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ค าน า 
 

เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือ-เนตรนารีชุดน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันา การเรียนรู้ในเร่ือง“การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั และการเตรียม
เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล”ซ่ึงเป็นหน่ึงในเน้ือหา การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-     
เนตรนารี ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีจะสามารถพฒันาการ
เรียนรู้ในเร่ืองการบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลังของลูกเสือ-เนตรนารีได้เป็น
อยา่งดี ตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียน
เกิดแนวทางพฒันาศกัยภาพของตนเอง ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
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สาธารณประโยชน์ มีทกัษะและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
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ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
“การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลัง 

และการเตรียมเคร่ืองปัจจุบันพยาบาล” 
เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลัง และ

การเตรียมเคร่ืองปัจจุบันพยาบาล  
ให้ลูกเสือ-เนตรนารี ท าตามล าดับดังน้ี  
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ขอ้  
2. ศึกษาใบความรู้ เร่ือง การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั และการเตรียม

เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล  
3. ท าแบบฝึกหัดในใบงาน  
4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 10 ขอ้  
5. ตรวจค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนจากเฉลย  
6. ตรวจค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียนจากเฉลย  
7. ตรวจค าตอบใบงานจากเฉลย  
8. ไม่ท าเคร่ืองหมายใด ๆ ลงในเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ี 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

“การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั 
 และการเตรียมเคร่ืองปัจจุบันพยาบาล”  
 

1.  สามารถบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงัได ้
2.  เตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลเป็นส่วนตวัส าหรับเดินทางไกลได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
“การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั 

และการเตรียมเคร่ืองปัจจุบันพยาบาล” 
ค าส่ังให้ท าเคร่ืองหมายกากบาท Χ ลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้  
…………………………………………………………………………………  
1. ส่ิงของช้ินใดไม่จ าเป็นตอ้งน าไปอยูค่่ายพกัแรม  

ก. ไฟฉาย  
ข. มีดพบั  
ค. วทิย ุ 
ง. เขม็ทิศ 
 

2. เม่ือไปอยูค่่ายพกัแรมเราควรเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลกลุ่มใดเป็นอนัดบั
แรก  

ก. ยาประจ าตวั  
ข. ยาประเภทต่างๆทัว่ไป  
ค. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล 
ง. หนงัสือคู่มือการปฐมพยาบาล 
 

3. อุปกรณ์ช้ินใดเป็นของใชส่้วนตวั  
ก. หมอ้  
ข. แผนท่ี 
ค. พลัว่  
ง. แปรงสีฟัน 
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4. ส่ิงแรกท่ีควรท าในการเตรียมส่ิงของไปอยูค่่ายพกัแรม คืออะไร  
ก. สอบถามราคาสินคา้  
ข. ท ารายการส่ิงของท่ีจะใช้  
ค. จดัท ารายการอาหาร  
ง. ทดลองกางเตน็ท ์ 
 

5. ขอ้ใด ไม่ใช่ หลกัในการเลือกเคร่ืองหลงั  
ก. มีรูปแบบทนัสมยั  
ข. มีขนาดพอเหมาะ  
ค. ทนทานกนัน ้ าได ้ 
ง. บรรจุส่ิงของไดม้าก 
 

6. ดา้นบนสุดของเคร่ืองหลงั ควรบรรจุส่ิงของช้ินใด 
ก. แกว้น ้ า 
ข. แผนท่ี 
ค. อาหารกระป๋อง  
ง. รองเทา้แตะ  
 

7. หลกัเกณฑใ์นการบรรจุเคร่ืองหลงั คือขอ้ใด 
ก. ของช้ินเล็ก ๆ วางกระจายไวทุ้กส่วน  
ข. ของท่ีใชบ่้อย ๆ ตอ้งแขวนไว ้ 
ค. ของทุกอยา่งวางเป็นระเบียบ  
ง. ของหนกัเอาไวด้า้นบน 
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8. อุปกรณ์ส่วนกลางของหมู่ตอ้งมอบหมายให้ใครเป็นผูข้นยา้ย  
ก. นายหมู่  
ข. ลูกหมู่บางคน 
ค. รองนายหมู่  
ง. ลูกหมู่ทุกคน 

 
9. ขอ้ใดเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

ก. เอายาบรรจุไวท่ี้ดา้นล่างของเป้  
ข. จดัผา้ห่มไวด้า้นท่ีติดกบัหลงั 
ค. แยกแปรงและยาสีฟันเก็บคนละท่ี  
ง. น ากระทะบรรจุลงเป้เป็นล าดบัแรก 

 
10.เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลควรจดัวางไวบ้ริเวณใดของเคร่ืองหลงั  

ก. ดา้นบนสุด เพราะหยบิไดง่้าย  
ข. ดา้นขา้ง เพราะจะไดไ้ม่ถูกกระแทก  
ค. ดา้นล่างสุด เพราะจะไดไ้ม่สูญหาย  
ง. ตรงส่วนใดก็ได ้เพราะไม่มีใครใช้  

………………………………………………………………………………… 
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ใบความรู้  
“การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั และการเตรียมเคร่ืองปัจจุบัน
พยาบาล” 

1.การบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลัง 

 

เคร่ืองหลังท่ีจะใช้บรรจุส่ิงของลงไป อาจเป็นกระเป๋าเป้ท่ีมีสายสะพายผูกไว้ กับ
หลัง กันน ้าได้และมีขนาดที่พอเหมาะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และ
ลูกเสือ ควรระลึกเสมอว่า การไปอยู่ค่ายพกัแรม ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข
สบาย แต่เป็น การไป เพ่ือเพิม่พูนประสบการณ์ชีวิต ดังน้ันในการเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงต้องเป็นส่ิงจ าเป็นจริง ๆ มีน ้าหนักเบา สามารถพกพาหรือ
เคล่ือนย้ายได้สะดวก 

 

 
เคร่ืองใช้ในการไปอยู่ค่ายพกัแรม มีดงัน้ี 
  

1. เคร่ืองใช้ส่วนตัว ไดแ้ก่ ยาประจ าตวั , เคร่ืองแบบลูกเสือ , เส้ือผา้ , 
ผา้เช็ดตวั , สบู่ , แป้ง , หวี , แปรง , ยาสีฟัน , ปากกา , สมุด , เชือก , ไม้
ขีด , เทียนไข , ไฟฉาย , มีดพบั  

2. เคร่ืองนอน ไดแ้ก่ ผา้ปูรองนอน , ผา้ห่ม , ถุงนอน  
3. ถุงย่ามใส่เคร่ืองซ่อม ไดแ้ก่ เขม็ , ดา้ย , กระดุม , เขม็กลดั  
4. อุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร ไดแ้ก่ กระติกน ้ า , แกว้น ้ า , ชอ้น , 

ส้อม , จาน , ชาม  
 
 

เคร่ืองหลังท่ีจะใช้บรรจุส่ิงของลงไป อาจเป็นกระเป๋าเป้ท่ีมีสายสะพายผูกไว้ 
กับหลัง กันน ้าได้และมีขนาดที่พอเหมาะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และ
ลูกเสือ ควรระลึกเสมอว่า การไปอยู่ค่ายพกัแรม ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข
สบาย แต่เป็น การไป เพ่ือเพิม่พูนประสบการณ์ชีวิต ดังน้ันในการเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ จึงต้องเป็นส่ิงจ าเป็นจริง ๆ มีน ้าหนักเบา สามารถพกพาหรือ
เคล่ือนย้ายได้สะดวก 

 

1. เคร่ืองใช้ส่วนตัว ไดแ้ก่ ยาประจ าตวั , เคร่ืองแบบลูกเสือ , เส้ือผา้ , 
ผา้เช็ดตวั , สบู่ , แป้ง , หวี , แปรง , ยาสีฟัน , ปากกา , สมุด , เชือก , 
ไมข้ีด , เทียนไข , ไฟฉาย , มีดพบั  

2. เคร่ืองนอน ไดแ้ก่ ผา้ปูรองนอน , ผา้ห่ม , ถุงนอน  
3. ถุงย่ามใส่เคร่ืองซ่อม ไดแ้ก่ เขม็ , ดา้ย , กระดุม , เขม็กลดั  
4. อุปกรณ์ส าหรับรับประทานอาหาร ไดแ้ก่ กระติกน ้ า , แกว้น ้ า , ชอ้น , 

ส้อม , จาน , ชาม  
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เคร่ืองหลังท่ีจะใช้บรรจุส่ิงของลงไป อาจเป็นกระเป๋าเป้ที่มีสายสะพาย
ผูกไว้ กับหลัง กันน ้าได้และมีขนาดที่พอเหมาะ เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง และลูกเสือ ควรระลึกเสมอว่า การไปอยู่ค่ายพกัแรม ไม่ใช่เป็นการไป
หาความสุขสบาย แต่เป็นการไปเพ่ือเพิม่พูนประสบการณ์ชีวิต ดังน้ันในการ
เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงต้องเป็นส่ิงจ าเป็นจริง ๆ มีน ้าหนักเบา สามารถพกพา
หรือเคล่ือนย้ายได้สะดวก 

อุปกรณ์อ่ืน ๆ (ผูก้  ากบัจะสั่ง) ไดแ้ก่ ขวาน ,พลัว่, กลอ้งส่องทางไกล, 
ตะเกียง เตน็ท ์
หลักในการบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลัง 
 

1. ของท่ีจะใชที้หลงั หรือมีน ้ าหนกัมาก ควร  
เอาลงก่อน เช่น เคร่ืองกระป๋อง จาน ชาม 
เส้ือผา้ เป็นตน้  
2. ของท่ีจะใชก่้อน หรือใชบ่้อย ๆ ควรเก็บ 
เอาไวข้า้งบน เพื่อสะดวกแก่การหยบิ เช่น ไฟ
ฉาย แผนท่ี สมุดบนัทึก เป็นตน้  
3. ของน่ิม ๆ ควรบรรจุไวใ้นดา้นท่ีติดกบั
หลงั ของลูกเสือเพื่อท่ีจะไดใ้ชเ้ป็นท่ีรองรับ
แรงเบียด ท าให้ไม่เจ็บหลงัขณะท่ีสะพาย เช่น 
ผา้เช็ดตวั ผา้ห่ม เป็นตน้  
4. ของช้ินเล็กๆ หรือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัควรจดั

รวมใส่ถุงพลาสติกไวเ้ป็นพวกๆเช่นแปรง
สีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ขนัน ้ า เป็นตน้  
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2. การเตรียมเคร่ืองปัจจุบันพยาบาล  
ขณะเดินทางไกล หรือไปค่ายพกัแรม ลูกเสืออาจเกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้หรือ  

เกิดการเจ็บป่วยกะทนัหัน ดงันั้นจึงควรรู้จกัการเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลไว ้ 
หลกัในการเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล  

1. ยาประจ าตวั บางคนมีโรคประจ าตวั ตอ้งกินยาประจ า จึงควรน ายาไป
ดว้ย  
2. ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาแกป้วดลดไข ้ยาแกแ้พ ้ยาแกท้อ้งเสีย  
ยาบรรเทาพิษแมลง  
3. หนงัสือคู่มือการปัจจุบนัพยาบาล หรือการปฐมพยาบาล  
4. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผา้พนัแผล ส าลี แอลกอฮอล ์พลาสเตอร์  
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ใบงาน  
เร่ือง การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั 

ค าช้ีแจง ให้ลูกเสือ-เนตรนารี ศึกษาความรู้จากใบความรู้โดยละเอียดเพื่อหา
ค าตอบท าลงในใบงาน  
1.สมมุติวา่ ถา้แบ่งเคร่ืองหลงัออกเป็น 4 ชั้น ให้ลูกเสือเขียนช่ือส่ิงของท่ีจะบรรจุ
ลงในเคร่ืองหลงัแต่ละชั้น (ชั้นละ 3 อยา่ง) 

รายการส่ิงของท่ีจะบรรจุ 
เคร่ืองหลัง  

         ช้ันท่ี 1                       ช้ันที่ 2                        ช้ันท่ี 3                         ช้ันท่ี 4 

 

 

 

 
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ท าบญัชีรายช่ือเคร่ืองใช้ส่วนตวั และเคร่ืองปัจจุบนั
พยาบาล ส าหรับใชใ้นการไปพกัแรม 

 
 
 
 
 

 

……………...... 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

………………... 

 

………………... 

 

……………….. 

 

………………... 

 

……………...... 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………...... 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล 

เคร่ืองใชส่้วนตวั 
 

…………………………………………………........ 

 

…………………………………………………..…

….. 

 

……………….. 

 

……………….. 

 

…………………………………………….…...... 

 

…………………………………………………… 

……………….. 

 

……………….. 
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3. ให้ลูกเสือเขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกบัการเดินทางไกล หรือไป
ค่ายพกัแรม พร้อมกบับอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรมนั้น  
ตอบ 
.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. .
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. .
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. .
..............................................................................................................................  
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปผลเก่ียวกบัค ากล่าวท่ีวา่ “การไปอยูค่่าย
พกัแรมไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขสบาย แต่เป็นการไปเพื่อช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ชีวติ”  
ตอบ 
.............................................................................................................................  
............................................................................................................................. .
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. .
..............................................................................................................................
............................................................................................................................. .  
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แบบทดสอบหลงัเรียน  
 “การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั 

และการเตรียมเคร่ืองปัจจุบันพยาบาล” 
ค าส่ัง ให้ลูกเสือ-เนตรนารีท าเคร่ืองหมายกากบาท Χ ลงในกระดาษค าตอบท่ี
แจกให้  

………………………………………………………………….………… 
1. ดา้นบนสุดของเคร่ืองหลงั ควรบรรจุส่ิงของช้ินใด 

ก. แกว้น ้ า 
ข. แผนท่ี 
ค. อาหารกระป๋อง  
ง. รองเทา้แตะ  
 

2. ส่ิงของช้ินใดไม่จ าเป็นตอ้งน าไปอยูค่่ายพกัแรม  
ก. ไฟฉาย  
ข. มีดพบั  
ค. วทิย ุ 
ง. เขม็ทิศ 
 

3. เม่ือไปอยูค่่ายพกัแรมเราควรเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลกลุ่มใดเป็นอนัดบั
แรก  

ก. ยาประจ าตวั  
ข. ยาประเภทต่างๆทัว่ไป  
ค. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล 
ง. หนงัสือคู่มือการปฐมพยาบาล 
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4. อุปกรณ์ช้ินใดเป็นของใชส่้วนตวั  
ก. หมอ้  
ข. แผนท่ี 
ค. พลัว่  
ง. แปรงสีฟัน 
 

5. ขอ้ใด ไม่ใช่ หลกัในการเลือกเคร่ืองหลงั  
ก. มีรูปแบบทนัสมยั  
ข. มีขนาดพอเหมาะ  
ค. ทนทานกนัน ้ าได ้ 
ง. บรรจุส่ิงของไดม้าก 
 

6. ส่ิงแรกท่ีควรท าในการเตรียมส่ิงของไปอยูค่่ายพกัแรม คืออะไร  
ก. สอบถามราคาสินคา้  
ข. ท ารายการส่ิงของท่ีจะใช้  
ค. จดัท ารายการอาหาร  
ง. ทดลองกางเตน็ทน์อนท่ีบา้นก่อน  
 

7. หลกัเกณฑใ์นการบรรจุเคร่ืองหลงั คือขอ้ใด 
ก. ของช้ินเล็ก ๆ วางกระจายไวทุ้กส่วน  
ข. ของท่ีใชบ่้อย ๆ ตอ้งแขวนไว ้ 
ค. ของทุกอยา่งวางเป็นระเบียบ  
ง. ของหนกัเอาไวด้า้นบน 

 



13 
 

8. อุปกรณ์ส่วนกลางของหมู่ตอ้งมอบหมายให้ใครเป็นผูข้นยา้ย  
ก. นายหมู่  
ข. ลูกหมู่บางคน 
ค. รองนายหมู่  
ง. ลูกหมู่ทุกคน 

 
9.เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลควรจดัวางไวบ้ริเวณใดของเคร่ืองหลัง  

ก. ดา้นบนสุด เพราะหยบิไดง่้าย  
ข. ดา้นขา้ง เพราะจะไดไ้ม่ถูกกระแทก  
ค. ดา้นล่างสุด เพราะจะไดไ้ม่สูญหาย  
ง. ตรงส่วนใดก็ได ้เพราะไม่มีใครใช้  

 
10. ขอ้ใดเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

ก. เอายาบรรจุไวท่ี้ดา้นล่างของเป้  
ข. จดัผา้ห่มไวด้า้นท่ีติดกบัหลงั 
ค. แยกแปรงและยาสีฟันเก็บคนละท่ี  
ง. น ากระทะบรรจุลงเป้เป็นล าดบัแรก 

………………………………………………………………………………… 
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เฉลยใบงาน 
1. สมมุติวา่ ถา้แบ่งเคร่ืองหลงัออกเป็น 4 ชั้น ให้ลูกเสือ-เนตรนารี เขียนช่ือ

ส่ิงของท่ีจะบรรจุลงในเคร่ืองหลงัแต่ละชั้น (ชั้นละ 3 อยา่ง) 
รายการส่ิงของท่ีจะบรรจุ 

  เคร่ืองหลัง 
  ช้ันท่ี 1                       ช้ันท่ี 2                        ช้ันท่ี 3                         ช้ันท่ี 4 

 
 
 
 

2.  

2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ท าบญัชีรายช่ือเคร่ืองใช้ส่วนตวั และเคร่ืองปัจจุบนั
พยาบาล ส าหรับใชใ้นการไปพกัแรม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

แผนที ่

ยา 
อุปกรณ์ปฐม
พยาบาล 

 

แปรง ยาสีฟัน 

สบู่ แป้ง หวี 
ไฟฉาย 

 

เคร่ืองแบบลูกเสือ 
ผา้เช็ดตวั 
จาน,ชาม 

 

สมุด  ปากกา 
มีดพบั 

ไมขี้ด  เทียนไข 

เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล 

เคร่ืองใชส่้วนตวั 

 

ยาประจ าตวั  เส้ือผา้  สบู่  แป้ง  หวี  ยาสีฟัน  ปากกา   
สมุด  เชือก   ไฟฉาย  เข็ม  ดา้ย  หมอ้  ชอ้น  จาน  ชาม 

เคร่ืองนอน( ผา้ห่ม  เต็นท ์ ถุงนอน ) 

ยาประจ าตวั  ยาแกป้วดลดไข ้ ยาแกแ้พ ้ ยาแกท้อ้งเสีย   
ยาบรรเทาพิษแมลง  หนงัสือคู่มือปัจจุบนัพยาบาลหรือการ

ปฐมพยาบาล  อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น  ส าลี  
แอลกอฮอล ์ พลาสเตอร์  กรรไกร  ผา้พนัแผล 



15 
 

3. ให้ลูกเสือเขียนเล่าประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกบัการเดินทางไกล หรือไป
ค่ายพกัแรม พร้อมกบับอกประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติักิจกรรมนั้น  
ตอบ  (ลูกเสือ-เนตรนารีเขียนเล่าจากประสบการณ์ตนเอง) 
4. อภิปรายแสดงความคิดเห็นและสรุปผลเก่ียวกบัค ากล่าวท่ีวา่ “การไปอยูค่่าย
พกัแรมไม่ใช่เป็นการไปหาความสุขสบาย แต่เป็นการไปเพื่อช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ชีวติ”  
ตอบ  (ลูกเสืออภิปรายแสดงความคิดเห็นของตนเอง) 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 

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

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก่งจังเลยครับเพื่อนๆ  
สงสัยจะท าถูกทุกข้อ
เลยนะครับ 
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