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ค าน า 
 

การอ่านคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานสําคัญการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรอง  มองเห็นการณ์ไกล นําความรู้ไปใช้ใน 
การเผชิญสถานการณ์ได้และรู้จักนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งด้านการศึกษา  
การประกอบอาชีพ เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคนให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา โดยสะสม
ความรู้ที่เป็นประโยชน์การอ่าน เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ 
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราชการ ๒๕๕๑  

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาไทย จัดทําข้ึน เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมประสบการณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA ชุดน้ีมีทั้งหมด ๙ เล่ม ดังนี ้
  ชุดที่ ๑ คิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ PISA 

ชุดที่ ๒ พิจารณาภาษาข้อความ 
ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะหเ์จาะข่าว 
ชุดที่ ๔ พินิจเรื่องราวสารคด ี
ชุดที่ ๕ มีความรู้ดูโฆษณาเป็น 
ชุดที่ ๖ บอกประโยชน์เด่นของเพลงไทย 
ชุดที่ ๗ เห็นคุณค่าในบทร้อยกรอง 
ชุดที่ ๘ เรียนรู้ให้คล่องนทิานพื้นบ้าน 
ชุดที่ ๙ คิดเก่งเขียนงานจากบทความ 

ในการจัดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะข่าว ผู้จัดทํามีความคาดหวังให้
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA ชุดน้ีเสริมสร้างให้เกิดการกระตุ้น 
เพิ่มความเร้าใจแก่นักเรียนให้มีความสนใจต่อการเรียนรู้ การฝึกและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย
ยิ่งขึ้น 
 ขอขอบพระคุณนายกิตติชัย การโสภา ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร และ 
ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ให้คําปรึกษา แนะนํา เอื้ออํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนผลงานสําเร็จลุล่วง
ด้วยดี ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถนําไปบูรณาการ 
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้เป็นอย่างดีย่ิง 

  นันทนา  ไชยแสง 
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 เอกสารแบบฝกึทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สบืค้นวิเคราะห์เจาะข่าว เลม่นี้ใช้ประกอบ                      
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกุดสะเทียน
วิทยาคาร อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ๑. นักเรียนอ่านคําช้ีแจงการใช้แบบฝกึทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ         
ตามแนว PISA และทักษะให้เข้าใจ 
 ๒. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด ขอบข่ายของเนื้อหา สาระสําคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
 ๓. นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรูพ้ืน้ฐาน 
 ๔. นักเรียนศึกษาเนือ้หาโดยละเอียดทลีะเรื่องตามลําดับและทําแบบฝึกทักษะ 
 ๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าหลงัเรียน 
 
 
 
  
 ๑. นักเรียนต้องได้คะแนนประเมินตนเองหลงัเรียนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๒. ถ้าไม่คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ให้กลบัไปทบทวนความรู้เพิ่มเติม จนกว่าจะได้คะแนน      
ไม่ต่ําร้อยละ ๘๐ 
 ๓. นักเรียนต้องได้คะแนนแบบฝึกทกัษะชุดที่ ๑ แบบฝกึทักษะชุดที่ ๒ แบบฝึกทกัษะชุดที่ ๓                    
แบบฝกึทักษะชุดที่ ๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจงเก่ียวกับแบบฝึกทักษะ 

 เกณฑก์ารผ่านการประเมิน 
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เอกสารแบบฝกึทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะข่าว เลม่นี้ใช้ประกอบ                       
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกุดสะเทียน
วิทยาคาร อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ๑. ครูเตรียมและศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนสื่อความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓  
สืบค้นวิเคราะหเ์จาะข่าว ก่อนทีจ่ะให้นักเรียนไดป้ฎิบัติกจิกรรม 

๒. ครูแจกแบบฝกึทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะข่าว  
 ๓. ครูช้ีแจงการใช้แบบฝกึทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA     
ให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัต ิ
 ๔. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่ดูว่านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนอ้ยเพียงใด 
 ๕. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ในแบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
ตามแนว PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะหเ์จาะข่าว  
แล้วปฏิบัติตามแบบฝกึทักษะชุดที่ ๑ แบบฝึกทกัษะชุดที่ ๒ แบบฝกึทักษะชุดที่ ๓ แบบฝึกทักษะชุดที่ ๔
เพื่อให้นกัเรียนได้ทบทวนและเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้อง 
 ๖. ตระหนักอยู่เสมอว่าในการทํากจิกรรมควรให้นักเรียนมสีว่นร่วมมากทีสุ่ด เช่น การมสี่วน
ร่วมในการทํากิจกรรรม การตรวจแบบฝึกด้วยตนเอง การเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อน 
 ๗. ครูให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เพือ่ดูว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลงัเรียน    
มากน้อยเพียงใด 
 ๘. ครูสังเกตพฤติกรรม สมรรถนะหลกัของนักรียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์                        
แล้วบันทึกผล ตลอดจนการบันทึกคะแนนการเปรียบเทยีบพัฒนาการของตนเอง 
 ๙. ครูตรวจผลงานนักเรียนและแบบทดสอบ บันทึกผลลงในใบเกบ็คะแนน 
 ๑๐. ครูแจ้งคะแนนให้นกัเรียนทราบและชมเชยนักเรียนพรอ้มให้คําปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจงส าหรับครู 
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เอกสารแบบฝกึทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะข่าว เลม่นี้ใช้ประกอบ                              
การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนกุดสะเทียน
วิทยาคาร อําเภอศรีบญุเรือง จงัหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 
โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ๑. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๒. อ่านคําช้ีแจงการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISA 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะข่าว ให้เข้าใจ 
ตามขั้นตอน 

๓. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะข่าว เพื่อประเมินพื้นฐานของ
นักเรียนจํานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลา ๑๐ นาที 
 ๔. ศึกษากรอบเนื้อหาอย่างละเอียดของ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะข่าว ทําความเข้าใจแล้ว
ทําแบบฝึกทีก่ําหนดให ้
 ๕. ทําแบบฝึกทักษะชุดที่ ๑ แบบฝึกทักษะชุดที่ ๒ แบบฝึกทักษะชุดที่ ๓ แบบฝกึทักษะชุดที่ ๔
จนครบทุกกจิกรรมตามลําดับ 
 ๖. ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลา ๑๐ นาที เพื่อประเมินความก้าวหน้า 
ของตนเอง 
 ๗. ตรวจคําตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน/แบบฝึกทกัษะ/แบบทดสอบหลงัเรียน จากเฉลยที่อยู่
หลงัภาคผนวก 
 ๘. ในการศึกษาและทํากิจกรรมให้นักเรียนทําด้วยความตั้งใจและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง    
โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน ให้นกัเรียนใช้เวลาในการศึกษาให้เหมาะสมและตรงต่อเวลา 
 ๙. สรุปผลคะแนนที่ได้ลงในกระดาษคําตอบเพื่อทราบผลการเรียนและการพฒันาของตนเอง 
และหวังว่าแบบฝกึทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ความ ตามแนว PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๓ สืบค้นวิเคราะหเ์จาะข่าว นี้คงเป็นประโยชน์สําหรบันักเรียน
และครู สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกจิกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แกผู่้เรียนในโอกาส
ต่อไป 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
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ในยุคของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมกีารแข่งขันในการนําเสนอข่าวของสื่อในแขนงต่างๆ ที่ต้องการให้
ข่าวที่นําเสนอได้รบัความสนใจจากผู้บริโภคข่าว ทําให้การนาํเสนอข้อมูล ข่าวสารบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจรงิ ดังนั้นนักเรียนต้องรูจ้ักเลือกรบัข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ  
ข้อเท็จจรงิ สรุปความ เพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถนาํผลจากการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ                   
เขียนสื่อความ ตามแนว PISA ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
 
   มาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวชี้วัด 
  
 
 สาระที่ ๑ การอ่าน  
 

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือ่นําไปใช้ 
ตัดสินใจ แก้ปญัหาในการดําเนินชีวิตและมีนสิัยรกัการอ่าน 
 

ตัวชี้วัด  
ท ๑.๑ ม.๓/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสม 

กับเรื่องที่อ่าน   
ท ๑.๑ ม.๓/๒ ระบุความแตกต่างของคําที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 
ท ๑.๑ ม.๓/๓  ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของข้อมลูทีส่นับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 

 ท ๑.๑ ม.๓/๔ อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  
บันทึก ย่อความและรายงาน 

 ท ๑.๑ ม.๓/๕ วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ 
   เพื่อใหผู้้อ่านเข้าใจได้ดีข้ึน  
 ท ๑.๑ ม.๓/๖ ประเมินความถูกต้องของข้อมลู ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน  
 ท ๑.๑ ม.๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตสุมผล การลําดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง   
 ท ๑.๑ ม.๓/๘ วิเคราะหเ์พื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   
 ท ๑.๑ ม.๓/๙ ตีความและประเมินคุณค่า และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอยา่งหลากหลาย 
   เพื่อนําไปใช้แก้ปญัหา ในชีวิต 

ท ๑.๑ ม.๓/๑๐  มีมารยาทในการอ่าน  
 
 

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด (Concept) 
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สาระที่ ๒ การเขียน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ 

เขียนเรื่องราวในรปูแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมลูสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ         
 

ตัวชี้วัด  
 

ท ๒.๑ ม.๓/๒ เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคําได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
ท ๒.๑ ม.๓/๔ เขียนย่อความ 
ท ๒.๑ ม.๓/๖ เขียนอธิบาย ช้ีแจง แสดงความคิดเห็นและโต้แยง้อย่างมีเหตุผล 
ท ๒.๑ ม.๓/๗ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง  

ในเรื่องต่างๆ  
ท ๒.๑ ม.๓/๑๐ มีมารยาทในการเขียน 

 
   จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

 

 
๑. ด้านความรู้ (K-Knowledge) 

๑.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจลักษณะของข่าว 
๑.๒ บอกความสําคัญของข่าวได้ 
๑.๓ สรปุประเด็นสําคัญของข่าวได้ 
๑.๔ แสดงความคิดเห็นจาการอ่านข่าวได้ 

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P-Process)  
๒.๑ นักเรียนร่วมกันสรปุความรู้ที่ได้จากการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  

ตามแนว PISA 
๒.๒ นักเรียนตอบคําถามตามแนว PISA จากข้อความที่อ่านได ้

๓. ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A-Attitude) 
๓.๑ นักเรียนมีมารยาทในการอ่านและมมีารยาทในการเขียนสามารถปฏิบัติตนในการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนว PISAได ้
 ๔. เจตคต ิ
 ๔.๑ มารยาทในการอ่าน 
 ๔.๒ มารยาทในการเขียน 
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 ๕. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร 
 ๕.๒ ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห ์
- ทักษะการรวบรวมข้อมลู      
- ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

๕.๓ ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัต ิ
- ทักษะทางภาษา 

๕.๔ ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
 ๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๖.๑ ซื่อสัตย์สุจริต  
๖.๒ ใฝ่เรียนรู ้ 
๖.๓ มุ่งมั่นในการทํางาน  
๖.๔ รักความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครบั น้องๆ พี่ขอแนะนําตัวเองนะครบัพีล่ายแคนกับพีเ่พลงพิณ        
วันนี้เราสองคนจะพาน้องๆ มาเรียนภาษาไทยครบั หลงัจากที่น้องๆ           

ศึกษาคําช้ีแจง รายละเอียดเกี่ยวกบัแบบฝึกทักษะ  
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ไปศึกษาเกี่ยวกับ  
 

แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
ตามแนว PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ “ชุดท่ี ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะขา่ว” 
เรามาเริม่ที่แบบทดสอบก่อนเรียนกันนะครับ 

 เริมกันเลยครับน้องๆ 
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ค าช้ีแจง 
๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
๒. กําหนดเวลาทําแบบทดสอบ ๕ นาที 
๓. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

 
 

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ ๑-๗ 
 

เด็กไทยอันตรายแน่โพลล์ช้ีไม่รู้เรื่องเอดส์ 
 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ  นี้ องค์การยูนิเซฟได้เปิดเผยรายงานวิจัยเรื่อง “เสียงของเดก็
และวัยรุ่นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกแปซฟิิก” โดยคณะผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตด้านต่างๆ  จากเด็กและวัยรุ่นอายุ ๙-๑๗ ป ีใน ๑๗ ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย จํานวน ๑ หมื่นคน 
ซึ่งในจํานวนน้ีรอ้ยละ ๖๐ ของเด็กทีม่ีอายุระหว่าง ๙-๑๓ ปีและร้อยละ ๒๕ ของเดก็อายุ ๑๔-๑๗ ปี  
หรือกลุ่มวัยรุ่นบอกว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เลยหรืออย่างมากกเ็คยได้ยินเพียงช่ือเท่านั้น                      
ซึ่งถ้าหากแยกเฉพาะกลุ่มเด็กในเมืองไทย จะมีถึงร้อยละ ๒๓-๓๖ เลยทีเดียวโดยกลุ่มวันรุ่นมีเพียง                   
ร้อยละ ๒๔ เท่านั้นทีรู่้จักถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตามร้อยละ ๖๘ ของกลุ่มวัยรุ่นน้ีรู้ดีว่าโรคเอดสเ์กิด
จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน 
 น.ส.มะแฮร์ คาน ผอ.องค์การยูนิเซฟประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่า                 
ผลการสํารวจครั้งนี้เป็นการเตือนรัฐบาลและสงัคมในภูมิภาคนี้ให้ตระหนกัถึงความสําคัญในการศึกษา
แก่เด็กๆ  เพราะโรคเอดส์เป็นโรคที่ไมม่ีพรมแดน และถ้าไมอ่ยากให้ภูมิภาคนี้มีปัญหาโรคเอดส์แพร่
ระบาดอย่างหนัก เหมอืนแอฟรกิารก็ตอ้งรีบลงมอืแก้ไขปัญหาเรง่ด่วน 
 

(ที่มา: โจ. สืบค้นเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.watkoh.com/forum/index.php) 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่ ๓ สืบคน้วิเคราะหเ์จาะข่าว 
 



                                                                                                                                      ๑๑

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
๑. แนวความคิดที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอคืออะไร  
  ก.  ปัญหาโรคเอดส ์

  ข.  โรคเอดส์ในภูมิภาคเอเซีย 
  ค.  การศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในช้ันเรียน 
  ง.  โรคเอดส์เป็นโรคที่ไมม่ีพรมแดนเกิดข้ึนได้ทุกภูมิภาค  
 ๒. น.ส.มะแฮร์ คาน มีความคิดอย่างไรในข่าวนี้  

  ก.  การให้การศึกษาแก่เด็กและวัยรุ่นจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์  
  ข.  คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเป็นเรือ่งน่าเป็นห่วง  
  ค.  เด็กวัยรุ่นไม่รู้จกัการป้องกันโรคเอดสจ์ากการมเีพศสมัพนัธ์  
  ง.  โรคเอดส์เป็นโรคที่ยากต่อการควบคุม  
 ๓. ข้อใดอนุมานไม่ได้จากการอ่านข่าวข้างต้น  

  ก.  ทวีปแอฟริกามีผูเ้ป็นเอดสม์ากทีสุ่ดในโลก  
  ข.  วันรุ่นไทยส่วนมากไม่มีความรูเ้รื่องเอดส์  
  ค.  การศึกษาทําให้การระบาดของโรคเอดสล์ดลง  
  ง.  วัยรุ่นไทยส่วนใหญรู่้ว่าโรคเอดสเ์กิดจากการไมป่้องกันเมือ่มีเพศสัมพันธ์  
 ๔. เมื่อวัยรุ่นได้อ่านข่าวนี้จะเกิดผลดีแก่ตนเองอย่างไร   

  ก.  รู้ถึงความเป็นห่วงของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กในเรื่องการป้องกนัโรคเอดส์  
  ข.  ตระหนักและตื่นตัวทีจ่ะไม่ทําให้ตนเองเสี่ยงที่จะเป็นโรคเออดส์  
  ค.  รู้ผลวิจัยเกี่ยวกับเรือ่งโรคเอดส์ในเมอืงไทย  
  ง.  รู้ข้อปฎิบัติทีจ่ะทําให้ไม่เป็นเอดส์  
 ๕. ปัญหาสําคัญในข่าวข้างต้นคืออะไร   

  ก.  ปัญหาการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส ์
  ข.  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส ์
  ค.  ปัญหาการควบคุมโรคเอดส ์
  ง.  ปัญหาการละเลยเรื่องโรคเอดส ์
 ๖. ข่าวข้างต้นเป็นประเภทใด  

  ก.  ข่าวการเมือง 
  ข.  ข่าวเศรษกิจ 
  ค.  ข่าวสังคม 
  ง.  ข่าวธุรกิจ 
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 ๗. ข่าวนี้ต้องการสื่อสารถึงใครมากที่สุด  
  ก.  รัฐบาลและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  

  ข.  ผู้ปกครองเด็กวัยรุ่น 
  ค.  ผู้อ่านทั่วไปในประเทศไทย 
  ง.  นักการศึกษาของแต่ละประเทศ 
 อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ ๘-๑๐ 

วางระเบิดรถเก่งป้ายแดง นศ.ศิลปากรไร้คนเจ็บ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตํารวจวิทยาการตรวจสอบรถยนต์ป้ายแดงทะเบียน ศ ๗๙๓๐ 

กรุงเทพมหานคร หลงัถูกคนร้ายลอบวางระเบิดขณะนําไปจอดไว้ภายในซอยซักพระ ๑๖ เขตตลิง่ชัน 
ทําให้กันชนหลังพงัเสียหาย นอกจากนี้แรงระเบิดยังทําให้กระจกช้ันลอยและกันสาดอาคารพาณิชย์          
๔ ช้ันครึ่ง ๕ คูหา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตจําหน่ายอปุกรณ์และแว่นตาว่ายน้ํา ซึ่งอยู่ระหว่างตกแต่งยังไมเ่ปิด
ให้บรกิารพงัเสียหายด้วย จากการสอบสวนนายวรกร เทพาสิตธนา เจ้าของรถซึ่งเป็นนักศกึษาช้ันปีที่ ๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน ทราบว่ามาส่งเพื่อนภายในซอย โดยจอดรถไว้บรเิวณเกิดเหตุต่ังแตเ่วลา
ประมาณ ๒๑.๐๐น. จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกดิเสียงดงัข้ึน จึงออกมาดูพบรถถูกระเบิด
เสียหายเบือ้งต้น ตํารวจคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ เนือ่งจาก
เจ้าของรถให้การว่าไม่เคยมเีรื่องกบัใคร พร้อมทั้งประสานขอกล้องวงจรปิดบริษัทอยู่ใกลเ้คียงบรเิวณ
เกิดเหตุ มาตรวจสอบ แต่ภาพไม่ชัดเจนเนื่องจากเจ้าของอาคารนําถุงพลาสติกไปคลุมกล้องไว้ เนื่องจาก
ช่วงเย็นเกิดฝนตก 
(ที่มา: สืบค้นเมือ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘, จากhttp://www.dailynews.co.th//Content/education) 

๘. จากข่าวข้างต้น ข้อใดเป็นข้อเทจ็จริง  
  ก.  เจ้าของรถที่ระเบิดอาจมปีัญหาส่วนตัวกับผู้อื่น 

  ข.  ระเบิดทีร่ะเบิดรถยนต์น่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่อง 
  ค.  เกิดเหตุระเบิดรถยนต์ป้ายแดงที่เขตตลิง่ชัน กทม. 
  ง.  อาคารพาณิชย์ใกล้เคียงกับรถที่ระเบิดพังเสียหายยับเยิน 

๙.  นักเรียนคิดอย่างไรกับข่าวนี้  
  ก.  เป็นนักศึกษาไม่ควรกลับบ้านดึก 

  ข.  เป็นนักศึกษาไม่ควรมีรถป้ายแดง 
  ค.  มีเหตุระเบิดเกิดข้ึนในชุมชนเป็นเรื่องน่ากลัว 
  ง.   ควรดูแลกล้องวงจรปิดไม่ใหเ้ปียกฝนจนเสียหาย 
 ๑๐.  ถ้าเจ้าของอาคารไม่นําพลาสตกิไปคลมุกลอ้งวงจรปิด จะเกิดเหตกุารณ์ใด  

  ก.  อาจจะมองเห็นตัวผู้วางระเบิด 
  ข.  กล้องคงเปียกน้ําใช้การไม่ได้ 
  ค.  คนร้ายอาจจะไม่กล้าวางระเบิด 
  ง.  ความรุ่นแรงของระเบิดจะน้อยลง 
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ข้อ ก ข ค ง 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     
๑๐     

สรปุคะแนน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 
รวม ๑๐ คะแนน 

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

 
 
 
 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ช่ือ-สกลุ...................................ช้ัน...............................เลขที่.................. 

ชุดที่ ๓ สืบคน้วิเคราะหเ์จาะข่าว 
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ใบความรู้ที่ ๑ การอ่านคดิวิเคราะห์ และเขียนสือ่ความข่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครบัน้องๆ พี่ช่ือพี่ลายแคนนะครบั  วันน้ีพี่จะพาน้องๆ  
มาเรียนรู้“ชุดท่ี ๓ สืบค้นวิเคราะห์เจาะขา่ว” 

พร้อมกันแล้วใช่ไหม...ไปกันเลยครบัทุกคน 
 

ความหมายของข่าว 

 ข่าว คือ การรายงานข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน รวมถึงการรายงาน ความคิดเห็น
ของบุคคลสําคัญโดยเรื่องราว ที่นํามารายงานนั้นจะเป็นเรือ่งราวที่น่าสนใจมีความสําคัญ และ 
มีผลกระทบตอ่ผู้คนจํานวนมาก 
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 ๑.  ความสดใหม่ (Timeliness) หรือ ความรวดเร็ว (Immediacy)  
 หมายถึง การที่เหตุการณ์นั้นๆ  เพิ่งเกิดข้ึน หรือ เพิ่งเกิดข้ึน หรือเพิ่งถูกค้นพบแล้ว
ได้รับการรายงานอย่าง รวดเร็วทันทีทันใด หากข้อมูลยิง่สดใหม่และรวดเร็ว ก็ยิ่งทําให้
ประชาชนสนใจมากขึ้น 

 ระดับของข่าว 
 ระดับของข่าวโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี ้
 ๑. ข่าวหนัก คือ ข่าวที่มีเนื้อหาสาระหนักสมองและมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับ  
คนส่วนใหญ ่เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจและสังคม ข่าวการศึกษา ข่าวแรงงาน ฯลฯ  
จะพบได้มากในหนังสือพมิพ์ทกุประเภทคุณภาพ เช่น หนังสอืพิมพส์ยามรฐั มติชน ฯลฯ 
 ๒. ข่าวเบา คือ ข่าวที่มีเนื้อหาสาระเบาสมองมุง่ให้ความตื่นเต้นเพลิดเพลินแก่
ผู้อ่านมากกว่าอย่างอื่น แม้จะมีความสําคัญและผลกระทบตอ่วิธีชีวิตของคนส่วนใหญ่น้อย
กว่าข่าวหนัก แต่ชาวบ้านทั่วไปจะให้ความสนใจมากกว่า เช่น ข่าวอาชญากรรม  
ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวกีฬาและข่าวสุขภาพ ฯลฯ 

 องค์ประกอบของข่าว 
 โดยเหตุที่ในแตล่ะวันมีเหตุการณ์เกิดข้ึนมากมาย ผู้นําเสนอข่าวจึงจําเป็นต้อง
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะการณ์ที่มีองค์ประกอบของความเปน็ข่าว แล้วจึงรายงานใหผู้้อ่าน
รับทราบโดยองค์ประกอบ ทีส่ําคัญของเหตุการณ์ที่จะเป็นข่าว มีดังนี้ 
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 ๒. ปุถุชนสนใจ (Human Interest) 
 หมายถึง การที่เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนน้ันทําให้ผูอ้่านสนใจเป็นอย่างมาก จนเกิด
ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ไปตามเหตุการณ์ หรอืเกิดความรูส้ึกร่วมกับบุคคลทีป่ระสบกับ
เหตุการณ์นั้นๆ  ไปด้วย เหตุการณ์ใดทําให้ผู้อ่านสนใจได้มาก เหตุการณ์นั้นก็จะมีคุณค่า 
ด้านความเป็นข่าวมากขึ้นตามไปด้วย 

 ๓. ความใกล้ชิด (Proximity of Nearness) 
 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูลข่าวสารกบัผูท้ี่รบัรูเ้รื่องราวทั้งความสัมพันธ์ 
ทางร่างกายจิตใจ โดยปรกติผู้คนทั่วไปมักสนใจเหตุการณ์ที่เป็นเรือ่งราว ใกล้ตัว เช่นเรื่องราว
ของตนเอง ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนฝงูมากกว่าเรื่องราวทีเ่กิดข้ึนกับบุคคลที่ตนเองไมรู่้จัก 

 ๔. ความมีชื่อเสียง หรือความส าคัญ (Prominence) 
 หมายถึง การที่เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนและมีการรายงานเรือ่งราวไปก่อนหน้านั้นแล้ว            
แต่ผู้นําเสนอยังไมส่ามารถยุติการรายงานลงได้ เพราะเป็นเหตุการณ์ทีม่ีเบื้องหลงัซบัซ้อน หรือ 
มีความจรงิที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างแจม่ชัด เช่น การรายงานความคืบหน้าในคดีมาตกรรมปริศนา 
เป็นต้น 
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โครงสร้างของข่าว 
 โครงสร้างของข่าว หมายถึง ส่วนต่างๆ  ที่นํามาประกอบกนัเป็นข่าว แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน 
ได้แก่ 
 ๑. พาดหัวข่าวหรือหัวเรื่อง (Headline) 
 คือ ส่วนที่ใช้ดึงดูดความสนใจ และแจง้ใหผู้้อ่านทราบถงึประเด็นสําคัญของข่าว
ตามปกติพาดหัวข่าวจะใช้ภาษาที่สั้นกระชับ สามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างรวดเร็ว หากผู้อ่าน
สนใจเหตุการณ์นั้นก็จะติดตามไปอ่านติดตามไปอ่านรายละเอียดต่อไป 

๒. ส่วนความน า (Lead) คือ ส่วนสําคัญที่สุดของข่าว เพราะเป็นส่วนที่สรุปให้ผูอ้่าน
ทราบว่า   มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบ้าง เนื้อหาในส่วนน้ีจะตอบคําถามที่ผูอ้่านอยากรู้ โดยใช้
หลัก ๕W+๑H คือ ใคร (Who) ทําอะไร (What)ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) ทําไม 
(Why) และอย่างไร (Wow) โดยอาจตอบครบทุกคนประเดน็ หรือเลือกตอบเฉพาะบางประเด็น
ที่มีความสําคัญและคาดว่าผู้อ่านอยากรู้มากที่สุดก็ได้ 
 

๓. ส่วนเชื่อม (Neck) คือ ส่วนที่ช่วยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความนําและ 
เนื้อหาข่าว โดยทั่วไปจะเขียนเปน็ย่อหน้าสั้นๆ เพือ่ใช้อ้างอิงเรื่องราวทีเ่คยรายงานมาก่อนแล้ว 
หรือใช้ขยายความเพิ่มเติมข้อมลูจากสิง่ทีป่รากฏในความนํา เพื่อไม่ให้ความนํายาวเกินไป 
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๔. ส่วนเน้ือหา (Body) คือ ส่วนทีนําเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์
ทั้งหมด เพื่อใหผู้้อ่านเข้าใจเรื่องราวตามลําดับ โดยอาจเรียบเรียงตามความสําคัญ
ของเหตุการณ์ หรือตามลําดับเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน สว่นเนื้อหาจงึขนาดยาว 
และทําหน้าที่ขยายส่วนความนํา โดยช่วยแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ยังไม่ได้ 
ระบุถึง ในความนําให้ครบถ้วน 

โครงสร้างของข่าวที่สมบรูณ์จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ทัง้ ๔ ส่วนตามที่
กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ ส่วนพาดหัวข่าว ส่วนความนํา ส่วนเช่ือม และส่วนเนื้อหาแต่
ปัจจุบันพบว่า การนําเสนอข่าว ที่ปรากฏโดยทั่วไปมักจะไมม่ีส่วนเช่ือม เนือ่งจาก 
ผู้นําเสนอข่าวมักจะแสดงส่วนเนื้อหาต่อจากส่วนความนําโดยไม่ต้องมสี่วนเช่ือม  
ผู้นําเสนอข่าวมักจะแสดงส่วนเนื้อหาต่อจากส่วนความนําโดยไม่ต้องมสี่วนเช่ือมช่วย
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
 

การวิเคราะห์ โครงสร้างของข่าวนี้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ 
 ๑. พาดหัวข่าวหรือหัวเรื่อง (Headline) หมายเลข ๑ 
 ๒. ส่วนความนํา (Lead) หมายเลข ๒ 
 ๓. ส่วนเช่ือม (Neck) หมายเลข ๓ 
 ๔. ส่วนเนื้อหา (Body) หมายเลข ๔ 
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การใช้ภาษาพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ 
ภาษาที่พบในการนําเสนอข่าวเป็นภาษาที่มีลักษณะบางประการ

แตกต่างไปจากการใช้ภาษาโดยทั่วไปข้ึนอยู่กับประเภทของข่าวและประเภทของ
หนังสือพิมพ์ลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏซ้ําจนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน 
มีดังนี ้

๑. การตัดคําหรอืกรอ่นคํา คือ การที่ผูเ้ขียนข่าวจําเป็นต้องตดับางส่วน
ของคําที่เลือกใช้ในส่วนพาดหัวข่าวให้สั้นหรือย่นย่อลงเพื่อให้สามารถนําเสนอ
ประเด็นที่ต้องการได้ครบถ้วนในพื้นที่อันจํากัด เช่น หนุนใช้แทน สนับสนุน ยันใช้
แทน ยืนยันแจงใช้แทน ช้ีแจง 
เป็นต้น๒. การละประธานของประโยค คือ การทีผู่้เขียนข่าวเห็นว่าความสําคัญ
ของเหตกุารณ์ที่ต้องการรายงานน้ันไม่ได้อยูท่ี่ประธานของประโยคแต่อยู่ที่
เรื่องราวทีเ่กิดข้ึนจงึนําเสนอประเด็นสําคัญในข่าวโดยเลือกใช้ประโยคที่ขึ้นต้น
ด้วยคํากริยาเพื่อเน้นให้ผูอ้่านประจกัษ์ว่าเกิดอะไรข้ึนในข่าวการใช้ประโยคที่
ข้ึนต้นด้วยคํากริยาทําให้เกดิประโยคที่ไม่สมบรูณ์เนื่องจากขาดประธานของ
ประโยค อย่างไรก็ตามผู้อ่านสามารถค้นหาประธานของประโยคได้เมื่ออ่าน
รายละเอียดในความนําหรือเนื้อหาของข่าวต่อไป 
เช่น ๓. การละคําเช่ือม คําสันธาน หรือส่วนขยายประโยค 
 คือ การใช้ภาษาที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คําเช่ือมและส่วนขยาย
ประโยค ที่ไมจ่ําเป็น เช่น คําว่า “อีกทัง้” “ซึ่ง” “กบั” “ต่อ” เป็นต้น โดยผู้เขียนข่าว
มักเลือกใช้ประโยคเดี่ยวมากกว่าประโยคซบัซ้อน ทั้งนี้ การละคําดังกล่าวจะต้อง
ไม่ทําให้ประโยคมีความหมายผิดเพี้ยนไป 
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๑.๔ การใช้ค าสแลง ค าเฉพาะสมัย หรือค าท่ีสร้างภาพลักษณ์เกินจริง 
คือ การใช้ภาษาที่อยู่ในกระแสนิยม มีสสีันเกินจรงิ การใช้คําสแลง หรือภาษา 
เฉพาะ สมัยรูปแบบต่างๆ ทั้งทีเ่ป็นภาษาสนทนา หรือคําแสดงภาพพจน์ รวมทัง้ 
การสร้างคําใหม่ๆ  ข้ึนมาใช้ เช่น วัยจ๊าบ หมายถึง วัยรุ่น สาวอยากอึ๋ม หมายถึง 
ผู้หญิงที่ต้องการมีหน้าอกใหญ่ข้ึน วีด หรือ ชวด หมายถึง พลาดเป้าหมายหรือ
ไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ เป็นต้น การใช้ภาษาลักษณะนี้จะช่วยสร้างความสะดุดตา
สะดุดใจให้แก้ผู้อ่านได้ 
 ๑.๕ การใช้ฉายาหรือช่ือเล่นของบุคคล 
 คือ การใช้ช่ือเล่นหรือฉายาให้แกบุ่คคลในข่าวแทนการใช้ช่ือจริงเพื่อเน้น
การสร้างสีสั้นให้ข่าวเกิดความน่าสนใจ โดยช่ือเล่นหรอืฉายาที่ตั้งให้ใหม่นั้นมักสั้น
กว่าช่ือจริงทําให้พาดหัวข่าวกระชับ สามารถพิมพล์งในพื้นทีอ่ันจํากัดได้ แต่ทั้งนี้
ช่ือที่ทํามาให้นั้นมักเป็นช่ือเรียกหรือฉายาซึง่เป็นทีรู่้จักกันโดยทั่วไป เพื่อไม่ให้
ผู้อ่านสบัสน 
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ประเภทของข่าว   
แววมยุรา  เหมือนนิล, (๒๕๕๑: ๕๘) ได้แบ่ง ข่าวออกเป็น ๘ ประเภท ดังนี ้
 ๑. ข่าวการเมือง เป็นข่าวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการบริหารของ
รัฐบาล หรอืเจ้าหน้าทีร่ะดับบรหิารของหน่วยงานต่างๆ  
 ๒. ข่าวการศึกษา เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษาของ
รัฐในระดบัต่างๆ สภาพแวดล้อมของการศึกษา รวมถึงความก้าวหน้าของระบบ
การศึกษา วิจัยต่างๆ การรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกบัการคิดค้น และพัฒนาด้าน
คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม 
 ๓. ขา่วเกษตร เป็นข่าวที่เกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวทุกๆ อยา่งที่เกิดข้ึนใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งบริษัทเอกชนที่ดําเนินด้านการเกษตร 
 ๔. ขา่วเศรษฐกิจ เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของประชาชน
จากภาวะเศรษฐกจิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป 
  

๕. ขา่วกีฬาและข่าวสุขภาพ เป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ รวมไปถึงความก้าวหน้าและความเคลือ่นไหวของการกีฬา และการดูแล
สุขภาพอนามัย 
 ๖. ขา่วอาชญากรรม เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรม ปล้นจี้ ลักพา
ตัวก่อวินาศกรรม การปลอมแปลง เป็นข่าวที่มักเกิดข้ึนตามภาวะสภาพของสังคม 

๗. ข่าวบุคคลดีเด่น  เป็นการายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลที่มีผลงานดีเด่น 
ทุกสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรบัของปวงชน 
 ๘. ขา่วปัญหาสังคมและภัยสังคม เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหว
ภาวะสภาพที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ ส่วนข่าวภัยสังคม เป็นการายงานข่าว
เกี่ยวกับการหลอกลวง ต้มตุ๋นทีส่่งผลกระทบต่อคนในสังคมปัจจุบัน 
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หลักการอ่านและพิจารณาข่าว 
 การอ่านข่าวควรพิจารณาตามองค์ประกอบดังนี ้
 ๑. พิจารณาการพาดหัวข่าว การพาดหัวข่าวเป็นการจัดลําดับ
ความสําคัญของข่าว การสงัเกตการพาดหัวข่าว จะพบส่วนสาํคัญขอข่าว จะพาด
หัวข่าวด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่  ส่วนสําคัญรองลงมาจะใช้ตัวอักษรเล็กลง
ตามลําดับ ดังนั้นการอ่านข่าวควรอ่านพาดหัวข่าวใหญ่กอ่นแล้วจึงมาอ่านพาด
หัวข่าวรอง 
 ๒. พิจารณาความน า เมื่ออ่านและพิจาราณาพาดหัวข่าวแล้วทราบ
เรื่องราวสั้นๆ ของข่าว ต่อมาให้พิจารณาความนําซึ่งจะสรุปเรื่องราวของข่าวฃ  
โดยขยายหรือเพิ่มเติมรายลพเอียดของพาดหัวข่าวหากผูเ้ขียนข่าวสามารถเขียน
ความนําได้ชัดเจน ผู้อ่านที่มีเวลาน้อย และประหยัดเวลาในการอ่าน ก็ไม่
จําเป็นต้องอ่านเนื้อข่าวต่อไป 
 ๓. พิจารณาเน้ือข่าว เนื้อข่าวเป็นส่วนที่ผูอ้่านจะอ่านหรอืไม่อ่านก็ได้
หากทราบเรื่องย่อของข่าวจากความนําแล้ว เนื้อข่าวเป็นรายละเอียดเกี่ยวกบั
เหตุการณ์ที่เป็นข่าว ซึ่งอาจจะพบว่าการให้ข้อมูลของหนงัสอืพิมพ์แต่ละฉบับ
แตกต่างกัน เพราะผูเ้ขียนข่าวต้องนําเสนอให้ทันเวลาหากสนใจข่าวใดเป็นพิเศษ
ให้อ่านเนื้อข่าว จากหนังสือพิมพห์ลายฉบับ 
เพื่อจะได้เปรียบเทียบความถูกต้องของข่าว 

  ๔. พิจารณาการใช้สํานวนภาษา เมื่อพิจารณาการใช้สํานวนภาษา 
ในการเขียนข่าว จะพบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ ทัง้ในการเขียนสะกดคํา การใช้คํา 
ผิดระดบั การใช้คําสแลง การวางส่วนขยายไม่ถูกต้อง ทั้งที่เป็นเพราะการจัดทําหนังสือเป็น
กระบวนการทีเ่รง่ด่วน ที่ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันเวลาขาย เพราะหนังสือพมิพ์
จะมีค่าเฉพาะวันเท่านั้น พอวันรุง่ข้ึนจะไมม่ีใครสนใจ ข่าวจึงเป็นวรรณกรรมที่รบีเร่ง 
เพราะฉะนั้นการอ่านข่าว จึงควรพิจารณาการใช้ภาษาตามลกัษณะของข่าว ไม่ยึดความ
ถูกต้องของหลักภาษาใช้ภาษา 
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เก่งมากครบั.....พี่ลายแคนปรบมือใหทุ้กคนนะครบั 
เรามาแบบฝึกทกัษะที่ ๑ กันนะครับ 

 
สรุปความรู้ เรือ่งสืบคน้วิเคราะหเ์จาะข่าว 

 
๑. ความหมายของข่าว  

ข่าว คือ การรายงานข้อเทจ็จริงของเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนตลอดจน ความคิดเห็นของบุคคลสําคัญ 
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจซึง่ประชาชนให้ความสําคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมาก 
๒. องค์ประกอบของข่าว 
 องค์ประกอบของข่าวต้องตอบคําถามพื้นฐาน ๕ ข้อให้ได ้ได้แก่ 

๒.๑ ใคร (Who) เป็นคําถามเกี่ยวกับบุคคล เช่น ใครทําอะไรใครคือบุคคลสําคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกบัข่าว 

๒.๒ ทําอะไร (What) เกิดอะไรข้ึนการกระทําหรือเหตกุารณ์ใดของข่าวที่เป็นเรื่องราวและ
เหตุการณ์ที่สําคัญ 

๒.๓ ที่ไหน ( Where) การกระทําหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดข้ึนที่ไหน 
๒.๔ เมื่อไร( When) การกระทําหรือเหตกุารณ์นั้นๆ เกิดข้ึนวันเวลาใด 
๒.๕ ทําไมและอย่างไร ( Why and How) ทําไมการกระทํา เรื่องราวหรอืเหตุการณ์จึง และ

เกิดข้ึนได้อย่างไร 
๓. ประเภทของข่าว  
 การแบ่งประเภทของข่าวสามารถพจิารณาได้หลายแง่มมุด้วยกัน ได้แก่ 

๓.๑ ประเภทของข่าวซึ่งพจิารณาในแงร่ะดบัข่าว ซึ่งแบ่งเปน็ “ข่าวหนัก ” ซึ่งเน้นเนือ้หาสาระ
ความรู้มากกว่าความบันเทิงและ“ ข่าวเบา ”ซึ่งเน้นความบนัเทิงหรือผลต่ออารมณ์ความรูส้ึกของผู้อ่าน
เป็นหลัก 

๓.๒ ประเภทของข่าวซึ่งพจิารณาในแงร่ะดบัความรู้สกึตอบสนองของผู้อ่านได้แก่ข่าวทีผู่้อ่าน 
รู้สึกตอบสนองได้ทันที แต่เป็นการตอบสนองในระยะสั้นๆ ได้แก่ข่าวบันเทิง อาชญากรรม อุบัติเหต ุ
และข่าวที่ผู้อ่านรู้สกึตอบสนองช้าเพราะต้องใช้ความคิดพิจารณา ได้แก่ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา 

๓.๓ ประเภทของข่าวซึ่งพจิารณาจากวิธีการนําเสนอข่าวซึง่แบ่งเป็น ข่าวที่เสนอโดยเน้น 
เหตุการณ์ คือ เสนอเฉพาะข้อเทจ็จรงิและข่าวที่เสนอโดยเนน้ที่กระบวนเกี่ยวเนือ่งของข่าว คือ 
เน้นการอธิบาย ตีความใช้ลีลาการเขียนแบบสารคดี เพื่อให้รายละเอียดที่เร้าใจ ดึงดูดความสนใจผูอ้่าน 
๔. โครงสร้างของข่าว อยู ่๔ ส่วน คือ พาดหัวข่าว ความนํา ส่วนเช่ือม และเนือ้ข่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๒๔

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ให้น้องๆ อ่านข่าว “โทษพ่อแม่ป้อนให้ลูกกินอ้วน  
เป็นการละเลย หรือท าร้ายเด็ก” ให้น้องๆ ตอบคําถาม          

การอ่านตามแนว PISA นะครับ 
 

 

 
 

แบบฝึกทกัษะที่ ๑ เรื่อง ข่าว 
“โทษพ่อแม่ป้อนให้ลกูกนิอ้วน เป็นการละเลย หรือท าร้ายเดก็” 

 
 

 แพทย์อังกฤษให้ความเห็นว่า ควรจะถือว่าพ่อแมท่ี่เลี้ยงดูลูกป้อนอาหารใหเ้ด็กทารกกินมาก
เกินไป บางรายอายุเพียง ๖ เดือน ก็กลายเป็นโรคอ้วน ควรจะถือว่าเป็นการละเลยหรือทําร้ายเดก็ 
สํานักข่าวบีบซีี ออนไลน์ รายงานข่าวว่า ที่ประชุมกุมารแพทย์อังกฤษ ได้รับรายงานว่ากุมารแพทยจ์าก
เมือง น๊อตตงิแฮม เคยรบัผูป้่วยเป็นเด็กทารก วัย ๒ ขวบ รายหนึ่งมีน้ําหนักตัวมากถึง ๒๕.๔๐ กก. 
มากกว่าเกณฑป์กติถึง ๒ เท่า โดยผู้ปกครองหลายรายขาดความรู้ว่าควรจะใหเ้ด็กทารกรับประทานมาก
เท่าใด และบางคนให้เดก็ทารกกินอาหารผิดๆ  เช่น น้ําอัดลม ขนมที่มีน้ําตาลหรือไขมันสูง บางทีถึงกับ
นํา มิลกี้เช็คใส่ขวดนมใหลู้กดูดใหญ่เหมือนพวกเขา สาเหตุของปัญหาน้ีเป็นเพราะความเข้าใจผิดของ 
พ่อแม่และผู้ปกครองหลายรายขาดความรู้ว่าควรจะให้เดก็ทารกรบัประทานมากเท่าใด และบางคนให้
เด็กทารกกินมากเกินไปเข้าข้ันอันตราย ควรจะถือว่าเป็นการละเลยหรอืทําร้ายเด็ก 
 

(ที่มา: สืบค้นเมือ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘, จาก http://variety”teenee.com/foodforbrain.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๒๕

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท (×) ทบัอักษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

(๕ คะแนน) 
ค าถามท่ี ๑ ข่าวนี้เป็นข่าวประเภทใด    

ก.  ข่าวเกษตร  
 ข.  ข่าวบันเทิง  
 ค.  ข่าววิทยาการ  
 ง.  ข่าวสาธารณสุข  
 

ค าถามท่ี ๒ อาหารประเภทใดต่อไปนีท้ี่ก่อให้เกิดโรคอ้วนมากที่สุด  
 ก.  ไข่เจียว  
 ข.  ขนมเค้ก 
 ค.  ก๋วยเตี๋ยว 
 ง.  ข้าวต้มมัด 
 

ค าถามท่ี ๓ ข่าวนี้ให้คุณค่าทางด้านใด  
 ก.  บันเทิง 
 ข.  คติสอนใจ 
 ค.  สาระความรู ้
 ง.  คุณธรรมจริยธรรม 
 

ค าถามท่ี ๔ จากข่าวถึงบุคคลใดที่เป็นโรคอ้วน   
ก.  เด็กทารก 

  ข. วัยรุ่น 
  ค.  คนวัยทํางาน 
  ง.  ผู้สูงอายุ 
 
ค าถามท่ี ๕ โทษพ่อแมป่้อนใหลู้กกินจนอ้วน เป็นการละเลยหรือทําร้ายเด็กมีตัวสะกดกี่คํา 

 ก.  ๑๑ คํา 
 ข.  ๑๒ คํา 
 ค.  ๑๓ คํา 
 ง.  ๑๔ คํา 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๒๖

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๖       (๕  คะแนน) 
จากถ้อยคําข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจรงิ  

  ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย × ในช่อง  “ใช่” 
  ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย × ในช่อง  “ไม่ใช”่ 
 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่
๑. แพทย์อังกฤษให้ความเห็นว่า ควรจะถือว่าพ่อแมท่ี่เลี้ยงดปู้อนอาหารให้เด็ก

ทารกกินมากเกินไป  
  

๒. เด็กทารกอายุเพียง ๖ เดือน ก็สามารถกลายเป็นโรคอ้วนได้    
๓. พ่อแม่ที่เลี้ยงดลููกไม่ควรป้อนอาหารลูก ควรใหร้ับประทานผลไม้แทน 

เพราะจะทําให้ลกูเป็นเด็กอ้วนได้  
  

๔. ข่าวนี้รายงานจากสํานักข่าวบีบซีี ออนไลน์    
๕. เด็กทารก วัย ๒ ขวบ รายหนึ่งมีน้ําหนักตัวมากถึง ๒๕.๔๐ กก มากกว่า

เกณฑ์ปกติถึง ๒ เท่า  
  

๖. เด็กทารกบางรายมมีวลกระดูกใหญ่กว่าผู้ใหญ่    
๗. ผู้ปกครองหลายรายขาดความรู้ว่าควรจะให้เด็กทารกรับประทานมากหรือ

น้อยเท่าใด ถึงจะไมเ่ป็นโรคอ้วน  
  

๘. น้ําอัดลม ขนมที่มีน้ําตาลหรือไขมันสูง ทําใหเ้ด็กกลายเป็นโรคอ้วนได้   
๙. การนํามลิกี้เช็คใส่ขวดนมใหลู้กดูดช่วยใหลู้กอิ่มเร็วและรบัประทานอาหาร

ได้น้อยลง ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน  
  

๑๐. แพทย์อังกฤษให้ความเห็นว่าเด็กทารกที่เป็นโรคอ้วนเกิดจากพันธุกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๒๗

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 ค าถามท่ี  ๗      (๒  คะแนน)  
 

“โทษพ่อแม่ป้อนให้ลกูกนิอ้วน เป็นการละเลย หรือท าร้ายเดก็” 
 
  จงอ่านข่าวที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากเนื้อหาสนบัสนุน
คําตอบของนักเรียน 
 

ท่ี ข้อความ ค าตอบ 
๑. เป็นข่าวประเภทใด ............................................. 

............................................. 
๒. ระดับของข่าว ............................................. 

............................................. 
 
ค าถามท่ี  ๘       (๓  คะแนน)   
 
 

“โทษพ่อแม่ป้อนให้ลกูกนิอ้วน เป็นการละเลย หรือท าร้ายเดก็” 
 

พาดหัวข่าวนี้มีลักษณะใด 
 ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในตารางใหส้ัมพันธ์กับข้อความทีก่ําหนดให้ 
 
 

ท่ี ข้อความ ค าตอบ 
๑. ช่ือพาดหัวข้อข่าวนี้คือ ............................................. 

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

............................................. 
๒. เด็กทารกกินมากมีอายุกีเ่ดือนกส็ามารถป่วยเป็นโรคอ้วนได ้ ............................................. 

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

............................................. 
๓. ในข่าวนีไ้ด้รับรายงานว่ากุมารแพทย์จากเมอืงน๊อตตงิแฮม 

เคยรับผู้ป่วยเป็นเดก็ทารก วัย ๒ ขวบ รายหนึ่งมีน้ําหนักตัว
มากถึง ๒๕.๔๐ กก. มากกว่าเกณฑป์กติถึง ๒ เท่า 
เมืองน๊อตติงแฮม อยู่ในประเทศใด 

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

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

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

 
 



                                                                                                                                      ๒๘

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ความคิดเห็นคล้อยตามและโตแ้ย้ง ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 

 ค าถามท่ี ๘      (๕ คะแนน) 
 
 

“พนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้เด็กเปน็โรคอ้วนได้” 
 

นักเรียน คิดอย่างไร กบัคําพูดข้างต้น ทําไมจงึคิดเช่นน้ัน  ให้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 ๑. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนีเ้พียง ๑ ข้อความ 
 
 
 
 
 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จํานวน ๒ ข้อ ที่สอดคลอ้งความคิด การเลอืกในข้อ ๑ 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

๑. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม 
 

เมื่อน้องๆ เรียนมาถึงนี้แล้ว..เหนื่อยกันบ้างไหมครับ 
ถ้าใครเหนื่อยกพ็ักได้นะครบัแต่พี่ลายแคนว่าน้องๆ              
ไม่เหนื่อยกันหรอกครบั เพราะทกุคนมีแต่คนเก่งๆ  
อย่างนั้น...เราไปคําถามต่อไปนะครบั...ไปกันเลย 



                                                                                                                                      ๒๙

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 

แบบฝึกทกัษะที่ ๒ เรื่อง ล่าโจรบาปทุบเจดีย์ฉกพระเก่า 
 

  
โจรใจบาปทุบเจดีย์วัดดังเมืองอ่างทอง ลกัพระกรโุบราณอายุกว่า ๑๕๐ ปี นับพันธ์องค์              

อาศัยช่วงน้ําท่วมวัด กลับย่องมาทุบกลางดกึจนพงั เจ้าอาวาสวัดวิเศษชัยชาญสลดใจถูกน้ําท่วมแวน
ลําบากโจรยังมาซ้ําเติมศาสนาอีก วอนโจรกลบัใจนํามาคืนรกัษาพระกรุให้อยู่คู่ศาสนาเมือ่เวลา ๑๒.๐๐ น. 
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายประมาณ นกนอ้ย อายุ ๓๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๕/๓ หมู่ ๒ 
ตําบลไผจ่ําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ลูกศิษยวั์ดวิเศษชัยชาญ ว่าบริเวณเจดีย์หน้ามณฑป
อายุกว่าร้อยปี ที่ถูกน้ําท่วมกว่า ๑ เดือน ถูกโจรใจบาปทุปพงัลักพระกรุ ในองค์เจดีย์ หายไปไมท่ราบ
จํานวน จึงไปตรวจ พบเจดีย์หน้ามณฑป น้ําท่วมสูงกว่า ๕๐ ซม. มีรอยทุบเป็นรูปขนาดใหญ่ ๒ ข้าง 
ภายในคงเหลอืพระกรจุํานวนหนึ่งและเศียรพระทําด้วยศิลาแลง ๒ เศียร เจ้าอาวาสรบีนําไปเก็บไว้ที่กุฏิ 
จึงรบีไปตรวจสอบถามพระอธิการ ฉัตรชัยอาภัสโร เจ้าอาวาสวัดวิเศษชัยชาญ กล่าวว่าเจดีย์องค์นี้  
มีอายุกว่า ๑๕๐ ปี อยู่คู่มณฑปมานาน ช่วงเช้าวันน้ีนายประมาณ ลูกศิษย์วัดไปเห็นว่าเจดีย์ถูกทุบเลย
มาแจ้งอาตมา จึงนําพระลกูวัดไปช่วยกันตรวจสอบและเร่งเก็บขนพระที่เหลอื อาทิ เศียรพระ ๒ เศียร 
ที่สร้างด้วนศิลาแรง รวมทัง้ พระกรุอื่นๆ  อีกราว ๕๐๐ องค์ พระรอด พระนางพญา พระขุนแผนองค์ 
เนื้อดินเผา คาดว่าโจรคงขนไปไมห่มด ส่วนที่ขนไปได้คาดว่ากว่า ๑,๐๐๐ องค์ และไม่ทราบว่าเป็นพระ
อะไรบ้าง แต่คงเป็นพระกรุโบราณทีร่วบรวมเกบ็ไว้ในองค์เจดีย์ โจรน่าจะย่องมาทุบเจดีย์ลักพระไป 
ช่วงกลางคืนเพราะน้ําท่วมทางวัดตัดไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ทําให้บริเวณวัดมืด อีกทัง้พระลูกวัด 
ก็มาอยู่รวมกันที่ศาลา ทําใหร้อดหูรอดตา โจรไมเ่กรงกลังบาปกันเลย ขนาดวัดถูกน้ําท่วมพระในวัด 
ก็ลําบากอยู่แล้ว ยังจะมาซ้ําเติมศาสนาอกี ไม่กลัวตกนรกกนัเลย วอนให้นํามาคืนจะได้อยู่คู่ศาสนาสบืไป 

(หนังสือพมิพ์เดลินิวส์) 
(ที่มา: สืบค้นเมือ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.dailynews.co.th//Content/education) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไงบ้างครบัน้องๆ  อ่านข้อความเรื่อง  
ล่าโจรบาปทบุเจดีย์ฉกพระเก่า 

เสร็จแล้ว..เรามาแบบฝกึทักษะที่ ๒ กันต่อนะครับ 



                                                                                                                                      ๓๐

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท (×) ทบัอักษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

(๕ คะแนน) 
 

ค าถามท่ี ๑ เหตุการณ์ของข่าวเกิดข้ึน พร้อมกับเกิดเหตุการณ์ในข้อใด  
 ก.  วาตภัย 

  ข.  อุทกภัย 
  ค.  อัคคีภัย 
  ง.  อุบัติภัย 
 

ค าถามท่ี ๒ โจรอาศัยช่วงเวลาใด ในการเข้าไปโจรกรรมพระกรุโบราณ 
  ก.  เวลาดึก พระทกุรปูจําวัด 
  ข.  เวลาเช้า พระทุกรูปออกบิณฑบาต 
  ค.  เวลากลางคืน วัดถูกน้ําท่วม ไฟฟ้าดับ 
  ง.  เวลาบ่าย พระทุกรูปขนของหนี้นํ้าท่วม 
 

ค าถามท่ี ๓ เจดีย์นี้มีอายกุว่า ๑๕๐ ปี อยู่คู่มณฑป มาช้านาน คําที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรง
กับข้อใด  
  ก.  ศาลา 
  ข.  หอพระ 
  ค.  โบสถ์ 
  ง.  เรือนยอด 
 

ค าถามท่ี ๔ แนวคิดสําคัญของข่าวนี้ตรงกับสํานวนใด  
  ก.  ผีซ้ําดํ้าพลอย 
  ข.  น้ําข้ึนให้รีบตัก 
  ค.  หน้าเนื้อใจเสือ 
  ง.  จับเสือด้วนมือเปล่า 
 

ค าถามท่ี ๕ ถ้านํ้าไม่ท่วมทางวัดไม่ตัดไฟ นักเรียนคิดว่าโจรมาจะโจรกรรมพระกรุโบราณ
หรือไมเ่พราะเหตุใด  
  ก.  ไม่มา เพราะหนทางเข้าวัดสะดวกเกินไป และมีแสงไฟฟา้สว่างมาก 
  ข.  ไม่แน่ใจ เพราะสถานการณ์ต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได ้
  ค.  มา เพราะเห็นช่องทางในการเข้าในวัด 
  ง.  มา เพราะเห็นรู้ว่าในวัดมีพระกรุโบราณซึง่เป็นของมีค่า มีราคา 
 
 



                                                                                                                                      ๓๑

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ค าถามท่ี ๖  จากถ้อยค าขา้งต้นต่อไปน้ีเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง        (๕ คะแนน) 
 ข้อความ  เป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 
 
ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่
๑. เจดีย์หน้ามณฑปที่เกบ็พระกรุโบราณไว้    
๒. น้ําท่วมไฟดับทําใหเ้กิดการโจรกรรม    
๓. การโจรกรรมพระกรโุบราณทําในช่วงน้ําท่วม    
๔. คนทําความเข้าใจโดยไม่เกรงกลัวบาป    
๕. การที่มนุษยจ์ะทําความดีน้ันต้องนับถือศาสนาพทุธ เพราะศาสนาพุทธสอนให้

คนเป็นคนดีและเกรงกลัวต่อบาป  
  

๖. จากการนําเสนอข่าวในแต่ละวันมีการฆ่ากัน ก่ออาชญากรรม ลักเล็กขโมยน้อย 
นั้นเป็นการช้ีให้เห็นว่า ศาสนาใดก็ตามในโลกนี้ไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีเลย   

  

๗. การลกัขโมยเป็นสิ่งไม่ควรกระทําเป็นอย่างมาก     
๘. ทุกวันน้ีคนห่างไกลจากศาสนามากเกินไป จนไมเ่หลือความละอายต่อบาปเลย    
๙. การกระทําของโจรใจบาปในข่าวเป็นเพราะขาดหลกัธรรม หริิโอตตัปปะ   
๑๐. จากข่าวที่อ่านนี้ทําใหเ้ราคนเกรงกลัวต่อบาปคิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของประชากร

ทั้งหมดของโลก  
  

 
 ค าถามท่ี ๗        (๒  คะแนน) 

ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในตารางใหส้ัมพันธ์กับข้อความทีก่ําหนด  
 
 

 
ท่ี ข้อความ ค าตอบ 

๑. ข่าวนี้เป็นข่าวประเภทใด .......................................................... 
๒. พาดหัวข่าวช่ืออะไร .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๓๒

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
ค าถามท่ี ๘        (๒  คะแนน) 
  จากคําถามต่อไปนี้ให้นกัเรียนบอกเหตุผล โดยใช้ข้อมูลจากเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 
 
ท่ี ข้อความ เหตุผล 
๑.  “โจรไม่เกรงกลงับาปกันเลย ขนาดวัดถูกน้ําท่วม   

พระในวัดก็ลําบากอยู่แล้ว ยังจะมาซ้ําเติมศาสนาอีก 
ไม่กลัวตกนรกกันเลย” เมื่อฟงัแล้วรูส้ึกอย่างไร  

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

๒. แนวคิดของข่าวนี้ตรงกับสํานวนที่ว่า                                
“ผีซ้ําดํ้าพลอย” 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้องๆ ครับพี่ลายแคนว่าหลังจากทีเ่ราทําแบบฝึกมาหลาย
ข้อแล้ว...เป็นอย่างไรบ้างครับ..ไม่ยากกันเลยใช่ไหม 



                                                                                                                                      ๓๓

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ความคิดเห็นคล้อยตามและโตแ้ย้ง ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 

 
 คําถามที่ ๙     (๕  คะแนน ) 
 
 

“หิริโอตตัปปะ คอื ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป” 
 

นักเรียน คิดอย่างไร กบัคําพูดข้างต้น ทําไมจงึคิดเช่นน้ัน  ให้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 ๑. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนีเ้พียง ๑ ข้อความ 
 
 
 
 
 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จํานวน ๒ ข้อ ที่สอดคลอ้งความคิด การเลอืกในข้อ ๑ 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

๑. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านไปสองแบบฝกึแล้วนะครบั..เป็นอย่างไรบ้างครบั 
ไม่ยากเลยใช่ไหมไปต่อแบบฝกึที่ 3 กันเลยนะครับ 

ไปกันเลยนะครบั 

ความคิดเห็นคล้อยตาม 
 



                                                                                                                                      ๓๔

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
 

แบบฝึกทกัษะที่ ๓ เรื่อง “ปภ.เตรียมเปิดศูนย์ฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่” 
 
 
 นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงมาตรการในการดูแล
ด้านความปลอดภัยในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า เนื่องจากในวันหยุด
ยาวจะมีประชาชนเดินทางกลบัภูมิลําเนาและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก การจราจรจึงมีความคับค่ังทําให้
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้นกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับทกุหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จึงวางมาตรการในการลดอุบัตเิหตุ  
โดยการจัดต้ังศูนย์อํานวยการป้องกันและอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทัง้ใน
ส่วนกลาง จังหวัด อําเภอเพื่ออํานวยการควบคุม กํากับ ดูแลและประสานงาน ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถงึการตัง้จุดตรวจและด่านตรวจ รวมทัง้ในเส้นทางสายหลักสายรอง ตลอด ๒๔ 
ช่ัวโมง โดยเน้นการบังคับใช้ กฎหมาย ส่วนจํานวนอุบัติ ผูเ้สยีชีวิต ผู้บาดเจ็บนั้น ตั้งเป้าว่าจะตอ้งลดลง
จากช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ทั้งนี้ได้กําหนดช่วงรณรงค์ระหว่างวันที่ ๒๙ 
ธันาคม ๒๕๕๒-๔ มกราคม ๒๕๕๓ ภายใต้ช่ือ “๗ วันขับข่ีปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน” อธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังกล่าวอีกว่าจะมีการเปิดศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอบุัติเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมกันทั่วประเทศในจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคมนี้ และจะแถลง
สรปุสถานการณ์ตลอด ๗ วัน ของการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหมทุ่กวัน เริ่มตัง่แต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๕๒-๕ มกราคม ๒๕๕๓ 

(หนังสือพมิพ์ไทยรฐั) 
(ที่มา: สืบค้นเมือ่วันที ่๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘,จาก http://www.thairath.co.th/content/.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๓๕

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท (×) ทบัอักษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

(๕ คะแนน) 
 
ค าถามท่ี ๑ ข่าวนี้เป็นข่าวประเภทใด                             

  ก.  ข่าวปัญหาสังคมและภัยสังคม 
  ข.  ข่าวเศรษฐกิจ 
  ค.  ข่าวการศึกษา 
  ง.  ข่าวอาชญากรรม 
 
 ค าถามท่ี ๒ ข่าวนี้ให้คุณค่าทางด้านใด  
  ก.  บันเทิง 
  ข.  คติสอนใจ 
  ค.  สาระความรู ้
  ง.  คุณธรรมจริยธรรม 
 

ค าถามท่ี ๓ เหตุใดจงึต้องมมีาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่             
  ก.  อัตราการเกิดอุบัตเิหตเุพิ่มข้ึนมากกว่าช่วงปกต ิ
  ข.  คนเดินทางกลับภูมลิําเนาจํานวนมากทําให้เกิดอุบัตเิหตเุพิ่มข้ึน 
  ค.  การจราจรจึงมีความคับค่ังทําใหม้ีอัตราการเกิดอุบัตเิหตเุพิ่มเตมิ 
  ง.  ปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน 
 
 ค าถามท่ี ๔ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวคือหน่วยงานใด                             

ก.  งานจราจรของจังหวัด 
ข.  จุดตรวจและด่านตรวจ 
ค.  ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน 
ง.  กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ค าถามท่ี ๕ จํานวนอุบัติ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนั้น ตั้งเป้าว่าจะต้องลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่     
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร  

  ก.  ร้อยละ ๕ 
  ข.  ร้อยละ ๗ 
  ค.  ร้อยละ ๘ 
  ง.  ร้อยละ ๑๐ 
 
 



                                                                                                                                      ๓๖

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 

ค าถามท่ี ๖  จากถ้อยค าขา้งต้นต่อไปน้ีเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  (๕ คะแนน) 
 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่
๑. นายอนุชา โมกขะเวส ประกาศมาตรการในการดูแลด้านความปลอดภัย 

ในการดูแลด้านความปลอดภัยทางถนน  
  

๒. “๗ วันขับข่ีปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน”คือพาดหัวข่าว    
๓. การจราจรจงึมีความคับค่ังทําให้มอีัตราการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากกว่า

ช่วงเวลาปกติ  
  

๔. กรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกบัทกุหน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการในการลดอุบัตเิหตุ  

  

๕. จํานวนอุบัติ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนั้น ตั้งเป้าว่าจะต้องลดลงจาก                
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕  

  

๖. การรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทกุวัน เริ่มตัง่แต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๒-๓ มกราคม ๒๕๕๓  

  

๗. (ปภ.) เป็นอักษรยอ่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                    
๘. เนื่องจากในวันหยุดยาวจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมลิําเนาและ

ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากกว่าทกุๆทีป่ีทีผ่่านมาคิดเป็นร้อยละ ๕๐                    
  

๙. กรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกบัทกุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงวางมตราการในการลดอบุัติเหตุ โดยการจัดต้ังศูนย์
อํานวยการป้องกันและอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓   

  

๑๐. กรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สงักัดกระทรวงการคลงั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๓๗

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 ค าถามท่ี ๗      ๒  คะแนน  
  จากคําถามต่อไปนี้นักเรียนบอกเหตผุล โดยใช้ข้อมลูจากเนื้อเรื่องสนบัสนุนคําตอบ 
 
 

ท่ี ข้อความ ค าตอบ 
๑. เหตุใดถึงต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่
........................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

๒. สิ่งใดเป็นเครื่องมือบง่ช้ีว่าต้องมีมาตรการป้องกัน
และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

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

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

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

.......................................................... 
 
 ค าถามท่ี ๘        ๒  คะแนน   
 
 

“๗ วันขับขี่ปลอดภยั เทดิไทอ้งคร์าชัน” 
 
 
 ๑. จากข้อความข้างต้นนักเรียนคิดว่าจะจงูใจให้ประชาชนให้ความร่วมมือไดเ้พราะอะไร 
 ๒. ให้นักเรียนบอกเหตุผล จํานวน ๒ ข้อ โดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนบัสนุนคําตอบ 
 
 

ท่ี ค าตอบ 
๑. .................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................... 
๒. .................................................................................................................... 

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

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



                                                                                                                                      ๓๘

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๙        (๕  คะแนน ) 

 
 
 
 
 
 นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นน้ัน ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 ๑. ถ้านักเรียนและครอบครัวจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ช่วงเทศกาลนี้ นักเรียนคิดว่า 
ควรใช้รถอะไรในการเดินทาง ให้นกัเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้  
เพียง ๑ ข้อความ 
 
       
 
 
 ๒. นักเรียนและครอบครัวจะมีวิธีการทําอย่างไรให้เดินทางถึงที่หมาย โดยใช้ข้อมูล จากเนื้อ
เรื่องสนันสนุนคําตอบ  
 

รถประจ าทาง รถโดยสาร 
๑. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

๑. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

“ปภ.เตรียมเปิดศูนย์ฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่” 
 

รถประจ าทาง รถโดยสาร 



                                                                                                                                      ๓๙

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 

แบบฝึกทกัษะที่ ๔ เรื่อง  “ดีท็อกซ์ด้วยน้ าแร่ธรรมชาตคืินความสดใสให้ผิวสวย” 
 
 
 

สร้างชีวิตชีวาให้กับร่างกายและอารมณ์ด้วยการ“ดีท็อกซ”์ หรือการล้างพิษออกจากร่างกาย
เพื่อปอ้งกันการเสื่อมก่อนวัยง่ายๆ  ด้วยการดื่มน้ําโดย“มิเนเร”่ ได้เผยเคล็ดลับด้วยการ“เดลี-่ดีท็อกซ์
ด้วยน้ําแร่ธรรมชาติ” เพื่อเตรียมผิวใหส้วยสดใสจากภายในสู่ภายนอก 

นพ.กฤษดา  ศิรามพุช ผู้อํานวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรเวชกรรมนานาชาติบอกว่าอยากผิว
สวยแลดูสุขภาพดีสามารถทําได้ด้วยดีท็อกซ์ ซึ่งไมจ่ําเป็นต้องไปสวนล้างลําไส้หรือใช้เครือ่งมอืราคาแพง
ด้วยการดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ  ๑๐๐% เพราะแร่ธาตุจากน้ําแรท่ี่ดื่มเข้าไปจะช่วยลดการสะสมสารพิษและ
สร้างสมดลุใหม่ให้กบัร่างกายเนือ่งจากในน้ําแรจ่ะมสี่วนผสมของแร่ธาตุหลักๆ อยู ่๕ ชนิดคือ แคลเซียม 
โซเดียม แมกนเีซียม โพแทสเซียม และกํามะถัน  

ด้านธิดารัตน์วิเศษ  จินดาวัฒน์ ผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการบริษัทเนสเล(่ไทย) จํากัดแนะนํา
เคล็ดลบัที่ว่าตอนเช้าหลงัตื่นนอนให้ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ ๑๐๐ % จะช่วยล้างพิษในร่างกายคืนความ
สดใสเปล่งปลั่งสูผ่ิวพรรณและช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างสม่ําเสมอส่วนในขณะทํางานพยายามดื่ม
น้ําแร่เป็นประจําจะช่วยให้นัยน์ตาสดใสผิวพรรณชุ่มช่ืนเปล่งปลั่งหากเครียดลองหยุดพักแล้วหายใจเข้า
ออกลกึๆและดื่มน้ําแร่ธรรมชาติระหว่างวันจะช่วยให้ความเหนื่อยล้าลดลง “นอกจากนีน้้ําแร่ธรรมชาติ
ยังช่วยฟิตแอนด์เฟิร์มให้ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติสักแก้วก่อนทานอาหารจะช่วยลดความรูส้ึกอยากอาหารรลง
และแร่ธาตุในน้ําแร่ยังช่วยกระตุ้นใหร้ะบบการเผาผลาญไขมนัทํางานได้ดีข้ึนพอถึงช่วงเวลานอนหากต่ืน
มากลางดกึดื่มน้ําแรส่ักแก้วเพื่อช่วยลดอาการคอแห้งพร้อมเติมแร่ธาตุให้ร่างกายด้วย” เพียงเท่านีจ้ะได้
ผิวผ่องใสแล้ว 

(จากหนังสือพิมพ์มติชน) 
(ที่มา: สืบค้นเมือ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘,จาก http://www.matichon.co.th/category/prachachuen) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๔๐

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท (×) ทบัอักษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด  ๕  คะแนน         
 
 ค าถามท่ี ๑  จากการอ่าน“ดีท็อกซ์ด้วยนํ้า”  หมายถึงข้อใด   

ก.  การสร้างชีวิตชีวาให้กับร่างกาย  
ข.  การล้างพิษออกจากร่างกายให้สะอาด  
ค.  การล้างพิษด้วยการดืม่น้ําแร่ธรรมชาติ  
ง.  การดื่มน้ํามากๆ ช่วยให้ร่างกายมีพลงังาน  
 

ค าถามท่ี ๒  ข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามเนื้อหาข่าว  
ก.  ตอนเช้าหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ ๑๐๐% จะช่วยล้างพิษในร่างกาย  
ข.  ขณะทํางานพยายามดื่มน้ําแร่เป็นประจําจะช่วยให้การขับถ่ายดีข้ึน 
ค.  ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติระหว่างวันจะช่วยให้ความเหนื่อยล้าลดลง 
ง.  ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติก่อนทานอาหารจะช่วยลดความรูส้ึกอยากอาหาร 
 

ค าถามท่ี ๓  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกบัแร่ธาตุหลักในน้ําแร่ธรรมชาติ  
ก.  โพแทสเซียม กํามะถัน ฟอสฟอรัส   
ข.  โซเดียม สังกะสี แมกนเีซียม 
ค.  แคลเซียม กํามะถัน ไอโอดีน 
ง.  โซเดียม แมกนเีซียม แคลเซียม 
 

ค าถามท่ี ๔  ถ้านักเรียนต้องการให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิรม์ควรปฏิบัติในการดืม่น้ําแร่อย่างไร   
ก.  ดื่มก่อนทานอาหาร 
ข.  ดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอน   
ค.  ดื่มขณะตื่นมากลางดึก 
ง.  ดื่มระหว่างขณะทํางาน 
 

ค าถามท่ี ๕  การดื่มน้ําแรส่่งผลต่อร่างกายข้อใดมากที่สุด  
ก.  ระบบการย่อยอาหาร   
ข.  ผิวพรรณ 
ค.  ระบบขับถ่าย   
ง.  ระบบหายใจ 

 
 
 
 



                                                                                                                                      ๔๑

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๖  จากถ้อยค าขา้งต้นต่อไปน้ีเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  (๕ คะแนน) 
 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 
 

ข้อ ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่
๑.  “ดีท็อกซ”์ คือ การล้างพิษออกจากร่างกาย    
๒. การรบัประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่กส็ามารถป้องกันการเสื่อมกอ่นวัยได้   
๓. “มิเนเร”่  ได้เผยเคล็ดลับด้วยการ“เดลี-่ดีท็อกซ์ด้วยรับประทานอาหาร          

ตามหลกัโภชนาการ”  เพื่อเตรียมผิวใหส้วยสดใสจากภายในสู่ภายนอก  
  

๔. การ”ดีทอ็กซ์ คือการล้างพิษออกจากร่างกายโดยใช้เครื่องมอืราคาแพง   
๕. แคลเซียม  โซเดียม  แมกนีเซียม  โพแทสเซียม  และกํามะถัน เป็นแร่ธาตุ

หลักของน้ําแร่  
  

๖. การดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ  ๑๐๐%  เข้าไปจะช่วยในการสะสมสารพิษและ     
สร้างสมดลุใหม่ให้กบัร่างกาย  

  

๗. เคล็ดลบัที่ว่าตอนเช้าหลงัตื่นนอนให้ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ ๑๐๐ % จะช่วยล้าง
พิษในร่างกายคืนความสดใสเปลง่ปลั่งสู่ผิวพรรณและช่วยให้การขับถ่าย
เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ เป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู ้

  

๘. ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติสักแก้วก่อนทานอาหารจะช่วยเพิ่มความรูส้ึกอยาก
อาหารรเพิม่มากข้ึน  

  

๙. ดื่มน้ําแร่เป็นประจําจะช่วยให้นัยน์ตาสดใสผิวพรรณชุ่มช่ืนเปล่งปลั่ง    
๑๐. การดื่มน้ําแร่ธรรมชาติช่วยกระตุ้นให้ระบบการเผาผลาญไขมันได้มากกว่า

การรบัประทานผลไม้ได้ถึงร้อยละ ๓๐  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๔๒

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๗      (๒  คะแนน)  
 

  จากคําถามต่อไปนี้นักเรียนบอกเหตผุล โดยใช้ข้อมลูจากเนื้อเรื่องสนบัสนุนคําตอบ 
 
 
  ๑. น้ําแร่จะมสี่วนผสมของแร่ธาตุหลักๆ อยู่  ๕  ชนิดอะไรบ้าง 

 ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

  ๒. “ดีท็อกซ์ด้วยนํ้าแร่ธรรมชาติคืนความสดใสใหผ้ิวสวย” เป็นข่าวประเภทใด 
 ตอบ  ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ค าถามท่ี ๘       ๒  คะแนน  
 

“เดลี-่ดีท็อกซ์ด้วยน้ าแร่ธรรมชาต”ิ  เพ่ือเตรียมผิวให้สวยสดใสจากภายในสู่ภายนอก” 
 

จากถ้อยความข้างต้น ให้นักเรียนบอกเหตุผล จํานวน ๒ ข้อ โดยใช้ข้อมูลจากเนือ้เรื่อง
สนับสนุนคําตอบ 
 
 
 
 ๑ ตอบ............................................................................................................. 
 
 
 
 
 ๒. ตอบ............................................................................................................. 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๔๓

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๙       (๕  คะแนน) 

 
 
 
 
 นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นน้ัน ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 

๑. ให้นักเรียนเลือกทําเครือ่งหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง ๑ ข้อความ 
๒.  
๓.  

       
 
 
 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จํานวน ๒ ข้อ ที่สอดคลอ้งความคิด การเลอืกในข้อ ๑ 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
๑. ……………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

๑. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

๒. ………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“น้ าแร่ธรรมชาติ  สารพดัประโยชน์” 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง ความคิดเห็นคล้อยตามและโตแ้ย้ง 



                                                                                                                                      ๔๔

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
๑. แบบทดสอบมีทั้งหมด ๑๐ ข้อ 
๒. กําหนดเวลาทําแบบทดสอบ ๕ นาที 
๓. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย × ทับข้อที่ถูกทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 

 
 
 อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ ๑-๓ 
 
 

วางระเบดิรถเก่งป้ายแดง นศ.ศิลปากรไรค้นเจ็บ 
 
 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ตํารวจวิทยาการตรวจสอบรถยนต์ป้ายแดงทะเบียน ศ ๗๙๓๐ 
กรุงเทพมหานคร หลงัถูกคนร้ายลอบวางระเบิดขณะนําไปจอดไว้ภายในซอยซักพระ ๑๖ เขตตลิง่ชัน 
ทําให้กันชนหลังพงัเสียหาย นอกจากนี้แรงระเบิดยังทําให้กระจกช้ันลอยและกันสาดอาคารพาณิชย์ ๔ 
ช้ันครึ่ง ๕ คูหา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตจําหน่ายอุปกรณ์และแว่นตาว่ายน้ํา ซึ่งอยู่ระหว่างตกแต่งยังไมเ่ปิด
ให้บรกิารพงัเสียหายด้วย จากการสอบสวนนายวรกร เทพาสิตธนา เจ้าของรถซึ่งเป็นนักศกึษาช้ันปีที่ ๑ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน ทราบว่ามาส่งเพื่อนภายในซอย โดยจอดรถไว้บรเิวณเกิดเหตุต่ังแตเ่วลา
ประมาณ ๒๑.๐๐น. จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เกดิเสียงดงัข้ึน จึงออกมาดูพบรถถูกระเบิด
เสียหายเบือ้งต้น ตํารวจคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่อง ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ เนือ่งจาก
เจ้าของรถให้การว่าไม่เคยมเีรื่องกบัใคร พร้อมทั้งประสานขอกล้องวงจรปิดบริษัทอยู่ใกลเ้คียงบรเิวณ
เกิดเหตุ มาตรวจสอบ แต่ภาพไม่ชัดเจนเนื่องจากเจ้าของอาคารนําถุงพลาสติกไปคลุมกล้องไว้ เนื่องจาก
ช่วงเย็นเกิดฝนตก 
(ที่มา: สืบค้นเมือ่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘, จากhttp://www.dailynews.co.th//Content/education) 

 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่ ๓ สืบคน้วิเคราะหเ์จาะข่าว 
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 ๑. จากข่าวข้างต้น ข้อใดเป็นข้อเทจ็จริง  
  ก.  เกิดเหตรุะเบิดรถยนตป์้ายแดงทีเ่ขตตลิ่งชัน กทม 

ข.  เจ้าของรถทีร่ะเบิดอาจมีปญัหาส่วนตัวกับผูอ้ื่น 
  ค.  ระเบิดทีร่ะเบิดรถยนต์น่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่อง 
  ง.  อาคารพาณิชย์ใกล้เคียงกับรถที่ระเบิดพังเสียหายยับเยิน 

 ๒.  นักเรียนคิดอย่างไรกับข่าวนี้  
  ก.  ควรดูแลกล้องวงจรปิดไม่ให้เปียกฝนจนเสียหาย 

ข.  มีเหตุระเบิดเกิดข้ึนในชุมชนเป็นเรื่องน่ากลัว 
ค.  เป็นนักศึกษาไม่ควรกลบับ้านดึก 

  ง.  เป็นนักศึกษาไม่ควรมรีถป้ายแดง 
 ๓.  ถ้าเจ้าของอาคารไม่นําพลาสตกิไปคลมุกลอ้งวงจรปิด จะเกิดเหตุการณ์ใด  

  ก.  ความรุ่นแรงของระเบิดจะน้อยลง 
  ข.  คนร้ายอาจจะไม่กล้าวางระเบิด 
  ค.  กล้องคงเปียกน้ําใช้การไม่ได้ 
  ง.  อาจจะมองเห็นตัวผู้วางระเบิด 

อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ ๔-๑๐ 
 

เดก็ไทยอนัตรายแน่โพลล์ชี้ไม่รู้เรื่องเอดส์ 
 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ  นี้ องค์การยูนิเซฟได้เปิดเผยรายงานวิจัยเรื่อง “เสียงของเดก็
และวัยรุ่นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกแปซฟิิก” โดยคณะผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตด้านต่างๆ  จากเด็กและวัยรุ่นอายุ ๙-๑๗ ป ีใน ๑๗ ประเทศ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย จํานวน ๑ หมื่นคน 
ซึ่งในจํานวนน้ีรอ้ยละ ๖๐ ของเด็กทีม่ีอายุระหว่าง ๙-๑๓ ปีและร้อยละ ๒๕ ของเดก็อายุ ๑๔-๑๗ ปี  
หรือกลุ่มวัยรุ่นบอกว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์เลยหรืออย่างมากกเ็คยได้ยินเพียงช่ือเท่าน้ัน ซึ่งถ้า
หากแยกเฉพาะกลุม่เด็กในเมืองไทย จะมีถึงร้อยละ ๒๓-๓๖ เลยทีเดียวโดยกลุ่มวันรุ่นมีเพียงร้อยละ ๒๔ 
เท่านั้นทีรู่้จักถุงยางอนามัย อย่างไรก็ตามร้อยละ ๖๘ ของกลุ่มวัยรุ่นน้ีรู้ดีว่าโรคเอดส์เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน 
 น.ส.มะแฮร์ คาน ผอ.องค์การยูนิเซฟประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่า                 
ผลการสํารวจครั้งนี้เป็นการเตือนรัฐบาลและสงัคมในภูมิภาคนี้ให้ตระหนกัถึงความสําคัญในการศึกษา
แก่เด็กๆ  เพราะโรคเอดส์เป็นโรคที่ไมม่ีพรมแดน และถ้าไมอ่ยากให้ภูมิภาคนี้มีปัญหาโรคเอดส์แพร่
ระบาดอย่างหนัก เหมอืนแอฟรกิารก็ตอ้งรีบลงมอืแก้ไขปัญหาเรง่ด่วน 

(ที่มา: โจ. สืบค้นเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘, จาก http://www.watkoh.com/forum/index.php) 
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๔. น.ส.มะแฮร์ คานมีความคิดอย่างไรในข่าวนี้  
  ก.  คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเป็นเรือ่งน่าเป็นห่วง  

  ข.  การให้การศึกษาแกเ่ด็กและวัยรุ่นจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 
  ค.  เด็กวัยรุ่นไม่รู้จกัการป้องกันโรคเอดสจ์ากการมเีพศสมัพนัธ์  
  ง.  โรคเอดส์เป็นโรคที่ยากต่อการควบคุม  

  ๕. แนวความคิดที่ผู้เขียนต้องการนําเสนอคืออะไร  
  ก.  โรคเอดสเ์ป็นโรคที่ไมม่ีพรมแดนเกิดข้ึนได้ทุกภูมิภาค  

  ข.  การศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในช้ันเรียน 
  ค.  โรคเอดส์ในภูมิภาคเอเซีย 
  ง.  ปัญหาโรคเอดส ์
 ๖. ข้อใดอนุมานไม่ได้จากการอ่านข่าวข้างต้น  

  ก.  ทวีปแอฟริกามีผูเ้ป็นเอดสม์ากทีสุ่ดในโลก  
  ข.  วันรุ่นไทยส่วนมากไม่มีความรูเ้รื่องเอดส์  
  ค.  การศึกษาทําให้การระบาดของโรคเอดสล์ดลง  
  ง.  วัยรุ่นไทยส่วนใหญรู่้ว่าโรคเอดสเ์กิดจากการไมป่้องกันเมือ่มีเพศสัมพันธ์  
 ๗. เมื่อวัยรุ่นได้อ่านข่าวนี้จะเกิดผลดีแก่ตนเองอย่างไร   

  ก.  รู้ถึงความเป็นห่วงของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กในเรื่องการป้องกนัโรคเอดส์  
  ข.  ตระหนักและตื่นตัวทีจ่ะไม่ทําให้ตนเองเสี่ยงที่จะเป็นโรคเออดส์  
  ค.  รู้ผลวิจัยเกี่ยวกับเรือ่งโรคเอดส์ในเมอืงไทย  
  ง.  รู้ข้อปฎิบัติทีจ่ะทําให้ไม่เป็นเอดส์  
 ๘. ปัญหาสําคัญในข่าวข้างต้นคืออะไร   

  ก.  ปัญหาการให้การศึกษาเรื่องโรคเอดส ์
  ข.  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส ์
  ค.  ปัญหาการควบคุมโรคเอดส ์
  ง.  ปัญหาการละเลยเรื่องโรคเอดส ์
 ๙. ข่าวข้างต้นเป็นประเภทใด  

  ก.  ข่าวการเมือง 
  ข.  ข่าวสังคม 
  ค.  ข่าวเศรษกิจ 
  ง.  ข่าวธุรกิจ 
 ๑๐. ข่าวนี้ต้องการสื่อสารถึงใครมากที่สุด  

  ก.  รัฐบาลและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  
  ข.  ผู้ปกครองเด็กวัยรุ่น 
  ค.  ผู้อ่านทั่วไปในประเทศไทย 
  ง.  นักการศึกษาของแต่ละประเทศ 
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ข้อ ก ข ค ง 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
สรปุคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 

รวม ๑๐ คะแนน 
 

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

กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ช่ือ-สกลุ...................................ช้ัน...............................เลขที่.................. 

ชุดที่ ๓ สืบคน้วิเคราะหเ์จาะข่าว 
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 http://www.chiangmainews.co.th/ (๒๕๕๘, ๙ มกราคม). “ฮือฮาเอเลี่ยนจิ๋ว,” 

ไทยรัฐ, หน้า ๑. 
อิสรา  ทองรุ่ง. การอ่านคิด วิเคราะห์จากข่าว. โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม.  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ข้ันพื้นฐาน. 



                                                                                                                                      ๕๐

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๕๑

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
๑. ง 
๒. ก 
๓. ค 
๔. ข 
๕. ง 
๖. ค 
๗. ก 
๘. ค 
๙. ข 
๑๐. ค 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 



                                                                                                                                      ๕๒

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 

การจ าแนกกลยุทธ์การอ่านแนว PISA 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 

ข้อท่ี 
กลยุทธ ์

การเขา้ถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน 
๑ X   
๒  X  
๓   X 
๔ X   
๕ X   
๖ X   
๗ X   
๘   X 
๙ X   

๑๐  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๕๓

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง ข่าว 

“โทษพ่อแม่ป้อนให้ลกูกนิอ้วน เป็นการละเลย หรือท าร้ายเดก็” 
 

ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท × ทับอกัษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 
๕ คะแนน 

ค าถามท่ี ๑ ข่าวนี้เป็นข่าวประเภทใด   
ก.  ข่าวเกษตร  

 ข.  ข่าวบันเทิง  
 ค.  ข่าววิทยาการ  
 ง.  ข่าวสาธารณสุข  
 

ค าถามท่ี ๒ อาหารประเภทใดต่อไปนีท้ี่ก่อให้เกิดโรคอ้วนมากที่สุด  
 ก.  ไข่เจียว  
 ข.  ขนมเค้ก 
 ค.  ก๋วยเตี๋ยว 
 ง.  ข้าวต้มมัด 
 

ค าถามท่ี ๓ ข่าวนี้ให้คุณค่าทางด้านใด  
 ก.  บันเทิง 
 ข.  คติสอนใจ 
 ค.  สาระความรู ้
 ง.  คุณธรรมจริยธรรม 
 

ค าถามท่ี ๔ จากข่าวถึงบุคคลใดที่เป็นโรคอ้วน   
ก.  เด็กทารก 

  ข. วัยรุ่น 
  ค.  คนวัยทํางาน 
  ง.  ผู้สูงอายุ 
 
ค าถามท่ี ๕ โทษพ่อแมป่้อนใหลู้กกินจนอ้วน เป็นการละเลยหรือทําร้ายเด็กมีตัวสะกดกี่คํา 

 ก.  ๑๐ คํา 
 ข.  ๑๑ คํา 
 ค.  ๑๓ คํา 
 ง.  ๑๔ คํา 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การอ่านการสะท้อนและประเมิน
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 



                                                                                                                                      ๕๔

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๖       ๕  คะแนน 
จากถ้อยคําข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ เป็นความจริง หรือ ไม่เป็นความจรงิ  

  ข้อความ เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย × ในช่อง  “ใช่” 
  ข้อความ ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย × ในช่อง  “ไม่ใช”่ 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่

การสะท้อนและประเมิน 
๑. แพทย์อังกฤษให้ความเห็นว่า ควรจะถือว่าพ่อแม่ที่
เลี้ยงดปู้อนอาหารให้เด็กทารกกินมากเกินไป  

×  

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๒. เด็กทารกอายุเพียง ๖ เดือน ก็สามารถกลายเป็นโรค
อ้วนได้  

×  

การบรูณาการและตีความ 
๓. พ่อแม่ที่เลี้ยงดลููกไม่ควรป้อนอาหารลูก ควรให้
รับประทานผลไม้แทน เพราะจะทําใหลู้กเป็นเด็กอ้วนได้  

 × 

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ ๔. ข่าวนี้รายงานจากสํานักข่าวบีบีซี ออนไลน์  ×  

การสะท้อนและประเมิน 
๕. เด็กทารก วัย ๒ ขวบ รายหนึ่งมีน้ําหนักตัวมากถงึ 
๒๕.๔๐ กก มากกว่าเกณฑป์กติถึง ๒ เท่า  

×  

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ ๖. เด็กทารกบางรายมมีวลกระดูกใหญ่กว่าผู้ใหญ่   × 

การสะท้อนและประเมิน 
๗. ผู้ปกครองหลายรายขาดความรู้ว่าควรจะใหเ้ด็กทารก
รับประทานมากหรือนอ้ยเท่าใด ถึงจะไม่เป็นโรคอ้วน  

×  

การบรูณาการและตีความ 
๘. น้ําอัดลม ขนมที่มีน้ําตาลหรือไขมันสูง ทําใหเ้ด็ก
กลายเป็นโรคอ้วนได้ 

×  

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๙. การนํามลิกี้เช็คใส่ขวดนมใหลู้กดูดช่วยให้ลกูอิ่มเร็ว
และรบัประทานอาหารได้น้อยลง ลดภาวะเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคอ้วน  

 × 

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๑๐. แพทย์อังกฤษให้ความเห็นว่าเด็กทารกที่เป็นโรคอ้วน
เกิดจากพันธุกรรม 

 × 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  
                      การบูรณาการและตคีวาม 
                      การสะท้อนและประเมิน 
รูปแบบการตอบ : แบบเชิงซ้อน 



                                                                                                                                      ๕๕

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 ค าถามท่ี  ๗      ๒  คะแนน   
 
  จงอ่านข่าวที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามให้ถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลจากเนื้อหาสนบัสนุน
คําตอบของนักเรียน 
 
 

ท่ี ข้อความ ค าตอบ 
๑. เป็นข่าวประเภทใด ข่าวกีฬาและข่าวสุขภาพ 
๒. ระดับของข่าว ระดับเบา 

 
 
 
 
 
 
ค าถามท่ี  ๘       ๓  คะแนน  การบูรณาการและตีความ 
 

“โทษพ่อแม่ป้อนให้ลกูกนิอ้วน เป็นการละเลย หรือท าร้ายเดก็” 
พาดหัวข่าวนี้มีลักษณะใด 
 ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในตารางใหส้ัมพันธ์กับข้อความทีก่ําหนดให้ 

ท่ี ข้อความ ค าตอบ 
๑. ช่ือพาดหัวข้อข่าวนี้คือ “โทษพ่อแมป่้อนใหลู้กกิน

อ้วน เป็นการละเลย หรือทํา
ร้ายเด็ก” 

๒. เด็กทารกกินมากมีอายุกีเ่ดือนกส็ามารถป่วยเป็นโรคอ้วนได ้ ๖ เดือน 
๓. ในข่าวนีไ้ด้รับรายงานว่ากุมารแพทย์จากเมอืงน๊อตตงิแฮม 

เคยรับผู้ป่วยเป็นเดก็ทารก วัย ๒ ขวบ รายหนึ่งมีน้ําหนักตัว
มากถึง ๒๕.๔๐ กก. มากกว่าเกณฑป์กติถึง ๒ เท่า เมืองน๊อต
ติงแฮม อยู่ในประเทศใด 

อังกฤษ 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  
รูปแบบการตอบ : แบบปิด 

กลยุทธ์การอ่าน :  การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบปิด 



                                                                                                                                      ๕๖

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ความคิดเห็นคล้อยตามและโตแ้ย้ง ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 

 
 
 ค าถามท่ี ๘      ๕ คะแนน 
 
 

“พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุให้เด็กเป็นโรคอ้วนได้” 
 

นักเรียน คิดอย่างไร กบัคําพูดข้างต้น ทําไมจงึคิดเช่นน้ัน  ให้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 ๑. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนีเ้พียง ๑ ข้อความ 
 
 
 
 
 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จํานวน ๒ ข้อ ที่สอดคลอ้งความคิด การเลอืกในข้อ ๑ 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 
 

๑. ดุลยพินิจของคร ู

 
 

๑. ดุลยพินิจของคร ู

 
 

๒. ดุลยพินิจของคร ู

 
 

๒. ดุลยพินิจของคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การสะท้อนและประเมิน 
รูปแบบการตอบ : แบบเปิด 



                                                                                                                                      ๕๗

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 

การจ าแนกกลยุทธก์ารอ่านแนว PISA แบบฝกึทกัษะที่ ๑ เรือ่ง ข่าว 
“โทษพ่อแม่ป้อนให้ลกูกนิอ้วน เป็นการละเลย หรือท าร้ายเดก็” 

 

ค าถามท่ี ข้อท่ี 
กลยุทธ ์

การเขา้ถึงและ
ค้นคืนสาระ 

การบูรณาการ
และตีความ 

การสะท้อน
และประเมิน 

รูปแบบการตอบ 

๑  ×   

แบบเลือกตอบ 
๒    × 
๓   ×  
๔  ×   
๕   ×  

๖ 

๑   ×  
๒ ×   

แบบเชิงซ้อน 

๓  ×  
๔ ×   
๕   × 
๖ ×   
๗   × 
๘  ×  
๙ ×   

๑๐ ×   

๗ 
๑ ×   แบบปิด 
๒ ×   

๘ ๑  ×  แบบปิด 
  ๒  ×  

๙ ๑   ×  
แบบเปิด  ๒   × 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๕๘

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒  

เรื่อง ล่าโจรบาปทุบเจดีย์ฉกพระเก่า 
 

  

ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท × ทับอกัษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 
๕ คะแนน 
 

ค าถามท่ี ๑ เหตุการณ์ของข่าวเกิดข้ึน พร้อมกับเกิดเหตุการณ์ในข้อใด  
 ก.  วาตภัย 

  ข.  อุทกภัย  
  ค.  อัคคีภัย 
  ง.  อุบัติภัย 
 
 
 

ค าถามท่ี ๒ โจรอาศัยช่วงเวลาใด ในการเข้าไปโจรกรรมพระกรุโบราณ 
 ก.  เวลาดึก พระทกุรปูจําวัด 

  ข.  เวลาเช้า พระทุกรูปออกบิณฑบาต 
  ค.  เวลากลางคืน วัดถูกน้ําท่วม ไฟฟ้าดับ 
  ง.  เวลาบ่าย พระทุกรูปขนของหนี้นํ้าท่วม 
 
 

ค าถามท่ี ๓ เจดีย์นี้มีอายกุว่า ๑๕๐ ปี อยู่คู่มณฑป มาช้านาน คําที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรง
กับข้อใด  
  ก.  ศาลา 
  ข.  หอพระ 
  ค.  โบสถ์ 
  ง.  เรือนยอด 
 

ค าถามท่ี ๔ แนวคิดสําคัญของข่าวนี้ตรงกับสํานวนใด  
  ก.  ผีซ้ําดํ้าพลอย 
  ข.  น้ําข้ึนให้รีบตัก 
  ค.  หน้าเนื้อใจเสือ 
  ง.  จับเสือด้วนมือเปล่า 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 



                                                                                                                                      ๕๙

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ค าถามท่ี ๕ ถ้านํ้าไม่ท่วมทางวัดไม่ตัดไฟ นักเรียนคิดว่าโจรมาจะโจรกรรมพระกรุโบราณ
หรือไมเ่พราะเหตุใด  
  ก.  ไม่มา เพราะหนทางเข้าวัดสะดวกเกินไป และมีแสงไฟฟา้สว่างมาก 
  ข.  ไม่แน่ใจ เพราะสถานการณ์ต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได ้
  ค.  มา เพราะเห็นช่องทางในการเข้าในวัด 
  ง.  มา เพราะเห็นรู้ว่าในวัดมีพระกรุโบราณซึง่เป็นของมีค่า มีราคา 
 
 
 
 
ค าถามท่ี ๖  จากถ้อยค าขา้งต้นต่อไปน้ีเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  ๕ คะแนน 
 ข้อความ  เป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความ  ไม่เป็นความจริง จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

กลยุทธ์การอ่าน ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่
การบรูณาการและตีความ ๑. เจดีย์หน้ามณฑปที่เกบ็พระกรุโบราณไว้  X  
การเข้าถึงและค้นคืนสาระ ๒. น้ําท่วมไฟดับทําใหเ้กิดการโจรกรรม   X 
การเข้าถึงและค้นคืนสาระ ๓. การโจรกรรมพระกรโุบราณทําในช่วงน้ําท่วม  X  
การเข้าถึงและค้นคืนสาระ ๔. คนทําความเข้าใจโดยไม่เกรงกลัวบาป  X  

การบรูณาการและตีความ 
๕. การที่มนุษยจ์ะทําความดีน้ันต้องนบัถือศาสนาพทุธ 
เพราะศาสนาพุทธสอนให้คนเป็นคนดีและเกรงกลัวต่อบาป  

  
X 

การบรูณาการและตีความ 
๖. จากการนําเสนอข่าวในแต่ละวันมีการฆ่ากัน ก่อ
อาชญากรรม ลักเลก็ขโมยน้อย นั้นเป็นการช้ีให้เห็นว่า 
ศาสนาใดก็ตามในโลกนี้ไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีเลย   

  
 
X 

การบรูณาการและตีความ ๗. การลักขโมยเป็นสิง่ไม่ควรกระทําเป็นอย่างมาก   X  

การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๘. ทุกวันน้ีคนห่างไกลจากศาสนามากเกินไป จนไมเ่หลือ
ความละอายต่อบาปเลย  

  
X 

การบรูณาการและตีความ 
๙. การกระทําของโจรใจบาปในข่าวเป็นเพราะขาด
หลักธรรม หิริโอตตัปปะ 

X  

การสะท้อนและประเมิน 
๑๐ จากข่าวที่อ่านนี้ทําใหเ้ราคนเกรงกลัวต่อบาปคิดเป็น
ร้อยละ ๖๕ ของประชากรทัง้หมดทั่งโลก  

 X 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การอ่านการสะท้อนและประเมิน
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  
                      การบูรณาการและตีความ 
                 การสะท้อนและประเมนิ 
รูปแบบการตอบ : แบบเชิงซ้อน 



                                                                                                                                      ๖๐

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

  
 
ค าถามท่ี ๗        ๒  คะแนน 

ให้นักเรียนเขียนคําตอบลงในตารางใหส้ัมพันธ์กับข้อความทีก่ําหนด  
 
 

ท่ี ข้อความ ค าตอบ 
๑. ข่าวนี้เป็นข่าวประเภทใด ข่าวอาชญากรรม 
๒. พาดหัวข่าวช่ืออะไร ล่าโจรบาปทบุเจดีย์ฉกพระเก่า 
 
 
 
 
ค าถามท่ี ๘        ๒  คะแนน 
  จากคําถามต่อไปนี้ให้นกัเรียนบอกเหตุผล โดยใช้ข้อมูลจากเรื่องสนับสนุนคําตอบ 
 
 
ท่ี ข้อความ เหตุผล 
๑.  “โจรไม่เกรงกลงับาปกันเลย ขนาดวัดถูกน้ําท่วมพระ

ในวัดก็ลําบากอยู่แล้ว ยังจะมาซ้ําเติมศาสนาอีก    
ไม่กลัวตกนรกกันเลย” เมื่อฟงัแล้วรูส้ึกอย่างไร  

ดุลยพินิจของคร ู

๒. แนวคิดของข่าวนี้ตรงกับสํานวนที่ว่า                                
“ผีซ้ําดํ้าพลอย” 

ดุลยพินิจของคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบปิด 

กลยุทธ์การอ่าน : การบรูณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเปิด 



                                                                                                                                      ๖๑

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ความคิดเห็นคล้อยตามและโตแ้ย้ง ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 

 
 
 ค าถามท่ี ๙     (๕  คะแนน) 
 

“หิริโอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป” 
 

นักเรียน คิดอย่างไร กบัคําพูดข้างต้น ทําไมจงึคิดเช่นน้ัน  ให้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 ๑. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนีเ้พียง ๑ ข้อความ 
 
 
 
 
 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จํานวน ๒ ข้อ ที่สอดคลอ้งความคิด การเลอืกในข้อ ๑ 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 
 

๑. ดุลยพินิจของคร ู

 
 

๑. ดุลยพินิจของคร ู

 
 

๒. ดุลยพินิจของคร ู

 
 

๒. ดุลยพินิจของคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การสะท้อนและประเมนิ 
รูปแบบการตอบ : แบบเปิด 



                                                                                                                                      ๖๒

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 

การจ าแนกกลยุทธก์ารอ่านแนว PISA แบบฝกึทกัษะที่ ๒  
เรื่อง ล่าโจรบาปทุบเจดีย์ฉกพระเก่า 

 

ค าถามท่ี ข้อท่ี 
กลยุทธ ์

การเขา้ถึงและ
ค้นคืนสาระ 

การบูรณาการ
และตีความ 

การสะท้อน
และประเมิน 

รูปแบบการตอบ 

๑  ×   

แบบเลือกตอบ 
๒  ×   
๓  ×   
๔   ×  
๕    × 

๖ 

๑  ×   
๒ ×   

แบบเชิงซ้อน 

๓ ×   
๔ ×   
๕  ×  
๖  ×  
๗  ×  
๘ ×   
๙  ×  

๑๐   × 

๗ 
๑ ×   แบบปิด 
๒ ×   

๘ ๑  ×  แบบเปิด 
  ๒  ×  

๙ ๑   ×  
แบบเปิด  ๒   × 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๖๓

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

  

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓  
เรื่อง “ปภ.เตรียมเปิดศูนย์ฯ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่” 

 
ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท × ทับอกัษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด 

๕ คะแนน 
 

ค าถามท่ี ๑ ข่าวนี้เป็นข่าวประเภทใด                              
  ก.  ข่าวปัญหาสังคมและภัยสังคม 
  ข.  ข่าวเศรษฐกิจ 
  ค.  ข่าวการศึกษา 
  ง.  ข่าวอาชญากรรม 
 
 ค าถามท่ี ๒ ข่าวนี้ให้คุณค่าทางด้านใด   
  ก.  บันเทิง 
  ข.  คติสอนใจ 
  ค.  สาระความรู ้
  ง.  คุณธรรมจริยธรรม 
 

ค าถามท่ี ๓ เหตุใดจงึต้องมมีาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่             
  ก.  อัตราการเกิดอุบัตเิหตเุพิ่มข้ึนมากกว่าช่วงปกต ิ
  ข.  คนเดินทางกลับภูมลิําเนาจํานวนมากทําให้เกิดอุบัตเิหตเุพิ่มข้ึน 
  ค.  การจราจรจึงมีความคับค่ังทําใหม้ีอัตราการเกิดอุบัตเิหตเุพิ่มเตมิ 
  ง.  ปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน 
 
 
 

 ค าถามท่ี ๔ ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวคือหน่วยงานใด  
ก.  งานจราจรของจังหวัด 
ข.  จุดตรวจและด่านตรวจ 
ค.  ศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน 
ง.  กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 



                                                                                                                                      ๖๔

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ค าถามท่ี ๕ จํานวนอุบัติ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนั้น ตั้งเป้าว่าจะต้องลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร  

  ก.  ร้อยละ ๕ 
  ข.  ร้อยละ ๗ 
  ค.  ร้อยละ ๘ 
  ง.  ร้อยละ ๑๐ 
 

ค าถามท่ี ๖  จากถ้อยค าขา้งต้นต่อไปน้ีเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  ๕ คะแนน 
 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 

กลยุทธ์การอ่าน  ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๑. นายอนุชา โมกขะเวส ประกาศมาตรการในการดูแลด้าน
ความปลอดภัยในการดูแลด้านความปลอดภัย          ทางถนน  

 
X 

 

บรูณาการและการตีความ ๒. “๗ วันขับข่ีปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน”คือพาดหัวข่าว   X 

การสะท้อนและประเมิน 
๓. การจราจรจงึมีความคับค่ังทําให้มีอัตราการเกิดอบุัติเหตุเพิ่ม
มากกว่าช่วงเวลาปกติ  

 
X 

 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๔. กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ร่วมกับทกุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการในการลดอุบัติเหตุ  

 
X 

 

การสะท้อนและประเมิน 
๕. จํานวนอุบัติ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บนั้น ตั้งเป้าว่าจะตอ้งลดลง
จากช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕  

 
X 

 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๖. การรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทกุวัน เริ่มตัง่แต่วันที่ ๒๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๒-๓ มกราคม ๒๕๕๓  

  
X 

บรูณาการและการตีความ ๗. ปภ. เป็นอักษรย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  X  

การสะท้อนและประเมิน 
๘. เนื่องจากในวันหยุดยาวจะมปีระชาชนเดินทางกลับภูมลิําเนา
และท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากกว่าทุกๆ ปีทีผ่่านมาคิดเป็น 
ร้อยละ ๕๐                    

  
 
X 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 

๙. กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. ร่วมกับทกุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงวางมตราการในการลดอบุัติเหตุ โดย
การจัดต้ังศูนย์อํานวยการปอ้งกันและอบุัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓   

 
 
 
X 

 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๑๐. กรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. สังกัด
กระทรวงการคลงั 

  
X 

 
 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การอ่านการสะท้อนและประเมิน
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  
                      การบูรณาการและตคีวาม 
                      การสะท้อนและประเมิน 
รูปแบบการตอบ : แบบเชิงซ้อน 



                                                                                                                                      ๖๕

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 ค าถามท่ี ๗      (๒  คะแนน)   
  จากคําถามต่อไปนี้นักเรียนบอกเหตผุล โดยใช้ข้อมลูจากเนื้อเรื่องสนบัสนุนคําตอบ 
 
 

ท่ี ข้อความ ค าตอบ 
๑. เหตุใดถึงต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่
ปีใหมม่ีวันหยุดยาวติดต่อกันหลาย
วันคนเดินทางกลบัภูมลิําเนาและ
ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ทําใหม้ี
อัตราการเกิดอบุัติเหตุเพิม่ขึ้น 

๒. สิ่งใดเป็นเครื่องมือบง่ช้ีว่าต้องมีมาตรการป้องกัน
และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่

อัตราการเกิดอบุัติเหตุเพิม่มากกว่า
ช่วงเวลาปกต ิ

 
 
 
 
 คําถามที่ ๘      ๒  คะแนน    
 
 

“๗ วันขับขี่ปลอดภัย เทดิไทอ้งค์ราชัน” 
 
 ๑. จากข้อความข้างต้นนักเรียนคิดว่าจะจงูใจให้ประชาชนให้ความร่วมมือไดเ้พราะอะไร 
 ๒. ให้นักเรียนบอกเหตุผล จํานวน ๒ ข้อ โดยใช้ข้อมูลจากเนื้อเรื่องสนบัสนุนคําตอบ 
 
 

ท่ี ค าตอบ 
๑. เพราะเป็นแนวการปฏิบัตเิพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
๒. เป้าว่าจะต้องลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบปิด 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบปิด 



                                                                                                                                      ๖๖

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๙      (๕  คะแนน)    

 
 
 
 
 
 นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นน้ัน ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 ๑. ถ้านักเรียนและครอบครัวจะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ช่วงเทศกาลนี้ นักเรียนคิดว่าควร
ใช้รถอะไรในการเดินทาง ให้นกัเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้  
เพียง ๑ ข้อความ 
 
       
 
 
 ๒. นักเรียนและครอบครัวจะมีวิธีการทําอย่างไรให้เดินทางถึงที่หมาย โดยใช้ข้อมูล จากเนื้อ
เรื่องสนันสนุนคําตอบ  
 

รถประจ าทาง รถโดยสาร 
แนวการตอบ 
รถส่วนตัว 
 ๑. วางแผนเดินทางล่วงหน้า 
 ๒. ตรวจเช็คสภาพรถ 
 ๓. คนขับไม่ดื่มสุรา 
 ๔. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่
ประมาท 
 ๕. หลีกเลี่ยงการเดินทางเวลากลางคืน 
 ๖. เลือกเส้นทางที่อันตรายน้อย 
 ๗. พักระหว่างทาง 
 

แนวการตอบ 
 รถโดยสาร 
 ๑. เดินทางไปกลบัก่อนและหลังเวลา
เทศกาล ๒-๓ วัน 
 ๒. เลือกรถประจําทางทีป่ลอดภัยไว้ในได้ 
 ๓. เลือกเส้นทางที่อันตรายน้อย 
 ๔. เลือกคนขับที่ผ่านการตรวจ
แอลกอฮอล ์
 ๕. หลีกเลี่ยงการเดินทางเวลากลางคืน 
 

 
 
  
 
 
 

              “ปภ.เตรียมเปดิศนูย์ฯ ปอ้งกนัและลดอบุัตเิหตุช่วงเทศกาลปีใหม่” 
 

รถประจ าทาง รถโดยสาร 

กลยุทธ์การอ่าน : การสะท้อนและประเมิน 
รูปแบบการตอบ : แบบเปิด 



                                                                                                                                      ๖๗

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
 

การจ าแนกกลยุทธก์ารอ่านแนว PISA แบบฝกึทกัษะที่ ๓  
เรื่อง “ปภ.เตรียมเปิดศนูย์ฯ ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่” 

 
 
 

ค าถามท่ี ข้อท่ี 
กลยุทธ ์

การเขา้ถึงและ
ค้นคืนสาระ 

การบูรณาการ
และตีความ 

การสะท้อน
และประเมิน 

รูปแบบการตอบ 

๑  ×   

แบบเลือกตอบ 
๒   ×  
๓   ×  
๔  ×   
๕    × 

๖ 

๑ ×    
๒  ×  

แบบเชิงซ้อน 

๓   × 
๔ ×   
๕   × 
๖ ×   
๗  ×  
๘   × 
๙ ×   

๑๐ ×   

๗ 
๑ ×   แบบปิด 
๒ ×   

๘ ๑  ×  แบบปิด 
  ๒  ×  

๙ ๑   ×  
แบบเปิด  ๒   × 

 
 
 



                                                                                                                                      ๖๘

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๔  

                 เรื่อง  “ดีท็ อกซ์ด้วยน้ าคืนความสดใสให้ผิวสวย” 
 
ค าสั่ง  จงทําเครื่องหมายกากบาท × ทับอกัษรหน้าตัวเลือกที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องทีสุ่ด  ๕  คะแนน         
 
 ค าถามท่ี ๑  จากการอ่าน“ดีท็อกซ์ด้วยน้ํา”  หมายถึงข้อใด    

ก.  การสร้างชีวิตชีวาให้กับร่างกาย  
ข.  การล้างพิษออกจากร่างกายให้สะอาด  
ค.  การล้างพิษด้วยการดืม่น้ําแร่ธรรมชาติ  
ง.  การดื่มน้ํามากๆช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน  
  
 

ค าถามท่ี ๒  ข้อใดไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามเนื้อหาข่าว   
ก.  ตอนเช้าหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ ๑๐๐% จะช่วยล้างพิษในร่างกาย  
ข.  ขณะทํางานพยายามดื่มน้ําแร่เป็นประจําจะช่วยให้การขับถ่ายดีข้ึน 
ค.  ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติระหว่างวันจะช่วยให้ความเหนื่อยล้าลดลง 
ง.  ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติก่อนทานอาหารจะช่วยลดความรูส้ึกอยากอาหาร 
 
 
 
 

ค าถามท่ี ๓  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกบัแร่ธาตุหลักในน้ําแร่ธรรมชาติ   
ก.  โพแทสเซียม กํามะถัน ฟอสฟอรัส   
ข.  โซเดียม สังกะสี แมกนเีซียม 
ค.  แคลเซียม กํามะถัน ไอโอดีน 
ง.  โซเดียม แมกนเีซียม แคลเซียม 
 
 

ค าถามท่ี ๔  ถ้านักเรียนต้องการให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิรม์ควรปฏิบัติในการดืม่น้ําแร่อย่างไร   
ก.  ดื่มก่อนทานอาหาร 
ข.  ดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอน   
ค.  ดื่มขณะตื่นมากลางดึก 
ง.  ดื่มระหว่างขณะทํางาน 
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การอ่านการสะท้อนและประเมิน
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 



                                                                                                                                      ๖๙

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

ค าถามท่ี ๕  การดื่มน้ําแรส่่งผลต่อร่างกายข้อใดมากที่สุด  
ก.  ระบบการย่อยอาหาร   
ข.  ผิวพรรณ 
ค.  ระบบขับถ่าย   
ง.  ระบบหายใจ 

 
ค าถามท่ี ๖  จากถ้อยค าขา้งต้นต่อไปน้ีเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง  ๕ คะแนน 

 ข้อความเป็นความจริง   จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ใช่” 
 ข้อความไม่เป็นความจริง  จงเขียนเครื่องหมาย  X  ในช่อง  “ไม่ใช่” 
 

กลยุทธ์การอ่าน ข้อความ ใช่ ไม่ใช ่
บรูณาการและการตีความ ๑. “ดีท็อกซ”์ คือ การล้างพิษออกจากร่างกาย  X  

บรูณาการและการตีความ 
๒. การรบัประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่กส็ามารถป้องกัน
การเสื่อมก่อนวัยได้ 

 
X 

 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๓. “มิเนเร”่  ได้เผยเคล็ดลับด้วยการ“เดลี-่ดีท็อกซ์ด้วย
รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ”  เพื่อเตรียมผิวให้
สวยสดใสจากภายในสู่ภายนอก  

  
 
X 

บรูณาการและการตีความ 
๔. การ”ดีท็อกซ์ คือการล้างพิษออกจากร่างกายโดยใช้
เครื่องมือราคาแพง 

 
X 

 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๕. แคลเซียม  โซเดียม  แมกนีเซียม  โพแทสเซียม  และ
กํามะถัน เป็นแร่ธาตุหลักของน้ําแร่  

 
 X 

 

บรูณาการและการตีความ 
๖. การดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ  ๑๐๐%  เข้าไปจะช่วยในการ
สะสมสารพิษและสร้างสมดุลใหม่ให้กับร่างกาย  

  
X 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 

๗. เคล็ดลบัที่ว่าตอนเช้าหลังตื่นนอนให้ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติ  
๑๐๐  %  จะช่วยล้างพิษในร่างกายคืนความสดใสเปล่งปลัง่
สู่ผิวพรรณและช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ เป็น
เรื่องที่ทกุคนควรรู ้

 
 
X 

 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๘. ดื่มน้ําแร่ธรรมชาติสักแก้วก่อนทานอาหารจะช่วยเพิม่
ความรู้สึกอยากอาหารรเพิ่มมากขึ้น  

  
X 

เข้าถึงและค้นคืนสาระ 
๙. ดื่มน้ําแร่เป็นประจําจะช่วยให้นัยน์ตาสดใสผิวพรรณชุ่ม
ช่ืนเปลง่ปลั่ง  

X  

การสะท้อนและประเมิน 
๑๐. การดื่มน้ําแร่ธรรมชาติช่วยกระตุ้นให้ระบบการเผา
ผลาญไขมันได้มากกว่าการรับประทานผลไม้ได้ถึง 
ร้อยละ ๓๐  

  
X 

 
  

กลยุทธ์การอ่าน : การอ่านการสะท้อนและประเมิน
รูปแบบการตอบ : แบบเลือกตอบ 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ  
                      การบูรณาการและตคีวาม 
                      การสะท้อนและประเมิน 
รูปแบบการตอบ : แบบเชิงซ้อน 



                                                                                                                                      ๗๐

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๗      ๒  คะแนน   
  จากคําถามต่อไปนี้นักเรียนบอกเหตผุล โดยใช้ข้อมลูจากเนื้อเรื่องสนบัสนุนคําตอบ 
  ๑. น้ําแร่จะมสี่วนผสมของแร่ธาตุหลักๆ  อยู่  ๕  ชนิดอะไรบ้าง 

 ตอบ  แคลเซียม  โซเดียม  แมกนีเซียม  โพแทสเซียม  และกํามะถัน   
  ๒. “ดีท็อกซ์ด้วยน้ําคืนความสดใสใหผ้ิวสวย” เป็นข่าวประเภทใด 

ตอบ  ข่าวกีฬาและข่าวสุขภาพ 
 
 
 
ค าถามท่ี ๘       ๒  คะแนน   
 
 

            “เดลี่-ดีท็อกซ์ด้วยน้ าแร่ธรรมชาต”ิ 
                          เพ่ือเตรียมผิวให้สวยสดใสจากภายในสู่ภายนอก” 

 
 
จากถ้อยความข้างต้น ให้นักเรียนบอกเหตุผล จํานวน ๒ ข้อ โดยใช้ข้อมูลจากเนือ้เรื่อง

สนับสนุนคําตอบ 
 

๑ แนวคําตอบ. การล้างพิษออกจากร่างกาย จะช่วยให้อวัยวะต่างๆ 
ในร่างกายไม่ต้องประสบกบัภาวะ “เสื่อมก่อนวัย”    (ดุลยพินิจของคร)ู 

 
 
 

๒. แนวคําตอบ  เนื่องจากในนํ้าแร่มสี่วนผสมของแร่ธาตุหลกัๆ อยู่ ๕ ชนิด คือ  
แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และกํามะถัน พูดง่ายๆ น้ําแร่กเ็หมอืนกับ 
ยาน้ําเสรมิแร่ธาตุจากธรรมชาติ ที่จะสามารถเตมิเต็มแร่ธาตุที่ร่างกายขาดได้น่ันเอง 
(ดุลยพินิจของคร)ู 

 
 
 
 
 
  
 
 

กลยุทธ์การอ่าน : การเข้าถึงและค้นคืนสาระ 
รูปแบบการตอบ : แบบปิด 

กลยุทธ์การอ่าน : การบูรณาการและตีความ 
รูปแบบการตอบ : แบบเปิด 



                                                                                                                                      ๗๑

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
ค าถามท่ี ๘       (๕  คะแนน) 

 
 
 
 
 นักเรียนคิดเห็นอย่างไร กับคําพูดข้างต้น ทําไมจึงคิดเช่นน้ัน ให้ใช้เหตุผลประกอบคําอธิบาย 
 ๑. ให้นักเรียนเลือกทําเครื่องหมาย วงล้อมรอบ ข้อความข้างล่างนี้ เพียง ๑ ข้อความ 
 
       
 
 
 ๒. ให้นักเรียนเขียนอธิบายเหตผุล จํานวน ๒ ข้อ ที่สอดคลอ้งความคิด การเลอืกในข้อ ๑ 
 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม ความคิดเห็นโต้แย้ง 
 
 

๑. ดุลยพินิจของคร ู

 
 

๑. ดุลยพินิจของคร ู

 
๒. ดุลยพินิจของคร ู

 
๒. ดุลยพินิจของคร ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“น้ าแร่ธรรมชาติ  สารพัดประโยชน์” 
 

ความคิดเห็นคล้อยตาม  ความคิดเห็นโต้แย้ง   ความคิดเห็นคล้อยตามและโต้แย้ง 

กลยุทธ์การอ่าน : การสะท้อนและประเมิน 
รูปแบบการตอบ : แบบเปิด 



                                                                                                                                      ๗๒

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
 

การจ าแนกกลยุทธก์ารอ่านแนว PISA แบบฝกึทกัษะที่ ๔  
เรื่อง  “ดีทอ็กซ์ด้วยน้ าคืนความสดใสใหผ้ิวสวย” 

 
 
 

ค าถามท่ี ข้อท่ี 
กลยุทธ ์

การเขา้ถึงและ
ค้นคืนสาระ 

การบูรณาการ
และตีความ 

การสะท้อน
และประเมิน 

รูปแบบการตอบ 

๑   ×  

แบบเลือกตอบ 
๒    × 
๓  ×   
๔   ×  
๕    × 

๖ 

๑  ×   
๒  ×  

แบบเชิงซ้อน 

๓ ×   
๔  ×  
๕ ×   
๖  ×  
๗ ×   
๘ ×   
๙ ×   

๑๐   × 

๗ 
๑ ×   แบบปิด 
๒ ×   

๘ ๑  ×  แบบเปิด 
  ๒  ×  

๙ ๑   ×  
แบบเปิด  ๒   × 

 
 
 
 



                                                                                                                                      ๗๓

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 

ข้อ ค าตอบ 
๑. ก 
๒. ง 
๓. ค 
๔. ข 
๕. ก 
๖. ค 
๗. ข 
๘. ง 
๙. ข 
๑๐. ก 

 

 



                                                                                                                                      ๗๔

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 
 

การจ าแนกกลยุทธ์การอ่านแนว PISA 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 

 
ข้อท่ี 

กลยุทธ ์
การเขา้ถึงและค้นคืนสาระ การบูรณาการและตีความ การสะท้อนและประเมิน 

๑   X 
๒ X   
๓  X  
๔  X  
๕ X   
๖   X 
๗ X   
๘ X   
๙ X   

๑๐   X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      ๗๕

 
ชดุที ่๓ สบืคน้วเิคราะหเ์จาะขา่ว

 

ประวัติย่อของผู้จัดท า 
 

ช่ือ – นามสกลุ : นางสาวนันทนา  ไชยแสง 
เกิดเมือ่  : วันที่  ๑๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 
สถานที่เกิด : หมู่ที่ ๕  บ้านนาคําไฮ  ตําบลนาคําไฮ  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
ปัจจุบัน   : หมู่ที่ ๕  บ้านนาคําไฮ  ตําบลนาคําไฮ  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 
   รหสัไปรษณีย์  ๓๙๐๐๐  โทร ๐๘-๖๒๓๗-๐๖๘๑ 
   E-mail : nanthanan_ciud๒๑@hotmail.co.th 
ประวัติการศึกษา :  

ปี ระดับการศึกษา สถานศึกษา 
๒๕๕๓ ระดับปรญิญาโท  

หลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 

๒๕๔๗ ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

สถาบันราชภัฏอุดรธานี 
ถนนทหาร ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

๒๕๓๖ - ๒๕๔๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์ 
ตําบลนากลาง  อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู  ๓๙๑๗ 

๒๕๓๐ – ๒๕๓๖ ช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๑ – ๖ โรงเรียนชุมชนนาคําไฮวิทยา 
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  ๓๙๐๐๐ 

 
ประวัติรับราชการ   

วัน  เดือน  ปี ต าแหน่ง 
รับเงินเดือน 

ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 
๒  ก.พ. ๒๕๕๒ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านร่มโพธ์ิทอง - ๗,๙๔๐ 
๓  ก.พ. ๒๕๕๔ ครู โรงเรียนบ้านร่มโพธ์ิทอง คศ.๑ ๑๐,๗๗๐ 
๒  พ.ค. ๒๕๕๔ 
๑๓  พ.ย. ๒๕๕๔ 

ครู โรงเรียนบ้านหนองกุง 
ครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 

คศ.๑ 
คศ.๑ 

๑๒,๒๔๐ 
๑๓,๘๖๐ 

๑  ต.ค. ๒๕๕๗ ครู โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร คศ.๑ ๒๒,๐๐๐ 
 ๑  เม.ย ๒๕๕๙ ครู โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร คศ.๒ ๒๔,๙๓๐ 
 


