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แบบทดสอบก่อนเรียน 

 เรื่อง การเดินทางส ารวจ 

 
 

ค าชี้แจง    ใหลู้กเสือเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด และกากบาทลงกระดาษค าตอบ 
 
1. ข้อใดเป็นความหมายของการเดินทางส ารวจ 

 ก. การเดินทางเพื่อศึกษาเส้นทาง 

 ข. การเดินทางท่ีไม่มีการวางแผน 

 ค. การเดินทางเพื่อศึกษาสถานท่ีต่างๆท่ีไม่คุ้นเคย 

 ง. การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวอย่างไร้จุดมุ่งหมาย 

 

 2. ข้อใดเป็นปัญหาหลักท่ีท าให้การเดินทางล้มเหลวง่าย 

  ก. มีผู้ป่วยในขบวน 

  ข. งบประมาณไม่เพียงพอ 

  ค. สมาชิกมาไม่ครบ 

  ง. เปลี่ยนเส้นทางกะทันหัน 

 

 3. ลูกเสือควรก าหนดเส้นทางส ารวจเพื่อประโยชน์ข้อใด 

  ก. เพื่อก าหนดวิธีการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภัย 

  ข. เพื่อก าหนดระยะเวลาในการเดินทาง 

  ค. เพื่อให้ผู้อยู่ปลายทางเตรียมต้อนรับ 

  ง. เพื่อจะได้เลือกชมธรรมชาติรอบๆตัว 



 

4. การเดินทางตามถนนใหญ่ควรปฏิบัติตามข้อใด 

  ก. เดินทางตามเส้นขาวบนพื้นผิวจราจร 

  ข. เดินเป็นแถวตอนเรียง 2 โดยมีนายหมู่และรองนายหมู่อยู่หัวแถว 

  ค. เดินเปน็แถวตอนเรียง 1 โดยมีนายหมู่น าหน้าชิดขวาถนน 

  ง. เดินตามสบายเพราะถนนกว้าง 

 

 5. การเดินทางในเวลากลางคืน  ควรปฏิบัติตามข้อใด 

  ก. เดินถือคบไฟทุกคนให้คนขับรถมองเห็น 

  ข. ใช้ผ้าขาวพันขาหรือติดสีสะท้อนแสงให้คนขับรถมองเห็น 

  ค. เดินเป็นกลุ่มใหญ่  และส่งเสียงดัง 

  ง. เดินทางด้วยความเงียบเพื่อไม่รบกวนชาวบ้าน 

 

 6. ในการเดินทางส ารวจโดยรถจักรยาน ข้อใดเป็นหลักท่ีส าคัญที่สุด 

  ก. หลีกเลี่ยงทางเปลี่ยว 

  ข. ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด 

  ค. ไปตามทางลาดยางเท่านั้น 

  ง. ซื้อจักรยานใหม่ 

 

7. การเดินทางโดยเรือ  จะต้องมีความสามารถในด้านใด 

  ก. ว่ายน้ าเก่ง 

  ข. แจวเรือหรือพายเรือเป็น 

  ค. มีความรู้เรื่องเส้นทางทางน้ าได้ดี 

  ง. ถูกทุกข้อ 
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กากบาทเลือกค าตอบลงใน
กระดาษค าตอบนะครับ 

อยู่หน้าถัดไป 

 

 8. อุปกรณ์ในข้อใดที่ไม่จ าเป็นต้องจัดเตรียมไปเพื่อการเดินทางส ารวจ 

  ก. อาหาร 

  ข. เครื่องใช้ส่วนตัว 

  ค. เวชภัณฑ์ 

  ง. เครื่องประดับ 

 

9. การท ารายงานการเดินทางส ารวจควรเริ่มบันทึกเมื่อใด 

 ก. ก่อนการเดินทาง 

 ข. เริ่มการเดินทาง 

 ค. ขณะเดินทาง 

 ง. เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว 

 

10. อาหารลักษณะใดท่ีควรน ามาปรุงรับประทานในค่าย 

 ก. อาหารท่ีมีวิธีปรุงง่าย  คุณค่าอาหารครบ 

 ข. อาหารท่ีใช้ของสดปรุง 

 ค. อาหารท่ีต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่าง 

 ง. อาหารกระป๋อง 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

               เรื่องการเดินทางส ารวจ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 
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             สรุปคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนของเอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 3   

                  เร่ืองการเดินทางส ารวจ      คะแนนเต็ม  10  คะแนน      

                         คะแนนที่ได้ = …………………………. 
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ใบความรู้ 

     เรื่อง  การเดินทางส ารวจ 

  
 

การเดินทางส ารวจ   เป็นการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีไม่คุ้นเคย  เพื่อศึกษารายละเอียด

ของสถานท่ีเหล่านั้น  ซึ่งในระดับลูกเสือหลวงนี้  จะก าหนดสถานท่ีและระยะทางให้ไกลกว่าการ

เดินทางส ารวจในระดับลูกเสือชั้นพิเศษ 

 การเดินทางส ารวจในแต่ละครั้งลูกเสือต้องท ารายงานโดยละเอียด  พร้อมท้ังบันทึก 

สิ่งส าคัญที่พบเห็นไว้ด้วย  เช่น  สถานท่ีส าคัญ  อาชีพของประชาชน ภูมิประเทศของทั้งสองข้าง

ทางเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีพบเห็น  ตลอดจนการเจ็บป่วยของเพื่อนร่วมทาง เป็นต้น 

 

หลักท่ัวไปส าหรับการเดินทางส ารวจ  

 ก่อนเดินทางส ารวจทุกครั้ง  ลูกเสือจะต้องค านึงถึงหลักการเดินทาง  และกฎแห่งความ

ปลอดภัยก่อนเสมอ  มิฉะนั้นแล้วอาจจะท าให้การเดินทางส ารวจไม่ประสบความส าเร็จ 

 ก่อนการเดินทางส ารวจ  ลูกเสือควรปฏิบัติตามหลักต่อไปนี้ 

1. ก าหนดและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเดินทางไว้อย่างชัดเจน 

3. จัดอบรมลูกเสือในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นท่ีอาจจะใช้ในการเดินทางส ารวจ  เช่น 

การปฐมพยาบาล  การเรียนวิชาบุกเบิก  การสร้างค่ายพักแรม 

4. จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ  เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิด 

ขึ้นได ้

5. ก าหนดเส้นทางและประเภทของการเดินทางส ารวจเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 
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ข้อแนะน าในการเดินทางส ารวจ 

 ในการเดินทางส ารวจนั้นควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  คือ 

1. ควรพักแรมอย่างน้อย  1 คืน  ไม่ควรไปหรือกลับในวันเดียวกัน 

2. ควรเลือกเส้นทางท่ีผ่านภูมิประเทศท่ีแปลกๆ  เร้าความสนใจและอยากรู้อยากเห็น 

เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้การสังเกต  จดจ าลักษณะภูมิประเทศท่ีผ่านไป   และลงบันทึกข่าวข้อส าคัญไว้

เป็นรายงานโดยละเอียด 

3. ถ้าไม่จ าเป็น  ควรหลีกเลี่ยงการส ารวจด้วยการเดินไปตามถนนในเมือง  หรือเดิน 

ส ารวจอยู่ในตัวชุมชน  อย่างน้อยควรมีภูมิประเทศเป็นป่าทุ่งนา เพื่อจะได้พบเห็นส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ

บ้าง  และในการเดินทางส ารวจนั้นลูกเสือควรลูกเสือควรน าแผนท่ีและเข็มทิศติดตัวไปด้วยเพื่อ

ช่วยในการเดินทาง 

4. ควรจัดกิจกรรมการเดินทางส ารวจและพักแรมอย่างน้อยปีละ 1 หรือ 2 คร้ัง 

 

ประโยชน์ของการเดินทางส ารวจ 

 

 การเดินทางส ารวจมีประโยชน์ดังนี้ 

1. เป็นการฝึกความอดทน   ความรอบคอบ  และความไม่ประมาทของลูกเสือ 

2. ท าให้ลูกเสือรู้จักการเตรียมการและสิ่งจ าเป็นส าหรับในการเดินทางส ารวจ 

3. ท าให้ลูกเสือเป็นคนช่างสังเกต 

4. ท าให้ลูกเสือเกิดความสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการของส่วนรวม 

5. ท าให้ลูกเสือได้ฝึกใช้ชีวิตอย่างชาวป่า 

6. ท าให้ลกูเสือรู้จักช่วยเหลือตนเอง   เช่น  รู้จักการประกอบอาหาร  ท าท่ีพักด้วยตนเอง 

 

10 



ที่มา : http://prosperpharmacy.blogspot.com/ 

ที่มา: http://www.thailandoffroad.com/jeep/board/ 

 

7. ท าให้ลูกเสือรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เช่นการดูแลทรัพย์สินผู้อื่น  ช่วยระวังภัยด้วย

การอยู่ยาม  ยืนยาม  ช่วยเหลือเพื่อนฝูงเมื่อเจ็บป่วย 

 

การจัดเตรียมส่ิงของเครื่องใช้เพื่อเดินทาง 

สิ่งท่ีจะต้องจัดเตรียมไปเพื่อการเดินทางส ารวจ  มีดังนี้ 

 

1. อาหาร การจัดเตรียมอาหารเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับการเดินทางส ารวจ  เพราะ 

ลูกเสือทุกคนจ าเป็นต้องรับประทานอาหารเพื่อให้มีก าลังและสามารถเดินทางต่อไปได้  การจัด

อาหารเพื่อเดินทางส ารวจจะต้องค านึงถึงอาหารหลัก  5 หมู่  ตามหลักโภชนาการ  

 

2. อุปกรณ์ต่างๆ  อุปกรณ์จ าเป็นท่ีต้องจัดเตรียมไป  เช่น เครื่องใช้ส่วนตัวจ าพวกเสื้อผ้า 

และเครื่องใช้อื่นๆ  จ าพวกอุปกรณ์ท าครัว  มีด  ขวาน  เสื้อกันฝน สมุดบันทึก  ปากกา  ดินสอ 

แผนที่  เข็มทิศ  กระติกน้ า  เชือก เป็นต้น  การบรรจุอุปกรณ์ต่างๆ  ลงในเครื่องหลังนั้นให้จัด

สิ่งของท่ีจะใช้ทีหลังลงไปก่อน  ส่วนส่ิงของท่ีจะใช้ก่อนให้จัดลงทีหลังเพื่อท่ีจะได้ง่ายต่อการหยิบใช้ 

 

3. เวชภัณฑ์ ได้แก่  ยาประจ าตัว  และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลไปด้วย 

เช่น ยาแดง  ยาหม่อง  ยาดม  ยาแก้ปวดแก้ไข้  ยาแก้ปวดท้อง  ผ้าพันแผล  กรรไกร  เป็นต้น 

และหากท้องถิ่นที่จะเดินทางไปส ารวจนั้นมีโรคระบาดหรือไข้ป่าชุกชุม  เราควรจะเตรียมยา

ป้องกันไปด้วย เช่นยาควินินป้องกันไข้มาลาเรีย เป็นต้น  
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 ลักษณะการเดินทางส ารวจได้แบ่งเป็นการเดินทางส ารวจโดยทางเท้า  โดยรถจักรยาน 
และโดยเรือ  ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

การเดินทางส ารวจโดยการเดินเท้า 
 
 การเดินทางส ารวจของลูกเสือนั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับชาวป่า  พรานป่าหรือนักส ารวจ
ซึ่งลูกเสือจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ  อย่างมากมาย  ก่อนท่ีจะออกเดินทางส ารวจ  เช่น  การรู้จัก
สังเกตและเข้าใจในธรรมชาติ  การสร้างท่ีพัก  การจัดที่หุงอาหาร  การรักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วย  ซึ่ง
สิ่งท่ีกล่าวมานี้ถ้าลูกเสือมีความเข้าใจเป็นอย่างดี  ก็จะท าให้การเดินทางส ารวจของลูกเสือประสบ
ความส าเร็จ 
 การเดินทางส ารวจด้วยทางเท้า  จะฝึกร่างกายให้แข็งแรงอดทนและได้รับความรู้อย่าง
มากมายซึ่งในระดับลูกเสือหลวงจะก าหนดให้เดินทางในระยะ  50 – 70  กิโลเมตรเป็นหมู่หรือ
เป็นคู่ๆ  โดยการเดินไปยังท้องถิ่นที่ไม่คุ้นเคยเป็นเวลาอย่างน้อย  4  วัน ( 3 คืน ) 
 
หลักทั่วไปส าหรับการเดินทางส ารวจโดยการเดินเท้า 
 
 

1. ก าหนดเส้นทางเดินให้แน่นอน  โดยพยายามหลีกเลี่ยงการเดินตามถนนใหญ่ท่ีมี 
การจราจรคับคั่ง  หากมีความจ าเป็นต้องเดินบนถนนดังกล่าวลูกเสือทุกคนควรระมัดระวังไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ 

2. เมื่อต้องเดินบนถนนหลวงลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  โดย 
เดินเรียงเดี่ยว  มีนายหมู่น าหน้า  รองนายหมู่อยู่ข้างหลัง  และเดินชิดด้านขวาของถนนเสมอ 

3. เมื่อลูกเสือจ าเป็นต้องเดินทางส ารวจในเวลากลางคืนเดือนมืด  ให้ลูกเสือใช้ผ้าสีขาว 
พันขาหรือติดสีสะท้อนแสง  และให้นายหมู่ถือคบไฟ ตะเกียง  หรือไฟฉาย  เพื่อเป็นท่ีสังเกตของ
คนขับรถ 

4. การเดินทางแต่ละครั้งไม่ควรเดินบนทางรถไฟ  แต่ถ้าลูกเสือต้องการจะข้ามทางรถไฟก็ 
ควรระมัดระวังอันตรายด้วย 

5. ในขณะเดินทางลูกเสือไม่ควรท าความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยประการต่างๆ  เช่น 
การส่งเสียงดังหรือเป่านกหวีด  การต้อนสัตว์หรือแหย่สัตว์ของชาวบ้าน  เดินบุกเหยียบย่ า หัก  
ถอน  เก็บ  เด็ด  หรือท าลายพืชผลของชาวบ้าน   

6. เมื่อเดินเข้าหมู่บ้านผ่านฝูงชนลูกเสือควรรักษาระเบียบวินัยให้ดี  เดินให้องอาจผึ่งผาย  
 วางเท้าให้พร้อมกัน  อย่าเหลียวไปเหลียวมา 
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7. ลูกเสือทุกคนควรรักษาสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว  เช่นโรคหัวใจ  
ต้องพยายามไม่ให้เหนื่อยมาก  ควรเดินบ้างหยุดบ้าง 

8. ร้องเท้าท่ีลูกเสือสวมใส่เพื่อเดินทางส ารวจนั้นควรเป็นรองเท้าเก่าท่ีใส่สบายและมี 
ส้นหนา  ไม่ควรใส่ร้องเท้าใหม่ๆเพราะอาจท าให้รองเท้ากัดเดินไม่สะดวก 

9. ขณะเดินทางส ารวจเมื่อลูกเสือจะออกจากแถวควรบอกผู้บังคับบัญชาโดยแจ้งเหตุผล 
ให้ทราบ 

10. ในการดินทางแต่ละครั้ง  ลูกเสือต้องรักษาระยะเวลาในการเดินทาง 
 
ข้อควรระวังในการเดินทางส ารวจโดยการเดินเท้า 
 

1. ควรรู้จักการเลือกเส้นทาง  และหลีกเลี่ยงการเดินไปตามถนนใหญ่ท่ีมีการจราจรคับคั่ง 
ถ้ามีความจ าเปน็ลูกเสือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อ
ป้องกันมิใหเ้กิดอุบัติเหตุ 

2. สิ่งของท่ีบรรจุในเครื่องหลัง  ควรมีน้ าหนักไม่เกิน 13  กิโลกรัม  การบรรจุของใช้ต้อง 
ถูกหลักวิธี  และอย่าให้เครื่องหลังรัดตัวหรือหย่อนยานจนเกินไป  เพราะจะท าให้การเดินทางไม่
คล่องตัว 

3. รองเท้าท่ีสวมต้องพิจารณาเป็นพิเศษ  อย่าให้คับหรือหลวมเกินไป 
4. อุปกรณ์เครื่องครัวต้องแบ่งกันไป  อย่าให้คนใดคนหนึ่งรับภาระเพียงคนเดียว 
5. วิธีการของระบบหมู่เป็นเรื่องส าคัญคือ ต้องเชื่อฟังค าสั่งของนายหมู่ตลอดเวลาใน 

เดินทาง 
 

 
การเดินทางส ารวจโดยรถจักรยาน 

 
 การเดินทางส ารวจด้วยรถจักรยาน  จัดว่าเป็นการเดินทางไกลอีกประเภทหนึ่ง  ท่ีลูกเสือ
ในระดับชั้นลูกเสือหลวงปฏิบัติได้  โดยการขี่จักรยานเข้าไปในท้องท่ีท่ีไม่คุ้นเคย  เช่นเดียวกับ
เดินทางโดยทางเท้าแต่จะมีระยะมากกว่าคือ  ตั้งแต่  150 -200 กิโลเมตร  และใช้เวลาไม่น้อยกว่า  
2 วัน 
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หลักทั่วไปส าหรับการเดินทางโดยรถจักรยาน 
  

1. ลูกเสือต้องขี่รถจักรยานเป็นจนเกิดความมั่นใจตนเองว่ามีความช านาญแล้ว 
2. ลูกเสือท่ีจะเดินทางควรมีความรู้เรื่องกฎจราจร  เครื่องหมายจราจร  และสัญญาณ 

ต่างๆพร้อมท้ังปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
3. มีความสามารถอ่านแผนที่แสดงเส้นทางทางได้ 
4. มีความรู้เรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมรถจักรยาน   เช่น  สูบ  เหล็กงัดยาง   

ประแจเลื่อน  กาวยางน้ า  และสามรถน าเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าวมาซ่อมรถจักรยานได้ 
5. สิ่งของท่ีบรรทุกไม่ควรหนักเกินไป  และไม่ควรวางเกะกะเพราะอาจจะท าให้รถเสียการ

ทรงตัวได้ 
6. ขี่จักรยานด้วยความสุขุมรอบคอบและไม่ประมาท 
7. รู้จักเลือกเส้นทางท่ีปลอดภัย 
8. ถ้าเส้นทางเป็นทางลูกรัง  ควรระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นพิเศษ 

 
การเดินทางส ารวจโดยทางเรือ 

 
การเดินทางส ารวจโดยทางเรือ  จัดเป็นกิจกรรมการเดินทางไกลอีกแบบหนึ่งท่ีลูกเสือ 

ในระดับชั้นลูกเสือหลวงปฏิบัติได้   โดยการพายเรื่อไปไปในท้องถิ่นที่ไม่คุ้นเคย  เป็นระยะทาง   
50 – 70  กิโลเมตร 
 
หลักทั่วไปส าหรับการเดินทางส ารวจโดยเรือ  
 

1. ลูกเสือต้องมีความช านาญในเรื่องการแจวเรือหรือการพายเรือ 
2. ลูกเสือควรหัดว่ายน้ าให้เป็นก่อนออกเดินทางไปส ารวจโดยทางเรือ 
3. มีความรู้ในเรื่องการใช้ชูชีพเพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได ้
4. ก่อนใช้เรือทุกครั้ง  ควรตรวจสอบสภาพเรือให้แน่ใจเสียก่อนว่า  เรืออยู่ในสภาพพร้อม 

ท่ีจะใช้งานได้ดี 
5. มีความรู้เรื่องสัตว์ร้ายท่ีอยู่ในน้ าและเป็นอันตรายต่อการเดินทาง 
6. รู้จักเลือกสถานท่ีส าหรับสร้างท่ีพักริมฝ่ัง 
7. สิ่งของท่ีบรรทุกลงในเรือไม่ควรจะมากเกินไป  และไม่ควรวางเกะกะเพราะจะท าให้ 

พายเรือไม่สะดวก 
8. ขณะพายเรือไม่ควรประมาท  ไม่หยอกล้อ  หรือเล่นกัน  เพราะอาจท าให้เรือล่มได้ 



 
 

แบบฝึกหัดที่ 3.1 
  

 
ค าช้ีแจง     ให้ลูกเสือเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 

1. การเดินทางส ารวจหมายถึง........................................................................................ 

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

 

2. ก่อนการเดินทางส ารวจลูกเสือ ควรปฏิบัติดังนี้ 

2.1 ................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 .............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 ............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4 ............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5 ............................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ลักษณะเส้นทางท่ีเหมาะกับการเดินทางส ารวจ ........................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. อุปกรณ์ช่วยท่ีควรน าติดตัวในการเดินทางส ารวจ  คือ.......................................................... 

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

 
5. เส้นทางการส ารวจท่ีควรหลีกเลี่ยง....................................................................................... 

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

 

6. ประโยชน์ของการเดินทางส ารวจ ( บอกมา 5 ข้อ ) 

6.1 ................................................................................................................................. 

6.2 ................................................................................................................................. 

6.3 ................................................................................................................................. 

6.4 ................................................................................................................................. 

6.5 ................................................................................................................................. 

 

 

7. สิ่งท่ีลูกเสือ ต้องบันทึกในรายงานการเดินทาง  คือ ....................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. การเดินทางส ารวจตามหลักสูตรลูกเสือหลวงใช้เวลา.......................................................... 

........................................................................................................................................ 
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แบบฝึกหัดที่ 3.2  

 
 ค าชี้แจง   จงน าตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวา  เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความด้านซ้าย 
                      ให้มีถูกต้องและมีความสัมพันธ์กัน 
 

                       หมวด ก 
 
_____ 1. ไม่มีการวางแผนท่ีดี 
 
_____ 2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเดินทาง 
             ส ารวจ 
 
_____ 3. สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทาง 
             ส ารวจ 
 
_____ 4. การเดินทางในระยะไกล 
 
_____ 5. การเดินทางส ารวจท่ีขาดไม่ได ้
 
_____ 6. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 
_____ 7. พยายามไม่ให้เหนื่อยมาก  เดินบ้าง 
             หยุดบ้าง 
 
_____ 8. เมื่อต้องการจะออกจากแถว 
 
_____ 9. บรรทุกของหนักจนเกินไป 
 
_____ 10. หลักการบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง 
 
 

                        หมวด ข 
 
ก. การเดินทางไม่สะดวก  คล่องตัว 
 
ข. การเดินทางตามถนนใหญ่ 
 
ค. โรคหัวใจ 
 
ง. พัก  4 - 5 นาที เมื่อเดินได้ 30 นาที 
 
จ. อาหารและยารักษาโรค 
 
ฉ. บอกผู้บังคับบัญชาโดยแจ้งเหตุผลก่อน 
 
ช. การเดินทางล้มเหลว 
 
ซ. ภูมิประเทศท่ีไม่เคยไป 
 
ฌ. การปฐมพยาบาลและทักษะบุกเบิก 

 

ญ. จัดสิ่งของที่ใช้ทีหลังลงก่อนและจัด
สิ่งของท่ีจะใช้ก่อนที่หลัง 
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แบบทดสอบหลงัเรยีน 

        เรือ่ง  การเดนิทางส ารวจ 
 

ค าช้ีแจง    ใหลู้กเสือเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด และกากบาทลงกระดาษค าตอบ 
 
1. การเดินทางตามถนนใหญ่ควรปฏิบัติตามข้อใด 

  ก. เดินทางตามเส้นขาวบนพื้นผิวจราจร 
  ข. เดินเป็นแถวตอนเรียง 2 โดยมีนายหมู่และรองนายหมู่อยู่หัวแถว 

  ค. เดินเป็นแถวตอนเรียง 1 โดยมีนายหมู่น าหน้าชิดขวาถนน 

  ง. เดินตามสบายเพราะถนนกว้าง 

 
2. ข้อใดเป็นความหมายของการเดินทางส ารวจ 
 ก. การเดินทางเพื่อศึกษาเส้นทาง 
 ข. การเดินทางท่ีไม่มีการวางแผน 
 ค. การเดินทางเพื่อศึกษาสถานท่ีต่างๆท่ีไม่คุ้นเคย 
 ง. การเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวอย่างไร้จุดมุ่งหมาย 
 
3. ในการเดินทางส ารวจโดยรถจักรยาน ข้อใดเป็นหลักท่ีส าคัญที่สุด 

  ก. หลีกเลี่ยงทางเปลี่ยว 

  ข. ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด 

  ค. ไปตามทางลาดยางเท่านั้น 

  ง. ซื้อจักรยานใหม่ 

4. อาหารลักษณะใดท่ีควรน ามาปรุงรับประทานในค่าย 

 ก. อาหารท่ีมีวิธีปรุงง่าย  คุณค่าอาหารครบ 

 ข. อาหารท่ีใช้ของสดปรุง 

 ค. อาหารท่ีต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่าง 

 ง. อาหารกระป๋อง 
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 5. ลูกเสือควรก าหนดเส้นทางส ารวจเพื่อประโยชน์ข้อใด 
  ก. เพื่อก าหนดวิธีการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภัย 
  ข. เพื่อก าหนดระยะเวลาในการเดินทาง 
  ค. เพื่อให้ผู้อยู่ปลายทางเตรียมต้อนรับ 
  ง. เพื่อจะได้เลือกชมธรรมชาติรอบๆตัว 
 

6. การเดินทางในเวลากลางคืน  ควรปฏิบัติตามข้อใด 

  ก. เดินถือคบไฟทุกคนให้คนขับรถมองเห็น 

  ข. ใช้ผ้าขาวพันขาหรือติดสีสะท้อนแสงให้คนขับรถมองเห็น 

  ค. เดินเป็นกลุ่มใหญ่  และส่งเสียงดัง 

  ง. เดินทางด้วยความเงียบเพื่อไม่รบกวนชาวบ้าน 

 

7. การเดินทางโดยเรือ  จะต้องมีความสามารถในด้านใด 

  ก. ว่ายน้ าเก่ง 

  ข. แจวเรือหรือพายเรือเป็น 

  ค. มีความรู้เรื่องเส้นทางทางน้ าได้ดี 

  ง. ถูกทุกข้อ 

 

8. อุปกรณ์ในข้อใดที่ไม่จ าเป็นต้องจัดเตรียมไปเพื่อการเดินทางส ารวจ 

  ก. อาหาร 

  ข. เครื่องใช้ส่วนตัว 

  ค. เวชภัณฑ์ 

  ง. เครื่องประดับ 
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9. การท ารายงานการเดินทางส ารวจควรเริ่มบันทึกเมื่อใด 

 ก. ก่อนการเดินทาง 

 ข. เริ่มการเดินทาง 

 ค. ขณะเดินทาง 

 ง. เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว 

 

10. ข้อใดเป็นปัญหาหลักท่ีท าให้การเดินทางล้มเหลวง่าย 
  ก. มีผู้ป่วยในขบวน 
  ข. งบประมาณไม่เพียงพอ 
  ค. สมาชิกมาไม่ครบ 
  ง. เปลี่ยนเส้นทางกะทันหัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังนี้ต้องได้คะแนนเต็ม
แน่นอนเลย  แล้วเพื่อนๆล่ะ  
ท ากันได้บ้างหรือเปล่าครับ 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

               เรื่องการเดินทางส ารวจ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

             สรปุคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนของเอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 3   

                  เร่ืองการเดินทางส ารวจ      คะแนนเต็ม  10  คะแนน      

                         คะแนนที่ได้ = …………………………. 

 

ท าลงตรง

นี้เลยนะ 
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  ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544.  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2549. 

วายุ  พยัคฆันตร ์ และถานันดร  สุวรรณรัตน์.  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ประสานมิตร,  ม.ป.ป.  

สุขะวัฒน์   สุขทั่ง.  2557.   เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

   เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3.  (ออนไลน์ ).           

         http://www.jr.ac.th/webe-learning/sc2007.htm.  24 เมษายน 2557.  
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3.1 

  
 
ค าช้ีแจง     ให้ลูกเสือเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 
1. การเดินทางส ารวจหมายถึง  การเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีไม่คุ้นเคย  เพื่อศึกษา  

รายละเอียดของสถานท่ีเหล่านั้น 
 

2. ก่อนการเดินทางส ารวจลูกเสือ ควรปฏิบัติดังนี้ 
2.1  ก าหนดและวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า 
2.2  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการเดินทางไว้อย่างชัดเจน 
2.3  จัดอบรมลูกเสือในเรื่องต่างๆ ท่ีจ าเป็นท่ีอาจจะใช้ในการเดินทางส ารวจ 
2.4  จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ 
2.5  ก าหนดเส้นทางและประเภทของการเดินทางส ารวจเพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
3. ลักษณะเส้นทางท่ีเหมาะกับการเดินทางส ารวจ คือ เส้นทางท่ีผ่านภูมิประเทศท่ีแปลกๆ     
    เร้าความสนใจและความอยากรู้อยากเห็น 
4. อุปกรณ์ช่วยท่ีควรน าติดตัวในการเดินทางส ารวจ  คือ  แผนที่และเข็มทิศ 

5. เส้นทางการส ารวจท่ีควรหลีกเล่ียง คือ การส ารวจด้วยการเดินไปตามถนนในเมืองหรือ 

    การส ารวจอยู่ในตัวชุมชน 

6. ประโยชน์ของการเดินทางส ารวจ ( บอกมา 5 ข้อ ) 

1.  ฝึกความออดทน  ความรอบคอบ  และความไม่ประมาทของลูกเสือ 

2. รู้จักการเตรียมการและสิ่งจ าเป็นส าหรับในการเดินทางส ารวจ 

3. เป็นคนช่างสังเกต 

4. เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมของส่วนรวม 
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5. ได้ฝึกใช้ชีวิตอย่างชาวป่า 

6. รู้จักการช่วยเหลือตนเอง 

7. รู้จักดูแล  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

7. สิ่งท่ีลูกเสือ ต้องบันทึกในรายงานการเดินทาง  คือ สถานท่ีส าคัญ   อาชีพของ    

    ประชาชน , ภูมิประเทศของสองข้างทาง,  เหตุการณท่ีส าคัญท่ีพบเห็น   และการ 

    เจ็บป่วยของเพื่อนร่วมทาง 

 

8. การเดินทางส ารวจตามหลักสูตรลูกเสือหลวงใช้เวลา  3 คืน   4 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท ำแบบฝึกหัดกันถูกหมดใช่ไหม  แสดง
ว่ำลูกเสือเข้ำใจในเน้ือหำท่ีเรียนเปน็อย่ำงดี    

สุดยอดมำกๆๆ 
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แบบฝึกหัดที่ 3.2  

 
 ค าชี้แจง   จงน าตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวา  เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความด้านซ้าย 
                      ให้มีถูกต้องและมีความสัมพันธ์กัน 
 

                       หมวด ก 
 
   ช   1. ไม่มีการวางแผนท่ีดี 
 
   ฌ  2. ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเดินทาง 
           ส ารวจ 
 
   ซ  3. สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทาง 
             ส ารวจ 
 
   ง  4. การเดินทางในระยะไกล 
 
   จ  5. การเดินทางส ารวจท่ีขาดไม่ได ้
 
   ข  6. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 
 
   ค  7. พยายามไม่ให้เหนื่อยมาก  เดินบ้าง 
           หยุดบ้าง 
 
   ฉ  8. เมื่อต้องการจะออกจากแถว 
 
   ก  9. บรรทุกของหนักจนเกินไป 
 
  ญ 10. หลักการบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง 
 
 

                        หมวด ข 
 
ก. การเดินทางไม่สะดวก  คล่องตัว 
 
ข. การเดินทางตามถนนใหญ่ 
 
ค. โรคหัวใจ 
 
ง. พัก  4 - 5 นาที เมื่อเดินได้ 30 นาที 
 
จ. อาหารและยารักษาโรค 
 
ฉ. บอกผู้บังคับบัญชาโดยแจ้งเหตุผล

ก่อน 
 
ช. การเดินทางล้มเหลว 
 
ซ. ภูมิประเทศท่ีไม่เคยไป 
 
ฌ. การปฐมพยาบาลและทักษะบุกเบิก 

 

ญ. จัดสิ่งของที่ใช้ทีหลังลงก่อนและจัด
สิ่งของท่ีจะใช้ก่อนที่หลัง 
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  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 

         เรื่อง การเดนิทางส ารวจ 
 
 

 ข้อ ก่อนเรียน ข้อ หลังเรียน 

1 ค 1 ค 

2 ง 2 ค 

3 ก 3 ข 

4 ค 4 ก 

5 ข 5 ก 

6 ข 6 ข 

7 ง 7 ง 

8 ง 8 ง 

9 ง 9 ง 

10 ก 10 ง 

อยา่ลมื !!! 
แจง้คะแนนคณุครดูว้ยนะ

ครบั 
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