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ค�าน�า

 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง

การด�าเนนิงานสอบวชิาพิเศษลกูเสอื โดยเฉพาะลกูเสอื เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ ดังนัน้ 

ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินงาน

การประชุมจัดท�าคู ่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ ่นใหญ่  

วิชานักธรรมชาติวิทยา

 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 

วิชานักธรรมชาติวิทยา ได้อย่างถูกต้อง 
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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�าเนินการสอบท้ังภาคปฏิบัติและ

ภาคทฤษฎีเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาท�าเรื่องขออนุมัติผลการสอบไปยังผู้มีอ�านาจ

อนุมัติต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการสอบวิชาพิเศษตามแนวทางการฝึกอบรม

ตามหลกัสูตรข้อบงัคับคณะลกูเสอืแห่งชาตว่ิาด้วยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษ

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสอบวิชาพิเศษตามความถนัด ความสนใจและ

ความต้องการของลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 3. เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั และการประกอบ

อาชีพในอนาคต
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หลักสูตรวิชาพิเศษ วิชานักธรรมชาติวิทยา

หลักสูตร

 1. แสดงหลักฐานว่า เป็นผู้สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติโดยทั่วไป และ

มีความรู้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดต่อไปนี้เป็นพิเศษ

  1.1 ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม

  1.2 ดอกไม้ป่า

  1.3 ชีวิตของนก

  1.4 ผีเสื้อ หรือแมลงอย่างใดอย่างหนึ่ง

  1.5 สัตว์ป่า (พื้นเมือง)

  1.6 ต้นเฟิน หรือหญ้าชนิดต่างๆ

  1.7 ชีวิตตามชายทะเล หรือในสระ

  1.8 หิน หรือซากสัตว์และต้นไม้ที่กลายเป็นหิน

ท้ังน้ี ให้มีการสะสม เก็บตัวอย่าง ท�าสมุดปูมและอื่นๆ เพื่อแสดงว่ามีความสนใจ               

ในเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติโดยแท้จริง

 2. อภิปรายกับกรรมการสอบถึงผลของการสังเกตของตนและแหล่งความรู้        

ที่ได้มา เช่น พิพิธภัณฑ์  หนังสือ  เป็นต้น
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เนื้อหาวิชา

 ธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่ เกิดมีและเป็นอยู ่ตามธรรมดาของส่ิงนั้นๆ 

ภาพภูมิประเทศและถ้าน�าไปรวมกับค�าว่าวิทยา คือ ธรรมชาติวิทยา จะมีความหมาย

เพิ่มข้ึน คือ วิชาความรู ้ท่ีเกี่ยวกับสิ่งท่ีเกิดหรือเป็นอยู ่ตามธรรมดา โดยที่มิได้มี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น

  ธรรมชาติส�าคัญท่ีมนุษย์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้น มีเป็นจ�านวนมาก 

จะกล่าวถึงเฉพาะธรรมชาติของ พืช สัตว์ หิน ซากสัตว์ และต้นไม้ที่กลายเป็นหิน 

สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ สัตว์และพืช โดยมีความแตกต่างกับที่

มองเห็นเด่นชัด คือ สัตว์เคลื่อนที่ไปมาได้ อย่างอิสระ แต่พืชส่วนมากอยู่กับที่ พืชสร้าง

อาหารเองได้  แต่สัตว์ต้องอาศัยอาหารจ�าพวกพืชหรือสัตว์อื่น สัตว์มีชีวิตความเป็นอยู่

แตกต่างกัน บางชนิดเป็นสัตว์น�้า บางชนิดเป็นสัตว์บก บางชนิดบินได้ ส่วนพืชเป็น

ส่วนหนึ่งรอบตัวเราที่มีมากเป็นหนึ่งในบรรดาความอุดมสมบูรณ์ ทุกชีวิตบนโลกอาศัย

พืชสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารก็ต้องอาศัยพืช เพราะอาหาร ของสัตว์ท่ีกินเนื้อก็คือ

สัตว์ที่กินพวกรากไม้ ใบไม้เป็นอาหารพืชและสัตว์ต่างก็มีการปรับตัว ซึ่งเป็นขั้นตอน

ส�าคัญของพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
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  เดินทางตามหว่างสิงขร พระสี่กรชมพรรณพฤกษา

 ประดู่ดอกดกดาษดา  กระดังงาจ�าปาแกมกัน

 บุนนาคล�าดวนสายหยุด  ชาตบุษย์สุกรนมสวรรค์

 พิกุลสารภีมะลิวัน  คันทรงกุหลาบจ�าปี

 พุทธชาดรักซ้อนซ่อนกลิ่น  อินทนิลช้องนางนางคลี่

 นางแย้มกล้วยไม้มะลุลี  ยี่สุ่นโยทะกาชบาบาน

 กรรณิการ์การเกตถ์แก้วกาหลง ประยงค์พะยอมหอมหวาน

 ชมพลางเด็ดดวงผกากาญจน์ พระอวตารส่งให้วนิดา 

 พระลักษมณ์เด็ดดอกการะเกด ถวายองค์อัคเรศสุณิสา

 สามกษัตริย์ส�าราญวิญญาณ์ ไปตามมรรคาพนาลี

1. ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่ม

 ลักษณะของล�าต้นพืชอาจใช้เป็นเกณฑ์ง่ายๆ ในการแบ่งชนิดของพืชดอก        

ซึ่งมีอยู่ประมาณสองแสนห้าหมื่นชนิด โดยแบ่งออกเป็นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก

 ไม้ใหญ่และไม้พุ่มจะมีล�าต้นเป็นไม้เน้ือแข็ง ซ่ึงจะคงอยู่ชั่วชีวิตของพืชนั้นๆ      

ไม้ใหญ่เป็นพชืหลายปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทต่างกนั คอื พวกทีม่สีีเขยีวตลอดปี และ

พวกผลัดใบในเขตอากาศร้อน เช่น เอเชียอาคเนย์  ต้นไม้ใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นแบบ     

สีเขียวตลอดปี มีเพียงไม่กี่ชนิดที่ผลัดใบเล็กน้อยในฤดูแล้ง

 กระดังงา  เป็นไม้ใหญ่พวกไม้ดอก ใบเขียวใหญ่คล้ายใบกระท่อมหรือ                

เล็บมือนาง ดอกเป็นกลีบๆ ยาวและอ่อน เกสรกลางแบน สีเขียวเหลืองกล่ินหอม           

น�าไปลนไฟจึงจะหอมมาก ใช้อบขนมหรืออาหาร ในสมัยโบราณ กระดังงามีหลายชนิด 

เช่น กระดังงาจีน  กระดังงาเถา การะเวก กระดังงาสงขลา กระดังงาไทย ขยายพันธุ์

โดยการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ด

 ประดู ่ เป็นไม้ใหญ่ แก่นมีชนิดแดงอมเหลืองถึงแดงสีอิฐ ดอกเป็นช่อ มีชนิด      

สแีดงและชนดิสเีหลอืง บานพร้อมกัน ร่วมพร้อมกนั มกีล่ินหอมเยน็ ประดู่มหีลายชนดิ 

เช่น ประดู่แดง ประดู่ทะเล ประดู่เหลือง ประดู่ด�า ฯลฯ
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 ประดู ่ขาว เป็นไม้ใหญ่ใบแผ่เป็นพุ ่มกว้างทึบมาก ดอกขาวๆ ยาวราว                     

2 – 5 ซม. ออกเป็นช่อยาวราว 5 – 15 ซม. ผลกลมๆ ยาวราว 5 ซม. กว้างราว 4 ซม. 

ดอกผลดกชอบเกิดตามริมล�าน�้า เนื้อไม้ขาวแข็งทน เอาราก เปลือก ใบ ดอก ผล ทั้งห้า

ต้มกินมื้อละหนึ่งถ้วยชา เช้า – เย็น และอาบด้วย แก้ไข เช่น หัด เหือด ด�าแดง สุกใส 

ฝีดาษ ก้นหลบลงล�าไส้ จะท�าให้เกิดท้องร่วงหรือหลบลงปอด ท�าให้หอบ

 ประดู่ลาย เป็นไม้ใหญ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายประดู่ส้มแก่น

ลาย กลิน่หอมร้อนรสฝาดขมนดิหน่อย ขึน้ตามป่าราบป่าโปร่งท่ัวไป ใช้ท�ายาบ�ารุงเลือด 

คุมธาตุกล่อมเลือด ระงับเสลดรากแก้ไขพิษเซื่องซึม ยางสดทาแก้ปากเปื่อย เปลือกต้ม

อมแก้ปากเปื่อย ปากแตกระแหง ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

 จ�าปา  เป็นไม้ใหญ่ขนาดกลาง ใบใหญ่ยาวคล้ายใบมะม่วง ดอกเป็นกลีบยาว 

สีเหลือง กลิ่นหอม ฝักคล้ายช่อล�าไย มีเมล็ดเล็กๆ สีแดงคล้ายมะกล�่าตาช้าง เป็น            

ไม้เปราะ ไม่ค่อยนิยมปลกูในบ้าน มรีสขมใช้แก้โรคเรือ้น หดิ ฝี แก้ไข้ โรคธาตเุสยี จ�าปา

มีไม้ที่คล้ายกันคือ จ�าปาเทศ และจ�าปาป่า ขยายพันธุ์โดยการตอนหรือเพาะเมล็ด

 สารภี  เป็นไม้ใหญ่ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ ใบกลมหนาแขง็  สีเขยีวสด ใบตก

หนาทึบ ดอกสีขาว เกสรเหลือง กลิ่นหอมคงที่ ผลกลมยาว หัวท้ายแหลม สุกสีแดงกิน

ได้ แต่ต้องบีบลูกปล้ินเข้าปากเลยจึงจะหวาน เพราะยางในสุกถ้าถูกลมจะท�าให้ขม       

ดอกปรุงยาหอม บ�ารุงหัวใจให้ชุ่มชื่นชูก�าลัง

 อโศก  เป็นไม้ใหญ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบเป็นช่อแตกเป็นพุ่มใหญ่จนดู

หนาทึบ ใบเป็นช่อรูปยาวรี มีสีเขียวสด ออกดอกเป็นช่อสีแดงแสด ดอกหนึ่งมี 4 กลีบ

คล้ายดอกเข็มก้านเกสรยาวผลเป็นฝักแบน ยาวประมาณ 20 ซม. ขึ้นในที่กลางแจ้ง 

แดดจดัน�า้มาก นยิมปลกูเป็นไม้ประดับเพราะดอกสวย กล่ินหอม ใบอ่อน ดอกและยอด

ใช้รบัประทานได้ เช่นเดยีวกบัช่อมะม่วง ช่อมะกอก ฯลฯ ขยายพันธุโ์ดยการเพาะเมล็ด

 ทรงบาดาล (ขี้เหล็กบ้าน) เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ดอกเป็นช่อสีเหลืองสด        

กลีบค่อนข้างบางปลายกลีบโค้งมน ดอกหนึ่งมี 5 กลีบ ดอกตูมคล้ายดอกข้ีเหล็ก  

ดอกบานอยู่ไม่นาน โรยแล้วเป็นฝักแบนคล้ายฝักส้มป่อย ใบยาวรี ปลายแหลม สีเขียว

อ่อนคล้ายใบชุมเห็ดได้ ใบรวมเป็นกิ่งเล็กๆ  แตกเป็นคู่ๆ รากกินถอนพิษส�าแดง
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ปรุงรวมกับเถาสะอึกและรากมะกล�่าเครือ กินแก้สะอึกเนื่องจากกระเพาะอาหาร

ขยายตัว นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะขึ้นง่ายโตเร็วออกดอกมาก ทนแดดและ

ส่ิงแวดล้อมทุกสภาพให้ดินและน�้าบริบูรณ์ก็งอกงามท้ังดอกและใบ ขยายพันธุ์โดย

การตอนหรือเพาะเมล็ด

 กุหลาบ  เป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีหลายชนิด ดอกมีกลิ่นหอม 

ดอกมีทั้งดอกที่เป็นดอกเดียวและดอกพวง ใบมีขอบใบหยัก ใบแบน ใบอ่อนเป็น

สีน�้าตาลแดง ใบแก่สีเขียว ล�าต้นมีหนาม ใช้กลีบดอกกลั่นท�าน�้าหอม มีการผสม

ข้ามพันธุ์เพื่อให้เกิดพันธุ์ใหม่ ดอกมีทั้งสองเพศ  ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่

เป็นจ�านวนมาก กุหลาบมีหลายร้อยชนิด เช่น กุหลาบมอญ กุหลาบควีนอลิซาเบธ 

กุหลาบหนู กุหลาบด๊อก ฯลฯ ขยายพันธุ์โดยการตอน ช�า ทาบกิ่ง หรือเพาะเมล็ด

 หางนกยูงไทย เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม สูงราว 2 – 3 วา ใบย่อยเล็กๆ ใบคล้าย

ใบหางนกยูงฝรั่ง ดอกออกเป็นช่อแบนกว้างแบบหางนกยูงฝรั่ง สีดอกเป็นสีแดงหรือ

เหลอืงแล้วแต่ชนดิ ฝักแบนเลก็ๆ มอียูท่ั่วไป รากใช้ท�ายาขบัประจ�าเดอืน การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

 ชุมเห็ดเทศ  เป็นไม้พุ ่ม ใบคล้ายใบฝรั่ง มีหลายใบใน 1 กิ่ง คล้าย

ใบชุมเห็ดไทยแต่ใหญ่กว่ามาก ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ฝักด�ายาวเป็นสี่กลีบ ขึ้นตาม

ทีช่ืน้แฉะ ใบด�าทาแก้เกลือ้นกลาก โรคผวิหนงัชนดิมตีวั ต้นเลก็ๆ ทัง้ต้นต้มกินขบัพยาธิ

และไส้เดือน ดอกกิน 1 ช่อ ระบายท้อง การขยายพันธุ์โดยการตอนและเพาะเมล็ด

2. ดอกไม้ป่า

 กล้วยไม้ เป็นดอกไม้ท่ีสวยมีหลากสี บานในป่าดินชื้นในแถบร้อน เป็นพืช

ประเภทกาฝากกล้วยไม้มีใบหนา เหนียว รูปใบยาวรี ก้านอวบ ลักษณะทั่วไปใน

แต่ละดอกเหมือนกันคือ กลีบดอกสามกลีบ กลีบดอกกลีบหนึ่งเรียกว่า “ปาก” ซ่ึงมี

กลีบใหญ่กว่ากลีบอื่น เมื่อดอกบานกลีบ “ปาก” จะเป็นส่วนที่อยู่ต�่าสุดของดอก

ใช้เป็นที่ส�าหรับแมลงที่มาขนถ่ายละอองเกสร ดอกกล้วยไม้มีขนาด รูปร่าง สีกลิ่น 

ฤดูที่บานแตกต่างกัน ตามปกติแล้วการผสมละอองเกสรระหว่างกล้วยไม้สองชนิด

จะไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่มนุษย์ได้ผสมกล้วยไม้ต่างพันธุ์สวยๆ ขึ้นมา
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 กล้วยไม้บางชนิดขึ้นบนดิน เช่น รองเท้านารี

 กล้วยไม้ป่าของไทยมหีลายชนดิและเป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลาย มดีอกหอม ออกดอก

ปีละครั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงพฤษภาคม

 กล ้วยไม ้ป ่าอาศัยเกาะต ้นไม ้อื่นๆ ในประเทศไทยมีราว 100 สกุล 

ราว 1,000 ชนิด

 สายน�้าผึ้ง เป็นดอกไม้ท่ีพบในดินแดนระหว่างบริเวณภูเขาหิมาลัย จนถึง

อินโดนีเซีย ล�าต้นเป็นไม้เลื้อย สีน�้าตาลเข้ม ในด้านบนสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีอ่อนและ        

มขีนละเอียด ดอกจะออกมาเป็นช่อยาวประมาณ 5-10 ซม. มกีลิน่หอมสขีาว กลบีดอก

จะม้วนปลายเล็กน้อย ลักษณะเป็นรูปล้อหรือกรวย บางชนิดเปลี่ยนสีขาวเป็นสีเหลือง

ขณะทีบ่านอยู ่ดอกมนี�า้หวานเป็นทีช่ืน่ชอบของแมลง ผลเป็นเนือ้มเีมล็ดแข็งเมล็ดเดียว 

หรือเป็นพวงหลายเมล็ด เป็นอาหารของนกป่าดอกสายน�้าผึ้งมีประมาณ ๒๗๕ ชนิด

3. ชีวิตของนก

 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีเกิดและตาย นกก็เช่นเดียวกันทุกปีต้องมีช่วงเวลา

ในการผสมพันธุ ์ซึ่งตรงกับช่วงปลายฤดูหนาวก่อนถึงฤดูหนาวอวัยวะสืบพันธุ ์

เกดิการเปลีย่นแปลงมากท่ีสดุภายใต้การควบคมุของฮอร์โมนทีห่ล่ังมาจากต่อมใต้สมอง

ส่วนหน้า อัณฑะของนกอาจมีขนาดใหญ่กว่าในช่วงฤดูหนาวหลายเท่า เป็นสัญลักษณ์

บอกว่าช่วงเวลาผสมพันธุ์ก�าลังใกล้เข้ามาแล้ว

 เม่ือเวลาสร้างรงัใกล้เข้ามานกตวัผูจ้ะเป็นผูเ้ลอืกอาณาจกัรของตนเอง โดยบนิ

วนไปมาอยู่ตรงบริเวณยอดพุ่มไม้ท่ีมันเลือกแล้ว และส่งเสียงร้องท้าทายและประกาศ

ความเป็นเจ้าของนกแต่ละชนิดสร้างรังของมันในขั้นต้นมันจะใช้เท้าเหยียบเส้นหญ้า

ให้ตดิแน่นอยูก่บักิง่ไม้ ในขณะเดยีวกนัจะใช้จะงอยปากผูกปมเชอืกหรือท�าให้เส้นหญ้า

พันกันไปมา รังที่เริ่มสร้างนี้จะถักด้วยหญ้า เป็นรูปวงแหวนห้อยลงมาจากกิ่งไม้หรือ

ใบไม้ จากนั้นจะใช้ปากสานเส้นหญ้าให้ยาวต่อไปจนรังมีรูปร่างเป็นทรงกลมข้างใน

เป็นโพรงมีขนาดโตกว่าตัวนกเพียงเล็กน้อย รังหนึ่งต้องใช้เส้นหญ้ามาประสานกัน

ประมาณ 300 เส้น ภายในรังมีบางบริเวณใช้ส�าหรับเก็บไข่ คือ ส่วนที่ยื่นเป็นกระพุ้ง

เพื่อกันมิให้ไข่ตกลงจากจากรัง



- วิชา นักธรรมชาติวิทยา -

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่8

 การวางไข่ของนกจะมีจ�านวนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอายุขัยโดยเฉลี่ยของนก 

ถ้านกอายุยืนจะมีอันตรายน้อยกว่าจะไข่ จ�านวนน้อยเพียง 1-2 ฟอง นกเป็ดน�้าวางไข่

แต่ละครั้งจ�านวนมาก อาจถึง 12-15 ฟอง

 ไข่นกที่เล็กที่สุดคือ ไข่นกฮัมมิงเบิร์ด มีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว

 ไข ่นกที่ ใหญ ่ที่สุดที่ยั งมีชีวิตอยู ่ ในป ัจจุบัน คือ ไข ่นกกระจอกเทศ  

ความยาวไข่ประมาณ 5-7 นิ้ว และมีเปลือกหนามาก ใช้เวลาในการต้มไข่ให้สุก

อย่างน้อยนานถึง 40 นาที

 เมือ่ไข่แล้วแม่นกจะกกไข่ ถ้าบางชนดิพ่อนกจะช่วยกกไข่ด้วยการฟักไข่ของนก 

อาจใช้เวลาไม่เท่ากัน อาจเพียง 11 นาที หรือมากกว่าอีกหลายเท่าก็ได้ กระบวนการ

เจริญเติบโตของไข่นกคล้ายคลึงกัน ลูกนกจะเจาะเปลือกไข่ให้แตก ดิ้นรน จนออกมา

จากเปลอืกไข่ได้แล้วมันจะช่วยตวัเองไม่ได้ ยงัไม่ลมืตาไม่มขีนปกคลมุตวั มคีวามสามารถ

เพียงเล็กน้อยแค่อ้าปากคอยรับอาหารและขับถ่ายของเสีย

 ตลอดเวลาที่หาอาหารมาเลี้ยงลูก พ่อแม่นกยังดูแลเอาใจใส่ลูกของมัน

อย่างระมัดระวัง เลี้ยงดู สอนให้บิน รวมทั้งสอนให้รู้จักหาอาหารกินเอง

 เจมส์ ฟีชเชอร์ นกัปักษวิีทยาชาวองักฤษได้ประมาณว่ามนีกในโลกนีป้ระมาณ 

100 พันล้านตัว

นกในประเทศไทยที่พบเห็นได้บ่อยและเป็นที่รู้จักดีได้แก่

 นกกางเขน เป็นนกขนาดค่อนข้างเล็กท�ารังตามต้นไม้ ในสวนและป่าโปร่ง 

ขนตวัด�า ท้องขาว ขยบัตวั ยกหางว่องไว สง่างาม ร้องเสยีงหวานเจ้ือยแจ้ว มท่ีวงท�านอง

ต่างๆ กันเหมือนได้ฟังเพลง อาหาร คือ แมลงและหนอน ชอบเล่นน�้า สถานที่พบเห็น

ได้ทั่วไปทุกภาค

 นกชาปีไหน  เป็นนกขนาดกลาง มีขนาดใหญ่กว่านกพิราบ สีขนทั่วไปสีเขียว

ปนทอง ขนปลายปีกทั้งสองข้างสีด�าแกมน�้าเงิน บริเวณรอบคอมีขนยาวปกคลุมมาถึง

กึ่งกลางคอกับอก ขนด้านใต้ท้องและล�าตัวสีเท่าปนด�าออกหากินเป็นฝูงเล็กๆ ไม่ชอบ

เกาะอยู่ตามต้นไม้ หาอาหารบนพื้นดินเหมือนนกพิราบ อาหารคือ หนอนและแมลง 

วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง พบมากตามเกาะแก่งในทะเลทางภาคใต้ของประเทศ

 นกเค้าแมว เป็นนกล่าเหยื่อที่ออกหากินกลางคืน มีตาแหลมคมและมีหู
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ที่รับฟังได้อย่างวิเศษ มันสามารถล่าหนูและสัตว์อื่นได้ง่ายเวลากลางคืน มีขนอ่อน

นุ่มมากจึงบินได้อย่างเงียบ แม้เสียงที่เบาที่สุดบนพื้นดินมันก็รับฟังได้ดี และสัตว์อื่น

จะไม่ได้ยินเสียงมันเลยเมื่อมันจู่โจมเข้าล่าในเวลากลางวัน นกเค้าแมวจะเกาะอยู่

ตามต้นไม้หรือตามตึกร้าง เราจึงไม่ค่อยเห็นมันนอกจากพบร่องรอยของมันที่ได้

จับเหยื่อกินและถ่มเศษขนท้ิงเอาไว้ นกเค้าแมวส่วนมากสร้างอยู่ตามต้นไม้ อาหาร

ของมันคือ สัตว์เล็กๆ เช่น งู

 นกแก้ว เป็นนกขนาดเล็ก – ขนาดใหญ่ อาศัยในป่าเขตร้อนของโลก นกแก้ว

จะมีจะงอยปากแหลมคมงุ้มเป็นขอ คนน�ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงหลายร้อยปีมาแล้ว 

นกแก้วมีขนสวยหลายสีสลับกัน นกแก้วขนาดใหญ่ในอเมริกาใต้ เช่น มาร์คอ อเมซอน 

โลริกีต มีขนสีสวยสด ส่วนนกแก้วในออสเตรเลียมีขนาดเล็กและอยู่กันเป็นฝูง มันกิน

เมล็ดพืชเป็นอาหาร

 เราสามารถฝึกนกแก้วให้พดูได้เป็นค�า เป็นประโยค แต่มนักไ็ม่เข้าใจความหมาย 

โดยมันเลียนแบบเสียงและลีลาให้เหมือนมนุษย์พูดเท่านั้นเอง

 นกเขา เป็นนกขนาดค่อนข้างเล็ก คนนิยมเลี้ยงไว้ดูเล่นและฟังเสียงร้อง (ขัน) 

นกเขาหลวงมีขนรอบคอด้านหลังมีแถบด�า จุดขาว อกขาว ส่วนนกเขาชวาขนด้านหลัง

ตลอดตัวเป็นลายด�าสลับขาว นกเขาวางไข่ปีละ 2-3 ครั้ง มันท�ารังบนต้นไม้ รองด้วย

ใบหญ้านุ่มๆ ทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันท�ารังและเลี้ยงลูก นกเขากินเมล็ดธัญพืช 

เมล็ดหญ้า และผลไม้เป็นอาหาร

 ในปัจจุบันนี้ นกเขาชวาเป็นท่ีนิยมเลี้ยงโดยเฉพาะทางภาคใต้ นกเขา

มีหลายชนิด เช่น นกเขาไฟ นกเขาชวา นกเขาหลวง นกเขาแขก นกเขาเปล้า

4. ผีเสื้อ

 ผีเสื้อ ผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อบินเร็วเป็นแมลงที่มีปีก 2 คู่ ปีกมีเส้นปีก

ไม่มากนกั ปีกและล�าตวัปกคลมุด้วยขนรายหรอืเกลด็เลก็ๆ ซ่ึงเมือ่ถกูติดมอืจะมลัีกษณะ

เหมือนแป้ง

 ผีเสื้อมีสีสันสดใส หนวดยาวเรียวและมีปุ่มตรงปลาย มีปีกใหญ่ติดกันอยู่

บนหลัง ใช้ชีวิตรอบๆ ดอกไม้ดูดน�้าหวานจากดอกไม้และของเหลวอื่นๆ โดยใช้งวงยาว
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ซ่ึงมันจะม้วนเก็บเป็นวง เมื่อไม่ได้ใช้ หนอนผีเสื้อเป็นศัตรูของพืช มันจะกัดกินพืช

ด้วยเขี้ยวส�าหรับเคี้ยว สามารถสร้างใยไหมและจะเข้าดักแก้ในรังไหมหรือรังใบไม้

 การจ�าแนกผีเสื้อจะจ�าแนกโดยสังเกตสี รูปปีก และขนาดตัวอย่าง ผีเสื้อปีก

เหลือง มีขนาดกลาง ปีกสีขาว เหลือง และส้ม เส้นปีกและขอบปีสีด�า มีไข่ยาวและเป็น

คลื่น หนอนผีเสื้อชนิดนี้มีสีเขียว ผอมยาว ดักแด้มีสีเขียวหุ้มด้วยใย ตัวเต็มวัยมี 6 ขา

 ผีเสื้อที่เราเห็นส่วนมากจะเป็นผีเสื้อขาพู่กัน ผีเส้ือหางแฉก ผีเส้ือนก ผีเส้ือ

จักรพรรดสิม่ีวง (ผเีสือ้ประจ�าชาตขิองญีปุ่่น) ผเีสือ้ยายจาด (แพร่หลายในเอเชยีอาคเนย์) 

ผีเสื้อเปอร์ฟิกซ์ลีซี (รูปร่างคล้ายต่อมีลายด�าและเหลืองสลับกัน) ผีเสื้อเหยี่ยว 

ผีเสื้อสลอท ผีเสื้อหัวสุนัข

 ขั้นตอนการเจริญเติบโตของหนอนผีเสื้อ เมื่อตัวแก่ไข่ทิ้งไว้บนที่ที่อยู่ใกล้สิ่งที่

เป็นอาหาร เมื่อไข่กลายเป็นตัวหนอนจะกินอาหารตลอดจะลาจนถึงเวลาสิ้นสุด 

หยุดกินเมื่อตัวหนอนเข้าดักแด้ เมื่อครบก�าหนดดักแด้จะหลุดออกและเป็นผีเสื้อตัวแก่ 

วงจรชีวิตมี 4 ขั้นตอน อาหารของผีเสื้อ คือ น�้าหวานจากเกสรดอกไม้

5. แมลง

 ด้วง อาศัยอยู่ตามท่ีต่างๆ มันมีโครงสร้างตัวท่ีหนาและแข็ง หรือเรียกว่า

แมลงปีกแข็ง จะมปีีกหน้าแขง็เป็นมนั ปีกหน้านีจ้ะคลมุล�าตวัเกอืบทัง้หมด เพือ่ป้องกนั

ปีกหลกัซึง่บอบบางไม่ให้ฉกีขาด แมลงปีกแข็งมปีระมาณ 250,000 ชนดิ ด้วงมปีีกกว้าง

มันกระพือปีกค่อนข้างช้า ถ้ามันบินเร็วจะได้ยินเสียงดังหึ่งๆ ด้วงจะบินเป็นเส้นตรง 

มันจะชนสิ่งขวางหน้า เมื่ออยู่เฉยๆ มันจะเก็บปีกเรียบร้อย ภายใต้ปีกใหญ่ท่ีแข็งแรง 

การพับปีกของมันมีแบบแผน

 ด้วงบางชนิดมีเขา งวงปากยาวและมีลายกระ มันอาจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ 

สีมัวๆ หรือสดใส ขาของมันใช้ว่ายน�้า ขุด หรือกระโดดได้ บางชนิดเป็นตัวท�าลาย 

ด้วงทุกชนิดต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์ วงจรชีวิตคล้ายคลึงกัน

 ด้วงกนิพชืเป็นอาหาร นอกจากนัน้ยงักนิแมลงอืน่ เชือ้ราและสิง่ทีเ่น่าเป่ือยด้วย 

ด้วงหลายชนิด บางชนิดท�าลายพืชผักเศรษฐกิจ เช่น ด้วงญี่ปุ่น หนอนกระทู้อ้อย 

หนอนด้วงจูน หนอนด้วงเจาะต้นแอปเปิ ้ล มอดกินเมล็ดพืช มอดข้าวเปลือก 
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ด้วงเจาะสมอฝ้าย มอดแป้ง

 ด้วงกินใบไม้มักจะปรับตัวได้ดี เพราะขาของมันสามารถจับและปล่อยใบไม้

ได้อย่างรวดเร็ว ที่เป็นได้เช่นนี้เพราะการผสมผสานระหว่างตะขอและขนแข็งๆ ซึ่งอยู่

ตรงปลายขาของมัน

 ด้วงมีหลายชนิด เช่น ด้วงกวาง ด้วงรา ด้วงหนวดยาว ด้วงเขี้ยวกาง ด้วงใน 

ด้วงเต่าแตง ด้วงดีด ด้วงเต่าทอง ด้วงใบมรกตเล็ก ด้วงหนอนใบไม้ ด้วงจมูกเลือด 

ด้วงน�้ามัน ด้วงรวงข้าว ด้วยไฟ ด้วงดิน ด้วงเสือ หิ่งห้อย ด้วงก้นกระดก ด้วงกระดก 

ด้วงสี่ตา ด้วงดิ่ง ฯลฯ

 ผึ้ง  ผ้ึงอาศัยอยู่ในรังขนาดใหญ่ เรียกว่า รังผึ้ง ในรังผึ้งประกอบด้วย 

นางพญาผึ้งซึ่งท�าหน้าที่ออกไข่ทั้งหมด และมีผึ้งตัวผู้หลายร้อยตัว ผึ้งงานหลายพันตัว

ช่วยกนัดแูลรงั สร้างรงั และเลีย้งลกูอ่อน นอกจากนัน้ยงัออกจากรังไปหาน�า้หวานและ

เกสรดอกไม้ ซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นน�้าผึ้ง เมื่อถึงเวลาหนึ่ง นางพญาผ้ึงจะบินออก

จากรังพร้อมด้วยผึ้งงานเพื่อหาที่สร้างรังใหม่

 ผึ้งมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ผึ้งชอบละอองเกสรมาก มันขนละอองเกสรกลับไป

ยังรังด้วยวิธีนี้ ผึ้งจึงท�าหน้าที่ช่วยถ่ายละออกเกสรให้พืชด้วย

 ตั้กแตน  ตั้กแตนหนวดสั้นใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู ่ตามล�าพัง แบบเดียวกับ

ตัก้แตนต�าข้าว และพวกจิง้หรดี แต่เมือ่ถึงเวลาหนึง่มนัจะรวมกนัเข้าเป็นฝงูขนาดมหมึา

เป็นตั้กแตนนับล้านๆ ตัวแล้วเริ่มบินไปตามกระแสลม มันจะพากันกัดกินใบของพืชผล 

ณ ที่นั้นจนเกลี้ยงโกร๋นหมด ตั้กแตนมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุด

 ตั๊กแตนก่ิงไม ้และตั๊กแตนใบไม ้  สามารถเลียนแบบส ่วนของต ้นไม ้

ได้อย่างแนบเนียนมาก จนกระท่ังเราจะเห็นมันก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนไหว โตเต็มวัย

ปีกของมันจะมีสีเข้มขึ้น

 ตั๊กแตนต�าข้าวมีล�าตัวสีเขียว ขาหน้าของมันจะงออยู่ตลอดเวลา หัวของมันมี

ตาใหญ่ยื่นออกมาทางด้านข้างของหัว ท�าให้มันเห็นภาพไกลได้ชัดเจน และกะระยะได้

ถกูต้องเม่ือเข้าใกล้เหยือ่มนัจะโยกตวัไปข้างหน้าและข้างหลงัเพือ่ให้ดคูล้ายดอกไม้หรอื

ใบไม้ท่ีปลวิตามลม แล้วจะหันคอไปหาเหยือ่และใช้ขาหน้าทีม่รีปูร่างคล้ายเคยีวทีม่ขีอบ

เป็นซี่หนีบไว้ทันที การผสมพันธุ์ ตัวเมียจะกินตัวผู้ที่มีขนาดเล็กกว่า การที่ต้องกิน
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ส่วนหัวของตัวผู้เพื่อท�าให้ตัวผู้จะสามารถท�าการผสมพันธ์ุได้

6. สัตว์ป่า (พื้นเมือง)

 ในประเทศไทยสัตว์ป่าพื้นเมืองมีจ�านวนมากมายหลายชนิดแต่บางชนิด

ก็ได้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย สัตว์ป่าที่พอจะพบได้บ้าง เช่น

 หมูป่า ลักษณะคล้ายหมูบ้าน มีเขี้ยวและจมูกกลม เขี้ยวทั้ง ๒ ข้างของ 

ขากรรไกร โตขึ้นตรง หมู่ป่ามี ๔ นิ้วบนเท้าหน้า และ มี ๓ – ๔ นิ้ว บนเท้าหลังอาศัย

อยู่ป่าโปรง  หมูป่าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วและต่อสู้เก่งเมื่อตกใจหรือเมื่อมีอันตราย

 กวาง เป็นสตัว์ป่าขนาดใหญ่มลีกัษณะเด่นคอืเขา มหีลายชนดิบางชนดิเขาแตก

ออกเป็นกิ่งแขนง บางชนิดเป็นเขาเดียว ข้างละ ๑ เขา ท่ีมีเขาเป็นกิ่งแขนง ได้แก่ 

กวางดาว กวางป่า และเนื้อทราย ที่มีเขาข้างละ ๑ เขา คือ เลียงผา อีเก้ง และเนื้อสมัน

 สีของกวางเปลี่ยนตามฤดูกาลและสิ่งแวดล้อม  กวางในทุ่งหญ้าสีอ่อนกว่า

กวางป่า

 อาหารของกวางคือ ยอดไม้ใบหญ้า และผลไม้นอกจากจะอยู่ในพวกเดียวกัน 

กวางยังอยู่รวมกับสัตว์อื่นที่ไม่เป็นศัตรูได้ เช่น วัวและลิง สัตว์ที่เป็นศัตรูของกวางคือ

เสือ สิงโต หมาป่า สุนัขจิ้งจอก และท่ีส�าคัญคือ คนล่าสัตว์ เพื่อเอาเนื้อ เขา และ

เพื่อความสนุกสนาน

 กระต่ายป่า อาศัยอยู ่ ในทุ ่งหญ้าและป่าละเมาะ กัดกินต ้นพืชและ

ท�าลายพืชผล กระต่ายขุดโพรงอยู่ ลูกอ่อนเกิดใหม่นัยน์ตาเปิดและตัวมีขนปกคลุม 

มฟัีนหน้าบน 4 ซี ่เรยีงอยู ่2 แถว แถวหน้า 2 ซีใ่หญ่ ส่วนแถวหลงัอยูด้่านในเป็นซีเ่ลก็ๆ 

อีก 2 ซ่ี ซึง่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย ฟันหน้าจะโตขึน้เรือ่ยๆ และมเีคลือบฟันทกุด้าน เพดาน

ปากบนขากรรไกรบนกว้างกว่ากระต่ายบ้าน มีหางสั้น

 ง ู เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีแขนขา หนังตา หูส่วนนอกหรือกระดูกส่วนนอก

ล�าตัวเป็นเกล็ด และลอกคราบปีละครั้ง ล�าตัวประกอบด้วยซี่โครงและกระดูกสันหลัง 

งูตัวใหญ่จะมีกระดูกสันหลังถึง 400 ชิ้น งูเคลื่อนที่โดยดันตัวไปข้างหน้าแบบ

ลูกคลื่นซัดเป็นระลอก หรือใช้เกล็ดท่ีท้องดันตัวเคล่ือนออกไปข้างหน้า งูทุกชนิด

ว่ายน�้าได้ มีฟันซึ่งเฉเอียงไปข้างหลัง  งูพิษมีเขี้ยวซึ่งสะสมพิษอยู่ข้างใน ลิ้นของงูแคบ
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และเป็นแฉกตรงปลาย และงูได้กลิ่นผ่านทางลิ้น งูไม่เคี้ยวเหยื่อแต่จะใช้วิธีกลืนทั้งตัว 

งูทุกชนิดกินเนื้อเป็นอาหาร

7. เฟิน

 ถ้าเราพลิกใบเฟินบางชนิดดูข้างใต้ใบจะเห็นปุ ่มเล็กๆ อยู ่ท่ัวไป นั่นคือ 

อับสปอร์  สปอร์คือ เซลล์เล็กนิดเดียวมีผนังหนา ซึ่งช่วยกันไม่ให้แห้ง ท�าหน้าที่เหมือน

เมล็ดคือ เป็นตัวสืบพันธุ์ของพืช พืชหลายชนิดสืบพันธุ์โดยสปอร์เรียกว่า สปอโรไฟท์ 

เฟินก็เป็นสปอโรไฟท์ชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีวงจรชีวิต คือ เมื่ออับสปอร์ใต้ใบสุกจะแตกออก

ปล่อยสปอร์กระจายไปตามสายลมเมื่อตกลงท่ีท่ีมีอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่าง

ท่ีเหมาะสมก็จะเกิดเป็นพืชขึ้นมา แต่จะเป็นพืชประเภทแกนมีโทไฟต์ ซึ่งผลิต

สเปอร์มผู้และไข่สเปิร์มผู้จะอาศัยน�้าพาไปผสมกับไข่แล้วก็จะเกิดเป็นพืชสปอร์โรไฟท์

กลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครบวงจร เฟินมีหลายชนิด เช่น เฟินลิ้นมังกร เฟินก้านด�า เฟิน

ลิ้นงู เฟินขนนก เฟินทอง ทางภาคเหนือเรียกเฟินทุกชนิดว่ากูด เพราะมีใบคล้ายผักกูด 

เป็นไม้ใช้ประดับ

8. หญ้า

 หญ้า เป็นพชืท่ีส�าคญัท่ีสดุ เพราะต้นข้าว ต้นไผ่ ฯลฯ จัดเป็นพชืในตระกลูหญ้า

ด้วยเช่นกัน พืชตระกูลหญ้าจัดเป็นเพื่อเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ ล�าตันของหญ้ามักเป็นทรง

กระบอกกลวงยาว เว้นตรงข้อต่อที่มีใบอยู ่ มีดอกเป็นช่อและผสมละอองเกสร

โดยอาศยัลม บางทีด่อกกไ็ม่เป็นดอกอย่างทีเ่ราคดิ กลุม่เกสรตวัเมยีจะเป็นเส้นไหมโผล่

ออกมาจากส่วนยอดของแต่ละช่อ ส่วนใบนั้นโดยทั่วไปมีลักษณะยาวและแคบ มีกาบ

ที่ฐานหุ้มล�าต้นอยู่  ใบเป็นแบบเรียงสลับ ผลมีลักษณะคล้ายเมล็ดพืชในตระกูลหญ้า

ที่เราพบเห็นเสมอ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวเจ้า ข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวโอ้ต อ้อย  ไผ่ 

ลูกเดือย

9. ชีวิตตามชายทะเล

 สัตว์ตามชายทะเลมีชีวิตความเป็นอยู่อีกแบบหนึ่ง  ไม่ใช่สัตว์บกและไม่ใช่

สตัว์น�า้ เนือ่งจากชายทะเลเป็นบรเิวณทีน่�า้ทะเลขึน้ถงึและลดลง คือ ขึน้ๆ ลงๆ เช่นนัน้
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ทุกวัน สัตว์จึงคุ้นเคยกับการที่จะมีชีวิตอยู่บนพื้นที่ที่ไม่มีน�้า เฉพาะช่วงที่น�้าทะเล

ลดเท่านั้นเอง หากมันขาดน�้าเป็นเวลานานเกินกว่าระยะที่กล่าวนี้ ส่วนมากจะทน

ไม่ได้และมเีพยีงไม่กีช่นดิเท่านัน้ทีจ่ะรอดชวีติอยูไ่ด้ สตัว์เหล่านี ้ได้แก่ หอยต่างๆ ฟองน�า้ 

เพรียง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก หอยโข่งทะเล ฯลฯ

 ปลาดาว (Star Fish) มแีต่แขนเป็นส่วนใหญ่ มห้ีาแขน บางชนิดอาจมมีากกว่า 

อาหารชอบกินหอยกาบ หอยฝาชี ปลาและสัตว์เล็กๆ ถ้าเราตัดแขนปลาดาวโดยให้มี

ส่วนหนึง่ของล�าตัวตดิไปด้วยมนัสามารถเจรญิเติบโตเป็นปลาดาวตวัใหม่ได้อกี และส่วน

ที่เหลือยังมีชีวิตอยู่ก็จะสร้างแขนขึ้นใหม่ได้อีกทีหลังจากนั้นไม่นาน

 หอยเม่น (Sea Urchins) เป็นสัตว์ตัวกลมมีเปลือกบางๆ ที่ท�าด้วยหินปูน

หุ้มล�าตัวอยู่ใต้ผิวหนังทั่วทั้งตัวมีหนามแหลมที่เคลื่อนไหวได้ ระหว่างหนามมีท่อดูด

อาหารหรือมีตีนเป็นหลอดเล็กๆ บางชนิดใช้หลอดเดิน บางชนิดใช้หนามเดิน หอยเม่น

ส่วนมากดูดสาหร่ายกิน

 ปะการัง (Coral) เป็นสัตว์ขนาดเล็กมีล�าตัวกลมอ่อนนิ่ม มีแขนและหนวด

ท่ีใช้ต่อยให้เจบ็ปวดได้ ร่างกายปกคลมุด้วยโครงแขง็ ท�าด้วยหนิปนูนานๆ เข้าโครงแขง็

ของปะการังเป็นจ�านวนมากเชื่อมติดตัวกัน เกิดเป็นกิ่งก้านปะการังมองดูคล้ายต้นไม้ 

ผ่านไปหลายปีโครงแข็งปะการังที่เชื่อมต่อกันเกิดจากปะการังเป็นจ�านวนล้านได้

ก่อให้เกิดแนวหินปะการัง

 ปู กุ้ง เป็นสัตว์ที่มีเปลือกหุ้มแข็ง มีขาห้าคู่ใช้ส�าหรับเดินและว่ายน�้าเสียสี่คู่ 

ส่วนขาคู่หน้ามีก้ามใหญ่ใช้ส�าหรับต่อสู้และจับอาหาร

 ป ูกินสัตว์เล็กๆ และปลาที่ตายแล้วเป็นอาหาร มันใช้ก้ามใหญ่ฉีกอาหาร

 กุ้ง  มีรูปร่างต่างจากปู มันมีส่วนท้องยาว ใต้ท้องมีขาส�าหรับว่ายน�้าหลายคู่ 

กุ้งทะเล กินสัตว์เล็กๆ และปลาที่ตายเป็นอาหารเช่นกัน

10. ชีวิตในสระ

 ตามสระที่น�้าไหลไม่รุนแรงนัก เราจะพบตัวอ่อนของแมลงหลายชนิด เช่น 

ตัวอ่อนแมลงปอ แมลงชีปะขาว แมลงหนอนปลอกน�้า แต่เมื่อโตเต็มวัยจะข้ึนมาจาก

สระ แมลงปีกแข็งและมวนหลายชนิดที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสระมันจะมีฟองอากาศ
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เล็กๆ อยู ่ใต ้ป ีกเพื่อช ่วยหายใจ  มันว ่ายน�้าด ้วยขาทั้งสองข้างแบบเดียวกับ

การตกีรรเชยีงเรอื บางชนดิกใ็ช้หลงัไถลลืน่ไป บางชนดิเคลือ่นทีแ่บบสะเกต็บนน�า้แขง็ 

บางชนิดหมุนวนแบบลูกฟุตบอล

 แมลงในสระที่พบเห็นกันทั่วไป ได้แก่ จิ้งหรีดน�้า จิงโจ้น�้า มวน - วน ด้วงน�้า 

(ด้วงตับเต่า) ตัวอ่อนของแมลงปอ มวนแมลงป่องน�้า ตัวอ่อนของแมลงหนอนปลอกน�้า 

ตัวอ่อนของชีปะขาว ด้วงดี

11. หิน

การแบ่งหินธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ

 1. หินเนื้อแข็ง คือ หินที่แข็งตัวจาก “สารร้อนหลอมเหลว” เป็นหินที่เกิดจาก

ความร้อนและความดันสูง ซึ่งอยู่ลึกมากในเปลือกโลก ซึ่งเรียกว่า แมกมา เมื่อแมกมา

ถกูแรงดนัขึน้สูผ่วิโลกหรอืชัน้เปลอืกโลกตืน้ๆ แล้วเยน็ตวัและแข็งตัว กลายเป็นหนิอคันี 

ถ้าแข็งตัวใต้ผิวโลกเรียกหินพลูโทนิก

 หินแปร เกิดขึ้นเมื่อหินที่มีอยู่เดิมถูกแรงบีบ โดยการเคลื่อนตัวของโลก ท�าให้

เกิดสารประกอบทางเคมีและแร่ชนิดใหม่ข้ึน อาจจะหนักหรือเบากว่าเดิมได้ เนื้อหิน

แปรสภาพเกิดเป็นหินชนิดใหม่ในระยะเวลาอันสั้น เรียกว่า หินแปร

 หนิทัง้สองชนดินี ้ส่วนใหญ่เกดิใต้ผวิโลกในความลกึมากๆ จนเราไม่สามารถจะ

สังเกตเห็นได้ แต่มักจะค่อยๆ ปรากฏให้เห็นบนผิวโลกได้เมื่อหินเก่าแก่นับล้านปี และ

หินที่อยู่เบื้องบนถูกกัดกร่อนออกไป

 2. หนิเนือ้อ่อน เมือ่หนิโผล่อยูเ่หนอืผวิโลก ถกูน�า้ค้างแขง็ ลม และน�า้ฝนท�าลาย 

ก่อให้เกิดการแตกตัวอย่างช้าๆ เศษหินที่แตกหลุดก็จะถูกสายน�้าล�าธารพัดพาไปเป็น

ระยะทางไกลๆ ผวิหินกค่็อยๆ เกลีย้งเกลาจนกลมมนในท่ีสดุ เมือ่ถกูชะลงชายหาดหรอื

ก้นทะเลจึงกลายเป็นตะกอนทรายและโคลนตม ทับถมกันชั้นแล้วชั้นเล่าในที่สุดก็จะ

กลายเป็นชั้นหนาของหินตะกอน หรอืหนิชัน้ ต่อมาถกูแรงดนัท�าให้เกิดการคดโค้งหรอื

เกิดรอยเลื่อนปรากฏในเทือกเขา กระบวนการนี้บางครั้งมีมวลหินอัคนีผ่านและท�าให้

หินบางส่วนเปลี่ยนเป็นหินแปร
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 หินตะกอน บางชนิดมีลักษณะเป็นชั้นๆ ซึ่งสามารถเห็นเป็นชั้นทรายหรือชั้น

ดนิเหนยีวได้ แต่บางชนิดกไ็ม่มลีกัษณะเป็นชัน้ ซึง่ท�าให้เข้าใจผดิเป็นหนิอคันไีด้ หนิตะกอน

เรยีกชือ่ตามส่วนประกอบของหนิ เช่น หนิกรวดมน หนิทราย หนิดนิดาน ส่วนหนิทีเ่กิด

จากซากพืช ซากสัตว์ คือ หินปูน

12. ซากสัตว์และต้นไม้ที่กลายเป็นหิน

 ซากสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดไม่จ�าเป็นต้องกลายเป็นหิน ตามปกติซากสัตว์หรือ

พืชที่สูญพันธ์ุแล้ว สามารถบอกถึงธรณีวิทยาในอดีตได้  ซากบางชนิดคงสภาพเกือบ

สมบูรณ์ บางชนิดเหลือเพียงรูปรอยหรือร่องรอยจากซากเท่านั้นซากสัตว์และพืช

สนันษิฐานได้ว่าประมาณ ๒๕๐ ล้านปีมาแล้วทวปีทกุทวปีเชือ่ตดิกนัเป็นทวปีใหญ่เพยีง

ทวีปเดียว เพราะพบซากพืชลักษณะคล้ายเฟินและซากสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่

บนบกในหินและอยู่ห่างไกลกันมาก เช่นทวีปแอฟริกา  อินเดีย และอเมริกาใต้

 ต้นไม้ที่กลายเป็นหินน้ันเกิดจากการแทนท่ีทางเคมี โดยเซลล์ต้นไม้ถูกแทนที่

โดยซลิกิา เมือ่ทบัถมกันนานเข้าเซลล์ท่ีถูกแทนท่ีจึงกลายเป็นหิน โดยยงัคงลกัษณะเดิม 

คือต้นไม้ที่กลายเป็นหิน
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ตัวอย่างแบบทดสอบ

ค
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แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

 1. มีความรู้ในเรื่องต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มโดยใช้สมุดปูม

 2. สามารถบอกชื่อดอกไม้ป่าและลักษณะไม่น้อยกว่า 2 ชนิด

 3. สามารถบอกชื่อและลักษณะนกในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 5 ชนิด

 4. สามารถอธิบายวงจรของผีเสื้อหรือแมลงอย่างใดอย่างหนึ่งได้

 5. สามารถบอกชื่อสัตว์ป่าพื้นเมืองไม่น้อยกว่า 2 ชนิดในแบบฟอร์ม

    (ดังแนบ)

 6. อธิบายเรื่องต้นเฟินหรือหญ้าชนิดต่างๆพอสังเขป

 7. สามารถบอกได้ว่าสิ่งมีชีวิตตามชายทะเลหรือในสระอย่างใดอย่างหนึ่ง

 8. สามารถอธิบายซากสัตว์หรือต้นไม้ที่กลายเป็นหินได้

 9. จัดให้มีการอภิปรายโดยให้ลูกเสือเป็นผู้ด�าเนินการตามงานที่ท�า
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ตัวอย่างใบบันทึกการท�าสมุดปูม

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

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วิชานักธรรมชาติวิทยา ( ภาคปฏิบัติ)

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

 ตารางสังเกตและบันทึกการเจริญเติบโตของ..................................................

เริ่มตั้งแต่เก็บตัวอย่าง สะสมจนมาถึงระยะเวลา...................................(เดือน/สัปดาห์) 

การบันทึกการเจริญเติบโตของ.....................................................................................

วัน/เดือน/ปี

ที่ปฏิบัติ

งานปฏิบัติ การเจริญเติบโต หมายเหตุ

ผู้บันทึก..................................................

หมู่..........................กอง.........................
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ดอกไม้ป่า

ล�าดับที่ ชื่อดอกไม้ป่า ลักษณะของดอกไม้ป่า

1.

2.

3.

4.
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ตารางและรายละเอียด สัตว์ป่า (พื้นเมือง)
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ตารางและรายละเอียด หิน ซากสัตว์ ต้นไม้ที่กลายเป็นหิน
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ลัก
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แบบทดสอบภาคทฤษฎี

จงวงกลมล้อมรอบหัวข้อค�าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1.เครื่องหมายวิชาพิเศษนักธรรมชาติวิทยา

 ก. รูปหมีแพนด้า

 ข. รูปดอกไม้

 ค. รูปต้นไม้

 ง. รูปใบไม้

2. ธรรมชาติหมายถึง

 ก. อากาศ น�้า ลม ดิน

 ข. สิ่งที่เกิดและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ

 ค. ป่าไม้  ภูเขา  แม่น�้า

 ง.  ผิดทุกข้อ

3. สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น

 ก. สัตว์และพืช

 ข. สัตว์และปลา

 ค. สัตว์และนก

 ง. มนุษย์และพืช

4. ต้นไม้ใหญ่มีล�าต้นเป็นลักษณะใด

 ก. มีล�าต้นสูงใหญ่

 ข. มีล�าต้นที่มีเปลือกหนา

 ค. มีล�าต้นเป็นไม้เนื้อแข็ง

 ง. มีล�าต้นที่มีกิ่ง ก้านดกหนา

5. ข้อใดคือชื่อต้นไม้ใหญ่

 ก. ต้นหางนกยูงไทย

 ข. ต้นประดู่

 ค. ต้นจ�าปา

 ง. ต้นทรงบาดาล
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6. เปลือกของต้นไม้ใหญ่บางประเภท

 ก. รักษาโรคบางชนิดได้

 ข. ต้องมีลักษณะใหญ่ แข็งแรงและเหนียว

 ค. สามารถปลอกเปลือกได้

 ง. ถูกทุกข้อ

7. ข้อใดคือประโยชน์ของไม้พุ่ม

 ก. เป็นไม้ประดับ

 ข. มีกลิ่นหอม

 ค. รักษาโรคบางชนิดได้

 ง. ถูกทุกข้อ

8. ไม้พุ่มที่น�ามาเป็นไม้ประดับควรมีคุณสมบัติ

 ก. ขึ้นง่ายโดยเร็ว

 ข. ออกดอกมาก

 ค. ทนแดดและสิ่งแวดล้อม

 ง. ถูกทุกข้อ

9. ดอกไม้ป่าได้แก่

 ก. ดอกมะม่วง

 ข. ดอกอุตพิด

 ค. ดอกกล้วยไม้

 ง. ดอกมะยม

10. นกมีช่วงเวลาในการผสมพันธุ์

 ก. ช่วงปลายฤดูฝน

 ข. ช่วงฤดูร้อน

 ค. ช่วงฤดูฝน

 ง. ช่วงฤดูหนาว
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11. การสร้างรังเป็นหน้าที่ของ

 ก. ผู้เลี้ยง

 ข. คาบตามธรรมชาติ

 ค. ถ�้าเล็กๆตามธรรมชาติ

 ง. นกตัวผู้

12. ไข่นกที่ใหญ่ที่สุดคือข้อใด

 ก. ไข่นกพิราบ

 ข. ไข่นกกระจอกเทศ

 ค. ไข่นกฮัมมิ่งเบิร์ด

 ง. ไข่นกฮูก

13. ไข่นกที่เล็กที่สุดคือข้อใด

 ก. ไข่นกพิราบ

 ข. ไข่นกกระจอกเทศ

 ค. ไข่นกฮัมมิ่งเบิร์ด

 ง. ไข่นกฮูก

14. นกที่วางไข่ครั้งละจ�านวนมาก ( ๑๒ – ๑๕ ฟอง) ได้แก่

 ก. นกกางเขน

 ข. นกเขา

 ค. นกแก้ว

 ง. นกเป็ดน�้า

15. รังของนกที่ดีที่สุดในโลก

 ก. นกกระจาบ

 ข. นกกระจอก

 ค. นกเอี้ยง

 ง. นกแก้ว
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16. รังนกท�าจากอะไร

 ก. ดินเหลว

 ข. เศษกิ่งไม้

 ค. เส้นหญ้ามาประสานกัน

 ง. ใบไม้ใบหญ้า

17. นกในประเทศที่พบเห็นบ่อย ได้แก่

 ก. นกเป็ดน�้า

 ข. นกกางเขน

 ค. นกกระยาง

 ง. ถูกทุกข้อ

18. นกที่ล่าเยื่อตอนกลางคืน

 ก. นกแก้ว

 ข. นกกระจาบ

 ค. นกกระจอก

 ง. นกเค้าแมว

19. นกที่นิยมเลี้ยงไว้ประกวด เสียงร้อง

 ก. นกพิราบ

 ข. นกเขา

 ค. นกแก้ว

 ง. ถูกทุกข้อ

20. วงจรชีวิตของผีเสื้อ

 ก. ไข่ – ตัวแก้ว – ดักแด้ - ผีเสื้อ

 ข. ไข่ – ดักแด้ – ตัวแก้ว - ผีเสื้อ

 ค. ไข่ – ดักแด้ - ผีเสื้อ

 ง. ไข่ – ตัวแก้ว - ผีเสื้อ
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21. อาหารของผีเสื้อ

 ก. หนอนตัวเล็ก

 ข. แมลงตัวเล็ก

 ค. ใบไม้

 ง. น�้าหวานจากเกสรดอกไม้

22. ด้วงกินอะไรเป็นอาหาร

 ก. พืช

 ข. แมลง

 ค. เชื้อรา

 ง. ถูกทุกข้อ

23. ชนิดของด้วง

 ก. ด้วงกลาง

 ข. ด้วงรา

 ค. ด้วงเต่าทอง

 ง. ถูกทุกข้อ

24. สัตว์ป่า (พื้นเมือง) ที่ใกล้สูญพันธ์

 ก. หมูป่า

 ข. กวาง

 ค. กระต่ายป่า

 ง. ถูกทุกข้อ

25. งูทุกชนิดกินอะไรเป็นอาหาร

 ก. ข้าวสาร

 ข. ผลไม้

 ค. เนื้อ

 ง. รังผึ้ง



- ว
ิชา

 น
ักธ

รร
มช

าต
ิวิท

ยา
 -

ส�ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 29

26.พืชในตระกูลหญ้า

 ก. ต้นข้าว

 ข. ต้นมะยม

 ค. ต้นล�าไย

 ง. ผิดทุกข้อ

27. สัตว์ตามชายทะเล

 ก. หอย

 ข. เม่น

 ค. กระรอก

 ง. กระแต

28. อาหารของปู

 ก. โคลน   

 ข. สัตว์เล็กๆและปลาที่ตายแล้ว

 ค. สาหร่าย

 ง. ผิดทุกข้อ

29. ลักษณะของปลาดาว

 ก. เป็นลายๆ

 ข. เป็นรูปห้าดาว

 ค. มีห้าแขน

 ง. ผิดทุกข้อ

30. ปะการัง

 ก. เป็นปลา

 ข. เป็นฟอสซิล

 ค. เป็นสัตว์ขนาดเล็ก

 ง. ผิดทุกข้อ
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31. แมลงที่พบในสระ

 ก. งู

 ข. ปลาไหล

 ค. ปู

 ง. แมลงปอ

32. แมลงที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสระใช้อะไรช่วยในการหายใจ

 ก. เหงือก

 ข. ผิวหนัง

 ค. ฟองอากาศเล็กๆ อยู่ใต้ปีก

 ง. ผิดทุกข้อ

33. การเคลื่อนไหวของแมลงในสระว่ายน�้า

 ก. ว่ายน�้าด้วยขา

 ข. ใช้หลังลื่นไถล

 ค. เคลื่อนที่แบบสเก็ต

 ง. ถูกทุกข้อ

34. แมลงที่อาศัยอยู่ในสระน�้าเมื่อโตเต็มวัย

 ก. จะอาศัยบนใบบัว

 ข. จะขึ้นมาจากสระน�้า

 ค. จะอาศัยอยู่ในรูปริมสระ

 ง. ผิดทุกข้อ

35. หินธรรมชาติแบ่งออกเป็น           ็

 ก. ๑ ชนิด

 ข. ๒ ชนิด

 ค. ๓ ชนิด

 ง. ๔ ชนิด
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36. การเกิดของหิน

 ก. เกิดใต้ผิวโลกในความลึกมากๆ

 ข. เกิดจากน�้าค้างแข็ง

 ค. เกิดจากภูเขาไฟ

 ง. ถูกทุกข้อ

37. หินที่เกิดจากซากพืช

 ก. หินทราย

 ข. หินดินดาน

 ค. หินปูน

 ง. ผิดทุกข้อ

38. หินแปรเกิดจาก

 ก. ถูกน�้าค้างแข็ง

 ข. ถูกน�้าฝนท�าลาย

 ค. ถูกความร้อน พืช ถูกแรงบีบ

 ง. ถูกทุกข้อ

39. หินตะกอนได้แก่

 ก. หินกรวดมน

 ข. หินทราย

 ค. หินปูน

 ง. ผิดทุกข้อ

40. ต้นไม้ที่กลายเป็นหิน

 ก. เกิดจากการทับถม

 ข. เกิดจากการเผาไหม้

 ค. เกิดจากการฝังอยู่ในน�้าแข็ง

 ง. เกิดจากการแทนที่ทางเคมี
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เฉลยข้อสอบภาคความรู้วิชา นักธรรมชาติวิทยา

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

1. ง 11. ง 21. ง 31. ง

2. ข 12. ข 22. ก 32. ค

3. ก 13. ค 23. ง 33. ง

4. ค 14. ง 24. ง 34. ข

5. ข 15. ก 25. ค 35. ข

6. ก 16. ค 26. ก 36. ก

7. ง 17. ข 27. ก 37. ค

8. ง 18. ง 28. ข 38. ค

9. ค 19. ข 29. ข 39. ก

10. ก 20. ก 30. ค 40. ง
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บรรณานุกรม

กลุม่ส่งเสรมิและพฒันาการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรียน, ส�านกังาน. คูม่อืการ

 เครื่องหมายลูกเสือโลก การสอบเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ การสอบ

 เครื่องหมายลูกเสือ :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

 จ�ากัด. 2560.

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส�านักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่า

 ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับที่

 19) พ.ศ. 2528. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภาของ สกสค.,

 2548.

ส�านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, การอนุรักษ์ธรรมชาติ. โรงพิมพ์คุรุ

 สภาลาดพร้าว. 2548
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ภาคผนวก
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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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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

สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่ามีลูกเสือเนตรนารี 

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

 ตามหนังสือทีอ้่างถงึ โรงเรยีนจดัส่งรายงานผลการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื เนตร

นารี สามัญรุ่นใหญ่ และขออนุมัติประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่ ผู้ที่สอบผ่าน ความแจ้งแล้วนั้น

 ส�านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ ส�านกังานลกูเสอืจงัหวดั(แล้วแต่กรณ)ี  ได้รับทราบ

แล้วด้วยความยนิด ีจงึอนมุตัผิลการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื เนตรนาร ีสามญัรุน่ใหญ่ ตาม

ที่เสนอ และอนุมัตให้ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษได้ และขอให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ แจ้งให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ทราบถึงความส�าคัญ

ของวิชาพิเศษที่ตนสอบผ่าน และเอาใจใส่ให้ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ได้ใช้

วิชาพิเศษนั้นๆ 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.......................................
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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............/..............ลงวัน

ที่.....................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
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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..............................................................................................

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

น.น.๑๗

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
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(ส�าเนา)

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
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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
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รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


