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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                                     

วิชานักอุตุนิยมวิทยา

 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 

วิชานักอุตุนิยมวิทยา ได้อย่างถูกต้อง 

         

ผู้อ�านวยการส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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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 วิชานักอุตุนิยมวิทยา

หลักสูตร

1. ท�าบันทึกประจ�าวันเกี่ยวกับเร่ืองลมฟ้าอากาศ จากการสังเกตด้วยตนเองเป็นเวลา

อย่างน้อย 1 เดือน ในบันทึกนั้น อย่างน้อยให้กล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้

  - ก�าลังและทิศทางลม

  - ชนิดและปริมาณของเมฆ

  - ลมฟ้าอากาศ

  - อุณหภูมิ

  - ความกดอากาศ

  - ปริมาณน�้าฝน

2. เข้าใจประโยชน์ และหลักในการท�างานของเคร่ืองมือต่อไปนี้กับให้สร้างเครื่องมือ

แบบง่าย ๆ ขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด

  - เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer)

  - บาโรมิเตอร์ (barometer)

  - เครื่องบันทึกแสงแดด (Sunshine Recorder)

  - แอนิโมมิเตอร์ (Anemometer)
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3. เข้าใจวิธีท�าและสามารถอ่านแผนที่อากาศ

4. เข้าใจค�าต่อไปนี้ และให้แสดงแผนผังประกอบค�าอธิบายด้วย

  - ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity)

  - จุดน�้าค้าง (dew point)

  - ไอโซบาร์ (isobar)

 - มิลลิบาร์ (millibar)

  - ไอโซเทอม (isotherm)

  - แนวปะทะของอากาศเย็น (cold front)

  - แนวปะทะของอากาศอุ่น (warm front)
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เนื้อหาวิชา

อุตุนิยมวิทยา

 อากาศที่ห่อหุ้มโลกของเราเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับการด�ารงชีวิต เพราะ

มนุษย์จ�าเป็นต้องใช้อากาศส�าหรับหายใจจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้ธุรกิจประจ�าวัน

เกอืบทกุอย่างของมนษุย์ย่อมขึน้อยูก่บัสภาวะของอากาศมากบ้างน้อยบ้างตามลักษณะ

ธุรกิจน้ัน ๆ บางครั้งอากาศอาจท�าให้เกิดภัยอันตรายและความเสียหายได้มาก หรือ 

อาจท�าให้เกิดอันตรายแก่ชวีติ ฉะนัน้ไม่ว่าเราจะประกอบอาชพีอะไร อากาศย่อมมส่ีวน

เกี่ยวข้องกับอาชีพน้ันเสมอ เช่น ถ้าเราเป็นเกษตรกร เราย่อมทราบว่าดินฟ้าอากาศ

บริเวณนั้นเป็นอย่างไร มีฝนมากน้อยเพียงใด การกระจายของฝนตกเป็นอย่างใดและ

พืชที่เราจะท�าการเพาะปลูกนั้นเหมาะสมกับสภาวะอากาศบริเวณนั้นหรือไม่

เกษตรกรก�าลังท�าสวน

 ถ้าเราท�างานเกี่ยวกับการบิน เราย่อมต้องทราบสภาวะอากาศในขณะ

ที่จะท�าการบินเพราะความปลอดภัยในการเดินทางข้ึนอยู่กับสภาวะของอากาศด้วย 

บริการอุตุนิยมวิทยาส�าหรับการบินจึงมีใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบิน ข่าวอุตุนิยมวิทยามีประโยชน์ต่อการบินหลายอย่าง 

นบัตัง้แต่การวางแผนการบินส�าหรบัระยะทางไกลจนถงึการให้ค�าแนะน�าลกัษณะอากาศ

แก่นักบินทุกครั้งที่ท�าการบิน เช่น อุณหภูมิ ทิศ ความเร็วลม ทัศนวิสัย ความสูงของ

ฐานเมฆ ความป่ันป่วนของอากาศ สิง่เหล่านีม้ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพของเครือ่งบนิ 

บางครั้งอาจท�าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือท�าให้ทรัพย์สินเสียหายได้อย่างมาก
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 การด�าเนินกิจการของโครงการอวกาศก็เช่นกนัต้องอาศยัการพยากรณ์อากาศ

อย่างแม่นย�า เพราะจรวดท่ีจะส่งข้ึนอวกาศต้องอาศัยลักษณะอากาศที่ดีไม่มีพายุแรง

หรือฝน และการที่นักบินอวกาศจะลงมายังพื้นดินได้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์อวกาศ

บนพ้ืนดินต้องเตรียมหาบริเวณพื้นดิน ท่ีมีอากาศดีไม่มีฝน ไม่มีพายุรุนแรง มิฉะนั้น   

อาจเกิดอันตรายแก่นักบินอวกาศได้

 ลักษณะอากาศที่เลวร้ายได้น�าผลเสียหายมาสู่ประเทศต่างๆ เสมอ เช่น พายุ 

ใต้ฝุน่ เมือ่ผ่านบรเิวณใดอาจ ท�าให้ประชาชนเสียชีวิต ทรพัย์สนิเสยีหายเป็นจ�านวนมาก 

ดังนั้นเราจ�าเป็นต้องศึกษาเรื่องของอุตุนิยมวิทยา

การปล่อยยานอวกาศสู่ท้องฟ้า

ความหมายของอุตุนิยมวิทยา (Meteorology)

 อุตุ = ฤดู

 นิยม = การก�าหนด

 วิทยา = วิชาความรู้

 อุตุนิยมวิทยา แปลว่า วิชาก�าหนดส่วนของปีหรือก�าหนดฤดูกาล

 อุตุนิยมวิทยา คือ วิทยาศาสตร์ของบรรยากาศและปรากฏการณ์ต่างๆ  

ของอากาศ เช่น ฝน พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เป็นต้น อุตุนิยมวิทยาเป็นวิชาสาขาหนึ่งของ

วิชาภูมิศาสตร์ฟิสิกส์ การศึกษาอุตุนิยมวิทยา ต้องอาศัยวิชาค�านวณฟิสิกส์และข้อมูล

ที่ได้จากการตรวจอากาศตามระดับต่าง ๆ บนพื้นดินและตามบริเวณต่าง ๆ ของโลก
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ประโยชน์ของอุตุนิยมวิทยา

 ประโยชน์ของอุตุนิยมวิทยาจะมาเกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆ ของคนเรา คือ 

 1. ด้านการบิน นักบินต้องรู้เรื่องการบินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ข่าวทาง

อากาศท�าให้นักบินไม่เดินทางไปลงในขณะท่ีอากาศไม่ดี การบินโดยที่ไม่รู้ลักษณะ

อากาศนั้น เมื่อเกิดอากาศแปรปรวนก็จะท�าให้นักบินต้องบินไปลงอีกจุดหนึ่งเป็นการ

ท�าให้เสียเวลาและค่าโสหุ้ย

 2. ด้านการเกษตร ต้องอาศยัข้อมลูทางอตุนุยิมวทิยา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางด้าน

การเกษตร เช่น ดูว่าเมื่อไรจะเริ่มมีฝนและมีปริมาณพอเพียงหรือไม่

 3. ด้านการประมง การประกาศของกรมอตุนุยิมวทิยาเกีย่วกบัพายเุป็นประโยชน์

ส�าหรับชาวประมงที่จะไม่น�าเรือออกจากฝั่ง

 4. การพัฒนาหาแหล่งน�้าส�าหรับน�้าดื่มน�้าใช้ เช่น การพิจารณาว่าควรจะ

สร้างอ่างเก็บน�้าที่ไหน เดือนไหน มีน�้ามากหรือน้อย ก็อาศัยประโยชน์จากข้อมูลของ

กรมอุตุนิยมวิทยา

 5. ด้านอุตสาหกรรม เช่น การถ่ายท�าภาพยนตร์ สถานที่จะสร้างโรงงาน

ที่ไม่เป็นอุปสรรคจากดินฟ้าอากาศ เป็นต้น

องค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorological elements) 

         ตัวแปรค่าที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ซึ่งรวมกันเข้าท�าให้เกิดกาลอากาศนั้น

ประกอบด้วย

 1. อุณหภูมิของอากาศ (the temperature of the air)

 2. ความกดของอากาศ (the pressure)

 3. ความชื้น (the humidity)

 4. ทศิทางและความเรว็ลม (the direction and speed of the air motion)

 5. ชนิดของเมฆและจ�านวนเมฆ (the amount and type of cloudiness)

 6. หยาดน�้าฟ้า (the precipitation) หมายถึง ฝน ลูกเห็บ หิมะ ที่ตกจากฟ้า

 นอกจากองค์ประกอบทางอตุนุยิมวทิยา 6 อย่างทีก่ล่าวแล้วยงัมอีงค์ประกอบ

ที่มีความส�าคัญอันดับรองลงมาอีกหลายอย่าง เช่น ทัศนวิสัย (Visibility) หรือหมอก 
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แสงแดด (Sunshine) การระเหย (Evaporation) การแผ่รังสี (Radiation) 

ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะได้กล่าวในบทต่อไป

“ลม”

 ลม คือ การเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงมวลของอากาศ

เคลื่อนตัวไปมากและเร็ว

 ความเรว็และทศิทางของลม เป็นองค์ประกอบทางอตุุนยิมวทิยาทีม่คีวามส�าคญั

ยิง่เพราะความเรว็ของลมจะเป็นเครือ่งแสดงถงึความรนุแรงของอากาศสวนทิศทางของ

ลมหมายถึงแหล่งท่ีมาของอากาศ ในการบอกทิศทางของลมน้ีได้มีการตกลงกันว่า 

ลมเหนือ หมายถึงลมที่พัดจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึง 

ลมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนทิศอื่นๆ ก็มีวิธีเรียก

ในท�านองเดยีวกนั หน่วยวัดความเรว็ของลมน้ัน คอืเป็นกโิลเมตรหรือไมล์ต่อชัว่โมง เช่น 

ค�าว่าลมเหนือความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง หมายความว่าลมพัดจากทิศเหนือ

ด้วยความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 เครือ่งมอืส�าหรบัวดัลมมลีกัษณะเป็นลกูศรชีแ้ละถ้วยหมนุ มหีน้าปัดชีค้วามเรว็

ของลม คล้ายๆ กับเข็มชี้บอกความเร็วของรถยนต์ ถ้าถ้วยหมุนเร็วเข็มที่ชี้บนหน้าปัด

ก็จะช้ีสูงขึ้น ส่วนลูกศรลมจะช้ีไปตามทิศท่ีลมพัดมาจากทิศนั้นเครื่องวัดความเร็ว

ของลมนี้เราเรียกว่า “อะนีมอมิเตอร์”

  การจัดแบ่งประเภทของลม

  1. ลมที่เกิดจากมวลอากาศแห่งแผ่นดินและน�้า

  ลมมรสุม เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นดินและน่านน�้า

ในฤดูหนาวแผ่นดินเย็นกว่าน่านน�้า ดังนั้นกระแสลมจึงพัดจากแผ่นดินไปสู่น่านน�้า 

ส่วนฤดูร้อนแผ่นดินร้อนกว่าน่านน�้ากระแสลมจะพัดจากน่านน�้าเข้าไปในแผ่นดิน

  ลมบกลมทะเล ลักษณะการเกิดเหมือนกับลมมรสุม แต่เกิดเป็นบริเวณย่อยๆ 

วันใดที่มีอากาศแจ่มใส ตามชายฝั่งทะเลในเวลากลางวันแผ่นดินจะร้อนและเย็นลงใน

เวลากลางคืนอุณหภูมิของน่านน�้าไม่เปลี่ยนแปลง (เปลี่ยนแปลงน้อยมาก) ดังนั้น 

ในเวลากลางคืนเมื่อแผ่นดินเย็นกว่าน่านน�้ากระแสลมจะพัดจากแผ่นดินไปสู่น่านน�้า 
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ลมน้ีเรียกว่า ลมบก ในเวลากลางวันแผ่นดินร้อนกว่าน่านน�้า กระแสลมจึงพัดจาก

น่านน�้าเข้าไปในแผ่นดิน เรียกว่า ลมทะเล

  2. ลมที่เกิดจากภูเขาและหุบเขา

  ลมหุบเขา ในเวลากลางวันอากาศตามภูเขาและลาดเขาร้อนและเบา จะไหล

ขึ้นเบื้องบนท�าให้อากาศท่ีอยู ่บริเวณใกล้เคียงซึ่งเย็นกว่าจะเคลื่อนเข้ามาแทนท่ี 

แล้วไหลไปตามลาดเขาเลยขึ้นเบื้องบน ลมนี้เรียกว่า ลมหุบเขา บางครั้งมีก�าลังแรง

  ลมภูเขา ในเวลากลางคืนอากาศตามลาดเขาเย็นลงและหนักจึงไหลลง ลมนี้

เรียกว่า ลมภูเขา

  ลมเฟิน เป็นลมทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากความกดอากาศแตกต่างกนัเมือ่อากาศเคลือ่น

จากยอดเขาสูงลงมาตามลาดเขา อุณหภูมิจะสูงข้ึนตามอัตราอะเดียเบติค ในขณะ

เดียวกันความชื้นสัมพัทธ์จะลดน้อยลง ลมชนิดนี้ อาจท�าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปได้

  ลมตกเขา เป็นลมที่เกิดขึ้นใกล้ ๆ  บริเวณที่ราบสูงซึ่งเย็นจัดอากาศที่หนาวจัด

นี้จะพัดลงไปตามลาดเขาด้วยอิทธิพลของความถ่วง ลมนี้เกิดขึ้นในระดับค่อนข้างต�่า 

แต่มีความเร็วสูงมาก

  ลมผวน เป็นลมที่เกิดขึ้นทางด้านปลายของภูเขา เนื่องจากมีกระแสอากาศ

ไหลลง ลมชนิดนี้มีความส�าคัญมากส�าหรับเครื่องบิน อาจท�าให้เครื่องบินตกได้

  ลมเหนือภูเขา เป็นลมที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศซึ่งไม่มีความทรงตัวพัดเหนือภูเขา

ความเร็วของมันจะทวีขึ้นเป็น 2 เท่าของความเร็วเดิม และพัดสูงถึงระดับ 4,000 ฟุต 

เหนือยอดเขา

  ลมบ้าหม ูลกัษณะลมคล้ายกบัควนัทีข่ึน้จากปล่องไฟหมนุเวยีนขึน้ไป เกดิจาก

การพาความร้อนเฉพาะแห่งอยา่งรนุแรง ถ้าเกิดบนแผ่นดนิมัน   จะพาฝุ่นขึน้ไปเปน็ล�า 

หากเกิดบนน่านน�้าจะพาเอาน�้าขึ้นไปเป็นล�า

  ลมผิวพื้น ณ ความสูง 10 เมตร เหนือพื้นราบ

  1. ลมสงบ (Calm Wind) หมายถึง ลมที่มีความเร็ว 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

จะเห็นควันลอยตั้งตรง

  2. ลมเบา (Light Air) หมายถึง ลมท่ีมีความเร็วตั้งแต่ 1 ถึง 5 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง จะเห็นควันลอยเอนไปตามลม พอจะน�าเรือออกชายฝั่งได้
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  3. ลมอ่อน (Light Breeze) หมายถึง ลมที่มีความเร็วตั้งแต่ 6 ถึง 11 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง จะรู้สึกลมปะทะหน้า ใบไม้ไหว ศรลมหันไปตามลม เรือประมงจะชักใบ

ขึ้นยอดเสาแล่นไปด้วยความเร็วประมาณ 1 ถึง 3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  4. ลมเฉื่อย (Gentle Breeze) หมายถึง ลมท่ีมีความเร็วต้ังแต่ 12 ถึง 19 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเห็นใบไม้ และก้านเล็กๆ ไหวตลอดเวลา ธงจะเคลื่อนตามลม

 5. ลมปานกลาง (Moderate  Breeze) หมายถึง ลมที่มีความเร็วตั้งแต่ 20 ถึง 

34 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเห็นฝุ่นฟุ้งกระดาษปลิวกิ่งไม้ขนาดย่อมแกว่ง

 6. ลมแรง (Fresh Breeze) หมายถงึ ลมทีม่คีวามเร็วต้ังแต่ 20 ถึง 34 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง ต้นไม้เล็ก ๆ ที่มีใบเริ่มโยก น�้าในแม่น�้าล�าคลองบึงเป็นระลอก

 7. ลมจดั (Strong Breeze) หมายถึง ลมท่ีมคีวามเรว็ตัง้แต่ 39 ถงึ 49 กโิลเมตร

ต่อชั่วโมง กิ่งไม้ใหญ่จะโยก เสาโทรเลขดังหวือๆ การใช้ร่ม     ไม่สะดวก

 8. พายุอ่อน (Near Gale) หมายถึง ลมที่มีความเร็วตั้งแต่ 50 ถึง 61 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง ต้นไม้ทั้งต้นจะโยก เดินทวนลมไม่สะดวก    

 9. พายุ (Gale) หมายถึง ลมที่มีความเร็วตั้งแต่ 62 ถึง 74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

กิ่งไม้จะหัก เคลื่อนที่ไปข้างหน้าล�าบากมาก

 10. พายจุดั (Strong Gale) หมายถึง ลมท่ีมคีวามเรว็ตัง้แต่ 75 ถงึ 88 กโิลเมตร

ต่อชั่วโมง สิ่งที่ก่อสร้างจะหักพังเสียหายเล็กน้อย

 11. พายุใหญ่ (Strom) หมายถึง ลมที่มีความเร็วตั้งแต่ 89 ถึง 102 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง ต้นไม้จะถอนราก สิ่งก่อสร้างมีการเสียหายมากขึ้น ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบนบก

มีทัศนวิสัยเลว

 12 พายรุนุแรง (Violent Storm) หมายถงึ ลมทีม่คีวามเรว็ตัง้แต่ 103 ถงึ 117 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง สิ่งก่อสร้างจะหักพังเป็นบริเวณกว้าง ซ่ึงเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก

มีทัศนวิสัยเลวลง

 13. พายุใต้ฝุ่นหรือเฮอริเคน (Typhoon Or Hurricane) หมายถึง ลมที่มี

ความเร็วตั้งแต่ 118 ถึง 133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สิ่งก่อสร้างจะหักพัง
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“เมฆ”

 เมฆ เกิดจากการกลั่นตัวของไอน�้าในขณะที่ลอยตัวข้ึนและเย็นลงกลาย

เป็นละอองน�้าที่รวมตัวกันเป็นก้อน

 ลักษณะของเมฆแต่ละชนิดจะช่วยให้เราสามารถบอกลักษณะของอากาศ

ในขณะนั้นได้ และช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มของลักษณะอากาศล่วงหน้าได้ด้วย เช่น 

ถ้าท้องฟ้ามีเมฆก่อตัวทางแนวตั้งแสดงว่าอากาศก�าลังลอยตัวขึ้นเป็นเครื่องหมาย

ก่อนการเกิดพายุ ถ้าเมฆในท้องฟ้าเป็นชั้น ๆ หรือแผ่แนวนอน แสดงว่าอากาศ

มีกระแสลมทางแนวตั้งเพียงเล็กน้อยและอากาศมักจะสงบ

 ถ้าเห็นเมฆก่อตัวแนวตั้งสูงใหญ่ควรระวังให้ดี เพราะมีลักษณะของเมฆพายุ

ฟ้าคะนอง ฝนจะตกหนักและมีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วย

 ขณะฟ้าแลบฟ้าร้องอาจมฟ้ีาฝ่าเกดิขึน้อาจเป็นอันตรายต่อชวีติ เราได้ถ้าก�าลงั

อาบน�้าอยู่ในบ่อคลองหรือแม่น�้าควรรีบขึ้นเสีย หากอยู่กลางแจ้งอย่าหลบเข้าใต้ต้นไม้

เป็นอันขาดเพราะต้นไม้เป็นสื่อล่อฟ้า

ฟ้าแลบ

 ชนิดของเมฆแบ่งออกได้ 3 ประเภท มีดังนี้

 1. เมฆชั้นสูงมี 4 ชนิด คือ เซอรัส เซอโรส เซอโรสเตรตัส เซอโรคิวมูลัส ระยะ

สูงเฉลี่ยของฐานเมฆชนิดนี้อยู่ในราว 20,000 ฟุต  เหนือพื้นโลก เนื่องด้วยอุณหภูมิ

ของอากาศชั้นสูงจะลดลงประมาณ 4 ฟาเรนไฮซ์ ต่อ 300 ฟุต อุณหภูมิของเมฆจ�าพวก

นี้จึงต�่ากว่าจุดน�้าเข็งและจะประกอบด้วยผลึกน�้าแข็ง

 2. เมฆชั้นกลางมี 2 ชนิดคือ อัลโตสเตรตัส อัลโตคิวมูลัส ฐานของเมฆชนิดนี้
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จะอยู่ระหว่าง 6,520 ฟุต ถึง 20,000 ฟุต เหนือพื้นโลกค�าว่า อัลโตแปลว่าสูง 

แต่มันจะไม่สูงเท่าพวกเซอรัส

 3. เมฆชั้นต�่ามี 3 ชนิด คือ สตราโตคิวมูลัส สตราตัส และนิมโบสเตรตัส 

เมฆประเภทนี้อาจต�่าลงมาจนเรี่ยดินได้ แต่จะสูงแค่ 6,500 ฟุต เมฆที่กล่าวมาแล้ว

ทั้ง 3 ชนิดน้ันเป็นเมฆที่ก่อตัวทางนอนของพ้ืนราบ ส�าหรับเมฆท่ีก่อตัวทางต้ัง

มักมีฐานต�่า เฉพาะฐานอย่างเดียวอาจจะอยู่ใน 3 พวกที่กล่าวมาแล้วได้ แต่เนื่องจาก

มันมียอดพุ่งขึ้นไปความสูงต่างๆ กัน เมฆชนิดนี้จึงแยกไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เมฆชนิดนี้มี 

2 ชนิด คือ คิวมูลัส และคิวมูโลนิมบัส มีฐานตั้งแต่ 1,600 ฟุต ถึง 6,000 ฟุต 

เหนือพื้นโลก ยอดอาจสูงถึง 20,000 ฟุต หรือกว่านั้น เมฆ 2 ชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะ

บรรยากาศมีอาการแปรปรวนไม่ทรงตัว

 ลักษณะของเมฆ โดยทั่วไปเมฆแบ่งออกได้ 3 รูป คือ รูปฝอย Cirrus รูปแผ่น 

Stratus และรูปก้อน Cumulus เมฆเซอรัส (Cirrus) เป็นเมฆชั้นสูงมีลักษณะเป็นฝอย

บางสีนวลขาว ลักษณะคล้ายกลุ่มผม บางคราวเหมือนกลุ่มหางม้าดก ๆ

 เมฆสเตรตัส (Stratus) เป ็นแผ ่นกว ้างหรือเป ็นชั้น ซึ่ งมีลักษณะ

เป็นก้อนแบน ๆ บางคราวปกคลุมทั่วท้องฟ้า เมฆ 10 ชนิด เป็นพวกเมฆ Stratus

เสีย 4 ชนิด

 เมฆคิวมูลัส (Cumulus) เป็นเมฆก้อน ลักษณะเป็นกลุ ่มแบ่งเป็น 

Cirro Cumulus เป ็นเกล็ดปลาขาวๆ แผ ่นเล็กละเอียดคลุมไปท่ัวท้องฟ้า

Alto Cumulus อยู่ต�่ากว่าใหญ่กว่า Cirro Cumulus บางคราวเรียง เป็นแถว

เป็นลอนลูกฟูก Cumulus ก้อนใหญ่กว่า Alto Cumulus มียอดพุ ่งสูงเมฆ 

Strato Cumulus เป็นกิ่ง Stratus Cumulus เป็นพวกเมฆ Cumulus แบน ๆ จัดตัว

เรียงกัน

 การตรวจเมฆ เมฆในท้องฟ้าเป็นเครื่องแสดงที่ส�าคัญที่จะท�าให้เราทราบถึง

ลักษณะอากาศปัจจุบันและลักษณะอากาศล่วงหน้า เราอาจดูได้ด้วยตาเปล่าหรือ

ด้วยเครื่องมือ สิ่งที่เราต้องการทราบก็คือ จ�านวนของเมฆในท้องฟ้ามีอยู่เป็นอัตราส่วน

เท่าใดของท้องฟ้าทั้งหมดเพื่อน�าไปใช้ในการพยากรณ์อากาศต่อไป
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ภาพแสดงการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก

“ฝน”

 ฝน คือ ไอน�้าในบรรยากาศซึ่งกลั่นตัวเป็นหยดน�้าตกลงมา สาเหตุที่ท�าให้

ฝนตกลงมากเ็นือ่งจากมกีระแสอากาศไหลข้ึนเบ้ืองบน อากาศนัน้จะเยน็ลงแล้วกลัน่ตัว

เป็นเมด็ละอองน�า้กระแสอากาศทีไ่หลขึน้จะช่วยให้เมด็น�า้รวมเข้าด้วยกนัอย่างรวดเรว็

และมีขนาดใหญ่ เมื่อเม็ดฝนหลุดจากก้อนเมฆตกลงมาจะปะทะกับกระแสอากาศ

ที่ไหลขึ้น ซึ่งสวนทางกันเม็ดฝนจะแตกกระจายและระเหยไปในอากาศบ้าง ขนาดจึง

เล็กลงทุกที

 ฝนละออง (Drizzle) เป็นเม็ดฝนขนาดเล็กมาก มีเส้นฝนขนาดเล็กมาก มีเส้น

ผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 1/5 นิ้ว หรือ 0.5 มิลลิเมตร เม็ดฝนชนิดนี้เป็นละอองปลิว

อยู่ในอากาศโดยทั่วไป ฝนละอองเกิดจากเมฆแผ่นจะไม่เกิดจากเมฆก้อน

 ฝนธรรมดา (Rain) เป็นฝนทีม่ขีนาดใหญ่กว่าฝนละออง ฝนธรรมดาทีต่กลงมา

จะมีความเร็วมากกว่า 10 ฟุต ต่อวินาที

 การกระจายของฝน

 ฝนเฉพาะแห่ง (Local shower) หมายถึง ฝนตกในบริเวณเล็กๆ และตก       

ชั่วขณะปริมาณไม่มากนัก

 ฝนเป็นแห่ง ๆ (Isolated Rain) หมายถึง ฝนตกเป็นบริเวณเล็กๆ แต่มากกว่า

ในเฉพาะแห่งมีฝนตกไม่เกิน 1 ใน 3 ของพื้นที่

 ฝนกระจาย (Scattered Rain) หมายถงึ ฝนตกเป็นหย่อมๆ กระจายเป็นบรเิวณ

เล็ก ๆ ทั่วไปปริมาณมากกว่า 1 ใน 3 แต่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพื้นที่
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 ฝนเป็นบริเวณกว้างหรือฝนท่ัวไป (Widespread Rain) หมายถึง ฝนตก

เป็นบริเวณกว้าง ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่มีบริเวณเกินกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่

 ปริมาณน�้าฝน ฝนมีความส�าคัญต่อการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง น�้าฝนเมื่อตกแล้ว

จะไหลลงสู่ที่ต�่าและแม่น�้าล�าธาร เราต้องอาศัยน�้าฝนในการบริโภคฉะน้ันน�้าฝนจึงมี

ความส�าคัญต่อความเป็นอยู่ของชีวิตมนุษย์ 

 ในการวดัปรมิาณน�า้ฝน เราใช้ภาชนะคล้ายถงัรูปทรงกระบอกมเีส้นผ่าศนูย์กลาง

ประมาณ 20 เซนติเมตร มีไม้บรรทัดส�าหรับวัดความสูงของน�้า

 การรายงานน�า้ฝนใช้รายงานเป็นจ�านวนมิลลิเมตร (มม.) ต่อ 24 ชัว่โมง ส�าหรบั

ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการวัดน�้าฝน ดังนี้

ปริมาณน�้าฝนเป็นมิลลิเมตรต่อ 24 ชั่วโมง ค�ากล่าวรายงาน

 0.1 ถึง 10.0 มม.

 10.1 ถึง 35.0 มม.

 35.1 ถึง 90.0 มม.

 90.1 มม.  ขึ้นไป

ฝนตกเล็กน้อย

ฝนตกปานกลาง

ฝนตกหนัก

ฝนตกหนักมาก

ถ้าฝนน้อยกว่า 0.1 มม. เรากล่าวว่า “มีฝนตกเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้”

เครื่องวัดปริมาณน�้าฝน มีหลายชนิด เช่น

1. เครื่องวัดน�้าฝนแบบธรรมดาหรือแบบแก้วตวง

2. เครือ่งวัดน�า้ฝนแบบบันทึก เป็นชนิดที่มปีากกาเขียนด้วยหมกึส�าหรับบันทกึปริมาณ

น�้าฝนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีทั้งแบบชั่งและแบบกาลักน�้า

   เครื่องวัดน�้าฝนแบบบันทึก   เครื่องวัดแบบแก้วตวง 
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“อุณหภูมิ”

 อณุหภูม ิคอื ระดบัของความร้อนในวัตถุ เราสามารถวดัระดบัความร้อนว่ามาก

หรือน้อยได้อย่างง่าย ๆ โดยใช้การสัมผัส แต่จากการสัมผัสของคนเราไม่อาจเชื่อถือ

ได้แน่นอนเสมอไปและยังมีขอบเขตจ�ากัดจ�าเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือมาช่วยเพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเชื่อถือได้เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมินี้ เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์

 เทอร์โมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีหน่วยหรือมาตราส่วนเป็นองศา

ซึ่งมีอยู่หลายชนิด คือ

 1. หน่วยเป็นองศาเซลเซียส (C°)

 2. หน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (F°)

 3. หน่วยเป็นองศาโรเมอร์ (R°)

 4. หน่วยเป็นองศาเคลวิล (K°)

 เทอร์โมมิเตอร์ ท่ีใช้กันอยู่อาศัยหลักการขยายตัวและหดตัวของของแข็ง 

ของเหลวและก๊าซซึ่งมีข้อแตกต่างกันคือ

 1. เทอร์โมมิเตอร์ที่ท�าด้วยของแข็งใช้วัดอุณหภูมิสูง ๆ 

 2. เทอร์โมมิเตอร์ที่ท�าด้วยของเหลว ใช้วัดอุณหภูมิปานกลาง

 3. เทอร์โมมเิตอร์ทีท่�าด้วยก๊าซ ใช้วดัอณุหภูมติ�า่ ๆ  หรอือณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลง

ไม่มากนัก

 หลกัการท�างานของเทอร์โมมเิตอร์ คอืเมือ่กระเปาะของเทอร์โมมเิตอร์ไปสัมผัส

กบัวตัถใุด ๆ  ความร้อนจากวตัถนุัน้จะท�าให้ของเหลวทีอ่ยูภ่ายในกระเปาะร้อนขึน้ แล้ว

ขยายตัวขึ้นไปตามรูของหลอดแก้ว ซึ่งจะมากหรือน้อยอยู่ที่ระดับความร้อนของวัตถุ

 การสร้างเทอร์โมมเิตอร์อย่างง่าย โดยใช้แท่งแก้วใสทีม่รีเูลก็ๆ ตรงกลางหลอด

ปลายล่างท�าเป็นกระเปราะบรรจุของเหลวที่ขยายตัวและหดตัวได้ดีเมื่อรับความร้อน

และมองเห็นง่ายไม่ติดข้างหลอดแก้วด้านใน  ปิดปลายด้านบน แล้วน�าไปจัดแบ่งขีด

เป็นองศา ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน

 เทอร์โมมิเตอร์มีหลายแบบ ตามความจ�าเป็นของการใช้งาน เช่น 

  - เทอร์โมมิเตอร์ธรรมดา

  - เทอร์โมมิเตอร์แบบวัดคนไข้
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  - เทอร์โมมิเตอร์ตุ้มแห้ง ตุ้มเปียก

  - เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด ต�่าสุด

  - เทอร์โมมิเตอร์ต�่าสุดยอดหญ้า

  การวัดอุณหภูมิของอากาศ

 อุณหภูมิเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคัญในวิชาอุตุนิยมวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา

ต้องทราบอณุหภมิูของอากาศระดบัต่าง ๆ  ของผวิโลกขึน้ไปยงัระดับสงูถึง 20 กโิลเมตร 

หรอืสงูกว่าน้ัน การวดักระท�าได้หลายวธิแีต่ท่ีปฏบัิตกัินมากทีส่ดุคอืการใช้เทอร์โมมเิตอร์ 

ซึ่งมีของเหลว เช่น ปรอทบรรจุภายในหลอดแก้วคล้ายกับการวัดอุณหภูมิอย่างอื่นๆ 

  บางครั้งเมื่อต้องการทราบผลการบันทึกอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมงหรือ

นานกว่านัน้ เรากต้็องใช้เครือ่งบนัทกึอณุหภมูไิด้โดยอตัโนมติัซึง่เรียกว่า เทอร์มอกราฟ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของอากาศ

“ความกดอากาศ”

 ความกดอากาศ หมายถึง น�้าหนักของบรรยากาศ

 อากาศที่พื้นดินจะหนักประมาณหนึ่งในพันของน�้าหนักของน�้าที่ปริมาตร

เท่ากัน ในห้องเรียนที่มีขนาดยาว 10 เมตร กว้าง 8 เมตรและสูง 3 เมตร จะมีน�้าหนัก

ของอากาศประมาณ 240 กิโลกรัม

 น�้าหนักของอากาศมีมากแต่เราไม่ค่อยรู้สึก เพราะมีน�้าหนักของอากาศกดดัน

รอบๆ ตัวเรารวมทั้งความเคยชินของตัวเราด้วย

 การวดัความกดของอากาศนกัอตุนุยิมวิทยาใช้เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่า “บารอมเิตอร์” 

โดยใช้ความสูงของปรอทเป็นเครื่องวัด ถ้าความกดของอากาศมีมากระดับปรอท

ในบารอมิเตอร์จะสูงขึ้นถ้าความกดของอากาศมีน้อยระดับปรอทในบารอมิเตอร์
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จะต�่าลง ตามปกติความกดอากาศที่พื้นดิน จะมีค่าเท่ากับความสูงของปรอทประมาณ 

76 เซนติเมตร

“ไอน�้าในอากาศ”

 ไอน�้า เป็นส่วนประกอบของบรรยากาศที่มีความส�าคัญมาก ไอน�้าในอากาศ

เกิดจากการระเหยของน�้าจากแหล่งน�้าบนพื้นโลก ซึ่งไอน�้าจะมีผลท�าให้อุณหภูมิ

ของบรรยากาศลดลง แต่ถ้าอากาศใดมีความชื้นสูงสุด ณ อุณหภูมิหนึ่งจนไม่สามารถ

รับไอน�้าที่ระเหยขึ้นมาได้อีกแล้ว เรียกว่าอากาศอิ่มตัวด้วยไอน�้า

 การวัดความชื้นในบรรยากาศ

 การวัดความช้ืนหรือวัดปริมาณไอน�้าในบรรยากาศมีความส�าคัญอย่างหนึ่ง 

เพราะปริมาณไอน�้าเป็นสิ่งที่ช่วยบอกความเป็นไปของอากาศในปัจจุบันและล่วงหน้า

ได้ด้วย

 การวัดความชื้นในบรรยากาศวัดได้หลายวิธี ดังนี้

 1. การวัดความชื้นสัมพัทธ์ คือการวัดอัตราส่วน (เป็นร้อยละ) ของจ�านวน

ไอน�้าที่มีอยู่ในอากาศในขณะนั้นต่อจ�านวนไอน�้าที่อาจจะมีอยู่ได้เมื่ออากาศนั้นอิ่มตัว

ด้วยไอน�้าที่อุณหภูมิเดียวกัน

 ความชื้นในอากาศพอเหมาะ ควรจะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ 60 % จึงจะรู้สึก

พอเหมาะและรู้สึกสบาย

 2. การวัดความชื้นสมบูรณ์ คือ การวัดปริมาณของไอน�้าในอากาศเป็นกรัม

ต่ออากาศชื้นหนัก 1 กิโลกรัม

 3. การวัดอัตราส่วนผสม คือ การวัดปริมาณของไอน�้าในอากาศเป็นกรัม

ต่ออากาศ ดงันัน้จะเหน็ว่าความชืน้สมบรูณ์ และอตัราส่วนผสมเป็นตัวเลขใกล้เคยีงกัน

และบางครั้งอาจใช้แทนกันได้

    มวลของไอน�้าที่มีอยู่จริง ๆ ในอากาศ

  ความชื้นสัมพัทธ์ =           x 100

      มวลของไอน�้าอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาณเดียวกัน
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 4. การวัดจุดน�้าค้าง คือการวัดอุณหภูมิของอากาศเมื่ออากาศนั้นเย็นลงจนถึง

จุดอิ่มตัวโดยความกดอากาศและปริมาณไอน�้าไม่เปลี่ยนแปลง

 น�้าค้าง คือ ไอน�้าซึ่งกลั่นตัวบนต้นไม้ หญ้าหรือวัตถุที่อยู่ตามพ้ืนดิน และ

จะเกดิขึน้เม่ืออากาศมีอณุหภมูเิยน็ลงกว่าจดุน�า้ค้าง อณุหภมูขิองจดุน�า้ค้างมปีระโยชน์

ส�าหรบัการแสดงลกัษณะอากาศว่าชืน้หรอืแห้งมากน้อย เท่าใด ถ้าอณุหภมิูของอากาศ

ใกล้เคียงกบัอณุหภูมขิองจดุน�า้ค้างกแ็สดงว่าไอน�า้ในอากาศพร้อมทีจ่ะกลัน่ตัวเป็นเมฆ

หรือหมอกได้

ตารางแสดงปริมาณไอน�้าในอากาศอิ่มตัวซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)

30 16 24 31 45 57 100

(อิ่มตัว)

20 28 42 54 79 100

(อิ่มตัว)

16.1 36 53 69 100

(อิ่มตัว)

10 52 77 100

(อิ่มตัว)

6.1 67 100

(อิ่มตัว)

0 100

(อิ่มตัว)

4.85 7.27 9.41 13.65 17.31 30.40

จ�านวนไอน�้าเป็นกรัมต่ออากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร

เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100
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ลมฟ้าอากาศ

 บรรยากาศหรืออากาศเป็นส่วนผสมของแก๊สที่ห่อหุ้มโลกของเรา มีปฏิกิริยา

ต่อพืน้โลกมากมาย ท�าให้เกดิลกัษณะอากาศประจ�าท้องถิน่ อากาศทีห่่อหุม้โลกนีจ้ะแผ่

กว้างออกไปไกลถึง 600 ไมล์ ในอวกาศ และเมือ่โลกหมนุรอบตวัเองพร้อมทัง้หมนุรอบ

ดวงอาทิตย์ด้วย อากาศจะท�าให้เกิดสภาพปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหลายรูปแบบ

 อากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 4 ประการคือ

  1. มีก๊าซออกซิเจน ซึ่งมีความส�าคัญต่อสิ่งมีชีวิต

  2. ป้องกันโลกจากความร้อนจัดและหนาวจัด

  3. สามารถเก็บความชื้นเอาไว้ได้และพัดพาไปในระยะทางไกล ๆ

  4. ป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์

 อากาศทีห่่อหุม้โลกมกีารหมนุเวยีนตลอดเวลา ตามทีไ่ด้เกดิสภาพลมฟ้าอากาศ

ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น

 1) เกิดกระแสลมและพายุ ที่พัดผ่านไปรอบผิวโลก

 2) พาเอาความร้อนจากเขตร้อนไปสู่เขตหนาวทางตอนเหนือและตอนใต้

ของขั้วโลกท�าให้เกิดลมมรสุมหรือลมประจ�าถิ่น

 3) กระแสลมได้หอบเอาไอน�้าไปแล้วรวมตัวตกลงมาเป็นฝน

 4) ความชื้นในอากาศรวมตัวกันเป็นหมอก น�้าค้าง เมฆ และหิมะ

 5) แสงแดดในบรรยากาศช่วยท�าให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่ิง

ที่มีชีวิตบนโลก

 6)  อุณหภูมิความร ้อนจะท�าให ้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงแตกต ่างกัน

ของความกดอากาศที่เรียกว่าบริเวณความกดอากาศต�่า ซึ่งมีผลต่อกระแสลม

แผนที่อากาศและรหัสข่าวอากาศ

 1.แผนท่ีอากาศ หมายถงึ แผนทีแ่สดงลกัษณะลมฟ้าอากาศต่างๆ เป็นเคร่ืองหมาย

แผนท่ีที่จะใช้ผลิตแผนที่อากาศนั้น ใช้แผนที่สังเขปส่วนใดส่วนหน่ึงของโลกแล้วแต่

ความต้องการ จัดพิมพ์เป็นสีต่างๆ ส่วนมากใช้ สีฟ้าและสีน�้าตาลแสดงเขตของพื้นน�้า 

พื้นดินและภูเขา พร้อมกับแสดงที่ตั้งของสถานีตรวจอวกาศไว้ครบถ้วน ส�าหรับสีและ
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มาตราส่วนของแผนท่ี องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นผู ้จัดวางมาตรฐานไว้ให้ 

เพื่อจะได้เป็นแบบเดียวกัน

 2. ชนิดของแผนที่อากาศ 

 แผนที่อากาศที่ใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์อากาศมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด 

แต่พอจะจ�าแนกได้ 5 ชนิด ที่ใช้เป็นหลัก ดังนี้

 2.1 แผนที่หลัก (Main Synoptic Chart) เป็นแผนที่แผ่นใหญ่มีอาณาเขต

กว้างขวางพอสมควร

 2.2 แผนทีย่่อย (Supplementary Chart) เป็นแผนทีข่นาดเลก็กว่าแผนท่ีหลกั

แต่จะขยายส่วนหนึ่งส่วนใดหรือประเทศหนึ่งประเทศใด และบริเวณใกล้เคียงออกไป

โดยเฉพาะใช้ลงผลการตรวจอากาศเวลาย่อย คอื 0100 0400 0700 1000 1300 1600 

1900 และ 2200 ส�าหรับการลงผลการตรวจอากาศก็กระท�าเช่นเดียวกับแผนที่หลัก 

แผนที่ย่อยใช้พิจารณาประกอบกับแผนที่หลัก เพื่อช่วยในการพยากรณ์อากาศได้ดีขึ้น

 2.3 แผนที่ประกอบ (Aukiliary Chart) เป็นแผนที่ขนาดเดียวกับแผนที่ย่อย

น�ามาลงส่วนประกอบปลีกย่อยจากผลการตรวจเพื่อน�ามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์

แผนทีอ่ากาศ เช่น แผนทีอุ่ณหภมูแิละจดุน�า้ค้าง ส�าหรบัแผนท่ีประกอบนีจ้ะมมีากหรอื

น้อยแล้วแต่ความต้องการของนักพยากรณ์อากาศ

 2.4 แผนที่อากาศชั้นบน (Upper Air Chart) เป็นแผนที่แสดงทิศทางและ

ความเร็วลมในระดับสูงต่างๆ กัน ซึ่งแสดงอาการไหลของมวลอากาศในระดับต่างๆ 

ตลอดจนคุณสมบัติและความหนาของมวลอากาศนั้นๆ แผนท่ีท่ีใช้มีขนาดต่างๆ กัน 

แล้วแต่ความต้องการ

 2.5 แผนที่ประกาศ เป็นแผนท่ีท่ีย่อมาจากแผนที่หลักซ่ึงได้วิเคราะห์แล้ว 

พร้อมด้วยรายงานผลการตรวจอากาศของสถานีต่าง ๆ  ภายในประเทศและค�าพยากรณ์

อากาศ น�ามารวมพิมพ์เพ่ือแจกจ่ายให้แก่สถานีที่ราชการ องค์การ บริษัทห้างร้าน 

ตลอดจนเอกชนที่ต้องการเอาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ

 3. ชนิดของข่าวอากาศ

 ข่าวอากาศโดยท่ัวๆ ไป ทางองค์การอุตนิุยมวิทยาโลกได้ก�าหนดไว้ 6 ชนดิ ดงันี้
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     3.1 ข่าวอากาศผิวพื้น

     3.2 ข่าวอากาศชั้นบน

      3.3 ข่าวผลการวิเคราะห์ และคาดหมายลักษณะแผนที่อากาศ

      3.4 ข่าวพยากรณ์อากาศส�าหรับการเดินเรือ

      3.5 ข่าวพยากรณ์อากาศส�าหรับการบิน

      3.6 ข่าวที่เป็นความรู้ในกิจการอุตุนิยมวิทยา

 4. การท�าแผนที่อากาศ

 การท�าแผนที่อากาศ ใช้ข่าวอากาศ 2 ชนิด เท่านั้นคือ

 ก. ข่าวอากาศผิวพื้น หมายถึงผลการตรวจสารประกอบอุตุนิยมวิทยา

ที่ผิวพื้นโลกหรือใกล้เคียงกับผิวพื้นโลกเป็นส่วนใหญ่

 ข. ข่าวอากาศชัน้บน หมายถงึผลการตรวจสารประกอบอตุนิุยมวทิยาในระดบั

สูงเหนือผิวพื้นโลก เป็นผลการหยั่งอากาศด้วยบัลลูนน�า เรดิโอซอนด์ เรดิโอวินด์และ

จากเครื่องบินและจากเครื่องบิน

 5. ไอโซบาร์ หมายถึงเส้นที่ลากติดต่อกันตามจุดต่างๆ ที่มีความกดอากาศ

เท่ากันบนแผนที่อากาศ ซึ่งจะเป็นเส้นโค้งไปมาหรือเป็นวงกลมที่ไม่ค่อยจะกลมนัก

รอบจุดๆ หนึ่ง จากรูปและลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของเส้นไอโบบาร์ 

จะช่วยให้เราสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ และมีตัวเลขแสดงค่า

ความกดอากาศ เช่น  1014 หมายความว่าบริเวณที่เส้นเหล่านี้ลากผ่านจะมี

ความกดอากาศเท่ากัน คือ 1014 มิลลิบาร์
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 6. แนวปะทะของอากาศเย็น คอืบริเวณทีอ่ณุหภมิูปกติและอณุหภมูจุิดน�า้ค้าง

แตกต่างกันมากที่สุด ซึ่งแนวปะทะของอากาศเย็นนี้จะมีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง 

ด้านหลังของแนวปะทะและมีฐานเมฆต�่ามาก

 Cold Front

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่อากาศ

ภาพแนวปะทะของอากาศเย็น

 7. แนวปะทะของอากาศอุน่ คอืบรเิวณท่ีอณุหภมูปิกติและอณุหภมูจุิดน�า้ค้าง

แตกต่างกันมากที่สุดซ่ึงแนวปะทะของอากาศอุ่นนี้มักจะมีหมอกหรือมีเมฆมาก จะมี

ฝนตกด้านหน้าแนวออกไปเป็นบริเวณกว้าง แต่ด้านหลังแนวปะทะอากาศค่อนข้างดี

 Warm Front

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนที่อากาศ
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ภาพแนวปะทะของอากาศอุ่น

สัญลักษณ์ลมฟ้าอากาศ
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สัญลักษณ์แสดงความเร็วลม (หน่วย Knot)
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สัญลักษณ์แสดงปริมาณเมฆ
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ตัวอย่างแบบทดสอบ

ค
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แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

 1. เขียนบันทึกประจ�าวันเกี่ยวกับเรื่อง ลม ฟ้า อากาศ จากการสังเกต

     ด้วยตนเองเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

 2. สร้างเครื่องมือแบบง่าย ๆ ขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

  - เทอร์โมมิเตอร์   

  - บาโรมิเตอร์

  - เครื่องบันทึกแสงแดด

  - เครื่องวัดปริมาณน�้าฝน

  - แอนิโมมิเตอร์

 3. สามารถอ่านแผนที่อากาศ

 4. แสดงแผนผังประกอบค�าอธิบายในเรื่อง

  - ความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity)

   - จุดน�้าค้าง (dew point)

   - ไอโซบาร์ (isobar)

  - มิลลิบาร์ (millibar)

   - ไอโซเทอม (isotherm)

   - แนวปะทะของอากาศเย็น (cold front)

   - แนวปะทะของอากาศอุ่น (warm front)
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แบบทดสอบภาคทฤษฎี

จงวงกลมล้อมรอบหัวข้อค�าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

1. รูปเครื่องหมายวิชาพิเศษนักอุตุนิยมวิทยา

 ก. มือถือคบเพลิง

 ข. เมฆฝน

 ค. เครื่องหมายทางลบ

 ง. ลูกศร

2. อุตุนิยมวิทยา หมายถึง

 ก. เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยการผันแปร

     พฤติกรรมของบรรยากาศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

 ข. เป็นเรื่องที่ว่าด้วยเมฆ ฝน และบรรยากาศ 

 ค. เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยเมฆ ฝน และบรรยากาศ

 ง. เป็นเรื่องที่ว่าด้วยชนิดของเมฆชนิดต่าง ๆ ลม และฝน

3. อุตุนิยมวิทยาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

 ก. การเดินทางในอวกาศ

 ข. ลมฟ้าอากาศ

 ค. ดินและน�้า

 ง. จักรวาล

4. ประโยชน์ของวิชาอุตุนิยมวิทยา

 ก. ต่อสังคมมนุษย์

 ข. ต่อการกสิกรรมและการอุตสาหกรรม

 ค. ต่อการสุขาภิบาลและการคมนาคม

 ง. ถูกทุกข้อ
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5. เวลามาตรฐานที่ใช้ในการตรวจอากาศเป็นสากล

 ก. เมืองนิวยอร์ก

 ข. กรุงลอนดอน

 ค. เมืองกรีนิช

 ง. กรุงเจนีวา

6. ทิศทางลม หมายถึง

 ก. ทิศที่ลมพัดออกไปจากตัวเรา

 ข. ทิศที่ลมพัดไปตามแนวเหนือ ใต้  ออก ตก

 ค. ทิศที่ลมพัดไปตามกระแสน�้า

 ง. ทิศที่ลมพัดเข้าหาตัวเราเป็นเกณฑ์

7. “ลม” ในทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง

 ก. สิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาได้

 ข. การเคลื่อนไหวของอากาศและในทางนอน

 ค. อากาศที่ล้อมเราอยู่ ไม่มีสีไม่มีกลิ่น แต่สามารถเคลื่อนไหวได้

 ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. ความเร็วลม มีหน่วยเป็น

 ก. นอต (ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง ไมล์ต่อชั่วโมง)

 ข. กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมตรต่อวินาที

 ค. ฟุตต่อวินาที

 ง. ถูกทุกข้อ

9. เครื่องวัดทิศทางลมมีชื่อเรียกว่า

 ก. ไฮโดรกราฟ

 ข. ไฮโดรมิเตอร์

 ค. บารอมิเตอร์

 ง. อะนีมอมิเตอร์
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10. ลมตะวันออกเฉียงใต้หมายถึง

 ก. ลมที่พัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

 ข. การก่อตัวของลมบริเวณทิศตะวัตออก-เฉียงใต้

 ค. ลมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้

 ง. ลมที่พัดตามฤดูกาล

11. ลมทะเลหมายถึง

 ก. ลมที่พัดอยู่ในทะเล

 ข. ลมที่พัดจากทะเลไปสู่บก

 ค. ลมที่พัดสู่ทะเล

 ง. ลมที่พัดบริเวณชายหาด

12. เมฆ(Cloud) หมายถึงอะไร

 ก. ไอน�้าที่ลอยตัวและรวมกันเป็นก้อน

 ข. ไอน�้าที่ลอยตัวแล้วตกมาเป็นฝน

 ค. การกลั่นตัวของไอน�้า

 ง. การรวมตัวภายใต้ความกดอากาศ

13. ขณะฟ้าแลบ ฟ้าร้อง อาจมี

 ก. พายุ 

 ข. ฟ้าคะนอง

 ค. ฟ้าฝ่า

 ง. น�้าท่วม

14. ผลการตรวจเมฆในท้องฟ้าท�าให้สามารถ

 ก. ทราบถึงปริมาณเมฆในท้องฟ้า

 ข. พยากรณ์อากาศในขณะนั้น

 ค. พยากรณ์อากาศในเวลาต่อไป

 ง. ถูกทุกข้อ
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15. เมฆคิวมูลัส (Cumulus) มีลักษณะ

 ก. เป็นก้อน มียอดพุ่งสุดคล้ายโดม

 ข. เป็นก้อนใหญ่อย่างดอกกะหล�่าปลี บางทีก็มียอดแผ่ออกเป็นรูปทั่ง

 ค. เป็นก้อนกลมเรียงติด ๆ กัน

 ง. เป็นแผ่นหนาสม�่าเสมอ เกิดจากหมอกยกตัวสูงขึ้นในตอนสาย

16. ฝนหมายถึงอะไร

 ก. ไอน�้าที่กลั่นตัวตกมาเป็นหยดน�้า

 ข. ละอองน�้าที่รวมตัวตกมาเป็นหยดน�้า

 ค. ไอน�้าที่รวมตัวต�ามาเป็นหยดน�้า

 ง. เมฆที่รวมตัวตกมาเป็นหยดน�้า

17. ปริมาณของน�้าฝน 10.1 – 3.5.0 มม. ค�ากล่าวรายงานคือ

 ก. ฝนตกเล็กน้อย

 ข. ฝนตกปานกลาง

 ค. ฝนตกหนัก

 ง. ฝนตกหนักมาก

18. เครื่องวัดฝน

 ก. แบบไม้บรรทัดหยั่ง

 ข. แบบแก้วตวง

 ค. แบบจดรายงานด้วยตนเอง

 ง. ถูกทุกข้อ

19. หมอก (Fog) หมายถึง

 ก. อากาศที่ผิวพื้นเย็นลง และไอน�้ากลั่นตัวเป็นหยดน�้า

 ข. ละอองน�้าซึ่งรวมกันจับเป็นก้อน

 ค. ก้อนน�้าแข็งที่ตกลงมากับฝน

 ง.เมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน
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20. น�้าค้าง (Dew) หมายถึง

 ก. อากาศที่ผิวพื้นเย็นลง และไอน�้ากลั่นตัวเป็นหยดน�้า

 ข. ละอองน�้าซึ่งรวมกันจับเป็นก้อน

 ค. ก้อนน�้าแข็งที่ตกลงมากับฝน

 ง. เมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน

21. ลูกเห็บ (Hail) หมายถึง

 ก. อากาศที่ผิวพื้นเย็นลง และไอน�้ากลั่นตัวเป็นหยดน�้า

 ข. ละอองน�้าซึ่งรวมกันจับเป็นก้อน

 ค. ก้อนน�้าแข็งที่ตกลงมากับฝน

 ง. เมฆที่เกิดใกล้พื้นดิน

22. สิ่งที่จะต้องบันทึกเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศคือ

 ก. ลม เมฆ หมอก ฝน อากาศ

 ข. ลม เมฆ หมอก ความชื้น ฝน

 ค. ลม เมฆ หมอก ความชื้น ฝน อากาศ

 ง. ลม เมฆ หมอก ความชื้น ฝน อากาศ อุณหภูมิ

23. ความกดอากาศคือ

 ก. น�้าหนักของอากาศ

 ข. หน่วยวัดอากาศ

 ค. ภาชนะที่ใช้วัดอากาศ

 ง. ภาชนะที่ใช้บรรจุอากาศ

24. ลมฟ้าอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลกอย่างไร

 ก. เกิดกระแสลมและพายุ

 ข. เปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิของพื้นโลก

 ค. ความเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

 ง. ถูกทุกข้อ
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25. แผนที่อากาศหมายถึง

 ก. แผนที่แสดงลักษณะของลมฟ้าอากาศ

 ข. แผนที่แสดงการเดินทางโดยเครื่องบิน

 ค. แผนที่แสดงทิศทางลม

 ง. แผนที่แสดงแนวการเกิดพายุ

26. ข่าวอากาศหมายถึง

 ก. ข่าวเกี่ยวกับการเกษตร

 ข. ข่าวการเดินทางโดยเครื่องบิน

 ค. ช่วยที่เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ

 ง. ข่าวเกี่ยวกับการเดินทางของดาวเทียม

27. สภาพอากาศที่ปลอดโปร่งหมายถึง

 ก. มีลมแรง เมฆหนาทึบ

 ข. ท้องฟ้าไม่มีเมฆ

 ค. ฝนตกปานกลาง

 ง. ท้องฟ้าไม่มีเมฆ ลมแรง

28. ลมบกหมายถึง

 ก. ลมที่พัดอยู่บนบก

 ข. ลมที่พักจากทะเลสู่บก

 ค. ลมที่พัดจากบกสู่ทะเล

 ง. ลมที่พัดตามฤดูกาล

29. ลักษณะของเมฆที่เราสังเกตได้คือ

 ก. เมฆชั้นสูง

 ข. เมฆแผ่นกว้าง

 ค. เมฆก้อนใหญ่

 ง. ถูกทุกข้อ
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30. ฝนละอองเกิดจาก

 ก. เมฆก้อน

 ข. เมฆฝน

 ค. ละอองน�้าในอากาศ

 ง. เม็ดฝนขนาดใหญ่ที่แตกกระจาก

31. หน่วยวัดอุณภูมิที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือ

 ก. องศาเซลเซียสและฟาเรนไฮด์

 ข. องศาเซลเซียสและโรเตอร์

 ค. องศาฟาเรนไฮด์และเคลวิล

 ง. องศาโรเตอร์และเคลวิล

32. เหตุที่เราไม่ทราบว่ารอบตัวเรามีอากาศกดดันอยู่เนื่องจาก

 ก. เรามองไม่เห็น

 ข. เกิดความเคยชิน

 ค. เราไม่เคยใช้เครื่องวัด

 ง. อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

33. ปฏิกิริยาของอากาศที่มีต่อพื้นผิวโลกท�าให้เกิด

 ก. ลักษณะอากาศประจ�าถิ่น

 ข. สภาพอากาศแปรปรวน

 ค. การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก

 ง. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

34. การเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิบนพื้นผิวโลกท�าให้มีผลต่อ

 ก. ปริมาณฝน

 ข. กระแสลม

 ค. ความแห้งแล้ง

 ง. สิ่งมีชีวิต
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35. ความจ�าเป็นในการเดินทางทะเลต้องอาศัย

 ก. ช่วยพยากรณ์อากาศ

 ข. แผนที่อากาศชั้นบน

 ค. แผนที่ประกอบ

 ง. ข่าวท้องถิ่น

36. การเดินทางของเครื่องบินจ�าเป็นต้องอาศัยแผนที่

 ก. แผนที่หลัก และแผนที่ย่อย

 ข. แผนที่ประกอบและแผนที่อากาศชั้นบน

 ค. แผนที่ประเทศ

 ง. แผนที่อากาศและข่าวอากาศ

37. การก่อตัวของเมฆอย่างหนาทึบแสดงว่า

 ก. จะเกิดพายุ

 ข. จะเกิดลมแรง

 ค. จะมีฝนตกเบาบางแต่ลมแรง

 ง. มีลมแรงฟ้าคะนอง

38. การวัดอุณหภูมิด้วยการสัมผัสของคน

 ก. เชื่อถือได้

 ข. เชื่อถือไม่ได้

 ค. เชื่อถือได้เป็นบางครั้ง

 ง. ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ไปสัมผัส

39. เครื่องวัดอุณหภูมิเรียกว่า

 ก. บารอกราฟ

 ข. บารอมิเตอร์

 ค. ไซโครมิเตอร์

 ง. เทอร์โมมิเตอร์
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40. อุณหภูมิ หมายถึง

 ก. ระดับความร้อนในวัตถุ

 ข. ระดับความร้อนในบรรยากาศ

 ค. ระดับความร้อนของเครื่องวัด

 ง. ระดับความร้อนของวัตถุที่ต้องการ
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เฉลยข้อสอบภาคความรู้วิชา นักอุตุนิยมวิทยา

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

1. ค 11. ข 21. ค 31. ก

2. ก 12. ก 22. ง 32. ข

3. ข 13. ค 23. ก 33. ก

4. ง 14. ง 24. ง 34. ก

5. ค 15. ก 25. ก 35. ก

6. ง 16. ก 26. ค 36. ง

7. ข 17. ข 27. ข 37. ก

8. ง 18. ง 28. ค 38. ค

9. ง 19. ง 29. ง 39. ง

10. ค 20. ก 30. ข 40. ก
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บรรณานุกรม

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส�านักงาน. ข้อบังคับคณะลูกเสือ

 แห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

 รุ่นใหญ่ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 

 2531. 

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส�านักงาน. แนวการสอบวิชาพิเศษ

 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2542.

บ�ารุง สรัคคานนท์. อุตุนิยมวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : วิบูลย์กิจ, 2520.

สมพงษ์ มะนะสุทธิ์. อุตุนิยมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

 รามค�าแหง, 2521.
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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



- วิชา นักอุตุนิยมวิทยา -

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่42

ตัวอย่างเอกสาร
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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



- ว
ิชา

 น
ักอ

ุตุน
ิยม

วิท
ยา

 -

ส�ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 45

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 ได้ใช้วิชา

พิเศษนั้นๆ 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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คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่52

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 นักอุตุนิยมวิทยา -
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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

 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)    ประเสริฐ บุญเรือง

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


