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 วันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะในแวดวง
การศึกษา เนื่องจากวันท่ี 1 กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซ่ึงประชาชนคนไทยทุกคน
ควรร่วมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีได้ทรง
สถาปนากิจการลูกเสือไทยข้ึนเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้ยึดถือวันท่ี 1 กรกฎาคม 
ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซ่ึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินสวนสนามของลูกเสือ ณ 
สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ หรือลานพระบรมรูปทรงม้า เป็นประจําทุกปี ซ่ึงในแต่ละปีจะมีลูกเสือท้ังใน
ส่วนกลางและปริมณฑลมาร่วมเดินสวนสนาม เพ่ือแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคําปฏิญาณ ต่อองค์พระ
ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 
 และเม่ือกล่าวถึงวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติแล้ว ผมขอกล่าวถึงประวัติลูกเสือโลก และลูกเสือไทยต่อเลย
แล้วกันครับ เพ่ือเป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 และเหตุผลท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งก็
คือ กิจการลูกเสือนั้น สามารถสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนไทยได้มากเพียงใด ประวัติลูกเสือโลกและลูกเสือไทย
เป็นอย่างไรบ้าง โปรดอ่านในย่อหน้าถัดไปครับ 
 ลูกเสือได้กําเนิดครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ.2450 โดยท่านลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ กิจการลูกเสือ
ในยุคแรกมีจุดประสงค์เพ่ือเตรียมคนไว้เป็นทหาร หลายประเทศท่ีไม่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร จึงได้จัดให้มี
ลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษบ้าง  หลังจากนั้นไม่นานกิจการลูกเสือก็ได้แพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในปี พ.ศ.2451 ลอร์ด บาเดน เพาเวลล์ ได้แต่งหนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือข้ึนมาเล่มหนึ่ง                       
มีชื่อว่า Scouting For Boys และคําว่า "Scout" จึงใช้เป็นคําเรียกผู้ท่ีเป็นลูกเสือซ่ึงมีความหมายมาจาก 

    
S  ย่อมาจาก   Sincerity แปลว่า  ความจริงใจ     
C  ย่อมาจาก   Courtesy แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน 
O  ย่อมาจาก   Obedience     แปลว่า  การเชื่อฟัง 
U  ย่อมาจาก   Unity  แปลว่า  ความเป็นใจเดียวกัน 
T  ย่อมาจาก   Thrifty  แปลว่า  ความประหยัด  
 

และในปีนี้เอง ได้มีการจัดต้ังกองลูกเสือข้ึนเป็นกองแรกในประเทศอังกฤษ ซ่ึงกิจการลูกเสือได้แพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว จนต่อมาในปี พ.ศ.2452 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ท่ี 1 ทรงรับอุปถัมภก เม่ือประเทศสหรัฐอเมริกาเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของลูกเสือ จึงได้ก่อต้ังกองลูกเสือข้ึนเป็นประเทศท่ี 2 



ต่อมาใน พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ               
ให้จัดต้ังกองเสือป่าข้ึน เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทย
รู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู  

เม่ือกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้าม่ันคงดีแล้วพระองค์จึงทรงพระราชดําริว่า ควรจะได้มีการอบรมของ
เสือป่าด้วย ดังนั้นในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดต้ังลูกเสือข้ึนในประเทศไทยนับเป็น
ประเทศท่ี 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดต้ังกองลูกเสือของตนข้ึน ลูกเสือ
กลายเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันท่ัวโลก เป็นสื่อผูกมิตรไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ 10 ประการ  
ผูกสัมพันธ์กันไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดท้ังสิ้น ถือว่าลูกเสือท่ัวโลกเป็นพ่ีน้องกันหมด 

ลูกเสือกองแรกของไทยต้ังข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเรียก "ลูกเสือกรุงเทพฯ ท่ี 1" ต่อมาขยายตัว
ออกไปจัดต้ังท่ีโรงเรียนหรือสถานท่ีใดสุดแต่สภากรรมการคณะลูกเสือแห่งงชาติจะเห็นสมควร เด็กท่ีจะเป็นลูกเสือ
จะต้องทําพิธีเข้าประจํากอง กล่าวคําปฏิญาณตนตามคําม่ันสัญญานั้น พระองค์ผู้ทรงให้กําเนิดลูกเสือได้
พระราชทานคําขวัญไว้ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือไทยเลื่องลือไปยังนานาชาติว่า "พระเจ้า
แผ่นดินสยามทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างย่ิง" ถึงกับกองลูกเสือท่ี 8 ของประเทศอังกฤษ ได้มีหนังสือ
ขอพระราชทานนามนามลูกเสือกองนี้ว่า "กองลูกเสือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม" พระองค์ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ตามความประสงค์ ลูกเสือกองนี้ติดเครื่องหมายช้างเผือกท่ีแขนเสื้อท้ังสองข้าง
และยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง
ฟ้ืนฟูอีก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติข้ึนครั้งแรกในบริเวณพระราชอุทยาน           
สราญรมย์เม่ือ พ.ศ.2470 จากนั้นได้จัดให้มีการอบรมลูกเสืออีกหลายรุ่นกระท่ังถึงปี พ.ศ.2475  เป็นปีสุดท้ายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว กิจการลูกเสือได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วย สมัยนั้นได้ช่วยบําเพ็ญประโยชน์แก่
ข้าราชการ ทหาร ในการปราบจลาจล รัฐบาลจึงจัดต้ังหน่วยยุวชนทหารฝึกวิชาทหารข้ึนโดยรับเด็กท่ีได้เป็นลูกเสือ
มาแล้ว ส่วนกิจการลูกเสือก็ขยายให้กว้างขวางข้ึน มีการจัดต้ังกองลูกเสือเหล่าเสนาและลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาข้ึน
โดยฝึกร่วมกับยุวชนทหารการลูกเสือจึงซบเซาลงบ้างในยุคนี้ 

ปี พ.ศ.2490 ทางราชการได้ฟ้ืนฟูกิจการลูกเสืออีกครั้ง มีการจัดชุมนุมของลูกเสือแห่งชาติ ส่งเจ้าหน้าท่ีใน
กองการลูกเสือไปเข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือตามมาตรฐานสากล และตามแบบนานาประเทศตามลําดับ             
มีพระราชบัญญัติลูกเสือใช้บังคับโดยคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหาร วัตถุประสงค์ของขบวนการลูกเสือ
ได้รับการปรับปรุงและเน้นให้เห็นชัดเจนรัดกุมยิ่งข้ึน มีความว่า "คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มี
ความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสุขและความม่ันคงของประเทศชาติ" 

แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงสวรรคตแล้วก็ตาม พระราชอนุสรณ์กิจการลูกเสือของ
พระองค์ท่านได้พัฒนารุ่งเรืองมาตามลําดับจนเป็นกิจการท่ีสร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงของประเทศให้ขจร
ขจายเป็นท่ีรู้จักของนานาประเทศท่ัวโลก และเพ่ือเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านทางราชการจึงได้กําหนดให้                
วันท่ี 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" 



ประเภทของลูกเสือไทย  
ลูกเสือสํารอง : อายุ 8-11 ปี เทียบชั้นเรียน ป.1 - ป.4 มีคติพจน์คือ ทําดีท่ีสุด (DO YOUR BEST) 
ลูกเสือสามัญ : อายุ 12-13 ปี เทียบชั้นเรียน ป.5 - ป.6 มีคติพจน์คือ จงเตรียมพร้อม (BE PREPARED) 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : อายุ 15-17 ปี เทียบชั้นเรียน ม.1 - ม.3 มีคติพจน์คือ มองไกล (LOOK WIDE) 
ลูกเสือวิสามัญ : อายุ 17-23 ปี เทียบชั้นเรียน ม.4 - ม.6 มีคติพจน์คือ บริการ (SERVICE) 
ลูกเสือชาวบ้าน : อายุ 15-18 ปี มีคติพจน์คือ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ 
ส่วนผู้หญิงให้เรียกว่า "เนตรนารี" และแบ่งประเภทเหมือนลูกเสือ 

 
คําปฏิญาณของลูกเสือ 

"ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า" 
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเม่ือ 
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 

 
กฎของลูกเสือ 

ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าท่ีกระทําตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเม่ือ 
ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกับลูกเสือท่ัวโลก 
ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
ข้อ 6 ลูกเสือมีความเตตากรุณาต่อสัตว์ 
ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 
ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความลําบาก 
ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 
ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 
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