คําแนะนําในการตั้งหมูและแตงตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา
เพื่อความเขาใจในการดําเนินการตัง้ หมูและแตงตั้งกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา จึง
ขอสรุปขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ในกรณีขอตั้งหมู จะตองกรอกแบบ ยุว.1, ยุว. 2 และยุว. 3 แลวสงไปตามลําดับโดย
การกรอกดังนี้
1.1 ใหผทู ี่จะเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาดของสถานศึกษาทุกคนกรอกแบบ ยุว. 3
คนละ 1 ใบ โดยระบุใหชัดเจนในสวนของคํารับรองวา จะใหเปนผูบงั คับบัญชายุวกาชาดใน
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ดังตอไปนี้
1.1.1 รองนายกหมู (มีไดมากกวา 1 คน ตามความเหมาะสม)
1.1.2 ผูนํากลุม (มีไดมากเทาจํานวนกลุมของยุวกาชาดที่ม)ี
1.1.3 รองผูนาํ กลุม (จะมีกคี่ นก็ได ไมจํากัดจํานวน)
1.2 นํารายชื่อจากแบบ ยุว. 3 ทุกคน กรอกลงในแบบ ยุว. 1 ขอ 2
1.3 นํารายชื่อจากแบบ ยุว. 1 ขอ 2 ทั้งหมดนี้ ไปกรอกลงในแบบ ยุว. 2 ขอ 1
โดยหมายเลข 1 คือ ผูที่เปนนายกหมูย ุวกาชาดสถานศึกษาเปนประธาน
1.4 กรอกแบบ ยุว. 2 ขอ 2
2. ในกรณีทเี่ ปนหมูยวุ กาชาดอยูแลว จะขอแตงตั้งเฉพาะกรรมการยุวกาชาดใน
สถานศึกษาเพิ่ม ใหดําเนินการดังนี้
2.1 ใหผทู ี่จะเปนผูบังคับบัญชาทุกคนที่ขอแตงตั้งเพิ่ม กรอกแบบ ยุว. 3 คนละ 1
ใบ
2.2 นํารายชื่อจากแบบ ยุว. 3 ทุกคน กรอกลงในแบบ ยุว. 2 ขอ 1
2.3 ในกรณีทกี่ รรมการผูทรงคุณธรรมชุดเดิมครบวาระ ใหขอแตงตั้งใหม โดยกรอก
รายชื่อลงในแบบ ยุว. 2 ขอ 2 (อาจเปนบุคคลเดิม หรือบุคคลใหมก็ได)
การขอเสนอขอแตงตั้ง
1. สถานศึกษาในสังกัดสวนกลาง สงไปยังสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
2. สถานศึกษาในสังกัดสวนภูมิภาค
2.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหสงไปยังยุวกาชาดจังหวัด
2.2 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง ใหสง ไปยังอําเภอหรือ
จังหวัดที่สงั กัด

การขอจัดตั้งหมูยุวกาชาดในสถานศึกษา จะกระทําไดตอเมื่อ
1. มีผูสมัครเปนสมาชิกยุวกาชาดอยางนอย 12 คน
2. มีผูบังคับบัญชาที่ผา นการฝกอบรมหลักสูตรเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อยางนอย 1 คน
3. มีกรรมการผูทรงคุณธรรมไมเกิน 5 คน
กรรมการผูทรงคุณธรรม ตองมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีจิตศรัทธาในการกุศลสาธารณะ และเปนทีน่ ับถือของประชาชนในทองถิน่
2. เขาใจในวัตถุประสงคของยุวกาชาด
3. สนใจและเต็มใจชวยเหลือสนับสนุนกิจการยุวกาชาด
คุณสมบัตขิ องสมาชิกยุวกาชาด
1. เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทัง้ หญิงชายที่มีอายุตั้งแต 7- 25 ป
2. สมัครใจที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด
3. ไดรับความเห็นชอบจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ในแตละสถานศึกษา จัดตั้งหมูยุวกาชาดไดเพียงหนึ่งหมูและแบงการปกครอง ดังนี้
1. หมูยวุ กาชาด ประกอบดวย กลุมยุวกาชาด ตั้งแต 1 กลุมขึ้นไป
2. กลุมยุวกาชาด ประกอบดวย หนวยยุวกาชาด ตั้งแต 2 – 6 หนวย
3. หนวยยุวกาชาด ประกอบดวย สมาชิกยุวกาชาด ตั้งแต 6 – 10 คน
ในแตละหนวย ใหมหี ัวหนาหนวยหนึ่งคน และรองหัวหนาหนวยหนึง่ คน ใหสมาชิก
คัดเลือกกันเอง โดยนายกหมูเปนผูแตงตัง้ และอยูในตําแหนงคราวละ 1 ภาคการศึกษา
สมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษา แบงเปนระดับตางๆ ดังนี้
ยุวกาชาดระดับ 1
ไดแก นักเรียนชัน้ ป.1 – ป.3
ยุวกาชาดระดับ 2
ไดแก นักเรียนชัน้ ป.4 – ป.6
ยุวกาชาดระดับ 3
ไดแก นักเรียนชัน้ ม.1 – ม.3
ยุวกาชาดระดับ 4
ไดแก นักเรียนชัน้ ม.4 – ม.6
สมาชิกยุวกาชาดทําความเคารพ แตละโอกาส ดังนี้
1. ในพิธกี าร ใหทาํ ความเคารพดวยการยืนตรงหรือทําตามสั่ง
2. เมื่ออยูในแถว จะสวมหมวกหรือไมก็ตาม ใหทําความเคารพดวยการยืนตรง
3. เมื่ออยูนอกแถว จะสวมหมวกหรือไมกต็ าม ใหทาํ ความเคารพดวยการไหว
4. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเขาไปในสถานที่อนั ควรสักการะ ใหถอดหมวก
และ/หรือปฏิบตั ิตามประเพณีนิยม

5. การถวายความเคารพแด พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ สมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จเจาฟา และพระบรมวงศานุวงศ ทุกพระองค ไมวาจะอยูในแถวหรือ
นอกแถว จะสวมหมวกหรือไมก็ตาม ใหถวายคํานับ ในกรณีนั่งอยูกับพื้น ใหทําความเคารพดวย
การหมอบกราบ
ผูบังคับบัญชายุวกาชาด เจาหนาที่ยุวกาชาด ทําความเคารพเชนเดียวกับสมาชิกยุวกาชาด

พิธีเขาประจําหมูยุวกาชาด
สาธิตพิธีเขาประจําหมูยุวกาชาด
ความมุงหมายของการจัดพิธีเขาประจําหมูยวุ กาชาด
1. เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสําคัญในการเปนสมาชิกยุวากาชาดและยินดี
ที่จะอุทิศตนเพื่อชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม สํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ
ของการเปนสมาชิกยุวกาชาด
2. เพื่อใหสมาชิกใหมมีสทิ ธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด
3. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติเปนสมาชิกยุวกาชาด
4. เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีแกผูปกครองของสมาชิก และประชาชนทัว่ ไปในการที่จะ
สนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด
5. เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน
การจัดพิธีเขาประจําหมูยวุ กาชาด
1. หมูยวุ กาชาดไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นใหม
2. มีสมาชิกเพิ่มขึ้นใหมในแตละปการศึกษา
การดําเนินการจัดพิธีเขาประจําหมู
ขั้นเตรียม
1. ตกแตงสถานที่ใหงดงามตามสมควร ประดับเครื่องหมายกาชาดและยุวกาชาดไวใน
บริเวณพิธี
2. ประดิษฐานธงชาติ ธงยุวกาชาด โตะหมูบูชา พระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ พรอมดวยเครื่องสักการะ
3. ในกรณีที่สมาชิกไมไดจัดใหมีพธิ ีทางศาสนา ไมตองตั้งโตะหมูบูชา
ขั้นตอนพิธเี ขาประจําหมู
1. จัดสมาชิก ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ผูมีเกียรตินงั่ ประจําที่ในบริเวณพิธี
2. เมื่อประธานมาถึง พิธีกรสั่ง “ทัง้ หมด – ตรง” และนั่งลงเมื่อประธานนั่ง
3. ประธานบูชาพระรัตนตรัย (ในกรณีที่จัดใหมีพิธีทางศาสนา) ทุกคนยืนขึ้นและพนมมือ
เสร็จแลว เชิญประธานรับคํากลาวรายงาน

4. นายกหมูหรือผูที่ไดรับมอบหมาย (กลาวรายงาน โดยทําความเคารพประธานดวยการ
ไหว กอนกลาวรายงาน และเมื่อกลาวรายงานจบ)
5. พิธีกรเชิญครูผูนําคนที่ 1 อานคําแถลงสภากาชาดไทย
“สภากาชาดไทยเปนสถาบันการกุศลอาสาสงเคราะห ตั้งขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข
ยากของมนุษยชาติ โดยไมเลือกชาติ ชั้น ยึดหลักมนุษยธรรมเปนที่ตั้ง พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงเปนองคอุปถัมภก สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงเปนองค
สภานายิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคอุปนายิกา
ผูอํานวยการ นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณตอกิจการนี้อยางหาที่สุดมิได ยุวกาชาดเปน
สวนหนึ่งของสภากาชาดไทย และเปนกําลังสําคัญของสภากาชาด จําเปนที่สมาชิกยุว
กาชาดทุกคนจะตองใหการสนับสนุนอยางแทจริงโดยบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน เพื่อ
ชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ”
6. พิธีกรเชิญครูผูนําคนที่ 2 ถามสมาชิกยุวกาชาด (โดยทําความเคารพประธานโดยการ
ไหวทงั้ กอนถามและเมื่อถามเสร็จ) พิธีกรสัง่ “สมาชิกยุวกาชาดใหม ทัง้ หมด – ตรง”
ทําพิธีซักถามตามขั้นตอน เมื่อเสร็จพิธีกรสั่ง “สมาชิกยุวกาชาดใหม นั่ง”
รายละเอียดในการทําพิธถี ามสมาชิก
พิธีกรสั่ง
: “สมาชิกใหม ตรง”
ผูนํายุวกาชาด : “พิธีเขาประจําหมูของยุวกาชาด เปนพิธสี ําคัญยิ่ง จึงขอถามเธอทัง้ หลาย
ดังนี้ เธอแนใจแลวหรือวาเธอพรอมที่จะเปนสมาชิกยุวกาชาด”
สมาชิกใหม : “ขาพเจาแนใจ และพรอมที่จะเปนสมาชิกยุวกาชาดแลว”
ผูนํายุวกาชาด : “ถาเชนนั้นขอใหเธอกลาวคําปฏิญาณตนพรอมกัน”
สมาชิกใหม ขอ 1 ขาฯ จะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขอ 2 ขาฯ จะเปนมิตรกับคนทัว่ ไป และจะบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนแกสวนรวม
ขอ 3 ขาฯ จะรักษาอนามัยของตนเองและสงเสริมอนามัยของผูอื่น
7. สมาชิกใหมรับเข็มเครื่องหมายจากประธานพิธี (เริ่มเรียกหนวยสีแรกยืนขึ้น การรับ
เครื่ อ งหมาย ให ส มาชิ ก ไหว ก อ นรั บ เท า นั้ น ในกรณี ที่ มี ส มาชิ ก ใหม มี จํ า นวนมากอาจเชิ ญ
ผูบังคับบัญชาและผูมีเกียรติเปนผูมอบรวมกับประธาน โดยจัดเปนแถว ซึ่งพิธีกรเปนผูกําหนดและ
นัดหมายวิธีปฏิบัติ)
8. พิธีกรเชิญประธานกลาวตอนรับ และใหโอวาท (ทุกคนปรบมือ เมือ่ ประธานกลาวฯ จบ)

9. พิธีกร – เชิญ ชมการแสดงกิจกรรมยุวกาชาด (การแสดงควรเปนเรือ่ ง หรือกิจกรรมที่
สงเสริมกาชาดและยุวกาชาด)
10. เมื่อจบการแสดง พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด – ตรง” ทุกคนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เปน
อันเสร็จพิธี

(ตัวอยาง)
คํากลาวใหโอวาท
ของ ประธาน
ทานนายกหมูยุวกาชาดโรงเรียน ทานผูมีเกียรติ และสมาชิกยุวกาชาดทุกทาน
ขาพเจารูส ึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ทา นทั้งหลายไดใหเกียรติเชิญมาเปนประธานในพิธี
เขาประจําหมูของสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนในวันนี้
จากคํากลาวรายงานของทานนายกหมู ทําใหขาพเจาไดทราบถึงการพัฒนากิจการ
ยุวกาชาดใหเจริญกาวหนาของหมูยุวกาชาดโรงเรียน ตลอดจนไดทราบถึงวัตถุประสงคใน
การจัดพิธีเขาประจําหมู ขาพเจามีความชื่นชมยินดีกับคณะผูบริหารงานยุวกาชาดโรงเรียน
ดวยความจริงใจ ที่ทานทั้งหลายตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมยุวกาชาด และได
ชวยกันบริหารงานดานนี้ดวยความอุตสาหะวิริยะ จนมีผลใหกิจการยุวกาชาดของโรงเรียน
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปเปนลําดับ ขาพเจาขอแสดงความยินดีกับสมาชิกยุวกาชาดใหมที่
ไดรับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดทุกคน บัดนี้ สภากาชาดไทยไดรับเธอเขาเปนสมาชิก
ยุวกาชาดดวยผูหนึ่งแลว
ขอใหเธอจงยึดมั่นในคําปฏิญาณตนและปฏิบัติตนเปนคนดี
ตลอดไป
ทานผูมีเกียรติที่เคารพ ปจจุบันนี้ประเทศไทยอันเปนที่รักยิ่งของพวกเรากําลัง
ประสบปญหาตางๆ มากมายนานาประการ อาทิเชน ปญหาจากยาเสพติด ปญหาจาก
เศรษฐกิจ ปญหาจากภัยธรรมชาติ และปญหาตางๆ เหลานี้มิใชจะแกไขไดภายในวันนี้
พรุงนี้ จะตองใชเวลานานพอสมควร และไมควรจะปลอยใหรัฐเปนผูแกไขแตเพียงผูเดียว
เราทุกคนควรจะรวมมือกันแกไขประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี สรางความสามัคคีกลม
เกลียวกัน สงเสริมและใชแตสิ่งของที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย และไมตกเปนเครื่องมือ
ของผูไมหวังดีตอประเทศชาติ ขาพเจาเชื่อแนวาถาทานทั้งหลายนําไปปฏิบัติตามที่ได
กลาวมาแลว ก็จะเปนการชวยลดปญหาตางๆ และก็เชื่อแนวาประเทศไทยอันเปนที่รัก
ยิ่งของเรา จะพัฒนาเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจาขออวยพรใหทุก ๆ ทานจงประสบ
แตความสุขและความสําเร็จของชีวิต ขอขอบคุณ

(ตัวอยาง)
คํากลาวรายงานในพิธเี ขาประจําหมู
ของ นายกหมูยุวกาชาดโรงเรียน
กราบเรียน ทานประธานที่เคารพ
ดิฉัน (กระผม) และคณะครู ตลอดจนสมาชิกยุวกาชาดทั้งเกาและใหม รูสึกปลาบปลื้มเปน
อย า งยิ่ ง ที่ ท า นได ใ ห เ กี ย รติ ม าเป น ประธานในพิธี เ ข า ประจํ า หมูข องสมาชิ ก ยุ ว กาชาดโรงเรี ย น
..................ที่ทําพิธีในวันนี้
โรงเรี ย น.......................................................ได จั ด ตั้ ง หมู ยุ ว กาชาดขึ้ น เมื่ อ ป พ.ศ
............... และตอจากนั้นไดจัดใหมีพิธีเขาประจําหมูขึ้นเปนประจําทุกป
ในปการศึกษานี้ ทางโรงเรียนมีสมาชิกยุวกาชาดเกา.............คน และสมาชิกยุวกาชาดใหม
เพิ่มขึ้น จํานวน.................คน จึงไดจัดใหมีพิธีเขาประจําหมู โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสําคัญในการเปนสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่
จะอุทิศตน เพื่อชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม มีความสํานึกและรับผิดชอบในหนาที่
ของการเปนสมาชิก
ยุวกาชาด
2. เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดมีสิทธิท์ ี่จะประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด
3. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจ และไดรับเกียรติที่สมัครเขาเปน
สมาชิก
ยุวกาชาด
4. เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรียนกับชุมชน
5. เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีแกผูปกครองและประชาชนทัว่ ไป ในอันที่จะไดรวมกัน
สนับสนุนสงเสริมกิจการยุวกาชาด
บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลแลว โรงเรียนจะไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไป และหลังจาก
สมาชิกกลาวคําปฏิญาณตนแลว ขอกราบเรียนเชิญทานประธานไดโปรดมอบเข็มเครื่องหมายใหแก
สมาชิกยุวกาชาด และกรุณาใหคติเตือนใจแกสมาชิกยุวกาชาด จากนั้นใครขอไดโปรดชมกิจกรรม
ของสมาชิกยุวกาชาดตามลําดับดวย จะเปนพระคุณยิ่ง

