
คําแนะนําในการต้ังหมูและแตงต้ังกรรมการยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

 เพื่อความเขาใจในการดําเนนิการต้ังหมูและแตงต้ังกรรมการยวุกาชาดในสถานศึกษา  จึง

ขอสรุปข้ันตอนในการดําเนนิการ  ดังนี ้

 1.  ในกรณขีอต้ังหมู จะตองกรอกแบบ ยุว.1, ยุว. 2 และยุว. 3 แลวสงไปตามลําดับโดย

การกรอกดังนี ้

  1.1 ใหผูที่จะเปนผูบังคับบัญชายุวกาชาดของสถานศึกษาทุกคนกรอกแบบ ยุว. 3  

คนละ  1  ใบ  โดยระบุใหชัดเจนในสวนของคํารับรองวา  จะใหเปนผูบงัคับบัญชายุวกาชาดใน

ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

   1.1.1  รองนายกหมู (มีไดมากกวา 1 คน ตามความเหมาะสม) 

   1.1.2  ผูนํากลุม (มีไดมากเทาจํานวนกลุมของยุวกาชาดที่ม)ี 

   1.1.3  รองผูนาํกลุม (จะมีกีค่นก็ได ไมจํากัดจํานวน) 

  1.2 นาํรายช่ือจากแบบ ยุว. 3  ทุกคน  กรอกลงในแบบ  ยุว. 1  ขอ  2 

  1.3 นาํรายช่ือจากแบบ ยุว.  1 ขอ  2  ทั้งหมดนี้  ไปกรอกลงในแบบ  ยุว.  2  ขอ  1  

โดยหมายเลข  1  คือ  ผูที่เปนนายกหมูยุวกาชาดสถานศึกษาเปนประธาน 

  1.4 กรอกแบบ ยุว.  2 ขอ 2 

 2.  ในกรณทีีเ่ปนหมูยวุกาชาดอยูแลว จะขอแตงต้ังเฉพาะกรรมการยุวกาชาดใน

สถานศึกษาเพิ่ม ใหดําเนินการดังนี ้

  2.1 ใหผูที่จะเปนผูบังคับบัญชาทุกคนที่ขอแตงต้ังเพิ่ม กรอกแบบ ยวุ. 3  คนละ  1  

ใบ 

  2.2 นาํรายช่ือจากแบบ ยุว. 3  ทุกคน  กรอกลงในแบบ  ยุว. 2  ขอ  1 

  2.3 ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณธรรมชุดเดิมครบวาระ ใหขอแตงต้ังใหม โดยกรอก

รายช่ือลงในแบบ ยุว. 2  ขอ  2 (อาจเปนบุคคลเดิม  หรือบุคคลใหมก็ได) 
 

การขอเสนอขอแตงต้ัง 
1.  สถานศึกษาในสังกัดสวนกลาง สงไปยงัสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

2.  สถานศึกษาในสังกัดสวนภูมิภาค 

 2.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหสงไปยังยุวกาชาดจังหวัด 

 2.2 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง ใหสงไปยงัอําเภอหรือ

จังหวัดที่สังกดั 

 

 
 



การขอจัดต้ังหมูยุวกาชาดในสถานศึกษา  จะกระทําไดตอเมื่อ 

 1.  มีผูสมัครเปนสมาชิกยวุกาชาดอยางนอย 12 คน 

 2.  มีผูบังคับบัญชาที่ผานการฝกอบรมหลกัสูตรเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด 

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่อยางนอย 1 คน 

 3.  มีกรรมการผูทรงคุณธรรมไมเกิน 5 คน 

กรรมการผูทรงคุณธรรม  ตองมีคุณลักษณะ  ดังนี ้

 1.  มีจิตศรัทธาในการกุศลสาธารณะ และเปนทีน่ับถือของประชาชนในทองถิน่ 

 2.  เขาใจในวตัถุประสงคของยุวกาชาด 

 3.  สนใจและเต็มใจชวยเหลือสนับสนนุกิจการยุวกาชาด 
คุณสมบัติของสมาชิกยวุกาชาด 
 1.  เปนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทัง้หญิงชายที่มีอายุต้ังแต 7- 25 ป 

 2.  สมัครใจที่จะปฏิบัติตามวัตถุประสงคของยุวกาชาด 

 3.  ไดรับความเหน็ชอบจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง 

ในแตละสถานศึกษา  จัดต้ังหมูยุวกาชาดไดเพียงหนึ่งหมูและแบงการปกครอง  ดังนี ้

1.  หมูยวุกาชาด ประกอบดวย กลุมยวุกาชาด ต้ังแต 1 กลุมข้ึนไป 

2.  กลุมยวุกาชาด ประกอบดวย หนวยยุวกาชาด ต้ังแต 2 – 6 หนวย 

3.  หนวยยุวกาชาด ประกอบดวย สมาชิกยุวกาชาด ต้ังแต 6 – 10 คน 

ในแตละหนวย  ใหมหีัวหนาหนวยหนึ่งคน  และรองหวัหนาหนวยหนึง่คน  ใหสมาชกิ

คัดเลือกกันเอง  โดยนายกหมูเปนผูแตงต้ังและอยูในตําแหนงคราวละ  1 ภาคการศึกษา 
  

สมาชกิยวุกาชาดในสถานศึกษา  แบงเปนระดับตางๆ  ดังนี ้

 ยุวกาชาดระดับ 1   ไดแก นักเรียนช้ัน ป.1 – ป.3 

 ยุวกาชาดระดับ  2 ไดแก นักเรียนช้ัน ป.4 – ป.6 

 ยุวกาชาดระดับ  3 ไดแก นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.3 

 ยุวกาชาดระดับ  4 ไดแก นักเรียนช้ัน ม.4 – ม.6   
 

สมาชกิยวุกาชาดทําความเคารพ  แตละโอกาส  ดังนี ้

 1.  ในพิธกีาร ใหทาํความเคารพดวยการยนืตรงหรือทําตามส่ัง 

 2.  เมื่ออยูในแถว จะสวมหมวกหรือไมก็ตาม ใหทําความเคารพดวยการยืนตรง 

 3.  เมื่ออยูนอกแถว จะสวมหมวกหรือไมกต็าม ใหทาํความเคารพดวยการไหว 

 4.  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเขาไปในสถานที่อันควรสักการะ ใหถอดหมวก

และ/หรือปฏิบติัตามประเพณีนิยม 



 5. การถวายความเคารพแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  สมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จเจาฟา  และพระบรมวงศานุวงศ  ทุกพระองค  ไมวาจะอยูในแถวหรือ

นอกแถว  จะสวมหมวกหรือไมก็ตาม  ใหถวายคํานับ  ในกรณีนั่งอยูกับพื้น  ใหทําความเคารพดวย

การหมอบกราบ 
 ผูบังคับบัญชายุวกาชาด  เจาหนาที่ยุวกาชาด  ทําความเคารพเชนเดียวกับสมาชิกยุวกาชาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



พิธีเขาประจําหมูยุวกาชาด 

สาธิตพิธีเขาประจําหมูยุวกาชาด 
 

ความมุงหมายของการจัดพิธีเขาประจาํหมูยวุกาชาด 
 

 1.  เพื่อใหสมาชิกยวุกาชาดตระหนักถึงความสําคัญในการเปนสมาชิกยุวากาชาดและยินดี

ที่จะอุทิศตนเพื่อชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  สํานกึในหนาที่และความรับผิดชอบ

ของการเปนสมาชิกยุวกาชาด 

 2.  เพื่อใหสมาชิกใหมมีสิทธิ์ประดับเข็มเคร่ืองหมายสมาชิกยุวกาชาด 

 3.  เพื่อสงเสรมิใหสมาชิกยวุกาชาดเกิดความภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติเปนสมาชิกยุวกาชาด 

 4.  เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีแกผูปกครองของสมาชิก และประชาชนทัว่ไปในการที่จะ

สนับสนนุกิจกรรมยุวกาชาด 

 5.  เพื่อสงเสรมิใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน 
 

การจัดพิธีเขาประจําหมูยวุกาชาด 
 1.  หมูยวุกาชาดไดรับอนุมัติใหจัดต้ังข้ึนใหม 

 2.  มีสมาชิกเพิ่มข้ึนใหมในแตละปการศึกษา 
 

การดําเนินการจัดพธิีเขาประจําหมู 
 ขั้นเตรียม 
 1.  ตกแตงสถานที่ใหงดงามตามสมควร  ประดับเคร่ืองหมายกาชาดและยุวกาชาดไวใน

บริเวณพิธ ี

 2.  ประดิษฐานธงชาติ  ธงยวุกาชาด  โตะหมูบูชา  พระบรมฉายาลักษณ  พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวั  และสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินนีาถ  พรอมดวยเคร่ืองสักการะ 

 3.  ในกรณีที่สมาชิกไมไดจัดใหมีพธิีทางศาสนา  ไมตองต้ังโตะหมูบูชา 
  

 
ขั้นตอนพิธเีขาประจําหมู 
 1.  จัดสมาชิก  ผูบังคับบัญชายุวกาชาด  ผูมีเกียรตินัง่ประจําที่ในบริเวณพิธ ี

 2.  เมื่อประธานมาถึง  พิธีกรส่ัง  “ทัง้หมด – ตรง” และนั่งลงเม่ือประธานนั่ง 

 3.  ประธานบูชาพระรัตนตรัย  (ในกรณีที่จัดใหมีพิธีทางศาสนา)  ทุกคนยืนข้ึนและพนมมือ 

เสร็จแลว  เชิญประธานรับคํากลาวรายงาน 



 4.  นายกหมูหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  (กลาวรายงาน โดยทําความเคารพประธานดวยการ

ไหว กอนกลาวรายงาน และเมื่อกลาวรายงานจบ) 

 5.  พิธีกรเชิญครูผูนําคนที ่ 1    อานคําแถลงสภากาชาดไทย 
  

 “สภากาชาดไทยเปนสถาบันการกุศลอาสาสงเคราะห ต้ังขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข
ยากของมนุษยชาติ โดยไมเลือกชาติ ชั้น ยึดหลักมนุษยธรรมเปนที่ต้ัง พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  ทรงเปนองคอุปถัมภก สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถทรงเปนองค
สภานายิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคอุปนายิกา
ผูอํานวยการ นับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณตอกิจการนี้อยางหาที่สุดมิได  ยุวกาชาดเปน
สวนหนึ่งของสภากาชาดไทย  และเปนกําลังสําคัญของสภากาชาด  จําเปนที่สมาชิกยุว
กาชาดทุกคนจะตองใหการสนับสนุนอยางแทจริงโดยบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน  เพื่อ
ชวยเหลือผูอ่ืนทุกเม่ือ” 
 

 6.  พิธีกรเชิญครูผูนําคนที ่ 2  ถามสมาชกิยุวกาชาด  (โดยทาํความเคารพประธานโดยการ

ไหวทัง้กอนถามและเมื่อถามเสร็จ) พิธีกรส่ัง “สมาชิกยุวกาชาดใหม ทัง้หมด – ตรง”   

ทําพิธีซักถามตามข้ันตอน  เมื่อเสร็จพิธีกรส่ัง  “สมาชิกยวุกาชาดใหม นั่ง”   
     

รายละเอียดในการทําพธิถีามสมาชิก 
 พิธีกรส่ัง  :  “สมาชิกใหม ตรง” 

 ผูนํายวุกาชาด :  “พิธีเขาประจําหมูของยุวกาชาด เปนพิธสํีาคัญยิ่ง จึงขอถามเธอทัง้หลาย 

ดังนี้ เธอแนใจแลวหรือวาเธอพรอมที่จะเปนสมาชิกยวุกาชาด” 

 สมาชิกใหม :  “ขาพเจาแนใจ และพรอมที่จะเปนสมาชิกยุวกาชาดแลว” 

 ผูนํายวุกาชาด :  “ถาเชนนั้นขอใหเธอกลาวคําปฏิญาณตนพรอมกนั” 

 สมาชิกใหม ขอ 1   ขาฯ จะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

   ขอ 2   ขาฯ จะเปนมิตรกับคนทัว่ไป และจะบําเพ็ญตนใหเปน 

       ประโยชนแกสวนรวม 

   ขอ 3   ขาฯ จะรักษาอนามัยของตนเองและสงเสริมอนามยัของผูอ่ืน 

 7.  สมาชิกใหมรับเข็มเคร่ืองหมายจากประธานพิธี  (เร่ิมเรียกหนวยสีแรกยืนข้ึน การรับ

เคร่ืองหมาย  ใหสมาชิกไหวกอนรับเทานั้น  ในกรณีที่มีสมาชิกใหมมีจํานวนมากอาจเชิญ

ผูบังคับบัญชาและผูมีเกียรติเปนผูมอบรวมกับประธาน โดยจัดเปนแถว ซึ่งพิธีกรเปนผูกําหนดและ

นัดหมายวิธีปฏิบัติ) 

 8.  พิธีกรเชิญประธานกลาวตอนรับ  และใหโอวาท  (ทุกคนปรบมือ เมือ่ประธานกลาวฯ จบ) 



9.  พิธีกร – เชิญ ชมการแสดงกิจกรรมยวุกาชาด (การแสดงควรเปนเร่ือง หรือกิจกรรมที่

สงเสริมกาชาดและยุวกาชาด) 

 10.  เมื่อจบการแสดง  พิธีกรส่ัง  “ทั้งหมด – ตรง” ทุกคนรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เปน

อันเสร็จพิธ ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ตัวอยาง) 

คํากลาวใหโอวาท 

ของ  ประธาน 

 
ทานนายกหมูยุวกาชาดโรงเรียน  ทานผูมีเกียรติ  และสมาชิกยวุกาชาดทุกทาน 
 

 ขาพเจารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ทานทั้งหลายไดใหเกียรติเชิญมาเปนประธานในพิธี
เขาประจําหมูของสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนในวันนี ้
 

 จากคํากลาวรายงานของทานนายกหมู  ทําใหขาพเจาไดทราบถึงการพัฒนากิจการ
ยุวกาชาดใหเจริญกาวหนาของหมูยุวกาชาดโรงเรียน  ตลอดจนไดทราบถึงวัตถุประสงคใน
การจัดพิธีเขาประจําหมู  ขาพเจามีความชื่นชมยินดีกับคณะผูบริหารงานยุวกาชาดโรงเรียน
ดวยความจริงใจ  ที่ทานทั้งหลายตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมยุวกาชาด  และได
ชวยกันบริหารงานดานนี้ดวยความอุตสาหะวิริยะ จนมีผลใหกิจการยุวกาชาดของโรงเรียน
เจริญกาวหนายิ่งขึ้นไปเปนลําดับ  ขาพเจาขอแสดงความยินดีกับสมาชิกยุวกาชาดใหมที่
ไดรับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดทุกคน  บัดนี้  สภากาชาดไทยไดรับเธอเขาเปนสมาชิก
ยุวกาชาดดวยผูหนึ่งแลว  ขอใหเธอจงยึดม่ันในคําปฏิญาณตนและปฏิบัติตนเปนคนดี
ตลอดไป 
 

 ทานผูมีเกียรติที่เคารพ  ปจจุบันนี้ประเทศไทยอันเปนที่รักยิ่งของพวกเรากําลัง
ประสบปญหาตางๆ มากมายนานาประการ  อาทิเชน  ปญหาจากยาเสพติด  ปญหาจาก
เศรษฐกิจ  ปญหาจากภัยธรรมชาติ  และปญหาตางๆ เหลานี้มิใชจะแกไขไดภายในวันนี้
พรุงนี้  จะตองใชเวลานานพอสมควร  และไมควรจะปลอยใหรัฐเปนผูแกไขแตเพียงผูเดียว  
เราทุกคนควรจะรวมมือกันแกไขประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  สรางความสามัคคีกลม
เกลียวกัน  สงเสริมและใชแตสิ่งของที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย   และไมตกเปนเครื่องมือ
ของผูไมหวังดีตอประเทศชาติ  ขาพเจาเชื่อแนวาถาทานท้ังหลายนําไปปฏิบัติตามท่ีได
กลาวมาแลว   ก็จะเปนการชวยลดปญหาตางๆ  และก็เชื่อแนวาประเทศไทยอันเปนที่รัก
ยิ่งของเรา   จะพัฒนาเจริญกาวหนายิ่ง  ๆ  ขึ้นไป 
   
  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว  ขาพเจาขออวยพรใหทุก  ๆ  ทานจงประสบ
แตความสุขและความสําเร็จของชีวิต  ขอขอบคุณ 

 

 
 

 



(ตัวอยาง) 

คํากลาวรายงานในพิธเีขาประจําหมู 

ของ  นายกหมูยุวกาชาดโรงเรียน 

กราบเรียน  ทานประธานที่เคารพ 

 ดิฉัน  (กระผม)  และคณะครู ตลอดจนสมาชิกยุวกาชาดทั้งเกาและใหม รูสึกปลาบปลื้มเปน

อยางยิ่ง ที่ทานไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเขาประจําหมูของสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียน

..................ที่ทําพิธีในวันนี้ 

 โรง เ รียน .......................................................ไดจัด ต้ังหมู ยุ วกาชาด ข้ึน  เมื่ อป  พ .ศ

...............  และตอจากนั้นไดจัดใหมีพิธีเขาประจําหมูข้ึนเปนประจําทุกป 

 ในปการศึกษานี้  ทางโรงเรียนมีสมาชิกยุวกาชาดเกา.............คน และสมาชิกยวุกาชาดใหม  

เพิ่มข้ึน  จํานวน.................คน จึงไดจัดใหมีพิธีเขาประจําหมู โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 1.  เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสําคัญในการเปนสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่

จะอุทิศตน  เพื่อชวยเหลือและบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  มีความสํานึกและรับผิดชอบในหนาที่

ของการเปนสมาชิก         ยุวกาชาด 

 2.  เพื่อใหสมาชิกยวุกาชาดมีสิทธิท์ี่จะประดับเข็มเคร่ืองหมายสมาชิกยุวกาชาด 

 3.  เพื่อสงเสรมิใหสมาชิกยวุกาชาดเกิดความภาคภูมิใจ  และไดรับเกียรติที่สมัครเขาเปน

สมาชิก           ยุวกาชาด 

 4.  เพื่อเปนการสงเสริมใหเกดิความสัมพันธอันดี  ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 5.  เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีแกผูปกครองและประชาชนทัว่ไป  ในอันที่จะไดรวมกนั

สนับสนนุสงเสริมกิจการยวุกาชาด 

 บัดนี้  ไดเวลาอันเปนมงคลแลว  โรงเรียนจะไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไป  และหลังจาก

สมาชิกกลาวคําปฏิญาณตนแลว  ขอกราบเรียนเชิญทานประธานไดโปรดมอบเข็มเคร่ืองหมายใหแก

สมาชิกยุวกาชาด  และกรุณาใหคติเตือนใจแกสมาชิกยุวกาชาด  จากนั้นใครขอไดโปรดชมกิจกรรม

ของสมาชิกยุวกาชาดตามลําดับดวย  จะเปนพระคุณยิ่ง 
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