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กฎและค าปฏญิาณของลูกเสือสามัญ 
ค าปฏิญาณลูกเสือสามญั 
  ค าปฏิญาณ  คือ ค ำมัน่สัญญำของลุกเสือกท่ีจะตอ้งยดึถือและปฏิบติัดว้ยควำมจริงใจ เพ่ือเป็น
หลกัให้ลูกเสือไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีดีและถูกต้อง 

ค ำปฏิญำณของลูกเสือ มี 3 ขอ้ คือ 
  “ดว้ยเกยีรติของขำ้ ขำ้สญัญำว่ำ 
  ขอ้ 1   ขำ้จะจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย์ 
  ขอ้ 2 ขำ้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
  ขอ้ 3 ขำ้จะปฏิบติัตำมกฎของลูกเสือ 
  ลูกเสือตอ้งกล่ำวค ำปฏิญำณไดถู้กตอ้ง เขำ้ใจควำมหมำยและปฏิบติัตำมได ้เพ่ือควำมเห็น
พลเมืองดีของประเทศชำติ 
  ค ำปฏิญำณ ขอ้ 1  ขำ้จะจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย์ หมำยถึง  ลูกเสือทุกคน
ตอ้งมีควำมจงรักภกัดี เคำรพบูชำ และเทิดทูนไวซ่ึ้ง ชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์ดงัน้ี 
  ชำติ  หมำยถึง ประชำชนท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ มีควำมเช่ือถือในเร่ืองเช้ือชำติ ศำสนำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และอยูใ่นกำรปกครองรัฐบำลเดียวกนั  
  ชำติไทย มีธง ไตรรงค์เป็นเคร่ืองหมำยแทนชำติ 
  ธงชำติ  เป็นส่ิงท่ีต้องเคำรพ ลูกเสือทุกคนตอ้งแสงควำมเคำรพธงชำติ และไม่กระท ำกำรใด
  ท่ีแสดงกำรลบหลู่ เช่น ท ำส่วนใดส่วนหน่ึงของธงตกพ้ืนดิน น ำธงไปปูพ้ืน เช็ดส่ิงของ หรือ เหยียบย  ำ่ 
เป็นตน้ 
  วิธีการแสงความจงรักภักดีต่อชาติ 
  ลูกเสือแสงควำมจงรักภกัดีต่อชำติได ้โดยกำรปฏิบติัตนให้เป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตำมระเบียบ 
แบบแผน และกฎหมำยของบำ้นเมือง ประพฤติตนตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ช่วยเหลือผูอ่ื้นตำม
ควำมสำมำรถ และไม่กระท ำกำรใดๆ อนัจะน ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียต่อชำติ 
  ศาสนา 

ลูกเสือจะนบัถือศำสนำใดกไ็ด ้เพรำะศำสนำทุกศำสนำสอนให้เป็นคนดี รู้จกัผิดชอบชัว่ดี ละ
เวน้ควำมชัว่ ไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั ประพฤติชอบดว้ยกำย วำจำ และใจ ลูกเสือตอ้งแสดงควำมเคำรพ เช่ือ
ฟัง และปฏิบติัตำมค ำสอนของศำสนำ ไม่แสดงกำรลบหลู่ หรือเหยยีดหยำมศำสนำอ่ืน 

พระมหากษัตริย์ 



 พระมหำกษตัริยท์รงเป็นพระประมุขของประเทศ และทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชำติ ทรงเป็นม่ิงขวญัของประชำชนชำวไทย เป็นท่ีรวมควำมสำมคัคีของคนทั้งชำติ เรำสำมำรถแสดงควำม
จงรักภกัดีไดโ้ดยกำรประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของชำติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี ได้ถูกต้องในโอกำส
อนัควร 

ค าปฏิญาณ ข้อ 2 ขำ้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
กำรบ ำเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเป็นหลกัส ำคญัของลุกเสือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท ำให้ลูกเสือไดรั้บกำร

ยกย่องจำกประชำชนทัว่ไป  
แหล่งท่ีลูกเสือจะบ ำเพญ็ประโยชน์นั้น ควรเร่ิมจำกส่ิงท่ีใกลต้วักอ่น แลว้ค่อยขยำยออกไป 

คือ 
1. บำ้น ลูกเสือควรช่วยผูป้กครองท ำงำนบำ้นทั้งหลำยำ เช่น เกบ็กวำดท ำควำมสะอำด จดั

ของให้มีระเบียบ ตดัหญำ้ในสนำม ท ำอำหำร ซกัผำ้ รีดผำ้ ลำ้ยถว้ยชำม เป็นต้น  
2. โรงเรียนหรือท่ีตั้งกองลูกเสือ ลูกเสือควรช่วยท ำงำนในห้องเรียนและโรงเรียนท ำงำนเป็น

หมู่คณะร่วมกบัผูอ่ื้น มีควำมรับผิดชอบร่วมกนั  
3. บริเวณใกลชิ้ดกบัโรงเรียน กองลูกเสือของเรำส่วนใหญ่อยูใ่นโรงเรียนและโรงเรียนกอ็ยู่

ในบริเวณวดั หรือใกลชิ้ดวดั ลูกเสือจึงควรบ ำเพญ็ประโยชน์ในบริเวณวดัโดยสม ่ำเสมอ  
4. กำรป้องกนัอุบติัเหตุ และช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุ อำจจะเร่ิมจำกกำรเกบ็กระป๋อง

เหล่ำ หรือของเล่นท่ีเกะกะ เพ่ือไม่ให้ผูอ่ื้นสุดุดหกลม้ลง หรือกำรเกบ็เศษแกว้ท่ีอยูข่ำ้งถนน เพ่ือไม่ให้ผูอ่ื้นเป็น
อนัตรำย 

5. กำรช่วยเหลือผูส่้วนรวมและงำนกำรกุศล ลูกเสือมกัไดร้ับค ำขอร้องให้ช่วยเหลืองำน
ส่วนรวมเนืองๆ เพรำะลุกเสือมีระเบียบวินยั และเต็มใจท่ีจะบ ำเพญ็ประโยชน์เพ่ือชุมชน นอกจำกน้ีปกระชำ
ชนกนิ็ยมยกย่องกำรปฏิบติังำนของลูกเสือ ละให้ควำมร่วมมือยำ่งดี เช่น งำนกำชำด งำนแข่งขนักฬีำ เป็นต้น  

ค าปฏิญาณ ข้อ 3   ขำ้จะปฏิบติัตำมกฎของลูกเสือ 
ค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือเป็น “ศีล” ของลูกเสือเป็นกฎหลกัยดึเหน่ียวให้ลูกเสือปฏิบัติแต่

ส่ิงท่ีดีงำม ลูกเสือทุกประเทศจะปฏิบติัเช่นเดียวกนัหมด ถือว่ำเป็นหลกัสำกล ลูกเสือจะเป็น พลเมืองดีของชำติ
บำ้นเมืองได ้กโ็ดยยดึอำค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือน้ี ไปปฏิบติัในชีวิตประจ ำวนัอยำ่งจริงจงัและสม ่ำเสมอ 
และอยำ่ลืมว่ำเม่ือเรำปฏิบติัไดแ้ลว้กเ็ชิญชวนเพ่ือนๆ น้องๆ ให้ปฏิบติัตำมเรำดว้ย กจ็ะท ำให้ลูกเสือประสบ
ผลส ำเร็จในชีวิต เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ลูกเสือจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีช่วยสร้ำงชำติให้มัน่คง ท ำให้สงัคมท่ีอยู่รอบตวั
เรำมีควำมสุข น่ำอยู่ 

กฎของลุกเสือสามญั 



กฎของลูกเสือมี 10 ขอ้ ซ่ึงลูกเสือจะตอ้งท่องและจ ำให้ได ้รู้ควำมหมำและน ำไปปฏิบติัจนเกดิ
เป็นนิสยั ดงัน้ี 

ข้อ 1   ลูกเสือมีเกยีรติ เช่ือถือได้ 
หมำยถึง  ลูกเสือเป็นผูมี้เกยีรติ เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้ำงใจของผูอ่ื้น เม่ือไดป้ฏิญำณหรือกล่ำว

ส่ิงใดออกไปแลว้ ต้องรักษำค ำมัน่สญัญำ ปฏิบติัตำมท่ีไดพู้ดไว ้เม่ือไดรั้บมอบหมำยให้ท ำงำนส่ิงใด ตอ้ง
ปฏิบติัให้เต็มควำมสำมำรถ ดว้ยควำมตั้งใจ ซ่ือสตัยแ์ละส ำเร็จสมท่ีไดรับควำมเช่ือถือและไวว้ำงใจ 

ข้อ 2  ลูกเสือมีควำมจงรักภกัดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์และซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ  
หมำยถึง  ลูกเสือต้องแสดงควำมเคำรพต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริยอ์ยำ่งจริงใจ ประพฤติ

ตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตำมกฎหมำย ประเพณี ยอมเสียสละทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ และทรัพยสิ์นเม่ือมีโอกำส 
มีควำมช่ือตรงต่อบิดำ มำรดำ ครูอำจำรย ์ผูบ้งัคบับญัชำลูกเสือและผูมี้พระคุณ  

ข้อ 3   ลูกเสือมีหนำ้ท่ีกระท ำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
หมำยถึง ลูกเสือจะตอ้งเตรียมพร้อมส ำหรับท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือท ำประโยชน์ให้แกผู่อ่ื้น

ตำมควำมสำมำรถ 
ข้อ 4   ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพ่ีน้องกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
หมำยถึง  ลูกเสือต้องมีควำมโอบออ้มอำรี เอ้ือเฝ้ือเผ่ือแผ่ต่อคนทัว่ไป ไม่เลือกชั้นวรรณะหรือ

เช้ือชำติ ประพฤติปฏิบติักบัคนทัว่ไปเหมือนกบัว่ำเป็นพ่ีน้องกนั 
ข้อ 5   ลูกเสือเป็นผูสุ้ภำพเรียบร้อย 
หมำยถึง ลูกเสือเป็นผูมี้กริิยำวำจำสุภำพ ไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งกำย ค ำพูดและกำรแสดงออก 

ประพฤติตนให้เหมำะสมกบักำลเทศะ ไม่แสดงกริิยำดูหม่ินหรือเหยยีดหยำมผูอ่ื้น 
ข้อ 6   ลูกเสือมีควำมเมตตำกรุณำต่อสตัว์ 
หมำยถึง  กำรไม่ท ำร้อยหรือทรมำนสตัว ์เม่ือพบสตัวท่ี์เจ็บป่วย หิวโหย หรือไดร้ับกำร

ทรมำน เช่น ตกน ้ ำ ลูกไมท้บั ฯลฯ ถำ้ช่วยเหลือไดก้ต็้องช่วยเหลือทนัที โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งสตัวเ์ล้ียง ตอ้งดูแล
เอำใจใส่ให้อำหำรและท่ีอยู่อำศยัให้เหมำะสม 

ข้อ 7  ลูกเสือเช่ือฟังค ำสัง่ของบิดำมำรดำและผูบ้งัคบับญัชำดว้ยควำมเคำรพ 
หมำยถึง  ลูกเสือต้องเป็นผูท่ี้อยูใ่นโอวำทของบิดำมำรดำ ไม่ด้ือร้ัน ปฏิบติัตำมค ำสัง่สอนของ

บิดำมำรดำ และผูบ้งัคบับญัชำดว้ยควำมเคำรพ กำรเคำรพเช่ือฟังบิดำมำรดำและผูบ้งัคบับญัชำ นอกจำกไดช่ื้อ
ว่ำฝึกกำรสร้ำงวินยัให้ตนเองแลว้ ยงัไดช่ื้อว่ำเป็นผูก้ตญัญูต่อผูมี้พระคุณอีกดว้ย 

ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่ำเริงและไม่ย่อทอ้ต่อควำมยำกล ำบำง 
หมำยถึง  ลูกเสือเป็นผูมี้ควำมร่ำเริงยิม้แยม้ แจ่มใจ มีควำมอดทนต่อควำมยำกล ำบำก และ

ท ำงำนจนประสบควำมส ำเร็จ 
ข้อ 9   ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 



หมำยถึง  ลูกเสือจะตอ้งเป็นผูรู้้จกัประหยดั เกบ็หอมรอบริบ ไม่ใชจ่้ำยฟุ่มเฟ่ือย ไม่ปล่อยให้
เสียเวลำไปโดยไม่มีประโยชน์ 

ข้อ 10   ลูกเสือประพฤติชอบดว้ย กำย วำจำ ใจ  
หมำยถึงลูกเสือตอ้งประพฤติปฏิบติัแต่ในส่ิงท่ีดี ทั้งกำรกระท ำ ค ำพูดและจิตใจ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น มีใจเอ้ือ
เฝ้ือเผ่ือแผ่ ช่วยเหลืองำนคนอ่ืนปละปฏิบติัตนเป็นตวัอยำ่งท่ีดีแกค่นทัว่ไป 


