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ค�าน�า

 เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวทาง

การด�าเนนิงานสอบวชิาพิเศษลกูเสอื โดยเฉพาะลกูเสอื เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ ดังนัน้ 

ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินงาน

การประชุมจัดท�าคู ่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ ่นใหญ่                                     

วิชานักดาราศาสตร์

 ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการ

ด�าเนินงานการประชุมจัดท�าคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  

โดยมี นางสุวัฒนา ธรรมประภาส นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่าย

ส่งเสริมกิจการลูกเสือ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้จัดท�า              

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ คร้ังนี้จนส�าเร็จลุล่วงด้วย      

ความเรยีบร้อย โดยมุง่หวงัเผยแพร่ให้ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืในสถานศกึษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นสามารถน�าไปใช้เป็นคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

วิชานักดาราศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง 

         

ผู้อ�านวยการส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ก
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การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 1. ลูกเสือ เนตรนารี สามญัรุน่ใหญ่ ต้องสอบได้รบัเครือ่งหมายลกูเสอืโลก และ

ผ่านพิธีเข้าประจ�ากองแล้ว จึงประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อ

ข้างซ้ายได้

 2. ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เมื่อสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกแล้ว     

จึงมีสิทธิ์เลือกสอบวิชาพิเศษตามที่ตนมีความถนัดและมีความสนใจ โดยสถานศึกษา

เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสอบวิชาพิเศษ และเมื่อด�าเนินการสอบทั้งภาคปฏิบัติและภาค

ทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาท�าเรื่องขออนุมัติผลการสอบไปยังผู้มีอ�านาจ        

อนุมัติต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการสอบวิชาพิเศษตามแนวทางการฝึกอบรม

ตามหลกัสูตรข้อบงัคับคณะลกูเสอืแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสอบวิชาพิเศษตามความถนัด ความสนใจและ

ความต้องการของลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 3. เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั และการประกอบ

อาชีพในอนาคต
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หลักสูตรวิชาพิเศษ วิชานักดาราศาสตร์

หลักสูตร

 1. รู ้จักดาวและกลุ ่มดาวท่ีส�าคัญ ซึ่งมองเห็นในเขตรุ ้งที่ตนอยู ่และรู ้จัก

     ต�าแหน่งที่อยู่ของดาวตามเวลาที่ก�าหนดให้

 2.  สามารถบอกเวลาโดยการสังเกตดาว

 3.  รู้จักทางช้างเผือก (Galactic System) และกลุ่มดาว (Star clusters)

 4. สร้างหุ ่นจ�าลองอย่างธรรมดา เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะบางประการ

     ของระบบสุริยจักรวาล

 5. รู้จักเคร่ืองมือที่ใช้และงานที่ปฏิบัติในหอดูดาว รู้จักหอดูดาวท่ีส�าคัญๆ

     ของโลกตลอดจนที่ตั้งและความเหมาะสมในทางธรรมชาติ

     รวมทั้งงานพิเศษที่หอดูดาวนั้นปฏิบัติอยู่ และรายละเอียดบางประการ

     เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ของหอดูดาวนั้น ๆ 

 6.  มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ในอวกาศ ดาวเทียม และการที่

     มนุษย์สามารถขึ้นไปถึงดวงจันทร์
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เนื้อหาวิชา

 ดาราศาสตร์ คือ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเอกภพปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ

สังเกตได้ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาว และเทหวัตถุบนท้องฟ้าเอกภพ 

Universe (จักรวาล) คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ หรือเคยมีอยู่ในทุกที่ทุกแห่ง เช่น โลก

ดวงอาทิตย์ กาแลกซี่ รวมทั้งที่ว่าง หรืออวกาศจักรวาลนั้น มีวิวัฒนาการ  เอกภพและ

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู ่ภายในเอกภพ เปลี่ยนแปลงตามกาล-เวลา ดังน้ันดาราศาสตร ์

เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ ในเอกภพด้วยวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ คือเริ่มด้วย            

การสังเกตการณ์เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ ในระยะต้นนั้นอาศัยแสงสว่างที่ได้รับจาก        

พื้นโลก ขั้นต้นใช้ตาเปล่า เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญขึ้นก็ประดิษฐ์อุปกรณ์

เพิ่มการเห็นคือกล้องโทรทัศน์ ต่อมาใช้วิธีการถ่ายรูปช่วยบันทึกภาพแล้วใช้เครื่องวัด

ความเข้มของแสง เม่ือความรู้เรื่องการแผ่รังสีเพ่ิมขึ้นก็ใช้อุปกรณ์รับคล่ืนวิทยุและ           

รังสีอ่ืนๆ ที่แผ่เข้ามาจากท้องฟ้า ในปัจจุบันดาราศาสตร์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์        

ทุกสาขาคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฯลฯ และใช้อุปกรณ์ที่อาศัยเทคโนโลยี  

ทนัสมยัทีส่ดุ เพือ่ศึกษาธรรมชาตขิองเอกภพในขอบเขตทีก่ว้างทีส่ดุซึง่ในขณะเดยีวกนั

กต้็องเรยีนรูโ้ครงสร้างเลก็ท่ีสดุและดาราศาสตร์ครอบคลมุทัง้อดตีตัง้แต่เอกภพเริม่อบุตัิ

ขึ้นจนปัจจุบันและสภาวะอนาคตที่ดาวและเอกภพจะพัฒนาไป

การดูดาวเบื้องต้น

เส้นสมมุติต่าง ๆ ที่ดาราศาสตร์ก�าหนดขึ้น เพื่อใช้หาทิศทางและต�าแหน่งของเทหวัตถุ

บนท้องฟ้า

 1. เส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestial Equator) เป็นเส้นที่ผ่านจุดทิศตะวันออกไป

ทิศตะวันตก เกิดขึ้นจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง ฉะนั้นเส้นนี้จะตั้งฉากกับแกนหมุน

ของโลก และเป็นแนวเดียวกับเส้นศูนย์สูตรโลกพอดี (Earth Equator) ซ่ึงแนวการ

เคลื่อนที่ของดาวก็จะขนานไปกับเส้นนี้ด้วย

 2. เส้นสรุยิวถิ ี(Ecliptic) เป็นเส้นแนวการเคลือ่นท่ีของดวงอาทติย์ผ่านท้องฟ้า 

เส้นนี้เกิดจากระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ (ไม่ใช่เกิดจากการหมุนรอบตัวเอง) 



- วิชา นักดาราศาสตร์ -

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่4

ฉะน้ัน แนวเส้นนีจ้ะเป็นแนวเส้นเดยีวกับ เส้นทางโคจรของดาวเคราะห์รวมทัง้ดวงจันทร์

ด้วย ซึ่งอาจจะสูงหรือต�่ากว่าเส้นอิคลิปติดเล็กน้อย

 3. เส้นขอบฟ้า (Horizon) คือแนวระดับสายตา บางทีก็เรียกว่า แนวบรรจบ

ของทรงกลมท้องฟ้าส่วนบนกับท้องฟ้าส่วนล่าง

 4. จุดเหนือศีรษะ หรือ จุดยอดฟ้า (Zenith) คือจุดที่ตั้งฉากกับผู้สังเกตชี้ขึ้น

ไปทางทรงกลมฟ้า ส่วนจุดที่ตรงข้าม 180 องศา เรียกว่า จุดเนเดอร์ (Nadir)

 5. เส้นเมรเิดยีน (Meridian) คอืแนวเส้นทีล่ากจากจุดทิศเหนอืไปจุดทิศใต้ผ่าน

จุดยอดฟ้า (Zenith) พอดี ส่วนเส้นที่ไม่ได้ผ่านจุดเหนือศีรษะ เราเรียกว่า เส้นวงกลม

ชั่วโมง

 6. ขั้วฟ้าเหนือ (North Celestial Poles) เป็นแนวขั้วเหนือของทรงกลมฟ้า 

ซึ่งชี้ไปทางดาวเหนือพอดี ส่วนจุดตรงกันข้าม 180 องศาเราเรียกว่า ขั้วฟ้าใต้ (South 

Celestial Poles)

หลักการดูดาว

 1. นักดาราศาสตร์ได้จัดรวมกลุ่มดาวฤกษ์ในท้องฟ้าเป็นกลุ่มๆ เรียกว่า 

กลุ่มดาว 88 กลุ่ม กลุ่มดาวมีรูปร่างเป็นอย่างไรในอดีตตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ปัจจุบันก็มี

รูปร่างเป็นอย่างนั้น

 2. โลกหมุนรอบตวัเองจากทศิตะวนัตกไปทางทศิตะวนัออกจงึเหน็ดวงดาวขึน้

ทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก โลกหมุนรอบตัวเองได้ชั่วโมงละ 15 องศา         

(4 นาที ต่อ 1 องศา) ฉะนั้นดวงดาวท่ีอยู่ในท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อตอนหัวค�่า 

จะเคลื่อนที่ปรากฏอยู่กลางท้องฟ้า ห่างจากจุดเดิม 90 องศาในเวลา 6 ชั่วโมง  

(ในเวลาเทีย่งคนื) และเมือ่ใกล้สว่างจะเคลือ่นไปทิศตะวนัตกลบัหายไปในเวลา 12 ชัว่โมง 

(เคลื่อนที่ไป 180 องศา)

 3. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้วันละ 1 องศา คนบนโลกจึงเห็นดวงอาทิตย์ 

ปรากฏเคลื่อนที่ผ่านดวงดาวนักขัตฤกษ์ต่างๆ ตามแนวเส้นสุริยวิถีวันละ 1 องศา 

จึงท�าให้เราเห็นดวงดาวปรากฏข้ึนและตกเร็วข้ึนวันละ 1 องศา (เท่ากับ 4 นาที) 

เป็นอันว่าดวงดาวบนท้องฟ้าขึ้นและตกเร็วขึ้นทุกวัน วันละ 4 นาที (เดือนละ 2 ชั่วโมง)
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 4. กลุ ่มดาวที่เห็นบนท้องฟ้าในตอนหัวค�่าของแต่ละเดือนจะหมุนเวียน         

เปล่ียนไป มีดาวกลุ่มใหม่มาปรากฏให้เห็นทางขอบฟ้าทิศตะวันออก กลุ่มดาวที่อยู่    

ขอบฟ้า ทศิตะวนัตกกจ็ะตกลบัหายไป หมนุเวยีนไปทกุเดอืน เช่นกลุม่ดาวเต่า จะปรากฏ

เหน็ครบทกุดวงทางทศิตะวันออก ตอนหัวค�า่ปลายเดอืนธันวาคมตอนหวัค�า่ปลายเดอืน

มกราคมจะอยู่สูงจากขอบฟ้าทิศตะวันออก ตอนหัวค�่าเดือนกุมภาพันธ์ จะปรากฏอยู่

แนวกลางท้องฟ้าและจะปรากฏขึ้น – ตกเร็วข้ึนประมาณเดือนละ 2 ช่ัวโมง พอถึง     

ปลายเดือนพฤษภาคม เมื่อเริ่มมืดกลุ่มดาวเต่านี้จะเริ่มตก

 ฤดูที่เหมาะสมแก่การศึกษากลุ ่มดาวคือฤดูหนาว เพราะท้องฟ้าแจ่มใส              

จะมองเห็นกลุ่มดาวที่สวยสะดุดตาในฤดูอื่นๆ การศึกษากลุ่มดาวครั้งแรกๆ ควรศึกษา

กลุ ่มดาวที่เด่นสะดุดตาก่อน และควรเริ่มศึกษาตั้งแต่เวลา 3 ทุ ่ม เป็นต้นไป                     

ส่วนประเทศไทยจะเริ่มสังเกตดาวบนท้องฟ้าในช่วงฤดูหนาวดีที่สุด เริ่มตั้งแต่

วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปี

ดาวฤกษ์

 ดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเกือบทั้งหมด (ยกเว้น 5 ดวง 

คือ ดาวเคราะห์) เป็นดาวฤกษ์แต่ละดวงเป็นก้อนก๊าซใหญ่ แผ่รังสีใช้พลังงานซึ่ง          

เกิดจากปฏิกิริยาภายในเช่นดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ดวงที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะมากที่สุด      

อยู่ห่างออกไป 4.25 ปีแสง (ระยะทาง 1 ปีแสง = 9,460,000,000,000 กิโลเมตร)       

ดวงอ่ืนๆ ล้วนไกลออกไปนับร้อยนับพันเท่า ดาวฤกษ์แต่ละดวงเคล่ือนท่ีไปในอวกาศ 

ในทิศทางต่างกันด้วยความเร็วต่างกัน แต่มันอยู่ไกลจากโลกมากมาย ชาวโลกจึง

ไม่สามารถสงัเกตเหน็ การเปลีย่นแปลงต�าแหน่งเทยีบเคียงต่อกนัภายในเวลาเพยีงสอง

สามร้อยปี หรือแม้ถึงพันปีการเรียงรายของดาวฤกษ์ที่สว่างปรากฏเป็นหมวดหมู่ เช่น 

ดาวไถ ดาวจระเข้ เป็นต้น จึงคงรูปอยู่นานนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มสังเกตท้องฟ้าเป็นต้นมา

จนถึงทุกวันนี้ ถ้าเฝ้ามองต่อไปเป็นระยะนานพอ ในอนาคตนับพันปี ก็จะเห็นหมู่ดาว             

หลายหมู่ค่อยเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะไป เพราะการเคลื่อนที่ในอวกาศของดาวฤกษ์     

ในหมู่ดาวเหล่านั้น
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ทางช้างเผือก

 ในอวกาศระหว่างดาวฤกษ์ในบางทิศทาง มีฝุ่นและก๊าซซ่ึงหนาทึบบังแสง

ดาวฤกษ์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัเสยี ถ้าเราส�ารวจปรมิาณความหนาแน่นของดาวฤกษ์ซึง่ปรากฏ

ในทศิทางต่าง ๆ  บนท้องฟ้าโดยรอบ จะสงัเกตเหน็ว่าในบางทศิทางมดีาวฤกษ์หนาแน่น

เรียงรายซ้อนกนัแผ่กระจายไปในอวกาศ จนท้องฟ้าปรากฏเรืองด้วยธลีุสว่างมลัีกษณะ

เป็นแถบกว้างแผ่พาดคาดไปบนท้องฟ้า ชาวโลกได้สังเกตเห็นทางขาวเรืองบนท้องฟ้า

มาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ และให้ชื่อเรียกต่างกัน เช่น ชาวยุโรปเรียกว่า ทางน�้านม  

(Milky Way) ชาวอินเดียเรียกว่า คงคาสวรรค์ ชาวไทยเรียกว่า ทางช้างเผือก          

การทีด่าวฤกษ์รวมกลุม่กันอยูเ่ป็นระบบในอวกาศ โดยมรีปูลกัษณะเป็นแผ่นแบนคล้าย

ล้อรถหรือขนมฝักบัว และดวงอาทิตย์กับระบบสุริยะอยู่ภายในระบบนี้ เมื่อเรามอง    

ออกไปตามแนวระนาบของระบบ จึงเห็นดาวฤกษ์เป็นจ�านวนมากมายซับซ้อนกันจน

ปรากฏเป็นทางช้างเผือก เราเรียกระบบดาวฤกษ์ใหญ่นี้ว่า กาแล็กซี่ทางช้างเผือก

กระจุกดาว

 ถ้าใช้ความสังเกตดาวฤกษ์บนท้องฟ้า จะเห็นดาวฤกษ์มีสีแตกต่างกัน เช่น      

ดาวสไปก้าในหมู่ดาวราศีกันย์มีสีน�้าเงิน ดาวสิริอุส สีน�้าเงินขาว ดาวคาเพลล่าใน           

หมู ่ดาวออริกา มีสีเหลือง ดาวอันทาเรสในหมู ่ดาวแมงป่องมีสีแดง เป็นต้น 

ท้ังน้ี เพราะดาวฤกษ์มอีณุหภมูพิืน้ผวิต่างกนั กระจกุดาวเป็นดาวฤกษ์ทีม่อีายไุล่เล่ียกนั            

สีใกล้เคียงกัน ระยะเวลาระหว่างดาวฤกษ์แต่ละดวงในกระจุกนั้นห่างกันนับปีแสง          

แต่มันอยู่ห่างจากโลกมาก กระจุกดาวมี 2 ประเภท คือ กระจุกดาวทรงกลม เช่น        

กลุม่ดาวสนุขัล่าสตัว์ กระจกุดาวเปิดหรอืกระจกุดาวกาแลกติก เช่น กระจุกดาวลูกไก่
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การหาทิศเหนือ

ต้องดูจากดาวเหนือ

ดาวเหนือ (Polaris)

 เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะ 465 ปีแสง สว่างกว่าดวงอาทิตย์  

2,500 เท่า อยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็ก การหาดาวเหนือ ต้องดูจากกลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือ

กลุ่มดาวจระเข้ ผู้ที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเท่านั้นจึงจะมองเห็นดาวเหนือ ถ้าไปอยู่ท่ี     

ข้ัวโลกเหนอืจะเหน็ดาวเหนอือยูต่รงศรีษะและดาวดวงต่างๆ จะหมนุไปรอบๆ ดาวเหนอื

กลุ่มดาวหมีใหญ่หรือกลุ่มดาวจระเข้
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กลุ่มดาว

 หมายถึงอาณาเขตแคบๆ ของท้องฟ้าซึ่งดาวฤกษ์ปรากฏอยู ่ สุนทรภู่ 

ได้แต่งกลอนชมดาวไว้ตอนหนึ่งว่า “...ดูโน่นแน่ะแม่อรุณรัศมี ตรงมือชี้ดาวเต่านั่น

คันไถ โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาวลูกไก่เคียงคู่เป็นหมู่กัน...”

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์ค�ากลอนไว้ใน

ละครเร่ืองอิเหนา ตอนหนึง่ว่า “...โรหณิสีสีดบรสิทุธิ ์กตัตกิาโลกสมมตดิาวลกูไก่ ทีส่าม

ดวงช่วงเรียงเคียงกันไป เรียกดาวไถแต่บุราณ...”

 อีกตอนหนึ่งว่า “...จระเข้เหราปลาเต่า ดาวส�าเภา หัวทรง ดาวหงส์ห่าน         

ดาวเคราะห์เห็นจ�าเพาะแต่ดาวอังคาร สีดาวห้าวหาญกว่าทุกดวง...”
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กลุ่มดาวฤดูหนาว

 ฤดหูนาวเป็นฤดทูีเ่หมาะแก่การศกึษากลุม่ดาวบนท้องฟ้า เพราะท้องฟ้าแจ่มใส 

จะเห็นกลุ่มดาวที่สวยสะดุดตาอยู่กลางท้องฟ้า เวลาประมาณ 3 ทุ่มของฤดูหนาว          

ฤดูหนาวของประเทศโซนอบอุ่น เริ่มตั้งแต่ 21 มีนาคม จะเห็นกลุ่มดาวเต่าและดาวไถ 

กระจุกดาวลูกไก่ กลุ่มดาวธง ดาวสุนัขใหญ่และสุนัขเล็ก กลุ่มดาวสารภี ฯลฯ

1. กลุ่มดาวนายพรานใหญ่หรือกลุ่มดาวเต่า

 ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 7 ดวง ถ้าลากเส้นตรงเชื่อมดาว 4 ดวง รอบนอกจะได้

รูปสี่เหลี่ยม คนไทยจินตนาการเป็นรูปเต่าหันหัวไปทางทิศเหนือ (ที่หัวเต่ามีดาวเล็กๆ 

3 ดวง) ในรูปสี่เหลี่ยมมีดาวสว่างเท่ากัน 3 ดวงเรียงกันเป็นเส้นตรง คนไทยจินตนาการ

เป็นรูปไถ คันไถ ชี้ไปทางขาหลังของเต่า ชาวกรีกโบราณจินตนาการดาว 2 กลุ่มนี้     

เป็นรูปนายพรานใหญ่ ดาว 4 ดวง รอบนอกเป็นร่างกาย 3 ดวงเป็นเข็มขัดนายพราน

 กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ มีดาวที่สว่างสุกใส 2 ดวงคือ ไรเจล (Rigel) สว่าง

อันดับ 7 เห็นเป็นสีขาวแกมน�้าเงินที่ไหล่ของนายพรานมีดาวสีแดงสว่างอันดับ 12 ชื่อ 

บเีทลจุส (Betelgeuse) ใกล้ๆ กลุม่ดาวนายพรานใหญ่ หรอืดาวเต่า มดีาวธง ดาวลกูไก่ 

และทิศตะวันตกมีกลุ่มดาวม้า จะอยู่ตรงศีรษะเวลา 3 ทุ่ม ในวันที่ 25 มกราคมทุกปี
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กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ (ORION)  คนไทยเห็นเป็นกลุ่มดาวเต่า และกลุ่มดาวไถ              

อยู่รวมกัน ดาวกลุ่มนี้สวยงามที่สุด

2. กลุ่มดาววัวตัวผู้

 

 เป็นกลุม่ดาวราศพีฤษภ คนไทยเหน็เป็นดาวธงเพราะเป็นรปูสามเหลีย่มคล้าย

ธงสงครามสมัยโบราณ อยู่ทางขวามือของกลุ่มดาวเต่า ใกล้ๆ กระจุกดาวลูกไก่           

กลุม่ดาวววัมีดาวสกุใสตรงยอดซกีหนึง่ของตวั V ชือ่ อลัดบิาแรนเป็นตาข้างหนึง่ของววั 

(สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 100 เท่า) กลุ่มดาวธงหรือกลุ่มดาววัว จะอยู่กลางท้องฟ้า

ตรงศีรษะเวลา 3 ทุ่ม ในวันที่ 15 มกราคมทุกปี
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3. กระจุกดาวลูกไก่

 อยู่ใกล้ดาวธงมี 7 ดวง กระจุกดาวลูกไก่เป็นกระจุกดาวใช้กล้อง 2 ตาส่อง

จะเห็น 14-15 ดวง ถ้าใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2 นิว้ จะเหน็ 78 ดวง ถ้าใช้กล้องโทรทรรศน์

ขนาดใหญ่จะเห็น 625 ดวง ถ้าถ่ายภาพนับจากฟิล์ม จะได้มากกว่า 2,362 ดวง

4.  กลุ่มดาวสุนัขใหญ่และสุนัขเล็ก

 กลุม่ดาวสนุขัอยูใ่กล้ ๆ  กบั กลุม่ดาวนายพรานใหญ่ (ดาวของไทย) เพราะสุนขั 

2 ตวันี ้เป็นสนัุขของนายพราน หวัใจของสนุขัใหญ่มดีาวฤกษ์ ทีส่ว่างทีส่ดุในท้องฟ้า คอื 

ดาวฤกษ์ซิริอุส และดาวฤกษ์โปรซิยิน ตรงหัวใจสุนัขเล็กเป็นดาวที่สว่างเป็นอันดับ 3 

ในท้องฟ้า กลุ่มดาวสุนัขจะเห็นอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อเวลา 3 ทุ่ม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์     

ของทุกปี
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5. กลุ่มดาวกระต่ายป่าและนกพิราบ

 ดาว 2 กลุ่มนี้ อยู่ใกล้ ๆ กลุ่มดาวนายพรานใหญ่ ทั้งกลุ่มดาวกระต่ายและ

นกพิราบอยู่ทางปลายเท้าของกลุ่มดาวนายพราน ดาว 2 กลุ่มนี้ จะอยู่กลางท้องฟ้า  

เมื่อเวลา 3 ทุ่ม  ในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี
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6. กลุ่มดาวสารถี (คนขับรถ)

 กลุ ่มดาวสารถี มีลักษณะคล้ายรูปห้าเหลี่ยม มีดาวฤกษ์ คาร ์พิลล่า 

ซึ่งสว่างเป็นอันดับที่ 5 ในท้องฟ้าเป็นท่ีสังเกต กลุ่มดาวนี้แทนกษัตริย์กรีกผู้ประดิษฐ์ 

รถสองล้อเทียมม้า 4 ตัวได้ ตามรูปมือหนึ่งถือแส้ม้าอีกมือหนึ่งอุ้มแพะพร้อมกับ

ลูก 3 ตัว กลุ่มดาวสารถีอยู่ใกล้ ๆ กลุ่มดาววัว และดาวคนคู่ จะเห็นอยู่กลางท้องฟ้า      

เมื่อเวลา 3 ทุ่ม ในวันที่ 30 มกราคมของทุกปี
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กลุ่มดาว 12 ราศี

 การหากลุ่มดาว 12 ราศี คร้ังแรกต้องหากลุ่มดาว 12 ราศีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง     

ที่สังเกตง่ายให้พบก่อน เมื่อพบแล้วให้แบ่งท้องฟ้าเป็น 6 ส่วน ๆ ละ 30 องศา โดยเริ่ม

สังเกตขณะดวงอาทิตย์ตก กลุ่มดาว 12 ราศีประจ�าเดือนนั้น จะปรากฏบนท้องฟ้า

บริเวณดวงอาทิตย์ตกสูงขึ้นมา 30 องศา จะเป็นกลุ่มดาว 12 ราศีประจ�าเดือน                 

ถัดไปเรื่อยๆ ทางขอบฟ้าทิศตะวันออกจะเป็นกลุ่มดาว 12 ราศีประมาณราศีท่ี 6 ท่ี     

นับจากราศีเดือนนั้นมา

 ถ้าดดูาวเวลา 3 ทุ่ม จะเหน็กลุม่ดาว 12 ราศอียูก่ลางท้องฟ้าตรงศรีษะในเดือน

ต่างๆ ตามล�าดับดังนี้

กลุ่มดาว ราศี วันที่ เดือน

แกะ

วัว

คนคู่

ปู

สิงโต

หญิงสาว

คันชั่ง

แมงป่อง

คนถือธนู

แพะทะเล

คนแบกหม้อน�้า

ปลา

เมษ

พฤษภ

เมถุน

กรกฎ

สิงห์

กันย์

ตุลย์

พิจิก

ธนู

มังกร

กุมภ์

มีน

10

15

20

15

10

25

20

20

20

20

10

10

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน
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1. กลุ่มดาวแกะ (ราศีเมษ)

 สังเกตง่าย จะเห็นดาวสว่าง 3 ดวง คล้ายสามเหลี่ยมมุมป้านตรงหัวแกะ 

การสังเกตให้ดูจากกลุ่มดาวลูกไก่ทางทิศตะวันตกของดาวลูกไก่ คือ กลุ่มดาวแกะ       

ถัดไปเป็นกลุ่มดาวม้า

2.  กลุ่มดาววัว (ราศีพฤษภ)

         ดาวฤกษ์ดาวอัลดิบาแรน สว่างเป็นอันดับที่ 14 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 31,000,000 

ไมล์ คนไทยเห็นเป็นกลุ่มดาวธง สังเกตง่าย เมื่อเห็นดาวลูกไก่  ซ่ึงอยู่บนหนอกขวา

ของวัว ทิศตะวันออกของกลุ่มดาวลูกไก่ จะเห็นกลุ่มดาวธงรูปสามเหลี่ยมคล้ายตัว V  

มีดาวสีแดงอยู่ตรงยอดธง
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3.  กลุ่มดาวคนคู่ (ราศีเมถุน)

 กลุ่มดาวคนคู่เป็นกลุม่ดาวทีอ่ยูต่ดิกบักลุม่ดาวฤดหูนาว คอื ใกล้ๆ กบักลุ่มดาว

สุนัขเล็ก มีดาวฤกษ์ 2 ดวงสว่างเห็นได้เด่นชัด คือดาวฤกษ์ที่เป็นศีรษะของคนทั้งสอง 

ดาวฤกษ์ Pollux สว่างเป็นอันดับที่ 15 ในท้องฟ้า ดาวกลุ่มนี้จะอยู่กลางท้องฟ้าใน

ตอนหัวค�่าเมื่อเริ่มฤดูใบไม้ผลิ

4.  กลุ่มดาวปู (ราศีกรกฎ)

 ดาวกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มดาวที่ไม่สะดุดตาและหาได้ยากที่สุดในกลุ่มดาว 12 ราศี 

กลุ่มดาวกลุ่มนี้อยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวสิงโต มีดาวฤกษ์สว่างจางๆ อยู่     

8 ดวง ประกอบเป็นรูปตัวปู วิธีการหากลุ่มดาวนี้ คือต้องหากลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาว

สิงโตให้ได้ก่อน
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5. กลุ่มดาวสิงโต (ราศีสิงห์)

 เป็นกลุ่มดาวที่เก่าแก่ที่สุดตามที่ได้มีการบันทึกมา ดาวกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับ       

ดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิด นับแต่แรกเกิดระบบสุริยะ มีดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด ในกลุ่มดาว

สงิโต อยูท่ีห่วัใจสงิโต คอืดาวเรกกวิลสั ชาวเปอร์เซยีถอืเป็นดาวทวารบาลดวงหนึง่ของ

สวรรค์หรือท้องฟ้า

6. กลุ่มดาวหญิงสาว (ราศีกันย์)

 อยู ่ระหว่างกลุ ่มดาวสิงโตและกลุ ่มดาวคันชั่ง มีดาวฤกษ์สไปกา สุกใส

 (Spica = รวงข้าว) ตรงกับดาว 27 นกัษัตร ชือ่ “จิตราฤกษ์”เป็นจดุตดัของเส้นศนูย์สตูร

ท้องฟ้า และเส้นสุริยวิถี เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุลย์ วันที่ 23 กันยายน

 เป็นวันที่กลางวันและกลางคืนเท่ากัน
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7. กลุ่มดาวคันชั่ง (ราศีตุลย์)

 กลุ่มดาวคันชั่ง อยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวแมงป่อง มีรูปร่างคล้าย

ขนมเปียกปูน

8.  กลุ่มดาวแมงป่อง (ราศีพิจิก)

 

 เป็นกลุ่มดาวที่มีรูปร่างเหมือนชื่อที่สุด ประกอบด้วยส่วนหัว ส่วนตัว ส่วนหาง 

และจะงอยของหาง เหมือนแมงป่องจริง เมื่อเห็นดาวกลุ่มนี้จะมองเห็นทางช้างเผือก

เป็นสีขาวสลัวใกล้ๆ ตัวแมงป่อง กลุ่มดาวนี้จะมีดาวแอนทาเรส เป็นดาวที่มีแสงสว่าง

มากที่สุดตั้งอยู่ใจกลางของแมงป่อง
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9.  กลุ่มดาวคนถือธนู (ราศีธนู)

 

 ดาวกลุม่นีอ้ยูใ่นแนวทางช้างเผอืก มรีปูร่างคล้ายกาต้มน�า้อยูท่างทิศตะวนัออก

ของกลุ ่มดาวแมงป่องศูนย์กลางของกาแล็กซี่ ที่ระบบสุริยะเราอยู ่ อยู ่บริเวณ

กลุ่มดาวนี้

10.  กลุ่มดาวมังกร (ราศีมังกร)

 กลุ่มดาวมังกรอยู่ตรงข้ามกับกลุ่ดาวมราศีปู กลุ่มดาวส่วนใหญ่อยู่เลยไปทาง

ทิศใต้ของเส้น Ecliptic ระหว่างกลุ่มดาวคนถือหม้อน�้าและกลุ่มดาวราศีธนู ดาวกลุ่มนี้

ไม่มีดาวทีส่ว่างสกุใสพอท่ีจะสงัเกตเหน็ได้ง่าย จนิตนาการเหน็เป็นมงักร หรือแพะทะเล 

หัวเป็นแพะหางเป็นปลา
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11.  กลุ่มดาวคนแบกหม้อน�้า (ราศีกุมภ์)

 กลุ่มดาวคนแบกหม้อน�้า เป็นกลุ่มดาวใหญ่แต่ไม่สะดุดตา อยู่ทางทิศใต้

ของกลุ่มดาวม้า คนโบราณเห็นเป็นรูปคนก�าลังเทหม้อน�้าออกจากหม้อ

12.  กลุ่มดาวปลา (ราศีมีน)

 

 เป็นกลุ่มดาวที่หายาก เพราะไม่สะดุดตา กลุ่มดาวนี้แทนปลา 2 ตัว ผูกติดกัน

ด้วยริบบิ้นที่หางและสัญลักษณ์แทนดาวกลุ่มนี้ก็ใช้ปลาเหมือนกัน คนไทยท่ัวไปถือว่า

ปลาเป็นสัญลักษณ์แห่งการน�าโชค ส่วนชาวอียิปต์และนักโหราศาสตร์สากลถือว่าปลา

เป็นสัญลักษณ์แห่งความอับโชค
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ระบบสุริยะ (Solar Systems)

 มวีตัถจุ�านวนหนึง่ถกูแรงโน้มถ่วงดงึดดูให้โคจรวนรอบดวงอาทิตย์ และติดตาม

การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ไปในอวกาศ วัตถุเหล่านี้ ได้แก่ ดาวเคราะห์กับบริวาร

ของตน ดาวเคราะห์น้อย วัตถุชิ้นเล็กน้อยพวกอุกกาบาตและดาวหางเราเรียกสิ่ง

เหล่านี้รวมกับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นประธานอยู่ตรงกลางว่า “ระบบสุริยะ” หรือ “สุริยะ

จักรวาล” สมาชกิทีส่�าคญัของระบบสรุยิะถดัจากดวงอาทติย์ คอื ดาวเคราะห์ ม ี9 ดวง 

ต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีเกือบวงกลม ส่วนมากเกือบอยู่ในระนาบเดียวกัน

เรยีงรายห่างจากดวงอาทติย์ตามล�าดบั ดงันี ้ดาวพธุ ดาวศกุร์ โลกดาวองัคาร ดาวพฤหสั 

ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต 
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ดาวพุธ (Mercury)

 เป็นดาวเคราะห์ทีเ่ลก็ทีส่ดุ จงึได้ชือ่ว่าน้องนชุสดุท้อง มขีนาดโตกว่าดวงจนัทร์

ราวเท่าครึ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 4,880 กม. อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงมีโอกาสเห็น

ได้ยาก จะเห็นเฉพาะก่อนดวงอาทิตย์ข้ึนหรือหลังดวงอาทิตย์ตกราวหนึ่งชั่วโมง

บางโอกาสมองไม่เห็นเลย ดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างรวดเร็วและผ่านกลุ่มดาว 

12 ราศไีปอย่างรวดเรว็ คอื ผ่านแต่ละกลุม่ในเวลา 1 เดอืน ดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์

ใช้เวลา 88 วัน หมุนรอบตัวเองครบรอบใช้เวลา 58-65 วัน ดาวพุธหมุนรอบตัวเอง

ช้ามาก ด้านที่ถูกแสงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 400 องศาเซลเซียสสามารถ

หลอมตะกั่วได้ ด้านที่อยู่ตรงข้ามอุณหภูมิเป็น 0 องศาเซลเซียสมีนามว่า “เตาไฟแช่

แข็ง” ดาวพธุโคจรเปน็วงร ีเอยีงจากระนาบ ห่างจากโลก 91 ลา้นกม. ถงึ 206 ล้านกม. 

ห่างจากดวงอาทิตย์ราว 46-70 ล้านกม.

ดาวศุกร์ (Venus)

 “เทพเจ้าแห่งความงาม” เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลก

จึงได้ชื่อว่า “น้องสาวฝาแฝดของโลก” ถ้าเห็นดาวศุกร์ตอนเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

ทางขอบฟ้าทิศตะวันออกเรียกดาวดวงน้ีว่า “ดาวประกายพรึก” หรือ “ดาวรุ่ง” 

(Morning Star) ถ้าปรากฏในท้องฟ้าทางทิศตะวันตกตอนหัวค�่าเรียก “ดาวประจ�า

เมือง”(Evening Star) จะเหน็ดาวศกุร์ปรากฏในท้องฟ้าได้สูงไม่เกนิ 47 องศา เป็นดาว

ทีส่ว่างสกุใสทีส่ดุในท้องฟ้า จะโคจรผ่านกลุ่มดาว  12 ราศ ีไปแต่ละกลุม่ในเวลา 1 เดอืน 

ดาวศุกร์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12,100 กม. หมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา

ในเวลา 247 วัน แกนเอียง 6 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์

หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 224.7 วัน ห่างจากโลก 42 ล้านกม.
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โลก (Earth)

 มสีณัฐานคล้ายส้มจกุหรอืส้มโอ ขัว้โลกเหนือนนูขัว้โลกใต้แฟบ มเีส้นผ่าศนูย์กลาง 

7,926.68 ไมล์ (ตอนเส้นศูนย์สูตร ขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาว 7,899.98 ไมล์

แตกต่างกัน 27 ไมล์) อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 93 ล้านไมล์ หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ

กินเวลา 23 ชั่วโมง 56 นาที 4.0906 วินาที โลกหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ดาวอังคาร (Mars) “เทพเจ้าแห่งสงคราม”

 มองเห็นเป็นสีแดง จึงได้ฉายาว่า “ดาวเคราะห์สีแดง” (The Red Planet) 

ตอนที่สว่างที่สุด มีความสว่างเท่ากับดาวพฤหัส ดาวอังคารมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

6,792 กม. โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีมาก ห่างจากโลกเพียง 56 ล้านกม. 

ดาวอังคารโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 687 วัน ทุก ๆ 2 ปี หรือ 780 วัน หมุนรอบ

ตัวเองเกือบเท่าโลกคือ 24 ชั่วโมง 37 นาที 23 วินาที

ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) “จอมเทพผู้ยิ่งใหญ่”

 มมีวลมากกว่าดาวเคราะห์ทกุดวงรวมกนัใหญ่กว่าโลก 1,300 เท่า จึงได้ ฉายา 

“โลกยักษ์” สว่างสกุใสกว่า ดาวฤกษ์ทุกดวงในท้องฟ้า จะอยูใ่กล้โลกทีส่ดุทกุๆ 399 วัน 

(1 ปี 34 วนั) จะเริม่เหน็ดาวพฤหสับดตีอนเช้ามดืก่อนดวงอาทติย์ขึน้และจะเหน็เรว็ขึน้

เดอืนละ 2 ช่ัวโมง เป็นเวลา 4 เดอืนครึง่ หลงัจากนัน้จะเหน็ตอนเทีย่งคนื ดาวพฤหัสบดี

เคลื่อนผ่านกลุ ่มดาว12 ราศี แต่ละกลุ ่มในเวลา 1 ปี อยู ่ห่างจากดวงอาทิตย์ 

768 ล้านกม. อาจเข้ามาใกล้โลกในระยะ 591 ล้านกม. และไกลออกไประยะ 

967 ล้านกม. โคจรรอบดวงอาทิตย์ 11.86 ปี หมุนรอบตัวเอง 399 วัน 

ดาวเสาร์ (Saturn) “เทพเจ้าแห่งการเกษตร”

 เป็นดาวเคราะห์ดวงสดุท้ายทีเ่หน็ด้วยตาเปล่า เป็นดาวทีส่วยงามแปลกประหลาด

ที่สุด มองด้วยกล้องโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวนล้อมรอบ 7 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย

วงเล็กๆ ซ้อนกันอยู่เป็นพันๆ วง วงแหวนไม่ใช่วัตถุของแข็งไม่ใช่ของเหลวแต่เป็น

อนุภาคเล็กๆ หลายชนิดหมุนอยู่รอบตัวดาวเสาร์ ดาวเสาร์มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 
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23 ดวง ขนาดใหญ่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2,400 กม. จนถึงเล็กสุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 

99 กม. ดาวเสาร์อยูห่่างจากดวงอาทิตย์ 1,440 ล้านกม. อยูใ่กล้โลกระยะ 1,420-1,460 

ล้านกม. โคจรรอบดวงอาทิตย์ 29 ปีครึ่ง หมุนรอบตัวเอง  10 ชั่วโมง 14 นาที

ดาวยูเรนัส (Uranus) “มฤตยู”

 ไม่สามารถเหน็ได้ด้วยตาเปล่า โคจรเป็นวงรรีอบดวงอาทติย์ ห่างจากดวงอาทติย์ 

2,980 ล้านกม. โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 84 ปี หมุนรอบตัวเอง รอบละ 10 ชั่วโมง 

49 นาที เพราะมีรูปร่างแป้น เอียงจากวงโคจร 98 องศา แกนหมุนของดาวยูเรนัส

กดลงไปโดยขั้วเหนือต�่ากว่าระนาบวงโคจรถึง 80 องศาเมื่อมองจากโลก จึงดูคล้าย

กับว่าดาวยูเรนัสหมุนรอบตัวเองข้ามกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ 

ดาวเนปจูน (Neptune) “ดาวเกตุ”

 พบโดยการค�านวณ ใหญ่เป็นอันดับ 4 มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 45,500 กม. อยู่ห่าง

จากดวงอาทิตย์ 4,510 ล้านกม. ทางโคจรเกือบเป็นวงกลม ระนาบทางโคจรเอียง       

1 องศา 47’ โคจรรอบดวงอาทิตย์ 165 ปี รอบตัวเอง 15 ชั่วโมง 40 นาที มีดวงจันทร์

บริวาร 2 ดวง

ดาวพลูโต (Pluto) “ดาวยม”

 พบโดยการถ่ายรูป อยู ่ห่างจากดวงอาทิตย์ 7,400 ล้านกม. โคจรรอบ

ดวงอาทิตย์ 248 ปี โคจรค่อนข้างถี่มาก มีดวงจันทร์บริวาร 1 ดวง ดาวพลูโตอยู่ไกล

จากโลกประมาณ 40 เท่า ของระยะจากโลกถึงดวงอาทิตย์
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กล้องโทรทรรศน์

 อปุกรณ์ทีส่�าคญัในการศกึษาวชิาดาราศาสตร์ คือ กล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ กล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวมลรัฐแคลิฟอเนียร์ต้ังอยู่บนเขา

พาโลมา มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 นิ้ว

 หอดดูาวของท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ กม็รูีปทรงเหมือนหอดดูาวแห่งนีแ้ต่มขีนาด

เล็กกว่า กล้องโทรทรรศน์ของหอดูดาวท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ มีเลนส์หน้ากล้องขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ความยาวโฟกัส 2,250 มม. ประดิษฐ์ตามแบบคูเด้ของ

คาร์ลไซซ์ โดยให้ผู้ตรวจนั่งประจ�าที่ และมีอุปกรณ์ไฟฟ้าในการขับเคล่ือนให้กล้อง

หันเบนติดตามดวงดาวท่ีก�าลังท�าการตรวจอยู่ได้ทุกระยะโดยอัตโนมัติ มีก�าลังขยาย

ต�า่สดุ 36 เท่าและสงูสดุ 360 เท่า นอกจากจะใช้ในการดูภาพวตัถทุ้องฟ้าแล้ว ยงัสามารถ

รับภาพดวงอาทิตย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ให้ปรากฏบนจอได้อีกด้วย

ส่วนส�าคัญของกล้องโทรทรรศน์

 1. เลนส์หน้ากล้อง มีหน้าที่รับภาพดวงดาวหรือวัตถุท้องฟ้าอื่น และรวมแสง

ให้ปรากฏเป็นภาพของวัตถุนั้นที่จุดโฟกัส 

          2. อายพีส ท�าหน้าที่ขยายภาพซึ่งปรากฏที่จุดโฟกัสให้ปรากฏเห็นภาพดวงดาว

หรือวัตถุท้องฟ้าที่ท�าการตรวจมีขนาดโตขึ้นตามก�าลังขยายของอายพีสนั้น ๆ 

ประโยชน์ของกล้องโทรทรรศน์

 1. เพื่อรวมแสงวัตถุท้องฟ้าให้ปรากฏภาพที่จุดโฟกัสและขยายภาพให้โตขึ้น

เพื่อท�าการวัดหรือถ่ายภาพ

 2. เพื่อรวมแสงของวัตถุท้องฟ้า แล้วป้อนเข้าสู ่เครื่องตรวจแสงสว่าง

เครื่องแยกสีของแสง ฯลฯ

 3. เพื่อหาวัตถุท้องฟ้าในทิศทางที่ต้องการ

 กล้องโทรทรรศน์เป็นเครือ่งมอืท่ีนกัดาราศาสตร์ใช้ค้นคว้าหาสิง่ทีอ่ยูใ่นอวกาศ

ไกลออกไป วัตถุท้องฟ้าท่ีไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเพราะแสงจางกล้องโทรทรรศน์

สามารถท�าให้เห็นภาพวัตถุท้องฟ้าปรากฏได้ชัดเจน
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ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกล้องโทรทรรศน์ตามภาพ

 1. ฐานรูปสามเหลี่ยม

 2. เสาตั้งรูปสี่เหลี่ยม

 3. ปลอกรัดส่วนบนของเสารูปสี่เหลี่ยม

 4. น�้าหนักถ่วง

 5. มอเตอร์ไฟฟ้า

 6. เกลียวหมุนปิด – เปิดหน้ากล้อง

 7. ชุดอายฟีซส�าหรับดูดวงอาทิตย์

 8. เลนส์หน้ากล้อง

 9. ล�ากล้อง

 10. เกลียวท่อนล่าง

 11. กล้องน�าหาภาพ

 12. ส่วนกลางกล้อง

 13. จอรับภาพ

 14. ชุดอายพิซดูดาว

 15. แผงสวิตซ์บังคับกล้อง
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ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ

(Bangkok′s Planetarium)

 ท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ต�าบลบ้านกล้วย (ติดกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร

กรุงเทพฯ เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองเตย จังหวัดกรุงเทพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)  เสด็จพระราชด�าเนิน

มาประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2507

 “ท้องฟ้าจ�าลอง” (Planetarium) หมายถึง ท้องฟ้าท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ข้ึน

เพื่อแสดงปรากฏต่าง ๆ ในท้องฟ้า ด้วยเครื่องฉายดาว และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยเลียน

แบบธรรมชาติ

เครื่องฉายดาวของท้องฟ้าจ�าลองกรุงเทพ

 เป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญที่สุดในท้องฟ้าจ�าลอง โดยใช้เครื่องฉายภาพระบบคริสตี้ 

ซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ที่ดีท่ีสุด มีความสว่างสูงและมีเลนส์ฉายภาพที่กว้างมากยิ่งขึ้น 

ปรับระบบควบคุมโดยใช้ซอฟแวร์ ดิจิสตาร5์ ซ่ึงมีความคมชัดสูงระดับ 4K สามารถ

ฉายดาวและภาพยนตร์ได้ ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทย

 

 เครือ่งฉายดาว เป็นห้องวงกลมขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20.60 เมตร 

หลังคาเป็นรูปโดม สูง 13 เมตร เพดานเป็นแผ่นอะลูมิเนียมพรุน ทาสีขาวเพื่อรับแสง 

ที่ฉายออกจากเครื่องฉายดาว ปรากฎเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าจ�าลอง คล้ายกับดวงดาว

ในท้องฟ้าจริง ความจุ 370 ที่นั่ง ตรงกลางห้องตั้งเคร่ืองฉายดาวระบบเลนส์

ของ Carl Zeiss ของบริษัทคาร์ลไซซ์ ประเทศเยอรมนี
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 เครื่องฉายดาว นับเป็นประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่มีระบบการท�างาน

ซับซ้อน ประกอบด้วยระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้าและระบบแสงที่ประณีต ฉายภาพ

วัตถุท้องฟ้า และปรากฏการณ์หลายชนิดเลียนแบบธรรมชาติ สามารถปรับเครื่อง

ขึ้นลงเพื่อแสดงดวงดาวในท้องฟ้าของประเทศใดก็ได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ 

ทัง้ดวงดาวในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต และยงัเป็นเครือ่งฉายดาวขนาดใหญ่เคร่ืองแรก

ในย่านเอเชียอาคเนย์ด้วย

ความรูเ้กีย่วกบักจิกรรมของมนษุย์ในอวกาศ ดาวเทยีมและการทีม่นษุย์สามารถขึน้

ไปถึงดวงจันทร์

 การส�ารวจอวกาศของสหรัฐอเมริกา

  สหรัฐแบ่งการส�ารวจอวกาศเป็น 2 รายการใหญ่ ๆ 

   - การบินอวกาศปราศจากผู้ขับคุม

     (Unmanned Space Flight)

   - การบินอวกาศมีผู้ขับคุม (Manned Space Flight)

 การบินอวกาศปราศจากผู้ขับคุม มุ่งปฏิบัติการค้นคว้า 4 ด้าน คือ

  1.1 วิทยาศาสตร์อวกาศ (Space Science)

  1.2 คุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยี

       (Applications of Space Technology)

  1.3 ค้นคว้าเพื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ

       (Research to Advance Space Technology)

  1.4 การร่วมมือระหว่างชาติในด้านอวกาศ

       (International  Co-operation in Space)

       ปฏิบัติการเหล่านี้ใช้ดาวเทียม (Satellites)

       และยานอวกาศ (Space-craft)
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 การส�ารวจดวงจันทร์ ใช้ยานอวกาศทั้งที่มีมนุษย์ขับคุม (โครงการอะพอลโล) 

และปราศจากมนุษย์ขับคุมมี 3 โครงการ

 1. เรนเจอร์ (Ranger) ส่งไปพุ่งชนดวงจันทร์รวม 9 ล�า ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2504-2505 

ก่อนพุ่งชนได้ส่งภาพโทรทัศน์กลับมาสู่โลกขณะอยู่ห่างพื้นผิวดวงจันทร์ตั้งแต่ระดับ      

1 พันกว่าไมล์ จนภาพสุดท้ายอยู่เหนือพื้นผิวดวงจันทร์ไม่ก่ีไมล์ประสบความส�าเร็จ      

ตามเป้าหมายเพียง 3 ล�า คือ เรนเจอร์ 7, 8 และ 9

 2. ลูนาร์ออบิเตอร์ (Lunor Orbiter) ส่งขึ้นไปรวม 5 ล�า ระหว่าง  พ.ศ. 2509-

2510 โครงการน้ีให้ยานอวกาศ ไปวนถ่ายภาพรอบดวงจนัทร์ ไม่พุง่ชนเหมอืนเรนเจอร์

 3. โครงการเซอเวเยอร์ (Surveyor) มุ่งลงไปลงจอดบนพื้นดวงจันทร์อย่าง     

นุ่มนวล ส่งขึ้นไปรวม 7 ล�า ประสบความส�าเร็จเพียง 5 ล�า คือ 1, 3, 5, 6 และ 7    

แต่ละล�าส่งภาพมาเป็นหมืน่ ๆ  ภาพ โครงการนีป้พูืน้ให้มนษุย์น�ายานไปลงพ้ืนดวงจันทร์

ได้ส�าเร็จอันเป็นเกียรติประวัติของมนุษยชาติในโครงการอะพอลโลในเวลาถัดมา

 การบินอวกาศมีผู้ขับคุม

 ยานอวกาศที่มีมนุษย์ขับคุมขึ้นไปมี 6 โครงการ

  1. โครงการเมอคิวรี (Mercury)

  2. โครงการเจมินี (Gemini)

  3. โครงการอะพอลโล (Apollo)

  4. โครงการสกายแล็บ (Skylab)

  5. โครงการอะพอลโล – โซยูส (Apollo – Soyuz)

  6. โครงการยานขนส่งอวกาศ (Space Shuttle)
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ตัวอย่างแบบทดสอบ
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แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

 1. สามารถบอกชื่อกลุ่มดาว 12 ราศีได้

 2. สร้างหุ่นจ�าลองอย่างธรรมดาเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะ

     ของระบบสุริยะจักรวาล

 3. รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในหอดูดาว

 4. สามารถชี้กลุ่มดาว 3 กลุ่มที่ไปสู่ดาวเหนือบนท้องฟ้าจริง

     ในเวลากลางคืนได้
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แบบทดสอบภาคทฤษฎี

จงวงกลมล้อมรอบหัวข้อค�าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. เครื่องหมายวิชาพิเศษของวิชานักดาราศาสตร์เป็นรูปใด

 ก. ดวงอาทิตย์

 ข. ดวงจันทร์

 ค. ดาว 5 แฉก

 ง. กลุ่มดาวหมี

2. ฤดูในประเทศไทยที่เหมาะแก่การศึกษากลุ่มดาว

 ก. ฤดูร้อน

 ข. ฤดูหนาว

 ค. ฤดูฝน

 ง. ทุกฤดู

3. กาแล็กซี ประกอบด้วย

 ก. ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว และกระจุกดาว

 ข. ที่ว่าง

 ค. ฝุ่น ธุลี

 ง. ถูกทุกข้อ

4. กาแล็กซี ของเรามีรูปร่างอย่างไร

 ก. คล้ายไข่ดาว

 ข. คล้ายหัวม้า

 ค. คล้ายเลนซ์นูน

 ง. ผิดทุกข้อ

5. เครื่องฉายดาวใช้ระบบควบคุมด้วยซอฟแวร์ใด

 ก. ไมโครซอฟท์ วินโดวส์

 ข. คริสตี้

 ค. ดิจิสตาร์5

 ง. เอ็กซ์พลอเรชั่น
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6. หอดูดาวที่มีก�าลังขยายกล้องสูงสุดอยู่ที่ใด

 ก. เมืองกรีนิช สหราชอาณาจักร

 ข. เมืองแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 ค. เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

 ง. เมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

7. ชื่อวันทั้งเจ็ดของไทย ตั้งชื่อมาจากดวงดาวบนท้องฟ้า วันใดตั้งชื่อมาจากดาวฤกษ์

 ก. วันอาทิตย์

 ข. วันจันทร์

 ค. วันพุธ

 ง. วันพฤหัส

8. ชื่อวันทั้งเจ็ดของไทย ตั้งชื่อมาจากดวงดาวบนท้องฟ้า วันใดที่ไม่เป็นทั้งดาวฤกษ์ 

และดาวเคราะห์

 ก. วันอาทิตย์

 ข. วันจันทร์

 ค. วันพุธ

 ง. วันพฤหัส

9. ชื่อวันทั้งเจ็ดของไทย ตั้งชื่อมาจากดวงดาวบนท้องฟ้า วันใดตั้งชื่อมาจาก

ดาวเคราะห์ ที่มีโอกาสเห็นยากที่สุด

 ก. วันอาทิตย์

 ข. วันจันทร์

 ค. วันพุธ

 ง. วันพฤหัส
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10. ชื่อวันทั้งเจ็ดของไทย ตั้งชื่อมากจากดวงดาวบนท้องฟ้า วันใดตั้งชื่อมาจาก

ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด

 ก. วันอาทิตย์

 ข. วันจันทร์

 ค. วันพุธ

 ง. วันพฤหัส

11. ชื่อวันทั้งเจ็ดของไทย ตั้งชื่อมากจากดวงดาวบนท้องฟ้า วันใดตั้งชื่อมาจาก

ดาวเคราะห์ ที่เราเรียกว่าดาวประจ�าเมือง หรือดาวประกายพรึก

 ก. วันจันทร์

 ข. วันอังคาร

 ค. วันศุกร์

 ง. วันเสาร์

12. ชื่อวันทั้งเจ็ดของไทย ตั้งชื่อมากจากดวงดาวบนท้องฟ้า วันใดตั้งชื่อมาจาก

ดาวเคราะห์ ที่เราเรียกว่าดาวเทพเจ้าแห่งสงคราม

 ก. วันจันทร์

 ข. วันอังคาร

 ค. วันศุกร์

 ง. วันเสาร์

13. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อกลุ่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า เดือนมกราคม 

ได้ชื่อมาจากกลุ่มดาวอะไร

 ก. คนแบกหม้อน�้า

 ข. แกะ

 ค. ปลา

 ง. แพะทะเล
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14. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อกลุ่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 

ได้ชื่อมาจากกลุ่มดาวอะไร

 ก. คนแบกหม้อน�้า

 ข. แกะ

 ค. ปลา

 ง. แพะทะเล

15. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อ กุล่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า เดือนมีนาคม

ได้ชื่อมาจากกลุ่มดาวอะไร

 ก. คนแบกหม้อน�้า

 ข. แกะ

 ค. ปลา

 ง. แพะทะเล

16. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อ กุล่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า เดือนเมษายน 

ได้ชื่อมาจากกลุ่มดาวอะไร

 ก. คนแบกหม้อน�้า

 ข. แกะ

 ค. ปลา

 ง. แพะทะเล

17. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อกุล่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า เดือนพฤษภาคม 

ได้ชื่อมาจาก กลุ่มดาวอะไร

 ก. คนคู่

 ข. ปู

 ค. วัวตัวผู้                                                                       

 ง. สิงโต
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18. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อกุล่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า เดือนตุลาคม 

ได้ชื่อมาจากกลุ่มดาวอะไร

 ก. คนยิงธนู

 ข. คันชั่ง

 ค. แมงป่อง

 ง. หญิงสาว

19. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อกุล่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า

 เดือนพฤศจิกายน ได้ชื่อมาจากกลุ่มดาวอะไร

 ก. คนยิงธนู

 ข. คันชั่ง

 ค. แมงป่อง

 ง. หญิงสาว

20. ชื่อเดือนทั้ง 12 ของไทย มาจากชื่อกุล่มดาว 12 ราศีบนท้องฟ้า เดือนธันวาคม 

ได้ชื่อมาจากกลุ่มดาวอะไร

 ก. คนยิงธนู

 ข. คันชั่ง

 ค. แมงป่อง

 ง. หญิงสาว

21. ทางช้างเผือกที่เราเห็นเป็นทางขาวบนท้องฟ้า คืออะไร

 ก. เนบิวลา หรือกลุ่มก๊าซชนิดหนึ่งในอวกาศ

 ข. ฝุ่นธุลีที่อยู่ในระบบสุริยะ

 ค. ดวงดาวที่อยู่ในกาแล็กซีของเรา

 ง. ดวงดาวที่อยู่นอกกาแล็กซีของเรา
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22. ทางช้างเผือกพาดผ่าน กลุ่มดาวใด

 ก. กลุ่มดาวเต่า กลุ่มดาวจระเข้

 ข. กลุ่มดาวหงส์ กลุ่มดาวแมงป่อง

 ค. กลุ่มดาวค้างคาว กลุ่มดาวหมีใหญ่

 ง. กลุ่มดาวกางเขนใต้ กลุ่มดาวสุนัขใหญ่

23. กลุ่มดาวใดที่สามารถชี้น�าไปสู่ดาวเหนือใต้

 ก. กลุ่มดาวเต่า กลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวสุนัขเล็ก

 ข. กลุ่มดาวแกะ กลุ่มดาวคันชั่ง กลุ่มดาวคนคู่

 ค. กลุ่มดาวแพะทะเล กลุ่มดาวคนยิงธนู กลุ่มดาวกางเขนใต้

 ง. กลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวค้างคาว กลุ่มดาวหมีเล็ก

   

24.    ก. กลุ่มดาวแมงป่อง

    ข. กลุ่มดาวคันชั่ง

    ค. กลุ่มดาวปู

    ง. กลุ่มดาวแพะทะเล

25.    ก. กลุ่มดาวหมีใหญ่ จระเข้ กระบวยตักน�้า

    ข. กลุ่มดาวไม้กางเขนใต้

    ค. กลุ่มดาวหมีเล็ก

    ง. กลุ่มดาวค้างคาวหรือราชินีนั่งแท่น

26.        ก. กลุ่มดาวหงส์

    ข. กลุ่มดาวสุนัขใหญ่

    ค. กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวนายพราน

    ง. กระจุกดาวลูกไก่
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27.    ก. กลุ่มดาวหงส์

    ข. กลุ่มดาวสุนัขใหญ่

    ค. กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวนายพราน

    ง. กระจุกดาวลูกไก่

28.     ก. กลุ่มดาวสารภี

    ข. กลุ่มดาวนกอินทรี

    ค. กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์

    ง. กลุ่มดาวกา

จงน�าตัวอักษรทางขวามือใส่ลงในช่องว่างหน้าข้อทางซ้ายมือให้ถูกต้อง

........ 29. กลุ่มดาวราศีมังกร (Capricornus แคปปริคอร์นัส) ก. กลุ่มดาวแพะทะเล

........ 30. กลุ่มดาวราศีกุมภ์ (Aquarius เอคอเรียส)  ข. กลุ่มดาวคนแบก

........ 31. กลุ่มดาวราศีมีน (Pisces ฟิสเซส)      หม้อน�้า

........ 32. กลุ่มดาวราศีเมษ (Aries เอรีส)   ค. กลุ่มดาวปลา

........ 33. กลุ่มดาวราศีพฤษภ (Taurus ทอรัส)  ง. กลุ่มดาวสิงโต

........ 34. กลุ่มดาวราศีเมถุน (Grmini เจมินี)  จ. กลุ่มดาวแกะ

........ 35. กลุ่มดาวราศีกรกฎ (Cancer แคนเซอร์)  ฉ. กลุ่มดาวคนยิงธนู

........ 36. กลุ่มดาวราศีสิงห์ (Leo ลีโอ)   ช. กลุ่มดาวแมงป่อง

........ 37. กลุ่มดาวราศีกันย์ (Virgo เวอร์โก)   ซ. กลุ่มดาวคันชั่ง

........ 38. กลุ่มดาวราศีตุลย์ (Libra ไลบรา)   ฌ. กลุ่มดาวคนคู่

........ 39. กลุ่มดาวราศีพฤศจิก (Scorpius สคอร์ปิอุส) ญ. กลุ่มดาวหญิงสาว

........ 40. กลุ่มดาวราศีธนู (Sagittarius แสกจิททาเรียส) ฎ. กลุ่มดาวปู

       ฏ. กลุ่มดาววัว
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เฉลยข้อสอบภาคความรู้วิชา นักดาราศาสตร์

ข้อที่ ค�าตอบ ข้อที่ ค�าตอบ ข้อที่ ค�าตอบ ข้อที่ ค�าตอบ

1. ค 11. ค 21. ค 31. ค

2. ข 12. ข 22. ข 32. จ

3. ง 13. ง 23. ง 33. ฏ

4. ก 14. ก 24. ก 34. ฌ

5. ค 15. ค 25. ก 35. ฎ

6. ข 16. ข 26. ค 36. ง

7. ก 17. ค 27. ค 37. ญ

8. ข 18. ข 28. ก 38. ซ

9. ค 19. ค 29. ก 39. ช

10. ง 20. ก 30. ค 40. ฉ
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คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส�านักงาน. วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 นักดาราศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สกสค., 2548.

ณัฏฐ์ ยุวยุทธ. คู่มือการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่.

 พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สกสค., 2551.

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, ส�านักการ. คู่มือการสอบเครื่องหมายลูกเสือ

 โลกการสอบเครื่องหมายชั้นพิเศษ การสอบเครื่องหมายลูกเสือหลวง.

 กรุงเทพ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย., 2560.
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ภาคผนวก

ง
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ขั้นตอนการด�าเนินการสอบวิชาพิเศษ การขออนุมัติ และการประดับเครื่องหมาย

 1. ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เมื่อสอบเครื่องหมายลูกเสือโลกได้แล้ว 

และได้เข้าพธีิประจ�ากอง จงึมสีทิธิป์ระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืโลกจากนัน้จงึมสีทิธิเ์ลอืก

สอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 2. เมื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่แสดงความประสงค์ท่ีจะสอบเพ่ือรับ

เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ คณะกรรมการด�าเนินงานของกองลูกเสือจะต้องพิจารณา

เห็นชอบให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ตามที่เสนอ

 3. ผู ้ก�ากับกองลูกเสือ เนตรนารี  เสนอโครงการเพื่อขออนุมั ติต ่อ

ผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน

 4. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงจัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 

ลูกเสือ เนตรนารี โดยประธานคณะกรรมการสอบต้องได้รับเคร่ืองหมายวูดแบดจ์ 

ประเภทสามญัรุน่ใหญ่  ส่วนกรรมการต้องผ่านการฝึกอบรม ขัน้ความรู้เบือ้งต้น ประเภท

สามัญรุ่นใหญ่เป็นอย่างน้อย

 5. ด�าเนนิการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ่ทัง้ภาคปฏบิตัแิละ

ภาคทฤษฎี

 6. เม่ือสอบเสร็จแล้ว สถานศึกษาท�าหนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และการประดับเครื่องหมายไปยัง ผู้มีอ�านาจอนุมัติ 

พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้

  6.1 โครงการสอบวิชาพิเศษ

  6.2 ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

  6.3 ข้อสอบภาคปฏิบัติ

  6.4 ข้อสอบภาคทฤษฎี

  6.5 รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี ที่สอบผ่าน/ไม่ผ่าน
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 7. ส่วนกลางหรอืส่วนภมูภิาคอนุมตัผิลการสอบและอนมุตักิารประดบัเคร่ืองหมาย

 8. เมือ่สถานศกึษาได้รบัหนงัสอือนมุตัผิลการสอบและการประดับเครือ่งหมาย

แล้ว จะต้องด�าเนินการดังนี้

  8.1 สถานศึกษาออกหนังสือรับรองให้ลูกเสือ เนตรนารี ที่สอบผ่าน

  8.2 สถานศึกษาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานในสมุดทะเบียนกอง

ลูกเสือ เนตรนารี (ลส. 8/นน. 8)

  8.3 สถานศึกษาบันทึกหลักฐานในสมุดประจ�าตัวลูกเสือ เนตรนารี  

(ลส. 17/นน. 17) 

 9. ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี
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ตัวอย่างเอกสาร

จ
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ตัวอย่าง

สถานศึกษาขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ และขออนุมัติการประดับเครื่องหมาย

หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ 

วิชา......................... และขออนุมัติการประดับเครื่องหมาย

ที่......../..............      สถานศึกษา...............................

    วันที่..........เดือน.....................พ.ศ..........

เรื่อง  ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ วิชา....... และขออนุมัติการประดับเครื่องหมาย

เรียน เลขาธิการส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ/ผู้อ�านวยการลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วิชา.......

  2. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษวิชา.............

  3. ข้อสอบภาคปฏิบัติ 6 ฐาน

  4. ข้อสอบภาคทฤษฎี 40 ข้อ

  5. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ที่สอบผ่าน – ไม่ผ่าน

      หลักสูตรเครื่องหมายวิชาพิเศษ วิชา..............................

 ด้วยสถานศึกษาได้จัดท�าโครงการฯและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  บัดนี้ สถานศึกษาได้ด�าเนินการ

สอบทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัเิป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามลูีกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่ จ�านวน.........คน สอบผ่าน (รายชื่อดังแนบ)  

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมตัผิลการสอบวชิาพเิศษและอนมุตักิารประดบั

เครื่องหมาย

     ขอแสดงความนับถือ

         (……………………………………………)

    ผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน.......................
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ตัวอย่าง

โครงการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

วิชา........................... ประจ�าปี….....………

1. ชื่อโครงการ “การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

    วิชา ................ประจ�าปี พ.ศ..............”

2.หลักการและเหตุผล

         ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานของกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  

ครั้งที่....../........... เมื่อวันที่....เดือน.........พ.ศ........... ณ ห้องประชุมลูกเสือ เนตรนารี 

สามญัรุน่ใหญ่  ได้มีมตสิอบวชิาพเิศษลกูเสอื  เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ่ วชิา.......................

ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ท่ีสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก และผ่าน          

พิธีเข้าประจ�ากองแล้ว จ�านวน.......คน โดยมีลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ ่นใหญ่             

จ�านวน....คน สมัครสอบเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษวิชา..........โดยได้น�าเสนอไปยัง     

ผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียนตามล�าดับ และได้รับความเห็นชอบแล้ว

3. วัตถุประสงค์

 3.1 เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเห็นคุณค่าของกิจกรรม

      ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 3.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สมัครสอบ

      เพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ วิชา.....................

4. เป้าหมาย

 รับสมัครลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จ�านวน............คน

5. วิธีด�าเนินการ

 5.1 เปิดรับสมัครลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่ต้องการสอบเพื่อรับ

      เครื่องหมายวิชาพิเศษ วิชา.............

 5.2 จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี

      สามัญรุ่นใหญ่ วิชา...................

 5.3 เริ่มด�าเนินการสอบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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6.งบประมาณ

 เก็บจากลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ คนละ 50 บาท

7.วันและสถานที่

 ระหว่างเดือน...........ถึงเดือน........... 25.....  ณ...........................

8. ผลที่จะได้รับ

 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จ�านวน............คน จะได้รับ

เครื่องหมายวิชาพิเศษ วิชา............. อย่างน้อย.......คน

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 รองผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน....................

10. ชนิดของโครงการ    เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี
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ตัวอย่าง

ค�าสั่งโรงเรียน..........................

ที่......../.............

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

วิชา………………………….

     เพื่อให้การสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ วิชา.........................ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่........ถึงวันที่.......เดือน..................พ.ศ.......... ณ ............... 

จังหวัด..................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

     จึงแต่งตั้งบุคลากรทางการลูกเสือต่อไปนี้  ด�าเนินการสอบตามก�าหนดวันและ

สถานที่ดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้

     1. รองผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B.   ประธาน

     2. ผู้ก�ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน A.L.T./SS.W.B.   รองประธาน

     3. รองผู้ก�ากับลูกเสือโรงเรียน  SS.W.B.               กรรมการ

     4. ผู้ก�ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W. B.   กรรมการ

     5. ผู้ก�ากับกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.W.B.  กรรมการ

     6.             กรรมการ

     7.   ฯลฯ         กรรมการ

     8.             กรรมการ

     9.            กรรมการ

     10. รองฯกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C.   กรรมการ

     11. รองฯกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 SS.B.T.C  กรรมการ

   ฯลฯ

(................................................)

ผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน..................
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ตัวอย่าง

โรงเรียน...............................

รายชื่อลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบวิชาพิเศษ

ล�าดับ ชื่อลูกเสือ เนตรนารี

วิช
า.

...
...

...

วิช
า.

...
...

...

วิช
า.

...
...

...

หมายเหตุ

1.

2.

3.

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

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

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

/ / x

หมายเหตุ

 - ถ้าใส่เครื่องหมาย  /  แสดงว่า  สอบผ่าน

 - ถ้าใส่เครื่องหมาย  x  แสดงว่า  สอบไม่ผ่าน

     ลงชื่อ.................................   ลงชื่อ.................................

     (........................................)   (........................................)

      กรรมการ     กรรมการ

ลงชื่อ.................................

(........................................)

ประธาน
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ตัวอย่าง

หนังสือจากส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคอนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ และอนุมัติการประดับเครื่องหมาย

 เมื่อทางส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ส�านักงานลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี) 

พิจารณาตามหลักฐาน ที่สถานศึกษาส่งไป  และตรวจสอบได้ว่ามีการด�าเนินการสอบ

จริง  จึงออกหนังสืออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ  เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ และ

การประดับเครื่องหมาย  ดังนี้
ตัวอย่างหนังสืออนุมัติผล

ที่......../..........     ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ

      ส�านักงานลูกเสือจังหวัด

      (แล้วแต่กรณี)

    วันที่.........เดือน................พ.ศ............

เรื่อง อนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 และอนุมัติการประดับเครื่องหมาย

เรียน ผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน.............

อ้างถึง หนังสือของโรงเรียนที่........../.................... ลงวันที่............................

 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง โรงเรียนจัดส่งรายงานผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ      

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษให้แก่ลูกเสือ     

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ผู้ที่สอบผ่าน ความแจ้งแล้วนั้น

 ส�านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ ส�านกังานลกูเสอืจงัหวดั(แล้วแต่กรณ)ี  ได้รับทราบ

แล้วด้วยความยินดี จึงอนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ตามที่เสนอ และอนุมัตให้ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษได้ และขอให้ผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ แจ้งให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ทราบถึง

ความส�าคัญของวิชาพิเศษท่ีตนสอบผ่าน และเอาใจใส ่ให ้ลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่ ได้ใช้วิชาพิเศษนั้นๆ ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์อยู่เสมอด้วย
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 อนึ่ง ในการจัดซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษ  ใคร่ขอให้โรงเรียนติดต่อขอหนังสือ

อนุญาตซ้ือเคร่ืองหมายวิชาพิเศษท่ีงานวิชาการ ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ                             

(ปัจจุบันคือส่วนสิทธิประโยชน์ ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ) ตามหนังสือของส�านักงาน

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่ 147/2517 ลงวันที่ 7 มกราคม 2517 หรือที่

ส�านักงานลูกเสือจังหวัด (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ประดับเครื่องหมาย 

ดังกล่าว จะขอบคุณมาก

     ขอแสดงความนับถือ

         (..................................................)

         ต�าแหน่ง.......................................



- วิชา นักดาราศาสตร์ -

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่52

ตัวอย่าง

สถานศึกษาออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือ เนตรนารี ที่สอบผ่าน     

 เมือ่สถานศกึษาได้รบัหนงัสอืตอบอนมุตัผิลการสอบ และให้ประดับเครือ่งหมาย

วิชาพิเศษแล้ว ก็ให้ออกหลักฐานคือหนังสือรับรองแก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ที่สอบผ่านและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

ที่..../....................    สถานศึกษา...............................

                                           วันที่..........เดือน...................พ.ศ..............

 ขอรับรองว่า.........(1)..........................สอบผ่านวชิาพเิศษ วชิา......  (2).....................

โดยการอนุมัติผล การสอบของ...........(3).....................ที่............/..............         

ลงวันที่.................และได้แนบส�าเนาหนังสืออนุมัติผล มาด้วยแล้ว 

           (ลงชื่อ).................................................

            (................................................)

           ผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน.......................

หมายเหตุ 

1. ระบุชื่อลูกเสือ เนตรนารี

2. ระบุวิชาพิเศษที่สอบ

3. ระบุหน่วยงานที่อนุมัติ (ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติหรือส�านักงานลูกเสือจังหวัด)
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สถานศึกษาลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

 ขัน้ตอนสดุท้าย ผูก้�ากับกองลกูเสอืหรอืเนตรนาร ีสามัญรุน่ใหญ่ต้องด�าเนนิการ 

ดังนี้

 1. ลงรายชื่อลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ที่สอบผ่านในทะเบียน

กองลูกเสือหรือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ลส.8) หรือ (นน.8) 

 2. ลงรายชือ่การสอบผ่านในบตัรประจ�าตวัลกูเสือหรือเนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ 

(ลส.17) หรือ (นน.17) ไว้เป็นหลักฐานด้วย



- วิชา นักดาราศาสตร์ -

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่54

การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 เครื่องหมายวิชาพิเศษท�าด้วยผ้าสีเลือดหมูรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 

4 เซนตเิมตร มกีรอบและอกัษร “ล.ญ” สเีขยีว ภายในกรอบมรูีปเคร่ืองหมายวชิาพิเศษ

การประดับ
 1. ถ้าสอบได้ไม่เกิน 9 วิชา ให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างหัวไหล่

กับข้อศอก เรียงกันเป็นแถว ตามแนวนอน แถวใดเกิน 3 วิชา ให้ขึ้นแถวใหม่ เว้นระยะ

ระหว่างเครื่องหมายและระหว่างแถว 1 เซนติเมตร

 2. ถ้าสอบได้เกิน 9 วิชา ให้มีสายสะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา  

ท�าด้วยต่วนหรอืสกัหลาดสเีหลอืงกว้าง 10 เซนตเิมตร ขลิบริมสีขาบข้างละ 1 เซนติเมตร 

และปักเครื่องหมายวิชาพิเศษ
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          (ล.ส.๘)

ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

          (ล.ส.๘)

ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 กลุ่ม (บอกชื่อกลุ่ม)..................................................................................

 กลุ่มที่......................................................................................................

 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่......................................................................

 ผู้ก�ากับกลุ่ม.............................................................................................

 ผู้ก�ากับ....................................................................................................

 รองผู้ก�ากับ..............................................................................................

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



- วิชา นักดาราศาสตร์ -
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          (น.น.๘)

ทะเบียนกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

          (น.น.๘)

ทะเบียนกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

 กลุ่ม (บอกชื่อกลุ่ม)..................................................................................

 กลุ่มที่......................................................................................................

 กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่..................................................................

 ผู้ก�ากับกลุ่ม.............................................................................................

 ผู้ก�ากับ....................................................................................................

 รองผู้ก�ากับ..............................................................................................

  ..............................................................................................
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ติดรูปถ่ายหน้าตรง

ไม่สวมหมวก

ขนาด ๑ นิ้ว

     ชื่อ.........................................
บ้านเลขที่................ซอย..............
ถนน.............................................
ต�าบล...........................................
อ�าเภอ..........................................
จังหวัด.........................................

ชื่อบิดา.............................ชื่อมารดา................................
ชื่อผู้ปกครอง...................................................................
วัน เดือน ปีเกิด...............................................................
เป็นลูกเสือส�ารองเมื่อ.....................................................
เป็นลูกเสือสามัญเมื่อ......................................................
เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เมื่อ..........................................
สอบได้ เครื่องหมายลูกเสือโลก เมื่อ...............................
สอบได้ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เมื่อ.......................
สอบได้ เครื่องหมายลูกเสือหลวง เมื่อ............................

บัตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มลูกเสือ.......................................................................
กลุ่มที่...............................................................................
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่...............................................
ชื่อ....................................................................................
หมู่....................................................................................
หมายเหตุ
๑. การสอบเลื่อนชั้นหรือการสอบวิชาพิเศษ เมื่อ
    กรรมการสอบเสร็จแล้ว  ให้ผู้ก�ากับกรอกผลการสอบ
    ลงในทะเบียนของกองด้วยทุกครั้ง
๒. บัตรนี้ให้ผู้ก�ากับส่งไปให้ผู้ปกครองทราบด้วย

ส�านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ล.ส.๑๗

ที่ วิชา สอบได้เมื่อ ลายเซ็นกรรมการ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

นักผจญภัย

นักดาราศาสตร์

นักอุตุนิยมวิทยา

ผู้จัดการค่ายพักแรม

ผู้พิทักษ์ป่า

นักเดินทางไกล

หัวหน้าคนครัว

นักบุกเบิก

นักสะกดรอย

นักธรรมชาติวิทยา

นักดับเพลิง

นักสัญญาณ

นักสารพัดช่าง

นักโบราณคดี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การสอบวิชาพิเศษ
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บัตรเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
กลุ่มเนตรนารี...................................................................
กลุ่มที่...............................................................................
กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ที่...........................................
ชื่อ....................................................................................
หมู่....................................................................................
หมายเหตุ
๑. การสอบเลื่อนชั้นหรือการสอบวิชาพิเศษ เมื่อ
    กรรมการสอบเสร็จแล้ว  ให้ผู้ก�ากับกรอกผลการสอบ
    ลงในทะเบียนของกองด้วยทุกครั้ง
๒. บัตรนี้ให้ผู้ก�ากับส่งไปให้ผู้ปกครองทราบด้วย

สโมสรเนตรนารีเพชราวุธ.

ติดรูปถ่ายหน้าตรง

ไม่สวมหมวก

ขนาด ๑ นิ้ว

     ชื่อ.........................................
บ้านเลขที่................ซอย..............
ถนน.............................................
ต�าบล...........................................
อ�าเภอ..........................................
จังหวัด.........................................

ชื่อบิดา.............................ชื่อมารดา................................
ชื่อผู้ปกครอง...................................................................
วัน เดือน ปีเกิด...............................................................
เป็นเนตรนารีส�ารองเมื่อ..................................................
เป็นเนตรนารีสามัญเมื่อ...................................................
เป็นเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ๋เมื่อ.......................................

ที่ วิชา สอบได้เมื่อ ลายเซ็นกรรมการ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๑.

๒.

ก. หมวดวิชาบังคับ

ในวิชาพิเศษ

วิชาสูทกรรม

วิชาจัดการค่าย

วิชาพยาบาล

วิชาบริการชุมชน

วิชาพลาธิการ

วิชาการผจญภัย

ข. หมวดวิชาเลือก

หมวดส่งเสริมอาชีพ

วิชาสรพัดช่าง

วิชาศิลป

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

การสอบวิชาพิเศษ

น.น.๑๗
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ค�าสั่งส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ๑๔๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานการประชุมจัดท�าคู่มือการสอบวิชาพิเศษ

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

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

 เพื่อให้การด�าเนินงานการประชุมจัดท�าคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งก�าหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุอภยั จนัทวมิล ชัน้ ๒ อาคารเสมารกัษ์ กระทรวงศกึษาธกิาร

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งบุคคล

ต่อไปน้ี เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานการประชุมจัดท�าคู่มือการสอบวิชาพิเศษ

ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ดังนี้

๑.   ผู้อ�านวยการส�านักการลูกเสือ  ประธานกรรมการ

      ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

๒.   นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์  รองประธานกรรมการ

๓.   ว่าที่ร้อยโท ณัฏฐ์ ยุวยุทธ  กรรมการ    

๔.   นายวิชัย ผกผ่า   กรรมการ

๕.   นางธัญมน ยุวยุทธ   กรรมการ

๖.   นางสาวเปล่งศรี ปั้นพล  กรรมการ

๗.   นายยินดี ปั้นแววงาม   กรรมการ

๘.   นางสายหยุด บุญทนิมิต  กรรมการ

๙.   นางดารณี ทัพจันทร์   กรรมการ

๑๐. นางสุภัชชกา ศรแก้ว   กรรมการ

๑๑. ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ สุจริยวงศ์  กรรมการ

(ส�าเนา)



- วิชา นักดาราศาสตร์ -

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่60

๑๒. นางมาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา  กรรมการ

๑๓. นางสาวณภัทร กุลจิตติธร  กรรมการ

๑๔. นายลิขิต ปั้นแววงาม   กรรมการ

๑๕. นายพิชาน แหยมเจริญ  กรรมการ

๑๖. นายเอกพันธ์ ชูแก้ว   กรรมการ

๑๗. นายกฤตพัฒน์ พิชัยวรุตมะ  กรรมการ

๑๘. นางสุธินี ขาวอ่อน   กรรมการ

๑๙. นางวันทนา ศรีทองค�า   กรรมการ

๒๐. นางชุติมา กมุทะรัตน์   กรรมการ 

๒๑. นายอรุณ ศรีวรนารถ   กรรมการ

๒๒. นางสาวปวีณา จุธากรณ์  กรรมการ 

๒๓. นางสาวสุพิชญา อาภาวศิน  กรรมการ

 ๒๔. นายสมบูรณ์ วัฒนมงคลสุข  กรรมการ

 ๒๕. นางสุวัฒนา ธรรมประภาส  กรรมการและเลขานกุาร

 ๒๖. นางกนกวรรณ นิ่มเจริญ          กรรมการและ

      ผู้ช่วยเลขานุการ

 ๒๗. นางสาวศิรฐา กรวาทิน            กรรมการและ

      ผู้ช่วยเลขานุการ

 โดยให้คณะกรรมการด�าเนนิงานมหีน้าที ่ด�าเนนิการประชมุเชงิปฏิบตักิาร 

จัดท�าคู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ให้ส�าเร็จลุล่วง

 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)    ประเสริฐ บุญเรือง

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


