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News and Media                                                    Thai SOLT II 
Objectives                                  Module 9 Lesson 1 
 
 
At the end of the lesson, the students will be able to report information from the news 
media.  Under this Terminal Learning Objective, the students will be able to: 
 
1. Discuss the news broadcast.  This task will include: 

• Discuss the articles from different types of news media and propaganda 
• Interpret news broadcast 

 
2.   Extract information from news media.  This task will include: 

• Discuss influence of the news media on the TR population 
• Talk about famous people and events 
• Discuss economic changes  
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Tip of the Day 
 
Radio and Television 
 
AM radio is heavily commercial – there are some 200 stations nation-wide and appeals 
to popular taste.  FM radio offers popular music, classical music, jazz, English-
language news broadcasts and the original soundtracks of certain imported film shows 
shown on local television’s five channels.  Leading hotels have color televisions in 
each room, offering video features, satellite and/or cable television or tourism-related 
English language programs. 
 
Check out the following English radio and TV stations: 

• Thaicast - Internet TV and radio broadcasting  
• You & I Corporation Co., Ltd. - operates 95.5 FMX, Smooth 105 FM, and Eazy 

FM 105.5  
• FM 100.5 - Mass Communication Organization of Thailand (MCOT)  
• FM 96  
• Radio Thailand  

 
The BBC Thai Service provides a five-minute summary of international news from 
London to MCOT's national network Monday-Friday between 18:40-18:45 (local 
time). And a 20-minute world news roundup for MCOT's listeners in the Greater 
Bangkok area every Sunday on FM100.5 at 21:10 hours. 
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Exercise 1 
Peter and Somsak are talking about the radio and TV systems in Thailand.  Read their 
dialogue with a partner and complete the sentences that follow: 
 
Peter:  ผมอยากจะฟังข่าววิทยุภาคภาษาอังกฤษ จะฟังได้จากสถานีอะไรบ้างครับ 
 
Somsak: ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีทั�งภาคข่าวยามเช้า 

ข่าวเที�ยงวัน และข่าวภาคคํ�า สถานีอื�นๆก็ม ีสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. พัทยา / 
ภูเก็ต ๑๐๗.๗๕ เม็กกะเฮิตส์  
 

Peter:  รับฟังจากสถานีที�ส่งตรงมาจากต่างประเทศได้บ้างไหม 
 
Somsak: วิทยุบีบีซี จากลอนดอน รับฟังได้ที�คลื�นเอฟเอ็ม ๑๐๐.๕  อย่าลืมว่า 

เดี�ยวนี�เทคโนโลยี ก้าวไกลมาก ถ้าใช้อินเตอร์เน็ตก็มีหลายเว็ปไซด์ให้ 
เลือกทั�งวิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เช่น เอบีซีดอทคอม 
ซีเอ็นเอ็นดอทคอม ฯ  

 
Peter:  แล้วโทรทัศน์ไทยล่ะครับ  
 
Somsak: เรามีทั�งหมด ๖ ช่องด้วยกันในกรุงเทพฯ รับได้ทั�วประเทศ ในต่างจังหวัดก็มี 

ที�ขอนแก่นอีก ๑ ช่อง ถ้าอยากจะดูข่าวภาคภาษาอังกฤษก็ต้อง ช่อง ๑๑ 
ของกรมประชาสัมพันธ์ หรือไม่ก็ไอทีวี แต่ถ้าจะให้ดีคุณก็สมัครเป็นสมาชิก 
ของยูบีซี ได้ดูทั�ง ข่าวซีเอ็นเอ็น หนัง เกมโชว์ กีฬา ฯลฯ เหมือนกับเคเบิ�ล 
ทีวีที�อเมริกาน่ะครับ  

 
Peter: ผมเคยไปประจําที�ประเทศเยอรมัน เขามีสถานีโทรทัศน์ เอ.เอฟ.เอ็น.ของ 

ทหารอเมริกันที�นั�นด้วย 
 
Somsak: ที�นี�ไม่มีฐานทัพใหญ่อย่างในเยอรมัน และขณะนี�เราก็มีระบบที�ก้าวหน้ามาก 

ขึ�น อย่างระบบเคเบิ�ลของยูบีซีนี�แหละครับ 
 
 
1.  ข่าววิทยุภาคภาษาองักฤษสามารถรับฟังได้จากสถานี  ________________________ 

2.  สถานีวิทยุอื�นที�ออกอากาศภาคภาษาอังกฤษได้แก่   _________________________ 

3.  สถานีวิทยุที�ส่งตรงมาจากต่างประเทศคือ   ________________________________ 

4.  ข่าวภาษาอังกฤษสามารถดูได้จากโทรทัศน์ไทยช่อง _________________________ 

5.  ยูบีซีเป็นบริษัท ____________________________________________________ 
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Exercise 2 
Interview your classmate on the topic of radio and television.  You can use the previous 
exercise as a model.  Report your findings to the rest of the class. 
 
 
Tip of the Day 
Thailand's English-language newspapers, the Nation, the Bangkok Post and Thailand 
Times keep readers abreast of local and international events.  Major English language 
magazines and newspapers such as International Herald Tribune, Wall Street Journal, 
Newsweek, Time and Asiaweek are readily available at hotel newsagents, 
supermarkets, department stores and leading bookstores. 

 
Exercise 3 
Read the titles of the following Thai magazines and newspapers.  What would be their 
approximate meaning in English?  Write your answers underneath each image.  Compare 
your answer with your partner and the rest of the class. 
 

                                         
 
(1)  ________________       (2)  _______________         (3)  _______________ 
 

         
 
(4) ________________ (5)  ________________        (6)  ________________ 
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Exercise 4 
Read the article that relates to one of the magazines/newspapers from the previous 
activity.  Decide which of these magazines/newspapers the article is taken from--for 
example if the article was about football you would say Sports Illustrated instead of 
Home and Garden.  Underline all words in the text that support your answer.  Compare 
your work with a partner. 
 
 
 
แนวคิดในการดําเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี 
 
ด้วยปณิธาน และ ความมุ่งมั�น ที�จะก่อตั�งสถานีวิทยุโทรทัศน์ ที�มีคุณภาพ และเสรีภาพ 

ในการเสนอข่าวสาร สาระ บันเทิง สู่ประชาชน ทุกครัวเรือน สถานีโทรทัศน์ไอทีวี 

จึงได้คัดสรรรายการคุณภาพ เพื�อผู้ชม ไม่ว่าจะป็น รายการขา่ว สารคดี รายการเด็ก หรือ 

รายการบันเทิง โดยการสร้างพฤติกรรม ของผู้ชมให้เกิดการต่อเนื�องในการชม  ภายใต้ 

แนวคิดว่า อยากดูต้องได้ดู อยากรู้ต้องได้รู้  

 
 
 
Exercise 5 
Read the information about the two newspapers below and answer the questions.  Based 
on your answers, make the comparison in Thai between these two newspapers. 
 

1. Which of the newspapers is older? 
2. Which one has a larger circulation? 
3.   What is common for both newspapers? 
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วันที�ก่อตั�ง     ๑ มกราคม ๒๔๙๓ 
จํานวนพิมพ์  วันละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ 
จํานวนหน้า   ๔๐ หน้า 
 

ข่าวการเมือง 

ข่าวเศรษฐกิจ 

ข่าวการศึกษา 

ข่าวกทม. 

ข่าวต่างประเทศ 

ข่าวสังคม-สตร ี

วิทยาการ 

ข่าวเกษตร 

นิยาย-บันเทิง 

ข่าวกีฬา 

คอลัมน์ประจําวัน 

การ์ตูน 

เดลี�@เวบ 

 

 
 
วันที�ีั�ก่อตั�ง ๑๘ มกราคม ๒๕๒๑ 
จํานวนพิมพ์  วันละ ๔๐๐,๐๐๐ ฉบับ 
จํานวนหน้า   ๔๐ หน้า 
 

การเมือง 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

คอมพิวเตอร-์อินเตอร์เน็ต 

วรรณกรรม-หนังสือ 

ศิลปวัฒนธรรม 

กีฬา 

สุขภาพ 

หนัง-ละคร 

เพลง 

อื�นๆ 

 

 
 
Tip of the Day 

Famous event: H.M. the King's Birthday 
December 5, National holiday.  On December 3, the elite Royal Guards swear anew 
their allegiance to His Majesty King Bhumibol in a colorful and stirring ceremony in 
Bangkok's Royal Plaza.  On December 5, festivities occur throughout Thailand. 
Customarily, government buildings and houses are decorated with spectacular 
illuminations at night. Nighttime Bangkok, particularly in the Ratchadamnoen Avenue 
and Grand Palace area, becomes a floodlit fairyland of colored lights. 
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Exercise 6  
Listen to the instructor read a passage about a famous event, and then fill out the chart 
below. 
 

1. Place mentioned: ______________________________ 

2. Event mentioned: _____________________________ 

3. The host mentioned: ___________________________ 

4. Time mentioned: ______________________________ 

 
 
Exercise 7 
Extract information  
Scan the following บทบรรณาธิการ and extract the necessary information.  Write the 
information in the space provided below.  Compare your work with a partner. 
 

บทเรียนคดี "ปิ�น จักกะพาก"  

แม้ว่านายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะพยายาม 

แสดงให้เห็นความเอาจริงเอาจัง ในการต่อสู้คดีทาง 

การเงิน "ปิ�น จักกะพาก" ที�ศาลอุทธรณ์ของอังกฤษได้ 

ยกฟ้อง การส่งผู้ร้ายข้ามแดนที�ทางการไทยได้ร้องขอ 

ต่อศาลอังกฤษ แต่มีความเป็นไปได้น้อยมาก ที�อัยการ 

ไทยจะต่อสู้อีกครั�ง เพื�อแสดงหลักฐานใหม่ให้ศาล 

อังกฤษนําเรื�องกลับมาพิจารณาใหม่ เพราะโดยกระบวน 

การยุติธรรมของอังกฤษแล้ว ถือว่าคดีนี�ได้สิ�นสุดแล้ว  

 

1.  ผู้ร้ายข้ามแดนที�กล่าวถึงในบทความนี�คือ  ________________________________ 

2.  นายกรัฐมนตรีไทยได้แสดงความพยายามที�จะ __________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ศาลอุทธรณ์ของอังกฤษได้ ____________________________________________ 

4. คดีดังกล่าวเป็นการต่อสู้คดีทาง ________________________________________ 
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Exercise 8 
Look at the sections of the newspaper มติชนรายวัน.  Then read the topics given in the 
box in English and put each topic next to the section in the newspaper where this topic is 
most likely to be found.  Compare your work with a partner. 
 

โหราศาสตร์ 
แฟชั�นสตร ี
คอมพิวเตอร ์
เศรษฐกิจ 
กีฬา 
สุขภาพ 
การเมือง 
สัตว์เลี�ยง 
ข่าวรอบโลก 

 
 
Exercise 9 
Write a conclusion in Thai based on the poll shown below. 

 

ผลการสํารวจเรื�อง การดูทีวี 
ระหว่างวันท◌ี◌่ 01/11/2542 ถึง 26/7/2544 

คุณดูทีวีเวลาใดบ่อยที�สุด?  

เช้า 4%  
กลางวัน 2%  
เย็น 14%  
กลางคืน  79%  

ประเภทรายการที�คุณชอบดูมากที�สุด?  

ข่าว 27%  
ละครโทรทัศน์ 26%  
ภาพยนต์ 9%  
กีฬา 10%  
เพลง 13%  
เกมส์ต่างๆ 4%  
อื�นๆ  8%  

diet       elections        animals 
 
horoscope fashion designers   skiing 
 
stocks    software world news  
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No new grammar has been introduced. 
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กรมประชาสัมพันธ์ Department of Public Relations 
การเมือง politics 
การกระจายเสียง/การออกข่าว broadcasting 
การพิมพ ์ edition, s 
การสอบ การสอบถาม quiz 
การสํารวจความคิดเห็น poll 
กีฬา sports 
เกมส์ต่างๆ game shows 
ข่าว news 
ข่าวเกษตร agricultural news 
ข่าวเที�ยงวัน midday news 
ข่าวภาคคํ�า evening news 
ข่าวยามเช้า   morning news 
ข่าวรอบโลก world news 
ข่าวสังคม social news 
คลื�นสั�น (วิทยุ) short wave frequencies (radio) 
คอลัมน์ column 
คัดสรร/เลือกสรร to choose carefully 
เคเบิ�ลทีวี cable TV 
จํานวนหนังสือพิมพ์ที�จําหน่าย circulation 
ช่อง channel 
เทคโนโลย ี technology 
นิตยสาร magazine 
บทความ article 
บทบรรณาธิการ editorial 
บันเทิง to be entertained 
ประเภท type, kind 
ผังรายการ program schedule 
ผู้ชม viewer, s  spectator, s 
ผู้ประกาศ/โฆษก anchor, s 
ผู้ร้ายข้ามแดน a fugitive 
พยากรณ์ to forecast 
เพลง music 
แฟชั�นสตร ี women’s fashion 
ภาพยนต ์ movie 
เม็กกะเฮิตส์ MHz 
รายเดือน monthly 
รายปักษ ์ bi-weekly 
รายวัน daily 
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ละครโทรทัศน์ a television play 
วารสาร periodical 
วิทยาการ a knowledge, a science 
วิทยุบีบีซี BBC Radio 
เว็ปไซด ์ website 
ศิลปวัฒนธรรม art and culture 
สถานี station 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ television station 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  The Radio Thailand 
สัตว์เลี�ยง pet 
สารคด ี documentary 
สาระ an essence 
สื�อสารมวลชน media 
สุขภาพ health 
เสรีภาพ freedom 
แสดง to do, to perform 
หนังสือพิมพ ์ newspaper 
ห้างสรรพสินค้า department store 
โหราศาสตร์ horoscope 
องค์การการค้าโลก world trade organization   
อื�นๆ  others 
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สถานีโทรทัศน์  
| ช่อง3 | ช่อง5 | ช่อง7 | ช่อง9 | ช่อง11 | ยูบีซี | ไอทีวี | 

หนังสือพิมพ์  
|กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยโพสต์ | ไทยรัฐ | 
บางกอกโพสต์ | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | มติชน | สยามกีฬา | 

 
Radio 92.5 MHz  - http://www.prd.go.th/mcic/radio.htm  
Live broadcasted by the Government Public Relations Department. 
Radio FM 100.5 MHz.  - http://www.mcot.or.th/2000/00_radio.htm  
Broadcasted by the Mass Communication Organization of Thailand. 
 
Sunshine Radio, Pattaya  - http://www.sunshineradio.co.th/  
Live broadcasting 24 hours from VC Hotel Pattaya. 107.75 MHz FM 
Web Sites: NewspapersBangkok Post Newspaper  - http://www.bangkokpost.net/  
The official website for Bangok's Largest newspaper.Chiangmai Trader News  -
 http://www.asiatradingonline.com/tradernews.htm  
Northern Thailand Trade, Business news monthly with visa, travel, buy, sell advertising, 
real estate now joined by the Pattaya Trader News. 
 
KhaoSod USA  - http://www.khaosodusa.com/  
Thai newspaper, based in Los Angeles, publishes Thai local and oversea news in Thai. 
Also provides IT news in English. 
 
Nation Multimedia Group  - http://www.nationmultimedia.com  
Home page for the Nation Multimedia Group and their associated offline media. Online 
daily news. 
 
Pattaya Mail Newspaper  - http://www.pattayamail.com/  
Pattaya's First English Language Newspaper 
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Web Sites: Television 
 
Thai Cable TV - UBC  - http://www.ubctv.com/  
Thai Cable TV site provides daily programs and games, also member subscription. 
 
Thai ITV  - http://www.itv.co.th/  
Thai Independent Television site provides information about its daily programs schedule, 
live broadcast on the Internet, and so on. All information is provided in Thai. 
Thai TV 11  - http://www.prd.go.th/prdnew/thai/tv11/  
It is managed and broadcasted by the Government Public Relations Department on 
Channel 11. 
 
Thai TV 3  - http://www.thaitv3.com  
Thai T.V. Color Channel 3 site provides news and entertainment.  All information is in 
Thai. 
 
Thai TV 5  - http://www.tv5.co.th  
Royal Thai Army Radio and Television on Thai free TV Channel 5.  Also provides the 
daily TV broadcast programs. 
 
Thai TV 7  - http://www.ch7.com/  
Bangkok Broadcasting & Television Channel 7.  Also provides the daily TV broadcast 
programs. 
 
Thai TV 9  - http://www.mcot.or.th/2000/00_tv.htm  
Live news and information by The Mass Communication Organization of Thailand on 
Channel 9 and via real audio. 
 
Thai TV Global Network  - http://thaitvnetwork.com/  
Thai TV Global Network has broadcasted Thai programs 24 hours, spanning 144 
countries around the world.  Thai TV Global Network is the neutral media for Thai 
people living abroad and is the central community for Thais in every part in the world.  
All information is in English. 
 
UBC 8  - http://nationchannel.com/  
The Thai 24 hour news broadcasting also provides the real time news 
 
UBC 
United Broadcasting Corporation (UBC), Thailand's number one cable TV operator,  
has been providing pay TV service to the audience in Thailand since July 1, 1998. The 
company is the world's first cable TV operator, which simultaneously provides service 
through two different broadcasting systems namely the Digital Satellite Television (DStv) 
and Fiber Optic cable, which are recognized as the world's two best systems.
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Activity 1 
Listen to the TV program announcement of the popular TV station ไอทีวี and write down 
the names of all American shows that you recognize in the announcement.  Compare 
your results with the rest of the class. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Activity 2 
Listen again to the TV announcement and write down what kind of program does the ITV 
station offer. 
 
 
Activity 3 
Below are results of a questionnaire conducted on the streets in Bangkok.  The topic of 
the questionnaire was News and Media.  Read the results and provide the answers to the 
questions below.  Compare your work with the rest of the class. 

 
ผลการสํารวจเรื�อง สื�อมวลชนดีเด่น ประเภทต่างๆ 

ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

หนังสือพิมพ์รายวัน ไทยรัฐ 

นิตยสารรายสัปดาห์ สกุลไทย 

นิตยสารรายปักษ์ พลอยแกมเพชร 

วารสารรายเดือน ผู้จัดการ 

สถานีโทรทัศน์ ช่องเจ็ดสี กองทัพบก 

รายการโทรทัศน ์
ต่างประเทศ การ์ตูนโปเกมอน 

ละครโทรทัศน์ คู่กรรม 

ผู้ประกาศข่าวสถานี 
โทรทัศน์ ทวินันท์ คงคราญ 

สถานีวิทย ุ จ.ส. ๑๐๐ 

รายการวิทย ุ ร่วมด้วยช่วยกัน 

ดาราภาพยนต์ (ญ) แอน ทองประสม 

ดาราภาพยนต ์(ช) ศรราม เทพพิทักษ์ 
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1. According to the results, what is the most popular Radio station? 
2. Which TV station is the most popular? 
3. What does the word “นิตยสารรายสัปดาห์” stand for? 
4. Who is แอน ทองประสม?  
5. What foreign show is the most popular? 
6. “คู่กรรม” is the name of what TV genre? 
7. Who is the most popular TV news anchor? 

 
 
Activity 4 
Play the role of a reporter who is conducting a questionnaire about News and Media in 
the USA.  Interview one of your classmates using the previous activity as a model.  
Report your findings to the class.  
 

Example:  สถานีโทรทัศน์ช่องไหนที�เสนอข่าวจากทุกมุมโลกตลอดเวลา 
  
 สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น  สถานีฟอกซ์ นิวส์  เป็นต้น  

 
 
Activity 5 
Look at the photograph of a famous Thai movie star and describe her appearance.  Try to 
guess her age.  Write your notes next to the photograph in the space provided.  Compare 
your description with a partner. 
 

 

 
______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
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Activity 6 
Each student will play the role of a reporter.  Prepare a list of questions you would like to 
ask this movie star from the previous activity.  The instructor will write all questions on 
the board.  What type of question was the most frequent one? 
 
 
Activity 7 (Pair Work) 
Now read the information about the movie star from the previous activity.  Try to find the 
answers in the article to all the questions from the board.  Give your written responses.  
Which questions were you not able to find the answer? 
 
 

 

“ดาราหญิง” ยอดนิยม ปี ๒๕๔๒ 

ดาราหญิงยอดนิยม : แอน ทองประสม 

ชื�อจริง        แอน ทองประสม  

ชื�อเล่น        แอน  

เกิด            1 พฤศจิกายน 2518 ที�กรุงเทพฯ (อายุ 24 ปี)  

การศึกษา    ปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  

ผลงาน        ภาพยนตร์ ละคร เช่น ปัญญาชนก้นครัว เจ้าสาวปริศนา ฯลฯ  และยังเป็น    

                  นางแบบที�เป็นที�นิยมของประชาชนโดยทั�วไป  

สถานภาพ   ยังเป็นโสด 
 

 
 
Activity 8 
Scan the information about one of the most popular television quiz shows.  Underline 
sentences referring to the information given after the article. 
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รูปแบบรายการ ใครผิดใครถูก 
ประเภทรายการ ควิซ โชว์ (QUIZ SHOW) 

ทุกวันเสาร์ 22.00 -23.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

พิธีกร ไตรภพ ลิมปพัทธ์ 

 
 

จํานวนผู้เล่น      แบ่งออกเป็น 2ทีม ทีมชาย 2 คน ทีมหญิง 2 คน เป็นดารารับเชิญ และจะ 
                      เป็นผู้ตอบคําถาม  
 
คําถามที�ใช้ถาม  ถามเพื�อต้องการทราบความคิดเห็น ความรู้สึก เพื�อเรียนรู้จิตใจของเพศ   
                      ตรงข้ามว่าในเรื�องที�ถามเพศหญิง และเพศชาย คิดเห็นเหมือนหรือ     
                      แตกต่างกันอย่างไร คําถามที�จะใช้ จะเป็นเรื�องที�เกิดขึ�นในชีวิตจริง เป็น  
                      เรื�องใกล้ตัว การตั�งคําถามจะทําเป็นละครย่อย เพื�อความเพลิดเพลิน 

   มีทั�งหมด ๓ ปัญหา ในปัญหาแรกฝ่ายชายต้องเป็นคนทายใจฝ่ายหญิง   
 
ตัวอย่างคําถาม  เช่น ถ้าผู้ชายคนหนึ�งผิดนัดเป็นประจํา และวันที�เกิดเรื�องก็ผิดนัดอีก               

ในขณะที�ผู้หญิงกําลังโกรธอยู่ ผู้ชายคนนั�นได้ไปช่วยคนแก่ข้ามถนน  
                      ผู้หญิงคนนี�จะคิดกับผู้ชายอย่างไร 
 
1. ฉันจะไม่มีวันปล่อยผู้ชายคนนี�ไปจากชีวิตฉัน เพราะเขาเป็นคนมีจิตใจดี 
2. ผู้ชายแบบนี�ไม่เอา เรื�องของตัวเองยังเอาไม่รอด ยังไปยุ่งเรื�องของคนอื�นอีก 
3. คนเรามีทั�งดีและเลว 
 
หลังจากทายใจเสร็จสิ�นแล้ว หากฝ่ายชายทายถูก ก็จะได้คะแนนไป ในระหว่างเล่นเกม 
ทั�งการถามและการตอบจะมีการถกกันในเรื�องนั�น ๆ ด้วย ว่าผู้ชายและผู้หญิงคิดเหมือนกัน 
หรือแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนั�น ทางรายการจะนําการสํารวจความคิดเห็นของคนทั�วไป 
เพื�อทําเป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบให้ทราบในแต่ละคําถามด้วย เช่น ในคําถามแรกผู้หญิง 
จะตอบ ข้อ 1.26% ข้อ 2. 58% ข้อ 3. 16% เพื�อให้ผู้ชายได้เข้าใจผู้หญิงในเรื�องนั�น 
 
1.  The name of the show? 
2.  How frequent is the show? 
3.  Who are the participants in the show? 
4.  The personal opinion that each participant has to provide? 
5.  The areas the quiz questions are related to? 
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Activity 1 
Listen to the instructor read the opening sentence of an authentic radio-news clip.  Predict 
the topic.  Brainstorm at least five relevant vocabulary items.  The instructor will help 
you put the list on board.  Then the instructor reads the entire clip.  Raise your hand when 
you hear the words written on the board. 
 
 
Activity 2 
Listen again to the news clip from the previous activity and summarize the content.  
Compare your work with a partner. 
 
 
Activity 3 (Pair Work) 
Listen to the instructor read the opening sentence of the authentic radio-news clip.  
Predict the topic.  Brainstorm at least five relevant vocabulary items.  The instructor will 
help you put the list on board.  Then the instructor reads the entire clip.  Raise your hand 
when you hear the words that are written on the board. 
 
 
Activity 4 
Listen again to the news clip from the previous activity and translate the content into 
English.  Compare your work with a partner. 
 
 
Activity 5 
Below is the front page of the magazine มติชนรายสัปดาห.์  The photo shows the two 
candidates for Prime Minister in the year 2001.  Both are important leaders, but for 
different reasons.  What do you know about them? Write a short paragraph that also 
compares and contrasts the leadership image they are trying to convey in the photos.  
What is the meaning of the expression หมดยุคชวน?  Write your answer and compare it 
with the rest of the class.  
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                                    สุดสัปดาห ์
 

 
 

หมดยุคชวน? 
 
 
Activity 6 (Group Work) 
The class will be divided in three groups.  Each group will choose one of the articles 
given below that have different topics. 
 

1. Each group will read the chosen article and discuss its content. 
2. The students from one group will ask the students from other groups questions 

about the article they read.  The roles will be then reversed. 
3. The representative of each group will then give a short report in Thai about the 

article they read. 
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(1) แค่ระเบิดลึกลับหรือการทดลองนิวเคลียร์ลับ ๆ กันแน่ ?   
 

เอกสารลับที�เปิดเผยต่อสาธารณชนจํานวนหนึ�งได้เผยข้อเท็จจริงว่า ในปี 1963 
ทั�งสหรัฐฯและออสเตรเลีย ได้จุดระเบิดขนาด 50 ตัน กลางป่าฝนเมืองร้อนทางตอนเหนือ 
ของรัฐควีนส์แลนด์ โดยเป็นส่วนหนึ�งของแผนการทดลองทางทหารลับๆภายใต้ชื�อรหัสว่า  
ปฏิบัติการโบลว์ดาวน์  แรงระเบิดที�ว่านั�นจัดว่ามีความรุนแรงกว่าระเบิดที�ทิมโมธี แมคเวห์ 
จุดระเบิดเมื�อหกปีก่อนที�เมืองโอกลาโฮมาซิตี�  ยังผลให้มีผู้เสียชีวิต 168 ราย 
 

ตามเอกสารออสเตรเลียระบุว่าเป็นการระเบิดนิวเคลียร์ แต่ทางรัฐบาลอังกฤษกลับระบุว่า 
เป็นระเบิดธรรมดาที�ออกแบบให้จําลองสภาพการระเบิดนิวเคลียร์ในอากาศ 
 

ทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษยืนกรานว่ามันเป็นเพียงระเบิดธรรมดาที�มีที�มาจากวัตถ ุ
ระเบิด ทีเอ็นที  และจุดระเบิดใกล้กับพื�นดินเพื�อจําลองสภาพผลกระทบของระเบิด 
นิวเคลียร์ขนาด 10 กิโลตันที�ระเบิดในอากาศ  ทั�งนี�ทางโฆษกหญิงกระทรวงกลาโหม 
อังกฤษกล่าวว่า “ไม่มีอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี” 
 

(2)  มือถือกับอันตรายคลื�นไมโครเวฟ  
 

ผลการศึกษาหลายชิ�นชี�ว่า เด็ก ๆ เสี�ยงต่อผลกระทบจากการแพร่คลื�นไมโครเวฟมากกว่า 
เพราะระบบประสาทยังไม่พัฒนาเต็มที� และกระโหลกศรีษะบางกว่าผู้ใหญ่ ทําให้ป้องกัน 
รังสีได้น้อยกว่า คณะกรรมการที�ประกอบด้วยผู้เชี�ยวชาญ 12 ราย ได้ร่วมกันเสนอรายงาน 
การศึกษาฉบับนี� ซึ�งจะตีพิมพ์ออกมาในเช้าวันพฤหัสฯนี� คาดกันว่า รายงานฉบับนี�จะชี� 
ประเด็นด้วยว่า การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการขับขี�ยานยนต์�น่าจะก่ออันตรายแก่ 
สาธารณชนมากกว่า  ข้อแนะนําอื�นๆ ที�มีจะรวมไปถึง การจํากัดการติดตั�งเสาส่งสัญญาณ 
มือถือในบริเวณใกล้ โรงเรียน  โรงพยาบาล หรือ ที�พักอาศัย  
 

อย่างไรก็ตาม เชื�อกันว่าเรื�องนี� มาจากเหตุผลด้านการวางแผนมากกว่าจะเป็นเรื�องสุขภาพ 
เพราะเท่าที�ผ่านมายังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเคยมีปัญหาสุขภาพใด ๆที�เกิดจากเสาส่ง 
สัญญาณเลย 
 
(3) ฝันยังไม่สิ�น หลังมีข่าวว่าการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางยุติลง 
 

การประชุมสุดยอดสันติภาพตะวันออกกลางที�ดําเนินมายาวนานเพื�อแก้ข้อขัดแย้งระหว่าง 
อิสราเอลและปาเลสไตน์ได้ฟื�นชีวิตขึ�นอีกครั�งหลังจากทางทําเนียบขาวได้ประกาศไป 
ก่อนหน้านี�ว่าการประชุมจบลงด้วยความล้มเหลว 
 
ไม่ถึงชั�วโมงหลังจาก Joe Lockhart โฆษกทําเนียบขาว ประกาศว่าการเจรจายุติลงโดยที� 
ยังตกลงอะไรไม่ได้  เจ้าหน้าที�ของอิสราเอลและปาเลสไตน์ ก็ออกมากล่าวว่า ทางผู้นํา 
ของตนเห็นพ้องที�จะอยู่คุยต่อที�แคมป์เดวิด ในขณะที�ประธานาธิบดีคลินตันเดินทางไป 
ญี�ปุ่น เพื�อร่วมประชุมสุดยอดชาติอุตสาหกรรมชั�นนํา 8 ชาติ 
 

Lockhart ได้ระบุในถ้อยแถลงที�มีต่อผู้สื�อข่าวที�มารวมตัวกันอยู่ที�ประตูที�พักร้อนบน 
ยอดเนิน ของประธานาธิบดีว่า “การประชุมสุดยอดได้สิ�นสุดลงโดยที�ปราศจากข้อตกลง” 
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Activity 7 
Read these two articles (you may not understand each word) and explain the underlined 
terms in English.  Compare your explanation with a partner. 
 
(1) มอสโคว:์  แรงสั�นสะเทือนที�ตามมาของแผ่นดินไหวครั�งรุนแรงที�เขย่าเกาะสคาลิน 
ในพื�นที�เอเชียตะวันออกไกลของรัสเซียเมื�อวันอาทิตย์ได้ส่งผลให้มี บ้านเรือนเสียหาย 
หลายหลัง แต่เจ้าหน้าที�ระบุว่า ยังไม่มีรายงาน ผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด 
 

ทาง กระทรวงกิจการฉุกเฉินของรัสเซีย ระบุว่า แรงสั�นสะเทือนที�ตามมา 4 ครั�ง ที�มี 
ความรุนแรงระหว่าง 4 ถึง 4.5  ริคเตอร์ ได้เขย่าพื�นที�หลายเมือง ส่งผลให้บ้านเรือนกว่า 
390 หลังได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 

แรงสั�นสะเทือนครั�งนี�มีขึ�นเพียงหนึ�งวันหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวที�มีความรุนแรงระดับ 
7 ที�บริเวณตอนกลางของเกาะสคาลิน ส่งผลให้ผู้คนหลายคนได้รับบาดเจ็บและบ้านเรือน 
เสียหายกว่า 1 พันหลัง  ในขณะที�สถานีไฟฟ้าใหญ่บนเกาะได้รับความเสียหายอย่างหนัก 
และพื�นที�ส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าใช ้
 

เกาะสคาลิน อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองท่าวลาดิวอสต็อคของรัสเซียไป 525 
ไมล์  โดยแผ่นดินไหวเมื�อปี 1995 ที�มีความรุนแรงระดับ 7.5 เคยถล่มเมืองเนฟเตกรอสก์ 
ทางตอนเหนือของเกาะสคาลินลงราบเรียบ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2000 ราย 
 
(2)  อลเวงย่องเบามาเลย์เปิดหนีแต่ดันลืมรถ 
 

นักย่องเบารายนึงเผ่นพรวดหนีกลางคันโดยลืมเรื�องรถยนต์สําหรับขับหนี มีอันต้องเผ่น 
กลับมาอีกครั�งในไม่กี�นาทีให้หลังเพื�อขอกุญแจที�ดันลืมไว ้
 

ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ�นรายงานเมื�อวันพุธว่า  พอเจ้าของบ้านปฏิเสธที�จะคืนกุญแจให้ 
ชายคนนั�นก็ดึงป้ายทะเบียน พร้อมกับทุบกระจกเพื�อแกะป้ายเอกสารเสียภาษีรถยนต์ 
ออกมา 
 

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที�ตํารวจ วางแผนที�จะตามรอยหมอนี�โดยดูจากหมายเลข 
ที�แชสซีเครื�อง 

 
 
Activity 8 (Group Work) 
Work in groups of four. 
 

A. Each group member will assume a famous personality, preferably a talk host 
or hostess, a news anchor or a photojournalist. 

B. Form a circle with another group.  The members of each group will try to 
guess the personalities of the members of the other group.  The group whose 
members guessed the largest number of identities is the winner. 
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Activity 9 (Group Work) 
โชคชะตาราศี 
Work in groups of three.  You are a group of astrologers working for a weekly magazine. 
 

1. Read the horoscope below to get an idea about it in Thai. 
2. The instructor will assign three horoscope signs to each group.  Each group will 

then write the horoscope for those signs. (Use your imagination and have fun) 
3. The representative of each group will read its horoscope.  The horoscopes will be 

compared and the instructor will choose the winner. 
 

พยากรณ์ระหว่างวันที� 5 –11 สิงหาคม 2544 

ราศกีุมภ์ (๒๑ มกรา-๑๙ กุมภา) 

    การงาน    ดาวการงานเสื�อมกําลังลงบ้าง หมายถึงภาวะงานไม่ค่อยมั�นคงนัก ต้อง 
ควบคุมให้ดี โดยเฉพาะงานชิ�นที�หวังความก้าวหน้าไว้มาก ถ้ามีภาวะเสี�ยงที�ต้องหวังผล 
ช่วงนี�ดวงบอกว่าการเสี�ยงจะนําปัญหาที�เกี�ยวกับการพูด การเขียน หรือข้อตกลงระหว่าง 
กันมาให้ ต้องรอบคอบ การร่วมงานกับคนต่างชาติต่างถิ�นในช่วงนี�จะมีผลดีตอบแทน 

    การเงิน    ภาวะการเงินยังมั�นคงดีอยู่ แม้อาจต้องหมุนบ้าง แต่จะได้ผลดีในบั�นปลาย 
และมีสิทธิ�ทํารายได้ใหม่ ๆ ขึ�นมาอีก ถ้ามีเพศตรงข้ามมาสนับสนุนให้เริ�มกิจการใหม่ ๆ 
ในปักษแ์รกก็เป็นช่วงที�ดีรับไว้ได้ แต่ถ้าเป็นปักษ์หลังต้องคิดให้ดี เพราะอาจเกิดปัญหา 
ภายหลังได้ ส่วนใครที�มีปัญหาอยู่ ขอร้องญาติผู้ใหญ่ช่วยได ้

    ความรัก    ช่วงปักษ์แรกของเดือนเป็นภาวะอบอุ่นของครอบครัว และมีสิทธิ�จะได้ลาภ 
จากคู่ครอง แต่ในปักษ์หลังต้องระวังเรื�องอารมณ์ของคู่ครองให้ดี มีวี�แววว่าเขาจะ 
เจ้าอารมณ์ขึ�นมาได้  ใครที�มีคนรักอยู่แล้วอย่ามั�นใจนักว่าจะอยู่ตลอดไป ถ้าขาดความ 
อ่อนหวานก็อาจจะได้ยินข่าวร้าย คนที�โสดอยู่เดือนนี�ความรักจะมาสะกิดหัวใจ 

    ทั�วไป    ถ้าอยากได้อะไรใหม่ ๆ หรือได้ประสบการณ์หวือหวา กข็อเตือนว่าอย่าเลย 
อยู่เฉย ๆ นี�แหละประเสริฐกว่า เดือนนี�ห้ามทําอะไรที�เสี�ยง ๆ จะมีปัญหาตามมาแน่ 
เพื�อนใหม่จะนําลาภมาให้ จะตกลงอะไรกับหุ้นส่วนควรทําในปักษ์แรกจะดีกว่าปักษ์หลัง 
เดินทางเกี�ยวกับการเงินจะสําเร็จ ติดต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ผลดี อาจได้รับข่าว 
ร้ายเกี�ยวกับเพื�อนสนิท 
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Activity 1 
Listen to the radio announcement and answer the questions. 
 
 

 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
FM 104 MHz. AM 981 

KHz. 

 
ตารางออกอากาศประจําวันอาทิตย์ที� ๕ สิงหาคม พศ ๒๕๔๔ 
 

 เวลา  รายการ 
    
 05.00   บอกเล่าเช้านี�   
 06.00   ข่าวยามเช้า  
 07.00   ข่าวภาค7.00น.  
 08.00   ธรรมเทศนา/  
 09.00   ถ่ายทอดข่าว/สรรหามาฝาก  
 09.30   สาระเกษตร  
 10.00   ถ่ายทอดข่าว/ประถมสัมพันธ์  
 10.30   ราชทัณฑ์เมืองสามหมอก  
 11.00   ถ่ายทอดข่าว/เพื�อนเตือนเพื�อนเอดส์  
 12.00   ถ่ายทอดข่าว  
 13.00   ลูกทุ่งยามบ่าย  
 14.00   ถ่ายทอดข่าว/สุขภาพอนามัย  
 14.30  รายการภาษาไทยใหญ่  
 15.000  ถ่ายทอดข่าว/เพื�อน กศน.  
 15.30  พิราบน้อย  
 16.00  หมุนตามวัน  
 18.00  รอบบ้านล้านนา  
 19.00  ถ่ายทอดข่าว  
 20.30  ลิเกไทยใหญ ่  
 21.00  ถ่ายทอดข่าว/ถนนดนตรี  
 23..00  .. ปิดสถานี  

 

 
 

1. What is the name of the radio station? 
2. What topics will be introduced in the first three hours of programming? 
3. Does this radio station play music? 
4. What dialect is broadcast besides central Thai? 
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Activity 2 
Scan the article below and complete the statements that follow. 
 
การแบ่งประเภทของหนังสือมีวิธีแบ่งได้หลายอย่าง แต่เพื�อให้เห็นลักษณะการผลิตและ 

รูปเล่มได้เด่นชัด หนังสืออาจแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ วารสาร และ 

หนังสือเล่ม  วารสาร เป็นหนังสือที�มีชื�อหนังสือคงที� จัดพิมพ์ออกจําหน่ายจ่ายแจก 

ตามลําดับเรื�อยไป เช่น หนังสือที�พิมพ์ออกมาทุกวัน (รายวัน) จะมีชื�อหนังสือชื�อเดียวกัน 

ตลอด ได้แก่ สยามรัฐ ไทยรัฐ เดลินิวส์ หรือหนังสือที�พิมพ์ออกมาทุกสัปดาห์ 

(รายสัปดาห)์ ทุกสองสัปดาห์ (รายปักษ)์ ทุกเดือน (รายเดือน) หรือทุกระยะเวลาต่าง ๆ 

มีชื�อหนังสือเหมือนกัน เช่น สตรีสาร วิทยาจารย์ หลักไท หนังสือเหล่านี�เป็นวารสาร 

หนังสือประเภทวารสารยังอาจแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้เป็นหนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร  

 
 

คําถาม 

1.  หนังสืออาจแบ่งออกเป็น ___ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ___________________________ 

2.  หนังสือที�พิมพ์ออกมาทุกสองสัปดาห์ เรียกว่า ______________________________ 

3.  หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร จัดเป็นหนังสือประเภท  __________________________ 
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Activity 3 
Scan the television programs below and identify each category.  The first program is 
completed as an example.   
 
(1)  รายการก้าวทันโลก รายการโทรทัศน์ของ ททบ.5 รายการสารคดีจาก ซีเอ็นเอ็น 
รายงานความก้าวหน้าของโลก พาผู้ชมไปพบกับสิ�งแปลกๆใหม่ๆ ได้ความรู้และ 
ความบันเทงิควบคู่กัน ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 17.05-17.30 น.  
 
(2)  รายการ Oxygen รายการเพลงและดนตรี เสนอข่าวสารความเคลื�อนไหวของศิลปิน 
ทั�งไทยและสากล นําเสนอมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ล่าสุด ที�น่าสนใจ และมาแรง 
รวมทั�งความเป็นมาของงานในอัลบั�มใหม่ที�กําลังได้รับความนิยม ออกอากาศทุกวันศุกร์ 
เวลา 23.30 น. ทาง ITV  
 
(3)  รายการกาลิเลโอ รายการโทรทัศน์ประเภทเกมส์โชว์ เพื�อสาระ เสริมไหวพริบ ปฏิภาณ 
พร้อมความสนุกสนาน บันเทิง และตื�นเต้น ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 - 22.00 น. 
ทาง ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.  
 
(4)  รายการครัวสัญจร รายการโทรทัศน์ที�นําเสนอเรื�องราวการทําอาหาร ตําราและวิธีการทํา 
อาหาร ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 16.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  
 
(5)  ช่อง 9 การ์ตูน ออนไลน์ รายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก เสนอการ์ตูนที�ชื�นชอบ รวมไปถึง 
ข้อมูล ต่างๆเกี�ยวกับการ์ตูน แนะนําการ์ตนูใหม่ ข้อมูลของการ์ตูนที�กําลังฉายอยู่ในปัจจุบัน 
ทางช่อง 9 การ์ตูน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั�งแต่ เวลา 8.30 - 10.30 น.  
 
(6)  รายการดาราพาตลุย เสนอความบันเทิง เรื�องราวสนุกสนาน การท่องเที�ยว พร้อมสาระ 
ความรู้เกี�ยวกับเรื�องท่องเที�ยวทั�วไทย ออกอากาศทุกวันพุธ-ศุกร์ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เวลา 
11.00-11.30 น.  
 
(7)  รายการทีวีมีเดีย รายการจําหน่ายสินค้า ทางโทรทัศน์ เสนอสินค้า ราคา และโทรสั�งซื�อ 
สินค้าผ่านทางโทรศัพท์  
 
(8)  รายการทไวไลท์โชว์ วาไรตี� ทอล์ค โชว์ความยาว 3 ชั�วโมง 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-18.00 
 
(9)  ข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฟังข่าว ข่าวภาคเช้า ข่าวภาคเที�ยง ข่าวภาคคํ�าของวิทยุ 
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและคลื�นFM 92.5 MHz LIVE พร้อมผังรายการแนะนํารายการ 
ที�น่าสนใจ รายงานข่าวภาคเที�ยง และข่าวเศรษฐกิจจากสถานีวิทยโุทรทัศน์แห่ง 
ประเทศไทย ช่อง 11  
 
Example:  1. Documentary film from CNN. 
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