
ใบความรู้ 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกอง  
ลูกเสือสามัญ  

พิธีเปิดประชุมกอง 

 พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามญั ลูกเสือตรี ให้ปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การเปิด 
2. การเชิญธงข้ึน 
3. การสวดมนต์ 
4. การสงบน่ิง 
5. การตรวจ – แยก 

การเปิด 

การเปิด ผูก้  ากบัยืนหนา้เสาธง ห่างจากเสาธงพอสมควรเรียกลูกเสือเขา้แถวรูปคร่ึงวงกลม  
การเชิญธงขึน้ 
การเชิญธงข้ึน เม่ือลูกเสือเขา้แถวเรียบร้อยแลว้ผูก้  ากบัสัง่ลูกเสือ “กอง – ตรง” ลูกเสือท่ีท า

หนา้ท่ีเป็นหมู่บริการ หรือท าหนา้ท่ีหมู่บริการ 2 คน เขา้ไปเชิญธง โดยยืนห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว ท า
วนัทยหัตถพ์ร้อมกนั ลดมือลง คนท่ีหน่ึงกา้วเขา้ไปขา้งหนา้ 2 กา้ว แลว้ยนืเทา้ชิด แกเ้ชือกท่ีผูกธงออกถอย
กลบัมายนืท่ีเดิม สองคนช่วยกนัเชิญธง (ให้ผืนธงอยูท่างขวาของผูเ้ชิญธง) ผูก้  ากบัเป็นผูส้ัง่ “กองเคารพธง
ชาติวนัทยหัตถ”์ ให้ลูกเสือท าวนัทยหัตถ ์ผูก้  ากบัและรองผูก้  ากบัท าวนัทยหัตถด์ว้ยหมู่บริการน าร้องเพลง
ชาติ เม่ือธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา ผูเ้ชิญธงคนหน่ึงกา้วเขา้ไป 2 กา้ว เทา้ชิด ผูกเชือกธง อีกคนหน่ึงคงยนืในท่าตรง 
เม่ือผูกเชือกเรียบร้อยแลว้ ถอยกลบัมายนืคู่กบัคนท่ียืนรอยอู่ ทั้งสองท าวนัทยหัตถ์พร้อมกนั ลดมือลง ผู ้
ก  ากบัและรองผูก้  ากบัลดมือลงพร้อมกบัผูเ้ชิญธง ส่วนลูกเสืออ่ืนยงัท าวนัทยหัตถอ์ยู่ และเม่ือลูกเสือ 2 คน ท่ี
เชิญธงกลบัเขา้ไปยนืท่ีหมู่ของตนแลว้ ให้ท าวนัทยหัตถ์เหมือลูกเสือคนอ่ืนดว้ย ผูก้  ากบัจึงสัง่ว่า “มือลง” ทุก
คนลดมือลงพร้อมกนั 

ถา้ลูกเสือมีอาวุธ (ไมพ้ลอง หรือไมง่้าม) เม่ือจะออกไปเชิญธงให้ฝากอาวุธไวก้บัลูกเสือคน
ต่อไปกอ่น เมือเชิญธงเสร็จกลบัเขา้ท่ีกใ็ห้รับอาวุธ มาถือและท าวนัทยาวุธ เหมือลุกเสือคนอ่ืนและค าสัง่วท่ีผู ้
ก  ากบัสัง่ หเปล่ียนค าสัง่จาก “กอง – วนัทยหัตถ”์ เป็น “กอง  - วนัทยวุธ” จากค าว่า “มือลง” เป็น “เรียบ - 
อาวุธ”  

 
 
การสวดมนต์ 



การสวดมนต์เม่ือทุกคนลดมือลง (หรือเรียบอาวุธ) แลว้ให้อยู่ในท่าตรงถอดหมวกเตรียมตวั
สวดมนต์ หมู่บริการน าสวดมนต์ (ลูกเสือท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนยนืสงบ) 

การสงบน่ิง 

การสงบน่ิง เม่ือสวดมนต์จบแลว้ ทุกคนสงบน่ิง โดยลดมือจากการพนมมือมาถือหวากไว ้
ดา้นหนา้ดว้ยมือทั้งสอง ให้แขนเหยยีดตรง กม้หนา้เล็กน้อย 

การตรวจ 
การตรวจ  ในการเปิดประชุมกองจะตรวจอะไรกไ็ด ้ เช่น เคร่ืองแบบ เลบ็ ฟัน และความ

สะอาดอ่ืนๆ ซ่ึงผูก้  ากบัจะเป็นผูส้ัง่สอนกอ่นว่าจะตรวจอะไร 
วิธีตรวจ  ตามปกติผูก้  ากบัจะให้รองผูก้  ากบัเป็นผูต้รวจ รองผูก้  ากบัจะท าความเคารพ 

(วนัทยหัตถ)์ ผูก้  ากบักอ่น แลว้จึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอถึงหนา้หมู่ลูกเสือท่ีจะตรวจ (ห่างจากนายหมู่
พอสมควร นายหมู่สัง่ลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่ .. ตรง” ทุกคนตรง นายหมู่ท าวนัทยหัตถ ์ลดมือลง กา้ว
ออกมา 1 กา้ว ท าวนัทยหัตถอี์กคร้ัง รายงานว่า “หมู่ ... พร้อมท่ีจะรับการตรวจแลว้” ลดมือลง ถอยกลบัเขา้
ไปยนืท่ีเดิม (ในขณะท่ีลูกเสือรายงานและท าวนัทยหัตถ์ ผูต้รวจควรท าวนัทยหัตถร์ับดว้ย) ผูต้รวจจะตรวจ
นายหมู่กอ่น แลว้จึงตรวจลูกหมู่ ขณะตรวจนายหมู๔จะเดินตามไปดว้ย เพ่ือจะไดท้ราบถึงขอ้บกพร่องของ
ลูกหมู่ เม่ือตรวจครบทุกคนแลว้ นายหมู่กลบัเขา้ท่ีท าวนัทยหัตถผู์ต้รวจอีกคร้ังลดมือลง แลว้สัง่ “หมู่ ...พกั” 

ถา้มีอาวุธ ให้สัง่ “หมู่ .. วนัทย – วุธ” ทุกคนท าวนัทยาวุธ นายหมู่ลูกเสือลดมือลงกา้ว
ออกมารายงานในท่าวนัทยาวุธ ลดมือลง กลบัไปยนืท่ีเดิม ท าท่าวนัทยาวุธ อีกคร้ังและสั่ง “หมู่ ... เรียบ อา – 
วุธ” และอยู่ในท่าตรง เม่ือตรวจเสร็จ ให้นายหมู่สัง่ “หมู่ ... วนัทยา – วุธ”  และอยูใ่นท่าตรง เม่ือตรวจเสร็จ 
ให้นายหมู่สัง่ “หมู่ ... วนัทยา – วุธ” อีกคร้ัง และ “เรียบอา – วุธ” จากนั้นสัง่พกั 

รองผูก้  ากบัท่ีไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให้ผูก้  ากบัทราบ คนไหนตรวจเสร็จกอ่นให้
รายงานกอ่น โดยไม่ต้องรอกนั 

จากนั้นผูก้  ากบัอาจจะพูดอะไรอีกเล็กน้อยแลว้สัง่แยก โด่ยออกค าสัง่ว่า “กอง – ตรง – 
แยก” ให้ลูกเสือท าขวาหัน แลว้แยกกนัไป 

ในกรณีท่ีไม่มีรองผูก้  ากบักใ็ห้นายหมู่เป็นผูต้รวจแทน เม่ือผูก้  ากบัสัง่ให้ตรวจอะไรแลว้ ผู ้
ก  ากบัจะสัง่ “นายหมู่ตรวจ” ให้นายหมู่กา้วออกมาหนา้แถวของตน รองนายหมู่วิ่งออ้มดา้นหลงัมายนืแทนท่ี
นายหมู่และท าหนา้ท่ีเสมือนนายหมู่ ใชว้ิธีตรวจเช่นเดียวกบัรองผูก้  ากบัตรวจ เม่ือตรวจเสร็จให้ยืนรอหนา้
หมู่ของตนจนหมู่อ่ืนตรวจเสร็จครบทุกหมู่ จึงวิ่งไปเขา้แถวหนา้กระดานขา้งหนา้ผูก้  ากบั โดยมีนายหมู่
บริการอยูห่ัวแถวเพ่ือรายงานผลการตรวจ การรายงานให้รายงานทีละคนจากหัวแถวกอ่นคนไหนจะรายงาน
ให้กา้วออกไปขา้งหนา้ 1 กา้ว พร้อมกบัท าวนัทยหัตถ์ (ถา้มีอาวุธให้ท าวนัทยาวุธ) แลว้รายงาน เสร็จแลว้ลด
มือลงถอยเขา้ท่ีในแถวเม่ือรายงานครบทุกคนให้ผูก้  ากบัสัง่ “เขา้ท่ี” นายหมู่จะวิ่งกลบัเข้าท่ีพร้อมกบัรองนาย
หมู่วิ่งออ้มดา้นหลงักลบัมายนืท่ีเดิมของตน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 

พิธปิีดประชุมกอง 



เม่ือจบทบเรียนในช่วงนั้น หรือส้ินสุดการสอบแต่ละคร้ังจะปิดประชุมกอง ให้ปฏิบติัตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การนดัหมาย 
2) การตรวจ (เคร่ืองแบบ) 
3) การเชิญธงลง 

การนัดหมาย 

การนดัหมายผูก้  ากบัยืนหนา้เสาธงเหมือตอนเปิด เรียกลูกเสือจดัแถวคร่ึงวงกลมและอาจ
สรุปผลการเรียนเล็กนอ้ย แลว้นดัหมายว่าคร้ังต่อไปจะเรียนอะไร เพ่ือให้ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์มา 

การตรวจ 
การตรวจในการปิดประชุมกองจะตรวจอยา่งอ่ืนไม่ได ้ตอ้งตรวจเคร่ืองแบบเพียงอยา่งเดียว 

เพราะว่าลูกเสือเรียนและท ากจิกรรมหลายอยา่ง เคร่ืองแบบยอ่มไม่เรียบร้อย และจะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบกลับ
บา้น ผ่านท่ีชุมชนหลายแห่ง ถา้ไม่เรียบร้อยอาจน าความเส่ือมเสียมาสู่กองลูกเสือของตนได ้เม่ือผูก้  ากบัสัง่ 
“ตามระเบียบ – พกั” และสัง่ตรวจเคร่ืองแบบ รองผูก้  ากบัและลูกเสือจะมีวิธีเดียวกบัการตรวจตอนเปิด
ประชุมกอง แต่เม่ือ ผูต้รวจตรวจเคร่ืองแบบดา้นหนา้นายหมู่เรียบร้อยแลว้ให้สัง่ “นายหมู่ กลบัหลงัหัน” เพ่ือ
จะตรวจความเรียบร้อยดา้นหลงั เม่ือเรียบร้อยแลว้ให้สัง่กลบัหลงัหันอีกคร้ัง แลว้ตรวจคนอ่ืนต่อไป โดยมี
นายหมู่เดินตามไปดว้ย เม่ือตรวจถึงคนสุดทา้ยของหมู่ให้เดินออ้มไปตรวจดา้นหลงัดว้ย เม่ือตรวจเสร็จนาย
หมู่กลบัไปยืนท่ีของตน ท าวนัทยหัตถ์อีกคร้ัง ลดมือลง แลว้สัง่ “หมู่ ... พกั” (ถา้ลูกเสือมีอาวุธกใ็ห้ปฏิบติั
เหมือนพิธีเปิดประชุมกอง) 

การเชิญธงลง 
ให้ลุกเสือท่ีท านห้าท่ีหมู่บริการ 2 คน ออกไปท่ีเสาธง (ท าเหมือนพิธีเปิดประชุมกอง) เม่ือ

แกเ้ชือกธงมาถือเรียบร้อยแลว้ ผูก้  ากบัสัง่ “กอง – วนัทยหัตถ”์ ถา้มีอาวุธ สัง่ “กอง – วนัทยา - วุธ” เม่ือผูก
เชือกเรียบร้อยแลว้ ท าความเคารพและกลบัเขา้ท่ีให้ท าวนัทยหัตถ ์(หรือวนัทยาวุธ) อีกคร้ัง จากนั้นผูก้  ากบัสัง่ 
“มือลง” ( หรือ เรียบอาวุธ) 

หลงัจากนั้นผูก้  ากบัจะสัง่ “กอง – เลิก” ให้ลูกเสือ ท าวนัทยหัตถ ์(หรือวนัทยาวุธ) พร้อมกบั
กล่าว “ขอบคุณ” หรือ “สวสัดี” ลูกเสือลดมือลง ท าขวาหันกลบั และในกรณีท่ีไม่มีรองผูก้  ากบัและให้นาย
หมู่ตรวจ กใ็ชว้ิธีเดียวกบัพิธีเปิดประชุมกอง  

 

ใบความรู้  
ความรู้เกี่ยวกับขบวนการของลูกเสือ 

  การลูกเสือเป็นการอบรมเด็กโดยใช้ระบบหมู่เป็นหลกั มกัเป็นการเรียนกลางแจง้และฝึก
กระท าจริง มุ่งให้ยดึมัน่ในศาสนา ยดึถือคติพจน์ส าหรับหมู่คณะเป็นอุดมการณ์ปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณ



และกฎของลูกเสือ ในฐานะท่ีทุกคนไดเ้ขา้มาเป็นลูกเสือสามญัแลว้ จึงตอ้งเรียนรู้เก ีย่วกบัเร่ืองราวของลูกเสือ
สามญั 
  ลูกเสือสามญั หมายถึง ลูกเสือท่ีมีอายรุะหว่าง 11 – 17 ปี ไดผ่้านการเป็นลูกเสือส ารอง
มาแลว้ ลูกเสือสามญัยงัแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ใบความรู้ 

การลูกเสือเป็นกระบวนการฝึกอบรมเด็กชายให้เจริญเติบโตข้ึนสมกบัเป็นลูกผูช้าย เพ่ือจะไดเ้ป็นพลเมืองดี
ของชาติ และเป็นก  าลงัคนชั้นดีของประทศต่อไป ลอร์ดเบเดน โพเอลลไ์ดจ้ดัตั้งขบวนการลูกเสือข้ึนเป็น
หลกัในประเทศองักฤษ ปี พ.ศ. 2450  กเ็พ่ือสนองความตอ้งการของเด็กแต่ละคนและเป็นการให้เด็กได้

ฝึกหัดท าตนให้เป็นประโยชน์แกส่งัคม 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดท้รงเลง็เห็นวิธีการลูกเสือแบบของลอร์ดเบเดน โพ

เอลล์ ว่าเป็นวิธีการฝึกอบรมท่ีดี และสามารถท่ีจะปลูกฝังให้คนไทยรู้จักรักชาติบา้นเมือง สามารถท าตนให้
เป็นประโยชน์ไดต้ั้งแต่ยงัเด็กอยู ่จึงทรงตั้งคณะลูกเสือไทยข้ึนเม่ือ 1 กรกฎาคม 2454  

การลูกเสือใชว้ิธีการฝึกอบรมเด็กโดยใชร้ะบบหมู่เป็นหลกั เรียนกลางแจง้ เรียนโดยการกระท า
จริง และให้ยดึมัน่ในพระศาสนา ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างคนส าหรับสงัคมประชาธิปไตยและให้คนทุกคนมีค่ามี
ประโยชน์ สามารถช่วยตนเองและหมู่คณะไดต้ามโอกาส นบัเป็นขบวนการฝึกอบรท่ีเตรียมคนเพ่ือพฒันา
ประเทศชาติโดยแท ้

การลูกเสือแบ่งแบบการฝึกตามอายขุองเด็ก คือ อาย ุ 8 – 10  ปี ให้เป็นลูกเสือส ารอง อาย ุ11 – 17 
ปี ให้เป็นลูกเสือสามญั อาย ุ15 – 18 ปี ให้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ และอายุ 17 ปีข้ึนไป ให้เป็นลูกเสือวิสามญั 
ซ่ึงตรงตามพฒันาการของเด็กตามหลกัจิตวิทยา นบัเป็นการฝึกอบรมท่ีเหมาะสามและจะฝึกอบรมไดอ้ยา่ง
ไดผ้ล การลูกเสือมีคติพจน์ส าหรับหมู่คณะไดย้ดึถือเป็นอุดมการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก และเป็น
ประโยชน์แกส่งัคมและชาติบา้นเมืองโดยแท้ 

1. การลูกเสือเป็นกจิกรรมเยาวชนหน่ายหน่ึงท่ีมีจุดยืนของตนเอง มีเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับ
ของมนุษยชาติทัว่โลก ในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น 

การลูกเสือจึงมีส่วนในการพฒันาเยาวชนของชาติ ทางดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
ด้านร่างกาย  เยาวชนท่ีเขา้มาสู่กจิกรรมลูกเสือจะมีร่างกายท่ีแข็งแรง บึกบึน สง่างาม เน่ืองจากมี

โอกาสไดร้ับการฝึกอบรม ไดร้ับการออกก  าลงักายกลางแจง้ จากกากรฝึกระเบียบแถว การเล่นกฬีา ประเภท
ต่างๆ ไดแ้ก ่ว่ายน ้ า ปีนตน้ไม ้ไต่เขา ผูกเง่ือน สร้างสะพาน สร้างหอคอย ฯลฯ 

“หินกล้ิงอยู่เสมอตะไคร่น ้ ายอ่มไม่จบัฉันใด ร่างกายท่ีไดร้ับการฝึกการออกก  าลงักายอยู่อยา่ง
สม ่าเสมอย่อมมีความแข็งแกร่งฉันนั้น” 

เยาวชนท่ีเคยมีร่างกายอ่อนแอหลายต่อหลายคน เม่ือผ่านการฝึกอบรมลูกเสือจะเปล่ียนไปเป็น
คนละคน หลายคนนอกจากมีความแข็งแรงแลว้ยงัสูงใหญ่ สุขภาพสมบูรณ์อยา่งน่ามหัศจรรย์ 

ด้านอารมณ์  เยาวชนทัว่ไปมกัถูกครอบครัวตามใจ ใครท าอะไรไม่ถูกใจจะเกดิอารมณ์ร้าย
ข้ึนมาทนัที ท าให้เกดิเป็นเยาวชนเจา้ปัญหา ไม่เป็นท่ีชมชอบของบุคคลทัว่ไป แต่เม่ือเขา้มาสู่แวดวงลูกเสือ
แลว้จะเปล่ียนเป็นเยาวชนท่ีร่าเริง มีอารมณ์ขนั ยิม้แยม้แจ่มใจอยา่งสดช่ืน 

“อยากให้คนอ่ืนยิม้ต่อท่านา ท่านควรจะยิม้ให้คนอ่ืนกอ่น” 



เม่ือทุกท่านในเคร่ืองแบบลูกเสือต่างอยูก่นัดว้ยความเป็นพ่ีน้องกนัไม่ถือยศถือศกัด์ิ ท างานทุก
อยา่งดว้ยความรักความศรัทธา ท าดว้ยอารมณ์ขนั ยอ่มท าให้ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษ อารมณ์ยอ่มไม่เสียไป 

ด้านสังคม  เยาวชนท่ีจะเขา้กบัสงัคมไดดี้ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีจิตวิทยา มีความกลา้ในส่ิงท่ีควร
กลา้มีความรู้ ฯลฯ ส่ิงเหล่านั้นการลูกเสือได้มอบไวใ้ห้จนหมดส้ิน ท าให้เยาวชนท่ีเป็นลูกเสือกา้วเขา้สู่สงัคม
ดว้ยความมัน่ใจ และสงัคมยนิดีตอ้นรับ 

“การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ย่อมท าให้การงานส าเร็จไปกว่าคร่ึง” 
การสัมผสักบัสงัคมทุกรูปทุกแบบ โดยเฉพาะกรให้บริการแบบให้เปล่า การบ าเพญ็ประโยชน์

ตามอุดมคติ ตามคติพจน์ ทุกสงัคมไม่เคยรังเกยีจ  
ด้านจิตใจ การลูกเสือไม่คิดมาก เคยท าผิดรู้สึกส านึกสารภาพผิด แลว้แกไ้ขทุกคนจะยกย่องการ

ไม่คิดริษยา ชิงดีชิงเด่น เล่นพรรคเล่นพวก สร้างศตัรู จิตใจย่อมปลอดโปร่ง สมองแล่นไม่เป็นโรคประสาท  
“สนุกสนานกบัชีวิต โรคจิตไม่ถามหา” 
จากการยดึมัน่ในค าปฏิญาณ 3 ขอ้ และกฎ 10 ขอ้ยา่งจริงจงั ท าให้ลูกเสือมีจิตใจสูง มีธรรมอยู่

ในหัวใจ ยดึดว้ยการปฏิบติั จิตใจยอ่มสดใส ไม่มีส่ิงแปลกปลอมมารบกวน 
เม่ือทราบถึงแนวทางการพฒันาเยาวชนของชาติโดยใช้การลูกเสือเป็นแกนน าแลว้อีกส่ิงหน่ึงท่ี

ลืมเสียมิได้ คือ ผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัในการฝึกอบรมลูกเสือ เพ่ือให้การลูกเสือพฒันาเยาชนของชาติ ส าเร็จลุล่วง
ตามโครงการท่ีเขียนไว ้คือ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

การลูกเสือไทยไดฝ้ากความหวงัในการพฒันาเยาวชนของชาติโดยการ ใชลู้กเสือเป็นแกนน าไว ้
กบัท่านแลว้ ท่านพร้อมท่ีจะเร่ิมงานของท่านหรือยงั 

 
 


