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ผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
1.  พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   

 

 

        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัวทรงเป็น
พระมหากษตัริยล์  าดบัท่ี 6 แห่งพระบรมราชวงศ์จกัรี  
ทรง เ ป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรม
ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  พระนามเดิม 
สมเด็จพระนางเจา้เสาวภาผอ่งศรี  เสด็จพระราชสมภพ
เม่ือวนัเสาร์ท่ี  1  มกราคม  พ.ศ.  2423  ไดรั้บ
พระราชทานพระนามวา่  “สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ  เจา้
ฟ้ามหาวชิราวุธ”  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2437  ทรงไดรั้บ
สถาปนาเป็น  “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยาม
มกุฎราชกุมาร” พระองคไ์ดเ้สด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั
เม่ือวนัท่ี  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2453  ขณะนั้นทรงมี
พระชนมายไุด ้ 30  พรรษา  และเสด็จสวรรคตเม่ือวนัท่ี  
26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2468 

 

2.  พระราชกรณยีกจิ 
 ตลอดรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั  พระองคไ์ดท้รงประกอบพระ
ราชกรณียกิจนบัเอนกประการ  เช่น 
 1.  การปลุกใจพลเมืองให้รักชาติ  พระองคไ์ดท้รงกระท าให้คนไทยต่ืนตวัในความรักชาติ
บา้นเมืองอยา่งมาก  โดยทรงตั้งกองเสือป่าเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2454  และไดโ้ปรดให้ตั้ง
กองลูกเสือข้ึนเม่ือวนัท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2454  ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกผูช้ายไทยทุกคนไดป้ระพฤติตน
ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชาติบา้นเมือง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเร่ิมฝึกฝนตั้งแต่ยงัเยาว ์  
 2.  การเข้าร่วมสงครามโลกคร้ังแรกกับฝ่ายพันธมิตร  เม่ือเดือนสิงหาคม  2457  และเม่ือ
สงครามโลกส้ินสุดลง  ฝ่ายพนัธมิตรมีชยั  จึงส่งผลให้ประเทศไทยไดรั้บการยกยอ่งและมีสิทธิเท่า
เทียมกบันานาประเทศ  และสามารถเรียกร้องเจรจาแกส้ัญญาผูกมดักบันานาชาติในเร่ืองการเก็บ
ภาษีอากรขาเขา้  อ านาจศาลกงสุล  และอภิสิทธ์ิต่าง ๆ ไดส้ าเร็จ 
 



 3.  การท านุบ ารุงบ้านเมือง 
 3.1  ด้านการปกครอง  ไดท้รงตั้งกระทรวงทหารเรือ  สภาเผยแพร่พาณิชย ์ (กระทรวง
พาณิชยปั์จจุบนั)  ตั้งกรมศิลปากร  ปรับปรุงกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงคมนาคม 
 3.2  ด้านการทหาร  ไดท้รงตั้งสภาป้องกนัพระราชอาณาจกัร  ตั้งกองบินข้ึนในกองทพับก  
ต่อมาไดเ้ป็นกองทพัอากาศในปัจจุบนั  สร้างเรือรบและจดัหาอาวธุยทุธภณัฑ ์
 3.3  ด้านการศึกษา  ไดท้รงริเร่ิมสร้างโรงเรียนข้ึนแทนวดัประจ าราชกาลไดแ้ก่  โรงเรียน
มหาดเล็กหลวง  ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัไดโ้ปรดเกลา้ฯ  สนาปนาเป็น
โรงเรียนวชิราวธุวทิยาลยั 
 พระองค์ทรงปรับปรุงโรงเรียนขา้ราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั  ซ่ึงต่อมาไดเ้ป็นจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัโปรดใหต้ั้งกรมมหาวทิยาลยัเพื่อจดัการศึกษาขั้น
อุดมศึกษา  ตั้ งโรงเรียนเพาะช่าง  โรงเรียนพณิชยาการ  โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม  ทรงตรา
พระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์  พระราชบญัญติัประถมศึกษา 
 3.4  ด้านการสาธารณสุข   โปรดให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สถานเสาวภา  กรม
สาธารณสุข  การประปา 
 3.5  ด้านการคมนาคม  โปรดให้ตั้งกรมรถไฟทางหลวง  เปิดสถานีวิทยุโทรเลขเปิดการ
ไปรษณีย ์
 3.6  ด้านการศาล  ไดจ้ดัระเบียบราชการกระทรวงยุติธรรม  ประกาศใชป้ระมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชย ์ ไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรก 
 3.7  ด้านวรรณกรรม  ทรงฝักใฝ่ทางอกัษรศาสตร์  ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแกว้และร้อย
กรองทุกประเททุกสาขา  เช่น  โขน  ละคร  พระราชด ารัส  พระบรมราโชวาท  เทศนาปลุกใจเสือป่า  
นิทานบทชวนหวั และสารคดี  เป็นตน้ 
 ดว้ยพระปรีชาสามารถในดา้นอกัษรศาสตร์ไดท้รงทิ้งมรดกทางวรรณกรรมเป็นจ านวนมาก
ให้ประชาชนไทยไดอ่้าน  และช่ืนชมสืบทอดกนัมา  พร้อมทั้งพระเกียรติคุณพิเศษท่ีเป็นประโยชน์
ต่อบา้นเมือง  ประชาชนจึงพร้อมใจกนัถวายพระสมญานามแต่พระองคว์า่  “สมเด็จพระมหาธีรราช
เจา้” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.  การพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 

 

         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว  ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้สถาปนากอง
เสือป่าข้ึนเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2454  เพื่อ
ฝึกอบรมขา้ราชการพลเรือนทั้งหลายให้ไดเ้รียนรู้วิชา
ทหาร  เพื่อเป็นก าลงัส ารองในเวลาสงคราม  และใน
ยามสงบก็ได้ช่วยเหลือข้าราชการปราบปรามโจร
ผูร้้าย  หรือปราบจลาจล 

 

นอกจากนีย้งัมีพระราชประสงค์ดังต่อไปนี ้ คือ 
 1.  เพื่อปลูกฝังความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์

2.  เพื่อปลูกฝักความมีระเบียบวนิยั 
 3.  เพื่อปลูกฝังความสามคัคีในหมู่คณะ  ไม่ท าลายซ่ึงกนัและกนั 
 เสือป่าคือทหารท่ีไปสืบข่าวขา้ศึก  เพื่อแม่ทพัจะได้ทราบข่าวล่วงหน้าก่อนเป็นเลา ๆ ว่า
ขา้ศึกยกมาทางใด  ก าลงัเท่าใด  ท่าทางรบพุง่อยา่งไร  ซ่ึงตรงกบัค าวา่  “ผูส้อดแนม” 
 ก่อนท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  จะโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองเสือป่าข้ึนนั้น
พระองค์ไดท้รงทดลองฝึกมหาดเล็กประจ าพระองค์ท่ีพระราชวงัสราญรมยแ์ละพระราชวงัสนาม
จนัทร์อยา่งเงียบ ๆ มาก่อนถึง  3  ปี  เม่ือทรงเห็นวา่ดีและมีประโยชนแลว้จึง  โปรดให้ตั้งกองเสือป่า
ข้ึน 
 หลงัจากทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ให้ตั้งกองเสือป่าข้ึนแลว้  พระองค์ทรงเป็นนายกอง
ใหญ่ผูบ้งัคบับญัชาการเสือป่าทัว่ราชอาณาจกัร  การเสือป่าไดข้ยายไปทุกมณฑล  ทุกคนก่อนท่ีจะ
ได้เข้าประจ าการต้องเข้าพิธีถือน ้ าพระพิพฒัน์สัตยา  พิธีน้ีกระท าข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี  6  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2454  ณ  พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม และต่อมาในวนัท่ี  1  กรกฎาคม  
พ.ศ.  2454  หลงัจากนั้นเพียง   2  เดือนพระองคท์รงโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทยข้ึน  
นบัเป็นประเทศท่ี  3  ท่ีตั้งกองลูกเสือข้ึนในโลก  ต่อจากประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา 
 เคร่ืองแบบในสมยันั้นใชเ้ส้ือกากีแขนยาว  กางเกงสีด า  หมวกสักหลาดสีด าพบัปีกขา้งขวา
ติดดอกจนัทร์สีตามมณฑล  มีหมายเลขสังกัดและกองเช่นเดียวกับปัจจุบนัสวมถุงเท้ายาวสีด า 
รองเทา้สีด า 



 กองลูกเสือกองแรกท่ีท าพิธีเข้าประจ ากองท่ีโรงเรียนมหาดเล็ก  คือโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลยัปัจจุบนั  เม่ือวนัท่ี  2  กนัยายน  พ.ศ.  2454  เพื่อฝึกเยาวชนให้มีคุณสมบติัท่ีดี  มีความ
สามคัคี มีความมานะอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม  และเป็นผูช่้วยรบไดใ้นยามคบัขนั  ในพิธีน้ี
ไดมี้การเดินสวนสนาม  อาศยัการฝึกซ้อมจากวิชาระเบียบแถวถวายให้ทอดพระเนตรดว้ยพระองค์
ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามกองลูกเสือกองน้ีวา่  “กองลูกเสือหลวง” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


