
แนวปฏิบัตเิกีย่วกบัการชุมนุมรอบกองไฟ 
 
 การใหลู้กเสือมาประชุมพร้อมกนัรอบกองไฟในเวลากลางคืนในระหวา่งท่ีไปอยูค่่ายพกัแรมหรือใน
ระหว่าง การฝึกอบรมท่ีตอ้งคา้งคืนนั้น เป็นกิจกรรมพิเศษอย่างหน่ึงของลูกเสือซ่ึง ลอร์ดเบเดน โพเอลล ์            
ได้เป็นผูริ้เร่ิมน ามาใช้ในการน าเด็กซ่ึงอาจเรียกว่าเป็นลูกเสือรุ่นแรกของโลก  ไปอยู่ค่ายพกัแรม ท่ีเกาะ 
บราวน์ซี  ประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) การชุมนุมรอบกองไฟเช่นวา่น้ี ในภาษาองักฤษ
เรียกวา่ Camp Fire  ในภาษาไทยเดิมมกัเรียกกนัวา่ การเล่นหรือการแสดงรอบกองไฟ  ซ่ึงความจริงการเล่น
หรือการแสดงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการชุมนุมรอบกองไฟ  อนัอาจกล่าวได้ว่าเป็นบทเรียนหรือวิธีการ
ฝึกอบรมลูกเสืออยา่งหน่ึง 
 
๑.  ความมุ่งหมายของการชุมนุมรอบกองไฟ 
 การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุ่งหมายส าคญัอยู ่๕ ประการ คือ 
 (๑) เพื่อเป็นการฝึกอบรมในตอนกลางคืน ดงัท่ี บี-พี ไดใ้ชเ้ป็นหลกัในการฝึกอบรมเด็กท่ีไปอยูค่่าย
พกัแรม ณ เกาะบราวน์ซี และไดใ้ช้เป็นแบบในการเรียบเรียงหนงัสือเร่ือง Scouting for Boys (การลูกเสือ
ส าหรับเด็กชาย)  
 (๒) เพื่อให้ลูกเสือไดร้้องเพลงร่วมกนั หรือแสดงกิริยาอาการอย่างเดียวกนั เป็นการปลุกใจหรือ
เปล่ียนอารมณ์ใหเ้กิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ภายหลงัท่ีไดป้ฏิบติังานในเวลากลางวนัมาแลว้ 
 (๓) เพื่อใหลู้กเสือแต่ละหมู่ไดมี้โอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ  เป็นการส่งเสริมความสามคัคีของ
หมู่ กบัใหลู้กเสือแต่ละคนในหมู่รู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และกลา้แสดงออกในท่ีประชุมโดยไม่เกอ้เขิน 
 (๔) ในบางกรณี อาจใช้เป็นโอกาสส าหรับประกอบพิธีส าคัญ เช่น แนะน าให้ลูกเสือรู้จัก
ผู ้อ  านวยการลูกเสือจังหวดั หรือเจ้าหน้าท่ีคนใหม่ แขกส าคัญท่ีมาเยี่ยม  มอบเคร่ืองหมายวูดแบดจ ์
เคร่ืองหมายตอบแทน เขม็สมนาคุณ หรือประกาศนียบตัรต่างๆ  เป็นตน้ 
 (๕) ในบางกรณีอาจเชิญบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน ตลอดจนชาวบา้นให้มาร่วมการชุมนุมรอบกองไฟ 
เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมกิจการลูกเสือ 
 ท่ีแลว้มาเราแปลค าวา่ Camp Fire วา่การเล่นหรือการแสดงรอบกองไฟซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการ
ชุมนุมรอบกองไฟเท่านั้น  ต่อไปเราเรียกการประชุมในเวลากลางคืนวา่ “การชุมนุมรอบกองไฟ” โดยจดัให้มี
การแสดง หรือ การเล่นรอบกองไฟตามสมควรแก่กรณีและในเวลาอนัเดียวกนั  เราอาจใชก้ารชุมนุมรอบกอง
ไฟเพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ดว้ย 
 
 
 



๒.  บริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ 
 ค่ายลูกเสือทุกแห่งควรมีบริเวณส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ บริเวณเช่นวา่น้ีควรอยู่ท่ีมุมหน่ึงของ
ค่าย มีตน้ไมเ้ป็นฉากหลงั ไม่ใช้เพื่อประโยชน์อยา่งอ่ืนในเวลากลางวนั และควรอยู่ห่างจากท่ีพกัพอสมควร  
ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกเสือจ าเป็นตอ้งเดินจากท่ีพกัไปยงับริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ  และตอ้งเดินกลบัเม่ือการ
ชุมนุมเลิกแลว้ ส่วนการท่ีเสนอแนะวา่บริเวณการชุมนุมรอบกองไฟควรมีตน้ไมเ้ป็นฉากหลงันั้น เป็นเพราะ
ในระหวา่งการชุมนุมรอบกองไฟยอ่มจะมีการร้องเพลงหมู่เป็นส่วนใหญ่  และการร้องเพลงกลางแจง้ถา้ไม่มี
ฉากหลงั เช่น การร้องเพลงกลางทุ่งท่ีไม่มีตน้ไมเ้ลย ถึงแมจ้ะร้องเพลงไพเราะอยา่งไรก็ตามยอ่มไม่ไดผ้ลดี
เท่าท่ีควร  แต่ถา้มีตน้ไมเ้ป็นฉากหลงัจะท าใหบ้รรยากาศดีข้ึน และจะท าใหก้ารร้องเพลงไดผ้ลดียิง่ข้ึนดว้ย 
 อน่ึง ในการเลือกสถานท่ีส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟน้ี ถา้สามารถหาท่ีเป็นแอ่งให้ลูกเสือท่ีนัง่อยู่
เหนือกองไฟเล็กน้อยจะดีมาก  เช่น ในบริเวณท่ีมีเนินอาจจดัท าบริเวณการแสดงและกองไฟอยู่ตอนล่าง    
ส่วนลูกเสือให้นั่งอยู่บนเนิน นอกจากน้ีเคยมีผูจ้ดัท าบริเวณการแสดงและกองไฟให้อยู่บนเกาะ มีคูน ้ า
ลอ้มรอบ ผูช้มนัง่อยูริ่มคูอีกดา้นหน่ึง สะพานขา้มคูท าดว้ยไมแ้บบสะพานชัว่คราว ปรากฏวา่สถานท่ี ชุมนุม
รอบกองไฟเช่นวา่น้ีใชก้ารไดดี้อยา่งยิ่ง  การชุมนุมรอบกองไฟน้ีถา้ไม่สะดวก เช่น ฝนตกหรือมีเหตุผลพิเศษ
จะจดัภายในอาคารและใชท่ี้อ่ืนแทนได ้
 
๓.  กองไฟและการจัดทีน่ั่งรอบกองไฟ 
 กองไฟท่ีก่อดว้ยไมจ้ริงในปัจจุบนัน้ี  เร่ืองส่ิงแวดลอ้มก าลงัมีปัญหาต่อมนุษยโลก จึงไม่สนบัสนุน 
ควรท่ีจะใช้ไฟอย่างอ่ืนแทน แต่ถ้าบางกรณีท่ีจะใช้กองไฟจากฟืน ให้พิจารณาเศษไม้ท่ีทิ้งไวโ้ดยไม่ใช้
ประโยชน์ก็คงอนุโลมได ้ ถา้เป็นกองไฟจริงจะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีประจ ากองไฟและผูช่้วย   มีหนา้ท่ีก่อไฟให้
เรียบร้อยก่อนท าพิธีเปิด คือ จุดให้ไฟติดและจะต้องคอยดูแลกองไฟให้สว่างพอสมควรอยู่ตลอดเวลา             
โดยเตรียมฟืนและน ้าส ารองเอาไว ้คือ ถา้ไฟชกัมอดลงจะตอ้งเติมฟืนลงไป  และถา้ไฟลามมากหรือกระเด็น
ออก  ก็ตอ้งพรมน ้ าลงไป  ส าหรับในกรณีน้ีเม่ือจบการชุมนุมรอบกองไฟผูเ้ขา้ร่วมการชุมนุมรอบกองไฟ 
และเจา้หนา้ท่ีประจ ากองไฟจะตอ้งออกจากบริเวณไปอยา่งเงียบๆ  ภายหลงัอีกสักครู่เจา้หนา้ท่ีประจ ากองไฟ
และผูช่้วยตอ้งหวนกลบัมาท่ีบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟอีกคร้ังหน่ึง  เพื่อจดัการกบักองไฟให้เรียบร้อย  
ยิง่กวา่นั้นในตอนเชา้มืดวนัรุ่งข้ึน เจา้หนา้ท่ีประจ ากองไฟตอ้งมาดูแลสถานท่ีอีกคร้ังหน่ึงให้สะอาดเรียบร้อย   
ไม่ใหมี้เศษไมห้รือเถา้ถ่านเหลืออยู ่
 เร่ืองการท าความสะอาดบริเวณการชุมนุมรอบกงไฟน้ี  ไม่ควรถือว่าเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย แต่ควรถือว่า
เป็นบทเรียนอนัส าคญัในการฝึกอบรมลูกเสือส่วนหน่ึง 
 ในทางปฏิบติัเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีประจ ากองไฟน้ี ควรมอบหมายลูกเสือหมู่หน่ึงหรือมากกว่าให้ท า
หนา้ท่ีหมู่ลูกเสือบริการ เพื่อดูแลกองไฟและปฏิบติัหนา้ท่ีต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 



 การจดัท่ีนั่งรอบกองไฟนั้น   ควรจดัให้เป็นรูปวงกลมหรือเกือกมา้ ให้กองไฟอยู่ตรงกลาง มีท่ีนั่ง
พิเศษส าหรับประธาน  ผูติ้ดตาม และผูม้าร่วมงานซ่ึงตอ้งจดัไวท้างดา้นเหนือลม ท่ีนัง่ของประธานเป็นท่ีนัง่
เด่ียว ตั้งอยูล่  ้าหนา้ท่ีนัง่ของผูติ้ดตาม ๒ คน ซ่ึงนัง่อยูด่า้นขวาและดา้นซ้ายใกลก้บัประธาน  ส าหรับท่ีนัง่ของ
ผูม้าร่วมงาน ใหจ้ดัอยูด่า้นหลงัของประธานและผูติ้ดตาม ส่วนผูร่้วมการแสดง โดยปกติให้นัง่เรียงตามล าดบั
หมู่เหมือนการประชุมรอบเสาธงตอนเช้า  การแต่งกายให้แต่งตามเน้ือเร่ืองท่ีจะแสดง ไม่ตอ้งมีผา้ผูกคอ           
ป้ายช่ือ  เพื่อเป็นท่ีสังเกตใหน้ายหมู่ น าธงหมู่ไปดว้ย 
 
๔.  การเตรียมการก่อนเร่ิมการชุมนุมรอบกองไฟ 
 (๑) คณะผูใ้ห้การฝึกอบรมจะตอ้งปรึกษาหารือกนัเพื่อก าหนดว่า ในการชุมนุมรอบกองไฟนั้นจะมี
กิจกรรมอะไรบ้าง  จะให้ผูใ้ดเป็นเจา้หน้าท่ีประจ ากองไฟ   ผูใ้ดเป็นพิธีกรและจะเชิญผูใ้ดเป็นประธาน            
ถ้าเป็นการอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสือตามธรรมดา  โดยปกติผูก้  ากับลูกเสือท่ีพาลูกเสือไปอยู่ค่ายพกัแรม
นัน่เองจะท าหนา้ท่ีประธาน  และให้รองผูก้  ากบัลูกเสือหรือลูกเสือคนใดคนหน่ึงท่ีมีความรู้ความสามารถท า
หนา้ท่ีพิธีกร 
 (๒) พิธีกร  คือ ผูน้ าในการชุมนุมรอบกองไฟ  มีหน้าท่ีในการน าประธานมาสู่ท่ีชุมนุม  ประกาศ
ล าดบัก าหนดการต่างๆ  เป็นผูน้ าหรือมอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นผูน้ าในการร้องเพลง  และในการให้ลูกเสือแสดง
กิริยาอาการต่างๆ   เพื่อเป็นการเปล่ียนอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ  ในการน้ีพิธีกรควรท า
รายละเอียดส าหรับตนเองไวว้่า  จะให้ผูใ้ดท าอะไร  เช่น จะให้ร้องเพลงอะไร  หรือจะร าวงโดยร้องเพลง
อะไร ดงัน้ีเป็นตน้ 

ในการเลือกเพลงท่ีจะน ามาใชน้ั้น  ควรเลือกเพลงท่ีทุกคนร้องได ้ เม่ือเร่ิมเปิดการชุมนุมใชเ้พลงปลุก
ใจหรือเพลงท่ีมีจงัหวะหรือเน้ือเพลงย ัว่ยใุหดี้  เช่น เพลง “ไทยรวมก าลงัตั้งมัน่” เพลง “แหลมทอง” เพลง “รัก
เมืองไทย” 
 ตอนทา้ยของการชุมนุม  หลงัจากจบทุกรายการแลว้  ก่อนท่ีจะเชิญประธานในพิธีกล่าวปิด ให้เป็น
เพลงจงัหวะชา้ เป็นคติ  เพลงลา  ซ่ึงผูร่้วมชุมนุมส่วนใหญ่ร้องได ้ เช่น สร้อยเพลง   ลาวดวงเดือน  ฯลฯ  โดย
ไม่ใชเ้คร่ืองขยายเสียงและเคร่ืองดนตรีใดๆ  เป็นการสร้างบรรยากาศให้ซาบซ้ึงตรึงใจ  โนม้นา้วให้มีอารมณ์
ท่ีจะไดฟั้งการกล่าวปิดของประธานในพิธี 
 (๓) เม่ือไดก้ าหนดให้มีการชุมนุมรอบกองไฟ  เวลาใด    ตอ้งนดัหมายให้ทุกคนไปถึงท่ีชุมนุมและ
นัง่ตามท่ีใหเ้รีบบร้อยก่อนเวลาประมาณ ๑๐ นาที หมู่บริการจุดไฟก่อนท่ีจะเชิญประธานเขา้มาในพิธี  พิธีกร
แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ประธานและผูติ้ดตามเป็นใคร  แลว้ออกไปเชิญประธานเขา้มายงับริเวณการชุมนุม
รอบกองไฟ 
 พิธีกร ตอ้งนดัหมายเวลาท่ีประธานจะเดินทางไปถึงบริเวณรอบนอกสถานท่ีชุมนุมเวลาใด  ทบทวน
ซกัซอ้มการปฏิบติัมีขั้นตอนอยา่งใด  ผูติ้ดตามประธานจะปฏิบติัอยา่งไร  ยืนอยูต่รงไหน  เม่ือประธานกล่าว
เปิดแลว้จะร้องเพลงก่ีเพลง  เพลงอะไรบา้ง 



 (๔) ในการชุมนุมรอบกองไฟ ถือวา่เป็นบทเรียนบทหน่ึง  ฉะนั้น ในขณะมีการชุมนุมรอบกองไฟจึง
มีขอ้ก าหนดวา่ทุกคนท่ีร่วมอยูใ่นการชุมนุมรอบกองไฟ “ห้ามสูบบุหร่ี” หากงดไม่ไดจ้ริงๆ ให้หลบออกไป
สูบนอกท่ีชุมชนไดช้ัว่คราว 
 พิธีกรหรือผูบ้รรยาย จะตอ้งช้ีแจงนดัหมายการปฏิบติัขั้นตอนมอบงานใหรั้บผดิชอบวา่ 
 - การแสดงให้แสดงเป็นหมู่  ให้ทุกคนในหมู่มีโอกาสแสดงโดยทัว่กนั  ใช้เวลาหมู่ละประมาณ              
๘ -๑๐ นาที โดยปกติ ให้ส่งเร่ืองต่อพิธีกรก่อนเวลานดัหมายแสดงไม่น้อยกวา่ ๑ ชัว่โมง  เพื่อพิธีกรจะไดมี้
เวลาจดัก าหนดการใหเ้หมาะสม 
 - เร่ืองท่ีควรแสดงคือเร่ืองสนุกขบขนั ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวติัศาสตร์ และเร่ืองท่ีเป็นคติ
เตือนใจต่างๆ ส่วนเร่ืองท่ีไม่ควรแสดงคือ  เร่ืองไร้สาระ  เช่น ผีสาง เร่ืองลามก อนาจาร เร่ืองเสียดสีสังคม
หรือบุคคล  เร่ืองเก่ียวกบัการเมืองหรือเร่ืองลอ้เลียนศาสนา  เป็นตน้ 
 - เพลงประจ าหมู่ ใหแ้ต่ละหมู่แต่งเพลงประจ าหมู่ใหมี้ช่ือหมู่เน้ือร้องเป็นการสร้างสรรค ์เช่น เป็นคติ
ปลุกใจ ความรัก  ความสามคัคี  ระเบียบ วนิยั  เพื่อท่ีจะร้องก่อนการแสดงของหมู่ 
 - การจดัสถานท่ีชุมนุม  การท าสลาก  ท าพวงมาลยั ก่อกองไฟ และดูแลตามปกติเป็นหน้าท่ีของ           
หมู่บริการประจ าวนั และหมู่บริการท่ีพน้หนา้ท่ีในวนันั้นแบ่งหนา้ท่ีกนัท า 
 
๕.  พธีิเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ 
 เม่ือประธานเขา้มาในบริเวณการชุมนุมรอบกองไฟ  พิธีกรสั่งให้ทุกคนตรงดว้ยค าวา่ “ทั้งหมด-ตรง” 
หรือ  กอง-ตรง หรือ แพค-ตรง  แลว้ ประธานจะหยุดรับการเคารพแล้วเดินไปยืนหน้ากองไฟ  ยกมือขวา
แสดงรหัสของลูกเสือชูข้ึนไปขา้งหน้าประมาณ ๔๕ องศา  กล่าวขอ้ความท่ีเป็นมงคลและกล่าวในตอน
สุดทา้ยวา่ “ขา้พเจา้ขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บดัน้ี”  และคงยืนอยู ่ณ ท่ีเดิมจนจบเพลงท่ีไดรั้บทราบ
จากการนดัหมายของพิธีกรแลว้จึงกลบัไปยงัท่ีนัง่ 
 ในตอนน้ีผูติ้ดตามประธานและผูร่้วมงาน  ตลอดจนเจา้หน้าท่ีบางคนอาจเดินตามประธานเขา้มา     
ทุกคนเขา้ไปยนืยงัท่ีของตนขณะท่ีประธานหยดุรับการเคารพ มีประธานแต่ผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีเดินตรงเขา้ไปใกล้
กองไฟ เม่ือประธานกลบัมานัง่ยงัท่ีนัง่ซ่ึงจดัไว ้ทุกคนนัง่ลง 
 เม่ือประธานกล่าวในตอนสุดทา้ยว่า “ขา้พเจา้ขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บดัน้ี” พิธีกรให้
สัญญาณใหทุ้กคนร้องเป็นเสียงไฟลุกวา่  “ฟู่ ๆ” ๓ คร้ัง 
 พิธีกรน าร้องเพลง ๑ หรือ ๒ เพลง เช่นเพลงสยามมานุสติ  เพลงสดุดีมหาราชา  เป็นตน้ 
 เม่ือเพลงจบประธานกลบัไปนัง่แลว้  ใหทุ้กคนนัง่ลง 
 
 
 
 



 หมู่บริการจะน าพวงมาลยัและพุม่สลากช่ือของหมู่ส าหรับประธานจบัล าดบัการแสดงไปให้ประธาน 
โดยใหมี้ขบวนแห่ น าโดยหมู่บริการท่ีจดัท าพวงมาลยัและพุม่สลาก  ทั้งหมู่เป็นตน้ขบวน ถา้จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
มีจ านวนนอ้ยใหห้มู่อ่ืนๆเขา้ร่วมดว้ย  แต่ถา้มีจ  านวนมากก็ไม่จ  าเป็น  จะท าให้เกิดการสับสน ตน้ขบวนให้ยืน
อยูด่า้นหนา้ขา้งขวาของผูเ้ป็นประธาน  คนท่ีถือพวงมาลยัยืนทางขวา  คนถือพุ่มสลากยืนทางซ้าย ขบวนเร่ิม
ออกเดินเม่ือพิธีกรเร่ิมร้องเพลง การเดินให้เวียนขวาครบ ๓ รอบ  ผูถื้อพวงมาลยัและพุ่มสลากยืนตรงหน้า
ประธาน ทุกคนในขบวนกลบัเขา้นัง่ท่ีเรียบร้อย ผูถื้อพวงมาลยัมอบให้ประธานเป็นคนแรก  คนถือพุ่มสลาก
มอบทีหลงั  เสร็จแลว้กลบัท่ีนัง่ 
 
๖.  ล าดับการชุมนุมรอบกองไฟ 
 พิธีกรเป็นผูป้ระกาศก าหนดการชุมนุมรอบกองไฟตามล าดบั  ในขั้นแรกก่อนมีการแสดงของหมู่ 
พิธีกรอาจน าหรือให้ผูอ่ื้นน าร้องเพลงอีก ๑ หรือ ๒ เพลง  เช่น เพลงประจ าจงัหวดั  เพลงสถาบนั เพลงรัก
เมืองไทย หรือเพลงความฝันอนัสูงสุด  เป็นตน้  แลว้จึงไปขอใหป้ระธานจบัสลากวา่จะใหห้มู่ใดแสดงก่อน 
 หมู่ใดจะแสดงให้นายหมู่ยืนข้ึน (อยู่กับท่ีไม่ตอ้งออกมายืนตรงหน้าประธาน) โดยสั่งว่า “หมู่
..(กลุ่ม)..ตรง” นายหมู่ท  าวนัทยหตัถ ์(ถา้มีไมพ้ลองหรือไมง่้ามท าวนัทยาวุธ) แต่เพียงผูเ้ดียว จากนั้นร้องเพลง
ประจ าหมู่  เ ม่ือร้องเพลงประจ าหมู่จบจึงเร่ิมแสดง  เ ม่ือแสดงจบให้กลับไปยืนท่ีเดิมและสั่งอีกว่า 
“หมู…่(กลุ่ม)..ตรง” นายหมู่ท  าความเคารพเช่นเดิม 
 เม่ือการแสดงของหมู่จบลง พิธีกรจะขอใหใ้ครคนหน่ึงกล่าวน าชมเชยแบบลูกเสือ (YELL) ประกอบ
ท่าทางให้แก่หมู่ท่ีแสดง  เพื่อเป็นการแสดงความพอใจและขอบคุณผูแ้สดง  ด้วยถ้อยค าหรือท่าทางท่ี
สร้างสรรค์  ๓ คร้ัง หลงัจากนั้นหมู่แสดงตอ้งกล่าวตอบสั้นๆ ๑ คร้ัง  คร้ันแลว้พิธีกรก็ด าเนินการต่อไปตาม
ก าหนดการและจดัใหมี้การแสดงของหมู่ต่างๆ ตามล าดบั 
 เม่ือการแสดงของหมู่หน่ึงจบแล้ว ก่อนจะให้เร่ิมการแสดงของหมู่ต่อไป  พิธีกรอาจน าร้องเพลง 
หรือการเปล่ียนอิริยาบถมาสลบัเป็นตอนๆ ตามท่ีเห็นสมควร หรือจะใหผู้ใ้ดน าแทนก็ไดโ้ดยตกลงกนัไวก่้อน 
 เม่ือจบการแสดงของทุกหมู่ตามท่ีก าหนดไวแ้ล้ว  พิธีกรจะน าร้องเพลงท่ีมีจังหวะช้าๆ และมี
ความหมายแก่มวลสมาชิก เช่น เพลงสร้อยเพลงหรือเพลงลาวดวงเดือน ๑ จบ จากนั้นพิธีกรจะเชิญประธาน
ออกไปกล่าวเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ และกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ไม่ตอ้งยกมือข้ึนแสดงรหสั 
  เม่ือประธานกล่าวในตอนสุดทา้ยวา่ “ขา้พเจา้ขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บดัน้ี” 

พิธีกรสั่ง “กอง-ตรง” ใหทุ้กคนยนืข้ึนจบัมือกนัเป็นวงกลม (มือขวาทบัมือซา้ย) แลว้ร้องเพลงสามคัคี
ชุมนุม  เม่ือจบเพลงสามคัคีชุมนุมแลว้  หมู่บริการน าสวดมนต ์ แลว้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี     จากนั้น
ทุกคนแยกยา้ยกนัออกนอกบริเวณ  กลบัท่ีพกัอยา่งสงบโดยไม่ส่งเสียงเอะอะ  ส่วนหมู่บริการ  จะกลบัมาดบั
ไฟและท าความสะอาด  ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 
 



๗.  การเปลีย่นอริิยาบถของผู้เข้าชุมนุม 
 ในการชุมนุมรอบกองไฟ การเปล่ียนอิริยาบถของผูเ้ขา้ชุมนุมให้สนุกสนานร่าเริงเป็นเร่ืองส าคญั 
เพราะมิฉะนั้นผูเ้ขา้ชุมนุมอาจจะรู้สึกเบ่ือและง่วงเหงาหาวนอน  การเปล่ียนอิริยาบถของผูเ้ขา้ชุมนุมน้ีอาจท า
ไดห้ลายวธีิ ตามแต่โอกาสอนัเหมาะสม  และเป็นหนา้ท่ีของพิธีกรท่ีจะตอ้งเป็นผูน้ าหรือมอบหมายให้ผูรู้้คน
ใดคนหน่ึงเป็นผูน้ า เช่น น าให้ร้องเพลง  น าให้แสดงกิริยาอาการต่างๆ  ท่ีขบขนัหรือปลุกให้ต่ืน เช่น ให้ร้อง
เพลง “หากวา่เราก าลงัสบาย จงตบมือพลนั”  หรือจดัให้มีการร าวงหรือน าตบมือเป็นจงัหวะ  แลว้ให้ผูอ่ื้น       
ตบตาม ฯลฯ 
 
๘.  เมื่อมีผู้มาเยีย่มเยยีน 
 ในกรณีท่ีจะมีบุคคลมาเยีย่มเป็นหนา้ท่ีพิธีกรจะจดัท่ีนัง่อนัเหมาะสมให ้ และขอทราบความประสงค ์
แลว้จดัให้น าส่ิงของมอบให้ในระหว่างจบการแสดงของหมู่หน่ึงหมู่ใด โดยมอบให้กบัประธานในพิธีซ่ึง
ประธานอาจรับไว ้ แลว้ใหผู้แ้ทนของหมู่รับต่อไป  พิธีกรจดัใหมี้ผูแ้ทนกล่าวชมเชยตามแบบลูกเสือ   

 
หมายเหตุ 

๑.  เพลงประจ าหมู่ท่ีใชร้้องใหมี้เน้ือร้องระบุช่ือหมู่/กลุ่ม มีสาระ,  ปลุกใจ,  เป็นคติ 
๒.  เร่ืองท่ีจะแสดง  ควรเป็นเร่ืองเป็นคติเตือนใจ,  ประวติัศาสตร์  ปลุกใจใหรั้กชาติ  ส่งเสริม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี,  สนุกสนาน 
๓.  ไม่ควรแสดงเร่ืองไร้สาระ,  เสียดสีบุคคล,  เร่ืองการเมือง,  ผสีาง  ลามก  อนาจาร  ลอ้เลียน 

ศาสนา 
๔.  หา้มใชอ้าวธุจริงหรือของมีคมมาประกอบการแสดง 
๕.  หา้มสูบบุหร่ีในขณะนัง่อยูใ่นบริเวณชุมนุม 
๖.  หา้มด่ืมของเมา  รวมทั้งน ามาใชป้ระกอบการแสดง 
๗.  ไม่ควรแตะตอ้งหรือน าส่ิงของขา้มกองไฟหรือใชก้องไฟประกอบการแสดงในทางไม่ 

เหมาะสม 
๘.  ใหน้ายหมู่น าธงหมู่มาดว้ย  เม่ือสั่งใหทุ้กคน  “ตรง”  นายหมู่ท  าวนัทยา-วธุ  และเรียบ-อาวธุ  เม่ือ

สั่งพกั 
 
 
 
 
 



ตวัอย่างค ากล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ 
 

๑.  ด้วยจิตใจอนัดีและสปิริตอนัสูงของลูกเสือท่ีมาชุมนุม ณ กองไฟน้ี จากทิศเหนือ   ทิศใต ้              
ทิศตะวนัออก  ทิศตะวนัตก  ขา้พเจา้ขอเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายจงมาเป็นสักขีพยานในการชุมนุมรอบกอง
ไฟน้ี  จงน าโชคดีมาสู่ท่าน  และขอให้กิจการลูกเสือจงเจริญรุ่งโรจน์เหมือนแสงไฟอนัรุ่งโณจน์  ส่ิงไม่ดีไม่
งามทั้งหลายขอจงมอดไหมเ้ป็นเถา้ถ่านในกองไฟน้ี  พี่นอ้งลูกเสือทั้งหลาย  บดัน้ีถึงเวลาแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิด
ชุมนุมรอบกองไฟ ณ บดัน้ี 
 

๒. จากแสงไฟท่ีลุกโชติช่วงอยู ่ณ บดัน้ี  เปรียบประดุจกิจการของลูกเสือท่ีรุ่งโรจน์ ส่วนเถา้ถ่านท่ี
มอดดบัเหมือนกบัส่ิงท่ีเราท าผิดพลาดไวข้อให้สลายไป  ถึงเวลาแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ  
ณ บดัน้ี 
 

๓. ขอเดชะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในสากลโลก  จงดลบนัดาลใหกิ้จการลูกเสือเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆข้ึนไปทั้ง 4 ทิศ  
ดุจเปลวเพลิง ท่ีส่องแสงสว่างรุ่งโรจน์อยู่น้ี  บดัน้ีเป็นวาระฤกษ์อนัควรเปิดการชุมนุมรอบกองไฟแล้ว  
ขา้พเจา้ขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ   
 

๔. ท่ามกลางกองไฟอนัรุ่งโรจน์ท่ีอยูต่รงหนา้เราน้ี เปรียบเหมือนแสงสวา่งแห่งวิญญาณและความ
รุ่งเรืองของกิจการลูกเสือ  ส่วนความชัว่ร้ายอนัจะพึงเกิดข้ึนกบักิจการของคณะลูกเสือ ขอให้สลายหมดส้ิน
ไปเหมือนกบัเถ้าถ่านของกองไฟ  ท่ีก าลงัจะมอดดบัไป  ณ  บดัน้ี ถึงเวลาแล้ว  ขา้พเจา้ขอเปิดการชุมนุม        
รอบกองไฟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ 

 
ล าดับขั้นตอน 
 

1.  ลูกเสือพร้อมกนัท่ีบริเวณพิธีจดัชุมนุมรอบกองไฟ  
2.  นดัหมายแจง้ใหลู้กเสือทราบวา่ใครเป็นประธาน และผูติ้ดตาม 2 คน 

ช่ือ……..……ต าแหน่ง………….วฒิุทางลูกเสือ………… 
3.  เตรียมกองไฟใหเ้รียบร้อย  (นิยมจุดรอไวก่้อน) 
4.  เม่ือประธาน และผูติ้ดตาม มาถึง (แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือ)   พธีิกรส่ังตรง 
5.  ประธานเดินไปท่ีกองไฟ  แสดงรหสั (มือขวา เหยยีดข้ึน 45 องศา) แลว้กล่าวเปิด 
6.  ร้องเพลง  

- สยามมานุสติ 
- สดุดีมหาราชา  (ไม่มีดนตรีประกอบ) 
- อาจมีเพลงอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  

7.  ประธานกลบัเขา้ท่ีนัง่ 
8.  หมู่บริการน าแห่พวงมาลยั – พุม่ฉลาก (เวยีนขวา เร่ิมท่ีดา้นขวาของประธาน  เวยีนครบ 3 รอบ) 
9.  เร่ิมการแสดง จบัฉลาก 

- นายหมู่ท  าความเคารพ (นายหมู่สั่งตรง แลว้ท าวนัทยาหตัถค์นเดียว)  
อาจมีเพลงประจ าหมู่ 

10.  แสดงจบ กลบัเขา้ท่ี ท าความเคารพเหมือนเดิม 
11.  เชิญกล่าวชมเชย  
12.  ตอบรับค าชมเชย 
13.  อาจมีกิจกรรมอ่ืนๆสลบัตามสมควร เกม ,ร าวง, ปรบมือ 
14.  แสดงครบทุกหมู่  พิธีกรน าร้องเพลงชา้ ท่ีทุกคนร้องได ้  
15.  ประธานเล่าเร่ืองสั้น และกล่าวปิด 
16.  ร่วมร้องเพลงสามคัคีชุมนุม 
17.  หมู่บริการน าสวดมนต ์และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
18.  แยกยา้ยกลบัท่ีพกั 
 
 
 



หน้าที่ของพธีิกร 
 

1. นัดหมายสมาชิก 
1.1 เร่ืองการแสดง 
1.2 เวลาส่งเร่ือง 
1.3 เพลงประจ าหมู่ 
1.4 การแต่งกาย 
1.5 ขอ้หา้ม  
1.6 ขอ้ปฏิบติั 
1.7 ขั้นตอน 
1.8 หนา้ท่ีหมู่บริการ 

2. นัดหมายประธานในพธีิ 
2.1 เวลา 
2.2 ขั้นตอน 
2.3 การกล่าวเปิด 
2.4 การเล่าเร่ืองสั้น 

3. ก่อนการชุมนุม 
3.1 ตรวจสถานท่ี /อุปกรณ์/ กองไฟ 
3.2 รับเร่ืองท่ีจะแสดง (ไม่ควรซ ้ ากนั) 
3.3 จดัรายการให้เหมาะสม 

 


