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ชุดกิจกรรมฝกทักษะการอานจับใจความ วิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
 

เลมที่ ๓ การอานจับใจความจากขาว 
 

 
 

จัดทําโดย   
นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ 

ครูชํานาญการ 
  

โรงเรียนอุเทนพัฒนา อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 

 
   แบบฝกทักษะการอานจับใจความ วิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ จัดทําขึ้นเพ่ือใหนักเรียนฝกทักษะการอานจับใจความ อันจะสงผลให
นักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากงานเขียนไดอยางแมนยํา อานแลวนําความรูความคิดและ
ประสบการณ ที ่ได ร ับ ไป ใช ให เก ิดประ โยชน ทั ้งด านการเร ียนและการนํ าไปประย ุกต ใช                  
ในชีวิตประจําวัน ขณะเดียวกันก็ยังทําใหนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เสริมสรางนิสัย
รักการอานและมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจากนักเรียนจะไดนําไปฝกทักษะแลว 
ครูผู สอนยังสามารถนําไปใชทบทวนเนื้อหาที ่นักเรียนไดเรียนไปแลวและใชสอนซอมเสริม
นักเรียนที่เรียนชาใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
    ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่กรุณาตรวจพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของ
เน้ือหา และขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา ที่ใหการนิเทศเพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลงาน
ใหมีความถูกตอง สมบูรณย่ิงขึ้น หวังเปนอยางย่ิงวาแบบฝกทักษะการอานจับใจความ วิชา ท๒๒๑๐๒ 
ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ เลมน้ี จะเปนเครื่องมือชวยพัฒนา                     
การอานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
                          นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ 
                        ครูชํานาญการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
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คําช้ีแจง 

 
   แบบฝกทักษะการอานจับใจความ วิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ มีทั้งหมด ๕ เลม ดังน้ี 
    เลมที่ ๑ พ้ืนฐานการอานจับใจความ 
    เลมที่ ๒ การอานจับใจความจากนิทาน 
    เลมที่ ๓ การอานจับใจความจากขาว 
    เลมที ่๔ การอานจับใจความจากบทความ 
    เลมที่ ๕ การอานจับใจความจากบทรอยกรอง 
   แบบฝกทักษะการอานจับใจความแตละเลมมีสวนประกอบ ดังน้ี 
    ๑. แบบทดสอบกอนเรียน 
    ๒. ใบความรู 
    ๓. ใบกิจกรรมฝกทักษะการอานจับใจความ  
    ๔. แบบทดสอบหลังเรียน 
    ๕. บรรณานุกรม 
    ๖. ภาคผนวก (แนวคําตอบ) 
   แบบฝกทักษะการอานจับใจความ วิชา ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ น้ี นอกจากจะใชประกอบการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยแลว ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสนใจโดยมีแนวทางการเรยีนรู ดังน้ี 
    ๑. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหาใหเขาใจ 
    ๒. ศึกษาใบความรูเกี่ยวกับในเน้ือหาสาระที่เรียน 
    ๓. ฝกทักษะการอานจับใจความในใบกิจกรรมที่ ๑–๓  
    ๔. ตรวจคําตอบจากภาคผนวก ทั้งน้ี นักเรียนตองมีคุณธรรมในดานความต้ังใจจริง 
ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบตอตนเองในการเรียนรู ไมเปดดูแนวคําตอบกอน ควรเปดเมื่อนักเรียน
ตองการตรวจสอบความถูกตองการฝกปฏิบัติในแตละกิจกรรมหรือแบบทดสอบหลังเรียนหลังเรียน             
เสร็จแลวเทาน้ันเพ่ือใหนักเรียนทราบผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริง   
    ๕. ทําแบบทดสอบหลังเรียน ในกระดาษคําตอบ 
    ๖. ตรวจคําตอบจากภาคผนวก 
    ๗. ประเมินผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ผานเกณฑรอยละ ๘๐             
ถาไดคะแนนไมถึงรอยละ ๘๐ ใหกลับไปศึกษาทบทวนเน้ือหาใหมดวยความต้ังใจ ปฏิบัติทุกขั้นตอน             
จนผานเกณฑ 
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สารบัญ 
                          

 เรื่อง  หนา 
     
 คํานํา ……………………………………………………………………………………………………………..… ก 
 คําช้ีแจง ……………………………………………………………………………………………………..….… ข 
 สารบัญ ………………………………………………………………………………………………….………… ค 
 จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา  ....................................................................................... ง 
 แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การอานจับใจความจากขาว ………………………………..…….. ๑ 
 ใบความรู เรื่อง การอานจับใจความจากขาว  ……………………………………………….………. ๓ 
 ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง สาวใหญเก็บสรอยทองคําพรอมจี้มูลคากวา ๕๐,๐๐๐ บาท  
  สงคืนเจาของ ....................................................................................... ๖ 
 ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง อุทาหรณ! หนุมเติมนํ้ามัน ไมดับเครื่อง จูๆ ไฟลุกพรึ่บ ............... ๙ 
 ใบกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง ยายวอนหลานไรเดียงสา! กดโหวตนักรองตามพิธีกรบอก   
  เจอบิลครึ่งแสน...................................................................................... ๑๒ 
 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอานจับใจความจากขาว ……………………………..……….. ๑๕ 
 บรรณานุกรม ………………………………………………………………………………………..………….. ๑๗ 
 ภาคผนวก ...................................................................................................................... ๑๘ 
 ผูจัดทํา …………………………………………………………………........……………………….………….. ๒๔ 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

๑. อานจับใจความจากขาวแลวตอบคําถามไดถูกตอง

๒. นักเรียนสามารถเขียนสรปุใจความสําคญัจากขาว 

    ที่อานไดถูกตอง 

 

สาระสําคญั 

   ขาวเปนงานเขียนประเภทหน่ึงที่ตองอาศัยทักษะการอานจับใจความเพราะจะทําใหเขาใจ

เหตุการณอยางตอเน่ืองและสามารถสรุปใจความสําคัญไดดียิ่งขึ้น การอานจับใจความสําคัญจากขาว คือ 

การที่ผูอานตองจับใจความสาํคัญของเน้ือเรื่องหรือขอความที่อาน ซึ่งจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจในสิ่ง

ที่ผูเขียนสื่อ ตลอดจนต้ังคําถาม ตอบคําถาม หาใจความสาํคัญของเน้ือเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เน้ือหา 
 

การอานจับใจความจากขาว 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง  การอานจับใจความจากขาว 
 

คําชี้แจง    อานจับใจความจากขาวที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม (๑๐ คะแนน) 

พิษสียอ้มผา้! โรงกะปิเร่ิมปิด สธ.กระบ่ีเร่งตรวจเพิ่มเรียกความเช่ือมัน่ 
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 ต.ค. 2558 22:30 http://www.thairath.co.th/content/๕๓๐๖๔๓ 

 
 
   โรงงานกะปใน จ.กระบ่ี ทยอยปด หลัง สสจ. พบสียอมผาปนเปอน ประชาชนไมมี                 
ความมั่นใจจึงไมซื้อ ลาสุดเก็บตัวอยางเพ่ิมเปน ๑๕ ราย เรงสงตัวอยางตรวจ เรียกความเช่ือใจ ปชช. 
ดานผูประกอบการครวญขอโอกาสช้ีแจงหลังกระทบยอดขาย... 
   เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ จากกรณีตรวจพบกะป ๗ ตัวอยาง ที่มีสวนผสมของสียอมผา ในพ้ืนที่ 
จ.กระบ่ี สงผลใหเกิดกระแสเปนหวงถึงผูบริโภค ลาสุดน้ี ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี ไดเก็บ
ตัวอยางกะปในพ้ืนที่ จ.กระบ่ี จํานวน ๑๕ ตัวอยาง จาก ๑๕ ผูผลิต ในพ้ืนที่ อ.เมืองกระบ่ี อ.เหนือคลอง                 
อ.คลองทอม อ.อาวลึก และ อ.เกาะลันตา เพ่ือสงไปตรวจสอบที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จ.ตรัง          
โดยจะทราบผลภายใน ๑ สัปดาห 
   ลาสุด นายปรมินทร นุยงคภักด์ิ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค จ.กระบ่ี กลาววา 
ภายหลังจากไดลงพ้ืนที่ไปเก็บตัวอยางกะปในอําเภอตางๆ พบวา มีโรงงานผลิตกะปหลายโรงปด และ
หยุดการผลิตหลังมีเรื่องดังกลาว เพราะประชาชนไมมีความมั่นใจจึงไมซื้อ ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความมั่นใจ 
จึงไดเก็บตัวอยางสงไปพิสูจนเพ่ือเรียกความเช่ือมั่นของผูบริโภคกลับมา เน่ืองจากการตรวจสอบพบวา 
กุงเคยที่เปนวัตถุดิบน้ันมาจากหลายจังหวัดและจากตางประเทศ ดังน้ันจึงแนะนําใหใชวัตถุดิบในพ้ืนที่
หรือแหลงที่เช่ือถือไดงดรับซื้อจากรายที่มีปญหา 
   ขณะที่ นายสิทธิศักด์ิ สูทอก กํานันตําบลคลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี เจาของกิจการ
กะปนิตยาซึ่งเปนสินคาโอทอป กลาววา การตรวจสารเคมีในกะปจะทําเปนประจํา และทําเพ่ือขึ้น
ทะเบียน อย. สําหรับผูผลิตที่ตองการ ซึ่งหลังตรวจพบ ทางสาธารณสุขไดแจงเตือนใหปรับปรุง กรณีที่
เกิดขึ้นยืนยันวาไมไดมีการใสสีใดๆ ในกะป ระหวางกระบวนการผลิต แตเกิดจากกุงที่รับมา และเปน
เพียงแคล็อตเดียว ที่สั่งกุงมาจาก หจก.กะปกรุป ซึ่งนํากุงมาจากประเทศมาเลเซีย กอนหนาน้ีใชวัตถุดิบ
ในพ้ืนที่ทั้งหมด โดยทุกรายที่ตรวจพบน้ัน รับกุงจากเอกชนรายดังกลาวพรอมกันในชวงเดือนกันยายน 
เน่ืองจากไมมีกุงในพ้ืนที่ และไมทราบถึงที่มาวามีไดอยางไร 

http://www.thairath.co.th/content/530643
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ตอนที่ ๑ อานจับใจความจากขาวที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม (๗ คะแนน) 

๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๖. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๒ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

ตอนที่ ๒ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × ลงในชอง “ใช” หรือ “ไมใช” ใหตรงกับขอเท็จจริง  

     (๓ คะแนน) 
 

ที่ ขอความ ใช ไมใช 
๑ โรงงานกะปใน จ.กระบ่ี ทยอยปด หลัง สสจ. พบสียอมผาปนเปอน   
๒ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ จากกรณีตรวจพบกะป ๗ ตัวอยาง ที่มีสวนผสม 

ของสียอมผา ในพ้ืนที่ จ.กระบ่ี 
  

๓ มีโรงงานผลิตกะปหลายโรงปด และหยุดการผลิต หลังมีการพบสียอมผา
ปนเปอนในกะป 

  

๔ ในการผลิตกะปควรใชกุงที่นําเขาจากตางประเทศเทาน้ัน   
๕ พอฝกใหลูกระงับความโกรธดวยการตอกตะปูและถอนตะปูออกจากรั้ว   
๖ กะปนิตยานํากุงมาจากประเทศมาเลเซีย   

 

เกณฑการประเมินผล 

  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน นักเรียนตองได ๘ คะแนนขึ้นไปจึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน 



 ๓   
 

 
 

ใบความรู 

 

เรื่อง   การอานจับใจความจากขาว 

ความหมายของขาว 

 
   นักวิชาการการใหไดความหมายของคําวา ขาว (News) ดังน้ี 
    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔ : ๑๙๐) ใหนิยามความหมายของขาว คือ 
คําบอกเลาเรื่องราวซึ่งโดยปกติมักเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม หรือเปนที่นาสนใจ 
    ดรุณี หิรัญรักษ (๒๕๓๘ : ๒) ใหความหมายวา ขาว คือ การรายงานเหตุการณ                   
ที่ เกิดขึ้นและไดอ ธิบายเพ่ิมเติมวา ข าวไมจํ าเปนตองเปนเหตุการณ ที่ เกิดขึ้น ในทันทีทันใด                   
เพราะเหตุการณที่ยังไมเกิดขึ้นอาจจะเปนขาวได เหตุการณที่เกิดขึ้นหลายปมาแลวอาจเปนขาวไดถาสิ่ง
น้ันเพ่ิงคนพบ 
    ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา (๒๕๓๖ : ๕) ใหความหมายของคําวา ขาว คือ รายงาน
ขอเท็จจริงหรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเปนจากบุคคลระดับตางๆ ซึ่งมีความสําคัญ
และเปนที่นาสนใจ อันมีผลกระทบตอคนหมูมากในชุมชนหรือสังคม 
    สรุปไดวา ขาว คือการรายงานเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ซึ่งอยูในความสนใจ
ของประชาชน ขาวที่ดีตองมีความสําคัญ มีความนาสนใจ โครงสรางสําคัญของขาวแบงเปน ๓ คือ สวนมี
พาดหัวขาว ความนํา เน้ือขาว การนําเสนอขาวตองตรงไปตรงมา  
 

ประเภทของขาว 
 
   ประเภทของขาวโดยทั่วไป แบงออกไดเปน ๒ กลุมดังน้ี 
            ๑. ขาวหนัก (Hard news) คือ ขาวที่มีเน้ือหาสาระหนักสมองและมีความสําคัญ
เกี่ยวของกับคนสวนใหญ เชน ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจและสังคม ขาวการศึกษา ฯลฯ 
                 ๒. ขาวเบา (Soft news) คือ ขาวที่มี เน้ือหาสาระเบาสมองมุ งใหความต่ืนเตน
เพลิดเพลิน แกผูอานมากกวาอยางอ่ืน แมจะมีความสําคัญและผลกระทบตอวิถีชีวิตของตนสวนใหญ
นอยกวาขาวหนักแตชาวบานสนใจมากกวา เชน ขาวอาชญากรรม ขาวบันเทิง ขาวกีฬา ฯลฯ  
 

โครงสรางของขาว 
 
   โครงสรางของขาวโดยทั่วไปแบงได ๓ สวน (แววมยุรา เหมือนนิล. ๒๕๔๑ :  ๖๖-๖๗) ดังน้ี 
               ๑. พาดหัวขาว ( Headline) เปนจุดดึงดูดความสนใจและบอกใหผูอานรูวาประเด็นสําคัญ
ที่สุดของขาวน้ันคืออะไร ขาวที่หนังสือพิมพเห็นวาสําคัญจะพาดหัวขาวดวยตัวอักษรขนาดใหญกวาขาว
ที่มีความสําคญันอย 
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              ๒. ความนําหรือวรรคนํา (Lead) เปนสวนทีอ่ยูตอเน่ืองจากพาดหัวขาวและพาดหัวขาวรอง  
โดยผูเขียนขาวจะจับประเด็นสําคัญของเหตุการณทั้งหมดมารายงานใหผูอานรับรูทันทีอยางสั้นๆ มีอะไร
ขึ้นบาง 
              ๓. เน้ือขาว (Body) เปนรายละเอียดของเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยมีรูปแบบ
การนําเสนอไดหลายอยาง ที่นิยมมากที่สุดคือ การรายงานขาวโดยเรียงลําดับตามเหตุการณสําคัญมาก
ไปยังเหตุการณสําคัญนอย   
      การนําเสนอเน้ือหาขาวอาจมีหลายยอหนา ยอหนาแรกเปนวรรคนํา เปนการสรุปประเด็น
สําคัญ ยอหนาตอไปเปนการขยายความวาเกิดเหตุที่ไหน เมื่อไร เวลาใด เปนอยางไร ซึ่งอาจจะมีหลาย
ยอหนา และในยอหนาสุดทายเปนการสรุปประเด็นสําคัญซ้ําอีกครั้งหน่ึงหรือกลาวถึงประเด็นอ่ืนที่ยัง
ไมไดกลาวถึงมากอน 
 

องคประกอบของขาว 
 
   ในแตละวันมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นมากมาย หนังสือพิมพจึงตองพิจารณาเพ่ือคัดเลือก
เหตุการณที่ควรจะเปนขาวแลวรายงานเหตุการณน้ันไปใหผูอานไดรับ องคประกอบที่สําคัญของ
เหตุการณที่จะเปนขาวมี (ดรุณี หิรัญรักษณ. ๒๕๕๔ : ๘-๙) ดังน้ี 
         ๑. ความสดใหม (Timeliness) หรือความรวดเร็ว (Immediacy) เหตุการณหรือ
เรื่องราวน้ันๆ เพ่ิงจะเกิดขึ้นสดๆ รอนๆ หรือเพ่ิงจะคนพบแลวมีการรายงานเหตุการณดังกลาวอยาง
รวดเร็วทันทีทันใด ขอมูลย่ิงสดใหมและรวดเร็วย่ิงเปนที่สนใจของประชาชน 
          ๒. ปุถุชนสนใจ (Human Interest) เหตุการณ เรื่องราวที่เกิดขึ้นน้ันทําใหผูรับทราบเกิด
ความสนใจอยางมากจนเกิดความสะเทือนอารมณ ออนไหว รูสึกไปตามเหตุการณเรื่องราวที่เกิดขึ้น   
กระทั้งเกิดความรูสึกรวมกับบุคคลที่ประสบเหตุการณน้ันๆ ไปดวย เรื่องราวเหลาน้ีจะมีคุณคาของความ
เปนขาวสูง 
          ๓. ความใกลชิด (Proximity of Nearness) เปนความสัมพันธระหวางขอมูลขาวสารกับ
ผูที่รับรูเรื่องราวไมวาจะเปนความสัมพันธทางรางกายหรือจิตใจ ผูคนมักสนใจเรื่องราวใกลตัวหรือ                   
มีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว ญาติหรือเพ่ือนฝูง อันจะสามารถสงผลกระทบตอตัวของผูรับรูเรื่องราว
ได 
          ๔. ความมีชื่อเสียงหรอืความสําคัญ (Prominence) บุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณหรือ
เรื่องราวน้ันมีช่ือเสียงไมวาจะเปนเช่ือเสียงดานตําแหนงหนาที่การงาน เชน นายกรัฐมนตรี นักเรียน 
นักแสดง หรือมีช่ือเสียงในดานฐานะทางสังคม เชน นางสาวไทย นักกีฬาที่ไดรับเหรียญทอง เปนตน 
หรือช่ือเสียงในดานฐานะทางเศรษฐกิจ องคประกอบน้ียังรวมถึงความมีช่ือเสียงหรือความสําคัญของ
สถานที่สําคัญๆ เชน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร การเมือง ศาสนา ตลอดจนวัตถุสิ่งของอันล้ําคา
และเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป 
          ๕. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) เหตุการณเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้ันมีผลกระทบตอ
ชีวิตความเปนอยูของบุคคลมากนอยเพียงใด กอใหเกิดความสูญเสียทั้งดานรางกาย ทรัพยสิน ช่ือเสียง 
สถานภาพทางสังคม และความรูสึกมากนอยเพียงใด เหตุการณที่มีผลกระทบตอคนในวงกวางยอมไดรับ
ความสนใจสูง และคุณคาของขาวจะมีมากตามไปดวย เชน ขาวภัยพิบัติตางๆ ขาวการลดหยอนภาษี 
การขึ้นคาสาธารณูปโภค เปนตน 
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          ๖. ความขัดแยง (Conflict) เรื่องราวน้ันแสดงถึงความขัดแยงในความสัมพันธระหวาง 
มนุษย ไมวาจะเปนในครอบครัวขนาดเล็กหรือระหวางประเทศทั้งความขัดแยงทางรางกายและจิตใจ       
หรือความคิด และกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา เชน การหยารางหรือการชุมนุมประทวง จนถึง                 
ขั้นนองเลือด ความขัดแยงทางกายสวนใหญจะเปนที่สนใจมากกวาเพราะเห็นไดชัดเจนกวา 
          ๗. ความมีเง่ือนงํา (Suspense) เหตุการณน้ันๆ เกิดขึ้นแลวแตยังไมยุติเพราะ มีเบ้ืองหลัง 
ที่ซับซอนหรือมีความจริงที่ยังไมถูกเปดเผยอยางแจมชัด เชน คดีฆาตกรรมปริศนา เปนตน 
          ๘. ความแปลกประหลาด (Oddity or Unsualiness) เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยผิดปกติ 
วิสัย เปนสิ่งแปลกประหลาดที่ผูคนไมเคยพบเห็นมากอน เชน การคลอดลูกแฝด จํานวนมากหรือ
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยตางๆ เปนตน 
          ๙. องคประกอบทางเพศ (Sex) หมายถึง เรื่องราวที่เก่ียวของกับเพศ ไมวาจะเปนพิศหญิง 
เพศชาย หรือผูมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ มักจะเปนขาวเสมอ 
          ๑๐. ความกาวหนา (Progress) เปนเรื่องราวที่เปนความกาวหนาทางเทคโนโลยี วิชาการ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับมนุษย ตลอดจนความกาวหนาของบุคคลที่ประสบ ความสําเร็จอยางสูง               
ในชีวิตทําใหคนทั่วไปสนใจใครรู 
   เหตุการณเรื่องราวที่จะเปนขาวไมจําเปนตองมีองคประกอบทั้งหมดขางตน แตตองมีปจจัย
เรื่อง “ความสดใหม” และ “ความรวดเร็ว” เหตุการณหรอืเรื่องราวน้ันๆ ก็กลายเปนขาวได การคัดลอก
ตีพิมพขาวของหนังสือพิมพแตละฉบับมีปจจัยอ่ืนๆ ประกอบอยูดวย 
 

แนวทางการอานจับใจความจากขาว 
 
   การรายงานขาวโดยทั่วไปมุงเสนอสาระสําคัญอยางตรงไปตรงมาเพ่ือใหอานจับใจความ      
ไดรวดเร็วที่สุด โครงสรางและรูปแบบของการเขียนขาวจะมีสวนช้ีแนะการจับใจความใหถูกตองและ
รวดเร็วไดมาก แนวทางการอานจับใจความขาวอยางมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณา (แววมยุรา             
เหมือนนิล. ๒๕๔๑ : ๖๖-๖๗) ดังน้ี 
         ๑. พาดหัวขาว เปนจุดบอกใจความสําคัญที่สุดของขาวไดชัดเจนและรวดเร็ว เพราะ                 
จะประมวลหัวใจของขาวทั้งหมดมาเสนอไวอยางสั้นๆ เปนอันดับแรก หากไดใจความสําคัญชัดเจน
เพียงพอแกความตองการแลว ไมตองอานสวนอ่ืนอีกก็ได 
          ๒. ความนําหรือวรรคนํา เปนสวนตอเน่ืองจากพาดหัวขาว ความนําหรือวรรคนําจะเปน
การสรุปใจความสําคัญของขาวทั้งหมดไวอยางสั้นๆ และชัดเจนที่สุด ฉะน้ันถามีเวลาในการอานขาวนอย
หรือไมตองการรายละเอียดของขาว เพียงการอานพาดหัวขาวและความนํา หรือวรรคนําก็สามารถ                 
จับใจความสําคัญของขาวไดแลว 
   ๓. เน้ือขาว นับเปนรายละเอียดที่ขยายใจความสําคัญของขาวเทาน้ัน แตถาตองการเพียง
ใจความสําคัญของขาวโดยไมสนใจรายละเอียดมากนัก ไมตองอานเน้ือขาวเลยก็ได อยางไรก็ตาม                  
ในบางคร้ังการพาดหัวขาวและการเขียนความนําหรือวรรคนํามุงเรียกรองความสนใจของผูอานเกินไป                 
จนทําใหประเด็นขาวเปลี่ยนไป หากไดตรวจสอบจากเน้ือขาวทั้งหมดอีกครั้งก็จะทําใหสามารถ               
จับใจความขาวไดอยางแมนยําขึ้น 
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สาวใหญเ่ก็บสรอ้ยทองคาํพรอ้มจีม้ลูคา่กวา่ ๕๐,๐๐๐ บาท สง่คนืเจา้ของ 
ขาวสด วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๖ น. 

          เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๔ ก.ย. ๕๙ ที่ สภ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร พ.ต.ต. ฉัตรชัย 
นวลจริง สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ภักดี ตันอนุกูล สว.(สอบสวน) พรอมดวยพนักงานธนาคารกรุงไทย 
สาขาหลังสวน รวมสงมอบสรอยคอทองคําหนัก ๑ บาท พรอมจีพลอยลอมดวยทองคํา มูลคากวา 
๕๐,๐๐๐ บาท สงคืนเจาของ 
       จากกรณี เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙ น.ส. อัญชิฐา วงศา อายุ ๕๐ ป อยูบานเลขที่ ๒๓ ถนนเลียบ
แมนํ้าหลังสวน ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร ไดเขาพบ พ.ต.ต.ฉัตรชัย นวลจริง พนักงาน
สอบสวน ที่ สภ.หลังสวน พรอมดวยกระเปาที่ใชใสของจุกจิกของผูหญิง หลนอยูที่หนาธนาคารกรุงไทย 
จึงนําเขาไปประกาศหาเจาของในธนาคารฯ แตไมมีใครแสดงตัวเปนเจาของจึงแจงใหผูจัดการธนาคาร
ทราบ และเดินทางไป สภ.หลังสวน เพ่ือใหตํารวจชวยติดตามเจาของให และกลับมาตรวจสอบกลอง
วงจรปดของธนาคาร แตยังเห็นหนาเจาของกระเปาที่ทําหลนไวไมชัดเจน จึงไดใหพนักงานของธนาคาร
ชวยกันดูและชวยกันติดตามตัวเจาของทรัพยสินดังกลาว 
  ตอมาสามารถติดตามตัว น.ส.ศศิวรรณ เกิดเสวียด อายุ ๖๔ ป ชาว ต.ขันเงิน อ.หลังสวน                    
จ.ชุมพร เจาของสรอยคําทองคําดังกลาว น.ส.ศศิวรรณ เลาวา เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๙ ไดไปทําธุระ                   
ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน แตไมทราบวากระเปาที่ใสสรอยหลนหายไปต้ังแตชวงใด เมื่อกลับ
มาถึงบานจึงทราบวาสรอยพรอมกระเปาหายไป จึงออกติดตามไปในเสนทางที่เดินทางไปในทุกที่             
ที่เดินทางไปในวันน้ัน จนมาถึงที่ ธ.กรุงไทย ไดทราบจากพนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน                  
วามีคนเก็บไดและนําไปแจงความไวที่ สภ.หลังสวน พรอมทั้งไดนําหลักฐาน คือ รูปที่ถายคูกับสรอย
เสนดังกลาวมาขอรับสรอยคืน เพราะสรอยคอทองคําเสนดังกลาวเปนของมรดกของตระกูลที่มอบใหมา 
ไมสามารถประเมินมูลคาทางจิตใจได 
  ในวันน้ีจึงนัดพนักงานของ ธ.กรุงไทย หลังสวนไปพบ สารวัตรเจาของคดีเพ่ือรับสรอยและ               
จี้พลอยลอมทองคําคืน พรอมกลาวขอบคุณและขอช่ืนชม น.ส.อัญชิฐา ที่เปนคนดี และไดมอบเงิน
จํานวนหน่ึงเพ่ือเปนสิน นํ้าใจ แต  น .ส .อัญ ชิฐา ไมยอมรับและไดมอบเงินจํานวนดังกลาว                        
ใหกับหนวยกูภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนเพ่ือนําไปซื้ออุปกรณชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บตอไป 



 ๗   
 

 
 

ตอนที่ ๑ สรปุใจความสําคญัที่ไดจากขาว (๗ คะแนน) 
 
๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๖. ขอคิดที่ไดจากขาวน้ีคือขอใด (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๗. เน้ือหาจากขาวสอดคลองกับคุณธรรมในขอใด (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 ๘   
 

 
 

ตอนที่ ๓ ทําเครื่องหมาย                ลอมรอบขอความที่คัดลอกมาวาเปน “ความคิดเห็น”  

  หรือขอใดเปน “ขอเท็จจริง” (๓ คะแนน) 
 

ขอความทีค่ัดมา 
สาระที่เปนความคิดเหน็ 

หรือสาระทีเ่ปนขอเท็จจริง 
ตัวอยาง  
      น.ส. อัญชิฐา วงศา เก็บกระเปาที่หลนอยูที่หนาธนาคารกรุงไทย ความคิดเห็น    /   ขอเท็จจรงิ 

 
  
๑. น.ส.ศศิวรรณ ทํากระเปาที่ใสสรอยหลนหาย ความคิดเห็น    /   ขอเท็จจรงิ 

 
  
๒. น.ส.อัญชิฐา ไดมอบเงินจํานวนดังกลาวใหกับหนวยกูภัย 
    สมาคมพุทธประทีปหลังสวน 

ความคิดเห็น    /   ขอเท็จจรงิ 
 

  
๓. สรอยคอทองคําเสนดังกลาวเปนของมรดกของตระกูลที่มอบใหมา  
    ไมสามารถประเมินมูลคาทางจิตใจได 
 

ความคิดเห็น    /   ขอเท็จจรงิ 
 

 
 
 
เกณฑการประเมินผล 

 

  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน นักเรียนตองได ๘ คะแนนขึ้นไปจึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙   
 

 
 

  ใบกิจกรรมที่ ๒ 

 
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม (๑๐ คะแนน) 

 

อุทาหรณ์! หนุ่มเติมนํ้ามนั ไม่ดบัเคร่ือง จู่ๆ ไฟลุกพร่ึบ 
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 ต.ค. 2558 13:26  http://www.thairath.co.th/content/530591 

 

 
  สมาชิกเฟซบุก Azham Ariff ไดเผยแพรคลิปวิดีโอจากกลองวงจรปด ความยาวประมาณ                   
๒ นาที เพ่ือเปนอุทาหรณเตือนใจใหกับผูใชรถยนต โดยบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ ต.ค.                     
ขณะชายหนุมพรอมครอบครัวขับรถเขามาใชบริการที่ปมนํ้ามันในเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย                     
ชายหนุมไดลงจากรถและควาหัวจายนํ้ามันมาเติมดวยตัวเองโดยที่เปดประตูรถทิ้งไวและลืมไปวายังไมได
ดับเครื่องยนต และแลวเหตุไมคาดฝนก็เกิดขึ้น (นาทีที่ ๑.๐๗) ขณะที่ลูกชายของเขาเปดประตูรถ                 
ก็เพลิงไหมขึ้นจากกระแสไฟฟาสถิตย คนในรถรีบหนีตายออกจากรถทันที โดยที่พนักงานปมนํ้ามัน            
ไดพยายามชวยเหลือดวยการนํานํ้ามาดับไฟ แตไฟยังคงลุกไหมอยูเชนเดิม และดูเหมือนจะลุกลามมาก
ย่ิงขึ้น ทายที่สุดพนักงานรายหน่ึงใชถังดับเพลิงฉีดระงับเหตุไดทันจึงไมมีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิต                      
จากเหตุการณน้ี 
  คลิปน้ีถูกเผยแพรออกไป ก็มีชาวเน็ตเขามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมาก โดยสวนใหญ               
ลงความเห็นวา เมื่อไอระเหยจากนํ้ามันทําปฏิกิริยากับวัตถุที่มีไฟฟาสถิตย จะทําใหเกิดเพลิงไหม ดังน้ัน
ควรดับเครื่องยนต และไมออกจากรถตอนเติมนํ้ามัน ไมเชนน้ันอาจเกิดอุบัติเหตุได 
 
 



 ๑๐   
 

 
 

ตอนที่ ๑ อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคาํถาม (๗ คะแนน) 

๑. บุคคลที่สําคัญในขาวมใีครบาง (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๖. “ชาวเน็ต” หมายความวาอยางไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๗. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 



 ๑๑   
 

 
 

ตอนที่ ๒ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × ลงในชอง “ใช” หรือ “ไมใช” ใหตรงกับขอเท็จจริง 

            (๓ คะแนน) 
 
ที่ ขอความ ใช ไมใช 
๑ สมาชิกเฟซบุก Azham Ariff ไดเผยแพรคลปิวิดีโอจากกลองวงจรปด  

ความยาวประมาณ ๕ นาท ีเพ่ือเปนอุทาหรณเตือนใจใหกบัผูใชรถยนต 
  

๒ ชายหนุมพรอมครอบครัว ขับรถเขามาใชบริการที่ปมนํ้ามันในเมืองปนัง 
ประเทศอินโดนีเซีย 

  

๓ ชายหนุมดับเครื่องยนตไดลงจากรถ จากน้ันพนักงานเติมนํ้ามันไดเติมนํ้ามัน
ใหรถยนตของเขา  

  

๔ เพลิงไหมขึ้นจากกระแสไฟฟาสถิตย   
๕ ไอระเหยจากนํ้ามันทําปฏิกิรยิากับวัตถุที่มีไฟฟาสถิตย จะทาํใหเกิดเพลิงไหม   
๖ ควรดับเครื่องยนต และไมออกจากรถตอนเติมนํ้ามัน ไมเชนน้ันอาจเกิด

อุบัติเหตุได 
  

 
 

 

 

เกณฑการประเมินผล 

 

  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน นักเรียนตองได ๘ คะแนนขึ้นไปจึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 



 ๑๒   
 

 
 

ใบกิจกรรมที่ ๓ 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม 

 
 

ยายวอนหลานไร้เดียงสา! กดโหวตนกัร้องตามพิธีกรบอก เจอบิลคร่ึงแสน 
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 ต.ค. 2557 00:15  http://www.thairath.co.th/content/53.432 

 
 
   พบเด็ก ป.๒ ที่กดโหวตนักรองทางรายการที วี จนถูกเรียกเก็บคาโทรกวาครึ่งแสน 
ครอบครัวยากจน อาศัยอยูในกระต็อบ ยายวอนหลานทําไปเพราะความไมรู สวนพอเด็กบอก ลูกสาวคน
เล็กน่ังดูทีวีคนเดียว เลยกดกระหนํ่าโหวตใหทุกคนตามที่พิธีกรบอก...  
   จากกรณี นายอรรถชัย วุฒพันธ อายุ ๔๓ ป ชาวบาน ต.ปากชอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เขา
รองเรียนตอศูนยดํารงธรรม ใหชวยตรวจสอบ หลังจากถูกเรียกเก็บบิลคาบริการโทรศัพทจากผูใหบริการ
รายหน่ึง เปนยอดเงินรวม ๕๓,๑๖๖.๑๖ บาท ซึ่งไมมีปญญาจาย พรอมนําเอกสารใบแจงคาใชบริการ 
รอบบิลเดือนกันยายน ๒๕๕๘ มาแสดงกับเจาหนาที่ 
   ทั้งน้ี นายอรรถชัย เปดเผยวา ไดติดต้ังอินเทอรเน็ตของผูใหบริการรายหน่ึง ซึ่งมีโปรโมช่ัน
บริการรอบดาน รวมทั้งใหเลนอินเทอรเน็ต และไดเบอรโทรศัพทดังกลาวมาใชแบบเหมาจายรายเดือน                  
จึงใหลูกสาวไวใชงาน โดยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ๒ เดือนที่ผานมา ไมเคยไดรับบิลเรียกเก็บ                     
คาใชบริการ กระทั่งโทรศัพทถูกตัดสัญญาณ จึงไปติดตอศูนยบริการของบริษัท พบวามียอดเงินคาง
ชําระ ๕๐,๐๐๐ บาทเศษ ระบุคาใชบริการสวนเกินที่โทรออกไป รวมทั้งเบอรโหวตของรายการประกวด
รองเพลง จํานวน ๑๒๓ ครั้ง คิดเปนเงิน ๔๙,๒๐๐ บาท ซึ่งไดสอบถามลูกสาวยอมรับวาไดโทรออกไป
โหวตจริงแตไมคิดวาเงินจะมากมายขนาดน้ี 
 



 ๑๓   
 

 
 

   ความคืบหนาเรื่องน้ี เมื่อชวงเย็นวันที่ ๖ต.ค. ผูสื่อขาว จ.ราชบุรี ไดเดินทางไปพบกับ
ครอบครัวของเด็ก ที่ทราบวาอาศัยอยูกับยายช่ือนางพริ้ม ศิริกอง อายุ ๗๓ ป ชาวบาน ต.รางบัว                      
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สภาพเปนกระตอบหลังคามุงจาก พ้ืนยกสูง สวนเด็กหญิงที่กดโหวตนักรองจนเปน
ที่มาของการถูกเรียกเก็บเงินกวาครึ่งแสนบาท อายุ ๗ ขวบ เรียน อยูช้ัน ป.๒ และมีพ่ีสาว ๑ คน เรียน
ช้ัน ม.๒ จากการที่ไดพูดคุยกัน นางพริ้ม เผยวา เพ่ิงจะทราบขาวเมื่อเชาน้ีวา หลานสาวไดสงขอความ
โหวตรายการทางทีวี จนถูกเรียกเก็บเงินถึง ๕ หมื่นกวาบาท ตนตกใจมาก และอยากขอวิงวอนทาง
บริษัทดวย เพราะทางบานฐานะยากจน และเด็กก็ทําไปดวยความไมรูจริงๆ 
   ขณะที่นายอรรถชัย วุฒพันธ พอของเด็ก ที่ไปรองเรียนตอศูนยดํารงธรรม ไดกลาวเพ่ิมเติม 
วา เมื่อประมาณ ๔ เดือนที่แลว ทางบริษัทโทรศัพทมือถือไดเสนอโปรโมช่ันพิเศษเปดเบอรใหมจะไดเลน
อินเทอรเน็ตฟรี ในอัตราคาบริการเดือนละ ๒๙๙ จํากัดยอดใชจายอยูที่ ๑ พันบาท ตนคิดวาพอที ่                     
จะจายได เพ่ือลูกจะไดใชศึกษาเรียนรู เน่ืองจากตนมีลูกสาว ๒ คน กําลังเรียนอยูช้ัน ม.๒ และ ป .๒ 
"เรื่องเกิดขึ้น ตอนที่ลูกสาวคนโตกําลังซักผาอยูหลังบาน ปลอยใหนองน่ังดูทีวีอยูคนเดียว ซึ่งนองก็บอก
วาเห็นในรายการมีการประกวดรองเพลงและชอบพ่ีๆ ที่แสดง พิธีกรก็บอกใหกดโหวต นองจึงกดตาม 
โดยกดโหวตใหกับทุกคนที่รวมประกวด และก็ไมรูวาตองเสียคาใชจาย" นายอรรถชัย กลาว 
   ผูสื่อขาวรายงานเพ่ิมเติมวา ลาสุดทางบริษัทผูใหบริการ ไดติดตอประสานเขามาทาง              
นายอรรถชัย ซึ่งเปนคนลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทแลว หลังจากที่ไดไปรองทุกขที่ศูนยดํารงธรรม       
แตก็ยังไมไดมีการตกลงอะไรกัน เปนการขอขอมูล เพ่ือใหผูมีอํานาจในบริษัทตัดสินใจ 

 

ตอนที่ ๑ อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคาํถาม (๗ คะแนน) 

๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 



 ๑๔   
 

 
 

๖. ถานักเรียนเปนพอของเด็ก ป.๒ นักเรียนใหขอคิดในการใชโทรศัพทกับลูกอยางไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๗. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 
ตอนที่ ๒  อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม (๓ คะแนน) 

๘. เรื่องน้ีผูเขียนมีจุดมุงหมายใดมากที่สุด (๑ คะแนน) 
 ก.  เตือนสติ       ข.  ใหความรู 
 ค.  ใหความคดิเห็น     ง.  ใหความเพลิดเพลิน 

๙. จากเรื่องราวของขาว ควรจัดอยูในขาวประเภทใด (๑ คะแนน) 
 ก.  ขาวบันเทิง      ข.  ขาวสังคม 
 ค.  ขาวการศึกษา     ง.  ขาวการเมือง 

๑๐. ขอคิดที่ไดจากขาวน้ีน้ีมีประโยชนตอบุคคลในขอใดมากที่สุด (๑ คะแนน) 
 ก.  พอแม ผูปกครอง     ข.  พิธีกรรายการโทรทัศน 
 ค.  บริษัทที่ใหบริการโทรศัพท   ง.  ทุกคน 
 
 
 
เกณฑการประเมินผล 

 

  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน นักเรียนตองได ๘ คะแนนขึ้นไปจึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 
 

 

 



 ๑๕   
 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  การอานจับใจความจากขาว 
 

คําชี้แจง    อานจับใจความจากขาวที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม (๑๐ คะแนน) 

พิษสียอ้มผา้! โรงกะปิเร่ิมปิด สธ.กระบ่ีเร่งตรวจเพิ่มเรียกความเช่ือมัน่ 
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 ต.ค. 2558 22:30 http://www.thairath.co.th/content/530643 

 
 
   โรงงานกะปใน จ.กระบ่ี ทยอยปด หลัง สสจ. พบสียอมผาปนเปอน ประชาชนไมมีความ
มั่นใจจึงไมซื้อ ลาสุดเก็บตัวอยางเพ่ิมเปน ๑๕ ราย เรงสงตัวอยางตรวจ เรียกความเช่ือใจ ปชช. ดาน
ผูประกอบการครวญขอโอกาสช้ีแจงหลังกระทบยอดขาย... 
   เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ จากกรณีตรวจพบกะป ๗ ตัวอยาง ที่มีสวนผสมของสียอมผา ในพ้ืนที่ 
จ.กระบ่ี สงผลใหเกิดกระแสเปนหวงถึงผูบริโภค ลาสุดน้ี ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี ไดเก็บ
ตัวอยางกะปในพ้ืนที่ จ.กระบ่ี จํานวน ๑๕ ตัวอยาง จาก ๑๕ ผูผลิต ในพ้ืนที่ อ.เมืองกระบ่ี อ.เหนือคลอง                 
อ.คลองทอม อ.อาวลึก และ อ.เกาะลันตา เพ่ือสงไปตรวจสอบที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จ.ตรัง          
โดยจะทราบผลภายใน ๑ สัปดาห 
   ลาสุด นายปรมินทร นุยงคภักด์ิ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค จ.กระบ่ี กลาววา 
ภายหลังจากไดลงพ้ืนที่ไปเก็บตัวอยางกะปในอําเภอตางๆ พบวา มีโรงงานผลิตกะปหลายโรงปด และ
หยุดการผลิตหลังมีเรื่องดังกลาว เพราะประชาชนไมมีความมั่นใจจึงไมซื้อ ดังน้ันเพ่ือใหเกิดความมั่นใจ 
จึงไดเก็บตัวอยางสงไปพิสูจนเพ่ือเรียกความเช่ือมั่นของผูบริโภคกลับมา เน่ืองจากการตรวจสอบพบวา 
กุงเคยที่เปนวัตถุดิบน้ันมาจากหลายจังหวัดและจากตางประเทศ ดังน้ันจึงแนะนําใหใชวัตถุดิบในพ้ืนที่
หรือแหลงที่เช่ือถือไดงดรับซื้อจากรายที่มีปญหา 
   ขณะที่ นายสิทธิศักด์ิ สูทอก กํานันตําบลคลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี เจาของกิจการ
กะปนิตยาซึ่งเปนสินคาโอทอป กลาววา การตรวจสารเคมีในกะปจะทําเปนประจํา และทําเพ่ือขึ้น
ทะเบียน อย. สําหรับผูผลิตที่ตองการ ซึ่งหลังตรวจพบ ทางสาธารณสุขไดแจงเตือนใหปรับปรุง กรณีที่
เกิดขึ้นยืนยันวาไมไดมีการใสสีใดๆ ในกะป ระหวางกระบวนการผลิต แตเกิดจากกุงที่รับมา และเปน
เพียงแคล็อตเดียว  ที่สั่งกุงมาจาก หจก.กะปกรุป ซึ่งนํากุงมาจากประเทศมาเลเซีย กอนหนาน้ีใชวัตถุดิบ
ในพ้ืนที่ทั้งหมด โดยทุกรายที่ตรวจพบน้ัน รับกุงจากเอกชนรายดังกลาวพรอมกันในชวงเดือนกันยายน 
เน่ืองจากไมมีกุงในพ้ืนที่ และไมทราบถึงที่มาวามีไดอยางไร 

http://www.thairath.co.th/content/530643


 ๑๖   
 

 
 

ตอนที่ ๑ อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคาํถาม (๗ คะแนน) 

๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

๖. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๒ คะแนน) 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

ตอนที่ ๒ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × ลงในชอง “ใช” หรือ “ไมใช” ใหตรงกับขอเท็จจริง (๓ คะแนน) 

 
ที่ ขอความ ใช ไมใช 
๑ โรงงานกะปใน จ.กระบ่ี ทยอยปด หลัง สสจ. พบสียอมผาปนเปอน   
๒ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ จากกรณีตรวจพบกะป ๗ ตัวอยาง ที่มีสวนผสม 

ของสียอมผา ในพ้ืนที่ จ.กระบ่ี 
  

๓ มีโรงงานผลิตกะปหลายโรงปด และหยุดการผลิต หลังมีการพบสียอมผา
ปนเปอนในกะป 

  

๔ ในการผลิตกะปควรใชกุงที่นําเขาจากตางประเทศเทาน้ัน   
๕ พอฝกใหลูกระงับความโกรธดวยการตอกตะปูและถอนตะปูออกจากรั้ว   
๖ กะปนิตยานํากุงมาจากประเทศมาเลเซีย   

 

เกณฑการประเมินผล 

  คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน นักเรียนตองได ๘ คะแนนขึ้นไปจึงจะถือวาผานเกณฑการประเมิน 



 ๑๗   
 

 
 

บรรณานุกรม 

 

กองบรรณาธิการขาว หนังสือพิมพขาวสด. ๒๕๕๗. สาวใหญเก็บสรอยทองคําพรอมจ้ี 
   มูลคากวา ๕๐,๐๐๐ บาทสงคืนเจาของ. ๔ ก.ย. ๒๕๕๙. 
กฤติญดา ออนคลาย. มปป. แบบฝกทักษะการอานจับใจความจากสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ  
   รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๑๑๐๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เลมที่ ๓ เรื่อง การอานจับใจความจากขาวเหตุการณประจําวัน.  
   โรงเรียนไพศาลพิทยา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๔๒. 
ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา. ๒๕๓๖.. หลักการรายงานขาว. กรุงเทพฯ : ประกายพรึก. 
ดรุณี หิรัญรักษณ. ๒๕๕๔. เทคนคิการหาขาวและการเขียนขาวหนงัสือพิมพ. พิมพครั้งที่ ๑ 
   กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ไทยรัฐออนไลน. ๒๕๕๗. ยายวอนหลานไรเดียงสา! กดโหวตนักรองตามพิธีกรบอก เจอบิลครึ่งแสน. 
   http://www.thairath.co.th/content/53.432๒๕๕๗. ยายวอนหลานไรเดียงสา!  
        . ๒๕๕๘. อุทาหรณ! หนุมเติมน้าํมัน ไมดับเครื่อง จูๆ  ไฟลุกพรึ่บไทย. 
   http://www.thairath.co.th/content/530591 
        . ๒๕๕๘. พิษสียอมผา! โรงกะปเริ่มปด สธ.กระบี่เรงตรวจเพิ่มเรยีกความเชื่อม่ัน. 
   http://www.thairath.co.th/content/๕๓๐๖๔๓ 
พนม วรรณศิร.ิ ๒๕๔๕. การสื่อขาวและการเขียนขาว. กรุงเทพฯ : สาระพันธศึกษา. 
แววมยุรา  เหมือนนิล. ๒๕๔๑, การอานจับใจความ. กรงุเทพฯ :  สุวีรยิาสาสน,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.thairath.co.th/content/530591


 ๑๘   
 

 
 

ภาคผนวก 

 

 

แนวคําตอบแบบทดสอบกอนเรยีน 
 

 ตอนที่ ๑ อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคาํถาม (๗ คะแนน) 
  ๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
   - นายปรมินทร นุยงคภักด์ิ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบรโิภค 
   - นายสิทธิศักด์ิ สูทอก กํานันตําบลคลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี เจาของกิจการกะป
นิตยา 
  ๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
   - พอแมผูปกครองควรดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด 
 
  ๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
   - ตําบลคลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี  
  ๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
   - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
  ๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
   - พบสียอมผาปนเปอน ประชาชนไมมีความมั่นใจจึงไมซือ้ 
   -  
  ๖. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๒ คะแนน) 
   - ผูผลิตควรมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
   -  

 ตอนที่ ๒ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × ลงในชอง “ใช” หรือ “ไมใช” ใหตรงกับขอเท็จจริง 

 (๓ คะแนน) 
 
ที่ ขอความ ใช ไมใช 
๑ โรงงานกะปใน จ.กระบ่ี ทยอยปด หลัง สสจ. พบสียอมผาปนเปอน ×  

๒ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ จากกรณีตรวจพบกะป ๗ ตัวอยาง ที่มีสวนผสมของสี
ยอมผา ในพ้ืนที่ จ.กระบ่ี 

×  

๓ มีโรงงานผลิตกะปหลายโรงปด และหยุดการผลิต หลังมีการพบสียอมผา
ปนเปอนในกะป 

×  

๔ ในการผลิตกะปควรใชกุงที่นําเขาจากตางประเทศเทาน้ัน ×  

๕ พอฝกใหลูกระงับความโกรธดวยการตอกตะปูและถอนตะปูออกจากรั้ว ×  

๖ กะปนิตยานํากุงมาจากประเทศมาเลเซีย ×  



 ๑๙   
 

 
 

แนวคําตอบใบกิจกรรมท่ี ๑        
   
 เรื่อง “สาวใหญเก็บสรอยทองคําพรอมจีมู้ลคากวา ๕๐,๐๐๐ บาท สงคืนเจาของ”  
 ตอนที่ ๑ สรปุใจความสําคญัที่ไดจากขาว (๗ คะแนน) 
  ๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
   - น.ส. อัญชิฐา วงศา  
   - น.ส.ศศิวรรณ เกิดเสวียด  
   - พ.ต.ต. ฉัตรชัย นวลจริง สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ภักดี ตันอนุกูล สว.(สอบสวน)  
   - พนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน 
   ๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
   - น.ส. อัญชิฐา วงศา ผูเก็บกระเปาที่มีสรอยทองคําพรอมจี้ไดและนําไปแจงเจาหนาที่
ตํารวจ 
    - น.ส.ศศิวรรณ เกิดเสวียด เจาของกระเปาที่มีสรอยทองคําพรอมจี้ 
   - พ.ต.ต. ฉัตรชัย นวลจริง สว.(สอบสวน) พ.ต.ต.ภักดี ตันอนุกูล สว.(สอบสวน) ผูรับแจง
ความ 
   - พนักงานธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร พยาน 
  ๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
   - ธนาคารกรุงไทย สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร 
   - สภ.หลังสวน อําเภอหลงัสวน จังหวัชุมพร 
  ๔. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙  
  ๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
   - น.ส. อัญชิฐา วงศา มอบกระเปาที่มีสรอยคอทองคําพรอมจี้คืน น.ส.ศศวิรรณ เกิดเสวียด 
   - น.ส.ศศิวรรณ เกิดเสวียด เจาของกระเปาไดรับกระเปาคืนและมอบเงินจํานวนหน่ึงเพ่ือ
เปนสินนํ้าใจ แก น.ส.อัญชิฐา  
   - น.ส.อัญชิฐา ไมยอมรับเงินน้ันและไดมอบเงินจํานวนดังกลาวใหกับหนวยกูภัยสมาคม
พุทธประทีปหลังสวนเพ่ือนําไปซื้ออุปกรณชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บตอไป 
  ๖. ขอคิดที่ไดจากขาวน้ีคือขอใด (๑ คะแนน) 
   - การทําความดีทําใหสุขใจทัง้ผูใหและผูรับ 
   - ความซื่อสัตยเปนสมบัติของคนดี 
   - เราควรมีความซื่อสัตย/สุจรติตอตนเองและผูอ่ืน 
   - น.ส. อัญชิฐา ทําความดีโดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
   - ใจเขาใจเรา ถาเราทําสิ่งของสําคัญมีคาหายเราก็อยากไดคืน 
 ๗. ความซื่อสัตยสุจริต    

 
 
 
 
 



 ๒๐   
 

 
 

ตอนที่ ๓ ทําเครื่องหมาย                ลอมรอบขอความที่คัดลอกมาวาเปน “ความคิดเห็น”  
     หรือขอใดเปน “ขอเท็จจรงิ” (๓ คะแนน) 
 

ขอความทีค่ัดมา 
สาระที่เปนความคิดเหน็ 

หรือสาระทีเ่ปนขอเท็จจริง 

  

๑. น.ส.ศศิวรรณ ทํากระเปาที่ใสสรอยหลนหาย ความคิดเห็น    /   ขอเท็จจรงิ 
  
  
๒. น.ส.อัญชิฐา ไดมอบเงินจํานวนดังกลาวใหกับหนวยกูภัย 
    สมาคมพุทธประทีปหลังสวน 

ความคิดเห็น    /   ขอเท็จจรงิ 

  
๓. สรอยคอทองคําเสนดังกลาวเปนของมรดกของตระกูลที่มอบใหมา  
    ไมสามารถประเมินมูลคาทางจิตใจได 

ความคิดเห็น    /   ขอเท็จจรงิ 

  

 
แนวคําตอบใบกิจกรรมท่ี ๒ 
 
 ตอนที่ ๑ อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคาํถาม (๗ คะแนน) 
  ๑. บุคคลที่สําคัญในขาวมใีครบาง (๑ คะแนน) 
    - ชายหนุมและครอบครัว 
    - พนักงานปมนํ้ามัน 
 
  ๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
    - ชายหนุมและครอบครัวขับรถเขาที่ปมนํ้ามันและเติมนํ้ามันดวยตนเอง โดยที่ยังไมไดดับ
เครื่องยนต 
    - ลูกชายของเขาเปดประตูรถทําใหเกิดไฟลุกไหม 
  ๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
    - ปมนํ้ามันในเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย                      
  ๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
    - วันที่ ๔ ต.ค.                      
  ๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
    - ลูกชายของเขาเปดประตูรถก็เพลิงไหมขึน้จากกระแสไฟฟาสถิตย 
    - พนักงานปมนํ้ามันไดชวยเหลือดวยดับไฟ 
 
 
 
 



 ๒๑   
 

 
 

  ๖. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๒ คะแนน) 
    - ในขณะที่เติมนํ้ามันเราควรปฏิบัติตามคําแนะนําของอยางเครงครัด 
    - ในขณะที่เติมนํ้ามันไมควรเปดหรือปดประตูรถเพราะอาจทําใหเกิดไฟฟาสถิตและ 
เกิดไฟไหม  
    - เราควรดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด                      
 

ตอนที่ ๒ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × ลงในชอง “ใช” หรือ “ไมใช” ใหตรงกับขอเท็จจริง 

            (๓ คะแนน) 
 
ที่ ขอความ ใช ไมใช 
๑ สมาชิกเฟซบุก Azham Ariff ไดเผยแพรคลปิวิดีโอจากกลองวงจรปด  

ความยาวประมาณ ๕ นาท ีเพ่ือเปนอุทาหรณเตือนใจใหกบัผูใชรถยนต 
×  

๒ ชายหนุมพรอมครอบครัว ขับรถเขามาใชบริการที่ปมนํ้ามันในเมืองปนัง 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 × 

๓ ชายหนุมดับเครื่องยนต ไดลงจากรถ และควาหัวจายนํ้ามันมาเติม 
ดวยตัวเอง โดยที่เปดประตูรถทิ้งไว  

 × 

๔ เพลิงไหมขึ้นจากกระแสไฟฟาสถิตย ×  

๕ ไอระเหยจากนํ้ามันทําปฏิกิริยากับวัตถุที่มีไฟฟาสถิตย จะทาํใหเกิดเพลิงไหม ×  

๖ ควรดับเครื่องยนต และไมออกจากรถตอนเติมนํ้ามัน ไมเชนน้ันอาจเกิด
อุบัติเหตุได 

×  

 

แนวคําตอบใบกิจกรรมท่ี ๓ 
 
 ตอนที่ ๑ อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคาํถาม (๗ คะแนน) 
  ๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
   - เด็กนักเรียนช้ัน ป. ๒ 
   - นายอรรถชัย วุฒพันธ (พอของเด็ก ป. ๒) 
   - ยายของเด็ก ป. ๒ 
  ๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
   - เด็กนักเรียนช้ัน ป. ๒ กดโหวตใหนักรองในรายการโทรทัศน จนมียอดคาใชจายโทรศัพท 
๕๐,๐๐๐ บาทเศษ 
   - นายอรรถชัย วุฒพันธ (พอของเด็ก ป. ๒) เขารองเรียนศูนยดํารงธรรม 
   - ยายของเด็ก ป. ๒ 
 
 
 



 ๒๒   
 

 
 

  ๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
   - เด็กนักเรียนช้ัน ป. ๒ 
   - นายอรรถชัย วุฒพันธ (พอของเด็ก ป. ๒) 
   - ยายของเด็ก ป. ๒ 
  ๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
   - เด็กนักเรียนช้ัน ป. ๒ 
  ๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
   - เด็กนักเรียนช้ัน ป. ๒ 
   - นายอรรถชัย วุฒพันธ (พอของเด็ก ป. ๒) 
   - ยายของเด็ก ป. ๒ 
  ๖. ถานักเรียนเปนพอของเด็ก ป.๒ นักเรียนใหขอคิดในการใชโทรศัพทกับลูกอยางไร  
(๑ คะแนน) 
   - ควรใชโทรศพัทอยางมีสติเทาที่จําเปนเพราะการใชโทรศัพทมีคาใชจาย 
   - เงินทองเปนของมีคากวาจะหามาไดยากลําบากนักหนา 
   - การพูด คิด กระทําสิ่งใด ควรทําอยางมีสติ 
  ๗. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๑ คะแนน) 
   - พอแมผูปกครองควรดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด 
   - การดูสื่อโทรทัศนหรือสื่อออนไลนควรดูอยางมีสติ  
   - ไมควรหลงเช่ือคําพูดหรือการกระทําใดๆ ทนัที ควรคิดวิเคราะหกอนเสมอ 
  
 ตอนที่ ๒  อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคําถาม (๓ คะแนน) 
  ๘. ก. เตือนสติ        
  ๙. ข. ขาวสังคม 
  ๑๐. ก. พอแม ผูปกครอง   
 
     

แนวคําตอบแบบทดสอบหลังเรยีน 
 

 ตอนที่ ๑ อานขาวที่กําหนดใหแลวตอบคาํถาม (๗ คะแนน) 
  ๑. บุคคลที่สําคัญในขาวประกอบดวยใครบาง (๑ คะแนน) 
   - นายปรมินทร นุยงคภักด์ิ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบรโิภค 
   - นายสิทธิศักด์ิ สูทอก กํานันตําบลคลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี เจาของกิจการกะป
นิตยา 
  ๒. บุคคลในขาวทําอะไร (๑ คะแนน) 
   - พอแมผูปกครองควรดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด 
  ๓.  สถานที่ในขาวคือที่ไหน (๑ คะแนน) 
   - ตําบลคลองพน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี  
 



 ๒๓   
 

 
 

  ๔. เหตุการณในเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร (๑ คะแนน) 
   - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
  ๕. ผลของการกระทําในขาวเปนอยางไร (๑ คะแนน) 
   - พบสียอมผาปนเปอน ประชาชนไมมีความมั่นใจจึงไมซือ้ 
   -  
   -  
  ๖. ขอคิดที่ไดจากเรื่องคือขอใด (๒ คะแนน) 
   - ผูผลิตควรมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
   -  

 ตอนที่ ๒ ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย × ลงในชอง “ใช” หรือ “ไมใช” ใหตรงกับขอเท็จจริง 

(๓ คะแนน) 
 
ที่ ขอความ ใช ไมใช 
๑ โรงงานกะปใน จ.กระบ่ี ทยอยปด หลัง สสจ. พบสียอมผาปนเปอน ×  

๒ เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ จากกรณีตรวจพบกะป ๗ ตัวอยาง ที่มีสวนผสมของสี
ยอมผา ในพ้ืนที่ จ.กระบ่ี 

×  

๓ มีโรงงานผลิตกะปหลายโรงปด และหยุดการผลิต หลังมีการพบสียอมผา
ปนเปอนในกะป 

×  

๔ ในการผลิตกะปควรใชกุงที่นําเขาจากตางประเทศเทาน้ัน ×  

๕ พอฝกใหลูกระงับความโกรธดวยการตอกตะปูและถอนตะปูออกจากรั้ว ×  

๖ กะปนิตยานํากุงมาจากประเทศมาเลเซีย ×  

 
 
 
 
 

 
 
 



 ๒๔   
 

 
 

ผูจัดทํา 

 

ท่ีปรึกษา 
  ไพโรจน กิติศรีวรพันธุ   ผูอํานวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา 
  นางจันทรจรัส ไตรยะราช  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
  นางสุจิตรา ไชยวงคต   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
  นางนัยนา ฉายวงค   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ 
  นางปราณีต วดีศิริศักด์ิ  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
  นายสุกิจ กลางประพันธ  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
  นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล 
 

ผูจัดทํา  
  นายณัฐพล กิติศรีวรพันธุ  ครูชํานาญการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 
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