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ชุดกิจกรรมลูกเสือ 
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      ชุดที่ 5 เรื่องการพึง่ตนเอง 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายสุบิน  พรอุดมประเสริฐ 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง   หน้า l 1 
 

 

 

 
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ 

 
  
 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ เป็นเอกสารชี้แจงลักษณะของ
รูปแบบของชุดกิจกรรม วิธีการใช้ชุดกิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะ ในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของเนื้อหา 
  ชุดกิจกรรมลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มนี้ จัดท าขึ้นตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งอยู่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 2. เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย 
  2.1 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ 
  2.2 ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ 
  2.3 ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ 
  2.4 บทบาทของครู 
  2.5 บทบาทของนักเรียน 
  2.6 ชุดกิจกรรมลูกเสอื 
 3. สิ่งที่ครูจะต้องเตรียม 
  ครูจะต้องเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้ครบตามขั้นตอน 
การจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
  3.2 ชุดกิจกรรมลูกเสอื 
  3.3 แบบบันทึกคะแนน 
  3.4 แบบทดสอบหลังเรียน 
  3.5 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ 
  3.6 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสอื 
 

   
    ก่อนน าชุดกิจกรรมลูกเสือไปใช้ ควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. ศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือและปฏิบัติตามขั้นตอน 
ในการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือให้ถูกต้องตามล าดับ 
  2. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้โดยละเอียด และปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกขั้นตอน  
  3. ศึกษาเนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผลของ
ชุดกิจกรรมลูกเสือ อย่างละเอียด 
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ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 ครูผู้ใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ ควรศึกษาขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรม
ลูกเสือให้เข้าใจ ดังนี้ 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 15 นาที  
 2. ครูอธิบายวิธีการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ 
 3. ครูชี้แจงบทบาทของนักเรียน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของ
ตนเองในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละชุดของชุดกิจกรรมลูกเสือ 
 4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับวิธี หรือขั้นตอน หรือ
บทบาทของนักเรียน ตลอดจนข้อสงสัยอื่นๆ 
 5. ครูด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่ก าลังเรียน 
 6. ครูด าเนินการจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยค านึงถึงความสามารถในการรับรู้ของนักเรียน และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้  
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนมา โดยให้นักเรียน
อภิปรายและครูคอยชี้แนะ เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหาย เพื่อให้องค์ความรู้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 15 นาที   
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ส่วนประกอบในการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสือ 

ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง 
 
 
     1.  ค าชี้แจงในการใชชุ้ดกิจกรรมลูกเสือ ชุดที่ 5 เรื่อง
การพึ่งตนเอง 

   2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3.  แบบทดสอบก่อนเรียน  
   4.  กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
   5.  ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การรู้จักใช้ ดูแลรกัษาเครื่องใช้  
   6.  ใบกิจกรรมที่ 1.1  
   7.  ใบกิจกรรมที่ 1.2  
   8.  ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรม 
   9.  ใบกิจกรรมที่ 2 
   10.  แบบทดสอบหลังเรียน  
   11.  กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
   12.  แบบบันทึกคะแนน 
   13.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
   14.  เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1  
   15.  เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.2  
   16.  เฉลยใบกิจกรรมที่ 2 
   17.  เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมลูกเสอื 

ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง 
 

 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
  2.  ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การรู้จักใช้ ดแูลรักษาเครื่องใช้      
  3.  ท าใบกิจกรรมที่ 1.1 
  4.  ท าใบกิจกรรมที่ 1.2 
  5.  ศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรม 
  6.  ท าใบกิจกรรมที่ 2 
  7.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 

1. บอกวิธีใช้และเก็บรักษาตะเกียง เตาแกส๊และเครื่องใช้ไฟฟูา
ต่างๆ ได ้

2. สามารถใช้และเก็บรักษาตะเกียง เตาแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟูา 
ต่างๆ ได ้
 3. สามารถก่อไฟปรุงเครื่องดื่มร้อนและปรุงอาหารอย่างง่ายๆ  
ได้ 2 อย่าง 
 4. บอกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งค่ายพักแรมได้ 

5. สามารถจัดเตรียมสิ่งของลงเครื่องหลังได้เรียบร้อย 
6. สร้างค่ายพักแรมชัว่คราวด้วยวัสดุธรรมชาติได้ 
7. แสดงวิธีกางเต็นทแ์ละเก็บเต็นท์ได้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง 
 

 
 ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
   แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. การเติมน้ ามันตะเกียงควรเติมอย่างไร 
 ก. 1/2  ของตะเกียง 
 ข. 1/3 ของตะเกียง 
 ค. 2/3 ของตะเกียง 
 ง. 1/4 ของตะเกียง 
2. เพราะเหตุใดก่อนรีดผ้าจึงควรรีดผ้าบนผ้ารองก่อน 
 ก. เพื่อดูว่าผ้าเรียบหรือไม่ 
 ข. เพื่อปรับความร้อนให้เหมาะสม 
 ค. เพื่อทดสอบการท างานของเตารีด 
 ง. ถูกทุกข้อ 
3. ข้อใดคือวิธีการใช้ตู้เย็นที่ถูกต้อง 

ก. ใช้แช่ของที่ปรุงสุกใหม่ๆ 
ข. ควรแยกประเภทของที่ใส่ให้เป็นสัดส่วน   
ค. ปรับอุณหภูมิให้เย็นจนน้ าแข็งเกาะในช่องแข็ง 

 ง. ในการท าความสะอาดตู้เย็นทุกครั้งห้ามถอดปลั๊ก 
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4. เตาชนิดใดที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด 

ก. เตาถ่าน 
ข. เตาไฟฟูา 
ค. เตาเคมี 
ง. เตาแก๊ส 

5. เครื่องใช้ในข้อใดแตกต่างจากพวก 
 ก. เตารีด 
 ข. ตู้เย็น 
 ค. เตาแก๊ส 
 ง. พัดลม 
6. ข้อใดคืออาหารที่เหมาะสมในการอยู่ค่ายพักแรมแต่ละมื้อ 

ก. ข้าวต้ม ไข่ มันเผา 
ข. ข้าวสวย ไข่ต้ม ไข่ทอด 
ค. ข้าวสวย ข้าวต้ม ไข่ทอด 
ง. ข้าวสวย ต้มย าปลากระปอง ไข่ทอด 

7. อุปกรณ์ใดไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการสร้างค่ายพักแรม 
ก. มีด 
ข. เสียม 
ค. กล่องแช่เย็น 
ง. เชือก 
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8. เต็นท์ในข้อใดที่ใช้ในการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือมากที่สุด 
 
 ก.  
 
 
 ข.      
 
 
 ค. 
 
 
 ง. 
 
9. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอยู่ค่ายพักแรม 

ก. ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ 
ข. ปรับตนเองให้ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ค. สร้างความสามัคคีและมีน้ าใจต่อผู้อื่น 
ง. ฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการบังคับตนเอง 

10. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยส าคัญในการเลือกที่ตั้งค่ายพักแรม 
ก. ใกล้แหล่งน้ า 
ข. มีฟืนส าหรับก่อไฟ 
ค. สะดวกแก่การสัญจร 
ง. ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง 

 
 

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........เลขที่............. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

 
 
 
 

คะแนนเต็ม 10 
คะแนนที่ได้  
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ใบความรูท่ี้ 1 เรื่อง การรู้จักใช้ ดูแลรักษาเครื่องใช้ 

 

 
1.1 ตะเกียง 

 
 ตะเกียงเป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน โดยเฉพาะการ
อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือจ าเป็นต้องใช้ตะเกียงเพื่อให้แสงสว่าง  ซึ่งมีอยู่
หลายชนิดที่เหมาะสมและเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการใช้คือ
ตะเกียงรั้ว มีขนาดเล็ก ให้แสงสว่างพอประมาณ ไม่อันตรายต่อการ
เคลื่อนย้ายเพราะมีน้ าหนักเบา ประหยัดน้ ามัน 
  
วิธีใช้และการดูแลรักษา 

1. การเติมน้ ามันควรเติมเพียง 2/3 ปิดฝาจุกให้แน่น 
2. ใช้ผ้าหมาดๆ เช็ดโปฺะและตะเกียงให้สะอาด 
3. หมุนไส้ตะเกียงให้ยาวพอดีถ้ายาวมากจะท าให้เกิดควันเมื่อติดไฟ 
4. ก่อนใช้ตะเกียงให้กดคันยกโปฺะ เมื่อจุดไฟแล้วให้ปลดคันยกขึ้น 
5. เมื่อไส้ติดไฟแล้วให้ปรับไส้ตะเกียงให้มีแสงแต่พอควร 
6. เมื่อจะดับไฟให้ยกโปฺะขึ้น หรี่ไฟแล้วจึงใช้ปากเปุา 
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1.2  เตาแก๊ส 
 
 เตาแก๊สเป็นเตาที่ให้ความร้อนโดยอาศัยพลังงานจากแก๊สที่บรรจุใน
ถังและหัวเตาที่มีวาล์วควบคุมความร้อน เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้แก๊ส
จ าเป็นที่ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังให้มากกรณีแก๊สรั่ว ซึ่งแก๊สปกติจะ
ไม่มีกลิ่น  แต่เพื่อให้สังเกตได้ง่ายจึงมีการเตมิกลิ่นลงในถังแก๊ส เมื่อเกิด
แก๊สรั่วจะได้กลิ่น  สามารถปิดได้ทัน เตาแก๊สผู้จ าหน่ายจะท าการติดตั้ง
และให้ค าอธิบายวิธีการใช้ให้ ตลอดจนผู้ซื้อจะต้องทดลองติดไฟด้วย
ตัวเอง ดังนั้นการใช้เตาแก๊ส ผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังและปิดหัวเตาและวาล์ว
ที่ถังทุกครั้งที่เลิกใช ้
 
วิธีใช้และการดูแลรักษา 

1. ทุกครั้งก่อนใช้ต้องดูวา่ปิดหัวเตาเรียบร้อย 
2. เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊ส 
3. เปิดหัวเตาแก๊ส (ติดไฟโดยอัตโนมัติ) ปรับเปลวไฟตามต้องการ 
4. การตั้งภาชนะบนเตาต้องคอยดูอย่าให้ล้น เตาอาจช ารุด 
5. เมื่อจะดับไฟให้ปิดหัวเตาแล้วจึงปิดวาล์วที่หัวถังแก๊ส 
6. กรณีที่ปิดวาล์วแล้วยังมีกลิ่นแก๊ส ใหห้ลีกเลี่ยงการท าให้เกิด 

ประกายไฟ งดการใชแ้ละตามช่างมาแก้ไขโดยด่วน 
7. ทุกครั้งที่เลิกใช้เตาควรใช้ผ้าหมาดๆ เช็ดบริเวณรอบเตา 
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1.3  เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 

 ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟูามีบทบาทที่ส าคัญต่อชีวิตประจ าวันทั้งใน
เมืองและต่างจังหวัดเป็นอย่างมาก ประโยชน์ในการใช้สอยแล้วแต่
ประเภทของเครื่องไฟฟูานั้นๆ อุปกรณ์ไฟฟูาแต่ละชนิดมีข้อจ ากัดต่อการ
ใช้งานรวมถึงการบ ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานได้นาน ดงันั้นเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้ ลกูเสือควรเรียนรู้และท าความเข้าใจกับวิธีการใช้และ
การบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟูาที่มีอยู่ในบ้าน  
 
วิธีการใช้พัดลมตั้งโต๊ะ 

1. ปรับหน้าพัดลมให้ตรงทิศทางที่ต้องการ  
2. เสียบปลั๊ก – เปิดพัดลม การเปิดครั้งแรกควรเปิดให้พัดค่อยๆ 
3. ถ้าจะปรับให้ส่าย ต้องกดปุุมให้ถึงที่ 
4. กดปุุมเลือกความเร็วตามต้องการ 
5. อย่าให้สายไฟพัดลมตงึอาจเกิดอุบัติเหตุได้งา่ย 
6. เมื่อปิดพัดลมให้ถอดปลั๊กทุกครั้ง 

 
วิธีการใช้เตารีด 

1. ปรับปุุมปรับความร้อนให้อยู่ต่ าสุด 
2. วางหรือตั้งเตารีดในที่เฉพาะ 
3. เสียบปลั๊ก  
4. ปรับความร้อนตามที่ต้องการ 
5. ก่อนรีดผ้าควรลองรีดบนผ้ารองก่อนเพื่อปรับความร้อน 

ใหเ้หมาะสม 
6. เมื่อรีดผ้าเสร็จแล้วปรับความร้อนให้ต่ าสุด 
7. ถอดปลั๊ก 
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วิธีการใช้ตู้เย็น 

1. ปรับปุุมปรับความเย็นต่ าสุด 
2. ตรวจสอบของในตู้แยกประเภทของที่ใส่ให้เป็นสัดส่วน  เช่น   

เนื้อสัตว์  ผัก  ฯลฯ 
3. เสียบปลั๊ก 
4. ปรับปุุมปรับความเย็นตามต้องการแต่ละชอ่ง 
5. ปิดตู้เย็นให้สนิท 
6. ไม่ควรน าของร้อนหรืออุ่นเข้าตู้ ควรปล่อยให้เย็นเสียก่อน 
7. การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมจะไม่เกิดน้ าแข็งเกาะในช่องแข็ง 
8. การท าความสะอาดทุกครั้งต้องปรับความเย็นให้ต่ าสุด   

แล้วจึงถอดปลั๊กทุกครั้ง 
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ใบกิจกรรมที่ 1.1 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องว่าง   
      หน้าข้อความที่ถูกต้อง และท าเครื่องหมายกากบาท ()  
      ลงในช่องว่าง  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง 
  
1. วิธีใช้และการดูแลรักษาตะเกียง 
  การเติมน้ ามันควรเติมเพียง 1/2 ปิดฝาจุกให้แน่น 
  ใช้น้ าล้างโปฺะและตะเกียงให้สะอาด 
  ก่อนใช้ตะเกียงให้กดคันยกโปฺะ เมื่อจุดไฟแล้วให้ปลดคันยกขึ้น 
  ไส้ตะเกียงที่หมุนสั้น จะท าให้เกิดควันเมื่อติดไฟ 
  เมื่อไส้ติดไฟแล้วให้ปรับไส้ตะเกียงให้มีแสงแต่พอควร 
  เมื่อจะดับไฟให้ยกโปฺะลง และหรี่ไฟแล้วจึงใช้น้ าดับไฟ 
 
2. วิธีใช้และการดูแลรักษาเตาแก๊ส 
  ทุกครั้งก่อนใช้ต้องดูว่าเปิดหัวเตาแก๊สแล้วหรือยัง 
  เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊ส 
  เปิดหัวเตาแก๊ส (ติดไฟโดยอัตโนมัติ) ปรับเปลวไฟตามต้องการ 
  การตั้งภาชนะบนเตาต้องคอยดูอยา่ให้ล้น เตาอาจช ารุด 
  เมื่อจะดับไฟให้ปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สแล้วจึงปิดหัวเตา 
  กรณีที่ปิดวาล์วแล้วยังมีกลิ่นแก๊ส ให้งดการใช้และตามช่าง 
  ทุกครั้งที่เลิกใช้เตาควรใช้น้ าเทรอบเตาให้สะอาด 
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ใบกิจกรรมที่ 1.2 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนวิธีการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟูา 
      ที่มีอยู่ในบ้านที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 
 
1. วิธีการใช้พัดลมตั้งโต๊ะ 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
2. วิธีการใช้เตารีด 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
3. วิธีการใช้ตู้เย็น 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................  
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพกัแรม 

 

 
2.1  สถานที่ท่ีเหมาะสมในการตั้งค่ายพักแรม 

 
 สถานที่ตั้งค่ายพักแรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีจ านวนคนไม่มากนัก  
มีข้อพิจารณาดังนี้ 

1. สถานที่ต้องอยู่ในที่ดอนพื้นที่ราบเรียบไม่ห่างไกลจากที่ชุมชน 
2. อยู่ใกล้แหล่งน้ า สะดวกต่อการเดินทางไป – กลับ 
3. การสร้างเต็นท์สามารถท าได้อย่างมั่นคง 
4. ห่างจากต้นไม้ใหญ่เพื่อปูองกันต้นไม้ล้มทับเม่ือมีลมพายุ 
5. สามารถหาฟืนส าหรับหุงหาอาหารได้สะดวก 
6. ถ้าอยู่ในเขตหวงห้ามต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน 
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2.2  การปรุงอาหาร 

 
 การปรุงอาหารส าหรับการอยู่ค่ายพักแรมสุดสัปดาห์ ซึ่งลูกเสือ
จะต้องไปค้างแรมตั้งแต่เย็นวันเสาร์และกลับในตอนบ่ายวันอาทิตย์  
ส าหรับลูกเสือ 2 คน  โดยลูกเสือจะต้องเตรียมอาหารที่สามารถเก็บรักษา
และใช้ระหว่างการอยู่ค่ายพักแรมและให้พิจารณาถึงความสะดวกในการ
ปรุงอาหารรวมถึงการใช้ภาชนะให้น้อยที่สุด 
 สิ่งที่ควรพิจารณา มีดังนี้ 
 การหุงข้าวให้น าข้าวสารติดไปประมาณ 1.5 ลิตร ใช้ครั้งละ ½ ลิตร  
อาหารที่จะต้องท า อาทิเช่น 
 มื้อเย็น ประกอบด้วย 

1. ข้าวสวย (ใช้ข้าวสาร ½ ลิตร) 
2. ต้มย าปลากระปอง 

- ปลากระปอง 1 กระปอง 
- มะนาว 
- ตะไคร้ – ใบมะกรูด 
- น้ าปลา 

3. ไข่เจียว  2  ฟอง 
 มื้อเช้า ประกอบด้วย 

1. ข้าวสวย (ใช้ข้าวสาร  ½  ลิตร) 
2. ต้มผักกาดดอง 

- ผักกาดดอง  1  กระปอง 
- น้ าปลา 
- น้ าตาลทราย 

4. หมูแดดเดียวทอด 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีสถานที่ในการตั้งค่ายพักแรม 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง 
 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
   แล้วท าเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 
1. เครื่องใช้ในข้อใดแตกต่างจากพวก 
 ก. เตารีด 
 ข. ตู้เย็น 
 ค. เตาแก๊ส 
 ง. พัดลม 
2. ข้อใดคือวิธีการใช้ตู้เย็นที่ถูกต้อง 

ก. ใช้แช่ของที่ปรุงสุกใหม่ๆ 
ข. ควรแยกประเภทของที่ใส่ให้เป็นสัดส่วน   
ค. ปรับอุณหภูมิให้เย็นจนน้ าแข็งเกาะในช่องแข็ง 

 ง. ในการท าความสะอาดตู้เย็นทุกครั้งห้ามถอดปลั๊ก 
3. การเติมน้ ามันตะเกียงควรเติมอย่างไร 
 ก. 1/2  ของตะเกียง 
 ข. 1/3 ของตะเกียง 
 ค. 2/3 ของตะเกียง 
 ง. 1/4 ของตะเกียง 
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4. เพราะเหตุใดก่อนรีดผ้าจึงควรรีดผ้าบนผ้ารองก่อน 
 ก. เพื่อดูว่าผ้าเรียบหรือไม่ 
 ข. เพื่อปรับความร้อนให้เหมาะสม 
 ค. เพื่อทดสอบการท างานของเตารีด 
 ง. ถูกทุกข้อ 
5. เตาชนิดใดที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด 

ก. เตาถ่าน 
ข. เตาไฟฟูา 
ค. เตาเคมี 
ง. เตาแก๊ส 

6. อุปกรณ์ใดไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในการสร้างค่ายพักแรม 
ก. มีด 
ข. เสียม 
ค. กล่องแช่เย็น 
ง. เชือก 

7. ข้อใดคืออาหารที่เหมาะสมในการอยู่ค่ายพักแรมแต่ละมื้อ 
ก. ข้าวต้ม ไข่ มันเผา 
ข. ข้าวสวย ไข่ต้ม ไข่ทอด 
ค. ข้าวสวย ข้าวต้ม ไข่ทอด 
ง. ข้าวสวย ต้มย าปลากระปอง ไข่ทอด 

8. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการอยู่ค่ายพักแรม 
ก. ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ 
ข. ปรับตนเองให้ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ค. สร้างความสามัคคีและมีน้ าใจต่อผู้อื่น 
ง. ฝึกความมีระเบียบวินัย รู้จักการบังคับตนเอง 
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9. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยส าคัญในการเลือกที่ตัง้ค่ายพักแรม 

ก. ใกล้แหล่งน้ า 
ข. มีฟืนส าหรับก่อไฟ 
ค. สะดวกแก่การสัญจร 
ง. ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม 

10. เต็นท์ในข้อใดที่ใช้ในการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือมากที่สุด 
 
 ก.  
 
 
 ข.      
 
 
 ค. 
 
 
 ง. 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรยีน 
ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง 

 
 

ชื่อ..........................................................................ชั้น...........เลขที่............. 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
 

 
 
 
 

คะแนนเต็ม 10 
คะแนนที่ได้  



ชุดที่ 5 เรื่อง การพึ่งตนเอง   หน้า l 24 
 

 

 

บรรณานุกรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2533). คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5-6 (ลูกเสือสามัญ). กรุงเทพฯ :  
คุรุสภาลาดพร้าว. 

_____. (2545). คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.).  

_____. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช  
2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  

เฉลิมชัย  สายสุพรรณ. (2552). กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญ 
 เนตรนารี (ป.4-ป.6). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
 


