แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เล่มที่ 2 สารพันข่าวสาร

นาฏยา คงทอง
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนำ
การอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต ทั้งนี้เพราะ
การอ่ า นเป็นเครื่อ งมือ ในการแสวงหาความรู้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ เป็นพื้ นฐานของการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
การฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านการอ่านจับใจความสาคัญ จึงมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องตามเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้มีบทบาทในการปฏิบัติ
แสดงความคิดและตัดสินใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เล่มที่ 2 สารพันข่าวสารนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สาระที่ 1 การอ่ าน เพื่ อพั ฒนาการอ่ านจั บใจความส าคั ญจากสื่ อส่ งเสริ มการอ่ านประเภทต่ า ง ๆ
ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องแม่นยา สามารถนาความรู้ความคิด และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านการเรียน และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ขณะเดียวกันก็ยังทาให้นักเรียน
มี ค วามสุข สนุก สนาน เพลิด เพลิน เสริ ม สร้ า งนิสั ย รั ก การอ่ า น และมี ค วามภาคภู มิ ใ จในผลงาน
ของตนเอง นอกจากนักเรียนจะได้นาไปฝึกทักษะแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถนาไปใช้ทบทวนเนื้อหา
ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องในทักษะการอ่านอีกด้วย
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ เล่มที่ 2 สารพันข่าวสารนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
นาฏยา คงทอง
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คำชี้แจงประกอบกำรใช้แบบฝึกทักษะ
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชุดนี้ จัดทาขึ้นหลังจากที่ผู้สอนได้วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยแล้ว ซึ่งพบว่า การอ่านเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการเรียนรู้ เพราะวิชาการต่าง ๆ จาเป็น
จะต้องอาศัยความสามารถในการอ่านเพื่อที่จะทาความเข้าใจเนื้อหาและจับใจความจากเรื่องที่อ่าน แล้วจึง
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ ดังนั้น ในการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน และพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของผู้ส อนบรรลุวั ต ถุประสงค์ และจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร จึ ง ได้ พั ฒนาแบบฝึ ก ทั ก ษะ
การอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะทั้งหมดจานวน 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ หลักการอ่านจับใจความสาคัญ
เล่มที่ ๒ สารพันข่าวสาร
เล่มที่ ๓ นิทานคุณธรรม
เล่มที่ ๔ บทความนาความรู้
เล่มที่ ๕ เปิดโลกสู่สารคดี
เล่มที่ ๖ พินิจกวีบทร้อยกรอง
เล่มที่ 7 อ่านตรึกตรองจากเรื่องสั้น
แบบฝึ กทั กษะเล่มนี้ เป็ นเล่ มที่ 2 สารพั นข่ าวสาร ประกอบด้ วยแบบฝึ กทั กษะ จ านวน
5 แบบฝึก โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาหลักการอ่านจับใจความสาคัญจากข่าว ใช้เวลาในการจัดการเรียน
การสอน จานวน 2 ชั่วโมง

ค

คำแนะนำกำรใช้แบบฝึกทักษะสำหรับครู

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ใช้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
ส าหรับนัก เรียนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปีที่ 2 โดยนาไปใช้ ประกอบกั บแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นการจั ด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญแก่นักเรียน โดยมีวิธีการใช้ ดังนี้
๑. ครูเตรียมและสารวจความพร้อมของแบบฝึกทักษะให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
๒. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึก
ทักษะ
๓. ครูควรอธิบายให้นักเรียนทราบถึงตัวชี้วัด และจุด ประสงค์ใ นการทาแบบฝึ ก ทั ก ษะ
แต่ละครั้ง เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของการทาแบบฝึกทักษะ
๔. ก่อนลงมือสอนหรือปฏิบัติกิจกรรม ครูต้องชี้แจงวิธีการและขั้นตอนให้นักเรียนทราบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ นักเรียนจะได้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
5. ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง และปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนดให้
ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุค คล เพื่อ ให้เกิ ด ทั ก ษะและเกิ ด ความช านาญในเนื้อ หาที่ จั ด การเรี ย นรู้
อย่างแท้จริง
6. การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมครู ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
7. ให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นก่ อ นที่ จ ะศึ ก ษาแบบฝึ ก ทั ก ษะแต่ ล ะเล่ ม
และทดสอบก่อ นเรียน - หลังเรียนในแบบฝึกทั กษะแต่ล ะเล่ ม เพื่ อ ประเมิ นผลการจัดการเรียนรู้
ตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
8. ให้นักเรียนทาแบบฝึกทักษะตามลาดับขั้นตอนห้ามข้ามขั้นตอนโดยเด็ดขาด
9. การทาแบบฝึกทักษะทุกครั้งนักเรียนควรมีส่วนร่วม เช่น ร่วมคิด ร่วมแสดงอภิปราย
ตรวจผลงาน สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และบันทึกคะแนน
10. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนหลังจากทาแบบฝึกทักษะเรียบร้อยเพื่อดูพัฒนาการ
ด้านการอ่านของนักเรียน

ง

คำแนะนำกำรใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
ที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้ เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญที่เหมาะกับวัยของนักเรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยความเข้าใจและประสบความสาเร็จในการเรีย น มีประสิทธิภาพสูงสุ ด และ
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติตามคาแนะนา ดังต่อไปนี้
๑. แบบฝึ ก ทั ก ษะการอ่ า นจั บ ใจความส าคั ญ เล่ ม นี้ ใช้ ส าหรั บ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น
จับใจความสาคัญของนักเรียน โดยมีครูเป็นผู้แนะนาหรือนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. แบบฝึก ทั ก ษะการอ่ า นจั บใจความส าคั ญ เล่ ม ที่ 2 สารพั นข่า วสาร ประกอบด้ วย
7 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 คาชี้แจง
2.2 คาแนะนาสาหรับนักเรียน
2.3 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
2.4 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อ นเรี ยน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ลงใน
กระดาษคาตอบ ตรวจคาตอบและบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนท้ายเล่ม
2.5 นักเรียนศึกษาใบความรู้อย่างละเอียดทุกหน้า แล้วทาแบบฝึกทักษะ
2.6 นักเรียนทาแบบฝึกทักษะที่ 2.1 – 2.5 โดยตอบคาถามทีละแบบฝึกให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเรียงตามลาดับ ไม่ข้ามขั้นตอน โดยแต่ละแบบฝึกทักษะนักเรียนจะต้องได้คะแนนร้อยละ 80
ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน หากนักเรียนไม่เข้าใจหรือตอบคาถามไม่ได้ ให้ย้อนกลับไปอ่านเนื้อหาแบบฝึก
ทักษะใหม่อีกครั้งแล้วตอบคาถามใหม่ หรือทากิจกรรมนั้นใหม่หรือขอคาแนะนาจากครู
2.7 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ลงใน
กระดาษคาตอบ ตรวจคาตอบและบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนนท้ายเล่ม เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการของตนเอง หากได้คะแนนน้อยไม่ต้องท้อ ใจให้กลับ
ไปศึกษาเนื้อหาใหม่และทาแบบทดสอบใหม่อีกครั้ง
3. นักเรียนควรมีสมาธิและความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ในขณะศึกษาเนื้อหาและทาแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดจนครบทั้ง 7 ขั้นตอน

จ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ 1 กำรอ่ำน
มาตรฐาน ท.1.1 ใช้ ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู้ และความคิ ด เพื่ อ นาไปใช้ ตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.2/2 จับใจความสาคัญ สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ม.2/4 อภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ม.2/5 วิ เคราะห์ และจ าแนกข้ อเท็ จจริ ง ข้ อมู ลสนั บสนุ น และข้ อคิ ดเห็ นจาก
บทความที่อ่าน
ท 1.1 ม.2/8 มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑.
2.
3.
4.
5.

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวและหลักการจับใจความสาคัญจากข่าว
นักเรียนสามารถจับใจความสาคัญจากข่าวที่กาหนดให้ได้
นักเรียนสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข่าวที่กาหนดให้ได้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวที่กาหนดให้ได้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีมารยาทในการอ่าน

ฉ

แบบทดสอบก่อนเรียน
เล่มที่ 2 สารพันข่าวสาร
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสาคัญ เล่มที่ 2
สารพั นข่าวสาร เป็นแบบทดสอบปรนั ย ๔ ตั วเลือก มี ทั้ งหมดมี ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ ม
๑๐ คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที

๑. การรายงานเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไร
ก. ข่าว
ข. บทความ
ค. บทวิจารณ์
ง. บทวิเคราะห์
๒. ข่าวประเภทใดเป็นข่าวประเภทข่าวหนัก
ก. ข่าวกีฬา
ข. ข่าวบันเทิง
ค. ข่าวการเมือง
ง. ข่าวอาชญากรรม
๓. ข้อใดเป็นโครงสร้างของข่าวที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากที่สุด
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. พาดหัวข่าว
ง. พาดหัวข่าวรอง
๔. ข้อใดเป็นลักษณะของข้อเท็จจริงของข่าว
ก. เป็นการคาดคะเน
ข. มีความเป็นไปได้เสมอ
ค. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก
ง. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ

๑

๕. การเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปจะไม่ระบุชื่อผู้รายงานข่าวหรือผู้เขียนข่าว นักเรียน
คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด
ก. ปกปิดแหล่งข่าว
ข. เกรงจะเกิดเป็นอันตรายต่อตัวเอง
ค. เป็นจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์
ง. ถือว่าใครก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ข้อเท็จจริงเหมือนกัน
6. การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวกลับ มีลักษณะการเขียนแบบใด
ก. เขียนข่าวออกเป็นช่วง ๆ
ข. เรียงลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
ค. เรียงลาดับข่าวจากส่วนสาคัญที่สุด ไปถึงส่วนสาคัญน้อยที่สุด
ง. เรียงลาดับข่าวที่มีความสาคัญน้อยไปหาข่าวที่มีความสาคัญมาก
7. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของข่าว
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. พาดหัวข่าว
ง. บทวิจารณ์
8. ใจความสาคัญของข่าวส่วนมากจะอยู่ส่วนใดของข่าว
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. บทวิจารณ์
ง. พาดหัวข่าว
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 9 - 10
ข่าวปราจีนครองแชมป์
ผช.ผบ.ตร. ระบุว่าอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ สาเหตุหลักคือขับรถเร็ว รองลงมาเมาแล้วขับ
ส่วนยานพาหนะที่เกิดสูงสุด คือรถ จยย. รองลงมารถกระบะ จังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ
จ.ปราจีนบุรี มีผู้ถูกดาเนินคดีแล้ว ๘๔,๗๒๗ ราย โดย ศปถ. ได้เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ
บนถนนสายหลักและเส้นทางเลี่ยง พร้อมบังคับให้ใช้ก ฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเน้นกวดขัน
ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ตามคาสั่ง คสช. ให้ใช้มาตรการ “เมา จับ ยึด”อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อความปลอดภัย (เดลินิวส์ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๙)

๒

9. จากข่าวข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ควรขับรถเร็ว
ข. ไม่ควรดื่มแล้วขับ
ค. ควรปฏิบัติตามคาสั่ง คสช.
ง. ควรระมัดระวังและไม่ประมาทในขับขี่รถ
10. ใจความสาคัญของข่าวนี้คืออะไร
ก. การกวดขันเรื่องขับรถเร็ว
ข. อุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์
ค. ปราจีนบุรีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
ง. การใช้มาตรการ”เมา จับ ยึด”

๓

ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับข่าว
ความหมายของข่าว
ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคล
ส าคั ญ เป็ น เรื่อ งราวที่ น่ า สนใจ ประชาชนให้ ค วามส าคั ญ และสนใจ รวมทั้ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ ค น
จานวนมาก
ประเภทของข่าว
ข่า วมี ม ากมายหลายประเภทขึ้ น อยู่ กั บ เกณฑ์ ในการแบ่ ง ประเภท ซึ่ ง พนม วรรณศิ ริ
(๒๕๔๔ : ๓๑ - ๔๘) ได้ใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทข่าว ดังนี้
๑. แบ่งตามประเภทของข่าว ข่าวที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสังคมในระดับที่แตกต่างกัน
ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
1.1 ข่าวหนัก หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาสาระหนักสมอง และมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่
ในสังคม เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา จะพบมากในหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ
เช่น หนังสือพิมพ์มติชน สยามรัฐ
1.2 ข่าวเบา หมายถึง ข่าวที่มีเนื้อหาสาระเบาสมอง มุ่งให้ความตื่นเต้น เพลิดเพลิน
แม้มีความสาคัญ และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่น้อยกว่าข่าวหนัก แต่ชาวบ้านจะให้ความ
สนใจมากกว่า เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา พบมากในหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม
เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด สยามกีฬา

๔

๒. แบ่งตามเนื้อหาข่าว การแบ่งประเภทข่าวตามเนื้อหา หนังสือพิมพ์บางฉบับอาจแบ่ง
ไว้ชัดเจน ซึ่งสามารถเปิดอ่านหรือติดตามได้ง่าย เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าววิทยาศาสตร์
ข่าวการศึกษา ข่าวกีฬา เป็นต้น ดังนี้
2.1 ข่ า วอาชญากรรม เป็ น ข่ า วที่ เกี่ ย วกั บ การฆาตกรรม การปล้ น จี้ การลั ก พา
เพื่อเรียกค่าไถ่ การปลอมแปลงและการกระทาที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ข่าวอาชญากรรมมักจะสะท้อน
ให้เห็นสภาพของสังคมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีผลดีต่อสาธารณชนในการได้รู้วิธีการป้องกันอาชญากรรม
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ ในวันใดวันหนึ่ง แต่ในบางครั้งก็เป็นผลเสียในแง่ของการชี้ช่องทางให้เกิด
การเลียนแบบในการประกอบอาชญากรรมขึ้นมาได้
2.2 ข่าวการเมือง เป็นข่าวที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง พรรคการเมือง
การเลือกตั้ง การบริหารงานของรัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆของรัฐบาล ฯลฯ ข่าวการเมืองมักจะ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการเมืองและการปกครองแต่ละยุคสมัย ได้เช่นเดียวกัน
2.3 ข่าวศาล เป็นข่าวเกี่ยวกับการพิพากษาคดีของศาลทั่วประเทศเพื่อจะขจัดความ
ขัด แย้งที่ เกิ ด ขึ้นในสังคม และเพื่อ ให้ค วามยุติ ธรรมแก่ ประชาชนที่ มี ข้อ พิ พ าทกั นในทางแพ่ งและ
ทางอาญา
2.4 ข่าวอุบัติเหตุ เพลิงไหม้และภัยพิบัติ เป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ผู้อ่านทราบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากอะไร ใครได้รับอุบัติเหตุจากครั้งนี้บ้าง ทาไมเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งนี้
เพื่อชี้นาให้ประชาชนได้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น
2.5 ข่าวการประชุม เป็นข่าวที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณชน
2.6 ข่าวปาฐกถา เป็นข่าวเกี่ ยวกับการปาฐกถาหรือการพู ด ในที่ ชุมชนของบุคคล
สาคัญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
2.7 ข่ า วเศรษฐกิ จ เป็ น การรายงานข่า วที่ เกี่ ย วกั บ ภาวะทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งอาจมี
ผลกระทบต่ อการด ารงชี วิ ตของประชาชนส่ วนใหญ่ เช่ น สิ นค้ าขึ้ นราคา ภาวะเงิ นเฟ้ อ ภาวะการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
2.8 ข่าวการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับแวดวงการศึกษา
ทั้ ง ในด้ า นการจั ด การระบบการศึ ก ษาของภาครั ฐ บาลและภาคเอกชน ทั้ ง ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อนาไป
พัฒนาประเทศ
2.9 ข่ าวสั งคม เป็ นการรายงานข่าวเกี่ ย วกั บ ความเคลื่ อ นไหวของบุค คลในสั งคม
เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกิจกรรมทางสังคม
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2.1๐ ข่าวบันเทิง เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับดาราภาพยนตร์ นักร้อง นักแสดง
ซึ่งมุ่งให้ผู้อ่านทราบความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิง และให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
2.11 ข่าวสตรี เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของสตรีและแฟชั่น โดยมุ่งที่จะ
ให้ผู้อ่านทราบได้ถึงบทบาทของสตรี ตลอดจนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแฟชั่นเครื่องแต่งกายและ
เครื่องประดับ เป็นต้น
2.12 ข่าวกีฬา เป็นการรายงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ
ให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านล่วงหน้าการแข่งขัน ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ หลังจากการแข่งขันแล้ว
๓. แบ่งตามภูมิภาคของข่าว การแบ่งข่าวตามภูมิภาคซึ่งสื่อมวลชนบางประเภท แบ่งได้
ดังนี้
๓.๑ ข่าวท้องถิ่น มักเป็นรายงานข่าวท้องถิ่นต่าง ๆ ในจังหวัด เช่น หนังสือพิมพ์ของ
จังหวัดหรือหนังสือพิมพ์ทั่วไปก็มักมีการรายงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ นอกเหนือกรุงเทพมหานคร
๓.๒ ข่าวภูมิภาค เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในอาณาเขตที่กว้างขวางกว่าข่าวท้องถิ่น สาหรับ
หนังสือพิมพ์มักจัดไว้เฉพาะ เช่น ข่าวภาคกลาง ข่าวภาคเหนือ ข่าวภาคใต้ เป็นต้น
๓.๓ ข่า วในประเทศ เป็น ข่า วรวม ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น ภายในประเทศ เช่ น ข่าวการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม
๓.๔ ข่ า วต่ า งประเทศ เป็ น ข่ า วที่ เกิ ด ขึ้ น ในต่ า งประเทศ มั ก เป็ น ข่ า วที่ น่ า สนใจ
ในประเทศใกล้เคียง หรือข่าวที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การขึ้นราคาน้ามันของกลุ่มโอเปค

องค์ประกอบของข่าว
ในแต่ละวันมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย หนังสือพิมพ์จึงต้องพิจารณาเพื่อคัดเลือก
เหตุการณ์ที่ควรจะเป็นข่าว แล้วจึงรายงานเหตุการณ์นั้นไปให้ผู้อ่านได้รับทราบองค์ประกอบที่สาคัญ
ของเหตุการณ์ที่จะเป็นข่าว มีดังนี้
1. ความสดใหม่ (Timeliness) หรือความรวดเร็ว (Immediacy) เหตุการณ์หรือเรื่องราว
นั้น ๆ เพิ่งจะเกิดขึ้นสด ๆ ร้อน ๆ หรือเพิ่งจะค้นพบ แล้วมีการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
ทันทีทันใด ข้อมูลยิ่งสดใหม่และรวดเร็วก็ยิ่งจะเป็นที่สนใจของประชาชน
2. ปุถุชนสนใจ (Human Interest) เหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้น ทาให้ผู้รับทราบ
เกิดความสนใจอย่างมาก จนเกิดความสะเทือนอารมณ์ อ่อนไหว รู้สึกไปตามเหตุการณ์ หรือเรื่องราว
ที่เกิดขึ้น กระทั่งเกิดความรู้สึกร่วมกับบุคคลที่ ประสบกับเหตุการณ์ นั้น ๆ ไปด้วย เรื่องราวต่าง ๆ
เหล่านี้จะมีคุณค่าของความเป็นข่าวสูง
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3. ความใกล้ชิด (Proximity of Nearness) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลข่าวสาร
กับผู้ที่รับรู้เรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้คนมักสนใจเรื่องราวใกล้ตัว
หรือมีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนฝูง อันจะสามารถส่งผลกระทบต่อตัวของผู้รับรู้
เรื่องราวได้
4. ความมีชื่อเสียงหรือความสาคัญ (Prominence) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
หรือเรื่องราวนั้นมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงในด้านตาแหน่งหน้าที่ การงาน เช่น นายกรัฐ มนตรี
นักร้อง นักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียงในด้านฐานะทางสังคม เช่น นางสาวไทย นักกีฬาที่ได้รับเหรียญทอง
เป็นต้น หรือชื่อเสียงในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ มีค วามมั่งคั่งเป็นพิเศษ องค์ประกอบนี้ยังรวมถึง
ความมีชื่อเสียงหรือความสาคัญของสถานที่สาคัญ ๆ เช่น สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ การเมือง
ศาสนา ตลอดจนวัตถุสิ่งของอันล้าค่า และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เป็นต้น
5. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) เหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลมากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งร่างกาย ทรัพย์สิ น ชื่อเสียง
สถานภาพทางสั งคม และความรู้สึ ก มากน้ อ ยเพี ย งใด เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ คนในวงกว้ า ง
ย่อมได้รับความสนใจสูง และคุณค่าของข่าวจะมีมากตามไปด้วย เช่น ข่าวภัยพิบัติต่าง ๆ ข่าวการ
ลดหย่อนภาษี การขึ้นค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
6. ความขัดแย้ง (Conflict) เรื่องราวนั้นแสดงถึงความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวขนาดเล็กหรือระหว่างประเทศ ทั้งความขัดแย้งทางร่างกายและจิตใจ
หรือ ความคิด และก่ อให้เกิด ปัญ หาอื่ น ๆ ตามมา เช่น การหย่าร้างหรือ การชุม นุม ประท้ วงจนถึง
ขั้นนองเลือด ความขัดแย้งทางกายส่วนใหญ่จะเป็นที่สนใจมากกว่า เพราะเห็นได้ชัดแจ้งกว่า
7. ความมี เงื่ อ นง า (Suspense) เหตุ ก ารณ์ นั้ น ๆ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ยุ ติ เพราะมี
เบื้องหลังที่ซับซ้อนหรือมีความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างแจ่มชัด เช่น คดีฆาตกรรมปริศนา เป็นต้น
8. ความแปลกประหลาด (Oddity or Unusualness) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผิดปกติ
วิสั ย เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่ ผู้คนไม่เคยพบเห็นมาก่อ น เช่ น การคลอดลูก แฝดจานวนมากหรือ
อิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เป็นต้น
9. องค์ประกอบทางเพศ (Sex) หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง
เพศชาย หรือผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ มักจะเป็นข่าวเสมอ
10. ความก้าวหน้า (Progress) เรื่อ งราวที่ เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิชาการ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ตลอดจนความก้าวหน้าของบุคคลที่ประสบความสาเร็จอย่างสูง
ในชีวิต ทาให้คนทั่วไปสนใจใคร่รู้
เหตุการณ์เรื่องราวที่จะเป็นข่าวไม่จาเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้งหมดข้างต้น แต่ต้องมีปัจจัย
เรื่ อ ง “ความสดใหม่ ” และ “ความรวดเร็ ว ” เหตุ ก ารณ์ ห รื อ เรื่ อ งราวนั้ น ๆ ก็ ก ลายเป็ น ข่ า วได้
การคัดเลือกตีพิมพ์ข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั้น มีปัจจัยอื่น ๆ ประกอบอยู่ด้วย
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โครงสร้างของข่าว
โครงสร้างของข่าวโดยทั่วไป แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
๑. พาดหัวข่าวหรือหัวเรื่อง (Headline) คือ ส่วนที่ใช้ดึงดูดความสนใจและแจ้งให้ผู้อ่าน
ทราบถึงประเด็นสาคัญของข่าว ตามปกติพาดหัวข่าวจะใช้ภาษาที่สั้นกระชับ สามารถเข้าใจได้ง่าย
อย่างรวดเร็ว หากผู้อ่านสนใจเหตุการณ์นั้นก็จะติดตามไปอ่านรายละเอียดต่อไป
๒. ความนาหรือวรรคนา (Lead) คือ ส่วนสาคัญที่สุดของข่าว เพราะเป็นส่วนที่สรุปให้
ผู้อ่านทราบว่ามีเหตุการณ์อะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไหร่ (When) ทาไม (Why) และอย่างไร
(How) โดยอาจตอบครบทุกประเด็น หรือเลือกตอบเฉพาะบางประเด็นที่มีความสาคัญและคาดว่า
ผู้อ่านอยากรู้มากที่สุดก็ได้
๓. ส่วนเชื่อม (Neck) คือ ส่วนที่ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความนาและเนื้อหา
ข่าว โดยทั่วไปจะเขียนเป็นย่อหน้าสั้น ๆ เพื่อใช้อ้างอิงเรื่องราวที่เคยรายงานมาก่อนแล้วหรื อใช้ขยาย
ความเพิ่มเติมข้อมูลจากสิ่งที่ปรากฏในความนา เพื่อไม่ให้ความนายาวเกินไป
4. เนื้อข่าว (Body) คือ ส่วนที่นาเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมด เพื่อให้ผู้อ่าน
เข้าใจเรื่อ งราวตามลาดับ โดยอาจเรียบเรีย งตามความส าคัญ ของเหตุ ก ารณ์ หรือ ตามลาดั บเวลา
ที่เหตุการณ์ นั้นเกิดขึ้น ส่วนเนื้อหาจึงมีขนาดยาว และทาหน้าที่ขยายส่วนความนา โดยช่วยแสดง
รายละเอียดของข้อมูลที่ยังไม่ได้ระบุถึงในความนาให้ครบถ้วน
โครงสร้างของข่าวที่สมบูรณ์จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้ง 4 ส่วน ตามที่กล่าวมาข้างต้น
ได้ แก่ ส่วนพาดหัวข่าว ส่วนความน า ส่ วนเชื่ อม และส่ วนเนื้อหา แต่ ปัจจุ บันพบว่า การน าเสนอข่าว
ที่ ป รากฏโดยทั่ วไปมั ก จะไม่ มี ส่ วนเชื่ อ ม เนื่ อ งจากผู้ น าเสนอข่ าวมั ก จะแสดงส่ ว นเนื้ อ หาต่ อ จาก
ส่วนความนาโดยไม่ต้องมีส่วนเชื่อมช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์
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รูปแบบการเขียนข่าว
รูปแบบการเขียนข่าวที่หนังสือพิมพ์นิยมใช้ ดังนี้
๑. แบบปิ ร ามิ ด หั ว กลั บ เป็ น การเขี ย นข่ า วที่ เรี ย งล าดั บ จากส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด ไปถึ ง
ส่วนสาคัญน้อยที่สุด
๒. แบบปิรามิดหัวตั้ง การเขียนข่าวแบบนี้ตรงกันข้ามกับปิรามิดหัวกลับ โดยจะเริ่มจาก
การรายงานข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญน้อยไว้ในตอนต้นแล้วค่อยๆ เสนอข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญ
เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ จนถึ ง ย่ อ หน้ า สุ ด ท้ า ยซึ่ ง เป็ น ฐานของปิ ร ามิ ด จะเป็ น ช่ ว งที่ เสนอข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ มี
ความสาคัญที่สุด
การรายงานข่าวโดยทั่วไป มุ่งเสนอสาระสาคัญอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้อ่านจับใจความ
ได้รวดเร็วที่สุด โครงสร้าง และรูปแบบการเขียนข่าวจะมีส่วนชี้แนะการจับใจความสาคัญให้ถูกต้อง
และรวดเร็วได้มาก

การใช้ภาษาพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ภาษาที่พ บในการนาเสนอข่าวเป็นภาษาที่มีลักษณะบางประการแตกต่างไปจากการใช้
ภาษาโดยทั่วไปขึน้ อยู่กับประเภทของข่าวและประเภทของหนังสือพิมพ์ ลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฏ
ซ้าจนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน มีดังนี้
1. การตัดคาหรือกร่อนคา คือ การที่ผู้เขียนข่าวจาเป็นต้องตัดบางส่วนของคาที่เลือกใช้
ในส่วนพาดหัวข่าวให้สั้นหรือย่นย่อลง เพื่อให้สามารถนาเสนอประเด็นที่ต้องการได้ครบถ้วนในพื้นที่
อั นจ ากั ด เช่ น “หนุน ” ใช้ แทน “สนับ สนุ น ” “ยั น ” ใช้ แทน “ยื น ยั น ” “แจง” ใช้ แทน “ชี้ แจง”
เป็นต้น
2. การละประธานของประโยค คือ การที่ผู้เขียนข่าวเห็นว่าความสาคัญของเหตุการณ์
ที่ต้องการรายงานนั้นไม่ได้อยู่ที่ประธานของประโยค แต่ อยู่ที่เรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงนาเสนอประเด็น
สาคัญในข่าว โดยเลือกใช้ประโยคที่ ขึ้นต้นด้วยคากริยา เพื่ อเน้นให้ผู้อ่านประจักษ์ ว่าเกิดอะไรขึ้น
ในข่าว การใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคากริยาทาให้เกิดประโยคที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดประธานของ
ประโยค อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านสามารถค้นหาประธานของประโยคได้ เมื่ออ่านรายละเอียดในความนา
หรือเนื้อหาของข่าวต่อไป
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3. การละคาเชื่ อ ม ค าสั น ธาน หรื อ ส่ ว นขยายประโยค คื อ การใช้ ภ าษาที่ พ ยายาม
หลีกเลี่ยงการใช้คาเชื่อมและส่วนขยายประโยคที่ไม่จาเป็น เช่น คาว่า “อีกทั้ง” “ซึ่ง” “กับ” “ต่อ”
เป็นต้น โดยผู้เขียนข่าวมักใช้ประโยคเดี่ยวมากกว่าประโยคซับซ้อน ทั้งนี้ การละคาดังกล่าวจะต้อง
ไม่ทาให้ประโยคมีความหมายผิดเพี้ยนไป
4. การใช้คาแสลง คาเฉพาะสมัย หรือคาที่สร้างภาพลักษณ์เกินจริง คือ การใช้ภาษา
ที่อยู่ในกระแสนิยม มีสีสันเกินจริง การใช้คาแสลงหรือภาษาเฉพาะสมัยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาษา
สนทนา หรือคาแสดงภาพพจน์ รวมทั้ งการสร้างคาใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้ เช่ น วัยจ๊าบ หมายถึง วัยรุ่น
สาวอยากอึ๋ม หมายถึง ผู้หญิงที่ต้องการมีหน้าอกใหญ่ขึ้น วืด หรือ ชวด หมายถึง พลาดเป้าหมาย
หรือไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ เป็นต้น การใช้ภาษาลักษณะนี้จะช่วยสร้างความสะดุดตาสะดุดใจให้แก่
ผู้อ่านได้
5. การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของบุคคล คือ การใช้ชื่อเล่นหรือตั้งฉายาให้แก่บุคคลในข่าว
แทนการใช้ชื่อจริง เพื่อเน้นการสร้างสีสันให้ข่าวเกิดความน่าสนใจ โดยชื่อเล่นหรือฉายาที่ตั้งให้ใหม่นั้น
มักสั้นกว่าชื่อจริง ทาให้พาดหัวข่าวกระชับ สามารถพิมพ์ลงในพื้นที่อันจากัดได้ แต่ทั้งนี้ชื่อที่นามาใช้
นั้นมักเป็นชื่อเรียกหรือฉายาซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน

๑๐

แบบฝึกทักษะที่ 2.1
คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถกู และกา X หน้าข้อที่ผิด (10 คะแนน)

................ 1. ข่าวการศึกษาเป็นข่าวหนักที่มีเนื้อหาสาระหนักสมองและมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่
ในสังคม
................ 2. ข่าวเบาจะพบมากในหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ เช่น หนังสือพิมพ์มติชน สยามรัฐ
................ 3. เหตุการณ์เรื่องราวที่จะเป็นข่าวจาเป็นต้องมีปัจจัยเรื่อง “ความสดใหม่” และ “ความ
รวดเร็ว” เหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ ก็กลายเป็นข่าวได้
................ 4. การพาดหัวข่าวจะมีการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดใจคนอ่าน
................ 5. การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวกลับเป็นการเขียนข่าวที่เรียงลาดับจากส่วนที่สาคัญน้อย
ที่สุดไปหาส่วนที่สาคัญมากที่สุด
................ 6. การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวตั้ง จะเริ่มจากการรายงานข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญน้อย
ไว้ในตอนต้นแล้วค่อยๆ เสนอข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงย่อหน้า
สุดท้ายซึ่งเป็นฐานของปิรามิดจะเป็นช่วงที่เสนอข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญที่สุด
.................. 7. การละประธานของประโยคในการพาดหัวข่าว มักจะขึ้นต้นประโยคด้วยคากริยา
................ 8. การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของบุคคลในการพาดหัวข่าวนั้นไม่จาเป็นต้องเป็นฉายาหรือ
ชื่อเล่นทีค่ นทั่วไปรู้จักกันดีอยู่แล้ว
................ 9. หากผู้เขียนข่าวสามารถเขียนความนาได้ชัดเจน ผู้อ่านที่มีเวลาน้อยและประหยัดเวลา
ในการอ่านก็ไม่จาเป็นต้องอ่านเนื้อข่าวก็ได้
................ 10. หากสนใจข่าวใดเป็นพิเศษให้ อ่านเนื้อข่าวจากหนังสือพิมพ์ ฉบับนั้น ๆ หลาย ๆ รอบ
ไม่จาเป็นต้องอ่านหลายฉบับเพราะเป็นเรื่องราวเดียวกัน

๑๑

แบบฝึกทักษะที่ 2.2
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาพาดหัวข่าวที่กาหนดแล้วนาตัวเลขหน้าประเภทของข่าวไปเติมลงใน
ช่องว่างให้สัมพันธ์กัน (10 คะแนน)

1. ข่าวอาชญากรรม
2. ข่าวการเมือง
3. ข่าวศาล
4. ข่าวอุบัติเหตุ
5. ข่าวการประชุม
6. ข่าวปาฐกถา

7. ข่าวเศรษฐกิจ
8. ข่าวการศึกษาและวิทยาศาสตร์
9. ข่าวสังคม
10. ข่าวบันเทิง
11. ข่าวสตรี
12. ข่าวกีฬา

................ ๑. ‘สมหมาย’ รมว.คลัง แย้มอาจเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีกปี
................ ๒. ภาพวินาทีสยอง เบนซ์ชนฟอร์ดไฟลุก นิสิต ป.โท สังเวย 2 ศพ
................ ๓. ปัญหารถบรรทุกเกินกฎหมายกาหนด
................ 4. สืบกว่า 100 วัน เจอมือฆ่า "น้องสโนว์" ที่แท้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
................ 5. ศธ.กวาดล้างเพจวุฒิปลอม เตือนผู้ใช้มีโทษปรับ - จาคุก 5 ปี
................ 6. สมคิดปาฐกถาอนาคตเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0
.................. 7. ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา
................ 8. รีวิวขนส่งระบบรางไทย ปีแห่งรถไฟฟ้าขัดข้อง – อุบัติเหตุทางลักผ่านรถไฟ
................ 9. 3 ทีมบอลไทยลีก แจ้งยืนยันไม่ร่วมแข่งตลอดปี 2559
................ 10. ไข้เลือดออกคร่าพระเอก “ปอ - ทฤษฎี”

๑๒

แบบฝึกทักษะที่ 2.3
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วตอบลงในช่องว่าง (10 คะแนน)
๑. องค์ประกอบใดของข่าวส่วนใดที่สามารถทาให้เราอ่านข่าวแล้วรู้เรื่องได้โดยตลอด
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. ส่วนเชื่อม
ง. พาดหัวข่าว
ตอบ.................
2. ข่าวในข้อใดจัดเป็นข่าวหนัก
ก. ขวัญ-อุษามณี กับดราม่าคนในครอบครัว
ข. เผยโฉม 7 จอมหนึบ ค่าตัวแพงสุดของโลก
ค. ‘200 โรงสี’ แห่ร่วมซื้อข้าวเปลือกชาวนา
ง. 5 วิธีใส่รองเท้าผ้าใบให้เข้ากับชุดทางาน ฉบับสาวออฟฟิศ
ตอบ.................
3. ข่าวในข้อใดจัดเป็นข่าวเบา
ก. หนุ่มกรุงเทพฯ ตายปริศนา
ข. กระตุ้นช็อป-เที่ยวปีนี้ หวังผล GDP ปีหน้า
ค. สิ้นมังกรสุพรรณ ‘บรรหาร’ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว
ง. ศธ.เล็งปรับหลักสูตร - วิธีประเมินเน้นกระบวนคิด
ตอบ.................
4. ถ้าผู้อ่านมีเวลาน้อย ควรอ่านข่าวในหัวข้อใดจึงจะสามารถทราบเนื้อหาของข่าวได้
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. ส่วนเชื่อม
ง. พาดหัวข่าว
ตอบ.................

๑๓

5. เมื่อนักเรียนอ่านข่าวเดียวกันจากหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ฉบับ มักพบว่าส่วนใดของข่า วที่มีความ
แตกต่างกัน
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. ส่วนเชื่อม
ง. พาดหัวข่าว
ตอบ.................
6. สานวนภาษาในการเขียนข่าวที่มักพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดจากสาเหตุในข้อใด
ก. การขาดความรู้ของนักข่าว
ข. ขาดการตรวจทานต้นฉบับ
ค. ความเร่งรีบในเรื่องของเวลา
ง. การขาดความรับผิดชอบในการใช้ภาษา
ตอบ.................
7. การใช้ภาษาของข่าวในข้อใดเป็นการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านข่าว
ก. การตัดคาหรือกร่อนคา
ข. การละประธานของประโยค
ค. การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของบุคคล
ง. การใช้คาแสลง คาเฉพาะสมัย หรือคาที่สร้างภาพลักษณ์เกินจริง
ตอบ.................
8. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทาให้ประชาชนสนใจข่าวน้าท่วมที่เกิดขึ้นในปี 2554 มากที่สุด
ก. ผลกระทบกระเทือน
ข. ความสดใหม่
ค. ความใกล้ชิด
ง. ความขัดแย้ง
ตอบ.................

๑๔

9. 1. พาดหัวข่าวหรือหัวเรื่อง (Headline)
2. ส่วนความนา (Lead)
3. ส่วนเชื่อม (Neck)
4. ส่วนเนื้อข่าว (Body)
ข้อใดเรียงลาดับความสาคัญของการนาเสนอข่าวได้ถูกต้อง
ก. 1 - 2 - 3 - 4
ข. 1 - 3 - 2 - 4
ค. 2 - 1 - 3 - 4
ง. 2 - 1 - 4 - 3
ตอบ.................
10. โครงสร้างของข่าวในข้อใดที่ขาดหายไปแล้วไม่ทาให้ข่าวนั้นขาดความชัดเจน
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. ส่วนเชื่อม
ง. พาดหัวข่าว
ตอบ.................

๑๕

ใบความรู้ เรื่อง หลักการอ่านจับใจความสาคัญจากข่าว
หลักการอ่านจับใจความสาคัญจากข่าว
การอ่านข่าวควรพิจารณาตามองค์ประกอบ ต่อไปนี้
1. พิ จารณาการพาดหั ว ข่ าว การพาดหัวข่าวเป็น การจั ด ล าดั บความสาคั ญ ของข่า ว
การสังเกตการณ์พาดหัวข่าว จะพบส่วนสาคัญของข่าวจะพาดหัวข่าวด้วยอักษรขนาดใหญ่ ส่วนสาคัญ
รองลงมาจะใช้ตัวอักษรเล็กลงตามลาดับ ดังนั้น การอ่านข่าวควรอ่านพาดหัวข่ าวใหญ่ก่อนแล้วจึงมา
อ่านพาดหัวข่าวรอง
2. พิจารณาความนา เมื่ออ่านและพิจารณาพาดหัวข่าวแล้วทราบเรื่องราวสั้น ๆ ของข่าวแล้ว
ต่อมาให้พิจารณาความนาซึ่งจะสรุปเรื่องราวของข่าวโดยขยายหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของพาดหัวข่าว
หากผู้ เขียนข่ าวสามารถเขี ยนความน าได้ ชั ดเจน ผู้ อ่ านที่ มี เวลาน้ อยและประหยั ดเวลาในการอ่ าน
ก็ไม่จาเป็นต้องอ่านเนื้อข่าวต่อไป ในกรณีที่เป็นการเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวกลับ ความนาหรือวรรค
นาจะเป็นการสรุปใจความสาคัญของข่าวทั้งหมดไว้อย่างสั้น ๆ และชัดเจนที่สุด
3. พิจารณาเนื้อข่าว เนื้อข่าวเป็นส่วนที่ผู้อ่านจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้หากทราบเรื่องย่อ
ของข่าวจากความนาแล้ว เนื้อ ข่าวเป็นรายละเอี ยดเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ที่ เป็นข่าว ซึ่งอาจจะพบว่า
การให้ ข้ อ มู ล ของหนั งสือ พิ ม พ์ แ ต่ ล ะฉบั บ แตกต่ างกั น เพราะผู้ เขี ย นข่ าวต้ อ งน าเสนอให้ ทั น เวลา
หากสนใจข่าวใดเป็นพิเศษให้อ่านเนื้อข่าวจากหนั งสือพิมพ์หลายฉบับเพื่อจะได้เปรียบเทียบความ
ถูกต้องของข่าว
ทั้ งนี้ ถ้ า การเขี ย นข่ า วแบบปิ ร ามิ ด หั ว กลั บ เนื้ อ ข่ า วจะเรี ย งเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ มากไปยั ง
เหตุการณ์ สาคัญน้อยที่ สุด ไม่ จาเป็น ต้องอ่านเนื้อข่าวเลย แต่ถ้าเป็นข่าวที่เขียนแบบปิรามิดหัวตั้ง
ใจความสาคัญของข่าวจะสรุปไว้ตอนท้ายสุดอาจต้องพิจารณาเนื้อข่าวในแต่ละตอนประกอบด้วย
4. พิ จารณาการใช้ส านวนภาษา เมื่ อ พิ จ ารณาการใช้ ส านวนภาษาในการเขีย นข่า ว
จะพบว่า มีข้อบกพร่องหลายประการทั้งในการเขียนสะกดคา การใช้คาย่อ การใช้คาผิดระดับ การใช้
คาแสลง การวางส่วนขยายไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดทาหนังสือพิมพ์เป็นกระบวนการที่เร่งด่วน
ที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งรวดเร็ว เพื่ อ ให้ ทั น เวลาขาย เพราะหนั ง สื อ พิ ม พ์ จ ะมี ค่ า เฉพาะวั น เท่ า นั้ น
พอวันรุ่งขึ้นจะไม่มีใครสนใจ ข่าวจึงเป็นวรรณกรรมที่รีบเร่ง เพราะฉะนั้นการอ่านข่าวจึงควรพิจารณา
การใช้ภาษาตามลักษณะของภาษาข่าว ไม่ยึดความถูกต้องของหลักการใช้ภาษา

๑๖

การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าว
คาว่า “ข้อเท็จจริง” พจนานุกรมฉบับราชบั ณ ฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 176)
ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง “ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามความจริง”
ส่วนคาว่า “ข้อคิดเห็น” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 172)
หมายถึง “ความเห็น”
การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หมายถึง การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการ
ใคร่ ค รวญ โดยการแยกเรื่อ งนั้ น ๆ ออกเป็ น ส่ ว น ๆ เพื่ อ หาว่ า เป็ น ข้ อ ความที่ เป็ น ความจริ งหรื อ
เป็นความเห็น
ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง
1. มีความเป็นไปได้เสมอ เช่น การทาสะพานข้ามถนนช่วยให้การจราจรคล่องตัว
2. มีความเป็นจริง เช่น ปลาทะเลมีธาตุไอโอดีน
3. มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ เช่น วันหนึ่ง ๆ ควรดื่มน้า 6 – 8 แก้ว
4. มีความสมเหตุสมผล เช่น วิตามินซีมีอยู่ในผักผลไม้
5. เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร เช่น ครูและนักเรียนตักบาตร
ที่สนามหน้าโรงเรียนในวันครู
ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น
1. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก เช่น เงินสามารถซื้อของที่เราต้องการได้ทุกอย่าง
2. เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน เช่น คาดว่าอีก 7 วัน จะเกิดพายุ
3. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ เช่น ถ้าตื่นขึ้นมาดื่มน้า 2 – 3 แก้ว จะทาให้สดชื่น
4. เป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียนเอง เช่น ละครเรื่องหลงเงาจันทร์สนุกมาก
5. เป็นข้อความที่เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น ฝูงกาบินมาจับหลังคาบ้านเป็นลาง
บอกเหตุร้าย (กินาริน ตันเสียงสม. 2548 : 248 – 249.)

๑๗

แบบฝึกทักษะที่ 2.4
ตอนที่ 1 คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กาหนดแล้วตอบคาถามลงในช่องว่าง (6 คะแนน)

ข่าวไฟเขียวงบประชามติ
พล.ต.สรรเสริญ แก้ ว ก าเนิ ด โฆษกประจ าส านั ก นายกฯ แถลงผลการประชุ ม ครม.ว่ า
ได้อนุมัติงบกลางในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒,๙๙๑ ล้านบาท ในการจัด ทาประชามติตามที่ กกต.เสนอ
โดยยืนยันว่ามีความจาเป็นซึ่งงบประมาณในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่มีความหลากหลาย เช่น ค่าใช้จ่าย
เบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดาเนินการ โดยค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของเดิมที่จะแจกจ่าย
ให้ครบตามจานวนครัวเรือนนั้น ใช้เงินเป็นจานวนมาก กกต. จึงใช้วิธีแจกจ่ายบางส่วนเน้นพื้นที่ชุมชน
และเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายทาให้ลดค่าใช้จ่าย
(เดลินิวส์ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๘)
1. “ไฟเขียวงบประชามติ” ข้อความดังกล่าวเป็นส่วนข่าวที่เรียกว่าอย่างไร
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. ส่วนเชื่อม
ง. พาดหัวข่าว
ตอบ.................
2. “พล.ต.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกฯ” ข้อความดังกล่าวเป็นส่วนใดของข่าว
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. ส่วนเชื่อม
ง. พาดหัวข่าว
ตอบ.................
3. ข้อใดเป็นผู้ได้รับผลกระทบของข่าวดังกล่าวมากที่สุด
ก. ครู
ข. นักเรียน
ค. ประชาชน
ง. นักการเมือง
ตอบ.................

๑๘

๔. คาว่า “ไฟเขียว” จากข่าวมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. อนุมัติ
ข. เปิดทาง
ค. เดินหน้า
ง. ดาเนินการ
ตอบ.................
5. เรื่องราวของข่าว ควรจัดอยู่ในข่าวประเภทใด
ก. ข่าวบันเทิง
ข. ข่าวการเมือง
ค. ข่าวการศึกษา
ง. ข่าวเศรษฐกิจ
ตอบ.................
๖. ใจความสาคัญของข่าวนีค้ ือข้อใด
ก. กกต.เสนอให้ทาประชามติ
ข. รัฐบาลเผยแพร่การทาประชามติ
ค. ครม.อนุมัติงบกลางทาประชามติ
ง. ครม.ทาประชามติผา่ นโซเชียลมีเดีย
ตอบ.................

ไปทาตอนที่ 2 กันต่อเลยนะครับ...

๑๙

ตอนที่ 2 คาชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กาหนดแล้วกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถูกและ
กาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด (4 คะแนน)

ข่าวเตรียมเปิดให้ใช้สะพานลันตา
กระบี่ - นายธันว์ สินธวาลัย ผอ.สนง.ทางหลวงชนบท จ.กระบี่ กล่าวว่า ตามที่กรมทางหลวง
ชนบทได้มีการก่อสร้างสะพานข้ามระหว่างเกาะลันตาใหญ่ และเกาะลันตาน้อย ใช้งบประมาณ ๔๓๐
ล้านบาท ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเปิดให้ใ ช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เม.ย. สาเหตุที่ยังไม่สามารถเปิด
ให้ใช้สะพานได้เนื่องจากขณะนี้ถนนช่วงที่ต่อเชื่อมระหว่างสะพานกับท่าแพขนานยนต์ข้ามฟากจาก
เกาะลั น ตาน้ อ ยไปยั งฝั่ งเกาะลั น ตาใหญ่ ยั ง ไม่ ได้ เตรี ย มการเพื่ อ รองรั บ ปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด
อันเนื่องมาจากความยาวสะสมของรถยนต์ที่ ขึ้นแพขนานยนต์บริเวณท่าดังกล่าวได้ รวมทั้งหากเปิด
ให้ ใช้จ ะมีประชาชนนักท่ องเที่ ยวจ านวนมากจะจอดรถเพื่ อถ่ายรูปและยั งไม่ มี เจ้ าหน้าที่ เพี ยงพอ
อาจเกิดอันตรายขึ้นมาได้
(ไทยรัฐ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๑๐)

................ 7. ข่าวนี้จัดเป็นข่าวประเภทข่าวหนัก
................ 8. ถ้ า หากนั ก เรี ยนรู้ ว่ าต้ อ งเดิ น ทางไปยั งที่ ที่ มี ก ารจราจรติ ด ขั ด ควรจะต้ อ งวางแผน
การเดินทางโดยหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้น
................ 9. การก่อสร้างสะพานข้ามเกาะลันตาขึ้นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
................ 10. “และยังไม่มี เจ้าหน้าที่ เพียงพออาจเกิดอันตรายขึ้นมาได้ ” คาที่ ขีดเส้นใต้ หมายถึง
ตารวจจราจร

๒๐

แบบฝึกทักษะที่ 2.5
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กาหนดแล้วตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (10 คะแนน)

ข่าวก้าวสู่ฝันด้วย 31 ขา
กีฬาวิ่ง 31 ขา เป็นกีฬาในหมู่นักเรียน เยาวชน เริ่ มเล่นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น เสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ จัดกันระดับโรงเรียน แพร่ขยายชิงแชมป์กันไปถึงระดับประเทศ ในเมืองไทย
เริ่มนาเข้ามาบ้านเราในปี พ.ศ. 2547 ปลูกฝังให้เด็ก ๆ สนุกสนานและชื่นชอบกับกีฬาชนิดนี้ ลงทุน
สนับสนุนทั้ งยังจัด ต่อ เนื่องกันมาเป็นปีที่ 12 ต้ อ งขอบคุณ “เอ.พี .ฮอนด้ า ” เจ้าพ่ อสองล้อเครื่อ ง
จนต่อมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. และการกีฬาแห่งประเทศไทย
จึงตื่นตัวโดดเข้าร่วมสนับสนุน ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
ล่าสุด บอสใหญ่ในเครือ “ปีกนก” นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ ยอมรับว่า โครงการสานฝั น
เยาวชน สนับสนุนสังคมตามนโยบายของ เอ.พี.ฮอนด้านั้น ยังยืนหยัดในเจตนารมณ์เดิม หลังเห็น
เด็กไทยไม่น้อยกว่า 3 แสน คน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมายาวนาน
ครบโหลพอดี “กี ฬ าวิ่ ง 31 ขา” กี ฬ าที่ มี เอกลั ก ษณ์ ไ ม่ เหมื อ นใคร นอกจากความ
สนุกสนานแล้วยังแฝงไปด้วยกลยุทธ์มากมาย เพราะสมาชิกในแต่ละทีมทั้ง 30 คนจะต้องมีความ
พร้อมเพรียงผูกขาเกี่ยวกันรวมใจเป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคีเป็นที่ตั้ง
ที่ สาคั ญ คื อ ต้ อ งมี ผู้นาที ม ที่ ดี จึ งจะพาที ม ไปสู่ ค วามส าเร็จ ได้ ปีนี้ เปิ ด โอกาสให้ นัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษา 10 – 12 ปี เข้าแข่งขัน วิ่งระยะทาง 50 ม. แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ ชิงแชมป์เขต
ชิงแชมป์ภูมิภาค เริ่มคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพฯและภาคกลาง ที่สนามธูปะเตมีย์. 21 – 22 มกราคม
2560 ก่อนขยายไปทั่วทุกภาค จนถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทยวันที่ 18 มีนาคม 2560
(ข่าวสด วันที่ 9 ธันวาคม 2559 หน้า 9)

1. กีฬาวิ่ง 31 ขา เริ่มเล่นครั้งแรกในประเทศใด
ตอบ ................................................................................................................................................
2. ประเทศไทยเริ่มนากีฬาวิง่ 31 ขา เข้ามาเล่นเมื่อปี พ.ศ. ใด
ตอบ ................................................................................................................................................

๒๑

3. “สองล้อเครื่อง” หมายถึงอะไร
ตอบ ................................................................................................................................................
๔. เครือ “ปีกนก” หมายถึงบริษัทรถยี่ห้อใด
ตอบ ................................................................................................................................................
5. กีฬาวิ่ง 31 ขา ต้องใช้ผู้เล่นจานวนกี่คน
ตอบ ................................................................................................................................................
6. ครบโหลพอดี “กีฬาวิ่ง 31 ขา” ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ................................................................................................................................................
7. จากข่าวข้างต้นมีประโยคใดบ้างเป็นข้อคิดเห็น
ตอบ ................................................................................................................................................
8. ข้อดีของกีฬาวิ่ง 31 ขาคืออะไร
ตอบ ................................................................................................................................................
9. ถ้าโรงเรียนของนักเรียนจะจัดแข่งขันกีฬาชนิดนี้ นักเรียนจะเข้าร่วมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ ................................................................................................................................................
10. ใจความสาคัญของเรื่องนี้คืออะไร
ตอบ ...............................................................................................................................................

ทาแบบฝึกทักษะเสร็จแล้ว
ไปทดสอบหลังเรียนกันค่ะ...

๒๒

แบบทดสอบหลังเรียน
เล่มที่ 2 สารพันข่าวสาร
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้ ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสาคัญ เล่มที่ 2
สารพั นข่าวสาร เป็นแบบทดสอบปรนั ย ๔ ตั วเลือก มี ทั้ งหมดมี ๑๐ ข้อ คะแนนเต็ ม
๑๐ คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน)
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคาตอบ ใช้เวลา 10 นาที

๑. การรายงานเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าอะไร
ก. ข่าว
ข. บทความ
ค. บทวิจารณ์
ง. บทวิเคราะห์
๒. ข้อใดเป็นโครงสร้างของข่าวที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากที่สุด
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. พาดหัวข่าว
ง. พาดหัวข่าวรอง
3. ข่าวประเภทใดเป็นข่าวประเภทข่าวหนัก
ก. ข่าวกีฬา
ข. ข่าวบันเทิง
ค. ข่าวการเมือง
ง. ข่าวอาชญากรรม
๔. การเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันทั่วไปจะไม่ระบุชื่อผู้รายงานข่าวหรือผู้เขียนข่าว นักเรียน
คิดว่าเป็นเพราะเหตุใด
ก. ปกปิดแหล่งข่าว
ข. เกรงจะเกิดเป็นอันตรายต่อตัวเอง
ค. เป็นจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์
ง. ถือว่าใครก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ข้อเท็จจริงเหมือนกัน

๒๓

๕. ข้อใดเป็นลักษณะของข้อเท็จจริงของข่าว
ก. เป็นการคาดคะเน
ข. มีความเป็นไปได้เสมอ
ค. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก
ง. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ
6. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของข่าว
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. พาดหัวข่าว
ง. บทวิจารณ์
7. ใจความสาคัญของข่าวส่วนมากจะอยู่ส่วนใดของข่าว
ก. เนื้อข่าว
ข. ความนา
ค. บทวิจารณ์
ง. พาดหัวข่าว
8. การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวกลับ มีลักษณะการเขียนแบบใด
ก. เขียนข่าวออกเป็นช่วง ๆ
ข. เรียงลาดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
ค. เรียงลาดับข่าวจากส่วนสาคัญที่สุด ไปถึงส่วนสาคัญน้อยที่สุด
ง. เรียงลาดับข่าวที่มีความสาคัญน้อยไปหาข่าวที่มีความสาคัญมาก
อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 9 - 10
ข่าวปราจีนครองแชมป์
ผช.ผบ.ตร. ระบุว่าอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ สาเหตุหลักคือขับรถเร็ว รองลงมาเมาแล้วขับ
ส่วนยานพาหนะที่เกิดสูงสุด คือรถ จยย. รองลงมารถกระบะ จังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ
จ.ปราจีนบุรี มีผู้ถูกดาเนินคดีแล้ว ๘๔,๗๒๗ ราย โดย ศปถ. ได้เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจ
บนถนนสายหลักและเส้นทางเลี่ยง พร้อมบังคับให้ใช้ก ฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเน้นกวดขัน
ขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ ตามคาสั่ง คสช. ให้ใช้มาตรการ “เมา จับ ยึด”อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อความปลอดภัย (เดลินิวส์ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ หน้า ๙)

๒๔

9. ใจความสาคัญของข่าวนี้คืออะไร
ก. การกวดขันเรื่องขับรถเร็ว
ข. อุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์
ค. ปราจีนบุรีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
ง. การใช้มาตรการ”เมา จับ ยึด”
10.จากข่าวข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ไม่ควรขับรถเร็ว
ข. ไม่ควรดื่มแล้วขับ
ค. ควรปฏิบัติตามคาสั่ง คสช.
ง. ควรระมัดระวังและไม่ประมาทในขับขี่รถ

๒๕
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ภาคผนวก
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กระดาษคาตอบ
เล่มที่ 2 สารพันข่าวสาร
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยทาเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคาตอบ

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คะแนนเต็ม
(๑๐ คะแนน)

ก่อนเรียน
ก
ข
ค

ก่อนเรียน

ง

ข้อ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

หลังเรียน
ก
ข
ค

หลังเรียน

ง

ความก้าวหน้า

ชื่อ - สกุล.............................................................ชั้น......................เลขที่................
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน
(นางสาวนาฏยา คงทอง)
วันที่............/................/..................

๒๘

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เล่มที่ 2 สารพันข่าวสาร

ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ก่อนเรียน
คาตอบ
ก
ค
ค
ข
ง
ค
ง
ก
ง
ข

ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

หลังเรียน
คาตอบ
ก
ค
ค
ง
ข
ง
ก
ค
ข
ง

เก่งจังเลยนะน้อง ๆ...

๒๙

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2.1
คาชี้แจง ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถูกและกา X หน้าข้อที่ผิด (10 คะแนน)
................
✓ 1. ข่าวการศึกษาเป็นข่าวหนักที่มีเนื้อหาสาระหนักสมองและมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่
ในสังคม
X 2. ข่าวเบาจะพบมากในหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ เช่น หนังสือพิมพ์มติชน สยามรัฐ
................
................
✓ 3. เหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวที่ จ ะเป็ น ข่ า วจ าเป็ น ต้ อ งมี ปั จ จั ย เรื่ อ ง “ความสดใหม่ ” และ
“ความรวดเร็ว” เหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ ก็กลายเป็นข่าวได้
✓ 4. การพาดหัวข่าวจะมีการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดใจคนอ่าน
................
X 5. การเขียนข่า วแบบปิ รามิ ด หั วกลั บ เป็น การเขีย นข่าวที่ เรีย งล าดั บ จากส่ ว นที่ ส าคั ญ
................
น้อยที่สุดไปหาส่วนที่สาคัญมากที่สุด
✓ 6. การเขียนข่าวแบบปิรามิดหัวตั้ง จะเริ่มจากการรายงานข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญน้อย
................
ไว้ในตอนต้นแล้วค่อยๆ เสนอข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงย่อหน้า
สุดท้ายซึ่งเป็นฐานของปิรามิดจะเป็นช่วงที่เสนอข้อเท็จจริงที่มีความสาคัญที่สุด
✓ 7. การละประธานของประโยคในการพาดหัวข่าว มักจะขึ้นต้นประโยคด้วยคากริยา
..................
X 8. การใช้ฉายาหรือชื่อเล่นของบุคคลในการพาดหัวข่าวนั้นไม่จาเป็นต้องเป็นฉายาหรือ
................
ชื่อเล่นทีค่ นทั่วไปรู้จักกันดีอยู่แล้ว
✓ 9. หากผู้เขียนข่าวสามารถเขียนความนาได้ชัดเจน ผู้อ่านที่มีเวลาน้อยและประหยัดเวลา
................
ในการอ่านก็ไม่จาเป็นต้องอ่านเนื้อข่าวก็ได้
X 10. หากสนใจข่าวใดเป็นพิเศษให้ อ่านเนื้อข่าวจากหนังสือพิมพ์ ฉบับนั้น ๆ หลาย ๆ รอบ
................
ไม่จาเป็นต้องอ่านหลายฉบับเพราะเป็นเรื่องราวเดียวกัน

เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ตอบถูกต้องได้ข้อละ 1 คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ข้อละ 0 คะแนน

๓๐

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2.2
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาพาดหัวข่าวที่กาหนดแล้วนาตัวเลขหน้าประเภทของข่าวไปเติมลงใน
ช่องว่างให้สัมพันธ์กัน (10 คะแนน)

1. ข่าวอาชญากรรม
2. ข่าวการเมือง
3. ข่าวศาล
4. ข่าวอุบัติเหตุ
5. ข่าวการประชุม
6. ข่าวปาฐกถา

7. ข่าวเศรษฐกิจ
8. ข่าวการศึกษาและวิทยาศาสตร์
9. ข่าวสังคม
10. ข่าวบันเทิง
11. ข่าวสตรี
12. ข่าวกีฬา

๓ ๑. ‘สมหมาย’ รมว.คลัง แย้มอาจเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีกปี
................
4 ๒. ภาพวินาทีสยอง เบนซ์ชนฟอร์ดไฟลุก นิสิต ป.โท สังเวย 2 ศพ
................
9 ๓. ปัญหารถบรรทุกเกินกฎหมายกาหนด
................
1 4. สืบกว่า 100 วัน เจอมือฆ่า "น้องสโนว์" ที่แท้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
................
8 5. ศธ.กวาดล้างเพจวุฒิปลอม เตือนผู้ใช้มีโทษปรับ - จาคุก 5 ปี
................
6 6. สมคิดปาฐกถาอนาคตเศรษฐกิจไทยในยุค 4.0
................
11 7. ความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา (สตรี)
..................
7 8. รีวิวขนส่งระบบรางไทย ปีแห่งรถไฟฟ้าขัดข้อง – อุบัติเหตุทางลักผ่านรถไฟ
................
12 9. 3 ทีมบอลไทยลีก แจ้งยืนยันไม่ร่วมแข่งตลอดปี 2559
................
10 10. ไข้เลือดออกคร่าพระเอก “ปอ - ทฤษฎี”
................
เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ตอบถูกต้องได้ข้อละ 1 คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ข้อละ 0 คะแนน
๓๑

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2.3
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วตอบลงในช่องว่าง (10 คะแนน)

1. ข
2. ค
3. ก
4. ข
5. ก

6. ง
7. ง
8. ก
9. ง
10. ค

เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ตอบถูกต้องได้ข้อละ 1 คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ข้อละ 0 คะแนน

๓๒

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 2.4

ตอนที่ 1
1. ง
2. ข
3. ค
4. ก
5. ข
6. ค

ตอนที่ 2
7. ✓
8. ✓
9. X
10. ✓

1. ง
2. ข
3. ค
4. ก
5. ข
6. ค

เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ตอบถูกต้องได้ข้อละ 1 คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ข้อละ 0 คะแนน

๓๓

เฉลยและแนวคาตอบแบบฝึกทักษะที่ 2.5
คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวที่กาหนดแล้วตอบคาถามลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (10 คะแนน)
1. กีฬาวิ่ง 31 ขา เริ่มเล่นครั้งแรกในประเทศใด
ตอบ
ประเทศญี่ปุ่น
........................................................................................................................................................
2. ประเทศไทยเริ่มนากีฬาวิง่ 31 ขา เข้ามาเล่นเมื่อปี พ.ศ. ใด
ตอบ พ.ศ. 2547
........................................................................................................................................................
3. “สองล้อเครื่อง” หมายถึงอะไร
ตอบ รถจักรยานยนต์
........................................................................................................................................................
๔. เครือ “ปีกนก” หมายถึงบริษัทรถยี่ห้อใด
ตอบ ฮอนด้า
........................................................................................................................................................
5. กีฬาวิ่ง 31 ขา ต้องใช้ผู้เล่นจานวนกี่คน
ตอบ 30 คน
........................................................................................................................................................
6. ครบโหลพอดี “กีฬาวิ่ง 31 ขา” ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ครบ 12 ปีของการนากีฬาวิ่ง 31 ขาเข้ามาเล่นในประเทศไทย
........................................................................................................................................................
7. จากข่าวข้างต้นมีประโยคใดบ้างเป็นข้อคิดเห็น
ตอบ ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม, ที่สาคัญคือต้องมีผู้นาทีมที่ดีจึงจะพาทีมไปสู่ความสาเร็จได้
........................................................................................................................................................
8. ข้อดีของกีฬาวิ่ง 31 ขาคืออะไร
ตอบ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ, ความสนุกสนาน
........................................................................................................................................................
9. ถ้าโรงเรียนของนักเรียนจะจัดแข่งขันกีฬาชนิดนี้ นักเรียนจะเข้าร่วมหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ เข้าร่วม เพราะนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้ว ยังทาให้เห็นถึงความสามัคคีของทีม
........................................................................................................................................................
10. อีใจความส
กด้วย าคัญของเรื่องนี้คืออะไร
ตอบ การแข่งขันกีฬา 31 ขา เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
........................................................................................................................................................

เกณฑ์การให้คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ตอบถูกต้องได้ข้อละ 1 คะแนน
- ตอบผิดหรือไม่ตอบได้ข้อละ 0 คะแนน

๓๔

ตารางบันทึกคะแนน
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เล่มที่ 2 สารพันข่าวสาร
ชื่อ - สกุล................................................................ชั้น..........................เลขที.่ ...................

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
ผลการพัฒนา

คะแนนเต็ม
10
10

คะแนนที่ทาได้

หมายเหตุ

แบบฝึกทักษะที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
รวม

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
10
50

คะแนนที่ทาได้

หมายเหตุ

๓๕

ประวัติผู้จัดทา
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวนาฏยา คงทอง
25 มีนาคม 2526
39 หมู่ที่ 6 ตาบลควนสุบรรณ อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2545
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา
พ.ศ. 2549
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2557
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2552
ครูผู้ช่วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2554
ครู คศ.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. 2559
ครู คศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง)
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๖

