
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป. ศธ. 



    ฉันและเธอเจอกนั แทบทุกวนัเลยเชียว 
เมื่อเจอกนัเราทักกนั ต่างสมานไมตรี 
   ยิม้ให้กนัทีไร  สุขฤทยัเปรมปรีดิ์ 
ต่างพูดจาพาท ี  สวสัดเีพือ่นเอย 



   เนือ้หา 
  ๑. พธีิเปิดกจิกรรมยุวกาชาด 

  ๒. พธีิปิดกจิกรรมยุวกาชาด 

   จุดประสงค์ 
         ๑. อธิบายขั้นตอนพธีิเปิด - ปิดกจิกรรมยุวกาชาดได้ 

         ๒. ปฏิบัตติามขั้นตอนพธีิเปิด - ปิดกจิกรรมยุวกาชาดได้ 



๑. เรียกสมาชิกเข้าแถวคร่ึงวงกลมหน้าเสาธง 
  ๒. ชักธงยุวกาชาดขึน้สู่ยอดเสา 

   ๓. สงบน่ิง 

      ๔. กล่าวค าปฏญิาณตนยุวกาชาด 

     ๕. ตรวจและรายงาน 

      ๖. นัดหมายและช้ีแจง 



ขั้นตอนที่ ๑  
เรียกสมาชิกเข้าแถวคร่ึงวงกลมหน้าเสาธง 

ผู้น ากลุ่ม 

 ผู้น ากลุ่ม /รองผู้น ากลุ่ม /ครูผู้สอน 

หน่วย   
บริการ 

หน่วย 
สุดท้าย 

เสาธงยุวกาชาด 
หัวหน้าหน่วย 

รองหัวหน้าหน่วย 



วธีิปฏิบัต ิ

ผู้น ากลุ่ม : ยนืบริเวณหน้าเสาธง ห่างจากเสาธง ๓ ก้าว 
ใช้สัญญาณนกหวดี : สัญญาณเรียกทั้งหมด 
เรียก : “แถว” ใช้สัญญาณมือแถวคร่ึงวงกลม 
ค าส่ัง : “น่ิง” , “พกั” 
กรณีแถวไม่เรียบร้อย : ส่ัง “จัดแถว”, “น่ิง”, “พกั” 



หน่วยบริการ ๒ คน ชักธงยุวกาชาดขึ้นสู่ยอดเสา 



ต าแหน่งการยนืของหน่วยบริการและผู้น ากลุ่ม 



ขั้นตอนที่ ๒ ชักธงยุวกาชาดขึน้สู่ยอดเสา 

ผู้น ากลุ่ม  : ให้ผู้แทนหน่วยบริการ  ๒  คน  ออกมาชักธงยุวกาชาด 
การปฏิบัต ิ : ยืนห่างเสาธง ๓ ก้าว ผู้ที่อยู่ขวามือ สั่ง “แถว – ตรง” 
                     แล้วก้าวไปขา้งหน้า  ๒  ก้าว ชิดเท้า  ปลดเชือกธง  
                     แล้วถอยหลัง  ๒  ก้าว  ชิดเท้า  
ผู้น ากลุ่มสั่ง  : “เคารพธงยุวกาชาด  ทั้งหมด - ตรง” 
การปฏิบัต ิ : คนทางซ้ายเป็นผู้ชักธง   ให้ธงขึ้นทางขวามือ 
ชักธงเสร็จ  : คนทางขวาก้าวเข้าไปผูกเชือกธง  ถอยกลับเข้าที่  
                     แล้วสั่ง “ขวา – หัน”  กลับไปเข้าแถวตามเดิม 



หน่วยบริการ ๒ คน ท าหน้าทีชั่กธงยุวกาชาด 



หน่วยบริการและผู้น ากลุ่มกลับเข้าที่เดิม 





ขั้นตอนที ่๓  สงบน่ิง  

ผู้น ากลุ่มสั่ง : “ถอดหมวก” (ถอดหมวกด้วยมือขวา) 
                      “สงบนิ่ง เพื่อระลึกถึง.............ปฏิบัติ” 
การปฏิบัต ิ: ให้มือขวาทับมือซ้ายไว้ข้างหน้าระดับต่ า 
                    กว่าเอว ก้มศีรษะเล็กน้อย กิริยาส ารวม 
                    เป็นเวลา ๑ นาท ี
ผู้น ากลุ่มสั่ง : “สวมหมวก - พัก” 



วิธีการถอดหมวก-สงบนิ่ง-สวมหมวก 



ขั้นตอนที่ ๔ กล่าวค าปฏิญาณตนยุวกาชาด 
ผู้น ากลุ่มส่ัง  : “ทั้งหมด - ตรง  กล่าวค าปฏิญาณตน” 
การปฏิบัติ  : ทุกคนกล่าวค าปฏิญาณตนพร้อมกนั 
      ข้อ ๑  ข้าฯ จะจงรักภกัดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      ข้อ ๒ ข้าฯ จะเป็นมิตรกบัคนทัว่ไป  และจะบ าเพญ็ตน 
                ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
      ข้อ ๓ ข้าฯ จะรักษาอนามยัของตนเองและส่งเสริม 
                อนามยัของผู้อืน่ 
ผู้น ากลุ่มส่ัง  : “พกั” 



ขั้นตอนที่ ๕  ตรวจและรายงาน  

ผู้น ากลุ่มส่ัง  : “ให้รองผู้น ากลุ่ม (หรือหัวหน้าหน่วย) 
                       ตรวจ..........ของสมาชิกยุวกาชาด ปฏิบัต”ิ 
 

วนันีจ้ะตรวจ
อะไรน้า 



รองผู้น ากลุ่ม / ครูผู้สอน ด าเนินการตรวจ 



การปฏิบัติในการตรวจ (ตรวจเฉพาะด้านหน้า) 

๑. ผู้ท าหน้าทีต่รวจ ไปยนืตรงหน้าหัวหน้าหน่วย 
 ห่าง ๓ ก้าว  

    - หัวหน้าหน่วย ส่ัง : “หน่วยสี........ตรง”  
 - ก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว  แล้วรายงาน : “หน่วยสี........ 
              มสีมาชิก........คน ชาย........คน  หญิง........คน 
              พร้อมทีจ่ะรับการตรวจแล้วค่ะ”  

    - ถอยหลงักลบั ส่ัง : “พกั” 



๒. ผู้ตรวจก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว  

   ๒.๑ ตรวจหัวหน้าหน่วย  ให้หัวหน้าหน่วยยนืตรง 
        อตัโนมัติ  
๒.๒ ผู้ตรวจเดนิไปตรวจสมาชิกคนต่อไปจนครบ 
        หัวหน้าเดนิตามไปข้าง ๆ ด้านซ้ายมือ  
๒.๓ ขณะผู้ตรวจเดนิตรวจคนใดให้คนน้ันท าท่าตรง 
         อตัโนมัติ เมื่อตรวจผ่านไปแล้วกใ็ห้พกัอตัโนมัติ  

    ๒.๔ ตรวจจนครบทุกคน  หัวหน้าหน่วยเดนิอ้อมหลงั 
        ผู้ตรวจ อ้อมหลงัแถวหน่วยสีตนเอง กลบัเข้าทีเ่ดมิ 



    ๓. เมื่อตรวจเสร็จ ผู้ท าหน้าทีต่รวจไปยนืตรงหน้า 
        หัวหน้าหน่วย ห่าง ๓ ก้าว หัวหน้าหน่วยส่ัง 
        “หน่วยสี.........ตรง ขอบคุณค่ะ” แล้วส่ัง “พกั” 



การปฏิบัติในการตรวจ  
    (ตรวจด้านหน้าและด้านหลงั)  

  - ผู้ตรวจ ก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว  

  - ตรวจหัวหน้าหน่วย ให้หัวหน้าหน่วยยนืตรงอตัโนมตัิ  
  - ผู้ตรวจส่ัง “หัวหน้าหน่วย กลบัหลงั – หัน” ตรวจ 
เสร็จส่ัง “กลบัหลงั - หัน” อกีคร้ัง 

  - แล้วเดนิไปตรวจสมาชิกคนต่อไป ทั้งด้านหน้าและ 
ด้านหลงัจนครบ หัวหน้าหน่วยกลบัเข้าทีเ่ดมิ 



รองผู้น ากลุ่มเข้าแถวรายงานผลการตรวจ 

 รองผู้น ากลุ่ม 

ผู้น ากลุ่ม 



รายงานการตรวจ 

๑. ผู้ท าหน้าทีต่รวจเข้าแถวหน้ากระดานหน้าผู้น ากลุ่ม 
- คนแรกยนืตรงหน้าผู้น ากลุ่ม ห่างจากผู้น ากลุ่ม ๓ ก้าว 
- คนทางขวาสุดของแถว ส่ัง “แถว – ตรง” แล้ว 
  รายงานผลการตรวจทลีะคน   
- คนทีอ่ยู่ขวาสุดรายงานก่อนและต่อมาทลีะคนจนครบ 

    - ผู้น ากลุ่มรับรายงานการตรวจโดยการสืบเท้าไปทาง 
  ขวามอืให้ตรงกบัผู้รายงาน 



   ๒. การรายงาน ผู้รายงานก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว 

แล้วรายงาน “ตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจ..... 

สมาชิกหน่วยสี.......ปรากฏว่า...................................  

และได้แนะน าให้แก้ไขแล้วค่ะ” 



๓. เมื่อรายงานเสร็จถอยหลงักลบัที่เดมิ ยนืรอจน 
 กว่าจะรายงานครบทุกคน  

   - ผู้น ากลุ่มยนืตรงกลางแถว แล้วกล่าวขอบคุณ  

   - คนทีอ่ยู่ทางขวาสุดของแถว  ส่ัง “ขวา   – หัน” 

      แล้วกลบัที่เดมิ  



หัวหน้าหน่วยด าเนินการตรวจ 

หัวหน้าหน่วย ผู้น ากลุ่ม 

รองผู้น ากลุ่ม 



รองหัวหน้าหน่วยปฏิบัตหิน้าที่แทน 

หัวหน้าหน่วย ผู้น ากลุ่ม 

รองผู้น ากลุ่ม 

รองหัวหน้าหน่วย 



หัวหน้าหน่วยเข้าแถวรายงานผลการตรวจ 



ขั้นตอนที่ ๖  
  นัดหมายและช้ีแจง  

     ผู้น ากลุ่มนัดหมาย ช้ีแจงสมาชิกก่อนทีจ่ะแยกย้าย

ไปท ากจิกรรม  เมื่อนัดหมายเรียบร้อย ผู้น ากลุ่มส่ัง 

“ทั้งหมด - ตรง  แยก-แถว” สมาชิกทุกคนท าขวาหัน 

แล้วแยกย้ายไปท ากจิกรรมตามค าช้ีแจง 





การเข้าฐานกิจกรรม : กรณีหน่วยเดียว 

๑. เข้าแถวหน้ากระดานห่างจากผู้สอน ๓ ก้าว 
    หัวหน้าหน่วยส่ัง “หน่วยสี........ตรง” 

ครูผู้สอน 

หัวหน้าหน่วย รองหัวหน้าหน่วย 

ฐานกจิกรรม 

หน่วยสี...ตรง 





๒. หัวหน้าหน่วยก้าวออกมาข้างหน้า ๑ ก้าว  

     แล้วรายงาน “สมาชิกหน่วยสี.............. 

     พร้อมที่จะปฏิบัติกจิกรรมแล้วค่ะ (ครับ)” 

ฐานกจิกรรม ครูผู้สอน 

สมาชิกหน่วยสี......
พร้อมที่ปฏิบัติ
กจิกรรมแล้วค่ะ 



๓. เมื่อรายงานเสร็จ หัวหน้าหน่วยถอยกลบัที่
เดมิ  แล้วส่ัง “พกั” 

 ฐานกจิกรรม ครูผู้สอน 

พกั 



การออกจากฐานกจิกรรม : กรณหีน่วยเดยีว 

๑. เข้าแถวหน้ากระดานห่างจากครูผู้สอน  ๓  ก้าว 

ฐานกิจกรรม 

หัวหน้าหน่วย รองหัวหน้าหน่วย 

ครูผู้สอน 



๒. หัวหน้าหน่วย ส่ัง “หน่วยสี.....ตรง ขอบคุณค่ะ 
 (ครับ) ขวา – หัน”  

หัวหน้าหน่วย รองหัวหน้าหน่วย 

ครูผู้สอน 

หน่วยสี...ตรง ขอบคุณค่ะ ขวา-หัน 



การเข้าฐานกจิกรรม : กรณมีากกว่าหน่ึงหน่วย 

๑. เข้าแถวหน้ากระดานหน่วยปิดระยะห่างจากครูผู้สอน  
   ๓ ก้าว  หัวหน้าหน่วยสีแถวแรก  ส่ัง “ทั้งหมด - ตรง” 

หน่วยที่ 3 

หน่วยที่ 2 

หน่วยที่ 1 

ครูผู้สอน 

ทั้งหมด-ตรง 





 ๒. หัวหน้าหน่วยสีแถวแรก ก้าวออกมาข้างหน้า ๑ ก้าว 
แล้วรายงาน “สมาชิกทั้งหมด พร้อมที่จะปฏิบัติกจิกรรม
แล้วค่ะ (ครับ)” 

ครูผู้สอน 

หัวหน้าหน่วยสีแรก 

สมาชิกทั้งหมด
พร้อมทีจ่ะ

ปฏบิัติกจิกรรม
แล้วค่ะ 



๓. เมื่อรายงานเสร็จ หัวหน้าหน่วยถอยกลบัที่เดิม 
     แล้วส่ัง “พกั”  

หน่วยที่ 3 

หน่วยที่ 2 

หน่วยที่ 1 

ครูผู้สอน 

พกั 



การออกจากฐานกจิกรรม : กรณีมากกว่าหน่ึงหน่วย 

๑. เข้าแถวหน้ากระดานหน่วยปิดระยะห่างจากครูผู้สอน  
    ๓ ก้าว 

หน่วยที่ 3 

หน่วยที่ 2 

หน่วยที่ 1 

ครูผู้สอน 



๒. หัวหน้าหน่วยสีแถวแรก ส่ัง “ทั้งหมด - ตรง 
    ขอบคุณค่ะ (ครับ) ขวา – หัน” 

ครูผู้สอน 

ทั้งหมด ตรง 
ขอบคุณค่ะ 
ขวา-หัน 

หน่วยที่ 3 

หน่วยที่ 2 

หน่วยที่ 1 



๑. เรียกสมาชิกเข้าแถวครึ่งวงกลมหน้าเสาธง 

     ๒. ตรวจและรายงาน 

           ๓. นัดหมายและชี้แจง 

                 ๔. ชักธงยุวกาชาดลง 

                       ๕. เลิกแถว 




