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1.2 การใช้เข็มทศิ การคาดคะเนและสะกดรอย 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

เป็นลกูเสอื – เนตรนารี หรือ ยวุกาชาด ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน  
2.2 แตล่ะทีมอาประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี ยวุกาชาด หรือผู้บ าเพญ็ประโยชน์อยูใ่นทีมเดียวกนัได้ 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

3.1 ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัปฏิบติัตามค าสัง่ในใบงานท่ีก าหนดให้ โดยใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและ 

การสะกดรอยประกอบการหาต าแหนง่และเป้าหมาย 

3.2 ให้ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัเดินทางโดยใช้เข็มทิศ และเคร่ืองหมายสะกดรอย ไปตามจุดท่ีก าหนดให้ 

และตอบค าถามในใบงานให้ครบถ้วน 

3.3 คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั เป็นผู้จดัเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนทกุรายการ 

3.4 ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัต้องแตง่เคร่ืองแบบลกูเสอื เนตรนารี ยวุกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ให้ถกูต้องตาม

กฎกระทรวงวา่ด้วยเคร่ืองแบบ 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

4.1 ความส าเร็จของงาน 54 คะแนน 

1) ค้นพบเป้าหมาย จ านวน 10 จุด 30 คะแนน 

2) ตอบค าถามคาดคะเนระยะทาง จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

3) ตอบค าถามคาดคะเนความสงู จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

4) ตอบค าถามการหามมุแอซิมทั (Azimuth) จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

5) ตอบค าถามจากการสะกดรอย จ านวน 2 จุด   6 คะแนน 

4.2 การใช้เข็มทิศ  10 คะแนน 

4.3 การค านวณระยะทาง 10 คะแนน 

4.4 การคาดคะเน 10 คะแนน 

4.5 การแต่งกายและระบบหมู่ 11 คะแนน 

1) บทบาทหวัหน้าทีม 5 คะแนน 

2) การแตง่เคร่ืองแบบถกูต้อง ครบถ้วน ความมีวนิยัและเป็นระเบียบเรียบร้อย  6 คะแนน

4.6 เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม 45 นาที  5 คะแนน 

1) ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัปฏิบติักิจกรรมเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 5 คะแนน 

2) ทีมเข้าร่วมการแขง่ขนัใช้เวลาเกินจากท่ีก าหนด ตดัคะแนน 1 คะแนน ตอ่ 2 นาที
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5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 กรรมการตดัสินจ านวนไม่น้อยกวา่ 15 คน 
6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

6.2.1 ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ในการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย 

6.2.2 ครูผู้สอนกิจกรรมลกูเสอื-เนตรนารี ท่ีได้รับเคร่ืองหมายวดูแบดจ์ 2 ทอ่นขึน้ไป 

6.2.3 ครูผู้สอนยวุกาชาดโดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้น าขึน้ไป 

6.2.4 ครูผู้สอนผู้บ าเพ็ญประโยชน์ โดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรหวัหน้าหนว่ยขึน้ไป 

6.2.5 กรรมการอยา่งน้อย 1 คน ควรผา่นการอบรมวิชาแผนท่ี-เข็มทิศ หรือมีประสบการณ์ในการ 
สอนวิชาเข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย 

ข้อควรค านึง 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

7. การเข้าแข่งขันระดับภาค

7.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

7.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

7.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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ค าแนะน าส าหรับกรรมการ  

การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย 

1.การตัดสิน

1.1 คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 การให้คะแนนเคร่ืองแบบ ดคูวามถกูต้องของการแตง่เคร่ืองแบบตามประเภทของผู้ เข้าแขง่ขนั 

1.3 ทีมท่ีเข้าแขง่ขนั อาจจะประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี ยวุกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์อยูใ่นทีม

เดียวกนัก็ได้ 

1.4 คณะกรรมการมีอ านาจในการสัง่การให้ผู้ เข้าแขง่ขนัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองมือสือ่สารของผู้ เข้าแขง่ขนัเปลีย่น 

อาวธุประจ ากาย และอปุกรณ์อ่ืนใด ท่ีจะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบในการแขง่ขนั ก่อนอนญุาตให้เข้าแขง่ขนั 

1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแขง่ขนั สรุป และรายงานผลการแขง่ขนั 

2.การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน

2.1 เข็มทิศแบบซิลวา จ านวน 2 เรือน/ทีม และเป็นเข็มทิศรุ่นเดียวกนัทัง้หมดท่ีใช้ในการแขง่ขนั 

2.2 ผ้าสแีดง สเีหลอืง สฟ้ีา สลีะ 2 ผืน : ทีม 

2.3 ไม้พลอง ส ารองส าหรับผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีใช้ไม้พลองผิดกติกา จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 อนั 

2.4 นาฬิกาจบัเวลา 

2.5 ไม้และธงส ีส าหรับเป็นเคร่ืองหมายในการคาดคะเนความสงู และความกว้าง 

2.6 แผน่รองเขียนกระดาษใบงานและค าตอบ ทีมละ 1 แผน่ 

3.การจัดเตรียมสถานที่ใช้ในการแข่งขัน

3.1 จดัเตรียมสถานท่ีการแขง่ขนัให้เหมาะสมกบักิจกรรม และมีต้นไม้เป็นท่ีวางจุดอยา่งน้อย 5 เส้นทาง 

3.2 แตล่ะเส้นทางให้มีจุดในการเดินเข็มทิศและปฏิบติักิจกรรม จ านวน 10 จุด ระหวา่งจุดให้มีระยะทาง

และกิจกรรม ดงันี ้

3.2.1 ระยะทางระหวา่งจุด ตัง้แต ่35-45 เมตร จ านวน 3 ระยะทาง ให้มีกิจกรรมสะกดรอย 2 จุด 

3.2.2 ระยะทางระหวา่งจุด ตัง้แต ่45-60 เมตร จ านวน 4 ระยะทาง ให้มีกิจกรรมคาดคะเนความสงูของ

วตัถ ุ1 จุด และคาดคะเนความกว้าง 1 จุด 

3.3.3 ระยะทางระหวา่งจุด ตัง้แต ่75-90 เมตร จ านวน 3 ระยะทาง ให้มีกิจกรรมคาดคะเนความสงูของ

วตัถ ุ1 จุด และคาดคะเนความกว้าง 1 จุด 

3.3.4 จุดท่ีมีกิจกรรมคาดคะเนความสงูของวตัถ ุให้บอกต าแหนง่ท่ีตัง้ของวตัถนุัน้เป็นคา่มมุแอซมิทั 

(Azimuth) ด้วย 

3.3 การจดัท าสนามแขง่ขนั 

 3.3.1 ก าหนดเส้นทางโดยบอกคา่มมุแอซิมทั (Azimuth) และก าหนดระยะทางเป็นเมตรให้ผู้ เข้า

แขง่ขนัเดินไปสูเ่ป้าหมายเพื่อบนัทกึรหสัค าตอบ จ านวน 10 จุด รหสัค าตอบแตล่ะจุดควรติดตัง้ให้สามารถมองเห็น

ได้ในระดบัสายตา แตไ่ม่ควรใช้รหสัค าตอบท่ีเป็นอกัษรหรือตวัเลขเรียงล าดบัท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัคาดเดาได้ 
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3.3.2 เส้นทางที่ก าหนดให้มีกิจกรรมสะกดรอย ให้ท าเคร่ืองหมายสะกดรอย ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัหาค าตอบ 

และปฏิบติัตามค าสัง่ในรหสัค าตอบนัน้ เพื่อเดินทางตอ่ไป 

เคร่ืองหมายสะกดรอยท่ีก าหนดนี ้ให้เว้นช่วง ไมค่วรวางตอ่เน่ืองกนั 

4. การด าเนินการแข่งขัน

4.1 ทีมท่ีเข้าแขง่ขนัรายงานตวัลงทะเบียน 

4.2 กรรมการตรวจเคร่ืองแบบ 

4.3 หวัหน้าทีมจบัฉลากล าดบัท่ีเข้าแขง่ขนั และเส้นทางที่จะเข้าแขง่ขนั 

4.4 กรรมการด าเนินการแขง่ขนั โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

4.4.1 กรรมการให้สมาชิกในทีมทกุคนจบัฉลาก ผู้ท าหน้าที่ประจ าทีม 

- ผู้ใช้เข็มทิศ จ านวน 2 คน ให้ผกูผ้าสแีดง 
- ผู้ค านวณระยะทาง จ านวน 2 คน ให้ผกูผ้าสเีหลอืง 
- ผู้คาดคะเนและสะกดรอย จ านวน 2 คน ให้ผกูผ้าสฟ้ีา 

4.4.2 กรรมการมอบใบงาน กระดาษค าตอบ และเข็มทิศ 

4.4.3 กรรมการจบัเวลา และให้สญัญาณเร่ิมต้นการแขง่ขนั 

4.5 กรรมการให้คะแนนความเป็นผู้น าการใช้เข็มทิศ การค านวณระยะทาง การคาดคะเน และการสะกดรอย 

ต้องติดตามและสงัเกตการท างานของทกุทีมท่ีเข้าร่วมการแขง่ขนั โดยให้คะแนนตามเกณฑ์การแขง่ขนั 

4.6 เวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั ไม่เกิน 45 นาที การให้คะแนนเวลาที่ใช้ในการแขง่ขนั เป็นไปตามเกณฑ์ 

ท่ีก าหนด เม่ือหมดเวลาแขง่ขนั ให้กรรมการเป่านกหวีดให้สญัญาณยติุการปฏิบติักิจกรรม และเร่ิมตดัคะแนนเวลา 

4.7 ควรจะจดัการแขง่ขนัให้เสร็จสิน้ภายใน 1 วนั หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้กรรมการปรับเปลีย่น    

ใบงาน เส้นทาง และกิจกรรมการแขง่ขนั 
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ใบงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย 

............... 

ทีมของทา่นได้รับมอบหมายให้เดินทางส ารวจตามเส้นทางที่ก าหนด ภายในเวลา 45 นาท ีโดยใช้เข็มทิศ 

และทกัษะทางลกูเสอืในการคาดคะเน และการสะกดรอย ให้ปฏิบติักิจกรรมตามค าสัง่และบนัทกึค าตอบลงใน

กระดาษค าตอบ เม่ือปฏิบติักิจกรรมเสร็จให้ร้อง “ไชโย” แล้วเดินทางไปพบกรรมการท่ีจุดรับค าสัง่ สง่กระดาษ 

ค าตอบและเข็มทิศคืนคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 

....................................... 

ตัวอย่างค าส่ังและกระดาษค าตอบ 

เส้นทางที่ ..... 

ทีมโรงเรียน..................................................................จงัหวดั............................ 

ล าดบัท่ี ค าสัง่ ค าตอบ 

1 จากจุดเร่ิมต้น ใช้เข็มทิศตัง้มมุ......องศา เดินทางไป 

ระยะทาง.......เมตร จะพบรหสัค าตอบท่ี 1 

รหสัค าตอบ ท่ี 1 คือ ......... 

2 จากจุดท่ีพบรหสัค าตอบท่ี 1 ใช้เข็มทิศตัง้มมุ......องศา 

เดินทางตอ่ไประยะทาง.......เมตร จะพบรหสัค าตอบท่ี 2 

และให้คาดคะเนความกว้างระหวา่ง......ถึง....... 

รหสัค าตอบ ท่ี 2 คือ ......... 

ความกว้าง.......เมตร 

3 จากจุดท่ีพบรหสัค าตอบท่ี 2 ใช้เข็มทิศตัง้มมุ......องศา 

เดินทางไประยะทาง...38....เมตร จะพบเคร่ืองหมาย 

สะกดรอย ท่ี 1 และค าสัง่ให้ปฏิบติัตอ่ไป 

เคร่ืองหมายสะกดรอยท่ี 1 คือ.... 

ค าสัง่ให้ปฏิบติั............................. 

(เดินทางไป......เมตร มมุ......องศา) 

4 จากค าสัง่ของเคร่ืองหมายสะกดรอยท่ี 1 ออกเดินทาง 

ตอ่ไป จะพบรหสัค าตอบท่ี 3 และให้คาดคะเนความสงู 

ของ.............และต าแหนง่ท่ีตัง้ของ........ 

รหสัค าตอบท่ี 3 ......... 

ความสงู.......เมตร 

มมุ.......องศา 

ฯลฯ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: 1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 

1.1 การผูกเงื่อน เดนิทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

เป็นลกูเสอื – เนตรนารี หรือ ยวุกาชาด ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-3 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน

2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน  
2.2 แตล่ะทีมอาประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี หรือยวุกาชาดอยูใ่นทีมเดียวกนัได้ 

3. วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

ผู้ เข้าแขง่ขนัปฏิบติักิจกรรมการแขง่ขนัในการเดินทรงตวัวางของบนศีรษะ โยนลกูบอล และผกูเงื่อนตามใบ

งาน ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 วางสมดุลกูเสอืปกแข็งบนศีรษะ มือทัง้สองข้างกอดอก แขนแนบล าตวั เดินเท้าเหยียบเส้นท่ีก าหนดอ้อม

สิง่กีดขวาง ระยะทาง 14 เมตร ไปและกลบั 

3.2 โยนลกูบอล (ใช้ลกูเทนนิส) ลงตะกร้า ท่ีผกูติดกบัไม้กัน้ระยะ 3 เมตร 

3.3 ผกูเงื่อน 4 เงื่อน 

1) เงื่อนกระหวดัไม้สองชัน้

2) เงื่อนพิรอด

3) เงื่อนขดัสมาธิ

4) เงื่อนบว่งสายธนู

3.4 ให้ผู้จดัการแขง่ขนัจดัเตรียมเชือกผกูเงื่อนท่ีมีขนาดเทา่กนั ยาว 2 เมตร จ านวน 5 เส้น และเชือกไนลอน

ขนาดเลก็กวา่เชือกผกูเงื่อน ยาว 2 เมตร จ านวน 1 เส้น 

3.5 ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องแตง่เคร่ืองแบบลกูเสอื - เนตรนารี หรือยวุกาชาด 

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100  คะแนน

1) ผลส าเร็จของการปฏิบัตงิาน (75 คะแนน) 

1.1 เดินวางของบนศีรษะ คนละ 5 คะแนน    30 คะแนน 

1.2 โยนลกูเทนนิสลงตะกร้า คนละ 3 ลกู ลกูละ 1 คะแนน  18 คะแนน 

1.3 ความถกูต้องของการผกูเงื่อน เงื่อนละ 2 คะแนน 14 คะแนน 

1.4 ประสทิธิภาพของเชือกท่ีผกูตอ่กนั 13 คะแนน 

1.4.1 ประสทิธิภาพของการผกูเงื่อน 4 คะแนน ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้ายดงึเชือกท่ีผกูกบัไม้กัน้ต่อ 

กนัมา และเชือกบว่งสายธนท่ีูผกูกบัตวัระดบัเข็มขดั ถ้าดงึแล้วเชือกหลดุให้ได้คะแนนเป็น 0 คะแนน 

1.4.2 ความเรียบร้อยของเงื่อน 7 คะแนน โดยดูจากปลายเชือกท่ีใช้ผกูเงื่อน เงื่อนละ 1 คะแนน 

ทัง้นีจ้ะต้องเหลอืปลายเชือกแตล่ะเงื่อน 3-5 ซม. 

1.4.3 วดัความยาวของเชือกท่ีผกูจากหลกัถึงตวัผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้าย ทีมใดตอ่เชือกได้ยาวที่สดุ

ได้ 2 คะแนน และลดคะแนนทีมท่ีได้ความยาวลดลงมาทกุ 5 ซม. ตอ่ 0.5 คะแนน 
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2) ความเป็นผู้น า ผู้ตาม เคร่ืองแต่งกาย (20 คะแนน)

2.1 บทบาทของหวัหน้าทีมในการสัง่การ การควบคมุทีม 5 คะแนน 

2.2 ลกูทีมเช่ือฟังและปฏิบติังานตามค าสัง่อยา่งมีวินยั   5 คะแนน 

2.3 การแตง่เคร่ืองแบบครบและถกูต้องตามประเภท   5 คะแนน 

2.4 ความแคลว่คลอ่งวอ่งไว ความมีวินยั   5 คะแนน 

3) เวลาที่ใช้ (5 คะแนน) 

3.1 ทีมท่ีปฏิบติักิจกรรมเสร็จโดยใช้เวลาน้อยท่ีสดุ ได้คะแนน 5 คะแนน 

3.2 ทีมท่ีปฏิบติักิจกรรมเสร็จใช้เวลามากขึน้ ลดคะแนนลงตามสว่นทกุ 1 นาที ตอ่ 1 คะแนน 

5. เกณฑ์การตัดสิน

คะแนน 80-100 คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน 70-79  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

คะแนน 60-69  คะแนน ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 
ผลการตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6.1 กรรมการตดัสินจ านวนไม่น้อยกวา่ 10 คน 
6.2 คณุสมบติัของกรรมการตดัสนิ 

6.2.1 เป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความช านาญในกิจกรรมลกูเสอื 

6.2.2 ครูผู้สอนลกูเสอืท่ีได้รับเคร่ืองหมายวดูแบดจ์ 2 ทอ่นขึน้ไป 

6.2.3 ครูผู้สอนยวุกาชาดโดยผา่นการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้น าขึน้ไป 

6.2.4 เป็นศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมลกูเสอื 
ข้อควรค านึง 

- กรรมการตดัสนิต้องไม่ตดัสนิในกรณีสถานศกึษาของตนเข้าแขง่ขนั 

- กรรมการตดัสนิท่ีมาจากครูผู้สอนควรแตง่ตัง้ให้ตดัสินในระดบัชัน้ท่ีท าการสอน 

- กรรมการตดัสนิควรมีท่ีมาจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่ืนอยา่งหลากหลาย 

- กรรมการควรให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลงัการตดัสนิเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 

7. สถานที่ท าการแข่งขัน

- สถานท่ีท าการแขง่ขนัควรเป็นลานกลางแจ้ง หรือห้องประชมุ พืน้ราบ 

8. การเข้าแข่งขันระดับภาค

8.1 ในการแขง่ขนัระดบัภาค แตล่ะจงัหวดัมีสทิธ์ิสง่นกัเรียนเข้าแขง่ขนัรายการละ 2 โรงเรียน โดยคดัเลอืกจาก

โรงเรียนท่ีนกัเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัเหรียญทองล าดบัท่ี 1และ2 จากการแขง่ขนัระดบัจงัหวดั  

8.2 หากโรงเรียนล าดบัท่ี 1 หรือ 2 สละสทิธ์ิขอให้คดัเลอืกโรงเรียนท่ีมีผลการแขง่ขนัล าดบัถดัไป 

8.3 นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนเข้าร่วมแขง่ขนัระดบัภาค ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกบัผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกจาก

ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ 
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แผนผังสนามแข่งขันเดินทรงตัวทูนของบนศีรษะและโยนบอล 
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ค าแนะน าส าหรับคณะกรรมการ 

1. การตัดสิน

1.1 คณะกรรมการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.2 การให้คะแนนเคร่ืองแบบ ดคูวามถกูต้องของการแตง่เคร่ืองแบบตามประเภทของผู้ เข้าแขง่ขนั 

1.3 ทีมท่ีเข้าแขง่ขนั อาจจะประกอบด้วยลกูเสอื เนตรนารี และยวุกาชาด อยูใ่นทีมเดียวกนัก็ได้ 

1.4 คณะกรรมการมีอ านาจในการสัง่การให้ผู้ เข้าแขง่ขนั แก้ไข เปลีย่นแปลงการแตง่กายและทรงผมหรือ

พฤติกรรมอ่ืนใด ท่ีจะก่อให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบในการแขง่ขนั ก่อนอนญุาตให้เข้าแขง่ขนั 

1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแขง่ขนั สรุป และรายงานผลการแขง่ขนั 

2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการแข่งขัน

2.1 ลกูเทนนิสส าหรับใช้ในการแขง่ขนั จ านวนลูล่ะ 18 ลกู 

2.2 ตะกร้าแชร์บอล ขนาดเทา่กนั 

2.3 สมดุลกูเสอืปกแข็ง 

2.4 นาฬิกาจบัเวลา 

2.5 เชือกผกูเงื่อน ขนาดเทา่กนั ยาว 2 เมตร 

2.6 เชือกไนลอ่น เส้นเลก็กวา่เชือกผกูเงื่อน ความยาว 2 เมตร 

2.7 ไม้กลมขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 1-2 นิว้ ยาว 5-6 เมตร 2 อนั น ามาตอ่กนั ผกูกบัหลกัไว้เพื่อให้ผู้ เข้าแขง่ขนั

ใช้ผกูเงื่อนและผกูตะกร้าแชร์บอลส าหรับการโยนลกูเทนนิส 

2.8 โต๊ะนกัเรียนหรือโต๊ะอ่ืนท่ีมีขนาดใกล้เคียง ไว้ส าหรับวางสมดุและลกูเทนนิส ลูล่ะ 2 ตวั 

2.9 ฉลากหมายเลข 1-6 ใสก่ลอ่งทบึแสง 

2.10 กรวยยางหรืออปุกรณ์อยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

2.11 วสัดสุ าหรับท าเส้น ใช้เดินทรงตวั 

2.12 กระดาษกาวสแีดงและสเีหลอืงขนาดกว้าง 1 นิว้ 

2.13 ตะกร้าใสล่กูเทนนิส ลูล่ะ 1 ใบ 

3. การจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน

3.1 สถานท่ีส าหรับการแขง่ขนั เป็นลานซีเมนต์พืน้ราบ 

3.2 จดัท าลูไ่ม่น้อยกวา่ 3 ลู ่ความยาวลูล่ะ 22 เมตร กว้างไม่น้อยกวา่ 3 เมตร แตล่ะลูข่ีดเส้นท าเคร่ืองหมาย

และวางอุปกรณ์ดงันี ้

- ระยะ 3 เมตรแรก ตีเส้นทบึสแีดงกว้าง 1 นิว้ เป็นจุดยืนรอของสมาชิกทีมท่ีเข้าแขง่ขนั 

 - ระหวา่งจุดรอถึงจุดเร่ิมต้น ระยะ 1 เมตร ตีเส้นสเีหลอืงกว้าง 1 นิว้ วางโต๊ะ 1 ตวั ส าหรับวาง 
สมดุลกูเสอืปกแข็ง 1 เลม่ 

- จากจุดเร่ิมต้นถึงจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั ระยะ 14 เมตร ตีเส้นทบึขนาดกว้าง 4 นิว้ ดงัรูป 

- จากจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั วางโต๊ะ 1 ตวัชิดเส้นสแีดง ไว้ส าหรับวางสมดุและวางตะกร้า 

ใสล่กูเทนนิส ตะกร้าละ 18 ลกู 
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 - จากจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั ระยะ 1 เมตร ตีเส้นทบึสแีดงกว้าง 1 นิว้เป็นจุดกัน้ยืนโยนลกูบอล 

 - จากจุดไม้กัน้ ระยะ 3 เมตร ปักหลกัผกูไม้กัน้ยาวไม่น้อยกวา่ 9 เมตร สงูจากพืน้ 20 เซนติเมตร 

ไว้ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 2 ผกูเงื่อนยดึติดกบัไม้และผกูตะกร้าแชร์บอลลูล่ะ 1 ใบ ให้วางตะกร้าแชร์บอลลู่

ละ 1 ใบ 

โดยอาจจะน าหินหรืออิฐ ผกูไว้นอกก้นตะกร้า เพือ่ถ่วงยดึกบัพืน้กนัล้มได้ แตห้่ามใช้วสัดอ่ืุนใดใสไ่ว้ใน

ตะกร้า 

3.3 ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัยืนเข้าแถวท่ีจุดรอหา่งจากจดุเร่ิมต้น 1 เมตร ห้ามผู้ เข้าแขง่ขนัล า้เส้นจากจุดรอจนกวา่ผู้  

เข้าแขง่ขนัคนก่อนจะกลบัมาสมัผสัมือ 

3.4 ห้ามผู้ เข้าแขง่ขนัยืนเหยียบเส้นจุดกัน้ยืนโยนลกูบอล 

3.5 ขณะแขง่ขนัให้ผู้ เข้าแขง่ขนัถอดหมวก 

4. การด าเนินการแข่งขัน

4.1 ผู้จดัการแขง่ขนั ควรด าเนินการจดัการแขง่ขนัให้เสร็จสิน้ ภายใน 1 วนั 

4.2 แจกใบงานให้ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุทีมพร้อมๆกนั ให้เวลาแตล่ะทีมอ่านใบงาน และสงัเกตการสัง่งาน 

การปฏิบติังาน ความเป็นผู้น าผู้ตาม 

4.3 ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัแต่ละทีม (ทกุคน) มาจบัฉลากหมายเลข เม่ือจบัได้แล้วให้ถือไว้ก่อน ห้ามเปิดออกดู

จนกวา่จะได้ยินสญัญาณ ให้สงัเกตการสัง่งานของหวัหน้าทีม การปฏิบติังาน ความเป็นผู้น าผู้ตาม 

4.4 มอบเชือกท่ีจดัเตรียมไว้ให้แก่หวัหน้าทีม ทีมละ 6 เส้น (ประกอบด้วยเชือกผกูเงื่อน 5 เส้น และเชือก      

ไนลอ่น 1 เส้น) เพื่อให้หวัหน้าทีมด าเนินการมอบเชือกให้สมาชิก คนละ 1 เส้น เพื่อใช้ในการแขง่ขนั เม่ือได้เชือก

ประจ าตวัแล้ว ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนเก็บเชือกประจ าตวัแบบลกูเสอื เสร็จแล้วให้ใสไ่ว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง

ของแตล่ะคน 

4.5 เม่ือได้ยินสญัญาณนกหวีด จึงเร่ิมปฏิบติัตามใบงานและเร่ิมจบัเวลา 

4.6 เร่ิมการแขง่ขนั ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัคนท่ี 1 เดินจากจุดรอมาที่โต๊ะวางสมดุ หยิบสมดุลกูเสอืปกแข็งวางบน

ศีรษะ เอามือทัง้สองข้างกอดอกแขนแนบล าตวั เดินจากจุดเร่ิมต้นเหยียบไปบนเส้นท่ีก าหนดจนถึงจุดสิน้สดุ แล้ว

หยิบสมดุจากศีรษะวางไว้บนโต๊ะตวัที่ 2 หยดุและยืนหลงัเส้นสแีดง หยิบลกูเทนนิสในตะกร้าครัง้ละ 1 ลกู โยนลกู

เทนนิสลงตะกร้า จนครบ 3 ลกู เสร็จแล้วให้ดงึเชือกประจ าตวัจากกระเป๋า เดินข้ามเส้นสแีดงไปผูกเงื่อนกระหวดัไม้ 

2 ชัน้ กบัไม้กัน้ตรงจุดท่ีก าหนด แล้วดงึปลายเชือกไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตงึ ทิง้ปลายเชือกไว้ เดินไปหยิบสมดุปกแข็ง

จากบนโต๊ะตวัที่ 2 วางบนศีรษะ เอามือกอดอกแขนแนบล าตวั เดินย้อนกลบัไปตามเส้นทางเดิมจนถึงจุดเร่ิมต้น 

หยิบสมดุจากศีรษะวางบนโต๊ะ แล้วไปสมัผสัมือกบัสมาชิก ผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไปเพื่อเข้าปฏิบติักิจกรรมดงัเช่นผู้ เข้า

แขง่ขนัคนแรก  

ผู้ เข้าแขง่ขนัคนใดท าสมดุตกระหวา่งทาง ให้หยุดตรงจุดท่ีสมุดตก หยิบสมดุวางบนศีรษะแล้วเดินตอ่ไป 

กรรมการตดัคะแนนผู้ เข้าแขง่ขนัครัง้ละ 1 คะแนน ทกุครัง้ ในกรณีตอ่ไปนี ้

- ท าสมดุตกจากศีรษะ ครัง้ละ 1 คะแนน 

- ท ากรวยล้ม กรวยละ 1 คะแนน 

- เท้าเดินออกนอกเส้น ก้าวละ 1 คะแนน 
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- ใช้มือจบัหรือหยิบสมดุก่อนถึงจุดท่ีก าหนด ครัง้ละ 1 คะแนน 

- เท้าเหยียบเส้นสแีดงขณะยืนรอและโยนลกูบอล ครัง้ละ 1 คะแนน 

- กรณีผู้ เข้าแขง่ขนั ปฏิบติัผิดขัน้ตอนตามท่ีก าหนด ให้ท าการแก้ไขและแขง่ขนัตอ่ไปได้ 

แตใ่ห้ตดัคะแนน ครัง้ละ 1 คะแนน 

4.7 เม่ือผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไปสมัผสัมือกบัผู้ เข้าแขง่ขนัคนก่อนแล้วให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัคนแรก

จากจุดเร่ิมต้นไปจนถึงจุดสิน้สดุการเดินทรงตวั หยิบสมดุปกแข็งบนศีรษะวางไว้บนโต๊ะ แล้วหยิบลกูเทนนิสใน

ตะกร้า ครัง้ละ 1 ลกู โยนลกูเทนนิสลงตะกร้า จนครบ 3 ลกู เสร็จแล้วดงึเชือกประจ าตวัจากกระเป๋า ไปผกูเงื่อนกบั

ปลายเชือกท่ีผู้ เข้าแขง่ขนัคนก่อนทิง้ปลายเชือกไว้ เสร็จแล้วดงึปลายเชือกไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตงึทิง้ปลายเชือกไว้ 

แล้วไปหยิบสมดุปกแข็งจากโต๊ะตวัที่ 2 วางบนศีรษะเดินกลบัตามเส้นทางเดิมไปท่ีจุดเร่ิมต้น หยิบสมดุปกแข็งบน

ศีรษะวางบนโต๊ะ แล้วไปสมัผสัมือผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไป เพื่อปฏิบติักิจกรรมตามล าดบั 

4.8 ผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้ายเม่ือผกูเงื่อนตามท่ีก าหนดทัง้ 2 เงื่อนเสร็จสิน้แล้ว ไม่ต้องไปหยิบสมดุจากโต๊ะตวัที่ 

2 แตใ่ห้ดงึปลายเชือกให้ตงึ และร้องไชโยขึน้ ถือเป็นการสิน้สดุการแขง่ขนั กรรมการบนัทกึเวลาที่ปฏิบติักิจกรรมของ

แตล่ะทีมไว้เพื่อใช้ประกอบการให้คะแนน 

4.9 การวดัความยาวของเชือก ให้วดัจากจุดท่ีผูกเชือกไปจนถึงส้นเท้าของผู้ เข้าแขง่ขนัคนสดุท้ายท่ียืนในลกัษณะ

ทา่ตรง 
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ใบงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-3 

การผูกเงื่อน เดินทนูของบนศีรษะและโยนลูกบอล 

1. ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัไปยืนตัง้แถวในจุดท่ีก าหนดให้ อ่านใบงาน เม่ือเข้าใจแล้วให้สง่ใบงานคืนกรรมการ

กรรมการจะมอบเชือกให้แก่หวัหน้าทีม ทีมละ 6 เส้น 

2. ให้ทกุคนในทีมจบัฉลากหมายเลขล าดบัเพื่อปฏิบติักิจกรรม

3. เม่ือได้ยินสญัญาณจากกรรมการ ให้ทกุคนเปิดอ่านหมายเลขท่ีจบัฉลากได้ แล้วตัง้แถวตอนเรียง

ตามล าดบัหมายเลขท่ีจบัฉลากได้ 

4. หวัหน้าทีมมอบเชือกให้สมาชิก คนละ 1 เส้น ให้ผู้ เข้าแขง่ขนัทกุคนจดัการเก็บเชือกประจ าตวั

แบบลกูเสอื เสร็จแล้วให้ใสไ่ว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงแล้วปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

หมายเลข 1 เดินจากจุดรอหลงัเส้นสีแดงไปท่ีจุดเร่ิมต้น หยิบสมดุปกแข็งบนโต๊ะวางบนศีรษะ เอามือกอดอก

แขนแนบล าตวั เดินจากเส้นสเีหลอืงทนูสมดุปกแข็งบนศีรษะเท้าเหยียบไปตามเส้นท่ีก าหนดจนถึงเส้นสเีหลอืงหยิบ

สมดุปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ะตวัที่ 2 หยิบลกูเทนนิสในตะกร้าครัง้ละ 1 ลกู ยืนหลงัเส้นสแีดงโยนลกูเทนนิสลง

ตะกร้า จนครบ 3 ลกู แล้วหยิบเชือกจากกระเป๋าออกมาแก้ออก น าปลายเชือกข้างหนึง่ไปผกูกบัไม้กัน้ด้วยเงื่อน

กระหวดัไม้ 2 ชัน้ ตรงจุดท่ีกรรมการก าหนด ดงึปลายเชือกไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตงึปลอ่ยเชือกทิง้ไว้ แล้วไปหยิบสมดุ

ปกแข็งจากโต๊ะวางบนศีรษะ มือกอดอกแขนแนบล าตวั เดินจากเส้นสเีหลอืงกลบัไปตามเส้นทางเดิม ถึงเส้นสเีหลอืง

ให้หยิบสมดุปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ะ แล้ววิ่งไปสมัผสัมือกบัผู้ เข้าแขง่ขนัคนตอ่ไป เสร็จแล้วให้ออกจากลูแ่ขง่ขนั 

หมายเลข 2 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 1 แตใ่ห้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือก 

ของหมายเลข 1 ด้วยเงื่อนพิรอด 

หมายเลข 3 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือก 

ของหมายเลข 2 ด้วยเงื่อนพิรอด 

หมายเลข 4 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือก 

ของหมายเลข 3 ด้วยเงื่อนขดัสมาธิ 

หมายเลข 5 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าเชือกไปผกูตอ่กบัปลายเชือกของ 

หมายเลข 4 ด้วยเงื่อนขดัสมาธิ 

หมายเลข 6 ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ เข้าแขง่ขนัหมายเลข 2 และให้น าปลายเชือกด้านหนึง่ไปผกูตอ่กบั 

ปลายเชือกของหมายเลข 5 ด้วยเงื่อนพิรอด เสร็จแล้วน าปลายเชือกอีกด้านหนึง่ผกูเงื่อนบว่งสายธนกูบัตวั 

ระดบัเข็มขดั ดงึปลายเชือกท่ีคล้องตนเองไปทางจุดเร่ิมต้นให้ตึง เม่ือเชือกตงึแล้วให้ร้อง “ไชโย” ถือเป็น 

การสิน้สดุการแขง่ขนั ไม่ต้องไปหยิบสมดุเดินย้อนมาที่จุดเร่ิมต้น แตใ่ห้ยืนน่ิงไว้จนกวา่กรรมการจะตรวจ 

ให้คะแนนเสร็จจึงออกจากลูแ่ขง่ขนั 
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