1.2 การใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
เป็ นลูกเสือ – เนตรนารี หรื อ ยุวกาชาด ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน
2.2 แต่ละทีมอาประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรื อผู้บาเพ็ญประโยชน์อยูใ่ นทีมเดียวกันได้
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
3.1 ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันปฏิบตั ิตามคาสัง่ ในใบงานที่กาหนดให้ โดยใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและ
การสะกดรอยประกอบการหาตาแหน่งและเป้าหมาย
3.2 ให้ ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันเดินทางโดยใช้ เข็มทิศ และเครื่ องหมายสะกดรอย ไปตามจุดที่กาหนดให้
และตอบคาถามในใบงานให้ ครบถ้ วน
3.3 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็ นผู้จดั เตรี ยมอุปกรณ์ให้ ครบถ้ วนทุกรายการ
3.4 ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันต้ องแต่งเครื่ องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้ ถกู ต้ องตาม
กฎกระทรวงว่าด้ วยเครื่ องแบบ
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
4.1 ความสาเร็จของงาน
54 คะแนน
1) ค้ นพบเป้าหมาย จานวน 10 จุด
30 คะแนน
2) ตอบคาถามคาดคะเนระยะทาง จานวน 2 จุด
6 คะแนน
3) ตอบคาถามคาดคะเนความสูง จานวน 2 จุด
6 คะแนน
4) ตอบคาถามการหามุมแอซิมทั (Azimuth) จานวน 2 จุด
6 คะแนน
5) ตอบคาถามจากการสะกดรอย จานวน 2 จุด
6 คะแนน
4.2 การใช้ เข็มทิศ
10 คะแนน
4.3 การคานวณระยะทาง
10 คะแนน
4.4 การคาดคะเน
10 คะแนน
4.5 การแต่ งกายและระบบหมู่
11 คะแนน
1) บทบาทหัวหน้ าทีม
5 คะแนน
2) การแต่งเครื่ องแบบถูกต้ อง ครบถ้ วน ความมีวนิ ยั และเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย 6 คะแนน
4.6 เวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรม 45 นาที
5 คะแนน
1) ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
5 คะแนน
2) ทีมเข้ าร่วมการแข่งขันใช้ เวลาเกินจากที่กาหนด ตัดคะแนน 1 คะแนน ต่อ 2 นาที

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน ครัง้ ที่ ปี 2 3

หน้ า 81

5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน
6.1 กรรมการตัดสินจานวนไม่น้อยกว่า 15 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
6.2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทกั ษะและประสบการณ์ในการใช้ เข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
6.2.2 ครูผ้ สู อนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ได้ รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ ้นไป
6.2.3 ครูผ้ สู อนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้นาขึ ้นไป
6.2.4 ครูผ้ สู อนผู้บาเพ็ญประโยชน์ โดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรหัวหน้ าหน่วยขึ ้นไป
6.2.5 กรรมการอย่างน้ อย 1 คน ควรผ่านการอบรมวิชาแผนที่-เข็มทิศ หรื อมีประสบการณ์ในการ
สอนวิชาเข็มทิศ การคาดคะเน การสะกดรอย
ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสินเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
7.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
7.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
7.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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คาแนะนาสาหรับกรรมการ
การใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
1.การตัดสิน
1.1 คณะกรรมการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 การให้ คะแนนเครื่ องแบบ ดูความถูกต้ องของการแต่งเครื่ องแบบตามประเภทของผู้เข้ าแข่งขัน
1.3 ทีมที่เข้ าแข่งขัน อาจจะประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์อยูใ่ นทีม
เดียวกันก็ได้
1.4 คณะกรรมการมีอานาจในการสัง่ การให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันเก็บอุปกรณ์เครื่ องมือสือ่ สารของผู้เข้ าแข่งขันเปลีย่ น
อาวุธประจากาย และอุปกรณ์อื่นใด ที่จะก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบในการแข่งขัน ก่อนอนุญาตให้ เข้ าแข่งขัน
1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
2.การจัดเตรียมอุปกรณ์ ใช้ ในการแข่ งขัน
2.1 เข็มทิศแบบซิลวา จานวน 2 เรื อน/ทีม และเป็ นเข็มทิศรุ่นเดียวกันทังหมดที
้
่ใช้ ในการแข่งขัน
2.2 ผ้ าสีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีละ 2 ผืน : ทีม
2.3 ไม้ พลอง สารองสาหรับผู้เข้ าแข่งขันที่ใช้ ไม้ พลองผิดกติกา จานวนไม่น้อยกว่า 30 อัน
2.4 นาฬิกาจับเวลา
2.5 ไม้ และธงสี สาหรับเป็ นเครื่ องหมายในการคาดคะเนความสูง และความกว้ าง
2.6 แผ่นรองเขียนกระดาษใบงานและคาตอบ ทีมละ 1 แผ่น
3.การจัดเตรียมสถานที่ใช้ ในการแข่ งขัน
3.1 จัดเตรี ยมสถานที่การแข่งขันให้ เหมาะสมกับกิจกรรม และมีต้นไม้ เป็ นที่วางจุดอย่างน้ อย 5 เส้ นทาง
3.2 แต่ละเส้ นทางให้ มีจุดในการเดินเข็มทิศและปฏิบตั ิกิจกรรม จานวน 10 จุด ระหว่างจุดให้ มีระยะทาง
และกิจกรรม ดังนี ้
3.2.1 ระยะทางระหว่างจุด ตังแต่
้ 35-45 เมตร จานวน 3 ระยะทาง ให้ มีกิจกรรมสะกดรอย 2 จุด
3.2.2 ระยะทางระหว่างจุด ตังแต่
้ 45-60 เมตร จานวน 4 ระยะทาง ให้ มีกิจกรรมคาดคะเนความสูงของ
วัตถุ 1 จุด และคาดคะเนความกว้ าง 1 จุด
3.3.3 ระยะทางระหว่างจุด ตังแต่
้ 75-90 เมตร จานวน 3 ระยะทาง ให้ มีกิจกรรมคาดคะเนความสูงของ
วัตถุ 1 จุด และคาดคะเนความกว้ าง 1 จุด
3.3.4 จุดที่มีกิจกรรมคาดคะเนความสูงของวัตถุ ให้ บอกตาแหน่งที่ตงของวั
ั้
ตถุนนเป็
ั ้ นค่ามุมแอซิมทั
(Azimuth) ด้ วย
3.3 การจัดทาสนามแข่งขัน
3.3.1 กาหนดเส้ นทางโดยบอกค่ามุมแอซิมทั (Azimuth) และกาหนดระยะทางเป็ นเมตรให้ ผ้ เู ข้ า
แข่งขันเดินไปสูเ่ ป้าหมายเพื่อบันทึกรหัสคาตอบ จานวน 10 จุด รหัสคาตอบแต่ละจุดควรติดตังให้
้ สามารถมองเห็น
ได้ ในระดับสายตา แต่ไม่ควรใช้ รหัสคาตอบที่เป็ นอักษรหรื อตัวเลขเรี ยงลาดับที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันคาดเดาได้
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3.3.2 เส้ นทางที่กาหนดให้ มีกิจกรรมสะกดรอย ให้ ทาเครื่ องหมายสะกดรอย ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันหาคาตอบ
และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ในรหัสคาตอบนัน้ เพื่อเดินทางต่อไป
เครื่ องหมายสะกดรอยที่กาหนดนี ้ ให้ เว้ นช่วง ไม่ควรวางต่อเนื่องกัน
4. การดาเนินการแข่ งขัน
4.1 ทีมที่เข้ าแข่งขันรายงานตัวลงทะเบียน
4.2 กรรมการตรวจเครื่ องแบบ
4.3 หัวหน้ าทีมจับฉลากลาดับที่เข้ าแข่งขัน และเส้ นทางที่จะเข้ าแข่งขัน
4.4 กรรมการดาเนินการแข่งขัน โดยปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
4.4.1 กรรมการให้ สมาชิกในทีมทุกคนจับฉลาก ผู้ทาหน้ าที่ประจาทีม
- ผู้ใช้ เข็มทิศ จานวน 2 คน ให้ ผกู ผ้ าสีแดง
- ผู้คานวณระยะทาง จานวน 2 คน ให้ ผกู ผ้ าสีเหลือง
- ผู้คาดคะเนและสะกดรอย จานวน 2 คน ให้ ผกู ผ้ าสีฟ้า
4.4.2 กรรมการมอบใบงาน กระดาษคาตอบ และเข็มทิศ
4.4.3 กรรมการจับเวลา และให้ สญ
ั ญาณเริ่ มต้ นการแข่งขัน
4.5 กรรมการให้ คะแนนความเป็ นผู้นาการใช้ เข็มทิศ การคานวณระยะทาง การคาดคะเน และการสะกดรอย
ต้ องติดตามและสังเกตการท างานของทุกทีมที่เข้ าร่วมการแข่งขัน โดยให้ คะแนนตามเกณฑ์การแข่งขัน
4.6 เวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน ไม่เกิน 45 นาที การให้ คะแนนเวลาที่ใช้ ในการแข่งขัน เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด เมื่อหมดเวลาแข่งขัน ให้ กรรมการเป่ านกหวีดให้ สญ
ั ญาณยุติการปฏิบตั ิกิจกรรม และเริ่ มตัดคะแนนเวลา
4.7 ควรจะจัดการแข่งขันให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 1 วัน หากไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ กรรมการปรับเปลีย่ น
ใบงาน เส้ นทาง และกิจกรรมการแข่งขัน
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การใช้ เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย
...............
ทีมของท่านได้ รับมอบหมายให้ เดินทางสารวจตามเส้ นทางที่กาหนด ภายในเวลา 45 นาที โดยใช้ เข็มทิศ
และทักษะทางลูกเสือในการคาดคะเน และการสะกดรอย ให้ ปฏิบตั ิกิจกรรมตามคาสัง่ และบันทึกคาตอบลงใน
กระดาษคาตอบ เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จให้ ร้อง “ไชโย” แล้ วเดินทางไปพบกรรมการที่จุดรับคาสัง่ ส่งกระดาษ
คาตอบและเข็มทิศคืนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
.......................................

ลาดับที่
1
2

3

4

ตัวอย่ างคาสั่งและกระดาษคาตอบ
เส้ นทางที่ .....
ทีมโรงเรี ยน..................................................................จังหวัด............................
คาสัง่
คาตอบ
จากจุดเริ่ มต้ น ใช้ เข็มทิศตังมุ
้ ม......องศา เดินทางไป
รหัสคาตอบ ที่ 1 คือ .........
ระยะทาง.......เมตร จะพบรหัสคาตอบที่ 1
จากจุดที่พบรหัสคาตอบที่ 1 ใช้ เข็มทิศตังมุ
้ ม......องศา
รหัสคาตอบ ที่ 2 คือ .........
เดินทางต่อไประยะทาง.......เมตร จะพบรหัสคาตอบที่ 2
ความกว้ าง.......เมตร
และให้ คาดคะเนความกว้ างระหว่าง......ถึง.......
จากจุดที่พบรหัสคาตอบที่ 2 ใช้ เข็มทิศตังมุ
้ ม......องศา
เครื่ องหมายสะกดรอยที่ 1 คือ....
เดินทางไประยะทาง...38....เมตร จะพบเครื่ องหมาย
คาสัง่ ให้ ปฏิบตั ิ.............................
สะกดรอย ที่ 1 และคาสัง่ ให้ ปฏิบตั ิตอ่ ไป
(เดินทางไป......เมตร มุม......องศา)
จากคาสัง่ ของเครื่ องหมายสะกดรอยที่ 1 ออกเดินทาง
รหัสคาตอบที่ 3 .........
ต่อไป จะพบรหัสคาตอบที่ 3 และให้ คาดคะเนความสูง
ความสูง.......เมตร
ของ.............และตาแหน่งที่ตงของ........
ั้
มุม.......องศา
ฯลฯ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน: 1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
1.1 การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน
เป็ นลูกเสือ – เนตรนารี หรื อ ยุวกาชาด ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3
2. ประเภทและจานวนผู้เข้ าแข่ งขัน
2.1 ประเภททีม ทีมละ 6 คน
2.2 แต่ละทีมอาประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี หรื อยุวกาชาดอยูใ่ นทีมเดียวกันได้
3. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
ผู้เข้ าแข่งขันปฏิบตั ิกิจกรรมการแข่งขันในการเดินทรงตัววางของบนศีรษะ โยนลูกบอล และผูกเงื่อนตามใบ
งาน ดังต่อไปนี ้
3.1 วางสมุดลูกเสือปกแข็งบนศีรษะ มือทังสองข้
้
างกอดอก แขนแนบลาตัว เดินเท้ าเหยียบเส้ นที่กาหนดอ้ อม
สิง่ กีดขวาง ระยะทาง 14 เมตร ไปและกลับ
3.2 โยนลูกบอล (ใช้ ลกู เทนนิส) ลงตะกร้ า ที่ผกู ติดกับไม้ กนระยะ
ั้
3 เมตร
3.3 ผูกเงื่อน 4 เงื่อน
1) เงื่อนกระหวัดไม้ สองชัน้
2) เงื่อนพิรอด
3) เงื่อนขัดสมาธิ
4) เงื่อนบ่วงสายธนู
3.4 ให้ ผ้ จู ดั การแข่งขันจัดเตรี ยมเชือกผูกเงื่อนที่มีขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร จานวน 5 เส้ น และเชือกไนลอน
ขนาดเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน ยาว 2 เมตร จานวน 1 เส้ น
3.5 ผู้เข้ าแข่งขันต้ องแต่งเครื่ องแบบลูกเสือ - เนตรนารี หรื อยุวกาชาด
4. เกณฑ์ การให้ คะแนน 100 คะแนน
1) ผลสาเร็จของการปฏิบัตงิ าน
(75 คะแนน)
1.1 เดินวางของบนศีรษะ คนละ 5 คะแนน
30 คะแนน
1.2 โยนลูกเทนนิสลงตะกร้ า คนละ 3 ลูก ลูกละ 1 คะแนน 18 คะแนน
1.3 ความถูกต้ องของการผูกเงื่อน เงื่อนละ 2 คะแนน
14 คะแนน
1.4 ประสิทธิภาพของเชือกที่ผกู ต่อกัน
13 คะแนน
1.4.1 ประสิทธิภาพของการผูกเงื่อน 4 คะแนน ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนสุดท้ ายดึงเชือกที่ผกู กับไม้ กนต่
ั้ อ
กันมา และเชือกบ่วงสายธนูที่ผกู กับตัวระดับเข็มขัด ถ้ าดึงแล้ วเชือกหลุดให้ ได้ คะแนนเป็ น 0 คะแนน
1.4.2 ความเรี ยบร้ อยของเงื่อน 7 คะแนน โดยดูจากปลายเชือกที่ใช้ ผกู เงื่อน เงื่อนละ 1 คะแนน
ทังนี
้ ้จะต้ องเหลือปลายเชือกแต่ละเงื่อน 3-5 ซม.
1.4.3 วัดความยาวของเชือกที่ผกู จากหลักถึงตัวผู้เข้ าแข่งขันคนสุดท้ าย ทีมใดต่อเชือกได้ ยาวที่สดุ
ได้ 2 คะแนน และลดคะแนนทีมที่ได้ ความยาวลดลงมาทุก 5 ซม. ต่อ 0.5 คะแนน
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2) ความเป็ นผู้นา ผู้ตาม เครื่องแต่ งกาย (20 คะแนน)
2.1 บทบาทของหัวหน้ าทีมในการสัง่ การ การควบคุมทีม
5 คะแนน
2.2 ลูกทีมเชื่อฟั งและปฏิบตั ิงานตามคาสัง่ อย่างมีวินยั
5 คะแนน
2.3 การแต่งเครื่ องแบบครบและถูกต้ องตามประเภท
5 คะแนน
2.4 ความแคล่วคล่องว่องไว ความมีวินยั
5 คะแนน
3) เวลาที่ใช้
(5 คะแนน)
3.1 ทีมที่ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จโดยใช้ เวลาน้ อยที่สดุ ได้ คะแนน 5 คะแนน
3.2 ทีมที่ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จใช้ เวลามากขึ ้น ลดคะแนนลงตามส่วนทุก 1 นาที ต่อ 1 คะแนน
5. เกณฑ์ การตัดสิน
คะแนน 80-100 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง
คะแนน 70-79 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน
คะแนน 60-69 คะแนน
ได้ รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. คณะกรรมการตัดสินการแข่ งขัน
6.1 กรรมการตัดสินจานวนไม่น้อยกว่า 10 คน
6.2 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิน
6.2.1 เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญในกิจกรรมลูกเสือ
6.2.2 ครูผ้ สู อนลูกเสือที่ได้ รับเครื่ องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนขึ ้นไป
6.2.3 ครูผ้ สู อนยุวกาชาดโดยผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรผู้นาขึ ้นไป
6.2.4 เป็ นศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ
ข้ อควรคานึง
- กรรมการตัดสินต้ องไม่ตดั สินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้ าแข่งขัน
- กรรมการตัดสินที่มาจากครูผ้ สู อนควรแต่งตังให้
้ ตดั สินในระดับชันที
้ ่ทาการสอน
- กรรมการตัดสินควรมีที่มาจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
- กรรมการควรให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังการตัดสินเพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
7. สถานที่ทาการแข่ งขัน
- สถานที่ทาการแข่งขันควรเป็ นลานกลางแจ้ ง หรื อห้ องประชุม พื ้นราบ
8. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
8.1 ในการแข่งขันระดับภาค แต่ละจังหวัดมีสทิ ธิ์ สง่ นักเรี ยนเข้ าแข่งขันรายการละ 2 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจาก
โรงเรี ยนที่นกั เรี ยนที่มีผลการแข่งขันเหรี ยญทองลาดับที่ 1และ2 จากการแข่งขันระดับจังหวัด
8.2 หากโรงเรี ยนลาดับที่ 1 หรื อ 2 สละสิทธิ์ขอให้ คดั เลือกโรงเรี ยนที่มีผลการแข่งขันลาดับถัดไป
8.3 นักเรี ยนที่เป็ นตัวแทนเข้ าร่วมแข่งขันระดับภาค ต้ องเป็ นบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกจาก
ระดับจังหวัดเท่านัน้
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แผนผังสนามแข่ งขันเดินทรงตัวทูนของบนศีรษะและโยนบอล
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คาแนะนาสาหรับคณะกรรมการ
1. การตัดสิน
1.1 คณะกรรมการให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 การให้ คะแนนเครื่ องแบบ ดูความถูกต้ องของการแต่งเครื่ องแบบตามประเภทของผู้เข้ าแข่งขัน
1.3 ทีมที่เข้ าแข่งขัน อาจจะประกอบด้ วยลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด อยูใ่ นทีมเดียวกันก็ได้
1.4 คณะกรรมการมีอานาจในการสัง่ การให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน แก้ ไข เปลีย่ นแปลงการแต่งกายและทรงผมหรื อ
พฤติกรรมอื่นใด ที่จะก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบในการแข่งขัน ก่อนอนุญาตให้ เข้ าแข่งขัน
1.5 คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน สรุป และรายงานผลการแข่งขัน
2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ ใช้ ในการแข่ งขัน
2.1 ลูกเทนนิสสาหรับใช้ ในการแข่งขัน จานวนลูล่ ะ 18 ลูก
2.2 ตะกร้ าแชร์ บอล ขนาดเท่ากัน
2.3 สมุดลูกเสือปกแข็ง
2.4 นาฬิกาจับเวลา
2.5 เชือกผูกเงื่อน ขนาดเท่ากัน ยาว 2 เมตร
2.6 เชือกไนล่อน เส้ นเล็กกว่าเชือกผูกเงื่อน ความยาว 2 เมตร
2.7 ไม้ กลมขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ ้ว ยาว 5-6 เมตร 2 อัน นามาต่อกัน ผูกกับหลักไว้ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขัน
ใช้ ผกู เงื่อนและผูกตะกร้ าแชร์ บอลสาหรับการโยนลูกเทนนิส
2.8 โต๊ ะนักเรี ยนหรื อโต๊ ะอื่นที่มีขนาดใกล้ เคียง ไว้ สาหรับวางสมุดและลูกเทนนิส ลูล่ ะ 2 ตัว
2.9 ฉลากหมายเลข 1-6 ใส่กล่องทึบแสง
2.10 กรวยยางหรื ออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน
2.11 วัสดุสาหรับทาเส้ น ใช้ เดินทรงตัว
2.12 กระดาษกาวสีแดงและสีเหลืองขนาดกว้ าง 1 นิ ้ว
2.13 ตะกร้ าใส่ลกู เทนนิส ลูล่ ะ 1 ใบ
3. การจัดเตรียมสถานที่แข่ งขัน
3.1 สถานที่สาหรับการแข่งขัน เป็ นลานซีเมนต์พื ้นราบ
3.2 จัดทาลูไ่ ม่น้อยกว่า 3 ลู่ ความยาวลูล่ ะ 22 เมตร กว้ างไม่น้อยกว่า 3 เมตร แต่ละลูข่ ีดเส้ นทาเครื่ องหมาย
และวางอุปกรณ์ดงั นี ้
- ระยะ 3 เมตรแรก ตีเส้ นทึบสีแดงกว้ าง 1 นิ ้ว เป็ นจุดยืนรอของสมาชิกทีมที่เข้ าแข่งขัน
- ระหว่างจุดรอถึงจุดเริ่ มต้ น ระยะ 1 เมตร ตีเส้ นสีเหลืองกว้ าง 1 นิ ้ว วางโต๊ ะ 1 ตัว สาหรับวาง
สมุดลูกเสือปกแข็ง 1 เล่ม
- จากจุดเริ่ มต้ นถึงจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว ระยะ 14 เมตร ตีเส้ นทึบขนาดกว้ าง 4 นิ ้ว ดังรูป
- จากจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว วางโต๊ ะ 1 ตัวชิดเส้ นสีแดง ไว้ สาหรับวางสมุดและวางตะกร้ า
ใส่ลกู เทนนิส ตะกร้ าละ 18 ลูก
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- จากจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว ระยะ 1 เมตร ตีเส้ นทึบสีแดงกว้ าง 1 นิ ้วเป็ นจุดกันยื
้ นโยนลูกบอล
- จากจุดไม้ กนั ้ ระยะ 3 เมตร ปั กหลักผูกไม้ กนยาวไม่
ั้
น้อยกว่า 9 เมตร สูงจากพื ้น 20 เซนติเมตร
ไว้ ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนที่ 2 ผูกเงื่อนยึดติดกับไม้ และผูกตะกร้ าแชร์ บอลลูล่ ะ 1 ใบ ให้ วางตะกร้ าแชร์ บอลลู่
ละ 1 ใบ
โดยอาจจะนาหินหรื ออิฐ ผูกไว้ นอกก้ นตะกร้ า เพือ่ ถ่วงยึดกับพื ้นกันล้ มได้ แต่ห้ามใช้ วสั ดุอื่นใดใส่ไว้ ใน
ตะกร้ า
3.3 ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันยืนเข้ าแถวที่จุดรอห่างจากจุดเริ่ มต้ น 1 เมตร ห้ ามผู้เข้ าแข่งขันล ้าเส้ นจากจุดรอจนกว่าผู้
เข้ าแข่งขันคนก่อนจะกลับมาสัมผัสมือ
3.4 ห้ ามผู้เข้ าแข่งขันยืนเหยียบเส้ นจุดกันยื
้ นโยนลูกบอล
3.5 ขณะแข่งขันให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันถอดหมวก
4. การดาเนินการแข่ งขัน
4.1 ผู้จดั การแข่งขัน ควรดาเนินการจัดการแข่งขันให้ เสร็ จสิ ้น ภายใน 1 วัน
4.2 แจกใบงานให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันทุกทีมพร้ อมๆกัน ให้ เวลาแต่ละทีมอ่านใบงาน และสังเกตการสัง่ งาน
การปฏิบตั ิงาน ความเป็ นผู้นาผู้ตาม
4.3 ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันแต่ละทีม (ทุกคน) มาจับฉลากหมายเลข เมื่อจับได้ แล้ วให้ ถือไว้ ก่อน ห้ ามเปิ ดออกดู
จนกว่าจะได้ ยินสัญญาณ ให้ สงั เกตการสัง่ งานของหัวหน้ าทีม การปฏิบตั ิงาน ความเป็ นผู้นาผู้ตาม
4.4 มอบเชือกที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ แก่หวั หน้ าทีม ทีมละ 6 เส้ น (ประกอบด้ วยเชือกผูกเงื่อน 5 เส้ น และเชือก
ไนล่อน 1 เส้ น) เพื่อให้ หวั หน้ าทีมดาเนินการมอบเชือกให้ สมาชิก คนละ 1 เส้ น เพื่อใช้ ในการแข่งขัน เมื่อได้ เชือก
ประจาตัวแล้ ว ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันทุกคนเก็บเชือกประจาตัวแบบลูกเสือ เสร็ จแล้ วให้ ใส่ไว้ ในกระเป๋ ากางเกงหรื อกระโปรง
ของแต่ละคน
4.5 เมื่อได้ ยินสัญญาณนกหวีด จึงเริ่ มปฏิบตั ิตามใบงานและเริ่ มจับเวลา
4.6 เริ่ มการแข่งขัน ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนที่ 1 เดินจากจุดรอมาที่โต๊ ะวางสมุด หยิบสมุดลูกเสือปกแข็งวางบน
ศีรษะ เอามือทังสองข้
้
างกอดอกแขนแนบลาตัว เดินจากจุดเริ่ มต้ นเหยียบไปบนเส้ นที่กาหนดจนถึงจุดสิ ้นสุด แล้ ว
หยิบสมุดจากศีรษะวางไว้ บนโต๊ ะตัวที่ 2 หยุดและยืนหลังเส้ นสีแดง หยิบลูกเทนนิสในตะกร้ า ครัง้ ละ 1 ลูก โยนลูก
เทนนิสลงตะกร้ า จนครบ 3 ลูก เสร็ จแล้ วให้ ดงึ เชือกประจาตัวจากกระเป๋ า เดินข้ ามเส้ นสีแดงไปผูกเงื่อนกระหวัดไม้
2 ชัน้ กับไม้ กนตรงจุ
ั้
ดที่กาหนด แล้ วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตงึ ทิ ้งปลายเชือกไว้ เดินไปหยิบสมุดปกแข็ง
จากบนโต๊ ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะ เอามือกอดอกแขนแนบลาตัว เดินย้ อนกลับไปตามเส้ นทางเดิมจนถึงจุดเริ่ มต้ น
หยิบสมุดจากศีรษะวางบนโต๊ ะ แล้ วไปสัมผัสมือกับสมาชิก ผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไปเพื่อเข้ าปฏิบตั ิกิจกรรมดังเช่นผู้เข้ า
แข่งขันคนแรก
ผู้เข้ าแข่งขันคนใดทาสมุดตกระหว่างทาง ให้ หยุดตรงจุดที่สมุดตก หยิบสมุดวางบนศีรษะแล้ วเดินต่อไป
กรรมการตัดคะแนนผู้เข้ าแข่งขันครัง้ ละ 1 คะแนน ทุกครัง้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
- ทาสมุดตกจากศีรษะ ครัง้ ละ 1 คะแนน
- ท ากรวยล้ ม กรวยละ 1 คะแนน
- เท้ าเดินออกนอกเส้ น ก้ าวละ 1 คะแนน
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- ใช้ มือจับหรื อหยิบสมุดก่อนถึงจุดที่กาหนด ครัง้ ละ 1 คะแนน
- เท้ าเหยียบเส้ นสีแดงขณะยืนรอและโยนลูกบอล ครัง้ ละ 1 คะแนน
- กรณีผ้ เู ข้ าแข่งขัน ปฏิบตั ิผิดขันตอนตามที
้
่กาหนด ให้ ทาการแก้ ไขและแข่งขันต่อไปได้
แต่ให้ ตดั คะแนน ครัง้ ละ 1 คะแนน
4.7 เมื่อผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไปสัมผัสมือกับผู้เข้ าแข่งขันคนก่อนแล้ วให้ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันคนแรก
จากจุดเริ่ มต้ นไปจนถึงจุดสิ ้นสุดการเดินทรงตัว หยิบสมุดปกแข็งบนศีรษะวางไว้ บนโต๊ ะ แล้ วหยิบลูกเทนนิสใน
ตะกร้ า ครัง้ ละ 1 ลูก โยนลูกเทนนิสลงตะกร้ า จนครบ 3 ลูก เสร็ จแล้ วดึงเชือกประจาตัวจากกระเป๋ า ไปผูกเงื่อนกับ
ปลายเชือกที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันคนก่อนทิ ้งปลายเชือกไว้ เสร็ จแล้ วดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตงึ ทิ ้งปลายเชือกไว้
แล้ วไปหยิบสมุดปกแข็งจากโต๊ ะตัวที่ 2 วางบนศีรษะเดินกลับตามเส้ นทางเดิมไปที่จุดเริ่ มต้ น หยิบสมุดปกแข็งบน
ศีรษะวางบนโต๊ ะ แล้ วไปสัมผัสมือผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไป เพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับ
4.8 ผู้เข้ าแข่งขันคนสุดท้ ายเมื่อผูกเงื่อนตามที่กาหนดทัง้ 2 เงื่อนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ไม่ต้องไปหยิบสมุดจากโต๊ ะตัวที่
2 แต่ให้ ดงึ ปลายเชือกให้ ตงึ และร้ องไชโยขึ ้น ถือเป็ นการสิ ้นสุดการแข่งขัน กรรมการบันทึกเวลาที่ปฏิบตั ิกิจกรรมของ
แต่ละทีมไว้ เพื่อใช้ ประกอบการให้ คะแนน
4.9 การวัดความยาวของเชือก ให้ วดั จากจุดที่ผูกเชือกไปจนถึงส้ นเท้ าของผู้เข้ าแข่งขันคนสุดท้ ายที่ยืนในลักษณะ
ท่าตรง
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ใบงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1-3
การผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะและโยนลูกบอล
1. ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันไปยืนตังแถวในจุ
้
ดที่กาหนดให้ อ่านใบงาน เมื่อเข้ าใจแล้ วให้ สง่ ใบงานคืนกรรมการ
กรรมการจะมอบเชือกให้ แก่หวั หน้ าทีม ทีมละ 6 เส้ น
2. ให้ ทกุ คนในทีมจับฉลากหมายเลขลาดับเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
3. เมื่อได้ ยินสัญญาณจากกรรมการ ให้ ทกุ คนเปิ ดอ่านหมายเลขที่จบั ฉลากได้ แล้ วตังแถวตอนเรี
้
ยง
ตามลาดับหมายเลขที่จบั ฉลากได้
4. หัวหน้ าทีมมอบเชือกให้ สมาชิก คนละ 1 เส้ น ให้ ผ้ เู ข้ าแข่งขันทุกคนจัดการเก็บเชือกประจาตัว
แบบลูกเสือ เสร็ จแล้ วให้ ใส่ไว้ ในกระเป๋ ากางเกงหรื อกระโปรงแล้ วปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
หมายเลข 1 เดินจากจุดรอหลังเส้ นสีแดงไปที่จุดเริ่ มต้ น หยิบสมุดปกแข็งบนโต๊ ะวางบนศีรษะ เอามือกอดอก
แขนแนบลาตัว เดินจากเส้ นสีเหลืองทูนสมุดปกแข็งบนศีรษะเท้ าเหยียบไปตามเส้ นที่กาหนดจนถึงเส้ นสีเหลืองหยิบ
สมุดปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ ะตัวที่ 2 หยิบลูกเทนนิสในตะกร้ าครัง้ ละ 1 ลูก ยืนหลังเส้ นสีแดงโยนลูกเทนนิสลง
ตะกร้ า จนครบ 3 ลูก แล้ วหยิบเชือกจากกระเป๋ าออกมาแก้ ออก นาปลายเชือกข้ างหนึง่ ไปผูกกับไม้ กนด้
ั ้ วยเงื่อน
กระหวัดไม้ 2 ชัน้ ตรงจุดที่กรรมการกาหนด ดึงปลายเชือกไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตงึ ปล่อยเชือกทิ ้งไว้ แล้ วไปหยิบสมุด
ปกแข็งจากโต๊ ะวางบนศีรษะ มือกอดอกแขนแนบลาตัว เดินจากเส้ นสีเหลืองกลับไปตามเส้ นทางเดิม ถึงเส้ นสีเหลือง
ให้ หยิบสมุดปกแข็งบนศีรษะวางบนโต๊ ะ แล้ ววิ่งไปสัมผัสมือกับผู้เข้ าแข่งขันคนต่อไป เสร็ จแล้ วให้ อ อกจากลูแ่ ข่งขัน
หมายเลข 2 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 1 แต่ให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 1 ด้ วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 3 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 2 ด้ วยเงื่อนพิรอด
หมายเลข 4 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือก
ของหมายเลข 3 ด้ วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 5 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาเชือกไปผูกต่อกับปลายเชือกของ
หมายเลข 4 ด้ วยเงื่อนขัดสมาธิ
หมายเลข 6 ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้เข้ าแข่งขันหมายเลข 2 และให้ นาปลายเชือกด้ านหนึง่ ไปผูกต่อกับ
ปลายเชือกของหมายเลข 5 ด้ วยเงื่อนพิรอด เสร็ จแล้ วนาปลายเชือกอีกด้ านหนึง่ ผูกเงื่อนบ่วงสายธนูกบั ตัว
ระดับเข็มขัด ดึงปลายเชือกที่คล้ องตนเองไปทางจุดเริ่ มต้ นให้ ตึง เมื่อเชือกตึงแล้ วให้ ร้อง “ไชโย” ถือเป็ น
การสิ ้นสุดการแข่งขัน ไม่ต้องไปหยิบสมุดเดินย้ อนมาที่จุดเริ่ มต้ น แต่ให้ ยืนนิ่งไว้ จนกว่ากรรมการจะตรวจ
ให้ คะแนนเสร็ จจึงออกจากลูแ่ ข่งขัน
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