
การกาชาด 

และยุวกาชาด 

สกุลวรา  ชื่นค้า 

นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 

 

www.bureausrs.org 



วัตถุประสงค ์

บอกประวัติความเป็นมาของกาชาดสากลได้ 

บอกประวัติความเป็นมาของกาชาดไทยได้ 

บอกประวัติความเป็นมาของยุวกาชาดได้ 

บอกบทบาทหน้าที่และภารกิจของกาชาดและ 

   ยุวกาชาดไทย 



หัวข้อเนื้อหา : การกาชาด 

1. กาชาดสากล 

 1.1  ประวัต ิ  1.2  หลักการกาชาด 

 1.3  อนุสัญญาเจนวีา 1.4  สัญลักษณ์กาชาด 

2.  กาชาดไทย 

 2.1  ประวัติสภากาชาดไทย 

 2.2  ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย 

 



หัวข้อเนื้อหา : ยุวกาชาด 

1. ประวัติ 

2. วัตถุประสงค์ 

3. ค าปฏิญาณตนยุวกาชาด 

4. เครื่องหมาย 

5. บทบาทและภารกิจ 



 

โลกแห่งภัยแร้นแค้น 

 
 

โลกแห่งภัยสงคราม 

 

 

โลกแห่งภัยพิบัติ 

 

 

โลกแห่งโรคภัยไข้เจ็บ 

 



อิตาล ี

ดินแดนแห่ง 

ต้นก าเนิดกาชาด 



                            ผู้ยิ่งใหญ่อังร ี  

  
         พ.ศ. 2402 อังรี ดูนังต ์     ท่านได้เดินทางไกล 

   ถึงหมู่บ้านหนึ่งไม่ยอมผ่านไป ๆ จ าไว้ ๆ ซอลเฟริโน 

        ขณะที่อิตาลีฝรั่งเศส รบกับประเทศออสเตรียใหญ่โต 

   อังรี ดูนังต์ ร้องโอ้ ๆ               พิโธ่ ๆ ใยพี่น้องมารบกัน 

 ไม่รอช้าพลัน ชวนชาวบ้านช่วยกัน  พยาบาลทันใด 

   ใครป่วยท่านช่วยทันใจ (ซ้ า) อังรี นี้ไซร้น้ าใจเราบูชา ๆ   



อิตาล+ีฝรั่งเศส 

ท าสงคราม 

ที่ซอลเฟริโน 

กับออสเตรีย   

คือจุดก าเนิด   

กาชาด 
อังรี ดูนังต์ 

ผู้ให้ก าเนิดกาชาด  



อังรี ดูนังต์ บรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พบในสงครามและเสนอ

แนวความคิด คือ  

      1) ควรมีองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บใน

ยามสงคราม  

      2) ควรมีการรับรองและให้ความคุ้มครองกับองค์กร

ดังกล่าว 

Un Souvenir de Solferino /                                      

A Memory of Solferino 

ความทรงจ าแห่งซอลเฟริโน    



จุดเริ่มต้นของงานกาชาดที่มีอาสาสมัครทั่วโลก 

ช่วยดูแลทหารบาดเจ็บจากสงคราม  และ  

ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ด้วยหลักการ  3 ข้อ 

 1.   การป้องกันชีวิตและสุขภาพ 

 2.   การสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี 

 3.   การบ าเพ็ญประโยชน์ 

 



อังรี ดูนังต์ และเพื่อน 4 คน 



 อังรี  ดูนังต์  (Henry Dunant) 
เกิด 8 พฤษภาคม 2371  ณ กรุงเจนวีา  

สวิสเซอร์แลนด์  

รับรางวัลโนเบลสาขาสันติ ปี 2444  
เสียชีวิต 30 ตุลาคม 2453  
 

การอุทิศตนเพื่อมนุษยธรรม ช่วยเพื่อนมนุษย์ 

ให้รอดพ้นจากความโหดร้ายชองภัยสงคราม   
จึงก าหนดให้วันเกิดของ อังรี ดูนังต์   

เป็น  วันกาชาดโลก  



 Red Cross Emblem 

Swiss flag 

ธงชาติสวิส สัญลักษณ์กาชาด 

สัญลักษณ์กาชาด 



หลักการพื้นฐานขององค์กรกาชาด   
คือ 

“การบรรเทาความทุกข์ยากของมนุษยชาติ 
โดยไม่มีการแบ่งแยก” 



ลักษณะส าคัญของกลุ่มองค์กรกาชาด 

1.  เป็นผู้น าในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั่วโลก  

2.  อยู่ภายใต้กฎหมายหรือพระราชกฤษฎีกา  

3.  มีเครือข่ายโยงใยทั่วโลกถึง 186 ประเทศ 

4.  มีอาสาสมัครท้องถิ่นนับล้านท่ีเป็นหนึ่งเดียวที่มีความรู้และเชื่อถือได้ 

5.  มีการติดต่อโดยตรงกับผู้ที่เดือดร้อนมากท่ีสุด 

6.  ยึดหลักการพื้นฐาน 7 ประการ 



หลักการกาชาด  
(The Fundamental Principles) 



     โอ้เจ้าช่อเบญจมาศ  หลักการกาชาดมีอยู่  7  ข้อ   

ที่ประชุมรับรองหลักการ  เพื่อให้ท างานได้ผลเพียงพอ 

     หนึ่งเจ้าช่อเอื้องค า  มนุษยธรรมหลักการข้อใหญ ่

ป้องกันและบรรเทาทุกข์   เสริมสร้างความสุขแก่คนทั่วไป  

     สองเจ้าช่อช ามะเลียง ความไม่ล าเอียงนั้นน่าชื่นใจ   

ทุกผิวและทุกชาติเชื้อ    กาชาดเอื้อเฟื้อไม่รังเกียจใคร 

เพลง 

หลักการกาชาด 



      สามดอกเล็บมือนาง ถือความเป็นกลางไม่เข้าฝ่ายไหน  

ยามศึกหรือยามสงบ   เราไม่เลือกคบเฉพาะชาติใด 

     สี่เจ้าพวงอุบะ  เรามีอิสระไม่ขึ้นแก่ใคร   

ไม่ก้าวกายกฎหมายบ้านเมือง   ท าแต่ในเรื่องที่จะท าได้ 

     ห้าเจ้าดอกพุดตาล  ให้บริการอาสาสมัคร   

ท าโดยไม่ทวงบุญคุณ    เราบ าเพ็ญบุญด้วยน้ าใจรัก 

      

เพลง 

หลักการกาชาด 



     หกเจ้าช่อกุหลาบ  รักษาเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียว   

ประเทศหนึ่งก็มีเพียงหนึ่ง  กาชาดค านึงดึงความกลมเกลียว 

     เจ็ดเจ้าช่อดอกรัก  กาชาดยึดหลักความเป็นสากล   

ฐานะความรับผิดชอบ    หน้าที่ในระบอบเหมือนกันทุกแห่ง

หน 

     โอ้เจ้าช่ออโศก  กาชาดทั่วโลกท าการยิ่งใหญ่   

ถ้าท่านช่วยกันบ ารุง    ก็เหมือนผดุงให้โลกพ้นภัย… 

เพลง 

หลักการกาชาด 



กลุ่มองค์การกาชาด 

- 



สัญลักษณ์กาชาด 

เรด คริสตัล 
 (Red Crystal) 

เริ่มใช้ 1864 / 2407 เริ่มใช้ 1876 / 2419 

เริ่มใช้ 2005 / 2548 



สัญลักษณ์กาชาด 

มีกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายรองรับ มี 3 แบบ คือ 

 

กาชาด (Red Cross) มีจ านวน 152 ประเทศ 

เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2406  ใช้ในประเทศทั่วไป ได้แก่ สภากาชาดประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

เสี้ยววงเดือนแดง (Red Crescent) มีจ านวน 33 ประเทศ   เริ่มใช้เมื่อ 2419 ใช้ในประเทศ
ส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนา  อิสลาม ได้แก่  สภาเสี้ยววงเดือนแดงประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

      

    

เรด คริสตัล (Red Crystal) 

เริ่มใช้เมื่อ 2548 เป็นสัญลักษณ์ใหม่ เป็นทางเลือกที่ไม่ต้องการใช้ 

ใช้ในประเทศอิสลาเอล (องค์กร Magen David Adom) 





Magen David Adom (MDA) :  
 

The National Society of Israel, and a full member 

in the International Red Cross and the Red 

Crescent  Movement.  

 (The red shield of David) 



Magen David Adom  :      
the National Society of Israel 

http://www.mdais.com/
http://www.mdais.com/
http://www.mdais.com/MDA_Friends/


หลักการใช ้

สัญลักษณ์กาชาด 

เพื่อบ่งชี้  

(Indicative use) 

เพื่อคุ้มครอง  

(Protective use) 





การใช้สัญลักษณ์ในทางที่ผิด 



กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
(International Humanitarian Law) 

 



กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
(International Humanitarian Law) 
 

ความส าคัญ 

 1. เพื่อลดความเจ็บปวดอันมีผลมาจากสงคราม  

      การสู้รบ 

 2. เพื่อคุ้มครองผู้เคราะห์ร้ายที่ป้องกันตนเองไม่ได ้ 

 3. เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิถีทางในการสู้รบ 



การเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อ

เยาวชน                                                             
EHL : education programme that introduces 

young people (age 13-18) to the basic rules and 
principles of IHL 

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

IHL :  human dignity is respected and protected 

during armed conflict or in times of crisis.  

ปัจจุบันบรรจุ EHL ไว้ในหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาดแล้ว 



อนุสัญญาเจนีวา (Geneva Conventions) 

เป็นอนุสัญญาในการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงคราม  

การขัดแย้งกันทางอาวุธ ได้รับรองอนุสัญญาเจนีวา  4  ฉบับ 

    อนุสัญญาฉบับที่ 1  ว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือทหารบาดเจ็บ  
                            เจ็บป่วยในสนามรบ 

     อนุสัญญาฉบับที่ 2  ว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือทหาร 
                             บาดเจ็บป่วยในสงครามทางทะเล     

     อนุสัญญาฉบับที่ 3  ว่าด้วยการก าหนดสถานภาพและ 
                            การปฏิบัติต่อเชลยศึก 

     อนุสัญญาฉบับที่ 4  ว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือพลเรือน 

                            ในเขตพื้นที่ที่มีการขัดแย้งกันทางอาวุธสิ 



หลักการของอนุสัญญาเจนวีา                              

มนุษยธรรม         ความเสมอภาค      ความไม่ล าเอียง 



สาระส าคัญของอนุสัญญาเจนวีา  
     ประเทศภาคีต้องยึดหลักการ :- 

 ผู้บาดเจ็บต้องไม่ถูกทอดทิ้ง 

 ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแล 

 ผู้เสียชีวิตต้องถูกค้นหา 

 พาหนะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บต้องไดร้ับการคุ้มครอง 

 เชลยศึกต้องได้รับการปลดปล่อยและส่งกลับโดยไม่ชกัช้า 

 ให้ความช่วยเหลือแก่เรืออบัปาง 

 โรงพยาบาลต้องไม่ถกูคุกคาม  



สาระส าคัญของอนุสัญญาเจนวีา  
 หีบห่อยาและเวชภัณฑ์มีเส้นทางล าเลียงทีป่ลอดภัย 

 สตรตี้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากการถกูข่มขืน 

 ห้ามปล้นสะดม 

 ห้ามแก้แค้นผู้ที่ได้รับการคุ้มกัน 

 เป็นหลักของ IHL 

 เป็นตราสารระหว่างประเทศทีส่ าคัญทีสุ่ดในการ 

   ปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์ในยามสงคราม 

 เป็นอนุสัญญาที่ได้รับการให้สัตยาบนัมากทีสุ่ดในโลก  

    (191 ประเทศ)  



ประวัติกาชาดไทย : 

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศล 

เพื่อมนุษยธรรมได้รับการสถาปนา 

พ.ศ. 2436 เพราะการพิพาทระหว่าง 

ไทย & ฝรั่งเศส แย่งดินแดน               

แม่น้ าโขง  

การสู้รบท าให้ทหารได้บาดเจ็บ 

ทุกข์ทรมาน เสียชีวิตจ านวนมาก  



ก าเนิดกาชาดไทย 
 ในสมัยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๔๓๖  ฝรั่งเศสหยิบยกขอดินแดน 
 จากแคว้นไทย เราไม่ยอมให้  จึงก่อศึกประจัญบาน 
 ท าให้ทหารบาดเจ็บล้มตาย  เป็นก่ายกอง ในครั้งนั้น  
 ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์   กราบทูลพระองค์ขอตั้งหน่วย 
 ปฐมพยาบาล จึงเกิดมีการต้ังสภา  อุณาโลมแดง ต่อมาเปลียนแปลง 
 เป็นชื่อว่า “สภากาชาดไทย” 



ประวัติกาชาดไทย 

ท่านผู้หญิงเปลี่ยน  ภาสกรวงษ์   

มีความห่วงใยทหารบาดเจ็บ  จึงคิดก่อตั้งหน่วยงาน 

การกุศลช่วยบรรเทาทุกข์ยากทหาร 

น าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา   

พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี  พระ

พันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ขอให้ทรงเป็นชนนีบ ารุงในการจัดตั้ง

องค์การเพื่อบรรเทาทุกข์ 

ความทราบถึง ร.5  ทรงพอพระราชหฤทัย พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ต้ัง 

“สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้น เมื่อ 26 เม.ย. 2436 



ประวัต ิ

กาชาด 

ไทย 

 



ประวัต ิ

กาชาด 

ไทย 

 



สภากาชาดไทย 

ในอดีต  



ยุวกาชาด 

Red Cross Youth 





จากกาชาด สู่ กาชาดส าหรับเด็ก  

ยุวกาชาด ก่อตั้งขึ้นตามมติของ IFRC  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ 

เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสนัติสุข  ให้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  

บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนทั่วไป 

อนุกาชาด Junior Red Cross 
ยุวกาชาด Red Cross Youth 

กาชาด Red Cross 



ค าส าคัญ :  
ที่มาของวัตถุประสงค์ยุวกาชาด 

สงคราม 

ทุกคนเป็นพี่น้องกัน 

ช่วยเหลือ 

บาดเจ็บ / เจ็บป่วย 

PEACE 

HEALTH 

Voluntary SERVICE 

International  
Friendship 



วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดสากล 

แนวทางการด าเนินงานยุวกาชาดทั่วโลก คือ  
 

 1. Education for Peace  
 2. Good Health  
 3. Good Service 
 4. International Friendship 





วัตถุประสงค์ของยุวกาชาดไทย 
1. มีอุดมคติในศานติสุข  มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์     

2. มีความรู้  ความช านาญในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและ 

       ของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางรา่งกาย  จิตใจ  

       คุณธรรม  และธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ 

3. มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด    

       มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ 
4.     บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
5.     มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.     มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป 

เพ่ือฝึกอบรมให้เยาวชชายและหญิง 



สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

ทรงเป็นประธานในพิธีเข้าประจ าหน่วยอนุสภากาชาดครั้งแรกที่โรงเรียนราชิน ี   

พระศรีสวรินทิราบรม

ราชเทว ี
สภาชนนี 

 



โรงเรียนราชินี :  
หมู่อนุสภากาชาดแห่งแรกแห่งชาติสยาม 







ข้อ 1  ข้าฯ  จะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา   

        พระมหากษัตริย ์  

ข้อ 2  ข้าฯ  จะเป็นมิตรกับคนทั่วไป  และจะ 

        บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แกส่่วนรว  

ข้อ 3  ข้าฯ  จะรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริม 

        อนามัยต่อของผู้อื่น 

ค าปฏิญาณตนยุวกาชาด 



บทบาทและภารกิจยุวกาชาด 



บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 



บ าเพ็ญประโยชน์ 



บ าเพ็ญประโยชน์ 







วันที่ 18 ธันวาคม 2554 ออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ที่ ต.คลองโยง อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม (สาย1) 











ยุวกาชาดรอบโลก 



บทบาทหน้าที่ของยุวกาชาด 



ค าปฏิญาณตนยุวกาชาด 
ข้อ ๑  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  

 พระมหากษัตริย ์

ข้อ ๒  ข้าจะเป็นมิตรกับคนทั่วไป  และจะบ าเพ็ญตน
 ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ข้อ ๓  ข้าจะรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริม
 อนามัยของผู้อื่น 



 
 

       พวกเรายุวกาชาด พวกเราหมายมาด    
 บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไป   
 ไม่รังเกียจเดียดฉันท์   
 พวกเรานั้นภูมิใจ และเต็มใจ 
 บ าเพ็ญประโยชน์ทุกคน 

มาร์ชยุวกาชาด 



เพลงธงยุวกาชาด 
  สีแดงมาเป็นกากบาท  ผุดผาดเหนือขาวขอบน้ าเงิน  งามตา
พาจิตใจเพลินเสริมสร้างความเจริญ  คือยุวกาชาดไทย  กาชาด
ไทย  กาชาดไทย  กาชาดไทย  กาชาดไทย  งามตา    พาจิตใจ
เพลิน  เสริมสร้างความเจริญ  คือยุวกาชาดไทย 

  ขอเราจงร่วมบ าเพ็ญตน  บ าเพ็ญตนเพื่อคนทั่วไป  
เสริมสร้างพลานามัย  สามัคคีมีน้ าใจให้มีจิตเมตตา มีเมตตา 

    มีเมตตา  มีเมตตา มีเมตตา  เสริมสร้างพลานามัย  สามัคคี    
    มีน้ าใจให้มีจิตเมตตา 
  





สกุลวรา  ชื่นค้า 

 

นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 

081 989 6091 
 

sakulcho@hotmail.co.th 

www.bureausrs.org 


