เอกสารชุดนี้
ึ ษาด ้วยตนเอง ดังนี้
มุง่ เน ้นให ้นั กเรียนศก
1. ดู และอ่านตัวอย่างทีค
่ รูจัดทาให ้
2. ทาความเข ้าใจตัวอย่างเหล่านั น
้ ดีๆ ทบทวนหลายๆ รอบ
ทัง้ ความหมาย และรูปแบบการเขียน
3. ทาแบบฝึ กหัดทีต
่ ามมาหลังตัวอย่าง

เขียนเรือ
่ งจากภาพ
ต ัวอย่าง
1. วางเค้าโครงเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว
2. ตอนจบจะจบอย่างไร
3. บทนา
4. สรุป

บทนำ
ตัวตลกคืออะไร หนูดม
ี ค
ี าถามนีอ
้ ยูใ่ นใจ เพราะไม่เคยได ้เห็นตัวตลกเลย
เนือ
่ งจากหนูดอ
ี ยูต
่ า่ งจังหวัด
้ เรือ
เนือ
่ ง
ชว่ งปิ ดเทอม หนูดไี ด ้มาอยูบ
่ ้านคุณป้ าทีก
่ รุงเทพฯ ได ้เห็นป้ าย
โฆษณาการแสดงของตัวตลกทีเ่ มืองทองธานี จึงได ้อ ้อนวอนขอร ้องคุณ
ป้ าให ้ชว่ ยพาไปดู
สรุป
ึ มีความสุขมากทีฝ
หนูดจ
ี งึ ได ้ไปดูการแสดงของตัวตลกและรู ้สก
่ ั นของหนู
ดีได ้เป็ นจริง

ต ัวอย่าง

2. ขยายเรือ
่ ง (คิดคาใหม่แล้วไปเติมในเรียงความ)
ลูกโป่ง
จมูกแดง

สนุก
เต้นรำ

ี งเพลง
เสย
เล่นกล

มีควำมสุข

ั
ี น
สส

บทนำ
ตัวตลกคืออะไร หนูดม
ี ค
ี าถามนีอ
้ ยูใ่ นใจ เพราะไม่เคยได ้เห็นตัวตลกเลย เนือ
่ งจากหนูด ี
มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว
อยูต
่ า่ งจังหวัด
ตอนจบจะจบอย่างไร
้ เรือ
เนือ
่ ง
บทนา
ชว่ งปิ ดเทอม หนูดไี ด ้มาอยูบ
่ ้านคุณป้ าทีก
่ รุงเทพฯ ได ้เห็นป้ ายโฆษณาการแสดงของตัว
สรุป
ี น
ั ทีเ่ มืองทองธานี จึงได ้อ ้อนวอนขอร ้องคุณ
ตลกทีม
่ จ
ี มูกแดงและถือลูกโป่ งหลากหลายสส
ป้ าให ้ชว่ ยพาไปดู
ี งเพลงดัง
เมือ
่ ถึงวันชมการแสดง หนูดต
ี น
ื่ เต ้นและมีความสุข เมือ
่ การแสดงเริม
่ ขึน
้ มีเสย
ไปทั่วบริเวณและตัวตลกได ้ปรากฏกายขึน
้ มาพร ้อมกับเต ้นราอย่างสนุกสนาน สลับกับการ
แสดงมายากล ก่อนจบการแสดง หนูดไี ด ้รับลูกโป่ งทีบ
่ ด
ิ เป็ นรูปกระต่ายเป็ นของทีร่ ะลึก
ึ ประทับใจเป็ นอย่างยิง่
กลับบ ้าน หนูดรี ู ้สก

คาอธิบาย
1.
2.
3.
4.

สรุป
ประสบการณ์ของหนูดใี นครัง้ นี้ มันคือฝั นทีเ่ ป็ นจริง เป็ นสงิ่ ทีส
่ ร ้างความสุขให ้กับหนู
และประทับใจไม่รู ้ลืม

งานที่ 1.1
เขียนเรือ
่ งจากภาพ
1. วางเค้าโครงเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว

บทนำ

2. ตอนจบจะจบอย่างไร
3. บทนา
4. สรุป
้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

ต ัวอย่าง

2. ขยายเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว

บทนำ

2. ตอนจบจะจบอย่างไร
3. บทนา
4. สรุป
้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

ั้ ม.2 งานที่ 1.2
ใบงานระด ับชน
เขียนเรือ
่ งจากภาพ
1. วางเค้าโครงเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว

บทนำ

2. ตอนจบจะจบอย่างไร
3. บทนา
4. สรุป
้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

2. ขยายเรือ
่ ง

คาอธิบาย

บทนำ

1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว
2. ตอนจบจะจบอย่างไร
3. บทนา
4. สรุป

้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

งานที่ 1.3

เขียนเรือ
่ งจากภาพ
1. วางเค้าโครงเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว
2. ตอนจบจะจบอย่างไร

บทนำ

3. บทนา
4. สรุป

้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

2. ขยายเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว

บทนำ

2. ตอนจบจะจบอย่างไร
3. บทนา
4. สรุป

้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

งานที่ 1.4
เขียนเรือ
่ งจากภาพ
1. วางเค้าโครงเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว
2. ตอนจบจะจบอย่างไร

บทนำ

3. บทนา
4. สรุป

้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

2. ขยายเรือ
่ ง

คาอธิบาย
1. มองภาพแล ้วคิดเรือ
่ งราว

บทนำ

2. ตอนจบจะจบอย่างไร
3. บทนา
4. สรุป

้ เรือ
เนือ
่ ง

สรุป

ั้ ม.2 งานที่ 2
ใบงานระด ับชน
อ่าน – ตอบ
อ่านเรือ
่ งแล้วตอบคาถาม
เรือ
่ งที่ 1 เหรียญกษาปณ์

เหรี ยญกษาปณ์หรื อเงินตรา เป็ นสิ่ งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้า เหรี ยญกาษาปณ์ในเมืองไทยจะแสดง
ถึงษความเป็ นมาในแต่ละสมัย เหรี ยญกษาปณ์ในบางสมัย จะมีเรื่ องราวของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่นเหรี ยญกษาปณ์สมัยศรี
วิชยั ที่เรี ยกว่า เงินมโน ทาขึ้นเพื่อป้องกันโรคห่า เป็ นต้น นอกจากนั้นการผลิตเหรี ยญกษาปณ์ในแต่ละภาคก็มีรูปแบบที่ต่างกัน
ก่อนที่จะมีเหรี ยญกษาปณ์แบบสากลใช้ คนไทยใช้เงินพดด้วง ซึ่ งทาด้วยเงินเป็ นรู ปงอๆ ขนาดต่างๆ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 จึง
เริ่ มผลิตเหรี ยญกษาปณ์แบนแบบมาตรฐานสากลขึ้นเป็ นครั้งแรก โดยสัง่ ซื้ อเครื่ องจักรจากประเทศอังกฤษ
ปัจจุบนั กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็ นผูผลิตเหรี ยญกษาปณ์ราคาต่าง ๆ ออกมาใช้ นอกจากนี้ยงั ผลิตเหรี ยญที่ระลึกใน
โอกาสต่างๆ จัดทาเครื่ องอิสริ ยาภรณ์ เครื่ องหมายตอบแทนของหน่วยราชการและเอกชน
กรรมวิธีในการผลิตเหรี ยญเงินยุง่ ยากมาก เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ขั้นตอนการผลิตใช้ท้ งั เครื่ องจักรและแรงงานคน เริ่ มจาก
การออกแบบเหรี ยญ การหล่อแบบ การย่อลาย การตกแต่งเหรี ยญด้วยกากเพชร โดยใช้มือคนขัด การหลอมเหลวเป็ นแท่ง รี ดแท่ง
โลหะเป็ นแผ่นบาง เข้าเครื่ องตัดเป็ นแผ่นเจาะเป็ นเหรี ยญ คัดขนาดด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ล้างด้วยเครื่ องจักร เข้าเครื่ องปั๊ม เครื่ อง
เลือก เครื่ องนับ บรรจุลงถุงผ้า แล้วนาเข้ากองคลัง ในพระบรมมหาราชวัง

1. เหรียญกษาปณ์ผลิตขึน
้ เพือ
่ อะไร.................................................................................................................
2. เงินชนิดใดทีส
่ ร ้างขึน
้ เพือ
่ ป้ องกันโรคห่า........................................................................................................
3ก่อนจะมีเหรียญกษาปณ์แบบสากลใช ้คนไทยใช ้สิง่ ใดในการแลกเปลีย
่ นสินค ้า
.......................................................................... ..................................................................................................
4. ประเทศไทยมีเหรียญกษาปณ์แบนแบบสากลใช ้เป็ นครัง้ แรกในสมัยใด............................................................
5. หน่วยงานใดมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบการผลิตเหรียญกษาปณ์...............................................................................
้ เครือ
6. ในสมัยรัชกาลที4่ เริม
่ ผลิตเหรียญกษาปณ์แบบแบนมาตรฐานสากลขึน
้ เป็ นครัง้ แรกโดยสัง่ ซือ
่ งจักรจากประเทศ
ใด.....................................................................................................................................................................
7เหตุใดต ้องมีกรรมวิธใี นการผลิตเหรียญทีย
่ งุ่ ยากมากขึน
้

เรือ
่ งที่ 2

กลิน
่ ต ัว

ประสาทสัมผัสในการรับรู ้กลิ่นของคนเราแตกต่างกัน กลิ่นบางกลิ่เป็ นกลิ่นหอมสาหรับคนบางคน แต่อาจจะเป็ นกลิ่นเหม็น
สาหรับคนอื่นก็ได้ กลิ่นมีอิทธิ พลต่อจิตใจของคนได้ไม่นอ้ ย ความพอใจหรื อไม่พอใจในกลิ่นขึ้นอยูก่ บั ความเคยชิน และความชอบ
ของแต่ละคน นอกจากนี้การได้กลิ่นใดซ้ ากันเป็ นเวลานานๆความรู ้สึกในกลิ่นจะค่อยๆลดลงจนไม่รูกลิ่นนั้นเลย
กลิ่นตัวที่ผิดปกติโดยเฉพาะทางผิวหนัง เกิดจากสาเหตุ2 ประการคือ
1. กลิ่นตัวที่เกิดจากสารเคมี ซึ่ งสร้างจากต่อมพิเศษที่ผิวหนัง สารเคมีชนิดนี้ไม่มีกลิ่น แต่แบคทีเรี ยเป็ นตัวทาให้สารเคมีชนิดนี้
เป็ นสารที่มีกลิ่น กลิ่นตัวชนิดนี้ พบที่รักแร้ เพราะบริ เวณรักแร้มีต่อมพิเศษชนิดนี้เป็ นจานวนมาก กลิ่นตัวที่เกิดจากสารเคมีจะเริ่ มมี
ตั้งแต่ยา่ งเข้าสู่ วยั รุ่ น เพราะในช่วงวัยรุ่ นฮอร์โมนเพศจะกระตุน้ ให้ต่อมพิเศษทางาน คนผิวดามักจะมีต่อมพิเศษนี้โตกว่าและทางาน
มากกว่าคนผิวขาว
2. กลิ่นตัวที่ปนเหงื่อออกมาแล้วแบคทีเรี ยไปทาปฏิกิริยาด้วยทาให้เกิดกลิ่น กลิ่นชนิดนี้พบบริ เวณอับๆ เช่น ขาหนีบและเท้า
เมื่อทราบสาเหตุที่ทาให้เกิดกลิ่นตัวแล้ว เราก็ควรจะหาวิธีป้องกันและรักษา วิธีที่ช่วยได้กค็ ือ ต้องลดจานวนแบคทีเรี ยและ
ลดสารที่สร้างจากต่อมพิเศษ ซึ่ งทาได้โดยการทาความสะอาดร่ างกาย ฟอกสบู่ หรื ออาจใช้ยาดับกลิ่นตัวที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อ
โรค น้ าหอม หรื อสารเคมีบางอย่างที่ช่วยลดสารจากต่อมพิเศษ อาจจะซักผ้าโดยใส่ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรื อการใช้สารส้มทาบริ เวณ
รักแร้ เพื่อลดเหงื่อได้
1. กลิน
่ ตัวเกิดจากสาเหตุใด...................................................................................................................
2. ตัวการสาคัญทีท
่ าให ้เกิดกลิน
่ ตัว คืออะไร.......................................................................................
3. ต่อมพิเศษทีผ
่ วิ หนังจะเริม
่ ทางานในวัยใด.........................................................................................
4. ต่อมพิเศษทีส
่ ร ้างสารเคมี มีมากบริเวณใด...................................................................................
5. วิธท
ี งี่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการชว่ ยให ้กลิน
่ ตัวลดลง ควรทาอย่างไร.................................................................
6. เราควรใชส้ งิ่ ใดทาบริเวณรักแร ้เพือ
่ ลดกลิน
่ เหงือ
่ ได ้............................................................................
ึ ว่ามีกลิน
7. ถ ้านักเรียนรู ้สก
่ ตัวแรง นั กเรียนมีวธิ ป
ี ฏิบัตต
ิ ัวอย่างไร

ื่ ชมทา “CPR” ชว
่ ยลูกชา้ งป่าถูกรถชนจนฟื้ นคืนคืนอ้อมอกแม่
เรือ
่ งที่ 3 ชน

ชาวโซเชียลชื่นชมอาสาสมัครกูภ้ ยั และนักอนุรักษ์พ้ืนที่แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ทา CPR ช่วยลูกช้างถูกรถชนสลบจนฟื้ น และ
สามารถส่ งตัวคืนกลับสู่ ออ้ มอกของแม่ชา้ งที่มารอรับได้สาเร็ จ
วันนี้ ( 21ธ.ค.2563) ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า ในโซเชียลได้พากันแชร์คลิปเหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อ 19 ธ.ค. ที่ผา่ นมา ของดารง
คณะดี กลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่า เป็ นเหตุการณ์ที่อาสาสมัครกูภ้ ยั ร่ วมกันช่วยเหลือผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนลูกช้าง
ป่ าตัวหนึ่งบนถนน แต่ตอนนั้นพบว่าลูกช้างสลบอยู่ ทาให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือทาซี พีอาร์ เหตุการณ์ในคลิปที่ใช้เวลาหลายนาทีใน
การทาซี พีอาร์ จนลูกช้างเริ่ มรู ้สึกตัวยืนขึ้นได้ในสภาพที่ยงั โซเซ และเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปฐมพยาบาล ประสานต่อกลุ่มนักอนุรักษ์
และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าเข้ามาช่วยเหลือ จนลูกช้างฟื้ นขึ้นมา และเฝ้าดูอาการจนแข็งแรงดี ก่อนจะคืนสู่ ออ้ มอกแม่
ขณะที่ เพจประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชระบุวา่ ส่ งลูกช้างป่ าคืนแม่ชา้ ง เจ้าหน้าที่สงั กัด สบอ.2 (ศรี
ราชา) เข้าช่วยเหลือลูกช้างป่ าหลงฝูง หลังถูกมอเตอร์ไซค์ชนโดยระบุเหตุการณ์ครั้งนี้วา่ ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแก่งหางแมว คณะ
เจ้าหน้าที่กภู้ ยั สยามรวมใจ กูภ้ ยั สว่างกตัญญู จ. จันทบุรี สัตวแพทย์ ร่ วมกันติดตามอาการลูกช้าง ที่ถูกรถชนแล้วพลัดหลงฝูง พบเป็ น
ช้างตัวเมีย อายุประมาณ 1 เดือน ครั้งแรกที่พบลูกช้างป่ านอนอยู่ และเดินเซ ซักพักลูกช้างสามารถลุกขึ้นเดินได้ตามปกติ
จากนั้นเมื่อลูกช้างลุกเดิน และมีอาการปกติไม่แสดงอาการเจ็บปวด จึงเร่ งส่ งคืนฝูงช้างป่ าโดยเร็ ว โดยการทาคอกไม้ไผ่ใกล้กบั ฝูง
ช้าง ที่ส่งเสี ยงร้องเรี ยกลูกช้างป่ า เพราะลูกช้างต้องอยูก่ บั แม่ชา้ งป่ า และต้องกินนมจากแม่ โดยเร็ วที่สุด และหวังผลในการลดสภาวะ
เครี ยดของลูกช้าง ถ้าคืนสู่ ฝงู ช้างป่ าช้าเกินไป อาจจะมีผลต่อการส่ งคืนสู่ ฝงู ในอนาคต ซึ่ งปรากฎว่าแม่ชา้ งป่ ามารับลูกช้างคืนป่ าได้
สาเร็ จ
้ า.................................................................................
1. จากข่าวนี้ เกิดเหตุการณ์อะไรขึน
้ กับลูกชางป่
้
2. หน่วยงานใดเป็ นผู ้ทีช
่ ว่ ยลูกชางที
ถ
่ ก
ู รถชนสลบจนฟื้ นขึน
้ มาได ้........................................................
้ าถูกรถชนเกิดขึน
3. เหตุการณ์ลก
ู ชางป่
้ ทีใ่ ด....................................................................................
้
้
4. ลูกชางที
ถ
่ ก
ู รถชนเป็ นชางเพศใด
……………………………………………………………………………………………………………..
้ กรถชนิดใดชนจนสลบ.....................................................................................................
5. ลูกชางถู
้ าทีถ
6. ลูกชางป่
่ ก
ู รถชนมีอายุเท่าใด....................................................................................................
ั ว์เลีย
ั ว์เลีย
7. ถ ้านักเรียนมีสต
้ งทีร่ ักมาก นักเรียนจะดูแลสต
้ งของตัวเองอย่างไร

ื
เรือ
่ งที่ 4 ฉลามเสอ

ฉลามเสื อ เป็ นฉลามที่อนั ตรายที่สุดในน่าน้ าเขตร้อน ขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่อาจจะมีความยาวจากหัว จดปลายหางถึง 6 เมตร
ลักษณะภายนอกที่เห็นได้ชดั ก็คือ ลักษณะของหัวที่ค่อนข้างจะป้าน ไม่แหลมเรี ยวเหมือนฉลามชนิดอื่นๆ และบนลาตัวด้านข้างจะมี
ลายคล้ายๆกับลายของเสื อโคร่ ง อันเป็ นที่มาของชื่อฉลามเสื อ ลายข้างลาตัวนี้อาจจะจางลงไปเมื่อฉลามเสื อมีขนาดใหญ่มากขึ้น
ชาวประมงทางฝั่งตะวันออกแถบชลบุรี ระยอง ตราด จะรู ้จกั ฉลามเสื อในนามของ “ ตะเพียนทอง” ส่ วนทางฝั่งทะเลอันดามันจะ
เรี ยกว่า “ ลายคาดข้าง” และทางเมืองนอกจะเรี ยกฉลามเสื อว่า “ ถังขยะที่วา่ ยน้ าได้ “ เนื่องจากมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้า ไม่วา่ จะ
เป็ นปลาชนิดต่างๆ หรื อแม้กระทัง่ ปลาฉลามด้วยกันเอง รวมไปถึงของเน่าๆ เสี ยๆ ที่โยนทิ้งลงมาจากเรื อ จากอุปนิสยั ที่ กินไม่เลือก
และขนาดอันใหญ่ของมัน ทาให้ฉลามเสื อถูกวางตัวให้เป็ นสมาชิก ของ 3 วายร้าย ซึ่ งประกอบไปด้วย ฉลามขาว ฉลามวัว และฉลาม
เสื อ ซึ่ งเป็ นวายร้ายเพียงชนิดเดียวที่พบในประเทศไทย
ฉลามเสื อจะมีนิสยั ดุร้ายโดยเฉพาะในเวลาที่กาลังตั้งท้อง สัญชาตญาณของความเป็ นแม่น้ นั ทาให้ฉลามเสื อที่มีลูกอ่อน จะโจมตี
ทุกอย่างที่เข้าไปในเขตของมัน ไม่เลือกหน้า แต่ในปัจจุบนั จานวนฉลามเสื อในประเทศไทยลดน้อยลงไปมาก
ฉลามเสื อ เป็ นฉลามที่หากินในทุกระดับความลึก และชอบขึ้นมาล่าเหยื่อในบริ เวณผิวน้ า พบทั้งในบริ เวณชายฝั่งและหิ น
กองกลางทะเล ในบริ เวณที่ติดต่อกับทะเลเปิ ด

ื่ “ ฉลามเสอ
ื ” คืออะไร…………………………………………………………………………………………..
1 ทีม
่ าของชอ
ื ว่าอย่างไร...........................................................
2. ชาวประมงทางแถบจังหวัดตราดจะเรียกฉลามเสอ
ื คืออะไร...................................................................................................
3. อาหารของฉลามเสอ
ื่ ว่า “ 3 วายร ้าย.”........................................................................................
4. ฉลามใดบ ้างทีไ่ ด ้ชอ
ื จะมีนส
ั ค่อนข ้างดุร ้ายมาก.........................................................................
5. ในเวลาใดทีฉ
่ ลามเสอ
ิ ย
ื มีลายคล ้ายเสอ
ื ชนิดใด...............................................................................................
6. ฉลามเสอ
............................................................................................................................................
ื ไม่ให ้สูญพันธุไ์ ด ้อย่างไร
7. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ พันธุฉ
์ ลามลายเสอ

เรือ
่ งที่ 5 มะเร็งร้าย

ปัจจุบันโรคมะเร็งได้ แซงหน้ าโรคหัวใจ ขึน้ มาครองตาแหน่ งโรคร้ ายที่คร่ าชีวติ ผู้คนมากที่สุดของโลกแล้ ว ในจานวนโรคมะเร็งกว่ า
100 ชนิดนั้น มะเร็งที่ร้ายแรงและพบมากที่สุดอยู่ 6 ชนิด ในบทความนีข้ อเน้ นไปที่มะเร็งที่พบมากทั้งเพศหญิงและเพศชาย
มะเร็งที่พบมากเป็ นอันดับหนึ่งในประเทศไทยคือ มะเร็งตับ ซึ่งมีสาเหตุจากการได้ รับหรื อเป็ นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีและซี
การมีพยาธิใบไม้ ในตับ หรื อการรับประทานอาหารที่มดี ินประสิ วเป็ นส่ วนผสม มะเร็งชนิดนีถ้ ือเป็ นมะเร็งชนิดร้ ายแรงเพราะมีอตั รา
การเสี ยชีวติ สู งถึงประมาณ 90% ของผู้ป่วยเลยทีเดียว ดังนั้นเราจึงไม่ ควรเสี่ ยงกับมะเร็งชนิดนี้ แพทย์ ผ้ เู ชี่ยวชาญให้ คาแนะนาว่ า
เพื่อป้ องกันมะร็งดังกล่ าว เราควรหลีกเลีย่ งการใช้ ภาชนะรับประทานอาหารร่ วมกับผู้อื่นเพื่อป้ องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ควรงดเคริองดื่มแอลกอฮอล์ งดสู บบุหรี่ รวมทั้งหลีกเลีย่ งการกินอาหารที่มเี ชื้อรา สารกันบูด และดินประสิ วเป็ นส่ วนผสม
มะเร็งที่พบมากเป็ นอันดับสองในไทย และมีอตั ราเสี ยชีวิตสู งเช่ นกันคือ มะเร็งปอด สาเหตุหลักของการเป็ นมะเร็งชนิดนีค้ ือ
การสู บบุหรี่ ส่ วนสาเหตุย่อยอื่นๆ ก็ได้ แก่ การสู ดดมควันบุหรี่ท้ งั ๆที่ไม่ สูบเอง การสู ดดมฝุ่ นแร่ ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึง
การสู ดดมมลพิษในอากาศติดต่ อกันเป็ นเวลานาน มะเร็งปอดสามารถป้ องกันได้ ง่ายๆ โดยการไม่ สูบบุหรี่
มะเร็งลาไส้ ใหญ่ กเ็ ป็ นอีกโรคหนึ่งที่คุกคามคนไทยมากขึน้ ทุกปี ในช่ วงไม่ กี่สิบปี มานี้ คนไทยมีพฤติกรรมการกินที่เปลีย่ นไปจาก
แต่ ก่อน เช่ น หันมากินอาหารสาเร็จรู ปมากขึน้ กินอาหารจานด่ วนแบบอเมริกนั ซึ่ งมีไขมันและนา้ ตาลสู ง กินผักและผลไม้ น้อยลง
พฤติกรรมการกินดังกล่ าวทาให้ เราป่ วยเป็ นโรคมะเร็งชนิดนีก้ นั มากขึน้ อย่ างไรก็ดี มะเร็งลาไส้ ก็สามารถป้ องกันได้ ง่ ายเช่ นกัน ด้ วย
การรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ เช่ น ผักผลไม้ รวมทั้งลดพฤติกรรมการกินที่เสี่ ยง เช่ น งดกินอาหารไขมันสู ง งดกินอาหารปิ้ ง
ย่ างไหม้ ๆ
เมื่อทราบข้ อมูลเกีย่ วกับมะเร็งร้ ายทั้งสามชนิดดังกล่ าวข้ างต้ น ก็คงจะทาให้ เห็นแนวทางป้ องกันโรคร้ ายทั้งสามนีไ้ ด้ ไม่ ยาก
เพราะถึงมะเร็งจะร้ าย แต่ ย่อมพ่ ายแพ้ การดูแลตัวเองของเราแน่ นอน
1. มะเร็งทีพ
่ บมากเป็ นอันดับหนึง่ ในประเทศไทย คือมะเร็งชนิดใด
.............................................................................................................................................
2. สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับ คืออะไร.....................................................................................
ื้ ไวรัสตับอักเสบบีทาได ้ด ้วยวิธใี ด
3. การป้ องกันการติดเชอ
..............................................................................................................................................
4. การสูบบุหรี่ และการสูดดมมลพิษ คือสาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดใด
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. การกินอาหารจานด่วนแบบอเมริกัน ทีม
่ ไี ขมันสูง อาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดโรคมะเร็งชนิดใด
.............................................................................................................................................
้
6. มะเร็งลาไสสามารถป้
องกันได ้อย่างไรบ ้าง……………………………………………………………………………….
้ ้อย่างไรบ ้าง จงอธิบาย
7. เรามีวธิ ใี นการป้ องกันตัวเองให ้รอดพ ้นจากการเป็ นโรคมะเร็งลาไสได

ั้ ม.2 งานที่ 3
ใบงานระด ับชน

แปล-ถอดความ
ให้น ักเรียนอ่านบทกลอนแล้วแปลให้เป็นภาษาง่าย ๆ
งานที่ 3.1
ว ัฒนธรรม
้ อ
ในโลกนีม
ี ะไรเป็นไทยแท้

ของไทยแน่นนหรื
ั้
อคือภาษา

ซงึ่ ผลิดอกออกผลแต่ตน
้ มา

รวมเรียกว่าวรรณคดีไทย

ิ ป์งามเด่นเป็นของชาติ
อนึง่ ศล

่ ปราสาทปรางค์ทองอ ันผ่องใส
เชน

อีกดนตรีราร่ายลวดลายไทย

อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน

และอย่าลืมจิตใจอย่างไทยแท้

ื่ พ่อแม่ฟง
เชอ
ั ธรรมคาสง่ ั สอน

กาเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์

ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย

แล้วย ังมีประเพณีมรี ะเบียบ

ซงึ่ ไม่มท
ี เี่ ปรียบในชาติไหน

เป็นของร่วมรวมไทยให้คงไทย

นีแ
่ หละคือประโยชน์ในประเพณี

ั
่ เห็นชดสมบ
ได้รเู ้ ชน
ัติชาติ
ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเรามี

ั ศ
เหลือประหลาดล้วนเห็นเป็นศกดิ
์ รี
้ อ
สงิ่ เหล่านีค
ื ว ัฒนธรรม

แปลได ้ว่า ..............................................................................................................................
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............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

งานที่ 3.2

ว ังเอ๋ยว ังเวง
ฝูงว ัวควายผ้ายลาทิวากาล

หง่างเหง่ง! ยา่ คา่ ระฆ ังขาน
ค่อยค่อยผ่านท้องทุง
่ มุง
่ ถิน
่ ตน

ชาวนาเหนือ
่ ยอ่อนต่างจรกล ับ ตะว ันล ับอ ับแสงทุกแห่งหน
ทิง้ ทุง
่ ให้มด
ื ม ัวทว่ ั มณฑล

และทิง้ ตนตูเปลีย
่ วอยูเ่ ดียวเอย

แปลได ้ว่า ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

งานที่ 3.3

นกเอ๋ยนกแสก

จับจ ้องร ้องแจ๊กเพียงแถกขวัญ

อยูบ
่ นยอดหอระฆังบังแสงจันทร์

มีเถาวัลย์รงุ รังถึงหลังคา

เหมือนมันฟ้ องดวงจันทร์ให ้ผันดู

่ อ
่ งพักกันรักษา
คนมาสูซ

ถือเป็ นทีร่ โหฐานนมนานมา

ื่ มผาสุกสน
ั ต์ของมันเอย
ให ้เสอ

แปลได ้ว่า ..............................................................................................................................
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งานที่ 3.4

พฤษภกาสร
โททนต์เสน่งคง
นรชาติทวี่ างวาย
สถิตทั่วแต่ชวั่ ดี

อีกกุญชรอันปลดปลง
สาคัญหมายในกายมี
ิ้ ทัง้ อินทรีย ์
มลายสน
ประดับไว ้ในโลกาฯ

แปลได ้ว่า ..............................................................................................................................
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