
เนื้อหา 
 

ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสือ 
 
 

 1.  ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั 

 ค าปฏิญาณ  เป็นถอ้ยค ำท่ีกล่ำวออกมำดว้ยควำมจริงใจ  เพ่ือเป็นหลกัยึดเหน่ียวให้ลูกเสือปฏิบัติใน
ส่ิงท่ีดีและถูกต้อง  ค ำปฏิญำณของลูกเสือสำมญั  คือ  ค ำมัน่สัญญำท่ีลูกเสือสำมญัทุกคนจะต้องให้ไวแ้ก ่
ผูบ้งัคับบัญชำ  ต่อหน้ำแถวในพิธีเข้ำประจ ำกอง  หรือพิธีกำรของลูกเสือ  เป็นถอ้ยค ำท่ีกล่ำวออกมำด้วย
ควำมจริงใจและสมคัรใจ  ค ำกล่ำวน้ีส ำคญัอยำ่งยิง่ในชีวิตกำรเป็นลูกเสือเพรำะเม่ือกล่ำวแลว้จะต้องปฏิบัติ
ตำมให้ได ้ เป็นกำรส่งเสริมให้ลูกเสือรักเกยีรติของตน  เพ่ือควำมเป็นพลเมืองดีของชำติ  โดยอำศยัหลกัค ำ
ปฏิญำณเป็นอุดมกำรณ์น ำไปปฏิบติัในชีวิต  ดงัน้ี 
 
 ดว้ยเกยีรติของขำ้  ขำ้สญัญำว่ำ 
 ขอ้  1  ขำ้จะจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษตัริย  ์
 ขอ้  2  ขำ้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
 ขอ้  3  ขำ้จะปฏิบติัตำมกฎของลูกเสือ 
 
  

ความหมายของค าปฏิญาณ 
 

 ข้อ  1  “ข้าจะจงรักภักดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัริย์” 
 หมำยถึงลูกเสือจะต้องมีศรัทธำ  มีควำมเช่ือมัน่ในชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษตัริยข์องตน  ซ่ึง
แสดงออกด้ว ยกำ รประพฤติป ฏิบัติ ในแนวทำง ท่ี ถูกต้อง เหมำะสมเ ทิดทูนสถำบันชำ ติศำสนำ  
พระมหำกษตัริยด์ว้ยควำมซ่ือสตัย ์ โดยปฏิบติัสถำบนัทั้งสำม  ดงัน้ีคือ 
 ชาติ  หมำยถึง  กลุ่มชนท่ีมีควำมรู้สึกในเร่ืองเช้ือชำติ  ศำสนำ  ประวติัศำสตร์  ควำมเป็นมำ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมอย่ำงเดียว  หรืออยู่ภำยใต้กำรปกครองของรัฐบำลเดียวกนั  ชำติ
ไทยจึงมีควำมหมำยถึงกลุ่มคนไทยท่ีอำศยับนแผ่นดินไทยท่ีอำศยับนแผ่นดินไทย  มีภำษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบเดียวกนั  ถำ้ไม่มีชำติไทยกจ็ะไม่มีประเทศไทย  คนไทยจะตอ้งอำศยัชำติอ่ืน  ชำติมีควำมส ำคัญ
มำกลูกเสือจึงตอ้งปฏิบติัต่อชำติ  ดงัน้ี 
 1.  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี   
 2.  เคำรพ ปฏิบติัตนตำมธรรมเนียมและประเพณี 
 3.  เคำรพปฏิบติัตำมกฎหมำยบำ้นเมือง 



 4.  รักคนในชำติและหวงแหนแผ่นดินท่ีเกดิของตน  เม่ือศตัรูมำรุกรำน  จะตอ้งป้องกนัประเทศอย่ำง
กลำ้หำญและเสียสละ 
 ศาสนา  เป็นลทัธิควำมเช่ือของคน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองเหน่ียวให้ทุกคนกระท ำควำมดี  จะท ำให้สังคมสงบ
สุข  ลูกเสือจึงตอ้งปฏิบติัต่อศำสนำดงัน้ี 
 1.  ปฏิบติัตำมค ำสอนของศำสนำ 
 2.  ปฏิบติัตำมพิธีกรรมทำงศำสนำ 
 3.  เคำรพสกักำระตวัแทนของศำสนำดว้ยควำมจริงใจและไม่แสดงอำกำรลบหลู่ศำสนำ  
 พระมหากษตัริย์  ทรงเป็นพระประมุขของชำติ  ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติและเป็น
ม่ิงขวญัของปวงชนชำวไทย  ลูกเสือตอ้งปฏิบติัต่อพระองค์ดงัน้ี 
 1.  แสดงควำมเคำรพต่อพระองค์ท่ำนและพระบรมฉำยำลกัษณ์ 
 2.  ไม่กระท ำกำรใด ๆ ให้เส่ือมเสียพระเกยีรติคุณและตอ้งช่วยป้องกนัมิให้คนอ่ืนกระท ำเช่นนั้นดว้ย 
 

 ข้อ  2  “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่” 

 หมำยถึง  ลูกเสือจะต้องประพฤติปฏิบัติในทำงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้อ่ืนในทุกโอกำสทุก
สถำนกำรณ์  เท่ำท่ีจะท ำไดโ้ดยเร่ิมตั้งแต่ในครอบครัว  ลูกเสือต้องช่วยบิดำมำรดำท ำงำนบ้ำนท่ีตนสำมำรถ
ช่วยเหลือได ้ ในสงัคมนอกบำ้น  ลูกเสือควรช่วยเหลือเด็ก ๆ คนชรำ  คนพิกำร  ควรบ ำเพ็ญประโยชน์โดย
กำรพฒันำถนน  สวนสำธำรณะ  วดั  เป็นตน้  และเม่ืออยูโ่รงเรียนควรช่วยงำนของครูและโรงเรียน 
 

 ข้อ  3  “ข้าจะปฏิบตัติามกฎของลูกเสือ” 

 กฎของลูกเสือเป็นแนวทำงปฏิบติัเพ่ือควำมเป็นพลเมืองดีตำมอุดมกำรณ์ของลูกเสือ 
 
 

2.  กฎของลูกเสือสามญั 
 กฎของลูกเสือเปรียบเหมือนศีลให้ลูกเสือยึดเหน่ียว  เพ่ือน ำไปปฏิบัติในชีวิตประจ ำวนัลูกเสือต้อง
จ ำให้ได ้ และปฏิบติัเป็นกจิวตัรจนเกดิเป็นนิสยัประจ ำตวั   
 

กฎลูกเสือมี  10  ขอ้ดงัน้ีคือ 
 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกยีรติเช่ือถือได ้
 ขอ้  2  ลูกเสือมีควำมจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษตัริยแ์ละซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ  
 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนำ้ท่ีกระท ำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีนอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภำพเรียบร้อย 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีควำมเมตตำกรุณำต่อสตัว์ 
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค ำสัง่ของบิดำมำรดำและผูบ้งัคบับญัชำดว้ยควำมเคำรพ 



 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่ำเริงและไม่ยอ่ทอ้ต่อควำมยำกล ำบำก 
 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ ์
 ขอ้  10 ลูกเสือประพฤติชอบดว้ย  กำย  วำจำ  ใจ 
  

ความหมายของกฎของลูกเสือ 
 

 ข้อ  1  “ลูกเสือมเีกียรตเิช่ือถือได้” 

 คนท่ีมีเกยีรติย่อมเป็นคนมีช่ือเสียง  ได้รับควำมยกย่องนับถือและเป็นคนเช่ือถือได้เม่ือเป็นคนมี
เกยีรติจะตอ้งรักษำเกยีรติของตนโดยท ำตำมค ำมัน่สญัญำท่ีให้ไวก้บัผูอ่ื้น  เม่ือได้รับมอบหมำยงำน  จะต้อง
ตั้งใจท ำงำนนั้นให้ส ำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  ไม่หลีกเล่ียงงำน  ไม่ผดัวนัประกนัพรุ่ง  ถำ้ลูกเสือปฏิบัติดังท่ีกล่ำว
มำแลว้  ลูกเสือจะเป็นผูมี้เกยีรติเช่ือถือได  ้
 

 ข้อ  2  “ลูกเสือมคีวามจงรักภักดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัริย์  และซ่ือตรงต่อผู้มพีระคุณ” 

 สถำบนัชำติ  ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์ เป็นสถำบนัสูงสุดของประเทศ  มีควำมส ำคัญต่อคนไทยทุก
คน  ลูกเสือจะตอ้งมีควำมจงรักภกัดีต่อสถำบนัทั้ง  3  โดยลูกเสือตอ้งเป็นพลเมืองดีของประเทศ  และอำจรับ
ใชช้ำติโดยสมคัรเป็นทหำร  ลูกเสือจะต้องประพฤติปฏิบัติตำมค ำสอนของศำสนำ  โดยท ำควำมดี  ละเวน้
กำรท ำควำมชัว่  เคำรพและเทิดทูนพระมหำกษตัริยอ์ยำ่งจริงใจ  นอกจำกน้ี  ลูกเสือจะต้องกตัญญูรู้คุณ  และ
ซ่ือตรงต่อผูมี้พระคุณ  เช่น  บิดำมำรดำ  ญำติผูใ้หญ่และครูอำจำรย ์ เป็นตน้  โดยกำรท ำประโยชน์ให้แกท่่ำน
เม่ือมีโอกำส 
 

 ข้อ  3  “ลูกเสือมหีน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” 

 หนำ้ท่ีเป็นส่ิงส ำคญัท่ีจะตอ้งท ำให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีลูกเสือจะต้องท ำหน้ำท่ีของตนโดยไม่หวงั
ส่ิงตอบแทนและควรกระท ำทุกคร้ังท่ีมีโอกำส  กำรท ำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น  ควรเร่ิม
ตั้ งแต่ในครอบครัว  ลูกเสือต้องช่วยงำนบ้ำน  ต่อมำ  ควรช่วยเหลืองำนของโรงเรียนและสุดท้ำยควร
ช่วยเหลืองำนของชุมชน หรือสังคม  เช่น ท ำควำมสะอำดถนน  พฒันำโรงเรียน  พำเด็กข้ำมถนน เป็นต้น  
เม่ือลูกเสือปฏิบติัหนำ้ท่ีแลว้แมจ้ะไม่ได้รับส่ิงตอบแทน  แต่กท็ ำให้มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง  
ซ่ึงเป็นแรงบนัดำลใจให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีน้ีต่อไป 
 

 ข้อ  4  “ลูกเสือเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” 
 ในชีวิตประจ ำวนั  ลูกเสือจะไดพ้บปะกบับุคคลต่ำง ๆ ซ่ึงลูกเสือควรเป็นมิตรกบับุคคลเหล่ำนั้นโดย
กำรเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่  โอบออ้มอำรี  มีใจเมตตำกรุณำต่อผูอ่ื้น  เม่ือกระท ำดังนั้น  บุคคลต่ำงๆ กจ็ะเป็นมิตรกบั
ลูกเสือดว้ย  สมำชิกลูกเสือมีอยูท่ัว่โลกเป็นจ ำนวนมำก  ถึงแมจ้ะมีเช้ือชำติศำสนำต่ำงกนั  กถื็อว่ำเป็นพ่ีน้อง
กนั 
 



 ข้อ  5  “ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย” 

 ควำมสุภำพเรียบร้อยเป็นคุณสมบติัของผูดี้  ลูกเสือควรแสดงกริิยำท่ำทำงอย่ำงสุภำพ  อ่อนโยน  มี
สมัมำคำรวะ  ไม่พูดจำหยำบคำย  แต่งกำยอยำ่งเรียบร้อยถูกระเบียบของโรงเรียน 
 

 ข้อ  6  “ลูกเสือมคีวามเมตตากรุณาต่อสัตว์” 
 สตัวเ์ป็นส่ิงมีชีวิต  เช่นเดียวกบัคนและมีประโยชน์แกค่น  เช่น  สุนัขช่วยเฝ้ำบ้ำนแมวช่วยจับหนู  
นกให้ควำมเพลิดเพลิน  เป็นตน้  ดงันั้น  ลูกเสือจึงควรมีควำมเมตตำกรุณำแกส่ัตว์ไม่รังแกหรือทรมำนสัตว ์ 
ควรให้อำหำรแกส่ตัว ์ ควรให้อำหำรแกส่ตัวท่ี์หิวโหย  รักษำบำดแผลของสตัวต์ำมควำมสำมำรถของตน 
 

 ข้อ  7  “ลูกเสือเช่ือฟังค าส่ังของบดิามารดา  และผู้บงัคับบญัชาด้วยความเคารพ” 

 บิดำมำรดำเป็นผูใ้ห้ก  ำเนิดและเล้ียงดูเรำจนเติบโต  มีประสบกำรณ์มำกกว่ำเรำ  เม่ือท่ำนสั่งสอนส่ิง
ใดกต็ำม  เรำควรเช่ือฟังและปฏิบัติตำม  จึงจะได้ช่ือเป็นผูมี้ควำมกตัญญูกต เวทีต่อผูมี้พระคุณ  ส ำหรับ
ผูบ้ังคับบัญชำ  เป็นผู ้สั่งสอนให้ควำมรู้แกลู่กเสือ  ลูกเสือควรเช่ือฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งเช่นเดียวกนั  
นอกจำกเช่ือฟังค ำสัง่แลว้  ลูกเสือตอ้งให้ควำมเคำรพแกบิ่ดำ  มำรดำ  และผูบ้งัคบับญัชำดว้ย 
 

 ข้อ  8  “ลูกเสือมใีจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก” 

 คนท่ีหนำ้ตำยิม้แยม้แจ่มใส  อำรมณ์ดีเป็นผูมี้สุขภำพจิตดี  ใคร ๆ กอ็ยำกพูดคุยด้วยลูกเสือจึงควรท ำ
จิตใจให้ร่ำเริง  สดช่ืนอยูเ่สมอ  ถึงแมว้่ำอำจจะมีปัญหำรบกวนจิตใจกไ็ม่ควรแสดงอำกำรท้อแท้  เบ่ือหน่ำย  
ควรหำทำงแกไ้ขปัญหำให้ไดโ้ดยไม่ยอ่ทอ้ต่อควำมยำกล ำบำก 
 

 ข้อ  9  “ลูกเสือเป็นผู้มธัยสัถ์” 
 ลูกเสือไดเ้งินค่ำใชจ่้ำยจำกบิดำ  มำรดำ  หรือผูป้กครองซ่ึงหำเงินมำด้วยควำมยำกล ำบำก  ลูกเสือจึง
ตอ้งช่วยเหลือท่ำนโดยกำรใชเ้งินอยำ่งประหยดั  ไม่ฟุ่มเฟือย  ซ้ือส่ิงของท่ีจ ำเป็นเงินท่ีเหลือจำกกำรใช้จ่ำย
ควรเกบ็สะสมไวใ้นยำมท่ีจ ำเป็น  เป็นกำรช่วยแบ่งเบำภำระของบิดำมำรดำดว้ย 
 ข้อ  10  “ลูกเสือประพฤตชิอบด้วยกาย  วาจา  ใจ” 

 ลูกเสือเป็นผูไ้ดรั้บกำรยกยอ่งว่ำเป็นคนดี  จึงควรประพฤติตนเป็นคนดีทั้ งกำย  วำจำ  และใจ  โดย
กำรท ำควำมดี  พูดจำดี  ไม่ใชว้ำจำหยำบคำย  คิดแต่ส่ิงดีและเป็นมงคลแกต่นกำรประพฤติดงักล่ำวจะช่วยให้
ลูกเสือเป็นคนดีอยำ่งสมบูรณ์ 
 

 ค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือเป็นข้อปฏิบัติท่ีมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเยำวชนเพรำะช่วยให้
เยำวชนเป็นคนดีและมีคุณภำพ  ตำมท่ีชำติและสังคมต้องกำร  เยำวชนเหล่ำน้ีจะช่วยสร้ำงสรรค์สังคมและ
ประเทศให้เจริญกำ้วหนำ้ต่อไป  ดงันั้น  ลูกเสือสำมญัทุกคนจะต้องท่องจ ำค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือได้
อยำ่งแม่นย  ำแลว้น ำไปประพฤติปฏิบติัอยำ่งจริงจงั 
 



 แนวทางที่ลูกเสือควรปฏิบตัเิพื่อให้บรรลุผลตามค าปฏิญาณและกฎ   ดงัน้ี 
 1.  รับผิดชอบงำนท่ีไดร้ับมอบหมำยจนส ำเร็จ 
 2.  แสดงควำมจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษตัริยอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 
 3.  บ ำเพญ็ตนเป็นประโยชน์ทุกวนั 
 4.  ปฏิบติัตนอยำ่งเพ่ือนต่อหมู่คณะของตนและต่ำงหมู่คณะอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 5.  ปฏิบติัตนดว้ยควำมถูกตอ้งเรียบร้อยเสมอ 
 6.  เมตตำและช่วยเหลือสตัวแ์ละไม่รังแกสตัว์ 
 7.  เช่ือฟังบิดำ  มำรดำ  ครู  อำจำรย ์
 8.  ไม่หลีกเล่ียงงำนท่ีไดร้ับมอบหมำยและท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได้ 
 9.  ประหยดัดว้ยกำรออมทรัพย ์
 10.  เม่ือท ำผิดตอ้งยอมรับผิดแลว้กลบัตวักลบัใจเป็นคนดี  ไม่ท ำควำมผิดซ ้ ำอีก 
  

ในฐำนะท่ีลูกเสือไดเ้รียนรู้เก ีย่วกบัค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสือมำแลว้ในลูกเสือโทดังนั้นในระดับ
ของลูกเสือเอกน้ีจึงให้ลูกเสือร่วมอภิปรำยกบัผูก้  ำกบัลูกเสือ  โดยกระท ำเป็นหมู่ ๆ ละ 1 หัวข้อว่ำลูกเสือมี
ควำมเขำ้ใจเก ีย่วกบัค ำปฏิญำณและกฎของลูกเสืออยำ่งไรบำ้ง 
  

 3.  การแสดงรหัส 
 รหัส  เป็นสญัลกัษณ์แสดงให้รู้ว่ำเป็นพวกเดียวกนั  จะแสดงด้วยเคร่ืองหมำยท่ำทำงหรือกำรออก
เสียงกไ็ด ้ ส ำหรับรหัสลูกเสือนั้น  ใชมื้อเป็นรหัส  เพ่ือแสดงให้รู้ถึงควำมเป็นพ่ีน้องลูกเสือร่วมโลก  ผูท่ี้ไม่
แต่งเคร่ืองแบบกแ็สดงรหัสได  ้
 

 การแสดงรหัสของลูกเสือสามญั  มี  2  แบบ  คือ  แบบของลูกเสือองักฤษแนบข้อศอกชิดล ำตัว  และ
แบบของลูกเสือสหรัฐอเมริกำ  ยกขอ้ศอกตั้งฉำกกบัล ำตวั  ลูกเสือไทยแสดงรหัสแบบลูกเสือองักฤษ ดงัน้ี 
 1.  ยนือยูใ่นท่ำตรง 
 2.  งอพบัข้อศอก  ยกมือเสมอไหล่  แนบข้อศอกชิดล ำตัว  หันฝ่ำมือออกไปข้ำงหน้ำเหยียดน้ิวช้ี  
น้ิวกลำง  น้ิวนำงช้ีตรงข้ึนขำ้งบน  เอำน้ิวหัวแม่มืองอกดปลำยน้ิวกอ้ยไวเ้ป็นรูปวงกลม 
 น้ิวทั้งสำมท่ีเหยยีดข้ึนไปมีควำมหมำยถึงหัวลูกศรของรูปเฟลอร์  เดอ  ลีส์  ในเคร่ืองหมำยลูกเสือ  
น้ิวทั้งสำม  หมำยถึงค ำปฏิญำณของลูกเสือ  3  ข้อ  และกำรท่ีน้ิวหัวแม่มือสอดรัดน้ิวกอ้ยนั้นเป็นกำรแสดง
ถึงควำมรักใคร่เหมือนญำติพ่ีนอ้งกนัทัว่โลก 

 

 



โอกาสที่จะแสดงรหัส 

1.  ใชแ้สดงเม่ือลูกเสือกล่ำวค ำปฏิญำณ  พิธีกำรเขำ้ประจ ำกองและกล่ำวทบทวนค ำปฏิญำณ  
2.  ใชแ้สดงเม่ือพบกบัลูกเสือชำติเดียวกนัหรือลูกเสือนำนำชำติ  เพ่ือแสดงว่ำเป็นพวกเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.  การจับมอืซ้าย 

 เม่ือลูกเสือแสดงรหัสต่อกนัแลว้ต้องยื่นมือออกไปให้อีกฝ่ำยหน่ึงจับ  โดยปกติตำมประเพณีสำกล
นั้น  กำรจบัมือทกัทำยนิยมใชมื้อขวำ  แต่ส ำหรับลูกเสือทั่วโลกใช้มือซ้ำย  และในระหว่ำงท่ีจับมือทักทำย
กนันั้นสีหนำ้ตอ้งยิม้แยม้แจ่มใสเพ่ือแสดงควำมยินดีท่ีได้โอกำสมำพบกนัและแสดงถึงควำมเป็นพ่ีน้องกนั  
ในกำรจบัมือซำ้ยตำมแบบของลูกเสือนั้น  กเ็หมือนกบักำรจับมือขวำตำมธรรมดำของคนทั่วไป  เพียงแต่
เปล่ียนมือขวำเป็นมือซำ้ยเท่ำนั้น 
 



 


