แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการชุมนุมรอบกองไฟ
การให้ลูกเสื อมาประชุมพร้อมกันรอบกองไฟในเวลากลางคืนในระหว่างที่ไปอยูค่ ่ายพักแรมหรื อใน
ระหว่าง การฝึ กอบรมที่ ตอ้ งค้างคื นนั้น เป็ นกิ จกรรมพิเศษอย่างหนึ่ งของลู กเสื อซึ่ ง ลอร์ ดเบเดน โพเอลล์
ได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม นามาใช้ใ นการนาเด็กซึ่ งอาจเรี ยกว่าเป็ นลู กเสื อรุ่ นแรกของโลก ไปอยู่ค่ายพักแรม ที่ เกาะ
บราวน์ซี ประเทศอังกฤษ ในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ (พ.ศ. ๒๔๕๐) การชุ มนุ มรอบกองไฟเช่นว่านี้ ในภาษาอังกฤษ
เรี ยกว่า Camp Fire ในภาษาไทยเดิมมักเรี ยกกันว่า การเล่นหรื อการแสดงรอบกองไฟ ซึ่ งความจริ งการเล่น
หรื อการแสดงเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการชุ มนุ มรอบกองไฟ อันอาจกล่ าวได้ว่าเป็ นบทเรี ยนหรื อวิธีการ
ฝึ กอบรมลูกเสื ออย่างหนึ่ง
๑. ความมุ่งหมายของการชุ มนุมรอบกองไฟ
การชุมนุมรอบกองไฟ มีความมุ่งหมายสาคัญอยู่ ๕ ประการ คือ
(๑) เพื่อเป็ นการฝึ กอบรมในตอนกลางคืน ดังที่ บี-พี ได้ใช้เป็ นหลักในการฝึ กอบรมเด็กที่ไปอยูค่ ่าย
พักแรม ณ เกาะบราวน์ซี และได้ใช้เป็ นแบบในการเรี ยบเรี ยงหนังสื อเรื่ อง Scouting for Boys (การลูกเสื อ
สาหรับเด็กชาย)
(๒) เพื่อให้ลูกเสื อได้ร้องเพลงร่ วมกัน หรื อแสดงกิ ริยาอาการอย่างเดี ยวกัน เป็ นการปลุ กใจหรื อ
เปลี่ยนอารมณ์ให้เกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ ภายหลังที่ได้ปฏิบตั ิงานในเวลากลางวันมาแล้ว
(๓) เพื่อให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ได้มีโอกาสออกมาแสดงรอบกองไฟ เป็ นการส่ งเสริ มความสามัคคีของ
หมู่ กับให้ลูกเสื อแต่ละคนในหมู่รู้จกั ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และกล้าแสดงออกในที่ประชุมโดยไม่เก้อเขิน
(๔) ในบางกรณี อาจใช้เ ป็ นโอกาสส าหรั บ ประกอบพิ ธี ส าคัญ เช่ น แนะน าให้ ลู ก เสื อ รู ้ จ ัก
ผู ้อ านวยการลู ก เสื อ จัง หวัด หรื อ เจ้า หน้ า ที่ ค นใหม่ แขกส าคัญ ที่ ม าเยี่ ย ม มอบเครื่ อ งหมายวู ด แบดจ์
เครื่ องหมายตอบแทน เข็มสมนาคุณ หรื อประกาศนียบัตรต่างๆ เป็ นต้น
(๕) ในบางกรณี อาจเชิ ญบุคคลสาคัญในท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้านให้มาร่ วมการชุ มนุ มรอบกองไฟ
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มกิจการลูกเสื อ
ที่แล้วมาเราแปลคาว่า Camp Fire ว่าการเล่นหรื อการแสดงรอบกองไฟซึ่ งเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของการ
ชุมนุมรอบกองไฟเท่านั้น ต่อไปเราเรี ยกการประชุมในเวลากลางคืนว่า “การชุมนุมรอบกองไฟ” โดยจัดให้มี
การแสดง หรื อ การเล่นรอบกองไฟตามสมควรแก่กรณี และในเวลาอันเดียวกัน เราอาจใช้การชุ มนุ มรอบกอง
ไฟเพื่อประโยชน์อย่างอื่นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นด้วย

๒. บริเวณการชุ มนุมรอบกองไฟ
ค่ายลูกเสื อทุกแห่ งควรมีบริ เวณสาหรับการชุ มนุ มรอบกองไฟ บริ เวณเช่นว่านี้ ควรอยู่ที่มุมหนึ่ งของ
ค่าย มีตน้ ไม้เป็ นฉากหลัง ไม่ใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นในเวลากลางวัน และควรอยู่ห่างจากที่พกั พอสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสื อจาเป็ นต้องเดิ นจากที่ พกั ไปยังบริ เวณการชุ มนุ มรอบกองไฟ และต้องเดิ นกลับเมื่ อการ
ชุมนุมเลิกแล้ว ส่ วนการที่เสนอแนะว่าบริ เวณการชุ มนุ มรอบกองไฟควรมีตน้ ไม้เป็ นฉากหลังนั้น เป็ นเพราะ
ในระหว่างการชุมนุมรอบกองไฟย่อมจะมีการร้องเพลงหมู่เป็ นส่ วนใหญ่ และการร้องเพลงกลางแจ้งถ้าไม่มี
ฉากหลัง เช่น การร้องเพลงกลางทุ่งที่ไม่มีตน้ ไม้เลย ถึ งแม้จะร้ องเพลงไพเราะอย่างไรก็ตามย่อมไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร แต่ถา้ มีตน้ ไม้เป็ นฉากหลังจะทาให้บรรยากาศดีข้ ึน และจะทาให้การร้องเพลงได้ผลดียงิ่ ขึ้นด้วย
อนึ่ง ในการเลือกสถานที่สาหรับการชุ มนุ มรอบกองไฟนี้ ถ้าสามารถหาที่เป็ นแอ่งให้ลูกเสื อที่นงั่ อยู่
เหนื อกองไฟเล็กน้อยจะดี มาก เช่ น ในบริ เวณที่ มีเนิ นอาจจัดทาบริ เวณการแสดงและกองไฟอยู่ตอนล่ าง
ส่ วนลู ก เสื อให้ นั่ง อยู่บ นเนิ น นอกจากนี้ เคยมี ผูจ้ ดั ท าบริ เวณการแสดงและกองไฟให้อยู่บ นเกาะ มี คู น้ า
ล้อมรอบ ผูช้ มนัง่ อยูร่ ิ มคูอีกด้านหนึ่ ง สะพานข้ามคูทาด้วยไม้แบบสะพานชัว่ คราว ปรากฏว่าสถานที่ ชุ มนุ ม
รอบกองไฟเช่นว่านี้ใช้การได้ดีอย่างยิ่ง การชุ มนุ มรอบกองไฟนี้ ถา้ ไม่สะดวก เช่น ฝนตกหรื อมีเหตุผลพิเศษ
จะจัดภายในอาคารและใช้ที่อื่นแทนได้
๓. กองไฟและการจัดทีน่ ั่งรอบกองไฟ
กองไฟที่ก่อด้วยไม้จริ งในปั จจุบนั นี้ เรื่ องสิ่ งแวดล้อมกาลังมีปัญหาต่อมนุ ษยโลก จึงไม่สนับสนุ น
ควรที่ จ ะใช้ไ ฟอย่า งอื่ นแทน แต่ถ้า บางกรณี ที่ จะใช้ก องไฟจากฟื น ให้พิจารณาเศษไม้ที่ทิ้ ง ไว้โดยไม่ ใ ช้
ประโยชน์ก็คงอนุ โลมได้ ถ้าเป็ นกองไฟจริ งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ประจากองไฟและผูช้ ่วย มีหน้าที่ก่อไฟให้
เรี ย บร้ อยก่ อนท าพิ ธี เ ปิ ด คื อ จุ ด ให้ไ ฟติ ดและจะต้องคอยดู แลกองไฟให้ส ว่า งพอสมควรอยู่ตลอดเวลา
โดยเตรี ยมฟื นและน้ าสารองเอาไว้ คือ ถ้าไฟชักมอดลงจะต้องเติมฟื นลงไป และถ้าไฟลามมากหรื อกระเด็น
ออก ก็ตอ้ งพรมน้ าลงไป สาหรับในกรณี น้ ี เมื่อจบการชุ มนุ มรอบกองไฟผูเ้ ข้าร่ วมการชุ มนุ มรอบกองไฟ
และเจ้าหน้าที่ประจากองไฟจะต้องออกจากบริ เวณไปอย่างเงียบๆ ภายหลังอีกสักครู่ เจ้าหน้าที่ประจากองไฟ
และผูช้ ่ วยต้องหวนกลับมาที่บริ เวณการชุ มนุ มรอบกองไฟอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อจัดการกับกองไฟให้เรี ยบร้ อย
ยิง่ กว่านั้นในตอนเช้ามืดวันรุ่ งขึ้น เจ้าหน้าที่ประจากองไฟต้องมาดูแลสถานที่อีกครั้งหนึ่ งให้สะอาดเรี ยบร้อย
ไม่ให้มีเศษไม้หรื อเถ้าถ่านเหลืออยู่
เรื่ องการทาความสะอาดบริ เวณการชุ มนุ มรอบกงไฟนี้ ไม่ควรถือว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้อย แต่ควรถือว่า
เป็ นบทเรี ยนอันสาคัญในการฝึ กอบรมลูกเสื อส่ วนหนึ่ง
ในทางปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับเจ้าหน้าที่ ประจากองไฟนี้ ควรมอบหมายลูกเสื อหมู่หนึ่ งหรื อมากกว่าให้ทา
หน้าที่หมู่ลูกเสื อบริ การ เพื่อดูแลกองไฟและปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

การจัดที่นั่งรอบกองไฟนั้น ควรจัดให้เป็ นรู ปวงกลมหรื อเกื อกม้า ให้กองไฟอยูต่ รงกลาง มีที่นั่ง
พิเศษสาหรับประธาน ผูต้ ิดตาม และผูม้ าร่ วมงานซึ่ งต้องจัดไว้ทางด้านเหนื อลม ที่นงั่ ของประธานเป็ นที่นงั่
เดี่ยว ตั้งอยูล่ ้ าหน้าที่นงั่ ของผูต้ ิดตาม ๒ คน ซึ่ งนัง่ อยูด่ า้ นขวาและด้านซ้ายใกล้กบั ประธาน สาหรับที่นงั่ ของ
ผูม้ าร่ วมงาน ให้จดั อยูด่ า้ นหลังของประธานและผูต้ ิดตาม ส่ วนผูร้ ่ วมการแสดง โดยปกติให้นงั่ เรี ยงตามลาดับ
หมู่เหมื อนการประชุ มรอบเสาธงตอนเช้า การแต่งกายให้แต่งตามเนื้ อเรื่ องที่ จะแสดง ไม่ตอ้ งมี ผา้ ผูกคอ
ป้ ายชื่อ เพื่อเป็ นที่สังเกตให้นายหมู่ นาธงหมู่ไปด้วย
๔. การเตรียมการก่ อนเริ่มการชุ มนุมรอบกองไฟ
(๑) คณะผูใ้ ห้การฝึ กอบรมจะต้องปรึ กษาหารื อกันเพื่อกาหนดว่า ในการชุ มนุ มรอบกองไฟนั้นจะมี
กิ จกรรมอะไรบ้าง จะให้ผูใ้ ดเป็ นเจ้า หน้า ที่ ป ระจากองไฟ ผูใ้ ดเป็ นพิธี กรและจะเชิ ญผูใ้ ดเป็ นประธาน
ถ้าเป็ นการอยู่ค่ายพักแรมของลู กเสื อตามธรรมดา โดยปกติ ผูก้ ากับลู กเสื อที่ พาลู กเสื อไปอยู่ค่ายพักแรม
นัน่ เองจะทาหน้าที่ประธาน และให้รองผูก้ ากับลูกเสื อหรื อลูกเสื อคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถทา
หน้าที่พิธีกร
(๒) พิธีกร คือ ผูน้ าในการชุ มนุ มรอบกองไฟ มีหน้าที่ในการนาประธานมาสู่ ที่ชุมนุ ม ประกาศ
ลาดับกาหนดการต่างๆ เป็ นผูน้ าหรื อมอบหมายให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูน้ าในการร้องเพลง และในการให้ลูกเสื อแสดง
กิ ริยาอาการต่างๆ เพื่อเป็ นการเปลี่ ยนอารมณ์ ให้เกิ ดความสนุ กสนานเบิ กบานใจ ในการนี้ พิธีกรควรทา
รายละเอียดสาหรับตนเองไว้ว่า จะให้ผใู ้ ดทาอะไร เช่ น จะให้ร้องเพลงอะไร หรื อจะราวงโดยร้ องเพลง
อะไร ดังนี้เป็ นต้น
ในการเลือกเพลงที่จะนามาใช้น้ นั ควรเลือกเพลงที่ทุกคนร้องได้ เมื่อเริ่ มเปิ ดการชุมนุมใช้เพลงปลุก
ใจหรื อเพลงที่มีจงั หวะหรื อเนื้อเพลงยัว่ ยุให้ดี เช่น เพลง “ไทยรวมกาลังตั้งมัน่ ” เพลง “แหลมทอง” เพลง “รัก
เมืองไทย”
ตอนท้ายของการชุ มนุ ม หลังจากจบทุกรายการแล้ว ก่อนที่จะเชิ ญประธานในพิธีกล่าวปิ ด ให้เป็ น
เพลงจังหวะช้า เป็ นคติ เพลงลา ซึ่ งผูร้ ่ วมชุมนุมส่ วนใหญ่ร้องได้ เช่น สร้อยเพลง ลาวดวงเดือน ฯลฯ โดย
ไม่ใช้เครื่ องขยายเสี ยงและเครื่ องดนตรี ใดๆ เป็ นการสร้างบรรยากาศให้ซาบซึ้ งตรึ งใจ โน้มน้าวให้มีอารมณ์
ที่จะได้ฟังการกล่าวปิ ดของประธานในพิธี
(๓) เมื่อได้กาหนดให้มีการชุ มนุ มรอบกองไฟ เวลาใด ต้องนัดหมายให้ทุกคนไปถึงที่ชุมนุมและ
นัง่ ตามที่ให้เรี บบร้อยก่อนเวลาประมาณ ๑๐ นาที หมู่บริ การจุดไฟก่อนที่จะเชิ ญประธานเข้ามาในพิธี พิธีกร
แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าประธานและผูต้ ิดตามเป็ นใคร แล้วออกไปเชิ ญประธานเข้ามายังบริ เวณการชุ มนุ ม
รอบกองไฟ
พิธีกร ต้องนัดหมายเวลาที่ประธานจะเดินทางไปถึงบริ เวณรอบนอกสถานที่ชุมนุมเวลาใด ทบทวน
ซักซ้อมการปฏิบตั ิมีข้ นั ตอนอย่างใด ผูต้ ิดตามประธานจะปฏิบตั ิอย่างไร ยืนอยูต่ รงไหน เมื่อประธานกล่าว
เปิ ดแล้วจะร้องเพลงกี่เพลง เพลงอะไรบ้าง

(๔) ในการชุมนุมรอบกองไฟ ถือว่าเป็ นบทเรี ยนบทหนึ่ ง ฉะนั้น ในขณะมีการชุ มนุ มรอบกองไฟจึง
มีขอ้ กาหนดว่าทุกคนที่ร่วมอยูใ่ นการชุมนุมรอบกองไฟ “ห้ามสู บบุหรี่ ” หากงดไม่ได้จริ งๆ ให้หลบออกไป
สู บนอกที่ชุมชนได้ชวั่ คราว
พิธีกรหรื อผูบ้ รรยาย จะต้องชี้แจงนัดหมายการปฏิบตั ิข้ นั ตอนมอบงานให้รับผิดชอบว่า
- การแสดงให้แสดงเป็ นหมู่ ให้ทุกคนในหมู่มีโอกาสแสดงโดยทัว่ กัน ใช้เวลาหมู่ละประมาณ
๘ -๑๐ นาที โดยปกติ ให้ส่งเรื่ องต่อพิธีกรก่อนเวลานัดหมายแสดงไม่น้อยกว่า ๑ ชัว่ โมง เพื่อพิธีกรจะได้มี
เวลาจัดกาหนดการให้เหมาะสม
- เรื่ องที่ควรแสดงคือเรื่ องสนุ กขบขัน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ประวัติศาสตร์ และเรื่ องที่เป็ นคติ
เตือนใจต่างๆ ส่ วนเรื่ องที่ไม่ควรแสดงคือ เรื่ องไร้ สาระ เช่ น ผีสาง เรื่ องลามก อนาจาร เรื่ องเสี ยดสี สังคม
หรื อบุคคล เรื่ องเกี่ยวกับการเมืองหรื อเรื่ องล้อเลียนศาสนา เป็ นต้น
- เพลงประจาหมู่ ให้แต่ละหมู่แต่งเพลงประจาหมู่ให้มีชื่อหมู่เนื้อร้องเป็ นการสร้างสรรค์ เช่น เป็ นคติ
ปลุกใจ ความรัก ความสามัคคี ระเบียบ วินยั เพื่อที่จะร้องก่อนการแสดงของหมู่
- การจัดสถานที่ ชุมนุ ม การทาสลาก ทาพวงมาลัย ก่อกองไฟ และดูแลตามปกติเป็ นหน้าที่ของ
หมู่บริ การประจาวัน และหมู่บริ การที่พน้ หน้าที่ในวันนั้นแบ่งหน้าที่กนั ทา
๕. พิธีเปิ ดการชุ มนุมรอบกองไฟ
เมื่อประธานเข้ามาในบริ เวณการชุมนุมรอบกองไฟ พิธีกรสั่งให้ทุกคนตรงด้วยคาว่า “ทั้งหมด-ตรง”
หรื อ กอง-ตรง หรื อ แพค-ตรง แล้ว ประธานจะหยุดรับการเคารพแล้วเดินไปยืนหน้ากองไฟ ยกมือขวา
แสดงรหัสของลู กเสื อชู ข้ ึ นไปข้างหน้าประมาณ ๔๕ องศา กล่ า วข้อความที่ เป็ นมงคลและกล่ าวในตอน
สุ ดท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอเปิ ดการชุ มนุ มรอบกองไฟ ณ บัดนี้ ” และคงยืนอยู่ ณ ที่เดิมจนจบเพลงที่ได้รับทราบ
จากการนัดหมายของพิธีกรแล้วจึงกลับไปยังที่นงั่
ในตอนนี้ ผูต้ ิ ดตามประธานและผูร้ ่ วมงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่บางคนอาจเดิ นตามประธานเข้ามา
ทุกคนเข้าไปยืนยังที่ของตนขณะที่ประธานหยุดรับการเคารพ มีประธานแต่ผเู ้ ดียวเท่านั้นที่เดินตรงเข้าไปใกล้
กองไฟ เมื่อประธานกลับมานัง่ ยังที่นงั่ ซึ่ งจัดไว้ ทุกคนนัง่ ลง
เมื่อประธานกล่าวในตอนสุ ดท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอเปิ ดการชุ มนุ มรอบกองไฟ ณ บัดนี้ ” พิธีกรให้
สัญญาณให้ทุกคนร้องเป็ นเสี ยงไฟลุกว่า “ฟู่ ๆ” ๓ ครั้ง
พิธีกรนาร้องเพลง ๑ หรื อ ๒ เพลง เช่นเพลงสยามมานุสติ เพลงสดุดีมหาราชา เป็ นต้น
เมื่อเพลงจบประธานกลับไปนัง่ แล้ว ให้ทุกคนนัง่ ลง

หมู่บริ การจะนาพวงมาลัยและพุม่ สลากชื่อของหมู่สาหรับประธานจับลาดับการแสดงไปให้ประธาน
โดยให้มีขบวนแห่ นาโดยหมู่บริ การที่จดั ทาพวงมาลัยและพุม่ สลาก ทั้งหมู่เป็ นต้นขบวน ถ้าจานวนผูเ้ ข้าร่ วม
มีจานวนน้อยให้หมู่อื่นๆเข้าร่ วมด้วย แต่ถา้ มีจานวนมากก็ไม่จาเป็ น จะทาให้เกิดการสับสน ต้นขบวนให้ยืน
อยูด่ า้ นหน้าข้างขวาของผูเ้ ป็ นประธาน คนที่ถือพวงมาลัยยืนทางขวา คนถือพุ่มสลากยืนทางซ้าย ขบวนเริ่ ม
ออกเดิ นเมื่อพิธีกรเริ่ มร้ องเพลง การเดิ นให้เวียนขวาครบ ๓ รอบ ผูถ้ ื อพวงมาลัยและพุ่มสลากยืนตรงหน้า
ประธาน ทุกคนในขบวนกลับเข้านัง่ ที่เรี ยบร้อย ผูถ้ ือพวงมาลัยมอบให้ประธานเป็ นคนแรก คนถือพุ่มสลาก
มอบทีหลัง เสร็ จแล้วกลับที่นงั่
๖. ลาดับการชุ มนุมรอบกองไฟ
พิธีกรเป็ นผูป้ ระกาศกาหนดการชุ มนุ มรอบกองไฟตามลาดับ ในขั้นแรกก่อนมีการแสดงของหมู่
พิธีกรอาจนาหรื อให้ผอู้ ื่นนาร้ องเพลงอีก ๑ หรื อ ๒ เพลง เช่ น เพลงประจาจังหวัด เพลงสถาบัน เพลงรัก
เมืองไทย หรื อเพลงความฝันอันสู งสุ ด เป็ นต้น แล้วจึงไปขอให้ประธานจับสลากว่าจะให้หมู่ใดแสดงก่อน
หมู่ ใดจะแสดงให้นายหมู่ยืนขึ้ น (อยู่ก ับที่ ไม่ ตอ้ งออกมายืนตรงหน้าประธาน) โดยสั่ งว่า “หมู่
..(กลุ่ม)..ตรง” นายหมู่ทาวันทยหัตถ์ (ถ้ามีไม้พลองหรื อไม้ง่ามทาวันทยาวุธ) แต่เพียงผูเ้ ดียว จากนั้นร้องเพลง
ประจ าหมู่ เมื่ อ ร้ อ งเพลงประจ าหมู่ จ บจึ ง เริ่ มแสดง เมื่ อ แสดงจบให้ ก ลับ ไปยื น ที่ เ ดิ ม และสั่ ง อี ก ว่ า
“หมู่…(กลุ่ม)..ตรง” นายหมู่ทาความเคารพเช่นเดิม
เมื่อการแสดงของหมู่จบลง พิธีกรจะขอให้ใครคนหนึ่งกล่าวนาชมเชยแบบลูกเสื อ (YELL) ประกอบ
ท่ า ทางให้ แก่ ห มู่ ที่ แสดง เพื่ อ เป็ นการแสดงความพอใจและขอบคุ ณ ผูแ้ สดง ด้ว ยถ้อ ยค าหรื อท่ า ทางที่
สร้างสรรค์ ๓ ครั้ง หลังจากนั้นหมู่แสดงต้องกล่าวตอบสั้นๆ ๑ ครั้ง ครั้นแล้วพิธีกรก็ดาเนิ นการต่อไปตาม
กาหนดการและจัดให้มีการแสดงของหมู่ต่างๆ ตามลาดับ
เมื่ อการแสดงของหมู่หนึ่ งจบแล้ว ก่ อนจะให้เริ่ มการแสดงของหมู่ต่อไป พิธีกรอาจนาร้ องเพลง
หรื อการเปลี่ยนอิริยาบถมาสลับเป็ นตอนๆ ตามที่เห็นสมควร หรื อจะให้ผใู ้ ดนาแทนก็ได้โดยตกลงกันไว้ก่อน
เมื่ อ จบการแสดงของทุ ก หมู่ ต ามที่ ก าหนดไว้แล้ว พิ ธี ก รจะน าร้ อ งเพลงที่ มี จ ังหวะช้า ๆ และมี
ความหมายแก่มวลสมาชิ ก เช่น เพลงสร้อยเพลงหรื อเพลงลาวดวงเดือน ๑ จบ จากนั้นพิธีกรจะเชิ ญประธาน
ออกไปกล่าวเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ และกล่าวปิ ดการชุมนุมรอบกองไฟ ไม่ตอ้ งยกมือขึ้นแสดงรหัส
เมื่อประธานกล่าวในตอนสุ ดท้ายว่า “ข้าพเจ้าขอปิ ดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้”
พิธีกรสั่ง “กอง-ตรง” ให้ทุกคนยืนขึ้นจับมือกันเป็ นวงกลม (มือขวาทับมือซ้าย) แล้วร้องเพลงสามัคคี
ชุมนุม เมื่อจบเพลงสามัคคีชุมนุมแล้ว หมู่บริ การนาสวดมนต์ แล้วร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี จากนั้น
ทุกคนแยกย้ายกันออกนอกบริ เวณ กลับที่พกั อย่างสงบโดยไม่ส่งเสี ยงเอะอะ ส่ วนหมู่บริ การ จะกลับมาดับ
ไฟและทาความสะอาด ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

๗. การเปลีย่ นอิริยาบถของผู้เข้ าชุ มนุม
ในการชุ มนุ มรอบกองไฟ การเปลี่ ยนอิริยาบถของผูเ้ ข้าชุ มนุ มให้สนุ กสนานร่ าเริ งเป็ นเรื่ องสาคัญ
เพราะมิฉะนั้นผูเ้ ข้าชุมนุมอาจจะรู ้สึกเบื่อและง่วงเหงาหาวนอน การเปลี่ยนอิริยาบถของผูเ้ ข้าชุ มนุ มนี้ อาจทา
ได้หลายวิธี ตามแต่โอกาสอันเหมาะสม และเป็ นหน้าที่ของพิธีกรที่จะต้องเป็ นผูน้ าหรื อมอบหมายให้ผรู ้ ู ้คน
ใดคนหนึ่งเป็ นผูน้ า เช่น นาให้ร้องเพลง นาให้แสดงกิริยาอาการต่างๆ ที่ขบขันหรื อปลุกให้ตื่น เช่น ให้ร้อง
เพลง “หากว่าเรากาลังสบาย จงตบมือพลัน” หรื อจัดให้มีการราวงหรื อนาตบมือเป็ นจังหวะ แล้วให้ผอู้ ื่น
ตบตาม ฯลฯ
๘. เมื่อมีผ้ มู าเยีย่ มเยียน
ในกรณี ที่จะมีบุคคลมาเยีย่ มเป็ นหน้าที่พิธีกรจะจัดที่นงั่ อันเหมาะสมให้ และขอทราบความประสงค์
แล้วจัดให้นาสิ่ งของมอบให้ในระหว่างจบการแสดงของหมู่หนึ่ งหมู่ใด โดยมอบให้กบั ประธานในพิธีซ่ ึ ง
ประธานอาจรับไว้ แล้วให้ผแู ้ ทนของหมู่รับต่อไป พิธีกรจัดให้มีผแู ้ ทนกล่าวชมเชยตามแบบลูกเสื อ

หมายเหตุ
๑. เพลงประจาหมู่ที่ใช้ร้องให้มีเนื้ อร้องระบุชื่อหมู่/กลุ่ม มีสาระ, ปลุกใจ, เป็ นคติ
๒. เรื่ องที่จะแสดง ควรเป็ นเรื่ องเป็ นคติเตือนใจ, ประวัติศาสตร์ ปลุกใจให้รักชาติ ส่ งเสริ ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี , สนุกสนาน
๓. ไม่ควรแสดงเรื่ องไร้สาระ, เสี ยดสี บุคคล, เรื่ องการเมือง, ผีสาง ลามก อนาจาร ล้อเลียน
ศาสนา
๔. ห้ามใช้อาวุธจริ งหรื อของมีคมมาประกอบการแสดง
๕. ห้ามสู บบุหรี่ ในขณะนัง่ อยูใ่ นบริ เวณชุมนุม
๖. ห้ามดื่มของเมา รวมทั้งนามาใช้ประกอบการแสดง
๗. ไม่ควรแตะต้องหรื อนาสิ่ งของข้ามกองไฟหรื อใช้กองไฟประกอบการแสดงในทางไม่
เหมาะสม
๘. ให้นายหมู่นาธงหมู่มาด้วย เมื่อสั่งให้ทุกคน “ตรง” นายหมู่ทาวันทยา-วุธ และเรี ยบ-อาวุธ เมื่อ
สั่งพัก

ตัวอย่ างคากล่าวเปิ ดการชุมนุมรอบกองไฟ
๑. ด้วยจิ ตใจอันดี และสปิ ริ ตอันสู ง ของลู ก เสื อที่ ม าชุ มนุ ม ณ กองไฟนี้ จากทิ ศ เหนื อ ทิ ศใต้
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ข้าพเจ้าขอเชิ ญสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งหลายจงมาเป็ นสักขีพยานในการชุมนุมรอบกอง
ไฟนี้ จงนาโชคดีมาสู่ ท่าน และขอให้กิจการลูกเสื อจงเจริ ญรุ่ งโรจน์เหมือนแสงไฟอันรุ่ งโณจน์ สิ่ งไม่ดีไม่
งามทั้งหลายขอจงมอดไหม้เป็ นเถ้าถ่านในกองไฟนี้ พี่นอ้ งลูกเสื อทั้งหลาย บัดนี้ ถึงเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิ ด
ชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้
๒. จากแสงไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ ณ บัดนี้ เปรี ยบประดุจกิจการของลูกเสื อที่รุ่งโรจน์ ส่ วนเถ้าถ่านที่
มอดดับเหมือนกับสิ่ งที่เราทาผิดพลาดไว้ขอให้สลายไป ถึ งเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิ ดการชุ มนุ มรอบกองไฟ
ณ บัดนี้
๓. ขอเดชะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก จงดลบันดาลให้กิจการลูกเสื อเจริ ญรุ่ งเรื องยิ่งๆขึ้นไปทั้ง 4 ทิศ
ดุ จเปลวเพลิ ง ที่ ส่ องแสงสว่า งรุ่ งโรจน์ อยู่น้ ี บัดนี้ เป็ นวาระฤกษ์อนั ควรเปิ ดการชุ ม นุ ม รอบกองไฟแล้ว
ข้าพเจ้าขอเปิ ดการชุมนุมรอบกองไฟ
๔. ท่ามกลางกองไฟอันรุ่ งโรจน์ที่อยูต่ รงหน้าเรานี้ เปรี ยบเหมือนแสงสว่างแห่ งวิญญาณและความ
รุ่ งเรื องของกิจการลูกเสื อ ส่ วนความชัว่ ร้ ายอันจะพึงเกิ ดขึ้นกับกิจการของคณะลูกเสื อ ขอให้สลายหมดสิ้ น
ไปเหมือนกับเถ้าถ่านของกองไฟ ที่ กาลังจะมอดดับไป ณ บัดนี้ ถึ งเวลาแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิ ดการชุ มนุ ม
รอบกองไฟ

ขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟ
ลาดับขั้นตอน
1. ลูกเสื อพร้อมกันที่บริ เวณพิธีจดั ชุมนุมรอบกองไฟ
2. นัดหมายแจ้งให้ลูกเสื อทราบว่าใครเป็ นประธาน และผูต้ ิดตาม 2 คน
ชื่อ……..……ตาแหน่ง………….วุฒิทางลูกเสื อ…………
3. เตรี ยมกองไฟให้เรี ยบร้อย (นิยมจุดรอไว้ก่อน)
4. เมื่อประธาน และผูต้ ิดตาม มาถึง (แต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ) พิธีกรสั่ งตรง
5. ประธานเดินไปที่กองไฟ แสดงรหัส (มือขวา เหยียดขึ้น 45 องศา) แล้วกล่าวเปิ ด
6. ร้องเพลง
- สยามมานุสติ
- สดุดีมหาราชา (ไม่มีดนตรี ประกอบ)
- อาจมีเพลงอื่นๆ ที่เหมาะสม
7. ประธานกลับเข้าที่นงั่
8. หมู่บริ การนาแห่พวงมาลัย – พุม่ ฉลาก (เวียนขวา เริ่ มที่ดา้ นขวาของประธาน เวียนครบ 3 รอบ)
9. เริ่ มการแสดง จับฉลาก
- นายหมู่ทาความเคารพ (นายหมู่สั่งตรง แล้วทาวันทยาหัตถ์คนเดียว)
อาจมีเพลงประจาหมู่
10. แสดงจบ กลับเข้าที่ ทาความเคารพเหมือนเดิม
11. เชิญกล่าวชมเชย
12. ตอบรับคาชมเชย
13. อาจมีกิจกรรมอื่นๆสลับตามสมควร เกม ,ราวง, ปรบมือ
14. แสดงครบทุกหมู่ พิธีกรนาร้องเพลงช้า ที่ทุกคนร้องได้
15. ประธานเล่าเรื่ องสั้น และกล่าวปิ ด
16. ร่ วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
17. หมู่บริ การนาสวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
18. แยกย้ายกลับที่พกั

หน้ าที่ของพิธีกร
1. นัดหมายสมาชิก
1.1 เรื่ องการแสดง
1.2 เวลาส่ งเรื่ อง
1.3 เพลงประจาหมู่
1.4 การแต่งกาย
1.5 ข้อห้าม
1.6 ข้อปฏิบตั ิ
1.7 ขั้นตอน
1.8 หน้าที่หมู่บริ การ
2. นัดหมายประธานในพิธี
2.1 เวลา
2.2 ขั้นตอน
2.3 การกล่าวเปิ ด
2.4 การเล่าเรื่ องสั้น
3. ก่ อนการชุ มนุม
3.1 ตรวจสถานที่ /อุปกรณ์/ กองไฟ
3.2 รับเรื่ องที่จะแสดง (ไม่ควรซ้ ากัน)
3.3 จัดรายการให้เหมาะสม

