จุดประสงค์ การเรียนรู้
ด้ านความรู้
๑. มีความรู ้ความเข้าใจลักษณะของข่าว
๒. บอกคาสาคัญของข่าวได้
๓. บอกใจความสาคัญของข่าวได้
๔. สรุ ปประเด็นสาคัญของข่าวได้
๕. ตอบคาถามจากข่าวได้
๖. แสดงความคิดเห็นจากการอ่านข่าวได้
ด้ านทักษะ/กระบวนการ
๑. มีทกั ษะการอ่านจับใจความสาคัญ
๒. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์
๓. มีกระบวนการปฏิบตั ิ และการทางานกลุ่ม
๔. มีความสามารถในการสื่ อสาร
๕. ด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ความสนใจและใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
๒. ความซื่อสัตย์
๓. ความมีระเบียบวินยั
๔. ความรับผิดชอบในงาน
๕. การตรงต่อเวลาในการทางาน

๑

ใบความรู้
การอ่านจับใจความสาคัญข่ าว
ความหมายของข่ าว

ข่ าว คือ การรายงานข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นบุคคลสาคัญ
ซึ่ งเป็ นเรื่ องราวที่น่าสนใจ ซึ่ งประชาชนให้ความสาคัญและสนใจรวมทั้งมีผลกระทบต่อ
คนจานวนมาก
โครงสร้ างของข่ าว
องค์ประกอบของข่าวมีอยู่ ๔ ส่ วน คือ พาดหัวข่าว ความนา ส่ วนเชื่อม และเนื้อข่าว ดังนี้
๑. พาดหัวข่ าว เป็ นส่ วนที่สร้างความสนใจ โดยใช้คาที่สะดุดตาและตัวอักษรขนาดใหญ่
กว่าเนื้อข่าว
๒. ความนา คือเนื้อเรื่ องย่อของข่าว เป็ นการเขียนอธิ บายสรุ ปให้ผอู ้ ่านทราบคร่ าวๆ
๓. ส่ วนเชื่ อม คือส่ วนที่อยูร่ ะหว่างความนากับเนื้อเรื่ อง ทาหน้าที่ขยายความหรื อ ให้
รายละเอียดเพิ่มเติมจากความนา
๔. เนื้อข่ าว รายละเอียดทั้งหมดของข่าว ส่ วนใหญ่นิยมเขียนเป็ นย่อหน้าสั้นๆ หากมี
รายละเอียดมาก ก็จะเขียนแยกออกเป็ นหลายย่อหน้า โดยเรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรื อ
เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย

ประเภทของข่าว ข่าวแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ข่ าวหนัก หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อเรื่ องในเชิงสาระ และมีอิทธิ พลต่อ คนส่ วนใหญ่ในสังคม
เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวธุ รกิจ ข่าวการศึกษา
๒. ข่ าวเบา หมายถึง ข่าวที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนกลุ่มย่อยๆ มีอิทธิ พลต่อ คนส่ วนใหญ่ใน
สังคม เช่น ข่าวชาวบ้าน ข่าวสังคม ข่าวบันเทิงข่าวกีฬา ข่าวอาชญากรรม เป็ นต้น

๒

การอ่านหนังสื อพิมพ์ วิสิทธิ์ จินตวงศ์ ได้เสนอแนะวิธีการอ่านหนังสื อพิมพ์ไว้วา่ มี
ลักษณะแตกต่างจากการอ่านหนังสื อประเภทตารา เพราะหนังสื อพิมพ์เสนอเรื่ องราวที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั เป็ นส่ วนใหญ่ หลักการอ่านหนังสื อพิมพ์ควรพิจารณาถึงส่ วนต่างๆ ของหนังสื อพิมพ์
ควบคู่ไปด้วย ดังนี้
หัวข่ าว เป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของหนังสื อพิมพ์ พิมพ์ไว้หน้าแรกเรี ยกว่าพาดหัวข่าว
หัวข่าวในหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่งๆ อาจมีหลายหัวข่าว แต่หวั ข่าวที่สาคัญที่สุดจะต้องพิมพ์ดว้ ย
ตัวอักษรโตกว่าและมักตีพิมพ์โดยใช้คอลัมน์ขวาสุ ด (แต่หนังสื อพิมพ์บางฉบับใช้คอลัมน์
ซ้ายสุ ด) ข่าวสาคัญอันดับสองใช้คอลัมน์ซา้ ยสุ ด (หรื อบางฉบับใช้คอลัมน์ขวาสุ ด) ข่าวสาคัญ
รองลงมา มักอยูค่ อลัมน์กลางๆ
การเปิ ดหนังสื อพิมพ์ข้ ึนอ่านควรอ่านในคอลัมน์ขวาสุ ดหรื อซ้ายสุ ดก่อน และตรวจดูข่าว
ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องนั้นด้วยว่ามีหรื อไม่ ถ้ามีก็อ่านเสี ยด้วยจะช่วยให้เข้าใจข่าวนั้นๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น
แล้วตรวจข่าวต่อไปจนหมดหน้าแรกสุ ด แล้วค่อยเปิ ดอ่านหน้าในหรื อหน้าต่อไป โดยจาไว้
ในใจว่า เราอ่านข่าวอะไรบ้าง อย่าอ่านข่าวใดข่าวหนึ่งจบเป็ นคอลัมน์แล้วเปิ ดอ่านหน้าต่อไป
แบบนี้ตอ้ งเปิ ดไปเปิ ดมาทาให้อ่านช้า
การเสนอข่าวของหนังสื อพิมพ์ เป็ นการเสนอเรื่ องราวอย่างกะทัดรัดแต่ได้ใจความ
สมบูรณ์ในแต่ละเรื่ องของข่าว เวลาอ่านข่าวควรอ่านให้ตลอด แล้วตอบคาถามในใจไปด้วย
โดยใช้หลัก 5 ข้อดังนี้
1. เป็ นเรื่ องอะไร (what)
2. มีใครเกี่ยวข้องในข่าว (who)
3. ข่าวเกิดเมื่อใด (when)
4. ข่าวเกิดในที่ใด (where)
5. ข่าวนั้นเกิดจากสาเหตุใด (why) และบางทีก็อาจเพิ่มเติม
6. เกิดอย่างไร (how)
ถ้าอ่านข่าวแล้วยังไม่เข้าใจข่าวนั้นโดยถ่องแท้ คือ ยังตอบคาถามข้างบนแก่ตวั เองไม่ได้ ก็ควร
กลับมาอ่านนาข่าว (lead) ซ้ าอีกครั้งหนึ่ง
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นาข่ าว คือ ย่อหน้าแรกของข่าวที่รวมใจความไว้จนครบ
ภาพประกอบข่ าว เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจการอ่านข่าวได้ดียงิ่ ขึ้น เพราะ
ภาพประกอบข่าวนับเป็ นข่าวเหมือนกัน บางคนเรี ยกว่า “ข่าวภาพ” หรื อ “ภาพข่าว” การอ่านข่าว
จะมีรส มีความประทับใจ มีความเข้าใจต่อข่าวได้ถ่องแท้ ควรดูภาพประกอบข่าวด้วยก่อนอ่านเนื้อ
ข่าว
บทนาบทบรรณาธิการ เป็ นบทความที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว โดยบรรณาธิ การเป็ น
ผูเ้ ขียนเอง หรื อเป็ นข้อเขียนของผูอ้ ่านบทความดังกล่าว บางทีมีชื่อเรี ยกอย่างอื่นหรื อบางทีก็ไม่มี
ชื่อเรี ยกแต่มีตราของหนังสื อพิมพ์น้ นั อยูข่ า้ งบนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
และจะเกี่ยวกับข่าวสาคัญๆ ในระยะนั้นๆ เสมอ เพราะเมื่อผูอ้ ่านได้ขอ้ เท็จจริ งจากเนื้อข่าวแท้ๆ
แล้วบางคนยังต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้นด้วย
คอลัมน์ ประจา เป็ นคอลัมน์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ่านมักมีในทุกสาขาวิชา เช่น คอลัมน์
การเมือง การคลัง กีฬา ข้อเสนอแนะในการวางตัว อาหาร สารคดี เรื่ องสั้น การ์ ตูน ฯลฯ คอลัมน์
ประจาไม่เขียนแบบข่าว แต่เป็ นบทความซึ่ งเสนอข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็น หรื อคาวิจารณ์คอลัมน์
ประจาเรี ยกความสนใจจากผูอ้ ่านได้เป็ นอย่างดี เพราะผูอ้ ่านบางคนติดตามอ่านคอลัมน์ประจา ซึ่ง
มีนกั เขียนที่ตนชอบอยูใ่ นหนังสื อนั้นๆ
หลักการอ่านหนังสื อพิมพ์
1. วิธีการอ่านหนังสื อพิมพ์ที่ได้ผลดี จะต้องรู ้จกั องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์และเข้าใจ
วิธีดาเนินการออกหนังสื อพิมพ์ดว้ ย ผูอ้ ่านยังต้องอ่านอย่างสม่าเสมอ จะอ่านบางไม่อ่านบางไม่ได้
บางทีเมื่อมีการเสนอข่าวไปแล้วก็อาจจะปฏิเสธข่าวในภายหลังก็ได้ การอ่านไม่ติดต่อและขาด
ตอนไปนั้นจะมีผลทาให้ผอู ้ ่านได้รับความรู ้อย่างกระท่อนกระแท่น รู ้ไม่จริ ง รู ้ไม่ตลอด ไม่มีอะไร
ที่จะเป็ นอันตรายร้ายกาจเท่ากับการรู ้อย่างครึ่ งๆ กลางๆ
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2. วิธีอ่านอีกอย่างหนึ่งก็คือ อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ทาใจให้เป็ นกลาง ขจัดอคติที่ต้ งั ข้อรังเกียจ
หรื อหมิ่นประมาทไว้ล่วงหน้า อย่าเพิ่งเชื่อข่าวต่างๆ อย่างง่ายๆ และอย่างรวดเร็ วหรื อปฏิเสธข้อขัดแย้ง
ของข่าวอย่างรุ นแรง และกะทันหัน แต่จงใช้ความสุ ขมุ รอบคอบในการพิจารณาข่าวคราวและข้อเขียน
ต่างๆ อย่าตื้นเต้นตกใจและอย่าเชื่ออย่างงมงาย
3. เมื่ออ่านข่าวต่างๆ แล้ว ควรนาข่าวนั้นมาถกเถียงแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูง ประโยชน์ของการ
กระทาเช่นนี้ก็เพื่อสอบทวนความเข้าใจ พิสูจน์ความแม่นตรงของสิ่ งที่และขยายทรรศนะให้กว้างขวาง
ขึ้น ตามปกติคนเราจะเข้าใจสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งผิดพลาดไปได้หรื ออาจจะเข้าใจไม่แจ่มแจ้ง การที่ได้สนทนา
แลกเปลี่ยนกันนั้นจะทาให้เกิดความชัดเจนแม่นยาขึ้นและรอบคอบรอบด้าน นอกจากนี้สารานุกรม
และพจนานุกรมจะช่วยตอบข้อสงสัยและขยายวงความรู ้ให้แก่ผอู ้ ่านได้เป็ นอย่างดีดว้ ย
การใช้ ภาษาพาดหัวข่ าวหนังสื อพิมพ์
ภาษาที่พบในการนาเสนอข่าวเป็ นภาษาที่มีลกั ษณะบางประการแตกต่างไปจากการใช้ภาษา
โดยทัว่ ไป ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของข่าว และประเภทของหนังสื อพิมพ์ ลักษณะ การใช้ภาษาที่ปรากฏซ้ า
จนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน มีดงั นี้
๑. การตัดคาหรื อกร่ อนคา
คือ การที่ผเู ้ ขียนข่าวจาเป็ นต้องตัดบางส่ วนของคาที่เลือกใช้ในส่ วนพาดหัวข่าวให้ส้ นั หรื อย่นย่อ
ลง เพื่อให้สามารถนาเสนอประเด็นที่ตอ้ งการได้ครบถ้วนในพื้นที่อนั จากัด เช่น หนุนใช้แทน
สนับสนุน ยันใช้แทนยืนยัน แจงใช้แทน ชี้แจง เป็ นต้น
๒. การละประธานของประโยค
คือ การที่ผเู ้ ขียนข่าวเห็นว่าความสาคัญของเหตุการณ์ที่ตอ้ งการรายงานนั้นไม่ได้อยูท่ ี่ประธาน
ของประโยค แต่อยูท่ ี่เรื่ องราวที่เกิดขึ้น จึงนาเสนอประเด็นสาคัญในข่าวโดยเลือกใช้ประโยคที่ข้ ึนต้น
ด้วยคากริ ยา เพื่อเน้นให้ผอู ้ ่านประจักษ์วา่ เกิดอะไรขึ้นในข่าว การใช้ประโยคที่ข้ ึนต้นด้วยคากริ ยาทา
ให้เกิดประโยคที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดประธานของประโยค อย่างไรก็ตาม ผูอ้ ่านสามารถค้นหา
ประธานของประโยคได้เมื่ออ่านรายละเอียดในความนา หรื อเนื้อหาของข่าวต่อไป
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๓. การละคาเชื่ อม คาสั นธาน หรื อส่ วนขยายประโยค
คือ การใช้ภาษาที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คาเชื่อมและส่ วนขยายประโยคที่ไม่จาเป็ น เช่น คา
ว่า “อีกทั้ง” “ซึ่ง” “กับ” “ต่อ” เป็ นต้น โดยผูเ้ ขียนข่าวมักเลือกใช้ประโยคเดี่ยวมากกว่าประโยค
ซับซ้อน ทั้งนี้ การละคาดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้ประโยค มีความหมายผิดเพี้ยนไป

๔. การใช้ คาสแลง คาเฉพาะสมัย หรื อคาทีส่ ร้ างภาพลักษณ์เกินจริง
คือการใช้ภาษาที่อยูใ่ นกระแสนิยม มีสีสันเกินจริ ง การใช้คาสแลง หรื อภาษาเฉพาะ สมัย
รู ปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นภาษาสนทนา หรื อคาแสดงภาพพจน์ รวมทั้งการสร้างคา ใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้
เช่น วัยจ๊าบ หมายถึง วัยรุ่ น สาวอยากอึ๋ม หมายถึง ผูห้ ญิงที่ตอ้ งการมีหน้าอก ใหญ่ข้ ึน วืด หรื อ ชวด
หมายถึง พลาดเป้ าหมายหรื อไม่ได้ในสิ่ งที่คาดหวังไว้ เป็ นต้น การใช้ภาษาลักษณะนี้จะช่วยสร้าง
ความสะดุดตาสะดุดใจให้แก่ผอู ้ ่านได้
๕. การใช้ ฉายาหรื อชื่ อเล่ นของบุคคล
คือการใช้ชื่อเล่นหรื อตั้งฉายาให้แก่บุคคลในข่าวแทนการใช้ชื่อจริ งเพื่อเน้นการสร้างสี สันให้
ข่าวเกิดความน่าสนใจ โดยชื่อเล่นหรื อฉายาที่ต้ งั ให้ใหม่น้ นั มักสั้นกว่าชื่อจริ ง ทาให้พาดหัวข่าว
กระชับ สามารถพิมพ์ลงในพื้นที่อนั จากัดได้แต่ท้ งั นี้ชื่อที่นามาใช้น้ นั มักเป็ นชื่อเรี ยกหรื อฉายาซึ่งเป็ น
ที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป เพื่อไม่ให้ผอู ้ ่านสับสน

งงกันไหมค่ ะ

๖

ตัวอย่างการอ่านจับใจความข่าว เคอิโงะตามหาพ่อ
มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อ เคอิโงะ ซาโต อายุ ๙ ปี มานัง่ ตามหาพ่อ โดยมีเพียงรู ปถ่ายใบเดียวเท่านั้น
ที่พอจะเป็ นหลักฐานได้ ยิง่ เมื่อนักข่าวสอบถามรายละเอียดก็ยงิ่ พบความน่าเวทนา เมื่อเด็กคนนี้เป็ น
ลูกครึ่ ง มีพอ่ ชื่อ คัทซู มิ ซาโต เป็ นชาวญี่ปุ่นที่กลับประเทศไปตั้งแต่เคอิโงะยังแบเบาะ ส่ วนแม่เป็ นคน
พิจิตรเข้ามาทางานที่กรุ งเทพมหานคร ทิ้งให้เคอิโงะอยูก่ บั ญาติๆ จนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดป่ วยหนัก
จึงกลับมาอยูท่ ี่พิจิตร ทั้งสองคนพากันมานัง่ อยูห่ น้าอุโบสถวัดท่าหลวง เพื่อดักรอนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่น เผือ่ จะมีใครรู ้จกั แต่ก็ไม่เคยได้รับข่าวดีเลย จนกระทัง่ แม่ของเคอิโงะเสี ยชีวติ ลงในเดือน
เมษายน เคอิโงะก็มานัง่ รอพ่ออยูเ่ พียงลาพัง สร้างความเวทนาให้แก่ผพู ้ บเห็นเป็ นอย่างมาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตารับสั่งให้รองราชเลขาธิการ
ติดต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจิตรและสถานทูตไทยในประเทศญี่ปุ่นประสานกับทางการและสื่ อมวลชน
ในญี่ปุ่นช่วยกันค้นหาจนเจอตัวคัทซู มิ ซาโต จนกระทัง่ เดือนตุลาคมที่ผา่ นมา คัทซูมิ ซาโต ก็เดินทาง
มาถึงประเทศไทย โดยมีเคอิโงะไปรอรับที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ที่มา : http://www.kroobannok.com/blog/๒๔๙๘๔

ใคร
ทาอะไร
ที่ไหน
เมื่อไหร่
อย่างไร

วิธีการสรุ ปใจความสาคัญข่ าว
เด็กชายเคอิโงะ ซาโต
ตามหาพ่อ
จังหวัดพิจิตร
ช่วงเดือนเมษายน
สื่ อมวลชนช่วยเหลือประสานงานจนได้พบพ่อในเดือนตุลาคม

สรุ ปใจความสาคัญ
เด็กชายเคอิโงะ ซาโตตามหาพ่อนายคัทซู มิ ซาโต ชาวญี่ปุ่นเพียงลาพังที่วดั ท่า
หลวง จังหวัดพิจิตรหลังจากที่แม่เสี ยชีวติ ในเดือนเมษายนสื่ อมวลชนได้ให้ความ
ช่วยเหลือประสานงานจนพบนายคัทซู มิ และทาให้พอ่ ลูกได้เจอกัน

๗

แบบฝึ กที่ ๑
คาชี้แจง ทาเครื่ องหมายกากบาท ( x ) ลงในช่องว่างที่ตรงกับอักษร ก ข ค และ ง ในกระดาษคาตอบ
ที่เห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว

๑.
ข่าวมีส่วนประกอบกี่ส่วน อะไรบ้าง
ก. ๒ ส่ วน ได้แก่ พาดหัวข่าว เนื้อข่าว
ข. ๓ ส่ วน ได้แก่ พาดหัวข่าว เนื้อข่าว และสรุ ป
ค. ๔ ส่ วน ได้แก่ พาดหัวข่าว ความนา ส่ วนเชื่อม และเนื้อข่าว
ง. ๕ ส่ วน ได้แก่ พาดหัวข่าว เกริ่ นนา ส่ วนเชื่อม เนื้อข่าว และสรุ ป
๒.
ถ้าผูอ้ ่านมีเวลาน้อย ควรอ่านข่าวในหัวข้อใด จึงจะสามารถทราบเนื้อหาของข่าวได้
ก. พาดหัวข่าว
ข. เนื้อข่าว
ค. ส่ วนเชื่อม
ง. ความนา
๓.

การเขียนข่าวส่ วนใหญ่ ผูเ้ ขียนจะเรี ยงลาดับความสาคัญของเนื้อข่าวอย่างไร
ก. เรี ยงจากสาคัญน้อยไปหามาก
ข. เรี ยงจากสาคัญมากไปหาน้อย
ค. เรี ยงจากสาคัญมาก สาคัญน้อย และสรุ ปความสาคัญมาก
ง. เรี ยงตามใจชอบไม่มีขอ้ บังคับ
๔.
เพราะเหตุใดจึงต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน
ก. เพื่อให้ได้รู้รายละเอียดของข่าว
ข. เพื่อกาหนดวิธีการอ่าน
ค. เพื่อกาหนดเวลาในการอ่าน
ง. เพื่อทาบันทึก

๘

๕.
ส่ วนใดของข่าวที่เราไม่จาเป็ นต้องอ่านก็สามารถรู ้เรื่ องของข่าวนั้นได้โดยตลอด
ก. พาดหัวข่าว
ข. ส่ วนเชื่อม
ค. เนื้อข่าว
ง. ความนา

๖.
ข้อใดเป็ นการอ่านหนังสื อพิมพ์ที่ถูกต้อง
ก. อ่านข่าวคอลัมน์กลางๆก่อน
ข. อ่านให้จบทีละข่าวแล้วค่อยอ่านข่าวต่อไป
ค. เลือกอ่านข่าวตามพาดหัวข่าวอักษรตัวใหญ่ๆ
ง. ตรวจข่าวตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุ ดท้ายแล้วค่อยเปิ ดอ่าน
อ่านข่าวต่อไปนี้และตอบคาถามข้อ ๗
ยิงถล่มฟาร์ มไก่
เมื่อเวลา ๐๑.๓๐ น. วันที่ ๓๐ ส.ค. ร.ต.ท.วิรัตน์ ด้วงแก้ว พงส.สภ.ศรี นคริ นทร์ จ.พัทลุง ไป
ตรวจสอบเหตุร้ายยิงถล่มบ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ ๓ ต.บ้านนา ของนางสุ จนิ ทร์ เรื องจันทร์ อายุ ๓๗ ปี บริ เวณ
บ้านเป็ นฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อรายใหญ่ในพื้นที่ มีรอยกระสุ นปื นที่ประตูหน้าบ้าน กระจกหน้าต่าง และฝาหน้า
เป็ นรู พรุ น ๒๕ รู โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ส่ วนบริ เวณหน้าบ้านพบปลอกกระสุ นปื น ๙ มม. ๑๑
ปลอก และ ๑๑ มม. ๘ ปลอก ตกเกลื่อนพื้น สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่นางสุ จินทร์ พร้อมสามี
และลูกๆนอนหลับอยูใ่ นบ้าน ได้มีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจานวนขี่รถ จยย.มาจอดหน้าบ้านก่อนลงจากรถใช้
ปื น ๒ กระบอกกระหน่ ายิงถล่มแล้วพากันหลบหนีไป ส่ วนสาเหตุน่าจะมาจากเรื่ องความขัดแย้งส่ วนตัว
โดยคนร้ายประสงค์ข่มขู่มากกว่ามุ่งหวังชีวติ จะได้สอบสวนคลี่คลายคดีต่อไป
๗.
ข่าวนี้จดั เป็ นข่าวประเภทใด
ก. ข่าวการเมือง
ข. ข่าวแรงงาน
ค. ข่าวอาชญากรรม
ง. ข่าวเศรษฐกิจ

๙

๘.
สานวนภาษาในการเขียนข่าวที่มกั พบว่ามีขอ้ ผิดพลาด เกิดจากสาเหตุขอ้ ใด
ก. การขาดความรับผิดชอบในการใช้ภาษา
ข. การขาดความรู ้ของนักข่าว
ค. ขาดการตรวจทานต้นฉบับ
ง. ความเร่ งรี บในเรื่ องของเวลา
๙.
ข่าวในข้อใดจัดเป็ นข่าวเบา
ก. อสังหาริ มทรัพย์รับตลาดช็อก ร้องแก้น้ าท่วมทั้งระบบ
ข. กะเหรี่ ยงเตรี ยมฟ้องเจ้าหน้าที่ เผา ขับไล่ ป่ าแก่งกระจาน
ค. ช็อก ปิ ย่า ขาหัก เซ่นบาร์ ซ่าถล่ม ๔ – ๐ ชิงสโมสรโลก คาดพักยาวส่ อวืดบอลยูโร ๒๐๑๒
ง. นายก ยิง่ ลักษณ์ ตรวจเยีย่ ม บก.ทหารสู งสุ ดลัน่ ทาหน้าที่ให้ดีที่สุด มัน่ ใจไปรอดไม่จบเหมือนพี่ชาย
๑๐.
๑๐. ข้อใดเป็ นสาเหตุที่ทาให้ประชาชนสนใจข่าว เหตุการณ์สายการบิน วัน – ทู – โก แอร์ ไลน์ ไถลออกนอก
รันเวย์ที่สนามบินภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ มากที่สุด
ก. ความสดใหม่
ข. ความใกล้ชิด
ค. ผลกระทบกระเทือน
ง. ความขัดแย้ง

๑๐

แบบฝึ กที่ ๒
ให้นกั เรี ยนอ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม
รฟท.รับคนขับรถไฟประมาทชนยับ ๗ คัน
นายยุทธนา ทัพเจริ ญ ผูว้ า่ การการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิ ดเผยว่า กรณี รถไฟขนส่ งสิ นค้า
ขบวนที่ ๕๐๒ พุง่ ชนรถที่จอดติดไฟแดง บริ เวณจุดตัดรถไฟ และถนน แยกอโศก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
จากการสอบสวนพบว่า รถไฟขบวนดังกล่าวเป็ นรถเปล่าที่กาลังมุ่งหน้าไปปฏิบตั ิภารกิจขนถุงบิ๊กแบค ที่ไปใช้
กั้นน้ า ตอนน้ าท่วม บริ เวณสถานีหลักหกออกมา โดยขับรถไฟมาด้วยความเร็ วปกติ คือ ๓๐ กิโลเมตรต่อชม.
แต่เมื่อถึงจุดตัดระหว่างรถไฟ และถนนดังกล่าว พนักงานขับรถกลับไม่ปฏิบตั ิตามหลักความปลอดภัย คือ รอ
สัญญาณจากเจ้าหน้าที่ยกธงเขียว แต่ได้ขบั รถผ่านมาเลย โดยไม่รอสัญญาณ จึงทาให้เกิดอุบตั ิเหตุดงั กล่าว
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ที่ก้ นั บริ เวณจุดตัดดังกล่าว ยังเป็ นที่ก้ นั แบบเดิมคือใช้เจ้าหน้าที่ลากแผงกั้น
ไม่ได้เป็ นระบบที่ก้ นั ไฟฟ้า ต่อไป รฟท. จะเร่ งแก้ไขให้เป็ นระบบที่ก้ นั ไฟฟ้าภายใน๒๐-๓๐วัน ส่ วนความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ รฟท. จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด เนื่องจากเกิดจาก
ความประมาทของพนักงานขับรถที่ไม่รอสัญณาณ และจากการสอบถาม พนักงานคนดังกล่าว ไม่ได้ดื่มสุ รา
แต่อย่างอย่างไรก็ตามในช่วง ๑ ปี ที่ผา่ นมา รฟท.ได้ปรับปรุ งที่ก้ นั บริ เวณจุดตัดต่างๆ ทัว่ ประเทศกว่า ๑๒๑ จุด
โดยจะดาเนินการเพิ่มอีก๗๙จุด และได้ต้ งั เป้ าจะปรับปรุ งและติดตั้งที่ก้ นั รถไฟ บริ เวณจุดตัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ให้ได้ ๙๘๘ จุด
ที่มา: เดลินิวส์ - วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
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สรุ ปใจความสาคัญ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

๑๑

แบบฝึ กที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านข่าวที่กาหนดให้ต่อไปนี้ แล้วพิจารณาและจาแนก ว่าจัดอยูใ่ นข่าวประเภทใด
ข่าวอาชญากรรม

ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวบันเทิง

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวกีฬา

๑. ยังหวาดวิตกในเหตุระเบิดโจมตีรถไฟใต้ดิน ๒ จุดในกรุ งมอสโกไม่หาย ประชาชน
ชาวรัสเซี ยก็ตอ้ งเจอกับเหตุบ้ ึมอย่างต่อเนื่องถึง ๒ ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผา่ นมา กรณี แรกคือเกิด
ระเบิดโจมตีขบวนรถไฟขนส่ งสิ นค้าในเขตปกครองตนเองดาเกสถานของรัสเซี ย ทาให้รถไฟ
ขบวนนี้ตกราง อย่างไรก็ตาม ไม่มีผใู ้ ดได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ
ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๒. ปัญหาจอดายังตามมาหลอกหลอน แม้แต่การแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ กีฬาเพื่อมวล
มนุษยชาติ ที่คนไทย (ไร้เสาอากาศ) พลาดชมอีกแล้ว และน่าเสี ยดายจริ ง ๆ ที่ผลงานของนักกีฬา
ไทยต้องบอกว่าไม่ประสบความสาเร็ จเท่าไหร่ นกั เพราะคว้าได้ เพียง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ
ทองแดง
ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๓. เช้ามืดของวันที่ ๙ สิ งหาคม คงเป็ นวันที่ โกวิท วัฒนกุล ดาราอาวุโสชื่อดังจะไม่มีวนั
ลืมเลือน เมื่อต้องสู ญเสี ย น้องมายด์ มาธวี วัฒนกุล บุตรสาววัย ๒๑ ปี อย่างไม่มีวนั กลับจาก
อุบตั ิเหตุรถยนต์ตกสะพานต่างระดับรัชวิภา โดย โกวิท แถลงทั้งน้ าตาด้วยความเสี ยใจที่ น้อง
มายด์ จากไปอย่างกะทันหัน สร้างความสะเทือนใจให้กบั ผูท้ ี่ติดตามข่าวนี้เป็ นอย่างมาก
ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๑๒

๔. เมื่อเวลา ๐๐.๑๐ น. วันที่ ๑๓ ธ.ค. พ.ต.ท.พันธศิริ พันธศริ พนักงานสอบสวน สภ.
ปลวกแดง จ.ระยอง ได้รับแจ้งจากหน่วยกูภ้ ยั ปลวกแดงว่า มีเหตุพอ่ ฆ่าลูกเสี ยชีวติ ที่บา้ นหนอง
มะปริ ง หมู่ ๒ ต.แม่น้ าคู ้ อ.ปลวกแดง จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ประกาศ พงษ์พานิช ผกก. นากาลัง
ตารวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๕. ที่สุดประเทศไทย ก็กา้ วเข้าสู่ การเตรี ยมการเพื่อให้บริ การโทรศัพท์มือถือ ๓ จี อย่าง
เต็มรู ปแบบ หลังจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทางานกันมาอย่างหนักตลอดช่วงปี ๒๕๕๕ เพื่อเตรี ยมการ
เปิ ดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ ๓ จี บนคลื่นความถี่ ๒.๑ กิกะเฮิรตซ์
(GHz) จานวน ๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) นับตั้งแต่ออกประกาศกาหนดเงื่อนไขการประมูล และ
ราคาเริ่ มต้นประมูลที่๔,๕๐๐ ล้านบาทต่อ ๕ MHz หรื อต่อ ๑ สลอต รวม ๙ สลอตด้วยกันเพื่อ
เปิ ดให้ผทู ้ ี่สนใจเข้าร่ วมประมูล
ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๑๓

