๑

คานา

แบบฝึ กทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มนี ้ ได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อประกอบการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาไทย ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๑ เพื่อเป็ นนวัตกรรมหรื อสื่อในการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ให้ กบั นักเรี ยน ซึง่ การคิดวิเคราะห์เป็ นพื ้นฐานสาคัญของการพัฒนาผู้เรี ยน
ให้ ร้ ูจกั การคิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการไตร่ตรอง
และรู้จกั นาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
เนื ้อหาของแบบฝึ กทักษะ เป็ นวิธีการที่เรี ยนรู้จากง่ายไปหายาก เป็ นนวัตกรรมช่วยเร้ า
ความสนใจของนักเรี ยนได้ ปฏิบตั จิ ริงตามขันตอน
้
ตามกระบวนการคิด นักเรี ยนเกิด
ความริเริ่มสร้ างสรรค์ และใช้ ทกั ษะการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึ กทักษะ
การอ่านคิดวิเคราะห์ มีทงหมด
ั้
๖ เล่ม ดังนี ้
เล่ม ๑ เรื่ อง การอ่านคิดวิเคราะห์ขา่ ว
เล่ม ๒ เรื่ อง การอ่านคิดวิเคราะห์โฆษณา
เล่ม ๓ เรื่ อง การอ่านคิดวิเคราะห์นิทาน
เล่ม ๔ เรื่ อง การอ่านคิดวิเคราะห์บทความ
เล่ม ๕ เรื่ อง การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้ อยกรอง
เล่ม ๖ เรื่ อง การอ่านคิดวิเคราะห์บทเพลง
ผู้จดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แบบฝึ กทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เล่มนี ้ คงจะ
เอื ้ออานวยให้ เกิดประโยชน์ ต่อการเรี ยนการสอน ในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย และ
สามารถนาไปบูรณาการกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่นๆ ได้ เป็ นอย่างดียิ่ง พร้ อมส่งเสริม
ให้ นกั เรี ยนมีทกั ษะในการอ่านคิดวิเคราะห์สงู ขึ ้น

สมจิตร พันธ์แก้ ว

๒

สารบัญ

หน้ า
เรื่ อง การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว
คานา
สารบัญ
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
คาแนะนาสาหรับครู
คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบความรู้ เรื่ อง หลักการอ่านข่าวและพิจารณาข่าว
แบบฝึ กที่ ๑ เรื่ อง ผังมโนทัศน์ขา่ ว
แบบฝึ กที่ ๒ เรื่ อง จาแนกข่าว
แบบฝึ กที่ ๓ เรื่ อง อ่านคิดพินิจข่าว
แบบฝึ กที่ ๔ เรื่ อง เจาะข่าวเด่น
แบบฝึ กที่ ๕ เรื่ อง วิเคราะห์ขา่ ว
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ภาคผนวก
เฉลยแบบฝึ กทักษะ เล่ม ๑
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ กทักษะ
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
บรรณานุกรม
ประวัตผิ ้ จู ดั ทาแบบฝึ กทักษะ
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๓

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

๑. เพื่อให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์เนื ้อหาและตอบคาถามจากการอ่านข่าวได้
๒. เพื่อให้ นกั เรี ยนสรุปประเด็นความรู้จากการอ่านข่าวได้
๓. เพื่อให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านข่าวได้

๔

คาแนะนาสาหรั บครู

๑. แบบฝึ กทักษะเล่มนี ้ใช้ สาหรับประกอบการเรี ยนการสอนในสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ ๑
๒. แบบฝึ กทักษะ เล่มนี ้ มีเนื ้อหา ตัวอย่างและมีภาพ ประกอบที่เข้ าใจง่าย
ช่วยเพิ่มทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรี ยนให้ ดีขึ ้น
๓. ศึกษาแบบฝึ กทักษะ ตังแต่
้ กิจกรรมแรกถึงกิจกรรมสุดท้ าย ทังเนื
้ ้อหา
และกิจกรรมให้ เข้ าใจก่อน
๔. ชี ้แจงให้ นกั เรี ยนอ่านคาแนะนาในการใช้ แบบฝึ กทักษะ และปฏิบตั ิตาม
ทุกขันตอน
้
ทังเนื
้ ้อหา กิจกรรม คาถาม คาตอบ หรื อแบบทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน ครูเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา

๕

คาแนะนาสาหรั บนักเรี ยน

แบบฝึ กทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ เล่ม ๑ เรื่ องการอ่านคิดวิเคราะห์ขา่ ว
ให้ นกั เรี ยนอ่านคาแนะนาการใช้ และปฏิบตั ติ ามขันตอน
้
ดังนี ้
๑. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้ก่อน
๒. อ่านคาแนะนาการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ให้ เข้ าใจ
๓. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน ๑๐ ข้ อ ในเวลา ๑๐ นาที ลงในกระดาษคาตอบ
๔. ศึกษาความรู้เรื่ อง การคิดวิเคราะห์ และทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาสาระแล้ ว
ทาแบบฝึ กที่กาหนดให้ จนครบทุกกิจกรรม ตามลาดับ
๕. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน ๑๐ ข้ อ ในเวลา ๑๐ นาที ลงในกระดาษคาตอบ
๖. ตรวจคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนทุกคน
เพื่อเปรี ยบเทียบความก้ าวหน้ าหรื อพัฒนาการของตนเอง

๖

ใบความรู้
เรื่ อง หลักการอ่ านข่ าวและพิจารณาข่ าว

๑. ความหมายของข่ าว
ข่าว หมายถึง เหตุการณ์คนในสังคมให้ กาลังใจ ความสามารถ และตีพิมพ์
เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ หรื อนิตยสาร เหตุการณ์ที่นามาเขียนเป็ นข่าวจะต้ องเป็ นเรื่ อง
ทันเหตุการณ์และส่งผลกระทบ ต่อบุคคลในสังคม
๒. องค์ ประกอบของข่ าว
องค์ประกอบของข่าวมีอยู่ ๔ ส่วน คือ พาดหัวข่าว ความนา ส่วนเชื่อม และเนื ้อ
ข่าว ดังนี ้
๒.๑ พาดหัวข่ าว เป็ นส่วนที่สร้ างความสนใจ โดยใช้ คาที่สะดุดตา และ ตัวอักษร
ขนาดใหญ่กว่าเนื ้อข่าว
๒.๒ ความนา คือเนื ้อเรื่ องย่อของข่าว เป็ นการเขียนอธิบายให้ ผ้ อู ่านทราบโดย
สรุปว่า เหตุการณ์ที่นามาเขียนข่าวมีเนื ้อความอย่างไร ความนาที่ดีต้องชัดเจน และทาให้
ผู้อา่ นเข้ าใจเรื่ องราว อาจไม่จาเป็ นต้ องอ่านส่วนต่อไป
๒.๓ ส่ วนเชื่อม คือส่วนที่อยู่ระหว่างความนากับเนื ้อเรื่ อง ทาหน้ าที่
ขยายความหรื อ ให้ รายละเอียดเพิ่มเติมจากความนา องค์ประกอบส่วนนี ้ไม่มีความจา
เป็ นมากนัก บางข่าวอาจจะมีสว่ นนี ้ และบางข่าวอาจจะไม่มีก็ได้ จากการสารวจข่าว
ส่วนใหญ่ในปั จจุบนั พบว่าไม่มีสว่ นเชื่อม
๒.๔ เนือ้ ข่ าว รายละเอียดทังหมดของข่
้
าว ส่วนใหญ่นิยมเขียนเป็ น
ย่อหน้ าสันๆ
้ หากมีรายละเอียดมาก ก็จะเขียนแยกออกเป็ นหลายย่อหน้ า โดยเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นหรื อเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้ อย อย่างไรก็ตามนักเรี ยน
คงเคยพบว่า ข่าวบางเรื่ องมีข้อบกพร่องในการเรี ยงลาดับ เนื ้อข่าว ทาให้ อา่ นไม่เข้ าใจ
ว่าเหตุการณ์ของเรื่ องเป็ นอย่างไร ใครทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร ทาไม และอย่างไร

๗

๓. ประเภทของข่ าว
ข่าวแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท ดังนี ้
๓.๑ ข่ าวหนัก หมายถึง ข่าวที่มีเนื ้อเรื่ องในเชิงสาระ และมีอิทธิพลต่อ
คนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวธุรกิจ ข่าวการศึกษา
๓.๒ ข่ าวเบา หมายถึง ข่าวที่เกิดขึ ้นในกลุม่ คนกลุม่ ย่อยๆ มีอิทธิพลต่อ
คนส่วนใหญ่ในสังคม เช่น ข่าวชาวบ้ าน ข่าวสังคม ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวอาชญากรรม
เป็ นต้ น
๔. หลักการอ่ านและพิจารณาข่ าว
พรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช และคณะ. (๒๕๔๘ : ๖๒ - ๖๕) กล่าวว่า
ในการอ่านข่าวควรพิจารณาตามองค์ประกอบของข่าว ดังนี ้
๑. พิจารณาพาดหัวข่าว การพิจารณาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ เป็ นการ
จัดลาดับความสาคัญของข่าว หากสังเกตการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ จะพบว่า
ส่วนสาคัญที่สดุ ของข่าวจะพาดหัวด้ วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ส่วนที่สาคัญรองลงมาจะใช้
ตัวอักษรขนาดเล็กลงมาตามลาดับ ดังนัน้ ในการอ่านและพิจารณาข่าว ควรอ่าน
พาดหัวข่าวใหญ่ก่อน แล้ วจึงอ่านพาดหัวข่าวย่อย
๒. พิจารณาความนา เมื่ออ่านและพิจารณาพาดหัวข่าวและทราบเรื่ องราวสันๆ
้
ของข่าวนันแล้
้ ว ขันต่
้ อมาคือการอ่านและพิจารณาความนา ซึง่ จะสรุปเรื่ องราวของข่าว
โดยขยายความหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดของพาดหัวข่าว หากผู้เขียนข่าวสามารถเขียน
ความนาได้ ชดั เจน และผู้อา่ นมีเวลาในการอ่านน้ อย หรื อต้ องประหยัดเวลาในการอ่าน
ก็อาจไม่จาเป็ นต้ องอ่านส่วนเนื ้อข่าวต่อไป
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๓. พิจารณาเนื ้อข่าว เนื ้อข่าวเป็ นส่วนที่ผ้ อู า่ นจะอ่านหรื อไม่อา่ นก็ได้ หากทราบ
เรื่ องย่อของข่าวจาก ความนาแล้ ว เนื ้อข่าวเป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็ นข่าว
ซึง่ อาจพบว่าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับให้ ข้อมูลของข่าวแตกต่างกัน เพราะผู้เขียนข่าว
ต้ องนาเสนอข่าวให้ ทนั เวลา หากเราสนใจข่าวใดเป็ นพิเศษก็ควรติดตามอ่านเนื ้อข่าว
จากหนังสือพิมพ์หลายฉบับเพื่อเปรี ยบเทียบความถูกต้ องของข่าว และคิดไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ
๔. พิจารณาการใช้ สานวนภาษา เมื่อพิจารณาการใช้ สานวนภาษาในการเขียน
ข่าว จะพบว่ามีข้อบกพร่องหลายประการ ทังในการเขี
้
ยนสะกดคา การใช้ คาย่อ การใช้
คาผิดระดับ การใช้ คาแสลง การวาง ส่วนขยายไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้เพราะการจัดทา
หนังสือพิมพ์เป็ นกระบวนการเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ ทนั เวลาขาย
เพราะหนังสือพิมพ์จะมีคา่ เฉพาะวันนี ้เท่านัน้ พอวันรุ่งขึ ้นก็จะไม่มีใครสนใจอ่านข่าว
จึงเป็ นวรรณกรรมรี บเร่ง เพราะฉะนันในการอ่
้
านข่าวจึงต้ องพิจารณาการใช้ ภาษา
ตามลักษณะของภาษาข่าว ที่ไม่ถกู ต้ องของหลักการใช้ ภาษา

๙

แบบฝึ กที่ ๑
เรื่ อง ผังมโนทัศน์ ข่าว
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ อ่านข่าวที่กาหนดให้ ตอ่ ไปนี ้ แล้ ววิเคราะห์
เขียนแผนภาพของข่าว ตามที่กาหนดให้

สิน้ 'จ่ าเพียร'ประจานโผตร.
ข่าวอาชญากรรมที่สะเทือนใจคนไทยที่สดุ คดีหนึง่ คือการเสียชีวิตของ 'จ่าเพียร'
ตารวจเหล็กแห่งแดนใต้ จ่าเพียร หรื อ พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา อดีต ผกก.สภ.บันนังสตา
จ.ยะลา ต้ องสังเวยชีวิตให้ กบั กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบอย่างน่าเศร้ า เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.
ที่ผา่ นมา หลังถูกคนร้ ายลอบวางระเบิดรถยนต์ขณะออกตรวจพื ้นที่ 'บันนังสตา'การตาย
ของจ่าเพียร ส่งผลสะเทือนอย่างรุนแรงกับการเซ็งลี ้เก้ าอี ้วงการตารวจ เพราะมีการแฉว่า
จ่าเพียร มีชื่อโยกย้ ายออกนอกพื ้นที่เพื่อไปใช้ ชีวิตปี สุดท้ ายก่อนเกษี ยณ ที่ จ.ตรัง
แต่คาขอครัง้ สุดท้ ายของจ่าเพียร กลับไม่ได้ รับการตอบสนองจากผู้บงั คับบัญชา
และมีการสาวลึกไปว่านักการเมืองเป็ นคนเบียดชื่อจ่าเพียร ให้ อยูท่ ี่เดิมเพื่อส่งเด็กของตน
มาเสียบแทนมีการตังกรรมการสอบกั
้
นวุน่ วาย แต่สดุ ท้ ายแทบไม่มีใครต้ องรับผิดชอบ
ต่อเรื่ องที่เกิดขึ ้น รวมทังความช่
้
วยเหลือครอบครัวจ่าเพียรก็ยงั ไม่มีอะไรเป็ นรูปธรรม
รางวัลที่จา่ เพียรได้ เห็นจะเป็ นเพียงการเลื่อนยศจาก 'พ.ต.อ.' เป็ น พล.ต.อ.
สมเพียร เอกสมญา
ข่าวสด ฉบับวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๐

ใคร ?

ทาอะไร ?

ที่ไหน ?

เรื่อง............................

เมื่อไหร่ ?
อย่ างไร ?

๑๑

แบบฝึ กที่ ๒
เรื่ อง จาแนกข่ าว

คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนอ่านข่าวที่กาหนดให้ ตอ่ ไปนี ้ แล้ วพิจารณาและจาแนก
ว่าจัดอยูใ่ นข่าวประเภทใด แล้ วตอบลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ อง

ข่ าวต่ างประเทศ

ข่ าวกีฬา

ข่ าวสังคม

ข่ าวเศรษฐกิจ

ข่ าวการเมือง

ข่ าวอาชญากรรม

๑. ข่ าว…………………
นักค้ าทองจากตลาดลอนดอน เปิ ดเผยว่า ราคาทองคาวันนี ้ปรับเพิ่ม
สูร่ ะดับสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลงต่อเนื่อง
ดึงดูดนักลงทุนให้ เข้ าตลาดลงทุนเพิ่มขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ ณ เวลา ๑๕.๑๕ น. ตามเวลา
ในประเทศไทย ราคาทองสปอต เพิ่มสูร่ ะดับสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ที่ออนซ์ละ
๑,๐๔๕.๘๕ ดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที่ราคาทองนัดส่งมอบ เดือนธันวาคม ตลาด
ล่วงหน้ าโคเม็กซ์ สหรัฐ แตะที่ออนซ์ละ ๑,๐๔๖.๘๐ ดอลลาร์ สหรัฐ
ที่มา สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๒

๒. ข่ าว…………………
หัวหน้ าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูกนั ดายืนยันว่า นายยูสซุฟ
โมฮาเหม็ด ซาเอ็ด รัฐมนตรี กลาโหมโซมาเลีย ถูกหน่วยงานด้ านความมัน่ คง
ยูกนั ดาควบคุมตัวไว้ ระหว่างเดินทางเยือนกรุงกัมปาลาเมื่อวานนี ้ และไม่ได้
ถูกลักพาตัวแต่อย่างใด โดยการควบคุมตัวดังกล่าวเป็ นมาตรการความ
ปลอดภัย ขณะที่สมาชิกรัฐบาลโซมาเลียยืนยันว่า นายซาเอ็ด ปลอดภัยดี
และขณะนี ้ อยูใ่ นการควบคุมของรัฐบาลยูกนั ดา
ที่มา สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

๓. ข่ าว…………………
ที่บ้านพระอาทิตย์ วันนี ้ (๒๖ ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุม
แกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อประเมินสถานการณ์การเมือง
ภายหลังการประชุม นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตรฯ พร้ อม
แกนนา ทัง้ พล.ต.จาลอง ศรี เมือง นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายพิภพ ธงไชย
นายปานเทพ พงศ์พวั พันธ์ โฆษกกลุม่ พันธมิตรฯ ร่วมกันแถลงข่าว
ที่มา http://news.sanook.com วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒

๑๓

๔. ข่ าว…………………
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.สุทธิรัฐ โทจาปา สว.กก. ๒ บก.ปส. ๓
ทาหน้ าที่หวั หน้ าหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ต พร้ อมด้ วยนายวิเชษฐ์
สูยนันท์ เจ้ าหน้ าที่ปกครองจังหวัดภูเก็ต ได้ นากาลังเจ้ าหน้ าที่หน่วยปราบปราม
ยาเสพติดภูเก็ต ทาการควบคุมตัว น.ส.พจนีย์ ทับทิม อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่
๑๔๒/๑ หมู่ ๔ ต.ท่ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ขณะกาลังเดินจาก
เครื่ องบินของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG ๑๗๓ ที่เดินทาง
มาจากสนามบินสุวรรณภูมิ มาถึงจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากได้ รับแจ้ งจากสาย
รายงานว่า มีการนาเข้ ายาเสพติดผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต ด้ วยการโดยสาร
เครื่ องบินเที่ยวบินดังกล่าว จึงควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปตรวจค้ น พบสนับเข่า
รัดที่ต้นขาด้ านซ้ าย ซุกซ่อนยาบ้ าจานวน ๘๐๐ เม็ดและพบยาบ้ าซุกซ่อนใน
กางเกงอีก ๖๐๐ เม็ด รวมทังหมด
้
๑,๔๐๐ เม็ด จากนันทางเจ้
้
าหน้ าที่ก็ได้
ควบคุมตัวไปขยายผลต่อเพื่อหาเครื อข่ายเพิ่มเติม
ที่มา http://news.sanook.com วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

๕. ข่ าว…………………
ราล์ฟ วิลสัน เจ้ าของทีมบัฟฟาโล บิลล์ส แห่งศึกคนชนคน เอ็นเอฟแอล
ตัดสินใจปลด ดิก จูรอน เฮดโค้ ชออกจากตาแหน่งเป็ นที่เรี ยบร้ อย หลังนาทีม
ทาผลงานสุดบู่ ชนะ ๓ แพ้ ๖ จมบ๊ วยกลุม่ เอเอฟซี ตะวันออก ทาให้ เขา
กลายเป็ นโค้ ชคนแรกที่โดนไล่ออกในฤดูกาลนี ้
ที่มา http://news.sanook.com วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๑๔

แบบฝึ กที่ ๓
เรื่ อง อ่ านคิดพินิจข่ าว
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนอ่านข่าวที่กาหนดให้ และตอบคาถามให้ ถกู ต้ อง
และเหมาะสม

อ่านข่าวต่อไปนี ้แล้ วตอบคาถามข้ อ ๑ – ๒

“นักกีฬายกนา้ หนักชิลีคลอดลูกโดยไม่ ร้ ู ตัวว่ าตัง้ ครรภ์ ”
นักยกน ้าหนักหญิง กีฬาโอลิมปิ กของชิลี ให้ กาเนิดทารกเพศชายโดยที่
ไม่ร้ ูตวั มาก่อนว่าตังครรภ์
้
ในขณะที่เธอกาลังฝึ กซ้ อมยกน ้าหนักอยูท่ ี่โรงพลศึกษา
ในบราซิล
เอลิซาเบธ โพเบิลที อายุ ๒๒ ปี บอกว่าไม่ร้ ูตวั มาก่อนว่าตังครรภ์
้
โดยเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ ว เธอตามแพทย์ให้ มาตรวจอาการหลังจากรู้สกึ ว่าไม่สบายขณะกาลัง
ฝึ กซ้ อมยกน ้าหนัก ในโรงยิมที่นครเซาเปาโล หลังจากนันเธอคลอดทารกเพศชาย
้
สุขภาพแข็งแรงดี และตังชื
้ ่อว่า เอริค โฮเซ่
หัวหน้ าผู้ฝึกสอนนักกีฬายกน ้าหนักในโรง ยิมแห่งนี ้ บอกว่า น่าประหลาด
ใจ เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว เขาได้ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตดั สินในการแข่งขันยกน ้าหนัก
ที่ชิลี ซึง่ มีนกั กีฬาหญิงคนนี ้เข้ าร่วมแข่งขันและชนะเลิศด้ วย ภาพในตอนนันเห็
้ นว่า
เธอเป็ นนักกีฬาที่มีร่างกายใหญ่โตและแข็งแรง
แพทย์ คาดคะเนว่า โพเบิลที น่าจะตังครรภ์
้
ได้ ๖ เดือน และน่าจะเป็ น
เพราะการฝึ กซ้ อมและอาหารที่อาจทาให้ การมีประจาเดือนไม่ปกติ เพราะจาก
ประวัตพิ บว่าก่อนลงแข่งขันโอลิมปิ กที่กรุงปั กกิ่งเมื่อกลางปี ที่ แล้ ว เธอพยายาม
ทาน ้าหนักตัวจากรุ่น ๗๕ กิโลกรัม มาเป็ น ๘๕ กิโลกรัม โดยใช้ เวลา ๑-๒ เดือน
ที่มา http://www.mcot.net/ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒

๑๕

๑. “นักกีฬายกนา้ หนักชิลีคลอดลูกโดยไม่ ร้ ู ตัวว่ าตัง้ ครรภ์ ” ข้ อความข้ างต้ นนี ้
เป็ นส่วนประกอบใดของข่าว
ก. เนื ้อข่าว
ข. ความนา
ค. ส่วนเชื่อม
ง. พาดหัวข่าว
๒. เพราะเหตุใดเอลิซาเบธ โพเบิลที คลอดลูกโดยไม่ร้ ูมาก่อนว่าตนตังครรภ์
้
และไม่สงสัยแม้ วา่ การมีประจาเดือนของเธอไม่ปกติ
ก. เพราะการฝึ กซ้ อมและอาหารที่เธอพยายามทาน ้าหนักตัวเพื่อเพิ่มรุ่น
ข. เพราะเธอกาลังฝึ กซ้ อมยกน ้าหนักอยูท่ ี่โรงพลศึกษาในบราซิล
ค. เพราะเธอเป็ นนักกีฬาที่มีร่างกายใหญ่โตและแข็งแรง
ง. เพราะเธอมีประจาเดือนที่ไม่ปกติอยูแ่ ล้ ว
อ่านข่าวต่อไปนี ้แล้ วตอบคาถามข้ อ ๓ – ๔
“ไฟไหม้ ป่าอินโดนีเซียส่ งหมอกควันไปถึงมาเลเซีย”
เจ้ าหน้ าที่อินโดนีเซีย กล่าวว่า จุดไฟไหม้ ป่าบนพื ้นที่ครึ่งหนึง่ ของเกาะ
บอร์ เนียวในอินโดนีเซีย เพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัวนับตังแต่
้ เมื่อต้ นสัปดาห์ ส่งผลให้ เกิด
มลภาวะไปถึงมาเลเซียเจ้ าหน้ าที่กระทรวงป่ าไม้ อินโดนีเซีย กล่าวว่า จากภาพถ่าย
ผ่านดาวเทียมวันนี ้พบไฟไหม้ ป่า ๓๕๓ จุดซึง่ เกิดจากการเผาป่ าเพื่อขยายที่ดนิ
ทากินในจังหวัดกาลิมนั ตันกลางและตะวันตกบนเกาะบอร์ เนียว เปรี ยบเทียบจาก
เมื่อวันจันทร์ ที่มีอยู่ ๑๕๙ จุด โดยในปี นี ้มีไฟไหม้ ป่ารวม ๓๑,๙๕๘ จุด เปรี ยบเทียบ
กับ ๓๑,๐๐๐ จุดเมื่อปี ที่แล้ ว เว็บไซต์กระทรวงสิ่งแวดล้ อมมาเลเซีย แถลงว่า มลภาวะ
ทางอากาศจากไฟป่ าเพิ่มขึ ้นถึงระดับที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพในพื ้นที่ ๓ แห่ง
ที่รัฐซาราวัค ควันไฟป่ าในอินโดนีเซียมักส่งผลต่อสภาพอากาศในมาเลเซียและ
สิงคโปร์ ซึง่ กระทบการท่องเที่ยวและสุขภาพในภูมิภาค
ที่มา สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

๑๖

๓. มลภาวะที่อินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อมาเลเซีย เกิดจากสาเหตุใด
ก. ชาวอินโดนีเซียเผาป่ าเพื่อเพื่อขยายที่ดินทากิน
ข. ไฟไหม้ ป่าอินโดนีเซียส่งหมอกควันไปถึงมาเลเซีย
ค. จุดไฟไหม้ ป่าบนเกาะบอร์ เนียวในอินโดนีเซีย เพิ่มขึ ้นกว่าเท่าตัว
ง. การเผาป่ าที่จงั หวัดกาลิมนั ตันกลางและตะวันตกบนเกาะบอร์ เนียว
๔. นอกจากส่งผลเสียต่อมาเลเซียแล้ ว ปั ญหาในข้ อที่ ๓ แล้ ว อินโดนีเซีย
ยังได้ รับผลเสียอะไรอีกบ้ าง
ก. พื ้นที่ป่าถูกทาลาย
ข. มลภาวะทางอากาศสูง
ค. สภาพอากาศในอินโดนีเซียย่าแย่
ง. มลภาวะทางอากาศเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
อ่านข่าวต่อไปนี ้แล้ วตอบคาถามข้ อ ๕ – ๖
“อิหร่ านสั่งเดินหน้ าเสริมสมรรถนะยูเรเนียม”
โดยประธานาธิบดีอาห์มาดิเนจาด กล่าวในรายการสัมภาษณ์
ทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่าน ในวันนี ้( ๗ก.พ.)ว่า ได้ สงั่ การผ่าน นายอาลี
อัคบาร์ ซาเลฮี หัวหน้ าหน่วยงานปรมาณูของอิหร่าน เดินหน้ าเสริมสมรรถนะ
แร่ยเู รเนียมเพิ่มขึ ้นอีก ร้ อยละ ๒๐ เพื่อตอบสนองความต้ องการของอิหร่าน
ทังนี
้ ้ การเสริมสมรรถนะแร่ยเู รเนียมของอิหร่าน ได้ สร้ างความวิตกกังวล
ให้ กบั นานาประเทศ โดยเกรงว่าอาจจะนาไปสู่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แม้ วา่
อิหร่านจะยืนกราน ว่าโครงการนิวเคลียร์ ของประเทศ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสันติ
เท่านัน้
ที่มา http://www.innnews.co.th วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๑๗

๕. ทาไมประเทศต่างๆ ถึงมีความวิตกกังวลต่อการเสริมสมรรถนะแร่ยเู รเนียม
ของอิหร่าน
ก. เพราะแร่ยเู รเนียมมีราคาแพงมาก
ข. เพราะแร่ยเู รเนียมเป็ นสารเคมีที่มีอนั ตรายอย่างมาก
ค. เพราะเกรงว่าทางอิหร่านจะนาไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ง. เพราะหัวหน้ าหน่วยงานปรมาณูของอิหร่านสัง่ เพิ่มแร่ยเู รเนียมกว่า
ร้ อยละ ๒๐

๑๘

แบบฝึ กที่ ๔
เรื่ อง เจาะข่ าวเด่ น
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ อ่านข่าวที่กาหนดให้ และเติมข้ อความ
ลงในช่องว่างให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์

ตัวอย่ าง
“ทุบหัวหนุ่มอยุธยาแย่ งเป็ นหน.ฟาร์ มเป็ ด”
ร.ต.ท.มาโนช เยี่ยมเจริญ ร้ อยเวร สภ.พระนครศรี อยุธยา รับแจ้ ง มีเหตุ
ชายถูกทาร้ ายเสียชีวิตบริเวณหมู่ ๑๐ ต.บ้ านป้อม อ.พระนครศรี อยุธยา จ.
พระนครศรี อยุธยา จึงเข้ าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตทราบชื่อ คือ นายชาญ อายุ
ประมาณ ๓๐ ปี เศษ ถูกของแข็งตีเข้ าบริเวณศีรษะ เสียชีวิตคาที่ จากการสอบถาม
ชาวบ้ านทราบว่า ผู้ตายมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน เรื่ องแย่งกันเป็ นหัวหน้ าเลี ้ยงเป็ ด
ที่ฟาร์ ม จนเกิดการชกต่อยขึ ้น หลังจากนัน้ เพื่อนร่วมงานได้ คว้ าอิฐบล็อก ตีไปที่ศีรษะ
จนผู้ตายฟุบลงไปนอนกับพื ้น ส่วนผู้ก่อเหตุได้ หลบหนีไปแล้ วสาหรับศพผู้เสียชีวิต
เจ้ าหน้ าที่นาส่งชันสูตร ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศนู ย์รังสิต แล้ ว
ที่มา http://www.innnews.co.th วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ประเภทของข่ าว
พาดหัวข่ าว

เหตุการณ์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในข่ าว

ข่าวอาชญากรรม
ทุบหัวหนุม่ อยุธยาแย่งเป็ นหน.ฟาร์ มเป็ ด
พบผู้เสียชีวิตถูกของแข็งตีเข้ าบริเวณศีรษะ สาเหตุ
จาก มีปากเสียงกับผู้ร่วมงาน เรื่ องแย่งกันเป็ น
หัวหน้ าฟาร์ มเลี ้ยงเป็ ด จนเกิดการชกต่อยขึ ้น
และโดนเพื่อนร่วมงานนาอิฐบล็อก ตีไปที่ศีรษะ

๑๙

ข่ าวที่ ๑
“คนอเมริกันติดหวัดใหญ่ ๒๐๐๙ กว่ า ๕๗ ล้ านคน”
สหรัฐฯ คาด มีชาวอเมริกนั ติดเชื ้อไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H๑N๑
กว่า ๕๗ ล้ านคน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ หรื อ ซีดีซี ประมาณการว่า
ชาวอเมริกนั กว่า ๕๗ ล้ านคน ป่ วยจากไวรัสไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H๑N๑
หรื อ ไข้ หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ และมีผ้ เู สียชีวิตกว่า ๑๑,๗๐๐ คนแล้ วในขณะนี ้ โดย
การแพร่ระบาดของเชื ้อโรคนี ้ยังคงแพร่กระจายอย่างกว้ างขวาง ในขณะที่เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข ยังไม่สามารถสรุปได้ วา่ การแพร่ระบาดของโรคไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
จะสิ ้นสุดลงเมื่อใด เพราะสัดส่วนผู้ป่วยเทียบกับจานวนประชากรเพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อยๆ
แต่มีผ้ ไู ด้ รับวัคซีนป้องกันโรคเพียงประมาณ ๗๐ ล้ านคน เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมกราคมที่ผา่ นมา มีผ้ ปู ่ วยโรคไข้ หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ ประมาณ ๒.๕๗ คน ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาล ซึง่ สูงกว่าประมาณการ
เดิมว่าจะมีประมาณ ๒ แสนคน ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง
๑๘-๖๔ ปี รองลงมาเป็ นบุคคลอายุต่ากว่า ๑๘ ปี และ คนชรา อายุเกิน ๖๕ ปี
ตามลาดับ สะท้ อนให้ เห็นว่า กลุม่ วัยรุ่นมีความอ่อนไหวต่อการติดเชื ้อโรค
ที่มา http://www.innnews.co.th วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ประเภทของข่ าว
พาดหัวข่ าว

เหตุการณ์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในข่ าว

๒๐

ข่ าวที่ ๒
“เจมส์ หนุนกรี นมือ ๑ สิงโตคาราม”
เดวิด เจมส์ ผู้รักษาประตูวยั ดึกของทีมชาติองั กฤษ และพอร์ ทสมัธ
ออกโรงหนุนหลัง โรเบิร์ต กรี น นายด่านทีมขุนค้ อนเป็ นมือ ๑ ทีมสิงโตคาราม
ในศึกเวิลด์ คัพ กลางปี นี ้ที่แอฟริกาใต้ แต่ยืนยันพร้ อมท้ าชิงตาแหน่งทุกเวลา
หลังจากที่ โรเบิร์ต กรี น ผู้รักษาประตูจากเวสต์แฮม ยึดตาแหน่งมือ ๑
ของทีมชาติองั กฤษ ในเกมอุ่นเครื่ องนัดล่าสุด ที่เปิ ดสนามเวมบลีย์ ชนะอียิปต์
ทีมแชมป์แอฟริกา ๓ สมัยไปได้ ๓-๑ นัน้ ทาให้ เดวิด เจมส์ ผู้รักษาประตูวยั ชรา
ของทีมพอร์ ทสมัธ ที่เสียตาแหน่งมือ ๑ไป ออกมาเปิ ดเผยผ่านสื่อในอังกฤษ
ทานองสนับสนุนให้ นายด่านจากทีมขุนค้ อนเป็ นเบอร์ ๑ ของทีมสิงโตคาราม
ต่อไปด้ วย
"เขาทาหน้ าที่ได้ ดีมากในทุกๆ เกมที่ผา่ นๆ มา เขาอยูใ่ นทีมที่องั กฤษแพ้
เพียงเกมเดียว เขามีผลงานที่ดีกบั ทีมชาติ เขาเหมาะสมที่จะรับตาแหน่งนี ้
เขารับมือกับทุกๆ ปั ญหาได้ ดี เขาแกร่งขึ ้นมาก" เจมส์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม เจมส์ ยังยอมรับว่าจะไม่ท้อแม้ จะยกย่องว่า กรี น เหมาะสม
กับมือ ๑ แต่ยืนยันว่าตนเองพร้ อมที่จะท้ าชิงตาแหน่งมือ ๑ ต่อไปกับกรี น และ
โจ ฮาร์ ท ดาวรุ่งฝี มือดีของเบอร์ มิงแฮมด้ วย
ที่มา http://www.innnews.co.th วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓
ประเภทของข่ าว
พาดหัวข่ าว

เหตุการณ์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในข่ าว

๒๑

ข่ าวที่ ๓
“พบสัตว์ แปลกคล้ ายตะขาบผสมแมงมุมโผล่ ชายแดนสระแก้ ว”
นักท่องเที่ยวพบ เตรี ยมส่งให้ นกั วิชาการด้ านแมลงตรวจอย่างละเอียด
เบื ้องต้ นเป็ นสายพันธุ์ญี่ปนไม่
ุ่ มีพิษ
ร.อ.ชาญ ว่องไวเมธี ผู้บงั คับกองร้ อยทหารพราน ๑๒๐๖ หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ ๑๒ กองกาลังบูรพา ปฏิบตั หิ น้ าที่อยูบ่ ริเวณจุดตรวจร่วม
หน้ าด่านพรมแดนบ้ านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว ช่วงบ่ายวันนี ้
(๑ ก.พ.) พบมีนกั ท่องเที่ยวไทยและชาวกัมพูชาจับกลุมมุงดูสตั ว์แปลกชนิดหนึง่
ลาตัวเป็ นปล้ องเหมือนตะขาบ ยาวประมาณ ๒.๕ นิ ้ว สีน ้าตาลปนดา มีขาสีดา
ปนน ้าตาล ยาวประมาณ ๑-๒.๕ นิ ้ว ข้ างละ ๑๔ ขา รวมสองข้ างเป็ น ๒๘ ขา
มีเขี ้ยว ๒ ข้ าง ซึง่ เป็ นสัตว์ที่ไม่เคยพบเห็นในแถบนี ้มาก่อน จึงใส่ถงุ พลาสติกนามา
ไว้ ที่กองร้ อย ทพ.๑๒๐๖ เพื่อให้ นกั วิชาการด้ านแมลงมาตรวจสอบอย่างละเอียด
เบื ้องต้ นจากการตรวจสอบข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ตพบว่า สัตว์ดงั กล่าว
เป็ นตะขาบบ้ านสายพันธุ์ญี่ปนุ่ ที่เรี ยกว่า "Geji" เป็ นแมลงสายพันธุ์แปลก ไม่มีพิษ
มีเฉพาะในประเทศญี่ปนุ่
ที่มา http://www.mcot.net/ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ประเภทของข่ าว
พาดหัวข่ าว

เหตุการณ์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในข่ าว

๒๒

ข่ าวที่ ๔
“เวทีเสือ้ แดงยังคึกรอ ทักษิณ วีดีโอลิงค์ ”
นายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนากลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้ านเผด็จการ
แห่งชาติหรื อ นปช. กล่าวโจมตีกรณีรัฐบาลปฏิบตั ิ กฎหมายเป็ น ๒ มาตรฐาน
ต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อย่างดุเดือด บนเวทีปราศรัยใหญ่
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ภายหลังแถลงข่าว ยืนยัน การชุมนุมของกลุม่ นปช.ประสบ
ชัยชนะทางการเมืองแล้ ว ขณะที่กลุม่ ผู้ชมุ นุมคนเสื ้อแดง มีการฟั งการปราศรัยในวันนี ้
มีเป็ นจานวนมากหนาแน่นอย่างเห็นได้ ชดั จนมีกลุม่ ผู้ชมุ นุมหลายราย ถึงกับมีอาการ
ขาดอากาศหายใจหน้ ามืดจนต้ องมีการปฐมพยาบาล
อย่างไรก็ดี ค่าคืนวันนี ้คงต้ องติดตามการวิดีโอลิงค์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ
ภายหลังจากที่ประสบความสาเร็จความเคลื่อนไหวการเดินขบวนในกรุงเทพฯ
ที่มา http://www.innnews.co.th / วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓

ประเภทของข่ าว
พาดหัวข่ าว

เหตุการณ์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในข่ าว

๒๓

ข่ าวที่ ๕
“ปุ๊ กลุ๊กซิวมงกุฎมิสไทยแลนด์ ควบขวัญใจสื่อ”
ผ่านพ้ นไปอย่างสวยงามสาหรับการค้ นหาสาวมัน่ ทันสมัย เพื่อครองมงกุฎ
"มิสไทยแลนด์ยนู ิเวิร์ส ประจาปี ๒๕๕๓" โดยผู้เข้ าประกวดหมายเลข ๓๓
นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล สาวเอแบคปี ๑ วัย ๑๙ ปี กลายเป็ นดาวจรัสแสง
ดวงที่ ๑๑ คว้ าตาแหน่งแห่งเกียรติยศ ไปครองควบรางวัล ขวัญใจช่างภาพ
สื่อมวลชน รับเงินรางวัล ๑ ล้ านบาท มงกุฎเพชร และชุดเครื่ องประดับ จาก
Beauty Gems รถยนต์ TOYOTA CAMRY รุ่น ๒.๐ G และของรางวัลอื่นๆ
อีกมากมาย พร้ อมเป็ นตัวแทน เข้ าร่วมประชันความงามบนเวทีระดับโลก
มิสยูนิเวิร์ส ๒๐๑๐ ส่วน "รองมิสไทยแลนด์ยนู ิเวิร์ส อันดับ ๑" ได้ แก่ หมายเลข
๓๑ นางสาววรรษพร วัฒนากุล ในขณะที่ "รองมิสไทยแลนด์ยนู ิเวิร์ส" ทัง้ ๓
ตาแหน่ง ได้ แก่ หมายเลข ๑ นางสาววิลาสินี กัลยาเลิศหมายเลข ๗
นางสาวพิมพวรรณ บรรจงศิริ และหมายเลข ๑๕ นางสาวพรรณารา พุม่ เจริญ
ที่มา http://www.innnews.co.th วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓

ประเภทของข่ าว
พาดหัวข่ าว

เหตุการณ์ ท่ ี
เกิดขึน้ ในข่ าว

๒๔

แบบฝึ กที่ ๕
เรื่ อง วิเคราะห์ ข่าว
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนอ่านข่าวที่กาหนดให้ และเติมข้ อความลงในช่องว่าง
ให้ สมบูรณ์เหมาะสม

ข่ าวที่ ๑
“สลด!น้ อยใจพ่ อบังคับเรี ยนพิเศษ ๑๐ ขวบผูกคอดับ”
เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๙ ต.ค.ร.ต.อ.ภมร โพธิ์ขาว ร้ อยเวร สถานีตารวจ
บางขุนเทียน รับแจ้ งเหตุเด็กชายผูกคอตายภายในห้ องน ้า บ้ านเลขที่ ๗๙/๖ ถ.จอมทอง
ซ.ไชยวัฒน์ ๑๐/๑ แขวงบางค้ อ เขตจอมทอง จึงรุดไปตรวจสอบพบ ด.ช.ธันวา เวชกามา
หรื อน้ องเจม อายุ ๑๐ ขวบ เรี ยนชัน้ ป.๕ ร.ร.เลิศพัฒนา สภาพใช้ ผ้าเช็ดตัวผูกคอตัวเอง
ตายอยูภ่ ายในห้ องน ้า
จากการสอบถาม นายเทอดศักดิ์ เวชกามา อายุ ๔๖ ปี บิดา ซึง่ อยูใ่ นอาการ
โศกเศร้ า ให้ การว่า ก่อนเกิดเหตุน้องเจมขออนุญาตไม่ไปเรี ยนพิเศษที่โรงเรี ยนในวันนี ้
ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายแล้ ว โดยจะขอเล่นกับเพื่อนๆพี่ๆที่บ้านตนเห็นว่าวันนี ้เป็ นวันสุดท้ าย
ครูที่โรงเรี ยนอาจจะให้ การบ้ านมาก็ได้ จึงไม่อนุญาตแต่ไม่ได้ ดดุ า่ แต่อย่างใด พร้ อมทัง้
ให้ ลกู ไปเตรี ยมตัวอาบน ้าเพื่อไปเรี ยนพิเศษ จากนันตนได้
้
ออกจากบ้ านไปช่วยภรรยา
ตังแผงขายส้
้
มตา และโทรศัพท์มาถามว่าน้ องเจมอาบน ้าแล้ วหรื อยังเพื่อจะได้ เข้ าไป
รับญาติที่บ้านบอกว่าเห็นปิ ดประตูอาบน ้าอยู่ ผ่านไปประมาณครึ่งชัว่ โมงได้ โทรศัพท์
มาถามอีกครัง้ ญาติบอกว่ายังไม่ออกจากห้ องน ้า ตนจึงเอะใจให้ ญาติไปเคาะประตูเรี ยก
ปรากฏว่าญาติมาบอกว่าน้ องเจมผูกคอตาย และช่วยกันนาส่งโรงพยาบาล แพทย์แจ้ งว่า
น้ องเจมสิ ้นใจระหว่างการนาส่งโรงพยาบาล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญาติของน้ องเจมยังระบุด้วยว่า น้ องเจมมีความสามารถ
พิเศษเป็ นแชมป์เทควันโดประจาโรงเรี ยน และชอบดูรายการ ๑๐๘ วิธีฆาตกรรม
ทางยูบีซี
ที่มา http://news.sanook.com วันที่ ๙ ตุลามคม ๒๕๕๒

๒๕

จากข่ าวที่ ๑ จงตอบคาถามต่ อไปนี ้
๑. ข่าวนี ้เป็ นข่าวประเภทใด
……………………………………………………………………………
๒. ข่าวนี ้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นบ้ าง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๓. นักเรี ยนคิดว่า พ่อของน้ องเจมมีสว่ นที่ทาให้ น้องเจมคิดฆ่าตัวตายหรื อไม่
อย่างไร
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๔. นักเรี ยนคิดว่าสาเหตุที่ทาให้ น้องเจมเสียชีวิตคืออะไร
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๕. นักเรี ยนคิดว่าการที่น้องเจมชอบดูรายการ ๑๐๘ วิธีฆาตกรรม มีผลกระทบ
ต่อน้ องเจมหรื อไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

๒๖

ข่ าวที่ ๒
“พ่ อแม่ ซาไกช็อกลูกสิน้ ลมคาเวที ยุ่นจ่ ายทาขวัญ๕แสน”
แพทย์ระบุเลือดคลัง่ ในสมอง หลังชก
แลกหมัดตังแต่
้ ยกแรกจนยกสุดท้ ายก่อนที่จะ
ถูกจับแพ้ ในยกที่ ๑๐ และถูกนาตัวลงจากเวที
ก่อนหมดสติ
จากกรณี ซาไก จ็อคกี ้ยิม นักชก
วัย ๒๐ ปี หรื อ นายสมบูรณ์ เวียงชัย ชาวจังหวัดอุดรธานี เสียชีวิตบนสังเวียน จากการ
ชกอุน่ เครื่ องกับนายคาซึโยชิ นิกิ วัย ๒๘ ปี ที่เมืองฟูโกโอกะ ประเทศญี่ปนุ่ เมื่อเวลา
๒๐.๐๐ น. วันที่ ๑๒ ต.ค. โดยซาไกชกแลกหมัดทัง้ ๑๐ ยก ตังแต่
้ ยกแรกจนยกสุดท้ าย
ก่อนที่จะถูกจับแพ้ ในยกที่ ๑๐ และถูกนาตัวลงจากเวทีก่อนหมดสติ แล้ วเสียชีวิต
ในเวลาต่อมา โดยแพทย์ระบุวา่ เหตุเลือดคัง่ ในสมอง ตามที่เป็ นข่าวไปแล้ วนัน้
เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. นายสมมาตร หงสกุล หัวหน้ าคณะ เปิ ดเผยว่า กาลัง
ประสานงานนาศพของ ซาไก กลับมาประเทศไทย เพื่อนามาทาพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีโดยได้ ติดต่อไปยังสถานทูตไทยและสหพันธ์มวยญี่ปนุ่
เพื่อออกใบมรณะบัตรแล้ ว ซึง่ คาดว่าดาเนินการทุกอย่างเสร็จเรี ยบร้ อยและพร้ อม
นาศพกลับมาไทยภายใน ๑-๒ วัน
ด้ านนายทาเคชิ โคชิโมโต้ โปรโมเตอร์ มวยชาวญี่ปนุ่ เปิ ดเผย ว่า รู้สกึ เสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ได้ ประสานไปทางสถานทูตไทยเพื่อนาศพไปบาเพ็ญกุศล
ที่ประเทศไทย และทางสหพันธ์มวยญี่ปนุ่ จะมอบเงินจานวน ๕ แสนบาท ให้ กบั
ครอบครัวผู้เสียชีวิตซึง่ เป็ นเงินประกันการชกกับค่าทาขวัญ
ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี เดินทางไปที่บ้านเลขที่ ๑๘ ม.๙ บ้ านโนนทรายฟอง
อ.ประจักษ์ ศิลปาคม ซึง่ เป็ นบ้ านของ ซาไก จ๊ อกกี ้ยิม พบว่า เป็ นบ้ านปูนชันเดี
้ ยว
ที่ก่อสร้ างยังไม่แล้ วเสร็จ เนื่องจากทางบ้ านฐานะยากจนมาก ได้ พบนายกลิ ้ง เวียงชัย
อายุ ๖๒ ปี และนางปุ๋ย เวียงชัย อายุ ๖๐ ปี พ่อแม่ของ นายสมบูรณ์ หรื อซาไก
ที่อยูใ่ นอาการที่กาลังโศกเศร้ าเสียใจ หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของบุตรชาย
โดยซาไกเป็ นลูกชายคนเล็ก ในพี่น้องทังหมด
้
๕ คน ที่เป็ นความหวังของครอบครัว
ก่อนหน้ านี ้พี่ชายคนโตก็เสียชีวิตไปเนื่องจากอุบตั เิ หตุเมื่อ ๘ ปี ก่อน

๒๗

นางปุ๋ย เปิ ดเผยว่า เมื่อคืนที่ผา่ นมานี ้ทางค่ายจ๊ อคกี ้ยิม ได้ โทรศัพท์มาบอก
กับตนว่าลูกชายได้ เสียชีวิตลงที่ไปขึ ้นชกมวยกับ คาสึโยชิ นิกิ ที่ฟกู โู อกะ ประเทศ
ญี่ปนุ่ ตนเองถึงกับเข่าอ่อนแทบจะเป็ นลม โดยได้ บอกให้ ลกู ทังหมดทราบ
้
ทุกคนก็พา
กันร้ องไห้ กนั ไปทัว่ ก่อนหน้ านี ้ลูกชายคนนี ้ได้ บอกว่าจะเก็บเงินมาให้ แม่สกั ก้ อนหนึง่
มาสร้ างบ้ านให้ แล้ วเสร็จ แต่ความฝั นก็พงั ทลายลง
นางปุ๋ย กล่าวต่อไปว่า ตนและสามี มีอาชีพรับจ้ างทานา นายสมบูรณ์
เป็ นเด็กดีมีความกตัญํูตอ่ พ่อแม่ เรี ยนจบชันประถมปี
้
ที่ ๖ แล้ วก็ออกไปชกมวย
ตังแต่
้ อายุ ๑๓ ปี ชกครัง้ แรกได้ คา่ ตัว ๑๕๐ บาท หลังจากนันก็
้ ยึดอาชีพชกมวยมา
ตลอด ตอนหลัง ๆ เมื่อชกมวยเสร็จแล้ ว ก็จะส่งเงินมาให้ ทางบ้ านเดือนละ ๒,๐๐๐
บาท ตนมีฐานะยากจนมาก ไม่สามารถที่จะเดินทางไปรับศพลูกได้ ก็ขอฝากให้ ทาง
ค่ายจ๊ อกกี ้ยิม หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ช่วยกันออกค่าใช้ จา่ ยนาศพลูกชายกลับมา
ให้ ที่บ้าน เพื่อจะนาไปบาเพ็ญกุศกลตามประเพณีตอ่ ไป
สาหรับประวัติของ ซาไก จ๊ อคกี ้ยิม หรื อนายสมบูรณ์ เวียงชัย ชกมวยสากล
ได้ ๒๒ ครัง้ ชนะ ๑๕ แพ้ ๗ ผลงานโดดเด่นที่สดุ คือการชนะน๊ อค โจอิชิโร่ ทัตสึโยชิ
อดีตแชมป์โลกซูเปอร์ สตาร์ ของญี่ปนุ่ ยกที่ ๗ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ที่ผ่านมา
ที่เวทีราชดาเนิน ต่อมามีได้ โอกาสชกชิงแชมป์ราชดาเนิน ในรุ่นแบนตัมเวต
้ แต่ก็
แพ้ น็อคแก่ ก้ าวหน้ า ชูวฒ
ั นะ ในยกที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ที่ผา่ นมา แล้ วก็ได้ รับการ
ทาบทามให้ ไปชกญี่ปนุ่ ในครัง้ นี ้ เพราะว่าเป็ นผู้พิชิต ทัตสึโยชิ นักมวยชาวญี่ปนุ่ แต่
ตนเองก็มาจบสิ ้นชีวิตลงที่อายุยงั น้ อย จากการเดินทางไปขึ ้นชกมวยที่ประเทศญี่ปนุ่
ดังกล่าว
ที่มา http://news.sanook.com วันที่ ๑๓ ตุลามคม ๒๕๕๒

๒๘

จากข่ าวที่ ๒ จงตอบคาถามต่ อไปนี ้
๑. ข่าวนี ้เป็ นข่าวประเภทใด
……………………………………………………………………………
๒. ข่าวนี ้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ ้นบ้ าง
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๓. นักเรี ยนคิดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของ ซาไก จ็อคกี ้ยิม เกิดจากอะไร
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๔. นักเรี ยนคิดว่า ค่าทาขวัญ ๕ แสนบาท ที่พอ่ และแม่ของ ซาไก จ็อคกี ้ยิม
ได้ รับนัน้ คุ้มค่าหรื อไม่ อย่างไร
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
๕. นักเรี ยนคิดว่าทาไม ซาไก จ็อคกี ้ยิม จึงเป็ นความหวังของครอบครัว
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……

๒๙

แบบบันทึกการตรวจผลงาน
แบบฝึ กทักษะ เล่ ม ๑

เลขที่

ชื่อ - สกุล

คะแนนแบบฝึ กที่ / คะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๕ ๕ ๕ ๑๐ ๕

รวม

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

๓๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เกณฑ์ผา่ นร้ อยละ ๘๐ ขึ ้นไป นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมได้ คะแนนตังแต่
้ ๒๔ คะแนน ขึ ้นไป
๒๖ – ๓๐ คะแนน ดีมาก
๑๖ – ๒๕ คะแนน ดี
๑๑ – ๑๕ คะแนน ปานกลาง
๐ – ๑๐ คะแนน ปรับปรุง
ลงชื่อ....................................... ผู้ประเมิน
(.........................................)

๓๐

แบบบันทึกคะแนน
แบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน เล่ ม ๑

เลข
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ชื่อ - สกุล

คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
ผลต่าง
๑๐ คะแนน ๑๐ คะแนน

๓๑
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