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พิธีการในการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 
เนื้อหา 
1. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 
 มี 2 แบบ คือ พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาดในห้องประชุม และพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
ยุวกาชาดในสนาม 
  1.1 พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาดในห้องประชุม จัดได้ 2 แบบ คือ 
   แบบท่ี 1 จัดแบบมีพิธีทางศาสนา ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
    1) จัดให้มีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระพุทธรูปตั้งอยู่ด้านหน้าห้องประชุม ตั้งธงชาติ  
ธงยุวกาชาดด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ด้านซ้าย  
    2) ให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้มีเกียรติ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั่งประจ าที่ 
        3) ประธานมาถึงห้องประชุม พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” ให้ทุกคนยืนตรงเคารพประธาน 
        4) เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมยืนตรง 
        5) ประธานเริ่มจุดเทียน ให้ทุกคนในห้องประชุมประนมมือ ผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน  
อยู่ในกิริยาส ารวม  
        6) ประธานกราบ ให้ทุกคนก้มศีรษะจรดปลายนิ้วหัวแม่มือที่ระหว่างค้ิว 3 ครั้ง 
        7) ประธานโค้งค านับแล้วเดินกลับมานั่งประจ าที่เดิม หรือยืนบนแท่นรับรายงาน  
ทุกคนในห้องประชุมนั่งลง 
        8) ผู้อ านวยการค่ายพักแรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
ของการจัดค่ายพักแรม  
        9) ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
    10) พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง”  
      11) ผู้อ านวยการค่ายพักแรม วิทยากร และสมาชิกยุวกาชาดไปท าพิธีเปิดในสนาม 

   แบบท่ี 2 จัดแบบไม่มีพิธีทางศาสนา ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       1) ที่ด้านหน้าห้องประชุม ตั้งธงชาติ ธงยุวกาชาดอยู่ด้านขวา พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ด้านซ้าย  
         2) ให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้มีเกียรติ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั่งประจ าที่ 
        3. ประธานมาถึงห้องประชุม พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” ให้ทุกคนยืนตรงเคารพประธาน 
        4. เชิญประธานประกอบพิธี ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมยืนตรง ประธานถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเดินกลับมานั่งที่เดิม หรือยืนบนแท่นรับรายงาน  
ทุกคนในห้องประชุมนั่งลง  
        5. ผู้อ านวยการค่ายพักแรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายพักแรม  
        6. ประธานให้โอวาท และกล่าวเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
    7. พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง”  
        8. ผู้อ านวยการค่ายพักแรม วิทยากร และสมาชิกยุวกาชาดไปท าพิธีเปิดในสนาม 
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  2. พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมในสนาม ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
       2.1 พิธีกรยืนหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ใช้สัญญาณนกหวีดเรียกทั้งหมด  
พิธีกรสั่ง “แถว” แล้วท าสัญญาณมือแถวครึ่งวงกลม สมาชิกยุวกาชาดทั้งหมดเข้าแถวครึ่งวงกลม เรียงล าดับ
ตามหน่วยสี หน่วยสีแรกอยู่ทางซ้ายมือของพิธีกร และหน่วยสีสุดท้ายอยู่ทางขวามือของพิธีกร แต่ละหน่วยสี 
ยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน แต่ละคนในหน่วยสีห่างกัน 1 ช่วงศอก หัวหน้าหน่วยอยู่ทางขวาของแถว รองหัวหน้า
หน่วยอยู่ท้ายแถวเสมอ หัวหน้าหน่วยของหน่วยสีแรกยืนอยู่แนวเดียวกับพิธีกรด้านซ้ายมือ รองหัวหน้าหน่วย
ของหน่วยสีสุดท้ายยืนอยู่แนวเดียวกับพิธีกรด้านขวามือ และอยู่ห่างจากพิธีกรในระยะเท่ากัน เมื่อจัดแถว
เรียบร้อยแล้ว พิธีกรสั่ง “นิ่ง” แล้วสั่ง “พัก”  
    ระหว่างที่สมาชิกยุวกาชาดก าลังจัดแถว ผู้อ านวยการค่ายพักแรม วิทยากร เข้าแถว 
หน้ากระดานหลังเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ผู้อ านวยการค่ายพักแรมยืนอยู่กลางแถว ตรงกับเสาธง  
   2.2 พิธีกรนัดหมายผู้แทนหน่วยบริการ รวม 4 คน ท าหน้าที่ชักธงชาติ 2 คน ชักธงยุวกาชาด  
2 คน น าร้องเพลงชาติ 1 คน น าสวดมนต์ 1 คน จากนั้นพิธีกรเดินไปยืนอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของเสาธง 

   2.3 พิธีกรเชิญผู้แทนหน่วยบริการทั้ง 4 คน ออกมาชักธงชาติ ธงยุวกาชาด โดยยืนเป็นแถว 
หน้ากระดานหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว แล้วท าความเคารพโดยคนทางขวาสุดสั่ ง  
“แถว – ตรง” “วันทยหัตถ์” “มือลง” คนทางขวาของแต่ละคู่ ก้าวเท้าไปข้างหน้า 2 ก้าว เท้าชิด ปลดเชือก
และถอยกลับมายืนทีเ่ดิม ส่งเชือกให้คนทางซ้ายของแต่ละคู่ คนทางขวาสุดสั่ง “พัก” (การก้าวไปข้างหน้าและ
ก้าวถอยหลัง ควรก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอ)  

   2.4 พิธีกรสั่ง “เคารพธงชาติ ทั้งหมด – ตรง” “วันทยหัตถ์” ให้ทุกคนท าวันทยหัตถ์ 
พร้อมกัน ผู้แทนหน่วยบริการ 1 คน น าร้องเพลงชาติ ทุกคนร้องรับต่อไปพร้อมกันจนจบ ในการชักธงจะต้อง
ให้ธงชาติอยู่เหนือธงยุวกาชาด โดยให้มีระยะห่างประมาณ 1 ช่วงธง และให้คนทางซ้ายมือของแต่ละคู่  
เป็นผู้ชักธงขึ้น ขณะที่ชักธงนั้น เชือกจะต้องตึงอยู่เสมอ เมื่อชักธงสู่ยอดเสาแล้ว ให้คนทางขวาของแต่ละ 
คู่ท าหน้าที่เป็นผู้ผูกเชือกธง แล้วถอยหลังกลับเข้าที่เดิม เมื่อเสร็จเรียบร้อยคนทางขวาสุดสั่ง “วันทยหัตถ์” 
“มือลง” “ขวา - หัน” กลับไปเข้าแถวตามเดิม และท าวันทยหัตถ์เหมือนกับสมาชิกทุกคนในแถว พิธีกรสั่ง 
“มือลง” ทุกคนเอามือลงแนบข้างล าตัวในท่าตรง 

   2.5 พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” ให้ใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก แล้วถอดหมวกแขนอยู่ 
ข้างล าตัว พิธีกรสั่ง “เตรียมสวดมนต์” ทุกคนประนมมือ โดยให้กะบังหน้าหมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือ ตัวหมวก
ขนานกับล าตัว และให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย ผู้แทนหน่วยบริการน าสวดมนต์ (บทพระพุทธคุณ  
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยย่อ น าสวดทีละวรรค) เสร็จแล้วให้ลดมือลง โดยมือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก
แขนอยูข่้างล าตัว 

   2.6 พิธีกรสั่ง “สงบนิ่ง เพื่อระลึกถึง.. . . .ปฏิบัติ” ทุกคนก้มศีรษะเล็กน้อย มือขวา  
(ที่ถือหมวก) ทับมือซ้ายไว้ข้างหน้าในระดับต่ ากว่าเอว โดยกิริยาส ารวมเป็นเวลา 1 นาที พิธีกรสั่ง  
“สวมหมวก” ให้ยกมือขวาที่จับกะบังหน้าหมวกขึ้น สวมหมวก โดยใช้มือซ้ายช่วยประคองด้านหลัง  
เพ่ือจัดหมวกและลดมือลงในท่าตรง เมื่อทุกคนสวมหมวกเรียบร้อยแล้ว สั่ง “พัก” (ดังภาพ) 
   การสงบนิ่ง อาจสั่งให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณทั่วไป หรือผู้มีพระคุณต่อกิจการกาชาดและ 
ยุวกาชาด 
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ถอดหมวก สวดมนต์                       สงบนิ่ง สวมหมวก 

 หมายเหตุ :  การปฏิบัติในข้อ 2.5 – ข้อ 2.6 กรณีนับถือศาสนาอ่ืน หรือมีหลายศาสนา ให้ปฏิบัติ 
ตามขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกศาสนาได้ปฏิบัติศาสนกิจ 
   2.7 พิธีกรเชิญผู้อ านวยการค่ายพักแรม (โดยการท าวันทยหัตถ์ และผู้อ านวยการค่ายพักแรม 
ท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) ผู้อ านวยการค่ายพักแรมเดินไปที่หน้าเสาธง พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” 
“วันทยหัตถ”์ “มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) แล้วสั่ง “พัก” ผู้อ านวยการ
ค่ายพักแรมกล่าวเปิดการอยู่ค่ายพักแรม เน้นถึงหลักปฏิบัติการอยู่ค่าย และแนะน าวิทยากรใหม่ (ถ้ามี)  

   2.8 เมื่อผู้อ านวยการค่ายพักแรมกล่าวจบ พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” “วันทยหัตถ์”  
“มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) ผู้อ านวยการค่ายพักแรมเดินกลับไปยืนหลัง
เสาธง พิธีกรสั่ง “พัก”  

   2.9 เมื่อผู้อ านวยการค่ายพักแรมกลับไปยืนหลังเสาธงเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยากรจะต้อง 
แยกออกจากแถว ให้วิทยากรคนที่อยู่ทางขวาสุดของแถวสั่ง “วิทยากร - ตรง” “ขวา - หัน” วิทยากร 
จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างนั้น พิธีกรชี้แจงและนัดหมายสมาชิกยุวกาชาด เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สั่ง “ทั้งหมด - ตรง” “แยก - แถว” สมาชิกยุวกาชาดทุกคนท าขวาหัน แล้วแยกกันไปตามที่นัดหมาย 
 

2. การตรวจเยี่ยม 
  การตรวจเยี่ยมสมาชิกยุวกาชาดในการอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยของการแต่งกาย การใช้ค าสั่งของหัวหน้าหน่วย ขบวนการหมู่พวก รวมทั้งเยี่ยมเยือน  
เพ่ือสอบถามทุกข์ สุขของสมาชิกยุวกาชาด โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   1. ให้แบ่งสายตรวจออกเป็น 2 สาย สายละอย่างน้อย 2 คน 
   2. การปฏิบัติการตรวจเยี่ยมให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมสมาชิกยุวกาชาดที่ที่พัก เริ่มเวลา 
07.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
   3. วันแรกของการตรวจเยี่ยม ให้เริ่มตรวจจากหน่วยสีแรกของแต่ละสายก่อน ตั้งแต่วันที่สอง 
ของการตรวจเยี่ยม ให้ตรวจซ้ าสายเดิม แต่จะสลับหน่วยสีของแต่ละสายก็ได้ 
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   4. คะแนนในการตรวจเยี่ยม มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยก าหนดดังต่อไปนี้ 
        4.1 คะแนนมาตรฐานประจ าวันในแต่ละวัน ให้มีช่วงคะแนนแตกต่างกันวันละ  
4 คะแนนจากน้อยไปหามาก เช่น การอยู่ค่ายพักแรม 3 วัน วันแรกของการตรวจเยี่ยม คะแนนมาตรฐาน  
34 คะแนน วันที่สองคะแนนมาตรฐานเพิ่มเป็น 38 คะแนน เป็นต้น 
        4.2 คะแนนมาตรฐานในวันสุดท้ายของการอยู่ค่ายต้องไม่ต่ ากว่า 38 คะแนน  
   5. ให้มีแบบบันทึกคะแนนการตรวจเยี่ยมประจ าวัน 
   6. สิ่งที่คณะสายตรวจต้องตรวจและสังเกตขณะไปท าการตรวจเยี่ยม มีดังนี้ 
        6.1 การปฏิบัติ ในการรับการตรวจเยี่ยม ความพร้อมเพรียง เข้มแข็ง ถูกต้อง  
ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกาย ได้แก่ เล็บ ผม ผิวหนัง ฟัน ตา ปาก ฯลฯ และเครื่องแต่งกาย ได้แก่ หมวก 
ป้ายชื่อ ผ้าผูกคอรองเท้า เสื้อ กระโปรง เข็มขัด เครื่องหมายบริการ ฯลฯ 
        6.2 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดอุปกรณ์ส าหรับรับประทาน
อาหาร และภาชนะส าหรับใส่น้ าดื่ม การใช้หลุมเปียก หลุมแห้ง (กรณไีม่มีให้ตรวจที่ทิ้งขยะแทน) 
        6.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดภายในและภายนอกที่พัก 
ได้แก่ เครื่องนอน ขันน้ า สบู่ รองเท้า กระเป๋า ไม้กวาด จอบ เสียม มีด การตากผ้า ฯลฯ 
        6.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดและตกแต่งภายใน และภายนอกที่พักให้สวยงาม  
น่าอยู่อาศัย 
   7. ถ้าค่ายพักแรมมีสถานที่และอุปกรณ์เพียงพอที่จะท าหลุมเปียกและหลุมแห้งได้ ให้ท า 
อย่างละ 1 หลุม มีขนาดพอเหมาะที่จะใช้ได้ดีกับจ านวนวันที่อยู่ค่าย ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
         7.1 บนปากหลุมเปียกมีตะแกรงรองรับเศษวัสดุปิดไว้ ก้นหลุมจะไม่มีเศษวัสดุอ่ืนอยู่ 
นอกจากประเภทน้ า เอาเศษวัสดุที่ติดบนตะแกรงมาเทไว้ในหลุมแห้ง 
        7.2 ก้นหลุมแห้งต้องมีเฉพาะขยะแห้ง และต้องเอาดินปากหลุมกลบขยะก้นหลุมทุกวัน  
ก่อนการตรวจเยี่ยมตอนเช้า (ขยะ ควรเป็นขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้) 
      ดินที่ขุดออกจากหลุมเปียกและหลุมแห้งเมื่อถึงวันสุดท้ายก่อนการตรวจเยี่ยม 
จะต้องกลบหลุมให้เรียบร้อยเหมือนไม่มีรอยขุดไว้ ในกรณีไม่สามารถขุดหลุมเปียกหลุมแห้งได้ ให้ท าที่  
ใส่ขยะแทน 
   8. การเก็บเครื่องนอนและของใช้ภายในและภายนอกท่ีพักให้ปฏิบัติดังนี้ 
        8.1 ยึดหลักอนามัย เช่น ไม่ตากผ้าเปียกไว้ในห้องนอน หรือรวมกับผ้าแห้ง ไม่เก็บที่นอน
ของแต่ละคนมากองรวมไว้ในที่เดียวกัน 
        8.2 ยึดหลักขบวนการหมู่พวก สิ่งใดเหมือนกันหรือคล้ายกัน หรือใช้งานในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ให้เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขันน้ า สบู่ ฯลฯ การเก็บเครื่องนอนของแต่ละคน  
ควรวางผ้าห่ม มุ้ง หมอน ให้เหมือนกัน โดยยึดหลักความสะอาดเรียบร้อยเป็นส าคัญ 
   9. ให้หัวหน้าสายตรวจถามทุกข์ สุข และความเป็นอยู่ของสมาชิกยุวกาชาดตามสมควร 
   10. การตรวจเยี่ยม มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
        10.1 วันที่มีพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ไม่ต้องมีการตรวจเยี่ยม 
        10.2 วันแรกของการตรวจเยี่ยม ให้คณะสายตรวจแยกกันไปตรวจเยี่ยมตามสาย 
ที่ก าหนด เรียงตามล าดับหน่วยสี 
        10.3  วันที่สองของการตรวจเยี่ยม คณะสายตรวจชุดเดียวกันท าหน้าที่ตรวจ 
ตามสายตรวจเดิม ไม่ต้องเรียงตามหน่วยสีก็ได้ 
   11.  การปฏิบัติของผู้รับการตรวจเยี่ยมและคณะสายตรวจ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 



~ 5 ~ 
พิธีการในการอยู่ค่ายพักแรม 

Update 30/10/61 

         11.1  สมาชิกยุวกาชาด เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวหน้าที่พักเป็นหน่วยสี เพ่ือรอรับ
การตรวจเยี่ยม โดยหัวหน้าหน่วยอยู่หัวแถว รองหัวหน้าหน่วยอยู่ท้ายแถว 
         11.2  เมื่อคณะสายตรวจ จะตรวจหน่วยสีใด ให้หัวหน้าสายตรวจ ยืนห่างจากหัวหน้า
หน่วยสีนั้นประมาณ 3 ก้าว คณะสายตรวจเยี่ยมยืนด้านซ้ายแนวเดียวกับหัวหน้าสายตรวจ หัวหน้าหน่วย 
สั่ง “หน่วยสี....ตรง” “วันทยหัตถ์” (คณะสายตรวจท าวันทยหัตถ์รับ) หัวหน้าหน่วยลดมือลงแล้วก้าวออกไป
ข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยหัตถ์และรายงานว่า “หน่วยสี...มีสมาชิก....คน ชาย...คน หญิง....คน (หรือชาย
ทั้งหมด หรือหญิงทั้งหมด) พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วค่ะ (ครับ)” 
        11.3  เมื่อรายงานเสร็จแล้ว  หั วหน้าหน่วยลดมือลง ถอยหลั งกลับเข้าที่ เดิม  
ท าวันทยหัตถแ์ละสั่ง “มือลง” “พัก” คณะสายตรวจลดมือลง 
        11.4  หัวหน้าสายตรวจก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว เพ่ือตรวจด้านหน้าของหัวหน้าหน่วย   
(ในระหว่างนี้ให้คณะสายตรวจแยกไปตรวจภายในและภายนอกที่พัก) หัวหน้าหน่วยปฏิบัติท่าตรงโดยอัตโนมัติ  
เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จแล้ว หัวหน้าสายตรวจสั่ง “หัวหน้าหน่วย กลับหลัง - หัน” เพ่ือตรวจด้านหลังของ
หัวหน้าหน่วย และสั่ง “กลับหลัง - หัน” อีกครั้งหนึ่ง  
        11.5  หัวหน้าสายตรวจเดินไปตรวจสมาชิกคนต่อไปในหน่วยสี ในลักษณะสืบเท้า 
ไปด้านข้างทางขวามือ ในขณะเดียวกันให้หัวหน้าหน่วยก้าวมายืนด้านซ้ายมือของหัวหน้าสายตรวจ 
ในแนวเดียวกันด้วย เมื่อหัวหน้าสายตรวจสืบเท้าไปทางด้านขวา หัวหน้าหน่วยจะต้องสืบเท้าตามในลักษณะ
เดียวกันจนครบทุกคน เพ่ือรับฟังค าแนะน าในการตรวจจากหัวหน้าสายตรวจ และขณะที่หัวหน้าสายตรวจเดิน
ไปตรวจผู้ใดให้ผู้นั้นปฏิบัติท่าตรงโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ตรวจผ่านไปแล้วก็ให้ผู้นั้นปฏิบัติท่าพักโดยอัตโนมัติ
เช่นเดียวกัน 
        11.6  เมื่อหัวหน้าสายตรวจ ตรวจมาถึงรองหัวหน้าหน่วย และตรวจด้านหน้าของ 
รองหัวหน้าหน่วยแล้ว ให้หัวหน้าสายตรวจสั่ง “รองหัวหน้าหน่วย กลับหลัง - หัน” เพ่ือตรวจด้านหลังของ 
รองหัวหน้าหน่วย และสั่ง “กลับหลัง - หัน” อีกครั้งหนึ่ง เมื่อรองหัวหน้าหน่วยรับการตรวจเสร็จแล้ว หัวหน้า 
สายตรวจแจ้งให้รองหัวหน้าหน่วยตามคณะสายตรวจ ซึ่งเข้าไปตรวจภายในและภายนอกที่พักอยู่ก่อนแล้ว  
เพ่ือรับค าแนะน าจากคณะสายตรวจมาปรับปรุงแก้ไข ให้รองหัวหน้าหน่วยท าวันทยหัตถ์ (หัวหน้าสายตรวจ 
ท าวันทยหัตถร์ับ แล้วลดมือลง) รองหัวหน้าหน่วยลดมือลง แล้วแยกออกจากแถว  
        11.7  หัวหน้าสายตรวจ ตรวจด้านหน้าแล้วเดินอ้อมหลังแถว ตรวจจากท้ายแถว 
ไปหัวแถวในลักษณะสืบเท้าไปด้านข้างทางขวามือ หัวหน้าหน่วยสืบเท้าตามไปเช่นเดียวกับการตรวจด้านหน้า 
โดยให้ทุกคนในแถวอยู่ในท่าพัก เมื่อตรวจคนสุดท้ายเสร็จ (คนที่สองยืนติดกับหัวหน้าหน่วย) ให้หัวหน้าหน่วย
เข้าแถวตามเดิม หัวหน้าสายตรวจจะสนทนา ถามทุกข์ สุข จนกว่าคณะสายตรวจและรองหัวหน้าหน่วย  
จะกลับมา 
        11.8  เมื่อรองหัวหน้าหน่วยกลับจากการตามคณะสายตรวจแล้ว ต้องกลับมาเข้าแถว
ตามเดิม ให้ขออนุญาตหัวหน้าสายตรวจก่อนเข้าแถว โดยยืนอยู่ท้ายแถว ด้านหน้าห่างจากแถวประมาณ  
1 ก้าว หันหน้าไปทางหัวหน้าสายตรวจ ท าวันทยหัตถ์ แล้วพูดว่า “ขออนุญาตเข้าแถวค่ะ (ครับ)” (หัวหน้า
สายตรวจท าวันทยหัตถ์รับแล้วลดมือลง) เมื่อหัวหน้าสายตรวจอนุญาตแล้ว ให้รองหัวหน้าหน่วยลดมือลงกลับ
เข้าแถวตามเดิม 
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    11.9  เมื่อคณะสายตรวจ ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าสายตรวจยืนห่างจาก
หัวหน้าหน่วยสีนั้น ประมาณ 3 ก้าว คณะสายตรวจยืนด้านซ้ายมือของหัวหน้าสายตรวจแนวเดียวกับหัวหน้า
สายตรวจ หัวหน้าหน่วยสั่ง “หน่วยสี....ตรง” “วันทยหัตถ์” (คณะสายตรวจท าวันทยหัตถ์รับ) แล้วพูดว่า 
“ขอบคุณ....ค่ะ (ครับ)” โดยไม่ต้องก้าวออกมาจากแถว หลังจากนั้นหัวหน้าหน่วยสั่ง “มือลง” “พัก”  
(คณะสายตรวจลดมือลง)  
    11.10 เมื่อคณะสายตรวจผ่านไปแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยก้าวออกมาด้านหน้าของแถว  
ยืนตรงกลางแถว หันหน้าเข้าหาสมาชิกหน่วยสีของตนเอง แล้วแจ้งเรื่องที่หัวหน้าสายตรวจแนะน าพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข เสร็จแล้วหัวหน้าหน่วยกลับไปยืนเข้าแถวที่เดิม รองหัวหน้าหน่วยก้าวออกมา
ด้านหน้าของแถว และปฏิบัติเช่นเดียวกับหัวหน้าหน่วย เมื่อรองหัวหน้าหน่วยแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของคณะสายตรวจที่ตรวจภายในที่พักและภายนอกที่พักเสร็จแล้ว ให้กลับไปยืนเข้าแถวที่เดิม จากนั้น  
หัวหน้าหน่วย สั่ง “หน่วยสี....ตรง” “แยก – แถว” เตรียมพร้อมไปเข้าแถวในพิธีหน้าเสาธง 
   12. การรายงานผลการตรวจเยี่ยม ให้คณะสายตรวจรายงานผลการตรวจเยี่ยมในพิธี 
หน้าเสาธงตอนเช้า โดยถือปฏิบัติดังนี้ 
        12.1 ให้คณะสายตรวจสรุปผลการตรวจเยี่ยมของแต่ละสาย แล้วลงนามรับรอง 
ในใบรายงานการตรวจเยี่ยม ก่อนการรายงานการตรวจเยี่ยม 
        12.2 วันแรกของการตรวจเยี่ยม ให้ผู้ตรวจรายงานผลการตรวจเยี่ยมทุกคน วันต่อไปให้
หัวหน้าสายตรวจเยี่ยมแต่ละสายเป็นผู้รายงานเพียงคนเดียว หรือจะมอบให้ผู้ตรวจในสายเดียวกันท่านอ่ืน  
เป็นผู้รายงานก็ได้ ส าหรับการรายงานผลการตรวจหน่วยบริการ ให้ปฏิบัติหลังจากการรายงานผลการตรวจ
เยี่ยมของทุกสายแล้ว 
        12.3 การรายงานผลการตรวจเยี่ยม ให้กล่าวถึงข้อดีที่ควรชมเชยก่อน โดยไม่ต้องระบุ  
หน่วยสีที่ได้รับค าชมเชย แล้วจึงเสนอแนะการปรับปรุงภายหลัง โดยไม่ต้องระบุหน่วยสี ให้กล่าวแต่ข้อเท็จจริง
ทั่วไป ผู้รายงานผลการตรวจเยี่ยมไม่ต้องบอกคะแนนที่ได้ ให้ผู้อ านวยการค่ายพักแรมเป็นผู้กล่าวสรุป 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาจมีการนัดหมายให้สายตรวจสายที่ 1 เข้าแถวด้านขวามือของผู้อ านวยการ
ค่ายพักแรม สายตรวจสายที่ 2 และผู้ตรวจหน่วยบริการเข้าแถวอยู่ด้านซ้ายมือของผู้อ านวยการค่ายพักแรม 
เพ่ือความสะดวกและเรียบร้อย 
        12.4 ให้หัวหน้าสายตรวจมอบใบรายงานผลการตรวจเยี่ยมแก่ผู้อ านวยการค่ายพักแรม 
หลังจากรายงานผลการตรวจเยี่ยมจบแล้ว  

  ธงที่ใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม 
   1.  เสาธงท าได้ 2 แบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
        1.1 แบบที่ 1 มีเสาธง 3 เสา ให้เสาธงชาติอยู่ตรงกลาง ความสูงพอประมาณ แต่ให้สูง
กว่า  อีก 2 เสา ส่วนเสาธงค่ายและธงมาตรฐานใหญ่มีความสูงเท่ากัน (แบบที่ 1) 
       1.2 แบบที่ 2 ตั้งเสาธงเดียว แต่มีคานพาดขวางส าหรับชักธงค่ายและธงมาตรฐานใหญ่  
(แบบที่ 2) 
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         ภาพเสาธง (แบบที่ 1)                           ภาพเสาธง (แบบที่ 2) 
           (มองทางด้านหลัง)                              (มองทางด้านหน้า) 
   2.  ผืนธง มีดังนี้ 
        2.1  ธงชาติ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร 
        2.2  ธงยุวกาชาด ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร ใช้เป็นธงประจ าค่าย 
        2.3  ธงมาตรฐานใหญ่ ท าด้วยผ้าสีขาวเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ขนาดฐานยาว  
80 เซนติเมตร และอีก 2 ด้าน ยาวด้านละ 120 เซนติเมตร มีขอบท าด้วยแถบผ้าสีกรมท่าขนาดกว้าง  
5 เซนติเมตร มีเครื่องหมายยุวกาชาดขนาดเหมาะสมอยู่ตรงกลางทั้ง 2 ด้าน 
        2.4 ธงมาตรฐานเล็ก ท าด้วยผ้าสีขาวเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ขนาดฐานยาว  
20 เซนติเมตร และอีก 2 ด้าน ยาวด้านละ 35 เซนติเมตร มีเครื่องหมายยุวกาชาดขนาดเหมาะสมอยู่ตรงกลาง
ทั้ง 2 ด้าน และมีคันธงยาวพอสมควร 
   3.  การใช้ธง 
        3.1  ธงชาติ ชักข้ึนสู่ยอดเสาในพิธีเปิด ชักลงในพิธีปิด และชักขึ้นในพิธีหน้าเสาธง เวลา 
08.00 น. และชักลงเวลา 18.00 น. ทุกวัน ในขณะอยู่ค่ายพักแรม 
        3.2  ธงยุวกาชาด ชักข้ึนสู่ยอดเสาในพิธีเปิด และชักลงในพิธีปิด ค่ายพักแรมในสนาม 
        3.3  ธงมาตรฐานใหญ่ ชักขึ้นเมื่อทุกหน่วยสีได้รับธงมาตรฐานเล็ก และชักลงทุกวัน 
หลังจากชักธงชาติลงประจ าวัน เวลา 18.00 น. แล้ว 
        3.4  ธงมาตรฐานเล็ก ใช้ส าหรับมอบให้หน่วยสีที่ได้คะแนนการตรวจเยี่ยมถึงเกณฑ์
มาตรฐานของแต่ละวัน และน าไปประดับไว้หน้าที่พัก 
   4. การชักธงชาติลงประจ าวัน ให้ผู้แทนหน่วยบริการ 3 คน แต่งเครื่องแบบยุวกาชาด  
ท าหน้าที่ในการชักธงชาติลงเวลา 18.00 น. โดยให้ท าหน้าที่เป่าสัญญาณนกหวีด 1 คน อีก 2 คน ท าหน้าที่ 
ชักธงชาติลง โดยผู้ชักธงยืนห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว คนขวามือสั่ง “แถว-ตรง” “วันทยหัตถ์” “มือลง” 
แล้วก้าวเข้าไปข้างหน้า 2 ก้าว เท้าชิด แล้วปลดเชือกธง ถอยหลังกลับมายืนที่เดิม ส่งเชือกธงให้คนทางซ้ายมือ 
คนทางขวาเป็นผู้ชักธงลง เมื่อพร้อมผู้ที่ท าหน้าที่เป่าสัญญาณนกหวีดที่ยืนด้านหลังผู้ชักธงทั้ง 2 คน (ยืนตรง
กลางระหว่างผู้ชักธงทั้ง 2 คน ในระยะห่างพอประมาณ) เป่าสัญญาณนกหวีดชักธงชาติลงประจ าวัน  
ผู้ท าหน้าที่ชักธงชาติ ชักธงลงเรื่อย ๆ และขณะชักธงชาติลง ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นหยุดปฏิบัติภารกิจชั่วคราว 
แล้วยืนตรง หันหน้าไปทางเสาธงเพ่ือเคารพธงชาติ เมื่อชักธงชาติลงจากยอดเสาแล้ว ให้คนทางขวาท าหน้าที่
เป็นผู้ผูกเชือกธง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วถอยหลังกลับเข้าที่เดิม ให้คนทางขวาสั่ง “วันทยหัตถ์” “มือลง” 
“ขวา - หัน” ทั้ง 3 คนแยกย้ายไป 
        การชักธงมาตรฐานใหญ่ลง ในกรณีที่มีธงมาตรฐานใหญ่ขึ้นในพิธีหน้าเสาธงตอนเช้า 
ของวันใด ให้ชักธงมาตรฐานใหญ่ลงหลังจากชักธงชาติในวันนั้นด้วย โดยให้ชักธงมาตรฐานใหญ่ลงโดยไม่ต้องใช้
สัญญาณนกหวีด 
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3. พิธีหน้าเสาธง 
  ระหว่างอยู่ค่ายพักแรม ต้องมีพิธีหน้าเสาธงในสนามเวลาประมาณ 08.00 น. ทุกวัน  
ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1. พิธีกรยืนหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ใช้สัญญาณนกหวีดเรียกทั้งหมด 
พิธีกรสั่ง “แถว” แล้วท าสัญญาณมือแถวครึ่งวงกลม สมาชิกยุวกาชาดทั้งหมดเข้าแถวครึ่งวงกลม เรียงล าดับ
ตามหน่วยสี หน่วยสีแรกอยู่ทางซ้ายมือของพิธีกร และหน่วยสีสุดท้ายอยู่ทางขวามือของพิธีกร แต่ละหน่วยสี
ยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน แต่ละคนในหน่วยสีห่างกัน 1 ช่วงศอก หัวหน้าหน่วยอยู่ทางขวาของแถว รองหัวหน้า
หน่วยอยู่ท้ายแถวเสมอ หัวหน้าหน่วยของหน่วยบริการหน่วยสีแรก ยืนอยู่แนวเดียวกับพิธีกรด้านซ้ายมือ  
รองหัวหน้าหน่วยของหน่วยสีสุดท้ายยืนอยู่แนวเดียวกับพิธีกรด้านขวามือ โดยห่างจากพิธีกรในระยะเท่ากัน 
เมื่อจัดแถวเรียบร้อยแล้ว พิธีกรสั่ง “นิ่ง” แล้วสั่ง “พัก” ส าหรับวันต่อ ๆ ไป หน่วยบริการที่ท าหน้าที่แล้ว  
ให้เข้าแถวต่อเป็นหน่วยสุดท้าย ตามล าดับ  
    ระหว่างที่สมาชิกยุวกาชาดก าลังจัดแถว ผู้อ านวยการค่ายพักแรม วิทยากร เข้าแถว  
หน้ากระดานหลังเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ผู้อ านวยการค่ายพักแรมยืนอยู่กลางแถว ตรงกับเสาธง  
 2. พิธีกรนัดหมายผู้แทนหน่วยบริการ ท าหน้าที่ชักธงชาติ 2 คน น าร้องเพลงชาติ 1 คน  
น าสวดมนต์ 1 คน จากนั้นพิธีกรเดินไปยืนอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายของเสาธง 
3. พิธีกรเชิญผู้แทนหน่วยบริการทั้ง 2 คน ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา โดยยืนเป็นแถวหน้ากระดานหน้าเสาธง ห่างจาก
เสาธงประมาณ 3 ก้าว แล้วท าความเคารพโดยคนขวาสั่ง “แถว – ตรง” “วันทยหัตถ์” “มือลง” คนทางขวา 
ก้าวเท้าไปข้างหน้า 2 ก้าว เท้าชิด ปลดเชือกและถอยกลับมายืนที่เดิม ส่งเชือกให้คนทางซ้าย แล้วสั่ง “พัก” 
(การก้าวไปข้างหน้าและก้าวถอยหลัง ควรก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอ)  
   4. พิธีกรสั่ง “เคารพธงชาติ ทั้งหมด – ตรง” “วันทยหัตถ์” ให้ทุกคนท าวันทยหัตถ์ 
พร้อมกัน ผู้แทนหน่วยบริการ 1 คน น าร้องเพลงชาติ ทุกคนร้องรับต่อไปพร้อมกันจนจบ ในการชักธงชาติ
จะต้องให้ธงขึ้นทางขวามือ โดยให้คนทางซ้ายมือเป็นผู้ชักธงขึ้น ขณะที่ชักธงนั้น เชือกจะต้องตึงอยู่เสมอ  
เมื่อชักธงชาติสู่ยอดเสาแล้ว ให้คนทางขวาท าหน้าที่เป็นผู้ผูกเชือกธง แล้วถอยหลังกลับเข้าที่เดิม เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยคนทางขวาสั่ง “วันทยหัตถ์” “มือลง” “ขวา - หัน” กลับไปเข้าแถวตามเดิม และท าวันทยหัตถ์
เหมือนกับสมาชิกทุกคนในแถว พิธีกรสั่ง “มือลง” ทุกคนเอามือลงแนบข้างล าตัวในท่าตรง 
   5.  พิธีกรสั่ง “ถอดหมวก” ให้ใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก แล้วถอดหมวกแขนอยู่ 
ข้างล าตัว พิธีกรสั่ง “เตรียมสวดมนต์” ทุกคนประนมมือ โดยให้กะบังหน้าหมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือ ตัวหมวก
ขนานกับล าตัว และให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย ผู้แทนหน่วยบริการน าสวดมนต์ (บทพระพุทธคุณ  
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยย่อ น าสวดทีละวรรค) เสร็จแล้วให้ลดมือลง โดยมือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก
แขนอยูข่้างล าตัว 
   6. พิธีกรสั่ ง  “สงบนิ่ง  เพื่อระลึกถึง . . . . .ปฏิบัติ ” ทุกคนก้มศีรษะเล็กน้อย มือขวา  
(ที่ถือหมวก) ทับมือซ้ายไว้ข้างหน้าในระดับต่ ากว่าเอว โดยกิริยาส ารวมเป็นเวลา 1 นาที พิธีกรสั่ง  
“สวมหมวก” ให้ยกมือขวาที่จับกะบังหน้าหมวกขึ้น สวมหมวก โดยใช้มือซ้ายช่วยประคองด้านหลัง เพ่ือจัด
หมวกและลดมือลงในท่าตรง เมื่อทุกคนสวมหมวกเรียบร้อยแล้ว สั่ง “พัก”  
   การสงบนิ่ง อาจสั่งให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณทั่วไป หรือผู้มีพระคุณต่อกิจการกาชาดและ 
ยุวกาชาด 
   หมายเหตุ การปฏิบัติในข้อ 5 และข้อ 6 กรณีนับถือศาสนาอื่น หรือมีหลายศาสนา ให้ปฏิบัติ 
ตามขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกศาสนาได้ปฏิบัติศาสนกิจ 
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   7.  พิธีกรเชิญผู้อ านวยการค่ายพักแรม (โดยการท าวันทยหัตถ์ และผู้อ านวยการค่ายพักแรม 
ท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) ผู้อ านวยการค่ายพักแรมไปที่หน้าเสาธง และพิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” 
“วันทยหัตถ”์ “มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) แล้วสั่ง “พัก” ผู้อ านวยการ
ค่ายพักแรมกล่าวถึงการอยู่ค่ายและการตรวจเยี่ยม โดยให้คณะสายตรวจรายงานผลการตรวจเยี่ยม รวมทั้งให้
ผู้ตรวจหน่วยบริการ รายงานผลการตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยบริการด้วย 
   8. การรายงานการตรวจเยี่ยม และการตรวจหน่วยบริการ เมื่อผู้อ านวยการค่ายพักแรม
เชิญหัวหน้าสายตรวจ (เชิญทีละสาย)  ให้หัวหน้าสายตรวจออกไปยืนแนวเดียวกับผู้อ านวยการ 
ค่ายพักแรม ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ หันหน้าเข้าหาผู้อ านวยการค่ายพักแรมและท าวันทยหัตถ์  
แล้วลดมือลง (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) เสร็จแล้วหันหน้าไปทางสมาชิก 
ยุวกาชาด รายงานผลการตรวจเยี่ยมต่อผู้อ านวยการค่ายพักแรมและสมาชิกยุวกาชาด จบแล้วส่งใบรายงานให้
ผู้อ านวยการค่ายพักแรม ท าวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลง  (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ  
แล้วลดมือลง) กลับเข้าที่เดิม (การรายงานอาจยืนระดับเดียวกับผู้อ านวยการค่ายพักแรม หรือก้าวออกไป
ข้างหน้า 1 ก้าว) (ดูแนวปฏิบัติในการรายงานผลการตรวจเยี่ยมในหัวข้อการตรวจเยี่ยม ข้อ 13 หน้า....) ผู้ตรวจคนต่อไป
ออกมารายงานการตรวจเยี่ยมตามล าดับ (โดยไม่ต้องส่งใบคะแนน) เมื่อคณะสายตรวจทั้ง 2 สาย รายงานผล
การตรวจเยี่ยมเสร็จแล้ว ผู้ตรวจหน่วยบริการรายงานผลการตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยบริการ โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับหัวหน้าสายตรวจ 
   เมื่อคณะสายตรวจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลครบทุกคนแล้ว ผู้อ านวยการค่ายพัก
แรมกล่าวสรุป และมอบธงมาตรฐานเล็กให้กับหน่วยสีที่ได้รับคะแนนถึงเกณฑ์มาตรฐาน 
   9. การรับธงมาตรฐานเล็ก  เมื่อผู้อ านวยการค่ายพักแรมเชิญหน่วยสีใดออกไปรับ 
ธงมาตรฐานเล็ก ให้หัวหน้าหน่วยสีนั้นวิ่งออกไปยืนเข้าแถวหน้ากระดาน คนแรกยืนตรงหน้าผู้อ านวยการ 
ค่ายพักแรม ห่างประมาณ 3 ก้าว ตามล าดับก่อน - หลัง คนทางขวาสุดของแถวสั่ง “แถว - ตรง” 
“วันทยหัตถ”์ “มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) แล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 
1 ก้าว เท้าชิด ท าวันทยหัตถ์ ลดมือลงรับธงด้วยมือขวาแล้วเปลี่ยนไปถือด้วยมือซ้าย ท าวันทยหัตถ์ ลดมือลง 
(ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) เมื่อรับธงจากผู้อ านวยการค่ายพักแรมแล้วให้ 
ถอยกลับมายืนที่เดิม จากนั้นผู้อ านวยการค่ายพักแรมจะสืบเท้าไปทางขวามือให้ตรงกับหัวหน้าหน่วยคนต่อไป 
(การรับธงให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนแรก) เมื่อรับธงมาตรฐานเล็กครบแล้ว ผู้อ านวยการค่ายพักแรมกลับมายืน
จุดเดิม คนทางขวาสุดของแถวสั่ง “วันทยหัตถ์” “มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ  
แล้วลดมือลง) “ขวา - หัน” วิ่งกลับที่เดิม 
   10. ผู้อ านวยการค่ายพักแรมสรุปผลรายงานการตรวจเยี่ยม การท างานของหน่วยบริการ 
และการอยู่ค่ายพักแรมของวันที่ผ่านมา ให้ข้อคิด แนวปฏิบัติสั้น ๆ จบแล้ วพิธีกรสั่ง “ทั้งหมด -ตรง” 
“วันทยหัตถ์” “มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) ผู้อ านวยการค่ายพักแรม 
เดินกลับไปยืนด้านหลังเสาธง พิธีกรสั่ง “พัก” 
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   11. หากทุกหน่วยสีได้รับธงมาตรฐานเล็กครบในวันใด จะต้องชักธงมาตรฐานใหญ่ขึ้นสู่ 
ยอดเสา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการจัดค่ายได้เกณฑ์มาตรฐาน โดยให้พิธีกรนัดหมายผู้แทนหน่วยบริการ 2 คน  
ท าหน้าที่ชักธงมาตรฐานใหญ่ ผู้แทนหน่วยบริการทั้ง 2 คน ยืนเป็นแถวหน้ากระดานหน้าเสาธง ห่างจากเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว คนขวามือสั่ง “แถว - ตรง” “วันทยหัตถ์” “มือลง” ก้าวท้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว เท้าชิด 
ปลดเชือกธง ถอยกลับมายืนในต าแหน่งเดิม ส่งเชือกให้คนทางซ้ายท าหน้าที่เป็นผู้ชักธง พิธีกรให้ทุกคน 
ร้องเพลง “มาร์ชยุวกาชาด” 2 จบ พร้อมกับปรบมือตามจังหวะเพลง และเมื่อเริ่มร้องเพลงให้ชักธงมาตรฐาน
ใหญ่ขึ้นได ้ 
    การชักธงให้สาวเชือกขึ้นไปตามปกติ เมื่อชักธงสู่ยอดเสาแล้ว ให้คนทางขวาท าหน้าที่  
เป็นผู้ผูกเชือกธง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คนทางขวาสั่ง “วันทยหัตถ์” “มือลง” “ขวา - หัน” กลับไปเข้าแถว
ตามเดิม (ธงมาตรฐานใหญ่จะชักลงภายหลังจากชักธงชาติลงในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน) 
  12. การเปลี่ยนหน่วยบริการ หน่วยสีที่จะรับหน้าที่เป็นหน่วยบริการในวันที่ท าพิธีหน้าเสาธงนั้น  
จะเป็นหน่วยบริการใหม่ ให้พิธีกรสั่ง “หน่วยบริการใหม่ - ตรง” “ขวา - หัน” แล้วใช้ค าบอกว่า เดินไป 
เข้าแถวหน้ากระดานหน้าเสาธง หันหน้าเข้าหาเสาธง และหน่วยสีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยบริการในวันก่อน 
จะเป็นหน่วยบริการเก่า พิธีกรสั่ง “หน่วยบริการเก่า - ตรง” “ซ้าย - หัน” แล้วใช้ค าบอกว่า เดินไปเข้าแถว
หน้ากระดาน หันหลังให้เสาธง ยืนให้ตรงกับหน่วยสีที่จะรับมอบเครื่องหมายบริการ ห่างประมาณ 1 ก้าว  
แล้วให้หน่วยบริการเก่ามอบเครื่องหมายบริการให้หน่วยบริการใหม่ ขณะที่มอบเครื่องหมายบริการ ให้ทุกคน
ร้องเพลง “บริการ” 1 จบ พร้อมกับปรบมือตามจังหวะเพลง เสร็จแล้วพิธีกรสั่ง “ขวา - หัน” หน่วยบริการ 
ทั้งใหม่และเก่าท าขวาหัน กลับเข้าท่ี แล้วสั่ง “พัก” พิธีกรเดินกลับไปยืนหน้าเสาธง  
  13. คณะวิทยากรจะแยกออกจากแถว โดยให้วิทยากรคนที่อยู่ทางขวาสุดของแถวสั่ ง  
“วิทยากร - ตรง” “ขวา - หัน” คณะวิทยากรจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างนั้น พิธีกรชี้แจงและ 
นัดหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้วสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” “แยก -แถว” สมาชิกยุวกาชาดทุกคนท าขวาหัน  
แล้วแยกกันไปตามที่นัดหมาย 

4. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 
   มี 2 แบบ คือ พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมในห้องประชุม และพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมในสนาม 
   1. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมในห้องประชุม จัดได้ 2 แบบ คือ 
    แบบท่ี 1 จัดแบบมีพิธีทางศาสนา ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
         1) จัดให้มีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระพุทธรูปตั้งอยู่บนเวทีในห้องประชุม ตั้งธงชาติ  
ธงยุวกาชาด ด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ด้านซ้าย 
     2) ให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้มีเกียรติ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั่งประจ าที่ 
     3) ประธานมาถึงห้องประชุม พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” ให้ทุกคนยืนตรงเคารพประธาน 
     4) เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมยืนตรง 
    5) ประธานเริ่มจุดเทียน ให้ทุกคนในห้องประชุมประนมมือ ผู้ที่นับถือศาสนาอื่น  
อยู่ในกิริยาส ารวม 
     6) ประธานกราบ ให้ทุกคนก้มศีรษะจรดปลายนิ้วหัวแม่มือที่ระหว่างค้ิว 3 ครั้ง 
     7) ประธานโค้งค านับแล้วเดินกลับมานั่งประจ าที่เดิม หรือยืนบนแท่นรับรายงาน  
ทุกคนในห้องประชุมนั่งลง 
     8) ผู้อ านวยการค่ายพักแรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกล่าวรายงานผลการอยู่ค่ายพักแรม  
     6) ประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบขั้นต้นและขั้นปลาย 
และหน่วยสีที่ได้คะแนนรวมกิจกรรมประจ าวันสูงสุด   
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     7) ประธานมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด 
      ในการรับเกียรติบัตรและเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด ให้ผู้อ านวยการ
ค่ายพักแรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อ่านรายชื่อผู้ผ่านการอยู่ค่ายพักแรมทีละคน เมื่ออ่านถึงหน่วยสีใด  
ให้ทุกคนในหน่วยสีนั้นยืนตรง และเดินออกมารับตามรายชื่อที่อ่านทีละคน โดยให้ ยืนห่างจากประธาน
ประมาณ 2 ก้าว ท าความเคารพด้วยการยืนตรง รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษด้วยมือขวา  
แล้วกลับเข้าท่ีเดิมโดยไม่ต้องท าความเคารพอีก (การปรบมือ ให้ปรบมือเฉพาะคนแรกและคนสุดท้าย) 
     8) พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด – ตรง” “กล่าวค าปฏิญาณตน” สมาชิกยุวกาชาด 
กล่าวค าปฏิญาณตนยุวกาชาด จบแล้วทุกคนนั่งลง 
     9) ประธานให้โอวาทและกล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
     10) พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง”  
         11) ประธานและทุกคนในห้องประชุมยืนเข้าแถว เป็นวงกลม ไหล่ชิดไหล่  
ไขว้แขนขวาทับแขนซ้าย แล้วจับมือกัน ร่วมกันร้องเพลง “ชุมนุมยุวกาชาด” ทุกคนร้องตามพร้อมกันต่อไป
จนจบ 1 จบ ขณะที่ร้องเพลงให้โยกตัวไปทางขวาและทางซ้ายสลับกันไปจนจบเพลง โดยโยกไปทางขวาก่อน 
เมื่อร้องเพลงจบ ให้ปล่อยมือแล้วก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และร่วมกันร้องเพลง “อาลัยพี่น้อง” 1 จบ 
     ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาจใช้เพลงใดเพลงหนึ่งหรือสองเพลงก็ได้ตามความเหมาะสม 
และในการร้องเพลงทั้ง 2 เพลง ไม่ต้องยืนเป็นหน่วยสี 
         12) เมื่อจบแล้วคณะวิทยากรและสมาชิกยุวกาชาดไปท าพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมในสนาม 

    แบบท่ี 2  จัดแบบไม่มีพิธีทางศาสนา ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
         1) ที่ด้านหน้าห้องประชุม ตั้งธงชาติ ธงยุวกาชาดอยู่ด้านขวาพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ด้านซ้าย  
          2) ให้สมาชิกยุวกาชาด ผู้มีเกียรติ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั่งประจ าที่ 
         3) ประธานมาถึงห้องประชุม พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” ให้ทุกคนยืนตรงเคารพประธาน 
         4) เชิญประธานประกอบพิธี ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมยืนตรง ประธานถวายความ
เคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วเดินกลับมานั่งประจ าที่เดิม หรือยืนบนแท่น 
รับรายงาน ทุกคนในห้องประชุมนั่งลง  
         5) ผู้อ านวยการค่ายพักแรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกล่าวรายงานผลการอยู่ค่ายพักแรม 
         6) ประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบขั้นต้นและขั้นปลาย 
และหน่วยสีที่ได้คะแนนรวมกิจกรรมประจ าวันสูงสุด  
         7) ประธานมอบวุฒิบัตร และเครื่องหมายวุฒิ (ดูรายละเอียดที่พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
ในห้องประชุม : การจัดแบบมีพิธีทางศาสนา ข้อ 7 หน้า 11.) 
         8) พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” “กล่าวค าปฏิญาณตน” สมาชิกยุวกาชาด 
กล่าวค าปฏิญาณตนยุวกาชาด จบแล้วทุกคนนั่งลง 
         9) ประธานให้โอวาทและกล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
     10) พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง”  
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         11) ประธานและทุกคนในห้องประชุมยืนเข้าแถวเป็นวงกลม ไหล่ชิดไหล่  
ไขว้แขนขวาทับแขนซ้าย แล้วจับมือกัน ร่วมกันร้องเพลง “ชุมนุมยุวกาชาด” ทุกคนร้องตามพร้อมกันต่อไป
จนจบ 1 จบ ขณะที่ร้องเพลงให้โยกตัวไปตามจังหวะเพลง โดยโยกตัวไปทางขวาก่อน เมื่อร้องเพลงจบแล้ว 
ปล่อยมือแล้วก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และร่วมกันร้องเพลง “อาลัยพี่น้อง” 1 จบ  
      ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อาจใช้เพลงใดเพลงหนึ่งหรือสองเพลงก็ได้ตามความ
เหมาะสม และในการร้องเพลงทั้ง 2 เพลง ไม่ต้องยืนเป็นหน่วยส ี
            12) เมื่อจบแล้วคณะวิทยากรและสมาชิกยุวกาชาดไปท าพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
ในสนาม 

     ทั้งนี้ ในพิธีเปิด และพิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมในห้องประชุม ที่มีผู้นับถือหลายศาสนาในการ  
อยู่ค่ายพักแรมคราวเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกศาสนาได้ปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

   2. พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรมในสนาม ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
        2.1 พิธีกรยืนหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ใช้สัญญาณนกหวีดเรียกทั้งหมด  
พิธีกรสั่ง “แถว” แล้วท าสัญญาณมือแถวครึ่งวงกลม สมาชิกยุวกาชาดทั้งหมดเข้าแถวครึ่งวงกลมเรียงล าดับ
ตามหน่วยสี หน่วยสีแรกอยู่ทางซ้ายมือของพิธีกร และหน่วยสีสุดท้ายอยู่ทางขวามือของพิธีกร แต่ละหน่วยสี
ยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน แต่ละคนในหน่วยสีห่างกัน 1 ช่วงศอก หัวหน้าหน่วยอยู่ทางขวาของแถว รองหัวหน้า
หน่วยอยู่ท้ายแถวเสมอ หัวหน้าหน่วยของหน่วยสีแรก ยืนอยู่แนวเดียวกับพิธีกรด้านซ้ายมือ รองหัวหน้าหน่วย
ของหน่วยสีสุดท้ายยืนอยู่แนวเดียวกับพิธีกรด้านขวามือ โดยห่างจากพิธีกรในระยะเท่ากัน เมื่อจัดแถว
เรียบร้อยแล้ว พิธีกรสั่ง “นิ่ง” แล้วสั่ง “พัก”  
     ระหว่างที่สมาชิกยุวกาชาดก าลังจัดแถว ผู้อ านวยการค่ายพักแรม วิทยากร เข้าแถว  
หน้ากระดานหลังเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ผู้อ านวยการค่ายพักแรมยืนอยู่กลางแถว ตรงกับเสาธง  
    2.2 พิธีกรนัดหมายผู้แทนบริการอาสาสมัคร รวม 6 คน ท าหน้าที่ชักธงชาติ 2 คน ชักธง 
ยุวกาชาด 2 คน และชักธงมาตรฐานใหญ่ 2 คน (ถ้ามี)  
    2.3 พิธีกรเชิญผู้อ านวยการค่ายพักแรม กล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม (โดยการ 
ท าวันทยหัตถ์ และผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) ผู้อ านวยการค่ายพักแรมเดินไป 
ที่หน้าเสาธง พิธีกรสั่ง “ทั้งหมด - ตรง” “วันทยหัตถ์” “มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ 
แล้วลดมือลง) แล้วสั่ง “พัก” ผู้อ านวยการค่ายพักแรมกล่าวปิดการอยู่ค่ายพักแรม  
    2.4 เมื่ อผู้ อ านวยการค่ าย พักแรมกล่ าว ปิดการอยู่ ค่ าย พักแรมจบ พิธี กรสั่ ง  
“ทั้งหมด - ตรง” “วันทยหัตถ์” “มือลง” (ผู้อ านวยการค่ายพักแรมท าวันทยหัตถ์รับ แล้วลดมือลง) 
ผู้อ านวยการค่ายพักแรมเดินกลับไปยืนหลังเสาธง พิธีกรสั่ง“พัก”  
    2.5 พิธีกรเชิญผู้ แทนบริการอาสาสมัครทั้ ง 6 คน ชักธงชาติ  ธงยุ วกาชาด และ 
ธงมาตรฐานใหญ่ (ถ้ามี) โดยยืนเป็นแถวหน้ากระดานหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว แล้วท าความ
เคารพโดยคนทางขวาสุดสั่ง “แถว – ตรง” “วันทยหัตถ์” “มือลง” คนทางขวาของแต่ละคู่  ก้าวเท้าไป
ข้างหน้า 2 ก้าว เท้าชิด ปลดเชือกและถอยกลับมายืนที่เดิม ส่งเชือกให้คนทางซ้ายของแต่ละคู่ คนทางขวาสุด
สั่ง “พัก” (การก้าวไปข้างหน้าและก้าวถอยหลัง ควรก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอ)  
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    2.6 พิธีกรสั่ง “เคารพธงชาติ ทั้งหมด – ตรง” “วันทยหัตถ์” ให้ทุกคนท าวันทยหัตถ์ 
พร้อมกัน ผู้แทนบริการอาสาสมัครชักธงยุวกาชาด ธงมาตรฐานใหญ่ลงมาก่อน แล้วตามด้วยธงชาติ  
ให้มีระยะห่างกันประมาณ 1 ช่วงธง (ไม่ต้องร้องเพลงชาติ หรือเพลงใด ๆ) ให้คนทางขวาของแต่ละคู่ท าหน้าที่
เป็นผู้ชักธงลง และผูกเชือกธง แล้วถอยหลังกลับเข้าที่ เดิม เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคนทางขวาสุดสั่ง 
“วันทยหัตถ์” “มือลง” “ขวา - หัน” กลับไปเข้าแถวตามเดิม และท าวันทยหัตถ์เหมือนกับสมาชิกทุกคน 
ในแถว พิธีกรสั่ง “มือลง” “พัก”  
    2.7 พิธีกรเชิญผู้อ านวยการค่ายพักแรม จับมือกับคณะวิทยากรและสมาชิกยุวกาชาด  
ทุกคนผู้อ านวยการค่ายพักแรมเดินไปจับมือ (ใช้มือขวา) กับคณะวิทยากร และสมาชิกยุวกาชาดให้ครบทุกคน  
โดยเริ่มจับมือกับวิทยากรที่ยืนอยู่ทางขวาสุดของแถวเป็นคนแรก แล้วจับมือกับวิทยากรและสมาชิกยุวกาชาด
คนต่อ ๆ ไป โดยเวียนไปทางขวา ขณะเดียวกันทุกคนก็เดินตามผู้อ านวยการค่ายพักแรมทีละคน และจับมือ 
ให้ครบเช่นกัน ระหว่างจับมือกันทุกคนร้องเพลง “ก่อนจะจากกันไป” จนกว่าจะจับมือครบทุกคน เมื่อทุกคน
กลับมาเข้าแถวตามเดิมแล้ว ให้ร่วมกันร้องเพลง “ลาก่อน” 2 จบ เมื่อร้องจบที่สองให้ทุกคนยกมือขวาขึ้น 
โบกมืออ าลา พร้อมกับเริ่มก้าวถอยหลังต่อเนื่องจนจบเพลงแล้วแยกกันไป 
 

 

 


