


จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
๑. มีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของข่าว 
๒. บอกคาส าคญัของข่าวได ้
๓. บอกใจความส าคญัของข่าวได ้
๔. สรุปประเดน็ส าคญัของข่าวได ้
๕. ตอบค าถามจากข่าวได ้
๖. แสดงความคิดเห็นจากการอ่านข่าวได ้

ด้านทักษะ/กระบวนการ
๑. มีทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั
๒. มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
๓. มีกระบวนการปฏิบติั และการท างานกลุ่ม
๔. มีความสามารถในการส่ือสาร

๕. ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์
๑. ความสนใจและใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๒. ความซ่ือสตัย์
๓. ความมีระเบียบวินยั
๔. ความรับผดิชอบในงาน
๕. การตรงต่อเวลาในการท างาน
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ใบความรู้

ความหมายของข่าว

ข่าว คือ การรายงานขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความคิดเห็นบุคคลส าคญั 
ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ ซ่ึงประชาชนใหค้วามส าคญัและสนใจรวมทั้งมีผลกระทบต่อ

คนจ านวนมาก

โครงสร้างของข่าว
องคป์ระกอบของข่าวมีอยู ่๔ ส่วน คือ พาดหวัข่าว ความน า ส่วนเช่ือม และเน้ือข่าว ดงัน้ี
๑. พาดหัวข่าว เป็นส่วนท่ีสร้างความสนใจ โดยใชค้  าท่ีสะดุดตาและตวัอกัษรขนาดใหญ่

กวา่เน้ือข่าว
๒. ความน า คือเน้ือเร่ืองยอ่ของข่าว เป็นการเขียนอธิบายสรุปใหผู้อ่้านทราบคร่าวๆ
๓. ส่วนเช่ือม คือส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งความน ากบัเน้ือเร่ือง ท าหนา้ท่ีขยายความหรือ ให้

รายละเอียดเพิ่มเติมจากความน า
๔. เน้ือข่าว รายละเอียดทั้งหมดของข่าว ส่วนใหญ่นิยมเขียนเป็นยอ่หนา้สั้นๆ หากมี

รายละเอียดมาก ก็จะเขียนแยกออกเป็นหลายยอ่หนา้ โดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือ
เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ย

ประเภทของข่าว ข่าวแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี
๑. ข่าวหนัก หมายถึง ข่าวท่ีมีเน้ือเร่ืองในเชิงสาระ และมีอิทธิพลต่อ คนส่วนใหญ่ในสังคม 

เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวธุรกิจ ข่าวการศึกษา
๒. ข่าวเบา หมายถึง ข่าวท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มคนกลุ่มยอ่ยๆ มีอิทธิพลต่อ คนส่วนใหญ่ใน

สังคม เช่น ข่าวชาวบา้น ข่าวสังคม ข่าวบนัเทิงข่าวกีฬา ข่าวอาชญากรรม เป็นตน้

การอ่านจบัใจความส าคญัข่าว
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การอ่านหนงัสือพิมพ ์วสิิทธ์ิ จินตวงศ์ ไดเ้สนอแนะวธีิการอ่านหนงัสือพิมพไ์วว้า่มี
ลกัษณะแตกต่างจากการอ่านหนงัสือประเภทต ารา เพราะหนงัสือพิมพเ์สนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่ หลกัการอ่านหนงัสือพิมพค์วรพิจารณาถึงส่วนต่างๆ ของหนงัสือพิมพ์
ควบคู่ไปดว้ย ดงัน้ี

หัวข่าว เป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของหนงัสือพิมพ ์พิมพไ์วห้นา้แรกเรียกวา่พาดหวัข่าว 
หวัข่าวในหนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึงๆ อาจมีหลายหวัข่าว แต่หวัข่าวท่ีส าคญัท่ีสุดจะตอ้งพิมพด์ว้ย
ตวัอกัษรโตกวา่และมกัตีพิมพโ์ดยใชค้อลมัน์ขวาสุด (แต่หนงัสือพิมพบ์างฉบบัใชค้อลมัน์
ซา้ยสุด) ข่าวส าคญัอนัดบัสองใชค้อลมัน์ซา้ยสุด (หรือบางฉบบัใชค้อลมัน์ขวาสุด) ข่าวส าคญั
รองลงมา มกัอยูค่อลมัน์กลางๆ 

การเปิดหนงัสือพิมพข้ึ์นอ่านควรอ่านในคอลมัน์ขวาสุดหรือซา้ยสุดก่อน และตรวจดูข่าว
ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้นดว้ยวา่มีหรือไม่ ถา้มีก็อ่านเสียดว้ยจะช่วยใหเ้ขา้ใจข่าวนั้นๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
แลว้ตรวจข่าวต่อไปจนหมดหนา้แรกสุด แลว้ค่อยเปิดอ่านหนา้ในหรือหนา้ต่อไป โดยจ าไว้
ในใจวา่ เราอ่านข่าวอะไรบา้ง อยา่อ่านข่าวใดข่าวหน่ึงจบเป็นคอลมัน์แลว้เปิดอ่านหนา้ต่อไป 
แบบน้ีตอ้งเปิดไปเปิดมาท าใหอ่้านชา้

การเสนอข่าวของหนงัสือพิมพ ์เป็นการเสนอเร่ืองราวอยา่งกะทดัรัดแต่ไดใ้จความ
สมบูรณ์ในแต่ละเร่ืองของข่าว เวลาอ่านข่าวควรอ่านใหต้ลอด แลว้ตอบค าถามในใจไปดว้ย
โดยใชห้ลกั 5 ขอ้ดงัน้ี

1. เป็นเร่ืองอะไร (what)
2. มีใครเก่ียวขอ้งในข่าว (who)
3. ข่าวเกิดเม่ือใด (when)
4. ข่าวเกิดในท่ีใด (where)
5. ข่าวนั้นเกิดจากสาเหตุใด (why) และบางทีก็อาจเพิ่มเติม
6. เกิดอยา่งไร (how)

ถา้อ่านข่าวแลว้ยงัไม่เขา้ใจข่าวนั้นโดยถ่องแท ้คือ ยงัตอบค าถามขา้งบนแก่ตวัเองไม่ได ้ก็ควร
กลบัมาอ่านน าข่าว (lead) ซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง
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น าข่าว คือ ยอ่หนา้แรกของข่าวท่ีรวมใจความไวจ้นครบ

ภาพประกอบข่าว เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหผู้อ่้านเขา้ใจการอ่านข่าวไดดี้ยิง่ข้ึน เพราะ
ภาพประกอบข่าวนบัเป็นข่าวเหมือนกนั บางคนเรียกวา่ “ข่าวภาพ” หรือ “ภาพข่าว” การอ่านข่าว
จะมีรส มีความประทบัใจ มีความเขา้ใจต่อข่าวไดถ่้องแท ้ควรดูภาพประกอบข่าวดว้ยก่อนอ่านเน้ือ
ข่าว

บทน าบทบรรณาธิการ เป็นบทความท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าว โดยบรรณาธิการเป็น
ผูเ้ขียนเอง หรือเป็นขอ้เขียนของผูอ่้านบทความดงักล่าว บางทีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืนหรือบางทีก็ไม่มี
ช่ือเรียกแต่มีตราของหนงัสือพิมพน์ั้นอยูข่า้งบนบทความเพื่อแสดงความคิดเห็นในเร่ืองทัว่ๆ ไป
และจะเก่ียวกบัข่าวส าคญัๆ ในระยะนั้นๆ เสมอ เพราะเม่ือผูอ่้านไดข้อ้เทจ็จริงจากเน้ือข่าวแท้ๆ  
แลว้บางคนยงัตอ้งการความคิดเห็นเก่ียวกบัข่าวนั้นดว้ย

คอลมัน์ประจ า เป็นคอลมัน์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่้านมกัมีในทุกสาขาวชิา เช่น คอลมัน์ 
การเมือง การคลงั กีฬา ขอ้เสนอแนะในการวางตวั อาหาร สารคดี เร่ืองสั้น การ์ตูน ฯลฯ คอลมัน์
ประจ าไม่เขียนแบบข่าว แต่เป็นบทความซ่ึงเสนอขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น หรือค าวจิารณ์คอลมัน์
ประจ าเรียกความสนใจจากผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะผูอ่้านบางคนติดตามอ่านคอลมัน์ประจ า ซ่ึง
มีนกัเขียนท่ีตนชอบอยูใ่นหนงัสือนั้นๆ

หลกัการอ่านหนังสือพมิพ์

1. วธีิการอ่านหนงัสือพิมพท่ี์ไดผ้ลดี จะตอ้งรู้จกัองคป์ระกอบของหนงัสือพิมพแ์ละเขา้ใจ
วธีิด าเนินการออกหนงัสือพิมพด์ว้ย ผูอ่้านยงัตอ้งอ่านอยา่งสม ่าเสมอ จะอ่านบางไม่อ่านบางไม่ได ้
บางทีเม่ือมีการเสนอข่าวไปแลว้ก็อาจจะปฏิเสธข่าวในภายหลงัก็ได ้การอ่านไม่ติดต่อและขาด
ตอนไปนั้นจะมีผลท าใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้อยา่งกระท่อนกระแท่น รู้ไม่จริง รู้ไม่ตลอด ไม่มีอะไร
ท่ีจะเป็นอนัตรายร้ายกาจเท่ากบัการรู้อยา่งคร่ึงๆ กลางๆ
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2. วธีิอ่านอีกอยา่งหน่ึงก็คือ อ่านอยา่งพินิจพิเคราะห์ ท าใจใหเ้ป็นกลาง ขจดัอคติท่ีตั้งขอ้รังเกียจ
หรือหม่ินประมาทไวล่้วงหนา้ อยา่เพิ่งเช่ือข่าวต่างๆ อยา่งง่ายๆ และอยา่งรวดเร็วหรือปฏิเสธขอ้ขดัแยง้
ของข่าวอยา่งรุนแรง และกะทนัหนั แต่จงใชค้วามสุขมุรอบคอบในการพิจารณาข่าวคราวและขอ้เขียน
ต่างๆ อยา่ต้ืนเตน้ตกใจและอยา่เช่ืออยา่งงมงาย

3. เม่ืออ่านข่าวต่างๆ แลว้ ควรน าข่าวนั้นมาถกเถียงแลกเปล่ียนกบัเพื่อนฝงู ประโยชน์ของการ
กระท าเช่นน้ีก็เพื่อสอบทวนความเขา้ใจ พิสูจน์ความแม่นตรงของส่ิงท่ีและขยายทรรศนะใหก้วา้งขวาง
ข้ึน ตามปกติคนเราจะเขา้ใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงผดิพลาดไปไดห้รืออาจจะเขา้ใจไม่แจ่มแจง้ การท่ีไดส้นทนา
แลกเปล่ียนกนันั้นจะท าใหเ้กิดความชดัเจนแม่นย  าข้ึนและรอบคอบรอบดา้น นอกจากน้ีสารานุกรม
และพจนานุกรมจะช่วยตอบขอ้สงสัยและขยายวงความรู้ใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย

การใช้ภาษาพาดหัวข่าวหนังสือพมิพ์
ภาษาท่ีพบในการน าเสนอข่าวเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะบางประการแตกต่างไปจากการใชภ้าษา

โดยทัว่ไป ข้ึนอยูก่บัประเภทของข่าว และประเภทของหนงัสือพิมพ ์ลกัษณะ การใชภ้าษาท่ีปรากฏซ ้ า
จนสามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน มีดงัน้ี 

๑. การตัดค าหรือกร่อนค า 
คือ การท่ีผูเ้ขียนข่าวจาเป็นตอ้งตดับางส่วนของคาท่ีเลือกใชใ้นส่วนพาดหวัข่าวใหส้ั้นหรือยน่ยอ่

ลง เพื่อใหส้ามารถน าเสนอประเด็นท่ีตอ้งการไดค้รบถว้นในพื้นท่ีอนัจ ากดั เช่น หนุนใชแ้ทน 
สนบัสนุน ยนัใชแ้ทนยนืยนั แจงใชแ้ทน ช้ีแจง เป็นตน้ 

๒. การละประธานของประโยค 
คือ การท่ีผูเ้ขียนข่าวเห็นวา่ความส าคญัของเหตุการณ์ท่ีตอ้งการรายงานนั้นไม่ไดอ้ยูท่ี่ประธาน

ของประโยค แต่อยูท่ี่เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน จึงนาเสนอประเด็นส าคญัในข่าวโดยเลือกใชป้ระโยคท่ีข้ึนตน้
ดว้ยค ากริยา เพื่อเนน้ใหผู้อ่้านประจกัษว์า่เกิดอะไรข้ึนในข่าว การใชป้ระโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ยค ากริยาท า
ใหเ้กิดประโยคท่ีไม่สมบูรณ์เน่ืองจากขาดประธานของประโยค อยา่งไรก็ตาม ผูอ่้านสามารถคน้หา
ประธานของประโยคไดเ้ม่ืออ่านรายละเอียดในความน า หรือเน้ือหาของข่าวต่อไป 
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งงกนัไหมค่ะ

๓. การละค าเช่ือม ค าสันธาน หรือส่วนขยายประโยค 
คือ การใชภ้าษาท่ีพยายามหลีกเล่ียงการใชค้  าเช่ือมและส่วนขยายประโยคท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ค า

วา่ “อีกทั้ง” “ซ่ึง” “กบั” “ต่อ” เป็นตน้ โดยผูเ้ขียนข่าวมกัเลือกใชป้ระโยคเด่ียวมากกวา่ประโยค
ซบัซอ้น ทั้งน้ี การละค าดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหป้ระโยค   มีความหมายผดิเพี้ยนไป 

๔. การใช้ค าสแลง ค าเฉพาะสมัย หรือค าทีส่ร้างภาพลกัษณ์เกนิจริง 
คือการใชภ้าษาท่ีอยูใ่นกระแสนิยม มีสีสันเกินจริง การใชค้  าสแลง หรือภาษาเฉพาะ สมยั

รูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นภาษาสนทนา หรือค าแสดงภาพพจน์ รวมทั้งการสร้างค า ใหม่ ๆ ข้ึนมาใช ้
เช่น วยัจา๊บ หมายถึง วยัรุ่น สาวอยากอ๋ึม หมายถึง ผูห้ญิงท่ีตอ้งการมีหนา้อก ใหญ่ข้ึน วดื หรือ ชวด 
หมายถึง พลาดเป้าหมายหรือไม่ไดใ้นส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้เป็นตน้ การใชภ้าษาลกัษณะน้ีจะช่วยสร้าง
ความสะดุดตาสะดุดใจใหแ้ก่ผูอ่้านได้

๕. การใช้ฉายาหรือช่ือเล่นของบุคคล 
คือการใชช่ื้อเล่นหรือตั้งฉายาใหแ้ก่บุคคลในข่าวแทนการใชช่ื้อจริงเพื่อเนน้การสร้างสีสันให้

ข่าวเกิดความน่าสนใจ โดยช่ือเล่นหรือฉายาท่ีตั้งใหใ้หม่นั้น มกัสั้นกวา่ช่ือจริง ท าใหพ้าดหวัข่าว
กระชบั สามารถพิมพล์งในพื้นท่ีอนัจากดัไดแ้ต่ทั้งน้ีช่ือท่ีน ามาใชน้ั้นมกัเป็นช่ือเรียกหรือฉายาซ่ึงเป็น
ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เพื่อไม่ใหผู้อ่้านสับสน 

๖



ตวัอยา่งการอ่านจบัใจความข่าว เคอโิงะตามหาพ่อ

มีเด็กชายคนหน่ึงช่ือ เคอิโงะ ซาโต อาย ุ๙ ปี มานัง่ตามหาพอ่ โดยมีเพียงรูปถ่ายใบเดียวเท่านั้น
ท่ีพอจะเป็นหลกัฐานได ้ยิง่เม่ือนกัข่าวสอบถามรายละเอียดก็ยิง่พบความน่าเวทนา เม่ือเด็กคนน้ีเป็น
ลูกคร่ึง มีพอ่ช่ือ คทัซูมิ ซาโต เป็นชาวญ่ีปุ่นท่ีกลบัประเทศไปตั้งแต่เคอิโงะยงัแบเบาะ ส่วนแม่เป็นคน
พิจิตรเขา้มาท างานท่ีกรุงเทพมหานคร ทิ้งใหเ้คอิโงะอยูก่บัญาติๆ จนเม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๑ เกิดป่วยหนกั
จึงกลบัมาอยูท่ี่พิจิตร ทั้งสองคนพากนัมานัง่อยูห่นา้อุโบสถวดัท่าหลวง เพื่อดกัรอนกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่น เผือ่จะมีใครรู้จกั แต่ก็ไม่เคยไดรั้บข่าวดีเลย จนกระทัง่แม่ของเคอิโงะเสียชีวติลงในเดือน
เมษายน เคอิโงะก็มานัง่รอพอ่อยูเ่พียงล าพงั สร้างความเวทนาใหแ้ก่ผูพ้บเห็นเป็นอยา่งมาก

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเมตตารับสั่งใหร้องราชเลขาธิการ
ติดต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตรและสถานทูตไทยในประเทศญ่ีปุ่นประสานกบัทางการและส่ือมวลชน
ในญ่ีปุ่นช่วยกนัคน้หาจนเจอตวัคทัซูมิ ซาโต จนกระทัง่เดือนตุลาคมท่ีผา่นมา คทัซูมิ ซาโต ก็เดินทาง
มาถึงประเทศไทย โดยมีเคอิโงะไปรอรับท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

ท่ีมา : http://www.kroobannok.com/blog/๒๔๙๘๔

วธีิการสรุปใจความส าคัญข่าว
ใคร เด็กชายเคอิโงะ ซาโต
ท าอะไร ตามหาพอ่
ท่ีไหน จงัหวดัพิจิตร
เม่ือไหร่ ช่วงเดือนเมษายน
อยา่งไร ส่ือมวลชนช่วยเหลือประสานงานจนไดพ้บพอ่ในเดือนตุลาคม

สรุปใจความส าคัญ
เด็กชายเคอิโงะ ซาโตตามหาพอ่นายคทัซูมิ ซาโต ชาวญ่ีปุ่นเพียงล าพงัท่ีวดัท่า

หลวง จงัหวดัพิจิตรหลงัจากท่ีแม่เสียชีวติในเดือนเมษายนส่ือมวลชนไดใ้หค้วาม
ช่วยเหลือประสานงานจนพบนายคทัซูมิ และท าใหพ้อ่ลูกไดเ้จอกนั

๗



ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมายกากบาท ( x ) ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัอกัษร ก ข ค และ ง ในกระดาษค าตอบ
ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

ข่าวมีส่วนประกอบก่ีส่วน อะไรบา้ง
ก. ๒ ส่วน ไดแ้ก่ พาดหวัข่าว เน้ือข่าว
ข. ๓ ส่วน ไดแ้ก่ พาดหวัข่าว เน้ือข่าว และสรุป
ค. ๔ ส่วน ไดแ้ก่ พาดหวัข่าว ความน า ส่วนเช่ือม และเน้ือข่าว
ง. ๕ ส่วน ไดแ้ก่ พาดหวัข่าว เกร่ินน า ส่วนเช่ือม เน้ือข่าว และสรุป

ถา้ผูอ่้านมีเวลานอ้ย ควรอ่านข่าวในหวัขอ้ใด จึงจะสามารถทราบเน้ือหาของข่าวได ้
ก. พาดหวัข่าว ข. เน้ือข่าว 
ค. ส่วนเช่ือม ง. ความน า 

การเขียนข่าวส่วนใหญ่ ผูเ้ขียนจะเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือข่าวอยา่งไร
ก. เรียงจากส าคญันอ้ยไปหามาก
ข. เรียงจากส าคญัมากไปหานอ้ย
ค. เรียงจากส าคญัมาก ส าคญันอ้ย และสรุปความส าคญัมาก
ง. เรียงตามใจชอบไม่มีขอ้บงัคบั

เพราะเหตุใดจึงตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่าน
ก. เพื่อใหไ้ดรู้้รายละเอียดของข่าว
ข. เพื่อก าหนดวธีิการอ่าน
ค. เพื่อก าหนดเวลาในการอ่าน
ง. เพื่อท าบนัทึก

๑.

๒.

๓.

๔.

แบบฝึกที ่๑

๘



ส่วนใดของข่าวท่ีเราไม่จ  าเป็นตอ้งอ่านก็สามารถรู้เร่ืองของข่าวนั้นไดโ้ดยตลอด 
ก. พาดหวัข่าว ข. ส่วนเช่ือม 
ค. เน้ือข่าว ง. ความน า 

๕.

ยงิถล่มฟาร์มไก่
เม่ือเวลา ๐๑.๓๐ น. วนัท่ี ๓๐ ส.ค.  ร.ต.ท.วรัิตน์ ดว้งแกว้ พงส.สภ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง ไป

ตรวจสอบเหตุร้ายยงิถล่มบา้นเลขท่ี ๑๓๑ หมู่ ๓ ต.บา้นนา ของนางสุจินทร์ เรืองจนัทร์ อาย ุ๓๗ ปี บริเวณ
บา้นเป็นฟาร์มเล้ียงไก่เน้ือรายใหญ่ในพื้นท่ี มีรอยกระสุนปืนท่ีประตูหนา้บา้น กระจกหนา้ต่าง และฝาหนา้
เป็นรูพรุน ๒๕ รู โชคดีท่ีไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็ ส่วนบริเวณหนา้บา้นพบปลอกกระสุนปืน ๙ มม. ๑๑ 
ปลอก และ ๑๑ มม. ๘ ปลอก ตกเกล่ือนพื้น สอบสวนทราบวา่ก่อนเกิดเหตุขณะท่ีนางสุจินทร์ พร้อมสามี
และลูกๆนอนหลบัอยูใ่นบา้น ไดมี้กลุ่มคนร้ายไม่ทราบจ านวนข่ีรถ จยย.มาจอดหนา้บา้นก่อนลงจากรถใช้
ปืน ๒ กระบอกกระหน ่ายงิถล่มแลว้พากนัหลบหนีไป ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากเร่ืองความขดัแยง้ส่วนตวั 
โดยคนร้ายประสงคข์่มขู่มากกวา่มุ่งหวงัชีวติ จะไดส้อบสวนคล่ีคลายคดีต่อไป

อ่านข่าวต่อไปน้ีและตอบค าถามขอ้ ๗ 

ขอ้ใดเป็นการอ่านหนงัสือพิมพท่ี์ถูกตอ้ง
ก. อ่านข่าวคอลมัน์กลางๆก่อน
ข. อ่านใหจ้บทีละข่าวแลว้ค่อยอ่านข่าวต่อไป
ค. เลือกอ่านข่าวตามพาดหวัข่าวอกัษรตวัใหญ่ๆ
ง. ตรวจข่าวตั้งแต่หนา้แรกจนถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ค่อยเปิดอ่าน

ข่าวน้ีจดัเป็นข่าวประเภทใด
ก. ข่าวการเมือง 
ข. ข่าวแรงงาน 
ค. ข่าวอาชญากรรม 
ง. ข่าวเศรษฐกิจ 

๖.

๗.

๙



ส านวนภาษาในการเขียนข่าวท่ีมกัพบวา่มีขอ้ผดิพลาด เกิดจากสาเหตุขอ้ใด 
ก. การขาดความรับผดิชอบในการใชภ้าษา 
ข. การขาดความรู้ของนกัข่าว 
ค. ขาดการตรวจทานตน้ฉบบั 
ง. ความเร่งรีบในเร่ืองของเวลา 

๘.

ข่าวในขอ้ใดจดัเป็นข่าวเบา
ก. อสังหาริมทรัพยรั์บตลาดช็อก ร้องแกน้ ้าท่วมทั้งระบบ
ข. กะเหร่ียงเตรียมฟ้องเจา้หนา้ท่ี เผา ขบัไล่ ป่าแก่งกระจาน
ค. ช็อก ปิยา่ ขาหกั เซ่นบาร์ซ่าถล่ม ๔ – ๐ ชิงสโมสรโลก คาดพกัยาวส่อวดืบอลยโูร ๒๐๑๒
ง. นายก ยิง่ลกัษณ์ ตรวจเยีย่ม บก.ทหารสูงสุดลัน่ท าหนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด มัน่ใจไปรอดไม่จบเหมือนพี่ชาย

๙.

๑๐. ขอ้ใดเป็นสาเหตุท่ีท าใหป้ระชาชนสนใจข่าว เหตุการณ์สายการบิน วนั – ทู – โก แอร์ไลน์ ไถลออกนอก
รันเวยท่ี์สนามบินภูเก็ต เม่ือวนัท่ี ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ มากท่ีสุด
ก. ความสดใหม่ ข. ความใกลชิ้ด 
ค. ผลกระทบกระเทือน ง. ความขดัแยง้ 

๑๐.

๑๐



ใหน้กัเรียนอ่านข่าวต่อไปน้ี แลว้ตอบค าถาม

ใคร ......................................................................................................
ท าอะไร ......................................................................................................
ท่ีไหน ......................................................................................................
เม่ือไหร่ ......................................................................................................
อยา่งไร ......................................................................................................

สรุปใจความส าคัญ

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

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

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

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

รฟท.รับคนขับรถไฟประมาทชนยับ ๗ คัน
นายยทุธนา ทพัเจริญ ผูว้า่การการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยวา่ กรณีรถไฟขนส่งสินคา้ 

ขบวนท่ี ๕๐๒ พุง่ชนรถท่ีจอดติดไฟแดง บริเวณจุดตดัรถไฟ และถนน แยกอโศก แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
จากการสอบสวนพบวา่ รถไฟขบวนดงักล่าวเป็นรถเปล่าท่ีก าลงัมุ่งหนา้ไปปฏิบติัภารกิจขนถุงบ๊ิกแบค ท่ีไปใช้
กั้นน ้า ตอนน ้าท่วม บริเวณสถานีหลกัหกออกมา โดยขบัรถไฟมาดว้ยความเร็วปกติ คือ ๓๐ กิโลเมตรต่อชม. 
แต่เม่ือถึงจุดตดัระหวา่งรถไฟ และถนนดงักล่าว พนกังานขบัรถกลบัไม่ปฏิบติัตามหลกัความปลอดภยั คือ รอ
สัญญาณจากเจา้หนา้ท่ียกธงเขียว แต่ไดข้บัรถผา่นมาเลย โดยไม่รอสัญญาณ จึงท าใหเ้กิดอุบติัเหตุดงักล่าว 
นอกจากน้ี จากการตรวจสอบพบวา่ ท่ีกั้นบริเวณจุดตดัดงักล่าว ยงัเป็นท่ีกั้นแบบเดิมคือใชเ้จา้หนา้ท่ีลากแผงกั้น
ไม่ไดเ้ป็นระบบท่ีกั้นไฟฟ้า ต่อไป รฟท. จะเร่งแกไ้ขใหเ้ป็นระบบท่ีกั้นไฟฟ้าภายใน๒๐-๓๐วนั ส่วนความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด ทั้งค่ารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ รฟท. จะเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งหมด เน่ืองจากเกิดจาก
ความประมาทของพนกังานขบัรถท่ีไม่รอสัญณาณ และจากการสอบถาม พนกังานคนดงักล่าว ไม่ไดด่ื้มสุรา
แต่อยา่งอยา่งไรก็ตามในช่วง ๑ ปีท่ีผา่นมา รฟท.ไดป้รับปรุงท่ีกั้น บริเวณจุดตดัต่างๆ ทัว่ประเทศกวา่ ๑๒๑ จุด 
โดยจะด าเนินการเพิ่มอีก๗๙จุด และไดต้ั้งเป้าจะปรับปรุงและติดตั้งท่ีกั้นรถไฟ บริเวณจุดตดัต่างๆ ทัว่ประเทศ
ใหไ้ด ้๙๘๘ จุด

ท่ีมา: เดลินิวส์ - วนัศุกร์ ท่ี ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔

แบบฝึกที ่๒

๑๑



ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านข่าวท่ีก าหนดใหต่้อไปน้ี แลว้พิจารณาและจ าแนก วา่จดัอยูใ่นข่าวประเภทใด

ข่าวอาชญากรรม ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวกีฬาข่าวบนัเทิง ข่าวต่างประเทศ

แบบฝึกที ่๓

๑.  ยงัหวาดวติกในเหตุระเบิดโจมตีรถไฟใตดิ้น ๒ จุดในกรุงมอสโกไม่หาย ประชาชน
ชาวรัสเซียก็ตอ้งเจอกบัเหตุบ้ึมอยา่งต่อเน่ืองถึง ๒ คร้ังในรอบสัปดาห์ท่ีผา่นมา กรณีแรกคือเกิด
ระเบิดโจมตีขบวนรถไฟขนส่งสินคา้ในเขตปกครองตนเองดาเกสถานของรัสเซีย ท าใหร้ถไฟ
ขบวนน้ีตกราง อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูใ้ดไดรั้บบาดเจบ็หรือเสียชีวติ

ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๒. ปัญหาจอด ายงัตามมาหลอกหลอน แมแ้ต่การแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ กีฬาเพื่อมวล
มนุษยชาติ ท่ีคนไทย (ไร้เสาอากาศ) พลาดชมอีกแลว้ และน่าเสียดายจริง ๆ ท่ีผลงานของนกักีฬา
ไทยตอ้งบอกวา่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าไหร่นกั เพราะคว้าได้เพยีง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ
ทองแดง

ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๓. เชา้มืดของวนัท่ี ๙ สิงหาคม คงเป็นวนัท่ี โกวทิ วฒันกุล ดาราอาวโุสช่ือดงัจะไม่มีวนั
ลืมเลือน เม่ือตอ้งสูญเสีย นอ้งมายด์ มาธว ีวฒันกุล บุตรสาววยั ๒๑ ปี อยา่งไม่มีวนักลบัจาก
อุบติัเหตุรถยนตต์กสะพานต่างระดบัรัชวภิา โดย โกวทิ แถลงทั้งน ้าตาดว้ยความเสียใจท่ี นอ้ง
มายด์ จากไปอยา่งกะทนัหนั สร้างความสะเทือนใจใหก้บัผูท่ี้ติดตามข่าวน้ีเป็นอยา่งมาก

ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๑๒



๔. เม่ือเวลา ๐๐.๑๐ น. วนัท่ี ๑๓ ธ.ค. พ.ต.ท.พนัธศิริ พนัธศริ พนกังานสอบสวน สภ.
ปลวกแดง จ.ระยอง ไดรั้บแจง้จากหน่วยกูภ้ยัปลวกแดงวา่ มีเหตุพอ่ฆ่าลูกเสียชีวติท่ีบา้นหนอง
มะปริง หมู่ ๒ ต.แม่น ้าคู ้อ.ปลวกแดง จึงรายงานให ้พ.ต.อ.ประกาศ พงษพ์านิช ผกก. น าก าลงั
ต ารวจพร้อมเจา้หนา้ท่ีพิสูจน์หลกัฐานไปตรวจสอบ
ข่าวประเภท.....................................................................................................................

๕. ท่ีสุดประเทศไทย ก็กา้วเขา้สู่การเตรียมการเพื่อใหบ้ริการโทรศพัทมื์อถือ ๓ จี อยา่ง
เตม็รูปแบบ หลงัจากท่ี คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ท างานกนัมาอยา่งหนกัตลอดช่วงปี ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมการ
เปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศพัทมื์อถือ ๓ จี บนคล่ืนความถ่ี ๒.๑ กิกะเฮิรตซ์ 
(GHz) จ านวน ๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) นบัตั้งแต่ออกประกาศก าหนดเง่ือนไขการประมูล และ
ราคาเร่ิมตน้ประมูลท่ี๔,๕๐๐ ลา้นบาทต่อ ๕ MHz หรือต่อ ๑ สลอต รวม ๙ สลอตดว้ยกนัเพื่อ
เปิดใหผู้ท่ี้สนใจเขา้ร่วมประมูล
ข่าวประเภท.....................................................................................................................
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