
ภาคผนวก 

ใบความรู้ 

การปฏิบตัติามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

1. ลูกเสือไดร้ับมอบหมายการงานใด ไดก้ระท าจนเป็นผลส าเร็จ  
2. แสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา ประมหากษตัริย ์เป็นนิจ  
3. บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกวนั (ยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง) 
4. จะตอ้งปฏิบติัตนต่อเพ่ือร่วมหมู่ ร่วมคณะของตน แลยงัมีเพ่ือต่างโรงเรียน ต่างอ าเภออีก 

(อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 คน) 
5. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะความไม่ถูกตอ้งเรียบร้อย 
6. ไดเ้คยช่วยเหลือชีวิตสตัวแ์ละมีความเตตาสงสารสตัว์ 
7. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะขดัค าสัง่บิดา มารดา ครู อาจารย  ์
8. ไมเคยหลกัเล่ียงงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้ท าร่วมกบัคนอ่ืน  
9. ไดส้ะสมเงินซ่ึงหาไดโ้ดยน ้ าพกัน ้ าแรง หรือไดอดออมจากท่ีบิดามารดาให้ไว ้ แลว้เกบ็

ฝากออมสินไวว้นัละ ...... บาท หรือสปัดาห์ละ ........ บาท 
10. เคยท าความผิดมาบา้ง แต่ไดก้ลบัตวักลบัใจปฏิบติัเป็นคนดีของบา้น ของโรงเรียนและ

ของสงัคม และจะไม่ท าในทางท่ีเส่ือเสียอีกเด็ดขาด 
อธิบาย  ค าปฏิญาณของลูกเสือเป็นถอ้ยค าท่ีกล่าวออกมาดว้ยความจริงใจ เพ่ือเป็นหลกัยดึ

เหน่ียวให้ลุกเสือปฏิบติัในส่ิงท่ีดีและถูกตอ้ง ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั คือ ค ามัน่สัญญา ท่ีลูกเสือให้ไว ้
แกผูบ้งัคบับญัชา ต่อหนา้แถว หรือในพิธีทางลูกเสือ เป็นหลบักสากลซ่ึงลูกเสือทุกประเทศปฏิบติั
เช่นเดียวกนัหมด ลูกเสือจะเป็นพลเมืองของชาติบา้นเมืองกโ็ดยอาศยัยดึหลกัค าปฏิญาณเป็นอุดมการณ์
น าไปปฏิบติัในชีวิต 

ค าปฏิญาณข้อ 1    “ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์” หมายถึง ลูกเสือตอ้งมี
ความเคารพ บูชา เทิดทูนไวด้ว้ยความช่ือสตัว์ จริงใจ เพราะชาติหมายถึงผืนแผ่นดินและประชาชนท่ีอยู่
ร่วมกนั มีธรรมเนียมประเพณี มีกฎหมายอนัเดียวกนัคุม้ครอง จึงควรปฏิบติัต่อชาติดงัน้ี 

1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
2. เคารพปฏิบติัตามค าสัง่และกฎหมายบา้นเมือง  
3. ประพฤติตนตามธรรมเนียมประเพณีนิยม 
4. รักคนในชาติและรักแผ่นดินถ่ินเกดิของตน 
 
 
 



ศาสนามีพระคุณแกเ่รา คือ ช่วยแนะน าสัง่สอนให้รู้ดีรู้ชอบ ละเวน้ความชัว่ ไม่เบียดเบียนกนั 
ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ ฉะนั้นลุกเสือจึงตอ้งเคารพและปฏิบติัต่อศาสนา ดงัน้ี 

1. ประพฤติปฏิบติักจิการของศาสนา 
2. เคารพเช่ืฟังปฏิบติัตามค าสอนโดยมิเลือกศาสนา  
3. ละเวน้การกระท าความชัว่ กระท าแต่ความดี 
4. ท าบุญบา้งในเวลาหรือโอกาสท่ีสะดวก 
พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุขของประเทศชาติ ทรงเป็นพระประมุขของคระลูกเสือแห่งชาติ 

และทรงเป็นม่ิงขวญัของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ลูกเสือต้องปฏิบติัดงัน้ี 
1. แสดงความเคารพสักการะต่อองค์พระประมุข และพระบรมฉายาลกัษณ์  
2. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการกระทบกระเทือนเส่ือมเสียพระเกยีรติคุณ  
3. ลูกเสือตอ้งช่วยป้องกนัมิให้คนอ่ืนกระท าการนั้นดว้ย 
ค าปฏิญาณ ข้อ 2 “ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ” การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเป็นเร่ืองส าคญั

ของลุกเสือสามญัท่ีพึงปฏิบติั ลู๔กเสือพึงช่วยเหลือดูแล มีใจเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น ลูกเสือกระท าได้
ทุกโอกาส เช่น ช่วยพ่อแม่ ครู อาจารย ์ช่วยเหลือโรงเรียนตลอดจนชุมชน  

ค าปฏิญาณ ข้อ 3 “ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ”  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปรียบเสมือน
ศีลของลูกเสือท่ีเป็นหลกัยดึเหน่ียวให้ลุกเสือประพฤติปฏิบติัในส่ิงดีงามตามกฎของลูกเสือ 10 อยา่งเคร่งครัด
โดยไม่หลีกเล่ียง 

กฎของลูกเสือมี 10 ขอ้ ดงัน้ี คือ 
1. ลูกเสือมีเกยีรติเช่ือถือได้ 
2. ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ  
3. ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น  
4. ลุกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกบัลุกเสืออ่ืนทัว่โลก 
5. ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย   
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์ 
7. ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ยอ่ท้อต่อความยากล าบาก  
9. ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
10. ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
 
 
 



ขอ้ 1 “ลูกเสือมีเกยีรติเช่ือถือได้”  คือเป็นผูมี้เกยีรติเป็นท่ีไวว้างใจของผูอ่ื้น เช่ือถือได ้ เม่ือกล่าว
ส่ิงใดออกไปแลว้ตอ้งรักษาสจัจะ ปฏิบติัเหมือปากพูดเสมอ เม่ือไดรั้บมอบหมายส่ิงใดตอ้งท าส่ิงนั้นให้เสร็จ
เรียบร้อยดว้ยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติก  าลงั ไม่เพิกเฉยหลีกเล่ียง 

ขอ้ 2  “ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ” 
หมายความว่า จะตอ้งมีความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษตัริยืดว้ยใจจริง ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนประเพณี และมีความซ่ือตรงต่อพ่อ แม่ ครู อาจารย ์
ผูบ้งัคบับญัชาและผูมี้พระคุณ 

ขอ้  3  “ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น”  หมายความว่า จะตอ้ง
พยายามท าประโยชน์แกผู่อ่ื้น เตรียมพร้อมเสมอท่ีจะช่วยชีวิตผูอ่ื้นให้รอดพน้จากอนัตราย 

ขอ้  4  “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกบัลุกเสืออ่ืนทัว่โลก” หมายถึง ลูกเสือ
จะตอ้งเป็นผูโ้อบออ้มอารีแกค่นทัว่ไปโดยไม่เลือกชาติหรือชั้นวรรณะ โดยถือว่าเป็นพ่ีน้องกนัทัว่โลก 

ขอ้  5  “ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย”  หมายความว่า เป็นผูมี้กริิยาวาจาสุภาพแกบุ่คคลทัว่ไป 
โดยเฉพาะเด็กและคนชรา 

ขอ้  6  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว์”  หมายถึง  เป็นผูมี้จิตใจเมตตากรุณา ไม่ฆ่า ไม่
ทรมานสตัว ์เม่ือเจ็บป่วยตอ้งดูแลรักษา ถา้เป็นสตัวท่ี์ใชง้านกพ็ยายามใชแ้ต่พอสมควร และให้สตัวน์ั้นไดรั้บ
ความสบายพอสมควร 

ขอ้  7  “ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ”  หมายความว่า 
ลูกเสือจะตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัตามค าสัง่โดยไม่ลงัเลใจ กระท าดว้ยความเต็มใจเขม้แขง้ 

ขอ้  8   “ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก”  หมายถึง เป็นผูมี้ความยิ้มแยม้แจ่ม
ใจ ไม่บ่น ไม่ยอ่ท้อต่อความยากล าบาก แมจ้ะพบอุปสรรคกต็้องฟันฝ่าและอดทน  

ขอ้  9  “ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์”  หมายความว่า ลูกเสือจะตอ้งเป็นผูรู้จกัประหยดั รู้จกัเกบ็หอม
รอมริบ ใชจ่้ายอยา่งประหยดั ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และรู้จกัรักษาทรัพยส่ิ์งของทั้งของ
ตนเองและผูอ่ื้น 

ขอ้  10  “ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย วาจา ใจ”  หมายความว่า ลูกเสือจะตอ้งประพฤติตนดี
งาม วาจาเรียบร้อย มีจิตใจสะอาด มีความละอายต่อบาปและเกรงกลวัความชัว่ มีสติเหน่ียวร้ังไม่ยอมประท า
ส่ิงผิด  

 

 
 


