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คํานํา 

 
 
แบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความข�าวชุดนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือเพ่ือพัฒนาการอ�าน จับใจความ

สําคัญ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๒  แบบฝ�กทักษะชุดท่ี ๒  ประกอบด+วยจุดประสงค,ในการทํา
แบบฝ�กทักษะ  คําแนะนําในการทําแบบฝ�กทักษะ  คําชี้แจงสําหรับครู  คําชี้แจงสําหรับนักเรียน  
จุดประสงค,การเรียนรู+  ใบความรู+  แบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความข�าว  แบบทดสอบประจําชุดฝ�ก
ทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก�อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  การอ�านจับใจความข�าว  จึงเหมาะ
สําหรับครูท่ีจะนําไปใช+เป5นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ�านของนักเรียน  และนักเรียนสามารถ
นําไปใช+เป5นเครื่องมือในการเรียนรู+ด+วยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะการอ�านจับใจความของตนให+ดีข้ึน 

แบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความข�าวนี้สร+างข้ึนตามทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมด+านพุทธิพิสัย
ของ B.S Bloom  มาประยุกต,ใช+ในการกําหนดวัตถุประสงค,ในการทําแบบฝ�กทักษะเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะทางการอ�านครบท้ัง  ๖  ข้ัน  คือ ๑. ความจํา  ๒. ความเข+าใจ  ๓. การนําไปประยุกต,ใช+   
๔. การวิเคราะห,  ๕. การสังเคราะห,  ๖.  การประเมินค�า  ผู+มีทักษะการอ�านข้ันพ้ืนฐานจําเป5นต+องมี
พฤติกรรมการอ�านท้ัง  ๖  ข้ันนี้  จึงจะถือว�าเป5นผู+บรรลุเปEาหมายของการอ�าน  

หวังเป5นอย�างยิ่งว�าแบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความสําคัญชุดท่ี ๒ นี้ จะเป5นประโยชน,ต�อ
นักเรียนรวมท้ังครูกลุ�มสาระการเรียนรู+ภาษาไทย ท่ีจะใช+เป5นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน จน
สามารถพัฒนาการเรียนการสอน ให+เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการอ�านจับใจความของนักเรียนได+สูงข้ึนบรรลุ
จุดประสงค,ท่ีวางไว+ 

 
    นางมณีวรรณ  โสรถาวร 

           ครูชํานาญการ 
             โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 

 



   สารบัญ 
 
 
 

เรื่อง           หน3า 
คํานํา           ก 
สารบัญ           ข 
จุดประสงค,ในการทําแบบฝ�กทักษะ           ๑ 
คําแนะนําแบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความสําคัญ           ๒ 
คําชี้แจงสําหรับครู          ๓ 
คําชี้แจงสําหรับนักเรียน               ๔ 
จุดประสงค,การเรียนรู+การอ�านจับใจความสําคัญ            ๕ 
กระดาษคําตอบแบบทดสอบก�อนเรียน       ๖ 
แบบทดสอบก�อนเรียน เรื่อง การอ�านจับใจความข�าว         ๗ 
ใบความรู+ท่ี ๒. ๑  เรื่อง   ความรู+ท่ัวไปเก่ียวกับข�าว            ๑๐ 
ใบความรู+ท่ี ๒.๒  เรื่อง  โครงสร+างโดยท่ัวไปของข�าว         ๑๑ 
ใบความรู+ท่ี ๒.๓  เรื่อง  หลักการอ�านและพิจารณาข�าว           ๑๒ 
แบบฝ�กหัดท่ี ๒.๑  การอ�านจับใจความข�าว       ๑๓ 
แบบฝ�กหัดท่ี ๒.๒ การอ�านจับใจความข�าว        ๑๗ 
แบบฝ�กหัดท่ี ๒.๓  การอ�านจับใจความข�าว       ๒๑ 
กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน        ๒๕  
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  การอ�านจับใจความข�าว            ๒๖ 
ภาคผนวก          ๒๙
เฉลยแบบทดสอบก�อนเรียน  เรื่อง  การอ�านจับใจความข�าว           ๓๐ 
เฉลยแบบฝ�กท่ี  ๒.๑ – ๒.๓ เรื่อง  การอ�านจับใจความข�าว     ๓๑ 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  การอ�านจับใจความข�าว           ๓๔ 
บรรณานุกรม          ๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดประสงค8ในการทําแบบฝ�กทักษะการอานจับใจความสําคัญ 
 
            
       แบบฝ�กทักษะการอานจับใจความสําคัญ ชุดท่ี ๒ การอานจับใจความขาว  วิชาภาษาไทย   
   ท ๒๒๑๐๑ ช้ันมัธยมศึกษาป"ท่ี  ๒ จัดทําข้ึนโดยมีจุดประสงค8  ดังนี้ 

๑. เพ่ือนําไปใช3ประกอบการสอน เรื่อง การอานจับใจความขาว 
๒. เพ่ือนําไปใช3ในการพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานจับใจความ 

                    ท่ีไมผานเกณฑ8ท่ีกําหนด 
๓. เพ่ือนําไปใช3สอนเสริมให3แกนักเรียน 
๔. เพ่ือให3นักเรียนท่ีต3องการพัฒนาทักษะการอานจับใจความ นําไปศึกษาได3ด3วย

ตนเอง 
 
 
                                                      
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ต้ังใจศึกษาเนื้อหา 
แล+วค�อยตอบ
คําถามนะคะ 



 
คําแนะนําในการทําแบบฝ�กทักษะการอานจับใจความสําคัญ 

 
 

แบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความสําคัญ  วิชาภาษาไทย  ท ๒๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๒    
สร+างข้ึนโดยนําทฤษฎีการพัฒนาพฤติกรรมด+านพุทธิพิสัยของ B.S  Bloom  มาประยุกต,ใช+ในการ  
กําหนดวัตถุประสงค,ในการอ�านจับใจความจากข้ันตํ่าสุดไปหาข้ันสูงสุดซ่ึงมี ๖ ข้ัน คือ ๑. ความจํา  
๒. ความเข+าใจ  ๓. การนําไปใช+ ๔. การวิเคราะห,  ๕. การสังเคราะห, ๖. และการประเมินค�า 

แบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความสําคัญ  วิชาภาษาไทย  ท ๒๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาป)ท่ี ๒   
จัดทําข้ึนจํานวน  ๗  ชุด  ดังนี้ 

    ชุดท่ี ๑  พ้ืนฐานและกลวิธกีารอ�านจับใจความ 
    ชุดท่ี ๒  การอ�านจับใจความข�าว 
    ชุดท่ี ๓  การอ�านจับใจความนิทาน 
    ชุดท่ี ๔  การอ�านจับใจความบทความ 
    ชุดท่ี ๕  การอ�านจับใจความสารคดี 
    ชุดท่ี ๖  การอ�านจับใจความเรื่องสั้น 
    ชุดท่ี ๗  การอ�านจับใจความร+อยกรองไทยปOจจุบัน 

เม่ือผู+เรียนศึกษาแบบฝ�กนี้ตามลําดับครบท้ัง  ๗  ชุดแล+ว  ผู+เรียนสามารถอ�าน 
จับใจความสําคัญได+ตรงตามจุดประสงค,การเรียนรู+ดังนี้ 

๑. บอกพ้ืนฐานและกลวิธีการอ�านจับใจความและหลักการอ�านจับใจความงานเขียนแต�ละ 
ประเภทได+ 

๒. อธิบายความหมายของคําศัพท,  สํานวนโวหาร  ตีความข+อความหรือประโยค และ 
จับใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอ�านได+ 

๓. นําความรู+ท่ีได+รับจากการอ�านไปใช+ให+เกิดประโยชนได+ 
๔. วิเคราะห,โครงสร+าง  องค,ประกอบ และรายละเอียดต�าง ๆ ของเรื่องท่ีอ�านได+ 
๕. สรุปข+อคิดท่ีมีคุณต�างจากเรื่องท่ีอ�าน  นําไปใช+ให+เกิดประโยชน,ในชีวิตประจําวันได+ 
๖. บอกเหตุผลในการตัดสินว�าข+อความใดเป5นข+อเท็จจริงหรือข+อคิดเห็น 

เรื่องใดจริงหรือเท็จ ควรเชื่อหรือไม�เพราะเหตุใด สามารถพิจารณาและระบุคุณค�าท่ีปรากฏในเรื่องได+ 
 

 
 



 
     คําช้ีแจงสําหรับครู 

  
 
  
 การนําแบบฝ�กทักษะการอานจับใจความสําคัญ  ไปใช3ให3เกิดประโยชน8สําหรับนักเรียนให3
มากท่ีสุดครูควรทําความเข3าใจและปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู+ประจําชุดแบบฝ�กประกอบการใช+แบบฝ�กทักษะ 
การอ�านจับใจความสําคัญให+เข+าใจตลอดท้ังเล�ม  แล+วปฏิบัติตามกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู+ 

๒. แบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความสําคัญ ชุดนี้ใช+ประกอบการสอนนักเรียนท่ีต+องการ 
พัฒนาทักษะการอ�านจับใจความสําคัญ หรือใช+สอนเสริมนักเรียนท่ีเรียนไม�ทันเพ่ือนโดยนักเรียนสามารถ
เรียนรู+ด+วยตนเองได+ 

๓.  ครูชี้แจง  และอธิบายวิธีการศึกษาแบบฝ�กทักษะเล�มนี้ให+นักเรียนเข+าใจ โดยละเอียด 
๔.  เตรียมแบบฝ�กทักษะ กระดาษคําตอบให+พร+อม และครบจํานวนนักเรียน 
๕.  เตรียมเฉลยและแบบประเมินผลงานให+พร+อม 
๖.  ตรวจทานความถูกต+องท้ังแบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความและแบบเฉลย   

แบบฝ�กทักษะชุดใดไม�ชัดเจนให+จัดชุดใหม�ให+นักเรียนทันที 
๗.  เตรียมสื่อ  อุปกรณ,  เอกสารใบความรู+ หนังสือพจนานุกรม  เพ่ือเป5นแหล�งศึกษา

ค+นคว+าสําหรับนักเรียน 
๘.  แนะนําให+นักเรียนฝ�กอ�านในใจ 
๙.  การประเมินผลงานท่ีนักเรียนศึกษาแบบฝ�กการอ�านจับใจความด+วยตนเอง  ครูควร

อธิบายวิธีการประเมิน  เกณฑ,การประเมิน  และกําชับไม�ให+ นักเรียนดูเฉลยคําตอบก�อนถึง  
เวลาประเมินงาน 

๑๐.  ควรให+ความเป5นกันเองกับนักเรียน และคอยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรม
เพ่ือให+เกิดความราบรื่น และเกิดความสุขในการเรียน 

๑๑.  ให+นักเรียนส�งแบบฝ�กทักษะการอ�านจับใจความทุกชุดคืน และห+ามขีดเขียน 
ข+อความใด ๆ ลงในแบบฝ�ก 
 
 
 

 
 

ศกึษาคาํชี 
แจงเข้าใจแล้วครับ 



 
คําช้ีแจงสําหรับนักเรียน 

 
  
 นักเรียนควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้  เพ่ือประโยชน8สูงสุดในการอาน 

๑. ทําแบบทดสอบก�อนเรียนประจําชุดฝ�กซ่ึงเป5นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔  ตัวเลือก 
 จํานวน  ๑๐  ข+อ  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

๒. ศึกษาแบบฝ�กทักษะและทํากิจกรรมด+วยความต้ังใจ  มีสมาธิและมีความรับผิดชอบ 
    ต�อตนเอง 

๓. อ�านคําชี้แจง  จุดประสงค,การเรียนรู+  ใบความรู+  คําชี้แจง  ให+เข+าใจแล+วจึง เริ่มต+นทํา 
    กิจกรรมในแบบฝ�กทักษะ 

๔. กิจกรรมในแต�ละแบบฝ�กจะมีบทอ�านท้ังสั้นและยาว การทําแบบฝ�กทักษะ แต�ละชุด 
    ควรทําตามลําดับให+ครบ และทําให+เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดโดยไม�ดูคําตอบล�วงหน+า 

๕. แบบฝ�กทักษะแต�ละชุดคะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  เกณฑ,การประเมินร+อยละ  ๘๐  
๖. เม่ือทําแบบฝ�กเสร็จแล+วให+ตรวจคําตอบจากเฉลย นักเรียนควรมีความซ่ือสัตย, 

    ต�อตนเองไม�ดูเฉลยก�อนทําแบบฝ�ก เพ่ือเป5นการตรวจสอบตนเองว�า  หลังจากท่ี 
    ศึกษาแบบฝ�กการอ�านจับใจความนี้แล+วนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางการอ�านจับใจความ 
    ได+สูงข้ึนมากน+อยเพียงใด 

๗. ทําแบบทดสอบหลังเรียนประจําชุดฝ�กซ่ึงเป5นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔  ตัวเลือก 
    จํานวน  ๑๐  ข+อ  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน 

๘. สําหรับนักเรียนท่ีไม�ผ�านเกณฑ,การประเมิน  ต+องได+รับการซ�อมเสริมด+วยการย+อน 
    กลับไปทบทวนแบบฝ�กแล+วตอบคําถามใหม�อีกครั้ง  จนผ�านเกณฑ,ท่ีกําหนด 

         ๙. เม่ือทําแบบฝ�กการอ�านจับใจความต้ังแต�ชุดท่ี ๑ – ๗  ครบตามลําดับแล+วให+ทํา 
    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  เรื่องการอ�านจับใจความ  ซ่ึงเป5นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
    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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

   เร่ือง  การอานจับใจความขาว 
   ช่ือ..................................................................
  
 
 
  คําช้ีแจง  ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คําตอบแบบทดสอบกอนเรียน 

เร่ือง  การอานจับใจความขาว           ช้ันมัธยมศึกษาป"ที่  
..................................................................        ช้ัน...........

ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกต+องท่ีสุดเพียงข+อเดียว

ข3อ ก ข ค ง 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     

ช้ันมัธยมศึกษาป"ที่  ๒ 
...........เลขที่....... 

ลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกต+องท่ีสุดเพียงข+อเดียว 



 
แบบทดสอบกอนเรียน 

   เร่ือง  การอานจับใจความขาว           ช้ันมัธยมศึกษาป"ที่  ๒ 
   จํานวน   ๑๐  ข3อ    ๑๐   คะแนน            เวลา  ๑๐  นาที 

 
 

 
  คําช้ีแจง  ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกต+องท่ีสุดเพียงข+อเดียว 
  
  ๑. ในการอ�านข�าวควรพิจารณาตามองค,ประกอบใดเป5นอันดับแรก 

ก.  พิจารณาการพาดหัวข�าว   
ข.  พิจารณาความนํา 
ค.  พิจารณาวรรคนํา    
ง.  พิจารณาเนื้อข�าว 

   ๒. ข�าวหนักจะพบมากในหนังสือพิมพ,ลักษณะใด 
 ก.  เดลินิวส,    

ข.  ไทยรัฐ 
 ค.  มติชน    
 ง.  ข�าวสด 
   ๓. หนังสือพิมพ,ข+อใดท่ีเป5นหนังสือพิมพ,เพ�งปริมาณหรือประชานิยม 
 ก.  ไทยรัฐ    
 ข.  มติชน 
 ค.  สยามรัฐ    

ง.  ฐานเศรษฐกิจ 
   ๔. “เป5นรายละเอียดของเหตุการณ,หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน เพ่ือขยายใจความสําคัญของข�าว”   
        จากข+อความข+างต+นนี้เป5นโครงสร+างส�วนใดของข�าว 
 ก.  การพาดหัวข�าว    

ข.  ความนําหรือวรรคนํา 
 ค.  เนื้อข�าว     

ง.  การพาดหัวข�าวรอง 
  ๕. ข+อใดไมใชข+อบกพร�องในการใช+สํานวนภาษาในการเขียนข�าว 
 ก.  การวางส�วนขยายไม�ถูกต+อง   

ข.  การใช+คําย�อ 
 ค.  การใช+คําแสลง 
 ง.  การใช+ข+อความยาวเกินไป 
 



 
 
คําช้ีแจง  อ�านข�าวต�อไปนี้แล+วตอบคําถามข+อ ๖-๑๐ 
 

                                        ลาอดีตผัวยิงเมียโคมากลางห3าง 
 

เม่ือเวลา ๑๖.๐๐ น. วันท่ี ๒๐ มิ.ย. พ.ต.อ.ปOญจพล ชํานาญหมอ ผกก.สภ.เมืองตรัง เป[ดเผย
กรณี น.ส.กรนันกัญญ, สมมี อายุ ๓๕ ป) พนักงานขายเครื่องสําอางในห+างบ๊ิกชี สาขาตรัง เขตเทศบาล
นครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ถูกนายทะนงศักด์ิ วรรณวิชิต อายุ ๓๓ ป)  อดีตสามีใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าท่ี
แขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะกําลังยืนขายของอยู�ในร+าน เม่ือช�วงบ�ายวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ท่ีผ�านมา  
ว�าตอนนี้การปลอดภัยแล+วผู+บาดเจ็บรักษาตัวอยู�ท่ีโรงพยาบาลศูนย,ตรัง ส�วนนายทะนงศักด์ิ คนร+ายซ่ึง
เป5นอดีตสามี ยังคงหลบหนีอยู� แนวทางการสืบสวนสอบสวนสาเหตุคดีนี้น�าจะเกิดจากความหึงหวง 
เนื่องจากผู+รับบาดเจ็บกับผู+ก�อเหตุอยู�กินกันมานาน มีบุตรด+วยกัน ๒ คน โดยฝ^ายชายเคยเป5นพนักงาน
ขายเครื่องใช+ไฟฟEาห+างเดียวกัน ท้ังคู�มีปากเสียงกันบ�อย เลยตกลงกันว�าแยกกันอยู�สักพัก โดยฝ^ายชายได+
ลาออกกลับไปอยู�ท่ีบ+าน จ.กาฬสินธุ,   และติดต�อกันตามปกติ แต�ระยะหลังผู+บาดเจ็บได+ประชุม สัมมนา
บ�อยครั้ง ฝ^ายชายติดต�อทางโทรศัพท,ไม�ค�อยได+ เลยไม�ไว+วางใจ เกรงว�าฝ^ายหญิงจะมีคนอ่ืน ทําให+มีปาก
เสียงกันบ�อยและหนักข้ึน จนมาก�อเหตุดังกล�าว อย�างไรก็ตามตํารวจทํางานอย�างเต็มท่ี เร�งไล�ล�า 
นายทะนงศักด์ิเพราะถือเป5นคดีอุกฉกรรจ,สะเทือนขวัญ คาดว�าจะได+ตัวเร็วๆนี้ 

ด+าน น.ส.ยุภาพร หนูอักษร อายุ ๓๕ ป) หัวหน+างานของ น.ส.กรนันกัญญ, กล�าวว�ารู+สึกตกใจ
มากต�อเหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึน ส�วนตัวรับรู+เรื่องราวท้ังสองคนมาโดยตลอดว�ามีเรื่องระหองระแหงกันมานาน 
เนื่องจากนายทะนงศักด์ิ มีนิสัยข้ีหึงมาก เคยมีเรื่องทะเลาะกันเป5นประจํา แต�ทางบริษัทไม�ได+สนใจหรือ
ติดใจอะไร เนื่องจาก น.ส.กรนันกัญญ, เป5นคนดี ต้ังใจทํางาน ไม�เอาปOญหาทางครอบครัวมาเป5นปOญหาใน
ท่ีทํางาน อย�างไรก็ตามหาก น.ส.กรนันกัญญ,หายดีก็จะกลับมาทํางานตามปกติ ทางบริษัทจะดูแล
รับผิดชอบค�าใช+จ�ายในการรักษาตัว แต�อยากวอนให+เจ+าหน+าท่ีตํารวจเร�งติดตามจับตัวคนร+ายให+ได+
โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือความปลอดภัยของตัว น.ส.กรนันกัญญ, เพราะเกรงว�าเหตุร+ายอาจเกิดข้ึนซํ้าอีก 

(เดลินิวส, .ฉบับ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๘) 
 

 

 
 
 



 
๖. จากข+อความท่ีนักเรียนอ�านเป5นข�าวประเภทใด 
       ก.  ข�าวการศึกษา 
       ข. ข�างเศรษฐกิจ 
       ค.  ข�าวการเมือง 
       ง.  ข�าวอาชญากรรม 
๗. เหตุการณ,ครั้งนี้เกิดข้ึนท่ีใด 
       ก.  บริเวณขายของในร+านขายเครื่องสําอาง 
       ข.  บริเวณหน+าร+านขายเครื่องสําอาง 
       ค.  บริเวณในห+องพัก 
       ง.  บริเวณข+างๆร+านขายเครื่องสําอาง 
๘. อาวุธท่ีนายทะนงศักด์ิใช+ทําร+าย น.ส. กรนันกัญญ,เป5นอาวุธประเภทใด 
       ก.  มีดปลายแหลม 
       ข.  จอบ 
       ค.  ป]น 
       ง.  ท�อนเหล็ก 
๙. นักเรียนคิดว�าอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให+เกิดเหตุการณ,เช�นนี้ 
       ก.  น.ส. กรนันกัญญ,เป5นคนหลายใจ 
       ข.  นายทะนงศักด์ิหึงหวงอดีตภรรยา 
       ค.  น.ส. ยุภาพรสั่งฆ�า 
       ง.  นายทะนงศักด,ทะเลาะกับเจ+าของร+าน 
๑๐. ใจความสําคัญของข�าวนี้นี้คืออะไร  
       ก.  น.ส. ยุภาพรสั่งฆ�าอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าท่ีแขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะกําลัง 
            ยืนขายของอยู�ในร+าน 
       ข.  นายทะนงศักด์ิหึงหวงอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าท่ีแขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะ 
            กําลังยืนขายของอยู�ในร+าน 
       ค.  เจ+าหน+าท่ีตํารวจดําเนินคดีกับน.ส. กรนันกัญญ,เพราะทะเลาะกับนายทะนงศักด์ิ 
       ง.  น.ส. กรนันกัญญ,ขอเลิกกับนายทะนงศักด์ิ 
 

 
 
 



 

 
ขาว (News)  คือ  การรายงานเหตุการณ,

   ของประชาชน  และตีพิมพ,เผยแพร�ทางหนังสือพิมพ, หรือนิตยสาร  
๑. มีความสําคัญ

   ประชาชนส�วนใหญ� 
 ๒. มีความนาสนใจ

   เช�น  
        ๒.๑  มีความสดทันสมัยในการรายงานเหตุการณ,
        ๒.๒  มีความเก่ียวข+องใกล+ชิดกับตัวผู+อ�าน

๒.๓  มีความเด�นของเหตุการณ,
         
  ประเภทของขาวโดยท่ัวไป  แบงออกเปCน  

๑. ขาวหนัก (
   เก่ียวข+องกับคนส�วนใหญ�ในสังคม 
   ข�าวแรงงาน ฯลฯ  จะพบมากในหนังสือพิมพ,ประเภทคุณภาพ
   หนังสือพิมพ,สยามรัฐ  มติชน  ฐานเศรษฐกิจ  เป5นต+น
 ๒. ขาวเบา (Soft  news
   เพลิดเพลินแก�ผู+อ�านมากกว�าอย�างอ่ืนแม+จะมีความสําคัญและผลกระทบต�อวิถีชีวิตของคนส�วนใหญ�
   น+อยกว�า ข�าวหนัก แต�ชาวบ+านท่ัวไปมักจะสนใจมากกว�า เช�น ข�าวอาชญากรรม  ข�าวบันเทิง  ข�าว
   กีฬา ฯลฯซ่ึงจะพบมากในหนังสือพิมพ,ประเภทเพ�งปริมาณ หรือประชานิยม 
    r Newspapers) เช�น ไทยรัฐ  เดลินิวส,
    มากกว�าข�าวหนักท่ัวไป  

 

   

    ใบความรู3ท่ี ๒.๑ 
    ความรู3ท่ัวไปเก่ียวกับขาว 

 
 

คือ  การรายงานเหตุการณ, หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงอยู�ในความสนใจใคร�รู+
และตีพิมพ,เผยแพร�ทางหนังสือพิมพ, หรือนิตยสาร  ข�าวท่ีดีมีลักษณะดังนี้

มีความสําคัญ  หมายถึง เหตุการณ,ท่ีมีผลกระทบต�อชีวิตความเป5นอยู�ของ

มีความนาสนใจ  หมายถึง เหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึนแล+วทําให+ประชาชนสนใจใคร�

มีความสดทันสมัยในการรายงานเหตุการณ, 
มีความเก่ียวข+องใกล+ชิดกับตัวผู+อ�าน 
มีความเด�นของเหตุการณ, 

       ฯลฯ 
ประเภทของขาวโดยท่ัวไป  แบงออกเปCน  ๒  กลุม  ดังนี้ 

(Hard  news) คือ ข�าวท่ีมีเนื้อหาสาระหนักสมองและมีความสําคัญ
ในสังคม  เช�น ข�าวการเมือง  ข�าวเศรษฐกิจและสังคม ข�าวการศึกษา  

จะพบมากในหนังสือพิมพ,ประเภทคุณภาพ (Quality Newspapers
หนังสือพิมพ,สยามรัฐ  มติชน  ฐานเศรษฐกิจ  เป5นต+น 

Soft  news) คือ ข�าวท่ีมีเนื้อหาสาระเบาสมองมุ�งให+ความต่ืนเต+
แก�ผู+อ�านมากกว�าอย�างอ่ืนแม+จะมีความสําคัญและผลกระทบต�อวิถีชีวิตของคนส�วนใหญ�

แต�ชาวบ+านท่ัวไปมักจะสนใจมากกว�า เช�น ข�าวอาชญากรรม  ข�าวบันเทิง  ข�าว
หนังสือพิมพ,ประเภทเพ�งปริมาณ หรือประชานิยม (Popula

ไทยรัฐ  เดลินิวส,  ข�าวสด  สยาม กีฬา ฯลฯ นิยมนําเสนอในสัดส�วนท่ี
 

(การอานจับใจความ : แววมยุรา   เหมือนนิล) 

 

หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงอยู�ในความสนใจใคร�รู+ 
ข�าวท่ีดีมีลักษณะดังนี้ 

หมายถึง เหตุการณ,ท่ีมีผลกระทบต�อชีวิตความเป5นอยู�ของ 

หมายถึง เหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึนแล+วทําให+ประชาชนสนใจใคร�ติดตาม 

คือ ข�าวท่ีมีเนื้อหาสาระหนักสมองและมีความสําคัญ 
เช�น ข�าวการเมือง  ข�าวเศรษฐกิจและสังคม ข�าวการศึกษา   

Quality Newspapers) เช�น 

หาสาระเบาสมองมุ�งให+ความต่ืนเต+น 
แก�ผู+อ�านมากกว�าอย�างอ่ืนแม+จะมีความสําคัญและผลกระทบต�อวิถีชีวิตของคนส�วนใหญ�  

แต�ชาวบ+านท่ัวไปมักจะสนใจมากกว�า เช�น ข�าวอาชญากรรม  ข�าวบันเทิง  ข�าว 
Popula 

กีฬา ฯลฯ นิยมนําเสนอในสัดส�วนท่ี 

 



 
                                   ใบความรู3ที่  ๒.๒ 
            โครงสร3างโดยทั่วไปของขาว  
 

  
การรายงานข�าวโดยท่ัวไป  มุ�งเสนอสาระสําคัญอย�างตรงไปตรงมา เพ่ือให+อ�านจับใจความ                 

ได+รวดเร็วท่ีสุด  โครงสร+างและรูปแบบของการเขียนข�าวจะมีส�วนชี้แนะการจับใจความ 
ให+ถูกต+องและรวดเร็วได+มาก  แนวทางการอ�านจับใจความข�าวอย�างมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาตาม
โครงสร+างของข�าวโดยท่ัวไปซ่ึง  แบ�งออกเป5น  ๓  ส�วนใหญ� ๆ ดังนี้ 

๑.  การพาดหัวขาว ( Headline )  เป5นจุดดึงดูดความสนใจ และบอกให+ผู+อ�านรู+ว�าประเด็น
สําคัญท่ีสุดของข�าวนั้นคืออะไร  ข�าวท่ีหนังสือพิมพ,เห็นว�าสําคัญจะพาดหัวข�าวด+วยอักษรขนาดใหญ�  
และสําหรับข�าวท่ีมีความสําคัญมาก ไม�สามารถเก็บใจความสําคัญไว+ในพาดหัวข�าวได+เพียงพอ อาจมีการ 
“พาดหัวข�าวรอง” (Sub  headline) เพ่ิมเติมไว+อีกส�วนหนึ่งโดยมีพ้ืนท่ีขยายให+ชัดเจนข้ึน และเลือกใช+
ขนาดตัวอักษรท่ีเล็กลดหลั่นลงไป  นอกจากนี้การพาดหัวข�าว ยังเป5นจุดบอกใจความสําคัญท่ีสุดของข�าว
ได+ชัดเจนและรวดเร็วเพราะจะประมวลหัวใจของข�าวท้ังหมดมาเสนอไว+อย�างสั้น ๆ เป5นอันดับแรก หาก
ได+ใจความสําคัญชัดเจนเพียงพอแก�ความต+องการแล+ว ไม�ต+องอ�านส�วนอ่ืนก็ได+ 
 ๒.  ความนําหรือวรรคนํา  ( Lead ) เป5นส�วนท่ีอยู�ต�อเนื่องจากพาดหัวข�าวและพาด 
หัวข�าวรอง  โดยผู+เขียนข�าวจะจับประเด็นสําคัญของเหตุการณ,ท้ังหมดมารายงานให+ผู+อ�านรับรู+ทันที 
อย�างสั้น ๆ ว�า มีอะไรเกิดข้ึนบ+าง ความนําหรือวรรคนําจะเป5นการสรุปใจความสําคัญของข�าวท้ังหมดไว+
อย�างสั้น ๆ และชัดเจนท่ีสุด  ฉะนั้นถ+ามีเวลาในการอ�านข�าวน+อยหรือไม�ต+องการรายละเอียดของข�าว  
เพียงการอ�านพาดหัวข�าวและความนํา  หรือวรรคนําก็สามารถจับใจความสําคัญของข�าวได+แล+ว 
 ๓.  เนื้อขาว  ( Body )  เป5นรายละเอียดของเหตุการณ,หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือขยาย
ใจความสําคัญของข�าว  ถ+าต+องการเพียงใจความสําคัญของข�าวโดยไม�สนใจรายละเอียดมากนัก  ไม�ต+อง
อ�านเนื้อข�าวเลยก็ได+    อย�างไรก็ตามในบางครั้งการพาดหัวข�าวและการเขียนความนํา หรือวรรคนํา มุ�ง
เรียกร+องความสนใจของผู+อ�านเกินไป จนทําให+ประเด็นข�าวเปลี่ยนไป หากได+ตรวจสอบจากเนื้อข�าว
ท้ังหมดอีกครั้งก็จะทําให+สามารถจับใจความข�าวได+แม�นยําข้ึน 
 การอ�านข�าวในหนังสือพิมพ,โดยท่ัวไปมีข+อควรระวังท่ีสําคัญคือ  ความถูกต+องในการรายงาน
ข+อเท็จจริงของข�าวเพราะหนังสือพิมพ,เป5นสื่อท่ีผลิตแข�งกับเวลาเพ่ือให+สามารถนําเสนอข�าวได+รวดเร็ว
ท่ีสุด  โอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนจึงมีได+เสมอ  ฉะนั้นถ+าต+องการความเชื่อถือได+ให+มากท่ีสุดควร
ตรวจสอบจากหนังสือพิมพ, 

(การจับใจความ : แววมยุรา   เหมือนนิล) 
 

 



      ใบความรู3ที่ ๒.๓ 
           หลักการอานและพิจารณาขาว 

 
 

ในการอานขาวควรพิจารณาตามองค8ประกอบของขาว ดังนี้  
๑. พิจารณาการพาดหัวขาว การพิจารณาการพาดหัวข�าวในหนังสือพิมพ, เป5นการจัดลําดับ 

ความสําคัญของข�าว หากสังเกตการพาดหัวข�าวในหนังสือพิมพ, จะพบว�าส�วนสําคัญท่ีสุดของข�าวจะพาด
หัวด+วยตัวอักษรขนาดใหญ� ส�วนท่ีสําคัญรองลงมาจะใช+ตัวอักษรขนาดเล็กลงมาตามลําดับ ดังนั้น ในการ
อ�านและพิจารณาข�าว ควรอ�านพาดหัวข�าวใหญ�ก�อน แล+วจึงอ�านพาดหัวข�าวย�อย 

๒. พิจารณาความนํา เม่ืออ�านและพิจารณาพาดหัวข�าวและทราบเรื่องราวสั้น ๆของข�าวนั้น 
แล+ว ข้ันต�อมาคือการอ�านและพิจารณาความนํา ซ่ึงจะสรุปเรื่องราวของข�าว โดยขายความหรือเพ่ิมเติม
รายละเอียดของพาดหัวข�าว หากผู+เขียนข�าวสามารถเขียนความนําได+ชัดเจน และผู+อ�านมีเวลาในการ
อ�านน+อย หรือต+องประหยัดเวลาในการอ�านก็อาจไม�จําเป5นต+องอ�านส�วนเนื้อข�าวต�อไป 

๓. พิจารณาเนื้อขาว เนื้อข�าวเป5นส�วนท่ีผู+อ�านจะอ�านหรือไม�อ�านก็ได+ หากทราบเรื่องย�อของ 
ข�าวจากความนําแล+ว เนื้อข�าวเป5นรายละเอียดจากเหตุการณ,ท่ีเป5นข�าว ซ่ึงอาจพบว�าหนังสือพิมพ,แต�ละ
ฉบับให+ข+อมูลของข�าวท่ีแตกต�างกัน เพราะผู+เขียนข�าวต+องนําเสนอข�าวให+ทันเวลา หากเราสนใจข�าวใด
เป5นพิเศษก็ควรติดตามอ�านเนื้อข�าวจากหนังสือพิมพ,หลายฉบับเพ่ือเปรียบเทียบความถูกต+องของข�าว 
และคิดไตร�ตรองอย�างรอบคอบ 

๔. พิจารณาการใช3สํานวนภาษา เม่ือพิจารณาการใช+สํานวนภาษาในการเขียนข�าว จะพบว�า 
มีข+อบกพร�องหลายประการ ท้ังในการเขียนสะกดคํา การใช+คําย�อ การใช+คําผิดระดับ การใช+คําสแลง 
การวางส�วนขยายไม�ถูกต+อง ท้ังนี้เพราะการจัดทําหนังสือพิมพ,เป5นกระบวนการเร�งด�วนท่ีต+องดําเนินการ
อย�างรวดเร็วเพ่ือให+ทันเวลาขาย เพราะหนังสือพิมพ,จะมีค�าเฉพาะวันนี้เท�านั้น พอวันรุ�งข้ึนก็ไม�มีใคร
สนใจอ�านข�าวจึงเป5นวรรณกรรมรีบเร�ง เพราะฉะนั้นในการอ�านข�าวจึงต+องพิจารณาการใช+ภาษาตาม
ลักษณะของภาษาข�าวท่ีไม�ถูกต+องของหลักการใช+ภาษา  
 
 
 
 

 
 
 



                                                  
แบบฝ�กที่ ๒.๑ 

 
 
คําช้ีแจง  ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมาย (X) ทับบนตัวอักษรหน+าข+อท่ีถูกท่ีสุดเพียงข+อเดียว 

อานขาวท่ีกําหนดให3  แล3วตอบคําถามจากข3อ ๑-๔  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ข�าวข+างต+นเป5นข�าวเก่ียวกับอะไร 
       ก.  การเดินทางไปต�างประเทศ 
       ข.  การไม�ให+คนต�างประเทศเข+ามาในไทย 
       ค.  การปEองกันเชื้อไวรัส “เมอร,ส” 
       ง.   สาเหตุการเกิด โรคไวรัส  “เมอร,ส” 
๒. หน�วยงานใดมีหน+าท่ีปEองกันการติดเชื้อโรคดังกล�าว 
       ก.  กระทรวงสาธารณสุข 
       ข.  กระทรวงการเกษตร 
       ค.  กระทรวงการคลัง 
       ง.  กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. โรคดังกล�าวเกิดจากติดเชื้ออะไร 
       ก.  เชื้อจุรินทรีย, 
       ข.  เชื้อรา 
       ค.  เชื้อแบคทรีเรีย 
       ง.  เชื้อไวรัส 

ผวา “โรคกระจาย” ฮ่ึมฝaาฝbนปcดทันทีเผยไมมีปaวยเพ่ิม 
 สธ.ฮ่ึม ฝ^าฝ]นมาตรการคุม “เมอร,ส” โทษหนักถึงข้ันป[ดสถานพยาบาล แถมปรับ – 
จําคุก ระบุหากพบผู+ป^วยต+องสงสัย ต+องแจ+งกระทรวงฯทันที ห+ามปOดรับคนไข+-ส�งต�อโดยพลการ 
พร+อมวอนเอกชนงดรับคนไข+ต�างประเทศ เพ่ือลดการเสี่ยงนําเข+ายันยังไม�พบคนป̂วยรายท่ี ๒ ส�วน 
เฒ�าโอมานอาการดีข้ึน ญาติ ๓ รายก็ปกติ-ไม�ติดเชื้อ ด+าน กทม.สั่งหน�วยงานในสังกัดใช+มาตรการ 
เชิงรุกรับมือ “เมอร,ส” ส�ง ๗๑ ทีมเฝEา ๓ กลุ�มเสี่ยง กต.ย้ําไม�สั่งห+ามไปเกาหลีไต+ แค�ขอให+ติดตาม
สถานการณ,ใกล+ชิดขณะท่ีสนามบินสมุยตรวจเข+มนักท�องเท่ียวกลุ�มเสี่ยง ส�วนเกาะพงันเตือน 
อย�าเชื่อข�าวลือในโซเชียลโต+ไม�มีสาวอังกฤษต+องสงสัยไวรัสมรณะ สระแก+วส�งแพทย,ทหารช�วย 
คัดกรองท่ีด�านพรมแดนอรัญประเทศ 

(เดลินิวส, .ฉบับ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๙) 
 



 
๔. ข+อใดปฏิบัติตนไม�ถูกต+องในการปEองกันการติดเชื้อไวรัส “เมอร,ส” 
 ก.  หลีกเลี่ยงการเดินทางเข+าไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีโรคระบาด 
 ข.  ไม�เข+าไปอยู�ใกล+ หรือสัมผัสใกล+ชิดกับผู+ป^วย 
 ค.  ออกกําลังกายให+แข็งแรงอยู�เสมอ 
 ง.  ไม�สวมหน+ากากอนามัยในบริเวณท่ีมีเชื้อดรคระบาด  

    อานขาวท่ีกําหนดให3  แล3วตอบคําถามจากข3อ ๕-๗ 

ไอเอสฝdงระเบิดพัลไมราท่ัวโบราณสถานมรดกโลก 
กลุ�มก�อการร+ายไอเอสในซีเรียฝOงทุ�นระเบิดรอบโบราณสถานหลายแห�งในเมืองมรดกโลก  

    “ พัลไมรา”แต�ยังไม�ชัดเจนว�ายังมีเจตนาเพ่ือทําลายล+างสถานท่ีหรือปEองกันการรุกคืบหน+าของ 
    กองทัพรัฐบาล 

กลุ�มสังเกตการณ,เพ่ือสิทธิมนุษยชนชาวซีเรีย (เอสโอเอชอาร,) และหน�วยงานทางด+าน 
    ประวัติศาสตร,ของซีเรีย เผยว�าได+รับการรายงานจากประชาชนในเมืองพัลไมราแหล�งโบราณคดี 
    และประวัติศาสตร,ทางตอนกลางของประเทศว�า กลุ�มก�อการร+ายไอเอสท่ีเข+ายึดครองพ้ืนท่ีตั้งแต� 
    วันท่ี  ๒๑ พ.ค. ได+ทําการฝOงทุ�นระเบิดโดยรอบโบราณสถานหลายแห�งเม่ือวันเสาร, 
 นายรามี อัลเดล ราห,มาน ผู+อํานวยการเอสโอเอชอาร, กล�าวว�า ยังไม�สามารถยืนยันได+ว�า 
    วัตถุประสงค,เป5นไปเพ่ือทําลายตัวโบราณสถานหรือเพ่ือปEองกันไม�ให+กองกําลังของรัฐบาลซีเรีย 
     รุกเข+าโจมตียึดคืนเมืองขณะท่ีมีรายงานจากฝ^ายรัฐบาลว�ากองทัพได+ส�งเจ+าหน+าท่ีกระจายกําลัง 
     ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมยึดเมืองพัลไมราคืนและตรึงกําลังเพ่ือรักษาแหล�งน้ํามันสําคัญท่ีอยู�ใกล+เคียง 
 เมืองพัลไมราเป5นพ้ืนท่ีมรดกโลกท่ีได+รับการข้ึนทะเบียนโดยองค,การการศึกษาวิทยาศาสตร,  
    และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีลักษณะโดดเด�นและเป5นหลักฐานท่ีแสดงถึงความ 
    เจริญรุ�งเรืองของอารยธรรมในแถบนี้ รายงานระบุว�าโบราณสถานในเมืองพัลไมราได+รับความ 
    เสียหายมาก�อนหน+าท่ีไอเอสจะเข+ามาเช�นเดียวกับแหล�งมรดกทางวัฒนธรรมอีกเกือบ ๓๐๐ แห�ง 
    ท่ัวซีเรียท่ีถูกปล+นและทําลายนับต้ังแต�เกิดสงครามกลางเมืองซีเรียเม่ือเดือน มี.ค. ๒๕๕๔ 

(เดลินิวส, .ฉบับ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๑๑) 
 
๕. การพาดหัวข�าวท่ีเป5นส�วนสําคัญท่ีสุดของข�าวคือข+อใด 
      ก.  กลุ�มก�อการร+ายไอเอสในซีเรียฝOงทุ�นระเบิดรอบโบราณสถานหลายแห�งในเมืองมรดกโลก 
          “ พัลไมรา” 
      ข.  ไอเอสฝOงระเบิดพัลไมราท่ัวซีเรีย 
  



     
  ค.  ยูเนสโกข้ึนทะเบียนเมืองพัลไมราเป5นพ้ืนท่ีมรดกโลก 
       ง.  นายรามี อัลเดล ราห,มาน ผู+อํานวยการเอสโอเอชอาร, 
๖. ใจความสําคัญของข�าวนี้คืออะไร 
      ก.  กลุ�มก�อการร+ายไอเอสต+องการทําลายโบราณสถานท่ีสําคัญในซีเรีย 
        ข.  ซีเรียมีโบราณสถานหลายแห�งในเมืองมรดกโลก 
       ค.  กองกําลังของรัฐบาลซีเรียรุกเข+าโจมตีกลุ�มก�อการร+ายไอเอส 
       ง.  กลุ�มสังเกตการณ,เพ่ือสิทธิมนุษยชนชาวซีเรียไล�ล�าไอเอส 
๗. อะไรคือหลักฐานท่ีแสดงถึงความเจริญรุ�งเรืองของอารยธรรมในซีเรีย 

ก.  แหล�งท�องเท่ียว 
ข.  ทองคํา 
ค.  น้ํามัน 

          ง.  โบราณสถาน 

   อานขาวท่ีกําหนดให3ตอไปนี้  แล3วตอบคําถามจากข3อ ๘ – ๑๐ 

ชาง จยย. เชือดก๊ิกยัดศพหมกห3องเชา 
ป]นจ�อหัวฆ�าตัวตายหนีอาญา ฆ�าปาดคอสาวบาร,เบียร,หมกห+องเช�า ช�างซ�อม จยย. ผิดหวงั 

   เรื่องความรัก ทะเลาะกับแฟนสาวในห+องเช�าอย�างรุนแรง ชักมีดเชือดลําคอ ก�อนเผ�นหนีกลับบ+าน  
   นั่งซึมเหม�อลอย คิดไม�ตกใช+ป]นจ�อสมองตัวเองตายตาม ญาติเพ่ิงรู+ข�าวเป5นคนร+ายท่ีฆ�าสาว  
    คาดน�าจะ เครียด 
 เม่ือเวลา ๐๕.๓๐ น. วันท่ี ๒๒ มิ.ย. ร.ต.อ. ธวชั บุญแม+น ร+อยเวร สภ.หาดใหญ� จ.สงขลา  
   ได+รับแจ+งมีคนถูกฆ�าตายในหอพักเลขท่ี ๕๔/๖๗ ถนนนิพัทธ,สงเคราะห, ๓ ซอย ๓ เขตเทศบาลนคร 
   หาดใหญ� หลังรับแจ+งจึงนํากําลังเดินทางไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพร+อม พ.ต.อ. สุรพงษ, กิตติธิรางกูร 
   พนักงานสอบสวนผู+ทรงคุณวุฒิ แพทย,เวรโรงพยาบาลหาดใหญ�และเจ+าหนี้ท่ีกู+ภัยมูลนิธิมิตรภาพ 
    สามัคคีทุ�งเซียงต้ึงหาดใหญ� ไปถึงท่ีเกิดเหตุเป5นบ+านแถว ๒ ชั้น ทําเป5นห+องแบ�งให+เช�า พบศพ  
    น.ส. จริยา บุญว�าการ อายุ ๒๖ ป) อยู�บ+านเลขท่ี ๑๙/๓ หมู� ๖ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ� จ.สงขลา  
    นุ�งกางเกงนอนขาสั้นและเสื้อนอนแขนสั้นสีแดงมีบาดแผลถูกปาดด+วยของมีคมเป5นแผลฉกรรจ, 
    บริเวณลําคอเบ้ืองต+นเจ+าหน+าท่ีได+เก็บหลักฐานภายในห+อง 
 จากการสอบสวนเพ่ือนห+องข+างเคียงทราบว�า ทํางานเป5นพนักงานสาวบาร,เบียร,อยู�ใน 
   ร+านอาหารชื่อดังแห�งหนึ่งใน อ.หาดใหญ� ขณะเกิดเหตุไม�มีใครเห็นเหตุการณ,แต�ได+ยินผู+ตายมี 
   ปากเสียงทะเลาะกันกับหนุ�มรู+ใจคนหนึ่งนานพักใหญ� จากนั้นเห็นหนุ�มคนดังกล�าวรีบวิ่งออกจาก 
   ห+องไปข่ีจักรยานยนต,อย�างรีบเร�งซ่ึงหลังเกิดเหตุเพ่ือนๆได+เป[ดประตูเข+าไปดูเห็นศพแล+วจึงรีบแจ+ง 



 
 
      ตํารวจตรวจสอบ เบ้ืองต+นคาดเป5นฝ)มือ นายพิมล ฆังคะมณี อายุ ๓๐ ป) ส�วนสาเหตุคาดว�าเรื่อง 
      ชู+สาวเนื่องจากผู+ตายเป5นคนหน+าตาดี มีหนุ�มๆเข+ามาติดพันหลายคน 
                   (เดลินิวส, .ฉบับ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า  ๙) 
 
 
 ๘. ข�าวข+างต+นเป5นข�าวประเภทใด 
       ก.  ข�าวธุรกิจ 
       ข.  ข�าวเศรษฐกิจ 
      ค.  ข�าวอาชญากรรม 
     ง.  ข�าวการเมือง 
 ๙. ข+อใดคือข+อสันนิษฐานทีเชื่อว�า นายพิมล ใช+มีดกรีดแฟนสาว 
      ก.  แค+นท่ีแฟนสาวไม�ยอมคืนดีด+วย 
        ข.  ระแวงแฟนสาวจะปOนใจให+คนอ่ืน 
      ค.  โกรธท่ีแฟนสาวมาหลอกลวงตน 
      ง.  โกรธท่ีแฟนสาวปฏิเสธการแต�งงาน 
 ๑๐. ใจความสําคัญของข�าวข+างต+นคืออะไร 
       ก.  แฟนหนุ�มหึงโหดใช+ป]นยิงแฟนสาว 
       ข.  แฟนหนุ�มหึงโหดใช+มีดปาดคอแฟนสาว 
       ค.  แฟนหนุ�มทะเลาะวิวาทกับแฟนสาว 
       ง.  แฟนหนุ�มหึงโหดใช+น้ํากรดสาดหน+าแฟนสาว 
 
 

 
 



 

 
                แบบฝ�กที่ ๒.๒ 
 
 
คําช้ีแจง  ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกต+องท่ีสุดเพียงข+อเดียว 

อานขาวท่ีกําหนดให3ตอไปนี้  แล3วตอบคําถามจากข3อ ๑ – ๔ 
 

                  แตงโม ชํ้ารักเลิก โตโน กินยานอนหลับฆาตัวตาย 
ข�าวเอมม่ีกับต๋ัว ๒๕ ใบยังไม�ทันจะซา ก็มีข�าวช็อกวงการกับกรณีท่ีนางเอกผลไม+ แตงโม  

    ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ, กินยานอนหลับฆ�าตัวตาย แต�เพ่ือนสนิทของเจ+าตัวพาส�ง รพ.ได+ทันเวลา  
    และโพสต,รูปขณะท่ีนางเอกดังล+างท+องจนกลายเป5นกระแสวิพากษ,วิจารณ,ถึงความไม�เหมาะสม  
    ซ่ึงในเวลาต�อมาแตงโมได+ออกมาแถลงข�าวเป[ดใจกับสื่อมวลชนว�าสาเหตุท่ีคิดสั้นกินยานอนหลับ 
    ฆ�าตัวตายเพราะมีปOญหาชีวิตรุมเร+า รวมถึงเรื่องท่ีเลิกรากับอดีตคนรักอย�างนักร+องหนุ�มเดอะสตาร, 
    โตโน� ภาคิน คําวิลัยศักด์ิ ด+านโตโน�เองก็ได+ออกมาแถลงข�าวเป[ดใจยอมรับว�าเลิกกับแตงโมและ 
    ทําพิธียุติความสัมพันธ,ตามหลักศาสนาคริสต,แล+ว ส�วนสาเหตุของการเลิกกันครั้งนี้ไม�ขอพูดถึง  
    พร+อมท้ังบอกว�าเรื่องความรักไม�ใช�แค�คนสองคน แต�ยังมีพ�อแม�ท่ีต+องดูแลรับผิดชอบ ก�อนจะยืนยัน 
    ว�ากลับไปได+แต�ไม�ใช�ในฐานะเดิม เรียกว�าหมดลุ+นรีเทิร,นรักกันเลยทีเดียว 

(บันเทิงไทยรัฐออนไลน, ๖ ก.ค. ๒๕๕๘) 
 
 
๑. ข�าวนี้เป5นข�าวประเภทใด 

ก.  ข�าวกีฬา     
ข.  ข�าวบันเทิง 
ค.  ข�าวการเมือง    
ง.  ข�าวอาชญากรรม 

 ๒. เหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึนเป5นข�าวเก่ียวกับอะไร 
 ก.  แตงโมฟEองร+องเรียกค�าเลี้ยงดูจากโตโน�ผู+เป5นสามี  
 ข.  แตงโมฟEองร+องค�าเสียหายจากเอมม่ีกรณีแย�งสามี 
 ค.  แตงโม กินยานอนหลับฆ�าตัวตายเพราะโตโน� บอกเลิกรัก 
 ง.   เอมมีฟEองร+องค�าเสียหายจากแตงโมกรณีโตโนเข+าใจผิด 
 
 
 



 
๓. แตงโมทําร+ายตัวเองโดยวิธีใด 
 ก.  กินยาเบ่ือหนูฆ�าตัวตาย   

ข.  ใช+ป]นยิงตัวตาย 
 ค.  ใช+มีดแทงตัวตาย    

ง.  กินยานอนหลับฆ�าตัวตาย 
๔. ข+อใดไมใชข+อสรุปของเหตุการณ,ในครั้งนี้ 
 ก.  โตโน�เลิกกับแตงโม  
        ข.  แตงโมเสียใจกินยานอนหลับฆ�าตัวตาย 

ค.  แตงโมกินยานอนหลับเพราะปOญหาชีวิตรุมเร+า 
ง.  เอมม่ีทะเลาะกับแตงโม 
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กรมการแพทย8จับมือหนวยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมทีมเฝiาระวังไวรัสเมอร8ส 
กรมการแพทย, จัดประชุมวิชาการสําหรับแพทย, พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย,จาก  

   โรงพยาบาลท่ัวประเทศ เพ่ือถ�ายทอดองค,ความรู+ แลกเปลี่ยนประสบการณ,ในการพัฒนาแนวทาง 
   การ   วินิจฉัย รักษาพยาบาล และควบคุมปEองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู+ป^วยสงสัย  
    MERS-CoV 
 นายแพทย,สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย, กล�าวภายหลังเป5นประธานเป[ดการ 
   ประชุมวิชาการ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาล  และการควบคุมปEองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  
   กรณีผู+ป^วยสงสัยโรค MERS-CoV ว�าจากสถานการณ,การระบาดของโรค MERS-CoV ในประเทศ 
    ตะวันออกกลางและสาธารณรัฐเกาหลี พบว�ามีแนวโน+มท่ีจะระบาดได+มากข้ึนเนื่องจากเป5นโรค 
    ท่ี แพร�กระจายทางละอองฝอย โอกาสการติดเชื้อและแพร�กระจายของโรคนี้เกิดได+กับผู+สัมผัสผู+ป^วย 
    ในทุกๆกลุ�ม เช�น ครอบครัว บุคลาการทางการแพทย, และสาธารณสุขผู+ป^วยท่ีรักษาอยู�ในห+อง 
    เดียวกันกับผู+ติดเชื้อเป5นต+น 

กระทรวงสาธารณสุขจึงได+มอบให+กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร,การแพทย, และกรมการ 
    แพทย, เป5นหน�วยงานหลักในการประสานความร�วมมือดูและ และปEองกัน ต้ังแต�การประเมิน 
 
 
 
 



 
 ความ เสี่ยง การเฝEาระวังและคัดกรอง  การสอบสวนและ ติดตามผู+ป^วยสงสัย ในส�วนกรมการแพทย,  
 รับผิดชอบด+านการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู+ป^วยและปEองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมท้ังจัด 
 ทีมแพทย,ผู+เชี่ยวชาญให+คําปรึกษาแก�แพทย, พยาบาล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 แพทย,หญิงนฤมล สวรรค,ปOญญาเลิศ นายแพทย,ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย, กล�าวว�า  
 ขอแนะนําประชาชนควรงดเดินทางไปยังประเทศท่ีมีการระบาดของโรค หากมีความจําเป5นต+องเดิน 
 ทางไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด ให+สวมหน+ากากอนามัยให+มิดชิด ล+างมือให+สะอาดทุกครั้งและเม่ือ 
 กลับมายังประเทศไทย ควรสังเกตความผิดปกติของร�างการภายใน ๑๔ วัน หากมีอาการไข+สูง 
 มากกว�า ๓๘ องศาเซลเซียส ปวดเม่ือยตามร�างกาย ไอ หอบ หายใจเร็ว อาจพบอาการของระบบ 
 ทางเดินอาหารร�วมด+วย เช�น คลื่นไส+ อาเจียน ถ�ายเหลว ให+รีบปรึกษาแพทย,และแจ+งประวัติการ 
 เดินทางแก�ทางแพทย,ท่ีรักษาว�าเดินทางกลับมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรค MERS-CoV  
 จะทําให+ได+รับการวินิจฉัยท่ีถูกต+อง และรวดเร็ว ปEองกันการแพร�กระจายของโรคได+ 

(มติชนรายวัน .ฉบับ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า  ๑๐) 
 
 
๕. ข+อใดคือการพาดหัวข�าวของข�าวนี้ 
        ก.  กรมการแพทย,จับมือหน�วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมทีมเฝEาระวังไวรัสเมอร,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 พบการแพร�เชื้อท่ีประเทศไหน 
 ก.  ญ่ีปุ^น – ไต+หวัน    
 ข.  จีน – ฮ�องกง 
 ค.  ตะวันออกกลาง -เกาหลีไต+   
 ง.  ญ่ีปุ^น – เกาหลีใต+ 
๗. ข+อใดไม�ใช�ประโยชน,หน+ากากอนามัย 
 ก.  กรองฝุ^นละออง    
 ข.  เพ่ือนําแฟชั่น 
 ค.  ปEองกันเชื้อโรค      
 ง.  ปEองกันมลภาวะเป5นพิษ 
   
 



 
๘. ข+อใดไมใชอาการของผู+ท่ีติดเชื้อ MERS-CoV 
  ก.  มีไข+สูงมากกว�า ๓๘ องศา    
  ข.  ปวดเม่ือยตามร�างกาย 
  ค.  คลื่นไส+  อาเจียน     
  ง.  ปวดหลังและไหล� 
๙. การระบาดของโรค MERS-CoV แพร�กระจายทางใดบ+าง 
  ก.  ทางละอองฝอย     
  ข.  ทางน้ําเหลือง 
  ค.  ทางกระแสเลือด     
  ง.   ทางกระแสโลหิต 
๑๐. หากมีความจําเป5นต+องเดินทางไปประเทศท่ีเสี่ยงต�อการระบาดของโรคต+องปฏิบัติตนอย�างไร 
  ก.  สวมหน+ากากอนามัยให+มิดชิด 
  ข.  แต�งกายให+มิดชิด 
  ค.  ไปแจ+งโรงพยาบาล 
          ง.  ไปแจ+งกรมควบคุมโรค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  



 
           แบบฝ�กที่  ๒.๓ 
 
         
 
   คําช้ีแจง  ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกต+องท่ีสุดเพียง 
                ข+อเดียว 
  
     อานขาวตอไปนี้แล3วตอบคําถามข3อ ท่ี ๑-๕  

 
หัวหน3า คสช.คาดวาจะเลือกตั้งได3ในป" ๒๕๕๘ 

หัวหน+า คสช.ได+แถลงความคืบหน+าแผนโรดแมปผ�านรายการคืนความสุขให+คนในชาติ 
       โดยระบุว�าขณะนี้ร�างรัฐธรรมนูญเสร็จแล+ว เตรียมนําข้ึนทูลเกล+าทูลกระหม�อมในเดือนกรกฎาคมนี้  
       จากนั้นจะสรรหาสภานติิบัญญัติฯ สภาปฏิรูปแห�งชาติ คาดใช+เวลา ๑ ป) และจะมีการเลือกต้ังได+ใน 
       ป) ๒๕๕๘ 

พล.อ.ประยุทธ, จันทร,โอชา หัวหน+าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือ คสช.เป[ดเผยว�า  
       การยกร�างรัฐธรรมนูฉบับชั่วคราวนั้นได+จัดทําเสร็จแล+ว ขณะนี้อยู�ระหว�างการพิจารณาโดย 
       ผู+ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และสัปดาห,หน+า คสช.จะพิจารณาว�าต+องแก+ไขอะไรเพ่ิมเติมหรือไม� 
       จากนั้นก็จะนําร�างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวข้ึนทูลเกล+าทูลกระหม�อมถวาย เพ่ือทรงลงพระ 
       ปรมาภิไธย ให+มีผลบังคับใช+ภายในเดือนกรกฎาคม ข้ันตอนต�อไปใช+ระยะเวลาอีกประมาณ  
       ๑ เดือน ในการจัดต้ังสภานิติบัญญัติแห�งชาติ และคณะรัฐมนตรีให+สามารถปฏิบัติหน+าท่ีได+ใน 
        เดือนกันยายน 

ส�วนสภาปฏิรูปแห�งชาติจะใช+การสรรหา เพ่ือให+ได+ผู+ทรงคุณวุฒิ และผู+มีประสบการณ, 
        จากทุกภาคส�วนจากทุกจังหวัด โดยใช+เวลาประมาณ ๒ เดือน นับแต�วันประกาศใช+รัฐธรรมนูญ 
        ฉบับชั่วคราว คาดว�าจะเริ่มปฏิบัติหน+าท่ีได+ในต+นเดือนตุลาคม โดยสภาปฏิรูปแห�งชาติจะจัดทํา 
        ข+อเสนอแนะต�อคณะกรรมาธิการร�างรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจัดทําร�างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร คาดว�าจะใช+ 
        ระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน นับจากวันประกาศใช+รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว คือเดือนกรกฎาคม 
        ๒๕๕๘ ระยะท่ี ๓ เม่ือรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมีผลบังคับใช+ก็จะใช+เวลาอีกประมาณ ๓ เดือน  ใน 
        การจัดการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงจะเกิดข้ึนในป) ๒๕๕๘ 

(ข�าวไทย พี.บี.เอส ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗) 
 
   ๑. ข+อใดกล�าวถึง “คสช.”  ได+ถูกต+อง 
  ก.  คสช.  ย�อมาจากคําว�า คณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
  ข.  คสช.  ย�อมาจากคําว�า คืนความสุขให+คนในชาติ 
  ค.  คสช.  ย�อมาจากคําว�า คณะสิทธิมนุษยชน 
  ง.  คสช.  ย�อมาจากคําว�า สภาปฏิรูปแห�งชาติ 



   
 
 ๒. ใครเป5นหัวหน+าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
  ก.  นางสาวยิ่งลักษณ,  ชินวัตร 
         ข.  นายสชุาติ  ธาดาดํารงเวช 
         ค.  นายอนุดิษย,  นาครทัพ 
         ง.  พล.อ. ประยุทธ,  จันทรโอชา 
๓. สภาปฏิรูปแห�งชาติยกร�างรัฐธรรมนูญฉบับใด 
         ก.  ฉบับชั่วคราว 
         ข.  ฉบับ คสช. 
         ค.  ฉบับถาวร 
         ง.  ฉบับปฏิรูป 
 ๔. สภาปฏิรูปแห�งชาติมีหน+าท่ีอะไร 
         ก.  ปฏิรูปรฐัธรรมนูญ 
         ข.  ยกร�างธรรมนูญฉบับชั่วคราว 
         ค.  ยกร�างธรรมนูญฉบับถาวร 
         ง.  ออกกฎหมาย 
๕. รายการคืนความสุขให+คนในชาติใครเป5นคนแถลงความคืบหน+าแผนโรดแมป 
         ก.  หัวหน+า คสช. 
         ข.  หวัหน+า ครม. 
         ค.  หวัหน+า  สปช. 
         ง.  หวัหน+า  ปปช. 
   
 
 
 
 

 



 
   อานขาวตอไปนี้แล3วตอบคําถามข3อ ท่ี ๖-๑๐ 
 

ช็อก! ๙ โรคใหมเกิดจากการสูบบุหรี่ 
นายแพทย,ใหญ�มะกันฟOนธง ๙ โรคใหม�เกิดจากการสูบบุหรี่ หรือได+รับควันบุหรี่จากผู+อ่ืน  

   ท้ังมะเร็ง มะเร็งลําไส+ วัณโรค เบาหวาน จอตาเสื่อม ฯลฯ ด+าน “หมอประกิต” ชี้ข+อสังเกตมะเร็งตับ 
   มะเร็งลําไส+เป5นโรคท่ีชายไทยป̂วยมาก คาดเป5นผลมาจากการสูบบุหรี่ในอดีตท่ีสูงถึง ๖๐% 

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค,เพ่ือการไม�สูบบุหรี่ กล�าวว�า นายแพทย,ใหญ� 
   กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา ประกาศว�าการสูบบุหรี่เป5นสาเหตุของมะเร็งปอดและโรคเรื้อรัง 
   อ่ืนๆ เป5นครั้งแรก เม่ือป) ๒๕๐๗ และหลังจากนั้นก็มีรายงานถึงโรคต�างๆ ท่ีมีหลักฐานแน�ชัดว�าเกิด 
   จากการสูบบุหรี่มาเป5นระยะๆ โดยป)นี้ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป) ได+มีรายงานของนายแพทย,ใหญ� 
   สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป5นฉบับล�าสุดรับรอง ๙ โรคใหม�ว�าเกิดจากการสูบบุหรี่หรือการได+รับควันบุหรี่ท่ี 
   ผู+อ่ืนสูบเป5นสาเหตุ ได+แก� ๑.มะเร็งตับ ๒.มะเร็งลําไส+ ๓.วัณโรค โดยมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดวัณโรค 
   เพ่ิมข้ึน มีโอกาสเสียชีวิตจากวัณโรคเพ่ิมข้ึน และทําให+วัณโรคกลับเป5นใหม�มากข้ึน ๔.เพ่ิมความเสี่ยง 
   ของการเกิดเบาหวานในผู+ใหญ� ๓๐-๔๐% เม่ือเทียบกับผู+ท่ีไม�สูบบุหรี่ ๕.จอตาเสื่อมโดยจะสัมพันธ,กับ 
   อายุท่ีเพ่ิมข้ึน ๖.เพดานปากแหว�งต้ังแต�เกิดในมารดาท่ีสูบบุหรี่ ๗.การต้ังครรภ,นอกดลูก  
   ๘.โรคข+อรูมาตอยด,และภาวะภูมิต+านทานร�างกายลดลง และ ๙.โรคเส+นเลือดสมองตีบหรือแตกจาก 
   การได+รับควันบุหรี่มือสอง “โดยรวมแล+วการสูบบุหรี่ทําให+เป5นมะเร็งถึง ๑๒ อวัยวะ และโรคอ่ืนๆ  
   อีก ๑๗ โรค ในขณะท่ีการได+รับควันบุหรี่ในคนท่ีไม�สูบบุหรี่ทําให+เกิดโรคได+สิบโรค ท้ังนี้ รายงานของ 
   นายแพทย,ใหญ�สหรัฐอเมริกามีความสําคัญโดยการเป5นท่ียอมรับของท่ัวโลกในการยืนยันถึงโรค 
   แต�ละชนิดท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ หรือการได+รับควันบุหรี่ในคนท่ีไม�ได+สูบบุหรี่” นพ.ประกิต กล�าว 
          นพ.ประกิต กล�าวอีกว�า รายงานฉบับปOจจุบันมีความสําคัญมากต�อประเทศไทยท่ีว�ามะเร็งตับ 
   และมะเร็งลําไส+ เป5นมะเร็งลําดับท่ีหนึ่ง และท่ีสามในชายไทย ในขณะท่ีวัณโรค และเบาหวานเป5นโรค 
   ท่ีคนไทยเป5นกันมากข้ึน สภาพการณ,ของโรคท่ีเป5นอยู� เป5นผลมาจากการใช+ยาสูบท่ีมีอัตราสูงมากของ 
   ชายไทยในอดีตท่ีสูงถึง ๖๐% เม่ือยี่สิบป)ก�อน และแม+ปOจจุบันอัตราก็ยังสูงท่ี ๔๐% งานควบคุมยาสูบ 
   ของประเทศไทยจึงยังต+องการความร�วมมือของทุกภาคส�วน ภายใต+การนําของรัฐบาลและทุกภาคส�วน  
   อย�างจริงจังต�อไป 

(ผู+จัดการออนไลน,  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๗  ) 
 

 



 
๖. โรคอะไรไม�ได+เกิดจากการสูบบุหรี่ 
 ก.  มะเร็งตับ  
 ข.  มะเร็งเต+านม 
 ค.  วัณโรค  
 ง.  มะเร็งลําไส+ 
๗. จากข�าวข+างต+นผู+หญิงมีครรภ,ท่ีไม�ยอมเลิกสูบบุหรี่จะทําให+ลูกเกิดมาเป5นอย�างไร 
 ก.  แขนขาลีบ 
 ข.  สมองฟ̂อ 
 ค.  ปากแหว�ง  เพดานโหว� 
 ง.  ลิ้นหัวใจรั่ว 
๘. โรคมะเร็งตับ และมะเร็งลําไส+ เป5นมะเร็งลําดับท่ีหนึ่ง มีสาเหตุมาจากอะไร 
        ก.  กินยาเป5นประจํา   
        ข.  ติดเหล+าจัด 
        ค.  สูบบุหรี่จัด    
        ง.  กินยาปริมาณมาก ๆ 
๙. ข+อความใดใช+ภาษาท่ีไมเปCนทางการ 
 ก.  ผู+หญิงมีครรภ,ยังสูบบุหรี่เสี่ยงบุตรพิการ 
 ข.  แพทย,ผู+เชี่ยวชาญกล�าวเตือนหญิงมีครรภ,ท่ียังไม�ยอมเลิกสูบบุหรี่ 

ค.  นักวิจัยนายแพทย,ใหญ�สหรัฐอเมริกา  
 ง.  และยังอาจมีความพิการอ่ืนตามมาอีกเป5นพรวน   
 ๑๐. ใจความสําคัญของข�าวนี้คืออะไร 
 ก.  ๙ โรคใหม�ว�าเกิดจากการสูบบุหรี่หรือการได+รับควันบุหรี่ท่ีผู+อ่ืนสูบ 
 ข.  แพทย,ผู+เชี่ยวชาญกล�าวเตือนหญิงมีครรภ,ท่ียังไม�ยอมเลิกสูบบุหรี่ 
 ค.  มารดาท่ีสูบบุหรี่  จะเสี่ยงต�อโรคเพดานโหว ถึงร+อยละ ๒๘ 
        ง.  ผู+หญิงบางคนเห็นการสูบบุหรี่จะทําให+เกิดลูกตัวเล็กและคลอดง�าย 
 

 
 



 
กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

       เร่ือง การอานจับใจความขาว    ช้ันมัธยมศึกษาป"ที่ ๒ 
      ช่ือ-นามสกุล................................................             เลขที่............... 
 
 
 
    คําช้ีแจง   ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท  (�)   ทับตัวเลือกท่ีเห็นว�าถูกต+องท่ีสุด 
                 เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคําตอบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข3อ ก ข ค ง 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     



แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่  ๒  เร่ืองการอานจับใจความขาว 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
   คําช้ีแจง  ให+นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกต+องท่ีสุดเพียงข+อเดียว  
   
   อ�านข�าวต�อไปนี้แล+วตอบคําถามข+อ ๑-๕ 
                         

                           ลาอดีตผัวยิงเมียโคมากลางห3าง 
   เม่ือเวลา ๑๖.๐๐ น. วันท่ี ๒๐ มิ.ย. พ.ต.อ.ปOญจพล ชํานาญหมอ ผกก.สภ.เมืองตรัง 

     เป[ดเผยกรณี น.ส.กรนันกัญญ, สมมี อายุ ๓๕ ป) พนักงานขายเครื่องสําอางในห+างบ๊ิกชี สาขาตรัง 
     เขตเทศบาลนครตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ถูกนายทะนงศักด์ิ วรรณวิชิต อายุ ๓๓ ป)  อดีตสามีใช+ป]น 
     ลูกซองสั้นยิงเข+าท่ีแขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะกําลังยืนขายของอยู�ในร+าน เม่ือช�วงบ�ายวันท่ี 
     ๑๙ มิ.ย. ท่ีผ�านมา ว�าตอนนี้การปลอดภัยแล+วผู+บาดเจ็บรักษาตัวอยู�ท่ีโรงพยาบาลศูนย,ตรัง ส�วน 
     นายทะนงศักด์ิ คนร+ายซ่ึงเป5นอดีตสามี ยังคงหลบหนีอยู� แนวทางการสืบสวนสอบสวนสาเหตุคดี 
     นี้น�าจะเกิดจากความหึงหวง เนื่องจากผู+รับบาดเจ็บกับผู+ก�อเหตุอยู�กินกันมานาน มีบุตรด+วยกัน  
     ๒ คน โดย ฝ^ายชายเคยเป5นพนักงานขายเครื่องใช+ไฟฟEาห+างเดียวกัน ท้ังคู�มีปากเสียงกันบ�อย  
     เลยตกลงกันว�า แยกกันอยู�สักพัก โดยฝ^ายชายได+ลาออกกลับไปอยู�ท่ีบ+าน จ.กาฬสินธุ,  และติดต�อ   
     กันตามปกติ แต�ระยะหลังผู+บาดเจ็บได+ประชุม สัมมนาบ�อยครั้ง ฝ^ายชายติดต�อทางโทรศัพท,ไม�ค�อย 
     ได+ เลยไม�ไว+วางใจ เกรงว�าฝ^ายหญิงจะมีคนอ่ืน ทําให+มีปากเสียงกันบ�อยและหนักข้ึน จนมาก�อเหตุ 
     ดังกล�าว อย�างไรก็ตามตํารวจทํางานอย�างเต็มท่ี เร�งไล�ล�านายทะนงศักด์ิ เพราะถือเป5นคดีอุกฉกรรจ, 
     สะเทือนขวัญ คาดว�าจะได+ตัวเร็วๆนี้ 

ด+าน น.ส.ยุภาพร หนูอักษร อายุ ๓๕ ป) หัวหน+างานของ น.ส.กรนันกัญญ, กล�าวว�ารู+สึกตก 
     ใจมากต�อเหตุการณ,ท่ีเกิดข้ึน ส�วนตัวรับรู+เรื่องราวท้ังสองคนมาโดยตลอดว�ามีเรื่องระหองระแหงกัน 
     มานาน เนื่องจากนายทะนงศักด์ิ มีนิสัยข้ีหึงมาก เคยมีเรื่องทะเลาะกันเป5นประจํา แต�ทางบริษัท 
     ไม�ได+สนใจหรือติดใจอะไร เนื่องจาก น.ส.กรนันกัญญ, เป5นคนดี ต้ังใจทํางาน ไม�เอาปOญหาทาง 
     ครอบครัวมาเป5นปOญหาในท่ีทํางาน อย�างไรก็ตามหาก น.ส.กรนันกัญญ,หายดีก็จะกลับมาทํางาน 
     ตามปกติ ทางบริษัทจะดูแลรับผิดชอบค�าใช+จ�ายในการรักษาตัว แต�อยากวอนให+เจ+าหน+าท่ีตํารวจเร�ง 
     ติดตามจับตัวคนร+ายให+ได+โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือความปลอดภัยของตัว น.ส.กรนันกัญญ, เพราะเกรงว�า 
     เหตุร+ายอาจเกิดข้ึนซํ้าอีก 

(เดลินิวส, .ฉบับ วันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หน+า ๘) 



 
 
๑. ข�าวข+างต+นเป5นข�าวประเภทใด 
       ก.  ข�าวการศึกษา 
       ข. ข�างเศรษฐกิจ 
       ค.  ข�าวการเมือง 
       ง.  ข�าวอาชญากรรม 
๒. เหตุการณ,ครั้งนี้เกิดข้ึนท่ีใด 
       ก.  บริเวณห+องพัก 
        ข.  บริเวณหน+าร+าน 
        ค.  บริเวณขายของในร+าน 
        ง.  บริเวณข+างๆร+าน 
๓. อาวุธท่ีนายทะนงศักด์ิใช+ทําร+าย น.ส. กรนันกัญญ, คืออาวุธชนิดใด 
        ก.  ป]น 
        ข.  จอบ 
        ค.  มีดปลายแหลม 
        ง.  ท�อนเหล็ก 
๔. นักเรียนคิดว�าอะไรคือสาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีทําให+เกิดเหตุการณ,เช�นนี้ 
        ก.  น.ส. กรนันกัญญ,เป5นคนหลายใจ 
        ข.   นายทะนงศักด์ิหึงหวงอดีตภรรยา 
        ค.  น.ส. ยุภาพรสั่งฆ�า 
        ง.  นายทะนงศักด,ทะเลาะกับเจ+าของร+าน 
๕. ใจความสําคัญของข�าวนี้นี้คืออะไร  
          ก.  น.ส. ยุภาพรสั่งฆ�าอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าท่ีแขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะ 
                กําลังยืนขายของอยู�ในร+าน 
        ข.  นายทะนงศักด์ิหึงหวงอดีตภรรยาใช+ป]นลูกซองสั้นยิงเข+าท่ีแขน และขา บาดเจ็บสาหัสขณะ 
                กําลังยืนขายของอยู�ในร+าน 
        ค.  เจ+าหน+าท่ีตํารวจดําเนินคดีกับน.ส. กรนันกัญญ,เพราะทะเลาะกับนายทะนงศักด์ิ 
        ง.  น.ส. กรนันกัญญ,ขอเลิกกับนายทะนงศักด์ิ 
 
 
 



 
 ๖. ข�าวหนักจะพบมากในหนังสือพิมพ,ชนิดใด 
 ก.  เดลินิวส,     

ข.  ไทยรัฐ 
 ค.  มติชน     

ง.  ข�าวสด 
 ๗. ในการอ�านข�าวควรพิจารณาตามองค,ประกอบใดเป5นอันดับแรก 

ก.  การพาดหัวข�าว    
ข.  ความนํา 
ค.  วรรคนํา     
ง.  เนื้อข�าว 

 ๘. “เป5นรายละเอียดของเหตุการณ,หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน เพ่ือขยายใจความสําคัญของข�าว” 
       จากข+อความข+างต+นนี้เป5นโครงสร+างส�วนใดของข�าว 
 ก.  เนื้อข�าว    

ข.  การพาดหัวข�าว 
ค.  การพาดหัวข�าวรอง  
ง.  ความนําหรือวรรคนํา 

 ๙. หนังสือพิมพ,ข+อใดท่ีเป5นหนังสือพิมพ,เพ�งปริมาณหรือประชานิยม 
 ก.  มติชน    

ข.  สยามรัฐ 
 ค.  ไทยรัฐ    

ง.  ฐานเศรษฐกิจ 
 ๑๐. ข+อใดไมใชข+อบกพร�องในการใช+สํานวนภาษาในการเขียนข�าว 
 ก.  การวางส�วนขยายไม�ถูกต+อง   

ข.  การใช+คําย�อ 
 ค.  การใช+คําแสลง 
 ง.  การใช+ข+อความยาวเกินไป 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
ชุดที่ ๒  เร่ือง การอานจับใจความขาว 

 

 

 
 
 
 
 

 

ข3อท่ี คําตอบ 
๑ ก 
๒ ค 
๓ ก 
๔ ค 
๕ ง 
๖ ง 
๗ ก 
๘ ค 
๙ ข 
๑๐ ข 



 

 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เฉลยแบบฝ�กที่  ๒.๑ 
ชุดที่ ๒  เร่ือง การอานจับใจความขาว 

 
 
 
 

ข3อท่ี คําตอบ 
๑ ค 
๒ ก 
๓ ง 
๔ ง 
๕ ก 
๖ ก 
๗ ง 
๘ ค 
๙ ข 
๑๐ ข 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เฉลยแบบฝ�กท่ี  ๒.๒ 
ชุดท่ี ๒  เรื่อง การอานจับใจความขาว 

 
 

 
 
 

 
 

ข3อท่ี คําตอบ 
๑ ข 
๒ ค 
๓ ง 
๔ ง 
๕ ก 
๖ ค 
๗ ข 
๘ ง 
๙ ก 
๑๐ ก 



 

 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เฉลยแบบฝ�กที่  ๒.๓ 
ชุดที่ ๒  เร่ือง การอานจับใจความขาว 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ข3อท่ี คําตอบ 
๑ ค 
๒ ง 
๓ ก 
๔ ข 
๕ ก 
๖ ข 
๗ ค 
๘ ค 
๙ ง 
๑๐ ก 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
      เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

     ชุดที่ ๒  เร่ือง การอานจับใจความขาว 

 

 

 

ข3อท่ี คําตอบ 
๑ ง 
๒ ค 
๓ ก 
๔ ข 
๕ ข 
๖ ค 
๗ ก 
๘ ก 
๙ ค 
๑๐ ง 
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