงั” ถา้นายแดง  รักไทย เคยเป็นลูกเสือสาํรองมาก่อนกใ็หเ้รียกว่า “ลูกเสือแดง  

รักไทย” นายหมู่ท่ีอยู่หวัแถวลูกเสือผูน้ั้น  กา้วออกมาขา้งหนา้ 1 กา้ว ทาํวนัทยาวุธพร้อมกบั

ขานว่า “มาแลว้”  และใหน้ายหมู่เรียกช่ือซ้ําอีกว่า “นายแดง  รักไทย” นายแดง  รักไทย ขาน

รับว่า “อยู่” แลว้ว่ิงออกมามอบพลองกบัหมวกไวท่ี้รองผูก้าํกบั (เวลาท่ีว่ิงใหว่ิ้งไปดา้นซ้าย
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ของแถว)  แลว้ไปยืนหนา้ผูก้าํกบัเป็นแถวหนา้กระดานท่ีละคนจนหมดหมู่ (คร้ังหน่ึง ๆ  ไม่
ควรเกิน 8 คน) เม่ือหมดคนในหมู่แลว้ใหน้ายหมู่ว่ิงไปอยู่หวัแถว 
4. ผูก้าํกบัเร่ิมทาํการสอบถามดงัน้ี 
ผูก้าํกบั  “เจ้าเขา้ใจหรือไม่วา่  คาํมัน่สญัญาของเจ้าคืออะไร” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้เขา้ใจว่าคือขา้สญัญาว่า  จะทาํอย่างไรแลว้ ตอ้งทาํเหมือนปากพูดทุก

อย่าง” 
 ผูก้าํกบั  “ถา้เช่นนั้นจะใหเ้ช่ือไดห้รือไม่ว่า” 
   “ขอ้ 1  เจา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย”์ 
   “ขอ้ 2 เจา้จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเม่ือ” 
   “ขอ้ 3 เจา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 

 ลูกเสือใหม่ แสดงรหสั 
   “ดว้ยเกียรติของขา้  ขา้สญัญาว่า 

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

(ขณะท่ีลูกเสือใหม่กล่าวคาํปฏิญาณน้ีลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่ท่ีได้
ปฏิญาณตนแลว้ใหย้กไมพ้ลองมาวางไวก้ึ่งกลางระหว่างเทา้ทั้งสองพลอง
ส่วนบนพิงแขนซ้ายซ่ึงงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แลว้  แสดงรหสั
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและลูกเสือท่ีอยู่ในบริเวณนั้นแสดงรหสัดว้ย) 

ผูก้าํกบั “เจ้าจงรักษาคาํมัน่สญัญาของเจา้ไวใ้หม้ัน่ต่อไป  บดัน้ี  เจ้าไดเ้ขา้เป็น

ลูกเสือสามญัและเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของคณะพ่ีนอ้งลูกเสือแห่งโลกอนั
ย่ิงใหญ่” 

5. เม่ือส้ินคาํผูก้าํกบัในขอ้ 4 ใหร้องผูก้าํกบันาํพลองและหมวกไปมอบใหลู้กเสือใหม่ 
6. เม่ือลูกเสือใหม่รับพลองและหมวกเรียบร้อยแลว้  นายหมู่สัง่วา่  “ลูกเสือใหม่ กลบัหลงั

หนั” ลูกเสือใหม่รวมทั้งนายหมู่ทาํกลบัหลงัหนั  แลว้นายหมู่สัง่ต่อลูกเสือใหม่  ทาํความ

เคารพลูกเสือเก่า  “วนัทยาวุธ”  ทั้งลูกเสือใหม่และลูกเสือเก่าทาํวนัทยาวุธพร้อมกนั  นาย

หมู่สัง่ว่า “เรียบอาวุธ”  เม่ือทุกคนเรียบอาวธุแลว้ 
7. ผูก้าํกบัสัง่วา่ “ลูกเสือใหม่-เขา้ประจาํหมู่-ว่ิง” ใหน้ายหมู่ลูกเสือว่ิงเขา้ประจาํท่ี(ท่ีเดิม) 

8. เม่ือทุกคนไดท้าํพิธีปฏิญาณตนหมดแลว้  ผูก้าํกบัจดัใหแ้ถวหนัหนา้ไปทางจงัหวดัพระ
นคร  ถา้อยู่กรุงเทพมหานครใหห้นัหนา้ไปทางพระบรมมหาราชวงั  ผูก้าํกบัว่ิงไปอยู่หนา้
แถวแลว้สัง่วา่  “ลูกเสือ ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั วนัทยาวุธ”  
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ลูกเสือทุกคนทาํวนัทยาวธุ  ผูก้าํกบักล่าวนาํ “พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หวัทรงพระเจริญ” 

ใหลู้กเสือทุกคนในท่ีนั้นรับ “ไชโย” พร้อมกนั 3 คร้ัง  แลว้จึงสั่ง “เรียบอาวุธ”  แลว้สัง่แถว

ลูกเสือกลบัท่ีเดิม  แลว้จึงสัง่เลิกแถว 
หมายเหตุ  ไมพ้ลองมีลกัษณะกลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 ซม. ยาว 150 ซม. ใตห้วัไมพ้ลอง

ลงมา 20 ซม.  ใหเ้จาะรูร้อยเชือกสาํหรับรวมกระโจมได ้ ใตรู้เจาะร้อยเชือกลงมา
อีก 5 ซม. ใหขี้ดหมายเป็นเคร่ืองหมายวดัตามมาตราเมตริกใหอ้่านไดทุ้ก
เซนติเมตรจนถึง 75 เซนติเมตร 

ขอ้ 294  พิธีส่งลูกเสือสามญัไปเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 พิธีส่งลูกเสือสามญัไปเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

จดัลูกเสือใหเ้ขา้แถวเป็นรูปคร่ึงวงกลม 2 วง  คือลูกเสือสามญัวงหน่ึงและลูกเสือ
สามญัรุ่นใหญ่อีกวงหน่ึงหนัหนา้เขา้หากนัระยะห่างกนัพอสมควร  ตรงกลางระหวา่งแดน
ทั้งสองนั้นจะมีผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ  ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือสามญัและผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่ยืนอยู่  ถา้ไม่มีผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จะใหร้องผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่
แทนกไ็ด ้ และมีนายหมู่ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีจะรับตวัลูกเสือใหม่ยืนอยู่ดว้ย  ในการน้ีจะ
จดัใหมี้ธงประจาํกองลูกเสือสามญัและธงประจาํกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อยู่ทางแดนของ
ตนดว้ยกไ็ด ้ ผูก้าํกบัลูกเสือสามญันาํลูกเสือท่ีจะมอบตวัใหเ้ป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มายืน
ตรงหนา้ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แลว้กล่าวว่า “ขา้นาํ...........(ออกนามลูกเสือ) ซ่ึงเป็น

ลูกเสือสามญัหลายปีแลว้มามอบใหอ้ยู่ในกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ท่านจะรับไวไ้ด้
หรือไม่” 
ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ตอบว่า 
“ขา้พร้อมท่ีจะรับ......(ออกนามลูกเสือ) ไวใ้นกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่”  แลว้หนัไปพูดกบั

ลูกเสือใหม่ว่า 
“ขณะน้ี  เจา้มีอายุท่ีจะเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แลว้  เจ้าเต็มใจท่ีจะเป็นลูกเสือสามญัรุ่น

ใหญ่ในกองของเราหรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้เต็มใจ” 
ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือพูดกบัลูกเสือใหม่ 
“การท่ีเจ้าจะเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่นั้น  เจา้มีหนา้ท่ีสาํคญัอีกขั้นหน่ึงท่ีจะตอ้งปฏิบติั

ต่อไป  ขา้ไดเ้ห็นผลงานอนัดีท่ีเจา้ไดป้ฏิบติัมาแลว้  และภูมิใจท่ีจะไดเ้ห็นความสาํเร็จของ
เจ้าในกิจการลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ในอนาคต” 

ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่พูดกบัลูกเสือใหม่ 
ในนามของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขา้ยินดีรับเจ้าไวใ้นกองของเรา” 
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กล่าวแลว้สมัผสัมือกบัลูกเสือใหม่แลว้นาํไปมอบตวักบันายหมู่  นายหมู่นาํลูกเสือ
ใหม่ไปยงัหมู่ของตน 

พธีิลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ขอ้ 295  พิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 พิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ให้ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่จดัแถวเป็นรูปคร่ึงวงกลม  ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ยืนใน
คร่ึงวงกลม  ส่วนลูกเสือใหม่ยืนอยู่นอกคร่ึงวงกลมหลงัหมู่ของตนท่ีจะเขา้ไปอยู่  คร้ันแลว้
ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เรียกลูกเสือใหม่เขา้มายืนตรงหนา้  ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่แลว้  ถามว่า “..............(ออกช่ือลูกเสือใหม่) ....เต็มใจท่ีจะปฏิญาณตนเป็นลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่หรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้เต็มใจ” 
ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “เจ้าเขา้ใจหรือไม่ว่า  การท่ีเขา้มาเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  

จะตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ลูกเสือรุ่นนอ้งในกลุ่มลูกเสือของเราตอ้งแสดงให้
เห็นความกา้วหนา้ในชีวิตลูกเสือของเจ้าและตอ้งปฏิบติัตนตามกฎและคาํปฏิญาณของลุก
เสือทุกเม่ือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้ทราบละปฏิบติัได”้ 
ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  “เจ้าพร้อมท่ีจะย่ืนยนัและปฏิบติัตามคาํปฏิญาณแลว้หรือ” 
ลูกเสือใหม่ “ขา้พร้อมแลว้” 
ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “ขอใหเ้จา้ทบทวนคาํปฏิญาณอีกคร้ังหน่ึง” 
ลูกเสือใหม่  “ดว้ยเกียรติของขา้ ขา้สัญญาว่า 

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

(ลูกเสือทุกคนท่ีอยู่ในพิธีตอ้งแสดงรหสัของลูกเสือและจะเอามือลงต่อเม่ือลูกเสือกล่าวจบ) 
ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  “ขา้เช่ือในเกียรติของเจ้าว่า เจา้จะปฏิบติัตามคาํสญัญาท่ีเจา้ได้
กล่าวไว”้ 

ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ติดอินทรธนูใหก้บัลูกเสือใหม่แลว้กล่าวว่า 
“บดัน้ีเจา้ไดเ้ขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และเป็นสมาชิกผูห้น่ึงของคณะพ่ีนอ้งลูกเสือแห่ง

โลกอนัย่ิงใหญ่แลว้  ขอใหเ้จ้าปฏิบติัหนา้ท่ีของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และมีความสุขความ
เจริญตลอดกาลนาน” 
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(ในโอกาสน้ีผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่อาจมอบบตัรประจาํตวั  หรือ
เคร่ืองหมายอื่น ผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือและผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจะแสดงความยินดีต่อลูกเสือ
ใหม่ดว้ยกไ็ด)้ 

ลูกเสือใหม่กลบัหลงัหนัไปแสงความเคารพต่อกองลูกเสือดว้ยท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้
กลบัเขา้ประจาํหมู่ของตน 

หมายเหตุ ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ใหใ้ชไ้มง่้ามแทนไมพ้ลอง 
พธีิลูกเสือวสิามญั 

ขอ้ 296  พิธีส่งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปเตรียมลูกเสือวิสามญั 
พิธีส่งลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปเตรียมลูกเสือวิสามญัน้ีเป็นพิธีการท่ีเม่ือลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่มีอายุท่ีจะเป็นลูกเสือวิสามญัไดแ้ลว้ 

พิธีน้ีไม่จาํเป็นเสมอไปท่ีจะใหก้องลูกเสือวิสามญัมาร่วมพิธีทั้งกอง  แต่กค็วรมี
ลูกเสือวิสามญับา้งส่วนสาํคญันั้นประกอบดว้ยพ่ีเลี้ยง 2 คน กบัผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั 

กองลูกเสือวิสามญัรุ่นใหญ่จดัเป็นรูปคร่ึงวงกลม  ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ยืน
กลาง  ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัและพ่ีเลี้ยง 2 คนยืนหลงั  ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หนั
หนา้เขา้สู่กองลูกเสือ  ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่นาํลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่มามอบตวัผู้
กาํกบัลูกเสือวิสามญั 

ผูก้าํกบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “.........(ออกช่ือลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่) ไดเ้ป็นลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่มา...ปีและปัจจุบนัน้ีโตพอท่ีจะเป็นลูกเสือวิสามญัไดแ้ลว้ขา้ขอเสนอใหเ้ป็น
ผูส้มคัรใหม่ และขา้หวงัว่าท่านคงจะรับไวเ้ป็นเตรียมลูกเสือวิสามญั” 

ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัพูดกบัผูส้มคัรใหม่ “เจ้าเต็มใจจะฝึกอบรมในกองลูกเสือ
วิสามญัหรือ”  ผูส้มคัรใหม่ “ขา้เต็มใจ” 

  ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “ถา้เช่นนั้นกองลูกเสือวิสามญักเ็ต็มใจท่ีจะรับเจา้เขา้ไว”้ 
 ผูก้าํกบักลุ่มพูดกบัผูส้มคัรใหม่ “ในฐานะท่ีขา้เป็นผูน้าํของกลุ่ม  ขา้มีความยินดีท่ี

เจ้าจะไดก้า้วหนา้ต่อไปและขอใหเ้จ้าจงสาํเร็จในกิจการลูกเสือวิสามญั” 
ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “ขา้ขอมอบแถบท่ีไหล่สีเหลืองและสีเขียวใหแ้ก่เจ้า  ซ่ึงเป็น

แถบสีแทนลูกเสือสาํรอง  และลูกเสือสามญัในกระบวนการลูกเสือส่วนแถบสีแดงแทน
ลูกเสือวิสามญั  ยงัไม่ไดม้อบใหท้ั้งน้ีเป็นเคร่ืองเตือนใจวา่  ต่อไปเจ้าจะตอ้งเตรียมตวัเพ่ือ
เขา้เป็นสมาชิกอนัสมบูรณ์ในกองลูกเสือวิสามญั  ซ่ึงในขณะน้ีขา้เช่ือว่าพ่ีเลี้ยงของเจ้าจะได้
ช่วยใหเ้จา้ไดส้าํเร็จผลในความปรารถนาของเจา้” 

(พ่ีเลี้ยงสมัผสัมือกบัผูส้มคัรใหม่) 
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ผูส้มคัรใหม่พร้อมกบัพ่ีเลี้ยงทั้ง 2 คน  กลบัหลงัหนั หนัหนา้สู่กองลูกเสือสามญัรุ่น
ใหญ่และทาํความเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ ์ กองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่แสดงการเคารพตอบ
พร้อมกบัเปล่งเสียงแสดงความยินดี 

ขอ้ 297  การสาํรวจตวัเองของผูท่ี้เขา้เป็นลูกเสือวิสามญั 
 การสมคัรเขา้เป็นลูกเสือวิสามญั  เร่ิมตน้ดว้ยการสาํรวจตวัเองก่อนดงัต่อไปน้ี 

ก. เม่ือเรามีอายุมากข้ึน  วนัเวลากย่ิ็งผ่านไปเร็วข้ึน  เม่ือคิดดูจะเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้น
มาก  และในไม่ชา้กจ็ะส้ินสุดลง  ลูกเสือวิสามญัจึงควรถามตนเองว่า 

 1. ฉนัไดใ้ชเ้วลาในชีวิตของฉนัใหเ้ป็นประโยชน์สมกบัท่ีไดเ้กิดมาแลว้หรือ 
 2. ฉนัไดป้ล่อยเวลาใหห้มดไปโดยไม่ไดท้าํอะไรใหเ้ป็นประโยชน์เลยหรือ 
 3. ฉนักาํลงัทาํอะไรอยู่ท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยหรือ 

4. ฉนัเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหาเงินหรือหาทางกา้วหนา้ใหแ้ก่ตนเองมาก
เกินไปโดยมิไดพ้ยายามช่วยเหลือผูอ้ื่นหรือ 
5. ฉนัเคยทาํร้ายหรือทาํใหใ้ครเดือดร้อนบา้งหรือไม่  ฉนัทาํอะไรเพ่ือแกไ้ขส่ิงท่ีฉนัผิดไป
แลว้ไดบ้า้ง 

 6. ฉนัเคยไดช่้วยเหลือใครบา้งในชีวิตของฉนั  มีใครอีกหรือไม่ท่ีฉนัจะช่วยได ้
ข. คติพจนข์องลูกเสือวิสามญั  คือ “บริการ”  ฉะนั้นถา้ไดเ้ขา้ร่วมเป็นลูกเสือวิสามญักค็งจะ

ไดมี้โอกาสไดรั้บการฝึกอบรมและทาํงานเก่ียวกบับริการต่าง ๆ  ซ่ึงถา้ฉนัมิไดเ้ป็นลูกเสือ
วิสามญัฉนักจ็ะไม่มีโอกาสเช่นนั้น  ลูกเสือวิสามญัจึงควรถามตนเองว่า 

 1. ฉนัเขา้มาเป็นลูกเสือวิสามญัเพ่ือความสนุกสนานท่ีจะไดเ้ท่านั้นหรือ 
 2. ฉนัตั้งใจจะบริการโดยการเสียสละอย่างจริงใจหรือไม่ 

3. ฉนัเขา้ใจความหมายของคาํว่า “บริการ” อย่างไร 
4. ฉนัทาํใหผู้อ้ื่นเดือดร้อนในงาน  แผนงานหรือกระทาํการใด ๆ  ของฉนับา้งหรือไม่ 
5. บริการอะไรท่ีฉนัทาํไดอ้ย่างดีท่ีสุด  ท่ีบา้น  ท่ีทาํงานและในเวลาวา่งของฉนั 
ค. บริการ  ไม่ใ ช่เร่ืองของเวลาว่างเท่านั้น  บริการเป็นทศันคติแห่งชีวิต  ซ่ึงมีช่องทางท่ีจะ
แสดงออกมาดว้ยความสมคัรใจของเราเอง  เราไม่ไดท้าํงานเพ่ือนายจา้งใด ๆ  ท่ีเรา
ใหบ้ริการเพราะเรามีจิตใจสูงการกระทาํเช่นน้ีแสดงวา่เราเป็นลูกผูช้าย  เน่ืองจาก
ความสาํเร็จการใหบ้ริการย่อมแลว้แต่นิสยัใจคอของเราเองเป็นสาํคญั  ฉะนั้นจึงตอ้งบงัคบั
ตวัเองใหอ้ยู่ในวินยัเพ่ือว่าเราจะไดเ้ป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผูอ้ื่น 
1. ฉนัจะเพียรพยายามท่ีจะละหรือจะเลิกนิสยัชัว่ทั้งหลายท่ีไดมี้มาแต่ก่อนแลว้หรือ 
2. อะไรท่ีเป็นจุดอ่อนในนิสัยใจคอของฉนับา้ง 
3. ฉนัมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์และซ่ือตรงต่อครอบครัว  
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูน้อ้ย กระบวนการลูกเสือ  เพ่ือนของฉนัและตวัของฉนัเองหรือไม่ 
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4. ฉนัเป็นผูมี้เกียรติ  มีสจัจะ  และเช่ือถือไดจ้ริงหรือ 
5. ฉนัมีใจหนกัแน่น  ร่าเริง  และมีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น หรือ 
6. ฉนัมีสติ และประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา ใจหรือ 
7. ฉนัมีความมานะ อดทน  ท่ีจะยืนหยดัในเม่ือโชคไมเ้ขา้ขา้งฉนั หรือ 
8. ฉนัเป็นตวัของฉนัเอง  หรือฉนัยอมเอาใหผู้อ้ื่นชกัจูงไป 
9. ถา้ฉนัมีใจเขม้แข็งพอท่ีจะหลีกเลี่ยงจากส่ิงเยา้ยวนต่าง ๆ  เช่น  การพนนั  สุรา นารี หรือ 
10. ถา้ฉนัมีขอ้บกพร่องในส่ิงเหล่าน้ีประการใด  ฉนัตกลงใจ ณ  บดัน้ีหรือไม่ว่า  ฉนัจะทาํ
ตวัใหดี้ท่ีสุดท่ีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านั้น  และสลดัใหส้ิ้นไปขอใหส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย
จงดลบนัดาลใหมี้กาํลงัใจท่ีจะกา้วไปขา้งหนา้อย่างลูกผูช้ายสมเป็นพลเมืองดีและเพ่ือเป็น
กาํลงัของชาติบา้นเมืองขา้สืบไป 

ขอ้ 298  พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามญั 
 พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามญั  ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  ใหก้องลูกเสือวิสามญัยืนเป็นรูปคร่ึงวงกลมเตรียมลูกเสือวิสามญัยืนอยู่หลงันอก 

วงกลม   ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัยืนอยู่ตรงกลาง  พ่ีเลี้ยงของลูกเสือใหม่ยืนหนัหนา้เขา้หา 
ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั  ห่างประมาณ 3 เมตร 
 ใหผู้ส่้งมอบตวันาํลูกเสือใหม่มากลางวง  ยืนอยู่กลางระหว่างพ่ีเลี้ยงกบัผูก้าํกบั 
ลูกเสือวิสามญั  ลูกเสือจากกลุ่มใหผู้ก้าํกบัของลูกเสือนั้นเป็นผูส่้งมอบตวั  ส่วนลูกเสือ 
อื่น ๆ  ใหผู้ก้าํกบักลุ่มเป็นผูส่้งมอบ 
ผูส่้งมอบตวักล่าววา่ “ขา้นาํ (ออกนามลูกเสือ) เพ่ือเขา้เป็นเตรียมลูกเสือวิสามญัในกอง 
ของท่าน 
ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “ท่านพอใจแลว้หรือวา่ เขากาํลงัพยายามหรือจะพยายามปฏิบติัตาม 
พนัธะของลูกเสือรวมทั้งการบาํเพ็ญตนต่อสาธารณประโยชน์และจะเป็นสมาชิกท่ีดีของ 
กองลูกเสือวิสามญัต่อไป” 
ผูส่้งมอบตวั “ขา้พอใจแลว้” 
ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “การเป็นลูกเสือวิสามญัเป็นการร่วมวงในหมู่พ่ีนอ้งท่ีนิยมชีวิตกลาง 
แจง้  และใหบ้ริการแก่ผูอ้ื่น  การท่ีเจา้ประสงคจ์ะเขา้มาร่วมในกระบวนการน้ี เจา้พร้อม 
ท่ีจะเพ่ิมพูนความรู้ภาคปฏิบติัของการลูกเสือและนิยมใชชี้วิตกลางแจ้งแลว้หรือ” 
ผูส้มคัรใหม่ “ขา้พร้อมแลว้” 
ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “เจ้าทราบหรือไม่ว่า หนา้ท่ีอนัแรกของเจา้นั้นคือบา้นของเราเอง  
และเจา้จะพยายามสร้างฐานะของเจา้” 
ผูส้มคัรใหม่”ขา้ทราบแลว้” 
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ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “เจ้าพร้อมท่ีจะอบรมตวัเจา้เพ่ือใหบ้ริการแก่ชุมชนหรือไม่” 
ผูส้มคัรใหม่ “ขา้ทราบแลว้” 
ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “เจ้ายอมรับวิถีชีวิตดงัท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎและคาํปฏิญาณของ 
ลูกเสือหรือ” 
ผูส้มคัรใหม่ “ขา้ยอมรับ” 

  ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั “เม่ือเจา้ไดใ้หค้วามมัน่ใจเช่นน้ีแลว้ขอใหเ้จา้ทวนคาํปฏิญาณของ 

ลูกเสือ  เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความจริงใจของเจา้  และเพ่ือแสดงว่าไดรั้บเจา้เขา้เป็น 
เตรียมลูกเสือวิสามญัแลว้” 

กองลูกเสือแสดงรหสั 
 ผูส้มคัรใหม่แสดงรหสั “ดว้ยเกียรติของขา้ ขา้สัญญาวา่ 
  ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเม่ือ 
  ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ”. 
 ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัสมัผสัมือซ้ายกบัลูกเสือใหม่  “ขา้เช่ือในเกียรติของเจ้าว่า เจา้จะทาํดี 

ท่ีสุดท่ีจะรักษาคาํปฏิญาณนั้นไว ้  บดัน้ีขา้รับเจ้าเขา้ไวเ้ป็นเตรียมลูกเสือวิสามญัในคณะ 
พ่ีนอ้งลูกเสือแห่งโลกอนัย่ิงใหญ่แลว้” 

 ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญัประดบัแถบติดไหล่สีเหลืองและสีเขียว   อนัเป็นแถบของ 
ลูกเสือสาํรองและลูกเสือสามญัใหแ้ก่ลูกเสือใหม่ และกล่าวว่า “แถบสีแดง” ซ่ึงเป็นสี 

ของลูกเสือวิสามญันั้นยงัขาดอยู่   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจว่าต่อจากน้ีไปเจ้าจะตอ้ง 
เตรียมตวัเพ่ือเขา้เป็นสมาชิกอนัสมบูรณ์ในกองลูกเสือวิสามญัเพ่ือเป็นการน้ีขา้ขอมอบ 
เจ้าใหแ้ก่พ่ีเลี้ยงของเจา้ท่ีจะช่วยเหลือใหบ้รรลุจุดประสงคต่์อไป 
 ใหพ่ี้เลี้ยงสองคนเขา้มาขา้งหนา้  พ่ีเลี้ยงอาวุโสยืนทางขวาของเตรียมลูกเสือ 
วิสามญั  พ่ีเลี้ยงคนรองยืนทางซ้ายส่วนผูส่้งมอบตวัใหก้า้วถอยหลงัไป  ใหพ่ี้เลี้ยงอาวุโส 
กล่าวคาํตอ้นรับลูกเสือวิสามญัใหม่เป็นสมาชิกในกองลูกเสือวิสามญัดว้ยถอ้ยคาํอนัเหมาะ 
สม  แลว้นาํไปยืนรวมกบัลูกเสือวิสามญัใหม่อื่น  ผูซ่ึ้งจะไดต้อ้นรับดว้ยวิธีการอนัสมควร 

ขอ้ 299  พิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือวิสามญั 
 พิธีเขา้ประจาํกองลูกเสือวิสามญั ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  ใหน้าํเตรียมลูกเสือวิสามญัในเคร่ืองแบบมายืนอยู่ขา้งหนา้กองลูกเสือวิสามญั   

และอยู่ระหว่างพ่ีเลี้ยงสองคนมีโ ต๊ะพิธีซ่ึงปูดว้ยธงชาติ  ผูก้าํกบัยืนดา้นหน่ึงของโ ต๊ะพิธี 
หนัหนา้เขา้หาลูกเสือท่ีจะเขา้ประจาํกอง  แลว้เรียกช่ือผูท่ี้จะเขา้พิธี และถามดงัน้ี 
ผูก้าํกบัเรียกช่ือผูส้มคัร   “เจ้ามาท่ีน่ีเพ่ือท่ีจะเขา้เป็นลูกเสือวิสามญัในคณะพ่ีนอ้งลูกเสือ 
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แห่งโลกอนัย่ิงใหญ่หรือ”  
ผูส้มคัร”ครับ” 
ผูก้าํกบั “ถึงแมว่้าเจา้จะมีขอ้ยุ่งยากมาบา้งแลว้   ในอดีตแต่บดัน้ีเจา้กไ็ดต้ั้งใจท่ีจะทาํใหดี้ท่ี 

สุดเพ่ือเป็นผูมี้เกียรติมีสจัจะ  มีความซ่ือตรงในการงานทั้งปวง  พร้อมท่ีจะปฏิบติัชอบดว้ย 
กาย  วาจา ใจ  ใ ช่หรือไม่” 
ผูส้มคัร “ใ ช่ครับ” 
ผูก้าํกบั “เจ้าไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้หรือวา่ เจา้พร้อมท่ีจะเขา้เป็นลูกเสือวิสามญั” 
ผูส้มคัร “ขา้ไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้” 
ผูก้าํกบั  “เจ้าเขา้ใจดีหรือไม่ว่าคาํว่า “บริการ” นั้นหมายความว่าตลอดเวลาเจา้จะตอ้งมีใจ

หนกัแน่นต่อผูอ้ื่นทุกคนและเจา้จะทาํดีท่ีสุดเพ่ือช่วยเหลือผูอ้ื่น  ถึงแมว่้าการช่วยเหลือนั้น
ไม่สะดวกหรือไม่เป็นท่ีพอใจ  หรือไม่เป็นท่ีปลอดภยัแก่ตวัเอง  และเจา้จะไม่หวงัส่ิงตอบ
แทนใด ๆ  ในการใหบ้ริการนั้น” 
ผูส้มคัร “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผูก้าํกบั  “เจ้าเขา้ใจหรือไม่ว่าการท่ีจะเป็นลูกเสือวิสามญันั้นเจา้กาํลงัจะร่วมอยู่ในคณะ
ลูกเสือท่ีตอ้งการจะช่วยเหลือเจา้  ใหส้ามารถปฏิบติัตามคติพจนข์องเราในเร่ืองการ
ใหบ้ริการแก่ผูอ่ื้น” 
ผูส้มคัร  “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผูก้าํกบั  “ถา้เช่นนั้นขา้ขอใหเ้จา้กล่าวคาํปฏิญาณของลูกเสือและพึงเขา้ใจไดด้ว้ยว่า  เจา้แปล
ความหมายของคาํปฏิญาณน้ีไม่ใ ช่อย่างเด็ก  แต่จะแปลอย่างผูใ้หญ่” 

ผูส้มคัร  (กา้วออกมาขา้งหนา้  เอามือซ้ายจบัธง  มือขวาแสดงรหสั) 
ลูกเสือในกองลูกเสือวิสามญัทุกคนแสดงรหสั 
ผูส้มคัร  “ดว้ยเกียรติของขา้  ขอ้สญัญาว่า 

ขอ้ 1 ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทุกเม่ือ 
  ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 
  คร้ันแลว้ผูก้าํกบัลูกเสือจบัมือลูกเสือวิสามญัใหม่ดว้ยมือซ้าย  และกล่าวว่า 
 ผูก้าํกบั  “ขา้ ฯ เช่ือเจา้ว่าดว้ยเกียรติของเจา้ เจา้จะปฏิบติัตามคาํปฏิบติัท่ีเจา้ใหไ้วแ้ลว้” 

ผูก้าํกบัลูกเสือวิสามญั  ติดแถบท่ีไหล่แก่ลูกเสือวิสามญัและมอบเคร่ืองหมายให ้ 
พร้อมกบักล่าววา่  ผูก้าํกบั  “แถบท่ีไหล่น้ีมีสามสี  คือสีเหลือง  สีเขียว  และสีแดง  สีเหล่าน้ี

เป็นสีของลูกเสือทั้งสามประเภทท่ีอยู่ในวงพ่ีนอ้งลูกเสือขา้ขอตอ้นรับเจ้ามาอยู่ดว้ย  ขอให้
สีทั้งสามน้ีจงเป็นเคร่ืองเตือนใจใหเ้จา้ระลึกถึงหนา้ท่ีของเจา้มีอยู่ต่อลูกเสือรุ่นนอ้งและ
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ขอใหเ้จา้ระลึกถึงความรับผิดชอบของเจา้ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือวิสามญัในการท่ีจะบาํเพ็ญ
ตนใหดี้ท่ีสุดท่ีจะเป็นตวัอย่างแก่ลูกเสือรุ่นนอ้งต่อไป” 

คร้ันแลว้ใหก้องลูกเสือวิสามญักา้วเขา้มาลอ้มรอบลูกเสือวิสามญัใหม่  จบัมือแลว้
กล่าวคาํตอ้นรับ 

หมายเหตุ ลูกเสือวิสามญัใหใ้ชไ้มง่้ามแทนไมพ้ลอง 
ขอ้ 300  พิธีมอบเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ 

 เคร่ืองหมายวูดแบดจ์ควรมอบในโอกาสท่ีมีการประชุมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือและ
ทุกคนท่ีมาควรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ  การประชุมผูบ้งัคบับญัชาน้ีอาจเป็นการประชุม
ประจาํปีหรือประชุมกลุ่มลูกเสือ  ซ่ึงทั้งน้ีแลว้แต่ตามโอกาสและความเหมาะสม  โดยท่ีการ
รับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์เป็นงานท่ีน่าภาคภูมิใจของผูไ้ดรั้บเป็นคร้ังแรก  ผูอ้าํนายการ
ลูกเสือจงัหวดัหรือผูเ้ป็นประธานควรกล่าวแสดงความยินดีในผลงานของผูท่ี้ไดรั้บ  ซ่ึงได้
ตรากตรําต่องานหนกัมาจนกระทัง่ไดรั้บเคร่ืองหมายน้ี  และในขณะเดียวกนั  ส่ิงใดท่ีไม่
ควรกล่าวกห็ลีกเลี่ยง  ผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองหมายน้ีแสดงว่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บการฝึกอบรม  สมตาม
ความมุ่งหมายของการเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแลว้ 

วิธีปฏิบติั  ผูท่ี้ไดรั้บเคร่ืองหมายวดูแบดจ์  ถอดผา้ผูกคอเดิมของตนออกเสียก่อน  สายบีดท่ีจะมอบ         
ใหแ้ก่ผูรั้บสวมใส่คอผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดัไวก้่อน  เฉพาะในกรณีท่ีผูอ้าํนวยการ
ลูกเสือจงัหวดันั้นไดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจ์แลว้ 
ผูรั้บเดินมาตรงหนา้ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั 
ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดัถอดสายบีดจากคอตนแลว้สวมใหเ้ป็นผูรั้บ  แลว้สมัผสัดว้ยมือ
ซ้ายแสดงความยินดีเป็นรายบุคคล  (แมจ้ะมีผูรั้บเป็นจาํนวนมากกต็าม)  ผูรั้บแสดงความ
เคารพตอบ  (วนัทยหตัถ)์ แลว้เคลื่อนไปยงัคนท่ี 2  คนท่ี 2 (ควรจะเป็นผูมี้อาวุโสรองลงมา
จากผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดั)  เป็นผูค้ลอ้งผา้ผูกคอ  (แบบกิลเวลล)์ ให ้ แลว้เคลื่อยไปยงั
คนท่ี 3 คนท่ี 3 (ควรเป็นผูอ้าวุโสรองจากคนท่ี 2)  เป็นผูส้วมห่วงผูกคอให ้ (ถา้ในกรณีท่ี
ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดัมิไดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจ์มาก่อนกม็อบบีดใหผู้รั้บรับไปสวม
เอง) 
 เม่ือไดรั้บเคร่ืองหมายครบทุกคนแลว้  ผูอ้าํนวยการลูกเสือจงัหวดักล่าวแสดงความ
ยินดีต่อท่ีประชุมอีกคร้ังหน่ึงและแจ้งใหท้ราบว่า  ผูไ้ดรั้บเคร่ืองหมายวูดแบดจ์แลว้นบัว่า
เป็นสมาชิกกลุ่มท่ี 1 ของกิลเวลล ์

 

ภาค 3  
เข็มลูกเสือสมนาคุณและธงลูกเสือ 

----------------- 
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ขอ้ 301 ชั้นเข็มลูกเสือสมนาคุณ 
 เข็มลูกเสือสมนาคุณ  เป็นรูปหนา้เสือประกอบวชิร  ตามแบบมี 4 ชั้นดงัต่อไปน้ี 
 1. ชั้นพิเศษ ทาํดว้ยทองประดบัเพชร 
 2. ชั้นท่ี 1 ทาํดว้ยทอง 
 3.ชั้นท่ี 2  ทาํดว้ยนาก 
 4. ชั้นท่ี 3  ทาํดว้ยเงิน 
ขอ้ 302 เง่ือนไขการให ้
 เง่ือนไขการใหเ้ข็มลูกเสือสมนาคุณ 

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  ช่วยเหลือกิจการลูกเสือรวมกนัเป็นคณะก็ใหเ้ข็มลูกเสือ 
สมนาคุณ  โดยทาํเป็นรูปชนิดตั้ง  และสาํหรับผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการ 
ลูกเสือเขา้ในเกณฑ ์ 302  กใ็หเ้ข็มลูกเสือสมนาคุณตามเกณฑส์าํหรับชั้นนั้น ๆ  ดว้ย 

ขอ้ 304  ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือเป็นประจาํหรือแสดงความจาํนงไวว้า่ 
จะบริจาคเงินทรัพยสิ์นเป็นการติดต่อกนัเม่ือไดบ้ริจาคเงินทรัพยสิ์นครบจาํนวนตามเกณฑ ์
ในขอ้ 302 แลว้  กใ็หเ้ข็มลูกเสือสมนาคุณได ้

ขอ้ 305  หนงัสือสาํคญั 
ใหมี้หนงัสือสาํหรับคู่กบัเข็มลูกเสือสมนาคุณแต่ละชั้นดว้ย 

ขอ้ 306 ประกาศอนุโมทนา 
การบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นช่วยเหลือกิจการลูกเสือ  ใหส้าํนกังานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติประกาศอนุโมทนาใหด้ว้ย 

ขอ้ 307  ธงลูกเสือ 
 ธงลูกเสือแบ่งออกเป็น 4 อย่าง ดงัต่อไปน้ี 
 1. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 2. ธงลูกเสือประจาํจงัหวดั 
 3. ธงประจาํกลุ่มหรือกงลูกเสือ 
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 4. ธงประจาํหมู่ลูกเสือ 
ขอ้ 308  ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจาํจงัหวดั  มีรูปลกัษณะขนาดตามท่ีบญัญติัไวใ้น 

พระราชบญัญติัธง  และธงดงักล่าวน้ีจะไดรั้บพระราชทานจากพระประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

ขอ้ 309  ธงประจาํกลุ่มหรือกองลูกเสือ  มีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ธงลูกเสือสาํรอง  ทาํดว้ยผา้สีเหลืองขนาด  90 x 60 ซม. มีครุยสีเขียวยาว 8 ซม. สามดา้น 

ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอกช่ือกลุ่มหรือกองลูก 

เสือ  ตวัอกัษรพิมพ์ธรรมดาสีเขียว  ขนาดพองาม  ยอดคนัธงทาํดว้ยโลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน 
 2. ธงลูกเสือสามญั ทาํดว้ยผา้สีเขียว  ขนาด 120 x 80 ซม. มีครุยสีเหลืองยาว  8 ซม.  สาม 

ดา้นตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอกช่ือกลุ่ม

หรือกองลูกเสือตวัอกัษรตวัพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม  ยอดคนัธงทาํดว้ยโลหะ
เป็นรูปวชิรสีเงิน 
3. ธงลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ทาํดว้ยผา้สีเหลืองหมูขนาด 120 x 80 ซม.  มีครุยสีเหลืองยาว 8 

ซม. สามดา้นตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอก

ช่ือกลุ่มหรือกองลูกเสือตวัอกัษรตวัพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม  ยอดคนัธงทาํดว้ย
โลหะเป็นรูปวชิรสีเงิน 
4. ธงลูกเสือวิสามญั  ทาํดว้ยผา้สีขาบ ขนาด 120 x 80 ซม.  มีครุยสีเหลืองยาว 7 ซม. สาม

ดา้นตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีเหลืองขนาด  40 x 25 ซม. ใตต้ราบอกช่ือกลุ่ม

หรือกองลูกเสือตวัอกัษรตวัพิมพ์ธรรมดาสีเหลืองขนาดพองาม  ยอดคนัธงทาํดว้ยโลหะ
เป็นรูปวชิรสีเงิน 

ขอ้ 310  ธงประจาํหมู่ลูกเสือ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือการลูกเสือสาํหรับเด็กชาย 
 

ภาค 4 
การฝึกอบรมผู้บังคบับัญชาลูกเสือและผู้ตรวจการลูกเสือ 

---------------------- 
ขอ้ 311  วตัถุประสงค ์
 การฝึกอบรมมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือผูต้รวจการลูกเสือ  มีความรู้กิจ 

การลูกเสือดีข้ึนสามารถถ่ายถอดใหก้บัลูกเสือ  ตลอดจนเขา้ใจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนตามหลกัการของลูกเสือ 

ขอ้ 312  โครงการอบรม 
 โครงการอบรมท่ีสมบูรณ์  มีดงัต่อไปน้ี 
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 1.  การฝึกอบรมผูก้าํกบั  รองผูก้าํกบัลูกเสือ 
 2. การฝึกอบรมผูก้าํกบักลุ่ม  และรองผูก้าํกบักลุ่มลูกเสือ 
 3. การฝึกอบรมผูต้รวจการลูกเสือ 
 4. การฝึกอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ (ความรู้เบ้ืองตน้) 

5. การฝึกอบรมวิชาผูก้าํกบัลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ 
6. การฝึกอบรมวิชาเทคนิคทางลูกเสือ 
7. การฝึกอบรมเฉพาะวิชา เช่น  ลูกเสือสมุทร  และลูกเสืออากาศ 
8. การฝึกอบรมคณะผูใ้หก้ารอบรม 

ขอ้ 313  การฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
 การฝึกบรมเพ่ือ 

1. ใหเ้ป็นผูมี้นํ้ าใจเหมาะสม  และอุปนิสัยท่ีจะเป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือท่ีดี  มีประสบกรณ์
กบักลุ่มลูกเสือและสามถัประสานงานกบัสมาชิกของกระบวนการลูกเสือ  รับและยึดมัน่ใน
คาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
2. ฝึกทกัษะเบื้องตน้  ถา้เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสาํรอง ใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถและ
ทดสอบลูกเสือสาํรองดาวดวงท่ี  2  ได ้ ละถา้เป็นผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือประเภทอื่นกใ็หเ้ป็น
ผูมี้ความสามารถสอนและทดสอบลูกเสือโทได ้
3. วิธีฝึกอบรมควรจะไดท้ดสอบปฏิบติัหนา้ท่ีในกลุ่มลูกเสือ  ถา้สามารถทาํควรจะได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีกบักลุ่มลูกเสืออ่ืน  ไม่ใ ช่กลุ่มลูกเสือท่ีตนจะไดรั้บแต่งตั้ง 

ขอ้  314  การอบรมวิชาผูก้าํกบัขั้นวูดแบดจ์ 
การอบรมวิชาผูก้าํกบัขั้นวูดแบดจ์  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือลูกเสือสาํรอง  ลูกเสือสามญั  
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และลูกเสือวิสามญั  แต่ละประเภท มีการอบรมดงัต่อไปน้ี  
1. การฝึกความรู้เบ้ืองตน้  เป็นการใหค้วามรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความมุ่งหมาย และระบบวิธีฝึก  
รู้จกัจดัแผนงานตลอดจนเทคนิคและทกัษะในการปฏิบติังานบา้งเลก็นอ้ย 
2. ภาค 1 (ขอ้เขียน) ผูส้มคัรจะตอ้งอ่านหนงัสือเก่ียวกบัการลูกเสือตามประเภทของตน  
แลว้จะตอ้งตอบคาํถามโดยเขียนตาม  การกระทาํในภาคน้ีจุดมุ่งหมายใหก้ารศึกษาตาํราต่าง 
ๆ  และถา้สามารถจดัใหมี้กลุ่มอภิปรายหรือมีท่ีปรึกษาไดก้ย่ิ็งดี  ภาคน้ีจะกระทาํก่อนหลงั
ภาค (ภาคปฏิบติั) ก็ได ้
3. ภาค 2 (ภาคปฏิบติั)  ผูส้มคัรตอ้งอยู่ค่ายพกัแรมตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้ และไดรั้บการฝึก
ภาคปฏิบติัตลอดจนการอบรมในหลกัการสาํคญัของลูกเสือ  และความรู้เทคนิคสาํหรับ
ลูกเสือตามประเภทของตน 
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4. ภาค 3 (ภาคนาํเอาความรู้ไปใช)้  ภายหลงัท่ีภาค 1, 2 แลว้ผูส้มคัรจะตอ้งนาํเอาความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมไปใชใ้นกองลูกเสือ  คร้ันแลว้จะมีผูต้รวจการ
ลูกเสือไปตรวจพิจารณาการฝึกอบรม 

      ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
       วนัท่ี 29 กนัยายน  พ.ศ. 2509 
        

       (ลงนาม)    ป่ิน  มาลากลุ 
            (ม.ล. ป่ิน  มาลากลุ) 
      ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
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