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ค าน า 
 

  แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ชุดท่ี 1 เร่ือง Reading Skills 
จดัท าข้ึนส าหรับนกัเรียนในการศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
เพื่อความเขา้ใจ ใชค้วบคู่กบัแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ชุดท่ี 2 
เร่ือง Marvels of Prachuap Khiri Khan วิชาภาษาองักฤษ3 อ33101 สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองตามศกัยภาพและความสามารถ  
ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน เนน้ใหน้กัเรียนมีความรู้พื้นฐาน เร่ืองทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ประกอบดว้ย 5 บทเรียน ดงัน้ี  

บทเรียนท่ี 1 เร่ือง การใชบ้ริบทเพื่อแนะความหมาย (Context Clues) 
บทเรียนท่ี 2 เร่ือง ค าสรรพนามท่ีใชอ้า้งถึงหรือบ่งถึง (Pronoun Reference) 
บทเรียนท่ี 3 เร่ือง หวัเร่ือง (Topic/ Title) 
บทเรียนท่ี 4 เร่ือง ใจความส าคญั (Main Idea)   

                                          รายละเอียด (Details/Supporting Details) 
บทเรียนท่ี 5 เร่ือง จุดประสงคข์องผูเ้ขียน (The Writer’s Purpose)     

   ซ่ึงแต่ละบทเรียนประกอบดว้ยค าช้ีแจงส าหรับครู ค าแนะน าการใชแ้บบฝึกเสริม
ทกัษะส าหรับครู ค าแนะน าการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะส าหรับนกัเรียน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
ใบความรู้ แบบฝึก แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน เฉลยแบบฝึก เฉลยแบบทดสอบ               
ก่อนเรียน-หลงัเรียน 

   หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ชุดท่ี 1 
เร่ือง Reading Skills เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับนกัเรียนและครูผูส้อน  

 
                                                                                                              ลดารัตน์  กิจคุณธรรม 
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1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจมีทั้งหมด 2 ชุด 
2. แบบฝึกเล่มน้ีคือชุดท่ี 1 เร่ือง Reading Skills 
3. ส่วนประกอบของแบบฝึกประกอบดว้ย 

3.1 จุดประสงค ์
3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน 
3.3 แบบฝึกท่ี 1 – 13 
3.5 แบบทดสอบหลงัเรียน 
3.6 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
3.7 เฉลยแบบฝึกท่ี 1 – 13 
3.8 เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

4. ควรศึกษาค าแนะน าการใชแ้บบฝึกก่อนจดักิจกรรมการเรียนรู้  
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ค าช้ีแจงส าหรับครู 
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เมือ่ครูผู้สอนได้น าแบบฝึกเสริมทกัษะไปใช้  ควรปฏบิัติดังนี ้
 

1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนกัเรียน เพื่อวดัความรู้พื้นฐานของแต่ละคน 
2. แนะน าวธีิใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
    เร่ือง Reading Skills เล่มน้ีใหน้กัเรียนเขา้ใจก่อนน าไปใช ้
3. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการอ่าน    

 ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ควบคู่กบัไปกบัแผนการจดัการเรียนรู้                                                                                                
4. หลงัจากนกัเรียนศึกษาเน้ือหาแลว้ ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกเพื่อประเมินความรู้                   
    แต่ละบทเรียน                        
5. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                       
    เพื่อความเขา้ใจ ครูควรดูแลใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
6. ใหน้กัเรียนตรวจสอบเฉลยทา้ยเล่ม เม่ือนกัเรียนท ากิจกรรมเสร็จแต่ละแบบฝึก                  
    เพื่อทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง                                                                                                                        
7. ทดสอบความรู้หลงัเรียน หลงัจากนกัเรียนท าแบบฝึกจบชุดแลว้ ดว้ยการท า  
    แบบทดสอบหลงัเรียน 
8. ใชเ้ป็นส่ือการสอนส าหรับครู 
9. ใชเ้ป็นแบบเรียนส าหรับนกัเรียนศึกษาเรียนรู้และซ่อมเสริมความรู้ของตนเอง   
    ทั้งในและนอกเวลาเรียน 
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะส าหรับครู 
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    ในการศึกษาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจชุดน้ี              
   เป็นการศึกษาดว้ยตนเอง ดงันั้นนกัเรียนควรปฏิบติัตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของแบบฝึกเสริมทกัษะ  
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ขอ้ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐาน 
    ของตนเองก่อนการฝึกจากแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

                เพื่อความเขา้ใจ 
       3. ศึกษาใบความรู้ ตวัอยา่ง ก่อนลงมือท าแบบฝึกแต่ละบทเรียน 

        4. ท าแบบฝึกท่ี 1 – 13 อยา่งรอบคอบและดว้ยความซ่ือสัตยต่์อตนเอง                   
                            ไม่ดูเฉลยก่อนท าแบบฝึก   
            5. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน จ านวน 20 ขอ้ อยา่งรอบคอบและ 
                            ดว้ยความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนท าแบบทดสอบ 
              6. ตรวจค าตอบจากเฉลย เปรียบเทียบคะแนนกบัการทดสอบก่อนเรียน 

                เพื่อรู้ความกา้วหนา้ในการเรียน  
7. เม่ือมีปัญหาหรือขอ้สงสัยเก่ียวกบัการท าแบบฝึก ใหป้รึกษาครูผูส้อน 
    ทนัที 

           
           

 
     

 

 

ค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะส าหรับนักเรียน 
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    เม่ือนกัเรียนไดศึ้กษาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจชุดน้ีจบแลว้   
  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีความสามารถดงัต่อไปน้ี 
                    1. นกัเรียนสามารถระบุความหมายของค าศพัทย์ากไดจ้ากค าหรือกลุ่มค า 

ก่อนหนา้และหลงัค าหรือวลีท่ีเราไม่ทราบความหมาย (Context Clues)    
โดยไม่ตอ้งเปิดพจนานุกรม 

                    2. นกัเรียนสามารถระบุค าสรรพนามท่ีใชอ้า้งถึงหรือบ่งถึง  
                        (Pronoun Reference) จากขอ้ความท่ีก าหนดได ้
                    3. นกัเรียนสามารถระบุหวัเร่ือง (Topic/ Title) จากบทอ่านท่ีก าหนดได ้

        4. นกัเรียนสามารถระบุใจความส าคญั (Main Idea) จากบทอ่านท่ีก าหนดได ้
        5. นกัเรียนสามารถระบุรายละเอียด (Details) จากบทอ่านท่ีก าหนดได ้
        6. นกัเรียนสามารถระบุจุดประสงคข์องผูเ้ขียน (The Writer’s Purpose) 
            จากบทอ่านท่ีก าหนดได ้
        7. นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์ 
            และใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
        8. นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจของตนเอง 

 

 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 
เร่ือง Reading Skills 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เร่ือง Reading Skills 

 
 

              Items 1-5 
 
Directions: Choose the closest meaning for the underlined word of each item. 
 
1. Jane was voluble while her sister, Marry, was quiet.  
                    a. angry b. unhappy 

c. cheerful d. talkative  
2. Joe loved the tranquility, the quietness, when he worked.  

a. noise b. quietness  
c. happiness d. joyfulness   

3. Tony was a meticulous worker, unlike Tom who was careless in his work.  
a. careful b. clumsy 
c. difficult  d. forgetful 

4. I love playing crossword puzzle so much; on the contrary, my friend despises it. 
a. enjoys b. hates    
c. likes d. loves  

5. The major points of your essay are clear to me; whereas, the details are still hazy.    
                        a. reasonable   b. valuable    

c. unclear    d. useful 
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              Items 6-10 
Directions: Read the passage given. Pronouns are underlined. Identify what/who 

they are referring to. 
                      

       A Simple Examination Problem 
 

  Some students find it is difficult to do examinations because they (6) do not    
  know how to begin with. This is not a difficult problem to solve, however. Here is  
  one way of doing it. Before you do anything, read the instructions carefully. Note  
  whether they (7) say, “Answer all the questions” or “Answer some of them.” (8) If  
  you only have to answer three out of five questions read through the paper and  
  choose those you think you can do. Then, check the time allowed and divide it (9) by  
  the number of questions you must answer. Make sure you do not spend too much  
  time on any one. If you do, you will not be able to finish it. (10) 

 
6. “They” refers to _________________. 

a. students b. examinations 
c. difficult problems d. simple problems   

7. “They” refers to _________________. 
a. the questions       
b. answering all the questions  
c. answering some of the questions       
d. the instructions for the examination 

8. “Them” refers to _________________. 
a. the answers b. the questions    
c. examinations d. the instructions 
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  9. “It” refers to _________________. 
a. the number of questions you have to do     
b. the questions given   
c. the time allowed       
d. the answers    

10. “It” refers to _________________. 
a. dividing the time allowed by the number of questions 
b. the number of questions you have to do   
c. the time allowed     
d. examination 
 

            Items 11-14  
Directions: Read the passage given and choose the best answer for each item.  
   
           What do you want to be when you’re older? My friend, John, wants to be a    
  doctor. He likes helping sick people. My friend, Nora, wants to be a lawyer. She will  
  have to go to school as many years as John will. I don’t know what I want to do when  
  I’m older. My mother is a foreman in a factory, and my father works in a drugstore.  
  They say, “Wait and see, son. You can decide later what your life’s work will be.” 

 
11. What is the topic of the passage?   

a. Future Career b. My Parents   
c. My Friends d. My School 
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12. What is the main idea of the passage? 
a. What do you want to be when you’re older.    
b. You can decide later what your life’s work will be. 
c. Nora have to go to school as many years as John will.   
d. The writer doesn’t know what he wants to do for his life’s work. 

13. What is his/her mother? 
a. She is a doctor. b. She is a lawyer. 
c. She is a foreman. d. She is a teacher.  

14. Where does his/her father work? 
a. He works in a hospital. b. He works in a drugstore. 
c. He works in a school. d. He works in a factory. 

 

             Items 15-17  
 
Directions: Read the passage given and choose the best answer for each item.  
    

The park is a pleasant place for everyone. Little kids like to play on  
the swings and slides. Older children can play little league baseball or other  
team sports at the larger parks. Teenagers often play volleyball in the sand.  
Adults enjoy taking walks, and some seniors like to sit on the park benches  
and feed the birds. 
 
15. What is the topic of the passage?   

a. Sports in the park b. Animals in the park  
c. Activities in the park d. Some people in the park 
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16. Which sentence from the paragraph expresses the main idea? 
a. Older children can play team sports at the larger parks. 
b. Little kids like to play on the swings and slides.   
c. Teenagers often play volleyball in the sand.    
d. The park is a pleasant place for everyone. 

17. Which statement is NOT true according to the passage?  
a. Adults like to sit on the park benches and feed the birds. 
b. Little kids like to play on the swings and slides.     
c. Older children can play little league baseball. 
d. Teenagers often play volleyball in the sand. 

 

           Items 18-20 
 
Directions: Read each of the following writing and decide what is the writer’s  
                    purpose. 
                      

What do you do with aluminum cans? Do you throw them in the 
trash, or do you recycle when you are finished with them? At the rate we 
are filling our landfills, we will not have anywhere else to put our trash.  
If you recycle, you will help the environment. The next time you throw 
away your Coke can, think about putting it in a recycling bin. Your effort 
will help to save your community.    

 
18.   a. To inform.       b. To entertain.    

c. To persuade.      d. To recommend. 
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   Autumn in this area has been especially dry. If you go into the woods,    

  remember the great danger of fires. If you can avoid it, do not even light a campfire.   
  Be more careful than usual. Only you can prevent forest fires. 
 
19.   a. To inform.       b. To entertain.        

c. To persuade.      d. To recommend. 
 
 
 

 
Lucy looked up from her book. The whole class was laughing at 

something. She turned around and ask Isabel what was so funny. Isabel 
tried to explain, but she couldn’t stop giggling. Everyone was looking at 
Lucy’s feet. Lucy glanced down at her feet and saw a red shoe on one 
foot and a brown shoe on the other foot. 

 
 
20.  a. To inform.         b. To entertain.       
  c. To persuade.        d. To recommend. 
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เร่ือง การใช้บริบทเพือ่แนะความหมาย 
(Context Clues) 

 
   บริบท (Context) หมายถึง ค าหรือกลุ่มค าก่อนหนา้และหลงัค าหรือวลี                                   

ท่ีเราไม่ทราบความหมายของค าหรือวลีนั้นๆ ซ่ึงจะมีตวัช้ีแนะ (Clues) ท่ีจะสามารถ                
ช่วยบอกความหมายหรือใหข้อ้มูลของค าศพัทย์าก เป็นแนวทางใหเ้ราเขา้ใจความหมาย
ของค าหรือวลีนั้นๆได ้

    การเดาความหมายของค าศพัทจ์ากบริบทมีวธีิการดงัน้ี 
1. Definition Clues 

             2. Comparison and Contrast Clues   
             3. Example Clues   
             4. Punctuation Clues 
             5. Restatement Clues 
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1. Definition Clues  

              เป็นการแสดงความหมายหรือใหค้  าจ  ากดัความของค าศพัทย์าก  โดยดูจาก          
ตวัช้ีแนะ (Clues) ในประโยคนั้น ตวัช้ีแนะ ดงักล่าวคือ 

 
is/are        คือ mean             หมายถึง 
define       หมายความวา่ is/are called   ถูกเรียกวา่ 
is known   ถูกเรียกวา่                 refer to          หมายถึง 

  
ตัวอย่างที ่1 

Circulate means to move around and return to the same place. 
Circulate เป็นศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย 
ตวัช้ีแนะ (Clues)    คือ  means 
ขอ้ความหลงั means คือ ความหมายของ Circulate 
สรุปว่า Circulate คอื to move around and return to the same place 
                                                   (การเคลือ่นทีไ่ปมาเป็นวงกลม) 
 

ตัวอย่างที ่2 
Pantomine is the form of acting in which no words are used. 
Pantomine เป็นศพัทท่ี์ไม่คุน้เคย 
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ is               
ขอ้ความหลงั is คือค าจ  ากดัความของค าวา่  Pantomine      
สรุปว่า Pantomine คอื the form of acting in which no words are used 

                            (ละครใบ้) 
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2. Comparison and Contrast Clues 
               เป็นการใชค้  าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายตรงขา้มกบัค าศพัทย์ากหรือวลี 
ท่ีเราไม่ทราบความหมาย โดยปกติมกัปรากฏอยู่  ในประโยคเดียวกนัหรือประโยค
ถดัไป ฉะนั้นหากสามารถเขา้ใจความหมาย  ท่ีขดัแยง้กนักช่็วยใหส้ามารถเขา้ใจ
ความหมายของค าหรือวลีนั้นได ้ตวัช้ีแนะ (Clues) ใหท้ราบความหมาย คือ 
    ตัวช้ีแนะ (Clues) ทีแ่สดงการเปรียบเทยีบ 
 

as เหมือนกบั  
as………..as 
like 
alike 
similar to 
resemble (v.) 
similarly (adv.)  ในท านองเดียวกนั 
likewise (adv.) 
correspondingly (adv.) 
in the same way (adv.)      
comparing เปรียบเทียบกบั 
comparing with 
as if ราวกบัวา่ 
as though     
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          ตัวช้ีแนะ (Clues) ทีแ่สดงการขดัแย้ง 

 
but แต่    
yet         
unlike ไม่เหมือน 
in contrast ในทางตรงขา้ม 
on the contrary    
on the other hands อยา่งไรกต็าม    
however  
nevertheless         
while  ในขณะท่ี 
whereas                       
comparing to เปรียบเทียบกบั  
comparing with     
although แมว้า่ 
though  
even though  
in spite of   
despite             
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ตัวอย่างที ่1 
 

An elephant is immense, comparing to a mouse.     
ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ immense    
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ comparing to 
ค าท่ีบอกความหมายแสดงการเปรียบเทียบ คือ mouse (หนู)                                      
เป็นสัตวข์นาดเลก็ (small) แต่ elephant (ชา้ง) เป็นสัตวข์นาดใหญ่   
สรุปว่า immense คอื not small / big ใหญ่ 

 
 
 
 
ตัวอย่างที ่2 
 

Ben drives a cheap car. In contrast, his wife drives an expensive one. 
ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ expensive 
ตวัช้ีแนะ(Clues) คือ In contrast 
ค าท่ีบอกความหมายตรงขา้ม คือ cheap 
Cheap มีความหมายวา่ ราคาถูก 
สรุปว่า expensive คอื  ราคาแพง 
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3. Example Clues   

                เป็นตวัช้ีแนะความหมายโดยการยกตวัอยา่งประกอบ  เพื่อบอกความหมาย
ของศพัทน์ั้น 
    ตัวช้ีแนะ (Clues)   ให้ทราบความหมาย คอื 

 
like เช่น 
such as    
for instance ตวัอยา่งเช่น 
for example  
e.g. (exempli gratia) 

 
 

 
ตัวอย่างที ่1 

There are three types of traveling; for example going by plane, going 
by car and going by boat. 
       

ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ traveling 
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ for example 
ตวัอยา่ง คือ going by plane, going by car and going by boat 
ตวัอยา่งท่ียกมาคือ การเดินทางโดยเคร่ืองบิน รถยนตแ์ละเรือ 
สรุปว่า traveling คอื การเดินทาง 
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ตัวอย่างที ่2 

Do you participate in one of the more popular avocations, such as 
jogging, tennis, or stamp collecting? 

 
ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ avocations        
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ such as            
ตวัอยา่ง คือ  jogging, tennis, or stamp collecting  
สรุปว่า avocations คอื งานอดิเรก  

 
 

 
 
4. Punctuation Clues  

              เป็นการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนเป็นตัวช้ีแนะ (Clues)     
 

dash ( - )     
colon ( : )     
comma ( , )   
semi – colon ( ; )        
parentheses ( ( ) )     
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ตัวอย่างที ่1 
 

We go to many places by different vehicles: cars, motorcycles, buses, 
trains, planes and ships. 

ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ vehicles 
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ colon ( : )     
ตวัอยา่ง คือ cars, motorcycles, buses, trains, planes and ships 
ตวัอยา่งท่ียกมา คือ รถยนต ์จกัรยานยนต ์รถเมล ์รถไฟ เคร่ืองบินและเรือ 
สรุปว่า vehicles คอื ยานพาหนะ 

 
 
 
ตัวอย่างที ่2 
 

These students are interested in studying the etymology, the origin  
              and history of words .  

ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ etymology 
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ comma ( , ) 
ความหมายของค าวา่ etymology จะอยูห่ลงัเคร่ืองหมาย dash ( , ) 
สรุปว่า etymology คอื ต้นก าเนิดหรือประวตัิความเป็นมาของค าต่างๆ 
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5. Restatement Clues  

                การเดาความหมายจากการกล่าวซ ้ าความหมายของค าศพัทน์ั้น โดยใชภ้าษา      
ท่ีง่ายข้ึนกล่าวซ ้ าภายในประโยคเดียวกนั แต่ใชถ้อ้ยค าท่ีต่างกนั 

           ตัวช้ีแนะ (Clues) และเคร่ืองหมายวรรคตอน คอื 
 

or หรือ    
in other words กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อ  
that is/ that is to say นัน่คือ    
เคร่ืองหมาย quotation marks “__________”   
เคร่ืองหมาย dash - 
เคร่ืองหมาย comma ,___________ 
เคร่ืองหมาย commas ,___________, 
เคร่ืองหมาย parentheses (___________)        

  
 
 
ตัวอย่างที ่1 
 

The student can reply, or answer, the teacher’s questions easily. 
ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ reply 
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ or     
ค ากล่าวซ ้ าความหมาย คือ answer 
สรุปว่า reply คอื answer (ตอบ) 
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ตัวอย่างที ่2 
 

Judy feeds, or gives food, to her pigs every day. 
ค าศพัทท่ี์ไม่ทราบความหมาย คือ feeds 
ตวัช้ีแนะ (Clues) คือ or     
ค ากล่าวซ ้ าความหมาย คือ gives food 
สรุปว่า feeds คอื gives food (ให้อาหาร) 
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เร่ือง Definition Clues 
 

Directions: Write the meaning for the underlined word by using the context clue 
to guess it. 

  1. An animal that gives milk to its babies is called a mammal. 
      A mammal means________________________________. 
  2. To make a mistake means to do something wrong. 
      To make a mistake means _________________________. 
  3. Character is an actor or actress in the movie. 
      Character means _________________________________. 
  4. Children from ages thirteen to nineteen are teenagers. 
      Teenagers means ________________________________.   
  5. A garage is the place for keeping a car. 
      A garage means _________________________________. 
  6. An aquarium is a glass tank for fish living. 
      An aquarium means ______________________________. 
  7. The dictionary states that homicide means the killing of a human being. 
      Homicide means _________________________________. 
  8. Half-baked refers to a foolish idea or stupid person. 
      Half-baked means _______________________________.   
  9. I’m eating in the canteen of the school. It is a small building where we can buy  
      some food and eat here.                                                                                                           
      Canteen means ______________. 
10. The pantry is a small room near the kitchen where food is kept. 
      Pantry means _________________________________.    
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  เร่ือง Comparison and Contrast Clues 
 
Directions: Choose the best meaning for the underlined word by using the context 

clue to guess it. 
 
  1. Today, some superstars are famous, but a few years later they will be unknown.         

a. famous b. popular    
c. well-known d. not well-known                                                    

  2. The eagle is very big. In contrast, the hummingbird is tiny. 
a. very small b. very large  
c. very fat d. very big    

  3. Milk and vegetable are useful but beer and whisky are useless. 
        a. delicious b. bitter   

c. good d. bad 
  4. I am usually industrious, but today I am too lazy to work. 
        a. diligent b. foolish    

c. helpful d. clever   
  5. Plants grow well when there is sufficient rain, but they will die if there is not  
      enough rain.  

a. comfortable b. beautiful    
c. enjoyable d. enough 

       6. Today, Elton is a prominent rock star, but only a few years ago he was unknown.          
a. well-known b. attractive     
c. handsome d. lovely  
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    7. He writes to her constantly: however, she rarely answers his letter.                             
a. hardly b. often     
c. rarely d. never                                                          

  8. They were happy but I was depressed.  
a. sad b. funny   
 c. honest d. serious   

  9.  Some animals are alone, whereas others are gregarious. 
         a. calm  b. noisy    

c. social d. gentle 
10. Most of the students think that English is easy, but some students think it is  
      arduous.  

a. funny b. serious    
c. exciting d. difficult  
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เร่ือง Example Clues 
แบบฝึกท่ี 3 เร่ือง Example Clues 

Directions: Choose the best meaning for the underlined word by using the context 
clue to guess it. 

1. The former president of our society wore such casual clothes as shirts without  
     ties, shoes without socks, and trousers without a belt.  

a. polite b. special     
c. classic d. informal    

2. After serious flooding in the northeast of Thailand, fatal diseases; such as, malaria,  
    hepatitis and cholera, are often widespread, killing a large number of people.                   

a. ill b. dead              
c. fearful d. harmful              

3. She is very touchy. For example, she usually gets angry when her teacher makes  
    comments on her work.  

a. gets angry easily   b. gets excited easily  
c. gets confuses easily d. gets interested easily 

4. People have different careers; for example, businessmen, engineers, policemen   
    and teachers.  

a. occupations b. positions  
c. licenses d. works  

  5. In many parts of the world, cereals e.g. wheat, barley, rye and corn are a basic     
      part of people’s diets.  

a. dinner b. water     
c. food d. grain 
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  6. The room was littered, such as water, broken glasses, cigarette butts and other    
      forms of rubbish.  

a. big b. calm    
c. clean d. dirty 

  7. Green vegetables has a lot of nutrients, such as; vitamin A, vitamin B,                         
      vitamin C and calcium.  

a. usefulness  b. danger 
c. flavor d. harm                                             

  8. Many forest animals are not often seen. Some are very timid; for example,                      
      they don’t let any other animals or people see their faces.  

a. shy b. kind   
 c. fierce d. dangerous 

  9. Students are not allowed to bring their property such as golden ring and  
      necklace to school.  

a. accessories b. belongings   
c. jewelry d. clothes                                              

10. Jessica is a wealthy woman. For example, she has a lot of money in the bank.  
      She has ten farms, three houses and five cars.  

a. crazy b. kind    
c. rich d. poor 
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 เร่ือง Punctuation Clues 

Directions: Write the meaning for the underlined word by using the context clue to guess it. 
Example: The room was filthy (very dirty). It littered with paper, broken glasses, cigarette butts 
                   and other forms of rubbish.    
                   Filthy means very dirty. 

  1. They love those kittens, young cats, because they are lovely. 
        Kittens mean_____________________________________________________. 
   2. The secretary picked up the cup and sipped – she drank slowly. 
        Sipped means____________________________________________________. 
   3. Mr. Harrington requested his companies, his friends, to follow the man  who stole his shoes. 
        Companies mean__________________________________________________. 
   4. My brother is a surgeon, a doctor, in a hospital. 
       Surgeon means___________________________________________________. 
   5. Many people saw a blue whale – the biggest animal that lives in the sea. 
       Blue whale means _________________________________________________. 
   6. Cows are herbivorous- animals that eats only plants.  
       Herbivorous means ________________________________________________. 
   7. There was a lot of furor – many complaints- about the traffic jam. 
        Furor means _____________________________________________________. 
   8. We are fostering – supporting- good idea in young people. 
        Fostering means __________________________________________________. 

9. He is standing on the porch- a door way or entrance to a building.    
     Porch means _____________________________________________________.                            

 10. We stopped at an inn, a small hotel, by the way back home. 
        Inn means _______________________________________________________.                            
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เร่ือง Restatement Clues 
  แบบฝึกท่ี 5 เร่ือง Restatement Clues 

Directions: Write the best meaning for the underlined word by using the context clue. 
Example: Children meandered, or ran, along the river bank all afternoon. 
                  Meandered means ran. 
  1. She has good methods, or techniques, to cook food. 
      Methods mean ____________________________________________________. 
  2. Children like to hop. In other words, they like to jump, when they play. 
      Hop means _______________________________________________________. 
  3. The teacher always gives many quizzes - small tests. 
      Quizzes mean _____________________________________________________. 
  4. Many students ignore homework, that is, they don’t care about it at all. 
      Ignore means _____________________________________________________. 
  5. My father said that I was an idle boy, in other words, he said I was lazy. 
      Idle means _______________________________________________________. 
  6. You can take an escalator, or a moving staircase, to go down to the platform. 
       Escalator means __________________________________________________. 
  7. Newspaper headlines often show the bias, or feeling, of the writer about the news story.       

Bias means______________________________________________________. 
  8. The race cars were so rapid–or fast–that they passed in a blur.  
       Rapid means_____________________________________________________. 
  9. Martin knew he could accomplish, or do, whatever he set his mind to. 
      Accomplish means________________________________________________. 
10. The field trip to the poultry farm–with its chickens, turkeys, and ducks–was fun. 
      Poultry means_____________________________________________________. 
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เร่ือง ค าสรรพนามที่ใช้อ้างถงึหรือบ่งถงึ 
(Pronoun Reference) 

 ใบความรู้ 

   ค าสรรพนามท่ีใชอ้า้งถึงหรือบ่งถึง (Pronoun Reference) คือ ค าสรรพนาม 
ท่ีใชแ้ทนคน  สัตว ์หรือ ส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้  หรือ ก าลงัจะกล่าวต่อไป  เพื่อหลีกเล่ียง               
การใชค้  าหรือกลุ่มค าเดิมซ ้ า  ค าเหล่าน้ีเป็นสัญญาณใหผู้อ่้านทราบความสัมพนัธ์  หรือ
ความต่อเน่ืองของส่ิงท่ีอ่าน เช่น 
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1. Personal Pronoun  
             1.1  Subject ไดแ้ก่ I, You, We, They, He, She, It 
             1.2  Object ไดแ้ก่ me, you, us, them, him, her, it 
             1.3  Adjective pronoun ไดแ้ก่ my, your, our, their, his, her, its 
             1.4  Reflexive pronoun ไดแ้ก่ myself, yourself, yourselves, ourselves,  
                    themselves, himself, herself, itself 
 
       ตัวอย่างที ่1 
 

        Running is not a new sport. People were doing it hundred of years ago.    
(ทณุ  เตียวรัตนกลุ, 2549 : 246) 

 
                    ในท่ีน้ี it ใชแ้ทน หรือ อา้งถึง running 
 

 
       ตัวอย่างที ่2 
 

         If you go to Central Park, you will see joggers, dogs, and bicyclists.  
They are all parts of life in the park. (ทณุ เตียวรัตนกลุ, 2549 : 247) 

 
ในท่ีน้ี They ใชแ้ทน หรือ อา้งถึง joggers, dogs, and bicyclists. 
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                 ค าสรรพนาม  it นอกจากจะใชแ้ทนส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้  ยงัอาจใชแ้ทนขอ้ความ
ไดท้ั้งขอ้ความหรือสถานการณ์ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งหมด  เช่น วนิยัเล่าเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด
ใหพ้ินิจฟัง พินิจอาจบอกวา่ It was a very good story. 
                 It ในท่ีน้ีใชอ้า้งถึงเร่ืองท่ีเล่ามาแลว้ทั้งเร่ือง  (story) แมผู้อ่้านจะเห็นประโยค
เพียงประโยคเดียว กส็ามารถเดาเหตุการณ์ไดว้า่มีเร่ืองท่ีสืบเน่ืองกนัมา  
 

2. Demonstrative Pronouns  
        คือ ค าสรรพนามท่ีช้ีเฉพาะ ไดแ้ก่ this, that, these, those, one, ones เช่น 
 
 

        ตัวอย่างที ่1 
 

         The Boston race is called the Boston Marathon. This is one of the oldest    
           races in the United States. (ทณุ เตียวรัตนกลุ, 2549 : 247) 

   
ในท่ีน้ี This ใชแ้ทน หรือ อา้งถึง the Boston Marathon 

         
        ตัวอย่างที ่2 
 
                     A: Which camera do you prefer? 
                     B: The white one. (ทณุ  เตียวรัตนกลุ, 2549 : 246) 

 
ในท่ีน้ี one ใชแ้ทน หรือ อา้งถึง camera 
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เร่ือง ค าสรรพนามที่ใช้อ้างถงึหรือบ่งถงึ (Pronoun Reference) 

 
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.  
                    Identify what/who they are referring to. 

 

All big town have parks. These (1) are big gardens with a lot of paths. People 
go there to walk, to look at the flowers and to breathe the clean air. When people want 
a quiet walk, they (2) know where to go. But young people like to do more exciting 
things. They (3) like to climb trees and cliffs. They like to make model aeroplanes and 
fly them. (4) They (5) like to have races on roller-skates. 

 

        (ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 24) 
 

1.     a. flowers b. gardens 
c. things d. parks  

2.                     a. aeroplanes b. people 
c. cliffs d. trees 

3.                     a. races b. roller-skates 
c. young people d. exciting things 

4.                     a. model aeroplanes b. exciting things  
c. young people d. clean air 

5.                     a. exciting things  b. roller-skates    
c. young people d. clean air 
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เร่ือง ค าสรรพนามที่ใช้อ้างถงึหรือบ่งถงึ (Pronoun Reference) 
 
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.  
                    Identify what/who they are referring to. 
 

Elephants are kind animals. When one of them (1) has hurt itself and cannot pull 
itself on to its feet, the other elephants lift it up and help it (2) to walk.  
         Some people say that elephants have very good memories. They (3) say that   
they (4) always remember people who are kind or cruel to them. (5) 
 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 23) 
 

   1.                     a. some people b. elephants  
c. animals d. feet 

2.                     a. feet b. kind animals 
c. the other elephants d. one of the elephants 

3.                     a. Some people b. Kind animals  
c. Good memories d. One of the elephants 

4.                     a. the other elephants b. kind animals 
c. elephants d. some people 

5.                     a. one of the elephants b. good memories  
c. kind animals  d. elephants   
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เร่ือง ค าสรรพนามที่ใช้อ้างถงึหรือบ่งถงึ (Pronoun Reference) 
 
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.  
                    Identify what/who they are referring to. 
 

 Mary Simms and Jim Fuller went jogging in Central Park last Saturday.                  
They (1) ran into a problem: a large white dog. It (2) ran after them (3) and tried to 
bite their legs. 

 They (4) were scared and did not know what to do. Mary took a big stick and 
tried to hit it. (5) She (6) wanted to scare it (7) away. But the dog just barks at her. (8)  

 Then Jim threw a large rock at the animal. It (9) hit the dog on the head.  
The dog’s owner was very angry. “Stop hurting my dog!” she (10) shouted.  
“It (11) will not hurt you. It is just a puppy.” 

 Then she (12) took a large stick and tried to hit Mary and Jim. 
 Just then, a park police came along the path. He (13) saw them (14) fighting. 

“This (15) is terrible!” he said.  “Stop fighting!” 

 

(ทณุ  เตียวรัตนกลุ, 2549 : 247) 
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1. “They” refers to __________________. 

a. Mary Simms and Jim Fuller b. a large white dog 
c. Central Park d. their legs 

2. “It” refers to __________________. 
a. Mary b. the dog  
c. a big stick d. a large white dog 

3. “Them” refers to __________________. 
a. Mary Simms and Jim Fuller b. large rock 
c. a big stick d. a problem 

4. “They” refers to __________________. 
a. Mary Simms and Jim Fuller b. a large white dog 
c. a big stick     d. a problem 

5. “It” refers to __________________. 
a. their legs b. a problem    
c. a big stick d. a large white dog 

6. “She” refers to __________________. 
a. the answers b. Mary Simms    
c. examinations d. the instructions 

7. “It” refers to __________________. 
a. a big stick b. Central Park 
c. last Saturday d. a large white dog   

8. “Her” refers to __________________. 
a. the dog’s owner b. Mary Simms    
c. Jim Fuller  d. a puppy  
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  9. “It” refers to __________________. 

a. the animal b. a big stick 
c. a large rock  d. the dog’s head                                                

10. “She” refers to __________________. 
a. Jim Fuller  b. Mary Simms   
c. a large rock d. the dog’s owner 

11. “It” refers to __________________. 
a. a big stick b. a large rock  
c. the dog’s head  d. a large white dog   

12. “She” refers to __________________. 
a. the dog’s owner b. Mary Simms  
c. a big stick d. Jim Fuller                                                      

13. “He” refers to __________________. 
a. the dog’s owner b. a park police  
c. a large rock  d. Mary Simms                              

14. “Them” refers to __________________. 
a. Mary and Jim b. a large rock and a large stick 
c. a large stick, Mary and Jim d. the dog’s owner, Mary and Jim                  

15. “This” refers to __________________. 
a. the fighting of the dog’s owner and a park police 
b. the fighting of the dog’s owner, Mary and Jim 
c. the fighting of a puppy, Mary and Jim      
b. the fighting of Mary and Jim 
 
 



 
 

 

34 
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เร่ือง หัวเร่ือง (Topic/ Title) 
ใบความรู้ 

    หวัเร่ือง (Topic/Title) คือ ส่ิงท่ีเป็นประเดน็รวม อาจเป็นค านามหรือ                      
กลุ่มค านาม วลีสั้นๆมีความหมายครอบคลุมเร่ืองราวทั้งหมดของขอ้ความ ความหมาย   
ไม่ควรกวา้งหรือแคบเกินไป การคน้หาหวัเร่ืองกระท าไดโ้ดยตั้งค  าถามวา่เร่ืองท่ีอ่าน
เก่ียวกบัอะไร  

 
ตัวอย่างที ่1       

Italian, French, English, Spanish, German 
Topic: Languages 
จากรายการขา้งตน้ ลว้นแต่เป็นภาษาทั้งส้ิน 
 

ตัวอย่างที ่2      
Easter, Halloween, Thanksgiving, Christmas, July fourth 
Topic: American Holidays 
จากรายการขา้งตน้ ลว้นแต่เป็นวนัหยดุของชาวอเมริกนัทั้งส้ิน  
 

ตัวอย่างที3่       
drums, flutes, trumpets, saxophones, piano 
Topic: Musical Instruments 
จากรายการขา้งตน้ ลว้นแต่เป็นเคร่ืองดนตรีทั้งส้ิน 
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ตัวอย่างที ่4   
 

Have you even seen children in costumes and masks ringing doorbells and 
crying out, “Trick or Treat?” This is a very common sight every year on October 31. 
The children are celebrating Halloween. On this holiday, children dress up as witches, 
ghosts, goblins, and other characters. They ring doorbells and ask for a piece of candy 
or some bubble gum or even a few pennies. If they do not receive a treat, they may 
play a trick on the person or on the house. 

 

 (ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 40) 
 

Topic: Celebrating Halloween 
  บทอ่านน้ีกล่าวถึงกิจกรรมของเดก็ท่ีไดก้ระท าเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล 

Halloween ดงันั้น หวัเร่ืองของขอ้ความจึงไดแ้ก่ Celebrating Halloween 
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เร่ือง หัวเร่ือง (Topic/ Title) 
 แบบฝึกท่ี 9 เร่ือง หวัเร่ือง (Topic/ Title) 

Directions: Match each group of words in Column A with the topic in Column B.  
 

Column A Column B 
a. daisies, tulips, daffodils, pansies,  

      sunflowers 
b. Brazil, China, France, Korea,  
    England 
c. can, bag, box, basket, bottle                              
d. beef, pork, ham, hot dog, chicken                        
e. baseball, soccer, football,  
    volleyball, table tennis        
f. nurse, doctor, lawyer, teacher,  
   secretary  

 g. pop, rock, country, classical, jazz                                                            
 h. mouse, monitor, speakers, software,  
   keyboard 

 i. doll, yo-yo, ball, top, robot    
 j. dress, socks, skirt, hat, blouse                                                                                        
 

 
__________  1. Occupations 

__________  2. Sports 

__________  3. Containers  

__________  4. Computer Equipments  

__________  5. Kinds of Music  

__________  6. Meats  

__________  7. Clothes 

__________  8. Kinds of Flowers 

__________  9. Countries 

__________10. Toys 
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เร่ือง หัวเร่ือง (Topic/ Title) 
แบบฝึกท่ี 10 เร่ือง หวัเร่ือง (Topic/ Title) 

 
Directions: Read the following passage of each item and decide which choice is  
                     the best topic or title. 
 

 
The kiwi lives only in New Zealand. It is a very strange bird because it cannot 

fly. The kiwi is the same size as a chicken. It has no wings or tail. It does not have any 
feathers like other birds. It has hair on its body. Each foot has four toes. Its mouth is 
very long.   

 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ, 2552 : 219) 
         
 
  1.                  a. New Zealand 

           b. A Strange Bird 
                       c. The Kiwi, Like a Chicken       
                       d. The Kiwi, a Strange New Zealand Bird 
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 Mexico City is a popular place for tourists. Every year thousands of people go 

to Mexico City. They visit the old and beautiful buildings in this city. In the museums 
they learn about the history of Mexico. And in the restaurants, they enjoy the spicy and 
delicious Mexican food. 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ, 2552 : 218) 

 
   
2.              a. Mexico City b. Mexican Food   

c. The History of Mexico d. Beautiful Buildings in Mexico
   

 
In the United States orange juice is one of the most popular cold drink. Most of 

the oranges for juice grow in Florida. In many homes around the country, orange juice 
is always served at breakfast time. It is also a favorite snack at any time of the day. 
When there is bad weather in Florida the whole country knows about it. Bad weather 
in Florida means fewer oranges. And that means more expensive orange juice! 

 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 39) 
  
 3.              a. Bottled Orange Juice            

b. Bad Weather in Florida                      
c. Cold Drinks in the United States  
d. Orange Juice in the United States 
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It is easy to make a good cup of tea. Just follow these steps. First, boil some 

water. Next, put some hot water in the tea pot to warm it. Pour the water out of the pot 
and put in some tea leaves. You will need one teaspoon of tea leaves for each cup of 
tea you want. Then pour the boiling water into the teapot. Cover the pot and wait for a 
few minutes. Now the tea is ready to drink. 

 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 38) 
 
  4.              a. How to Make Good Tea b. How Much Tea to Use 
  c. How to Boil Water d. A Good Cup of Tea 
 

Large forests are important to us in many ways. They give us wood for 
building and heating. They are a home for many kinds of plants and animals. And for 
many city people, forests are a place to go for a vacation. People can learn about nature 
there. They can breathe fresh air and sleep in a quiet place. But   there is one more 
reason why forests are important for everyone. The leaves on the trees in a forest help 
clean the air. Dirty air is a problem in many parts of the world. Without our forests this 
problem might be much worse. 

 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 38) 

 
  5.              a. Large Forests  

b. The Importance of Forests 
c. Taking Vacations in Forests            
d. Kinds of Plants and Animals in Forests 
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It is very important to use water carefully.  Here are some ways you can use 

less water. First, you should be sure you turn off the faucet tightly. They should not 
drip in the bathroom or kitchen sink.  Second, you should not keep the water on for a 
long time. You should turn it off while you are doing something else. It should be off 
while you are shaving or brushing your teeth. It should also be off while you are 
washing the dishes. Finally, in the summer you should water your garden in the 
evening. That way you will not lose a lot of water. During the day the sun dries up the 
earth too quickly. 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 41) 
 

 
  6.                   a. How to Shave and Brush Your Teeth   

b. How to Turn off the Faucets    
c. Ways to Wash the Dishes       
d. Ways to Use Less Water   

 
 The first people to grow coffee beans lived in the Middle East. The Persians, 

Arabs and Turks were drinking coffee many hundreds of years ago. Then, in the 
1600s, European learned about coffee. They quickly learned to like it. Soon there were 
coffee houses in many European cities. Europeans took coffee with them when they 
traveled to new countries. That is how people in other parts of the world learned about 
coffee. Now coffee is very popular in North and South America, in Africa and in parts 
of Asia.   

(ทณุ  เตียวรัตนกลุ, 2549 : 254) 
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  7.              a. Popular Drinks b. The History of Coffee 

c. European Coffee House d. Countries Drinking Coffee 
  
 
The evening news on television is very popular with many Americans. They 

like to find out what is happening in the world. On television they can see real people 
and places. They believe it is easier than reading the newspaper. Many people think 
television makes the news seem more real. They also think the news on television is 
more interesting. The television news reporters sometimes tell funny stories and even 
jokes. This makes the news about wars and crime seem less terrible. 

 (ทณุ  เตียวรัตนกลุ, 2549 : 253) 
 
8.                    a. Why News Programs Have Funny Stories       

b. What Americans Can See on Television 
c. Why Americans Like Television News          
d. What is Happening in the World 

 
   
In the United States there are two kinds of television stations. One kind is 

commercial. About 841 of the television stations in the United States are commercial 
stations. These stations are business. They show ads to make money. The other kind of 
television station is public. These stations do not show any ads. They get some money 
from the government. They also get money from the people who watch public stations.   

(ทณุ  เตียวรัตนกลุ, 2549 : 253) 
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  9. a. Television in the United States  

b. Public Television Stations in the United States 
c. Commercial Television Stations in the United States 
d. The Two Kinds of Television Stations in the United States 
 
 

          All around the world, large cities have the same problem. That problem is air  
pollution. Bangkok has very bad air. The air is dirty and very unhealthy. Cars are one  
reason for the dirty air. Many Thais now own their own cars and drive in the city.  
          The factories in the area also cause air pollution. These factories put a lot of  
smoke into the air. It is not easy to clean up the air in a large city. The government  
has to make laws and everyone has to help. 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ, 2552 : 219) 
 

 
 
10.              a. How Cars Cause Air Pollution   b. Factories in Bangkok  

c. Bangkok’s Air Pollution d. Air Pollution  
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เร่ือง ใจความส าคญั (Main Idea) 
 
    ใจความส าคญั (Main Idea) คือ แก่นของเร่ือง เป็นส่วนท่ีสรุปใจความส าคญั

ของขอ้ความ บทความหรือยอ่หนา้นั้นๆ เป็นส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือใหผู้อ่้านทราบวา่
ผูเ้ขียนจะเสนอส่ิงใด ถา้เป็นประโยคในบทอ่านอาจเรียกวา่ topic sentence  
ซ่ึงมกัจะปรากฏอยูท่ี่ประโยคแรกหรือประโยคสุดทา้ยของบทอ่าน แต่กไ็ม่เสมอไป                 
บางบทอ่านอาจจะอยูส่่วนกลางของเน้ือเร่ืองหรือผูอ่้านตอ้งสรุปหาเองกเ็ป็นได้                   
แต่จะตอ้งสรุปสาระส าคญัใหค้รอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด เช่นเก่ียวกบัเร่ืองอะไร บุคคลใด 
สถานท่ีใด หรือสภาพการณ์อะไร 
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เร่ือง รายละเอยีด (Details/ Supporting Details) 
ใบความรู้ เร่ือง รายละเอียด (Details/ Supporting Details) 

    รายละเอียด (Details/ Supporting Details) คือ ขอ้ความท่ีมาขยายใจความหลกั
จะอยูใ่นรูปของการยกตวัอยา่ง การอธิบาย การขยายความ การใหเ้หตุผล                             
การเปรียบเทียบ เป็นตน้ เพื่อจุดประสงค ์3 ประการ คือ 

1. ท าใหใ้จความส าคญัถูกตอ้งและแน่ชดัยิง่ข้ึน 
2. ช่วยบรรยายหรือขยายความคิดหลกัใหก้วา้งออกไป 

            3. ใหค้วามกระจ่างหรืออธิบายใจความส าคญัอยา่งชดัเจน 
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Details 

 
 
ตัวอย่าง 
 

         Cats and dogs are both popular pets. But cats are nicer pets in some ways.  
First, cats are cleaner. They stay very clean and they do not make the house dirty. Cats 
are also quieter than dogs. They usually do not make a lot of noise. Cats are safer, too. 
Dogs sometimes bite people, but cats almost never do. And finally, cats are easier to 
take care of. You do not have to spend much time with a cat. In fact, many cats prefer 
to be alone. 

 
(ไกรคุง อนคัฆกลุ, 2552 : 223) 

 
ประโยคท่ีขีดเส้นใต ้คือ ใจความส าคญั (Main Idea) ของบทอ่านน้ี  

และประโยคต่อมาอีก 4 ประโยคเป็นรายละเอียด (Details) ซ่ึงสามารถน ามาเขียน 
Diagram ไดด้งัน้ี 
 

Main Idea                  Cats are nicer than dogs in some ways.  
 

 Cats are cleaner.    
 

 Cats are also quieter than dogs.   
 

 Cats are safer.   
 

 Cats are easier to take care of.   
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เร่ือง ใจความส าคญั (Main Idea, รายละเอยีด (Details/Supporting Details) 
 
Directions: Read each paragraph carefully. And choose the best answer to the   
                    questions that follow.  
 

  Jane is the best student in the class. Her written work is excellent. She has had  
 several poems published in the school magazine. Not only does she do well in     
English, but her work in math is also excellent. 
 

(สุรเดช  นิธิสุนทร, ม.ป.ป. : 149) 
 
  1. What is the main idea of the paragraph? 

a. Jane does as well in math.  
b. Jane does as well in English. 
c. Jane’s written work is excellent.  
d. Jane is the best student in the class. 

 
 At six o’clock in the morning it began to rain. The rain continued through the 

day. At times the rainfall was so heavy that it was impossible to walk in the street. 
Moreover, there was a strong wind which blew down several trees. It was the first 
hurricane of the season. 

 

(สุรเดช  นิธิสุนทร, ม.ป.ป. : 149) 
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  2. What is the main idea of the paragraph? 
a. The rainfall was so heavy. 
b. It was the first hurricane of the season. 
c. It began to rain at six o’clock in the morning. 
d. There was a strong wind which blew down several trees. 
 

Horror movies are not as good as they used to be. In the old days, make-up 
experts spent half a day getting an actor to play Frankenstein or the Wolf Man. In the 
recent science picture all the monsters were wearing cheap rubber masks.  

 

(กลุยา  คมัภิรานนท ์และดวงฤดี  กาญจนพนัธ์, ม.ป.ป. : 301) 
 

  3. What is the main idea of this passage? 
a. Experts in the old days enjoy making up actors. 
b. Horror movies were not well prepared in the past. 
c. A rubber mask was used when one played Frankenstein. 
d. Horror movies were better in the past than they are nowadays. 

 
Bicycles are very popular today in many countries. Many people use bicycles 

for exercise. But exercise is only one of the reasons why bicycles are popular.                 
Another reason is money. Bicycles are not expensive to buy. They do not need gas to 
make them go. They also are easy and cheap to fix. In cities, many people like bicycles 
better than cars. With a bicycle, they never have to wait in traffic. They also do not 
have to find a place to park. And finally, bicycles do not cause any pollution! 

 

(ทณุ  เตียวรัตนกลุ, 2549 : 256) 
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  4. What is the main idea of this paragraph?   

a. Bicycles are popular today for many reasons. 
b. Bicycles do not cause pollution. 
c. Bicycles are popular in cities. 
d. Bicycles are better than cars. 

 
Dried food take up less room and weigh less than the same food packed in cans 

or frozen and they do not need to be stored in special conditions. For these reasons 
they are valuable to climbers, explorers and soldiers in battle, who have little storage 
space. They are also popular with house-wives because it takes so little time to cook 
them. Usually it is just a case of replace the dried-out moisture with boiling water.  

 

(กลุยา  คมัภิรานนท ์และดวงฤดี  กาญจนพนัธ์, ม.ป.ป. : 301) 
  5. What is the main idea of this passage? 

a. The advantages of canned, frozen and dried foods. 
b. The general convenience of dried foods. 
c. Why house-wives like dried foods. 
d. Why travelers use dried foods. 

  
           Have you ever seen someone on the beach with a sunburn? A sunburn can be 
quite painful. If the burn is really bad, the skin might blister and peel. Sunburn is 
caused by the sun’s powerful ultraviolet (UV) rays. Wearing sunscreen can shield your 
skin from those damaging rays.     

 

(Lilja  Maria, n.d. : 3) 
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  6. What is the main idea of this paragraph? 

a. It gets hot at the beach. b. Sunburn can cause fever.                    
c. Sunscreen makes skin peel. d. Ultraviolet rays cause sunburn. 
 

 Ocean, lakes, and rivers all over the world are becoming polluted with garbage 
and dangerous chemicals. Factories contribute to the problem because they rely on the 
rivers for the disposing of wastes. Oil and other chemicals can kill fish and make bad 
drinking. Since people are dependent on water, they should be involved in finding a 
solution to this problem. Everyone agree that water pollution is a serious problem 
today.    

 

(สุรเดช  นิธิสุนทร, ม.ป.ป. : 143) 
 

  7. What is the main idea of this paragraph? 
a. People are dependent on water.  
b. Water pollution is a serious problem today.                                              
c. Factories contribute to the pollution problem.                                                                  
d. Oil and other chemicals can kill fish and make bad drinking.                                                                                          

 
  Computers are in the daily life of almost everyone. Many people encounter 

computers at work where for example, computers help secretaries type letters, help 
accountants keep records of finances, and help engineers solve difficult problems. 
Students use computers to help them with their studies. And family use them to play 
video games. Some people even use computers to control the heating, cooling in their 
home.   

(วนิยั  รัตนเชษฐากลุ, ม.ป.ป. : 669) 
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  8. What is the main idea of the paragraph? 

a. Be careful to use computers for your daily life. 
b. Computers have been developed for studies. 
c. Computers help us for our daily life. 
d. How computers work. 
 

 Ants are the most hard-working creatures in the world. There are no employed 
among them. Nurse ants look after the young; other ants work hard collecting food, 
repairing nests. English ants are nearly harmless, but in warmer countries some ants 
destroy crops and dangerous to animals and even human beings.  

 

(กลุยา  คมัภิรานนท ์และ ดวงฤดี  กาญจนพนัธ์, ม.ป.ป. : 309) 
 
 9. What is the main idea of the passage? 

a. Some ants destroy crops and dangerous to animals and human beings. 
b. Ants are the most hard-working creatures in the world. 
c. English ants are nearly harmless. 
d. Every ant has some work to do. 

10. Which is TRUE? 
a. Ants in warmer countries are dangerous. 
b. Ants in warmer countries are destructive. 
c. English ants are bigger than those in warmer countries. 
d. English ants are a danger to crops, animals and human beings. 
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What is air pollution? It is dirt in the air. This is a big problem in some parts of 

the world. What causes air pollution? People cause it by burning fuel in buses, cars, 
factories, homes, schools, and trains. The smoke from burning fuel has poison gases 
and dust. These enter the air and make it dirty. Why is air pollution bad? The dirty air 
hurts people. It helps to cause more colds, coughs, and diseases of the heart and lungs.  
It also hurts plants and animals and makes clothing and buildings dirty. 

 

(ไกรคุง  อนคัฆกลุ และกรรณิการ์  อนคัฆกลุ, ม.ป.ป. : 21) 
 

11. The passage is about___________________. 
a. air pollution b. a big problem 
c. smoke from burning fuel d. diseases of the heart and lungs 

12. The main idea of the paragraph is about_____________________. 
a. air pollution is interesting   b. animals cause a big problem  
c. people cause air pollution         d. air pollution comes from dirty  

13. Which is correct according to the story? 
a. Air pollution make air clean. 
b. Air pollution is not a problem.                    
c. Air pollution hurts only people. 
d. Air pollution comes from poison gases and dusts.                        

14. According to the story, burning fuel comes from________________.  
a. coughs b. colds 
c. buses d. dust                 

15. Dirty air is bad for_______________.  
a. head and knees b. heart and lungs  
c. arms and legs d. hands and feet 
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เร่ือง จุดประสงค์ของผู้เขยีน (The Writer’s Purpose) 
 
ในการเขียนเน้ือหาบางประเภท  ผูเ้ขียนอาจสอดแทรกจุดประสงค ์ อาจเขียนเพื่อ    

บอกกล่าว   (To inform.)           สร้างความบนัเทิง (To entertain.)       
โนม้นา้วใจ (To persuade.)        แนะน า                 (To recommend.)             

   บอก            (To tell.)                 ยกยอ่ง         (To praise.)   
                        สนบัสนุน   (To support)           รายงาน                 (To report.)            
                        ชกัชวน       (To convince)     เล่าเร่ือง                 (To narrate.)   เป็นตน้ 
 

ตัวอย่าง 
The wood was gone. What stayed there still was a yellow, shared-off, bald headed hill. 

The sun came out like fiery, flames that burned up Gramps’ little dried out fields. 
The rain fell slick–slack–slick, it flowed over furrows and row and dikes. 

The fields are ruined, the land cracks and creaks. 
The water flows down Granny’s cheeks. 

(ภิญโญ  คลา้ยบวร, ม.ป.ป. : 148) 
 

   หลงัจากอ่านบทกวี  จะเห็นวา่ผูเ้ขียนก าลงัพดูถึงผลของการตดัไมท้ าลายป่า                    
วา่จะเกิดผลอยา่งไรบา้ง เช่น ภูเขาโล่งเตียน เกิดไฟป่าไดง่้าย ฝนอาจตกนอ้ย ผนืดิน                   
แตกระแหงหรือฝนตกหนกัจนท่วมบา้นเรือนกไ็ด ้  (To inform the readers of the result 
of forest destruction.) 
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เร่ือง จุดประสงค์ของผู้เขยีน (The Writer’s Purpose) 
 
Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s  
                    purpose is.  
 

 a. To inform.        b. To entertain.        
 c. To persuade.       d. To recommend. 

 
1.              
                   It's New! It's Refreshing! It's Slurpy Soda! This is the best soda in the     
       world! If you drink this soda you will jump higher, run faster and be smarter in  
       school. Try one today! 

        (From www.proteacher.org/a/31466_purpose.html) 
 

2.                 
                   Abraham Lincoln's birthday is on Feb. 12th. He was a great President of    
       the United States. He was our 16th President. He is remembered for freeing the  
       slaves. 

        (From www.proteacher.org/a/31466_purpose.html) 

 

 

 

http://www.proteacher.org/a/31466_purpose.html
http://www.proteacher.org/a/31466_purpose.html
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3.                
       If I were a bird, I’d fly up high. Above the clouds, up in the sky. 

If I were a dolphin, I’d splash in the sea. And dive and flip-what fun for me.                         
                  If I were a bear, I’d sleep all day. And then wake up at night to play.                 
                  If I were a dog, during the day I’d rest.     
                  So when my master came home, I’d be my best   
                  Ready to run or play ball or catch. 
                  But I’m not a dog or a bird or a bear.      
                  I’m not a dolphin who can swim everywhere.     
                  I’m just a kid who wants to have fun.             
                  But I know I can’t till my work’s all done! 

               (Zaun  Kathy, ม.ป.ป. : 44) 
4.            
                  The Slim-O-Matic will cause you to loose pounds and inches from  

your body in one month. This amazing machine helps you to exercise correctly               
            and provides an easy video to show you the proper way to exercise.                                              

Send $75.99 to P.O.Box 00002, Shelton, CA 74836 and begin exercising today. 

               (From www.hubpages.com/hub/What-is-the-Writers-Purpose) 
5.                        
                          The giant panda is a bearlike animal that has thick white fur with black  

      markings on its ears, limbs, shoulders, and around its eyes. The giant panda   
      feeds on bamboo forests at high altitudes in western China. It also eats bulbs,  

  roots, eggs, and some small mammals. The cubs are born in late winter.              
     The giant panda is an endangered species and is protected by the Chinese  
      government.    

(From www.proteacher.org/a/31466_purpose.html) 

http://.......���
http://www.proteacher.org/a/31466_purpose.html
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เร่ือง จุดประสงค์ของผู้เขยีน (The Writer’s Purpose) 
แบบฝึกท่ี 13 เร่ือง จุดประสงคข์องผูเ้ขียน (The Writer’s Purpose) 

Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s  
                    purpose is.  
 

 a. To narrate. b. To inform.      
 c. To persuade. d. To recommend. 
  

1.     
             The Underground Railroad was a secret organization which helped   

              slaves escape to freedom. Many slaves were able to escape because of the   
              conductors and station masters. The northern states were free states and slaves  
              were free once they arrived in the north. Secret codes and signals were used to     
              identify the conductors and station masters.   

      (From www.hubpages.com/hub/What-is-the-Writers- Purpose)  
   2.                      

             Do you want to add years to your life and feel better too? Here are  
                 a few tips. First, to decrease your chances of a heart attack, eat a handful of  
                 nuts each day. Also, to ease the effects of rheumatoid arthritis, be sure to  
                 include some citrus, such as orange juice, in your diet. Finally, exercise on a  
                 regular basis. Include weight-bearing activities such as walking and jogging.  
                 Also, try yoga for flexibility and stress relief. 

(From www.Lab Activity47 Author’s Purpose.htm) 

http://.......���
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3.  

                  
             The giant Rocky Mountain chain stretches all the way from New   

Mexico to Alaska. Today, the Rockies are a popular spot for mining, hiking, 
and skiing. But in the early 1800s, the Rockies were just in the way! When 
settles headed west, they had a hard time crossing those steep cliffs. Finally, 
in the 1840s, pioneers cut a route through the Rockies called the Oregon 
Trail.   

  (Lilja  Maria, 2002 : 24) 
 
 
4.                      
  
    It was a glorious morning in Alabama. The sun was shining through  
               the trees. Alan couldn't wait to find his fishing pole and call his friend Sam to  
               go fishing. They had a great time on these early morning fishing trips.  
               They took their dogs with them and the dogs would swim in the lake while  
               they fished. It was so funny to watch those dogs paddle around the lake.  

        (From www.hubpages.com/hub/What-is-the-Writers- Purpose)           
 
 
 
 
 
 
 

http://.......���
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5.                       
            I believe that all students should be able to roller blade during school.                  
               Roller blading would allow students to get around the school more quickly.  
               This would leave more class time, and thus, students would learn more.  
               It would also get the students outside quicker, so they could enjoy a longer  
               break time. Because everyone would be moving quickly in the halfways,  
               there would be no time for talking or messing around. The teachers would  
               really like that! 

  Roller blading is a very good form of exercise. Just think of how                                
 physically fit every student would be! Being physically fit often leads to 
 better health. So, students would be absent less and would be learning more.  

  Finally, roller blading is fun. More learning, better physical fitness, 
             and fun, I believe, are the keys to a successful school.   
 

(Zaun  Kathy, n.d.: 46) 
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แบบทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เร่ือง Reading Skills 

             Items 1- 5 
 

Directions: Choose the closest meaning for the underlined word of each item. 
 

1. Your writing is illegible, in other words, it is difficult. I can’t read your note.  
a. important b. excellent    
c. wonderful d. difficult 

2. Hair is not always soft. A pig’s hair is very stiff. 
a. dry  b. hard    
c. extra d. thick 

3. Brilliant light is not good for ants. In fact, ants work very well in the dark. 
a. sunny b. bright     
c. dark d. dim 

4. Thomas went to the apex of the mountain, and because it was so high, he had to  
    take a tank of oxygen with him. 

a. middle b. bottom    
c. front d. top                                                                       

5. Although Wilai and Ladda are sisters, their personalities are quite different.  
    Wilai talks a lot whereas Ladda is usually tactiturn. 

a. quiet b. strong 
c. noisy d. greedy   
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                Items 6- 10 
 

Directions: Read the passage given. Pronouns are underlined. Identify what they 
are referring to. 

 
 A Simple Examination Problem 

 
 Some students find it is difficult to do examinations because they do not know 

how to begin with. This (6) is not a difficult problem to solve, however. Here (7) is 
one way of doing it. (8) Before you do anything, read the instructions carefully.                    
Note whether they say, “Answer all the questions” or “Answer some of them.” If you 
only have to answer three out of five questions read through the paper and choose 
those (9) you think you can do. Then, check the time allowed and divide it by the 
number of questions you must answer. Make sure you do not spend too much 
time on any one. (10) If you do, you will not be able to finish it.  
 

6. “This” refers to __________________. 
 a. beginning examinations b. reading the instructions  
 c. doing examinations  d. solving the problem   

7. “Here” refers to __________________. 
 a. solving the problem                 
 b. doing examinations 
 c. a simple problem to solve                
 d. what the writer says in the following sentences   

8. “It” refers to __________________. 
a. some students b. examinations  
c. instructions  d. answers  
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  9. “Those” refers to __________________. 

a. the questions                         b. the answers 
c. examinations d. the instructions  

10. “Any one” refers to __________________. 
a. examinations  b. instructions    
c. questions  d. time 
 

             Items 11-15  
Directions: Read the passages given and choose the best answer for each item.  
 

What is air pollution?  It is dirt in the air. This is a big problem in 
some parts of the world. What causes air pollution?  People cause it by 
burning fuel in buses, cars, factories, homes, schools, and trains.  
The smoke from burning fuel has poison gases and dust. These enter the 
air and make it dirty. Why is air pollution bad? The dirty air hurts people.  
It helps to cause more colds, coughs, and diseases of the heart and lungs.  
It also hurts plants and animals and make clothing and buildings dirty. 

 
11. The passage is about___________________. 

a. air pollution b. a big problem 
c. smoke from burning fuel         d. diseases of the heart and lungs 

12. The main idea of the paragraph is about_____________________.  
a. air pollution is interesting   b. animals cause a big problem  
c. people cause air pollution         d. air pollution comes from dirty  
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13. Which is correct according to the story? 

a. Air pollution make air clean. 
b. Air pollution is not a problem.                    
c. Air pollution hurts only people. 
d. Air pollution comes from poison gases and dusts.                        

14. According to the story, burning fuel comes from__________________.  
                         a. coughs    b. colds 

 c. buses    d. dust                 
15. Dirty air is bad for_______________.  
  a. head and knees   b. heart and lungs  
  c. arms and legs   d. hands and feet 
 
             Items 16-17 
Directions: Read the passages given and choose the best answer for each item.  
 
 

  A computer can make hundreds of calculations in three or four minutes                
but men can’t. It can compose music, draw pictures, play chess, write poetry and 
sometimes find the right boys for the right girls. The police use them to get the 
information (data) about crimes and traffic. But computers cannot function alone.  
A computer must have three people: the programmer, the operator and the technician. 
First, the programmer prepares the programmes, then, the operator presses the right 
buttons, and finally the technician services the computer and repairs it when it breaks 
down. 
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16. What is the main idea of the passage? 
              a. Computers need three people to operate it.     
              b. Computers can do calculations very quickly.    

    c. A computer can do almost anything, but it cannot do anything without man. 
    d. The police use computers when they want to know about crimes and traffic. 
     

17. Which is the title for this passage?   
a. Who can Use Computer?  b. What Can Computer Do?  
c. What can’t Computer Do? d. What do Three People Do? 

     
             Items 18-20 
Directions: Read each of the following writing and decide what the writer’s  
                    purpose. 
                      
           HAMSTERS FOR SALE: Braxton Pet Store, Northwood Mall: We have a large 
selection of hamsters for sale this week. They are interesting pets and you will enjoy 
having one. They are only $ 17.99 this week. Come and buy yours today! 
 
 
18.    a. To inform.    b. To entertain.   

c. To persuade.      d. To recommend. 
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Norway is a beautiful country in northern Europe. Mountains 

cover percent of the country, but the most famous feature of the 
landscape is the fiord. Hundreds of these narrow bays indent the coast 
of Norway, making it resemble the teeth or a comb. Many fiords are so 
deep that ocean streamers can travel far in land on them. Waterfalls and 
beauty to sheer rock walls of some Norwegian fiords. 

 
 
19.   a. To inform.    b. To entertain.        

c. To persuade.        d. To recommend. 
 
Judy Glen's amazing Wrinkle Remover cream will make you look younger in 

thirty days or less. This remarkable cream has special ingredients to make your 
wrinkles disappear. The cost for a thirty day supply is $ 25.99. Send your check to 
P.O.Box 00002, Shelton, CA 74836. 

 
20.   a. To inform.         b. To entertain.       
  c. To persuade.     d. To recommend. 
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  1. เฉลยขอ้ d. talkative 
  2. เฉลยขอ้ c. quietness 
  3. เฉลยขอ้ a. careful 
  4. เฉลยขอ้ b. hates  
  5. เฉลยขอ้ c. unclear 
  6. เฉลยขอ้ a. students  
  7. เฉลยขอ้ d. the instructions for the examination 
  8. เฉลยขอ้ b. the questions 
  9. เฉลยขอ้ c. the time allowed 
10. เฉลยขอ้ d. examination 
11. เฉลยขอ้ a. Future Career 
12. เฉลยขอ้ d.  The writer doesn’t know what he wants to do for  

                                his life’s work.  
13. เฉลยขอ้ c. She is a foreman. 
14. เฉลยขอ้ b. He works in a drugstore. 
15. เฉลยขอ้ c. Activities in the Park 
16. เฉลยขอ้ d. The park is a pleasant place for everyone 
17. เฉลยขอ้ a. Adults like to sit on the park benches and feed the birds. 
18. เฉลยขอ้ c. To persuade.  
19. เฉลยขอ้ d. To recommend. 
20. เฉลยขอ้ b. To entertain.      
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เร่ือง Definition Clues 
 

Directions: Write the meaning for the underlined word by using the context clue 
to guess it. 

  1. เฉลย                    an animal that gives milk to its babies 
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ mammal  

                      (สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม) 
  2. เฉลย                    to do something wrong 
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ to make a mistake (ท าผดิ) 
  3. เฉลย                    an actor or actress in the movie 
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ character (นกัแสดง) 
  4. เฉลย                    children from ages thirteen to nineteen  
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ Teenagers (วยัรุ่น) 
  5. เฉลย                    the place for keeping a car 
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ garage (โรงรถ) 
  6. เฉลย                    a glass tank for fish living 
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ aquarium (ตูป้ลา) 
  7. เฉลย                    the killing of a human being    
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ homicide (การฆ่าคน) 
  8. เฉลย                    a foolish idea or stupid person  
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ half-baked ความคิด, คน(โง่)  
  9. เฉลย                    small building where we can buy some food and eat  
      เหตุผล                 means เป็นตวัช้ีแนะ ค านิยามของ canteen (โรงอาหาร) 
10. เฉลย                    small room near the kitchen where food is kept                             
      เหตุผล                 เป็นนิยามของค าวา่ pantry (หอ้งเลก็อยูใ่กลค้รัวส าหรับเกบ็อาหาร)  
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  เร่ือง Comparison and Contrast Clues 
 
Directions: Choose the best meaning for the underlined word by using the context 

clue to guess it. 
 
  1. เฉลยขอ้ d.    not well-known                                                    

เหตุผล                   but เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหท้ราบวา่ unknown มีความหมาย                         
                              ตรงขา้มกบั famous ดงันั้น unknown จึงหมายถึง not well-known                                                    

  2. เฉลยขอ้ a.              very small 
เหตุผล             In contrast เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหท้ราบวา่ tiny มีความหมาย                   
                              ตรงขา้มกบั very big ดงันั้น tiny จึงหมายถึง very small                    
                              (เลก็มาก) 

 3. เฉลยขอ้ d.               bad        
 เหตุผล but เป็นตวัช้ีแนะใหท้ราบวา่  useless มีความหมายตรงขา้มกบั   

useful ดงันั้น useless มีความหมายวา่ bad (ไม่มีประโยชน)์ 
 4. เฉลยขอ้ a.               diligent          

  เหตุผล                     but เป็นตวัช้ีแนะใหท้ราบวา่ industrious มีความหมายตรงขา้ม 
                                  กบั lazy ดงันั้น industrious มีความหมายวา่ diligent  (ขยนั) 

 5. เฉลยขอ้ d.     enough   
  เหตุผล but เป็นตวัช้ีแนะใหท้ราบวา่ sufficiency มีความหมายตรงขา้ม

กบั not enough ดงันั้น sufficiency มีความหมายวา่ enough 
(เพียงพอ)  
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 6. เฉลยขอ้ a.              well-known 

   เหตุผล                   but เป็นตวัช้ีแนะใหท้ราบวา่ prominent มีความหมายตรงขา้มกบั  
                                 unknown ดงันั้น prominent มีความหมายวา่ well-known                       
                                 (มีช่ือเสียง) 

   7. เฉลยขอ้ b.             often 
 เหตุผล however เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหท้ราบวา่  constantly มีความหมาย

ตรงขา้มกบั rarely ดงันั้น constantly  จึงหมายถึง often (บ่อย) 
   8. เฉลยขอ้ a.  sad                                                                                                                                                

 เหตุผล                  but เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหท้ราบวา่ depressed มีความหมาย                   
                              ตรงขา้มกบั happy  ดงันั้น depressed จึงหมายถึง sad (เศร้า) 

   9. เฉลยขอ้ c.             social 
 เหตุผล whereas เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหท้ราบวา่ gregarious มีความหมาย 
                              ตรงขา้มกบั alone ดงันั้น gregarious จึงหมายถึง  
                              social (เป็นกลุ่ม, เป็นฝงู) 

10. เฉลยขอ้ d.             difficult  
เหตุผล                  but เป็นตวัช้ีแนะท าใหท้ราบวา่ arduous มีความหมายตรงขา้มกบั  
                              easy ดงันั้น arduous  จึงหมายถึง difficult (ยาก) 
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เร่ือง Example Clues 
 
Directions: Choose the best meaning for the underlined word by using the context 

clue to guess it. 
 

  1. เฉลยขอ้ d.             informal                                                                                                       
  เหตุผล ผูเ้ขียนไดย้กตวัอยา่งเคร่ืองแต่งกายท่ีอธิบายความหมายของ 

informal ดงันั้นผูอ่้านจะทราบไดว้า่ informal  
                                หมายถึง ไม่เป็นทางการ 

  2. เฉลยขอ้ b.             dead           
   เหตุผล  such as เป็นตวัช้ีแนะ ผูเ้ขียนยกตวัอยา่งโรคต่างๆท่ีอนัตราย 
                                 ถึงกบัสูญเสียชีวติ ท าใหผู้อ่้านทราบวา่ fatal หมายถึง อาจตายได ้

  3. เฉลยขอ้ a.              gets angry easily 
   เหตุผล  For example เป็นตวัช้ีแนะ จากตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกข้ึนมา  
                                 ผูอ่้านจะทราบไดว้า่ touchy หมายถึง โกรธง่าย  

  4. เฉลยขอ้ a.              occupations                                                                                                         
เหตุผล for example เป็นตวัช้ีแนะ จากตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกข้ึนมา  
                              ผูอ่้านจะทราบไดว้า่ careers หมายถึง อาชีพ   

  5. เฉลยขอ้ d.              grain  
เหตุผล  e.g. เป็นตวัช้ีแนะ จากตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกข้ึนมา  
                              ผูอ่้านจะทราบไดว้า่ cereals หมายถึงธญัพืช  

  6. เฉลยขอ้ d.             dirty 
เหตุผล                  ขอ้ความหลงั such as เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหท้ราบวา่ littered                     
                              มีความหมายวา่ dirty (สกปรก) 
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 7. เฉลยขอ้ a.  usefulness   
     เหตุผล such as เป็นตวัช้ีแนะ จากตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกข้ึนมา  

                          ผูอ่้านจะทราบความหมายของค าวา่ nutritious หมายถึง  
                          คุณค่า (ทางโภชนาการ)   

 8. เฉลยขอ้ a.  shy 
     เหตุผล for example เป็นตวัช้ีแนะ จากตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกข้ึนมา  

                          ผูอ่้านจะทราบความหมายของค าวา่ timid หมายถึง ข้ีอาย   
 9. เฉลยขอ้ b. belongings 
     เหตุผล such as เป็นตวัช้ีแนะ จากตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกข้ึนมา  

                          ผูอ่้านจะทราบไดว้า่ property หมายถึง ทรัพยส์มบติั  
10. เฉลยขอ้ c.  rich 
      เหตุผล For example เป็นตวัช้ีแนะ จากตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนยกข้ึนมา  

                          ผูอ่้านจะทราบไดว้า่ wealthy หมายถึงร ่ารวย  
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 เร่ือง Punctuation Clues 

Directions: Write the meaning for the underlined word by using the context clue to guess it. 
Example: The room was filthy (very dirty). It littered with paper, broken glasses, cigarette butts 
                   and other forms of rubbish.    Filthy means very dirty. 

   1. They love those kittens, young cats, because they are lovely. 
    Kittens mean young cats.  
    เหตุผล ความหมายของค าวา่ kittens จะอยูห่ลงัเคร่ืองหมาย comma ( , ) หมายถึง ลกูแมว 

   2. The secretary picked up the cup and sipped – she drank slowly. 
       Sipped means. Drank.  
       เหตุผล  เคร่ืองหมาย dash ( - ) ช้ีแนะใหผู้อ้่านทราบความหมายของ sipped  
                    วา่หมายถึง ด่ืม 
   3. Mr. Harrington requested his companies, his friends, to follow the man  who stole 
       his shoes. 
       Companies mean friend.  
       เหตุผล  เคร่ืองหมาย commas (,………..,)  ช้ีแนะใหผู้อ้่านทราบความหมาย 
                    ของ companies วา่หมายถึง เพื่อนๆ 
   4. My brother is a surgeon, a doctor . 
       Surgeon means doctor. 
       เหตุผล  เคร่ืองหมาย commas (,………..,)  ช้ีแนะใหผู้อ้่านทราบความหมาย 
                    ของ surgeon วา่หมายถึง แพทย ์
   5. Many people saw a blue whale – the biggest animal that lives in the sea. 
       Blue whale means the biggest animal that lives in the sea. 

 เหตุผล  เคร่ืองหมาย dash (-) ช้ีแนะใหผู้อ้่านเดาความหมายของ blue whale  
              วา่หมายถึง สตัวท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซ่ึงอาศยัอยูใ่นทะเล 
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 เร่ือง Punctuation Clues 
    
 
 
   6. Cows are herbivorous- animals that eats only plants.  
       Herbivorous means animals that eats only plants. 

 เหตุผล  ความหมายของค าวา่ herbivorous จะอยูห่ลงัเคร่ืองหมาย dash (-)   
              วา่หมายถึง สตัวกิ์นพืชเป็นอาหาร 

.  7. There was a lot of furor – many complaints- about the traffic jam. 
        Furor means complaints. 

  เหตุผล  เคร่ืองหมาย dash ( - ) ช้ีแนะใหผู้อ้่านทราบความหมายของ furor  
              วา่หมายถึง ขอ้ร้องเรียน 

   8. We are fostering – supporting- good idea in young people. 
       Fostering means supporting.                                                               

   เหตุผล  เคร่ืองหมาย dash ( - ) ช้ีแนะใหผู้อ้่านเดาความหมายของ fostering  
                 วา่หมายถึง สนบัสนุน 

9. He is standing on the porch- a door way or entrance to a building.    
       Porch means a door way or entrance to a building. 
       เหตุผล  เคร่ืองหมาย dash ( - ) ช้ีแนะใหผู้อ่้านทราบความหมายของ porch  
                    วา่หมายถึง ระเบียง ทางเขา้อาคาร                         
 10. We stopped at an inn, a small hotel, by the way back home. 
       Inn means a small hotel. 
       เหตุผล  เคร่ืองหมาย commas (,………..,) ช้ีแนะใหผู้อ้่านทราบความหมาย 

              ของ inn วา่หมายถึง โรงแรมเลก็ๆ 
.                            
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เร่ือง Restatement Clues 
  แบบฝึกท่ี 5 เร่ือง Restatement Clues 

Directions: Write the best meaning for the underlined word by using the context clue. 
Example: Children meandered, or ran, along the river bank all afternoon. 

               Meandered means ran. 
 
  1. She has good methods, or techniques, to cook food. 
      Methods mean techniques. 
      เหตุผล  or เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ methods หมายถึง techniques (วิธีการ) 
  2. Children like to hop. In other words, they like to jump, when they play. 
      Hop means jump. 
      เหตุผล  In other words เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ hop หมายถึง jump (กระโดด) 
  3. The teacher always gives many quizzes - small tests. 
      Quizzes mean small tests. 
      เหตุผล ขอ้ความหลงั dash (-) ท าใหเ้ราทราบวา่ quizzes หมายถึง small tests  
                  (ขอ้สอบยอ่ย) 
  4. Many students ignore homework, that is, they don’t care about it at all. 
      Ignore means don’t care about it at all. 

เหตุผล  that is เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ ignore หมายถึง don’t care about it at all.  
            (ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่)  

  5. My father said that I was an idle boy, in other words, he said I was lazy. 
      Idle means lazy. 

เหตุผล  in other words เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ idle หมายถึง lazy (เกียจคร้าน) 
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เร่ือง Restatement Clues 
  แบบฝึกท่ี 5 เร่ือง Restatement Clues 

 
 

               
  6. You can take an escalator, or a moving staircase, to go down to the platform. 
      Escalator means a moving staircases. 

   เหตุผล  or เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ escalator หมายถึง a moving staircase  
                (บนัไดเล่ือน) 

  7. Newspaper headlines often show the bias, or feeling, of the writer about the news story.       
Bias means feeling. 
เหตุผล  or เป็นตวัช้ีแนะ วา่ bias หมายถึง (อารมณ์, ความรู้สึก) 

  8. The race cars were so rapid–or fast–that they passed in a blur.  
      Rapid means fast.  
      เหตุผล  or เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ rapid หมายถึง fast (เร็ว) 
  9. Martin knew he could accomplish, or do, whatever he set his mind to. 
      Accomplish means do. 
      เหตุผล  or เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ accomplish หมายถึง do (ท า) 
10. The field trip to the poultry farm–with its chickens, turkeys, and ducks–was fun. 
      Poultry means animals with wings. 

เหตุผล  เคร่ืองหมาย dash (-) ช้ีแนะใหท้ราบความหมายของ poultry                                 
       หมายถึง สตัวปี์ก       
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เร่ือง ค าสรรพนามที่ใช้อ้างถงึหรือบ่งถงึ (Pronoun Reference) 

 
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.  
                    Identify what/who they are referring to. 

 

 
  1. เฉลยขอ้ d. parks 
      เหตุผล    these อา้งถึง “parks” คือ สวนสาธารณะ (ในเมืองใหญ่)  
  2. เฉลยขอ้ b.  people 
      เหตุผล they อา้งถึง “people” คือ คน  

                          (ท่ีตอ้งการเดินเล่นในสถานท่ีท่ีไม่มีเสียงอึกทึก) 
  3. เฉลยขอ้ c.  young people 

เหตุผล               they อา้งถึง “young  people” คือ คนหนุ่มสาว                                   
                                (ท่ีชอบปีนป่ายตน้ไมห้รือหนา้ผา) 

  4. เฉลยขอ้ a.  model aeroplanes         
เหตุผล               them อา้งถึง “model aeroplanes” คือ เคร่ืองบินจ าลอง      
                                (ท่ีคนหนุ่มสาวประดิษฐข้ึ์น)  

  5. เฉลยขอ้ c.  young people 
เหตุผล    they อา้งถึง “young people” คือ คนหนุ่มสาว                                      
                                (ท่ีชอบจดัการแข่งขนั roller - skates) 
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เร่ือง ค าสรรพนามที่ใช้อ้างถงึหรือบ่งถงึ (Pronoun Reference) 
 
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.  
                    Identify what/who they are referring to. 

 
  1. เฉลยขอ้ b.  elephants   
      เหตุผล   them อา้งถึง “elephants” คือ ชา้ง (ซ่ึงมีลกัษะนิสัยใจดี)  
  2. เฉลยขอ้ d.  one of the elephants      

เหตุผล               it อา้งถึง “one of the elephants” คือ ชา้งตวัหน่ึงตวัใด             
                                (ท่ีไดรั้บบาดเจบ็และไม่สามารถลุกข้ึนยนืเองได)้             

  3. เฉลยขอ้ a.  some people    
เหตุผล                     they  อา้งถึง “some people” คือ บางคน  
                                (ซ่ึงพดูวา่ชา้งเป็นสัตวท่ี์มีความจ าดีมาก) 

  4. เฉลยขอ้ c. elephants              
เหตุผล         they อา้งถึง “elephants” คือ ชา้ง 
                                (ท่ีเป็นสัตวท่ี์มีความจ าดีมาก) 

  5. เฉลยขอ้  d.  elephants 
เหตุผล               them อา้งถึง “elephants” คือ ชา้ง 

             (ท่ีถูกคนกระท าทั้งพฤติกรรมท่ีดีหรือโหดร้ายต่อมนั)   
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เร่ือง ค าสรรพนามที่ใช้อ้างถงึหรือบ่งถงึ (Pronoun Reference) 
 
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.  
                    Identify what/who they are referring to. 
 
  1. เฉลยขอ้ a.             Mary Simms and Jim Fuller  

เหตุผล            they อา้งถึง “Mary Simms and Jim Fuller” คือ คน                  
                             (ท่ีไปวิง่ออกก าลงักายท่ี Central Park เม่ือสัปดาห์ท่ีแลว้) 

  2. เฉลยขอ้ d.            a large white dog 
เหตุผล            it อา้งถึง “a large white dog”  คือ สุนขัตวัใหญ่สีขาว               
                             (ซ่ึงวิง่ตามและพยายามจะกดัพวกเขา) 

  3. เฉลยขอ้ a.             Mary Simms and Jim Fuller 
เหตุผล            them อา้งถึง“Mary Simms and Jim Fuller”คือ คน                    
                             (ท่ีถูกสุนขัตวัสีขาววิง่ตามและพยายามจะกดัพวกเขา) 

  4. เฉลยขอ้ a.             Mary Simms and Jim Fuller   
เหตุผล            they อา้งถึง “Mary Simms and Jim Fuller” คือ คน                  
                             (ท่ีกลวัสุนขัตวัใหญ่สีขาวตวัท่ีวิง่ตามและไม่รู้วา่จะท าอะไรต่อไป) 

  5. เฉลยขอ้ d.             a large white dog 
เหตุผล                 it อา้งถึง “a large white dog” คือ สุนขัตวัใหญ่สีขาว                
                             (ตวัท่ี Mary หยบิไมท่้อนใหญ่ พยายามจะใชตี้มนั)   

  6. เฉลยขอ้ b.            Mary Simms 
เหตุผล                  she อา้งถึง “Mary Simms”                                                                             
                             คือ คน (ท่ีตอ้งการใชไ้มขู้่ใหสุ้นขักลวั และหนีไป)                                 
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  7. เฉลยขอ้ d.              a large white dog 

เหตุผล             it อา้งถึง “a large white dog” คือสุนขัตวัใหญ่สีขาว                 
                              (ท่ีถูก Mary ใชไ้มขู้่)  

  8. เฉลยขอ้ b.              Mary Simms 
เหตุผล                   her อา้งถึง “Mary Simms”                                          
                              คือ คน  
                              (ท่ีถูกสุนขัตวัใหญ่สีขาวเห่าใส่ขณะท่ีเธอใชไ้มขู้่ใหม้นัหนีไป)  

  9. เฉลยขอ้ c.              a large rock 
   เหตุผล             it อา้งถึง “a large rock” คือ หินกอ้นใหญ่                                            
                                 (ท่ี Jimใชข้วา้งใส่สุนขัตวัใหญ่สีขาว)                         

10. เฉลยขอ้ d.              the dog’s owner 
เหตุผล                   she อา้งถึง “the dog’s owner” คือเจา้ของสุนขั                               

                                 (คนท่ีโกรธ เม่ือเห็นสุนขัถูกขวา้งดว้ยหินกอ้นใหญ่)  
11. เฉลยขอ้ d.              a large white dog 

เหตุผล             It อา้งถึง “a large white dog” คือสุนขัตวัใหญ่สีขาว                    
                              (ท่ีเจา้ของบอกวา่มนัจะไม่กดั Mary Simms and Jim Fuller  
                              เพราะมนัเป็นเพียงลูกสุนขั) 

12. เฉลยขอ้ a.              the dog’s owner    
เหตุผล             she อา้งถึง “the dog’s owner ” คือเจา้ของสุนขั  
                              (ท่ีพยายามจะใชไ้มตี้ Mary Simms and Jim ท่ีท าร้ายสุนขัของเธอ) 

13. เฉลยขอ้ b.              a park police       
      เหตุผล             He อา้งถึง “a park police” คือ ต ารวจ  

                        (ท่ีเดินอยูใ่นสวนสาธารณะและเห็นเหตุการณ์) 
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14. เฉลยขอ้ d.              the dog’s owner, Mary and Jim 

เหตุผล              them อา้งถึง “the dog’s owner, Mary and Jim” คือ เจา้ของ 
                               สุนขั Mary และ Jim  
                               (ซ่ึงก าลงัทะเลาะววิาทกนั ขณะท่ีต ารวจมาพบเหตุการณ์) 

15. เฉลยขอ้ b. the fighting of the dog’s owner, Mary and Jim                     
      เหตุผล this อา้งถึง “the fighting of the dog’s owner, Mary and Jim”  
                                      คือ การทะเลาะววิาทระหวา่งเจา้ของสุนขั Mary และ Jim                           
                                      (ตอนท่ีต ารวจมาหา้ม) 
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เร่ือง หัวเร่ือง (Topic/ Title) 
 แบบฝึกท่ี 9 เร่ือง หวัเร่ือง (Topic/ Title) 

Directions: Match each group of words in Column A with the topic in Column B.  
 

Column A Column B 
a. daisies, tulips, daffodils, pansies,  

      sunflowers 
b. Brazil, China, France, Korea,  
    England 
c. can, bag, box, basket, bottle                              
d. beef, pork, ham, hot dog, chicken                        
e. baseball, soccer, football,  
    volleyball, table tennis        
f. nurse, doctor, lawyer, teacher,  
   secretary  

 g. pop, rock, country, classical, jazz                                                            
 h. mouse, monitor, speakers, software,  
   keyboard 

 i. doll, yo-yo, ball, top, robot    
 j. dress, socks, skirt, hat, blouse                                                                                        
 

 
_____ f.____  1. Occupations 

_____ e.____ 2. Sports 

_____ c.____ 3. Containers  

_____ h.____ 4. Computer Equipments  

_____ g.____ 5. Kinds of Music  

_____ d.____ 6. Meats  

_____ j.____  7. Clothes 

_____ a.____ 8. Kinds of Flowers 

_____ b.____ 9. Countries 

_____ i.____10. Toys 
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  1. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นอาชีพต่างๆ 

  2. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นช่ือกีฬาประเภทต่างๆ 

3. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นภาชนะ 

  4. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

  5. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นประเภทของดนตรี 
                                   แนวต่างๆ 
 

6. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นเน้ือสัตวป์ระเภทต่างๆ 

  7. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นเส้ือผา้ส าหรับสวมใส่ 

  8. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นช่ือดอกไม ้

  9. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นช่ือประเทศ 

10. เหตุผล เม่ือพิจารณาแลว้ จะพบวา่ทุกรายการเป็นของเล่น                                              
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เร่ือง หัวเร่ือง (Topic/ Title) 
แบบฝึกท่ี 10 เร่ือง หวัเร่ือง (Topic/ Title) 

 
Directions: Read the following passage of each item and decide which choice is  
                     the best topic or title. 
 

 
  1. เฉลยขอ้ d.  The Kiwi, a Strange New Zealand Bird  

เหตุผล เพราะเน้ือเร่ืองไดก้ล่าวถึงนกกีว ีซ่ึงเป็นนกท่ีมีลกัษณะ                 
                                แปลกกวา่นกทัว่ไป อาศยัอยูใ่นประเทศนิวซีแลนด ์

  2. เฉลยขอ้ a.   Mexico City 
เหตุผล    เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึง Mexico ในเร่ืองราวของ Mexico City  
                                เท่านั้น ถา้จะตอบ Mexican food กแ็คบเกินไปเพราะถูกกล่าวถึง 
                               ไวเ้ฉพาะประโยคสุดทา้ยเท่านั้น หากจะตอบ Mexico กจ็ะเป็น                        
                                topic ท่ีกวา้งเกินไป 

  3. เฉลยขอ้ d.   Orange Juice in the United States 
        เหตุผล เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงน ้าส้มคั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  4. เฉลยขอ้ a.   How to Make Good Tea 
        เหตุผล เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงขั้นตอนหรือวธีิชงชาใหอ้ร่อย 

  5. เฉลยขอ้ b.   The Importance of Forests 
        เหตุผล เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงความส าคญัของป่า 

  6. เฉลยขอ้ d.   Ways to Use Less Water   
        เหตุผล เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงวธีิใชน้ ้าใหน้อ้ยลง 
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  7. เฉลยขอ้ b.  The History of Coffee 
        เหตุผล เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงประวติัของกาแฟ 

  8. เฉลยขอ้ c.  Why Americans Like Television News    
  เหตุผล               เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงเหตุผลท่ีคนอเมริกนัชอบดูข่าว                 
                                ทางโทรทศัน ์                                    

  9. เฉลยขอ้ d.  The Two Kinds of Television Stations in the U.S.A. 
  เหตุผล เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงประเภทของสถานีโทรทศัน ์                    
                                ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

10. เฉลยขอ้ c.  Bangkok’s Air Pollution 
เหตุผล                   เพราะขอ้ความไดก้ล่าวถึงมลพิษในกรุงเทพมหานคร 
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เร่ือง ใจความส าคญั (Main Idea, รายละเอยีด (Details/Supporting Details) 
 
Directions: Read each paragraph carefully. And choose the best answer to the   
                    questions that follow.  
 
  1. เฉลยขอ้ d. Jane is the best student in the class. 

เหตุผล              ใจความส าคญัของเร่ืองคือ เจนเป็นเดก็นกัเรียนท่ีดีท่ีสุดใน               
                                ชั้นเรียน ส่วนประโยคอ่ืนคือขอ้ความสนบัสนุน                         
                                (supporting idea) ประโยคดงักล่าววา่เธอมีอะไรดีบา้ง 

  2. เฉลยขอ้ b. It was the first hurricane of the season. 
เหตุผล ใจความส าคญัของเร่ืองคือ การเกิดพายหุมุนอยา่งแรงคร้ังแรก 
                                ในช่วงฤดูกาล ประโยคอ่ืนคือขอ้ความสนบัสนุน                          
                                (supporting ideas) ประโยคดงักล่าววา่ในช่วงท่ีเกิดพาย ุ
                                มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนบา้ง 

  3. เฉลยขอ้ d.  Horror movies were better in the past than they are nowadays. 
  เหตุผล ใจความส าคญัของเร่ืองคือหนงัสยองขวญัในอดีตมีคุณภาพ 
                                มากกวา่ในปัจจุบนั เห็นไดจ้ากสมยัก่อนมีการพิถีพิถนัในการ 
                                แต่งหนา้ตวัแสดงใหเ้หมือนจริง แต่ปัจจุบนัเพียงใหน้กัแสดง             
                                ใส่หนา้กากเท่านั้น 

  4. เฉลยขอ้ a. Bicycles are popular today for many reasons. 
  เหตุผล               ใจความส าคญัของเร่ืองคือเหตุผลต่างๆท่ีท าใหจ้กัรยาน                    
                                เป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ประโยคอ่ืนเป็นการพดูถึงเหตุผล 
                                แต่ละขอ้เพื่อสนบัสนุนใจความส าคญั (supporting ideas)  
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  5. เฉลยขอ้ a.  The advantages of canned, frozen and dried foods. 

  เหตุผล               ใจความส าคญัของเร่ืองคือประโยชนข์องอาหารกระป๋อง อาหาร 
                                แช่แขง็และอาหารแหง้ ประโยคอ่ืนๆเป็นขอ้ความสนบัสนุน 
                                (supporting ideas) วา่มีประโยชนอ์ยา่งไรและต่อใครบา้ง  

  6. เฉลยขอ้ d. Ultraviolet rays cause sunburn. 
เหตุผล               ใจความส าคญัของเร่ืองคือรังสีอุลตราไวโอเลตเป็นสาเหตุท าให้ 
                             ผวิหนงัไหม ้ประโยคอ่ืนๆเป็นขอ้ความสนบัสนุน 
                             (supporting ideas) บอกผลลพัธ์ของการท่ีผวิหนงัถูกรังสี 
                             อุลตราไวโอเลตเผาไหมแ้ละบอกวธีิป้องกนั 

7. เฉลยขอ้ b. Water pollution is a serious problem today.                                              
เหตุผล ใจความส าคญัของเร่ืองคือปัญหามลพิษทางน ้าเป็นปัญหา                  
                                ท่ีน่าวติกกงัวลในปัจจุบนั ประโยคอ่ืนๆเป็นขอ้ความสนบัสนุน 
                                (supporting ideas) บอกสาเหตุท่ีท าใหน้ ้าเกิดมลพิษและ 
                                เสนอแนะใหผู้ใ้ชน้ ้ าหาวธีิแกปั้ญหา 

  8. เฉลยขอ้ c.  Computers help us for our daily life. 
  เหตุผล               ใจความส าคญัของเร่ืองคือคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยพวกเรา                 
                                ในชีวติประจ าวนัหลายอยา่ง ประโยคอ่ืนๆเป็นขอ้ความ 
                                สนบัสนุน (supporting ideas) โดยยกตวัอยา่งบุคคลท่ีใชง้าน 
                                คอมพิวเตอร์ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆในชีวติประจ าวนั  

  9. เฉลยขอ้ b. Ants are the most hard-working creatures in the world. 
  เหตุผล               ใจความส าคญัของเร่ืองคือมดเป็นสัตวท่ี์ขยนัท่ีสุดในโลก  
                                ประโยคอ่ืนๆเป็นขอ้ความสนบัสนุน (supporting ideas) 
                                อธิบายวา่มดทุกตวัมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ เช่น เล้ียงดูมดทารก 
                                หาอาหาร ซ่อมแซมรัง             
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10. เฉลยขอ้ b.  Ants in warmer countries are destructive. 

เหตุผล               เป็นขอ้ความท่ีเป็นจริงตามเน้ือเร่ือง กล่าวคือ มดท่ีอาศยัอยู ่              
                             ในประเทศอบอุ่นถูกท าลาย 

11. เฉลยขอ้ a.   air pollution 
  เหตุผล ขอ้ความทั้งหมดกล่าวถึงมลพิษทางอากาศ  เช่น การอธิบาย 
                                สาเหตุและผลลพัธ์จากมลพิษทางอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อคน  
                                พืช สัตว ์เส้ือผา้ อาคารต่างๆ 

12. เฉลยขอ้ c.  people cause air pollution         
  เหตุผล ใจความส าคญัของเร่ืองคือคนคือสาเหตุของมลพิษทางอากาศ  
                                สังเกตจากการถามในประโยค What causes air pollution?   
                                ประโยคต่อๆไปจะอธิบายถึงท่ีมาของมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจาก 
                                คนทั้งส้ิน เช่นรถยนต ์โรงงาน บา้นเรือน โรงเรียน รถไฟ   

13. เฉลยขอ้ d.  Air pollution comes from poison gases and dusts.          
  เหตุผล               ประโยคท่ีเป็นท่ีมาของค าตอบคือ “The smoke from burning  
                                fuel has poison gases and dust.” 

14. เฉลยขอ้ c.   buses 
  เหตุผล               ประโยคท่ีเป็นท่ีมาของค าตอบคือ People cause it by burning  
                                fuel in buses, cars, factories, homes, schools, and trains.   

15. เฉลยขอ้ b.   heart and lungs  
     เหตุผล               ประโยคท่ีเป็นท่ีมาของค าตอบคือ “The dirty air hurts people.   
                                   It helps to cause more colds, coughs, and diseases of the heart  

                                   and lungs.” 
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เร่ือง จุดประสงค์ของผู้เขยีน (The Writer’s Purpose) 
 
Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s  
                    purpose is.  
 
   1. เฉลยขอ้ c. To persuade.  

 เหตุผล              ผูเ้ขียนบรรยายสรรพคุณของ Slurpy Soda และเชิญชวน                       
                                ใหผู้อ่้านทดลองด่ืม 

  2. เฉลยขอ้ a.   To inform.       
        เหตุผล               ผูเ้ขียนเล่าถึงประวติัของ Abraham Lincoln 

  3. เฉลยขอ้ b.   To entertain.                                                                                                                  
  เหตุผล               ผูเ้ขียนจินตนาการวา่ถา้ตวัเองเป็นนก ปลาโลมา หมี ตวัเอง               
                                จะท าอะไรบา้งและจบบทกวดีว้ยการบอกวา่ตอนน้ีเขาเป็นเพียง 
                                เดก็นอ้ย ซ่ึงยงัท างานท่ีไดม้อบหมายยงัไม่เสร็จจึงไม่สามารถ                   
                                ท าอะไรเหล่านั้นไดเ้ลย 

  4. เฉลยขอ้ c.   To persuade.      
  เหตุผล               ผูเ้ขียนเชิญชวนใหซ้ื้อเคร่ืองออกก าลงักาย (Slim-O-Matic)                
                                เพื่อลดน ้าหนกั 

  5. เฉลยขอ้ a. To inform. 
  เหตุผล               ผูเ้ขียนบอกขอ้มูลจ าเพาะของแพนดา้ยกัษใ์หผู้อ่้านทราบวา่                 
                                มีลกัษณะอยา่งไร กินอะไรเป็นอาหาร ฤดูท่ีใหก้  าเนิดลูก และ 
                                บอกดว้ยวา่เป็นสัตวส์งวน                                                     
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เร่ือง จุดประสงค์ของผู้เขยีน (The Writer’s Purpose) 
 
Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s  
                    purpose is.  
 

 
  1. เฉลยขอ้ b.  To inform.   

เหตุผล ผูเ้ขียนบอกกล่าวใหผู้อ่้านทราบเก่ียวกบัองคก์รลบัแห่งหน่ึง  
                                (The Underground Railroad organization) ท่ีช่วยใหท้าส                 
                                หนีและพน้จากการเป็นทาส  

  2. เฉลยขอ้ d.   To recommend.  
     เหตุผล               ผูเ้ขียนแนะน าถึงการปฏิบติัตวัใหมี้ชีวติท่ียนืยาวและสุขภาพ                 
                                   ท่ีดีข้ึน 

  3. เฉลยขอ้ b.  To inform.   
        เหตุผล               ผูเ้ขียนพดูถึงเร่ืองราวของ  Rocky Mountain  

  4. เฉลยขอ้ a.  To narrate. 
        เหตุผล ผูเ้ขียนเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน  Alabama 

  5. เฉลยขอ้ c. To persuade. 
  เหตุผล               ผูเ้ขียนพดูถึงประโยชนข์อง roller blade ในโรงเรียน ซ่ึงหมายถึง 
                                ผูเ้ขียนเชิญชวนใหน้กัเรียนใช ้roller blade ในโรงเรียน 
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เร่ือง Reading Skills 

 
 
 
Directions: Choose the correct answer for each item. 
 
  1. เฉลยขอ้ d.  difficult 

เหตุผล               in other words เป็นขอ้ความช้ีแนะ ท าใหเ้ราทราบวา่ illegible  
                                หมายถึง difficult (ยาก) 

  2. เฉลยขอ้ b.  hard     
           เหตุผล               soft (นุ่ม) มีความหมายตรงขา้มกบั stiff ดงันั้น stiff หมายถึง  
                                         แขง็ 

  3. เฉลยขอ้ b.  bright  
  เหตุผล               In fact เป็นขอ้ความช้ีแนะอธิบายความหมายของประโยค                    
                                ท่ีตามมา กล่าวคือ มดท างานไดดี้ในความมืด ดงันั้น ประโยค 
                                ก่อนหนา้ In fact จึง ควรมีความหมายแตกต่าง ดงันั้น Brilliant  
                                หมายถึงสวา่งจา้ 

  4. เฉลยขอ้ d.  top          
  เหตุผล               ประโยค It was so high, he had to take a tank of oxygen with  
                                him. ขยายความใหท้ราบวา่  Thomas อยูบ่นยอดเขาเพราะ 
                                ประโยคดงักล่าวบอกวา่ภูเขาสูงมาก Thomas จึงตอ้งน าถงั                       
                                ออกซิเจนติดตวัไปดว้ย 

  5. เฉลยขอ้ a.  quiet 
        เหตุผล    whereas เป็นตวัช้ีแนะ ท าใหท้ราบวา่ taciturn มีความหมาย                    
                                      ตรงขา้มกบัtalk a lot ดงันั้น taciturn จึงหมายถึง quiet (เงียบ) 
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  6. เฉลยขอ้ a.  beginning examinations 

        เหตุผล               This อา้งถึง การเร่ิมตน้ท าขอ้สอบ  
                                      (ท่ีนกัเรียนบางคนไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้อยา่งไร) 

  7. เฉลยขอ้ d. what the writer says in the following sentences 
              เหตุผล Here หมายถึง ส่ิงท่ีผูเ้ขียนจะบอกในประโยคต่อไป  
                                            (เก่ียวกบัการเร่ิมตน้ท าขอ้สอบ) 

    8. เฉลยขอ้ b. examinations 
        เหตุผล               It อา้งถึง ขอ้สอบ  
    9. เฉลยขอ้ a. the questions 

  เหตุผล               Those อา้งถึงโจทยห์รือค าถาม 3 ขอ้ จาก 5 ขอ้ ท่ีนกัเรียนคิดวา่ 
                                ตวัเองท าได ้

10. เฉลยขอ้ d. questions           
  เหตุผล                   any one อา้งถึง โจทยห์รือค าถามท่ีนกัเรียนตอ้งท า                                     

11. เฉลยขอ้ a. air pollution 
        เหตุผล เน้ือเร่ืองทั้งหมดเก่ียวกบัหวัขอ้ มลภาวะทางอากาศ ทั้งส้ิน 

12. เฉลยขอ้ c. people cause air pollution         
  เหตุผล               ผูเ้ขียนถามวา่อะไรเป็นสาเหตุของมลภาวะทางอากาศ                   
                                (What causes air pollution?) และประโยคต่อมาผูเ้ขียนอธิบายวา่  
                                คนเป็นตน้เหตุของการเผา ผลาญเช้ือเพลิงทั้งส้ิน เช่น  
                                คนเป็นผูใ้ชย้วดยานพาหนะ  เผาผลาญเช้ือเพลิงท่ีโรงงาน- 
                                อุตสาหกรรม ท่ีบา้น อา้งอิงจาก “People cause it by burning  
                                fuel in buses, cars, factories, homes, schools, and trains.”   
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13. เฉลยขอ้ d. Air pollution comes from poison gases and dusts.                       
  เหตุผล               ในเน้ือเร่ืองกล่าวถึง มลภาวะทางอากาศเกิดจากควนัพิษและ              
                                ฝุ่ นละออง อา้งอิงจาก “The smoke from burning fuel has  
                                poison gases and dust.” 

14. เฉลยขอ้ c. buses 
     เหตุผล อา้งอิงจาก “People cause it by burning fuel in buses, cars,  
                                   factories, homes, schools, and trains.” 

15. เฉลยขอ้ b. heart and lungs  
        เหตุผล               ในเน้ือเร่ืองกล่าววา่ อากาศเป็นพิษส่งผลเสียต่อหวัใจและปอด 

                          อา้งอิงจาก “………..It helps to cause more colds, coughs,   
                          and diseases of the heart and lungs.” 

16. เฉลยขอ้ c.  A computer can do almost anything, but it cannot do anything    
                                without man.  
  เหตุผล ใจความส าคญัของเน้ือเร่ืองคือส่ิงต่างๆท่ีคอมพิวเตอร์สามารถ   
                                ท าได ้แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งดงักล่าวตอ้งอาศยัคนเป็นผูด้  าเนินการ 
                                อา้งอิงจาก “But computers cannot function alone. A computer  
                                must have three people: the programmer, the operator and the  
                                technician.” 

17. เฉลยขอ้ b.  What Can Computer Do?      
        เหตุผล        เพราะรายละเอียดของบทอ่านน้ีลว้นพดูเก่ียวกบัส่ิงท่ี     

                          คอมพิวเตอร์สามารถท าได ้
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18. เฉลยขอ้ c. To persuade. 
        เหตุผล               เน้ือหาในบทอ่านเชิญชวนใหไ้ปเลือกซ้ือสัตวเ์ล้ียง อา้งอิงจาก  
                                      “……..Come and buy yours today!”  

19. เฉลยขอ้ a. To inform. 
  เหตุผล        เน้ือหาในบทอ่านเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวของประเทศนอร์เวย ์                                

20. เฉลยขอ้ c. To persuade.                                                                                                                       
        เหตุผล               เน้ือหาในบทอ่านเชิญชวนใหส้ั่งซ้ือครีมลบรอยเห่ียวยน่  
                                      อา้งอิงจาก “……...Send your check to P.O.Box 00002,  
                                      Shelton, CA 74836.” 
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