


๑ 
 

 

ค ำชี้แจงส ำหรับครู 

 
ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ๔R  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจ านวน ๗ ชุด ดังนี้   
ชุดที่ ๑  เรื่อง  พัฒนาทักษะการอ่านโดยวิธีอ่านแบบ SQ๔R  
ชุดที่ ๒  เรื่อง  เจาะประเด็นข่าว  
ชุดที่ ๓  เรื่อง  อ่านเรื่องราวจากสารคดี 
ชุดที่ ๔  เรื่อง  บทความดีมีประโยชน์  
ชุดที่ ๕  เรื่อง  รู้เท่าทันสื่อโฆษณา  
ชุดที่ ๖  เรื่อง  ข้อคิดจากนิทานไทย  
ชุดที่ ๗  เรื่อง  คุณค่าแห่งบทร้อยกรอง 

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ๔R ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เล่มที่ ๒ เจาะประเด็นข่าว ครูควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ๑.  เตรียมและส ารวจความพร้อมของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดย
ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ๔R ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน   

๒.  ศึกษาเนื้อหาและล าดับขั้นตอนของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดย
ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ๔R ให้เข้าใจชัดเจน   

๓.  อธิบายให้นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการ
ท าชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ๔R 

๔.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
๕.  การศึกษาแต่ละครั้งควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ร่วมคิด อภิปราย ตรวจ

ผลงานและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง   
๖.  บันทึกผลการท าชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่าน

แบบ SQ๔R ของนักเรียนทุกครั้ง เพ่ือสังเกตพัฒนาการของนักเรียน   
๗.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและบันทึกผลการท าแบบทดสอบ  เพ่ือตรวจสอบ

ความก้าวหน้าและความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 

 
 

เอกสารชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ๔R 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๒ เจาะประเด็นข่าว ที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้  เป็น
ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA ที่เหมาะกับวัยของนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเองและประสบความส าเร็จในการเรียนด้วยการปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้  

๑. นักเรียนอ่านค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านตามแนว PISA โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ๔R ให้เข้าใจ   

๒. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ขอบข่ายของเนื้อหา สาระส าคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

๓. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พ้ืนฐาน   
๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดและปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมให้

ครบถ้วน ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม ๖ ขัน้ตอน ดังนี้                  
 ขั้นที่ ๑  S (Survey) การอ่านส ารวจหรืออ่านเนื้อเรื่องอย่างคร่าวๆ เพ่ือหาจุดส าคัญ

ของเรื่อง       
 ขั้นที่ ๒ Q (Question) การตั้งค าถามเพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายของการอ่านและจับ

ประเด็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง        
 ขั้นที่ ๓ R๑ (Read) การอ่านอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้       
 ขั้นที่ ๔ R๒ (Record) การจดบันทึกข้อมูลต่างๆ พร้อมค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้        
 ขั้นที่ ๕ R๓ (Recite) การเขียนสรุปใจความส าคัญโดยใช้ส านวนของตนเอง        
 ขั้นที่ ๖ R๔ (Reflect) การทบทวน วิเคราะห์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นจาก

เรื่องท่ีอ่าน 

๕.  นักเรียนตรวจค าตอบด้วยตนเองหรือแลกเปลี่ยนกันตรวจโดยครูเป็นผู้แนะน า  
๖.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหลังเรียน 

๗.  นักเรียนควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจและต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่เปิดดูเฉลยในบทเรียน 

 
 
 

 
 
 
 



๓ 
 

 
 

สำระกำรเรียนรู้ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด 

 
 

สำระท่ี ๑    การอ่าน 

มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 

    แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  
ตัวช้ีวัด  

ท ๑.๑ ม.๓/๒   ระบุความแตกต่างของค าที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย  
ท ๑.๑ ม.๓/๓   ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

ท ๑.๑ ม.๓/๔   อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อความและ 

  รายงาน 

ท ๑.๑ ม.๓/๕ วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องท่ีอ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ 

  เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น        
ท ๑.๑ ม.๓/๖ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 

ท ๑.๑ ม.๓/๗   วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การล าดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง 

ท ๑.๑ ม.๓/๘   วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 

ท ๑.๑ ม.๓/๙ ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพ่ือ 

  น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต        
ท ๑.๑ ม.๓/๑๐ มีมารยาทในการอ่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 

 จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
 

ด้ำนควำมรู้ (K-Knowledge) 

 ๑.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าว 

 ๒.  บอกรายละเอียดของข่าวที่อ่านได้ 
 ๓.  สรุปสาระส าคัญจากข่าวที่อ่านได้ 
 ๔.  แสดงความคิดเห็นจากข่าวที่อ่านได้  

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P-Process) 

 ๑. ใช้กระบวนการอ่านตามข้ันตอนของเทคนิค SQ๔R สร้างองค์ความรู้และความคิดน าไปใช้
ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ 
 ๒.  ตอบค าถามโดยใช้กลยุทธ์การอ่านตามแนว PISA ได ้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A-Attitude) 

 ๑. นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน 
 ๒. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนในชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่านตามแนว PISA โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ๔R 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

 ๑.  ความสามารถในการสื่อสาร 

 ๒.  ความสามารถในการคิด 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ๑.  ซื่อสัตย์ 
 ๒.  ใฝ่เรียนรู ้
 ๓.  มุ่งม่ันในการท างาน 

 
  

 

 



๕ 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ ๒ เจำะประเด็นข่ำว 
 
ค ำชี้แจง  
 ๑. แบบทดสอบฉบับนี้มี ๙ ข้อ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ  
๑๕ นาที  
 ๒. รูปแบบของแบบทดสอบฉบับนี้มี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
     - รูปแบบท่ี ๑  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๗ ข้อ ให้นักเรียน
อ่านค าถามและตัวเลือกท่ีโจทย์ก าหนดให้อย่างละเอียดแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
ตัวอย่ำง  ข้อ ๐.  วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวันอะไร 
            ก.  วันแม่แห่งชาติ 
            ข.  วันรัฐธรรมนูญ 
            ค.  วันสงกรานต์ 
            ง.  วันปิยมหาราช 
 ค ำตอบ   
 
     - รูปแบบท่ี ๒ เป็นแบบทดสอบแบบเชิงซ้อน จ านวน ๑ ข้อ ให้นักเรียนพิจารณาข้อความ
ที่ก าหนดให้ว่าเป็นจริงหรือไม่แล้วตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบโดยปฏิบัติดังนี้ 
     หากข้อความที่ก าหนดให้  เป็นจริง ให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง “จริง” 
     หากข้อความที่ก าหนดให้  ไม่เป็นควำมจริง  ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง   
“ไม่จริง” 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๐. ก ข ค ง 



๖ 
 

 
ตัวอย่ำง ข้อ ๐๐. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ 

ข้อควำม จริง ไม่จริง 
วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี   
สุนทรภู่เป็นกวีที่ส าคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕   
สุดสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีกับนางเงือก   

 
     - รูปแบบท่ี ๓ เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จ านวน ๑ ข้อ ให้นักเรียนอ่านค าถามแล้ว
เขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ 
ตัวอย่ำง  ข้อ ๐๐๐. พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 
 

 
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความข้างต้น เพราะอะไร 
ค ำตอบ  ไม่เห็นด้วย เพราะการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ไม่ได้ต้องการเพียงวัตถุสิ่งของที่หาซื้อได้ด้วยเงิน
เท่านั้น แต่มนุษย์ยังต้องการความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ มิตรภาพ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่
สามารถหาซื้อได้ด้วยเงิน ดังนั้น เงินจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 



๗ 
 

อ่ำนข่ำวต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ ๑-๙   

สธ.เตือนหนำวนี้ให้ระวังโรคไข้สมองอักเสบจำกนก 

 เตือนหน้าหนาวระวังโรคไข้สมองอักเสบจากนกสู่คน กรมวิทย์ชี้มียุงหลายชนิดเป็นพาหะ เผย
มีนวัตกรรม "RepelMos" ช่วยป้องกันยุงได้นาน ๕-๗ ชั่วโมง 
          นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพจาก
ต่างประเทศเข้ามาในไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถน าเชื้อโรค ได้หลายชนิด เช่น โรคไข้สมองอักเสบ
เจอี และไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ ซึ่งมียุงร าคาญและยุงลายเป็นพาหะ ซึ่งเชื้อทั้งสองชนิดยังไม่มียาฆ่า
เชื้อ โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นเชื้อที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดข้ามประเทศได้ กรมฯ จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถตรวจหาเชื้อในกรณีท่ีจ า
เป็นได้ 
          "เนื่องจากเชื้อจะไม่ท าให้สัตว์ป่วย จึงเป็นเหตุให้นกสามารถบินไปที่อ่ืนพร้อมเชื้อไวรัส เมื่อยุง
มากัดคนจะน าเชื้อมาสู่คน ซึ่งโรคไข้สมองอักเสบยังไม่มีรายงานว่าการติดต่อจากคนถึงคนหรือจากนก
มาคนโดยตรง ต้องมียุงเป็นตัวน าเชื้อเท่านั้น ส าหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ส่วนใหญ่แสดงอาการไม่
รุนแรง ได้แก่ เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่นตามผิวหนัง ต่อมน้ าเหลืองโต แต่ในรายที่มี
อาการรุนแรงจะมีอาการปวดศีรษะมาก ไข้สูง คอแข็ง มึนงง เสียการทรงตัว ชัก เป็นอัมพาต เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนโรคไข้สมอง
อักเสบเวสต์ไนล์ และยังไม่มียารักษาเฉพาะส าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด ใช้การรักษาตาม
อาการและ วิธีประคับประคองทั่วไป" นพ.อภิชัย กล่าว 
          นพ.อภิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการของกรมฯ มีขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสทั้งสองชนิดในผู้ป่วยและยุง โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR ทั้งนี้ ผลการตรวจ
ตัวอย่างเลือดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อไข้สมองอักเสบเจอี ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๕๘ จ านวน ๗,๗๕๖ 
ตัวอย่าง พบผู้ป่วยจากไข้สมองอักเสบเจอีประมาณ ๒๐-๑๒๒ ราย และจากการตรวจตัวอย่างเลือด
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ จ านวน ๘๔๖ ตัวอย่าง ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๖  
ยังไม่พบการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ควรติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดต่อไป นอกจากนี้ กรมฯ 
ได้พัฒนานวัตกรรมซีโอไลต์ในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง 
RepelMos สามารถป้องกันการกัดของยุงพาหะได้ทุกชนิดได้นาน ๕-๗ ชั่วโมง ไม่ระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้ใช้ และไม่เหนียวเหนอะหนะ ทั้งยังสามารถป้องกันการกัดของริ้นด า (คุ่น) 
ริ้นน้ าเค็ม (ปึ่ง) และทากดูดเลือดได้อีกด้วย   

 

ที่มา : https://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=32590&m=news&gid=1-001-003 

https://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=32590&m=news&gid=1-001-003


๘ 
 

 
๑. สาระส าคัญของข่าวนี้คืออะไร  (๑ คะแนน)  
 ก.  การแพร่ระบาดของโรคไข้สมองอักเสบจากนกในประเทศไทย 
 ข.  ชนิดของเชื้อไวรัสและวิธีการรักษาโรคไข้สมองอักเสบจากนก  
 ค.  สถิติผู้ป่วยในประเทศไทยที่ติดเชื้อโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ง.  สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากนก  
๒.  ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้ป่วยติดเชื้อไข้สมองอักเสบจากนก  (๑ คะแนน) 
 ก.  ไขสันหลังอักเสบ 
 ข.  กล้ามเนื้ออักเสบ    
 ค.  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
 ง.  มึนงง เสียการทรงตัว 
๓.  โรคไข้สมองอักเสบจากนกเกิดจากเชื้อโรคชนิดใด  (๑ คะแนน)  
 ก.  เชื้อรา 
 ข.  เชื้อไวรัส 
 ค.  เชื้อแบคทีเรีย 
 ง.  เชื้อจากพยาธิ 
๔.  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้สมองอักเสบจากนกตรงกับข้อใด  (๑ คะแนน) 
 ก.  ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไข้สมองอักเสบจากนก  
 ข.  โรคไข้สมองอักเสบจากนกเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน 
 ค.  นกเป็นตัวการส าคัญในการน าเชื้อไข้สมองอักเสบมาสู่คน 
 ง.  คนไทยติดเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกไม่ต่ ากว่า ๑๒๒ ราย 
๕.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากนก  (๑ คะแนน) 
 ก.  ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
 ข.  ใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับทาป้องกันยุง 
 ค.  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบโดยตรง 
 ง.  ติดมุ้งลวดป้องกันยุงไม่ให้เข้าไปภายในบ้านเรือน 
๖.  เจตนาของการน าเสนอข่าวนี้ตรงกับข้อใด  (๑ คะแนน) 
 ก.  ให้ความรู้เรื่องโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ข.  แนะน าวิธีการรักษาโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ค.  เตือนให้ระวังอันตรายจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ง.  บอกประวัติความเป็นมาของโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 



๙ 
 

 
๗.  บุคคลใดปฏิบัติตนตามวิธีการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากนกได้เหมาะสมที่สุด  (๑ คะแนน) 
 ก.  สุดาจุดยากันยุงเพ่ือไล่ยุงในบ้าน 
 ข.  สุนันท์ปิดฝาโอ่งเก็บน้ าทุกใบอย่างมิดชิด 
 ค.  สุชาติสุมไฟเพ่ือไล่ยุงและแมลงที่มาก่อกวน 
 ง.  สุมาลีฉีดยากันยุงและแมลงในบ้านอย่างสม่ าเสมอ 
๘.  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ว่าเป็นจริงหรือไม่  (๑ คะแนน) 
 หากข้อความที่ก าหนดให้  เป็นจริง ให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง “จริง” 
 หากข้อความที่ก าหนดให้  ไม่เป็นควำมจริง  ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง  
“ไม่จริง” 

ข้อควำม จริง ไม่จริง 
๘.๑  ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก   
๘.๒  การตรวจหาเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกท าได้โดยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมในเลือด 

  

๘.๓  ซีโอไลต์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสามารถในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย   
๘.๔  ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันยุงกัดได้ 
ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 

  

 
๙.  พิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง (๒ คะแนน) 
   
    “สมัยนี้ใครๆ ก็กลัวยุงกัด เพราะยุงร้ายกว่าเสือเสียอีก”  
 
นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  

ชุดที่ ๒ เจำะประเด็นข่ำว 

 
ข้อ/ตัวเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ก        
ข        
ค        
ง        

 
ข้อควำม จริง ไม่จริง 

๘.๑  ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก   
๘.๒  การตรวจหาเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกท าได้โดยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมในเลือด 

  

๘.๓  ซีโอไลต์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสามารถในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย   
๘.๔  ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันยุงกัดได้ 
ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 

  

๙.  พิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง  
   
    “สมัยนี้ใครๆ ก็กลัวยุงกัด เพราะยุงร้ายกว่าเสือเสียอีก” 
 
นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 

                          คะแนนเตม็    ๑๐   คะแนน 

              คะแนนที่ได้...............คะแนน 
 

 



๑๑ 
 

ใบควำมรู้ 

 

  

ควำมหมำยของข่ำว  

 ข่าว คือ รายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นจากบุคคล
ระดับต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญและเป็นที่น่าสนใจอันมีผลกระทบต่อคนหมู่มากในชุมชนหรือสังคม 

 

 

คุณสมบัติของข่ำว  

 ข่าวที่ดีและมีคุณภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๑.  มีความถูกต้องครบถ้วน (Accuracy) ทุกรายละเอียดของข่าวไม่ว่าจะเป็นชื่อแหล่งข่าว 
ต าแหน่ง หรือความคิดเห็น จะต้องถูกรายงานอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นข้อเท็จจริง ไม่ถูกบิดเบือน 

 ๒.  มีความสมดุลและเป็นธรรม (Balance and Fairness)  ผู้รายงานข่าวต้องน าเสนอข่าว
ทุกแง่ทุกมุมอย่างสมดุล เช่น เรื่องที่เสนอความขัดแย้ง ก็ต้องน าเสนอความคิดเห็นของทั้งสองฝ่ายที่
โต้แย้งกันอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

 ๓.  มีความเท่ียงตรง (Objectivity)  รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างปราศจากอคติ
ใดๆ ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวของผู้รายงานข่าวเข้าไปในข่าว 

 ๔.  เข้าใจง่าย กะทัดรัด และชัดเจน (Simplicity, Concise, and Clear)  การรายงานข่าว
ต้องเข้าใจง่าย ให้ผู้อ่านสามารถจับประเด็นได้เร็ว ด้วยประโยคกะทัดรัด แจ่มแจ้ง 

 ๕.  ความใหม่สดทันต่อเหตุการณ์ (Recentness)  ข่าวที่น าเสนอต้องใหม่ สด ทันเหตุการณ์ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจึงแข่งขันกันในเรื่องความรวดเร็วของการ
น าเสนอข่าว ให้ถึงมือผู้อ่านเร็วที่สุด 

 ๖.  ข่าวต้องมี ๕W ๑H ได้แก่ Who What Where When Why และ How เพ่ืออธิบายว่า
ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด ท าไมจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น และเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างไร 

  

 

 



๑๒ 
 

ประเภทของข่ำว 

 การแบ่งประเภทของข่าวสามารถพิจารณาได้หลายแง่มุมด้วยกัน ได้แก่ 

 ๑.  ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาในแง่ระดับข่าว ซึ่งแบ่งเป็น “ข่าวหนัก” ซึ่งเน้นเนื้อหาสาระ
ความรู้มากกว่าความบันเทิง และ “ข่าวเบา” ซึ่งเน้นความบันเทิง หรือผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้อ่านเป็นหลัก 

 ๒.  ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาในแง่ระดับความรู้สึกตอบสนองของผู้อ่านได้แก่ ข่าวที่ผู้อ่าน
รู้สึกตอบสนองได้ทันที แต่เป็นการตอบสนองในระยะสั้นๆ ได้แก่ ข่าวบันเทิง อาชญากรรม อุบัติเหตุ 
และข่าวที่ผู้อ่านรู้สึกตอบสนองช้า เพราะต้องใช้ความคิดพิจารณาเนื้อหาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ได้แก่ 
ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น 

 ๓.  ประเภทของข่าวซึ่งพิจารณาจากวิธีการน าเสนอข่าว ซึ่งแบ่งเป็น ข่าวที่เสนอโดยเน้น
เหตุการณ์ คือ เสนอเฉพาะข้อเท็จจริง และข่าวที่เสนอโดยเน้นที่กระบวนเกี่ยวเนื่องของข่าว คือเน้น
การอธิบาย ตีความ ใช้ลีลาการเขียนแบบสารคดี เพ่ือให้รายละเอียดที่เร้าใจ ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน 

 

  

โครงสร้ำงของข่ำวและกำรใช้ภำษำ 

 ข่าวประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๔ ส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนมีลกัษณะการใชภ้าษาดังน้ีคือ 

 ๑.  พำดหัวข่ำว (Headline )  คือการน าประเด็นส าคัญของข่าวมาพาดหัวหนังสือพิมพ์ 
เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยใช้ตัวอักษรตัวใหญ่กว่าธรรมดา ใช้เพียงข้อความสั้นๆ 
แต่สามารถเสนอสาระส าคัญให้แก่ผู้อ่านได้พิจารณาเลือกอ่านรายละเอียดข่าวที่ตนสนใจได้ ทั้งยัง
สามารถบอกภาพลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆ ด้วย การพาดหัวข่าวจะต้องใช้ทักษะการเลือก
ถ้อยค าภาษาอย่างมาก เพราะต้องดึงดูดความสนใจและกระทบต่อความรู้สึกของผู้อ่านไปพร้อมๆ กับ
การใช้ถ้อยค าที่สั้นที่สุดให้สามารถอธิบายเนื้อความข่าวได้มากที่สุด โดยอาจใช้ค าที่รุนแรง ค าแสลง 
ภาษาเฉพาะกลุ่ม ใช้ส านวน หรือเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ   เช่น “ปรับครมเละ ‘กร’ ลุย              
สุวัจน์”, “ตื่นทารกประหลาด ๓ หัว ๒ ขา” เป็นต้น 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

 ๒.  ควำมน ำข่ำว (Leads) หรือวรรคน า คือสาระส าคัญของเนื้อหาข่าวที่เขียนโดยย่อเพ่ือ
สร้างความเข้าใจทั่วๆ ไปแก่ผู้อ่าน แบ่งเป็น 

 “ความน าข่าวแบบสรุป” จะต้องตอบค าถาม ๕W ๑H ได้ การเขียนความน าข่าวที่มีเนื้อหา
เดียวจะใช้วิธีการนี้ แต่ในกรณีข่าวนั้นๆ มีหลายเนื้อหา จะใช้วิธีสรุปเรื่องราวของทุกเนื้อหาแล้วน ามา
เรียงร้อยเข้าด้วยกัน การเขียนความน าแบบสรุปจะใช้ภาษากระชับรัดกุม ตรงไปตรงมา ใช้ค าสั้นแต่มี
เนื้อความมาก เข้าใจง่าย 

 “ความน าข่าวแบบภาพพจน์” ซึ่งเขียนบรรยายหรือพรรณนาภาพเหตุการณ์ เรื่องราวที่
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพความเคลื่อนไหว สภาพการณ์ อารมณ์ความรู้สึกของบุคคล
ต่างๆ ในเหตุการณ์นั้นอย่างแจ่มแจ้ง โดยผู้เขียนจะเริ่มจากการเขียนความน าแบบสรุป แล้วเพ่ิม
ค ากริยา ค าช่วยกริยา ค าขยายกริยา ค าขยายวิเศษณ์ เพ่ือเพ่ิมเติมความเคลื่อนไหวและความรู้สึกเข้า
ไป ความน าแบบนี้มักใช้กับข่าวที่น าเสนอเหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหว เช่น ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวชุมนุม
ประท้วง เป็นต้น 

 “ความน าข่าวแบบอัญพจน์” เป็นความน าที่ตัดตอนถ้อยค าของบุคคลส าคัญ ข้อความใน
ประกาศ แถลงการณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของข่าวมาเขียนไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ 
เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบถ้อยค าของบุคคลส าคัญ หรือข้อความต่างๆ อย่างแท้จริง โดยไม่เกิดจากการสรุป
หรือตีความของผู้เขียนข่าว 

 “ความน าข่าวแบบกระแทกกระทั้น” คือความน าที่เริ่มจากความน าแบบสรุป แล้วเพ่ิม
ค ากริยา ค าขยายที่แสดงความหนักแน่นรุนแรง ขึงขังแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน 

 “ความน าข่าวแบบให้ภูมิหลัง” คือความน าข่าวที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นของข่าวที่จะน าเสนอต่อไป 
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนกระจ่างข้ึน 

 “ความน าข่าวแบบเปรียบเทียบหรือแบบขัดแย้ง” คือความน าข่าวที่เขียนแสดงภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒ เหตุการณ์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน หรือขัดแย้งกัน และประเด็นดังกล่าว
เป็นสาระส าคัญของเรื่องที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เช่น ข่าวสงคราม ข่าวอุบัติเหตุ เป็นต้น 

 ภาษาที่ใช้ในการเขียนความน าข่าวต้องเขียนด้วยข้อความที่กระชับรัดกุม เลือกสรรค า 
โดยเฉพาะค ากริยา วิเศษณ์ ที่ท าให้เห็นภาพ แฝงอารมณ์ ความรู้สึก เลือกใช้ค าสั้นๆ แต่กินความมาก 
คล้ายกับพาดหัวข่าว 

 

 



๑๔ 
 

 

 ๓.  ส่วนเชื่อมควำมน ำข่ำวกับเนื้อเรื่อง (Neck) เป็นข้อความสั้นๆ ที่เชื่อมระหว่างความน า
ข่าวกับเนื้อเรื่อง เพ่ือให้การเขียนข่าวนั้นเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ 

 ๔. เนื้อเรื่องหรือเนื้อข่ำว (Body)  คือส่วนที่อธิบายหรือขยายรายละเอียดของส่วนประกอบ
อ่ืนๆ ข้างต้น เพ่ือให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวและเข้าใจล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจน 

     ๔.๑  การเขียนเนื้อเรื่องข่าวที่เสนอข้อเท็จจริง จะใช้ถ้อยค ากระชับรัดกุม ตรงไปตรงมา 
เสนอเฉพาะข้อเท็จจริงโดยใช้วิธีบรรยายโวหาร ระดับภาษาตั้งแต่ก่ึงทางการถึงระดับทางการ 

     ๔.๒  การเขียนเนื้อเรื่องข่าวที่แสดงความเคลื่อนไหว  ผู้เขียนต้องสร้างภาพโดยใช้ถ้อยค า
พรรณนาให้เห็นภาพเหตุการณ์อย่างชัดเจน เน้นที่ค ากริยา เพ่ิมค าแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ความ
คิดเห็นของผู้เขียน เข้าไปในรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย ข้อควรระวังคือ ผู้เขียนไม่ควรสร้างภาพ
เกินความจริง 

     ๔.๓  การเขียนเนื้อเรื่องข่าวที่เป็นค าพูด ข้อความส่วนหนึ่งจะเป็นถ้อยค าที่เป็นความ
คิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์หรือแหล่งข่าว ผู้เขียนจะใช้ถ้อยค ากระชับรัดกุม ภาษาง่ายๆ สื่อความหมาย
ตรงไปตรงมา อาจจะมีถ้อยค าแสดงความรู้สึก อารมณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ปรากฏอยู่ด้วย 

 

 

กำรอ่ำนและพิจำรณำข่ำว 

 การอ่านข่าวควรพิจารณาตามองค์ประกอบของข่าวดังนี้ 
 ๑. พิจารณาพาดหัวข่าวการพิจารณาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญของข่าวหากสังเกตการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์จะพบว่าส่วนส าคัญท่ีสุดของข่าวจะพาด
หัวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ส่วนที่ส าคัญรองลงมาจะใช้ตัวอักษรขนาดเล็กลงมาตามล าดับดังนั้นในการ
อ่านและพิจารณาข่าวควรอ่านพาดหัวข่าวใหญ่ก่อนแล้วจึงอ่านพาดหัวข่าวย่อย 
 ๒. พิจารณาความน าเมื่ออ่านและพิจารณาพาดหัวข่าวและทราบเรื่องราวสั้นๆ ของข่าว
นั้นแล้วขั้นต่อมาคือการอ่านและพิจารณาความน าซึ่งจะสรุปเรื่องราวของข่าวโดยขยายความหรือ
เพ่ิมเติมรายละเอียดของพาดหัวข่าวหากผู้เขียนข่าวสามารถเขียนความน าได้ชัดเจนและผู้อ่านมีเวลา
ในการอ่านน้อยหรือต้องประหยัดเวลาในการอ่านก็อาจไม่จ าเป็นต้องอ่านส่วนเนื้อข่าวต่อไป 

 

 



๑๕ 
 

 
 ๓. พิจารณาเนื้อข่าว เนื้อข่าวเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้หากทราบเรื่องย่อ
ของข่าวจากความน าแล้ว เนื้อข่าวเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นข่าวซึ่งอาจพบว่า
หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับให้ข้อมูลของข่าวแตกต่างกัน เพราะผู้เขียนข่าวต้องน าเสนอข่าวให้ทันเวลา
หากเราสนใจข่าวใดเป็นพิเศษก็ควรติดตามอ่านเนื้อข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับเพ่ือเปรียบเทียบ
ความถูกต้องของข่าวและคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
 ๔.  พิจารณาการใช้ส านวนภาษาเม่ือพิจารณาการใช้ส านวนภาษาในการเขียนข่าว จะ
พบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการทั้งในการเขียนสะกดค า การใช้ค าย่อการใช้ค าผิด ระดับการใช้ค า
สแลงการวางส่วนขยายไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะการจัดท าหนังสือพิมพ์เป็นกระบวนการเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทันเวลาขายเพราะหนังสือพิมพ์จะมีค่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอวันรุ่งขึ้น  
ก็จะไม่มีใครสนใจอ่านข่าวจึงเป็นวรรณกรรมรีบเร่ง เพราะฉะนั้นในการอ่านข่าวจึงต้องพิจารณาการใช้
ภาษาตามลักษณะของภาษาข่าวที่ไม่ถูกต้องของหลักการใช้ภาษา 
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ชุดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำนตำมแนว PISA โดยใช้เทคนิค SQ๔R 
ชุดที่ ๒ เจำะประเด็นข่ำว 

       ค ำชี้แจง อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนของการอ่านแบบ SQ๔R 

   
 

 ชีเ้สื้อหนำวมือสองสะสมโรค แนะต้มตำกแดด-รีดใน-นอกฆ่ำเชื้อ  
 

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดี 
กรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะพ้ืนที่ต่างจังหวัด มักพบว่ามี
พ่อค้าแม่ค้าน าเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ทั้งมือหนึ่งมือสองมาจ าหน่าย โดยเฉพาะตลาด 
พ้ืนที่ติดประเทศเพ่ือนบ้าน มักจะน าเสื้อกันหนาวมือสองจากต่างประเทศมาจ าหน่ายใน 
ราคาถูก โดยพบว่าเดือน ม.ค.๒๕๕๘ ข้อมูลจากด่านศุลกากร อรัญประเทศ กรมศุลกากร 
พบว่ามีปริมาณการน าเข้าเสื้อผ้าเก่าที่ใช้แล้วมากถึง ๔,๒๙๒ ตัน เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปี  
๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ซึ่งมีปริมาณเพียง ๑๕๗.๒๙ ตัน และ ๑๐๑.๔๔ ตัน ตามล าดับ โดยมี 
ประเด็นที่ประชาชนต้องทราบและระมัดระวัง 
          รองปลัดสธ.กล่าวต่อว่า ประเด็นที่ต้องระวังคือ เสื้อกันหนาวมือสองนั้น มักเป็น
เสื้อผ้าที่เก็บรวมกันไว้นาน อาจจะมีเชื้อราติดมาได้ หากไม่ท าความสะอาดก่อน อาจเสี่ยง 
ต่อการเกิดโรค อาทิ โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา จะท าให้ผิวหนังเป็นผื่นแดงกลายเป็น 
ผื่นแพ้และคัน โรคภูมิแพ้ ทั้งจากฝุ่นใยผ้าและฝุ่นที่ติดตามกระสอบบรรจุระหว่างการ 
ขนส่ง หรือจากการแพ้น้ ายารีดผ้าเรียบ ที่ใช้รีดก่อนจ าหน่าย อาจระคายเคืองผิวหนังได้ 
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้ว อาจเกิดอาการรุนแรงมากข้ึน และโรคผิวหนังจาก 
พาหะน าโรคที่ชอบอาศัยอยู่ในใยผ้าที่สกปรก ได้แก่ เห็บ หมัด และโลน เมื่อสัมผัสผิวหนัง  
ท าให้เกิดอาการคันเป็นตุ่มแดงนูน และเกาจนเกิดเป็นแผลติดเชื้อได้  
          การเลือกซื้อควรเลือกร้านที่ดูสะอาด คือไม่วางเสื้อผ้ากองกับพ้ืน ขณะเลือกซ้ือควร
สวมผ้าปิดปากจมูกป้องกันฝุ่นละออง ดูสภาพรอยด่างด า หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ท าจากหนังสัตว์ 
ขนสัตว์ ประเภทขนฟู เนื่องจากท าความสะอาดยาก ที่ส าคัญที่สุดคือ การท าความสะอาด
ก่อนน าเสื้อกันหนาวมือสองมาใช้ โดยซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาซักผ้า แล้วน ามาต้ม 
ในน้ าเดือด ประมาณ ๑๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง จากนั้นน าไปตากแดดจัดให้แห้ง แล้วน ามา 
รีดทั้งข้างใน และข้างนอก เพ่ือฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งแมลงหรือสัตว์น าโรคต่างๆ 

                                      (ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

 



๑๗ 
 

กิจกรรมที่ ๑ S-Survey 

กำรอ่ำนเนื้อเรื่องอย่ำงคร่ำวๆ เพื่อหำจุดส ำคัญของเรื่อง  
 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้ โดยส ารวจเนื้อหาอย่างรวดเร็วแล้วบันทึกค าตอบลง 

ในช่องว่างด้านล่างนี้ 
 
 

ชื่อหัวข้อข่ำว............................................................................................................................. ........... 

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

ที่มำของข่ำว........................................................................................................................................  

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

ประเภทของข่ำว......................................................................................... ........................................... 

จุดมุ่งหมำย.......................................................................................... ................................................ 

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

สำระส ำคัญ............................................................................................................................. ............ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

กิจกรรมที่ ๒ Q-Question 

กำรตั้งค ำถำมเพื่อก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำน 

 

  

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวแล้วตั้งค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหา จ านวน ๕ ค าถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

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



๑๙ 
 

กิจกรรมที่ ๓ R๑-Read 
กำรอ่ำนอย่ำงละเอียดเพื่อค้นหำค ำตอบของค ำถำมที่ตั้งไว้ 

 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้อย่างละเอียดแล้วจดบันทึกค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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



๒๐ 
 

กิจกรรมที่ ๔ R๒-Record 
กำรจดบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ตำมควำมเข้ำใจของตนเอง 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้อย่างละเอียดแล้วจดบันทึกข้อความที่ส าคัญอย่างย่อตามความ
เข้าใจของนักเรียน 

  

             ข้อควำมส ำคัญในย่อหน้ำที่ ๑ 

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

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

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

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

 

ข้อควำมส ำคัญในย่อหน้ำที่ ๒ 

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

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

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

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

 

ข้อควำมส ำคัญในย่อหน้ำที่ ๓ 

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

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

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

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

 

 

 



๒๑ 
 

กิจกรรมที่ ๕ R๓-Recite 
กำรเขียนสรุปใจควำมส ำคัญโดยใช้ส ำนวนภำษำของตนเอง 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้แล้วเขียนแผนภาพตามความเหมาะสม จากนั้นเขียนสรุปด้วย
ส านวนภาษาของตนเองอีกครั้งหนึ่ง 

 

สรุปข่ำวเป็นแผนภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  เขียนสรุปใจควำมส ำคัญของข่ำว 

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

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

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

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

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

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

 

 

 



๒๒ 
 

กิจกรรมที่ ๖ R๔-Reflect 
กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ เพ่ือทบทวนเนื้อหา รวมทั้งวิเคราะห์
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างสมเหตุสมผล 

 
 

กิจกรรมย่อยท่ี ๑ ทบทวนเนื้อหำ (กำรค้นคืนสำระ) 
 

๑. หน่วยงานที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องภัยจากเสื้อหนาวมือสองคือหน่วยงานใด 

ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
๒.  จากข้อมูลในข่าว ประเทศไทยมีการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองมากท่ีสุดในปีใดและเป็นจ านวนเท่าใด 

ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
๓.  ข้อมูลการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองที่ปรากฏในข่าวนี้ได้มาจากหน่วยงานใด 

ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
๔.  เชื้อโรคที่อาจติดมากับเสื้อผ้ามือสองคือเชื้อโรคชนิดใด 

ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
๕.  โรคที่อาจเกิดจากการใส่เสื้อผ้ามือสองที่ไม่สะอาดได้แก่โรคอะไรบ้าง 

ตอบ.................................................................................................................................... ................... 
๖.  สัตวช์นิดใดบ้างที่อาจแฝงตัวอยู่ในเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด 

ตอบ.......................................................................................................................................................  
๗.  จากค าตอบในข้อ ๖ สัตว์ดังกล่าวเป็นพาหะของโรคชนิดใด 

ตอบ.................................................................................................. ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

                        

กิจกรรมย่อยท่ี ๒ วิเครำะห์เรื่องรำว (กำรบูรณำกำรและกำรตีควำม) 
 

๘. ให้นักเรียนนิยามความหมายของค าว่า “เสื้อผ้ามือสอง” มาให้เข้าใจ 
ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
๙.  ให้นักเรียนเขียนสรุปขั้นตอนการท าความสะอาดเสื้อหนาวมือสองมาเป็นข้อๆ 

ตอบ.......................................................................................................................................................  

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

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

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

............................................................................................................................. ................................. 
๑๐.  ข้อใดเป็นเพียงการคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เสื้อกันหนาวมือสอง 

 ก.  สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคผิวหนังชอบแฝงตัวอยู่ในใยผ้าที่สกปรก 

 ข.  ขณะเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสองควรสวมผ้าปิดปากและจมูกเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 

 ค.  ปริมาณการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองในปี ๒๕๕๘ มากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 

 ง.  การใช้เสื้อกันหนาวมือสองหากไม่ท าความสะอาดก่อนอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ 
๑๑.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากข่าวนี้ 
 ก.  วิธีเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง 

 ข.  ขั้นตอนการท าความสะอาดเสื้อผ้ามือสอง 

 ค.  วิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการใช้เสื้อผ้ามือสอง 

 ง.  อาการของผู้ที่ติดเชื้อโรคที่แฝงมากับเสื้อผ้ามือสอง 

๑๒.  จุดประสงค์ของการน าเสนอข่าวนี้ตรงกับข้อใด 

 ก.  เพ่ือแนะน าวิธีการใช้เสื้อผ้ามือสองอย่างปลอดภัย 
 ข.   เพ่ือชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้เสื้อผ้ามือสอง 
 ค.   เพ่ือน าเสนอสถิติการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองจากต่างประเทศ 
 ง.   เพ่ือชักชวนให้ซื้อเสื้อผ้ามือสองเพราะประหยัดและได้สินค้าแบรนด์เนม 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

กิจกรรมย่อยท่ี ๓ สะท้อนควำมคิด (กำรสะท้อนและประเมิน) 
 

๑๓.  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าจริงหรือไม่ 
 หากข้อความนั้นเป็นความจริง ให้เขียนเครื่องหมาย x ลงในช่อง “จริง” 

 หากข้อความนั้นไม่เป็นความจริง ให้เขียนเครื่องหมาย x ลงในช่อง “ไม่จริง” 
ข้อควำม จริง ไม่จริง 

๑๓.๑  คนที่มีอาการโรคภูมิแพ้ควรหลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้ามือสอง   
๑๓.๒  เสื้อผ้ามือสองเหมาะกับบุคคลที่มีรายได้น้อย   
๑๓.๓  น้ ายารีดผ้าเรียบเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง 

  

๑๓.๔  เสื้อผ้ามือสองท่ีผ่านการซักและตากแดดให้แห้งแล้วสามารถน ามาใช้
งานได้อย่างปลอดภัย 

  

 

๑๔.  หากนักเรียนต้องการซื้อเสื้อผ้ามือสองมาใช้งาน นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสอง
อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
๑๕.  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 
 

 

 

จากข้อความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
........................................................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
 

การซื้อเสื้อผ้ามือสองมาใช้ถือว่าคุ้มค่า เพราะราคาถูก คุณภาพดี ส่วนใหญ่เป็น
สินค้ายี่ห้อดังๆ ที่ส าคัญคือมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ  

  



๒๕ 
 

 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ ๒ เจำะประเด็นข่ำว 
 
 
ค ำชี้แจง  
 ๑. แบบทดสอบฉบับนี้มี ๙ ข้อ  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ  
๑๕ นาที  
 ๒. รูปแบบของแบบทดสอบฉบับนี้มี ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
     - รูปแบบท่ี ๑  เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๗ ข้อ ให้นักเรียน
อ่านค าถามและตัวเลือกท่ีโจทย์ก าหนดให้อย่างละเอียดแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษค าตอบให้ตรงกับตัวเลือกที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
ตัวอย่ำง  ข้อ ๐.  วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวันอะไร 
            ก.  วันแม่แห่งชาติ 
            ข.  วันรัฐธรรมนูญ 
            ค.  วันสงกรานต์ 
            ง.  วันปิยมหาราช 
 ค ำตอบ   
 
     - รูปแบบท่ี ๒ เป็นแบบทดสอบแบบเชิงซ้อน จ านวน ๑ ข้อ ให้นักเรียนพิจารณาข้อความ
ที่ก าหนดให้ว่าเป็นจริงหรือไม่แล้วตอบค าถามลงในกระดาษค าตอบโดยปฏิบัติดังนี้ 
     หากข้อความที่ก าหนดให้  เป็นจริง ให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง “จริง” 
     หากข้อความที่ก าหนดให้  ไม่เป็นควำมจริง  ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง   
“ไม่จริง” 
 
 
 
 

ข้อ ๐. ก ข ค ง 



๒๖ 
 

 
ตัวอย่ำง ข้อ ๐๐. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่ 

ข้อควำม จริง ไม่จริง 
วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี   
สุนทรภู่เป็นกวีที่ส าคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕   
สุดสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีกับนางเงือก   

 
     - รูปแบบท่ี ๓ เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ จ านวน ๑ ข้อ ให้นักเรียนอ่านค าถามแล้ว
เขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ 
ตัวอย่ำง  ข้อ ๐๐๐. พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 
 
 

 
นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความข้างต้น เพราะอะไร 
ค ำตอบ  ไม่เห็นด้วย เพราะการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ไม่ได้ต้องการเพียงวัตถุสิ่งของที่หาซื้อได้ด้วยเงิน
เท่านั้น แต่มนุษย์ยังต้องการความรัก ความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ มิตรภาพ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่
สามารถหาซื้อได้ด้วยเงิน ดังนั้น เงินจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 



๒๗ 
 

อ่ำนข่ำวต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ ๑-๙   

สธ.เตือนหนำวนี้ให้ระวังโรคไข้สมองอักเสบจำกนก 

 เตือนหน้าหนาวระวังโรคไข้สมองอักเสบจากนกสู่คน กรมวิทย์ชี้มียุงหลายชนิดเป็นพาหะ เผย
มีนวัตกรรม "RepelMos" ช่วยป้องกันยุงได้นาน ๕-๗ ชั่วโมง 
 นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพจาก
ต่างประเทศเข้ามาในไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถน าเชื้อโรคได้หลายชนิด เช่น โรคไข้สมองอักเสบ
เจอี และไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ ซึ่งมียุงร าคาญและยุงลายเป็นพาหะ ซึ่งเชื้อทั้งสองชนิดยังไม่มียา ฆ่า
เชื้อ โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นเชื้อที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดข้ามประเทศได้ กรมฯ จึงต้อง
เตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถตรวจหาเชื้อในกรณีที่เป็นได้ 
          "เนื่องจากเชื้อจะไม่ท าให้สัตว์ป่วย จึงเป็นเหตุให้นกสามารถบินไปที่อ่ืนพร้อมเชื้อไวรัส เมื่อยุง
มากัดคนจะน าเชื้อมาสู่คน ซึ่งโรคไข้สมองอักเสบยังไม่มีรายงานว่าการติดต่อจากคนถึงคนหรือจากนก
มาคนโดยตรง ต้องมียุงเป็นตัวน าเชื้อเท่านั้น ส าหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ ส่วนใหญ่แสดงอาการไม่
รุนแรง ได้แก่ เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่นตามผิวหนัง ต่อมน้ าเหลืองโต แต่ในรายที่มี
อาการรุนแรงจะมีอาการปวดศีรษะมาก ไข้สูง คอแข็ง มึนงง เสียการทรงตัว ชัก เป็นอัมพาต เยื่อหุ้ม
สมองอักเสบ ไขสันหลังอักเสบ สมองอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนโรคไข้สมอง
อักเสบเวสต์ไนล์ และยังไม่มียารักษาเฉพาะส าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสทั้งสองชนิด ใช้การรักษาตาม
อาการและ วิธีประคับประคองทั่วไป" นพ.อภิชัย กล่าว 
 นพ.อภิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการของกรมฯ มีขีดความสามารถในการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสทั้งสองชนิดในผู้ป่วยและยุง โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR ทั้งนี้ ผลการตรวจ
ตัวอย่างเลือดผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อไข้สมองอักเสบเจอี ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๕๘ จ านวน ๗,๗๕๖ 
ตัวอย่าง พบผู้ป่วยจากไข้สมองอักเสบเจอีประมาณ ๒๐-๑๒๒ ราย และจากการตรวจตัวอย่างเลือด
ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้อไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ จ านวน ๘๔๖ ตัวอย่าง ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๖  
ยังไม่พบการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ควรติดตามเฝ้าระวังเชื้อไวรัสทั้งสองชนิดต่อไป นอกจากนี้ กรมฯ 
ได้พัฒนานวัตกรรมซีโอไลต์ในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย และผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง 
RepelMos สามารถป้องกันการกัดของยุงพาหะได้ทุกชนิดได้นาน ๕-๗ ชั่วโมง ไม่ระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง ไม่มีกลิ่นรบกวนผู้ใช้ และไม่เหนียวเหนอะหนะ ทั้งยังสามารถป้องกันการกัดของริ้นด า (คุ่น) 
ริ้นน้ าเค็ม (ปึ่ง) และทากดูดเลือดได้อีกด้วย 
   

 

ที่มา : https://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=32590&m=news&gid=1-001-003 

https://www.riskcomthai.org/2017/detail.php?id=32590&m=news&gid=1-001-003


๒๘ 
 

๑.  โรคไข้สมองอักเสบจากนกเกิดจากเชื้อโรคชนิดใด  (๑ คะแนน)  
 ก.  เชื้อรา 
 ข.  เชื้อไวรัส 
 ค.  เชื้อแบคทีเรีย 
 ง.  เชื้อจากพยาธิ 
๒.  ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้ป่วยติดเชื้อไข้สมองอักเสบจากนก  (๑ คะแนน) 
 ก.  ไขสันหลังอักเสบ 
 ข.  กล้ามเนื้ออักเสบ    
 ค.  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 
 ง.  มึนงง เสียการทรงตัว 
๓. สาระส าคัญของข่าวนี้คืออะไร  (๑ คะแนน)  
 ก.  การแพร่ระบาดของโรคไข้สมองอักเสบจากนกในประเทศไทย 
 ข.  ชนิดของเชื้อไวรัสและวิธีการรักษาโรคไข้สมองอักเสบจากนก  
 ค.  สถิติผู้ป่วยในประเทศไทยที่ติดเชื้อโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ง.  สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากนก  
๔.  เจตนาของการน าเสนอข่าวนี้ตรงกับข้อใด  (๑ คะแนน) 
 ก.  ให้ความรู้เรื่องโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ข.  แนะน าวิธีการรักษาโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ค.  เตือนให้ระวังอันตรายจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
 ง.  บอกประวัติความเป็นมาของโรคไข้สมองอักเสบจากนก 
๕.  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้สมองอักเสบจากนกตรงกับข้อใด  (๑ คะแนน) 
 ก.  ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคไข้สมองอักเสบจากนก  
 ข.  โรคไข้สมองอักเสบจากนกเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน 
 ค.  นกเป็นตัวการส าคัญในการน าเชื้อไข้สมองอักเสบมาสู่คน 
 ง.  คนไทยติดเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกไม่ต่ ากว่า ๑๒๒ ราย 
๖.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากนก  (๑ คะแนน) 
 ก.  ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
 ข.  ใช้ผลิตภัณฑ์ส าหรับทาป้องกันยุง 
 ค.  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบโดยตรง 
 ง.  ติดมุ้งลวดป้องกันยุงไม่ให้เข้าไปภายในบ้านเรือน 
 
 



๒๙ 
 

 
๗.  บุคคลใดปฏิบัติตนตามวิธีการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบจากนกได้เหมาะสมที่สุด  (๑ คะแนน) 
 ก.  สุดาจุดยากันยุงเพ่ือไล่ยุงในบ้าน 
 ข.  สุนันท์ปิดฝาโอ่งเก็บน้ าทุกใบอย่างมิดชิด 
 ค.  สุชาติสุมไฟเพ่ือไล่ยุงและแมลงที่มาก่อกวน 
 ง.  สุมาลีฉีดยากันยุงและแมลงในบ้านอย่างสม่ าเสมอ 
๘.  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ว่าเป็นจริงหรือไม่  (๑ คะแนน) 
 หากข้อความที่ก าหนดให้  เป็นจริง ให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง “จริง” 
 หากข้อความที่ก าหนดให้  ไม่เป็นควำมจริง  ให้ท าเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่อง  
“ไม่จริง” 

ข้อควำม จริง ไม่จริง 
๘.๑  ซีโอไลต์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสามารถในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย   
๘.๒  ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันยุงกัดได้ 
ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 

  

๘.๓  ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก   
๘.๔  การตรวจหาเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกท าได้โดยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมในเลือด 

  

 
๙.  พิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง (๒ คะแนน) 
   
    “สมัยนี้ใครๆ ก็กลัวยุงกัด เพราะยุงร้ายกว่าเสือเสียอีก”  
 
นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
..................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

 กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน  

ชุดที่ ๒ เจำะประเด็นข่ำว 

 
ข้อ/ตัวเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ก        
ข        
ค        
ง        

 
ข้อควำม จริง ไม่จริง 

๘.๑  ซีโอไลต์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสามารถในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย   
๘.๒  ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันยุงกัดได้ 
ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 

  

๘.๓  ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก   
๘.๔  การตรวจหาเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกท าได้โดยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมในเลือด 

  

๙.  พิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง  
   
    “สมัยนี้ใครๆ ก็กลัวยุงกัด เพราะยุงร้ายกว่าเสือเสียอีก” 
 
นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
ตอบ............................................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................. 

                          คะแนนเตม็    ๑๐   คะแนน 

                 คะแนนที่ได้...............คะแนน 

 
 
 



๓๑ 
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๓๓ 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ ๒ เจำะประเด็นข่ำว 
 

ข้อ/ตัวเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
ก    x    
ข  x x    x 
ค     x x  
ง x       

 
ข้อควำม จริง ไม่จริง 

๘.๑  ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก  x 
๘.๒  การตรวจหาเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกท าได้โดยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมในเลือด 

x  

๘.๓  ซีโอไลต์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสามารถในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย x  
๘.๔  ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันยุงกัดได้ 
ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมง 

 x 

๙.  พิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง  
   
    “สมัยนี้ใครๆ ก็กลัวยุงกัด เพราะยุงร้ายกว่าเสือเสียอีก” 
 
นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
แนวค ำตอบ   - เห็นด้วย เพราะ ยุงเป็นพาหะของโรคร้ายหลายชนิด ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อ 
    อันตรายถึงแก่ชีวิตได้        
  - ไม่เห็นด้วย เพราะ เสือเป็นสัตว์ป่ามีนิสัยดุร้ายและอันตรายกว่ายุง    
  - ค าตอบอ่ืนๆ อยู่ในดุลยพินิจของครู      
 

 
 



๓๔ 
 

แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๑ S-Survey 

กำรอ่ำนเนื้อเรื่องอย่ำงคร่ำวๆ เพื่อหำจุดส ำคัญของเรื่อง  
 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้ โดยส ารวจเนื้อหาอย่างรวดเร็วแล้วบันทึกค าตอบลง 

ในช่องว่างด้านล่างนี้ 
 
 

ชื่อหัวข้อข่ำว           ชี้เสื้อหนาวมือสองสะสมโรค แนะต้มตากแดด-รีดใน-นอกฆ่าเชื้อ      

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

ที่มำของข่ำว หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘    

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

ประเภทของข่ำว          ข่าวเบา /  ข่าวสุขภาพ                                    
         

จุดมุ่งหมำย แนะน าวิธีท าความสะอาดเสื้อกันหนาวมือสองก่อนน าไปใช้งาน  
      
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

สำระส ำคัญ เสื้อกันหนาวมือสองเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ก่อนน าไปใช้งานควรซักท าความสะอาด 

น าไปต้มในน้ าเดือด ตากแดดจัดๆ และรีดทั้งด้านนอกและด้านในเพื่อฆ่าเชื้อโรค       

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๒ Q-Question 

กำรตั้งค ำถำมเพื่อก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำน 

 

  

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวแล้วตั้งค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหา จ านวน ๕ ค าถาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามข้อที ่๑.  การน าเข้าเสื้อผ้ามือสองจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศไทยแนวโน้มอย่างไร        
        

ค าถามข้อที่ ๒.  ท าไมการใช้เสื้อกันหนาวมือสองจึงเสี่ยงต่อการเกิด
โรคต่างๆ        

ค าถามข้อ ๓.  การใช้เสื้อกันหนาวมือสองที่ไม่ผ่านการท าความสะอาด
อาจท าให้เสี่ยงต่อโรคใดบ้าง     

ค าถามข้อที่ ๔.  สัตว์ชนิดใดเป็นพาหะน าเชื้อโรคจากเสื้อกันหนาว  
มือสองมาสู่คน       

ค าถามข้อที่ ๕.  การท าความสะอาดเสื้อกันหนาวมือสองก่อนน าไป  
ใช้งานมีวิธีการอย่างไร      



๓๖ 
 

แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๓ R๑-Read 
กำรอ่ำนอย่ำงละเอียดเพื่อค้นหำค ำตอบของค ำถำมที่ตั้งไว้ 

 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้อย่างละเอียดแล้วจดบันทึกค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ค าตอบข้อที่ ๑  การน าเข้าเสื้อผ้ามือสองมีแนวโน้มสูงขึ้น  
 

ค าตอบข้อที่ ๒  การใช้เสื้อกันหนาวมือสองเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ 
ได้เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น ฝุ่น
ละออง เชื้อรา สัตว์และแมลงต่างๆ เป็นต้น    

 

ค าตอบข้อที่ ๓  การใช้เสื้อกันหนาวมือสองที่ไม่ผ่านการท าความ
สะอาดอาจท าให้เสี่ยงต่อโรคผิวหนัง โรคกลากเกลื้อน  โรคภูมิแพ้ 

ค าตอบข้อ ๔.  สัตว์ที่เป็นพาหะ คือ เห็บ  หมัด  และโลน  

ค าตอบข้อ ๕.  ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาซักผ้า แล้วน ามาต้ม ในน้ า
เดือด ประมาณ ๑๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง จากนั้นน าไปตากแดดจัดให้
แห้ง แล้วน ามารีดทั้งข้างในและข้างนอกเพ่ือฆ่าเชื้อโรคและแมลงต่างๆ 

 



๓๗ 
 

แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๔ R๒-Record 
กำรจดบันทึกข้อมูลต่ำงๆ ตำมควำมเข้ำใจของตนเอง 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้อย่างละเอียดแล้วจดบันทึกข้อความที่ส าคัญอย่างย่อตามความ
เข้าใจของนักเรียน 

  

             ข้อควำมส ำคัญในย่อหน้ำที่ ๑ 

       - ช่วงฤดูหนาวมักมีการน าเข้าเสื้อกันหนาวมือสองจากต่างประเทศมาจ าหน่ายในประเทศ  

            

 

 

 

 

 

ข้อควำมส ำคัญในย่อหน้ำที่ ๒ 

       - เสื้อกันหนาวมือสองเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ     

       - หากไม่ท าความสะอาดเสื้อกันหนาวก่อนน ามาใช้งานอาจท าให้เกิดโรคต่างๆได้  
  

 

 

 

 

ข้อควำมส ำคัญในย่อหน้ำที่ ๓ 

       - การเลือกซ้ือเสื้อกันหนาวมือสองควรเลือกซื้อจากร้านที่สะอาด สวมผ้าปิดปากและจมูก 

   เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ท าจากหนังสัตว์หรือขนสัตว์           

      - ก่อนการใช้งานเสื้อกันหนาวมือสองควรซักท าความสะอาด ตากแดดจัดๆ และรีดผ้าด้วย   
   ความร้อนท้ังในและนอกเพ่ือฆ่าเชื้อโรคและแมลงต่างๆ      
 



๓๘ 
 

แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๕ R๓-Recite 
กำรเขียนสรุปใจควำมส ำคัญโดยใช้ส ำนวนภำษำของตนเอง 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้แล้วเขียนแผนภาพตามความเหมาะสม จากนั้นเขียนสรุปด้วย
ส านวนภาษาของตนเองอีกครั้งหนึ่ง 

 

สรุปข่ำวเป็นแผนภำพ 

 

 

 

 

 

- อยู่ในดุลยพินิจของครู- 

 

 

 

 

 

  เขียนสรุปใจควำมส ำคัญของข่ำว 

 เสื้อกันหนาวมือสองเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแมลงที่เป็นพาหะของโรค  

ต่างๆ ก่อนน ามาใช้งานควรน าไปซักท าความสะอาดแล้วน าไปต้มในน้ าเดือด จากนั้น 

น าไปตากแดดให้แห้งแล้วน ามารีดด้วยความร้อนทั้งด้านในและด้านนอก เพ่ือฆ่าเชื้อ 

โรคและแมลงต่างๆ        
  

 
 

 

 



๓๙ 
 

แนวค ำตอบ กิจกรรมที่ ๖ R๔-Reflect 
กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ และแสดงควำมคิดเห็นจำกเรื่องที่อ่ำน 

 

 

ค ำชี้แจง  นักเรียนอ่านข่าวที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ เพ่ือทบทวนเนื้อหา รวมทั้งวิเคราะห์
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอย่างสมเหตุสมผล 

 
 

กิจกรรมย่อยท่ี ๑ ทบทวนเนื้อหำ (กำรค้นคืนสำระ) 
 

๑. หน่วยงานที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องภัยจากเสื้อหนาวมือสองคือหน่วยงานใด 

ตอบ  กระทรวงสาธารณสุข        

๒.  จากข้อมูลในข่าว ประเทศไทยมีการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองมากท่ีสุดในปีใดและมีปริมาณเท่าใด 

ตอบ  ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๔,๒๙๒  ตัน       

๓.  ข้อมูลการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองที่ปรากฏในข่าวนี้ได้มาจากหน่วยงานใด 

ตอบ  ด่านศุลกากร อรัญประเทศ กรมศุลกากร      

๔.  เชื้อโรคที่อาจติดมากับเสื้อผ้ามือสองคือเชื้อโรคชนิดใด 

ตอบ  โรคผิวหนัง  โรคภูมิแพ้  โรคกลากเกลื้อน      

๕.  โรคที่อาจเกิดจากการใส่เสื้อผ้ามือสองที่ไม่สะอาดได้แก่โรคอะไรบ้าง 

ตอบ       โรคผิวหนัง  โรคกลากเกลื้อน โรคภูมิแพ้      

๖.  สัตวช์นิดใดบ้างที่อาจแฝงตัวอยู่ในเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด 

ตอบ  เห็บ หมัด และโลน        
๗.  จากค าตอบในข้อ ๖ สัตว์ดังกล่าวเป็นพาหะของโรคชนิดใด 

ตอบ.  โรคผิวหนัง        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

กิจกรรมย่อยท่ี ๒ วิเครำะห์เรื่องรำว (กำรบูรณำกำรและกำรตีควำม) 
 
 

๘. ให้นักเรียนนิยามความหมายของค าว่า “เสื้อผ้ามือสอง” มาให้เข้าใจ 
ตอบ  เสื้อผ้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว       

๙.  ให้นักเรียนเขียนสรุปขั้นตอนการท าความสะอาดเสื้อหนาวมือสองมาเป็นข้อๆ 

ตอบ  ๑  ซักให้สะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาซักผ้า    

  ๒  น าไปต้มในน้ าเดือด ประมาณ ๑๕-๖๐ นาท ี    

  ๓  น าไปตากแดดจัดให้แห้ง      

  ๔. รีดด้วยความร้อนทั้งในและนอก      

            

๑๐.  ข้อใดเป็นเพียงการคาดการณ์ถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้เสื้อกันหนาวมือสอง 

 ก.  สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคผิวหนังชอบแฝงตัวอยู่ในใยผ้าที่สกปรก 

 ข.  ขณะเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสองควรสวมผ้าปิดปากและจมูกเพ่ือป้องกันฝุ่นละออง 

 ค.  ปริมาณการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองในปี ๒๕๕๘ มากกว่าปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 

 ง.  การใช้เสื้อกันหนาวมือสองหากไม่ท าความสะอาดก่อนอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ 
๑๑.  ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากข่าวนี้ 
 ก.  วิธีเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสอง 

 ข.  ขั้นตอนการท าความสะอาดเสื้อผ้ามือสอง 

 ค.  วิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการใช้เสื้อผ้ามือสอง 

 ง.  อาการของผู้ที่ติดเชื้อโรคที่แฝงมากับเสื้อผ้ามือสอง 

๑๒.  จุดประสงค์ของการน าเสนอข่าวนี้ตรงกับข้อใด 

 ก.  เพ่ือแนะน าวิธีการใช้เสื้อผ้ามือสองอย่างปลอดภัย 
 ข.   เพ่ือชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้เสื้อผ้ามือสอง 
 ค.   เพ่ือน าเสนอสถิติการน าเข้าเสื้อผ้ามือสองจากต่างประเทศ 
 ง.   เพ่ือชักชวนให้ซื้อเสื้อผ้ามือสองเพราะประหยัดและได้สินค้าแบรนด์เนม 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

กิจกรรมย่อยท่ี ๓ สะท้อนควำมคิด (กำรสะท้อนและประเมิน) 
 

๑๓.  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าจริงหรือไม่ 
 หากข้อความนั้นเป็นความจริง ให้เขียนเครื่องหมาย x ลงในช่อง “จริง” 

 หากข้อความนั้นไม่เป็นความจริง ให้เขียนเครื่องหมาย x ลงในช่อง “ไม่จริง” 
ข้อควำม จริง ไม่จริง 

๑๓.๑  คนที่มีอาการโรคภูมิแพ้ควรหลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้ามือสอง x  
๑๓.๒  เสื้อผ้ามือสองเหมาะกับบุคคลที่มีรายได้น้อย  x 
๑๓.๓  น้ ายารีดผ้าเรียบเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง 

x  

๑๓.๔  เสื้อผ้ามือสองท่ีผ่านการซักและตากแดดให้แห้งแล้วสามารถน ามาใช้
งานได้อย่างปลอดภัย 

 x 

 

๑๔.  หากนักเรียนต้องการซื้อเสื้อผ้ามือสองมาใช้งาน นักเรียนจะมีวิธีการเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสอง
อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด 
ตอบ เลือกซื้อจากร้านที่ดูสะอาด ใช้ผ้าปิดปากและจมูกขณะเลือกซ้ือ หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ท าด้วยขน
สัตว์หนังสัตว์ และเลือกเสื้อผ้ามือสองที่มีรอยด่างด าหรือรอยสกปรกน้อยที่สุด                         
๑๕.  ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 
 

 

 

จากข้อความข้างต้น นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ตอบ - เห็นด้วย เพราะหากเลือกให้ดีอาจได้สินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาประหยัดและสามารถใช้งาน
ได้อีกระยะเวลาหนึ่ง         
 - เห็นด้วย เพราะสินค้ามือสองส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศหลายยี่ห้อ จึงมีโอกาสได้
สินค้าแบรนด์เนมมาใช้ในราคาถูก        
 - ไม่เห็นด้วย เพราะสินค้ามือสองมักมีสภาพช ารุดไม่สมบูรณ์ เมื่อน ามาใช้งานไม่นานอาจ
หมดสภาพไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ถือว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป     

 

- ค ำตอบอ่ืนๆ ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน – 

 

การซือ้เสื้อผ้ามือสองมาใช้ถือว่าคุ้มค่า เพราะราคาถูก คุณภาพดี ส่วนใหญ่เป็น
สินค้ายี่ห้อดังๆ ที่ส าคัญคือมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ  

  



๔๒ 
 

 เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

 ชุดที่ ๒ เจำะประเด็นข่ำว  
 

ข้อ/ตัวเลือก ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
ก     x   
ข x x     x 
ค    x  x  
ง   x     

 
ข้อควำม จริง ไม่จริง 

๘.๑  ซีโอไลต์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสามารถในการก าจัดลูกน้ ายุงลาย x  
๘.๒  ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ทาป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันยุงกัดได้ 
ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงเลือด 

 x 

๘.๓  ประเทศไทยมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้สมองอักเสบจากนก  x 
๘.๔  การตรวจหาเชื้อไข้สมองอักเสบจากนกท าได้โดยการตรวจหาสาร
พันธุกรรมใน 

x  

๙.  พิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามให้ถูกต้อง  
   
    “สมัยนี้ใครๆ ก็กลัวยุงกัด เพราะยุงร้ายกว่าเสือเสียอีก” 
 
นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้หรือไม่ เพราะอะไร 
แนวค ำตอบ   - เห็นด้วย เพราะ ยุงเป็นพาหะของโรคร้ายหลายชนิด ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่ได้รับเชื้อ 
    อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
  - ไม่เห็นด้วย เพราะ เสือเป็นสัตว์ป่ามีนิสัยดุร้ายและอันตรายกว่ายุง  
  - ค าตอบอ่ืนๆ อยู่ในดุลยพินิจของครู 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ประวัติผู้จัดท ำ 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล  นางนันทกานต์  บุรพชนก 

ภูมิล ำเนำ ๑๓๙  หมู่ ๕  ต าบลมะขามเตี้ย  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ๘๔๐๐๐ 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๖ หมู่ ๘  ต าบลเทพกระษัตรี  อ าเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  ๘๓๑๐๐ 
 

ประวัติกำรศึกษำ 

 พ.ศ. ๒๕๔๓ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย จาก
   มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี 
   สารสนเทศธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จาก 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา 

ประวัติรับรำชกำร 

 พ.ศ. ๒๕๕๒ ครูผู้ช่วย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอ 
   เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   สุราษฎร์ ธานี เขต ๓ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ ครู คศ.๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น) ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอ
   เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
   ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

 พ.ศ. ๒๕๕๘ ครู คศ.๒ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง  
   จังหวัดพังงา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

 ปัจจุบัน  ครู คศ.๒ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ต าบลนาเตย อ าเภอท้ายเหมือง  
   จังหวัดพังงา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 

 


