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อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อที่ ๑ – ๒
นายกฯ ฝากชื่นชม นศ. ไทยคว้าเเชมป์โลก Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พล.ต.สรรเสริญ แก้วกาเนิด รองโฆษกประจาสานัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝากแสดงความชื่นชม นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล นักศึกษาชั้นปีที่
๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.) ธัญบุรี ซึ่งสามารถคว้าแชมป์โลก Microsoft PowerPoint ๒๐๑๓ มาครองได้เป็น
ผลสาเร็จ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย สถาบัน และครอบครัว "ท่านนายกรัฐมนตรีฝากชื่น
ชมในความสาเร็จครั้งนี้ และเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาความสามารถของเด็กไทย
อีกหลายหมื่นคน ทั้งนี้ท่านนายกเชื่อว่าเด็กไทยที่มีความสามารถมีเป็นจานวนมาก สะท้อนจาก
ผลการแข่งขันเชิงวิชาการหรือเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ ที่มักจะได้รับรางวัลแทบจะทุกเวที
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท่านอย่างเห็นคือ การศึกษาที่สามารถสร้างเด็กเก่ง เด็กมีความสามารถ
กระจายไปอย่างทั่วถึงในทุกระดับ ทุกภูมิภาค และทุกสถาบันการศึกษา ไม่ใช่มีเด็กเก่งกระจุก
อยู่ในเพียงบางสถาบัน หรือบางพื้นที่ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยทั้งระบบ
นอกจากนี้ท่านยังฝากว่าเด็กไทยยุคใหม่ควรเก่ง ทั้งการสอบแข่งขัน และการนาความรู้
ความสามารถไปประยุกต์ ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ สร้างนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาประเทศ"ทั้งนี้ มทร.ธนบุรี ได้ส่ง นักศึกษา ๒ คนคือ นายทวีลาภ และน.ส.โชติรส
คาพิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วม
แข่งขันกลุ่ม ACA ประเภท โปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งจัดโดย certiport ณ รัฐเท็กซัส
สหรัฐอเมริกา มีตัวแทนจาก ๔๖ ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
มติชนออนไลน์

: วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๗

๑.จากข่าวประเด็นสาคัญที่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อกับเยาวชนไทยคือข้อใด
ก. ต้องการให้เยาวชนไทยไปคว้ารางวัลระดับโลกให้ได้มากที่สุด
ข. ต้องการให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ค. ต้องการให้นาความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
ง. ต้องการให้เด็กไทยเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพื่อจะได้ช่วยพัฒนาสู่เวทีโลก
๒. การแสดงความรู้สึกชื่นชมนักศึกษาไทยคว้าแชมป์โลกของนายกรัฐมนตรีมีเปูาหมายเพื่อข้อใด
เป็นสาคัญ
ก. เพื่อให้กาลังใจนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล
ข. เพื่อขอบใจนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
ค. เพื่อยกย่องสถาบันการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ง. เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนทุกคนว่าคนทาดีย่อมได้รับการชื่นชม
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อที่ ๓ - ๕
คนไทยสร้างขยะวันละ ๔ หมื่นตัน
นายพิรียุตย์ วรรณพฤกษ์ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน กล่าวในงาน“เวทีฟื้นพลัง
ชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม ครั้งที่ ๕ ประจาปี
๒๕๕๘” ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดยสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ ประเด็น “ชุมชนปลอดขยะ ท้องถิ่นต้องทาได้” ว่า
ปัจจุบันการบริโภคของคนในสังคมเมืองและชนบทมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน คือ ซื้ออาหารที่บรรจุ
ถุงพลาสติกและจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการก่อขยะ โดยสถิติของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่า คนไทยผลิตขยะประมาณ ๔ หมื่นตันต่อวันนางธัญญา แสงอุบล ผู้อานวยการศูนย์
สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กล่าวถึง Roadmap การจัดการขยะว่าประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้น ๒๖.๘ ล้านตันต่อปี

๒๘

จากปริมาณขยะจานวนมากทาให้ปัญหาขยะส่งผลต่อสังคม สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม ถือเป็นสถานการณ์ปัญหา ทั้งระดับบุคคล จากพฤติกรรมส่วนตัว มา
สู่ระดับครัวเรือน ที่ไม่มีการคัดแยกขยะ ส่วนระดับชุมชน ไม่มีการจัดการขยะที่เป็น
รูปธรรม และระดับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น ก็กังวลเรื่องพื้นที่จัดการขยะ ความ
ตั้งใจของรัฐบาลในการจัดการขยะ จากผ่านความเห็นชอบของ คสช. เมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ได้แก่ ๑. การเร่งการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างตาม
สถานที่ต่าง ๆ เป็นวาระเร่งด่วนใน ๖ เดือน ๒. การสร้างรูปธรรมการจัดการขยะ
แบบใหม่ อาทิ หมุนเวียน ใช้ซ้า ๓. ออกกฎเกณฑ์ กติกาควบคุมการเกิดขึ้นของ
ขยะที่อาจมากขึ้นในอนาคต และ ๔. การสร้างจิตสานึกของทุกคน ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาวต่อไป “เราต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล การสร้าง
มาตรการในการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน การร่วมกันแปรูปหรือจัดการขยะ
ของหน่วยงานในชุมชน เช่น ใน โรงเรียน มีการทาเรื่องการคัดแยกขยะ กองทุน
ขยะ ธนาคารขยะ หรือการผลิตของใช้จากขยะ รวมถึงถนนปลอดขยะ ตลาดนัด
ขยะ หรือ โรงคัดแยกขยะของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่า และสามารถนาเงินมาเป็นทุน
ในการจัดสวัสดิการของชุมชนรูปธรรมดังกล่าวนี้จะสามารถขยายผล และสร้าง
ความตระหนักในการจัดการขยะทุกระดับ ซึ่งหากดาเนินการประสบผลสาเร็จจะทา
ให้เกิดทางเลือกในการจัดการขยะที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ทันที และจะส่งผล
กระทบต่อการลดปริมาณขยะจากระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศ”
สานักข่าวสร้างสุขออนไลน์ : วันศุกร์ที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๙

๓. จากข่าวข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ที่มาของปัญหาขยะ
ก. ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ
ข. ประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา
ค. ท้องถิ่นไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดการขยะ
ง. ชุมชนไม่มีการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม
๔. จากข่าว “ชุมชนปลอดขยะ ท้องถิ่นต้องทาได้” เป็นแนวทางที่ดีต่อชุมชน
อย่างไร
ก. ทาให้คนในชุมชนทิ้งขยะได้ถูกที่ถูกทาง
ข. ทาให้ปัญหาขยะไม่ล้นออกมาจากชุมชน
ค. ทาให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายขยะ
ง. ทาให้ชุมชนได้มีมาตรการและการบริหารจัดการขยะของชุมชนเอง
๕. นักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือนและในชุมชนได้อย่างไร
ก. นาขยะไปเผาทุกวันเพื่อลดปัญหาขยะ
ข. เก็บขวดพลาสติกไปขายเพื่อสร้างรายได้
ค. ทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อปูองกันเชื้อโรคที่จะมาจากขยะ
ง. ลดการใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะ และการผลิตของใช้จากขยะ

๓๐
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๒๐ ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ชวนร่วมโครงการ ฝากเติมฝัน
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ร่วมกับดลชัย (ไอ๋) บุญยะรัตเวช นักสร้างแบรนด์และผู้ประพันธ์เพลง "ฝากเติมฝัน" พร้อม
ด้วยศิลปินชั้นนา กลุ่มทรูอะคาเดมี ต้น ซานิ และพัดชา กลุ่มเดอะวอยซ์ สงกรานต์ แตงโม
และกลุ่มมิวสิค ดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ดวงตา คงทอง และหลิว อาราดา เปิดโครงการ
"ฝากเติมฝัน" ผ่านบทเพลงและมิวสิควิดีโอ "ฝากเติมฝัน" เพื่อรณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีการบริจาคอวัยวะให้มากเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ
ภายในประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การดาเนินงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคหรือรับแผ่นซีดีเพลงและมิวสิควิดีโอ
ได้ฟรี ที่โทร. ๐-๒๒๕๖-๔๐๔๕-๖
ซีพ-ี อีนิวส์ออนไลน์ :วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. โครงการ “ฝากเติมฝัน” มีจุดประสงค์อย่างไร
ก. ให้ทุกคนฝันดี
ข. ให้ทุกคนมีความสุข
ค. ให้ทุกคนร่วมร้องเพลง
ง. ให้ทุกคนช่วยกันบริจาคอวัยวะ

๓๑

๒. จากข่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยกาลังประสบปัญหาใด
ก. ไม่มีคนคอยเติมความฝันให้แก่กัน
ข. ศิลปินที่ออกมาสร้างประโยชน์เพื่อสังคมมีน้อย
ค. ประเทศไทยขาดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
ง. อวัยวะที่ใช้ในการปลูกถ่ายภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
๓. โครงการฝากเติมฝันส่งผลดีต่อสังคมในเรื่องใดมากที่สุด
ก. ช่วยให้ทุกคนมีอนาคตที่สดใส
ข. ช่วยให้ศิลปินดาราได้ทาหน้าที่ช่วยเหลือสังคม
ค. ช่วยให้ผู้ปุวยสามารถเลือกอวัยวะที่ดีให้กับร่างกายตนเอง
ง. ช่วยให้มีผู้ปุวยรอดชีวิตและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
๔. ข้อใดคือเหตุสาคัญที่สุดที่โครงการฝากเติมฝันเลือกสื่อความเข้าใจผ่านบทเพลง
ก. เพราะบทเพลงเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สังคม
ข. เพราะบทเพลงเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับทุกคน
ค. เพราะบทเพลงสามารถทาให้บุคคลทั่วไปอินไปกับเนื้อเพลง
ง. เพราะบทเพลงคือสื่อที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
๕. “ฝากเติมฝัน” สะท้อนให้เห็นคุณธรรมในด้านใด
ก. ความอดทน
ข. ความเสียสละ
ค. ความพอเพียง
ง. ความประหยัด

๓๒

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ ๑
เรื่อง สืบค้น วิเคราะห์ เจาะข่ าว
คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ ๑ ฉบับนี้ ใช้ทดสอบความสามารถในการอ่านคิด
วิเคราะห์ก่อนการฝึกกิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ชุดที่ ๑ เรื่องสืบค้น วิเคราะห์ เจาะข่าว
เป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน ใช้เวลาใน
การทดสอบ ๑๐ นาที
๒. ให้นักเรียนอ่านคาถามและคาตอบให้ละเอียด แล้วเลือกทาเครื่องหมาย X
ในกระดาษคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
๓. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบให้ครบทุกข้อ
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๑ – ๔
ฮีโร่กระบี่ช่วยฝรั่งดังทั่วโลก
โลกออนไลน์แห่แชร์กระฮึ่ม คลิปวิดีโอภาพ นายชัด อุบลจินดา ชาวประมงพื้นบ้าน
จ. กระบี่ ช่วย ๒ สามีภรรยาชาวนอร์เวย์ ที่ขาติดโคลนขณะลงไปถ่ายภาพบริเวณริมเขื่อนหน้า
เมืองกระบี่ โดยลงนอนคว่าหน้าให้ปีนขึ้นหลังทีละคน คลิปภาพถูกแชร์ต่อไปทั่วโลก สานักข่าว
ต่างประเทศยังนาไปเสนอข่าว สร้างชื่อเสียงให้ จ. กระบี่ ขณะที่เจ้าตัวเผย ไม่ได้หวังจะขอสิ่ง
ตอบแทน ผลของการทาความดีทาให้นายชัด ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศนียบัตรประกาศ
เกียรติคุณจากรัฐบาล ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์การท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๕๘
ข่าวสดรายออนไลน์ : วันพุธที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑ . จากข่าวเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์
ก. ขาติดโคลนขณะลงไปถ่ายภาพ ข. ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ค. โดนคลื่นซึนามิ
ง. ตกหน้าผาชัน

๓๓

๒. ใจความสาคัญของข่าวตรงกับข้อใด
ก. ชาวประมงพื้นบ้านช่วยสามีภรรยาชาวนอร์เวย์ ที่ขาติดโคลนขณะลงไปถ่ายภาพบริเวณริม
เขื่อนหน้าเมืองกระบี่
ข. รัฐบาลมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติชาวประมงไทยสร้างชื่อเสียงให้จ.กระบี่
ค. ๒ สามีภรรยาชาวนอร์เวย์ ที่ขาติดโคลนขณะลงไปถ่ายภาพบริเวณริมเขื่อนหน้าเมืองกระบี่
ง. สานักข่าวต่างประเทศเสนอข่าว ชาวประมงไทยสร้างชื่อเสียงให้ จ. กระบี่
๓. “โลกออนไลน์แห่แชร์กระฮึ่ม”จากข้อความนักเรียนคิดว่าผู้คนในโลกออนไลน์น่าจะมีความรู้สึก
อย่างไรต่อคลิปวิดีโอภาพดังกล่าว
ก. ประหลาดใจ ข. โล่งใจ
ค. ชื่นชม
ง. ตกใจ
๔. จากข่าวข้อใดไม่ใช่สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์
ก. การไม่มีจุดสัญญาณเตือนภัยหรือจุดกั้นในการลงถ่ายภาพ
ข. การไม่มีปูายเตือนระวังโคลนดูดให้นักท่องเที่ยวทราบ
ค. ความประมาทของนักท่องเที่ยวขณะถ่ายภาพ
ง. การช่วยให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้า
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๕ - ๗
สายสืบผักสด ปี ๒ ส่งเสริมผักปลอดสารพิษ
พ.ต.อ. ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เปิดเผยว่า โครงการสายสืบผักสด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่ายเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝูาระวังการใช้
การจาหน่ายสารเคมีทางเกษตรที่ผิดกฎหมาย และร่วมกันขยายเครือข่ายสายสืบผักสดผลไม้
ปลอดภัย และเครือข่ายพันธมิตรชุมชนผู้ประกอบการเกษตรผู้บริโภค ร่วมแก้ไขปัญหาผักและ
ผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรเปลี่ยน
พฤติกรรมจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช มาเป็นเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับ
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคผัก และผลไม้ที่ปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นขั้นตอน
การดาเนินงานสาหรับสายสืบผักสดนั้น จะเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าใจ ถึงเหตุผลของ
การควบคุมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับผลผลิตในทุกขั้นตอน ปลูกฝังให้เกษตรกรได้ตระหนัก
ว่า ขั้นตอนการเพาะปลูกมีความสาคัญต่อสุขภาพและชีวิตของผู้บริโภคมากเพียงใด รวมทั้งเฝูา
ระวัง ปูองปรามการผลิต การจาหน่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้องและผิดกฎหมาย
คมชัดลึกออนไลน์ : วันศุกร์ที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๓๔

๕. “สายสืบผักสด” ส่งผลดีต่อผู้บริโภคในข้อใดมากที่สุด
ก. ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดที่ปลอดสารเคมี
ข. ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้สารเคมีที่ถูกกฎหมาย
ค. ช่วยให้ผู้บริโภคได้บริโภคผักสดจากสวนโดยตรง
ง. ช่วยขจัดปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง
๖. หากนักเรียนเป็นผู้ประกอบการจะมีวิธีการอย่างไรในการปลูกผักเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ก. ติดฉลากบอกให้ผู้บริโภคทราบในกรณีที่ผักมีการใช้สารเคมี
ข. ใช้สารเคมีที่บ่งบอกว่าถูกกฎหมายเท่านั้น
ค. เปลี่ยนจากสารเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์
ง. ใช้สารเคมีเฉพาะขั้นตอนที่สาคัญเท่านั้น
๗. ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนักเรียนจะมีวิธีการเลือกซื้อผักอย่างไร
ก. เลือกซื้อผักที่มาจากสวนของเกษตรกรโดยตรง
ข. เลือกซื้อผักที่มาจากเกษตรอินทรีย์
ค. เลือกซื้อผักที่ไม่มีร่องรอยของแมลง
ง. เลือกผักที่สด ใบเขียว ต้นอวบ
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ ๘ - ๑๐
มอบผ้าห่มให้น้อง ๆ ในพื้นที่ประสบภัยหนาว
โครงการ “มอบผ้าห่มคลายหนาว” ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกโครงการที่ชาวจิตอาสากลุ่มสิทธิผล
วีแคร์ ให้ความสาคัญและดาเนินการต่อเนื่องมาตลอดเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเหล่าจิตอาสาจะทา
การเดินทางไปมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ และภาคอีสานที่อยู่ห่างไกลและขาด
แคลนด้วยตนเอง หรือส่งมอบผ่านพันธมิตรและเหล่ากาชาดทั่วประเทศ"กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ขอส่ง
ท้ายปี ๒๕๕๘ ด้วยการสานต่อสิ่งดี ๆ มุ่งสู่ภูทับเบิก สถานที่ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปได้รับผลกระทบ
จากสภาพอากาศอันหนาวเย็น เพื่อนาไปมอบให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ และ
ประชาชนชาวม้งใกล้เคียง เพื่อหวังว่าจะได้ช่วยบรรเทาความหนาวเย็น ทั้งสร้างความอุ่นใจให้เกิดขึ้น
แก่กลุ่มคนไทยด้วยกัน โดยมี ณัฐ เลื่อนยศ ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบกิจกรรมคลาย
ภัยหนาวในปีนี้ ทางกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ยังคงตระหนักถึงเจตนารมณ์หลักที่เน้นช่วยเหลือสังคม จึงไม่
รีรอที่จะเข้าไปช่วยแบ่งเบาสังคมในด้านต่าง ๆ ทันทีเมื่อมีโอกาส และจะยังคงสานต่อโครงการดี ๆ
เช่นนี้ต่อไปอีกในทุก ๆ ปี ตราบใดที่สังคมไทยยังต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : วันพุธที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๕

๘. หากนักเรียนต้องประสบภัยหนาวดังข่าวข้างต้นนักเรียนจะมีวิธีการดูแลตัวเอง
อย่างไร
ก. สวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น รับประทานอาหารอุ่น และออกกาลังกาย
ข. นอนห่มผ้าคลุมศีรษะจนหมด เพื่อปูองกันความหนาว
ค. ผิงไฟในเต็นท์เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
ง. ดื่มสุราเพื่อแก้หนาว
๙. บุคคลในข้อใดมีคุณธรรมเช่นเดียวกับในข่าว
ก. แว่นซื้อต้นไม้ไปปลูกในสวนสาธารณะในวันแม่แห่งชาติ
ข. หวานนาขนมไปเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ทุกปี
ค. แก้วอ่านหนังสือทุกวันเพื่อจะได้คะแนนสอบที่ดี
ง. โตบริจาคเงินสร้างศาลาวัด
๑๐. ข่าวข้างต้นให้ข้อคิดในเรื่องใด
ก. ความรับผิดชอบต่อสังคมคือสิ่งที่เราพึงกระทา
ข. ความร่วมมือร่วมใจจะทาให้งานสาเร็จ
ค. การช่วยเหลือกันจะทาให้สังคมน่าอยู่
ง. ภัยหนาวเป็นสิ่งที่ต้องระวัง

