
เนือ้หา 
1.ประวัตกิารเร่ิมกิจการลูกเสือส ารอง 

 ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ หรือท่ีคนทั่วไปเรียกท่านว่า บี.
พี. เป็นชาวองักฤษ เห็นว่าเด็กเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีจะ
ท าประโยชน์ให้แกส่่วนรวมได ้จึงไดน้ าเด็กจ านวน 20 คน ไป
ทดลองอยูค่่ายพกัแรมท่ีเกาะบราวน์ซี ซ่ึงเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้
เกาะองักฤษเม่ือ พ.ศ. 2450 ปรากฏว่าไดรั้บผลดี จากนั้นจึงได้มี
การจัดตั้ งกองลูกเสือ ซ่ึงถือว่าเป็นการเร่ิมต้นของการลูกเสือ
โลก 
 บี.พี. เห็นว่ามีเด็กจ านวนมากท่ีมีอายุยงัไม่ถึงเกณฑ์ท่ี
เป็นลูกเสือสามญัได้ จึงจ าเป็นจะต้องตั้ งกองลูกเสือส ารองข้ึน
เป็นคร้ังแรกในประเทศองักฤษ เม่ือปี พ.ศ. 2459  เพ่ือฝึกอบรม

เด็กท่ีมีอายรุะหว่าง 8 - 11 ปี ให้มีความรู้เก ีย่วกบันิยายเร่ืองเมาคลี 
 ความรู้เก ีย่วกบันิยายเร่ืองเมาคลีท่ีมีฝูงหมาป่าท่ีฉลาดว่องไวมีไหวพริบ มีวินัย เป็นนักสอดแนม เช่ือ
ฟังหัวหน้า  โดย บี .พี เรียกลูกเสือท่ีร่วมกนัท างานในกองลูกเสือส ารองว่า “แพ๊ค”ส่วนค าว่า “ลูกเสือ” 
หมายถึง นกัสอดแนม ซ่ึงสามารถพิสูจน์ตนเองว่าเป็นคนเกง่ท่ีสุด จนไดร้ับฉายาว่า “หมาป่า” 
 

ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
1.  พระราชประวัติของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงเป็น
พระมหากษตัริยล์ าดบัท่ี 6 แห่งพระบรมราชวงศจ์กัรีทรงเป็น
พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว
และสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราช
ชนนีพนัปีหลวง  พระนามเดิม สมเด็จพระนางเจา้เสาวภา
ผ่องศรี  เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัเสาร์ท่ี  1  มกราคม พ.ศ. 
2423 ไดร้ับพระราชทานพระนามว่า“สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ
เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ”  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2437  ทรงไดร้ับ
สถาปนาเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร” พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัเม่ือ

วนัท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2453  ขณะนั้นทรงมีพระชนมายไุด้  30  พรรษา  และเสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี  
26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2468 

 



ลูกเสือส ารอง   ประเทศไทยไดจ้ดัตั้งกองลูกเสือส ารองข้ึน เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2501 โดยเด็กท่ีจะเป็นลูกเสือ
และเนตรนารีส ารอง จะตอ้งมีอายตุั้งแต่ 8 - 11 ปี และสมคัรเขา้รับการฝึกอบรมให้มีระเบียบ          มีวินัย 
ฉลาด ว่องไว รู้จักการสงัเกต  จดจ า เช่ือฟังหัวหนา้ มีความสามคัคีและร่วมกนัท างานเป็นหมู่คณะ (ลูกเสือ
ส ารองให้หมายถึงเนตรนารีส ารองดว้ย ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.3 ) ลูกเสือส ารองมีหมู่ละ 4 - 6 คน การเขา้แถว ให้
นายหมู่ยนืเป็นคนแรกต่อดว้ยลูกหมู่ เขา้แถวไปทางซา้ย และให้รองนายหมู่ยนืเป็นคน  
สุดทา้ย 

 
2. ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือส ารอง 
 การเป็นลูกเสือและเนตรนารีส ารอง จะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 
 1. ท าให้ร่างกายแข็งแรง 
 2. มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 
 3. รู้จกัช่วยงานบา้น 
 4. มีความสนุกสนาน 
 5. รู้จกับ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์  
 6. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 7. มีความคิดริเร่มสร้างสรรค์ 
 8. รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3. เคร่ืองหมายลูกเสือส ารอง 
 

    1) เคร่ืองหมาย 
ท าดว้ยผา้สีกรมท่ารูปไข่ยาว 4 เซนติเมตร กวา้ง 3.5 เซนติเมตร มี

รูปหนา้เสือ และค าว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองขลิบริมสีกรมท่าให้ติดท่ี  
อกเส้ือดา้นซา้ยเหนือกระเป๋า 
 

 

 
2) เคร่ืองหมายหมู่ 

 ท าดว้ยผา้สีตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก  าหนด รูป
สามเหล่ียมด้านเท่า ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร ติดท่ีแขนเส้ือใต้ตะเข็บ
ไหล่ซา้ย 1 เซนติเมตร ให้มุมแหลมช้ีข้ึน 
3) ช่ือกลุ่มหรือกอง 



ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาว 7 เซนติเมตร กว ้าง 1.5 
เซนติเมตร ขลิบสีขาวช่ือกลุ่มหรือกอง  ต่อท่ีแขนเส้ือข้างขวาใต้ตะเข็บ
ไหล่ 
4) เลขกลุ่มและเลขกอง 

 ท าด้วยผา้สีแดง รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร 
ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิก เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 เซนติเมตรอยู่ข้างบน 
และเลขกองสีขาวสูง 1 เซนติเมตรอยู่ข้างล่าง ติดใต้เคร่ืองหมายช่ือกลุ่ม
หรือกอง 
5) เคร่ืองหมายนายหมู่และรองนายหมู่ 
 ท าด้วยแถบผา้สีเหลืองกวา้ง 1 เซนติเมตร ติดรอบแขนเส้ือข้าง
ซา้ย เหนือปลายแขนเส้ือ 5 เซนติเมตร นายหมู่ติด 2 แถบ เวน้ระยะห่าง
ระหว่างแถบ 1 เซนติเมตร รองนายหมู่ติด 1 แถบ 

 

 

4. เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง 
 

 
 

 
 

 
 

                    เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง    เคร่ืองแบบเนตรนารีส ารอง 

 
เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง   ประกอบดว้ย 
 1. หมวกทรงกลมมีกระบังหน้าหมวก ท าด้วยผา้สีกรมท่า ตัวหมวกเยบ็ด้วยผา้ 6 ช้ิน แนวตะเข็บ
ระหว่างช้ินและขอบหมวกโดยรอบทาบดว้ยดา้ย หรือไหมถกัสีเหลือง เม่ือเข้าพิธีประจ ากองแลว้ มีตราหน้า
หมวกรูปหนา้เสือ และอกัษรใตห้นา้เสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองบนผา้สีกรมท่า  ขลิบริมสีกรมท่า           รูปไข่ 
ยาว 4 ซม. กวา้ง 3.5 ซม. 
 2. เส้ือแขนสั้น แบบและสีตามท่ีผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก  าหนด ให้สอดชายเส้ืออยู่
ภายในกางเกง 

 




 3. ผา้ผูกคอรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ดา้นฐาน 90 ซม. ดา้นตั้ ง 65 ซม. สีตามท่ีผูบ้ังคับบัญชาลูกเสือ แต่
ละโรงเรียนก  าหนด และมีห่วงซ่ึงไม่ใช่ห่วงกลิเวลล ์สวมผา้ผูกคอ 
 4. กางเกงขาสั้นแบบและสีตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก  าหนด 
 5. เข็มขัดหนังสีน ้ าตาล กวา้งไม่เกนิ 3 ซม. หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนตราคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ภายในกรอบช่อชยัพฤกษ ์
 6. ถุงเทา้ รองเทา้ ชนิดและสีตามท่ีผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก  าหนด 


