




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรยีนวถิลีกูเสอื โดยใหโรงเรยีนจดักจิกรรมลกูเสอืในหลกัสูตร ตามคูมอืการจดักจิกรรม 

ลูกเสือสํารอง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๑  วิชา ธงและประเทศตางๆ

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๒  วิชา ธงและประเทศตางๆ

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๓  วิชา ธงและประเทศตางๆ

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู              

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ                

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คํานํา 

สารบัญ 

คําชี้แจง 

ดาวดวงที่ ๑ ธงและประเทศตาง ๆ ๑

 พระราชประวัติเกี่ยวกับในหลวง ๓

  พระราชกรณียกิจที่สําคัญ ๔

       พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับลูกเสือ ๙

       ประวัติธงชาติไทย/การชักธงชาติ ๑๑

 ธงคณะลูกเสือโลก/ธงประเทศตางๆ ๑๔

ดาวดวงที่ ๒ ธงและประเทศตาง ๆ ๑๗

 การชักธงชาติ/เก็บรักษาธงชาติ ๑๗

 ธงชาติประเทศตางๆ ๒๐

ดาวดวงที่ ๓ ธงและประเทศตาง ๆ ๒๔

 ธงลูกเสือประเภทตางๆ  ๒๕

 ธงชาติประเทศตางๆ ๒๙

บรรณานุกรม ๓๙



คําชี้แจงการใชคูมือ

 การจัดการเรียนการสอนลูกเสือสํารอง วิชาธงและประเทศตาง ๆ ใน

ระดบัช้ันประถมศกึษาปที ่๑ (ดาวดวงท่ี ๑)  ชัน้ประถมศกึษาปที ่๒ (ดาวดวงท่ี ๒) 

และระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (ดาวดวงที่ ๓) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 บทบาทผูกํากับ

 ๑. ผูกํากับตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคําชี้แจงการใชคูมือ 

และแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสาํรอง เพ่ือใหผูกาํกบัสามารถนํากจิกรรมไปใชจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๒. ผูกาํกบัตองเตรียมสือ่การสอนสําหรบัใชจดัการเรยีนการสอน ใหพรอม 

และเพียงพอสําหรับใชจัดการเรียนการสอน

 ๓. กอนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม ครูตองชี้แจงจุดประสงคใหกับ                

ลูกเสือทราบเกี่ยวกับการเรียนและนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรู

 สิ่งที่ผูกํากับตองเตรียม

 ๑.  จัดเตรียมอุปกรณสําหรับทํากิจกรรมใหเพียงพอตอลูกเสือ

 ๒.  จัดเตรียมสื่อการสอนใหเพียงพอและพรอมใชงาน

 ๓.  จัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะใชสอน

 บทบาทลูกเสือ

 ๑.  กอนการปฏิบัติกิจกรรม ลูกเสือตั้งใจฟงคําชี้แจงจากผูกํากับ

 ๒.  ขณะปฏิบัติกรรม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู               

หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยใหถามจากผูกํากับ

 ๓.  ลูกเสือตองมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความซื่อสัตย               

ในการปฏิบัติกิจกรรม





ดาวดวงที่ ๑

ธงและประเทศตางๆ (๒ ชั่วโมง)

สาระสําคัญ

 หนาที่ของคนไทยตองปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ธงชาติไทย ธงคณะลูกเสือโลกและธงประเทศตางๆ

จุดประสงคการเรียนรู

 ๑. รองเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีได 

 ๒. มีความรูเรื่องพระราชประวัติเกี่ยวกับในหลวง

 ๓.  รูประวัตคิวามเปนมาของธงชาตไิทย ธงคณะลกูเสอืโลกและธงชาติประเทศ

ตางๆ

สาระการเรยีนรู

 ๑.  เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี 

          ๒.  พระราชประวัติเกี่ยวกับในหลวง

 ๓.  ประวัติธงชาติไทย/การชักธงชาติ

 ๔.  ธงคณะลูกเสือโลก/ธงชาติประเทศตาง ๆ

เพลงชาติไทย/เพลงสรรเสริญพระบารมี

เพลงชาติไทย

   ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย เปนประชารัฐ

 ไผทของไทยทุกสวน  อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล

 ดวยไทยลวนหมาย   รักสามัคคี

 ไทยนี้รักสงบ    แตถึงรบไมขลาด

 เอกราชจะไมใหใครขมขี่  สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี

 เถลิงประเทศชาติไทยทวี   มีชัย ชโย

๑



๒

 เมือ่เราไดยนิเสยีงเพลงชาติไทย ไมวาจะอยูบรเิวณใดก็ตามจะตองหยุดการกระทํา 

กิจกรรมทุกอยางทันทีแลวยืนตรงทําความเคารพจนกวาจะจบเพลงสําหรับลูกเสือ          

ที่อยูในเคร่ืองแบบ ถาอยูในแถวใหยืนตรง ถาอยูนอกแถวใหยืนตรงทําวันทยหัตถ            

จบเพลงจึงคอยลดมือลง

เพลงสรรเสริญพระบารมี

   ขาวรพุทธเจา   เอามโนและศิระกราน

 นบพระภูมิบาล   บุญดิเรก เอกบรมจักริน

 พระสยามินทร   พระยศยิ่งยง 

 เย็นศิระเพราะพระบริบาล  ผลพระคุณ ธ รักษา 

 ปวงประชาเปนสุขศานต  ขอบันดาล ธ ประสงคใด 

 จงสฤษด์ิดังหวังวรหฤทัย   ดุจถวายชัย ชโย

 เพลงสรรเสริญพระบารมีใชรองหรือบรรเลงเพ่ือแสดงความคารพตอองค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสียงเพลงสรรเสริญ             

พระบารมีทุกคนตองยืนขึ้นทําความเคารพ

พระราชประวัติเกี่ยวกับในหลวง

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๑๐

 สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู พระราชสมภพ 

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เปนพระมหากษัตริยไทย รัชกาลที่ ๑๐  แหงราชวงศจักรี 

เสด็จขึน้ทรงราชย  เมือ่วนัที ่๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  จนถึงปจจุบนั เปนพระราชโอรส

พระองคเดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จ     

พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ   ทรงมพีระเชษฐภคนิ ีคอื สมเดจ็พระเจาลกูเธอ



๓

เจาฟาอบุลรัตนราชกัญญาสิรวิฒันาพรรณวดี และพระขนิษฐา ๒ พระองค คอื สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรสีรินิธร รฐัสมีาคณุากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

และสมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลกัษณ อคัรราชกุมารี   ทรงมีพระโอรส

และพระธิดา รวม ๗ พระองค คือ

 ๑. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา

 ๒. หมอมเจาจุฑาวัชร มหิดล หรือ จุฑาวัชร วิวัชรวงศ

 ๓. หมอมเจาวัชรเรศร มหิดล หรือ วัชรเรศร วิวัชรวงศ

 ๔. หมอมเจาจักรีวัชร มหิดล หรือ จักรีวัชร วิวัชรวงศ

 ๕. หมอมเจาวัชรวรี มหิดล หรือ วัชรวีร วิวัชรวงศ

 ๖. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน

 ๗. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ

พระราชกรณียกิจที่สําคัญ

 พระราชกรณียกิจที่สําคัญในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร มีดังนี้ 

๑.  ดานการศึกษา

 ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพยรวมสนบัสนนุใหกรมสามัญศกึษา 

กระทรวงศึกษาธิการ กอตัง้โรงเรยีนมธัยมศกึษาในถิน่ทรุกนัดาร ๖ แหง ทรงรบัโรงเรยีน

ไวในพระราชูปถัมภพระราชทานวัสดุอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัย

๒. ดานการแพทยและสาธารณสุข

 ทรงตระหนักวาสุขภาพลานามัยของประชาชนเปนปจจัยสําคัญของการ

สรางสรรคทรพัยากรบุคคล จงึทรงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกณียกจิ 

เชน เมื่อรัฐบาลไดนอมเกลานอมกระหมอมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ 

แหงทัว่ประเทศ พระองคกไ็ดทรงพระอตุสาหะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธเีปดโรงพยาบาล 

ทุกแหงและทรงเยี่ยมโรงพยาบาลอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย

สนับสนุนใหมีอุปกรณการแพทย เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย



๓. ดานสังคมสงเคราะห

 ทรงพระกรณุาหวงใยการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน 

ทีด่อยโอกาส ไดเสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มชมุชนแออดัของกรงุเทพฯเชน ชมุชนแออดัพระโขนง  

เขตคลองเตย เขตยานนาวา พระราชทานพระราชทรพัยสนบัสนนุโครงการของชมุชน 

๔. ดานการตางประเทศ

 ทรงเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทร             

มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาพระบรม ราชินีนาถไปทรงเยือนมิตร

ประเทศ ทัว่ทกุทวปี เชน ประเทศอติาล ีสาธารณรฐัประชาชนจนี ญีปุ่น อหิราน เนปาล 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐเปรู ออสเตรเลีย สิงคโปร 

๕. ดานเกษตรกรรม

 เมื่อครั้งยังเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดําเนินไปทรงทํา

ปุยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆ เปนปฐมฤกษ เพื่อพระราชทานแกเกษตรกร 

สาํหรับนาํไปใชในการเพาะปลูกเปนการเพ่ิมผลผลิต ทีบ่านแหลมสะแก ตาํบลเดิมบาง 

อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเมือ่วนัที ่๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากน้ี 

ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อสงเสริมกิจการดานเกษตรกรรม เชน เสด็จฯ          

แทนพระองคในการพระราชพิธีพืชมงคล

๖. ดานพระศาสนา

 ทรงเสด็จฯ แทนพระองคไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเปนประจํา

สม่ําเสมอเชน ทรงเปลีย่นเครือ่งทรงพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร ณ วดัพระศรรีตัน 

ศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทาน ถวยรางวัล 

การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ระดับประเทศ

 ๗. ดานการกีฬา

 ทรงพระราชทานพระราชานุญาตใหจัดงานกิจกรรมปนจักรยาน “Bike            

อุนไอรัก” ในงาน“อุนไอรัก คลายความหนาว สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” ทรงพระราชทาน

๔



เส้ือสําหรบัใสปนจักรยาน และน้ําดืม่พระราชทาน ใหกบัประชาชนผูทีเ่ขารวมกจิกรรม   

และทรงนําประชาชนปนจักรยาน “Bikeอุนไอรัก” ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย

กจิกรรมนีพ้ระราชานญุาตใหจดัขึน้เพือ่เปนการแสดงใหเหน็วาสถาบนัพระมหากษตัรยิ

กับประชาชนมีความใกลชิดกัน และสงเสริมสุขภาพรางกาย ใหแข็งแรงสมบูรณ

๘. ดานการทหาร

 ทรงสนพระราชหฤทัยในดานการทหารมาตั้งแตยังทรงพระเยาว นอกจาก

ทรงรบัการศกึษาดานการทหารจากประเทศออสเตรเลยีแลว ยงัทรงพระวริยิะอตุสาหะ

เพ่ิมพูนความรูและประสบการณอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะในดานวิทยาการการบิน 

ทรงรบัราชการทหารมาโดยตลอด ตัง้แตวนัที ่๙ มกราคม ๒๕๑๘ และทรงดํารงพระยศ 

ทางทหารของ ๓ เหลาทัพ คือ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. โดยทรงเขารวมปฏิบัติการรบ

ในการตอตานการกอการรายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง         

การคุมกันพื้นที่ในบริเวณรอบคายผูอพยพ ชาวกัมพูชา ที่เขาลาน จ.ตราด อีกทั้ง            

ยังเสด็จพระราชดําเนินไปในพิธีการดานทหาร อาทิ งานวันราชวัลลภ

๙. ดานการบิน

 พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงปฏิบัติหนาที่นักบินที่ ๑ เครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗–๔๐๐ ใน

เท่ียวบินสายใยรักแหงครอบครัว ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณดาน

การแพทย สําหรับโรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต, (เที่ยวบินที่ ทีจี ๘๘๗๐ 

(กรงุเทพมหานครถงึจงัหวดัเชยีงใหม) และเทีย่วบนิที ่ทจี ี๘๘๗๑ (จงัหวัดเชยีงใหมถงึ

กรุงเทพมหานคร)

๑๐. ดานราชการ

 ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕-ปจจุบัน ทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการ หนวย

บญัชาการถวายความปลอดภยั สาํนกัผูบญัชาการทหารสงูสดุคอืหนวยบญัชาการถวาย

ความปลอดภัยรักษาพระองคเปนสวนราชการในพระองค

๕



พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับลูกเสือ

 ทรงเปนองคพระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ พระองคทรงสนพระทัย  

ในกจิการลกูเสอืเปนอยางมาก ทรงเสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงเย่ียมเยาวชนในตําบล

ตางๆ ทรงสนบัสนนุการจดัตัง้ศนูยเยาวชนตาํบล รวมทัง้ไดทรงเปนประธานงานวนัเยาวชน 

แหงชาติ  วันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกป และทรงเปนประธานในพิธปีฏิญาณตนและ

สวนสนามของลูกเสือและเนตรนารี และสมาชิกผูทําประโยชนสมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเรียนไดดีตลอดมาเปนลําดับและทรงมี

พระนิสัยรักการผจญภัยเชนเดียวกับเด็กชายในวัยเดียวกันกับพระองคทรงโปรด          

การผจญภยัโลดโผนทกุชนดิพระองคทรงโปรดวชิาลกูเสือสํารองมาก เพราะนอกจาก

จะไดทรงกระโดดโลดเตนออกกําลังกายกลางแจงแลวยังไดทรงฟงนิทานสนุกๆ และ

ไดทรงรองเพลงท่ีสนุกสนานอีกดวยทรงเปนลูกเสือที่ชางซักมากท่ีสุดในชั้น วันใด             

ที่มีการฝกลูกเสือสํารองจะทรงต่ืนบรรทมเชากวาปกติเตรียมฉลององคลูกเสือดวย

พระองคเอง สิง่แรกท่ีจะทรงทําหลังจากต่ืนบรรทมก็คอื ขดัหัวเข็มขัดและรองพระบาท

สําหรับเครื่องแบบลูกเสือ  ทําความสะอาดพระนขา (เล็บ) เตรียมพรอมสําหรับ                 

รบัการตรวจอยูตลอดเวลา ทรงสวนสนาม “ไมหว่ันแดด-ฝน” ในวนัคลายวนัสถาปนา

คณะลูกเสือไทย เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ในพิธีสวนสนามลูกเสือ ณ กรีฑา

สถานแหงชาติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ              

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนประธานคร้ังแรก 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในขณะนั้น เสด็จฯ           

ไปทรงรวมกิจกรรมกับลูกเสือโรงเรียนอื่นเปนครั้งแรกทรงรวมในพิธีสวนสนามของ         

ลกูเสอื ทรงปฏิบตัหินาทีข่องลูกเสือสาํรองของโรงเรียนจิตรลดาไดเปนอยางดีเชนเดียว

กับลูกเสือคนอ่ืน ๆ ในวันนั้นทรงถือปายชื่อโรงเรียนผานพระท่ีนั่งดวยพระอาการสงา

และทรงรวมแสดงในนามหมูลกูเสอืโรงเรียนจิตรลดาดวย ทรงมีพระปรีชาสามารถและ

ทรงมีความเขมแข็ง

๖



ประวัติธงชาติไทย/การชักธงชาติ

ธงชาติไทย

 ธงชาติเปนธงที่แสดงถึงเอกลักษณ ของชาติไทย เปนเครื่องยึดเหนี่ยว            

รวมน้ําใจของคนในชาติใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติไทย 

 ธงชาติไทย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง ๒ สวน ยาว ๓ สวน           

ดานกวางแบงเปน ๖ สวนเทาๆกัน ประกอบดวย สีแดง อยูดานนอกขางละ ๑ สวน 

สีขาว  อยูถัดจากสีแดงเขามาดานละ ๑ สวน   สีนํ้าเงิน อยูตรงกลาง ๒ สวน                     

รวมเรียกวา ธงไตรรงค 

ความหมายของสีธงชาติไทย 

 สีแดง  หมายถึง  ชาติ คือเปนสีของเลือดซึ่งบรรพบุรุษไดเสียสละ

   ชีวิตเพื่อรักษาชาติใหคงอยูจนทุกวันนี้

 สีขาว  หมายถึง  ศาสนา ซึ่งเปนสีแหงความบริสุทธิ์ 

 สีนํ้าเงิน  หมายถึง พระมหากษตัรยิผูเปนองคพระประมขุของประเทศ

        ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทุกคน

๗



ประวัติธงชาติไทย

 ไทยเราใชธงสามชายสีตางๆในการนําทัพตอสูกับขาศึกสวนในกองทัพเรือ         

ใชธงสีแดง มาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ใชทองแดงสําหรับ

เรอืกาํปนหลวงไปคาขายท่ีสงิคโปรและมาเกา ตอมาไดโปรดใหเปล่ียนเปนธงรูปส่ีเหล่ียม

ผนืผา พืน้ธงสแีดงมรีปูชางเผอืกอยูตรงกลาง และมกีรงจกัรสขีาวลอมรอบชาง เพือ่ใช

ประจําเรือหลวง 

 ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ไดโปรดเกลาฯ ใหเอากงจักรสีขาวออก คงเหลือแตรูป 

ชางเผือกอยูตรงกลางธงแดง และใหถือวาเปนธงประจําชาติไทยในสมัยรัชกาลท่ี ๖ 

โปรดเกลาฯใหเปลีย่นจากธงชาง มาเปนธงสามสหีรอืธงไตรรงค เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖o และ

ใชเปนธงชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ 

การชักธงชาติ    มีดังนี้

 ๑. ใหผูเชิญธงชาติ ๒ คน ทําความเคารพพรอมกันแลวคนทางขวามือเดิน

เขาไป ๒ กาว ยืนเทาชิด แกเชือกที่ผูกเสาธง แลวถอยหลังกลับมาที่เดิม สงเชือกเสน

ที่จะชัดขึ้นใหคนทางซายมือถือไว สวนเสนเชือกที่ใชผอนใหคนทางขวามือถือไว ระวัง

อยาใหเสนเชือกหยอน เสร็จแลวยนืตรงเตรียมพรอม 

 ๒. เมื่อเสียงบรรเลงเพลงหรือรองเพลงชาติเริ่มขึ้น ใหคนทางซายมือคอย ๆ 

สาวเชือกใหธงขึน้สูยอดเสาอยางชา ๆ  สวนคนทางขวาใหผอนเชอืกใหตงึเสมอกัน โดย

ผูชักธงตองกะระยะใหถึงยอดเสาพอดีกับเพลงชาติจบ

๘



 ๓. เมื่อเสร็จแลวคนทางขวารวบปลายเชือกเขาไปผูกที่เสาใหเรียบรอย

 ๔. ผูเชิญธงทั้งสองทําความเคารพพรอมกันอีกครั้งหนึ่งในกรณีลดธงชาติ          

คร่ึงเสาใหเชิญธงข้ึนถงึยอดเสาเสียกอนแลวจึงคอยลดลงมา และเม่ือจะเชิญธงลงก็ให

เชิญขึ้นสูยอดเสาเสียกอนแลวจึงเชิญธงลง 

ธงคณะลูกเสือโลก/ธงประเทศตาง ๆ

ธงคณะลูกเสือโลก

 ธงคณะลกูเสอืโลกไดจดัทําขึน้เพือ่เปนสญัลกัษณแทนสมาชกิของคณะลกูเสอื

โลกเริ่มใชครั้งแรกในประเทศอังกฤษ 

ลักษณะและสวนประกอบของธงคณะลูกเสือโลก

 ธงของคณะลูกเสือโลก มีลักษณะเปนรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา กวาง ๒ สวน ยาว ๓ สวน พื้นธง                  

มีสีมวง ตรงกลาง มีเครื่องหมายเฟลอรเดอลีส สีขาว 

๓ แฉก และที่แฉกทั้งสองขาง มีดาว ๕ แฉก ขางละ 

๑ ดวง ลอมรอบดวยเชือกสีขาวผูกเปนเงื่อนพิรอดอยู

ดานลาง
ความหมายของธงคณะลูกเสือโลก

 ผืนธงสีมวง เปนสีของคณะลูกเสือโลก ซึ่งเปนสีของประเทศสมาชิก ในทวีป

ตาง ๆ มารวมกันแลวเปนสีมวง

 เครื่องหมายเฟลอรเดอลีส หมายถึง คําปฏิญาณของลูกเสือ ๓ ขอ

 ดาว ๕ แฉก ๒ ดวง หมายถึง กฎของลูกเสือ ๑o ขอ

 เชือกสีขาวท่ีลอมรอบและผูกเปนเงื่อนพิรอด  หมายถึง ประเทศสมาชิก

ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ แสดงถึงความรัก ความสามัคคี   

ความเปนพี่นองเหมือนเชือกท่ีลอมเปนวงผูกแนนเปนสายสัมพันธดวยเง่ือนพิรอด 

แผนการจับมืออยางมิตรภาพ

๙



ธงชาติประเทศตาง ๆ

ธงชาติประเทศอังกฤษ

 ประเทศอังกฤษ หรือในอดีตเรียกวา แควนอังกฤษ เปนประเทศอันเปน        

สวนหน่ึงของ สหราชอาณาจักร มีพรมแดน ทางบกติดตอกับสกอตแลนด ทางเหนือ 

และเวลสทางตะวนัตก ทะเลไอรแลนดทางตะวนัตกเฉยีงเหนอื ทะเลเคลตกิทางตะวนั

ตกเฉียงใต ทะเลเหนือทางตะวันออก และชองแคบอังกฤษ ซึ่งคั่นระหวางอังกฤษกับ

ยุโรปแผนดินใหญ เมืองหลวง คือ ลอนดอน

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศอังกฤษ

 ธงชาติประเทศอังกฤษ มีลักษณะผืนธงเปน รูปสี่เหลี่ยมผืนผา พื้นธงสีนํ้าเงิน 

มลีกูกากบาทตางๆทแยงมุมซึง่หมายถึงการรวมตัวของ ๓ ชาตริวมกัน  เรียกวา ประเทศ

สหราชอาณาจักร

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศอังกฤษ

 รูปกากบาทสีแดงบนพื้นขาว หมายถึง แฟนนักบุญเซนตยอรช

 รูปกากบาททแยงมุมสีแดงบนพื้นขาว หมายถึง นักบุญเซนตแมดริกแหง            

ไอซแลนด

 รปูกากบาททแยงมุมสีขาวบนพ้ืนนํา้เงิน หมายถึง นกับุญเซนตแอนดรูวแหง

สกอตแลนด

 รูปกากบาททั้ง ๓ รวมกันเปนธงยูเนี่ยนแจ็คธงชาติอังกฤษ 

๑๐



ธงชาติประเทศฟลิปปนส

 ประเทศฟลปิปนส หรอืชือ่ทางการวาสาธารณรฐัฟลปิปนสเปนประเทศเอกราช

ทีเ่ปนหมูเกาะในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตัง้อยูในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก 

ประกอบดวย เกาะ ๗,๖๔๑ เกาะ ซึ่งจัดอยูในเขตภูมิศาสตรใหญ ๓ เขตจากเหนือ         

จรดใต ไดแก ลูซอน วิซายัส และมินดาเนา เมืองหลวง คือ มะนิลา 

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศฟลิปปนส

 ธงชาติประเทศฟลิปปนส มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ประกอบ ดวย ๓ 

สี คือ สีนํ้าเงิน สีแดง และสีขาว

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศฟลิปปนส

 สขีาวรูปสามเหล่ียมดานเทาบนผืนธงชิดรมิดานซาย หมายถงึ ความบรสิทุธิ์

และความสงบ และภายในรูปสามเหล่ียมดานเทามีรูปดวงอาทิตยเปลงรัศมี ๘ แฉก 

และมีดาว ๓ ดวงลอมรอบ ซึ่งมีความหมายดังนี้

 ดวงอาทิตย หมายถึง เสรีภาพและอิสระ

 รัศมี ๘ แฉก หมายถึง เขตท้ัง ๘ ของประเทศฟลิปปนส

 ดาว ๓ ดวง หมายถึง พื้นที่ ๓ สวน ซึ่งแบงตามสภาพภูมิประเทศ

 แถบบนสีนํ้าเงิน หมายถึง การบําเพ็ญประโยชน

 แถบลางสีแดง หมายถึง ความกลาหาญและอดทน 

๑๑



ดาวดวงที่ ๒

ธงและประเทศตางๆ (๒ ชั่วโมง)

สาระสําคัญ

 ธงชาติเปนสัญลักษณของความเปนชาติ แสดงความเปนอิสรภาพ เกียรติ 

อํานาจและคุมครองพื้นที่ของแตละชาติของตนเอง ควรใชและเก็บรักษาใหถูกตอง

จุดประสงคการเรียนรู

 ๑. รูจักวิธีการชักธงชาติและเก็บรักษาธงชาติได

 ๒. รูจักที่ตั้ง เขียนภาพธงชาติประเทศตาง ๆ จํานวน ๔ ประเทศ ได

สาระการเรียนรู

 ๑.  การชักธงชาติและเก็บรักษาธงชาติ

 ๒. ธงชาติประเทศตาง ๆ จํานวน ๔ ประเทศ

การชักธงชาติ/เก็บรักษาธงชาติ

ระเบียบการชักธงชาติ

 ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวาดวยการชกัธงชาต ิพ.ศ. ๒๕๒o ไดกาํหนด

แนวทางปฏิบตัเิกีย่วกับการชกัธงชาตขิึน้สูยอดเสา และเชญิธงชาตลิงจากยอดเสา ดงันี้

 ในวันเปดเรียน ชักธงชาติขึ้นสูยอดเสาเวลาเขาเรียน และเชิญธงลง เวลา 

๑๘.oo น. สวนในวันเปดเรียนใหชักธงชาติขึ้นเวลา o๘.oo น. และเชิญธงลงเวลา 

๑๘.oo น.

วิธีชักธงชาติขึ้นสูยอดเสา

 ๑. ตัวแทนลูกเสือ ๒ นาย ยืนหางเสาธงประมาณ ๓ กาว ทําวันทยหัตถ 

พรอมกัน คนทางขวามือเดินเขาไป ๒ กาว ยืนเทาชิดแกเชือกที่ผูกธงออกจากเสา          

แลวถอยกลบัมาทีเ่ดมิ นาํเชอืกธงทีจ่ะชกัขึน้สงใหคนทีอ่ยูทางซายถอืไว สวนผนืธงชาติ

อยูทางขวา อยาใหเชือกหยอนหรือผืนธงติดพื้นดิน แลวยืนเตรียมพรอม

๑๒



 ๒. เมือ่เร่ิมรองเพลงหรือบรรเลงเพลงชาติ ใหคนทางซายมอืคอยๆ สาวเชือก

ใหธงขึ้นสูยอดเสาอยางชา ๆ สวนคนทางขวามือคอยๆ ผอนเชือก และคอยระวังให

เชือกตึงเสมอกัน ผูที่ชักธงจะตองกะระยะใหพอดีเมื่อเพลงจบ ธงจะถึงยอดเสาพอดี 

ถาธงพันติดอยูกับเชือกหรือเสา ก็จะตองสะบัดออกใหธงปลิวสะบัดไดโดยสะดวก

 ๓. เมื่อผืนธงถึงยอดเสาแลว ใหคนทางขวารวบเชือกกลับเขาไปผูกที่เดิม            

ใหเรียบรอย ผูชักธงทั้งสองทําวันทยหัตถพรอมกันแลววิ่งกลับมายืนในท่ีของตน               

ในกรณีที่ทางราชการมีประกาศใหชักธงชาติครึ่งเสา ใหชักธงชาติขึ้นถึงยอดเสากอน

แลวจึงคอยลดลงมาหนึง่ในสามของเสา และกอนเชิญธงลงใหชกัขึน้ไปถงึยอดเสากอน

แลวคอยเชิญธงลง

วิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสา

 ผูที่จะเชิญธงชาติลงใหปฏิบัติเชนเดียวกับการชักธงชาติขึ้น แตมีขอแตกตาง

คอืในการเชิญธงลงโดยฟงจากเพลงชาติจากสถานีวทิยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย

แลวอาจใชสัญญาณนกหวีดก็ได ขณะชักธงชาติขึ้น หรือเชิญธงลงใหผูอยูบริเวณนั้น

หยุดทํากิจกรรมทันทีแลวใหยืนตรงจนกวาการชักธงขึ้นหรือเชิญธงลงจะเสร็จส้ิน

วิธีปฏิบัติตอธงชาติ

 ๑. ประดับตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม เชน ที่ทําการรัฐบาล           

บานเรือนประชาชน ในวันสําคัญและเทศกาลที่สําคัญ

 ๒. เก็บธงชาติโดยการพับใสพานเก็บไวในที่อันควร

   ๓. เม่ือธงชาติเกาชาํรดุควรเปล่ียนใหมใหสมศักดิศ์รี และผืนเกาไมควรนําไป

ใชในท่ีไมสมควร เชน เปนผาเช็ดถู ปูโตะ เปนตน 

 ๔. ไมนําสีธงชาติไปเย็บทําเสื้อผาหรือเครื่องนุงหม

 ๕. ไมเหยียบยํ่าทําลายธงชาติ

 ๖. ไมใชสิ่งของหรือทําเครื่องหมายอื่นใดบนธงชาติ 

 

๑๓



การเก็บรักษาธงชาติ

 ๑. ใหหวัหนาสวนราชการ หวัหนาหนวยงานปกครองอาคารสถานท่ีราชการ

สถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐและเอกชนผูครอบครองอาคารสถานที่ที่มีการใช 

การชักหรือการแสดงธงชาติขวดขันดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ         

โดยเครงครัด

 ๒. เจาหนาทีห่รอืบคุคลผูมหีนาทีร่บัผดิชอบในการใช การชกั หรือ การแสดง

ธงชาติเก็บรักษาธงชาติไวดวยความเคารพในสถานที่และท่ีเก็บอันสมควร

 ๓. การเชิญธงชาตจิากทีเ่กบ็รกัษาเพือ่นาํไปใช ชกัหรอืแสดง ในกรณทีีธ่งชาติ

เปนผนืใหเชญิธงไปในสภาพทีพ่กัเรยีบรอย และดวยอาการเคารพ เมือ่ถึงทีท่ีจ่ะใชหรอื

แสดงจึงคล่ีธงออกเพ่ือใชหรือแสดงตอไป 

 ๔. การเชิญธงชาติจากทีท่ีใ่ชชกัหรอืแสดงไปเก็บไว ณ ทีเ่กบ็รกัษาใหดาํเนนิการ 

ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว 

๑๔



ธงชาติประเทศตาง ๆ

ธงชาติประเทศญี่ปุน

 ประเทศญีปุ่นเปนประเทศทีม่คีวามสมัพนัธอนัดกีบัไทยมาตัง้แตครัง้ศรอียธุยา 

ประเทศญี่ปุนตั้งอยูทางทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย มีลักษณะเปนหมูเกาะอยูใน

มหาสมุทรแปซิฟกประกอบดวยเกาะใหญ ๔ เกาะ และเกาะเล็กเกาะนอยอีกเปน

จํานวนมาก เมืองหลวง คือ โตเกียว

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศญี่ปุน

 ธงชาติประเทศญี่ปุน มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดความยาว ๑o 

สวน ความกวาง ๗ สวน พืน้ธงสขีาว ตรงกลางมีรปูวงกลมสีแดงขนาดเสนผาศนูยกลาง 

๓ ใน ๕ ของความกวาง

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศญี่ปุน

 วงกลมสีแดง หมายถึง ดวงอาทิตย ซึ่งเปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุน            

ซึ่งแสดงถึงความเขมแข็ง ความแข็งแกรง ความกระตือรือรน ความเสมอภาคและ          

ความสันโดษ

 สขีาว หมายถงึ ความสงบ ความรมเยน็ ความบรสิทุธิย์ตุธิรรม ความเสมอภาค 

และความสันโดษ

๑๕



ธงชาติประเทศสิงคโปร

 ประเทศสิงคโปรเปนประเทศ เพื่อนบานใกลเคียงกับไทยเรา  เปนเกาะเล็กๆ 

อยูบรเิวณปลายสุดของคาบสมุทรมลายู มชีือ่อยางเปนทางการวาสาธารณรัฐสิงคโปร 

เปนนครรัฐสมัยใหมและเปนประเทศท่ีเปนเกาะขนาดเล็กท่ีสดุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ตัง้อยูนอกปลายทิศใตของคาบสมุทรมลายู และอยูเหนือเสนศนูยสตูร ๑๓๗ กโิลเมตร 

ตดิกบัรฐัยะโฮรของประเทศมาเลเซยี และอยูทางเหนอืของเกาะสมุาตราของประเทศ

อินโดนีเซีย ดินแดนของประเทศประกอบดวยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ซึ่ง

มักเรียกวา เกาะสิงคโปร เมืองหลวง คือ สิงคโปร

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศสิงคโปร

 ธงชาติประเทศสิงคโปร มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เปนแถบสี  ๒ สวน 

ยาวเทากัน ดานบนผนืธงเปนสแีดงดานซายมรีปูพระจันทรเส้ียวสขีาวอยูเคยีงกบัดาว

สีขาว ๕ ดวง เรียงกันเปนวงกลม ดานลางเปนแถบสีขาว

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศสิงคโปร

 แถบบนสีแดง หมายถึง ความเสมอภาคของมนุษยชาติ

 แถบลางสีขาว หมายถึง ความดี ความบริสุทธิ์

 พระจันทรเสี้ยว หมายถึง ความมีอํานาจ

 ดาว ๕ ดวง หมายถึง ความสงบ ความกาวหนา ความยุตธิรรมและความเปน

ประชาธิปไตย

๑๖



ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

 ประเทศอินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปนหมูเกาะ 

ที่ใหญที่สุดในโลก ตั้งอยูระหวางคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลียและระหวาง

มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะ

บอรเนียวหรอืกาลมีนัตนั, ประเทศปาปวนวิกนิบีนเกาะนวิกนิหีรอือรียีนั และประเทศ

ติมอร-เลสเตบนเกาะติมอร เมืองหลวง คือ จาการตา

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

 ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาประกอบดวย          

แถบใหญตามแนวนอน ๒ แถบ ดานบนเปนสีแดง ดานลางเปนสีขาว 

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศอินโดนีเซีย

 สีแดง หมายถึง อิสรภาพและความกลาหาญ

 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

๑๗



ธงชาติประเทศมาเลเซีย

 ประเทศมาเลเซยีเปนประเทศเพือ่นบานอยูตดิตอกบัภาคใตของตัง้อยูในเขต

เสนศูนยสูตร ประกอบดวยดินแดนสองสวน ไดแก (๑) มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยูบน

คาบสมุทรมลายู ติดกับไทย ประกอบดวย ๑๑ รัฐ ไดแก ยะโฮร เกดะห กลันตัน 

มะละกา เนกรีเซมบีลัน ปะหัง ปนัง เประ ปะลิส สลัง งอร และตรังกานู มาเลเซีย

ตะวนัออก ตัง้อยูบนเกาะบอรเนยีว ตดิกบับรไูนดา รสุซาลามและอนิโดนเีซยี ประกอบ

ดวย ๒ รัฐ ไดแก ซาบาหและซาราวัก นอกจากน้ี ยังมีเขตปกครองภายใต สหพันธรัฐ

อีก ๓ เขต ไดแก กรุงกัวลาลัมเปอร (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และ

เกาะลาบวน เมืองหลวง คือ กรุงกัวลาลัมเปอร

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศมาเลเซีย

 ธงชาติประเทศมาเลเซีย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ๓ สวนของพื้นธง

เปนริว้สขีาวและสแีดงสลบักนัตามแนวนอน รวม ๑๔ แถบ มมุธงตรงดานบนซายเปน

พื้นสีนํ้าเงินขนาด ๑ ใน ๔ ของผืนธง มีรูปพระจันทรเสี้ยวและดาว ๑๔ แฉก สีเหลือง

อยูตรงกลาง

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศมาเลเซีย

 ริ้วสีแดงสลับขาว ๑๔ แถบ หมายถึง ความเสมอภาคของรัฐทั้ง ๑๓ รัฐและ

รัฐบาลกลาง

 ดาวสีเหลือง ๑๔ แฉก หมายถึง สัญลักษณของพระราชาธิบดี

 พระจันทรเสี้ยวสีเหลือง เปนสัญลักษณของศาสนาอิสลาม

๑๘



ดาวดวงที่ ๓

ธงและประเทศตางๆ (๑ ชั่วโมง)

สาระสําคัญ

 การศึกษาเก่ียวกับธงลูกเสือประเภทตาง ๆ กอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเปน

ลูกเสือ ธงเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความเปนเอกราชของชาตินั้น ๆ  การรูจักธงของ

ประเทศเพื่อนบาน ทําใหเราเขาใจถึงความเปนมาของประเทศนั้นๆ ดีขึ้น

จุดประสงคการเรียนรู

 ๑. บอกความหมายของธงลูกเสอืประจาํจงัหวดัและธงคณะลูกเสอืแหงชาตไิด 

 ๒. บอกลักษณะของธงลูกเสือประจําจังหวัดและธงคณะลูกเสือแหงชาติได

 ๓. บอกช่ือของธงประเทศตางๆ ได

 ๔. บอกลักษณะของธงประเทศตางๆ ได

 ๕. รูจักที่ตั้ง เขียนภาพธงชาติประเทศตางๆ จํานวน ๘ ประเทศ ได

สาระการเรียนรู

 ๑. ธงคณะลูกเสือแหงชาติ

 ๒.  ธงลูกเสือประจําจังหวัด

 ๓.  ธงประเทศตาง ๆ จํานวน ๘ ประเทศ

๓๙



ธงลูกเสือประเภทตางๆ

ธงลูกเสือแบงออกเปน ๔ อยาง ดังตอไปนี้ 

 ๑.  ธงคณะลูกเสือแหงชาติ 

 ๒.  ธงลูกเสือจังหวัด 

 ๓.  ธงประจํากลุมหรือกองลูกเสือ 

 ๔.  ธงประจําหมูลูกเสือ

ธงประจําหมูลูกเสือ

 ธงประจําหมูลูกเสือ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหนังสือการลูกเสือ สําหรับ

เดก็ชาย ตามขอ ๓๑๐ แหงขอบงัคบัคณะลกูเสือแหงชาตวิาดวยการปกครอง หลกัสตูร

และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยหมูลูกเสือสํารอง ตั้งชื่อหมูเปนสีตาง ๆ เชน 

แดง เขียว  เหลือง  นํ้าเงิน ฯลฯ

ลักษณะและสวนประกอบของธงประจําหมูลูกเสือ

 ธงประจําหมูลูกเสือ มีลักษณะเปนผา รูปสามเหลี่ยมดานเทามีความยาว         

ดานละ ๓.๘ เซนติเมตร ติดที่แขนเสื้อใตตะเข็บไหลดานซาย ๑ เซนติเมตร จัดให           

มุมแหลมขึ้น

๒๐



 ธงประจําหมูลูกเสือ มีลักษณะเปนผาสีเหลือง ขนาด ๙๐ x ๖๐ เซนติเมตร 

มีครุยสีเขียวยาว ๘ เซนติเมตร สามดาน ตรงกลางมีตราคณะลูกเสือแหงชาติสีเขียว

ขนาด ๔๐ x ๒๕ เซนติเมตร ใตตราบอกช่ือกลุมหรือกองลูกเสือ ตัวอักษรตัวพิมพ

ธรรมดา  สีเขียว ขนาดพองามยอดคันธงทําดวยโลหะเปนรูปวชิร สีเงิน

ธงลูกเสอืประจําจังหวัด

 เนื่องจากธงลูกเสือประจําจังหวัดเปนธงที่มีความสําคัญธงหนึ่ง ดังนั้นจึงได

กําหนดการใช เพื่อความเหมาะสมคือในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ          

วนัท่ี ๑ กรกฎาคมของทกุป แตละจงัหวดัจะทาํพธิทีบทวนคาํปฏญิาณของลกูเสอืและ

สวนสนามเคารพประธาน และนําธงลูกเสือประจําจังหวัดมารวมประกอบพิธีดวย           

แตไมตองคล่ีผาคลุมธง เคารพประธาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกป จะมีพิธีทบทวน

คําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั ผูถอืธงลกูเสอืประจาํจงัหวดัจะคลีธ่งออก และทําความเคารพ ดวยทาธง 

ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ธงประจํากลุมหรือกองลูกเสือ

๒๑



ลักษณะและสวนประกอบของธงลูกเสือประจําจังหวัด

 ธงลูกเสือประจําจังหวัด มีลักษณะพื้นเปนธงไตรรงค มีขนาดกวาง ๔๐ 

เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร ตรงกลางมีรูปวงกลมภายในพื้นสีเหลือง เสนผาน

ศูนยกลาง ๒๗ เซนติเมตร มีขอบสีดํา ๒ ขอบซอนกัน ขอบนอกกวาง ๒ เซนติเมตร 

ขอบใน ๑ เซนติเมตร ขอบนอกและขอบในหางกัน ๒ เซนติเมตร ตรงก่ึงกลางวงกลม 

มีตราคณะลูกเสือแหงชาติและนามจังหวัดท่ีไดรับพระราชทานเปนอักษรสีดําอยูใต

เคร่ืองหมาย 

ธงคณะลูกเสือแหงชาติ

 ธงประจําคณะลูกเสือแหงชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๗ 

พระราชทาน เมือ่วนัที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓  เนือ่งในโอกาสท่ีเสดจ็พระราชดําเนนิ

ทรงเปดคายชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ ๒ ณ พระราชอุทยานสราญรมย 

ลักษณะและสวนประกอบของธงคณะลูกเสือแหงชาติ

 ธงคณะลกูเสอืแหงชาต ิมลีกัษณะพ้ืนเปนธงไตรรงค ขนาดกวาง ๕๐ เซนตเิมตร 

และมีความยาว ๕๒ เซนติเมตร  ตรงกึ่งกลางมีตราธรรมจักร มีขนาดของขอบวงกลม

ดานบนและดานลางจรดขอบของแถบสีแดงเหมือนธงจังหวัด

ความหมายตางๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติธงคณะลูกเสือแหงชาติ

 สีเหลือง หมายถึง ศาสนา ขนาดของเสนผานศูนยกลางยาว ๓๒ เซนติเมตร 

๒๒



ธงชาติประเทศบรูไน

 ประเทศบรูไน (มลายู: Brunei) หรือ เนอการาบรูไนดารุซซาลาม (Negara 

Brunei Darussalam) เปนรัฐเอกราชบนเกาะบอรเนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ชายฝงทางดานเหนือจรดทะเลจีนใต พรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกลอม

รอบดวยรัฐซาราวักของมาเลเซียตะวันออก บรูไนเปนประเทศเดียวที่มีพื้นท่ีทั้งหมด

อยูบนเกาะบอรเนียว สวนพื้นที่ ๆ เหลือของเกาะถูกแบงเปนของประเทศมาเลเซีย

และอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนประกอบดวย ๒ สวนที่ไมติดกันคือดานตะวันตกและ

ดานตะวันออก โดยที่ประชากรรอยละ ๙๗ อาศัยอยูในสวนดานตะวันตก และมี

ประชากรเพียงประมาณ ๑๐,๐๐๐ คนที่อาศัยอยูในดานตะวันออก ซึ่งมีภูเขาเปน

จํานวนมาก และเปนที่ตั้งของเขตเติมบูรง เมืองหลวง คือ บันดารเซอรี เบอกาวัน          

เมืองทามัวรา และเซอเรีย

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศบรูไน

 ธงชาติประเทศบรูไน มีลักษณะพ้ืนสีเหลือง โดยมีแถบสีขาว และสีดํา                   

พาดตามแนวทแยงมุมจากดานคันธงจรดปลายธง ซึ่งแถบสีขาวอยูดานบน แถบสีดํา

อยูดานลาง ขณะที่กลางธงนั้น มีตราแผนดินของบรูไนประทับอยู 

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศบรูไน

 สีเหลือง หมายถึง กษัตริย  สีขาว และสีดํา หมายถึง มุขมนตรี 

 สาเหตุทีธ่งชาตบิรไูนใชสเีหลอืงสือ่ถงึกษตัรยินัน้ เนือ่งจากธงประจาํพระองค 

ของสุลตานแหงบรูไน ใชธงพื้นสีเหลือง

๒๓



ธงชาติประเทศเวียดนาม

 ประเทศเวียดนาม ตัง้อยูทางดานตะวนัออกของภมูภิาคเอเชยีและตะวนัออก

เฉียงใต ทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว ทิศตะวันตก          

เฉียงใตติดกับประเทศกัมพูชา สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใตและอาวTonkin 

ทิศใตติดกับอาวไทยเมืองหลวง คือ กรงุฮานอย 

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศเวียดนาม

 ธงชาติประเทศเวียดนาม มีลักษณะพื้นธงเปนสีแดงลวน ตรงก่ึงกลาง มีรูป

ดาว ๕ แฉก สเีหลอืงทอง เปนทีเ่ขาใจกนัทัว่ไปวาหมายถงึชนชัน้ตางๆ ในสงัคมเวยีดนาม 

คือ นักปราชญ ชาวนา ชางฝมือ พอคา และทหาร 

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศเวียดนาม

 สีแดง หมายถึง การตอสูเพื่อกูเอกราชของชาวเวียดนาม

 สเีหลือง หมายถึง ชาวเวียดนามอยางไรก็ตามภายหลังการรวมชาติเวยีดนาม

 ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ความหมายในธง ไดมีการอธิบายใหมในทางการเมืองวา  

สีแดง หมายถึง การปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ  ดาวสีทอง หมายถึง การชี้นําของ

พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม

๒๔



ธงชาติประเทศลาว

 ประเทศลาวเปนประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตัง้อยูบนใจกลาง

ของคาบสมุทรอินโดจีน เปนประเทศท่ีไมมทีางออกสูทะเล เนือ่งดวยตลอดแนวชายแดน

ของประเทศลาว ลอมรอบดวยชายแดนของประเทศเพื่อนบาน ๕ ประเทศ ทิศเหนือ 

ติดกับประเทศจีน ทิศตะวันออก ติดกับประเทศเวียดนาม ทิศใต ติดกับประเทศไทย 

และประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตก ติดกับประเทศไทย และประเทศพมา เมืองหลวง 

คือ นครหลวง เวียงจันทน

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศลาว

 ธงชาติประเทศลาว มีลักษณะผืนธงแบงตามแนวยาวออกเปน ๓ สวน              

อยูกึ่งกลาง ขณะที่แถบดานนอกทั้ง ๒ ดาน มีสีแดง และกวางร้ิวละ ๑ สวน 

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศลาว

 สีแดง หมายถึง เลือดแหงการตอสูเพื่ออิสรภาพของชาวลาว

 สีนํ้าเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณของชาติ

 พระจันทรสีขาว หมายถึง เอกภาพของชาติ

๒๕



ธงชาติประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

 ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา หรอืพมา เปนรฐัเอกราชเอเชียตะวนัออก 

เฉียงใต มพีรมแดนติดกบัอนิเดยี บงักลาเทศ จนี ลาว และไทย หนึง่ในสามของพรมแดน

พมามคีวามยาว ๑,๙๓๐ กโิลเมตรเปนแนวชายฝงตามอาวเบงกอล และทะเลอนัดามนั 

ดวยพื้นที่ ๖๗๖,๕๗๘ ตารางกิโลเมตร ประเทศพมาเปนประเทศที่ใหญเปนอันดับที่ 

๔๐ เมืองหลวง คือ เนปดอว

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

 ธงชาติประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มลีกัษณะแบงตามความยาว

ออกเปน ๓ สวน และมีความกวางเทา ๆ กัน โดยแตละสวน มีสีที่แตกตางกัน ไลจาก 

บนลงลาง คือ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง ขณะท่ีกึ่งกลางธงมีรูปดาว  ๕ แฉก สขีาว

ขนาดใหญ  

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศเมียรมาร

 สีเขียว หมายถึง สันติภาพ วามสงบ และความอุดมสมบูรณของพมา

 สีเหลือง หมายถึง ความสามัคคี

 สีแดง หมายถึง ความกลาหาญ ความเขมแข็ง เด็ดขาด

๒๖



ธงชาติประเทศกัมพูชา

 ประเทศกัมพูชา หรือก็อมปุเจยี ชือ่อยางเปนทางการวา ราชอาณา จกัรกัมพชูา 

หรอืพระราชอาณา จกัรกอ็มปุเจยี เปนประเทศต้ังอยูในสวนใตของคาบสมุทรอนิโดจนี 

ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต มพีืน้ที ่๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร มพีรมแดนทิศตะวนัตก 

ติดตอกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต

ติดกับเวียดนาม เมืองหลวง คือ พนมเปญ

ลักษณะและสวนประกอบของธงชาติประเทศกัมพูชา

 ธงชาติประเทศกัมพูชา มีลักษณะผืนธงแบงตามแนวยาวเปน ๓ ริ้ว โดยริ้ว

ตรงกลางจะเปนสแีดง กวาง ๒ สวน มรีปูปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาว อยูบรเิวณ

กึ่งกลาง ขณะที่ริ้วดานนอกทั้ง ๒ ดาน มีสีนํ้าเงิน และกวางร้ิวละ ๑ สวนเทา ๆ กัน 

ความหมายตาง ๆ ของสีและสัญลักษณในธงชาติประเทศกัมพูชา

 สีนํ้าเงิน หมายถึง กษัตริย

 สีแดง หมายถึง ชาติ

 สวนปราสาทนครวัดสีขาว หมายถึง สันติภาพ
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