
21.การใช	เข็มทิศและการคาดคะเน 
1. คุณสมบัติผู	เข	าแข งขัน 

1.1 เป�นนักเรียนระดับ   ป.4 - ป.6 ท่ีส�งเข�าแข�งขันในนามโรงเรยีนไม�จํากัดเพศโรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 6 คน
1.2 แต�งกายเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู�บําเพ็ญประโยชน2 

2. วิธีการดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ*การแข งขัน 
2.1 ทีมเข�าร�วมการแข�งขันปฏิบัตติามคําสั่งในใบงานท่ีกําหนดให� โดยใช�เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย

ประกอบการหาตําแหน�งและเป5าหมาย 
2.2 ให�ทีมเข�าร�วมการแข�งขันเดินทางโดยใช�เข็มทิศและเครื่องหมายสะกดรอยไปตามจุดท่ีกําหนดให�และตอบคําถาม

ในใบงานให�ครบถ�วน 
2.3 คณะกรรมการจัดการแข�งขัน เป�นผู�จัดเตรียมอุปกรณ2ให�ครบถ�วนทุกรายการ 
2.4ทีมเข�าร�วมการแข�งขันต�องแต�งกายด�วยเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด หรือผู�บําเพ็ญประโยชน2 ให�

ถูกต�องตามกฎกระทรวงว�าด�วยเครื่องแบบ     

3. เกณฑ*การให	คะแนน 100 คะแนน 
3.1 ผลสําเร็จของงาน       54 คะแนน 
 3.1.1 ค�นพบเป5าหมาย จํานวน 10 จุด     30 คะแนน 
 3.1.2 ตอบคําถามคาดคะเนระยะทาง จํานวน 2 จุด     6 คะแนน 
 3.1.3 ตอบคําถามคาดคะเนความสูง จํานวน 2 จุด     6 คะแนน 
 3.1.4 ตอบคําถามการหามมุแอซิมทั (Azimuth) จํานวน 2 จุด    6 คะแนน 

3.1.5ตอบคําถามเครื่องหมายสะกดรอย จํานวน 2 จุด     6 คะแนน 
 
3.2ทักษะการใช	เข็มทิศ       10  คะแนน 
3.3 ทักษะการคาดคะเนและสะกดรอย      10  คะแนน 
3.4 การแต�งกายและระบบหมู�       21 คะแนน 
 3.4.1 บทบาทหัวหน�าทีม        5 คะแนน 
 3.4.2 การวางแผนและความร�วมมือในการปฏิบัติงานของทีม   1  คะแนน 
 3.4.3 การแต�งเครื่องแบบถูกต�อง ครบถ�วน ความมีวินัยและเป�นระเบียบเรียบร�อย 6 คะแนน 
3.5เวลาท่ีใช�          5 คะแนน 

3.5.1 ทีมเข�าร�วมการแข�งขันปฏิบัติกิจกรรมเสร็จในเวลาท่ีกําหนด  5 คะแนน 
3.5.2 ทีมเข�าร�วมการแข�งขันใช�เวลาเกินจากท่ีกําหนด ให�คณะกรรมการจัดการ 
        แข�งขันตัดคะแนน 1 คะแนน / 2 นาที 

4. เกณฑ*การตัดสิน 
4.1 ได�  80  - 100  คะแนน ได�รับรางวัลเกียรตบัิตร     ระดับเหรียญทอง 

4.2 ได�  70     คะแนน ข้ึนไป แต�ไม�ถึง 80 คะแนน   ได�รับรางวัลเกียรตบัิตร     ระดับเหรียญเงิน 

4.3 ได�  60     คะแนน ข้ึนไป แต�ไม�ถึง 70 คะแนน   ได�รับรางวัลเกียรตบัิตร     ระดับเหรียญทองแดง 

4.4 ได�ต่ํากว�า   60  คะแนน                                ได�รับเกียรติบัตร             เข�าร�วมกิจกรรม 



4.5 ผลการตัดสินของกรรมการ ถือเป�นสิ้นสุด  

5.  เวลาสถานท่ีดตูารางการแข�งขัน     ผู�เข�าแข�งขันรายงานตัวก�อนการแข�งขัน   20  นาที 
 
 

 
 
 

คําแนะนําสําหรับคณะกรรมการ 
 
 1. จัดเตรยีมเข็มทิศให�เพียงพอกับทีมเข�าร�วมการแข�งขัน จํานวน 2 เรือน/ทีม (ให�ใช�เข็มทิศแบบซิลวา และเป�นเข็ม
ทิศรุ�นเดียวกันท้ังหมดท่ีใช�ในการแข�งขัน) 
 2. จัดเตรยีมสถานท่ีการแข�งขันกลางแจ�งและมีต�นไม�เป�นท่ีวางจุดอย�างน�อย 5 เส�นทาง แต�ละเส�นทางให�วางจุดการ
เดินเข็มทิศระยะทางระหว�างจุดห�างกันตั้งแต� 35-60 เมตร จํานวน 8 จุด และห�าง 80-90 เมตร อีก 2 จุด 
  เป5าหมายแต�ละจุดติดตั้งให�สามารถมองเห็นได�ในระดับสายตา แต�ไม�ควรใช�รหัสเป5าหมายท่ีเป�นอักษรหรือ
ตัวเลขเรียงลําดับท่ีผู�เข�าแข�งขันคาดเดาได�ในแต�ละเส�นทาง 
  แต�ละเส�นทาง กําหนดให�ทีเข�าร�วมการแข�งขันทํากิจกรรมดังต�อไปน้ี 
  1) กําหนดมุมแอซิมัท (Azimuth) และระยะทางเป�นเมตร ให�ผู�เข�าแข�งขันเดินหารหัสคําตอบ จํานวน 10 
จุด 
  2) จํานวน 2 ใน 8 จุด ต�องกําหนดกิจกรรมให�ผู�แข�งขันคาดคะเนหาคําตอบระยะทาง 
  3) จํานวน 2 ใน 8 จุด ต�องกําหนดกิจกรรมให�ผู�แข�งขันคาดคะเนหาคําตอบความสูงของวัตถุและหาค�ามุม
แอซิมัท (Azimuth) จากจุดท่ีกําหนดไปถึงวัตถุท่ีคาดคะเนความสูงน้ัน 
  4) ระหว�างเส�นทาง 80-90 เมตร 2 จุด ให�ใช�วัสดุธรรมชาติ จัดทําเครื่องหมายสะกดรอยบอกเส�นทางตรง
ไป ไปทางซ�ายหรือไปทางขวาเพ่ือไปสู�เป5าหมายในเส�นทางน้ัน จํานวน 2 จุดท่ีใช�วัสดุธรรมชาติทําเครื่องหมายสะกดรอย 
ต�องทําเครื่องหมายช้ีทางกําหนดให�ไปหาคําสั่งหรือรหัสท่ีเป�นคําตอบในการสะกดรอยด�วย 
 3. กรรมการจัดการแข�งขันจัดให�ผู�แทนทีมเข�าร�วมการแข�งขันจับฉลากเส�นทางท่ีจะเข�าแข�งขัน และให�เข�าแข�งขันชุด
ละไม�เกิน 4 ทีม 
 การจับฉลาก ให�จับฉลากก�อนเริ่มการแข�งขันของแต�ละชุด และแต�ละชุดให�เว�นช�วงเวลาห�างกันไม�น�อยกว�า 20 นาที 
 4. กรรมการจัดการแข�งขันจัดให�ผู�แทนทีมแต�ละทีมมารับใบงานและใบเขียนคําตอบ 
 5. กรรมการจัดการแข�งขันให�สญัญาณทีมเข�าร�วมการแข�งขันเปOดใบงาน และเริม่จับเวลาการแข�งขัน 
 6. กรรมการตัดสินติดตาม และสังเกตการทํางานของทุกทีมเข�าร�วมการแข�งขัน และให�คะแนนทีมเข�าร�วมการแข�งขัน
ตามเกณฑ2การให�คะแนน 
 7. เวลาท่ีใช�ในการแข�งขัน ให�คณะกรรมการจัดการแข�งขันเป�นผู�กําหนด ทีมละประมาณ 40 นาที หรือตามความ
เหมาะสม โดยให�พิจารณาจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีใช�แข�งขัน เมื่อหมดเวลาแข�งขัน ให�เปRาสัญญาณนกหวีดเพ่ือยุติการปฏบัิติงานของ
ทีมเข�าร�วมการแข�งขัน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
การใช	เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย 

 

 1. ทีมเข�าร�วมการแข�งขันส�งผู�แทนจับฉลากเลือกเส�นทาง รับใบงาน ใบเขียนคําตอบ และเข็มทิศจาก
คณะกรรมการจัดการแข�งขัน 
 2. คณะกรรมการเริ่มจับเวลาการแข�งขัน และเวลาท่ีใช�แข�งขันให�เป�นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข�งขันกําหนด 
 3. ทีมเข�าร�วมการแข�งขันอ�านใบงานท่ีได�รับ เมื่อได�ยินสัญญาณนกหวีดจากคณะกรรมการจัดการแข�งขัน 
 4. ทีมเข�าร�วมการแข�งขันเริ่มปฏิบัติงานตามใบงานทันที ให�ตอบคําถามทุกข�อท่ีกําหนดในใบงาน ดังน้ี 
  4.1 การหารหัสจุดท่ีกําหนดให� จํานวน 10 จุด 
  4.2 การคาดคะเนระยะทาง จํานวน 2 จุด 
  4.3 การคาดคะเนความสูง จํานวน 2 จุด 
  4.4 การหาค�ามุมแอซิมัท (Azimuth) จํานวน 2 จุด 
  4.5 การหารหัสคําตอบจากการสะกดรอย จํานวน 2 จุด 
 5. เมื่อทีมเข�าร�วมการแข�งขันค�นพบเป5าหมาย และตอบคําถามตามใบงานท่ีกําหนดให�ครบถ�วน ให�ส�งเสียง “ไชโย” พร�อมกัน 
แล�วเดินทางไปพบกรรมการ 
 6. กรรมการจัดการแข�งขันบันทึกเวลาท่ีทีมใช�ในการแข�งขัน 
 7. ผู�แทนทีมเข�าร�วมการแข�งขันส�งใบงาน และเข็มทิศให�แก�คณะกรรมการจัดการแข�งขัน 
 
 


