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	 “การมีวินัย	 มีความสามัคคี	 และรู้จักหน้าที่	 ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัว	 

ของคนทุกคน	 แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ	 ๓	 ข้อนี้	 จะต้องไม่ลืมว่า	 วินัย	 สามัคคี	 และหน้าที่นั้น	 

เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ	 ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า	 ๆ	 กัน	 ทั้ง	 ๒	 ทาง	 เพราะฉะนั้น   

เมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท	้ แน่ชัดก่อนว่า	 เป็นวินัย	 สามัคคีและหน้าที่ดีคือ		 

ปราศจากโทษ	เป็นประโยชน์	เป็นธรรม”	





	 กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดและนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ	 ทั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดและให้องค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	

นอกสถานศึกษา	 และตามอัธยาศัยทุกระดับ	 อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้รับ

การส่งเสริม	 สร้างสมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ	 ตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งต่อตนเอง

และผู้อื่นอย่างหลากหลาย	 สมกับคำว่า	 “คุรุ”	 คือผู้เชี่ยวชาญ	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่าง	 

เหมาะสม	 และเป็นไปตามเจตนารมณ์	 ดังนั้น	 การที่สำนักการลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 และกิจการนักเรียน		 

ได้ดำเนินการจัดทำ “สารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๓”	 จนสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย	 กระทรวงศึกษาธิการ	 

ได้พิจารณาเห็นว่า	 “สารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๓”	 นี้	 จะเป็นตำราทางวิชาการที่ทรงคุณค่า	 น่าศึกษา		 

เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ	 ซึ่งเป็นกระบวนการ	 

ที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและสนับสนุน	 เพื่อสร้างความมั่นคงและคงอยู่ตลอดไป	 ขอขอบคุณ

คณะผู้จัดทำทุกคน	 ตลอดจนสำนักการลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 และกิจการนักเรียน	 สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ที่ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 

เป็นอย่างดียิ่ง	เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่เด็กและเยาวชนของชาติสืบไป	

 

 

 

 

   (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 

		 	 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

	 	 	 ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	

คำนิยม

ก	



 ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการเชิงรุกทั้งในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 สื่อการเรียนการสอน	 

ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 มีผู้คิดค้นและออกแบบมาเพื่อใช้งาน	 มีความหลากหลาย	 น่าสนใจ	 น่าศึกษาค้นคว้า		 

และเป็นไปอย่างผสมกลมกลืนสอดคล้องต้องกัน	 ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย	 โดยจะต้องคำนึง	 

และให้ความสำคัญอย่างมากในการเลือกสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้	 ดังนั้น	 การสร้างและผลิตสิ่งใหม่	 ๆ		 

ในหลายรูปแบบล้วนแล้วแต่มีคุณค่า	 เพราะทำให้มนุษย์มีโอกาสในการเลือกใช้สิ่งที่ เหมาะสมกับ	 

ความต้องการ	 การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในระดับต่าง	 ๆ	 ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง	 

ที่จะต้องค้นหา	 ทดลอง	 และเลือกวิธีปฏิบัต	ิ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังต่อการเสริมสร้างคุณธรรม	 

จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนของชาติ	 การจัดทำสารานุกรมลูกเสือขึ้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่และทันสมัย		 

เพราะบุคลากรทางการลูกเสือจะได้นำไปใช้อ้างอิง	 เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่อการเรียน	 

การสอนกิจกรรมลูกเสือ	 ทั้งยังเป็นพลังในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ	 สำนักงาน	 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ขอขอบคุณสำนักการลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 และกิจการนักเรียน	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 

และคณะผู้จัดทำทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำและผลิต	 “สารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๓”	 ฉบับนี้		 

และขอให้มีการจัดทำเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่าในลักษณะนี้สืบไป	

 

 

 

    (นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา) 

		 	 	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

		 	 	 รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	

คำนิยม

ข	



	 กระผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักการลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 และกิจการ

นักเรียน	 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงทางการลูกเสือ	 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	 กรรมการ	 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 สภาลูกเสือไทย	 และคณะผู้จัดทำที่ได้ทุ่มเทความวิริยอุตสาหะ	 ความรู้	 ความสามารถ	 

และประสบการณ์ที่สั่งสมทางการลูกเสือ	 ร่วมกันจัดทำและรวบรวมสรรพสิ่งต่าง	ๆ	ที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับ

กิจการลูกเสือ	 เป็นตำราทางวิชาการในรูปแบบของ	 “สารานุกรมลูกเสือ”	 จนล่วงมาถึงเล่มที่	 ๓	 ฉบับนี้		 

โดยระบบของโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกัน	ทำให้กระผมได้มีโอกาสศึกษา	ติดตาม	และตรวจสอบข้อมูล 

รวมถึงรูปแบบของการจัดทำ	 “สารานุกรมลูกเสือ”	 ตั้งแต่เล่มที่	 ๑	 จนถึงเล่มที	่ ๓	 อย่างละเอียด	พร้อมทั้ง	 

ให้คำแนะนำต่อคณะผู้จัดทำในเรื่องของข้อมูลที่อาจคลาดเคลื่อนไปบ้าง	 ในขณะเดียวกันก็มีพี่น้องลูกเสือ	 

ที่มีความสนใจและมีความรู้ดี	 กรุณาให้คำแนะนำ	 เพื่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์	 ซึ่งกระผมและคณะผู้จัดทำ	 

ได้มีการปรึกษาหารือและนำมาแก้ไข	 เพื่อให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น	 กระผมจึงมีความเห็นว่า	 “สารานุกรมลูกเสือ   

เล่มที่	๓”	นี้	มีความสมบูรณ์	เชื่อถือได้	มีคุณค่าที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมให้กิจการลูกเสือของชาติ		 

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	 กระผมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ที่ได้ช่วยกัน

จรรโลงและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกิจการลูกเสือ	ตลอดจนพี่น้องลูกเสือทุกคนที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ	 

ที่เป็นประโยชน	์และเอาใจช่วยมาโดยตลอด	จึงขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	

 

 

 

   (นายศุภกร วงศ์ปราชญ์) 

	 		 	 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

	 	 		 เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	

คำนิยม

ค	



	 กิจการลูกเสือไทยเป็นกิจการหนึ่งที่มีความยั่งยืนและมีความเป็นมาที่ยาวนาน	 ที่ต้องจารึกและ

คำนึงถึงคุณค่าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ	 ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยปี	 คนไทยทุกเพศ	 ทุกวัย	 ล้วนให้ความสนใจต่อกิจกรรมลูกเสือ	 ที่เข้ามามีบทบาท	 

ต่อชีวิตประจำวันของเขาเหล่านั้นอย่างผสมกลมกลืน	 เรื่องการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี		 

โดยแต่ละยุค	 แต่ละสมัย	 กิจการลูกเสือมีการพัฒนาเนื้อหาสาระ	 ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่เสริมสาระ	 

ให้มีความสอดคล้องกับการเรียนในสถานศึกษา	 ให้มีความน่าสนใจ	 เข้าใจง่าย	 ก่อให้เกิดการเรียนรู้	 ปลูกฝัง

คุณธรรม	 สร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี	 มีความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ	 ซึ่งมีสิ่งชี้นำคือ “ระบบหมู่ของ

ลูกเสือ” จน	 ณ	 ปัจจุบันนี้กิจการลูกเสือนับได้ว่าเป็นแกนหลักของกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่สถานศึกษา	 

ในสังกัดทุกระดับ	 รวมทั้งหน่วยงานต่าง	 ๆ	 นำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ในด้านพฤติกรรมและ	 

การอยู่ร่วมกันโดยสันติ	 สำนักการลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 และกิจการนักเรียน	 เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้	 

การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ	 มีบทบาทและหน้าที่ในการคิดค้นนวัตกรรม	 การผลิตตำรา	 

และคู่มือกิจกรรมลูกเสือ	เพื่อสนองตอบต่อการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา	ให้มีวิวัฒนาการ

ที่ทันสมัยและมีความภูมิใจในรากฐานที่แท้จริงของกิจการลูกเสือ	 ดังนั้น	 การจัดทำตำราทางวิชาการลูกเสือ	 

ในรูปแบบของ	 “สารานุกรมลูกเสือ”	 แต่ละเล่ม	 จึงมีการวางพื้นฐานและลำดับความสำคัญ	 รวมทั้ง	 

การกระตุ้นแนวคิดและสร้างศรัทธาให้เกิดแก่ผู้นำไปศึกษาจนเข้าใจ	 สามารถนำไปปฏิบัติได้อันเป็น	 

ประเด็นหลัก	

คำนำ

ง	



	 ในนามของสำนักการลูกเสือ	ยุวกาชาด	และกิจการนักเรียน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

ขอกราบขอบพระคุณประธานคณะกรรมการฯ	 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

สภาลูกเสือไทย	 ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 

ทุกท่านที่รวมพลัง	 เสียสละด้วยเจตนาบริสุทธิ์	 เพื่อร่วมกันพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างยั่งยืน	 จนทำให้	 “สารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๓”	 นี้	 สำเร็จสมบูรณ์ทุกประการ	 ในการนี้	 

หากมีข้อบกพร่องประการใด	 สำนักการลูกเสือ	 ยุวกาชาด	 และกิจการนักเรียนขอน้อมรับคำแนะนำ	 

เพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป	 ทั้งนี้	 เพราะหวังที่จะให้เกิดงานสร้างสรรค์ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือไทย		 

เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์สืบไป	

 

 

 

 

   (นายดำรง ลิมาภิรักษ์) 

   ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ	ยุวกาชาด	และกิจการนักเรียน	

 

จ	





สารบัญ

ฉ	

พระราชดำรัส   

คำนิยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก 

 ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

คำนิยมของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข 

 รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

คำนิยมของรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ค 

คำนำของผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ง-จ 

สารบัญ    ฉ-ฌ 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๑ 

	 ความหมายของบุคลากรทางการลูกเสือ		 ๑	

	 บุคลากรทางการลูกเสือ	(Adults	in	Scouting)	 ๑	

		 คณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือ		 ๒	

		 ความหมายของการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ๓	

		 ประวัติการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ๓ 

		 	 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแบบกิลเวลล์	ปาร์ค	 ๓	

		 	 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแบบสำนักงานลูกเสือโลก		 ๕	

	 	 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแบบประเทศไทย	 ๗	

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๑๐  

 ๑. ระดับที่หนึ่ง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  ๑๐  

		 	 ระดับที่หนึ่ง	ขั้นที่หนึ่ง	ขั้นความรู้ทั่วไป	(General	Information	Course)	 	๑๑	

		 	 ระดับที่หนึ่ง	ขั้นที่สอง		ขั้นความรู้เบื้องต้น	(Basic	Unit	Leader	Training	Course)	 	๑๒	

		 	 ระดับที่หนึ่ง	ขั้นที่สาม		ขั้นฝึกหัดงาน	(In-Service	Training)	 	๑๗	

		 	 ระดับที่หนึ่ง	ขั้นที่สี่		 ขั้นความรู้ชั้นสูง	(Advanced	Unit	Leader	Training	Course)		๑๘	

		 		 ระดับที่หนึ่ง	ขั้นที่ห้า		 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล	(Application	and	Evaluation)		๒๓	

หน้า 



สารบัญ(ต่อ)

หน้า 

ช	

  ๒.  ระดับที่สอง การฝึกอบรมผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ๒๕ 

		 	 ระดับที่สอง	ขั้นที่หนึ่ง	การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้า	 ๒๖	

		 	 	 ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	(Assistant	Leader	Trainers	Course)	

   ระดับที่สอง	ขั้นที่สอง	การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้า	 	๓๑ 

		 	 	 ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	(Leader	Trainers	Course)	

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร ๓๖ 

	 ๑.	 ระดับที่หนึ่ง		การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นต้น	 ๓๗	

	 ๒.	 ระดับที่สอง		การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นสูง	 ๓๙	

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ  ๔๑ 

	 ๑.	 ระดับที่หนึ่ง		การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นต้น	 ๔๑	

	 ๒.	 ระดับที่สอง	 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นสูง	 ๔๔		

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศหรือวิชาเฉพาะทาง ๔๖ 

บุคลากรในการฝึกอบรมลูกเสือ ๔๗ 

		 ความหมาย	 	 	๔๗	

	 ๑.	 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ๔๗	

	 	 ๑.๑	 ผู้บริหารโครงการ	 ๔๗	

		 	 ๑.๒	 ที่ปรึกษา	 ๔๘	

		 	 ๑.๓	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 ๔๙	

	 	 ๑.๔	 รองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 ๕๐	

		 	 ๑.๕	 วิทยากรลูกเสือ	 ๕๐	

		 	 	 ๑.๕.๑	 วิทยากรทางวิชาการลูกเสือ	 ๕๑	

		 	 	 ๑.๕.๒	 วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มลูกเสือ	 ๕๒	

		 	 	 ๑.๕.๓	 วิทยากรประจำวัน	 ๕๓ 

		 	 	 ๑.๕.๔	 วิทยากรพิเศษ	 ๕๓	

		 	 	 ๑.๕.๕	 วิทยากรฝ่ายบริการและสนับสนุน	 ๕๕	

		 ๒.		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ		 ๕๖	

		 	 ความหมาย	 	 	 ๕๖ 



สารบัญ(ต่อ)

หน้า 

ซ	

การดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๕๘ 

		 วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ๕๘	

คำแนะนำทั่วไปในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๖๕ 

	 ความหมาย		 	 	 ๖๕	

	 การขออนุญาตจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการทำรายงาน	 ๖๕	

		 การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ		 ๖๕	

		 การปฐมนิเทศ	 	 	 ๖๖	

	 สาระสำคัญของการปฐมนิเทศ	 ๖๗	

		 การแต่งกายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ๖๘	

	 	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 ๖๘	

	 	 ผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ๗๑	

		 โอกาสในการแต่งกาย	 	๗๒	

	 	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 ๗๒	

	 	 ผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ๗๔	

		 การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่	๖	(ภายในอาคาร)	 ๗๕	

	 	 การจัดโต๊ะหมู่บูชา	 ๗๕	

	 	 การจัดเครื่องทองน้อย	 ๗๖	

		 การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่	๖	(ภายนอกอาคาร)	 ๗๙	

		 การลอดซุ้มในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ๗๙	

		 พิธีรอบเสาธงในตอนเช้าระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือ	 ๘๑	

		 การบูชาพระรัตนตรัย	 ๘๖	

		 การใช้คำบอกก่อนการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในการฝึกอบรม	 ๘๖	

		 	 บุคลากรทางการลูกเสือ	

		 การตรวจตอนเช้าในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง	 ๘๗	

		 การชักธงเขียวใหญ่		 ๙๓	

		 การตรวจสมุดบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 	๙๔	

		 กิจกรรมยามว่าง	 	 	 ๙๕	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

สารบัญ(ต่อ)

หน้า 

ฌ	

		 การประชุมนายหมู่ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง	 ๙๖	

		 การเลือกประธานรุ่น	และนายหมู่ถาวร	 ๙๗	

		 การกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ๙๙	

		 การฝึกอบรมโดยระบบฐานและวิธีการปฏิบัติ	 ๑๐๐	

		 พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	(ตามประเพณีไทย)	 ๑๐๒	

		 การจัดงานสังสรรค์	 ๑๐๔	

		 การประชุมคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ๑๐๖	

		 หน้าที่ของวิทยากรประจำหมู่/กลุ่มบริการ	 	๑๐๘	

	 การทำความรู้จักซึ่งกันและกัน	 ๑๐๙	

		 การประเมินผลขั้นสุดท้าย	 ๑๑๐ 

		 หนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ	 	๑๑๐	

		 หน้าที่ของหมู่/กลุ่มบริการ	 	๑๑๑	

		 แนวการปราศรัยของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	รอบเสาธง	ครั้งแรก		 ๑๑๒	

		 แนวการปราศรัยของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	รอบเสาธง	ประจำวัน	 	๑๑๒	

ประวัติลูกเสือสมุทร   ๑๑๓ 

ประวัติลูกเสืออากาศ  ๑๑๗ 

ประวัติความเป็นมาของลูกเสือสำรอง  ๑๒๓ 

ประวัติกิจการลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย ๑๒๔ 

น้อมระลึกถึงพระคุณในความร่วมมือ ๑๒๘ 

บรรณานุกรม  ๑๒๙ 

ภาคผนวก   ๑๓๑ 

คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการจัดทำและผลิตสารานุกรมลูกเสือ เล่มที่ ๓ ๑๓๒ 

ผู้เขียนสารานุกรม   ๑๓๔ 

 



�สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ความหมายของบุคลากรทางการลูกเสือ

  ๑บุคลากรทางการลูกเสือ	 หมายถึง	 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ผู้ตรวจการลูกเสือ	 กรรมการลูกเสือ	

อาสาสมัครลูกเสือ	และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ	

 

 

 

 

 

 

 

  

หนังสือพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

บุคลากรทางการลูกเสือ(AdultsinScouting)

 ขบวนการลูกเสือได้เกิดขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๐	(ค.ศ.	๑๙๐๗)	โดยท่านลอร์ด	เบเดน-โพเอลล์	เป็นผู้ก่อตั้ง   

เริ่มแรกนำเด็กชาย	 ๒๐	 คน	 ไปตั้งค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี	 ประเทศอังกฤษ	 ปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๖)		 

มีประเทศสมาชิกลูกเสือทั่วโลก	๑๖๑	ประเทศ	จำนวนลูกเสือมากกว่า	๓๐	ล้านคน		

	 การลูกเสือเจริญก้าวหน้าได้มากหรือน้อยนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนลูกเสืออย่างเดียว	 หากอยู่ที่	

“ผู้ใหญ่”	 ที่เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ทำงานในองค์กรของลูกเสือทั่วโลกนั่นเอง	 บี-พี	 ได้กล่าวไว้ว่า		 

“การลูกเสือเป็นกิจกรรมสนุกสนานและมีสาระสำหรับเด็ก	 แต่เป็นงานสำหรับผู้ใหญ่”	 ตัวลูกเสือจะได้รับ	 

ผลประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากกิจกรรมลูกเสือขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ	คุณภาพของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

ซึ่งจะเป็นผู้จัดการ	 เตรียมการ	 เสนอแนะ	 แนะนำ	 และนำให้ลูกเสือได้ดำเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ตามความ

เหมาะสม	 ตามความต้องการของลูกเสือและสังคม	 บุคลากรที่มาร่วมในการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ	 คือ   

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ผู้ตรวจการลูกเสือ	 กรรมการลูกเสือ	 อาสาสมัครลูกเสือ	 และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ		 

เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า	“บุคลากรทางการลูกเสือ”	(Adults	in	Scouting)	

		 สำนักงานลูกเสือโลกได้ทำการศึกษา	 ค้นคว้า	 และวิจัยเกี่ยวกับงานบุคลากรทางการลูกเสือ	 และ

รวบรวมแนวความคิดเกี่ยวกับงานบุคลากรทางการลูกเสือ	 แล้วได้นำเสนอในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก	

ครั้งที่	๓๒	ณ	กรุงปารีส	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๓	(ค.ศ.	๑๙๙๐)	สรุปปัญหาเรื่องบุคลากรทางการลูกเสือ	๓	ประเด็น	ดังนี้ 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

๑ จากพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ หน้า ๒. 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ � สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๑.		 หลายประเทศมีปัญหาความยุ่งยากในการเลือกสรรบุคลากรมาปฏิบัติงานลูกเสือ	 อีกทั้ง	 

มีปัญหาในเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรเหล่านี้ให้มีคุณภาพ	และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลูกเสือ	

	 ๒.		 หลายประเทศไม่มีขีดความสามารถในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	

	 ๓.		 หลายประเทศไม่สามารถจะผูกใจ	 จูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่ช่วยงานลูกเสือได้	 

ในระยะเวลานาน	

	 ที่ประชุมมีมติให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสืออย่างเป็นระบบ	 มีแนวทาง	

วิธีการเดียวกัน	 เป็นการสนับสนุนให้คณะลูกเสือทุกประเทศได้ดำเนินการพัฒนาเยาวชนลูกเสือของตน	 

ให้เป็นเยาวชนที่ทรงคุณค่า	มีคุณภาพที่ดี	และเป็นพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติและสังคมโลกต่อไป	

	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 (ค.ศ.	 ๑๙๙๓)	 จากการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก	 ครั้งที่	 ๓๓	 ที่

กรุงเทพมหานครได้มีมติเน้นย้ำให้ทุกประเทศวางระบบการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ	 ตามแนวทาง	 

ของสำนักงานลูกเสือโลก	 อีกทั้งยังให้ทุกประเทศมีคณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือ		 

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะกำหนดนโยบาย	 ระบบ	 แนวทาง	 และวิธีการการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ

ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานลูกเสือโลก	

คณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือ

		 เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องบุคลากรทางการลูกเสือเป็นแนวทางเดียวกันทั่วโลก	 คณะกรรมการ

ลูกเสือโลกจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือทุกระดับดังนี้	

		 ๑.		 คณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือระดับโลก		

		 ๒.		 คณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือระดับภาคพื้นต่าง	ๆ		

	 ๓.		 คณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือระดับชาติ		

	 สำหรับประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจการฝ่ายบุคลากรทางการลูกเสือขึ้น	 

เป็นครั้งแรกเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๔๔	(ค.ศ.	๒๐๐๑)	คือ	นางสุมน	สมสาร	ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม	ทำหน้าที่	 

ผู้ตรวจการฝ่ายบุคลากรทางการลูกเสือ	 และมีคณะกรรมการฝ่ายบุคลากรทางการลูกเสือ	 ซึ่งทำหน้าที่	 

คณะกรรมการทรัพยากรบุคลากรทางการลูกเสือระดับชาติ		

 

 

 

 

 

 

 

  

  นางสุมน สมสาร อดีตผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ความหมายของการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 หมายถึง	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 รวมทั้ง

บุคคลที่ให้ความสนใจกิจการลูกเสือ	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้	ความเข้าใจ	ทักษะ	และเจตคติที่ดี	

เป็นกำลังสำคัญของการลูกเสือ		

	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ประกอบด้วยวิธีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนั้น	 ๆ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการลูกเสือหรือเพิ่มประสิทธิภาพ	 

ในการปฏิบัติงานลูกเสือ		

ประวัติการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแบบกิลเวลล์ ปาร์ค 
	 ลอร์ด	 เบเดน-โพเอลล์	 (บี-พี)	 ได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	 (ค.ศ.	 ๑๙๐๗)	 ที่ประเทศ

อังกฤษ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๔	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๑)	 ได้มีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรก	 มีการบรรยาย	 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์	 มีกิจกรรมทั้งการเล่นเกม-เพลง	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 คือ		 

ผู้กำกับลูกเสือของประเทศอังกฤษ	

	 พ.ศ.	 ๒๔๕๗	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๔)	 บี-พี	 กำหนดให้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ	 ขั้นวูดแบดจ์		 

(The	Woodbadge	 Scheme)	 แต่ได้เกิดสงครามโลก	 ครั้งที่	 ๑	 ขึ้น	 ประกอบกับยังไม่มีสถานที่ฝึกอบรม

ถาวร	โครงการนี้จึงยังมิอาจดำเนินการไปได้		

	 พ.ศ.	๒๔๖๒	(ค.ศ.	๑๙๑๙)	เมื่อสงครามโลก	ครั้งที่	๑	ได้สิ้นสุดลง	มิสเตอร์	ดับเบิลยู	 เดอ	บัวส์	

แมคคาเรน	 (Mr.	 W.	 De	 Bois	 Maclaren)	 ผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ	 (District	 Commissioner	 for	

Reseneath	 in	 Bunbartanashir	 Scotland)	 ได้มอบที่ดินที่กิลเวลล์	 ปาร์ค	 จำนวน	 ๕๗	 เอเคอร์		 

(ประมาณ	๑๔๒	 ไร่)	 ให้แก่คณะลูกเสืออังกฤษ	บี-พี	 ได้จัดสร้างขึ้นเป็นสถานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	

การฝึกอบรมลูกเสือขั้นวูดแบดจ์	 มีขึ้นเมื่อวันที่	 ๘	 กันยายน	พ.ศ.	 ๒๔๖๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๙)	 สาระสำคัญของ	 

การอบรมฝึกลูกเสือขั้นวูดแบดจ์	 คือ	 การอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันเป็นระบบหมู่ในค่าย	 การเรียนรู้	 

ด้วยวิธีการบรรยาย	 การสาธิต	 การเปลี่ยนหน้าที่ของสมาชิกในหมู่ทุกวัน	 เพื่อให้ทุกคนได้มีประสบการณ์	 

ในการเป็นผู้นำ	เป็นพลาธิการ	เป็นคนครัว	ฯลฯ	ในระยะต่อมาเนื้อหาวิชาที่อบรมและวิธีการสอนได้เปลี่ยนแปลง	 

ไปบ้าง	 แต่หลักการสำคัญมิได้เปลี่ยนแปลงไป	 บี-พี	 ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับศูนย์ฝึกกิลเวลล์	 ปาร์ค	

อย่างใกล้ชิดตลอดชีวิตของท่าน		
 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ � สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

บี-พี วิทยากร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๑๙ คน ในการฝึกอบรมลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ครั้งแรก  
ณ กิลเวลล์ ปาร์ค ค.ศ. ๑๙๑๙ 

 

	 จากการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	 (World	 Jamboree)	 ครั้งที่	 ๑	 ถึงครั้งที่	 ๓	 ได้มีผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือจากประเทศต่าง	 ๆ	 เดินทางมายังประเทศอังกฤษมากขึ้น	 มีความสนใจสมัครเข้ารับ	 

การฝึกอบรมลูกเสือที่กิลเวลล์	ปาร์ค	และมีความประทับใจในการฝึกอบรมลูกเสือมาก	 ได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับ	 

กลับไปใช้ยังประเทศของตน	การฝึกอบรมลูกเสือแบบกิลเวลล์	ปาร์ค	จึงได้กระจายไปยังประเทศอื่น	ๆ		

 การฝึกอบรมลูกเสือ ขั้นวูดแบดจ์แบบกิลเวลล์ ปาร์ค  

	 การฝึกอบรมลูกเสือ	ขั้นวูดแบดจ์แบบกิลเวลล์	ปาร์ค	ครั้งแรก	ๆ	 ได้จัดขึ้นสำหรับผู้กำกับลูกเสือ

อังกฤษโดยเฉพาะ	และถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับผู้กำกับลูกเสือทุกคน		

	 พ.ศ.	 ๒๔๖๕	 (ค.ศ.	 ๑๙๒๒)	 มีการจัดการฝึกอบรมลูกเสือขั้นวูดแบดจ์	 สำหรับผู้กำกับลูกเสือ

สำรองเป็นครั้งแรก	

		 พ.ศ.	 ๒๔๗๐	 (ค.ศ.	 ๑๙๒๗)	 มีการจัดการฝึกอบรมลูกเสือขั้นวูดแบดจ์	 สำหรับผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ		 

เป็นครั้งแรก		

		 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 (ค.ศ.	 ๑๙๕๖)	 มีการจัดการฝึกอบรมลูกเสือขั้นวูดแบดจ์	 สำหรับผู้กำกับลูกเสือ	

สามัญรุ่นใหญ่	 และมีการฝึกอบรมลูกเสือขั้นผู้ให้การฝึกอบรมเป็นรุ่นแรก	 (The	 First	 Official	 Training		 

the	Team	Course)		

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  ตึกขาว ณ กิลเวลล์ ปาร์ค ปัจจุบัน สัญลักษณ์ของกิลเวลล์ ปาร์ค คือขวานสับขอนไม้ 

 ระดับการฝึกอบรมลูกเสือ	แบ่งออกเป็น	๒	ระดับ		

	 ๑.		 ระดับผู้กำกับลูกเสือ	ม	ี๒	ขั้น	คือ		

	 	 ๑.๑		 ขั้นความรู้เบื้องต้น	หรือ	P.T.C.	(Preliminary	Training	Course)		

	 	 ๑.๒		 ขั้นวูดแบดจ์	แบ่งเป็น	๓	ภาค		

	 	 	 ภาค	๑	 ภาคทฤษฎี	 เป็นการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลูกเสือ	 มีการตอบคำถาม

เป็นลายลักษณ์อักษร	

	 	 	 ภาค	๒	 ภาคปฏิบัติ	เป็นการฝึกเกี่ยวกับวิชาการลูกเสือ	มีการอยู่ค่ายพักแรม		

	 	 	 ภาค	๓	 ภาคปฏิบัติการและประเมินผล	 เป็นการปฏิบัติการและประเมินผล		 

โดยผู้กำกับลูกเสือนำวิชาที่ได้เรียนรู้มาจากภาค	๑	 และภาค	 ๒	 ไปใช้ฝึกอบรมลูกเสือในกองหนึ่งกองใด		 

มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ	และรายงานผลการปฏิบัติ		

	 ๒.		 ระดับผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 หรือ	 T.T.C.	 (Training	 the	 Team	 Course)	

นอกจากนี้มีการฝึกอบรมลูกเสือเกี่ยวกับวิชาเฉพาะเรียกว่า	 Technical	 Courses	 เช่น	 วิชาการชุมนุม	 

รอบกองไฟ	(Camp	Fire	Course)	วิชาการบุกเบิก	(Pioneering	Course)	หรือหลักสูตรผู้ตรวจการลูกเสือ	

(Commissioners	Course)		

  ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแบบสำนักงานลูกเสือโลก  
	 กิลเวลล์	 ปาร์ค	 เป็นศูนย์การฝึกอบรมนานาชาติ	 (International	 Training	 Center)	 มาจนถึง	

พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๖๙)	 ได้มีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก	 ครั้งที่	 ๒๒	 ที่นครเฮลซิงกิ	 (Helsinki)	

ประเทศฟินแลนด์	 ที่ประชุมมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 โดยให้

เหตุผลว่า	

	 ๑.		 เนื่องด้วยมีการขยายกิจการลูกเสือด้านปริมาณและอาณาเขตทางภูมิศาสตร์		

	 ๒.		 แต่ละประเทศมีความต้องการในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแตกต่างกัน	

	 ๓.		 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีเจตคติและความต้องการ	(Needs)	แตกต่างกัน		

	 ๔.		 แต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ศาสนา	และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน	
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		 ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติขาดความเป็นเอกภาพ	 มีจุดอ่อน		 

ที่ประชุมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก	 (World	 Training	

Committee)	 ทำการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั่วไป	 และคณะกรรมการฝ่าย	 

การฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลกได้มีความเห็นพ้องกันข้อหนึ่งว่า	 ควรที่จะยึดถือแนวทางการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแบบกิลเวลล์	 ปาร์ค	 ไว้	 หลักการทั่วไปที่คณะกรรมการฝ่ายการฝึกอบรมของสำนักงาน

ลูกเสือโลกได้เสนอไว้	คือ		

	 ๑.		 ประเทศสมาชิกควรยอมรับแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือแบบสำนักงานลูกเสือโลกนี้		 

ด้วยความสมัครใจเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกระบวนการลูกเสือโลก		

	 ๒.		 ให้ประเทศสมาชิกรับผิดชอบในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของตนเอง	 โดยกำหนด	 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 เนื้อหาวิชา	 และวิธีการฝึกอบรมตามความต้องการของประเทศตนเอง	 ทั้งนี้	 

มีข้อเสนอแนะว่า	เนื้อหาวิชาและวิธีการฝึกอบรมนั้น	ควรให้ได้รับผลตามเป้าหมาย	ดังต่อไปนี้		

	 	 ๒.๑		 ให้เกิดความเข้าใจและซาบซึ้งในภาระหน้าที่ที่จะต้องทำ	 รวมทั้งความเข้าใจ	 

ในหลักการสำคัญของการลูกเสือและหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ		

	 	 ๒.๒		 ให้เข้าใจถึงความต้องการของเด็กและเยาวชน	 และทักษะวิธีการของการลูกเสือ	 

ที่เหมาะสม	เพื่อให้บรรลุความต้องการเหล่านี้	ตามสภาพสิ่งแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างกัน		

	 	 ๒.๓		 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก

และเยาวชนแต่ละบุคคล	 เป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่จะต้องศึกษา

หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ		

	 คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลกได้ขอให้สมาคมลูกเสือประเทศต่าง	 ๆ	

ยอมรับเอาสัญลักษณ์ของการฝึกอบรมลูกเสือ	ขั้นวูดแบดจ์	 (Wood	Badge	Insignia)	ไปใช้ต่อไปด้วย	ทั้งนี้	

เพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก	

 ระดับของการฝึกอบรมลูกเสือแบบสำนักงานลูกเสือโลก 

	 ระดับของการฝึกอบรมลูกเสือแบบสำนักงานลูกเสือโลก	แบ่งออกเป็น	๒	ระดับ	คือ	

 ระดับที่หนึ่ง สำหรับผู้กำกับลูกเสือ	มี	๒	ขั้น	ดังนี้		

	 ๑.		 ขั้นความรู้เบื้องต้น	หรือ	B.T.C.	(Basic	Unit	Leader	Training	Course)		

	 ๒.		 ขั้นความรู้ชั้นสูง	หรือ	A.T.C.	(Advanced	Unit	Leader	Training	Course)		

 หมายเหตุ ก่อนที่บุคคลจะเข้าเป็นผู้กำกับลูกเสือ	 คณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรมของสำนักงาน	 

ลูกเสือโลกแนะนำให้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป	 (Introductory	 Course)	 ซึ่งใช้เวลา		 

๘-๑๒	ชั่วโมง	หรือ	๑	วันก่อน	

 ระดับที่สอง	 เป็นการให้การฝึกอบรมลูกเสือแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือ	 

มาแล้ว	มี	๒	ขั้น	ดังนี้ 
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	 ๑.	 ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือระดับชาติ	หรือ	N.T.C.	(National	Training	the	Team	Course)	

	 ๒.		 ขั้นผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ	 หรือ	 I.T.T.C.	 (International	 Training	 the	

Team	Course)		

 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแบบประเทศไทย  
	 การประกาศตั้งกองฝึกหัดผู้กำกับลูกเสือ	

	 “นายกองใหญ่	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ	พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ผู้ทรงดำรง

ตำแหน่งนายกเสือป่า	 มีพระบรมราชโองการฯ	 สั่งว่า	 น่าที่ผู้กำกับลูกเสือนั้นเปนน่าที่สำคัญอย่างหนึ่ง		 

ที่จะต้องเปนผู้ฝึกฝนให้กุลบุตร	 รู้จักรักชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 และเรียนรู้แบบแผนวิชาการนักรบ	 

ที่จะทำการเปนคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเกิดเมืองนอน	 เพราะฉะนั้นในน่าที่ผู้กำกับจึงต้องเปนผู้ที่มีคุณวุฒิ

พิเศษ	 ซึ่งเป็นผู้ได้เรียนรู้การในน่าที่เสือป่าดีมาแล้ว	 แต่อาไศรยที่กิจการแห่งกองลูกเสือได้ดำเนินไป	 

โดยรวดเร็ว	 และขยายเปนการแพร่หลายนั้น	 จึงยังมิทันมีโอกาสที่จะจัดการศึกษาวิชาผู้กำกับให้พอเพียง	 

แก่น่าที่ได้	 และเมื่อขยายการปกครองลูกเสือเปนการแพร่หลายซึ่งมีกองลูกเสือตั้งขึ้นในเมืองมณฑลต่าง	 ๆ	

มาก...	 ด้วยเหตุนี้	 จึงทรงพระราชดำริห์ว่า	 เพื่อจะคงไว้ซึ่งระเบียบการฝึกหัดสั่งสอนลูกเสือตามเมืองมณฑล

ต่าง	 ๆ	 ให้ทำการเปนระเบียบเหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น	 จึงเปนการสมควรจะจัดตั้งกองฝึกหัดผู้กำกับ	 

ลูกเสือขึ้นในกรุงเทพฯ	แห่งหนึ่ง....”	

	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งกองฝึกหัดผู้กำกับลูกเสือขึ้นในบริเวณสโมสรคณะเสือป่า		 

ณ	พระราชวังสวนดุสิต	 สำหรับเปนที่สำนักศึกษาวิชาผู้กำกับทั่วไปทั้งกรุงเทพมหานครแลหัวเมือง	 กำหนด

เวลาเล่าเรียน	๒	เดือนเต็ม	เริ่มแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	เปนต้นไปจนถึงวันที่	๓๑	ธันวาคม	เสมอไปทุก	ๆ	ปี	

หรือถ้าเต็มใจจะโดยเสด็จพระราชดำเนิรในการฝึกหัดประลองยุทธเสือป่ากองเสนาหลวงด้วยก็ได้	

	 เมื่อศึกษาวิชาครบกำหนดและสอบไล่ได้ตามหลักสูตร

จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานใบประกาศนียบัตร	 

เปนสำคัญ	 ใบประกาศนียบัตรนั้นมีเปน	 ๒	 ประเภท	 คือ	 

ประเภทที่	 ๑	 เปนใบประกาศนียบัตรพิเศษ	 สำหรับนักเรียน	 

ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตร	 ซึ่งเปนผู้ที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิร

ในการฝึกหัดประลองยุทธเสือป่ากองเสนาหลวง	 ประเภทที่	 ๒	

เปนใบประกาศนียบัตรสามัญ	 สำหรับพระราชทานแก่นักเรียน	 

ที่สอบไล่ได้ตามหลักสูตร	 ที่มิได้โดยเสด็จพระราชดำเนิร	 

ในการฝึกหัดประลองยุทธเสือป่ากองเสนาหลวง		

		 สมั ยพระบาทสมเด็ จพระปก เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว		 

พ.ศ.	 ๒๔๗๐	 (ค.ศ.	 ๑๙๒๗)	 ได้ส่งหลวงกวี	 จรรยาวิโรจน์		 

และหลวงปราโมทย์	 จรรยาวิภาค	 ไปรับการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ที่กิลเวลล์	ปาร์ค	ประเทศอังกฤษ		
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	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๒๙)	 มีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	ณ	 สามัคยาจารย์สมาคม		 

ในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	ระหว่างวันที่	๒๙	สิงหาคม	ถึงวันที่	๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๔๗๒		

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ณ สามัคยาจารย์สมาคม ในบริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
ที่มา : เพทาย อมาตยกุล. (๒๕๑๔)  

	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๔	 (ค.ศ.	 ๑๙๓๑)	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ประกาศตั้งโรงเรียน	 

ผู้กำกับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์	 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลูกเสือ	 

ขึ้นเป็นงานประจำปี	 พระราชทานสถานที่ในบริเวณพระรามราชนิเวศน์	 (พระราชวังบ้านปืน)	 จังหวัดเพชรบุรี		 

เป็นสำนักฝึกอบรม	เริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๔	เป็นต้นไป	

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระองค์เจ้าธานีนิวัต ทรงเยี่ยมและเปิดการฝึกอบรม  เครื่องหมายผ่านการฝึกอบรม  
 ผู้กำกับลูกเสือ ณ พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน)  
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		 จวบจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 (ค.ศ.	

๑๙๕๗)	สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	ได้ส่งนายเชาวน์	ชวานิช	นายสมรรถไชย	ศรีกฤษณ์	

นายเพทาย	 อมาตยกุล	 นายกมล	 พันธุ์มีเชาวน์	 และนายสว่าง	 วิจักขณะ	 ไปเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 

ที่กิลเวลล์	 ปาร์ค	 ประกอบกับ	 นายพาโดลินา	 (Mr.	 Padolina)	 ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายบริหาร	 (Executive	

Commissioner)	 จากสำนักงานลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก	 ได้มาแนะนำวิธีการฝึกอบรมแบบกิลเวลล์	 ปาร์ค		 

กิจการลูกเสือไทย	จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมแบบกิลเวลล์	ปาร์ค	มาจนถึง	พ.ศ.	๒๕๑๒	(ค.ศ.	๑๙๖๙)		

		 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๖๙)	 ได้มีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก	 ครั้งที่	 ๒๒	 ที่นครเฮลซิงกิ	

ประเทศฟินแลนด์	 ที่ประชุมมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นแบบของ

สำนักงานลูกเสือโลกแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ	 จึงได้ปรับปรุงให้ใช้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 

แบบกิลเวลล์	 ปาร์ค	 เป็นแกนกลาง	 โดยประเทศสมาชิกสามารถกำหนดเนื้อหาวิชา	 และวิธีการฝึกอบรม	 

ตามความต้องการของประเทศนั้น	ๆ		

  ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 (ค.ศ.	 ๑๙๗๗)	 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	 ได้ยกเลิกการฝึกอบรม	 

ลูกเสือแบบกิลเวลล์	 ปาร์ค	 และออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย	 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ	์พ.ศ.	๒๕๒๑	 (ค.ศ.	๑๙๗๘)	 เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายของสำนักงานลูกเสือโลกและใช้มาจนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๖)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญครั้งแรก   
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๒-๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 
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ความหมาย

	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 หมายถึง	 มวลประสบการณ์ทั้งเนื้อหาสาระและกิจกรรม	 

ที่จัดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 เพื่อให้เกิดความรู้	 ความสามารถ	 และเจตคติ	 เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือที่ได้กำหนด	

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือมีสองระดับ	ดังต่อไปนี้	

	 ระดับที่หนึ่ง	 ผู้กำกับลูกเสือ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือไปเป็น		 

ผู้กำกับลูกเสือ	และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์	

	 ระดับที่สอง	 ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการฝึก

อบรมผู้กำกับลูกเสือ		

 ๑.  ระดับที่หนึ่ง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ มีห้าขั้น	ดังต่อไปนี้	 

	 	 ขั้นที่หนึ่ง	ขั้นความรู้ทั่วไป	(General	Information	Course)		

	 	 ขั้นที่สอง	 ขั้นความรู้เบื้องต้น	 (Basic	 Unit	 Leader	 Training	 Course)	 แบ่งออก	 

ตามประเภทของลูกเสือ	 คือ	 ลูกเสือสำรอง	 ลูกเสือสามัญ	 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 และลูกเสือวิสามัญ		 

โดยมีอักษรย่อ	B.T.C.		

		 	 ขั้นที่สาม	ขั้นฝึกหัดงาน	(In-Service	Training)	

		 	 ขั้นที่สี่	 ขั้นความรู้ชั้นสูง	 (Advanced	 Unit	 Leader	 Training	 Course)	 แบ่งออก	 

ตามประเภทของลูกเสือ	 คือ	 ลูกเสือสำรอง	 ลูกเสือสามัญ	 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 และลูกเสือวิสามัญ		 

โดยมีอักษรย่อ	A.T.C.	

		 	 ขั้นที่ห้า	ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล	(Application	and	Evaluation)	

 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่ง ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) 

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือและผู้สนใจในกิจการลูกเสือ	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และเจตคติที่ดี

ต่อวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของการลูกเสือเมื่อผ่านการฝึกอบรมในขั้นนี้แล้วจะได้รับวุฒิบัตร	 และ

สามารถเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	ขั้นความรู้เบื้องต้นต่อไปได้	

สาระสำคัญของหลักสูตร

	 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 สาระทางการลูกเสือ	 ผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือ	 วิชาผู้กำกับลูกเสือ		 

ขั้นความรู้ทั่วไป	เงื่อน	วินัย	ความเป็นระเบียบ	และสัญญาณต่าง	ๆ	ระบบหมู่	ฯลฯ		

ขั้นตอนและวิธีการ

 รายละเอียดในการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้	 

	 ๑.		 ระยะเวลาฝึกอบรมหนึ่งวัน		

	 ๒.		 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือ	 หรือผู้สนใจในกิจการลูกเสือที่มีอายุ	 

ตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป		

	 ๓.		 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	

   ส่วนกลาง	 ได้แก่	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 สมาคม

สโมสรลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือที่เป็นนิติบุคคล	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ		

   ส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	 สำนักงานลูกเสือจังหวัด	 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา	 สมาคม

สโมสรลูกเสือหรือสโมสรลูกเสือที่เป็นนิติบุคคล	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 

ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด 

	 ๔.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 (Course	 Leader)	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ

หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (Leader	 Trainer)	 โดยมีอักษรย่อ	 L.T.	 หรือที่มีคุณวุฒิ	 

ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (Assistant	 Leader	 Trainer)	 โดยมีอักษรย่อ	 A.L.T.		 

และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจากผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน		

	 ๕.		 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือประกอบด้วยผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมชั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึก

อบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (Leader	 Trainers	 Course)	 โดยมีอักษรย่อ	 L.T.C.	 หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึก

อบรมผู้กำกับลูกเสือ	(Assistant	Leader	Trainers	Course)	โดยมีอักษรย่อ	A.L.T.C.	

	 ๖.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสืออาจเชิญผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 

ร่วมเป็นวิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

		 ๗.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรตามแบบที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กำหนด	 มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมลูกเสือ	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรม	 

ลูกเสือรายงานผลไปยังผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรมลูกเสือภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงาน	 

ต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน		

		 ๘.		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกวุฒิบัตร	

		 ๙.		 การเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ	 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการอื่น		

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป

	 ๑.	 สร้างบุคลากรทางการลูกเสือเป็นเครือข่ายของกิจการลูกเสือนำไปสู่ความก้าวหน้าของ

กิจการลูกเสือทางด้านปริมาณ	

	 ๒.		 ลูกเสือได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น	และกระทำสาธารณประโยชน์	

	 ๓.		 สังคมไทยเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการ

ลูกเสือให้แพร่หลายมากขึ้น 

 

ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course) 

  

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือและผู้สนใจในกิจการลูกเสือ	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และเจตคติที่ดี

ในวิธีการฝึกอบรมลูกเสือ	 สามารถวางแผนจัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภท	 และทำหน้าที่	 

รองผู้กำกับลูกเสือตามประเภทลูกเสือนั้น	 ๆ	 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเมื่อผ่านการฝึกอบรม	 

ในขั้นนี้แล้วจะได้รับวุฒิบัตรและห่วงสวมผ้าผูกคอกิลเวลล์		

สาระสำคัญของหลักสูตร

 ๑. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น 

	 	 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง	 

ของการลูกเสือไทย	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง	 การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง		 

การบริหารงานในกองลูกเสือสำรอง	วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสัญญาณต่าง	ๆ	การฝึกอบรมผู้กำกับ	 

ลูกเสือสำรอง	 การบันเทิงในกองลูกเสือสำรอง	 เกมสำหรับลูกเสือสำรอง	 กิจการลูกเสือสำรอง	 รู้จักลูกเสือสำรอง		 

หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง	 พิธีการลูกเสือสำรอง	 บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสำรอง		 

ความสัมพันธ์กับกองลูกเสือสามัญ	ระบบหมู่	วิชาพิเศษ	การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ	การแสดงเงียบ	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒   
จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 ๒. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 

	 		 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง	 

ของการลูกเสือไทย	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ	 วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและระเบียบแถวลูกเสือ 

การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ	 การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ	 การบันเทิงในกองลูกเสือสามัญ		 

เกมสำหรับลูกเสือสามัญ	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ	 การจัดทำสื่อการสอนลูกเสือสามัญ	 กิจการ	 

ลูกเสือสามัญ	 รู้จักลูกเสือสามัญ	 หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ	 พิธีการลูกเสือสามัญ	 บทบาทหน้าที่

ของผู้กำกับลูกเสือสามัญ	การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม	ระบบหมู่และการเรียนระบบฐาน	การส่งเสริม

กิจการลูกเสือสามัญ	 ทักษะลูกเสือสามัญ	 เงื่อนเชือก	 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ	 ลูกเสือสามัญกับปรัชญา	 

เศรษฐกิจพอเพียง	การสวนสนาม	แผนที่เข็มทิศ	

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕   
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ๓. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น 

		 	 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง	 

ของการลูกเสือไทย	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 

และระเบียบแถวลูกเสือ	 การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่	 การบันเทิงในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ	่ เกมสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การฝึกอบรมผู้กำกับ	 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 บทบาทของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การจัดทำสื่อการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	

จุดหมาย	 วิธีการของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 รู้จักลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และธรรมชาติของเด็ก	 หลักสูตรและ	 

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม	 ระบบหมู่	 การประชุมคณะกรรมการกอง	 ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 

และสิ่งแวดล้อม	 การเรียนระบบฐาน	 การส่งเสริมกิจการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่		 

เงื่อนเชือกและการบุกเบิก	 การปฐมพยาบาล	 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ	 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	การสวนสนาม	แผนที่เข็มทิศ	

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   
ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ๒ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 ๔. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 

   เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง

ของการลูกเสือไทย	คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ	วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและระเบียบแถว



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ลูกเสือ	 การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ	 การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ	 การบันเทิงในกอง	 

ลูกเสือวิสามัญ	 เกมสำหรับลูกเสือวิสามัญ	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	 บทบาทของผู้กำกับ	 

ลูกเสือวิสามัญ	 การจัดทำสื่อการสอนลูกเสือวิสามัญ	 จุดหมาย	 วิธีการของลูกเสือวิสามัญ	 หลักสูตรและ	 

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ	 พิธีการลูกเสือวิสามัญ	 บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	 ระบบหมู่		 

การประชุมคณะกรรมการกอง	ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมกิจการลูกเสือวิสามัญ		 

การบริการ	 การปฐมพยาบาล	 การอภิปรายและการพูดในที่ชุมชน	 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ	 ลูกเสือวิสามัญ

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	การสวนสนาม	แผนที่เข็มทิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางไทร จัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ  
ขั้นความรู้เบื้องต้นผสมขั้นความรู้ทั่วไป เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

ขั้นตอนและวิธีการ

 รายละเอียดในการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้		

	 ๑.		 ระยะเวลาฝึกอบรมสามวัน	โดยอยู่ประจำ	ณ	ค่ายฝึกอบรม	

	 ๒.		 การจัดการฝึกอบรม	 ให้จัดแยกตามประเภทลูกเสือ	 คือ	 ลูกเสือสำรอง	 ลูกเสือสามัญ		 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	และลูกเสือวิสามัญ		

	 ๓.		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือหรือผู้สนใจในกิจการลูกเสือ	 ที่ได้ผ่าน	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	ขั้นความรู้ทั่วไป	มาแล้ว	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๔.		 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน			

   ส่วนกลาง	 ได้แก่	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 สมาคม	 

สโมสรลูกเสือ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ 

		 	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 หรือสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 เป็นผู้กำหนดเลขรุ่น	 

แล้วแต่กรณี		

  ส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	 สำนักงานลูกเสือจังหวัด	 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา	 สมาคม	 

สโมสรลูกเสือ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน	 

ลูกเสือจังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการ		

		 	 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กำหนดเลขรุ่น		

	 ๕.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 (Course	 Leader)	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ

หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (Leader	 Trainer)	 โดยมีอักษรย่อ	 L.T.	 หรือที่มีคุณวุฒิ	 

ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (Assistant	 Leader	 Trainer)	 โดยมีอักษรย่อ	 A.L.T.	 และ	 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจากผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ		

	 ๖.		 คณะผู้ ให้การฝึกอบรมลูกเสือประกอบด้วยผู้ที่ ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นหัวหน้าผู้ ให้	 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (Leader	 Trainers	 Course)	 โดยมีอักษรย่อ	 L.T.C.	 หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้	 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	(Assistant	Leader	Trainers	Course)	โดยมีอักษรย่อ	A.L.T.C.	

	 ๗.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสืออาจเชิญผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือผู้เชี่ยวชาญ	 

เฉพาะทางร่วมเป็นวิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร	

	 ๘.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรตามแบบที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กำหนด	 พร้อมด้วยห่วงสวมผ้าผูกคอแบบกิลเวลล์	 มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือเมื่อเสร็จสิ้น	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรายงานผลไปยังผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรมลูกเสือ	 

ภายในสิบห้าวัน	และให้ผู้อนุญาตรายงานต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน		

	 ๙.		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกวุฒิบัตร	

	 ๑๐.	 การเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ	 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการอื่น			 		

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น

	 ๑.	 เสริมสร้างบุคลากรทางการลูกเสือที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา	 

ลูกเสือในระดับรองผู้กำกับลูกเสือ	ที่มีผลต่อการขยายกิจการลูกเสือทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ		

	 ๒.		 ลูกเสือได้เข้าไปมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น	 ช่วยให้ท้องถิ่นมีความ	 

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

	 ๓.		 กิจกรรมของท้องถิ่นได้รับความร่วมมือ	 ช่วยเหลือจากกิจการลูกเสือ	 ก่อให้เกิดความ	 

สมัครสมานสามัคคี	ระดับที่หนึ่ง		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สาม ขั้นฝึกหัดงาน (In-Service Training) 

 

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือนำความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้นไปฝึกใช้ในการฝึกอบรม	 

ลูกเสือ	 โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้ภาคปฏิบัติเพิ่มเติมจากการไปดูงาน	 แลกเปลี่ยนความรู้		 

ความคิด	 และประสบการณ์กับผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น	 เสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

รองผู้กำกับลูกเสือ	

ขั้นตอนและวิธีการ

 รายละเอียดในการฝึกหัดงาน มีดังต่อไปนี้	

	 ๑.		 ระยะเวลาดำเนินการฝึกหัดงานหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้นแล้ว	 

มีระยะเวลาดำเนินงานไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

		 ๒.		 การดำเนินการฝึกหัดงาน	

		 	 ๒.๑		 ทำการฝึกอบรมลูกเสือในกองลูกเสืออย่างน้อยแปดครั้ง	

	 		 ๒.๒		 เข้าร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง	 เช่น	 การเดินทางไกล	 การอยู่

ค่ายพักแรม	 การสะกดรอย	 การเดินทางสำรวจ	 การให้บริการและพัฒนาชุมชน	 การไปเยี่ยมชมแหล่ง

ทรัพยากรของท้องถิ่น	เป็นต้น	อย่างน้อยหนึ่งครั้ง	

	 		 ๒.๓		 ศึกษาดูงานกิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่นอย่างน้อย	๑	 ครั้ง	 เช่น	 ไปดูการบริหารงาน	

การจัดกิจกรรมลูกเสือ	การอยู่ค่ายพักแรมของโรงเรียนอื่น	ๆ		

	 ๓.		 ให้ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเป็นผู้รับรองการฝึกหัดงาน		

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกหัดงานลูกเสือ

	 ๑.		 สร้างบุคลากรทางการลูกเสือที่มีประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติการ	และเป็นหนทางนำไปสู่

การฝึกอบรมลูกเสือในระดับสูงขึ้น		

	 ๒.		 ลูกเสือได้รับการฝึกอบรมด้วยวิธีการของลูกเสือ	 ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎ

ของลูกเสือ 

	 ๓.		 การมองเห็นปัญหาของท้องถิ่นในการกระทำบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือปรากฏชัดเจนขึ้น

เป็นแนวทางให้ลูกเสือได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น	

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่สี่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) 

 

วัตถุประสงค์

	 เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการลูกเสือ	 ทั้งในด้านการเป็นผู้นำและทักษะ	 

ในการฝึกอบรมแก่ลูกเสือในระดับสูง	 เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

ในกองลูกเสือ	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้วยกัน   

สามารถทำหน้าที่ผู้กำกับกองลูกเสือหรือรองผู้กำกับลูกเสือ	 เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ	 

ลูกเสือ		

สาระสำคัญของหลักสูตร

 ๑.  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง 

		 	 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง	 

ของการลูกเสือไทย	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสำรอง	 วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและระเบียบแถว

ลูกเสือ	 การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง	 การบริหารงานในกองลูกเสือสำรอง	 การบันเทิงในกอง	 

ลูกเสือสำรอง	 เกมสำหรับลูกเสือสำรอง	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง	 บทบาทของผู้กำกับ	 

ลูกเสือสำรอง	 การจัดทำสื่อการสอนลูกเสือสำรอง	 จุดหมาย	 วิธีการของลูกเสือสำรอง	 หลักสูตรและ	 

วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง	 พิธีการลูกเสือสำรอง	 บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสำรอง	 ทักษะลูกเสือสำรอง	

ระบบหมู่	 การประชุมคณะกรรมการกอง	 การสนับสนุนกองลูกเสือสำรอง	 ลูกเสือกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 

และสิ่งแวดล้อม	 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ	 การฝีมือและอุปกรณ์การฝึกอบรม	 การทำงานโครงการ	 วิถีชีวิต

ลูกเสือกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)   
เมื่อวันที่ ๘-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ๒.  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 

	 		 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง	 

ของการลูกเสือไทย	 วิชาชาวค่าย	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ	 วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 

และระเบียบแถวลูกเสือ	การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ	การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ	การบันเทิง	 

ในกองลูกเสือสามัญ	 เกมสำหรับลูกเสือสามัญ	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ	 บทบาทของผู้กำกับ	 

ลูกเสือสามัญ	 การจัดทำสื่อการสอนลูกเสือสามัญ	 แผนปฏิบัติการส่วนตัว	 การกล่าวคำปราศรัยครั้งสุดท้าย   

จุดหมาย	 วิธีการของลูกเสือสามัญ	 หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ	 พิธีการลูกเสือสามัญ	 บทบาท	 

หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสามัญ	 ทักษะลูกเสือสามัญ	 ระบบหมู่	 การดำเนินงานของหมู่ลูกเสือสามัญ		 

การอบรมนายหมู่	 และการประชุมคณะกรรมการกอง	 การสนับสนุนกองลูกเสือสามัญ	 การเดินทางไกลและ	 

อยู่ค่ายพักแรม	การสำรวจ	เงื่อนเชือกกับการบุกเบิก	การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ	ผจญภัย	การทำงานโครงการ	

วิถีชีวิตลูกเสือกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) เมื่อวันที่ ๑๘-๒๔ มกราคม ๒๕๕๖   
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยหาร อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓.  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง 

	 	 เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง	 

ของการลูกเสือไทย	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 

และระเบียบแถวลูกเสือ	 วิชาชาวค่าย	 การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การบริหารงาน	 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การบันเทิงในกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 เกมสำหรับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การฝึกอบรม	 

ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 บทบาทของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การจัดทำสื่อการสอน	 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 แผนปฏิบัติการส่วนตัว	 การกล่าวคำปราศรัยครั้งสุดท้าย	 จุดหมาย	 วิธีการของ	 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 พิธีการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 บทบาท

หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ระบบหมู่	 การดำเนินงานของหมู่	 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 การอบรมนายหมู่และการประชุมคณะกรรมการกอง	 การสนับสนุนกองลูกเสือสามัญ	 

รุ่นใหญ่	การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม	แผนที่เข็มทิศ	 เงื่อนเชือกกับการบุกเบิก	การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นคติ		 

ผจญภัย	การทำงานโครงการ	วิถีชีวิตลูกเสือกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญข่ั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)   
เมื่อวันที่ ๒-๙ เมษายน ๒๕๕๒ ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

 ๔.  การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 

  เนื้อหาวิชาประกอบด้วย	 ประวัติและโครงสร้างขององค์การลูกเสือโลก	 ประวัติและโครงสร้าง	 

ของการลูกเสือไทย	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญและค่านิยม	 วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 

และระเบียบแถวลูกเสือ	วิชาชาวค่าย	การวางแผนการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ	การบริหารงานในกองลูกเสือ	 

วิสามัญ	 การบันเทิงในกองลูกเสือวิสามัญ	 การลูกเสือนานาชาติและการเดินทางสำรวจ	 เกมสำหรับ	 

ลูกเสือวิสามัญ	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	 บทบาทของผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	 การจัดทำ	 

สื่อการสอนลูกเสือวิสามัญ	 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม	 แผนปฏิบัติการส่วนตัว	 โครงการฝึกอบรม	 

ผู้กำกับลูกเสือ	 การกล่าวคำปราศรัยครั้งสุดท้าย	 จุดหมาย	 วิธีการของลูกเสือวิสามัญ	 หลักสูตรและ	 

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ	พิธีการลูกเสือวิสามัญ	บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	ทักษะลูกเสือวิสามัญ		 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ระบบหมู่	 การดำเนินงานของหมู่ลูกเสือวิสามัญ	 การอบรมนายหมู่	 การประชุมคณะกรรมการกอง		 

การสนับสนุนกองลูกเสือวิสามัญ	 การหาสมาชิกใหม่และการสัมพันธ์กับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่		 

การทำงานร่วมกับกองลูกเสืออื่น	 กิจกรรมในกิจการของลูกเสือวิสามัญ	 เหตุการณ์ปัจจุบัน	 วัฒนธรรม		 

ความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย	 โครงการ	World	 Award	 การทำงานโครงการเพื่อการบริการชุมชน		 

วิถีชีวิตลูกเสือกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  
ที่ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันที่ ๑๗-๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ 

ขั้นตอนและวิธีการ

 รายละเอียดในการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้		

		 ๑.		 ระยะเวลาฝึกอบรมลูกเสือเจ็ดวัน	โดยอยู่ประจำ	ณ	ค่ายฝึกอบรม		

		 ๒.		 การจัดฝึกอบรมลูกเสือให้จัดแยกกันตามประเภทลูกเสือ		

	 ๓.		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือที่ได้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน	และได้ผ่านการฝึกหัดงานขั้นที่สามมาแล้ว	

		 ๔.		 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	

   ส่วนกลาง	 ได้แก่	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 สมาคม

สโมสรลูกเสือ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน	 

ลูกเสือแห่งชาติ		

		 	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติหรือสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 เป็นผู้กำหนดเลขรุ่น		 

แล้วแต่กรณี		

   ส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	 สำนักงานลูกเสือจังหวัด	 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา	 สมาคม	 

สโมสรลูกเสือ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน	 

ลูกเสือจังหวัดให้เป็นผู้ดำเนินการ		

		 	 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเป็นผู้กำหนดเลขรุ่น		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๕.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 (Course	 Leader)	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิ

หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (Leader	 Trainer)	 โดยมีอักษรย่อ	 L.T.	 	 และได้รับแต่งตั้งให้เป็น	 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจากผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน		

		 ๖.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสืออาจเชิญผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 

ร่วมเป็นวิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร		

		 ๗.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรตามแบบที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

กำหนด	 มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมลูกเสือ	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรม	 

ลูกเสือรายงานผลไปยังผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรมลูกเสือภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงาน	 

ต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน	

		 ๘.		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกวุฒิบัตร	

	 ๙.		 การเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ	 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการอื่น			

  

  

  

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ๑   
 เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร 

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง

	 ๑.	 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือที่มีความมั่นใจ	 พร้อมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในระดับ

ผู้กำกับลูกเสือ	ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพกิจการลูกเสือ	

	 ๒.		 ลูกเสือได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการของลูกเสือ	 ให้เป็นคนดีของสังคมสามารถพัฒนาตนเองได้		 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน	

	 ๓.		 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการของลูกเสือ	 ให้เป็นคนดีของสังคมสามารถพัฒนาตนเองได้	

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ระดับที่หนึ่ง ขั้นที่ห้า ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation) 

 

วัตถุประสงค์

  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการฝึกอบรมลูกเสือตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ไปใช้

ในการฝึกอบรมลูกเสือ	 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น	 และได้รับการประเมินผล	 

ขั้นสุดท้ายเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์		

ขั้นตอนและวิธีการ

 รายละเอียดในการปฏิบัติการและประเมินผล มีดังนี้	

	 ๑.		 บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือสี่ขั้นดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว	 ต้องนำ	 

ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมลูกเสือไปดำเนินการในกองลูกเสือของตนเป็นเวลาอย่างน้อย		 

สี่เดือน	 แต่ไม่เกินสองปี	 นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง	 จากนั้นให้เสนอรายงานไปยัง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 หรือสำนักงานลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี		 

ตามแบบที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด	เพื่อให้มีการประเมินผล		

		 ๒.		 การตรวจขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลจะการตรวจและประเมินผลภาคปฏิบัติตาม	 

หลักเกณฑ์	และวิธีการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด		

		 ๓.		 ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร 

หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี	 เสนอรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้	 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.)	หรือผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.)	ที่มีคุณลักษณะ		 

มีความรู้	 ความสามารถ	 และเป็นแบบอย่างที่ดี	 สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		 

ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลไปยังเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง		

		 ๔.		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ได้คราวละสี่ปี	 นับแต่วันได้รับการแต่งตั้ง	 

และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้		

		 ๕.		 ในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลแต่ละครั้งให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่

กำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งคน	

		 ๖.		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเป็นผู้เสนอผลการตรวจ		 

ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 หรือ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

		 ๗.		 ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

สองท่อนไปยังผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากรพิจารณา	และเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

อนุมัติแต่งตั้ง	

		 ๘.		 ให้มีการประกอบพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน	 และหนังสือสำคัญแต่งตั้งให้	 

ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนตามความเหมาะสม	

	 ๙.		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน	

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การตรวจขั้นที่ห้าขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ  
และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนภราดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมลูกเสือขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

	 ๑.		 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น	 มีความมั่นใจ	 เชื่อมั่น	 ที่จะนำหลักการ	 

และวิธีการของลูกเสือไปดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือแก่เยาวชนลูกเสือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	 

ของกระบวนการลูกเสือ	

	 ๒.		 ลูกเสือได้รับการเสริมสร้างด้วยหลักการและวิธีการของลูกเสือ	 ให้มีวุฒิภาวะสามารถ	 

แก้ปัญหาและพัฒนาการดำเนินชีวิตของตนเองได้	 เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน	 ชาติ	 บ้านเมือง		 

ในฐานะเป็นพลเมืองดีของชาติ		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๓.		 สังคมมีเจตคติที่ดี	 และศรัทธาในกระบวนการลูกเสือที่เป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาสังคม	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจขั้นที่ห้า ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ   
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ของคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา 

 ๒.  ระดับที่สอง การฝึกอบรมผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ มีสองขั้น	ดังต่อไปนี้	 

	 	 ขั้นที่หนึ่ง	 เรียกว่าการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม	 

ผู้กำกับลูกเสือ	(Assistant	Leader	Trainers	Course)	โดยมีอักษรย่อ	A.L.T.C.	

	 	 ขั้นที่สอง	 เรียกว่า	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ

ลูกเสือ	(Leader	Trainers	Course)	โดยมีอักษรย่อ	L.T.C.	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ระดับที่สอง ขั้นที่หนึ่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  

ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) 

 

ความหมาย

	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 หมายถึง	

การฝึกอบรมลูกเสือเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือทราบหลักการสำคัญของการลูกเสือและนโยบาย	 

ของคณะลูกเสือแห่งชาติ	 สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ทราบนโยบายของ	 

องค์การลูกเสือโลกเกี่ยวกับด้านวิชาการ	 การฝึกอบรม	 การบริหารงานลูกเสือ	 และพัฒนาตนเองให้มีความรู้	

ทักษะและเจตคติเพิ่มขึ้น	

ความเป็นมา

 ๑ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือของลูกเสือมลายูที่ค่ายซีแมนแกท	 (Semangat)	 ในเมืองกัวลาลัมเปอร์		 

ได้เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	ซึ่งได้รับเครื่องหมาย	Wood	Badge	มาแล้ว	จึงเรียกการฝึกอบรม

นี้ว่า	 “Training	 the	 Team	Course”	 หรือวิชาคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 การฝึกอบรมลูกเสือนี้จัดขึ้น

ระหว่างวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๐๒	ถึงวันที่	๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๐๓	ใช้เวลาฝึกอบรมรวมหก	วัน	ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมลูกเสือครั้งนี้ล้วนมาจากประเทศต่าง	 ๆ	 ในภาคตะวันออกไกล	 คือ	 จีน	 ฮ่องกง	 อินโดนีเซีย	

มลายู	 ซาราวัค	 สิงคโปร์	 และไทย	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือนี้แล้วจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการ

ฝึกอบรมของสมาคมลูกเสือนานาชาติ	ซึ่งเรียกว่า	รองผู้บังคับการค่าย	(Deputy	Camp	Chief)	ใช้ตัวย่อว่า	

D.C.C.	 สำหรับเฉพาะผู้ฝึกอบรมวิชาลูกเสือสำรอง	 ก็จะเป็นรองผู้อำนวยการฝึกลูกเสือสำรอง	 ซึ่งเรียกว่า	

หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือสำรอง	 (Akela	 Leader)	 ใช้ตัวย่อว่า	 Ak.L.	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นผู้ฝึกให้แก่ผู้บังคับบัญชา	 

ลูกเสือแทนสมาคมลูกเสือนานาชาติต่อไป	

	 สำหรับประเทศไทย	 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีโอกาสได้ไปเข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสนี้	 

มี	๕	ท่านด้วยกัน	คือ	

	 ๑.		 นายสว่าง	วิจักขณะ	 หัวหน้ากองการลูกเสือ	

 ๒.		 นายเพทาย	อมาตยกุล		 ผู้ตรวจการลูกเสือโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง	

	 ๓.		 นายสมรรถไชย	ศรีกฤษณ์		 หัวหน้าแผนกฝึกและอบรม	กองการลูกเสือ	

	 ๔.		 นายเชาวน์	ชวานิช		 หัวหน้าแผนกวิชาการ	กองการลูกเสือ	

	 ๕.		 นายกมล	พันธุ์มีเชาวน์		 ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอำนวยศิลป์	ธนบุรี	

๑ จากหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติการลูกเสือไทย เขียนโดย นายเสทื้อน   
ศุภโสภณ หน้า ๔๓๗-๔๓๘. 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือดังทั้ง	 ๕	 ท่านนี้	 จะมีค่าเท่ากับได้รับการฝึกอบรมลูกเสือจาก

ศูนย์การฝึกของกิลเวลล์	ปาร์ค	เหมือนกัน	นับเป็นครั้งแรกในประวัติการลูกเสือไทยที่มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ได้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว	

 

  

 

 

 

 

 

 นายสมรรถไชย ศรีกฤษณ์  นายเพทาย อมาตยกุล  นายกมล พันธุ์มีเชาวน์   

สาระสำคัญของหลักสูตร

	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเมื่อจบการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตรและได้รับเครื่องหมาย	

วูดแบดจ์สาม	 ท่อนนี้แล้ว	 จะสามารถไปเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นได้		 

ฉะนั้น	 จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้	 ความชำนาญในกระบวนการลูกเสือ	 ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ	 

อย่างลึกซึ้ง	 ชัดเจน	 และปฏิบัติได้	 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์	 จึงได้กำหนดแนวทางให้ไว้ว่า	 เมื่อจบ	 

การฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ	ดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 อธิบายหลักการสำคัญของกิจการลูกเสือและวิธีการที่นำมาใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือได้	

	 ๒.	 ชี้แจงนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์	 

ของการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 ๓.	 เขียนวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือเป็นรายวิชา	 รวมถึงการฝึกอบรมวิชาพิเศษ	 

และวิชาเทคนิคต่าง	ๆ	ซึ่งรวมอยู่ในกระบวนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้	

	 ๔.	 จัดดำเนินการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือประเภทต่าง	 ๆ	 และเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 

ขั้นความรู้เบื้องต้นได้	

	 ๕.	 เป็นวิทยากรในคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูงได้	

	 ๖.	 ระบุความต้องการในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือประเภทต่าง	ๆ	ได้	

	 ๗.	 จัดทำตารางการฝึกอบรมลูกเสือ	 และสามารถปรับปรุงตารางให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 

ในท้องถิ่น	เพื่อสนองความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้	

	 ๘.	 อธิบายหลักการเรียนรู้โดยทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ได้	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๙.	 จัดลำดับและเลือกใช้แบบวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสม	 ตลอดจนรู้จักจัดหาและเลือก	 

อุปกรณ์การสอนต่าง	ๆ	เพื่อใช้ในการฝึกอบรมได้	

	 สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 

เป็นหลักสูตรที่ใช้กันทั่วโลก	 ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานลูกเสือโลกแล้วว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ		 

มีแนวทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้	 ความสามารถ	และไปให้การฝึกอบรมได้อย่างมีคุณภาพ	 เนื้อหาจะประกอบด้วย 

เช่น	 ภูมิหลังและกิจการลูกเสือโลก	 ประวัติลูกเสือไทย	 สาระสำคัญของการลูกเสือ	 โครงสร้างคณะลูกเสือ

แห่งชาติ	 ทักษะวิชาลูกเสือ	 ภาวะการเป็นผู้นำ	 การสื่อความหมาย	 หลักการสอนและการเรียนรู้เบื้องต้น		 

การอภิปรายกลุ่ม	 การประชุมกลุ่มย่อย	 การระดมสมอง	 การอภิปรายเป็นคณะ	 การเตรียมและการใช้	 

โสตทัศนูปกรณ์	การบรรยาย	การสาธิต	การสอนแบบฐาน	การศึกษารายกรณี	การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตาม

โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย	บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการลูกเสือและสนับสนุนกิจการลูกเสือ		

ขั้นตอนและวิธีการ

 รายละเอียดในการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้		

	 ๑.		 กำหนดระยะเวลาฝึกอบรมเจ็ดวันโดยอยู่ประจำ	ณ	ค่ายฝึกอบรม		

	 ๒.		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือที่ได้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี	 และในระยะเวลาสองปีนั้น	 ได้ทำการฝึกอบรม	 

ลูกเสือได้ผลดีหรือเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องและได้รับเชิญจากผู้อำนวยการฝึกอบรม	 

ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นหรือขั้นความรู้ชั้นสูง	 ให้อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือมาแล้ว	 

ไม่น้อยกว่าสามครั้ง	และผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่	

	 ๓.	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม		 

ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ผู้อำนวยการ

ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	 ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด	 หรือหน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่กรณี	 สนับสนุน	 

และอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม	

	 ๔.		 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	สำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร	

สำนักงานลูกเสือจังหวัด	 สมาคมสโมสรลูกเสือ	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นผู้ดำเนินการ	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้กำหนดเลขรุ่น 

	 ๕.	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ

ลูกเสือ	(L.T.)	และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	

   ๖.		คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ประกอบด้วย	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	

ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.C.)	 หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	

(A.L.T.C.)	 หรือผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสืออาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็นวิทยากรได้ตามที่	 

เห็นสมควร	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๗.		 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ	 

ลูกเสือแต่ละครั้ง	 ให้มีการมอบวุฒิบัตรตามพิธีการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้กับผู้ที่ได้ผ่าน	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	 โดยมีผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็น	 

ผู้ลงนามในวุฒิบัตรที่จัดทำโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรายงานผลไปยัง	 

ผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรมลูกเสือภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงานต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 

ภายในสามสิบวัน	

	 ๘.		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกวุฒิบัตร		

	 ๙.		 การเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ	 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการอื่น			 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) รุ่นที่ ๖๗๐  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader 

Trainers Course) โดยมีอักษรย่อ A.L.T. มีคุณสมบัติและรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

	 ๑.		 ได้ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 

มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	

	 ๒.		 ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้ร่วมอยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	

(B.T.C.)	หรือขั้นความรู้ชั้นสูง	(A.T.C.)	หรือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	(A.L.T.C.)	ไม่น้อยกว่า	

หกครั้ง	 หรือได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้ร่วมอยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	

(B.T.C.)	 หรือขั้นความรู้ชั้นสูง	 (A.T.C.)	 หรือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.C.)		 

ไม่น้อยกว่าสามครั้ง	 และเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมลูกเสือ	 เช่น	 วิชานายหมู่ลูกเสือ	 วิชาอยู่ค่ายพักแรม

หรืออื่น	ๆ	ไม่น้อยกว่าสามครั้ง	รวมกันไม่น้อยกว่าหกครั้ง	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๓.		 ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร	

ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด	 หรือหน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่กรณี	 เป็นผู้เสนอขอให้ได้รับการแต่งตั้ง	 

ให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.)	 โดยทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ	 

ที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด	เสนอไปตามลำดับจนถึงสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	

	 ๔.		 ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

สามท่อน	 และแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.)	 ไปยังผู้ตรวจการลูกเสือ		 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณา	และเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอนุมัติแต่งตั้ง	

	 ๕.		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อน		

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม
ผู้กำกับลูกเสือ

	 ๑.		 สร้างบุคลากรทางการลูกเสือที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงที่สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากร	

ขั้นความรู้ชั้นสูง	 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	 เป็นรองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ขั้นความรู้ชั้นสูง	มีผลต่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ		 	

	 ๒.		 กิจการลูกเสือได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ	

เป็นที่ประจักษ์ในสังคมไทย	

	 ๓.		 สังคมไทยมีบุคลากรและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง	

มากขึ้น		

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) รุ่นที่ ๖๗๒  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เข้ารับการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ระดับที่สอง ขั้นที่สอง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  

ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Leader Trainers Course) 

 

ความหมาย

	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 หมายถึง		 

การฝึกอบรมลูกเสือเกี่ยวกับการนำหลักการสำคัญของการลูกเสือและนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติ	

และองค์การลูกเสือโลกไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ยอมรับนโยบายขององค์การลูกเสือโลก		 

เกี่ยวกับด้านวิชาการ	 การวางแผนการฝึกอบรม	 การบริหารงานลูกเสือ	 และสร้างภาวะผู้นำให้มีความรู้	

ทักษะ	ความสามารถในการบริหารจัดการ	และมีอุดมการณ์ในกิจการลูกเสือ	

สาระสำคัญของหลักสูตร

		 เมื่อจบการฝึกอบรมลูกเสือแล้ว	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือควรมีความสามารถ	

ดังต่อไปนี้	

	 ๑.		 บรรยายหลักการสำคัญของการลูกเสือและวิธีการที่ใช้ในการลูกเสือได้		

	 ๒.		 ชี้แจงนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติได้	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเสือ		

	 ๓.		 กำหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมลูกเสือประเภทต่าง	ๆ	ได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรม  

ผู้กํากับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง	

	 ๔.		 ระบุวิธีจัดหา	 เลือกวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 คณะวิทยากรและการใช้วิทยากรนั้น	 ๆ	

ให้เหมาะสมกับความรู้และสติปัญญาในระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือได้	

	 ๕.		 อธิบายและใช้เทคนิคต่าง	 ๆ	 ในการฝึกอบรมผู้ใหญ่ได้	 ทั้งในส่วนที่ เกี่ยวกับลูกเสือ	 

และไม่เกี่ยวกับลูกเสือ	

	 ๖.		 บรรยายได้ถึงวิธีการใช้กระบวนการกลุ่ม	(Group	Process)	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ๗.		 วางแผน	จัด	อํานวยการและควบคุมการฝึกอบรมลูกเสือนั้น	ๆ	ได้	

	 ๘.	 ชี้แจงให้ผู้กำกับลูกเสือได้ตระหนักถึงความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือ

ของตัวเขาเอง	 และสามารถสนองตอบความต้องการนั้นได้	 กับทั้งช่วยให้ผู้กำกับลูกเสือสามารถวางแผน	 

การฝึกอบรมลูกเสือด้วยตนเองได้	

	 ๙.		 อธิบายได้ถึงวิธีการฝึกอบรมที่จัดขึ้น	 เพื่อให้เป็นที่ดึงดูดใจและเพลิดเพลินแก่สมาชิกทุกคน	

โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วม	และให้ได้มีประสบการณ์อย่างจริงจังในกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ		

	 ๑๐.		 ระบุบทบาทของตนเองในระบบการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ	รวมทั้งทักษะต่าง	ๆ	ที่จะปฏิบัติ	 

บทบาทเหล่านั้นได้	

	 ๑๑.		 ชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง	ได้	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ		 

เป็นการชี้แจงแนะนำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้ทราบถึงความจำเป็นที่ตนเองจะต้องมีความรู้		 

ความเข้าใจ	 และการได้รับประสบการณ์ในเรื่องนโยบายและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมลูกเสือ		 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในปัจจุบัน	 เยาวชนในปัจจุบัน	 สาระสำคัญของการลูกเสือ	 ความต้องการ	 

ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ระบบการฝึกอบรมลูกเสือ	 การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล	 ความจำเป็น	 

ในการวางแผนเพื่อการฝึกอบรมลูกเสือ	การวางแผนระยะสั้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเสือ	การสร้างและการพัฒนา	 

หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือ	 แหล่งทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมลูกเสือ		 

การสร้างโครงการฝึกอบรมลูกเสือและกิจกรรม	 ข้อคิดในการเรียนรู้	 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	

ขั้นความรู้ชั้นสูง	 การกำหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน	 บทบาทวิทยากรประจำกลุ่ม	 การลูกเสือโลก		 

การประเมินผล	 การฝึกอบรมลูกเสือ	 โครงการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรมลูกเสือและปณิธาน	 หน้าที่ของ	 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรม	 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน	 ทั้งนี้	 เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้	 

ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือระดับต่าง	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ ๙๘  
(L.T.C. 98) เมื่อวันที่ ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕   

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ขั้นตอนและวิธีการ

  รายละเอียดในการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้	

	 ๑.		 กำหนดระยะเวลาฝึกอบรมเจ็ดวัน	โดยอยู่ประจำ	ณ	ค่ายฝึกอบรม		

	 ๒.		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือที่ได้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ

และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สามท่อนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	 เคยเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับ	 

ลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	 มาแล้วอย่างน้อยสองครั้ง	 ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับเชิญจากผู้อำนวยการฝึกอบรม	 

ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง	 ให้อยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสองครั้ง	 และผู้อำนวยการ	 

ฝึกอบรมรับรองผลการปฏิบัติหน้าที่	 เป็นผู้มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 

ขั้นความรู้ชั้นสูง	

	 ๓.		 ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร		 

ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด	 หรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่กรณี	 สนับสนุนและอนุญาตให้เข้ารับ	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	ทั้งนี้	โดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร	

	 ๔.		 ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 หรือสำนักงานลูกเสือ

กรุงเทพมหานคร	 สำนักงานลูกเสือจังหวัด	 สมาคมสโมสรลูกเสือ	 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ต้องได้รับ

อนุญาตจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นผู้ดำเนินการ	โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้กำหนดเลขรุ่น	

 ๕.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ	 

ลูกเสือ	(L.T.)	และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม	

	 ๖.		 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ประกอบด้วย	 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ให้	 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.)	 	 หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งผู้อำนวยการฝึกอบรมเชิญมาร่วมเป็น

วิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร	

	 ๗.		 เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

แต่ละครั้ งให้มีการมอบวุฒิบัตรตามพิธีการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้กับผู้ที่ ได้ผ่าน	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	 โดยมีผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนาม	 

ในวุฒิบัตรที่จัดทำโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรายงานผลไปยังผู้อนุญาต	 

ให้มีการฝึกอบรมลูกเสือภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงานต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายใน	

สามสิบวัน	

	 ๘.		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกวุฒิบัตร	

	 ๙.		 การเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ	 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการอื่น			



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 อนึ่ง	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 และวิธีการฝึกอบรมลูกเสือ	 

ทุกประเภท	การฝึกอบรมลูกเสือเฉพาะเหล่า	เช่น	ลูกเสือสมุทร	ลูกเสืออากาศ	การฝึกอบรมวิทยากรประจำ

วิชาการบุกเบิก	 แผนที่	 เข็มทิศ	 ระเบียบแถว	 การอยู่ค่ายพักแรม	 ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด	

	 เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือและเป็นกรณีที่มีความจำเป็นอาจมีการผ่อนผัน

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบฯ	กำหนดไว้	โดยให้ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากรพิจารณาเสนอ

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอนุมัติ	ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด	

	 ให้เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบฯ	 และให้มีอำนาจตีความ

และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบฯ	 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย	 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	พ.ศ.	๒๕๕๖	

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นายนิวัตร นาคะเวช อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ ๘๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

 

 ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Leader Trainer) โดยมี

อักษรย่อ L.T.	มีคุณสมบัติและรายละเอียด	ดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	

(L.T.C.)	มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	และ	

	 ๒.	 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	 (B.T.C.)	 มาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง	

และได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้ร่วมอยู่ในคณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง		 
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(A.T.C.)	 หรือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.C.)	 หรือทั้งสองอย่างรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า	 

สี่ครั้ง	หรือ	

	 ๓.	 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	 (B.T.C.)	 มาแล้วไม่น้อยกว่า	 

หนึ่งครั้ง	 และเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมลูกเสือ	 เช่น	 วิชานายหมู่ลูกเสือ	 วิชาอยู่ค่ายพักแรมหรืออื่น	 ๆ		 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง	 รวมกันไม่น้อยกว่าสองครั้ง	 และได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับเชิญให้ร่วมอยู่ในคณะผู้ให้	 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง	 (A.T.C.)	 หรือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.C.)		 

หรือทั้งสองอย่างรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ครั้ง	

	 ๔.	 ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ผู้อำนวยการลูกเสือ	 กรุงเทพมหานคร 

ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด	 หรือหน่วยงานต้นสังกัด	 เป็นผู้เสนอขอให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า	 

ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.)	 โดยทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอไปตามลำดับจนถึง

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	

	 ๕.	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อนและ

แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.)	 ไปยังผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากร	

เพื่อพิจารณา	และเสนอเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติอนุมัติแต่งตั้ง	

	 ๖.	 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ออกเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน	

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  นายสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

เข้ารับประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อน 

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมบุคลกรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

	 ๑.		 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือที่เป็นหลักสำคัญของกิจการลูกเสือของชาติ	 มีภาวะผู้นำ	

สามารถแก้ปัญหาและพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	

		 ๒.		 กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการที่มีคุณค่า	 มีความมั่นคงในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลัง

สำคัญเสริมสร้างความเจริญมั่นคงสถาพรของชาติ	

		 ๓.		 ประเทศชาติได้รับการเสริมสร้างให้เกิดความเจริญมั่นคงสถาพร		

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ความหมาย

	 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร	 หมายถึง	 ประมวลประสบการณ์ที่จัดให้กับ	 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	เพื่อให้เกิดความรู้	ความสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้กำหนด	

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรมีสองระดับ	ดังต่อไปนี ้

	 ระดับที่หนึ่ง	การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นต้น	

	 ระดับที่สอง	การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นสูง		

 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นต้น 
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ระดับที่หนึ่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นต้น 

วัตถุประสงค์

		 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือและผู้สนใจในกิจการลูกเสือสมุทร	 มีความรู้	 ความเข้าใจเบื้องต้น
ขั้นพื้นฐานของลูกเสือสมุทร	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือสมุทร	 หรือรองผู้กำกับลูกเสือสมุทร		 
ตามประเภทลูกเสือนั้น	 ๆ	 สามารถนำไปประกอบในการขอตั้งกลุ่ม/กองตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 
กำหนดระเบียบไว้ได้	 ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการเข้าอบรมลูกเสือสมุทรขั้นความรูช้ั้นสูง	 หรือวิชาเฉพาะทาง 
หรือเฉพาะเหล่าต่อไป		
	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 เมื่อผ่านการฝึกอบรมในขั้นนี้แล้วจะได้รับวุฒิบัตรและ
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ	

สาระสำคัญของหลักสูตร

	 เนื้อหาสาระประกอบด้วย	 ลูกเสือสมุทรคืออะไร	 ประวัติความเป็นมาของลูกเสือสมุทรโลก	
ประวัติลูกเสือสมุทรไทย	 ประวัติการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร	 หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือ	 
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร	 เครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร	การดำเนินการจัดตั้งกอง
ลูกเสือสมุทร	 ขนบประเพณีทหารเรือ	 ประวัติยุทธนาวีของกองทัพเรือ	 การกระเชียง	 การใช้ดิ่งน้ำตื้น		 
การเดินเรือนำร่อง	การเรือทั่วไป	ภารกิจกองทัพเรือ	อุตุนิยมวิทยา	พ.ร.บ.	 เกี่ยวกับการเดินเรือ	การแล่นใบ	
ทัศนสัญญาณ	เงื่อนทหารเรือ	กายบริหารท่าราชนาวี	

ขั้นตอนและวิธีการ

  รายละเอียดในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร มีดังต่อไปนี้	 
		 ๑.		 ระยะเวลาการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นต้นสามวันสองคืน	 โดยอยู่ประจำ	ณ	ค่าย	 
ฝึกอบรมและมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในด้านเกี่ยวกับทหารเรือบริเวณใกล้เคียง	 เช่น	 กองทัพเรือ	
หน่วยต่าง	ๆ	ของทหารเรือ	
	 ๒.		 การจัดการฝึกการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร	 เป็นการฝึกอบรมเพื่อการแต่งตั้งเป็น	 
ผู้กำกับลูกเสือสมุทรทุกประเภทของเหล่าสมุทร	
		 ๓.		 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือหรือผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่สนใจ	 
ในกิจการลูกเสือสมุทร	 ซึ่งผ่านการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้ว	 หรือเป็นข้าราชการ	 
ในหน่วยงานของกองทัพเรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนลูกเสือสมุทรทุกหน่วยงาน	 ตามนโยบาย
ของกองทัพเรือกำหนดไว้	
		 ๔.		 มีอายุ	๑๘	ปีขึ้นไป	
		 ๕.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 (Course	 Leader)	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือ	 
ที่มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.	 หรือ	 L.T.C.)	 หรือผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม	 
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ผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.	 หรือ	 A.L.T.C.)	 และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นสูง	 
มาแล้ว	 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกลูกเสือสมุทรจากสมาคมสโมสรลูกเสือสมุทร	 ที่เป็น	 
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	และได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	
		 ๖.		 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือสมุทรประกอบด้วย	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือขั้นหัวหน้า	 
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.	 หรือ	 L.T.C.)	 หรือผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.		 
หรือ	 A.L.T.C.)	 และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรมาแล้ว	 และทหารเรือที่ทำหน้าที่เป็นครู		 
ที่มีความรู้และทักษะในวิชาเฉพาะของทหารเรือที่สโมสรลูกเสือสมุทรเชิญร่วมเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม	 
ลูกเสือสมุทร	 
		 ๗.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรอาจเชิญผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางร่วมเป็นวิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร	
  ๘.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรตามแบบสมาคมสโมสร	 
ลูกเสือสมุทรกำหนด	 มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมลูกเสือ	 
สมุทร	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรรายงานผลงานไปยังผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร
ภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงานต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน	พร้อมชำระ
ค่า	บี-พี	ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด	
		 ๙.	 สมาคมสโมสรเป็นผู้ออกวุฒิบัตรและเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ		
		 ๑๐.	 การเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับ	 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการอื่น	ๆ	หรือกระทรวงการคลัง	
หรือสมาคมสโมสรลูกเสือสมุทรกำหนด	

 เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พล.ร.ต.นฤดม ชวนะเสน   
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร 
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ระดับที่สอง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นสูง 

 

วัตถุประสงค์

		 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือและผู้สนใจในกิจการลูกเสือสมุทร	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และ	 
มีทักษะในวิชาการลูกเสือสมุทรมากขึ้น	มีวุฒิทางลูกเสือสมุทรสูงขึ้น	ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการไปฝึกอบรม
วิชาเฉพาะเหล่า		
	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 เมื่อผ่านการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรในขั้นนี้แล้วจะได้รับวุฒิบัตรและ
เครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ		

สาระสำคัญของหลักสูตร

	 เนื้อหาสาระประกอบด้วย	พ.ร.บ.	การเดินเรือในน่านน้ำไทย	พ.ร.บ.	ป้องกันเรือโดนกัน	ข้อบังคับ	 
การเดินเรือสากล	การเรือทั่วไป	ศึกษาส่วนต่าง	ๆ	ของเรือ	การเดินเรือนำร่อง	การสาธิตการยิงสู้อากาศยาน
ในโดม	 ฝึกทัศนสัญญาณ	 ฝึกนกหวีดเรือ	 ฝึกการร้อยรอก	 การใช้เชือกใหญ่	 การใช้เชือกเล็ก	 การจัด	 
ส่วนราชการในเรือหลวง	 การจัดแบ่งประเภทของเรือหลวง	 การเยี่ยมชมเรือหลวง	 กีฬานาวี	 การดำรงชีพ	 
ในทะเล	 ฝึกกรรเชียงบก	 ฝึกการดำรงชีพบนเกาะ	 เข็มทิศเดินเรือและเครื่องชูชีพ	 การถือท้ายเรือยนต์เล็ก		 
ฝึกถือท้ายเรือยนต์เล็ก	ฝึกกรรเชียงเรือในทะเล	อาวุธศึกษา	(การปืนและการทุ่นระเบิด)	หลักสูตรวิชาพิเศษ
ลูกเสือสมุทร	การบริหารท่าราชนาวี	

ขั้นตอนและวิธีการ

 รายละเอียดในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร มีดังต่อไปนี้	 
		 ๑.		 ระยะเวลาการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นสูงหกคืนเจ็ดวัน	 โดยอยู่ประจำ		 
ณ	ค่ายฝึกอบรมของกองทัพเรือทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 ตามหลักสูตรที่กองทัพเรือกำหนด	 มีการไปศึกษา	 
ดูงานนอกสถานที่ในด้านเกี่ยวกับทหารเรือบริเวณใกล้เคียง	 เช่น	 ฐานทัพเรือที่อยู่บริเวณค่ายฝึกอบรม		 
หน่วยงานสำคัญในกองทัพเรือ	เรือหลวงที่สำคัญ	ๆ		
	 	๒.		การจัดการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรรวมของเหล่าสมุทร	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถ	 
แต่งตั้งเป็นผู้กำกับลูกเสือได้ทุกประเภท	
		 ๓.		 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือหรือผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่สนใจ	 
ในกิจการลูกเสือสมุทร	 ซึ่งผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	 และผ่านการฝึกอบรม	 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นต้นมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน	 หรือเป็นข้าราชการในหน่วยงาน
ของกองทัพเรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนลูกเสือสมุทรทุกหน่วยงาน	 ตามนโยบายของกองทัพเรือ
กำหนดไว้		
		 ๔.		 มีอายุยี่สิบห้าปีขึ้นไป	
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  ๕.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 (Course	 Leader)	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือที่มี
คุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.	 หรือ	 L.T.C.)	 หรือผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ	 
ลูกเสือ	 (A.L.T.	 หรือ	 A.L.T.C.)	 และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรมาแล้ว	 และนายทหารเรือ	 
ชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือ	 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกร่วมกัน	 โดยสมาคมสโมสร	 
ลูกเสือสมุทรเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน	และได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ		
  ๖.		 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 ประกอบด้วย	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือขั้นหัวหน้า	 
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	(L.T.	หรือ	L.T.C.)	หรือผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	(A.L.T.	หรือ	
A.L.T.C.)	 และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทร	 และทหารเรือที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากร	 
ในการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร		
  ๗.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 อาจเชิญผู้ที่ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือ	 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็นวิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร	
		 ๘.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรตามแบบที่สมาคมสโมสร	 
ลูกเสือสมุทรกำหนด	 มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 พร้อมเข็มแสดงคุณวุฒิขั้นสูง	 เมื่อเสร็จสิ้น	 
การฝึกอบรมลูกเสือสมุทร	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมรายงานผลไปยังผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรมลูกเสือสมุทร
ภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงานต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน	พร้อมชำระ
ค่า	บี-พี	ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด	
  ๙.		 สมาคมสโมสรเป็นผู้ออกวุฒิบัตรและเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ	
		 ๑๐.	 การเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	 ค่าธรรมเนียม	 และค่าบริการอื่น	 ๆ	 หรือกระทรวงการคลัง	 หรือ
สมาคมสโมสรลูกเสือสมุทรกำหนด	

 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสมุทรขั้นความรู้ชั้นสูง 
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ความหมาย

	 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	หมายถึง	 มวลประสบการณ์ที่จัดให้กับผู้เข้ารับการฝึก

อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	เพื่อให้เกิดความรู้	ความสามารถในการดำเนินกิจการลูกเสืออากาศ	 	

	 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 เป็นกระบวนการเฉพาะกิจการลูกเสืออากาศ	 ผู้ที่จะ

เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นบุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและ	 

ขั้นความรู้เบื้องต้นของการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือเหล่าเสนามาแล้วเป็นอย่างน้อย 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศมีสองระดับดังต่อไปนี้	 

	 ระดับที่หนึ่ง	การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นต้น	 	

	 ระดับที่สอง	การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นสูง		

 

ระดับที่หนึ่ง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นต้น 

 

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 มีความรู้	 ความเข้าใจเบื้องต้น	 ขั้นพื้นฐานของกิจการลูกเสือ		 

อากาศ	 ถึงขั้นนำไปปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสืออากาศ	 หรือรองผู้กำกับลูกเสืออากาศทุกประเภท	 สามารถ

นำไปประกอบในการขอตั้งกอง/กลุ่ม	 ตามระเบียบของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ตลอดจนเป็นพื้นฐาน	 

ในการเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นสูงหรือวิชาเฉพาะทางต่อไป	 

		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 เมื่อผ่านการฝึกอบรมในขั้นนี้แล้วจะได้รับ	 

วุฒิบัตร	และเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ	

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ
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ขั้นตอนและวิธีการ

  รายละเอียดในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นต้น มีดังต่อไปนี้		

		 ๑.		 ระยะเวลาการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศสามคืนสี่วัน	 โดยอยู่ประจำ	 ณ	 ค่าย	 

ฝึกอบรมและมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน		

		 ๒.		 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือ	 ซึ่งผ่าน

การฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ เบื้องต้นมาแล้ว	 หรือเป็นข้าราชการกองทัพอากาศที่มีหน้าที่รับผิดชอบ		 

ให้การสนับสนุนลูกเสืออากาศทุกหน่วยงาน	ตามที่กองทัพอากาศกำหนด	

		 ๓.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 (Course	 Leader)	 ได้แก่	 บุคลากร

ทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.	 หรือ	 L.T.C)	 หรือผู้ช่วยหัวหน้า	 

ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.	 หรือ	 A.L.T.C)	 และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ

มาแล้ว	 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศจากสมาคมสโมสร	 

ลูกเสืออากาศ	ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	

		 ๔.		 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสืออากาศ	 ประกอบด้วย	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการ

ลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.	 หรือ	 L.T.C)	 หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.	 หรือ	 A.L.T.C)	 หรือผู้ที่ได้รับ

เครื่องหมายวูดแบดจ์	 และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศมาแล้ว	 รวมทั้งจะต้องมีข้าราชการ

ทหารอากาศ	 ที่มีความรู้และทักษะในวิชาเฉพาะทางของกองทัพอากาศ	 ที่สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศเชิญ

มาร่วมเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรม		

		 ๕.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็น

วิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร	

		 ๖.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรตามแบบของ

สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ	 มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 เมื่อเสร็จสิ้น	 

การฝึกอบรมให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศรายงานผลการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา	 

ลูกเสืออากาศไปยังผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรมลูกเสืออากาศภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงานต่อไป

ยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในสามสิบวัน		

		 ๗.		 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศให้เป็นไปตามที่	 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด	 ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย	 

ค่าบำรุง	ค่าธรรมเนียม	และค่าบริการอื่น	ๆ	หรือกระทรวงการคลัง	หรือสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกำหนด		

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นต้น

	 ๑.	 เสริมสร้างบุคลากรทางการลูกเสือที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา

ลูกเสืออากาศในระดับผู้กำกับลูกเสืออากาศและรองผู้กำกับลูกเสืออากาศ	ที่มีผลต่อการขยายกิจการลูกเสือ

ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ		

	 ๒.	 ลูกเสือได้เข้าไปมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น			 	

	 ๓.	 กิจกรรมของท้องถิ่นได้รับความร่วมมือ	 ช่วยเหลือจากกิจการลูกเสืออากาศ	 ก่อให้เกิดความ	 

สมัครสมานสามัคคี	

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ ณ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ระดับที่สอง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นสูง 

 

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีความสามารถในวิชาการลูกเสือ		 

อากาศในระดับสูง	มีวุฒิทางลูกเสืออากาศในระดับสูง	ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการไปฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา

ลูกเสืออากาศวิชาเฉพาะทาง	

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 เมื่อผ่านการฝึกอบรมในชั้นนี้แล้ว	 จะได้รับ	 

วุฒิบัตรและเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิ		

ขั้นตอนและวิธีการ

  รายละเอียดในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นสูง	มีดังต่อไปนี้		

		 ๑.		 ระยะเวลาการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นสูงสามคืนสี่วัน	 โดยอยู่

ประจำ	ณ	ค่ายฝึกอบรมและมีการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบิน		

		 ๒.		 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 ได้แก่	 บุคลากรทางการลูกเสือซึ่งผ่าน

การฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	 หรือผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นต้น

มาแล้ว	 หรือเป็นข้าราชการกองทัพอากาศที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้การสนับสนุนลูกเสืออากาศทุกหน่วยงาน	

ตามที่กองทัพอากาศกำหนด	หรือบุคลากรที่สนใจในกิจการลูกเสืออากาศ	

  ๓.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 (Course	 Leader)	 ได้แก่	 บุคลากร

ทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.	 หรือ	 L.T.C.)	 หรือผู้ช่วยหัวหน้า	 

ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.	 หรือ	 A.L.T.C.)	 และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	

ขั้นความรู้ชั้นสูงมาแล้ว	 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 

จากสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ	 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงาน	 

ลูกเสือแห่งชาติ	

		 ๔.		 คณะผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 ประกอบด้วย	 ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม

บุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (L.T.	 หรือ	 L.T.C.)	 หรือผู้ที่ผ่าน	 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (A.L.T.	 หรือ	

A.L.T.C.)	และผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศมาแล้ว	รวมทั้งจะต้องมีข้าราชการทหารอากาศ

ที่มีความรู้และทักษะในวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบินที่สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศเชิญมาร่วมเป็น

วิทยากรให้การฝึกอบรม		

  ๕.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศอาจเชิญผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็นวิทยากรได้ตามที่เห็นสมควร	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

		 ๖.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรตามแบบของ

สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ	 มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศรายงานผลการฝึกอบรมไปยังผู้อนุญาตให้มีการฝึกอบรม 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศภายในสิบห้าวัน	 และให้ผู้อนุญาตรายงานต่อไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ภายในสามสิบวัน		

		 ๗.		 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ	 

แห่งชาติกำหนด	 ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยค่าบำรุง	 ค่าธรรมเนียม	 และ	 

ค่าบริการอื่น	ๆ	หรือกระทรวงการคลัง	หรือสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกำหนด		

คุณค่าที่ได้รับจากการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศขั้นความรู้ชั้นสูง

	 ๑.		 พัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศที่มีความมั่นใจ	 พร้อมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 

ในระดับผู้กำกับลูกเสืออากาศ	หรือรองผู้กำกับลูกเสืออากาศ	ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพกิจการลูกเสืออากาศ	

	 ๒.		 ลูกเสือได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการของลูกเสือ	 ให้เป็นคนดีของสังคมสามารถพัฒนาตนเองได้	

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน	

	 ๓.		 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการของลูกเสือ	 ให้เป็นคนดีของสังคมสามารถพัฒนาตนเองได้	

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน	

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐  

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  
เมื่อวันที่ ๒๐-๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 


		 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในระดับที่สูงขึ้นไป	 เป็นวิชา

เกี่ยวกับทักษะทางอากาศหรือเชิงอากาศ	 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ	 และผู้สนใจในกิจการ	 

ลูกเสืออากาศมีความรู้	ความเข้าใจ	และมีทักษะทางอากาศหรือเชิงอากาศ	สามารถขยายผลในการฝึกอบรม

ระดับสูงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาเฉพาะลูกเสืออากาศ	 หรือวิชาเฉพาะทาง	 

เมื่อผ่านการฝึกอบรมในขั้นนี้แล้ว	จะได้รับวุฒิบัตรและเครื่องหมายแสดงวุฒิผ่านการฝึกอบรมวิชาเฉพาะทาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงวุฒิของผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ ที่ผ่านการฝึกอบรม  
ขั้นความรู้ชั้นต้น (ปีกสีเงิน) ขั้นความรู้ชั้นสูง (ปีกสีทอง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายแสดงวุฒิของผู้บังคับบัญชาเนตรนารีอากาศ ที่ผ่านการฝึกอบรม  
ขั้นความรู้ชั้นต้น (ปีกสีเงิน) ขั้นความรู้ชั้นสูง (ปีกสีทอง) 

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ความหมาย

	 บุคลากรในการฝึกอบรมลูกเสือ	หมายถึง	คณะผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

 ๑.  คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ ประกอบด้วย 

		 	 ๑.๑		 ผู้บริหารโครงการ	

		 	 ๑.๒		 ที่ปรึกษา 

		 	 ๑.๓		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	

		 	 ๑.๔		 รองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	

		 	 ๑.๕		 วิทยากรลูกเสือ	

  ๒.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ ประกอบด้วย 

		 	 ๒.๑		 บุคลากรทางการลูกเสือ	

		 	 ๒.๒		 ผู้ที่สนใจทางการลูกเสือที่มีอายุไม่ต่ำกว่า	๑๘	ปี  

๑. คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ 

ความหมาย

	 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 หมายถึง	 คณะบุคคลที่ร่วมมือกันจัดให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือ	 ตามกระบวนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	 

ประกอบด้วย	

 ๑.๑  ผู้บริหารโครงการ 
  ความหมาย 

	 	 ผู้บริหารโครงการ	 หมายถึง	 บุคคลหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับมอบหมายให้เป็น	 

ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 มีหน้าที่บริหารจัดการและดำเนินการให้โครงการ	 

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือนั้น	บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้	

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

	 	 ๑.		ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ	 โดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวกับ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย	

บุคลากรในการฝึกอบรมลูกเสือ



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 	 ๒.		ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อกำหนดโครงสร้างการบริหาร

และแนวทางในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีผลต่อการแก้ปัญหาและพัฒนากิจการลูกเสือ		 

แล้วจัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือเสนอตามสายงาน	

	 	 ๓.		ติดตาม	 ประสานงาน	 อำนวยความสะดวกให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 

ดำเนินการเป็นไปตามโครงการ	

	 	 ๔.		ทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเสนอผู้บังคับบัญชา	 

ตามสายงาน	และเสนอผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๕.		ติดตามผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต่อไป	

 ๑.๒  ที่ปรึกษา 
  ความหมาย 

	 	 ที่ปรึกษา	 หมายถึง	 บุคคลที่ได้รับเชิญจากผู้บริหารโครงการหรือผู้อำนวยการฝึกอบรม	 

ลูกเสือ	เพื่อให้คำแนะนำ	ส่งเสริม	สนับสนุนในกิจการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการ		

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

	 	 ๑.	 ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือที่พึงม ี

	 	 ๒.	 ให้การส่งเสริม	 สนับสนุนในการดำเนินกิจการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 

ตามความเหมาะสม	

	 	 ๓.	 เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในโอกาสต่าง	ๆ		

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ๑.๓  ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ 
  ความหมาย 

	 	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 หมายถึง	 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณสมบัติของ	 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรม	 

บุคลากรทางการลูกเสือ	 และได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือตามโครงการนั้น	ๆ		

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

	 	 ๑.	 กำหนดขั้นตอน	 วิธีการ	 และกิจกรรมในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 

ตามโครงการ	

	 	 ๒.	 สรรหาคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือและนำเสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้ง	

	 	 ๓.	 จัดหาอุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	อาคาร	สถานที่	และเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง	ๆ		

	 	 ๔.	 เป็นผู้นำในการดำเนินการบริหารจัดการการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 

ของการฝึกอบรม  

	 	 ๕.		ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

และผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๖.		 ลงนามในวุฒิบัตร	 และเอกสารสำคัญตามระเบียบของการฝึกอบรมบุคลากร	 

ทางการลูกเสือ	 สรุปประเมินผล	 รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต่อผู้อนุญาตให้มี	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๗.		ติดตามผลงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือต่อไป 

 

  

  

 

 

 

 

 นายกอง วิสุทธารมณ์  นางสุมน สมสาร  

  ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ๑.๔  รองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ 
  ความหมาย 

	 	 รองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 หมายถึง	 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณสมบัติ	 

ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือได้	 และได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ	 โดยการเสนอชื่อ

ของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือให้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการ

นั้น	ๆ		

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

	 	 ๑.	 ช่วยงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือตามที่ได้รับมอบหมาย	

	 	 ๒.	 ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือในกรณีที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	แล้วแต่กรณี		 		

   คุณประโยชน์ของรองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ๑.		 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเมื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นได้	

	 	 ๒.		 ร่วมรับผิดชอบในการบริหารการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 และช่วยให้	 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในแต่ละครั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

	 	 ๓.		 ร่วมแสดงความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	 รวมถึงแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคอันอาจเกิดขึ้นก่อน	ระหว่าง	และหลังการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือนั้น	ๆ		

 ๑.๕  วิทยากรลูกเสือ  
  ความหมาย 

	 	 วิทยากรลูกเสือ	 หมายถึง	 บุคลากรทางการลูกเสือที่มีคุณวุฒิทางการลูกเสือตามระเบียบ	

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 หรือบุคคลที่มีความรู้	

ความสามารถเฉพาะทางที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 และได้รับแต่งตั้งหรือเชิญจาก	 

ผู้มีอำนาจ	 หรือผู้อำนวยการฝึกลูกเสือ	 ให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือให้บริการด้านต่าง	 ๆ	 ใน	 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามที่ได้รับมอบหมาย	 จากความหมายของวิทยากรดังกล่าวข้างต้น		 

วิทยากรลูกเสือแบ่งออกได้เป็น	

	 	 ๑.๕.๑		วิทยากรทางวิชาการลูกเสือ	

	 	 ๑.๕.๒	 วิทยากรประจำหมู/่กลุ่ม	

		 	 ๑.๕.๓	 วิทยากรประจำวัน		

		 	 ๑.๕.๔	 วิทยากรพิเศษ	

		 	 ๑.๕.๕	 วิทยากรฝ่ายบริการและสนับสนุน		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  ๑.๕.๑ วิทยากรทางวิชาการลูกเสือ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

	 	 ๑.	 เป็นผู้สอนและจัดกิจกรรมในวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย	

	 	 ๒.	 ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการสอนให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น 

	 	 ๓.	 ประสานงานกับวิทยากรอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเสริมสร้างให้การฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือมีความสมบูรณ์	และประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์	

	 	 ๔.	 รายงานผลการเรียนการสอนในที่ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือ	

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรทางวิชาการลูกเสือ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  ๑.๕.๒ วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มลูกเสือ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

	 	 ๑.		ศึกษาโครงสร้าง	และความมุ่งหมายของหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 

	 	 ๒.		ศึกษาภูมิหลังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๓.		ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๔.		ประสาน	สนับสนุน	ส่งเสริมงานด้านวิชาการและกิจกรรม	

	 	 ๕.		ดูแลพฤติกรรม	 ความเป็นอยู่	 อำนวยความสะดวก	 และแก้ปัญหาของผู้เข้ารับ	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๖.	 เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ	 รวมทั้งค่านิยมที่ดีงามในอุดมการณ์และหลักการของ	 

ลูกเสือให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๗.		 รายงานความก้าวหน้าและปัญหาต่อที่ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือ	

	 	 ๘.		มีส่วนร่วมในการประเมินผลเพื่อตัดสินความสำเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๙.		 เป็นที่ปรึกษาของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือตลอดการฝึกอบรมและหลัง	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มลูกเสือ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  ๑.๕.๓ วิทยากรประจำวัน 

  ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้มอบหมายให้วิทยากรในคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	

ทำหน้าที่วิทยากรประจำวัน	

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

	 	 ๑.	 เป็นพิธีกรในพิธีการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ประจำวัน		

	 	 ๒.	 ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่วิทยากรลูกเสือ	

	 	 ๓.	 กำกับ	ดูแล	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือให้เป็นไปตามตารางการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๔.	 นัดหมายเวลา	และกิจกรรมที่วิทยากรหรือคณะวิทยากรกำหนด	

	 	 ๕.	 ติดตามงานที่วิทยากรและผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือมอบหมาย	

  

  

 วิทยากรประจำวันขณะปฏิบัติหน้าที่ 

 

  ๑.๕.๔  วิทยากรพิเศษ 

  วิทยากรพิเศษ	หมายถึง	บุคลากรทางการลูกเสือหรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ	มีความเชี่ยวชาญ

ในวิชาการเฉพาะทาง	 ซึ่งได้รับเชิญจากผู้บริหารโครงการหรือผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 ให้มาร่วม	 

ให้ความรู้หรือฝึกทักษะในวิชาการและกิจกรรมตามที่ได้รับการร้องขอ		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

	 	 ๑.	 เป็นผู้สอน	จัดกิจกรรม	นำเสนอบทเรียนและเนื้อหาสาระให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เชิญ 

	 	 ๒.	 ประสานงานกับผู้เชิญ	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเสริมสร้างให้การฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือมีความสมบูรณ์และประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์	

	 	 ๓.	 ดำเนินงานตามเวลาที่ได้รับการร้องขอ	

  

 นายพะนอม แก้วกำเนิด ผู้ทรงคุณวุฒ ิ พล.ร.อ.สุชาติ กลศาสตร์เสนี ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  

 

 

 

 

  วิทยากรพิเศษที่เชิญมาจากหน่วยงานภายนอก นายกมล พันธุ์มีเชาวน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  

  

 

 

 วิทยากรพิเศษจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  ๑.๕.๕  วิทยากรฝ่ายบริการและสนับสนุน 

	 	 วิทยากรฝ่ายบริการและสนับสนุน	หมายถึง	บุคลากรทางการลูกเสือหรือบุคคลที่มีความรู้	

ความสามารถในงานหรือกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 สนับสนุน	 ส่งเสริม	 และให้บริการอำนวยความสะดวก

เกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือตามโครงการนั้น	ๆ		

	 	 วิทยากรฝ่ายบริการและสนับสนุน	ได้แก่	ด้านธุรการและการเงิน	ด้านสถานที่	สุขาภิบาล

และสาธารณูปโภค	 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 ด้านพัสดุอุปกรณ์	 ด้านปฐมพยาบาล	 ด้านโภชนาการ	

ด้านความปลอดภัย	ด้านขนส่ง	ด้านประชาสัมพันธ์		

  หน้าที่และความรับผิดชอบ  

	 	 ๑.	 อำนวยความสะดวกให้บริการแก่คณะผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 

ลูกเสือที่ได้รับมอบหมาย	

	 	 ๒.	 สนับสนุนการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือให้เกิดผลดีและสำเร็จเรียบร้อยตาม

วัตถุประสงค์	

	 	 ๓.	 ควบคุมการเบิกจ่าย	 การใช้	 การเก็บรักษา	 การเงินงบประมาณ	 วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่	 

ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		

  

  วิทยากรด้านเอกสาร  วิทยากรประสานงาน/ลงทะเบียน 

  

 

 

 

 

  วิทยากรด้านที่พัก/สถานที่  วิทยากรด้านการเงิน  



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 วิทยากรด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ 

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 

ความหมาย

	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 หมายถึง	 บุคลากรทางการลูกเสือหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ	 

ในกิจการลูกเสือ	 และมีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรม

บุคลากรทางการลูกเสือ	 โดยสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ระดับและประเภท	 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจให้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได ้ 

  

  

 

  

  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ  

 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  

	 	 ๑.		 แจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในการเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๒.		 เตรียมการเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือตามคำแนะนำของหน่วยฝึกอบรม	 เป็นต้นว่า

เครื่องใช้ส่วนตัว	ตรวจสุขภาพ	ยารักษาโรค	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	เงิน	ความรู้เบื้องต้น	การเดินทาง	ฯลฯ	

	 	 ๓.		 เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือตามระเบียบและกำหนดการของการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๔.		ปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือด้วยความมีน้ำใจ	 มีวินัย	 ว่องไว	 สะอาด		 

ตรงเวลา	สามัคคี	

	 	 ๕.		 ให้ความร่วมมือกับคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือและเพื่อนร่วมรุ่น	

	 	 ๖.		 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 และแสดงปณิธานที่จะพัฒนากิจการ	 

ลูกเสือขององค์กรต่อผู้บังคับบัญชา	

	 	 ๗.	 นำความรู้	 ทักษะความสามารถ	 และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ไปใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตนในกิจการลูกเสือและชีวิตประจำวัน	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

 ๑. เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ๑.๑		 ประชุมคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	โดยมีผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นประธาน	

	 	 ๑.๒		 มอบหมายงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	

	 	 ๑.๓		 ซักซ้อมความเข้าใจและสอบถามความพร้อมในงานที่จะดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือ	

 

  

 

 

 

 

 

 คณะผู้ให้การฝึกอบรมประชุมเตรียมการก่อนการฝึกอบรมลูกเสือ 

 ๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับและจัดหมู/่กองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ๒.๑		 รายงานตัว	ลงทะเบียน	เข้าหมู่	

	 	 ๒.๒		 รับเครื่องหมาย	ผ้าผูกคอ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	ฯลฯ	

	 	 ๒.๓	 เข้าห้องอบรม	ซักซ้อมพิธีเปิด	เสนอแนะการแต่งกาย	การใช้สมุดบันทึก 

  

 

 

 

 

 

 

  รายงานตัวและลงทะเบียน  รับเครื่องหมายและอุปกรณ์  

การดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  

 

 

 

 

 

  ช่วยกันแต่งกาย  รับผ้าผูกคอและอุปกรณ์ 

 ๓. พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ๓.๑		 พิธีเปิดแบบทางราชการ	

	 	 	 ๓.๑.๑		 เชิญประธานประกอบพิธีเปิด	

	 	 	 ๓.๑.๒		 พิธีถวายราชสดุดี	(ขึ้นอยู่กับสถานที่)	

	 	 	 ๓.๑.๓		 บรรยายพิเศษ	(ถ้ามี)	

  

 

 

 

 

 

 

 ประธานประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ  พิธีถวายราชสดุดีในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 

		 	 ๓.๒		 พิธีเปิดแบบลูกเสือ		

	 	 	 ๓.๒.๑		 พิธีถวายราชสดุดี	(กรณีมีพระบรมราชานุสาวรีย์อยู่ด้านนอกอาคาร)	

	 	 	 ๓.๒.๒		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือประกอบพิธีเปิดรอบเสาธง	

	 	 	 ๓.๒.๓		 ถ่ายรูป	(ถ้ามี)	

  



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

  

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือประกอบพิธีเปิดรอบเสาธง 

 

 

 

 

 

ถ่ายรูปหมู่หลังพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 

 ๔. ปฐมนิเทศ 

	 	 ๔.๑		 ชี้แจงการดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือและการประเมินผล	

	 	 ๔.๒		 ชี้แจงการปฏิบัติตนในการฝึกอบรมลูกเสือและชีวิตชาวค่าย		

	 	 ๔.๓		 แนะนำสถานที่และข้อปฏิบัติต่าง	ๆ	ระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือ	

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธกล่าวปฐมนิเทศ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ๕. ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือชี้แจงวัตถุประสงค์การฝึกอบรมลูกเสือและแนะนำวิทยากร  

  

 

 

 

 

 

 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือชี้แจงวัตถุประสงค์  คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือพร้อมในพิธีเปิดการฝึกอบรม 

 ๖. พิธีเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือและเข้าที่พัก  

	 	 ๖.๑		 พิธีลอดซุ้ม	(เฉพาะการฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง)	

	 	 ๖.๒		 วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเข้าที่พัก 

  

 

 

 

 

 

 เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเข้าแถวเตรียมลอดซุ้ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือลอดซุ้ม 

 ๗. การดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามตารางที่กำหนด 

  

  

 

 

 

 

การฝึกอบรมลูกเสือทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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 ๘. การประชุมคณะวิทยากรประจำวัน 

	 	 ๘.๑		 สรุปผลการฝึกอบรมประจำวัน	

	 	 ๘.๒		 ทบทวน	มอบหมาย	ตรวจสอบความพร้อมงานในวันต่อไป	

	 	 ๘.๓		 ประชุมนายหมู่ลูกเสือตั้งแต่วันที่สองของการฝึกอบรมลูกเสือเป็นต้นไป	 (เฉพาะ	 

การฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง)	

  

  

 

 

 

 

 

ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือประจำวัน 

 ๙.  เวลา ๑๘.๐๐ น. ชักธงลงโดยหมู่บริการ และเปลี่ยนหมู่บริการ 

 ๑๐.  กิจกรรมและพิธีการภาคค่ำ 

	 	 ๑๐.๑	 ปฏิบัติกิจกรรมตามตารางการฝึกอบรม		

	 	 ๑๐.๒		 สวดมนต์	ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	นอน	

  

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมภาคค่ำบรรยายพิเศษ  สวดมนต์ก่อนปิดการฝึกอบรมประจำวัน 
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 ๑๑. การประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ๑๑.๑		 ดำเนินการประเมินผลการเรียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือตามรูปแบบวิธีการ

ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ได้แก่	เรื่องเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม	ระบบหมู่	ความตั้งใจและความสนใจ	 

ในการเข้าร่วมกิจกรรม	กิจกรรมยามว่าง	สมุดจดวิชา	

	 	 ๑๑.๒		 ประชุมคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ประเมินผลขั้นสุดท้ายเป็นรายบุคคล	 เพื่อ

ตัดสินความสำเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ		

 ๑๒. ประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อการพัฒนา 

	 	 ๑๒.๑		 จัดให้มีการประเมินผลรายวิชา	 และกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือในภาพรวม		 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ๑๒.๒		 ประชุมคณะผู้ ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 นำผลการประเมินที่ ได้จากผู้ เข้ารับ	 

การฝึกอบรมลูกเสือมาวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 พร้อมทั้งคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ประเมินผลงาน	 

ของตนเอง	 บูรณาการเข้าด้วยกันเป็นการประเมินผลรวมของการฝึกอบรมลูกเสือตามโครงการนั้น   

นำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง	พัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือในโอกาสต่อไป 

 ๑๓. ซักถามปัญหา อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 

	 		 ๑๓.๑	 จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 และคณะผู้ให้	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	

		 	 ๑๓.๒		 เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้ซักถามปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอบรม	 

ลูกเสือ	 และคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือตอบชี้แจงปัญหาเหล่านั้น	 ที่ประชุมร่วมกันอภิปรายแสดง	 

ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา	

 ๑๔. การมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ๑๔.๑		 ผู้แทนรุ่นกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 	 ๑๔.๒		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือประกาศผลการฝึกอบรม	

	 	 ๑๔.๓		 จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรมตามธรรมเนียม

ประเพณีของลูกเสือ	
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 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือประกาศผลการฝึกอบรม  พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการฝึกอบรม 

	 	 ๑๔.๔		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือกล่าวปราศรัยครั้งสุดท้าย	กล่าวปิดการฝึกอบรมลูกเสือ		

	 	 ๑๔.๕		 ทบทวนคำปฏิญาณ		

	 	 ๑๔.๖		 พิธีปิดรอบเสาธง		

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 ทบทวนคำปฏิญาณ  พิธีปิดรอบเสาธง 

 ๑๕. รายงานผลการฝึกอบรมลูกเสือเสนอต่อผู้อนุญาตให้เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 

 ๑๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 
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ความหมาย

	 คำแนะนำทั่วไปในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 หมายถึง	 ข้อเสนอแนะ	 ข้อชี้แจง	 

ในการปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 รวมทั้งกิจกรรมอื่น	 ๆ		 

ที่เสริมการฝึกอบรมฯ	 ให้เกิดความสมบูรณ์	 เพื่อให้ผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือและผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	

การขออนุญาตจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและการทำรายงาน

	 ก่อนการเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	ให้ขออนุญาตไปตามลำดับชั้น	ดังนี้	

 ส่วนกลาง  

	 หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ได้แก่	 องค์การต่าง	 ๆ	 ที่สนใจในกิจการ	 

ลูกเสือ	 รวมทั้งสถาบันทางการศึกษา	 ให้ขออนุญาตจัดการฝึกอบรมลูกเสือ	 ตามลำดับชั้นจนถึงสำนักงาน	 

ลูกเสือแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุญาต	 ยกเว้นการฝึกอบรมลูกเสือที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	 

ได้มอบอำนาจให้สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง  

	 หน่วยงานหรือองค์การที่จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือที่มิได้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ	 

การลูกเสือโดยตรงจะต้องดำเนินการร่วมกับสถาบันทางการศึกษาหรือหน่วยงานทางการลูกเสือ		

 ส่วนภูมิภาค 

 หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ได้แก่	 องค์การต่าง	 ๆ	 ที่สนใจในกิจการ	 

ลูกเสือ	 รวมทั้งสถาบันทางการศึกษา	 ให้ขออนุญาตจัดการฝึกอบรมลูกเสือ	 ตามลำดับชั้นจนถึงสำนักงาน	 

ลูกเสือแห่งชาติ	 ยกเว้นการฝึกอบรมลูกเสือที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้มอบอำนาจให้เป็นผู้อนุญาต	 

หรือสามารถดำเนินการเองได้	

	 การขออนุญาตเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	ต้องขอล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมตามที่

ระเบียบฯ	กำหนด	 	

การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

		 เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือแล้ว	 ให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ทำรายงานเสนอ	พร้อมกับเงินสมทบทุน	บี-พี	ตามที่ระเบียบฯ	กำหนด	ตามลำดับชั้น	ต่อผู้มีอำนาจอนุญาต

เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 เพื่อเสนอสำนักงานลูกเสือแห่งชาติภายในเวลาที่กำหนดไว้	 

ในระเบียบฯ		

คำแนะนำทั่วไปในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
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การปฐมนิเทศ

	 ในปัจจุบันการดำเนินงานในเรื่องต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่	 สิ่งที่มีความสำคัญ	 

และเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้งานต่าง	 ๆ	 สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้คือ	

“การให้ความสำคัญของงานนั้น	 ๆ”	 ส่วนจะให้ความสำคัญในเรื่องใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์	 ทักษะ	

ตลอดจนการเรียนรู้มาอย่างยาวนาน	เช่น	งานด้านวิชาการ	งานด้านกิจกรรม	งานด้านสิ่งแวดล้อม	งานด้าน

สังคม	 ฯลฯ	 การพูดจาบอกกล่าวเล่าสืบต่อกันมา	 การอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	 เพื่อสร้างความเข้าใจ	 

ในเรื่องต่าง	ๆ	ก่อนจะเริ่มงาน	เป็นสิ่งที่ได้มีการปฏิบัติกันมาโดยตลอด		

	 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจะให้ความสำคัญต่อการเริ่มต้นที่ดี	 ซึ่งถือว่างานได้สำเร็จ	 

ไปแล้วครึ่งหนึ่ง	 เพราะจำเป็นจะต้องรู้เขา	 รู้เรา	 เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 การฝึกอบรมลูกเสือ	 

ในแต่ละประเภท	 แต่ละระดับ	 จะมีการปฐมนิเทศที่แตกต่างกัน	 เพราะหลักสูตรของการฝึกอบรมลูกเสือ		 

มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกัน	 ดังนั้น	 การจัดเนื้อหาในการปฐมนิเทศต้องให้สอดคล้องกับ	 

สิ่งที่ผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือต้องการการสนองตอบจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ		 

ดังตัวอย่าง	

 ๑. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป หัวข้อที่สมควรพูดในการปฐมนิเทศ	

เช่น	 การกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 (แบบลูกเสือ)	 ข้อปฏิบัติในการฝึกอบรมลูกเสือ	 เช่น		 

การตรงต่อเวลา	 ข้อห้าม	 ตารางการฝึกอบรมลูกเสือ	 ระยะเวลาของการฝึกอบรมลูกเสือ	 การประเมินผล	

ฯลฯ	การทำความเคารพแบบลูกเสือ	ความร่วมมือ	ระบบหมู่ของลูกเสือ	

 ๒.  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	 หัวข้อที่ควรพูดในการปฐมนิเทศ	

เช่น	 การแต่งกาย	 การแสดงความเคารพ	 การใช้สมุดจดวิชา	 ระบบหมู่/กลุ่ม	 และหน้าที่	 สถานที่	 เวลา		 

ข้อห้าม	ของมีค่า	การเจ็บป่วย	กิจกรรมยามว่าง	การประเมินผล	

 ๓.  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง	 หัวข้อที่ควรพูดในการปฐมนิเทศ	

เช่น	การแต่งกาย	การแสดงความเคารพ	การใช้สมุดจดวิชา	ระบบหมู่/กลุ่ม	หน้าที่ภายในหมู่/กลุ่ม	การเปลี่ยน

หน้าที่ภายในหมู่/กลุ่มหมู่/กลุ่มบริการ	 สถานที่ที่ใช้ร่วมกัน	 เวลา	 ข้อห้าม	 ของมีค่า	 การเจ็บป่วย	 กิจกรรม

ยามว่าง	พัสดุอุปกรณ์	การประเมินผล	

  ๔.  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม หัวข้อที่ควรพูด

ในการปฐมนิเทศ	 เช่น	 การแนะนำสถานที่	 ตารางการฝึกอบรม	 การแต่งกาย	 เอกสารที่เตรียมมาและ	 

ที่ส่วนกลางแจกให้	 การใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีอื่น	 ๆ	 ระบบของการฝึกอบรม	 ข้อพึงปฏิบัติ   

การประเมินผล	

 ๕.  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม	 หัวข้อที่ควรพูด	 

ในการปฐมนิเทศ	 เช่น	 การแนะนำสถานที่	 ตารางการฝึกอบรม	 การแต่งกาย	 การเตรียมตัวของผู้เข้ารับ	 

การฝึกอบรม	 เวลาของการฝึกอบรม	 การใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีอื่น	 ๆ	 ระบบของการฝึกอบรม		 

ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรม	การประเมินผล	
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สาระสำคัญของการปฐมนิเทศ

 ๑. เวลา หลักสูตรของการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภทมีเวลาที่จำกัดทุกวิชาตามตาราง	 

การฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือนั้น	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจึงต้องรักษาเวลา	 ตรงต่อเวลา	 และใช้เวลา	 

ในแต่ละชั่วโมงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	และคณะวิทยากรก็ต้องรักษาเวลาเช่นกัน	

 ๒. ระบบหมู่/กลุ่ม และหน้าที ่ระบบหมู่/กลุ่มของลูกเสือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	ซึ่งไม่มีรูปแบบ	 

ของกิจกรรมหรือกระบวนการฝึกอบรมใด	ๆ	เป็นเช่นนี้	ระบบหมู่/กลุ่มของลูกเสือเป็นการจำแนกหน้าที่ของ	 

ทุกคนภายในหมู่	หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน	มีลักษณะเด่น	คือ	เน้นผู้นำ	

และผู้ตามที่ดี	สร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น	

 ๓. การเจ็บป่วย เป็นเรื่องที่สำคัญ	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องรู้จักรักษาสุขภาพ	 เช่น		 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์	ดื่มน้ำที่สะอาด	และพักผ่อนให้เพียงพอ	จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง	ซึ่งรวมถึง	 

การออกกำลังกาย		

 ๔. สถานที่ ซึ่งหมายถึง	 ที่พักของลูกเสือ	 ที่ทำงานร่วมกัน	 ห้องน้ำ	 ห้องส้วม	 สนามฝึกอบรม		 

ซึ่งสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่นำมาอธิบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้รับรู้ถึงลักษณะของงาน	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ลูกเสือควรจะปฏิบัติอย่างไร	 สถานที่จัดการฝึกอบรมลูกเสือถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการฝึกอบรม

ลูกเสือ		

 ๕.  กิจกรรมยามว่าง	 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระบวนการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง		 

การกำหนดหรือระบุเรื่องของกิจกรรมยามว่าง	 ผู้กำหนดจะต้องมีความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงผลกระทบระหว่าง

กิจกรรมที่กำหนดขึ้น	 เป็นเครื่องมือชี้วัดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือทุกคนเกิดปฏิกิริยาหรือตอบสนอง	 

ต่อกระบวนการฝึกอบรมลูกเสืออย่างไร	 และเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมของความพึงพอใจที่มีต่อ	 

คณะวิทยากร	หลักสูตร	ทั้งกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือนั้น	ๆ	และที่สำคัญคือ	การประเมินผลการฝึกอบรม

ลูกเสือ	

  ๖.  การแต่งกาย-การแสดงความเคารพ	 การฝึกอบรมลูกเสือแต่ละครั้งจะต้องเน้นถึงเรื่อง	 

การแต่งกายของลูกเสือในขณะที่เข้ารับการฝึกอบรม	 โดยให้เห็นถึงคุณค่าของเครื่องแบบลูกเสือ	 โอกาส	 

ในการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ	 การดูแลและรักษาเครื่องแบบลูกเสือ	 และการแสดงความเคารพ	 

ในเครื่องแบบของลูกเสือด้วย		

 ๗.  หมู่บริการ	 เป็นการแสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม	 ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 เช่น		 

การชักธงชาติขึ้น-ลง	 การนำร้องเพลงชาติ	 การนำสวดมนต์	 การนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 การจัด

สถานที่ชุมนุมรอบกองไฟ	 และการทำความสะอาดหลังการแสดงเสร็จแล้ว	 นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการ

ดูแลส่วนรวม	เช่น	ที่ใช้	ที่เรียนร่วมกัน	ห้องน้ำ	ห้องส้วม	การดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในบริเวณ	 

สนามฝึกอบรม		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ๘.  การประเมินผล	ในการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละประเภท	แต่ละระดับ	ได้กำหนดให้มีการประเมินผล	 

ไว้อย่างชัดเจน	ส่วนใหญ่การประเมินผลของการฝึกอบรมลูกเสือจะเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือทุกคน

มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้	 โดยอาศัยการทำงานร่วมกัน	 การให้ความร่วมมือต่อระบบการฝึกอบรม	

ประเด็นที่สำคัญและเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติภารกิจผ่านไปได้		

 ๙.  ตารางการฝึกอบรม	 การฝึกอบรมลูกเสือจะเป็นการเรียนรู้ด้วยการกระทำส่วนใหญ่	 ทุกคน

ต้องมีความตื่นตัวและพร้อมอยู่ตลอดเวลา		

 ๑๐. ข้อห้ามหรือข้อพึงปฏิบัต	ิ เป็นการอธิบายและสร้างความเข้าใจในระหว่างการเข้ารับ	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	เป็นกฎเกณฑ์ของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและประสบผลสำเร็จ	

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยากรแนะนำการใช้สมุดจดวิชา  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือรับฟังคำแนะนำ  

การแต่งกายในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 

 การแต่งกาย 

	 การฝึกอบรมลูกเสือขั้นความรู้ เบื้องต้น	 และขั้นความรู้ชั้นสูง	 แต่งกายตามประเภทของ	 

การฝึกอบรมลูกเสือ 

	 การฝึกอบรมลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม	 และขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม		 

แต่งกายตามตำแหน่งทางลูกเสือ		

 ชาย	กางเกงขาสั้น	เสื้อคอพับ	หญิง กระโปรง	เสื้อคอพับ		
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 การแต่งกายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมชายและหญิง  ผ้าผูกคอสีน้ำเงินที่ใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ 

 ผ้าผูกคอ	 ผ้าผูกคอสำหรับการฝึกอบรมลูกเสือ	 เป็นผ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีน้ำเงิน	 ทั้งนี้	 เป็นไป

ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นผู้กำหนด	

 หมวก  

	 	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง	สวมหมวกทรงอ่อน	(เบเร่ต์)	สีเขียว		

		 	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ	 สวมหมวกทรงอ่อน	 (เบเร่ต์)	 สีเขียว	 และสวมหมวก		 

ปีกกว้าง	และการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	ระดับผู้นำ	สวมหมวกปีกกว้าง	

		 	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	สวมหมวกทรงอ่อน	(เบเร่ต์)	สีเลือดหมู		

		 	 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	สวมหมวกทรงอ่อน	(เบเร่ต์)	สีเขียว 

 ป้ายชื่อ ทำด้วยกระดาษแข็งสีอ่อน	มีขนาดกว้างประมาณ	๔-๕	ซม.	ยาว	๘-๙	ซม.	 เขียนชื่อตัว	

ชื่อสกุลไว้บรรทัดบน	 ชื่อหมู่/กลุ่มไว้บรรทัดล่างด้วยขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน	 หุ้มด้วยพลาสติกแข็ง		 

ใช้ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าหรือเหนือราวนม	

  

 

 

 

 

 

 

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือติดป้ายชื่อ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ  
  ระดับผู้นำ สวมหมวกปีกกว้าง 

 เครื่องหมายหมู่ อนุโลมใช้ตามเครื่องแบบลูกเสือที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ		

	 ประเภทลูกเสือสำรองใช้ผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า	 ยาวด้านละ	 ๓.๕	 ซม.	 สีตามที่โรงเรียน

กำหนด	ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย	๑	ซม.	ให้มุมแหลมอยู่ด้านบน		
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 	 ประเภทลูกเสือสามัญและการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ระดับผู้นำ	 ทำด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	

กว้าง	๒	ซม.	ยาว	๑๔	ซม.	มี	๔	แถบซ้อนกัน	ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย	๑	ซม.	แถบสีตามชื่อหมู่		

		 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ทำด้วยผ้าสี	 ๒	 สี	 ตามสีประจำหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่		 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส	กว้าง	๔	ซม.	ยาว	๔	ซม.	ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย	๑	ซม.		

	 ประเภทลูกเสือวิสามัญ	 ไม่มีเครื่องหมายหมู่	 แต่เรียกชื่อหมู่ตามลำดับหมายเลขที่ติดอยู่ที่ธงของหมู่		 

มีเครื่องหมายชั้นของลูกเสือวิสามัญ	 คือ	 ชั้นเตรียมลูกเสือวิสามัญ	 เป็นแถบสี	 ๔	 แถบ	 ๒	 สี	 คือ	 สีเขียว   

สีเหลือง	 สีเหลือง	 สีเขียว	 เมื่อทำพิธีเข้าประจำกองเป็นลูกเสือวิสามัญแล้ว	 จะติดแถบสี	 ๖	 แถบ	๓	 สี	 คือ   

สีแดง	สีเหลือง	สีเขียว	สีเขียว	สีเหลือง	สีแดง		

	 สำหรับการฝึกอบรมลูกเสือเฉพาะเหล่าสมุทร	 เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ	 ทำด้วยผ้า	 

เป็นรูปหางแซงแซว	 ๒	 สีต่อกัน	 ขนาดกว้าง	 ๒	 ซม.	 ยาว	 ๔	 ซม.	 มีแถบสีตามชื่อหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	

เครื่องหมายหมู่ทำด้วยผ้าลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม	 ๒	 สีต่อกัน	 ขนาดกว้าง	 ๒	 ซม.	 ยาว	 ๔	 ซม.	 มีสีตามชื่อหมู่	 

ลูกเสือวิสามัญ	 ทำด้วยผ้าลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ๒	 สีต่อกัน	 ขนาดกว้าง	 ๒	 ซม.	 ยาว	 ๔	 ซม.		 

มีสีตามชื่อหมู่		

		 สำหรับการฝึกอบรมลูกเสือเฉพาะเหล่าอากาศ	เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ	ทำด้วยผ้ามีลักษณะ

เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง	๕	ซม.	มีชื่อสีตามหมู่	 เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	ทำด้วยผ้าลักษณะ

เป็นรูปโล่	 ขนาดกว้าง	 ๕.๓	 ซม.	 ยาว	 ๖.๓	 ซม.	 มีชื่อสีตามชื่อหมู่	 เครื่องหมายหมู่ลูกเสือวิสามัญทำด้วยผ้า

ลักษณะเป็นรูปวงรี	ขนาดกว้าง	๔	ซม.	ยาว	๖	ซม.	มีสีตามชื่อหมู่		

  

 

 

 

 

 

 

  ติดเครื่องหมายหมู่ลูกเสือ  นายหมู่ลูกเสือ 

 เครื่องหมายนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ  

		 ประเภทลูกเสือสำรองใช้แถบสีเหลือง	 กว้าง	 ๑	 ซม.	 ยาวรอบแขนเสื้อข้างซ้าย	 ให้แถบแรก	 

ห่างจากปลายแขนเสื้อ	๕	ซม.	แถบที่	๒	ห่างจากแถบแรก	๑	ซม.	นายหมู่ลูกเสือใช้	๒	แถบ	รองนายหมู่ลูกเสือ

ใช้	๑	แถบ		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

		 ประเภทลูกเสือสามัญและการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ระดับผู้นำ	 ใช้แถบผ้าสีขาว		 

กว้าง	 ๑.๕	 ซม.	 ยาวตามกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้ง	 นายหมู่ลูกเสือ	 

ใช้	๒	แถบ	รองนายหมู่ลูกเสือใช้	๑	แถบ  

		 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	ใช้แถบผ้าเช่นเดียวกับลูกเสือสามัญแต่ใช้สีเลือดหมู		

		 ประเภทลูกเสือวิสามัญ	ใช้แถบผ้าเช่นเดียวกับลูกเสือสามัญแต่ใช้สีแดง		

	 สำหรับลูกเสือสมุทรและอากาศ	ใช้เครื่องหมายแบบเดียวกับลูกเสือเสนา	

  เครื่องหมายพลาธิการ	 ใช้แถบผ้าเช่นเดียวกับเครื่องหมายนายหมู่ลูกเสือ	 มีอักษร	 “พ”	 สีตาม	 

กฎกระทรวงฯ	 กำหนด	 รูปมนตามกระเป๋า	 ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย	 และใช้เฉพาะในกรณีการฝึกอบรม

บุคลากรทางการลูกเสือเท่านั้น		

  

 

 

 

 

 

 

 เครื่องหมายพลาธิการติดที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย  

 ผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ 

  การแต่งกาย	 ใช้ชุดฝึกอบรมลูกเสือตามกฎกระทรวงฯ	 ตามตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งชาย   

	 กางเกงขาสั้น	เสื้อคอพับ	หญิง	กระโปรง	เสื้อคอพับ		

  

 

 

 

 

 

 ผู้ให้การฝึกอบรมแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ผ้าผูกคอกิลเวลล์ (ยกเว้น ๓ ท่อน และ ๔ ท่อน) หมวกปีก และป้ายชื่อ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ผ้าผูกคอ	 ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์	 สำหรับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ขั้นผู้ช่วยหัวหน้า	 

ผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (๓	 ท่อน)	 และขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 (๔	 ท่อน)		 

ใช้ผ้าผูกคอสีน้ำเงินเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	สวมสายบีดตามคุณวุฒิของแต่ละบุคคล	

 หมวก	ใช้หมวกตามประเภทของลูกเสือที่ได้รับการแต่งตั้ง	(ลส.๑๓)	

 ป้ายชื่อ ติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าเสื้อข้างขวา	 	

โอกาสในการแต่งกาย

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ 

 โอกาสที่จะแต่งเครื่องแบบลูกเสือครบ	คือ	

	 ๑.		 ในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 ๒.	 ในพิธีประชุมรอบเสาธง	(ตอนเช้า)		

		 ๓.		 การรับตรวจ	(ตอนเช้า)	

	 ๔.		 เมื่อทำหน้าที่ชักธงลงตอนเย็น  

	 ๕.		 เมื่อออกไปปฏิบัติกิจกรรมนอกค่ายฝึกอบรมลูกเสือ	

	 ๖.		 เมื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือนัดหมายเป็นกรณีพิเศษ	

 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือครบ	 หมายถึง	 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือครบ	 ตามคำแนะนำ	 

ในคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ	

  โอกาสที่จะแต่งกายชุดลำลอง คือ 

		 ๑.		 ใช้ในเวลาปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการสอนตามปกติ	

		 ๒.		 เมื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือนัดหมาย	

 การแต่งกายชุดลำลอง	หมายถึง	การแต่งกายสุภาพ	ใช้เสื้อมีแขน	ประกอบด้วย	หมวก	ผ้าผูกคอ 

เครื่องหมายหมู่	 เครื่องหมายนายหมู่ลูกเสือ-รองนายหมู่ลูกเสือ	 หรือพลาธิการ	 และป้ายชื่อ	 ตามคำแนะนำ

ในคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ	ห้ามสวมรองเท้าแตะ	

  โอกาสที่จะแต่งกายตามสบาย คือ 

		 ๑.		 ใช้ในเวลาปฏิบัติกิจกรรมกลางคืน	

		 ๒.		 การออกกำลังกายตอนเช้า	

		 ๓.		 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมผจญภัย	

		 ๔.		 เมื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือนัดหมาย	

  การแต่งกายตามสบาย	 หมายถึง	 การแต่งกายสุภาพ	 ใช้เสื้อมีแขน	 ห้ามสวมรองเท้าแตะ		 

แต่ไม่ต้องมีหมวก	ผ้าผูกคอ	ส่วนเครื่องหมายอื่น	ๆ	ควรติดไว้เพื่อจะได้ทราบหมู่และหน้าที่		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 

  

  

 

 

 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่งเครื่องแบบลูกเสือครบในพิธีเปิดการฝึกอบรมและพิธีรอบเสาธงตอนเช้า 

 

 

 

  

 แต่งเครื่องแบบครบเมื่อรับการตรวจในตอนเช้า 

  

 

 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือแต่งกายลำลองในขณะที่เข้าเรียน 

 

 

  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือแต่งกายตามสบายในการออกกำลังกาย 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ 

	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 มีหน้าที่อำนวยการในการฝึกอบรมลูกเสือตลอดเวลา	 ฉะนั้น		 

ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามคำแนะนำดังกล่าวข้างต้นตลอดเวลา	 จนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกอบรมลูกเสือ

ประจำวัน		

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้อำนวยการฝึกอยู่ในเครื่องแบบลูกเสือ 

 

 วิทยากรผู้บรรยาย	 เมื่อมีการบรรยายต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามตำแหน่ง	 ประเภท	 และเหล่า	 

ของการฝึกอบรมลูกเสือ	

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยากรแต่งเครื่องแบบลูกเสือในขณะบรรยาย 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มลูกเสือ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	 การดูแลแนะนำหมู่/กลุ่มลูกเสือ		 

ให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานประจำวัน		

  

  

 

 

 

 

 

 

 วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือในขณะปฏิบัติหน้าที่  

หมายเหตุ การแต่งกายอื่น	ๆ	ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือนัดหมาย	

การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่๖(ภายในอาคาร)

 ๑. การจัดโต๊ะหมู่บูชา 

	 	 การจัดโต๊ะหมู่บูชาเป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยมานาน	 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า	 

มีมาแต่สมัยใด	 ปัจจุบันในพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ในพระราชพิธี	 รัฐพิธี	 หรือราษฎร์พิธี	 จะเป็นงานมงคล	

หรืองานอวมงคลก็ตาม	 นิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป   

พร้อมเครื่องบูชาตามคตินิยมของชาวพุทธ	 เท่าที่ปรากฏในสมัยพุทธกาล	 พุทธบริษัท	 มีความประสงค์	 

จะบำเพ็ญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง	 นิยมนิมนต์พระสงฆ์	 มีองค์พระพุทธเจ้าเป็นประมุขในงานกุศลนั้น	 ๆ		 

เพื่อต้องการให้พระรัตนตรัย	 คือ	 พระพุทธเจ้า	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 พร้อมบริบูรณ์	 ศาสนพิธีต่าง	 ๆ		 

ทางพุทธศาสนาจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นนิมิตแทนองค์พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในพิธี	 

เพื่อให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ดังกล่าวแล้ว	 แต่การอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานนั้นควรทำสถานที่

ให้เหมาะสม	 ในชั้นแรกสันนิษฐานว่า	 อาจใช้โต๊ะธรรมดาเป็นที่ประดิษฐาน	 ต่อมาได้มีวิวัฒนาการเป็น	 

โต๊ะหมู่บูชาขึ้น	ดังปรากฏในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบนับเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทย		

		 	 ปัจจุบันการตั้งโต๊ะหมู่บูชานิยมตั้งใน	๒	กรณี	คือ	

	 	 ๑.		 ในพิธีทางพุทธศาสนา	เช่น	การทำบุญ	ฟังเทศน์		

	 	 ๒.		 ในพิธีถวายพระพร	หรือตั้งรับเสด็จฯ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	หรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

การจัดโต๊ะหมู่บูชาในบางพิธีของราชการ เช่น การประชุมอบรม การสัมมนา ฯลฯ 

  การจัดโต๊ะหมู่บูชาในบางพิธีของราชการ 

	 	 การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีบางพิธีของทางราชการ	 เช่น	 การประชุม	 อบรม	สัมมนา	ที่มิใช่พิธี

เกี่ยวกับนานาชาติและการประชุมปกติของคณะกรรมการ	 นิยมตั้งธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์   

หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ร่วมกับโต๊ะหมู่บูชาเพื่อให้ครบทั้ง	 ๓	 สถาบัน

คือ	 ชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 มีหลักในการจัดคือ	 ตั้งโต๊ะหมู่บูชาไว้ตรงกลาง	 ตั้งธงชาติไว้ทาง	 

ด้านขวาของโต๊ะหมู	่ และตั้งพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์	 ไว้ทางด้านซ้ายของโต๊ะหมู่		 

ดังภาพ	

 ๒. การจัดเครื่องทองน้อย  

	 	 เครื่องทองน้อยเป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่ง	 สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน	 ทรงใช้บูชาเฉพาะวัตถุ		 

เช่น	พระบรมอัฐิ	ประกอบด้วย	เชิงเทียน	๑	ที่	 เชิงธูป	๑	เชิง	สำหรับปักธูปไม้ระกำ	กรวยปักดอกไม้	๓	กรวย 

ตั้งในพานทองลงยาราชาวดีหรือพานรอง		

 

 

 

 

 

 

 

  

	 	 สำหรับการจัดการฝึกอบรมลูกเสือหรือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่จะต้องจัดให้มีเวทีหรือ  

สถานที่จัดประชุมจะต้องมีการจัดโต๊ะหมู่บูชา	ซึ่งประกอบด้วย	โต๊ะหมู่บูชา	ธงชาติ	และพระบรมสาทิสลักษณ์	 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ซึ่งการจัดโต๊ะหมู่ดังกล่าวให้จัดโต๊ะหมู่ตามแบบพิธีการของทางราชการ		
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	 นอกจากตั้งโต๊ะหมู่บูชาข้างต้นแล้ว	 ในการฝึกอบรมลูกเสือหรือกิจกรรมลูกเสือ	 ต้องมีการจัด	 

โต๊ะหมู่บูชาสำหรับพระบรมรูปรัชกาลที่	๖	พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย	การตั้งโต๊ะหมู่บูชาดังกล่าว

อาจใช้โต๊ะหมู่ชุด	๔	ซึ่งอาจเป็นโต๊ะซัดหรือโต๊ะหมู่	๔	แบบธรรมดา	ให้เลือกตามความเหมาะสม	นอกจากนี้

การจัดเครื่องบูชาอาจจัดแบบบูชาพระ	 ประกอบด้วย	 แจกันดอกไม้	 ธูป	 เทียน	 หรืออาจใช้เครื่องทองน้อย	 

แทนดอกไม้	ธูป	เทียน	โดยจัดตั้งตามแบบการจัดเครื่องทองน้อย		

  

 

 

 

 

 

 

 การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีการแบบต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

การจัดโต๊ะเครื่องบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖  

	 ในกรณีไม่มีเครื่องทองน้อย	ใช้โต๊ะหมู่บูชา	๓	ตัว	วางเรียงตามลำดับ	พระบรมรูปฯ	วางไว้บนโต๊ะ

สูงสุด	 เชิงเทียนมีเทียนปักอยู่	 ๑	 ดอก	 วางไว้ทางซ้ายของพระบรมรูปฯ	 กระถางธูปมีธูป	 ๑	 ดอก	 วางไว้	 

ทางขวาของพระบรมรูปฯ	พานพวงมาลัยวางไว้บนโต๊ะตัวที่	๓		

 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

	 -		 เมื่อประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้ว	 เดินไปยังหน้าพระบรมรูปฯ	 ถวายความเคารพ		 

รับช่อดอกไม้หรือพวงมาลัยจากเจ้าหน้าที่	วางลงบนพานเป็นอันดับแรก	รับไฟชนวน	จุดเทียนธูป	ตามลำดับ		

	 -		 ประธานนั่งลงในท่าคุกเข่าทั้ง	 ๒	 ข้าง	 พิธีกรสั่ง	 “เตรียมถวายราชสดุดี”	 “นั่ง”	 ผู้ร่วมพิธี		 

นั่งลงในท่าเตรียมถวายราชสดุดี	
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  ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  ประธานถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖  

	 -		 ประธานในพิธีประนมมือ	 ถวายบังคม	 ๓	 ครั้ง	 ลุกขึ้นยืน	 ถวายความเคารพ	 แล้วถอยมา		 

๑	ก้าว	นั่งลงในท่าเตรียมถวายราชสดุดี	

	 -	 เมื่อประธานอยู่ในท่าเตรียมถวายราชสดุดี	 พิธีกร	 นำร้องถวายราชสดุดี	 โดยเริ่มต้นว่า		 

“ข้า-ลูกเสือ”	ผู้ร่วมในพิธีร้องต่อไปจนจบ	

  

 

 

 

 

 

 

 ประธานอยู่ในท่าเตรียมถวายราชสดุดี  พิธีกรนำถวายราชสดุดี 

	 -		 พิธีกรออกคำสั่งว่า	 “ลุก”	 ทุกคนลุกขึ้นยืน	 รอจนกว่าประธานในพิธีกลับไปนั่งที่	 หรือ	 

ถ้าประธานในพิธีได้ยืนในที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับรับรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	พิธีกรออกคำสั่งว่า	“นั่ง”	

หมายเหตุ การถวายความเคารพของผู้เป็นประธาน	

	 ๑.		 แต่งเครื่องแบบลูกเสือ	วันทยหัตถ์	

	 ๒.		 แต่งกายอย่างอื่น	คำนับ		
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 ผู้แทนโครงการกล่าวรายงาน  ประธานยืนรับการกล่าวรายงาน 

การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่๖(ภายนอกอาคาร)

	 การประกอบพิธีถวายราชสดุดี	ณ	บริเวณพระบรมรูปฯ	ให้ปฏิบัติดังนี้	

	 -	 เมื่อได้ประกอบพิธีและกระทำกิจกรรมในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว	

	 -		 ทั้งหมดไปเข้าแถวบริเวณหน้าพระบรมรูปฯ	โดยสวมหมวก	

	 -		 จัดทำเครื่องถวายราชสักการะและขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติภายในอาคาร	

การลอดซุ้มในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

	 การลอดซุ้มเป็นกระบวนการหนึ่งของลูกเสือที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือทำ		 

การลอดซุ้ม	เพื่อหล่อหลอมบรรดาลูกเสือทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	ได้รู้จัก	เข้าใจ	มีน้ำใจในการอยู่

ร่วมกันฉันพี่น้อง	ที่จะต้องรักใคร่กลมเกลียว	เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง	ๆ	อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่	

ร่วมกันจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหวังและกฎของลูกเสือ		

 การจัดทำซุ้ม 

	 -	 ควรทำจากวัสดุธรรมชาติ	 เช่น	 กิ่งไม้	 ใบไม้	 และวัสดุเหลือใช้	 ความยาวของซุ้มประมาณ		 

๖	เมตร	สูงประมาณ	๑.๕๐	เมตร	กว้าง	๑	เมตร	

	 -	 ทางเข้าซุ้มให้เขียนป้ายคำขวัญ	 “กฎของลูกเสือคือกฎของค่ายฝึกอบรมนี้”	 ติดไว้ให้เห็นได้ง่าย  

และชัดเจน	

	 -	 ภายในซุ้มอาจเขียนป้ายคติพจน์หรือคำขวัญ	 เช่น	 จงเตรียมพร้อม	 มีวินัย	 ตรงต่อเวลา	

อดทน	สามัคคี	ฯลฯ	
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  ทางเข้าซุ้มเขียนป้ายคำขวัญ  ภายในซุ้มเขียนป้ายคติพจน์หรือคำขวัญ  
 “กฎของลูกเสือคือกฎของค่ายฝึกอบรมนี้” 

	 ผู้ลอดซุ้มจะต้องนำสัมภาระของการเข้าค่ายเข้าไปด้วย	 และอ่านป้ายคติพจน์หรือคำขวัญที่ติดไว้

ในซุ้มดัง	ๆ	แล้วก็ออกจากซุ้มไปสู่ที่พัก	(Shelter)	ของตน	โดยมีวิทยากรประจำหมู่เป็นผู้นำไป	

 วิธีดำเนินการลอดซุ้ม 

	 หลังพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือแล้ว	 วิทยากรประจำหมู่นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือไปที่	 

ประตูซุ้มแล้ว	ดำเนินการดังนี้	

	 ๑.	 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือตั้งแถวเรียงตามลำดับหมู่	ใกล้ทางเข้าซุ้ม	

  

 

 

 

 

 

 วิทยากรประจำหมู่นำไปที่ประตูซุ้ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแถวรอลอดซุ้ม  

	 ๒.	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือยืนอยู่หน้าแถวลูกเสือ	 วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 

เข้าแถวหลังผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 ๓.	 พิธีกรสั่งทำความเคารพ	

	 ๔.	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือกล่าวปราศรัย	

	 ๕.	 จบคำปราศรัยแล้ว	พิธีกรสั่งทำความเคารพ	

	 ๖.	 ให้นายหมู่พร้อมธงประจำหมู่นำลูกหมู่เริ่มลอดซุ้มทีละคนเรียงไปตามลำดับ	 โดยนำ	 

สัมภาระการอยู่ค่ายพักแรมไปด้วย	และให้อ่านป้ายคติพจน์หรือคำขวัญทุกป้ายที่ติดไว้ดัง	ๆ		

	 ๗.	 วิทยากรประจำหมู่นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเข้าที่พัก		
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 ผู้อำนวยการฝึกและวิทยากรยืนอยู่หน้าแถวลูกเสือ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือรอลอดซุ้ม  

  

 

 

 

 

 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือลอดซุ้มทีละคนพร้อมของใช้ส่วนตัว 

พิธีรอบเสาธงในตอนเช้าระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือ

	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้กำหนดให้วิทยากรประจำหมู่/กลุ่ม	 หมู่/กลุ่มบริการ	 ทำหน้าที่

เป็นพิธีกรประจำวัน	โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทุกวัน	ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้	

	 ๑.		 พิธีกร	 ยืนหน้าเสาธง	 ห่างประมาณ	๓	 ก้าว	 อยู่ในท่าตรง	 ใช้คำสั่งเรียก	 “กอง”	 โดยแสดง

สัญญาณมือเรียกแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม	

	 ๒.		 ผู้รับการฝึกอบรมลูกเสือ	เข้าแถวครึ่งวงกลม	โดยให้	

	 	 -		 นายหมู่ของหมู่แรก	ยืนเป็นหลักอยู่ทางซ้ายของผู้เรียก	หันหน้ามาทางด้านผู้เรียก	

	 	 -		 นายหมู่และสมาชิกในหมู่	 ๒,	 ๓,	 ๔,	 ๕	 เข้าแถวต่อไปทางซ้าย	 ตามลำดับหมู่/กลุ่ม		 

เว้นระยะเคียงระหว่างหมู่/กลุ่มไว้	๑	ช่วงแขน	

	 	 -		 คนกึ่งกลางของหมู่/กลุ่มที่อยู่ตรงกลางของแถวทั้งหมดยืนตรงหน้าพิธีกร	
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 นายหมู่ของหมู่แรก ยืนเป็นหลักอยู่ทางซ้าย  นายหมู่และสมาชิกในหมู่ ๒, ๓, ๔, ๕   
  เข้าแถวต่อไปทางซ้าย 

	 	 -		 นายหมู่หมู่แรก	 พิธีกร	 และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายเป็นคนหลัก	 ยืนอยู่ในแนวเดียวกัน		 

คนอื่นจัดแถวเรียงไปตามลำดับหมู่เป็นแถวครึ่งวงกลม	 (การจัดแถวให้ก้าวเข้ามาในวงเมื่อแถวห่าง	 และ	 

ถอยหลังออกเมื่อแถวชิดเกินไป)	

	 ๓.		 พิธีกรสั่ง	“จัดแถว”	เมื่อเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย	สั่ง	“นิ่ง”	ต่อจากนั้นสั่ง	“ตามระเบียบ,	พัก” 

	 ๔.		 พิธีกรซักซ้อม	แนะนำการปฏิบัติ	ตามลำดับทุกขั้นตอนจนเข้าใจดีแล้ว	พิธีกรสั่ง	“กอง-ตรง”	

“หมู่บริการ-ชักธง”	พิธีกรกลับไปยืนริมสุดของแถวคณะวิทยากร	ซึ่งยืนอยู่ในแถวหน้ากระดานหลังเสาธงชาต ิ

  

 

 

 

 

 

 พิธีกรซักซ้อมและแนะนำการปฏิบัติ  พิธีกรกลับไปยืนริมสุดของแถวคณะวิทยากร 

  

 

 

 

 

 

 ผู้แทนหมู่บริการ ๒ คน ทำความเคารพ  ผู้ที่ยืนด้านขวาก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า  
 ด้วยท่าวันทยหัตถ์เพื่อเชิญธงชาติ  ปลดสายเชือกธงออก 
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		 	 ผู้แทนหมู่บริการ	 ๒	 คน	 ผู้ใดก็ได้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิง	 ผู้แทนหมู่/กลุ่มอาจจะเป็นนายหมู่

และรองนายหมู่ก็ได้	 วิ่งไปที่เสาธงหยุดห่างจากเสาธงประมาณ	๓	 ก้าว	 ในท่าตรง	 ถ้าเป็นผู้ชายและผู้หญิง		 

ให้ผู้ชายยืนทางขวา	ผู้หญิงยืนทางซ้าย	เมื่อหันหน้าเข้าหาเสาธงทำความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์พร้อมกัน		

  ผู้ที่ยืนทางขวาเป็นผู้ก้าวเท้าออกไป	๒	 ก้าว	 นำด้วยเท้าซ้ายยืนในท่าตรง	 ปลดสายเชือกธงออก	

แล้วถอยหลังกลับด้วยเท้าซ้ายก่อน	 แยกเชือกผูกธงชาติออกจากกันโดยให้ธงชาติอยู่กับคนทางขวา		 

เชือกที่จะชักให้อยู่กับคนทางซ้าย	ให้เส้นเชือกตรงกลางไม่หย่อนลงถึงพื้นดิน	

	 ๕.	 พิธีกรสั่ง	 “กอง-เคารพธงชาติ”	 คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือซึ่งยืนอยู่ด้านหลังของเสาธง	 

ทำวันทยหัตถ์	

    

 

 

 

 

 

คณะผู้ให้การฝึกอบรมยืนอยู่ด้านหลังของเสาธงและทำวันทยหัตถ์ 

	 ๖.		 ผู้แทนหมู่บริการ	 นำร้องเพลงชาติในวรรคแรก	 ทุกคนที่ร่วมในพิธีร้องเพลงชาติในวรรค	 

ต่อไปจนจบ	ผู้ชักธง	(คนทางซ้าย)	ค่อย	ๆ	ดึงเชือกให้ธงชาติเลื่อนขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อเพลงจบพอดี	คนทางขวา

รวบเชือกทั้ง	 ๒	 เส้น	 ก้าวเท้าเข้าไปผูกที่เสาธง	 ถอยหลังกลับมาอยู่ในที่เดิม	 ทั้ง	 ๒	 คนทำวันทยหัตถ์พร้อมกัน		 

ลดมือลง	 เสร็จแล้วทำกลับหลังหันวิ่งไปยืนในหมู่ของตน	 และอยู่ในท่าตรง	 (คณะผู้ให้การฝึกอบรมเอามือลง	 

พร้อมกับผู้ชักธง)	

	 ๗.	 พิธีกรสั่ง	 “ถอดหมวก-สวดมนต์”	 ทุกคนถอดหมวก	 นำมาประกบในท่าไหว้	 ให้ด้านใน	 

ของหมวกหันไปทางซ้าย	 ตรงหน้าเสือที่หมวก	 (เบเร่ต์)	 หันเข้าหาตัว	 (หมวกปีก	 หมวกมีกระบังหน้า		 

หมวกกะลาสี	ตราหน้าหมวก	หันขึ้นด้านบน)	

	 	 ผู้แทนหมู่บริการนำสวดบูชาพระรัตนตรัย	(อย่างสั้น)	นำไปทีละวรรค	ทุกคนสวดตามจนจบ	

 

  

 

 

 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสวดมนต์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยืนสงบนิ่ง 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๘.		 พิธีกรสั่ง	 “สงบนิ่ง”	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือสงบนิ่ง	 โดยใช้มือขวาถือหมวก	 ลดแขนไป

จนสุด	ใช้ฝ่ามือซ้ายทับบนหลังมือขวา	ก้มหน้าประมาณ	๑	นาที		

	 	 พิธีกรสั่ง	“สวมหมวก”	ทุกคนสวมหมวก	และยืนอยู่ในท่าตรง	

	 	 พิธีกรสั่ง	“ตามระเบียบ,	พัก”	

	 ๙.		 พิธีกร	 หันหน้ามาทางผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 ทำวันทยหัตถ์	 กล่าวว่า	 “ขอเรียนเชิญ	 

ผู้อำนวยการฝึก	 ครับ	 (ค่ะ)”	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือทำวันทยหัตถ์	 ออกจากแถวเดินไปยืนด้านหน้า

ของเสาธงห่างประมาณ	๓	ก้าว	

  

 

 

 

 

 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือออกจากแถวเดินไปยืนด้านหน้าของเสาธงและรับการเคารพ 

  

 

 

 

 

 

 

 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือกล่าวปราศรัย  

	 ๑๐.		 พิธีกรสั่ง	 “กอง-ตรง”	 เมื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือทำความเคารพแล้ว	 สั่ง		 

“ตามระเบียบ,	พัก”	

	 ๑๑.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือกล่าวปราศรัย	จนจบ	

	 	 -		 ถ้าเป็นวันที่คล้ายวันเกิดของคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 

ลูกเสือ	ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจะกล่าวอวยพร	มอบของขวัญ	และร่วมกันร้องเพลงอวยพร	๒	จบ	

 

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีมอบของขวัญวันเกิดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ  

	 	 -		 กรณีที่วิทยากรผู้เดินทางมายังไม่ได้แนะนำตัว	ให้มีการแนะนำตัวด้วย	

	 	 -		 ในวันที่	๓	ของการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	ขั้น	L.T.C.	ให้มีผู้แทนของกลุ่มที่	๑	

ออกมายืนกล่าวหน้าเสาธงในหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม	 ใช้เวลาประมาณ	๓-๕	 นาที	 ในวันต่อ	 ๆ	 ไปก็ให้	 

ผู้แทนกลุ่มอื่นเรียงตามลำดับปฏิบัติเช่นเดียวกัน	วันละกลุ่ม		

  

  

 

 

 

 

 

 ผู้แทนของกลุ่มออกมายืนกล่าวหน้าเสาธงในหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมในการฝึกอบรม ขั้น L.T.C. 

	 ๑๒.	 จบพิธีการ	พิธีกรสั่ง	“กอง-ตรง”	ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรับการเคารพ	

 ๑๓.	 พิธีกรสั่ง	 “ตามระเบียบ,	 พัก”	 พิธีกรนัดหมายการปฏิบัติ	 โดยเฉพาะการกำหนดเวลา	 

ต้องเป็นเวลาที่ปฏิบัติได้จริง	จากนั้นพิธีกรสั่ง	“กอง-ตรง-แยก”	

หมายเหตุ 

	 ๑.		 เมื่อพิธีกรจะใช้คำสั่งทุกครั้ง	 ให้ก้าวเท้าออกจากแถวคณะวิทยากร	 ๑	 ก้าว	 เมื่อสั่งเสร็จ		 

ถอยหลังกลับเข้าไปอยู่ในแถวตามเดิม	

 ๒.		 เมื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจบการปราศรัย	 เดินกลับเข้ามาถึงแถวคณะวิทยากร	 

ที่ยืนอยู่แล้ว	 คณะวิทยากรจึงแยกย้ายออกจากแถว	 ทั้งนี้	 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 เหมาะสม	 

เป็นแบบฉบับให้ถือปฏิบัติเหมือนกัน	

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

การบูชาพระรัตนตรัย 

	 สำหรับกรณีเมื่อเสร็จสิ้นในวิชาสุดท้าย	 ตอนกลางคืนของแต่ละวัน	 พิธีกรประจำวันจะนัดหมาย

การปฏิบัติต่าง	 ๆ	 แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 เสร็จแล้วให้มีการสวดมนต์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	

ตามลำดับ	

	 การสวดมนต์	 ให้ทุกคนยืนขึ้นประนมมือ	 หันหน้าไปทางชั้นเรียน	 ถ้าหากมีองค์พระพุทธรูปหรือ

ภาพพระพุทธรูปอยู่ด้วย	ให้หันหน้าไปทางนั้น	ผู้แทนหมู่บริการนำสวด	เริ่มด้วย	

 

  “อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา..........

  นะโมตัสสะ..........

  อิติปิโสภะคะวา..........

  สวากขาโต..........

  สุปะฏิปันโน..........

  พาหุงสะหัสสะมะภินิม..........”จนจบ

  

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสวดมนต์เมื่อเสร็จสิ้นในวิชาหรือกิจกรรมสุดท้ายทุกวัน 

การใช้คำบอกก่อนการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

	 ในการฝึกอบรมลูกเสือหรือบุคลากรทางการลูกเสือ	 จะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 

อยู่เสมอ	ก่อนจะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้น	ควรใช้คำบอกต่างกันดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 ในกรณีที่มีพระบรมรูปฯ	 หรือพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ในที่ชุมนุมนั้นด้วย	 ให้ใช้คำบอกว่า	

“กอง	 (แพ็ก)-ตรง	 ถวายคำนับ”	 ครั้นแล้วให้หมู่บริการนำขึ้นเพลงสรรเสริญพระบารมี	 เมื่อจบเพลงแล้ว		 

ให้ใช้คำบอกว่า	“ถวายคำนับ”	“เลิก-แถว”	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๒.	 ในกรณีที่ไม่มีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ในที่ชุมนุมนั้น	 ให้ใช้คำบอกว่า	 

“ทุกคนหันหน้าไปทางทิศ.................(ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่)”	 “กอง	 (แพ็ก)-ตรง	

ถวายคำนับ”	ครั้นแล้วให้หมู่บริการนำขึ้นเพลงสรรเสริญพระบารมี	 เมื่อจบเพลงแล้วให้ใช้คำบอกว่า	“ถวาย

คำนับ”“เลิก-แถว”	

 

 

 

 

 

 

 

การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกรณีที่มีพระบรมรูปฯ  
หรือพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ในที่ชุมนุม 

การตรวจตอนเช้าในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง

  การตรวจและวิธีตรวจ มีดังต่อไปนี้	

	 ๑.	 จุดมุ่งหมายของการตรวจ	 คือ	 การช่วยให้หมู่ลูกเสือต่าง	 ๆ	 สามารถปรับปรุงมาตรฐาน	 

การอยู่ค่ายพักแรมของแต่ละหมู่ให้อยู่ในมาตรฐานสูงตลอดเวลา	

	 ๒.	 การรายงานผลการตรวจในที่ประชุมรอบเสาธง	 ผู้รายงานควรหยิบยกข้อที่ควรชมเชย	 

ขึ้นมากล่าวก่อน	ครั้นแล้วจึงพูดถึงข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะ	

	 		 การใช้ภาษาพูดในตอนนี้มีความสำคัญมาก	 เพราะถ้าใช้คำตำหนิที่รุนแรงเกินสมควร		 

จะทำให้หมู่ที่ถูกตำหนิเกิดความท้อถอยหมดกำลังใจ	 การวิจารณ์จึงควรเป็นไปในลักษณะที่ผู้ฟังมองเห็น

คุณค่า	และเกิดความพยายามที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น	

	 ๓.	 ระบบการให้คะแนนยังเป็นที่นิยมกันอยู่สำหรับการตรวจ	 และเป็นวิธีการส่งเสริมให้เกิด

กำลังใจได้เป็นอย่างดี	เป็นการช่วยยกมาตรฐานให้สูงขึ้น	

	 	 การตรวจเป็นการส่งเสริมให้ทุกหมู่ต่างช่วยกันยกมาตรฐานการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ	 

ให้มีระดับสูงอยู่เสมอทุกหมู่และทุกวัน	ไม่ใช่เป็นการดูว่าหมู่ไหนเป็นหมู่ที่ดีที่สุด	

	 	 วิธีการที่ควรนำมาใช้	 คือ	 การให้ธงเขียวแก่หมู่ที่ได้คะแนนรวมถึงเกณฑ์ที่กำหนดคะแนน

มาตรฐานไว้	

	 ๔.	 การตรวจที่ใช้โดยทั่วไป	มีดังนี้	

	 	 วันที่	 ๑	 -	 ตรวจโดยคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ให้คะแนนตามที่เห็นสมควร	

คะแนนมาตรฐาน	๒๘	คะแนน	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 	 วันที่	๒		-	 ตรวจโดยคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 แต่ตรวจเคร่งครัดขึ้น	 

อาจเพิ่มคะแนนครัว	ลดคะแนนเครื่องแต่งกาย	คะแนนมาตรฐาน	๓๐	คะแนน		

	 	 วันที่	๓		-	 ตรวจโดยคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ปฏิบัติเช่นเดียวกับ	 

วันที่	๒	แต่เปลี่ยนสายตรวจ	คะแนนมาตรฐาน	๓๒	คะแนน	

	 	 วันที่	๔		-		ตรวจแบบจู่โจม	คะแนนมาตรฐาน	๓๒	คะแนน	

  วันที่	๕		-		ตรวจโดยนายหมู่ลูกเสือ	แบ่งสายตรวจไปตรวจหมู่อื่น	คะแนนมาตรฐาน	๓๒	คะแนน 

	 	 วันที่	๖	 -	 นายหมู่ลูกเสือตรวจหมู่ของตัวเอง	คะแนนมาตรฐาน	๓๒	คะแนน	

	 ๕.	 สิ่งที่จะต้องตรวจและการกำหนดคะแนน	

	 	 ๕.๑		 เครื่องแบบและร่างกาย	 (๑๐	คะแนน)	 ให้ตรวจตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า	ดูการสวมหมวก	

การใช้ผ้าผูกคอประกอบห่วงรัดผ้าผูกคอ	 การติดป้ายชื่อ	 เข็มขัด	 การสวมถุงเท้า	 รองเท้า	 ถ้าเป็นหนังต้อง	 

ขัดสวยงาม	 ถ้าเป็นผ้าใบต้องซักสะอาด	 และสิ่งที่เป็นโลหะต้องขัดให้สะอาดด้วย	 ร่างกายให้ตรวจเกี่ยวกับ

ความสะอาดของร่างกาย	หนวดเครา	การรักษาเล็บมือให้สะอาด	

	 	 ๕.๒		 ครัวและที่รับประทานอาหาร	(๑๐	คะแนน)	

	 	 	 ตรวจดูการใช้เตาไฟ	 และการสร้างเตาไฟ	 การเก็บภาชนะ	 อุปกรณ์การครัว		 

การทำความสะอาดเครื่องครัว	ตลอดจนที่รับประทานอาหาร		

	 	 ๕.๓		 ความเป็นระเบียบในที่พักและการเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้	 

ในการอยู่ค่ายพักแรม	เช่น	จอบ	เสียม	มีด	ไม้กวาด	การเช็ดชโลมน้ำมันเครื่อง	(๑๐	คะแนน)	

	 	 	 ตรวจดูการเก็บที่นอน	 หมอน	 มุ้ง	 การนำออกผึ่งแดด	 ความเป็นระเบียบในการเก็บ

และจัดปู		

	 	 ๕.๔		 การสุขาภิบาล	(๑๐	คะแนน)	

	 	 	 ให้ตรวจดูความสะอาดบริเวณรอบ	 ๆ	 ของที่พัก	 เต็นท์	 การกำจัดมูลฝอย	 และ	 

สิ่งปฏิกูล	การใช้ราวตากผ้า	(ผ้าเปียก	ผ้าแห้ง)	การใช้หลุมเปียก	หลุมแห้ง	

	 	 ๕.๕		 การตรวจหน้าที่หมู่บริการ	(ไม่ให้คะแนน)	เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของหมู่บริการ	 ซึ่งอาจกำหนดให้มีหมู่บริการวันละ	 ๑	 หมู่	 หรือ	 ๒	 หมู่		 

สุดแล้วแต่ความจำเป็น	 และขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 แต่ตามปกติจะมีหมู่บริการ		 

วันละ	๒	หมู่	และจะเปลี่ยนหน้าที่หมู่บริการเวลา	๑๘.๐๐	น.	ทุกวัน	

	 		 	 หน้าที่ของหมู่บริการ	 คือ	 ทำความสะอาดสถานที่ใช้ร่วมกัน	 เช่น	 ห้องเรียน		 

(กลางวัน-กลางคืน)	 ห้องน้ำ	 ห้องส้วม	 ที่ชุมนุมรองกองไฟ	 บริเวณสนาม	 รอบเสาธง	 การกำจัดขยะมูลฝอย	 

และสิ่งปฏิกูลบนถนน	กองฟืน	ฯลฯ	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 วิธีการตรวจ มีดังนี ้

 ๑. วิธีตรวจแบบจู่โจม	คือ	การที่ผู้ตรวจแยกย้ายกันไปตรวจหมู่ต่าง	ๆ	ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 

โดยมิต้องแจ้งให้หมู่ที่รับตรวจได้ทราบล่วงหน้า	 ผู้ใดตรวจงานของหมู่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว	 ไปตรวจหมู่ต่อไป	

เมื่อเสร็จหมดทุกหมู่จึงรายงานผลการตรวจให้หัวหน้าสายตรวจทราบ	หมู่ต้องทำความเคารพผู้ตรวจทุกคน

ที่เข้าไปตรวจ	

	 	 วิธีการตรวจแบบจู่โจม	 เป็นวิธีการตรวจที่รวดเร็ว	 แต่หมู่ที่ถูกตรวจไม่สามารถทราบ	 

ข้อบกพร่องของตนเองได้ทันท่วงที	 ปกติจะใช้การตรวจแบบนี้ เมื่อการตรวจได้ผ่านไปไม่น้อยกว่า		 

๒	ครั้งแล้ว	วิธีการตรวจ	มีดังนี้	

	 		 ๑.๑		 ให้ผู้ตรวจเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย	 ผู้ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 

ภายในที่พัก	 ผู้ตรวจครัว	 และผู้ตรวจสุขาภิบาล	 แยกย้ายกันไปที่หมู่	 แต่ละหมู่ไม่ซ้ำกัน	 โดยเริ่มตรวจ	 

ในเวลาเดียวกัน	ทุกหมู่สั่งทำความเคารพผู้ตรวจทุกคนตามระเบียบ	ตามประเภทของลูกเสือ	

	 		 ๑.๒		 ผู้ตรวจเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย	 ทำการตรวจในขณะแถวอยู่ในท่าตรง	 ผู้ตรวจ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในที่พัก	ผู้ตรวจครัว	หรือผู้ตรวจสุขาภิบาล	ให้นายหมู่สั่ง	“ตามระเบียบ,	พัก” 

แล้วให้ผู้ตรวจดังกล่าวนำพลาธิการ	คนครัวเดินตามไปเพื่อชี้แจงและรับทราบผลตรวจด้วย	

	 		 	 เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้กลับมาเข้าที่ประจำแถวของตนตามเดิม	 นายหมู่สั่ ง	 

ทำความเคารพ	 กล่าวคำขอบคุณ	 นายหมู่สั่ง	 “ตามระเบียบ,	 พัก”	 แล้วให้ผู้ตรวจเคลื่อนไปตรวจหมู่อื่น		 

(ที่ไม่มีผู้ตรวจคนอื่นเข้าตรวจอยู่)	ต่อไป	

	 		 ๑.๓		 ผู้มีหน้าที่ตรวจพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความฉับไว	 เมื่อเสร็จการตรวจหมู่ใด	 ต้องรีบ

เคลื่อนย้ายไปตรวจหมู่อื่นต่อไปทันที	

	 	 ๑.๔		 ผู้ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในที่พัก	 ผู้ตรวจครัวและผู้ตรวจสุขาภิบาล	

เมื่อตรวจเสร็จแล้ว	 ต้องรายงานผลการตรวจต่อหัวหน้าสาย	 (คือผู้ตรวจเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย)	

เกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้พบเห็นพร้อมด้วยคะแนนที่ให้	 เพื่อหัวหน้าสายจะได้ประมวลเรื่องนำไปรายงาน	 

ในที่ประชุมรอบเสาธง	และมอบคะแนนให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือที่หน้าเสาธงต่อไป	

 ๒.  วิธีตรวจโดยคณะผู้ให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หรือคณะนายหมู่ลูกเสือ 

	 	 ควรแบ่งสายตรวจออกเป็น	๒	สาย	(ในกรณีที่เกิน	๕	หมู่)	สายละ	๔	คน	คนที่	๑	ทำหน้าที่

เป็นหัวหน้าตรวจเครื่องแบบและร่างกาย	 คนที่	 ๒	 ตรวจครัวและที่รับประทานอาหาร	 คนที่	 ๓	 ตรวจ	 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในที่พัก	 คนที่	 ๔	 ตรวจการสุขาภิบาลของค่ายพัก	 ขณะไปทำการตรวจ	

หัวหน้าสายตรวจจะให้คนครัวไปกับผู้ตรวจครัว	 รองนายหมู่นำผู้ตรวจไปตรวจที่พัก	 พลาธิการไปกับผู้ตรวจ

สุขาภิบาลและบริเวณ	 เมื่อได้ทำการตรวจและให้คะแนนเสร็จแล้ว	 ให้รายงานผลการตรวจและคะแนน	 

ต่อหัวหน้าสายตรวจ	

	 	 เกี่ยวกับหน้าที่ของหมู่บริการ	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสืออาจมอบให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 

คนใดคนหนึ่ง	ทำหน้าที่ตรวจดูแลหน้าที่หมู่บริการเป็นประจำและรายงานด้วย	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือรอรับการตรวจหน้าที่พัก  หัวหน้าสายตรวจตรวจเครื่องแบบและร่างกาย 

 

 

 

 

 

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือรอรับการตรวจ  ผู้ตรวจตรวจครัวและที่รับประทานอาหาร  

 

 

 

 

 

 รองนายหมู่นำตรวจความเป็นระเบียบในที่พัก  พลาธิการไปกับผู้ตรวจสุขาภิบาล 

  

   

  สุขาภิบาลในบริเวณที่พัก หลุมเปียก  ที่สำหรับใส่ขยะแห้ง 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 เมื่อจบการตรวจแล้ว	 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเดินเป็นหมู่ไปที่เสาธง	 เพื่อร่วมการประชุม

รอบเสาธงต่อไป	 ผู้ตรวจจะออกมารายงานผลการตรวจของตน	 หัวหน้าสายตรวจจะเป็นผู้รวบรวมคะแนน	 

ในสายของตนส่งให้กับผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรับไปประกาศคะแนน	 ถ้าหมู่ใดคะแนนรวมถึงคะแนน	 

ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า	 (คะแนนมาตรฐานของแต่ละวัน)	 เช่น	 ๓๐	 คะแนน	 ก็ให้ได้รับรางวัล	 “ธงเขียว”		 

เพื่อประดับไว้ที่หน้าที่พักของหมู่เป็นเวลาหนึ่งวัน	 และให้นำธงเขียวมาคืนกับพิธีกรที่เสาธงในวันรุ่งขึ้น		 

ถ้าแต่ละหมู่ได้รับคะแนนที่กำหนดไว้ทั่วกันทุกหมู่	 ให้ชัก	 “ธงเขียวใหญ่”	 ขึ้นที่เสาธงการฝึกอบรมบุคลากร

ทางการลูกเสือ	 แสดงว่าการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมวันนั้นของคณะได้รับผลดี	 ประเด็นที่ควรคำนึง	 

ในการสรุปรายงานหลังจากการตรวจดังนี้	

	 	 ๑.	 ความภาคภูมิใจของกลุ่ม	

	 	 ๒.	 ประสบการณ์	

	 	 ๓.	 ขณะที่ไปพักแรม	

	 	 ๔.	 การแข่งขัน		

 

 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเดินเป็นหมู่ไปที่เสาธง  การประชุมรอบเสาธง  

  

 

 

 

 

 

 

 ผู้ตรวจออกมารายงานผลการตรวจของตน 

  



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นายหมู่ลูกเสือตรวจหมู่ของตัวเอง 

 ๓. วิธีการตรวจโดยคณะนายหมู่ลูกเสือในการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือมอบภาระให้คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือคนใดคนหนึ่ง	 

เรียกประชุมนายหมู่ลูกเสือ	 เพื่อชี้แจงวิธีการตรวจและการให้คะแนน	 ตลอดจนการรายงานหน้าเสาธง	 

ให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ทราบก่อนหน้าการตรวจ	๓๐	นาที	

	 	 ในขณะที่นายหมู่ลูกเสือทำหน้าที่ผู้ตรวจ	 ให้รองนายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ปฏิบัติหน้าที่แทน	 

นายหมู่ลูกเสือ	ยกเว้นนายหมู่ลูกเสือมารายงานหน้าเสาธง	รองนายหมู่ลูกเสือไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่แทน		

   ๓.๑  การตรวจโดยคณะนายหมู่ลูกเสือในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

    เมื่อคณะนายหมู่ลูกเสือทำการตรวจเสร็จแล้ว	 ให้นายหมู่ทุกคนเข้าประจำหมู่ของตน	

เพื่อร่วมในพิธีรอบเสาธงในตอนเช้า	 เวลารายงานให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมเป็นผู้เชิญคณะนายหมู่ลูกเสือ	 

ออกมา	

	 		 	 นายหมู่ลูกเสือพร้อมด้วยอาวุธประจำกาย	 (ยกเว้นประเภทสำรอง)	 ทุกคนที่ทำ	 

การตรวจมายืนเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งด้านข้างเยื้องไปด้านหลังผู้อำนวยการฝึกลูกเสือตามลำดับ	 

จากขวาไปซ้าย	คือ	ผู้ตรวจเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย	(หัวหน้าสาย)	ผู้ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ภายในที่พัก	ผู้ตรวจครัว	ผู้ตรวจสุขาภิบาล	และผู้ตรวจหน้าที่หมู่บริการ	

	 		 	 การรายงานผลการตรวจ	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจะเชิญออกมารายงานครั้งละ	

๑	คน	ตามลำดับ	การออกมารายงานของนายหมู่ลูกเสือแต่ละคน	เมื่อได้รับเชิญให้ก้าวออกมาข้างหน้า	๑	ก้าว	

หันไปทำความเคารพผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 และหันไปทำความเคารพผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ		 

จึงเริ่มกล่าวรายงานโดยให้ยืนในท่าพักตามระเบียบ	 เพื่อความสง่างาม	 เสร็จแล้วทำความเคารพผู้เข้า	 

รับการฝึกอบรมลูกเสือ	 แล้วหันไปทำความเคารพผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือและกลับที่เดิม	 เมื่อรายงาน

ครบทุกคนแล้ว	ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจะสั่งให้นายหมู่ลูกเสือกลับเข้าหมู่ของตนเอง	

   ๓.๒  ในกรณีที่นายหมู่ลูกเสือตรวจหมู่ของตนเอง 

	 		 	 การรายงานการตรวจ	 นายหมู่ลูกเสือไม่ต้องออกมายืนข้างผู้อำนวยการฝึกอบรม	 

ลูกเสือ	 คงให้ยืนอยู่ในหมู่ของตนเอง	 เมื่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเชิญให้รายงาน	 ให้ทำความเคารพ	 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือก่อน	 ๑	 ครั้ง	 ลดมือลงแล้วให้ก้าวออกมาข้างหน้า	 ๑	 ก้าว	 ทำความเคารพ	 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือค้างไว้	 แล้วจึงรายงาน	 เมื่อรายงานจบแล้วให้ลดมือลง	 แล้วถอยหลังกลับเข้าที่

ของตนตามเดิม	และทำความเคารพผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสืออีกครั้งหนึ่ง	

การชักธงเขียวใหญ่

	 การตรวจในการฝึกอบรมลูกเสือ	 เมื่อหมู่ ใดได้คะแนนถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกกำหนด	 

โดยคณะวิทยากรในครั้งนั้น	 ๆ	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจะมอบธงเขียวเล็กให้แก่นายหมู่ลูกเสือหมู่นั้น	

เพื่อนำไปประดับไว้ที่ค่ายพักของหมู่เป็นเวลาหนึ่งวัน	 แต่ถ้าแต่ละหมู่ได้รับคะแนนถึงมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทั่วกันทุกหมู่	ให้ชักธงเขียวใหญ่ขึ้นที่เสาธงประจำค่ายฝึกอบรมลูกเสือ	

	 การชักธงเขียวใหญ่	 ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	

ดำเนินการเชิญหมู่บริการ	 ๒	 คนออกมา	 (ธงเขียวใหญ่ผูกไว้ที่เสาธงเรียบร้อยก่อนแล้ว)	 ชักธงเขียวขึ้น	 

โดยไม่ต้องทำความเคารพ	 ผู้ดำเนินการจะเชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน	 

ก้าวออกมา	๑	ก้าว	นำโห่	๓	ลา	โดยขึ้น	“โห่”	แล้วทุกคนในที่นั้นรับ	“ฮิ้ว”	พร้อมกัน	๓	ครั้ง	(พร้อมกับชูมือขึ้น

พร้อมกับเสียง	 “ฮิ้ว”)	 ผู้ชักธงจะชักธงเขียวใหญ่ขึ้นตามจังหวะเสียง	 “ฮิ้ว”	 พอครบ	 “๓	 ฮิ้ว”	 ธงเขียวใหญ่	 

จะต้องถึงยอดพอดี	 เมื่อผู้ชักธงเขียวผูกเชือกธงเขียวใหญ่เรียบร้อยแล้ว	 ทั้งสองทำกลับหลังหัน	 (ไม่ต้อง

ทำความเคารพ)	วิ่งกลับเข้าหมู่ของตน	

  

 

 

 

 

 

 ผู้อำนวยการฝึกลูกเสือหรือผู้ได้รับมอบหมาย  พิธีมอบธงเขียวเล็กให้กับทุกหมู่   
 ดำเนินการมอบธงเขียว 

  

  

 กล่าวแสดงความยินดีกับทุกหมู่                    หมู่บริการ ๒ คน ทำพิธีชักธงเขียวใหญ่  
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  ผู้แทนนำโห่ ๓ ลา  ทุกคนชูมือขึ้นพร้อมกับเสียง “ฮิ้ว” รับ ๓ ครั้ง  

การตรวจสมุดบันทึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ

  การจดบันทึกและเอกสารประกอบ 

	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือควรจดบันทึกประกอบการบรรยายของวิทยากร	 ควรทำคำวิจารณ์

เพิ่มเติมและการแสดงความคิดเห็นของตนลงไปด้วย	 วิทยากรควรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ

ได้ซักถามปัญหาต่าง	ๆ	ในบทเรียนด้วย	

  

 

 

 

 

 

 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจดบันทึกการสอน 

 การตรวจสมุดจดรายวิชาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลของการฝึกอบรมลูกเสือในครั้งนั้น	 ๆ	 ด้วย   

เพื่อทราบถึงความสนใจและความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	

อุปนิสัยใจคอ	 ท่าทีทัศนคติ	 ความคิดเห็น	 ความเชื่อทั้งหลาย	 ย่อมแสดงอยู่ในตัวอักษร	 และการบันทึก	 

เพิ่มเติมขยายความของแต่ละบุคคล	

	 ในการฝึกอบรมลูกเสือทุกครั้ง	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบแต่แรกเมื่อเวลาชี้แจง

วัตถุประสงค์	 ตลอดจนเรื่องการประเมินผลการฝึกอบรมลูกเสือและต้องส่งสมุดให้ตรวจทุกคน	 ก่อนจะปิด

การฝึกอบรม	เพื่อดูความเรียบร้อย	และจะถือเป็นคู่มือทางวิชาการด้วย	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 วิธีการตรวจทำได้ ๒ วิธี คือ 

	 ๑.		 ให้วิทยากรประจำหมู่นั้น	 ๆ	 คอยดูแลสมุดจดรายวิชาของทุกคนแต่ละวัน	 ให้บันทึกให้ครบ

ทุกวิชา	 คอยกระตุ้นเตือนให้สอบกิจกรรมยามว่างให้เสร็จทันเวลาก่อนการปิดการฝึกอบรม	 คอยแก้ไข	 

ข้อผิดพลาดในการบันทึกให้สมบูรณ์	

	 ๒.		 ตรวจโดยวิทยากรทั้งหมดช่วยกันในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม	 เป็นการดูแลความเรียบร้อย

ของสมุด	 ข้อสำคัญที่สุดก็คือทุกคนจะต้องผ่านกิจกรรมยามว่างที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ	 ถ้ายังมิได้ทำ	 

จะต้องขอร้องให้ผู้นั้นทดสอบกิจกรรมนั้น	ๆ	โดยทันที	เป็นรายบุคคลจนเป็นที่พอใจ	

	 	 ในการตรวจถ้าใช้สองวิธีร่วมกันก็จะดียิ่งขึ้น	 เพราะวิทยากรประจำหมู่	 (กลุ่ม)	 จะคอยดูแล	

คอยเตือนให้สมาชิกในหมู่ให้ทำงานต่อเนื่องกัน	ถ้าไม่เสร็จวันสุดท้ายก็จะทำงานไม่ทันหรือรีบร้อนเกินไป	

	 		 เมื่อผู้ตรวจได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว	 ให้เขียนกำกับลงที่ปกสมุดบันทึกด้านใน	 ซึ่งเป็นที่บันทึก

รายการกิจกรรมยามว่าง	ด้วยคำว่า	“ตรวจแล้ว”	ลงวันเดือนปี	กำกับไว้	

	 	 ควรจะได้ประทับตราสำนักงานลูกเสือนั้น	ๆ	ไว้ที่ปกสมุดบันทึกเป็นเครื่องหมายด้วย	

  

 

 

 

 

 

 

 วิทยากรแนะนำการจดสมุดบันทึกและการตรวจ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจดบันทึกคำบรรยาย 

กิจกรรมยามว่าง

	 เป็นที่ยอมรับกันว่ากิจกรรมยามว่างเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมลูกเสืออย่างได้ผลดี	เพราะว่า	

	 ๑.		 กิจกรรมยามว่างช่วยให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสามารถประเมินผลความสามารถ	 

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือว่าได้รับความรู้ไปแล้วมากน้อยเพียงไร	หากว่าเห็นอะไรยังบกพร่องจะทราบ

ได้ว่าควรจะสอนอะไรเพิ่มเติม	

	 ๒.		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือก็จะทดสอบความรู้ของตนได้ว่าได้รับความรู้ไปมากน้อยเพียงไร	

และมีโอกาสที่จะเสาะหาความรู้	ความเข้าใจจากวิทยากรในประเด็นที่ตนเองยังไม่เข้าใจ	

	 ๓.		 กิจกรรมยามว่างเป็นจุดหนึ่งที่จะดึงคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 และผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 

ลูกเสือเข้าหากัน	

	 ๔.		 เป็นการสาธิตทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบที่ดีและการให้ผ่านการทดสอบที่ดีด้วย 
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	 เมื่อได้ให้กิจกรรมยามว่างแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือแล้ว	 ควรให้มีระยะเวลาเพียงพอ	 

ที่ทุกคนจะได้ไปศึกษาหาความรู้	ทำความเข้าใจกับกิจกรรมยามว่างที่ให้ไป	ครั้นแล้วนัดหมายให้มาทดสอบ		

 กิจกรรมยามว่าง อาจจัดให้มีในวิชาต่อไปนี้	

	 	 ๑.	 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ	

	 	 ๒.	 การฝีมือ	การเสก็ตภาพ	

	 	 ๓.	 เงื่อน	

	 	 ๔.	 ทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจะเลือกเองอันเป็นทักษะใหม่	

	 	 ๕.	 กิจกรรมอย่างอื่นที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจะเห็นสมควร	 เช่น	 การร้องเพลง

ประจำหมู่	การขับร้องเพลงไทยเดิม	

การประชุมนายหมู่ในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง

 ในการฝึกอบรมลูกเสือนั้น	 เรื่องหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องกระทำประจำวัน	 คือ	 การประชุม	 

นายหมู่ลูกเสือ	ฉะนั้น	 เมื่อเสร็จการฝึกอบรมลูกเสือวันหนึ่ง	ๆ	ประมาณ	๑๗.๐๐	น.	ผู้อำนวยการฝึกอบรม

ลูกเสือจะเรียกนายหมู่ลูกเสือของวันนั้นมาประชุม	โดยมีความมุ่งหมายดังนี้	

	 ๑.	 เพื่อสอบถามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 เช่น	 เรื่องอาหารการกิน		 

ความต้องการของแต่ละหมู่ภายในที่พัก	 ความต้องการในเรื่องการอำนวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 สอบถามถึง

ความทุกข์-สุข	 หรือการเจ็บไข้ได้ป่วย	 อุปนิสัยและพฤติกรรมของทุกคนภายในหมู่	 การทำงานร่วมกัน	 

และเรื่องวิชาการต่าง	ๆ	ที่ได้รับไป	

	 ๒.		 เพื่อให้เกิดความสนิทสนมเป็นกันเองระหว่างผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือกับนายหมู่	 

ลูกเสือ	ซึ่งหมุนเวียนกันเป็นทุกวันให้ดียิ่งขึ้น	

	 ๓.		 เพื่อสะดวกต่อการประเมินผลของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือในวันสุดท้ายของการฝึก

อบรมลูกเสือ	

	 ๔.	 เป็นแนวทางที่ดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจะนำไปปฏิบัติในการประชุมนายหมู่ในกองลูกเสือ	

ของตนต่อไป	

	 ๕.		 ให้มีสมุดบันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ลูกเสือไว้เป็นหลักฐาน	 เพื่อสะดวกสำหรับ	 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือในการสั่งการแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่าง	 ๆ	 ให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์		 

และเป็นเครื่องหมายในการติดตามผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว	 และควรเก็บสมุดบันทึกรายงานนั้นไว้ที่

ค่ายฝึกอบรมลูกเสือเพื่อบันทึกในครั้งต่อ	ๆ	ไป	
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การประชุมนายหมู่ลูกเสือในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ICT เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕   
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

	 การประชุมนายหมู่ลูกเสือนี้	 โดยปกติจะเริ่มประชุมในวันที่	 ๒	 ของการฝึกอบรม	 และเป็นหน้าที่

ของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือโดยเฉพาะ	 แต่ถ้ามีความจำเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสืออาจมอบให้

รองผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	 หรือวิทยากรอาวุโสประชุมแทนได้	 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมนายหมู่ลูกเสือแล้ว   

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจะนำผลของการประชุมนายหมู่ลูกเสือแจ้งให้ที่ประชุมและคณะวิทยากร	 

ได้ทราบ	เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีต่อไป	

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือนำผลของการประชุมกับนายหมู่ลูกเสือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การเลือกประธานรุ่นและนายหมู่ถาวร

	 เพื่อให้มีศูนย์กลางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละรุ่น	ในอันที่จะช่วยสร้างสรรค์ความเจริญ

รุ่งเรืองให้แก่กิจการลูกเสือ	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ	จึงควรจัดให้มีประธานรุ่นทุกรุ่น	

 คุณสมบัติของประธานรุ่น 

	 ๑.	 มีลักษณะเป็นผู้นำ	เป็นที่รักใคร่นับถือของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 ๒.	 มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และเอาใจใส่ในกิจการงานเป็นอย่างดี	 มีความประพฤติเรียบร้อย	 

มีกำลังความคิดและกำลังทรัพย์พอจะช่วยเหลือกิจการลูกเสือได้	

	 ๓.	 มีความสนใจและปรารถนาดีต่อกิจการลูกเสือด้วยใจจริง	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 วิธีการเลือก	 ควรเลือกประธานรุ่นตั้งแต่วันที่	 ๓-๔	 ของการฝึกอบรม	 ซึ่งเป็นระยะยาว	 

พอที่บรรดาผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจะสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่เลือกได้	 และควรเลือกจาก	 

ที่ประชุมใหญ่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือด้วย	

 

  

 

 

 

 

 

 การเลือกประธานรุ่นจากที่ประชุมใหญ่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ  

  

 

 

 

 

 

 

 ประธานรุ่นกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก 

 การเลือกนายหมู่ถาวร 

	 เพื่อมิให้ขาดความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือแต่ละหมู่	 ควรจะได้ให้

แต่ละหมู่เลือกนายหมู่ถาวรของตนเอง	การเลือกควรพิจารณาดังนี้	

	 ๑.	 เป็นที่รักใคร่ของบรรดาผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือในหมู่นั้น	ๆ		

	 ๒.	 มีความสามารถเป็นศูนย์กลางของการติดต่อระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 ๓.	 มีเวลาว่างพอจะติดต่อไต่ถามสารทุกข์สุขดิบระหว่างกันได้เป็นอย่างดี	

	 ๔.	 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ	 และเอื้ออำนวยช่วยเหลือในการติดต่อกับบุคคลภายนอก	 

กับสภาวะต่าง	ๆ		

 วิธีการเลือก	 ควรให้แต่ละหมู่เลือกนายหมู่ถาวรในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมลูกเสือ	 เพื่อให้	 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้มีโอกาสพิจารณาอย่างรอบคอบ		



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 วิธีดำเนินการ	 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือแจ้งให้แต่ละหมู่ทราบในวันปิดการฝึกอบรมลูกเสือ	

โดยให้แต่ละหมู่นำนายหมู่ถาวรไปมอบให้กับผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือที่รอบเสาธง	ก่อนชักธงลง	

	 ถ้าหมู่ใดเลือกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นนายหมู่ประจำวันนั้น	ให้นายหมู่นำไปมอบแล้วผู้นำมอบกลับที่เดิม 

	 ถ้าผู้รับเลือกเป็นนายหมู่ถาวรเป็นนายหมู่ลูกเสือประจำวันนั้น	 ให้รองนายหมู่ลูกเสือนำไปมอบ	

เมื่อได้รับมอบแล้วกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับเลือก	 ให้โอวาทเล็กน้อยแล้วสัมผัสมือ	 เสร็จแล้วให้

แต่ละคนกลับไปหมู่ของตน	และยืนอยู่หัวแถวของหมู่	

	 ในระหว่างที่นำตัวมามอบ	 ให้เจ้าหน้าที่จดชื่อและนามสกุลของผู้ที่เป็นนายหมู่ถาวรของหมู่ใด	

และนำไปบันทึกลงไว้ในสมุดปูมของการฝึกอบรมลูกเสือของแต่ละครั้ง	

การกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

 ลักษณะของคำปราศรัย 

		 ๑.		 พูดถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ	

	 ๒.	 พูดถึงความสำคัญและศรัทธาต่อตัวลูกเสือ	

	 ๓.	 พูดถึงการมีศรัทธาต่อตนเอง	และศรัทธาต่อกิจการลูกเสือ	

	 ๔.	 กล่าวขออภัยต่อวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือทุกคน	 สุดท้ายคือการขอคืนอายุจริง	 

และยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มอบไว้แก่ค่ายฝึกอบรมลูกเสือก่อนการลอดซุ้ม	

	 ๕.		 กล่าวปิดการฝึกอบรมลูกเสือ	

 การกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ 

	 โดยปกติผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือจะกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการฝึกอบรมต่อผู้เข้ารับการฝึก

อบรมลูกเสือที่หน้าเสาธงในตอนเช้าของทุก	 ๆ	 วันที่มีพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือประจำวัน	 โดยฝากข้อคิด

ต่าง	 ๆ	 เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง	 และพัฒนาจิตของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 คำปราศรัยที่ดีของ	 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือย่อมเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสำคัญ	ในการสร้างเจตคติที่ดีในการลูกเสือ

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือด้วย	

  

 

 

 

 

  

 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือที่หน้าเสาธง 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �00 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

การฝึกอบรมโดยระบบฐานและวิธีการปฏิบัติ

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้เรียนรู้ทั่วถึงในเวลาอันจำกัด	 และได้ปฏิบัติในการเข้าเรียน

เป็นฐานอย่างถูกต้อง	

 การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบฐาน 

	 ๑.	 จัดวิชาให้เหมาะสมกับที่ตั้งของฐานและทิวทัศน์รอบข้าง	

	 ๒.	 ผู้ประจำฐานมีความรู้	และมีการเตรียมการล่วงหน้า	

	 ๓.	 เครื่องมือ	อุปกรณ์	ต้องพร้อมในสภาพใช้การได้ดี	

	 ๔.	 ที่ตั้งฐานแต่ละฐานต้องเหมาะสม	 มีระยะทางเท่ากัน	 และมีพื้นที่พอเพียงในการจัดฐาน	 

เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน	

	 ๕.	 ต้องรักษาเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตามฐานให้ตรงต่อเวลา	

 วิธีการเข้าฐาน 

	 การฝึกอบรมลูกเสือได้แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือเป็นหมู่อยู่แล้ว	 การเข้าฐานให้จัดสมาชิก

แต่ละหมู่ได้หมุนเวียนไปปฏิบัติได้ทุกฐาน	ๆ	ละ	๑	หมู่	หรือ	๒	หมู่	

 ๑. กรณีผู้เข้าฐานมีอาวุธทุกคน 

	 	 เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มการฝึกตามระบบฐาน	 ให้ทุกหมู่วิ่งไปเข้าฐานตามที่กำหนด	 เข้าแถว

รูปหน้ากระดาน	 โดยนายหมู่ลูกเสือยืนอยู่หน้าวิทยากรประจำฐาน	 ห่างจากวิทยากรประมาณ	 ๓	 ก้าว		 

เมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว	 นายหมู่ลูกเสือสั่ง	 “หมู่...(บอกชื่อหมู่)....ตรง	 วันทยา-วุธ”	 เฉพาะนายหมู่ลูกเสือ

เรียบอาวุธ	 แล้วก้าวไปข้างหน้า	 ๑	 ก้าว	 (ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า	 ๑	 ก้าว	 ก้าวเท้าขวาชิด)	 ทำวันทยาวุธ		 

และรายงานว่า	 “หมู่...พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ	 (ค่ะ)”	 จากนั้นนายหมู่เรียบอาวุธ	 ถอยหลังเข้าที่เดิม	

(ก้าวเท้าซ้าย	ถอยหลัง	๑	ก้าว	ก้าวเท้าขวาชิด)	ทำวันทยาวุธอีกครั้งหนึ่ง	แล้วสั่ง	“เรียบ-อาวุธ”	“พัก-แถว”	

	 	 เริ่มฝึกอบรมในฐานตามคำแนะนำของวิทยากรประจำฐาน	 เมื่อหมดเวลาจะได้ยินเสียง

สัญญาณนกหวีดเป่ายาว	 หรือประทัด	 ๑	 ครั้ง	 ให้ทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อย	 เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด	 

เป่ายาว	 ๒	 ครั้ง	 หรือประทัด	 ๒	 ครั้ง	 (ประทัดใช้เฉพาะฐานที่อยู่ไกลจากกันมาก	 เช่น	 ฐานผจญภัย)		 

ให้นายหมู่ลูกเสือสั่ง	 “หมู่ . . .ตรง...วันทยา-วุธ)	 กล่าวคำขอบคุณวิทยากรประจำฐาน	 ด้วยคำว่า	

“หมู่...ขอบคุณครับ	 (ค่ะ)”	 (นายหมู่ไม่ต้องก้าวออกไปข้างหน้า)	 จากนั้นนายหมู่ลูกเสือสั่ง	 “เรียบ-อาวุธ,	

ขวา-หัน,	ตามข้าพเจ้า”	แล้วเคลื่อนไปฐานต่อไป	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0�สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 นายหมู่ยืนอยู่หน้าวิทยากรประจำฐาน  ผู้เข้าฐานทำความเคารพวิทยากรประจำฐาน   
 โดยก้าวไปข้างหน้าทำวันทยาวุธ และรายงาน  

 

 

 

 

 

  

 นายหมู่สั่งทำความเคารพวิทยากรประจำฐาน  ฝึกปฏิบัติหรือเรียนตามฐาน 

 ๒. กรณีผู้เข้าฐานมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ลูกเสือ 

  เมื่อนายหมู่ลูกเสือนำหมู่มาเข้าฐานและเข้าแถวหน้าวิทยากรประจำฐานเรียบร้อยแล้ว		 

นายหมู่ลูกเสือสั่ง	 “หมู่...(บอกชื่อหมู่)...ตรง”	 นายหมู่ลูกเสือทำวันทยาวุธ	 แล้วเรียบอาวุธ	 ก้าวไปข้างหน้า

หนึ่งก้าว	 (ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า	๑	ก้าว	 ก้าวเท้าขวาชิด)	ทำวันทยาวุธ	 และรายงานว่า	 “หมู่...พร้อมที่จะ

รับการฝึกแล้วครับ	 (ค่ะ)”	 จากนั้นนายหมู่	 เรียบอาวุธ	 ถอยหลังเข้าที่เดิม	 (ถอยหลังเท้าซ้าย	 ๑	 ก้าว		 

ก้าวเท้าขวาชิด)	 แล้วทำวันทยาวุธอีกครั้ง	 และสั่ง	 “พัก-แถว”	 เริ่มฝึกอบรมในฐานตามคำแนะนำของ

วิทยากรประจำฐาน	 เมื่อหมดเวลาจะได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดเป่ายาว	 หรือประทัด	 ๑	 ครั้ง	 ให้ทุกคน	 

เข้าแถวให้เรียบร้อย	 เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีดเป่ายาว	 ๒	 ครั้ง	 หรือประทัด	 ๒	 ครั้ง	 ให้นายหมู่ลูกเสือสั่ง	

“หมู่...ตรง”	 นายหมู่ลูกเสือทำวันทยาวุธ	 นายหมู่ลูกเสือกล่าวคำขอบคุณวิทยากรประจำฐาน	 ด้วยคำว่า	

“หมู่...ขอบคุณครับ	 (ค่ะ)”	 (นายหมู่ลูกเสือไม่ต้องก้าวออกไปข้างหน้า)	 นายหมู่ลูกเสือทำเรียบอาวุธสั่ง	

“ขวา-หัน,	ตามข้าพเจ้า”	แล้วเคลื่อนไปฐานต่อไป	
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 ๓. กรณีผู้เข้าฐานไม่มีอาวุธ 

	 	 เมื่อนายหมู่ลูกเสือนำหมู่มาเข้าฐานและเข้าแถวหน้าวิทยากรประจำฐานเรียบร้อยแล้ว		 

นายหมู่ลูกเสือสั่ง	 “หมู่...(บอกชื่อหมู่)...ตรง”	 นายหมู่ลูกเสือทำวันทยหัตถ์แล้วลดมือลง	 ก้าวไปข้างหน้า		 

๑	 ก้าว	 ทำวันทยหัตถ์	 (การรายงานเช่นเดียวกับข้อ	 ก.	 และ	 ข.)	 เสร็จแล้วลดมือลง	 ถอยหลังเข้าที่เดิม	 

และสั่ง	“พัก-แถว”		

	 	 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลา	 ๑	 ครั้ง	 ให้ทุกคนเข้าแถวให้เรียบร้อย	 และเมื่อได้ยิน

สัญญาณ	 ๒	 ครั้ง	 ให้นายหมู่ลูกเสือสั่ง	 “หมู่....ตรง”	 นายหมู่ลูกเสือทำวันทยหัตถ์	 และกล่าวคำขอบคุณ

วิทยากรประจำฐาน	ลดมือลงแล้วสั่ง	“ขวา-หัน,	ตามข้าพเจ้า”	แล้วเคลื่อนไปฐานต่อไป	

  ในกรณีที่เข้าฐานมากกว่าหนึ่งหมู่ให้มีการรายงานทุกหมู่	

	 	 วิทยากรประจำฐานรับความเคารพโดยการทำวันทยหัตถ์ตอบโดยตลอด	 รอจนกระทั่ง	 

นายหมู่ลูกเสือกลับเข้าที่	สั่ง	“หมู่....เรียบ-อาวุธ”	หรือ	“ลดมือลง”	วิทยากรประจำฐานจึงเลิกรับความเคารพ 

  

 

 

 

 

 

 ในกรณีที่เข้าฐานมากกว่าหนึ่งหมู่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินเป็นหมู่เคลื่อนไปตามฐาน  
 ให้มีการรายงานทุกหมู่  

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(ตามประเพณีไทย)

 ๑.  การบูชาพระรัตนตรัย 

	 	 ๑.๑		 การจัดโต๊ะหมู่บูชา	

   ควรเป็นโต๊ะหมู่	 ๕	 หรือ	 ๗	 ประกอบด้วยพระพุทธรูปวางอยู่บนโต๊ะตัวสูงสุดตั้งอยู่	 

ตรงกลาง	 ด้านข้างทั้งสอง	 เป็นโต๊ะ	 ๒	 ตัว	 ต่ำกว่าโต๊ะวางพระพุทธรูปสำหรับตั้งแจกันดอกไม้	 โต๊ะตัวกลาง	 

ต่ำสุด	 วางประถางธูป	 ๑	 กระถาง	 ไว้ตรงกลางมีเชิงเทียน	 ๑	 คู่	 วางอยู่ข้างซ้ายและขวาของกระถางธูป	 

ในระดับเดียวกัน	

	 	 	 ถ้าเป็นหมู่	 ๗	 จะเป็นโต๊ะต่ำด้านข้างละตัวสำหรับวางแจกันดอกไม้ด้านข้างของโต๊ะ

หมู่บูชา	ที่ตั้งของธงชาติอยู่ทางขวาของพระพุทธรูป	พระบรมฉายาลักษณ์	ร.๙	(รัชกาลปัจจุบัน)	อยู่ทางซ้าย	

(ธงชาติไม่ควรให้สูงกว่าพระบรมฉายาลักษณ์)	
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	 	 	 มีเสื่อหรือผ้าหรือพรม	ปูอยู่ที่พื้นตรงหน้าโต๊ะหมู่บูชา	

		 	 	 มีหมอนสำหรับกราบ	๑	ใบ	

	 	 	 ในกรณีผู้เป็นประธานในพิธีเป็นผู้มีอายุสูง	 หรือสุขภาพไม่สมบูรณ์	 หรือร่างกาย	 

ไม่อำนวยให้ที่จะต้องก้มลงกราบกับพื้นราบ	ควรจัดที่สำหรับกราบแทน		

	 	 	 กรณีจะใช้พุ่มเงิน	 พุ่มทอง	 มาตั้งไว้ด้วย	 ให้วางพุ่มทองไว้ทางซ้ายของผู้วาง	 (ทางขวา

ของพระพุทธรูป)	และพุ่มเงินอยู่ทางขวามือของผู้วาง	(ทางซ้ายของพระพุทธรูป)	

  

 

 

 

 

 

 

การจัดโต๊ะหมู่บูชา 

	 	 ๑.๒		 ขั้นตอนการปฏิบัติ	

   ๑.๒.๑	 เมื่อประธานในพิธีเข้าไปในบริเวณที่ประกอบพิธี	 พิธีกรสั่งทำความเคารพว่า	

“กอง-ตรง”	ประธานรับการเคารพแล้วลงนั่งเก้าอี้	พิธีกรสั่ง	“นั่ง”	

	 	 	 ๑.๒.๒		 เมื่อประธานในพิธีนั่งพักพอสมควรแล้ว	 พิธีกรเชิญประธานประกอบพิธี	

ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชา	ให้ทุกคนลุกขึ้นยืนด้วยตนเองโดยไม่ต้องสั่ง	

	 	 	 ๑.๒.๓		 เมื่อประธานรับไฟชนวน	 เริ่มจุดเทียนเล่มทางขวาก่อน	 และเล่มทางซ้าย	 

ของพระพุทธรูปตามลำดับ	แล้วจุดธูป	

	 	 	 ๑.๒.๔	 ประธานนั่งลงกราบพระพุทธรูป	 ๓	 ครั้ง	 แล้วลุกขึ้นยืนถอยหลัง	 ๑	 ก้าว	

ทำความเคารพ	

	 	 	 ๑.๒.๕		 ผู้ร่วมในพิธียกมือที่ประนมขึ้นพร้อมกัน	 เมื่อประธานเริ่มจุดชนวนและ	 

ก้มศีรษะลงเล็กน้อยพร้อมประธานในพิธีก้มลงกราบแต่ละครั้ง	 รวม	 ๓	 ครั้ง	 ต่อจากนั้นประธานเดินไป	 

ถวายราชสักการะแด่พระบรมรูปรัชกาลที่	๖	ต่อไป	
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ประธานจุดไฟชนวนโดยเริ่มจุดเทียนเล่มทางขวาและซ้ายตามลำดับ  

  

 

 

 

 

 

 

ถวายราชสักการะแด่พระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ 

การจัดงานสังสรรค์

	 เมื่อการฝึกอบรมลูกเสือได้ดำเนินมาจนก่อนวันปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	 ๑	 วัน	

จะกำหนดให้มีการจัดงานรับประทานอาหารและเชิญแขกมาร่วมงานในเวลาค่ำ	 ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียน	 

บทหนึ่งของการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	

  ๑.  ความมุ่งหมาย 

   ๑.๑		 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้พักผ่อนหย่อนใจ	สนุกสนานจากการรื่นเริงบันเทิงใจ	

ผ่อนคลายอารมณ์ที่ต้องเคร่งเครียดมาจากการฝึกอบรมลูกเสือหลายวัน	

	 	 ๑.๒		 รู้จักการทำบัตรเชิญ	การต้อนรับ	มารยาทในสังคม	

	 		 ๑.๓		 รู้จักการจัดสถานที่	จัดโต๊ะอาหาร	การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กระทำ	

	 		 ๑.๔		 ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือมีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกับคณะผู้ให้การฝึกอบรม	 

ลูกเสือและผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสืออื่น	ๆ	อย่างเป็นกันเอง	

   ๑.๕		 มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 สามารถนำประสบการณ์ไปใช้	 

ในกองลูกเสือ	
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	 	 ๑.๖		 มีโอกาสซักถามปัญหาหรือข้อข้องใจในบทเรียนที่ผ่านมา	หรือความรู้ทั่วไปในกิจการ

ลูกเสือจากคณะวิทยากร	

	 		 ๑.๗		 จุดเน้นที่สำคัญคือ	เน้นเรื่องการวางตัวเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรีที่ดีงาม	

  ๒.  การเรียกชื่อ 

	 		 ๒.๑		 ประเภทลูกเสือสำรองและสามัญ	เรียกว่า	เกสท์	ไนท์	(Guest	Night)	

	 		 ๒.๒		 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	เรียกว่า	คอร์ส	มิลล์	(Course	Meal)	

	 	 ๒.๓		 ประเภทลูกเสือวิสามัญ	เรียกว่า	ครูว์	ดินเนอร์	(Crew	Dinner)	

	 		 ๒.๔		 ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 และขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม	 

ผู้กำกับลูกเสือ	เรียกว่า	โซเชียล	ไนท์	(Social	Night)	

	 	 ๒.๕		 หลักสูตรระดับผู้นำ	(Leader	of	Adult)	เรียกว่า	เชอร์รี่	ไนท์	(Sherry	Night)	

 

 

 

 

 

 

 การจัดงาน Social Night ของการฝึกอบรม ๓ ท่อน  การจัดงาน Sherry Night ของการฝึกอบรม  
 และ ๔ ท่อน หลักสูตรระดับผู้นำ 

  ๓. การดำเนินการ 

   ใช้การจัดงานเป็นส่วนรวมทุกหมู่ไปพร้อมกัน	ณ	 สถานที่กำหนด	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 

ลูกเสือจะต้องออกบัตรเชิญผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือและคณะวิทยากรลูกเสือ	 ซึ่งอาจทำเพียงบัตรเดียว

ก็ได้	 การจัดงานทั้งหมดเป็นหน้าที่ของประธานรุ่นและคณะกรรมการช่วยกัน	 ในการจัดสถานที่ต้อนรับแขก	

จัดรายการอาหาร	 เครื่องดื่ม	 รายการสนุกสนานรื่นเริง	 อาจเชิญผู้อื่นร่วมด้วยได้	 โดยแต่งกายตามสบาย		 

ติดป้ายชื่อ	 ปกติจะจัดงานระหว่างเวลา	๑๘.๓๐-๒๑.๓๐	น.	 สำหรับอาหารและเครื่องดื่มจัดเป็นกรณีพิเศษ

ได้ตามควร	 แต่ทั้งนี้ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือสามารถให้คำแนะนำในเรื่องสถานที่จัดงาน	 เครื่องแต่งกาย	

อาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมเป็นกรณี	 ๆ	 ไปได้	 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจะต้องมาเชิญ	 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือให้ตรงเวลาตามบัตรเชิญ	
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 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือนำบัตรเชิญมาเชิญผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือร่วมงานเลี้ยงสังสรรค ์

การประชุมคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ

  ๑.  ขั้นตอนและวิธีการประชุมคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 เพื่อที่จะให้การฝึกอบรมผู้กำกับ

ลูกเสือทุกหลักสูตรมีคุณภาพเป็นแนวทางเดียวกัน	 และพัฒนาคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	 ให้มีความรู้	

ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน	 เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงต้องมีการประชุม

คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือ	ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้	

		 	 ๑.๑		 ก่อนการฝึกอบรมลูกเสือประมาณ	 ๑	 สัปดาห์	 ใช้สถานที่ที่ เห็นว่าเหมาะสม		 

จัดประชุมปรึกษาหารือ	เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ	และทบทวนการมอบหมายหน้าที่ให้ไปเตรียมการ	

 

 

 

 

 

 

  

 ประชุมเตรียมการก่อนการฝึกอบรมลูกเสือ 

		 	 ๑.๒	 ก่อนการฝึกอบรมลูกเสือ	 ๑	 วัน	ณ	 สถานที่ซึ่งเห็นว่าเหมาะสม	 จัดให้มีการประชุม	 

ปรึกษาหารืออีกครั้ง	เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ	ข้อมูล	อุปกรณ์	โดยตรวจงานที่ได้มอบหมายให้ไปดำเนินการ	

		 	 ๑.๓		 ระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือ	ณ	 สถานที่ที่ฝึกอบรมลูกเสือ	 เพื่อทบทวน	 ซักซ้อมงาน	 

ที่ได้รับมอบหมายไปแล้ว	 และตรวจสอบความพร้อมสมบูรณ์ของการดำเนินงานทุกอย่าง	 ถ้าไม่พร้อมหรือ	 

ไม่ถูกต้องจะได้แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือ	 และจัดให้มีการประชุมคณะวิทยากร	 

ทุกวันหลังจากการฝึกอบรมลูกเสือในวิชาสุดท้ายแล้ว	
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ประชุมระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือเพื่อทบทวนและตรวจสอบ 

  ๒.  เรื่องที่จะนำมาประชุม 

		 	 ๒.๑		 วิทยากรประจำหมู่แจ้งข้อมูล	 และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 

เป็นรายบุคคล	และเสนอรายงานประเมินผลประจำวันต่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 		 ๒.๒		 ข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วเป็นรายวิชา	 ผลงานที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	 

ลูกเสือไปร่วมกันทำได้ผลมากน้อยเพียงใด	 หรือมีปัญหาอย่างใด	 เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน		 

และความรู้สึกของผู้สอนเองมีความพอใจมากน้อยเพียงใดต่อผลของการสอน	

	 		 ๒.๓		 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สอนในวิชาใดสำหรับวันต่อไป	 ได้ชี้แจงวิธีการและความต้องการ	 

ที่จะให้ผู้ใดช่วยเหลือในสิ่งใด	ซักซ้อมผู้ที่จะช่วยเหลือให้เข้าใจตรงกัน	

	 		 ๒.๔		 ถ้าวิทยากรอื่นมีความสงสัย	 หรือไม่แน่ใจในวิชาที่สอนไปแล้ว	 ให้ซักถามหรือเสนอแนะ   

ตามความคิดเห็นของตนได้	อย่านำไปพูดในสถานที่อื่น	หรือพูดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือฟังเป็นอันขาด 

	 		 ๒.๕		 เพื่อทราบการประเมินผลของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือที่มีต่อคณะผู้ ให้	 

การฝึกอบรมลูกเสือ	(ในกรณีที่มีการประเมินผลเป็นประจำวัน)	

 ๓.  ก่อนวันปิดการฝึกอบรมลูกเสือ หรือเช้าของการปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

เป็นการวัดผลขั้นสุดท้าย	โดยนำข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านมา	รวมกับพฤติกรรมที่ได้รวบรวมไว้	นำมาพิจารณาว่า

จะสมควรให้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือครั้งนี้หรือไม่	

 

 

 

 

 

 

 

 ประชุมคณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือเพื่อวัดผลขั้นสุดท้าย 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 ๔.  ในการประชุมทุกครั้ง ให้มีสมุดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม		 
ลงนามไว้ทุก	 ๆ	 คน	 ผลการประชุมมีเรื่องอะไรอย่างใด	 เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาการฝึกอบรมลูกเสือ
ครั้งต่อ	ๆ	ไป		

 ๕. ในการประชุมแต่ละครั้งไม่ควรพูดว่ากล่าวหรือตำหนิอย่างรุนแรงต่อคณะวิทยากร ควรใช้
การเสนอแนะ 

หน้าที่ของวิทยากรประจำหมู่/กลุ่มบริการ

	 เพื่อให้การฝึกอบรมลูกเสือได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 และเป็นการพัฒนาบุคลากรทาง	 
การลูกเสือให้มีทักษะมากขึ้น	โดยกำหนดให้วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มบริการแต่ละวัน	มีหน้าที่ดังนี ้
	 ๑.	 รับส่งหน้าที่ในเวลา	๑๘.๐๐	น.	ทุกวัน	พร้อมกับการผลัดเปลี่ยนหมู่/กลุ่มบริการ	
	 ๒.	 ติดต่อประสานกับวิทยากรผู้บรรยาย	
	 ๓.	 จัดให้มีนันทนาการตามโอกาสที่เหมาะสม	
	 ๔.	 เตรียมอุปกรณ์	เอกสาร	เครื่องมือ	เตรียมใช้แต่ละวิชา	
	 ๕.	 นัดหมายการปฏิบัติกิจกรรม	
	 ๖.	 ควบคุมดูแลการสวดมนต์	และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	เมื่อจบการเรียนแต่ละวัน	
	 ๗.	 ติดตามผลงานที่ได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือปฏิบัติ	
	 ๘.	 ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมรอบเสาธงประจำวัน	
	 ๙.	 ปฏิบัติตามนโยบายหรือเรื่องที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือต้องการ	

  

 

 

 

 

 

          รายงานการตรวจในการประชุมรอบเสาธง  นัดหมายการปฏิบัติกิจกรรม 

  

 

 

 

 

          พิธีกรในการประชุมรอบเสาธงประจำวัน  ทำกิจกรรมนันทนาการ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ �0�สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

การทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

	 เนื่องจากการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	แตกต่างจากการเรียนรู้ในวิชาการต่าง	ๆ	ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมลูกเสือต่างมีสภาวะที่แตกต่างกันในด้านวัยวุฒิ	 ตำแหน่ง	 หน้าที่การงาน	 ฯลฯ	 จึงจำเป็นที่	 

คณะผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือควรจะได้ทราบภูมิหลังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	 เพื่อเป็นข้อมูลใน	 

การให้การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	และผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือก็ควรจะได้รู้ภูมิหลังของแต่ละคน	 

ในการปรับตนเองให้อยู่ร่วมกันด้วยความเรียบร้อย	 ตลอดจนเป็นแนวทางในการใช้ในการฝึกอบรม	 

ผู้กำกับลูกเสือของผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ	

		 ในกิจกรรมรู้จักซึ่งกันและกันนี้	 วิทยากรผู้ดำเนินการจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่และ

บรรยากาศ	 สภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสม	 มีการเตรียมตัวและเตรียมคำถามในการดำเนินการ	 

จัดกิจกรรมรู้จักซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบ	 โดยอาจยึดถือแนวคิดทางจิตวิทยาพื้นฐาน	 หลักการ	 

ทางจิตวิทยา		

  วิธีการดำเนินกิจกรรม 

		 ๑.		 วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มสร้างบรรยากาศให้เป็นไปอย่างง่าย	ๆ	ไม่ใช่เป็นทางการ	และเสนอแนะ

เชิงสร้างสรรค์ถึงความสำคัญของการรู้จักซึ่งกันและกัน	โดยนำเสนอวิชาเป้าตาวัว	

		 ๒.		 วิทยากรเป็นผู้เริ่มเล่าประวัติของตนก่อนด้วยความจริงใจ	 โดยบอกชื่อ	 ชื่อสกุล	 วันเดือน	 

ปีเกิด	 วุฒิทั่วไป	 วุฒิทางลูกเสือ	 ตำแหน่งหน้าที่การงาน	 สถานภาพครอบครัว	 มีโรคประจำตัวอะไร	 ไม่รับ

ประทานอาหารประเภทอะไร	มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการผ่าตัดมาแล้ว	 ในระยะก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

ลูกเสือเมื่อใด	 มีหลักประจำใจหรือถือปฏิบัติอย่างไร	 มีประสบการณ์ที่ประสบผลความสำเร็จ	 ความผิดหวัง	

หรือเกิดความขมขื่น	 หรือความรู้สึกประทับใจในเรื่องใด	 เมื่อใด	 โดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ		 

มีความคิดเห็นอย่างไร	

		 ๓.		 ต่อจากนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือได้เล่าเรื่องในทำนองเดียวกันนี้	 และบันทึกลงไว้เป็น

หลักฐานในเป้าตาวัว	 เมื่อทำการเฉลยถึงพฤติกรรมของแต่ละคน	 ในการนี้ถ้ามีการซักถามจากสมาชิกอื่น	 

ก็กระทำได้	

		 ๔.		 วิทยากรใช้ความสังเกตจากการสนทนา	 การฟัง	 การสนองตอบของแต่ละคนเป็นอย่างไร	

รวบรวมไว้เป็นข้อมูลขั้นต้น	

		 ๕.		 วิทยากรประจำหมู่/กลุ่มนำข้อมูลของทุกคนเสนอต่อผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ		 

ในการประชุมคณะวิทยากรประจำวัน	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

การประเมินผลขั้นสุดท้าย

  ขั้นตอนและวิธีการ 

	 ผู้ที่จะผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	ให้พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้	คือ	

	 ๑.		 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้องไม่ขาดการฝึกอบรมลูกเสือ	 นอกจากจะได้รับอนุญาต	 

จากผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือ	เป็นผู้พิจารณาเป็นราย	ๆ	ไป	(เวลาเรียนจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐)	

	 ๒.		 ระบบหมู่	

	 ๓.		 ความตั้งใจและสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรมลูกเสือ	

	 ๔.		 การสอบกิจกรรมยามว่าง	

	 ๕.		 สมุดจดวิชา	(ต้องมีปรากฏรายละเอียดทุกรายวิชา)	

	 ๖.		 ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือเป็นผู้ประเมินจากการสังเกตพิจารณาของวิทยากรประจำ	 

หมู่/กลุ่ม	

หนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ

	 หนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือ	 เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมลูกเสือ

แต่ละประเภท	 แต่ละระดับ	 โดยผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือจะยึดถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน	 คู่มือ	 

การฝึกอบรมลูกเสือจะประกอบด้วย	 แผนการฝึกอบรมลูกเสือ	 เนื้อหาวิชา	 เอกสารประกอบกิจกรรม		 

และควรจะต้องมีชื่อผู้แต่ง	คณะผู้แต่ง	วันเดือนปีที่แต่ง	และเอกสารอ้างอิงอยู่ด้วยเสมอ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือประเภทต่าง ๆ ในอดีต 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

หน้าที่ของหมู่/กลุ่มบริการ

	 เพื่อให้การฝึกอบรมลูกเสือเกิดความสะดวก	 เรียบร้อย	 รวดเร็ว	 เหมาะสม	 จึงกำหนดให้มี	 

หมู่/กลุ่มบริการ	 ไว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย	 วันละ	 ๑	 หมู่/กลุ่ม	 หรือมากกว่าตามภารกิจที่มอบให้		 

โดยเริ่มตั้งแต่หมู่/กลุ่มแรกเรียงไปตามลำดับ	 โดยมีกำหนดเวลาผลัดเปลี่ยนกันทุกวัน	 ในเวลา	 ๑๘.๐๐	 น.	

ภายหลังชักธงลงตอนเย็นแล้ว	หมู่/กลุ่มบริการ	มีหน้าที่ดังนี้	

	 ๑.		 ตอนเช้า	(พิธีรอบเสาธงประจำวัน)	

	 		 ๑.๑		 ชักธงชาติ	๒	คน	

	 		 ๑.๒		 ผู้นำร้องเพลงชาติ	๑	คน	

	 	 ๑.๓		 ผู้นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	๑	คน	

	 	 ๑.๔		 ผู้นำสวดมนต์	๑	คน	(อาจใช้คนเดียวกับ	๑.๒	ได้)	

	 		 ๑.๕		 กล่าวปราศรัยหน้าเสาธง	 (เฉพาะหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ	 ๓	 ท่อน/	

๔	ท่อน	เท่านั้น)	

	 ๒.		 ตอนเย็น	เวลา	๑๘.๐๐	น.	

	 		 ๒.๑		 ชักธงชาติลง	๒	คน	แต่งเครื่องแบบครบ	

	 		 ๒.๒		 ใช้สัญญาณนกหวีด	 โดยคนใดคนหนึ่งเป็นคนเป่านกหวีด	 หรือมีบุคคลที่	 ๓		 

แต่งเครื่องแบบลูกเสือครบเป็นผู้เป่านกหวีดก็ได้	

 ๓.		 จัดสถานที่และทำความสะอาดสถานที่ชุมนุมรอบกองไฟ	

	 ๔.		 จัดทำพุ่มฉลาก	พวงมาลัย	จัดผู้ถือนำขบวนแห่ในวันชุมนุมรอบกองไฟ	

	 ๕.		 ช่วยนันทนาการก่อนถึงเวลาเข้าสู่บทเรียนในตอนเช้า	กลางวัน	และกลางคืน	

	 ๖.		 ช่วยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่ใช้ร่วมกัน	

	 ๗.		 ช่วยเหลือคณะวิทยากรตามที่จะขอร้อง		

 

  

 

 

 

 

 หน้าที่หมู่บริการเมื่อชักธงเขียว  หน้าที่หมู่บริการชักธงชาติในพิธีรอบเสาธง 
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แนวการปราศรัยของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรอบเสาธงครั้งแรก

	 “ในนามของศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือกิลเวลล์	 ปาร์ค	 ประเทศอังกฤษ	 สำนักงานลูกเสือโลก		 

คณะลูกเสือแห่งชาติ	 ค่าย.........	 และคณะวิทยากรทุกคน	รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้อง

ลูกเสือทุกคนฉันญาติ	 ขอชื่นชมยินดีในการเสียสละทุนทรัพย์	 ความสุขส่วนตัว	 มาเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

ความปรารถนาดีต่อกิจการลูกเสือ	สำหรับค่ายลูกเสือแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงาม	 เคยให้การฝึกอบรมบุคคล

ต่าง	 ๆ	 มาแล้วมากมาย	 เพื่อที่จะให้ฝึกอบรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	 ขอให้ปรับจิตใจมองทุกสิ่งในทางที่ดี	

ขอความร่วมมือในเรื่องความคล่องแคล่วว่องไว	 การตรงต่อเวลา	 ความสามัคคี	 ความสะอาด	 ทั้งทางกาย	 

และจิตใจ	 ขอให้ระมัดระวังสุขภาพอนามัย	 อย่าให้เกิดการเจ็บป่วยในระหว่างฝึกอบรมได้	 ขออวยพร	 

ให้ประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาทั่วกัน”	

แนวการปราศรัยของผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือรอบเสาธงประจำวัน 

	 เรื่องที่จะนำมากล่าวเกี่ยวกับการฝึกอบรมลูกเสือที่ผ่านมา	 เพื่อนำสู่เรื่องที่เป็นปกติ	 เรื่องที่น่าคิด

หรือกล่าวถึงวันสำคัญในวันนั้น	 ๆ	 หรือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาการฝึกอบรมลูกเสือ	 โดยการนำ

เอาปรัชญาคำสอนของศาสนา	 ของนักปราชญ์ในอดีตและปัจจุบัน	 สุภาษิต	 คำกล่าวของบุคคลสำคัญ	 

มาเปรียบเทียบ	หรือเป็นอุทาหรณ์	หรือให้ยึดถือปฏิบัติ	โดยใช้เวลาประมาณ	๕-๘	นาที	
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การเริ่มต้นลูกเสือสมุทรในประเทศอังกฤษ

 แวริงตัน	 เบเดน-โพเอลล์	 (WARINGTON	BADEN-POWELL)	 เป็นชาวอังกฤษ	 เกิดในกรุงลอนดอน   
บิดาท่านชื่อ	 ศาสตราจารย์	 เรเวอร์เรน	 เอช.จี.	 เบเดน-โพเอลล์	 (REVEREND	 H.G.	 BADEN-POWELL)		 
แวริงตัน	เป็นพี่ชายต่างมารดากับ	ลอร์ด	เบเดน-โพเอลล์	มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ	บี-พี	เป็นพิเศษ	ฉะนั้น	
ในโอกาสปิดภาคเรียน	 บี-พี	 จะติดตามแวริงตัน	 และพี่ชายใหญ่อีก	 ๑	 คน	 ไปเดินทางไกลและพักแรม		 
ทั้ง	 ๓	 คน	 มีนิสัยรักการผจญภัย	 ชอบแล่นเรือใบ	 ได้พยายามรวบรวมเงินร่วมทุนกันซื้อเรือใบที่ใช้แล้ว	 
มาซ่อมแซมให้ดีขึ้น	 สำหรับแล่นเที่ยวไปตามชายฝั่งเกาะอังกฤษ	 ต่อมาได้เปลี่ยนเรือใบให้ลำใหญ่ขึ้น	 สามารถ	 
แล่นจากเกาะอังกฤษข้ามทะเลเหนือไปถึงประเทศนอร์เวย์	 ถ้ามีเวลาน้อยตามปกติจะพายเรือแคนนูไปตาม
ลำน้ำเทมส์จนถึงแม่น้ำเอวอน	 บางวันเลยไปถึงแม่น้ำไวท์ซึ่งอยู่ในแคว้นเวลล์	 ด้วยประสบการณ์นี้ได้ช่วย
สร้างความชื่นชอบและเห็นคุณค่าของการเดินเรือให้กับ	บี-พี	เป็นอย่างมาก	
	 แวริงตัน	 มีอาชีพเป็นกะลาสีเรือ	 และเป็นผู้ชี้แนะแนวทางการศึกษาแก่	 บี-พี	 เมื่อ	 บี-พี	 เรียนจบ 
ม.ปลาย	 (HIGH	 SCHOOL)	 จากโรงเรียนชาร์เตอร์เฮาส์	 (CHARTER	 HOUSE	 SCHOOL)	 แล้วได้ไปสอบ	 
เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด	 (OXFORD	 UNIVERSITY)	 ถึง	 ๒	 ครั้ง	 แต่สอบไม่ได้	 แวริงตัน	 จึงให้	 
ข้อคิดว่าลักษณะอย่างนี้น่าจะไปเรียนทางทหาร	 ซึ่ง	 บี-พี	 ก็ปฏิบัติตามโดยไปสอบเข้าเป็นทหารบกโดยตรง		 
สอบได้ที่	๔	ในเหล่าทหารราบ	และได้ที่	๒	ในเหล่าทหารม้า	บี-พี	เลือกเหล่าทหารม้า	จึงได้รับการแต่งตั้งยศ
เป็นร้อยตรีทันที	 เมื่อมีอายุ	 ๑๙	 ปี	 จากนั้นถูกสั่งให้ไปประจำการที่ประเทศอินเดียและประเทศแอฟริกา 
ผ่านการทำศึกหลายครั้ง	 ได้รับประสบการณ์จากชนพื้นเมืองมากมาย	 มีชื่อเสียงในการฝึกทหารใหม่และ
เยาวชน	หลังจากได้รับยศเป็นพลโทและเลือกที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อทำการก่อตั้งขบวนการลูกเสือ	
 หลังจากนั้น	ใน	พ.ศ.	๒๔๕๐	(ค.ศ.	๑๙๐๗)	บี-พี	ได้ทดลองนำเด็กชาย	จำนวน	๒๐	คน	ไปอยู่ค่ายพักแรม	
ที่เกาะบราวน์ซี	 และเขียนคู่มือการฝึกอบรมขึ้น	 ชื่อว่า	 “SCOUTING	 FOR	 BOYS”	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๑		 
(ค.ศ.	 ๑๙๐๘)	 ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก	 บี-พี	 จึงมีความคิดว่าเด็กจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง		 
ถ้าการลูกเสือช่วยฝึกให้เขาได้เรียนรู้เรื่องกิจกรรมทางน้ำด้วย	 บี-พี	 จึงไปขอความร่วมมือจากแวริงตัน   
และได้ร่วมมือกันฝึกกิจกรรมทางน้ำให้แก่ลูกเสือจนได้ชื่อว่า	เป็นบิดาแห่งลูกเสือสมุทร 
 พ.ศ.	๒๔๕๓	(ค.ศ.	๑๙๑๐)	แวริงตัน	ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในการฝึกอบรมเรื่อง	“วิชาการเรือ” 
(SEAMANSHIP)	จึงได้เขียนคู่มือการลูกเสือสมุทรสำหรับเด็กชาย	(SEA	SCOUTING	FOR	BOYS)	และได้ตั้ง
กองลูกเสือสมุทรในประเทศอังกฤษขึ้นเป็นครั้งแรก	 โดยเน้นหนักเรื่องการเป็นยามชายฝั่งทะเล	 (COAST	
WATCHING)	และแพร่หลายไปในหลายประเทศ	
	 พ.ศ.	๒๔๕๗-๒๔๖๑	 (ค.ศ.	๑๙๑๔-๑๙๑๘)	 เกิดสงครามโลก	ครั้งที่	๑	ขึ้น	ลูกเสือสมุทรอังกฤษ	 
มีส่วนช่วยเหลือกองทัพเรือเป็นอย่างมาก	 จากสถิติมีลูกเสือของอังกฤษเข้าช่วยงานสงครามโลก	 ครั้งที่	 ๑	 นี้
ถึง	๑๕,๐๐๐	คน	และเสียชีวิตประมาณ	๑๐,๐๐๐	คน	ได้รับเหรียญกล้าหาญถึง	๑๑	คน	

ประวัติลูกเสือสมุทร
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	 พ.ศ.	 ๒๔๖๖	 (ค.ศ.	 ๑๙๒๓)	 แวริงตัน	 ถึงแก่กรรม	 แต่กิจการลูกเสือสมุทรแพร่หลายขึ้นทุกปี		 

เพราะได้รับการสนับสนุนจาก	 “ราชสมาคมเรือแคนนูของอังกฤษ”	พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๒๙))	 มีการชุมนุม	 

ลูกเสือโลก	 ครั้งที่	 ๓	 ในประเทศอังกฤษ	 ลูกเสือสมุทรจากประเทศฮังการี	 ได้จัดนิทรรศการเรือแคนนูแบบคยัค	

(KAYAK)	ทำให้การลูกเสือสมุทรตื่นตัวและสร้างเรือเป็นการใหญ่โดยเฉพาะเรือเล็กและเรือใบ	จึงมีการแข่งขันกันทุกป ี

	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 (ค.ศ.	 ๑๙๖๐)	 สมาคมลูกเสืออังกฤษได้ส่งลูกเสือสมุทรเข้าร่วมแข่งขันเรือใบ	 

ระหว่างประเทศ	 ปัจจุบันนี้การลูกเสือสมุทรได้แพร่หลายมากขึ้น	 ในการฝึกอบรมนิยมใช้เรือเล็กและเรือใบ	

เพราะสะดวกในการฝึกการใช้งาน	ราคาถูก	และได้ประโยชน์คุ้มค่า	

การลูกเสือสมุทรในประเทศสหรัฐอเมริกา

	 พ.ศ.	๒๔๕๓ (ค.ศ.	๑๙๑๐)	มิสเตอร์	อาร์เทอร์	 เอ.	คาเร่	 (MR.	ARTHER	A.	CAREY)	 ได้เขียนคู่มือ	 

ลูกเสือสมุทรขึ้นชื่อว่า	 “CRUISINE	 FOR	 SEA	 SCOUTING”	 โดยอาศัยพื้นฐานจากคู่มือ	 SEA	 SCOUTING	

FOR	BOYS	ของ	แวริงตัน	บี-พ ี

	 พ.ศ.	๒๔๖๐	(ค.ศ.	๑๙๑๗)	 เจมส์	ออสติน	 ไวล์เดอร์	 (JAMES	AUSTIN	WILDER)	 ได้รับแต่งตั้ง

เป็นผู้อำนวยการฝ่ายลูกเสือสมุทร	ได้ปรับปรุงคู่มือให้สมบูรณ์เป็นเล่มแรก	

	 พ.ศ.	 ๒๔๖๒ (ค.ศ.	 ๑๙๑๙)	 คณะลูกเสืออเมริกันได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือสมุทรขึ้น	

และประกาศใช้เป็นครั้งแรก	จากนั้นได้มีการแก้ไขหลายครั้ง	

 พ.ศ.	๒๔๖๖-๒๔๗๖	(ค.ศ.	๑๙๒๓-๑๙๓๓)	เป็นช่วงที่การลูกเสือสมุทรของสหรัฐอเมริการุ่งเรืองมาก	

	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๔๓)	 คณะลูกเสืออเมริกันมีการวิจัยเรื่องการลูกเสือสมุทร	 หลังจากนั้น	 

ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นกว่าเดิม	 และเปลี่ยนชื่อ	 SEA	 SCOUT	 เป็น	 SEA	 EXPLORER	 โดยหลักสูตร	 

ยังมุ่งเน้นหนักเรื่องชาวเรือเป็นสำคัญ	

การลูกเสือสมุทรในประเทศกรีซ

	 เป็นที่เลื่องลือกันว่าชาวกรีกมีจิตใจผูกพันกับกิจกรรมทางน้ำเป็นอย่างมาก	

	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๕	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๒)	 จึงได้เริ่มการลูกเสือสมุทร	 โดยได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือ	 

กองทัพเรือในการทำหน้าที่ยามฝั่ง	(COAST	GUARDS)		

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๙๕	 (ค.ศ.	๑๙๕๒)	 ได้ตั้งศูนย์ฝึกลูกเสือสมุทรที่ศูนย์ฝึกอบรมราชนาวีกรีก	 (ROYAL	

HELLENIC	NAVY)		

การลูกเสือสมุทรในประเทศไทย

	 การลูกเสือสมุทรไทยได้เริ่มต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ	 

เจริญก้าวหน้าเป็นระยะ	 หลังจากที่มีการประชุมสภานายกกรรมการจัดการลูกเสือทั่วราชอาณาจักร		 

เมื่อวันที่	 ๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	 ๒๔๕๘	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๕)	 แล้ว	 ก็ได้ตกลงกันในอันที่จะจัดให้มีการฝึกหัดลูกเสือ

เพิ่มเติมขึ้นเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ	 โดยจัดฝึกหัดเป็นเหล่าต่าง	 ๆ	 ขึ้น		 

มีอยู่หลายเหล่าด้วยกัน	อาทิ	เหล่าพยาบาล	เหล่าดับเพลิง	เหล่าสมุทรเสนา	เหล่าช่าง	เหล่าเดินข่าว	ฯลฯ 
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	 การจัดการฝึกหัดลูกเสือแบ่งออกเป็นเหล่า	 ๆ	 เริ่มแรกได้มีขึ้นตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๖)	

เป็นต้นมา	ได้มีการกำหนดวางแบบแผนวิธีการฝึกหัดในหน่วยของแต่ละเหล่าเป็นอย่างดียิ่ง 

 เหล่าสมุทรเสนา แบ่งออกเป็น	๒	พวก	คือ	

	 ๑.	 สมุทรเสนาฝ่ายบก	 ในฤดูคลื่นลมสังเกตเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในทะเลแล้วแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่	 

สำหรับช่วยเหลือ	 และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเวลาสงคราม	 ลาดตระเวนชายฝั่งคอยสังเกตดูเรือรบที่จะมา	 

ตามชายฝั่งทะเล	

	 ๒.	 สมุทรเสนาฝ่ายน้ำ	เรียนการเดินเรือทะเลอย่างย่อ	ๆ	มีหน้าที่ของปากเรือ	ช่างกล	ช่างไฟฟ้า	

ช่างไม้	 การครัว	 การเก็บรักษา	 และการพยาบาลคนเมาคลื่น	 ลูกเสือที่ได้รับการฝึกอบรมเหล่าต่าง	 ๆ	 นี้		 

ได้มีการตั้งหน้าตั้งตาฝึกหัดกันอย่างจริงจัง	 จนสามารถออกบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะได้ผลดีมาก		 

เช่น	เหล่าสมุทรเสนา	ก็ได้ฝึกหัดในส่วนการเดินเรือจนถึงได้ออกทะเลในบางคราว 

	 	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๙	 (ค.ศ.	 ๑๙๑๖)	 อันเป็นปีเริ่มแรกได้มีการฝึกหัดเหล่าสมุทรเสนาแพร่หลาย

ขยายตัวออกไปตามลำดับ	จนถึงตามหัวเมืองมณฑลต่าง	ๆ	เช่น	กรุงเทพพระมหานคร	มณฑลนครศรีธรรมราช	

มณฑลสุราษฎร์ธานี๑ 

	 	 ใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	(ค.ศ.	๑๙๑๗)	ได้ขยายตัวออกไปจากเดิมมากยิ่งขึ้น		

		 	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 (ค.ศ.	 ๑๙๓๒)	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 หลังจาก	 

ที่เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 มีการเปลี่ยนอุปนายกสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ

หลายครั้ง	 จนถึง	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖	 (ค.ศ.	 ๑๙๓๓)	 ได้โปรดเกล้าฯ	 ให้	 น.ท.หลวงศุภชลาศัย	 ร.น.	 เป็นอธิบดี	 

กรมพลศึกษา	 และโปรดเกล้าฯ	 ให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ	 ตั้งแต่

วันที่	๑๔	เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๗	(ค.ศ.	๑๙๓๔)	

	 	 ใน	พ.ศ.	๒๔๗๖	(ค.ศ.	๑๙๓๓)	ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ	สำนักงาน		 

และกรมในกระทรวงธรรมการ	 และระบุให้มี	 “กองการลูกเสือ”	 มาขึ้นอยู่ในกรมพลศึกษา	 ในปลายรัชสมัย	 

ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น	 ทางสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติก็ได้ประกาศ	 

ตั้งการลูกเสือสมุทรเสนาขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งต่างหากจากการลูกเสือเหล่าเสนาซึ่งเคยมีมาแต่กาลก่อน   

โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดตั้งการลูกเสือสมุทรเสนา	 

ในจังหวัดชายทะเล	หรือในท้องถิ่นที่มีคมนาคมทางน้ำติดต่อกับทะเล	ซึ่งเรือกลไฟเดินทะเลขนาด	๒๐๐	ตัน	

เข้าถึงได้ตามที่สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติได้พิจารณาเห็นสมควร	 และการจัดตั้งการลูกเสือ

สมุทรเสนานี้จะจัดให้หลายแห่งหลายโรงเรียนรวมกันเป็นหนึ่งกองก็ได้	 หรือเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง   

หรือโรงเรียนหนึ่งตั้งเป็นกองหนึ่งก็ได้	 แต่ในกองหนึ่ง	 ๆ	 จะต้องมีเฉพาะแต่ลูกเสือสมุทรเสนาล้วน	 ๆ	 ทั้งนี้		 

ตั้งแต่ต้น	พ.ศ.	๒๔๗๘ (ค.ศ.	๑๙๓๕)	เป็นต้นไป๒ 

๑ จากพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติการลูกเสือไทย แต่งโดย นายเสทื้อน ศุภโสภณ  
หน้า ๙๐-๙๔. 

๒ จากพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติการลูกเสือไทย แต่งโดย นายเสทื้อน ศุภโสภณ  
หน้า ๒๔๕-๒๔๖. 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ	 ประกาศตั้งการลูกเสือสมุทรเสนาตามพระราชกฤษฎีกา		 

ลงวันที่	๑๑	มกราคม	พุทธศักราช	๒๔๗๖	ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๔๗๗	จึงถือเป็น

วันสถาปนาการลูกเสือสมุทรไทย	

		 พ.ศ.	๒๔๗๘	(ค.ศ.	๑๙๓๕)	มีการประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือสมุทร	

		 ในระยะสงครามโลก	ครั้งที่	๒	การลูกเสือสมุทรไทยจึงซบเซาและหายไป	

		 พ.ศ.	๒๕๐๗	(ค.ศ.	๑๙๖๔)	มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ	แบ่งลูกเสือเป็น	๓	เหล่า		

	 	 -		 เหล่าเสนา	

	 	 -		 เหล่าสมุทร	

	 	 -		 เหล่าอากาศ	

  พ.ศ.	๒๕๐๘	(ค.ศ.	๑๙๖๕)		:		ตั้งกองลูกเสือสมุทรแห่งแรกที่โรงเรียนสิงห์สมุทร	จังหวัดชลบุรี	 โดย	

พล.ร.ต.สมัคร	หนูไพโรจน์	

		 พ.ศ.	๒๕๒๔	(ค.ศ.	๑๙๘๑)	 : ตั้งสโมสรลูกเสือสมุทร	

  พ.ศ.	๒๕๒๗	(ค.ศ.	๑๙๘๔)		 :	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๑	ณ	ฐานทัพเรือสัตหีบ	จังหวัดชลบุร ี

		 พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 	 (ค.ศ.	 ๑๙๘๖)	 :	 งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	 ครั้งที่	 ๒	 ณ	 สถานีทหารเรือสงขลา/

โรงเรียนมหาวชิราวุธ	จังหวัดสงขลา	

  พ.ศ.	๒๕๓๑	(ค.ศ.	๑๙๘๘)	:	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๓	ณ	โรงเรียนนายเรือ	จังหวัดสมุทรปราการ	

  พ.ศ.	๒๕๓๓ (ค.ศ.	๑๙๙๐)	 :	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๔	ณ	สถานีทหารเรือพังงา	จังหวัดพังงา	

  พ.ศ.	๒๕๓๕	(ค.ศ.	๑๙๙๒)	 :	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๕	ณ	สถานีทหารเรือตราด	จังหวัดตราด	

		 พ.ศ.	๒๕๓๗	(ค.ศ.	๑๙๙๔)	 : งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๖	ณ	ศูนย์ฝึกทหารใหม่	ฐานทัพเรือ

สัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	

		 พ.ศ.	๒๕๓๙	(ค.ศ.	๑๙๙๖)	 : งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๗	ณ	ศูนย์ฝึกทหารใหม่	ฐานทัพเรือ

สัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	

  พ.ศ.	๒๕๔๑	(ค.ศ.	๑๙๙๘)	:	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที	่๘	ณ	โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี	กรุงเทพมหานคร	

  พ.ศ.	๒๕๔๓	(ค.ศ.	๒๐๐๐)	 :	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๙	ณ	โรงเรียนปากน้ำชุมพร	จังหวัดชุมพร	

  พ.ศ.	๒๕๔๕	(ค.ศ.	๒๐๐๒)	 :	 งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	 ครั้งที่	 ๑๐	ณ	 ศูนย์ฝึกทหารใหม่	 ฐานทัพเรือ

สัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	

  พ.ศ.	๒๕๔๗	(ค.ศ.	๒๐๐๔)	:	 งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๑๑	ณ	ค่ายมหาสุรสิงหนาท	ร.พัน	๗		 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	จังหวัดระยอง		

		 พ.ศ.	๒๕๔๙	(ค.ศ.	๒๐๐๖)	 :	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที่	๑๒	ณ	ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า	

จังหวัดชลบุรี	

  พ.ศ.	๒๕๕๑	(ค.ศ.	๒๐๐๘)	:	งานชุมนุมลูกเสือสมุทร	ครั้งที	่๑๓	ณ	โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี	

และค่ายพระรามหก	อำเภอชะอำ	จังหวัดเพชรบุรี	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ลูกเสืออากาศ	 คือสมาชิกขององค์การลูกเสือโลกเช่นเดียวกับลูกเสือประเภทอื่น	 ๆ	 เพียงแต่เป็น

สาขาที่แยกออกมาเฉพาะทางเท่านั้น	 ลูกเสืออากาศอาจมีเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ	

แตกต่างจากลูกเสือทั่วไปบ้าง	 แต่ปกติแล้วลูกเสืออากาศจะเรียนรู้พื้นฐานวิชาการลูกเสือเช่นเดียวกับลูกเสือ

ทั่วไป	โดยจะมีส่วนเพิ่มเติมการฝึกอบรมด้านการบินและกิจกรรมเชิงอากาศที่เสริมเข้ามา	

	 กิจกรรมเชิงอากาศส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมภาคพื้น	 เช่น	 การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ	

ท่าอากาศยาน	 การบินเครื่องบินวิทยุบังคับ	 การสร้างอากาศยานจำลอง	 และการอยู่ค่ายพักแรมในสนามบิน   

ในส่วนของภาคอากาศอาจมีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 การโดดร่ม	 ขับเครื่องบินเบา	 เฮลิคอปเตอร	์ เครื่องร่อน	

หรือบอลลูนอากาศร้อน	 ทั้งนี้	 กิจกรรมอาจแตกต่างกันไปบ้าง	 ขึ้นอยู่กับวัยของลูกเสือหรือความสะดวก

ของกองลูกเสือเป็นหลัก		

	 กิจกรรมการบินเข้ามาสู่วงการลูกเสือตั้งแต่ใน	พ.ศ.	 ๒๔๗๓		 

(ค.ศ.	 ๑๙๓๐)	 โดย	 พันตรี	 เบเดน	 เอฟ.เอส.	 เบเดน-โพเอลล ์  

น้องชายคนสุดท้องของ	ลอร์ด	 โรเบิร์ท	 เบเดน-โพเอลล์	 ผู้ให้กำเนิด	 

ลูกเสือโลก	 ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสนใจกิจกรรมการบินอย่างมาก		 

เป็นผู้ริ เริ่มนำกิจกรรมนี้ เข้ามาในวงการลูกเสือ	 ต่อมาไม่นาน	 

กองลูกเสือต่าง	 ๆ	 ในประเทศอังกฤษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สนามบินและสโมสรเครื่องร่อน	 ก็เริ่มบรรจุกิจกรรมการบินเข้าไว้ใน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือ	 โดยสำนักงานใหญ่คณะลูกเสือแห่งชาติ

ของอังกฤษเป็นผู้ผลิตเอกสารคู่มือเล่มเล็ก	 ๆ	 สำหรับลูกเสืออากาศ	

ชื่อ	“Air	Scouting”	ออกมาแจกจ่าย		

		 อาจกล่าวได้ว่า	 สงครามโลก	 ครั้งที	่ ๒	 เป็นแรงผลักดันสำคัญ

ทำให้เกิดลูกเสืออากาศขึ้นอย่างเป็นทางการ	 เนื่องจากระหว่างสงคราม

นั่นเองที่รัฐบาลได้จัดตั้งยุวชนทหารอากาศขึ้น	 (Air	 Training	 Corps)		 

เพื่อเผยแพร่ความสนใจในเรื่องของการบินให้แก่เยาวชนอายุตั้งแต่	 ๑๖	ปี

ขึ้นไป		

  ในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๘๓	(ค.ศ.	๑๙๔๐)	สภากรรมการฯ

ของสมาคมลูกเสือยอมรับหลักการในการรับรองลูกเสืออากาศอย่างเต็มที่	

เพื่อสนองตอบความต้องการของเด็กที่มีอายุน้อยกว่า	 ๑๖	 ปี	 ซึ่งไม่

สามารถสมัครเข้าร่วมกับยุวชนทหารอากาศได้		

ประวัติลูกเสืออากาศ



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ในที่สุดลูกเสืออากาศก็ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อมกราคม	พ.ศ.	๒๔๘๔	(ค.ศ.	๑๙๔๑)	ปฏิกิริยา

ต่อมาเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระตือรือร้น	 กองและหมู่ลูกเสืออากาศซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในส่วนต่าง	 ๆ	 ของ

ประเทศอังกฤษ	 พากันแสดงความต้องการอย่างมากในด้านเอกสารและคำแนะนำต่าง	 ๆ	 การรับสมัคร

สมาชิกใหม่ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยในเรื่องของเครื่องแบบซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด	 ทั้งนี้	 เนื่องมาจาก	 

การปันส่วนผ้าในระหว่างสงคราม	 แต่การเผยแพร่เครื่องแบบพิเศษซึ่งเพิ่งมีขึ้นนี้	 แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง		 

แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนัก	 นอกจากนี้ยังนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำเอาหมวกทรงอ่อน	 (Beret)		 

เข้ามาแทนที่หมวกลูกเสือปีกกว้างแบบดั้งเดิมอีกด้วย	

		 การลูกเสืออากาศขึ้นมาจนถึงจุดที่มีจำนวนลูกเสือสูงสุด	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๗	 (ค.ศ.	 ๑๙๔๔)		 

ในปีถัดมาหลังจากสงครามโลกสงบ	จำนวนลูกเสือเริ่มลดน้อยลงแต่ผู้ที่ยังคงอยู่ก็มิได้ลดความสนใจลงเลย	

	 ในเดือนตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 (ค.ศ.	 ๑๙๔๓)	 การเจรจากับกองทัพอากาศเป็นผลสำเร็จ	 ทำให้	 

เกิดเงื่อนไขขึ้นข้อหนึ่งคือ	 กองทัพอากาศจะให้การรับรองแก่กองลูกเสืออากาศ	 สมาชิกของกองลูกเสือ	 

ที่ได้รับการรับรองจะได้รับอนุญาตให้ประดับเครื่องหมายพิเศษ	 และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวย

ความสะดวกต่าง	 ๆ	 ของกองทัพอากาศ	 นอกจากนี้สำหรับลูกเสืออากาศที่ผ่านมาตรฐานการฝึกตามที่

กำหนดไว้ก็ยังมีโอกาสได้รับประสบการณ์ในการบินด้วยอากาศยานทหารอีกด้วย	

	 ในตอนแรกเครื่องหมายซึ่งมอบแก่กองลูกเสือที่ได้รับการรับรองจากกองทัพอากาศ	 มีลักษณะเด่น	 

เป็นรูปนกอัลบาทรอสสีทอง	 เหนือรูปวงกลม	 ตัดกับพื้นหลังสีฟ้า	 เครื่องหมายนี้ปรับปรุงใน	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	

(ค.ศ.	 ๑๙๖๗)	 โดยบรรจุเครื่องหมายทรงกลมของกองทัพอากาศประกอบกับหัวลูกศรสีทองตรงกลาง	 

ในพื้นสีน้ำเงิน	

	 ระยะเริ่มต้น	 กองลูกเสือบางกองที่เข้มแข็งจะแสดงคุณวุฒิเพื่อขอรับการรับรองจากกองทัพอากาศ 

การรับรองของกองทัพอากาศนี้จึงกลายเป็นสิ่งผลักดันเร่งเร้าไปในตัว	ดังนั้น	ใน	พ.ศ.	๒๔๙๘	(ค.ศ.	๑๙๕๕)	

จึงมีกองลูกเสือเกือบ	๔๐	กอง	ที่ได้รับการรับรองจากกองทัพอากาศ	

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๙๘	(ค.ศ.	๑๙๕๕)	เริ่มต้นนำหลักสูตรเครื่องร่อน

เข้ามาใช้ในการฝึกอบรมลูกเสืออากาศ	

	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 (ค.ศ.	 ๑๙๕๙)	 ซื้อเครื่องร่อนสองที่นั่ง	 

เป็นของสมาคมเอง	

		 ประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๒๑	 (ค.ศ.	 ๑๙๗๘)	 สมาคมลูกเสืออากาศ	

ตั้งศูนย์กิจกรรมทางอากาศขึ้นที่ลาชาม	 (Lasham)	 ในแฮมเชอร ์

(Hamshire)	 อย่างไรก็ตามความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

วัตถุประสงค์อื่น	ๆ	ทางการบิน	ณ	สนามบินแห่งนี้นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น	

เป็นเหตุให้สนามบินแห่งนี้มีความเหมาะสมกับการลูกเสืออากาศน้อยลง

ทุกที	และในที่สุดศูนย์กิจกรรมทางอากาศก็ปิดตัวลง		

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ทุกวันนี้การฝึกอบรมลูกเสืออากาศทางภาคทฤษฎีนั้น	 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาอาศัย		 

ผู้ฝึกสอน	 ผู้มีคุณวุฒิเหมาะสมเท่าที่จะหาได้ในท้องถิ่น	 ส่วนการฝึกฝนเพื่อหาประสบการณ์การบิน		 

กองลูกเสือก็ต้องพึ่งความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากสโมสรการบินและเครื่องร่อนในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน   

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	

	 ปัจจุบันลูกเสืออากาศก่อตั้งมาแล้ว	 ๗๑	 ปี	 นับถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ในประเทศสหราชอาณาจักรฯ		 

มีกองลูกเสืออากาศประมาณ	๑๑๕	กอง	และกิจการลูกเสืออากาศได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	

อาทิ	 เช่น	ออสเตรเลีย	บังคลาเทศ	 เบลเยียม	บราซิล	ชิลี	 โคลอมเบีย	 ไซปรัส	อียิปต์	ฝรั่งเศส	กรีซ	ฮ่องกง	

อินโดนีเซีย	 ไอร์แลนด์	มาเลเซีย	 เนเธอร์แลนด์	ปารากวัย	 เปรู	 โปแลนด์	 แอฟริกาใต้	 สเปน	ซูดาน	อังกฤษ	

สหรัฐอเมริกา	และประเทศไทย	

 

 

 

  

 

 

 

 
 ลูกเสือเหล่าอากาศในปัจจุบัน 

สถาปนาการลูกเสืออากาศไทย

	 กองลูกเสืออากาศได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย	 กองแรกที่โรงเรียน	 

ฤทธิยะวรรณาลัย	 จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	 ๒๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 (โดยเปลี่ยนจากลูกเสือสามัญ

เหล่าเสนาที่มีกองลูกเสืออยู่แล้วในโรงเรียน	 และเปลี่ยนเครื่องแบบเดิมที่ใช้สีกากีมาเป็นสีเทา)	 โดยมี		 

นายเพทาย	 อมาตยกุล	 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	 กรรมการสภาลูกเสือแห่งชาติ	 ซึ่งท่านมีความคิดว่า	 

ในประเทศไทยของเรามีกองทัพอากาศ	 มีเครื่องบิน	 ข้าราชการกองทัพอากาศมีบุตรหลานและเป็นลูกเสืออยู่แล้ว   

น่าจะได้ตั้งกองลูกเสืออากาศบ้าง	 จึงได้นำความคิดดังกล่าวไปปรึกษากับ	 พลอากาศเอกเฉลิมเกียรติ	 วัฒนางกูร   

ผู้บัญชาการทหารอากาศ	 ซึ่งเห็นชอบด้วย	 จึงมอบหมายให้กรมยุทธศึกษาทหารอากาศซึ่งมีโรงเรียน	 

ฤทธิยะวรรณาลัยจัดตั้งกองลูกเสืออากาศขึ้น	จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาการลูกเสืออากาศไทย		

  



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 นายเพทาย อมาตยกุล  พล.อ.อ.เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร  
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

  ผู้สนับสนุนเครื่องบินนำลูกเสือไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๑๐ 

 กิจกรรมเหล่าอากาศที่สำคัญดังนี้ 

	 พ.ศ.	๒๕๐๒	(ค.ศ.	๑๙๕๙)	พล.อ.อ.เฉลิมเกียรติ	วัฒนางกูร	ผู้บัญชาการทหารอากาศ	สนับสนุน

จัดเครื่องบินลำเลียงนำลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	 ณ	 กรุงมะนิลา	 ประเทศฟิลิปปินส์	 โดยการ

ประสานงานของ	อาจารย์เพทาย	อมาตยกุล	เป็นผู้นำ	

	 พ.ศ.	๒๕๐๗	(ค.ศ.	๑๙๖๔)	มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติลูกเสือ	แบ่งลูกเสือเป็น	๓	เหล่า  

	 	 -		เหล่าเสนา	

	 	 -		เหล่าสมุทร	

	 	 -		เหล่าอากาศ	

	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 (ค.ศ.	 ๑๙๖๕)	 ตั้งกองลูกเสือเหล่าอากาศ		 

กองแรกที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	

	 พ.ศ.	๒๕๐๙	(ค.ศ.	๑๙๖๖)	ตั้งกองลูกเสืออากาศศูนย์พัฒนา

เครื่องบินเล็ก	 (กรมช่างอากาศ)	 จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	 ๑๐	พฤศจิกายน		 

พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบันทึกไว้ในประวัติของ	 

การลูกเสือไทยว่าเป็นกองลูกเสืออากาศกองแรกเช่นเดียวกัน	 ปัจจุบัน	 

ได้สลายตัวแล้ว	(กองลูกเสือนอกโรงเรียน)	

	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	 (ค.ศ.	 ๑๙๗๕)	 พล.อ.อ.ประเสริฐ	 ห่วงสุวรรณ   

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ	 มอบเครื่องบินธุรการ	 แบบยู-๑๐	 บี		 

ให้แก่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	 จังหวัดชลบุรี	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 มีนาคม	 พ.ศ.	

๒๕๑๘	 	
พล.อ.อ.ประเสริฐ ห่วงสุวรรณ 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 (ค.ศ.	 ๑๙๗๗)	 ตั้งสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ	
เมื่อวันที่	 ๑๔	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 ผู้ริ เริ่มก่อตั้งคือ	 พันเอก		 
พระองค์เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลการ	 (ยศขณะนั้น)		 
และเป็นนายกสมาคมฯ	 คนแรก	 ทรงให้ดำเนินการตั้งสมาคมฯ		 
โดยมี	พล.อ.อ.ประเสริฐ	ห่วงสุวรรณ	อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ	
พล.อ.ต.ชัชวาล	 ตุลวรรธนะ	 อดีตผู้จัดการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	
และ	น.อ.ท.สุวิทย์	ลิ้มอิ่ม	(ยศขณะนั้น)	ไปดำเนินการขอจัดตั้งสมาคมฯ 
มีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ห้องสมุดโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	

		 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 (ค.ศ.	 ๑๙๘๑)	 ประกาศใช้แผนการฝึกอบรม	 
ลูกเสือสมุทรและลูกเสืออากาศ	

	 พ.ศ.	๒๕๒๗	(ค.ศ.	๑๙๘๔)	กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้
วิชาลูกเสือเป็นวิชาบังคับในระดับประถมศึกษา	

	 พ.ศ.	๒๕๒๘	(ค.ศ.	๑๙๘๕)	กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้
ใช้วิชาลูกเสือเป็นวิชาบังคับในมัธยมศึกษาประกาศใช้	 พ.ร.บ.	 ลูกเสือ	 บัญญัติไว้ว่า	 พระบาทสมเด็จ	 
พระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ		

	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 (ค.ศ.	 ๑๙๘๘)	 งานชุมนุมลูกเสืออากาศ	 ครั้งที่	 ๑	 เมื่อวันที่	 ๒๓-๒๘	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	๒๕๓๑	ณ	สนามกีฬาจันทรุเบกษา	กองทัพอากาศ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	

	 พ.ศ.	๒๕๓๒	(ค.ศ.	๑๙๘๙) 
	 	 -		 จัดลูกเสือเนตรนารีอากาศแสดงกิจกรรมกลางแจ้งของเหล่าอากาศ	 วันที่	 ๑	 กรกฎาคม	
พ.ศ.	๒๕๓๒	ณ	สนามกีฬาแห่งชาติ	ในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	
	 	 -		 จัดทำคู่มือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอากาศ	ณ	กองบิน	๒๑	จังหวัดอุบลราชธานี	เมื่อวันที่	
๑๘-๒๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๒		

 พ.ศ.	๒๕๓๓	(ค.ศ.	๑๙๙๐)	เลือกตั้งนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ	คนที่	๒	ได้แก่	พล.อ.อ.ประเสริฐ	
ห่วงสุวรรณ 

	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 (ค.ศ.	 ๑๙๙๑)	 งานชุมนุมลูกเสืออากาศ	 ครั้งที่	 ๒	 เมื่อวันที่	 ๒๓-๒๗	พฤศจิกายน	
พ.ศ.	๒๕๓๔	ณ	สนามกีฬาจันทรุเบกษา	กองทัพอากาศ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	
	 พ.ศ.	๒๕๓๕	(๑๙๙๒)	
	 	 -		 ส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการร่างแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ  
	 	 -		 สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศทูลเกล้าฯ	 ถวายเงินและเทปเพลงลูกเสืออากาศ	 โดยเสด็จ	 
พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน	เมื่อวันที่	๑๓	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 พ.ศ.	๒๕๓๗	(ค.ศ.	๑๙๙๔) 
	 	 -		 ปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรลูกเสืออากาศ	 และมีหนังสือแจ้งเลขาธิการคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๓๗	
	 	 -		 ขออนุญาตใช้เครื่องหมายหมู่	 ชื่อหมู่	 ธงหมู่	 และธงประจำเหล่า	 มีหนังสือแจ้งเลขาธิการ	 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๓๗	

	 พ.ศ.	๒๕๓๘	(ค.ศ.	๑๙๙๕) 
	 	 -		 งานชุมนุมลูกเสืออากาศ	 ครั้งที่	 ๓	 เมื่อวันที่	 ๒๓-๒๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙		 
ณ	สนามกีฬาจันทรุเบกษา	กองทัพอากาศ	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ		
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	 	 -		 เลือกตั้งนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ	คนที่	๓	ได้แก่	พล.อ.ต.ประสิทธิ์	เกษมทิตย์		
	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 มีการจัดตั้ง”กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากรุงสวีเดน”	 ในโอกาสที่	 
กราบบังคมทูลเชิญ	พระราชาธิบดี	พระเจ้าคาร์ล	ที่	๑๖	กุสตาฟ	(KING	CARL	XVI	GUSTAF)	แห่งประเทศสวีเดน 
ในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิลูกเสือโลก	เสด็จฯ	มาเยือนประเทศไทย	ระหว่างวันที่	๖-๙	ตุลาคม 
พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ซึ่งมีการจัดตั้งกองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากรุงสวีเดนขึ้น	 โดยจัดจากกองลูกเสือสามเหล่า   
คือลูกเสือเสนา	 ลูกเสือสมุทร	 ลูกเสืออากาศ	 ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัย	๖๐	 คน	 มีการจัดเลี้ยง
แสดงความยินดีแก่กองลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ	เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๓๙ 
	 พ.ศ.	๒๕๔๐	
	 	 -		 จัดแสดงโขน	 เรื่อง	 รามเกียรติ์	 เพื่อหารายได้พัฒนากิจกรรมลูกเสืออากาศ	 เมื่อวันที่	 ๓		 
กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๐	ณ	หอประชุมกานตรัตน์	กรุงเทพฯ	
	 	 -		 สัมมนาเพื่อร่างทำการปรับปรุงหลักสูตรวิชาเฉพาะเหล่าอากาศ	๑๐	 วิชา	 เป็นเครื่องหมาย	 
วิชาลูกเสืออากาศชั้นต้น	 ชั้นกลาง	 ชั้นสูง	 ณ	 โรงแรมโกลเด้นบีช	 อำเภอพัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 ครั้งที่	 ๑		 
เมื่อวันที่	๒๐-๒๓	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	
	 พ.ศ.	๒๕๔๒	
	 	 -		 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนแนวการสอนวิชาเฉพาะเหล่าอากาศ	๑๐	วิชา	ครั้งที่	๒		 
ณ	วธิดาวัลเลย์	อำเภอมวกเหล็ก	จังหวัดสระบุรี 
	 	 -		 งานชุมนุมลูกเสืออากาศ	 ครั้งที่	 ๔	 เมื่อวันที่	 ๒๓-๒๗	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒		 
ณ	โรงเรียนการบิน	กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ	ตำบลกระตีบ	อำเภอกำแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	
	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ลูกเสืออากาศเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก	 ครั้งที่	 ๒๐	 ณ	 บริเวณหาดยาว		 
อำเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	ระหว่างวันที่	๒๘	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	ถึงวันที่	๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๖	
	 พ.ศ.	๒๕๔๖		
	 	 -		 ชุมนุมลูกเสืออากาศ	ครั้งที่	๕	วันที่	๑๐-๑๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๖	
	 	 	 และพล.อ.อ.คงศักดิ์	 วันทนา	 ผู้บัญชาการทหารอากาศ	 มอบเงินสนับสนุนงานชุมนุม	 
ลูกเสืออากาศ	 ครั้งที่	 ๕	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	ณ	 โรงเรียนการบิน	 กองบัญชาการยุทธการ	 
ทางอากาศ	ตำบลกระตีบ	อำเภอกำแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	
	 พ.ศ.	๒๕๔๗	เลือกตั้งนายกสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศคนที่	๔	พล.อ.อ.ณพฤษภ์	มัณฑะจิตร	
	 พ.ศ.	๒๕๕๐	งานชุมนุมลูกเสืออากาศ	ครั้งที่	๖	เมื่อวันที่	๑๒-๑๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๐		
ณ	กองบิน	๕	กองบัญชาการยุทธการทางอากาศ	อำเภอเมือง	จังหวัดประจวบคึรีขันธ์		
	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ในโอกาสที่ครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 ลูกเสือไทย	 สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศและ	 
กองทัพอากาศ	ให้การสนับสนุนลูกเสืออากาศจัดเสวนา	เรื่อง	การพัฒนาบทบาทลูกเสืออากาศ	ฉลอง	๑๐๐	ปี
ลูกเสือไทย	 ณ	 หอประชุมกองทัพอากาศ	 เมื่อวันที่	 ๕	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และจัดลูกเสืออากาศ	 
บำเพ็ญประโยชน์	 	
	 พ.ศ.	๒๕๕๕	
	 	 -	 ร่างหลักสูตรลูกเสืออากาศสำรอง	 และร่างปรับปรุงหลักสูตรลูกเสืออากาศสามัญ		 
สามัญรุ่นใหญ่	วิสามัญ	และเครื่องหมาย	
	 พ.ศ.	๒๕๕๖	
	 	 -	 ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย	วันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันเด็ก 
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	 ลูกเสือสำรองมีชื่อในภาษาอังกฤษที่แปลว่า	 “ลูกหมาป่า”	 ซึ่งไปสอดคล้องกับนิยายป่าดงพงพี	 

ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์	 โดยมีลูกหมาป่าที่เป็นมนุษย์ชื่อว่า	 “เมาคลี”	 เป็นตัวเอกของ

เรื่อง	 ส่วนคำว่า	 “ลูกเสือ”	 หมายถึง	 นักสอดแนมและเป็นผู้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นคนเก่งที่สุดจนได้รับฉายาว่า	

“หมาป่า”	ลูกเสือเด็ก	ๆ	จึงได้ชื่อว่า	“ลูกหมาป่า”	ที่เราเรียกว่า	“ลูกเสือสำรอง”	

		 ลอร์ด	 เบเดน	 โพเอลล์	 หรือที่เรียกสั้น	 ๆ	 ว่า	 “บี-พี”	 แห่งกิลเวลล์	 เป็นผู้ให้กำเนิดการลูกเสือ	

วงการลูกเสือโดยทั่วไปถือว่าการที่	 บี-พ	ี นำเด็กไปทดลองอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๕๐	

(ค.ศ.	 ๑๙๐๗)	 เป็นการเริ่มต้นของการลูกเสือโลก	 จึงทำให้เกิดมีลูกเสือสามัญขึ้น	 และเพื่อเป็นการวาง

รากฐานกิจการลูกเสือในจิตใจของเด็กตั้งแต่เยาว์วัย	บี-พี	 จึงได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๙	

(ค.ศ.	 ๑๙๑๖)	 โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ	 ๘	 ขวบขึ้นไป	 การฝึกอบรมให้ลูกเสือสำรองรู้จักปรับตัวเองให้เป็น	 

ผู้มีระเบียบวินัย	 โดยให้เริ่มเรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม	 โดยร่วมมือทำงานในกองลูกเสือสำรอง	 

ซึ่งเรียกว่า	“แพ็ค”		

		 ลอร์ด	 เบเดน-โพเอลล์	 นำนิยายเรื่อง	 “ป่าดงพงพี”	 ของ	 รัดยาร์ด	 คิปลิ่ง	 มาเล่าให้เด็กฟัง	 

เป็นอุทาหรณ์	เพื่อให้เด็กรู้จักคิด	รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่	และรู้หน้าที่ของตนเอง	

		 สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือสำรองขึ้นเป็นกองแรกเมื่อวันที	่๕	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๐๑	

 

  

    

 

 

 

 

 

ลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์ 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของลูกเสือสำรอง
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	 ก่อนที่กิจการลูกเสือวิสามัญจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้มีคณะบุคคลคณะหนึ่งที่มีความสนใจ	

และศรัทธาต่อกิจการลูกเสืออย่างแรงกล้า	 เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง		 

ณ	ค่ายลูกเสือซามังกัต	 (Samangat)	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	ในระหว่างวันที่	๕-๑๒	ธันวาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 ทางสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติจึงให้การสนับสนุนส่งคณะบุคคลดังกล่าว	

จำนวน	๑๑	คน	เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนั้น	คือ	

	 ๑.		 นายบุญยัง	ทรวดทรง	 ผู้ตรวจการลูกเสือโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม	

	 ๒.		 นายพา	ไชยเดช	 		 ผู้ตรวจการลูกเสือโรงเรียนอำนวยศิลป์	

	 ๓.		 นายเจริญ	อ่วมประยูร		 ผู้ตรวจการลูกเสือโรงเรียนการช่างอินทราชัย	

	 ๔.		 นายบุตร	วุฒิมานพ	 	 ผู้กำกับลูกเสือวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

	 ๕.		 นายสง่า	เล็กเลอพงศ์			 ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม	

	 ๖.		 นายเสมือน	พิชิตกุล	 		 ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร	

	 ๗.		 นายบุญทัน	ฉลวยศรี			 ผู้กำกับลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี	

	 ๘.		 นายเฉลิม	ศุขเสริม	 		 ผู้กำกับลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี	

	 ๙.		 นายอารีย์	สุริยวงศ์	 		 กรรมการลูกเสืออำเภอหนองจอก	

		 ๑๐.		 นายชาญ	นวลศรี	 		 กองอำนวยการสภากรรมการกลาง	

		 ๑๑.		 นายบุญส่ง	เอี่ยมลออ		 กองอำนวยการสภากรรมการกลาง	

	 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมฯ	 แล้ว	 คณะบุคคลดังกล่าวได้กลับมาพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ

ในประเทศไทยจนเป็นที่นิยมและยอมรับโดยทั่วไปจนถึงปัจจุบัน	

เริ่มกิจการลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย

	 กิจการลูกเสือวิสามัญได้กำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๖	

โดยการริเริ่มของท่านอาจารย์อภัย	 จันทวิมล	 (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหาร	 

ลูกเสือแห่งชาติ)	ซึ่งได้เริ่มการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญขึ้นในโรงเรียนและวิทยาลัยต่าง	ๆ	เฉพาะในส่วนกลาง	

จำนวน	 ๒๒	 กอง	 และได้แนะนำให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยและโรงเรียน	 พร้อมทั้งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนต่าง	ๆ	แห่งละ	๓	คน	รวม	๖๖	คน	เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญครั้งแรกที่บริเวณ

เกาะลอย	สวนลุมพินี	กรุงเทพฯ	ซึ่งความเป็นมาของการลูกเสือวิสามัญ	มีดังนี้	

ประวัติกิจการลูกเสือวิสามัญในประเทศไทย



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

 วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

	 นายอภัย	 จันทวิมล	 (รองประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ)	 ได้เชิญครูใหญ่		 

อาจารย์ใหญ่	ผู้อำนวยการโรงเรียนและวิทยาลัยในส่วนกลาง	จำนวน	๒๒	แห่ง	พร้อมด้วยรองอธิบดี	อธิบดี	

และข้าราชการในกรมอาชีวศึกษาไปประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญขึ้นในโรงเรียน

และวิทยาลัยของกรมอาชีวศึกษา	จำนวน	๒๒	กอง	โดยกำหนดให้มีลูกเสือวิสามัญกองละ	๓๒	คน	

 วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 

	 ได้ทำการเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น	ณ	 บริเวณเกาะลอย	

สวนลุมพินี	 กรุงเทพฯ	 เป็นเวลา	 ๓	 วัน	 โดยมีครูใหญ่	 อาจารย์ใหญ่	 และผู้อำนวยการโรงเรียนและวิทยาลัย	 

ในสังกัดกรมอาชีวศึกษาส่วนกลาง	จำนวน	๒๒	โรง	รวมทั้งสิ้น	๖๖	คน	เข้ารับการฝึกอบรมฯ	

 วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

	 คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	 จำนวน	๖๖	 คน	 ที่ได้ผ่านการฝึกอบรม	 ขั้น	 P.T.C.	 ได้ไปพร้อมกัน	 

ที่เกาะลอย	สวนลุมพินีอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อเดินทางไปยังวัดสระเกศวรมหาวิหาร	เพื่อทำพิธีสำรวจตนเอง	(Vigil)	

แล้วกลับไปทำพิธีเข้าประจำกอง	ณ	บริเวณเกาะลอย	ผู้ประกอบพิธี	คือ	

	 	 ๑.		นายอภัย	จันทวิมล	 	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

	 	 ๒.		นายกอง	วิสุทธารมณ์		 											อธิบดีกรมพลศึกษา	

	 	 ๓.		มร.อับดุล	กาเดอร	์	 	 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำภาคตะวันออกไกล	

 วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

	 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง	 รุ่นแรกของประเทศไทย	 มีผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม	 จำนวน	 ๕๕	 คน	 โดยใช้ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	 จังหวัดชลบุรี	 เป็นสถานที่ฝึกอบรม	 ใช้เวลา	 

ในการฝึกอบรม	๘	วัน	

 วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

	 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น	 รุ่นที่	 ๒	 ณ	 บริเวณเกาะลอย 

สวนลุมพินี	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จำนวน	๔๕	คน	ใช้เวลาในการฝึกอบรม	๓	วัน	

 วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

	 เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง	 รุ่นที่	 ๒	 จำนวน	 ๔๕	 คน   

ณ	ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	จังหวัดชลบุรี	ใช้เวลาในการฝึกอบรม	๘	วัน	

	 รายชื่อคณะวิทยากรชุดแรกที่ทำการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ	 (เป็นวิทยากรที่ให้	 

การฝึกอบรมฯ	ทั้งระดับ	T.T.C.	และระดับ	R.W.D.)	มีดังนี้	

	 ๑.		นายอภัย	จันทวิมล	 ๒.		นายกอง	วิสุทธารมณ์	

	 ๓.		นายสว่าง	วิจักขณะ	 ๔.		นายระบิล	สีตะสุวรรณ	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 ๕.		 มร.อับดุล	กาเดอร์	 ๖.		นายสมรรถไชย	ศรีกฤษณ์	

	 ๗.		 นายเชาวน์	ชวานิช	 ๘.		นายบุญส่ง	เอี่ยมละออ	

	 ๙.		 นายเสนีย์	การินทร์	 ๑๐.		นายชาญ	นวลศรี	

	 ๑๑.		 นายบุญเลิศ	วิเชียรโรจน์	 	๑๒.		นายพา	ไชยเดช	

	 ๑๓.		 นายชลิต	เอกสิงห์	 ๑๔.		นายอารีย์	สุริยวงศ์	

	 ๑๕.		 นายเดช	เดชกุญชร	 ๑๖.		นายเจริญ	อ่วมประยูร	

	 ๑๗.		 นายทองสุก	นาคธน	 ๑๘.	 ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร	

	 ต่อมาคณะครูอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นและ	 

ขั้นความรู้ชั้นสูง	ก็ได้รวบรวมสมาชิกขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ลูกเสือวิสามัญขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการ

บริหารลูกเสือแห่งชาติ	 โดยมีสำนักงานฯ	 อยู่ที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย	 พญาไท	 กรุงเทพฯ	 โดยมี	 

ท่านอาจารย์สว่าง	 สุขัคคานนท์	 (ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย)	 ได้รับเลือกเป็น

ประธานศูนย์ลูกเสือวิสามัญคนแรก	และอาจารย์พา	ไชยเดช	เป็นรองประธานศูนย์ฯ	

	 ซึ่งในระหว่างที่ยังมีฐานะเป็นศูนย์ลูกเสือวิสามัญนั้นได้ปรากฏผลงานมากมาย	อาทิ		

	 	 -		 จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น	รวม	๙	รุ่น	ณ	ค่ายฝึกอบรม 

โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย	

	 	 -		 จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง	รวม	๑๓	รุ่น	ณ	ค่ายฝึกอบรม	 

ลูกเสือวชิราวุธ	จังหวัดชลบุรี	

	 	 -		 จัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ	(Rover	Moot)	รวม	๓	ครั้ง	คือ	

	 		 	 ครั้งที่	๑	จัด	ณ	ค่ายลูกเสือกำแพงแสน	จังหวัดนครปฐม 

	 		 	 ครั้งที่	๒	จัด	ณ	ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	จังหวัดชลบุรี	

	 		 	 ครั้งที่	๓	จัด	ณ	ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา	จังหวัดชัยนาท	

	 โดยเฉพาะงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ	 ครั้งที่	 ๒	 ณ	 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	 จังหวัดชลบุรี		 

ซึ่งงานชุมนุมฯ	 ได้จัดพร้อมกับงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๘	 วงการลูกเสือวิสามัญได้สูญเสีย		 

ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือวิสามัญไปท่านหนึ่ง	 คือ	 อาจารย์สว่าง	 สุขัคคานนท์	 ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในวันสุดท้าย	 

ของงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญพอดี	นำความเศร้าโศกมาสู่คณะลูกเสือวิสามัญเป็นอย่างยิ่ง	

	 ต่อจากนั้นอาจารย์พา	 ไชยเดช	 จึงได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ลูกเสือวิสามัญ

สืบแทน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖-๒๕๒๐	 จนกระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 นายอภัย	 จันทวิมล		 

ในขณะนั้นได้ให้คำแนะนำว่าศูนย์ลูกเสือวิสามัญได้เจริญก้าวหน้ามากแล้วสมควรที่จะยกฐานะขึ้นเป็นสมาคม		 

ดังนั้น	คณะกรรมการบริหารศูนย์ลูกเสือวิสามัญจึงได้มอบหมายให้กรรมการ	๓	ท่าน	รับไปดำเนินการ	คือ	

	 	 ๑.		นายพา	ไชยเดช	

	 	 ๒.		นายนัทธี	พุคยาภรณ์	

	 	 ๓.		นายอรรณพ	กัณทวี	



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

	 การดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมนั้นได้ใช้ชื่อว่า	 “สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญ		 

แห่งประเทศไทย”	 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	 จนในที่สุด	 

ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสมาคมฯ	 ได้	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 เมษายน	พ.ศ.	๒๕๑๙	 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่	 ๒๓	

วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ	วิทยาเขต	๓	อินทราชัย	ถนนราชดำริ	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	

	 เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยเป็นไปตามกฎเกณฑ์	 

ข้อบังคับของสมาคมฯ	 ดังนั้น	 ในวันที่	 ๑๘	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๐	 จึงได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ	 

บริหารสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย	 ผลปรากฏว่า	 อาจารย์พา	 ไชยเดช	 ได้รับเลือก	 

ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย	 และเป็นนายกสมาคมฯ	 คนแรก	 

พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	จำนวน	๒๐	คน	โดยอยู่ในตำแหน่งคราวละ	๒	ปี	

	 กิจการลูกเสือวิสามัญได้ดำเนินการมาตั้งแต	่ พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 จนถึงปัจจุบัน	 ได้มีการปรับปรุง	 

และพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชนหนุ่มสาว	 การปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งจะมุ่งเน้น	 

ในเรื่องการบริการเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมให้สมกับอุดมคติของลูกเสือวิสามัญที่ว่า	“บริการ”		

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

น้อมระลึกถึงพระคุณในความร่วมมือ
 

	 สารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๓	 เกิดขึ้นจากผลสำเร็จของการจัดทำสารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๑		 

และ	 ๒	 ซึ่งได้รับการตอบรับและชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก	 ดังนั้น	 ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ		 

ยุวกาชาด	 และกิจการนักเรียน	 จึงได้เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำสารานุกรมลูกเสือ	 

อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการฯ	 และคณะทำงานเป็นกำลังสำคัญทั้งทางด้าน	 

ความคิดริเริ่มและการดำเนินงาน	 โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเอกสารทางวิชาการ	 รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น	 

สาระสำคัญต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	 การศึกษาค้นคว้าของลูกเสือ	 บุคลากร

ทางการลูกเสือ	 และบุคคลทั้งหลายที่สนใจในกิจการลูกเสือ	 พร้อมทั้งเป็นเอกสารหลักที่จะนำไปใช้อ้างอิง	 

ในการกำหนดกฎเกณฑ์	 ระเบียบ	 ข้อปฏิบัติ	 รูปแบบ	 วิธีการต่าง	 ๆ	 ในการดำเนินกิจการลูกเสือสืบต่อไป	

คณะกรรมการฯ	และคณะทำงานโครงการจัดทำและผลิตสารานุกรมลูกเสือ	โดยมี	นายพะนอม	แก้วกำเนิด	

เป็นประธานที่ประชุมฯ	 ได้ช่วยกันกำหนดข้อมูล	 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านการฝึกอบรมบุคลากร	 

ทางการลูกเสือทุกประเภท	 ทุกระดับ	 ได้ยึดถือรูปแบบของสารานุกรม	 เล่มที่	 ๑	 และ	 ๒	 โดยการเรียงลำดับ	 

สาระสำคัญตามตัวอักษรภาษาไทย	พร้อมภาพประกอบอย่างละเอียด 

	 การจัดทำสารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๓	 ได้รับความกรุณาให้ความร่วมมือจากบุคลากรหลายท่าน

หลายฝ่ายเช่นเคย	 ซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่สำคัญในวงการลูกเสือ	 ดังปรากฏชื่อระบุไว้ในท้ายบทของ

สารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	๓	นี้แล้ว	ท่านเหล่านี้ได้ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน	ช่วยกันกำหนดหัวข้อ		 

ข้อมูล	 และเขียนบทความตามสาระที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้	 ช่วยกันจัดหารูปภาพประกอบ	 และดำเนินงาน

ด้านธุรการ	 เตรียมการพิมพ์	 ตรวจสอบ	 พิสูจน์อักษรต้นฉบับ	 เพื่อความถูกต้องก่อนการพิมพ์	 ให้ทันตาม

กำหนดเวลา	 และติดตามกำกับดูแลการพิมพ์จนสำเร็จเป็นรูปเล่ม	 ด้วยความพากเพียร	 เสียสละ	 และ	 

ด้วยความภูมิใจที่ได้กระทำประโยชน์เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ	ช่วยให้สารานุกรมลูกเสือ	เล่มที่	๓	นี้	มีคุณค่า	

มีคุณประโยชน์ตามความมุ่งหวัง	

	 คณะทำงานจัดทำและผลิตสารานุกรมลูกเสือ	ขอแสดงความชื่นชม	ซาบซึ้ง	ขอบพระคุณในความ

กรุณาร่วมมือของทุกท่านดังได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น	 ที่ช่วยกันดำเนินงานผลิตสารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๓	 นี้	

จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 จะได้รับความกรุณาร่วมมือจากทุกท่านอีก	 

ในการผลิตสารานุกรมลูกเสือ	 เล่มที่	 ๔	จากผลบุญ	ผลกรรมดีที่ท่านช่วยกันดำเนินการในครั้งนี้และครั้งต่อ	ๆ	 ไป	

ขอให้เป็นแรงบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข	 ความเจริญ	 มีพลังใจ	 พลังกาย	 พลังสติปัญญา	 และ	 

พลังจิตวิญญาณร่วมมือกันพัฒนากิจการลูกเสือของเราให้เจริญมั่นคง	สถาพรสืบต่อไป	

 

 

 คณะทำงานจัดทำและผลิตสารานุกรมลูกเสือ 
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คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,	 สำนักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๖.	 กรุงเทพฯ	 :		 

โรงพิมพ์คุรุสภา.	

_______.	ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับ

ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕.	พิมพ์ครั้งที่	๕.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา.	

_______.	 สำนักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘.	พิมพ์ครั้งที่	๘.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา.	

_______. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ 

(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๙.	พิมพ์ครั้งที่	๓.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา.	

_______.	 (๒๕๓๓).	ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๒๕.	

พิมพ์ครั้งที่	๔.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา.	

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ,	สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.	หนังสือเพลง. 

คณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม.	 สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต.ิ คู่มือการฝึกอบรม  

 ผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง. พ.ศ.๒๕๓๗. กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา.	 

_______. คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง. พ.ศ.	 ๒๕๓๗. กรุงเทพฯ	 :		 

โรงพิมพ์คุรุสภา.	 

_______. คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง. พ.ศ.	๒๕๓๗. กรุงเทพฯ	:	

โรงพิมพ์คุรุสภา.		

_______. คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง. พ.ศ. ๒๕๓๗. กรุงเทพฯ	 :		 

โรงพิมพ์คุรุสภา.	 

ชมพันธุ์	กุญชร	ณ	อยุธยา.	(๒๕๔๐).	การพัฒนาหลักสูตร.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ.	

_______.	ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม	๓๒	หน้า	๗๐-๗๓.	วันที่	๙	พฤษภาคม	๒๔๕๘.	
ราชบัณฑิตยสถาน.	 (๒๕๔๖).	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ	 :	นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่น.	

ลูกเสือแห่งชาติ,	 สำนักงาน. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ หน้า ๒.	 กรุงเทพฯ	 :		 
โรงพิมพ์	สก.สค.		

สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ.	 (๒๕๓๘).	หนังสือ ๓๐ ปี ลูกเสืออากาศ ๒๕๐๘-๒๕๓๘ งานชุมนุมลูกเสือเหล่า

อากาศ ครั้งที่ ๓, ๒๓-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. 

บรรณานุกรม
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สโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย.	หนังสือที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ สถาบัน  

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม-  

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี. 

สำนักงานลูกเสือ,	 กรมสามัญศึกษา,	 กระทรวงศึกษาธิการ.	คู่มือการบริหารกิจการลูกเสือโรงเรียนสังกัด

กรมสามัญศึกษา.	พ.ศ.	๒๕๓๗.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์วัฒนาพานิช	สำราญราษฎร์.	

เสทื้อน	 ศุภโสภณ.	พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติการลูกเสือไทย.	

หน้า	๙๐-๙๔,	๒๔๕-๒๔๖,	๔๓๗-๔๓๘.	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.scoutthailand.org	เมื่อวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	http://th.wikipedia.org	เมื่อวันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	http://www.huayhan.ac.th	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	http://sites.google.com/site/ksnbangsai/	สืบค้นเมื่อวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.spm18.go.th/Nspm18	สืบค้นเมื่อวันที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.mskbanphai.ac.th/	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.gotoknow.org/posts/282438	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.codsana.com/tag-	สืบค้นเมื่อวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	 www.202.143.129.37/promoedu/index.php?...12	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๗	 มีนาคม	

๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.parada.ac.th	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.gotoknow.or	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๕	

แหล่งข้อมูลอ้างอิง	www.scout.org	สืบค้นเมื่อวันที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๕	

World	Scouting	Directory,	November	1993	
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการและคณะทำงานโครงการจัดทำและผลิต 

สารานุกรมลูกเสือ เล่มที่ ๓ 

คณะที่ปรึกษา 

	 นายนิวัตร	นาคะเวช	 นายศุภกร	วงศ์ปราชญ์	

	 นายพะนอม	แก้วกำเนิด	 พลเรือเอก	สุชาติ	กลศาสตร์เสนี	

	 พลอากาศเอก	สมชัย	พละพงศ์	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์ยงยุทธ	วัชรดุลย ์

	 นายวายุ	พยัคฆันตร	 รองศาสตราจารย์ไพรัช	พันธุ์ชาตรี	

	 นายนิคม	อินทรโสภา	 นายคงวุฒิ	ไพบูลย์ศิลป	

	 บาทหลวงลือชัย	จันทร์โป๊	 นายประกอบ	มุกุระ	

	 นายคงศักดิ์	เจริญรักษ์	 นางจรรยา	ชวนานนท์	

	 นายเดช	วรเจริญศรี	 นายสมมาต	สังขพันธ์ 

	 นายสายัณห์	สันทัด	 นางสาวจิราภรณ์	วงศ์ถิรวัฒน์	

		 นางจารุวรรณ	พวงวิเศษสุนทร	 		

คณะกรรมการดำเนินงาน 

	 นายดำรง	ลิมาภิรักษ์		 (ประธาน) 

	 นายสมหมาย	วีระชิงชัย	 (กรรมการ)	

		 นายยินดี	ปั้นแววงาม	 นางสาวเปล่งศรี	ปั้นพล	

	 นายโอฬาร	เก่งรักษ์สัตว์	 นางสุธินี	ขาวอ่อน	

	 นางสุภาพร	จตุรภัทร	 นางสาวอารี	พลดี	

	 นายสมิทธิชัย	หงษ์ทอง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์	นาคสัมฤทธิ์	 	

	 นางวันเพ็ญ	บุรีสูงเนิน	 นางสุวัฒนา	ธรรมประภาส	

	 นายเจษฎาภรณ์	วิริยะสกุลธรณ์	 นายจักรพงศ์	ทัฬหปริญญา	

	 นายสรภพ	แต้สุวรรณ	 นายเก่งกิจ	สุขีลักษณ์	

	 นายอรุณ	ศรีวรนารถ	

	 นางวรรณภา	พรหมถาวร		 กรรมการและเลขานุการ	

		 นางสกาวรัตน์	พยัคฆันตร์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 นางชุติมา	กมุทะรัตน์		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 นางรพีพรรณ	ขาวศรี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

		 นางสาวสุพิชญา	อาภาวศิน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
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คณะทำงานฝ่ายลูกเสือสำรอง 

	 นายประเทือง	วัชระพงษ์เทพ		(ประธาน)	 นายดำรงค์	ปุณฑริกกุล	

		 นางฉวีผ่อง	นันทพล	 นายยุคศิลป์	ไชยภักดิ์	 	 	 	 	

คณะทำงานฝ่ายลูกเสือสามัญ 

	 นายสุรสิทธิ์	นาคสัมฤทธิ์	(ประธาน)	 นายสมเกียรติ	ฮะวังจู	

	 นางสาวจิราภรณ์	ภูอุดม	 นางสาวอัญชลี	ทองมังกร	

คณะทำงานฝ่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

	 นายสมสุข	สว่างคำ	(ประธาน)	 นายสมพงษ์	แสนแก้ว	

	 นายทนงชัย	เจริญรัตน์	 ว่าที่ร้อยตรี	ชัยนิตย์	พรรณาวร	

คณะทำงานฝ่ายลูกเสือวิสามัญ 

	 นายพรัชฌ์	ผุดผ่อง	(ประธาน)	 นายวิรัช	บุญชัยศรี	

	 นายสุภโชค	เกษมจิต	 นายไพฑูรย์	พันธุ์ชาตรี	

	 นายทวีศักดิ์	ทวีรัตนธรรม	

คณะทำงานฝ่ายลูกเสือสมุทร 

	 นายทองชุบ	ศรแก้ว	(ประธาน)	 นางสาวสมคิด	เข็มทอง	

คณะทำงานฝ่ายลูกเสืออากาศ 

	 นางศิริณี	บุญปถัมภ์	(ประธาน)	 	นางสุวรรณี	เฉวียงหงษ์	

	 นางวรรณภา	เขียวคำจีน	

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นายพะนอม แก้วกำเนิด  

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

  

 

  

พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	

		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

 

นายนิวัตร นาคะเวช 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ		

	 การจัดตั้งสถาบันการลูกเสือแห่งชาติ	และการพัฒนา	 	

	 ค่ายลูกเสือทั่วประเทศ	

 

นายศุภกร วงศ์ปราญ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	

 

 

 

พลอากาศเอก สมชัย พละพงศ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ

		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

  

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

 

 

ผู้เขียนสารานุกรม 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นายวายุ พยัคฆันตร 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

  

  

  

นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	

		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

 

  

รองศาสตราจารย์ไพรัช พันธุ์ชาตรี 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

 

  

 

นายนิคม อินทรโสภา 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ	

		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

 

 

นายประกอบ มุกุระ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาต ิ

		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย	

 

  

นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นางจรรยา ชวนานนท์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

  

 

 

นายเดช วรเจริญศรี 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ		

		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	

 

  
นายสมมาต สังขพันธ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรมและวิชาการ		

		 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	

 

  

บาทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นางสาวจิราภรณ์ วงศ์ถิรวัฒน์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นางจารุวรรณ พวงวิเศษสุนทร 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นายสายัณห์ สันทัด 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

 
นายดำรง ลิมาภิรักษ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ	 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นางวรรณภา พรหมถาวร 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นายสมหมาย วีระชิงชัย 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

  

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นายยินดี ปั้นแววงาม 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นางสาวเปล่งศรี ปั้นพล 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นางสุธินี ขาวอ่อน 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 
นายเจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

นายสมิทธิชัย หงษ์ทอง 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

  

นางสุภาพร จตุรภัทร 

ตำแหน่งทางลูกเสือ	 -	

 

 

 

นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	 	

  

  

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นางสาวอารี พลด ี

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

  

นายจักรพงศ์ ทัฬหปริญญา 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นายสรภพ แต้สุวรรณ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ 

 

 

 

นางสุวัฒนา ธรรมประภาส 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

นางสกาวรัตน์ พยัคฆันตร์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นางชุติมา กมุทะรัตน ์

ตำแหน่งทางลูกเสือ	 	ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

  

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��0 สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นายอรุณ ศรีวรนารถ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นางรพีพรรณ ขาวศรี 

ตำแหน่งทางลูกเสือ	 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นางสาวสุพิชญา อาภาวศิน 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ		

  

 

 

นายประเทือง วัชระพงษ์เทพ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นายดำรงค์ ปุณฑริกกุล 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นายยุคศิลป์ ไชยภักดิ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน	

  

 

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นางฉวีผ่อง นันทพล 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นายสุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นายสมเกียรติ ฮะวังจู 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

  

  

 

นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

นางสาวอัญชลี ทองมังกร 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นายสมสุข สว่างคำ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

  



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ��� สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นายทนงชัย เจริญรัตน์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

  

ว่าที่ร้อยตรี ชัยนิตย์ พรรณาวร 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นายสมพงษ์ แสนแก้ว 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

  

นายพรัชฌ์ ผุดผ่อง 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นายทวีศักดิ์ ทวีรัตนธรรม 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ 

  

 

นายสุภโชค เกษมจิต 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ 

นายวิรัช บุญชัยศรี 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 

นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตร ี

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ		

 

 

  

นายทองชุบ ศรแก้ว 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นางสาวสมคิด เข็มทอง 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ 

 

  

นางศิริณี บุญปถัมภ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นางสุวรรณี เฉวียงหงษ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

  

 



สารานุกรมลูกเสือ ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย เล่มที่ ๓ ���

นางวรรณภา เขียวคำจีน 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์ 

ตำแหน่งทางลูกเสือ		 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานฯ	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


