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เนือ้หา 

1.ธงประจ าคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 พื้นเป็นธงไตรรงค ์ ขนาดกวา้ง 50 ซม. ยาว 52 
ซม. ตรงก่ึงกลางมีตราธรรมจักร สีเหลืองหมายถึง
ศาสนา  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 32 ซม. 
 
 ธงประจ าคณะลูกเสือแห่งชาติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 พระราชทานเม่ือว ันท่ี 1 
มกราคม พ.ศ. 2473 เน่ืองในโอกาสท่ีเสด็จพระราช

ด าเนินทรงเปิดค่ายชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  คร้ังท่ี 2  ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์
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2. ธงลูกเสือประจ าจังหวดั 
      
 พื้นเป็นธงไตรรงค์  มีขนาดกวา้ง 40 ซม. 
ยาว 60 ซม. ตรงกลางมีรูปวงกลมภายในพื้นสีเหลือง
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 27 ซม. มีขอบสีด า 21 ขอบซ้อน
กนั  ขอบนอกกวา้ง 2ซม. ขอบใน 1 ซม. ขอบนอก
และขอบในห่างกนั 2 ซม. ตรงก่ึงกลางวงกลมมีตรา 
คณะลูกเ สือแห่งชาติ  และนามจังหวัด ท่ีได้รับ
พระราชทาน เป็นอกัษรสีด าอยู่ใตเ้คร่ืองหมายคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
 

                                

    
 เน่ืองจากธงลูกเสือประจ าจงัหวดัเป็นธงท่ีมีความส าคญัธงหน่ึง  ดงันั้นจึงไดก้ าหนดการใชเ้พื่อ
ความเหมาะสมคือ ในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 วนัท่ี 1 กรกฎาคม  ของทุกปีแต่ละจงัหวดัจะท าพิธีทบทวนค าปฏิญาณของลูกเสือและสวน
สนามเคารพประธาน และน าธงลูกเสือประจ าจงัหวดัมาร่วมประกอบพิธีดว้ย  แต่ไม่ตอ้งคล่ีผา้คลุมธง
เคารพประธาน 
 วนัท่ี  1  กรกฏาคม  ของทุกปี จะมีพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ถวายความ
จงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  ผูถื้อธงลูกเสือประจ าจงัหวดัจะคล่ีธงออก  และท าความ
เคารพดว้ยท่าธง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 คณะลุกเสือจงัหวดัไดร่้วมงานชุมนุมลุกเสือแห่งชาติ  และสวนสนามถวายความจงรักภกัดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ทุกคนตอ้งยนืตรงท าความเคารพเม่ือธงลูกเสือประจ าจงัหวดัผา่น 
 
3. ธงชาติองักฤษ 
 ลกัษณะและส่วนประกอบของธงชาติองักฤษ 
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 ธงชาติองักฤษ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ พื้นธงสีน ้ า
เงิน มีรูปกากบาทแทยงมุมสีขาวแดง  ทบัดว้ยกากบาทสีแดงขอบ
ขาวตรงกลาง 
             รูปกากบาทแดงบนพื้นขาว แทนนกับุญ เซนต์ยอร์ช แห่ง
อิงแลนด์ รูปกากบาทแทยงมุมสีขาวบนพื้นสีน ้ าเงิน แทนนกับึญ 
เซนตแ์อนดรูว ์แห่ง สกอตแลนดรู์ปกากบาททแยงมุมสีแดงบนพื้น

ขาว แทนนกับุญเซนตแ์มดริก แห่งไอร์แลนด ์
 
4. ธงชาติฟิลปิปินส์ 

 ลกัษณะและส่วนประกอบของธงชาติฟิลปิปินส์ 
 ธงชาติฟิลิปปินส์ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
ประกอบดว้ยสีน ้าเงินขาวและแดง 
 
 
 
 

 สีน ้าเงิน หมายถึง  การบ าเพญ็ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย ์
 สีแดง หมายถึง  ความกลา้หาญ และอดทน 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ และสงบ 
 สีขาวท่ีปรากฏบนผนืธง หมายถึง ความเสมอภาค และภราดรภาพ  มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียม
ดา้นเท่าอยูชิ่ดริมซา้ย โดยมีดา้นกวา้งของธงเป็นฐานของรูปสามเหล่ียม ส่วนท่ีเหลือแบ่งออกเป็น 2 แถบ 
เท่าๆกนั แถบบนสีน ้ าเงิน แถบล่างสีแดง  ภายในรูปสามเหล่ียมมีรูปดวงอาทิตยเ์ปล่งรัศมี 8 แฉก และมี
ดาว 3 ดวงลอ้มรอบ 
 ดวงอาทิตย ์ หมายถึง เสรีภาพและอิสรภาพ 
 รัศมี 8 แฉก หมายถึง เขตทั้ง 8 ของประเทศฟิลิปปินส์ 
 ดาว 3 ดวง หมายถึง พื้นท่ี 3 ส่วน ซ่ึงแบ่งตามสภาพภูมิประเทศ 
 
6. ธงชาติญีปุ่่น 
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 ลกัษณะและส่วนประกอบของธงชาติญีปุ่่น 
 ญ่ีปุ่นไดป้ระกาศก าหนดลกัษณะและขนาดของ
ธงชาติ เ ม่ือปี  พ .ศ.  2413  ให้พื้ นธงเป็นสีขาว  รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ยาว 10 ส่วน กวา้ง 7 ส่วน  มีวงกลมสีแดง
อยู่ตรงกลาง ขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ใน 5  ของความ

กวา้ง 
  
 วงกลมสีแดงหมายถึง ดวงอาทิตย ์ ซ่ึ ง เ ป็นสัญลักษณ์ของประ เทศ ญ่ี ปุ่น แสดงถึงความ
กระตือรือร้น ความแขง็แกร่ง และความเมตตากรุณา 
 สีขาว  หมายถึง  ความร่มเยน็  ยุติธรรม  ความบริสุทธ์ิ  ความสงบ  ความเสมอภาค และความ
สันโดษ 
6. ธงชาติมาเลเซีย 

 ลักษณะและ ส่วนประกอบของธงช าติ
มาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซียได้รับอิสรภาพเม่ือวนัท่ี 16 
กนัยายน พ.ศ. 2506  ธงชาติของประเทศมาเลเซียได้
เปล่ียนแปลงมาจากธงเก่าของมลรัฐมาเลเซีย  ในสมยั
ท่ีอยูภ่ายใตก้ารแกครองขององักฤษ ธงเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้  มีสีแดง  ขาว  น ้าเงิน และเหลือง ผืนธง 

3 ส่วน  เป็นร้ิวสีแดงสีขาว  สลบักนัตามแนวนอน  14  แถบ  ซ่ึงหมายถึงความเสมอภาคของรัฐ
ทั้ง 13 รัฐ  และรัฐบาลกลางมุมธงดา้นซ้ายเป็นสีน ้ าเงิน ขนาด 1 ใน 4 ของผืนธง  มีพระจนัทร์
เส้ียวและดาวสีเหลือง อยูก่ลางดาวสีเหลืองมีรัศมี 14 แฉก  เป็นสัญลกัษณ์พระราชาธิบดี  ซ่ึงมี
อ านาจเหนือรัฐทั้ง 13 และรัฐบาลกลางพระจนัทร์เส้ียวสีเหลือง  เป็นสัญญลกัษณ์ของศาสนา
อิสลาม 

 
7. ธงชาติสิงคโปร์ 
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 ธงชาตสิิงคโปร์  มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลีย่มผนืผ้า  ประกอบด้วยแถบยาว 2 ส่วนเท่ากัน  
ด้านบนมีสีแดง  มุมบนซ้ายมีพระจนัทร์เส้ียวสีขาว  อยู่เคยีงกบัดาวสีขาว 5 ดวง  เรียงกนัเป็น
วงกลม 
 
 
 
 สีแดง  มายถึง  ความเสมอภาคของมนุษยชาติ 
 สีขาว  มายถึง  ความบริสุทธ์ิ และความดี 
 พระจนัทร์เส้ียว หมายถึง  ความมีอ านาจ 
 ดาว 5 ดวง หมายถึง  ความสงบ  ความก้าวหน้า  ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  
และความเป็นประชาธิปไตย 
 
8. ธงชาติอนิโดนีเซีย 

 ลั ก ษณะ แล ะ ส่ วนประ กอบขอ งธ งช า ติ
อนิโดนีเซีย 
 อินโดนี เ ซี ยได้ รับ อิสรภาพจากประ เทศ
เนเธอร์แลนด์ เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2498ธงชาติมี
ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ประกอบด้วยแถบใหญ่

ตามแนวนอน 2 แถบ มีสีแดงและสีขาว 
 
 

 สีแดง หมายถึง  อิสรภาพและความกลา้หาญ 
 สีขาว หมายถึง  ความยติุธรรมและความบริสุทธ์ิ 
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