แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๒
ชุดที่ ๒

การอานจับใจความขาว

นางมณีวรรณ โสรถาวร
ครูชํานาญการ

โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดร3อยเอ็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

คํานํา

แบบฝกทักษะการอานจับใจความขาวชุ ดนี้ จัดทํา ขึ้นเพื่อเพื่อพั ฒนาการอาน จับใจความ
สําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ ๒ แบบฝกทักษะชุดที่ ๒ ประกอบด+วยจุดประสงค,ในการทํา
แบบฝกทั ก ษะ คํ า แนะนํ า ในการทํ า แบบฝกทั กษะ คํ า ชี้ แจงสํ า หรั บ ครู คํ า ชี้ แ จงสํ า หรั บ นั กเรี ย น
จุดประสงค,การเรียนรู+ ใบความรู+ แบบฝกทักษะการอานจับใจความขาว แบบทดสอบประจําชุดฝก
ทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การอานจับใจความขาว จึงเหมาะ
สําหรับครูที่จะนําไปใช+เป5นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานของนักเรียน และนักเรียนสามารถ
นําไปใช+เป5นเครื่องมือในการเรียนรู+ด+วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการอานจับใจความของตนให+ดีขึ้น
แบบฝกทักษะการอานจับใจความขาวนี้สร+างขึ้นตามทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมด+านพุทธิพิสัย
ของ B.S Bloom มาประยุกต,ใช+ในการกําหนดวัตถุประสงค,ในการทําแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนา
สมรรถนะทางการอานครบทั้ง ๖ ขั้น คือ ๑. ความจํา ๒. ความเข+าใจ ๓. การนําไปประยุกต,ใช+
๔. การวิเคราะห, ๕. การสังเคราะห, ๖. การประเมินคา ผู+มีทักษะการอานขั้นพื้นฐานจําเป5นต+องมี
พฤติกรรมการอานทั้ง ๖ ขั้นนี้ จึงจะถือวาเป5นผู+บรรลุเปEาหมายของการอาน
หวังเป5นอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญชุดที่ ๒ นี้ จะเป5นประโยชน,ตอ
นักเรียนรวมทั้งครูกลุมสาระการเรียนรู+ภาษาไทย ที่จะใช+เป5นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน จน
สามารถพัฒนาการเรียนการสอน ให+เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความของนักเรียนได+สูงขึ้นบรรลุ
จุดประสงค,ที่วางไว+
นางมณีวรรณ โสรถาวร
ครูชํานาญการ
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

สารบัญ

เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
จุดประสงค,ในการทําแบบฝกทักษะ
คําแนะนําแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ
คําชี้แจงสําหรับครู
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
จุดประสงค,การเรียนรู+การอานจับใจความสําคัญ
กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การอานจับใจความขาว
ใบความรู+ที่ ๒. ๑ เรื่อง ความรู+ทั่วไปเกี่ยวกับขาว
ใบความรู+ที่ ๒.๒ เรื่อง โครงสร+างโดยทั่วไปของขาว
ใบความรู+ที่ ๒.๓ เรื่อง หลักการอานและพิจารณาขาว
แบบฝกหัดที่ ๒.๑ การอานจับใจความขาว
แบบฝกหัดที่ ๒.๒ การอานจับใจความขาว
แบบฝกหัดที่ ๒.๓ การอานจับใจความขาว
กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง การอานจับใจความขาว
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การอานจับใจความขาว
เฉลยแบบฝกที่ ๒.๑ – ๒.๓ เรื่อง การอานจับใจความขาว
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอานจับใจความขาว
บรรณานุกรม

หน3า
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ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๗
๒๑
๒๕
๒๖
๒๙
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๓๑
๓๔
๓๕

จุดประสงค8ในการทําแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ

แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ ชุดที่ ๒ การอานจับใจความขาว วิชาภาษาไทย
ท ๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๒ จัดทําขึ้นโดยมีจุดประสงค8 ดังนี้
๑. เพื่อนําไปใช3ประกอบการสอน เรื่อง การอานจับใจความขาว
๒. เพื่อนําไปใช3ในการพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ
ที่ไมผานเกณฑ8ที่กําหนด
๓. เพื่อนําไปใช3สอนเสริมให3แกนักเรียน
๔. เพื่อให3นักเรียนที่ต3องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ นําไปศึกษาได3ด3วย
ตนเอง

ตั้งใจศึกษาเนื้อหา
แล+วคอยตอบ
คําถามนะคะ

คําแนะนําในการทําแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ

แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ วิชาภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ ๒
สร+างขึ้นโดยนําทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมด+านพุทธิพิสัยของ B.S Bloom มาประยุกต,ใช+ในการ
กําหนดวัตถุประสงค,ในการอานจับใจความจากขั้นต่ําสุดไปหาขั้นสูงสุดซึ่งมี ๖ ขั้น คือ ๑. ความจํา
๒. ความเข+าใจ ๓. การนําไปใช+ ๔. การวิเคราะห, ๕. การสังเคราะห, ๖. และการประเมินคา
แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ วิชาภาษาไทย ท ๒๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ ๒
จัดทําขึ้นจํานวน ๗ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ พื้นฐานและกลวิธกี ารอานจับใจความ
ชุดที่ ๒ การอานจับใจความขาว
ชุดที่ ๓ การอานจับใจความนิทาน
ชุดที่ ๔ การอานจับใจความบทความ
ชุดที่ ๕ การอานจับใจความสารคดี
ชุดที่ ๖ การอานจับใจความเรื่องสั้น
ชุดที่ ๗ การอานจับใจความร+อยกรองไทยปOจจุบัน
เมื่อผู+เรียนศึกษาแบบฝกนี้ตามลําดับครบทั้ง ๗ ชุดแล+ว ผู+เรียนสามารถอาน
จับใจความสําคัญได+ตรงตามจุดประสงค,การเรียนรู+ดังนี้
๑. บอกพื้นฐานและกลวิธีการอานจับใจความและหลักการอานจับใจความงานเขียนแตละ
ประเภทได+
๒. อธิบายความหมายของคําศัพท, สํานวนโวหาร ตีความข+อความหรือประโยค และ
จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานได+
๓. นําความรู+ที่ได+รับจากการอานไปใช+ให+เกิดประโยชนได+
๔. วิเคราะห,โครงสร+าง องค,ประกอบ และรายละเอียดตาง ๆ ของเรื่องที่อานได+
๕. สรุปข+อคิดที่มีคุณตางจากเรื่องที่อาน นําไปใช+ให+เกิดประโยชน,ในชีวิตประจําวันได+
๖. บอกเหตุผลในการตัดสินวาข+อความใดเป5นข+อเท็จจริงหรือข+อคิดเห็น
เรื่องใดจริงหรือเท็จ ควรเชื่อหรือไมเพราะเหตุใด สามารถพิจารณาและระบุคุณคาที่ปรากฏในเรื่องได+

คําชี้แจงสําหรับครู

การนําแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ ไปใช3ให3เกิดประโยชน8สําหรับนักเรียนให3
มากที่สุดครูควรทําความเข3าใจและปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู+ประจําชุดแบบฝกประกอบการใช+แบบฝกทักษะ
การอานจับใจความสําคัญให+เข+าใจตลอดทั้งเลม แล+วปฏิบัติตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู+
๒. แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ ชุดนี้ใช+ประกอบการสอนนักเรียนที่ต+องการ
พัฒนาทักษะการอานจับใจความสําคัญ หรือใช+สอนเสริมนักเรียนที่เรียนไมทันเพื่อนโดยนักเรียนสามารถ
เรียนรู+ด+วยตนเองได+
๓. ครูชี้แจง และอธิบายวิธีการศึกษาแบบฝกทักษะเลมนี้ให+นักเรียนเข+าใจ โดยละเอียด
๔. เตรียมแบบฝกทักษะ กระดาษคําตอบให+พร+อม และครบจํานวนนักเรียน
๕. เตรียมเฉลยและแบบประเมินผลงานให+พร+อม
๖. ตรวจทานความถูกต+องทั้งแบบฝกทักษะการอานจับใจความและแบบเฉลย
แบบฝกทักษะชุดใดไมชัดเจนให+จัดชุดใหมให+นักเรียนทันที
๗. เตรียมสื่อ อุปกรณ, เอกสารใบความรู+ หนังสือพจนานุกรม เพื่อเป5นแหลงศึกษา
ค+นคว+าสําหรับนักเรียน
๘. แนะนําให+นักเรียนฝกอานในใจ
๙. การประเมินผลงานที่นักเรียนศึกษาแบบฝกการอานจับใจความด+วยตนเอง ครูควร
อธิบายวิธีการประเมิน เกณฑ,การประเมิน และกําชับไมให+ นักเรียนดูเฉลยคําตอบกอนถึง
เวลาประเมินงาน
๑๐. ควรให+ความเป5นกันเองกับนักเรียน และคอยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
เพื่อให+เกิดความราบรื่น และเกิดความสุขในการเรียน
๑๑. ให+นักเรียนสงแบบฝกทักษะการอานจับใจความทุกชุดคืน และห+ามขีดเขียน
ข+อความใด ๆ ลงในแบบฝก

ศึกษาคําชีแจงเข้ าใจแล้ วครับ

คําชี้แจงสําหรับนักเรียน
นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ เพื่อประโยชน8สูงสุดในการอาน
๑. ทําแบบทดสอบกอนเรียนประจําชุดฝกซึ่งเป5นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก
จํานวน ๑๐ ข+อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๒. ศึกษาแบบฝกทักษะและทํากิจกรรมด+วยความตั้งใจ มีสมาธิและมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง
๓. อานคําชี้แจง จุดประสงค,การเรียนรู+ ใบความรู+ คําชี้แจง ให+เข+าใจแล+วจึง เริ่มต+นทํา
กิจกรรมในแบบฝกทักษะ
๔. กิจกรรมในแตละแบบฝกจะมีบทอานทั้งสั้นและยาว การทําแบบฝกทักษะ แตละชุด
ควรทําตามลําดับให+ครบ และทําให+เสร็จตามเวลาที่กําหนดโดยไมดูคําตอบลวงหน+า
๕. แบบฝกทักษะแตละชุดคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน เกณฑ,การประเมินร+อยละ ๘๐
๖. เมื่อทําแบบฝกเสร็จแล+วให+ตรวจคําตอบจากเฉลย นักเรียนควรมีความซื่อสัตย,
ตอตนเองไมดูเฉลยกอนทําแบบฝก เพื่อเป5นการตรวจสอบตนเองวา หลังจากที่
ศึกษาแบบฝกการอานจับใจความนี้แล+วนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางการอานจับใจความ
ได+สูงขึ้นมากน+อยเพียงใด
๗. ทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดฝกซึ่งเป5นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก
จํานวน ๑๐ ข+อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๘. สําหรับนักเรียนที่ไมผานเกณฑ,การประเมิน ต+องได+รับการซอมเสริมด+วยการย+อน
กลับไปทบทวนแบบฝกแล+วตอบคําถามใหมอีกครั้ง จนผานเกณฑ,ที่กําหนด
๙. เมื่อทําแบบฝกการอานจับใจความตั้งแตชุดที่ ๑ – ๗ ครบตามลําดับแล+วให+ทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เรื่องการอานจับใจความ ซึ่งเป5นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
๔ ตัวเลือก จํานวน ๔๐ ข+อ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน เวลา ๑ ชั่วโมง

จุดประสงค8การเรียนรู3

๑. นักเรียนบอกความรู3ทั่วไปเกี่ยวกับขาว และหลักการอานจับใจความ
ขาวได3
๒. นักเรียนอานจับใจความ ตีความ วิเคราะห8และประเมินคา ขาวที่
กําหนดให3อานได3
๓. นักเรียนสรุปข3อคิดอันเปCนประโยชน8ที่ได3รับจากการอานขาวได3

คําตอบแบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การอานจับใจความขาว
ชื่อ..................................................................

ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๒
ชั้น...........เลขที
........... ่.......

คําชี้แจง ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต+องที่สุดเพียงข+อเดียว

ข3อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

แบบทดสอบกอนเรียน
เรื่อง การอานจับใจความขาว
จํานวน ๑๐ ข3อ ๑๐ คะแนน

ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๒
เวลา ๑๐ นาที

คําชี้แจง ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต+องที่สุดเพียงข+อเดียว
๑. ในการอานขาวควรพิจารณาตามองค,ประกอบใดเป5นอันดับแรก
ก. พิจารณาการพาดหัวขาว
ข. พิจารณาความนํา
ค. พิจารณาวรรคนํา
ง. พิจารณาเนื้อขาว
๒. ขาวหนักจะพบมากในหนังสือพิมพ,ลักษณะใด
ก. เดลินิวส,
ข. ไทยรัฐ
ค. มติชน
ง. ขาวสด
๓. หนังสือพิมพ,ข+อใดที่เป5นหนังสือพิมพ,เพงปริมาณหรือประชานิยม
ก. ไทยรัฐ
ข. มติชน
ค. สยามรัฐ
ง. ฐานเศรษฐกิจ
๔. “เป5นรายละเอียดของเหตุการณ,หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อขยายใจความสําคัญของขาว”
จากข+อความข+างต+นนี้เป5นโครงสร+างสวนใดของขาว
ก. การพาดหัวขาว
ข. ความนําหรือวรรคนํา
ค. เนื้อขาว
ง. การพาดหัวขาวรอง
๕. ข+อใดไมใชข+อบกพรองในการใช+สํานวนภาษาในการเขียนขาว
ก. การวางสวนขยายไมถูกต+อง
ข. การใช+คํายอ
ค. การใช+คําแสลง
ง. การใช+ข+อความยาวเกินไป

คําชี้แจง อานขาวตอไปนี้แล+วตอบคําถามข+อ ๖-๑๐
ลาอดีตผัวยิงเมียโคมากลางห3าง
เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๐ มิ.ย. พ.ต.อ.ปOญจพล ชํานาญหมอ ผกก.สภ.เมืองตรัง เป[ดเผย
กรณี น.ส.กรนันกัญญ, สมมี อายุ ๓๕ ป) พนักงานขายเครื่องสําอางในห+างบิ๊กชี สาขาตรัง เขตเทศบาล
นครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ถูกนายทะนงศักดิ์ วรรณวิชิต อายุ ๓๓ ป) อดีตสามีใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าที่
แขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะกําลังยืนขายของอยูในร+าน เมื่อชวงบายวันที่ ๑๙ มิ.ย. ที่ผานมา
วาตอนนี้การปลอดภัยแล+วผู+บาดเจ็บรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลศูนย,ตรัง สวนนายทะนงศักดิ์ คนร+ายซึ่ง
เป5นอดีตสามี ยังคงหลบหนีอยู แนวทางการสืบสวนสอบสวนสาเหตุคดีนี้นาจะเกิดจากความหึงหวง
เนื่องจากผู+รับบาดเจ็บกับผู+กอเหตุอยูกินกันมานาน มีบุตรด+วยกัน ๒ คน โดยฝ^ายชายเคยเป5นพนักงาน
ขายเครื่องใช+ไฟฟEาห+างเดียวกัน ทั้งคูมีปากเสียงกันบอย เลยตกลงกันวาแยกกันอยูสักพัก โดยฝ^ายชายได+
ลาออกกลับไปอยูที่บ+าน จ.กาฬสินธุ, และติดตอกันตามปกติ แตระยะหลังผู+บาดเจ็บได+ประชุม สัมมนา
บอยครั้ง ฝ^ายชายติดตอทางโทรศัพท,ไมคอยได+ เลยไมไว+วางใจ เกรงวาฝ^ายหญิงจะมีคนอื่น ทําให+มีปาก
เสียงกันบอยและหนักขึ้น จนมากอเหตุดังกลาว อยางไรก็ตามตํารวจทํางานอยางเต็มที่ เรงไลลา
นายทะนงศักดิ์เพราะถือเป5นคดีอุกฉกรรจ,สะเทือนขวัญ คาดวาจะได+ตัวเร็วๆนี้
ด+าน น.ส.ยุภาพร หนูอักษร อายุ ๓๕ ป) หัวหน+างานของ น.ส.กรนันกัญญ, กลาววารู+สึกตกใจ
มากตอเหตุการณ,ที่เกิดขึ้น สวนตัวรับรู+เรื่องราวทั้งสองคนมาโดยตลอดวามีเรื่องระหองระแหงกันมานาน
เนื่องจากนายทะนงศักดิ์ มีนิสัยขี้หึงมาก เคยมีเรื่องทะเลาะกันเป5นประจํา แตทางบริษัทไมได+สนใจหรือ
ติดใจอะไร เนื่องจาก น.ส.กรนันกัญญ, เป5นคนดี ตั้งใจทํางาน ไมเอาปOญหาทางครอบครัวมาเป5นปOญหาใน
ที่ทํางาน อยางไรก็ตามหาก น.ส.กรนันกัญญ,หายดีก็จะกลับมาทํางานตามปกติ ทางบริษัทจะดูแล
รับผิดชอบคาใช+จายในการรักษาตัว แตอยากวอนให+เจ+าหน+าที่ตํารวจเรงติดตามจับตัวคนร+ายให+ได+
โดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของตัว น.ส.กรนันกัญญ, เพราะเกรงวาเหตุร+ายอาจเกิดขึ้นซ้ําอีก
(เดลินิวส, .ฉบับ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๘)

๖. จากข+อความที่นักเรียนอานเป5นขาวประเภทใด
ก. ขาวการศึกษา
ข. ขางเศรษฐกิจ
ค. ขาวการเมือง
ง. ขาวอาชญากรรม
๗. เหตุการณ,ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใด
ก. บริเวณขายของในร+านขายเครื่องสําอาง
ข. บริเวณหน+าร+านขายเครื่องสําอาง
ค. บริเวณในห+องพัก
ง. บริเวณข+างๆร+านขายเครื่องสําอาง
๘. อาวุธที่นายทะนงศักดิ์ใช+ทําร+าย น.ส. กรนันกัญญ,เป5นอาวุธประเภทใด
ก. มีดปลายแหลม
ข. จอบ
ค. ป]น
ง. ทอนเหล็ก
๙. นักเรียนคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให+เกิดเหตุการณ,เชนนี้
ก. น.ส. กรนันกัญญ,เป5นคนหลายใจ
ข. นายทะนงศักดิ์หึงหวงอดีตภรรยา
ค. น.ส. ยุภาพรสั่งฆา
ง. นายทะนงศักด,ทะเลาะกับเจ+าของร+าน
๑๐. ใจความสําคัญของขาวนี้นี้คืออะไร
ก. น.ส. ยุภาพรสั่งฆาอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าที่แขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะกําลัง
ยืนขายของอยูในร+าน
ข. นายทะนงศักดิ์หึงหวงอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าที่แขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะ
กําลังยืนขายของอยูในร+าน
ค. เจ+าหน+าที่ตํารวจดําเนินคดีกับน.ส. กรนันกัญญ,เพราะทะเลาะกับนายทะนงศักดิ์
ง. น.ส. กรนันกัญญ,ขอเลิกกับนายทะนงศักดิ์

ใบความรู3ที่ ๒.๑
ความรู3ทั่วไปเกี่ยวกับขาว

ขาว (News) คือ การรายงานเหตุการณ, หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอยูในความสนใจใครรู+
ของประชาชน และตีพิมพ,เผยแพรทางหนังสือพิมพ, หรือนิตยสาร ขาวที่ดีมีลักษณะดังนี้
๑. มีความสําคัญ หมายถึง เหตุการณ,ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเป5นอยูของ
ประชาชนสวนใหญ
๒. มีความนาสนใจ หมายถึง เหตุการณ,ที่เกิดขึ้นแล+วทําให+ประชาชนสนใจใครติ
ระชาชนสนใจใคร ดตาม
เชน
๒.๑ มีความสดทันสมัยในการรายงานเหตุการณ,
๒.๒ มีความเกี่ยวข+องใกล+ชิดกับตัวผู+อาน
๒.๓ มีความเดนของเหตุการณ,
ฯลฯ
ประเภทของขาวโดยทั่วไป แบงออกเปCน ๒ กลุม ดังนี้
๑. ขาวหนัก (Hard
(
news) คือ ขาวที่มีเนื้อหาสาระหนักสมองและมีความสําคัญ
เกี่ยวข+องกับคนสวนใหญในสั
ในสังคม เชน ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจและสังคม ขาวการศึกษา
ขาวแรงงาน ฯลฯ จะพบมากในหนังสือพิมพ,ประเภทคุณภาพ (Quality
Quality Newspapers)
Newspapers เชน
หนังสือพิมพ,สยามรัฐ มติชน ฐานเศรษฐกิจ เป5นต+น
๒. ขาวเบา (Soft
Soft news)
news คือ ขาวที่มีเนื้อหาสาระเบาสมองมุงให+ความตื่นเต+น
เพลิดเพลินแกผู+อานมากกวาอยางอื่นแม+จะมีความสําคัญและผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนสวนใหญ
น+อยกวา ขาวหนัก แตชาวบ+านทั่วไปมักจะสนใจมากกวา เชน ขาวอาชญากรรม ขาวบันเทิง ขาว
กีฬา ฯลฯซึ่งจะพบมากในหนั
หนังสือพิมพ,ประเภทเพงปริมาณ หรือประชานิยม (Popula
Popula
r Newspapers) เชน ไทยรัฐ เดลินิวส, ขาวสด สยาม กีฬา ฯลฯ นิยมนําเสนอในสัดสวนที่
มากกวาขาวหนักทั่วไป
(การอานจับใจความ : แววมยุรา เหมือนนิล)

ใบความรู3ที่ ๒.๒
โครงสร3างโดยทั่วไปของขาว
การรายงานขาวโดยทั่วไป มุงเสนอสาระสําคัญอยางตรงไปตรงมา เพื่อให+อานจับใจความ
ได+รวดเร็วที่สุด โครงสร+างและรูปแบบของการเขียนขาวจะมีสวนชี้แนะการจับใจความ
ให+ถูกต+องและรวดเร็วได+มาก แนวทางการอานจับใจความขาวอยางมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาตาม
โครงสร+างของขาวโดยทั่วไปซึ่ง แบงออกเป5น ๓ สวนใหญ ๆ ดังนี้
๑. การพาดหัวขาว ( Headline ) เป5นจุดดึงดูดความสนใจ และบอกให+ผู+อานรู+วาประเด็น
สําคัญที่สุดของขาวนั้นคืออะไร ขาวที่หนังสือพิมพ,เห็นวาสําคัญจะพาดหัวขาวด+วยอักษรขนาดใหญ
และสําหรับขาวที่มีความสําคัญมาก ไมสามารถเก็บใจความสําคัญไว+ในพาดหัวขาวได+เพียงพอ อาจมีการ
“พาดหัวขาวรอง” (Sub headline) เพิ่มเติมไว+อีกสวนหนึ่งโดยมีพื้นที่ขยายให+ชัดเจนขึ้น และเลือกใช+
ขนาดตัวอักษรที่เล็กลดหลั่นลงไป นอกจากนี้การพาดหัวขาว ยังเป5นจุดบอกใจความสําคัญที่สุดของขาว
ได+ชัดเจนและรวดเร็วเพราะจะประมวลหัวใจของขาวทั้งหมดมาเสนอไว+อยางสั้น ๆ เป5นอันดับแรก หาก
ได+ใจความสําคัญชัดเจนเพียงพอแกความต+องการแล+ว ไมต+องอานสวนอื่นก็ได+
๒. ความนําหรือวรรคนํา ( Lead ) เป5นสวนที่อยูตอเนื่องจากพาดหัวขาวและพาด
หัวขาวรอง โดยผู+เขียนขาวจะจับประเด็นสําคัญของเหตุการณ,ทั้งหมดมารายงานให+ผู+อานรับรู+ทันที
อยางสั้น ๆ วา มีอะไรเกิดขึ้นบ+าง ความนําหรือวรรคนําจะเป5นการสรุปใจความสําคัญของขาวทั้งหมดไว+
อยางสั้น ๆ และชัดเจนที่สุด ฉะนั้นถ+ามีเวลาในการอานขาวน+อยหรือไมต+องการรายละเอียดของขาว
เพียงการอานพาดหัวขาวและความนํา หรือวรรคนําก็สามารถจับใจความสําคัญของขาวได+แล+ว
๓. เนื้อขาว ( Body ) เป5นรายละเอียดของเหตุการณ,หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อขยาย
ใจความสําคัญของขาว ถ+าต+องการเพียงใจความสําคัญของขาวโดยไมสนใจรายละเอียดมากนัก ไมต+อง
อานเนื้อขาวเลยก็ได+ อยางไรก็ตามในบางครั้งการพาดหัวขาวและการเขียนความนํา หรือวรรคนํา มุง
เรียกร+องความสนใจของผู+อานเกินไป จนทําให+ประเด็นขาวเปลี่ยนไป หากได+ตรวจสอบจากเนื้อขาว
ทั้งหมดอีกครั้งก็จะทําให+สามารถจับใจความขาวได+แมนยําขึ้น
การอานขาวในหนังสือพิมพ,โดยทั่วไปมีข+อควรระวังที่สําคัญคือ ความถูกต+องในการรายงาน
ข+อเท็จจริงของขาวเพราะหนังสือพิมพ,เป5นสื่อที่ผลิตแขงกับเวลาเพื่อให+สามารถนําเสนอขาวได+รวดเร็ว
ที่สุด โอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนจึงมีได+เสมอ ฉะนั้นถ+าต+องการความเชื่อถือได+ให+มากที่สุดควร
ตรวจสอบจากหนังสือพิมพ,
(การจับใจความ : แววมยุรา เหมือนนิล)

ใบความรู3ที่ ๒.๓
หลักการอานและพิจารณาขาว
ในการอานขาวควรพิจารณาตามองค8ประกอบของขาว ดังนี้
๑. พิจารณาการพาดหัวขาว การพิจารณาการพาดหัวขาวในหนังสือพิมพ, เป5นการจัดลําดับ
ความสําคัญของขาว หากสังเกตการพาดหัวขาวในหนังสือพิมพ, จะพบวาสวนสําคัญที่สุดของขาวจะพาด
หัวด+วยตัวอักษรขนาดใหญ สวนที่สําคัญรองลงมาจะใช+ตัวอักษรขนาดเล็กลงมาตามลําดับ ดังนั้น ในการ
อานและพิจารณาขาว ควรอานพาดหัวขาวใหญกอน แล+วจึงอานพาดหัวขาวยอย
๒. พิจารณาความนํา เมื่ออานและพิจารณาพาดหัวขาวและทราบเรื่องราวสั้น ๆของขาวนั้น
แล+ว ขั้นตอมาคือการอานและพิจารณาความนํา ซึ่งจะสรุปเรื่องราวของขาว โดยขายความหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดของพาดหัวขาว หากผู+เขียนขาวสามารถเขียนความนําได+ชัดเจน และผู+อานมีเวลาในการ
อานน+อย หรือต+องประหยัดเวลาในการอานก็อาจไมจําเป5นต+องอานสวนเนื้อขาวตอไป
๓. พิจารณาเนื้อขาว เนื้อขาวเป5นสวนที่ผู+อานจะอานหรือไมอานก็ได+ หากทราบเรื่องยอของ
ขาวจากความนําแล+ว เนื้อขาวเป5นรายละเอียดจากเหตุการณ,ที่เป5นขาว ซึ่งอาจพบวาหนังสือพิมพ,แตละ
ฉบับให+ข+อมูลของขาวที่แตกตางกัน เพราะผู+เขียนขาวต+องนําเสนอขาวให+ทันเวลา หากเราสนใจขาวใด
เป5นพิเศษก็ควรติดตามอานเนื้อขาวจากหนังสือพิมพ,หลายฉบับเพื่อเปรียบเทียบความถูกต+องของขาว
และคิดไตรตรองอยางรอบคอบ
๔. พิจารณาการใช3สํานวนภาษา เมื่อพิจารณาการใช+สํานวนภาษาในการเขียนขาว จะพบวา
มีข+อบกพรองหลายประการ ทั้งในการเขียนสะกดคํา การใช+คํายอ การใช+คําผิดระดับ การใช+คําสแลง
การวางสวนขยายไมถูกต+อง ทั้งนี้เพราะการจัดทําหนังสือพิมพ,เป5นกระบวนการเรงดวนที่ต+องดําเนินการ
อยางรวดเร็วเพื่อให+ทันเวลาขาย เพราะหนังสือพิมพ,จะมีคาเฉพาะวันนี้เทานั้น พอวันรุงขึ้นก็ไมมีใคร
สนใจอานขาวจึงเป5นวรรณกรรมรีบเรง เพราะฉะนั้นในการอานขาวจึงต+องพิจารณาการใช+ภาษาตาม
ลักษณะของภาษาขาวที่ไมถูกต+องของหลักการใช+ภาษา

แบบฝกที่ ๒.๑
คําชี้แจง ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมาย (X) ทับบนตัวอักษรหน+าข+อที่ถูกที่สุดเพียงข+อเดียว
อานขาวที่กําหนดให3 แล3วตอบคําถามจากข3อ ๑-๔
ผวา “โรคกระจาย” ฮึ่มฝaาฝbนปcดทันทีเผยไมมีปaวยเพิ่ม
สธ.ฮึ่ม ฝ^าฝ]นมาตรการคุม “เมอร,ส” โทษหนักถึงขั้นป[ดสถานพยาบาล แถมปรับ –
จําคุก ระบุหากพบผู+ป^วยต+องสงสัย ต+องแจ+งกระทรวงฯทันที ห+ามปOดรับคนไข+-สงตอโดยพลการ
พร+อมวอนเอกชนงดรับคนไข+ตางประเทศ เพื่อลดการเสี่ยงนําเข+ายันยังไมพบคนป^วยรายที่ ๒ สวน
เฒาโอมานอาการดีขึ้น ญาติ ๓ รายก็ปกติ-ไมติดเชื้อ ด+าน กทม.สั่งหนวยงานในสังกัดใช+มาตรการ
เชิงรุกรับมือ “เมอร,ส” สง ๗๑ ทีมเฝEา ๓ กลุมเสี่ยง กต.ย้ําไมสั่งห+ามไปเกาหลีไต+ แคขอให+ติดตาม
สถานการณ,ใกล+ชิดขณะที่สนามบินสมุยตรวจเข+มนักทองเที่ยวกลุมเสี่ยง สวนเกาะพงันเตือน
อยาเชื่อขาวลือในโซเชียลโต+ไมมีสาวอังกฤษต+องสงสัยไวรัสมรณะ สระแก+วสงแพทย,ทหารชวย
คัดกรองที่ดานพรมแดนอรัญประเทศ
(เดลินิวส, .ฉบับ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๙)
๑. ขาวข+างต+นเป5นขาวเกี่ยวกับอะไร
ก. การเดินทางไปตางประเทศ
ข. การไมให+คนตางประเทศเข+ามาในไทย
ค. การปEองกันเชื้อไวรัส “เมอร,ส”
ง. สาเหตุการเกิด โรคไวรัส “เมอร,ส”
๒. หนวยงานใดมีหน+าที่ปEองกันการติดเชื้อโรคดังกลาว
ก. กระทรวงสาธารณสุข
ข. กระทรวงการเกษตร
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงศึกษาธิการ
๓. โรคดังกลาวเกิดจากติดเชื้ออะไร
ก. เชื้อจุรินทรีย,
ข. เชื้อรา
ค. เชื้อแบคทรีเรีย
ง. เชื้อไวรัส

๔. ข+อใดปฏิบัติตนไมถูกต+องในการปEองกันการติดเชื้อไวรัส “เมอร,ส”
ก. หลีกเลี่ยงการเดินทางเข+าไปยังพื้นที่ที่มีโรคระบาด
ข. ไมเข+าไปอยูใกล+ หรือสัมผัสใกล+ชิดกับผู+ป^วย
ค. ออกกําลังกายให+แข็งแรงอยูเสมอ
ง. ไมสวมหน+ากากอนามัยในบริเวณที่มีเชื้อดรคระบาด
อานขาวที่กําหนดให3 แล3วตอบคําถามจากข3อ ๕-๗
ไอเอสฝdงระเบิดพัลไมราทั่วโบราณสถานมรดกโลก
กลุมกอการร+ายไอเอสในซีเรียฝOงทุนระเบิดรอบโบราณสถานหลายแหงในเมืองมรดกโลก
“ พัลไมรา”แตยังไมชัดเจนวายังมีเจตนาเพื่อทําลายล+างสถานที่หรือปEองกันการรุกคืบหน+าของ
กองทัพรัฐบาล
กลุมสังเกตการณ,เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวซีเรีย (เอสโอเอชอาร,) และหนวยงานทางด+าน
ประวัติศาสตร,ของซีเรีย เผยวาได+รับการรายงานจากประชาชนในเมืองพัลไมราแหลงโบราณคดี
และประวัติศาสตร,ทางตอนกลางของประเทศวา กลุมกอการร+ายไอเอสที่เข+ายึดครองพื้นที่ตั้งแต
วันที่ ๒๑ พ.ค. ได+ทําการฝOงทุนระเบิดโดยรอบโบราณสถานหลายแหงเมื่อวันเสาร,
นายรามี อัลเดล ราห,มาน ผู+อํานวยการเอสโอเอชอาร, กลาววา ยังไมสามารถยืนยันได+วา
วัตถุประสงค,เป5นไปเพื่อทําลายตัวโบราณสถานหรือเพื่อปEองกันไมให+กองกําลังของรัฐบาลซีเรีย
รุกเข+าโจมตียึดคืนเมืองขณะที่มีรายงานจากฝ^ายรัฐบาลวากองทัพได+สงเจ+าหน+าที่กระจายกําลัง
ลงพื้นที่เพื่อเตรียมยึดเมืองพัลไมราคืนและตรึงกําลังเพื่อรักษาแหลงน้ํามันสําคัญที่อยูใกล+เคียง
เมืองพัลไมราเป5นพื้นที่มรดกโลกที่ได+รับการขึ้นทะเบียนโดยองค,การการศึกษาวิทยาศาสตร,
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีลักษณะโดดเดนและเป5นหลักฐานที่แสดงถึงความ
เจริญรุงเรืองของอารยธรรมในแถบนี้ รายงานระบุวาโบราณสถานในเมืองพัลไมราได+รับความ
เสียหายมากอนหน+าที่ไอเอสจะเข+ามาเชนเดียวกับแหลงมรดกทางวัฒนธรรมอีกเกือบ ๓๐๐ แหง
ทั่วซีเรียที่ถูกปล+นและทําลายนับตั้งแตเกิดสงครามกลางเมืองซีเรียเมื่อเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
(เดลินิวส, .ฉบับ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๑๑)
๕. การพาดหัวขาวที่เป5นสวนสําคัญที่สุดของขาวคือข+อใด
ก. กลุมกอการร+ายไอเอสในซีเรียฝOงทุนระเบิดรอบโบราณสถานหลายแหงในเมืองมรดกโลก
“ พัลไมรา”
ข. ไอเอสฝOงระเบิดพัลไมราทั่วซีเรีย

ค. ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมืองพัลไมราเป5นพื้นที่มรดกโลก
ง. นายรามี อัลเดล ราห,มาน ผู+อํานวยการเอสโอเอชอาร,
๖. ใจความสําคัญของขาวนี้คืออะไร
ก. กลุมกอการร+ายไอเอสต+องการทําลายโบราณสถานที่สําคัญในซีเรีย
ข. ซีเรียมีโบราณสถานหลายแหงในเมืองมรดกโลก
ค. กองกําลังของรัฐบาลซีเรียรุกเข+าโจมตีกลุมกอการร+ายไอเอส
ง. กลุมสังเกตการณ,เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวซีเรียไลลาไอเอส
๗. อะไรคือหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมในซีเรีย
ก. แหลงทองเที่ยว
ข. ทองคํา
ค. น้ํามัน
ง. โบราณสถาน
อานขาวที่กําหนดให3ตอไปนี้ แล3วตอบคําถามจากข3อ ๘ – ๑๐
ชาง จยย. เชือดกิ๊กยัดศพหมกห3องเชา
ป]นจอหัวฆาตัวตายหนีอาญา ฆาปาดคอสาวบาร,เบียร,หมกห+องเชา ชางซอม จยย. ผิดหวัง
เรื่องความรัก ทะเลาะกับแฟนสาวในห+องเชาอยางรุนแรง ชักมีดเชือดลําคอ กอนเผนหนีกลับบ+าน
นั่งซึมเหมอลอย คิดไมตกใช+ป]นจอสมองตัวเองตายตาม ญาติเพิ่งรู+ขาวเป5นคนร+ายที่ฆาสาว
คาดนาจะ เครียด
เมื่อเวลา ๐๕.๓๐ น. วันที่ ๒๒ มิ.ย. ร.ต.อ. ธวัช บุญแม+น ร+อยเวร สภ.หาดใหญ จ.สงขลา
ได+รับแจ+งมีคนถูกฆาตายในหอพักเลขที่ ๕๔/๖๗ ถนนนิพัทธ,สงเคราะห, ๓ ซอย ๓ เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ หลังรับแจ+งจึงนํากําลังเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร+อม พ.ต.อ. สุรพงษ, กิตติธิรางกูร
พนักงานสอบสวนผู+ทรงคุณวุฒิ แพทย,เวรโรงพยาบาลหาดใหญและเจ+าหนี้ที่กู+ภัยมูลนิธิมิตรภาพ
สามัคคีทุงเซียงตึ้งหาดใหญ ไปถึงที่เกิดเหตุเป5นบ+านแถว ๒ ชั้น ทําเป5นห+องแบงให+เชา พบศพ
น.ส. จริยา บุญวาการ อายุ ๒๖ ป) อยูบ+านเลขที่ ๑๙/๓ หมู ๖ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา
นุงกางเกงนอนขาสั้นและเสื้อนอนแขนสั้นสีแดงมีบาดแผลถูกปาดด+วยของมีคมเป5นแผลฉกรรจ,
บริเวณลําคอเบื้องต+นเจ+าหน+าที่ได+เก็บหลักฐานภายในห+อง
จากการสอบสวนเพื่อนห+องข+างเคียงทราบวา ทํางานเป5นพนักงานสาวบาร,เบียร,อยูใน
ร+านอาหารชื่อดังแหงหนึ่งใน อ.หาดใหญ ขณะเกิดเหตุไมมีใครเห็นเหตุการณ,แตได+ยินผู+ตายมี
ปากเสียงทะเลาะกันกับหนุมรู+ใจคนหนึ่งนานพักใหญ จากนั้นเห็นหนุมคนดังกลาวรีบวิ่งออกจาก
ห+องไปขี่จักรยานยนต,อยางรีบเรงซึ่งหลังเกิดเหตุเพื่อนๆได+เป[ดประตูเข+าไปดูเห็นศพแล+วจึงรีบแจ+ง

ตํารวจตรวจสอบ เบื้องต+นคาดเป5นฝ)มือ นายพิมล ฆังคะมณี อายุ ๓๐ ป) สวนสาเหตุคาดวาเรื่อง
ชู+สาวเนื่องจากผู+ตายเป5นคนหน+าตาดี มีหนุมๆเข+ามาติดพันหลายคน
(เดลินิวส, .ฉบับ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๙)

๘. ขาวข+างต+นเป5นขาวประเภทใด
ก. ขาวธุรกิจ
ข. ขาวเศรษฐกิจ
ค. ขาวอาชญากรรม
ง. ขาวการเมือง
๙. ข+อใดคือข+อสันนิษฐานทีเชื่อวา นายพิมล ใช+มีดกรีดแฟนสาว
ก. แค+นที่แฟนสาวไมยอมคืนดีด+วย
ข. ระแวงแฟนสาวจะปOนใจให+คนอื่น
ค. โกรธที่แฟนสาวมาหลอกลวงตน
ง. โกรธที่แฟนสาวปฏิเสธการแตงงาน
๑๐. ใจความสําคัญของขาวข+างต+นคืออะไร
ก. แฟนหนุมหึงโหดใช+ป]นยิงแฟนสาว
ข. แฟนหนุมหึงโหดใช+มีดปาดคอแฟนสาว
ค. แฟนหนุมทะเลาะวิวาทกับแฟนสาว
ง. แฟนหนุมหึงโหดใช+น้ํากรดสาดหน+าแฟนสาว

แบบฝกที่ ๒.๒
คําชี้แจง ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต+องที่สุดเพียงข+อเดียว
อานขาวที่กําหนดให3ตอไปนี้ แล3วตอบคําถามจากข3อ ๑ – ๔
แตงโม ช้ํารักเลิก โตโน กินยานอนหลับฆาตัวตาย
ขาวเอมมี่กับตั๋ว ๒๕ ใบยังไมทันจะซา ก็มีขาวช็อกวงการกับกรณีที่นางเอกผลไม+ แตงโม
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ, กินยานอนหลับฆาตัวตาย แตเพื่อนสนิทของเจ+าตัวพาสง รพ.ได+ทันเวลา
และโพสต,รูปขณะที่นางเอกดังล+างท+องจนกลายเป5นกระแสวิพากษ,วิจารณ,ถึงความไมเหมาะสม
ซึ่งในเวลาตอมาแตงโมได+ออกมาแถลงขาวเป[ดใจกับสื่อมวลชนวาสาเหตุที่คิดสั้นกินยานอนหลับ
ฆาตัวตายเพราะมีปOญหาชีวิตรุมเร+า รวมถึงเรื่องที่เลิกรากับอดีตคนรักอยางนักร+องหนุมเดอะสตาร,
โตโน ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ ด+านโตโนเองก็ได+ออกมาแถลงขาวเป[ดใจยอมรับวาเลิกกับแตงโมและ
ทําพิธียุติความสัมพันธ,ตามหลักศาสนาคริสต,แล+ว สวนสาเหตุของการเลิกกันครั้งนี้ไมขอพูดถึง
พร+อมทั้งบอกวาเรื่องความรักไมใชแคคนสองคน แตยังมีพอแมที่ต+องดูแลรับผิดชอบ กอนจะยืนยัน
วากลับไปได+แตไมใชในฐานะเดิม เรียกวาหมดลุ+นรีเทิร,นรักกันเลยทีเดียว
(บันเทิงไทยรัฐออนไลน, ๖ ก.ค. ๒๕๕๘)

๑. ขาวนี้เป5นขาวประเภทใด
ก. ขาวกีฬา
ข. ขาวบันเทิง
ค. ขาวการเมือง
ง. ขาวอาชญากรรม
๒. เหตุการณ,ที่เกิดขึ้นเป5นขาวเกี่ยวกับอะไร
ก. แตงโมฟEองร+องเรียกคาเลี้ยงดูจากโตโนผู+เป5นสามี
ข. แตงโมฟEองร+องคาเสียหายจากเอมมี่กรณีแยงสามี
ค. แตงโม กินยานอนหลับฆาตัวตายเพราะโตโน บอกเลิกรัก
ง. เอมมีฟEองร+องคาเสียหายจากแตงโมกรณีโตโนเข+าใจผิด

๓. แตงโมทําร+ายตัวเองโดยวิธีใด
ก. กินยาเบื่อหนูฆาตัวตาย
ข. ใช+ป]นยิงตัวตาย
ค. ใช+มีดแทงตัวตาย
ง. กินยานอนหลับฆาตัวตาย
๔. ข+อใดไมใชข+อสรุปของเหตุการณ,ในครั้งนี้
ก. โตโนเลิกกับแตงโม
ข. แตงโมเสียใจกินยานอนหลับฆาตัวตาย
ค. แตงโมกินยานอนหลับเพราะปOญหาชีวิตรุมเร+า
ง. เอมมี่ทะเลาะกับแตงโม
อานขาวที่กําหนดให3ตอไปนี้ แล3วตอบคําถามจากข3อ ๕ – ๑๐
กรมการแพทย8จับมือหนวยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมทีมเฝiาระวังไวรัสเมอร8ส
กรมการแพทย, จัดประชุมวิชาการสําหรับแพทย, พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย,จาก
โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อถายทอดองค,ความรู+ แลกเปลี่ยนประสบการณ,ในการพัฒนาแนวทาง
การ วินิจฉัย รักษาพยาบาล และควบคุมปEองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู+ป^วยสงสัย
MERS-CoV
นายแพทย,สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย, กลาวภายหลังเป5นประธานเป[ดการ
ประชุมวิชาการ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการควบคุมปEองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กรณีผู+ป^วยสงสัยโรค MERS-CoV วาจากสถานการณ,การระบาดของโรค MERS-CoV ในประเทศ
ตะวันออกกลางและสาธารณรัฐเกาหลี พบวามีแนวโน+มที่จะระบาดได+มากขึ้นเนื่องจากเป5นโรค
ที่ แพรกระจายทางละอองฝอย โอกาสการติดเชื้อและแพรกระจายของโรคนี้เกิดได+กับผู+สัมผัสผู+ป^วย
ในทุกๆกลุม เชน ครอบครัว บุคลาการทางการแพทย, และสาธารณสุขผู+ป^วยที่รักษาอยูในห+อง
เดียวกันกับผู+ติดเชื้อเป5นต+น
กระทรวงสาธารณสุขจึงได+มอบให+กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร,การแพทย, และกรมการ
แพทย, เป5นหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือดูและ และปEองกัน ตั้งแตการประเมิน

ความ เสี่ยง การเฝEาระวังและคัดกรอง การสอบสวนและ ติดตามผู+ป^วยสงสัย ในสวนกรมการแพทย,
รับผิดชอบด+านการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู+ป^วยและปEองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมทั้งจัด
ทีมแพทย,ผู+เชี่ยวชาญให+คําปรึกษาแกแพทย, พยาบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
แพทย,หญิงนฤมล สวรรค,ปOญญาเลิศ นายแพทย,ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย, กลาววา
ขอแนะนําประชาชนควรงดเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรค หากมีความจําเป5นต+องเดิน
ทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ให+สวมหน+ากากอนามัยให+มิดชิด ล+างมือให+สะอาดทุกครั้งและเมื่อ
กลับมายังประเทศไทย ควรสังเกตความผิดปกติของรางการภายใน ๑๔ วัน หากมีอาการไข+สูง
มากกวา ๓๘ องศาเซลเซียส ปวดเมื่อยตามรางกาย ไอ หอบ หายใจเร็ว อาจพบอาการของระบบ
ทางเดินอาหารรวมด+วย เชน คลื่นไส+ อาเจียน ถายเหลว ให+รีบปรึกษาแพทย,และแจ+งประวัติการ
เดินทางแกทางแพทย,ที่รักษาวาเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค MERS-CoV
จะทําให+ได+รับการวินิจฉัยที่ถูกต+อง และรวดเร็ว ปEองกันการแพรกระจายของโรคได+
(มติชนรายวัน .ฉบับ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๑๐)

๕. ข+อใดคือการพาดหัวขาวของขาวนี้
ก. กรมการแพทย,จับมือหนวยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมทีมเฝEาระวังไวรัสเมอร,ส
ข. การควบคุมปEองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู+ป^วยสงสัย MERS-CoV
ค. ผู+ป^วยหรือผู+เสียชีวิตจากการติดเชื้อ MERS-CoV ในโรงพยาบาล
ง. สธ. เตือนอันตรายจากการติดเชื้อ MERS-CoV
๖. การระบาดของโรค MERS-CoV พบการแพรเชื้อที่ประเทศไหน
ก. ญี่ปุ^น – ไต+หวัน
ข. จีน – ฮองกง
ค. ตะวันออกกลาง -เกาหลีไต+
ง. ญี่ปุ^น – เกาหลีใต+
๗. ข+อใดไมใชประโยชน,หน+ากากอนามัย
ก. กรองฝุ^นละออง
ข. เพื่อนําแฟชั่น
ค. ปEองกันเชื้อโรค
ง. ปEองกันมลภาวะเป5นพิษ

๘. ข+อใดไมใชอาการของผู+ที่ติดเชื้อ MERS-CoV
ก. มีไข+สูงมากกวา ๓๘ องศา
ข. ปวดเมื่อยตามรางกาย
ค. คลื่นไส+ อาเจียน
ง. ปวดหลังและไหล
๙. การระบาดของโรค MERS-CoV แพรกระจายทางใดบ+าง
ก. ทางละอองฝอย
ข. ทางน้ําเหลือง
ค. ทางกระแสเลือด
ง. ทางกระแสโลหิต
๑๐. หากมีความจําเป5นต+องเดินทางไปประเทศที่เสี่ยงตอการระบาดของโรคต+องปฏิบัติตนอยางไร
ก. สวมหน+ากากอนามัยให+มิดชิด
ข. แตงกายให+มิดชิด
ค. ไปแจ+งโรงพยาบาล
ง. ไปแจ+งกรมควบคุมโรค

แบบฝกที่ ๒.๓

คําชี้แจง ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต+องที่สุดเพียง
ข+อเดียว
อานขาวตอไปนี้แล3วตอบคําถามข3อ ที่ ๑-๕
หัวหน3า คสช.คาดวาจะเลือกตั้งได3ในป" ๒๕๕๘
หัวหน+า คสช.ได+แถลงความคืบหน+าแผนโรดแมปผานรายการคืนความสุขให+คนในชาติ
โดยระบุวาขณะนี้รางรัฐธรรมนูญเสร็จแล+ว เตรียมนําขึ้นทูลเกล+าทูลกระหมอมในเดือนกรกฎาคมนี้
จากนั้นจะสรรหาสภานิติบัญญัติฯ สภาปฏิรูปแหงชาติ คาดใช+เวลา ๑ ป) และจะมีการเลือกตั้งได+ใน
ป) ๒๕๕๘
พล.อ.ประยุทธ, จันทร,โอชา หัวหน+าคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.เป[ดเผยวา
การยกรางรัฐธรรมนูฉบับชั่วคราวนั้นได+จัดทําเสร็จแล+ว ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาโดย
ผู+ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และสัปดาห,หน+า คสช.จะพิจารณาวาต+องแก+ไขอะไรเพิ่มเติมหรือไม
จากนั้นก็จะนํารางรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นทูลเกล+าทูลกระหมอมถวาย เพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธย ให+มีผลบังคับใช+ภายในเดือนกรกฎาคม ขั้นตอนตอไปใช+ระยะเวลาอีกประมาณ
๑ เดือน ในการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีให+สามารถปฏิบัติหน+าที่ได+ใน
เดือนกันยายน
สวนสภาปฏิรูปแหงชาติจะใช+การสรรหา เพื่อให+ได+ผู+ทรงคุณวุฒิ และผู+มีประสบการณ,
จากทุกภาคสวนจากทุกจังหวัด โดยใช+เวลาประมาณ ๒ เดือน นับแตวันประกาศใช+รัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว คาดวาจะเริ่มปฏิบัติหน+าที่ได+ในต+นเดือนตุลาคม โดยสภาปฏิรูปแหงชาติจะจัดทํา
ข+อเสนอแนะตอคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับถาวร คาดวาจะใช+
ระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน นับจากวันประกาศใช+รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คือเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘ ระยะที่ ๓ เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีผลบังคับใช+ก็จะใช+เวลาอีกประมาณ ๓ เดือน ใน
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะเกิดขึ้นในป) ๒๕๕๘
(ขาวไทย พี.บี.เอส ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)
๑. ข+อใดกลาวถึง “คสช.” ได+ถูกต+อง
ก. คสช. ยอมาจากคําวา คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ข. คสช. ยอมาจากคําวา คืนความสุขให+คนในชาติ
ค. คสช. ยอมาจากคําวา คณะสิทธิมนุษยชน
ง. คสช. ยอมาจากคําวา สภาปฏิรูปแหงชาติ

๒. ใครเป5นหัวหน+าคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ก. นางสาวยิ่งลักษณ, ชินวัตร
ข. นายสุชาติ ธาดาดํารงเวช
ค. นายอนุดิษย, นาครทัพ
ง. พล.อ. ประยุทธ, จันทรโอชา
๓. สภาปฏิรูปแหงชาติยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใด
ก. ฉบับชั่วคราว
ข. ฉบับ คสช.
ค. ฉบับถาวร
ง. ฉบับปฏิรูป
๔. สภาปฏิรูปแหงชาติมีหน+าที่อะไร
ก. ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ
ข. ยกรางธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ค. ยกรางธรรมนูญฉบับถาวร
ง. ออกกฎหมาย
๕. รายการคืนความสุขให+คนในชาติใครเป5นคนแถลงความคืบหน+าแผนโรดแมป
ก. หัวหน+า คสช.
ข. หัวหน+า ครม.
ค. หัวหน+า สปช.
ง. หัวหน+า ปปช.

อานขาวตอไปนี้แล3วตอบคําถามข3อ ที่ ๖-๑๐
ช็อก! ๙ โรคใหมเกิดจากการสูบบุหรี่
นายแพทย,ใหญมะกันฟOนธง ๙ โรคใหมเกิดจากการสูบบุหรี่ หรือได+รับควันบุหรี่จากผู+อื่น
ทั้งมะเร็ง มะเร็งลําไส+ วัณโรค เบาหวาน จอตาเสื่อม ฯลฯ ด+าน “หมอประกิต” ชี้ข+อสังเกตมะเร็งตับ
มะเร็งลําไส+เป5นโรคที่ชายไทยป^วยมาก คาดเป5นผลมาจากการสูบบุหรี่ในอดีตที่สูงถึง ๖๐%
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค,เพื่อการไมสูบบุหรี่ กลาววา นายแพทย,ใหญ
กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ประกาศวาการสูบบุหรี่เป5นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรัง
อื่นๆ เป5นครั้งแรก เมื่อป) ๒๕๐๗ และหลังจากนั้นก็มีรายงานถึงโรคตางๆ ที่มีหลักฐานแนชัดวาเกิด
จากการสูบบุหรี่มาเป5นระยะๆ โดยป)นี้ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป) ได+มีรายงานของนายแพทย,ใหญ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป5นฉบับลาสุดรับรอง ๙ โรคใหมวาเกิดจากการสูบบุหรี่หรือการได+รับควันบุหรี่ที่
ผู+อื่นสูบเป5นสาเหตุ ได+แก ๑.มะเร็งตับ ๒.มะเร็งลําไส+ ๓.วัณโรค โดยมีความเสี่ยงที่จะเกิดวัณโรค
เพิ่มขึ้น มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้น และทําให+วัณโรคกลับเป5นใหมมากขึ้น ๔.เพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดเบาหวานในผู+ใหญ ๓๐-๔๐% เมื่อเทียบกับผู+ที่ไมสูบบุหรี่ ๕.จอตาเสื่อมโดยจะสัมพันธ,กับ
อายุที่เพิ่มขึ้น ๖.เพดานปากแหวงตั้งแตเกิดในมารดาที่สูบบุหรี่ ๗.การตั้งครรภ,นอกดลูก
๘.โรคข+อรูมาตอยด,และภาวะภูมิต+านทานรางกายลดลง และ ๙.โรคเส+นเลือดสมองตีบหรือแตกจาก
การได+รับควันบุหรี่มือสอง “โดยรวมแล+วการสูบบุหรี่ทําให+เป5นมะเร็งถึง ๑๒ อวัยวะ และโรคอื่นๆ
อีก ๑๗ โรค ในขณะที่การได+รับควันบุหรี่ในคนที่ไมสูบบุหรี่ทําให+เกิดโรคได+สิบโรค ทั้งนี้ รายงานของ
นายแพทย,ใหญสหรัฐอเมริกามีความสําคัญโดยการเป5นที่ยอมรับของทั่วโลกในการยืนยันถึงโรค
แตละชนิดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หรือการได+รับควันบุหรี่ในคนที่ไมได+สูบบุหรี่” นพ.ประกิต กลาว
นพ.ประกิต กลาวอีกวา รายงานฉบับปOจจุบันมีความสําคัญมากตอประเทศไทยที่วามะเร็งตับ
และมะเร็งลําไส+ เป5นมะเร็งลําดับที่หนึ่ง และที่สามในชายไทย ในขณะที่วัณโรค และเบาหวานเป5นโรค
ที่คนไทยเป5นกันมากขึ้น สภาพการณ,ของโรคที่เป5นอยู เป5นผลมาจากการใช+ยาสูบที่มีอัตราสูงมากของ
ชายไทยในอดีตที่สูงถึง ๖๐% เมื่อยี่สิบป)กอน และแม+ปOจจุบันอัตราก็ยังสูงที่ ๔๐% งานควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทยจึงยังต+องการความรวมมือของทุกภาคสวน ภายใต+การนําของรัฐบาลและทุกภาคสวน
อยางจริงจังตอไป
(ผู+จัดการออนไลน, ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ )

๖. โรคอะไรไมได+เกิดจากการสูบบุหรี่
ก. มะเร็งตับ
ข. มะเร็งเต+านม
ค. วัณโรค
ง. มะเร็งลําไส+
๗. จากขาวข+างต+นผู+หญิงมีครรภ,ที่ไมยอมเลิกสูบบุหรี่จะทําให+ลูกเกิดมาเป5นอยางไร
ก. แขนขาลีบ
ข. สมองฟ^อ
ค. ปากแหวง เพดานโหว
ง. ลิ้นหัวใจรั่ว
๘. โรคมะเร็งตับ และมะเร็งลําไส+ เป5นมะเร็งลําดับที่หนึ่ง มีสาเหตุมาจากอะไร
ก. กินยาเป5นประจํา
ข. ติดเหล+าจัด
ค. สูบบุหรี่จัด
ง. กินยาปริมาณมาก ๆ
๙. ข+อความใดใช+ภาษาทีไ่ มเปCนทางการ
ก. ผู+หญิงมีครรภ,ยังสูบบุหรี่เสี่ยงบุตรพิการ
ข. แพทย,ผู+เชี่ยวชาญกลาวเตือนหญิงมีครรภ,ที่ยังไมยอมเลิกสูบบุหรี่
ค. นักวิจัยนายแพทย,ใหญสหรัฐอเมริกา
ง. และยังอาจมีความพิการอื่นตามมาอีกเป5นพรวน
๑๐. ใจความสําคัญของขาวนี้คืออะไร
ก. ๙ โรคใหมวาเกิดจากการสูบบุหรี่หรือการได+รับควันบุหรี่ที่ผู+อื่นสูบ
ข. แพทย,ผู+เชี่ยวชาญกลาวเตือนหญิงมีครรภ,ที่ยังไมยอมเลิกสูบบุหรี่
ค. มารดาที่สูบบุหรี่ จะเสี่ยงตอโรคเพดานโหว ถึงร+อยละ ๒๘
ง. ผู+หญิงบางคนเห็นการสูบบุหรี่จะทําให+เกิดลูกตัวเล็กและคลอดงาย

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การอานจับใจความขาว
ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล................................................
เลขที่...............

คําชี้แจง ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท ( ) ทับตัวเลือกที่เห็นวาถูกต+องที่สุด
เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคําตอบ

ข3อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ ๒ เรื่องการอานจับใจความขาว

คําชี้แจง ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่ถูกต+องที่สุดเพียงข+อเดียว
อานขาวตอไปนี้แล+วตอบคําถามข+อ ๑-๕
ลาอดีตผัวยิงเมียโคมากลางห3าง
เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันที่ ๒๐ มิ.ย. พ.ต.อ.ปOญจพล ชํานาญหมอ ผกก.สภ.เมืองตรัง
เป[ดเผยกรณี น.ส.กรนันกัญญ, สมมี อายุ ๓๕ ป) พนักงานขายเครื่องสําอางในห+างบิ๊กชี สาขาตรัง
เขตเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ถูกนายทะนงศักดิ์ วรรณวิชิต อายุ ๓๓ ป) อดีตสามีใช+ป]น
ลูกซองสั้นยิงเข+าที่แขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะกําลังยืนขายของอยูในร+าน เมื่อชวงบายวันที่
๑๙ มิ.ย. ที่ผานมา วาตอนนี้การปลอดภัยแล+วผู+บาดเจ็บรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลศูนย,ตรัง สวน
นายทะนงศักดิ์ คนร+ายซึ่งเป5นอดีตสามี ยังคงหลบหนีอยู แนวทางการสืบสวนสอบสวนสาเหตุคดี
นี้นาจะเกิดจากความหึงหวง เนื่องจากผู+รับบาดเจ็บกับผู+กอเหตุอยูกินกันมานาน มีบุตรด+วยกัน
๒ คน โดย ฝ^ายชายเคยเป5นพนักงานขายเครื่องใช+ไฟฟEาห+างเดียวกัน ทั้งคูมีปากเสียงกันบอย
เลยตกลงกันวา แยกกันอยูสักพัก โดยฝ^ายชายได+ลาออกกลับไปอยูที่บ+าน จ.กาฬสินธุ, และติดตอ
กันตามปกติ แตระยะหลังผู+บาดเจ็บได+ประชุม สัมมนาบอยครั้ง ฝ^ายชายติดตอทางโทรศัพท,ไมคอย
ได+ เลยไมไว+วางใจ เกรงวาฝ^ายหญิงจะมีคนอื่น ทําให+มีปากเสียงกันบอยและหนักขึ้น จนมากอเหตุ
ดังกลาว อยางไรก็ตามตํารวจทํางานอยางเต็มที่ เรงไลลานายทะนงศักดิ์ เพราะถือเป5นคดีอุกฉกรรจ,
สะเทือนขวัญ คาดวาจะได+ตัวเร็วๆนี้
ด+าน น.ส.ยุภาพร หนูอักษร อายุ ๓๕ ป) หัวหน+างานของ น.ส.กรนันกัญญ, กลาววารู+สึกตก
ใจมากตอเหตุการณ,ที่เกิดขึ้น สวนตัวรับรู+เรื่องราวทั้งสองคนมาโดยตลอดวามีเรื่องระหองระแหงกัน
มานาน เนื่องจากนายทะนงศักดิ์ มีนิสัยขี้หึงมาก เคยมีเรื่องทะเลาะกันเป5นประจํา แตทางบริษัท
ไมได+สนใจหรือติดใจอะไร เนื่องจาก น.ส.กรนันกัญญ, เป5นคนดี ตั้งใจทํางาน ไมเอาปOญหาทาง
ครอบครัวมาเป5นปOญหาในที่ทํางาน อยางไรก็ตามหาก น.ส.กรนันกัญญ,หายดีก็จะกลับมาทํางาน
ตามปกติ ทางบริษัทจะดูแลรับผิดชอบคาใช+จายในการรักษาตัว แตอยากวอนให+เจ+าหน+าที่ตํารวจเรง
ติดตามจับตัวคนร+ายให+ได+โดยเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของตัว น.ส.กรนันกัญญ, เพราะเกรงวา
เหตุร+ายอาจเกิดขึ้นซ้ําอีก
(เดลินิวส, .ฉบับ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๘)

๑. ขาวข+างต+นเป5นขาวประเภทใด
ก. ขาวการศึกษา
ข. ขางเศรษฐกิจ
ค. ขาวการเมือง
ง. ขาวอาชญากรรม
๒. เหตุการณ,ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใด
ก. บริเวณห+องพัก
ข. บริเวณหน+าร+าน
ค. บริเวณขายของในร+าน
ง. บริเวณข+างๆร+าน
๓. อาวุธที่นายทะนงศักดิ์ใช+ทําร+าย น.ส. กรนันกัญญ, คืออาวุธชนิดใด
ก. ป]น
ข. จอบ
ค. มีดปลายแหลม
ง. ทอนเหล็ก
๔. นักเรียนคิดวาอะไรคือสาเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให+เกิดเหตุการณ,เชนนี้
ก. น.ส. กรนันกัญญ,เป5นคนหลายใจ
ข. นายทะนงศักดิ์หึงหวงอดีตภรรยา
ค. น.ส. ยุภาพรสั่งฆา
ง. นายทะนงศักด,ทะเลาะกับเจ+าของร+าน
๕. ใจความสําคัญของขาวนี้นี้คืออะไร
ก. น.ส. ยุภาพรสั่งฆาอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าที่แขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะ
กําลังยืนขายของอยูในร+าน
ข. นายทะนงศักดิ์หึงหวงอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าที่แขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะ
กําลังยืนขายของอยูในร+าน
ค. เจ+าหน+าที่ตํารวจดําเนินคดีกับน.ส. กรนันกัญญ,เพราะทะเลาะกับนายทะนงศักดิ์
ง. น.ส. กรนันกัญญ,ขอเลิกกับนายทะนงศักดิ์

๖. ขาวหนักจะพบมากในหนังสือพิมพ,ชนิดใด
ก. เดลินิวส,
ข. ไทยรัฐ
ค. มติชน
ง. ขาวสด
๗. ในการอานขาวควรพิจารณาตามองค,ประกอบใดเป5นอันดับแรก
ก. การพาดหัวขาว
ข. ความนํา
ค. วรรคนํา
ง. เนื้อขาว
๘. “เป5นรายละเอียดของเหตุการณ,หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพื่อขยายใจความสําคัญของขาว”
จากข+อความข+างต+นนี้เป5นโครงสร+างสวนใดของขาว
ก. เนื้อขาว
ข. การพาดหัวขาว
ค. การพาดหัวขาวรอง
ง. ความนําหรือวรรคนํา
๙. หนังสือพิมพ,ข+อใดที่เป5นหนังสือพิมพ,เพงปริมาณหรือประชานิยม
ก. มติชน
ข. สยามรัฐ
ค. ไทยรัฐ
ง. ฐานเศรษฐกิจ
๑๐. ข+อใดไมใชข+อบกพรองในการใช+สํานวนภาษาในการเขียนขาว
ก. การวางสวนขยายไมถูกต+อง
ข. การใช+คํายอ
ค. การใช+คําแสลง
ง. การใช+ข+อความยาวเกินไป

ภาคผนวก

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน
ชุดที่ ๒ เรื่อง การอานจับใจความขาว
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เฉลยแบบฝกที่ ๒.๒
ชุดที่ ๒ เรื่อง การอานจับใจความขาว

ข3อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คําตอบ
ข
ค
ง
ง
ก
ค
ข
ง
ก
ก

เฉลยแบบฝกที่ ๒.๓
ชุดที่ ๒ เรื่อง การอานจับใจความขาว

ข3อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คําตอบ
ค
ง
ก
ข
ก
ข
ค
ค
ง
ก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ ๒ เรื่อง การอานจับใจความขาว

ข3อที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คําตอบ
ง
ค
ก
ข
ข
ค
ก
ก
ค
ง

บรรณานุกรม

กรมการแพทย,จับมือหนวยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมทีมเฝEาระวังไวรัสเมอร,ส.
(๒๕๕๘, ๒๓ มิถุนายน ). มติชนรายวัน, หน+า ๑๐.
ชาง จยย. เชือดกิ๊กยัดศพหมกห+องเชา. (๒๕๕๘, ๒๔ มิถุนายน ). เดลินิวส8, หน3า ๙.
แตงโม ซ้ํารักเลิก โตโน กินยานอนหลับฆาตัวตาย. (๒๕๕๘, ๖ กรกฎาคม). บันเทิงไทยรัฐออนไลน8,
ผวา “โรคกระจาย” ฮึ่มฝ^าฝ]นป[ดทันทีเผยไมมีป^วยเพิ่ม (๒๕๕๘, ๒๔ มิถุนายน ). เดลินิวส8, หน+า ๙.
แววมยุรา เหมือนนิล. (๒๕๔๑). การอานจับใจความ. พิมพ,ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน,, หน+า ๕๘ – ๖๑.
หัวหน+า คสช. คาดวาจะเลือกตั้งได+ในป) ๒๕๕๘. (๒๕๕๗,มิถุนายน). ขาวไทย พี.บี.เอส.
ไอเอสฝOงระเบิดพัลไมราทั่วโบราณสถานมรดกโลก. (๒๕๕๘, ๒๔ มิถุนายน ). เดลินิวส8, หน+า ๑๑.

