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คานา
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุดที่ 1 เรื่ อง Reading Skills
จัดทาขึ้นสาหรับนักเรี ยนในการศึกษาความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ใช้ควบคู่กบั แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุดที่ 2
เรื่ อง Marvels of Prachuap Khiri Khan วิชาภาษาอังกฤษ3 อ33101 สาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพและความสามารถ
ทั้งในเวลาเรี ยนและนอกเวลาเรี ยน เน้นให้นกั เรี ยนมีความรู้พ้นื ฐาน เรื่ องทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย 5 บทเรี ยน ดังนี้
บทเรี ยนที่ 1 เรื่ อง การใช้บริ บทเพื่อแนะความหมาย (Context Clues)
บทเรี ยนที่ 2 เรื่ อง คาสรรพนามที่ใช้อา้ งถึงหรื อบ่งถึง (Pronoun Reference)
บทเรี ยนที่ 3 เรื่ อง หัวเรื่ อง (Topic/ Title)
บทเรี ยนที่ 4 เรื่ อง ใจความสาคัญ (Main Idea)
รายละเอียด (Details/Supporting Details)
บทเรี ยนที่ 5 เรื่ อง จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน (The Writer’s Purpose)
ซึ่งแต่ละบทเรี ยนประกอบด้วยคาชี้แจงสาหรับครู คาแนะนาการใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะสาหรับครู คาแนะนาการใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะสาหรับนักเรี ยน จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ใบความรู้ แบบฝึ ก แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เฉลยแบบฝึ ก เฉลยแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุดที่ 1
เรื่ อง Reading Skills เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับนักเรี ยนและครู ผสู้ อน
ลดารัตน์ กิจคุณธรรม
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คาชี้แจงสาหรับครู
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีท้ งั หมด 2 ชุด
2. แบบฝึ กเล่มนี้คือชุดที่ 1 เรื่ อง Reading Skills
3. ส่ วนประกอบของแบบฝึ กประกอบด้วย
3.1 จุดประสงค์
3.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.3 แบบฝึ กที่ 1 – 13
3.5 แบบทดสอบหลังเรี ยน
3.6 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.7 เฉลยแบบฝึ กที่ 1 – 13
3.8 เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
4. ควรศึกษาคาแนะนาการใช้แบบฝึ กก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
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คาแนะนาการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะสาหรับครู
เมือ่ ครู ผู้สอนได้ นาแบบฝึ กเสริมทักษะไปใช้ ควรปฏิบัติดังนี้
1. ทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยนของนักเรี ยน เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานของแต่ละคน
2. แนะนาวิธีใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เรื่ อง Reading Skills เล่มนี้ให้นกั เรี ยนเข้าใจก่อนนาไปใช้
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ควบคู่กบั ไปกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. หลังจากนักเรี ยนศึกษาเนื้อหาแล้ว ให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กเพื่อประเมินความรู ้
แต่ละบทเรี ยน
5. ขณะที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ครู ควรดูแลให้คาปรึ กษาแก่นกั เรี ยนอย่างใกล้ชิด
6. ให้นกั เรี ยนตรวจสอบเฉลยท้ายเล่ม เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมเสร็จแต่ละแบบฝึ ก
เพื่อทราบผลการเรี ยนรู ้ของตนเอง
7. ทดสอบความรู ้หลังเรี ยน หลังจากนักเรี ยนทาแบบฝึ กจบชุดแล้ว ด้วยการทา
แบบทดสอบหลังเรี ยน
8. ใช้เป็ นสื่ อการสอนสาหรับครู
9. ใช้เป็ นแบบเรี ยนสาหรับนักเรี ยนศึกษาเรี ยนรู ้และซ่อมเสริ มความรู ้ของตนเอง
ทั้งในและนอกเวลาเรี ยน
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คาแนะนาการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะสาหรับนักเรียน
ในการศึกษาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุดนี้
เป็ นการศึกษาด้วยตนเอง ดังนั้นนักเรี ยนควรปฏิบตั ิ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ของแบบฝึ กเสริ มทักษะ
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 20 ข้อ เพื่อประเมินความรู ้พ้นื ฐาน
ของตนเองก่อนการฝึ กจากแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
3. ศึกษาใบความรู ้ ตัวอย่าง ก่อนลงมือทาแบบฝึ กแต่ละบทเรี ยน
4. ทาแบบฝึ กที่ 1 – 13 อย่างรอบคอบและด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบฝึ ก
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 20 ข้อ อย่างรอบคอบและ
ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนทาแบบทดสอบ
6. ตรวจคาตอบจากเฉลย เปรี ยบเทียบคะแนนกับการทดสอบก่อนเรี ยน
เพื่อรู ้ความก้าวหน้าในการเรี ยน
7. เมื่อมีปัญหาหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการทาแบบฝึ ก ให้ปรึ กษาครู ผสู ้ อน
ทันที
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จุดประสงค์ การเรียนรู้

เมื่อนักเรี ยนได้ศึกษาแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจชุดนี้จบแล้ว
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. นักเรี ยนสามารถระบุความหมายของคาศัพท์ยากได้จากคาหรื อกลุ่มคา
ก่อนหน้าและหลังคาหรื อวลีที่เราไม่ทราบความหมาย (Context Clues)
โดยไม่ตอ้ งเปิ ดพจนานุกรม
2. นักเรี ยนสามารถระบุคาสรรพนามที่ใช้อา้ งถึงหรื อบ่งถึง
(Pronoun Reference) จากข้อความที่กาหนดได้
3. นักเรี ยนสามารถระบุหวั เรื่ อง (Topic/ Title) จากบทอ่านที่กาหนดได้
4. นักเรี ยนสามารถระบุใจความสาคัญ (Main Idea) จากบทอ่านที่กาหนดได้
5. นักเรี ยนสามารถระบุรายละเอียด (Details) จากบทอ่านที่กาหนดได้
6. นักเรี ยนสามารถระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน (The Writer’s Purpose)
จากบทอ่านที่กาหนดได้
7. นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์
และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
8. นักเรี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของตนเอง
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
เรื่อง Reading Skills
แบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) เรื่ อง 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
c. My Friends

b. My Parents
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
c. Activities in the park

b. Animals 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.
c. To persuade.

b. To entertain.
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.
c. To persuade.

b. To entertain.
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.
c. To persuade.

b. To entertain.
d. To recommend.

7
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เรื่อง การใช้ บริบทเพือ่ แนะความหมาย
(Context Clues)
บริ บท (Context) หมายถึง คาหรื อกลุ่มคาก่อนหน้าและหลังคาหรื อวลี
ที่เราไม่ทราบความหมายของคาหรื อวลีน้ นั ๆ ซึ่งจะมีตวั ชี้แนะ (Clues) ที่จะสามารถ
ช่วยบอกความหมายหรื อให้ขอ้ มูลของคาศัพท์ยาก เป็ นแนวทางให้เราเข้าใจความหมาย
ของคาหรื อวลีน้ นั ๆได้
การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริ บทมีวธิ ีการดังนี้
1. Definition Clues
2. Comparison and Contrast Clues
3. Example Clues
4. Punctuation Clues
5. Restatement Clues
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1. Definition Clues
เป็ นการแสดงความหมายหรื อให้คาจากัดความของคาศัพท์ยาก โดยดูจาก
ตัวชี้แนะ (Clues) ในประโยคนั้น ตัวชี้แนะ ดังกล่าวคือ
is/are คือ
define หมายความว่า
is known ถูกเรี ยกว่า

mean
หมายถึง
is/are called ถูกเรี ยกว่า
refer to
หมายถึง

ตัวอย่ างที่ 1
Circulate means to move around and return to the same place.
Circulate
เป็ นศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย
ตัวชี้แนะ (Clues) คือ
means
ข้อความหลัง means
คือ ความหมายของ Circulate
สรุปว่ า Circulate คือ to move around and return to the same place
(การเคลือ่ นทีไ่ ปมาเป็ นวงกลม)
ตัวอย่ างที่ 2
Pantomine is the form of acting in which no words are used.
Pantomine
เป็ นศัพท์ที่ไม่คุน้ เคย
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ is
ข้อความหลัง is คือคาจากัดความของคาว่า
Pantomine
สรุปว่ า Pantomine คือ the form of acting in which no words are used
(ละครใบ้ )
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2. Comparison and Contrast Clues
เป็ นการใช้คาหรื อข้อความที่มีความหมายตรงข้ามกับคาศัพท์ยากหรื อวลี
ที่เราไม่ทราบความหมาย โดยปกติมกั ปรากฏอยู่ ในประโยคเดียวกันหรื อประโยค
ถัดไป ฉะนั้นหากสามารถเข้าใจความหมาย ที่ขดั แย้งกันก็ช่วยให้สามารถเข้าใจ
ความหมายของคาหรื อวลีน้ นั ได้ ตัวชี้แนะ (Clues) ให้ทราบความหมาย คือ
ตัวชี้แนะ (Clues) ทีแ่ สดงการเปรียบเทียบ
as
as………..as
like
alike
similar to
resemble (v.)
similarly (adv.)
likewise (adv.)
correspondingly (adv.)
in the same way (adv.)
comparing
comparing with
as if
as though

เหมือนกับ

ในทานองเดียวกัน

เปรี ยบเทียบกับ
ราวกับว่า
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ตัวชี้แนะ (Clues) ทีแ่ สดงการขัดแย้ ง
but
yet
unlike
in contrast
on the contrary
on the other hands
however
nevertheless
while
whereas
comparing to
comparing with
although
though
even though
in spite of
despite

แต่
ไม่เหมือน
ในทางตรงข้าม
อย่างไรก็ตาม

ในขณะที่
เปรี ยบเทียบกับ
แม้วา่
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ตัวอย่ างที่ 1
An elephant is immense, comparing to a mouse.
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ immense
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ comparing to
คาที่บอกความหมายแสดงการเปรี ยบเทียบ คือ mouse (หนู)
เป็ นสัตว์ขนาดเล็ก (small) แต่ elephant (ช้าง) เป็ นสัตว์ขนาดใหญ่
สรุปว่ า immense คือ not small / big ใหญ่

ตัวอย่ างที่ 2
Ben drives a cheap car. In contrast, his wife drives an expensive one.
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ expensive
ตัวชี้แนะ(Clues)
คือ In contrast
คาที่บอกความหมายตรงข้าม คือ cheap
Cheap มีความหมายว่า ราคาถูก
สรุปว่ า expensive คือ ราคาแพง
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3. Example Clues
เป็ นตัวชี้แนะความหมายโดยการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อบอกความหมาย
ของศัพท์น้ นั
ตัวชี้แนะ (Clues) ให้ ทราบความหมาย คือ
like
such as
for instance
for example
e.g. (exempli gratia)

เช่น
ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่ างที่ 1
There are three types of traveling; for example going by plane, going
by car and going by boat.
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ traveling
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ for example
ตัวอย่าง คือ going by plane, going by car and going by boat
ตัวอย่างที่ยกมาคือ การเดินทางโดยเครื่ องบิน รถยนต์และเรื อ
สรุปว่ า traveling คือ การเดินทาง
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ตัวอย่ างที่ 2
Do you participate in one of the more popular avocations, such as
jogging, tennis, or stamp collecting?
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ avocations
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ such as
ตัวอย่าง คือ
jogging, tennis, or stamp collecting
สรุปว่ า avocations คือ งานอดิเรก

4. Punctuation Clues
เป็ นการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนเป็ นตัวชี้แนะ (Clues)
dash ( - )
colon ( : )
comma ( , )
semi – colon ( ; )
parentheses ( ( ) )
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ตัวอย่ างที่ 1
We go to many places by different vehicles: cars, motorcycles, buses,
trains, planes and ships.
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ vehicles
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ colon ( : )
ตัวอย่าง คือ cars, motorcycles, buses, trains, planes and ships
ตัวอย่างที่ยกมา คือ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถเมล์ รถไฟ เครื่ องบินและเรื อ
สรุปว่ า vehicles คือ ยานพาหนะ

ตัวอย่ างที่ 2
These students are interested in studying the etymology, the origin
and history of words .
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ etymology
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ comma ( , )
ความหมายของคาว่า etymology จะอยูห่ ลังเครื่ องหมาย dash ( , )
สรุปว่ า etymology คือ ต้ นกาเนิดหรือประวัติความเป็ นมาของคาต่ างๆ
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5. Restatement Clues
การเดาความหมายจากการกล่าวซ้ าความหมายของคาศัพท์น้ นั โดยใช้ภาษา
ที่ง่ายขึ้นกล่าวซ้ าภายในประโยคเดียวกัน แต่ใช้ถอ้ ยคาที่ต่างกัน
ตัวชี้แนะ (Clues) และเครื่องหมายวรรคตอน คือ
or
in other words
that is/ that is to say
เครื่ องหมาย quotation marks
เครื่ องหมาย dash
เครื่ องหมาย comma
เครื่ องหมาย commas
เครื่ องหมาย parentheses

หรื อ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
นัน่ คือ
“__________”
,___________
,___________,
(___________)

ตัวอย่ างที่ 1
The student can reply, or answer, the teacher’s questions easily.
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ reply
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ or
คากล่าวซ้ าความหมาย
คือ answer
สรุปว่ า reply คือ answer (ตอบ)
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ตัวอย่ างที่ 2
Judy feeds, or gives food, to her pigs every day.
คาศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย คือ feeds
ตัวชี้แนะ (Clues)
คือ or
คากล่าวซ้ าความหมาย
คือ gives food
สรุปว่ า feeds คือ gives food (ให้ อาหาร)
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เรื่อง 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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เรื่อง 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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เรื่อง Example Clues
แบบฝึ กที่ 3 เรื่ อง 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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เรื่อง 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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เรื่อง Restatement Clues
แบบฝึ กที่ 5 เรื่ อง 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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เรื่อง คาสรรพนามที่ใช้ อ้างถึงหรือบ่ งถึง
(Pronoun Reference)
ใบความรู้

คาสรรพนามที่ใช้อา้ งถึงหรื อบ่งถึง (Pronoun Reference) คือ คาสรรพนาม
ที่ใช้แทนคน สัตว์ หรื อ สิ่ งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว หรื อ กาลังจะกล่าวต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้คาหรื อกลุ่มคาเดิมซ้ า คาเหล่านี้เป็ นสัญญาณให้ผอู ้ ่านทราบความสัมพันธ์ หรื อ
ความต่อเนื่องของสิ่ งที่อ่าน เช่น
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1. Personal Pronoun
1.1 Subject ได้แก่ I, You, We, They, He, She, It
1.2 Object ได้แก่ me, you, us, them, him, her, it
1.3 Adjective pronoun ได้แก่ my, your, our, their, his, her, its
1.4 Reflexive pronoun ได้แก่ myself, yourself, yourselves, ourselves,
themselves, himself, herself, itself
ตัวอย่ างที่ 1
Running is not a new sport. People were doing it hundred of years ago.
(ทณุ เตียวรัตนกุล, 2549 : 246)
ในที่น้ ี it ใช้แทน หรื อ อ้างถึง running

ตัวอย่ างที่ 2
If you go to Central Park, you will see joggers, dogs, and bicyclists.
They are all parts of life in the park. (ทณุ เตียวรัตนกุล, 2549 : 247)
ในที่น้ ี They ใช้แทน หรื อ อ้างถึง joggers, dogs, and bicyclists.
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คาสรรพนาม it นอกจากจะใช้แทนสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแล้ว ยังอาจใช้แทนข้อความ
ได้ท้ งั ข้อความหรื อสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด เช่น วินยั เล่าเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด
ให้พินิจฟัง พินิจอาจบอกว่า It was a very good story.
It ในที่น้ ีใช้อา้ งถึงเรื่ องที่เล่ามาแล้วทั้งเรื่ อง (story) แม้ผอู ้ ่านจะเห็นประโยค
เพียงประโยคเดียว ก็สามารถเดาเหตุการณ์ได้วา่ มีเรื่ องที่สืบเนื่องกันมา
2. Demonstrative Pronouns
คือ คาสรรพนามที่ช้ ีเฉพาะ ได้แก่ this, that, these, those, one, ones เช่น

ตัวอย่ างที่ 1
The Boston race is called the Boston Marathon. This is one of the oldest
races in the United States. (ทณุ เตียวรัตนกุล, 2549 : 247)
ในที่น้ ี This ใช้แทน หรื อ อ้างถึง the Boston Marathon
ตัวอย่ างที่ 2
A: Which camera do you prefer?
B: The white one. (ทณุ เตียวรัตนกุล, 2549 : 246)
ในที่น้ ี one ใช้แทน หรื อ อ้างถึง camera
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เรื่อง คาสรรพนามที่ใช้ อ้างถึงหรือบ่ งถึง (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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, ม.ป.ป. : 24)
1.
2.
3.
4.
5.

a. flowers
c. things
a. aeroplanes
c. cliffs
a. races
c. young people
a. model aeroplanes
c. young people
a. exciting things
c. young people

b. gardens
d. parks
b. people
d. trees
b. roller-skates
d. exciting things
b. exciting things
d. clean air
b. roller-skates
d. clean air
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เรื่อง คาสรรพนามที่ใช้ อ้างถึงหรือบ่ งถึง (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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, ม.ป.ป. : 23)
1.
2.
3.
4.
5.

a. some people
c. animals
a. feet
c. the other elephants
a. Some people
c. Good memories
a. the other elephants
c. elephants
a. one of the elephants
c. kind animals

b. elephants
d. feet
b. kind animals
d. one of the elephants
b. Kind animals
d. One of the elephants
b. kind animals
d. some people
b. good memories
d. elephants
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เรื่อง คาสรรพนามที่ใช้ อ้างถึงหรือบ่ งถึง (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 เตียวรัตนกุล, 2549 : 247)

32

1. “They” refers to __________________.
a. Mary Simms and Jim Fuller
c. Central Park
2. “It” refers to __________________.
a. Mary
c. a big stick
3. “Them” refers to __________________.
a. Mary Simms and Jim Fuller
c. a big stick
4. “They” refers to __________________.
a. Mary Simms and Jim Fuller
c. a big stick
5. “It” refers to __________________.
a. their legs
c. a big stick
6. “She” refers to __________________.
a. the answers
c. examinations
7. “It” refers to __________________.
a. a big stick
c. last Saturday
8. “Her” refers to __________________.
a. the dog’s owner
c. Jim Fuller

b. a large white dog
d. their legs
b. the dog
d. a large white dog
b. large rock
d. a problem
b. a large white dog
d. a problem
b. a problem
d. a large white dog
b. Mary Simms
d. the instructions
b. Central Park
d. a large white dog
b. Mary Simms
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
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เรื่อง หัวเรื่อง (Topic/ Title)
ใบความรู้

หัวเรื่ อง (Topic/Title) คือ สิ่ งที่เป็ นประเด็นรวม อาจเป็ นคานามหรื อ
กลุ่มคานาม วลีส้ นั ๆมีความหมายครอบคลุมเรื่ องราวทั้งหมดของข้อความ ความหมาย
ไม่ควรกว้างหรื อแคบเกินไป การค้นหาหัวเรื่ องกระทาได้โดยตั้งคาถามว่าเรื่ องที่อ่าน
เกี่ยวกับอะไร
ตัวอย่ างที่ 1
Italian, French, English, Spanish, German
Topic: Languages
จากรายการข้างต้น ล้วนแต่เป็ นภาษาทั้งสิ้ น
ตัวอย่ างที่ 2
Easter, Halloween, Thanksgiving, Christmas, July fourth
Topic: American Holidays
จากรายการข้างต้น ล้วนแต่เป็ นวันหยุดของชาวอเมริ กนั ทั้งสิ้ น
ตัวอย่ างที3่
drums, flutes, trumpets, saxophones, piano
Topic: Musical Instruments
จากรายการข้างต้น ล้วนแต่เป็ นเครื่ องดนตรี ท้ งั สิ้ น
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ตัวอย่ างที่ 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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, ม.ป.ป. : 40)
Topic: Celebrating Halloween
บทอ่านนี้กล่าวถึงกิจกรรมของเด็กที่ได้กระทาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล
Halloween ดังนั้น หัวเรื่ องของข้อความจึงได้แก่ Celebrating Halloween
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เรื่อง หัวเรื่อง (Topic/ Title)
แบบฝึ กที่ 9 เรื่ อง หัวเรื่ อง (Topic/ Title)

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

Column B
__________ 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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เรื่อง หัวเรื่อง (Topic/ Title)
แบบฝึ กที่ 10 เรื่ อง หัวเรื่ อง (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 อนัคฆกุล, 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 อนัคฆกุล, 2552 : 218)

2.

a. Mexico City
c. The History of Mexico

b. Mexican Food
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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, 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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, ม.ป.ป. : 38)
4.

a. How to Make Good Tea
c. How to Boil Water

b. How Much Tea to Use
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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, 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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, 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 เตียวรัตนกุล, 2549 : 254)
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7.

a. Popular Drinks
c. European Coffee House

b. The History of Coffee
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 เตียวรัตนกุล, 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 เตียวรัตนกุล, 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 อนัคฆกุล, 2552 : 219)

10.

a. How Cars Cause Air Pollution
c. Bangkok’s Air Pollution

b. Factories in Bangkok
d. Air Pollution
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เรื่อง ใจความสาคัญ (Main Idea)
ใจความสาคัญ (Main Idea) คือ แก่นของเรื่ อง เป็ นส่ วนที่สรุ ปใจความสาคัญ
ของข้อความ บทความหรื อย่อหน้านั้นๆ เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อให้ผอู ้ ่านทราบว่า
ผูเ้ ขียนจะเสนอสิ่ งใด ถ้าเป็ นประโยคในบทอ่านอาจเรี ยกว่า topic sentence
ซึ่งมักจะปรากฏอยูท่ ี่ประโยคแรกหรื อประโยคสุ ดท้ายของบทอ่าน แต่กไ็ ม่เสมอไป
บางบทอ่านอาจจะอยูส่ ่ วนกลางของเนื้อเรื่ องหรื อผูอ้ ่านต้องสรุ ปหาเองก็เป็ นได้
แต่จะต้องสรุ ปสาระสาคัญให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เช่นเกี่ยวกับเรื่ องอะไร บุคคลใด
สถานที่ใด หรื อสภาพการณ์อะไร
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เรื่อง รายละเอียด (Details/ Supporting Details)
ใบความรู้ เรื่ อง รายละเอียด (Details/ Supporting Details)

รายละเอียด (Details/ Supporting Details) คือ ข้อความที่มาขยายใจความหลัก
จะอยูใ่ นรู ปของการยกตัวอย่าง การอธิบาย การขยายความ การให้เหตุผล
การเปรี ยบเทียบ เป็ นต้น เพื่อจุดประสงค์ 3 ประการ คือ
1. ทาให้ใจความสาคัญถูกต้องและแน่ชดั ยิง่ ขึ้น
2. ช่วยบรรยายหรื อขยายความคิดหลักให้กว้างออกไป
3. ให้ความกระจ่างหรื ออธิบายใจความสาคัญอย่างชัดเจน
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ตัวอย่ าง
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 อนัคฆกุล, 2552 : 223)
ประโยคที่ขีดเส้นใต้ คือ ใจความสาคัญ (Main Idea) ของบทอ่านนี้
และประโยคต่อมาอีก 4 ประโยคเป็ นรายละเอียด (Details) ซึ่งสามารถนามาเขียน
Diagram ได้ดงั นี้
Main Idea

Cats are nicer than dogs in some ways.
Cats are cleaner.
Cats are also quieter than dogs.

Details
Cats are safer.
Cats are easier to take care of.
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เรื่อง ใจความสาคัญ (Main Idea, รายละเอียด (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.
(สุ รเดช 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.
(สุ รเดช 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.
(กุลยา คัมภิรานนท์ และดวงฤดี กาญจนพันธ์, 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 เตียวรัตนกุล, 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.
(กุลยา คัมภิรานนท์ และดวงฤดี กาญจนพันธ์, 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.
c. Sunscreen makes skin peel.

b. Sunburn can cause fever.
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.
(สุ รเดช 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.
(วินยั รัตนเชษฐากุล, ม.ป.ป. : 669)

52

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.
(กุลยา คัมภิรานนท์ และ ดวงฤดี กาญจนพันธ์, 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 อนัคฆกุล และกรรณิ การ์ อนัคฆกุล, 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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เรื่อง จุดประสงค์ของผู้เขียน (The Writer’s Purpose)
ในการเขียนเนื้อหาบางประเภท ผูเ้ ขียนอาจสอดแทรกจุดประสงค์ อาจเขียนเพื่อ
บอกกล่าว (To inform.)
สร้างความบันเทิง (To entertain.)
โน้มน้าวใจ (To persuade.) แนะนา
(To recommend.)
บอก
(To tell.)
ยกย่อง
(To praise.)
สนับสนุน (To support)
รายงาน
(To report.)
ชักชวน (To convince) เล่าเรื่ อง
(To narrate.) เป็ นต้น
ตัวอย่ าง
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 คล้ายบวร, ม.ป.ป. : 148)
หลังจากอ่านบทกวี จะเห็นว่าผูเ้ ขียนกาลังพูดถึงผลของการตัดไม้ทาลายป่ า
ว่าจะเกิดผลอย่างไรบ้าง เช่น ภูเขาโล่งเตียน เกิดไฟป่ าได้ง่าย ฝนอาจตกน้อย ผืนดิน
แตกระแหงหรื อฝนตกหนักจนท่วมบ้านเรื อนก็ได้ (To inform the readers of the result
of forest destruction.)
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เรื่อง จุดประสงค์ของผู้เขียน (The Writer’s Purpose)
Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s
purpose is.
a. To inform.
c. To persuade.

b. To entertain.
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)
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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)
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เรื่อง จุดประสงค์ของผู้เขียน (The Writer’s Purpose)
แบบฝึ กที่ 13 เรื่ อง จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน (The Writer’s Purpose)

Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s
purpose is.
a. To narrate.
c. To persuade.

b. To inform.
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)
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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)
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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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แบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) เรื่ อง 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
c. examinations
10. “Any one” refers to __________________.
a. examinations
c. questions

b. the answers
d. the instructions
b. instructions
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?
c. What can’t Computer Do?

b. What Can 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.
c. To persuade.

b. To entertain.
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.
c. To persuade.

b. To entertain.
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.
c. To persuade.

b. To entertain.
d. To recommend.
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1. เฉลยข้อ d.
2. เฉลยข้อ c.
3. เฉลยข้อ a.
4. เฉลยข้อ b.
5. เฉลยข้อ c.
6. เฉลยข้อ a.
7. เฉลยข้อ d.
8. เฉลยข้อ b.
9. เฉลยข้อ c.
10. เฉลยข้อ d.
11. เฉลยข้อ a.
12. เฉลยข้อ d.
13. เฉลยข้อ c.
14. เฉลยข้อ b.
15. เฉลยข้อ c.
16. เฉลยข้อ d.
17. เฉลยข้อ a.
18. เฉลยข้อ c.
19. เฉลยข้อ d.
20. เฉลยข้อ b.

talkative
quietness
careful
hates
unclear
students
the instructions for the examination
the questions
the time allowed
examination
Future Career
The writer doesn’t know what he wants to do for
his life’s work.
She is a foreman.
He works in a drugstore.
Activities in the Park
The park is a pleasant place for everyone
Adults like to sit on the park benches and feed the birds.
To persuade.
To recommend.
To entertain.
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เรื่อง 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 เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ mammal
(สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)
2. เฉลย
to do something wrong
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ to make a mistake (ทาผิด)
3. เฉลย
an actor or actress in the movie
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ character (นักแสดง)
4. เฉลย
children from ages thirteen to nineteen
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ Teenagers (วัยรุ่ น)
5. เฉลย
the place for keeping a car
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ garage (โรงรถ)
6. เฉลย
a glass tank for fish living
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ aquarium (ตูป้ ลา)
7. เฉลย
the killing of a human being
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ homicide (การฆ่าคน)
8. เฉลย
a foolish idea or stupid person
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ half-baked ความคิด, คน(โง่)
9. เฉลย
small building where we can buy some food and eat
เหตุผล
means เป็ นตัวชี้แนะ คานิยามของ canteen (โรงอาหาร)
10. เฉลย
small room near the kitchen where food is kept
เหตุผล
เป็ นนิยามของคาว่า pantry (ห้องเล็กอยูใ่ กล้ครัวสาหรับเก็บอาหาร)
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เรื่อง Comparison and Contrast Clues
Directions: Choose the best meaning for the underlined word by using the context
clue to guess it.
1. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
2. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

3. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
4. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

not well-known
but เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้ทราบว่า unknown มีความหมาย
ตรงข้ามกับ famous ดังนั้น unknown จึงหมายถึง not well-known
very small
In contrast เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้ทราบว่า tiny มีความหมาย
ตรงข้ามกับ very big ดังนั้น tiny จึงหมายถึง very small
(เล็กมาก)
bad
but เป็ นตัวชี้แนะให้ทราบว่า useless มีความหมายตรงข้ามกับ
useful ดังนั้น useless มีความหมายว่า bad (ไม่มีประโยชน์)
diligent
but เป็ นตัวชี้แนะให้ทราบว่า industrious มีความหมายตรงข้าม
กับ lazy ดังนั้น industrious มีความหมายว่า diligent (ขยัน)
enough
but เป็ นตัวชี้แนะให้ทราบว่า sufficiency มีความหมายตรงข้าม
กับ not enough ดังนั้น sufficiency มีความหมายว่า enough
(เพียงพอ)
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6. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

7. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
8. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
9. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

10. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

well-known
but เป็ นตัวชี้แนะให้ทราบว่า prominent มีความหมายตรงข้ามกับ
unknown ดังนั้น prominent มีความหมายว่า well-known
(มีชื่อเสี ยง)
often
however เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้ทราบว่า constantly มีความหมาย
ตรงข้ามกับ rarely ดังนั้น constantly จึงหมายถึง often (บ่อย)
sad
but เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้ทราบว่า depressed มีความหมาย
ตรงข้ามกับ happy ดังนั้น depressed จึงหมายถึง sad (เศร้า)
social
whereas เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้ทราบว่า gregarious มีความหมาย
ตรงข้ามกับ alone ดังนั้น gregarious จึงหมายถึง
social (เป็ นกลุ่ม, เป็ นฝูง)
difficult
but เป็ นตัวชี้แนะทาให้ทราบว่า arduous มีความหมายตรงข้ามกับ
easy ดังนั้น arduous จึงหมายถึง difficult (ยาก)
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เรื่อง Example Clues
Directions: Choose the best meaning for the underlined word by using the context
clue to guess it.
1. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

2. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
3. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
4. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
6. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

informal
ผูเ้ ขียนได้ยกตัวอย่างเครื่ องแต่งกายที่อธิบายความหมายของ
informal ดังนั้นผูอ้ ่านจะทราบได้วา่ informal
หมายถึง ไม่เป็ นทางการ
dead
such as เป็ นตัวชี้แนะ ผูเ้ ขียนยกตัวอย่างโรคต่างๆที่อนั ตราย
ถึงกับสู ญเสี ยชีวติ ทาให้ผอู ้ ่านทราบว่า fatal หมายถึง อาจตายได้
gets angry easily
For example เป็ นตัวชี้แนะ จากตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนยกขึ้นมา
ผูอ้ ่านจะทราบได้วา่ touchy หมายถึง โกรธง่าย
occupations
for example เป็ นตัวชี้แนะ จากตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนยกขึ้นมา
ผูอ้ ่านจะทราบได้วา่ careers หมายถึง อาชีพ
grain
e.g. เป็ นตัวชี้แนะ จากตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนยกขึ้นมา
ผูอ้ ่านจะทราบได้วา่ cereals หมายถึงธัญพืช
dirty
ข้อความหลัง such as เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้ทราบว่า littered
มีความหมายว่า dirty (สกปรก)
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7. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

8. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
9. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
10. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

usefulness
such as เป็ นตัวชี้แนะ จากตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนยกขึ้นมา
ผูอ้ ่านจะทราบความหมายของคาว่า nutritious หมายถึง
คุณค่า (ทางโภชนาการ)
shy
for example เป็ นตัวชี้แนะ จากตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนยกขึ้นมา
ผูอ้ ่านจะทราบความหมายของคาว่า timid หมายถึง ขี้อาย
belongings
such as เป็ นตัวชี้แนะ จากตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนยกขึ้นมา
ผูอ้ ่านจะทราบได้วา่ property หมายถึง ทรัพย์สมบัติ
rich
For example เป็ นตัวชี้แนะ จากตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนยกขึ้นมา
ผูอ้ ่านจะทราบได้วา่ wealthy หมายถึงร่ ารวย
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เรื่อง 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 ความหมายของคาว่า kittens จะอยูห่ ลังเครื่ องหมาย comma ( , ) หมายถึง ลูกแมว
2. The secretary picked up the cup and sipped – she drank slowly.
Sipped means. Drank.
เหตุผล เครื่ องหมาย dash ( - ) ชี้แนะให้ผอู้ ่านทราบความหมายของ sipped
ว่าหมายถึง ดื่ม
3. Mr. Harrington requested his companies, his friends, to follow the man who stole
his shoes.
Companies mean friend.
เหตุผล เครื่ องหมาย commas (,………..,) ชี้แนะให้ผอู้ ่านทราบความหมาย
ของ companies ว่าหมายถึง เพื่อนๆ
4. My brother is a surgeon, a doctor .
Surgeon means doctor.
เหตุผล เครื่ องหมาย commas (,………..,) ชี้แนะให้ผอู้ ่านทราบความหมาย
ของ surgeon ว่าหมายถึง แพทย์
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 เครื่ องหมาย dash (-) ชี้แนะให้ผอู้ ่านเดาความหมายของ blue whale
ว่าหมายถึง สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอาศัยอยูใ่ นทะเล
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เรื่อง Punctuation Clues

6. Cows are herbivorous- animals that eats only plants.
Herbivorous means animals that eats only plants.
เหตุผล ความหมายของคาว่า herbivorous จะอยูห่ ลังเครื่ องหมาย dash (-)
ว่าหมายถึง สัตว์กินพืชเป็ นอาหาร
. 7. There was a lot of furor – many complaints- about the traffic jam.
Furor means complaints.
เหตุผล เครื่ องหมาย dash ( - ) ชี้แนะให้ผอู้ ่านทราบความหมายของ furor
ว่าหมายถึง ข้อร้องเรี ยน
8. We are fostering – supporting- good idea in young people.
Fostering means supporting.
เหตุผล เครื่ องหมาย dash ( - ) ชี้แนะให้ผอู้ ่านเดาความหมายของ fostering
ว่าหมายถึง สนับสนุน
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 เครื่ องหมาย dash ( - ) ชี้แนะให้ผอู ้ ่านทราบความหมายของ porch
ว่าหมายถึง ระเบียง ทางเข้าอาคาร
10. We stopped at an inn, a small hotel, by the way back home.
Inn means a small hotel.
เหตุผล เครื่ องหมาย commas (,………..,) ชี้แนะให้ผอู้ ่านทราบความหมาย
ของ inn ว่าหมายถึง โรงแรมเล็กๆ
.

75

เรื่อง Restatement Clues
แบบฝึ กที่ 5 เรื่ อง 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 เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า 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 เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า hop หมายถึง jump (กระโดด)
3. The teacher always gives many quizzes - small tests.
Quizzes mean small tests.
เหตุผล ข้อความหลัง dash (-) ทาให้เราทราบว่า quizzes หมายถึง small tests
(ข้อสอบย่อย)
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 เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า 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 เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า idle หมายถึง lazy (เกียจคร้าน)
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เรื่อง Restatement Clues
แบบฝึ กที่ 5 เรื่ อง 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 เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า escalator หมายถึง a moving staircase
(บันไดเลื่อน)
7. Newspaper headlines often show the bias, or feeling, of the writer about the news story.
Bias means feeling.
เหตุผล or เป็ นตัวชี้แนะ ว่า bias หมายถึง (อารมณ์, ความรู้สึก)
8. The race cars were so rapid–or fast–that they passed in a blur.
Rapid means fast.
เหตุผล or เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า rapid หมายถึง fast (เร็ ว)
9. Martin knew he could accomplish, or do, whatever he set his mind to.
Accomplish means do.
เหตุผล or เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า accomplish หมายถึง do (ทา)
10. The field trip to the poultry farm–with its chickens, turkeys, and ducks–was fun.
Poultry means animals with wings.

เหตุผล เครื่ องหมาย dash (-) ชี้แนะให้ทราบความหมายของ poultry
หมายถึง สัตว์ปีก
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เรื่อง คาสรรพนามที่ใช้ อ้างถึงหรือบ่ งถึง (Pronoun Reference)
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.
Identify what/who they are referring to.
1. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
2. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
3. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
4. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

parks
these อ้างถึง “parks” คือ สวนสาธารณะ (ในเมืองใหญ่)
people
they อ้างถึง “people” คือ คน
(ที่ตอ้ งการเดินเล่นในสถานที่ที่ไม่มีเสี ยงอึกทึก)
young people
they อ้างถึง “young people” คือ คนหนุ่มสาว
(ที่ชอบปี นป่ ายต้นไม้หรื อหน้าผา)
model aeroplanes
them อ้างถึง “model aeroplanes” คือ เครื่ องบินจาลอง
(ที่คนหนุ่มสาวประดิษฐ์ข้ ึน)
young people
they อ้างถึง “young people” คือ คนหนุ่มสาว
(ที่ชอบจัดการแข่งขัน roller - skates)
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เรื่อง คาสรรพนามที่ใช้ อ้างถึงหรือบ่ งถึง (Pronoun Reference)
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.
Identify what/who they are referring to.
1. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
2. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
3. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
4. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

elephants
them อ้างถึง “elephants” คือ ช้าง (ซึ่งมีลกั ษะนิสัยใจดี)
one of the elephants
it อ้างถึง “one of the elephants” คือ ช้างตัวหนึ่งตัวใด
(ที่ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้)
some people
they อ้างถึง “some people” คือ บางคน
(ซึ่งพูดว่าช้างเป็ นสัตว์ที่มีความจาดีมาก)
elephants
they อ้างถึง “elephants” คือ ช้าง
(ที่เป็ นสัตว์ที่มีความจาดีมาก)
elephants
them อ้างถึง “elephants” คือ ช้าง
(ที่ถูกคนกระทาทั้งพฤติกรรมที่ดีหรื อโหดร้ายต่อมัน)
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เรื่อง คาสรรพนามที่ใช้ อ้างถึงหรือบ่ งถึง (Pronoun Reference)
Directions: Read the passage given. The pronouns are underlined.
Identify what/who they are referring to.
1. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
2. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
3. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
4. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
6. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

Mary Simms and Jim Fuller
they อ้างถึง “Mary Simms and Jim Fuller” คือ คน
(ที่ไปวิง่ ออกกาลังกายที่ Central Park เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
a large white dog
it อ้างถึง “a large white dog” คือ สุ นขั ตัวใหญ่สีขาว
(ซึ่งวิง่ ตามและพยายามจะกัดพวกเขา)
Mary Simms and Jim Fuller
them อ้างถึง“Mary Simms and Jim Fuller”คือ คน
(ที่ถูกสุ นขั ตัวสี ขาววิง่ ตามและพยายามจะกัดพวกเขา)
Mary Simms and Jim Fuller
they อ้างถึง “Mary Simms and Jim Fuller” คือ คน
(ที่กลัวสุ นขั ตัวใหญ่สีขาวตัวที่วงิ่ ตามและไม่รู้วา่ จะทาอะไรต่อไป)
a large white dog
it อ้างถึง “a large white dog” คือ สุ นขั ตัวใหญ่สีขาว
(ตัวที่ Mary หยิบไม้ท่อนใหญ่ พยายามจะใช้ตีมนั )
Mary Simms
she อ้างถึง “Mary Simms”
คือ คน (ที่ตอ้ งการใช้ไม้ข่ใู ห้สุนขั กลัว และหนีไป)
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7. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
8. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

9. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
10. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
11. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

12. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
13. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

a large white dog
it อ้างถึง “a large white dog” คือสุ นขั ตัวใหญ่สีขาว
(ที่ถูก Mary ใช้ไม้ข่)ู
Mary Simms
her อ้างถึง “Mary Simms”
คือ คน
(ที่ถูกสุ นขั ตัวใหญ่สีขาวเห่าใส่ ขณะที่เธอใช้ไม้ข่ใู ห้มนั หนีไป)
a large rock
it อ้างถึง “a large rock” คือ หินก้อนใหญ่
(ที่ Jimใช้ขว้างใส่ สุนขั ตัวใหญ่สีขาว)
the dog’s owner
she อ้างถึง “the dog’s owner” คือเจ้าของสุ นขั
(คนที่โกรธ เมื่อเห็นสุ นขั ถูกขว้างด้วยหินก้อนใหญ่)
a large white dog
It อ้างถึง “a large white dog” คือสุ นขั ตัวใหญ่สีขาว
(ที่เจ้าของบอกว่ามันจะไม่กดั Mary Simms and Jim Fuller
เพราะมันเป็ นเพียงลูกสุ นขั )
the dog’s owner
she อ้างถึง “the dog’s owner ” คือเจ้าของสุ นขั
(ที่พยายามจะใช้ไม้ตี Mary Simms and Jim ที่ทาร้ายสุ นขั ของเธอ)
a park police
He อ้างถึง “a park police” คือ ตารวจ
(ที่เดินอยูใ่ นสวนสาธารณะและเห็นเหตุการณ์)
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14. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

15. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

the dog’s owner, Mary and Jim
them อ้างถึง “the dog’s owner, Mary and Jim” คือ เจ้าของ
สุ นขั Mary และ Jim
(ซึ่งกาลังทะเลาะวิวาทกัน ขณะที่ตารวจมาพบเหตุการณ์)
the fighting of the dog’s owner, Mary and Jim
this อ้างถึง “the fighting of the dog’s owner, Mary and Jim”
คือ การทะเลาะวิวาทระหว่างเจ้าของสุ นขั Mary และ Jim
(ตอนที่ตารวจมาห้าม)
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เรื่อง หัวเรื่อง (Topic/ Title)
แบบฝึ กที่ 9 เรื่ อง หัวเรื่ อง (Topic/ Title)

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

Column B
_____ 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

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นอาชีพต่างๆ

2. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นชื่อกีฬาประเภทต่างๆ

3. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นภาชนะ

4. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นประเภทของดนตรี
แนวต่างๆ

6. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ

7. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นเสื้ อผ้าสาหรับสวมใส่

8. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นชื่อดอกไม้

9. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นชื่อประเทศ

10. เหตุผล

เมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่าทุกรายการเป็ นของเล่น
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เรื่อง หัวเรื่อง (Topic/ Title)
แบบฝึ กที่ 10 เรื่ อง หัวเรื่ อง (Topic/ Title)

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

1. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
2. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

3. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
4. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
6. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

The Kiwi, a Strange New Zealand Bird
เพราะเนื้อเรื่ องได้กล่าวถึงนกกีวี ซึ่งเป็ นนกที่มีลกั ษณะ
แปลกกว่านกทัว่ ไป อาศัยอยูใ่ นประเทศนิวซีแลนด์
Mexico City
เพราะข้อความได้กล่าวถึง Mexico ในเรื่ องราวของ Mexico City
เท่านั้น ถ้าจะตอบ Mexican food ก็แคบเกินไปเพราะถูกกล่าวถึง
ไว้เฉพาะประโยคสุ ดท้ายเท่านั้น หากจะตอบ Mexico ก็จะเป็ น
topic ที่กว้างเกินไป
Orange Juice in the United States
เพราะข้อความได้กล่าวถึงน้ าส้มคั้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา
How to Make Good Tea
เพราะข้อความได้กล่าวถึงขั้นตอนหรื อวิธีชงชาให้อร่ อย
The Importance of Forests
เพราะข้อความได้กล่าวถึงความสาคัญของป่ า
Ways to Use Less Water
เพราะข้อความได้กล่าวถึงวิธีใช้น้ าให้นอ้ ยลง
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7. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
8. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
9. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
10. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

The History of Coffee
เพราะข้อความได้กล่าวถึงประวัติของกาแฟ
Why Americans Like Television News
เพราะข้อความได้กล่าวถึงเหตุผลที่คนอเมริ กนั ชอบดูข่าว
ทางโทรทัศน์
The Two Kinds of Television Stations in the U.S.A.
เพราะข้อความได้กล่าวถึงประเภทของสถานีโทรทัศน์
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
Bangkok’s Air Pollution
เพราะข้อความได้กล่าวถึงมลพิษในกรุ งเทพมหานคร
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เรื่อง ใจความสาคัญ (Main Idea, รายละเอียด (Details/Supporting Details)
Directions: Read each paragraph carefully. And choose the best answer to the
questions that follow.
1. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

2. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

3. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

4. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

Jane is the best student in the class.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือ เจนเป็ นเด็กนักเรี ยนที่ดีที่สุดใน
ชั้นเรี ยน ส่ วนประโยคอื่นคือข้อความสนับสนุน
(supporting idea) ประโยคดังกล่าวว่าเธอมีอะไรดีบา้ ง
It was the first hurricane of the season.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือ การเกิดพายุหมุนอย่างแรงครั้งแรก
ในช่วงฤดูกาล ประโยคอื่นคือข้อความสนับสนุน
(supporting ideas) ประโยคดังกล่าวว่าในช่วงที่เกิดพายุ
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
Horror movies were better in the past than they are nowadays.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือหนังสยองขวัญในอดีตมีคุณภาพ
มากกว่าในปัจจุบนั เห็นได้จากสมัยก่อนมีการพิถีพิถนั ในการ
แต่งหน้าตัวแสดงให้เหมือนจริ ง แต่ปัจจุบนั เพียงให้นกั แสดง
ใส่ หน้ากากเท่านั้น
Bicycles are popular today for many reasons.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือเหตุผลต่างๆที่ทาให้จกั รยาน
เป็ นที่นิยมในปัจจุบนั ประโยคอื่นเป็ นการพูดถึงเหตุผล
แต่ละข้อเพื่อสนับสนุนใจความสาคัญ (supporting ideas)
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5. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

6. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

7. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

8. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

9. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

The advantages of canned, frozen and dried foods.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือประโยชน์ของอาหารกระป๋ อง อาหาร
แช่แข็งและอาหารแห้ง ประโยคอื่นๆเป็ นข้อความสนับสนุน
(supporting ideas) ว่ามีประโยชน์อย่างไรและต่อใครบ้าง
Ultraviolet rays cause sunburn.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือรังสี อุลตราไวโอเลตเป็ นสาเหตุทาให้
ผิวหนังไหม้ ประโยคอื่นๆเป็ นข้อความสนับสนุน
(supporting ideas) บอกผลลัพธ์ของการที่ผวิ หนังถูกรังสี
อุลตราไวโอเลตเผาไหม้และบอกวิธีป้องกัน
Water pollution is a serious problem today.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือปัญหามลพิษทางน้ าเป็ นปัญหา
ที่น่าวิตกกังวลในปัจจุบนั ประโยคอื่นๆเป็ นข้อความสนับสนุน
(supporting ideas) บอกสาเหตุที่ทาให้น้ าเกิดมลพิษและ
เสนอแนะให้ผใู ้ ช้น้ าหาวิธีแก้ปัญหา
Computers help us for our daily life.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยพวกเรา
ในชีวติ ประจาวันหลายอย่าง ประโยคอื่นๆเป็ นข้อความ
สนับสนุน (supporting ideas) โดยยกตัวอย่างบุคคลที่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์สาหรับทากิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจาวัน
Ants are the most hard-working creatures in the world.
ใจความสาคัญของเรื่ องคือมดเป็ นสัตว์ที่ขยันที่สุดในโลก
ประโยคอื่นๆเป็ นข้อความสนับสนุน (supporting ideas)
อธิบายว่ามดทุกตัวมีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น เลี้ยงดูมดทารก
หาอาหาร ซ่อมแซมรัง
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10. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
11. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

12. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

13. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
14. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
15. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

Ants in warmer countries are destructive.
เป็ นข้อความที่เป็ นจริ งตามเนื้อเรื่ อง กล่าวคือ มดที่อาศัยอยู่
ในประเทศอบอุ่นถูกทาลาย
air pollution
ข้อความทั้งหมดกล่าวถึงมลพิษทางอากาศ เช่น การอธิบาย
สาเหตุและผลลัพธ์จากมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อคน
พืช สัตว์ เสื้ อผ้า อาคารต่างๆ
people cause air pollution
ใจความสาคัญของเรื่ องคือคนคือสาเหตุของมลพิษทางอากาศ
สังเกตจากการถามในประโยค What causes air pollution?
ประโยคต่อๆไปจะอธิบายถึงที่มาของมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก
คนทั้งสิ้ น เช่นรถยนต์ โรงงาน บ้านเรื อน โรงเรี ยน รถไฟ
Air pollution comes from poison gases and dusts.
ประโยคที่เป็ นที่มาของคาตอบคือ “The smoke from burning
fuel has poison gases and dust.”
buses
ประโยคที่เป็ นที่มาของคาตอบคือ People cause it by burning
fuel in buses, cars, factories, homes, schools, and trains.
heart and lungs
ประโยคที่เป็ นที่มาของคาตอบคือ “The dirty air hurts people.
It helps to cause more colds, coughs, and diseases of the heart
and lungs.”
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เรื่อง จุดประสงค์ของผู้เขียน (The Writer’s Purpose)
Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s
purpose is.
1. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
2. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
3. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

4. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

To persuade.
ผูเ้ ขียนบรรยายสรรพคุณของ Slurpy Soda และเชิญชวน
ให้ผอู ้ ่านทดลองดื่ม
To inform.
ผูเ้ ขียนเล่าถึงประวัติของ Abraham Lincoln
To entertain.
ผูเ้ ขียนจินตนาการว่าถ้าตัวเองเป็ นนก ปลาโลมา หมี ตัวเอง
จะทาอะไรบ้างและจบบทกวีดว้ ยการบอกว่าตอนนี้เขาเป็ นเพียง
เด็กน้อย ซึ่งยังทางานที่ได้มอบหมายยังไม่เสร็จจึงไม่สามารถ
ทาอะไรเหล่านั้นได้เลย
To persuade.
ผูเ้ ขียนเชิญชวนให้ซ้ือเครื่ องออกกาลังกาย (Slim-O-Matic)
เพื่อลดน้ าหนัก
To inform.
ผูเ้ ขียนบอกข้อมูลจาเพาะของแพนด้ายักษ์ให้ผอู ้ ่านทราบว่า
มีลกั ษณะอย่างไร กินอะไรเป็ นอาหาร ฤดูที่ให้กาเนิดลูก และ
บอกด้วยว่าเป็ นสัตว์สงวน
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เรื่อง จุดประสงค์ของผู้เขียน (The Writer’s Purpose)
Directions: Read each of the following writing and identify the writer’s
purpose is.

1. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

2. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
3. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
4. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
5. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

To inform.
ผูเ้ ขียนบอกกล่าวให้ผอู ้ ่านทราบเกี่ยวกับองค์กรลับแห่งหนึ่ง
(The Underground Railroad organization) ที่ช่วยให้ทาส
หนีและพ้นจากการเป็ นทาส
To recommend.
ผูเ้ ขียนแนะนาถึงการปฏิบตั ิตวั ให้มีชีวติ ที่ยนื ยาวและสุ ขภาพ
ที่ดีข้ ึน
To inform.
ผูเ้ ขียนพูดถึงเรื่ องราวของ Rocky Mountain
To narrate.
ผูเ้ ขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Alabama
To persuade.
ผูเ้ ขียนพูดถึงประโยชน์ของ roller blade ในโรงเรี ยน ซึ่งหมายถึง
ผูเ้ ขียนเชิญชวนให้นกั เรี ยนใช้ roller blade ในโรงเรี ยน

91

เรื่อง Reading Skills

Directions: Choose the correct answer for each item.
1. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
2. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
3. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

4. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

5. เฉลยข้อ a.
เหตุผล

difficult
in other words เป็ นข้อความชี้แนะ ทาให้เราทราบว่า illegible
หมายถึง difficult (ยาก)
hard
soft (นุ่ม) มีความหมายตรงข้ามกับ stiff ดังนั้น stiff หมายถึง
แข็ง
bright
In fact เป็ นข้อความชี้แนะอธิบายความหมายของประโยค
ที่ตามมา กล่าวคือ มดทางานได้ดีในความมืด ดังนั้น ประโยค
ก่อนหน้า In fact จึง ควรมีความหมายแตกต่าง ดังนั้น Brilliant
หมายถึงสว่างจ้า
top
ประโยค It was so high, he had to take a tank of oxygen with
him. ขยายความให้ทราบว่า Thomas อยูบ่ นยอดเขาเพราะ
ประโยคดังกล่าวบอกว่าภูเขาสู งมาก Thomas จึงต้องนาถัง
ออกซิเจนติดตัวไปด้วย
quiet
whereas เป็ นตัวชี้แนะ ทาให้ทราบว่า taciturn มีความหมาย
ตรงข้ามกับtalk a lot ดังนั้น taciturn จึงหมายถึง quiet (เงียบ)
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6. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
7. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
8. เฉลยข้อ b.
เหตุผล
9. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
10. เฉลยข้อ d.
เหตุผล
11. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
12. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

beginning examinations
This อ้างถึง การเริ่ มต้นทาข้อสอบ
(ที่นกั เรี ยนบางคนไม่รู้วา่ จะเริ่ มต้นอย่างไร)
what the writer says in the following sentences
Here หมายถึง สิ่ งที่ผเู ้ ขียนจะบอกในประโยคต่อไป
(เกี่ยวกับการเริ่ มต้นทาข้อสอบ)
examinations
It อ้างถึง ข้อสอบ
the questions
Those อ้างถึงโจทย์หรื อคาถาม 3 ข้อ จาก 5 ข้อ ที่นกั เรี ยนคิดว่า
ตัวเองทาได้
questions
any one อ้างถึง โจทย์หรื อคาถามที่นกั เรี ยนต้องทา
air pollution
เนื้อเรื่ องทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อ มลภาวะทางอากาศ ทั้งสิ้ น
people cause air pollution
ผูเ้ ขียนถามว่าอะไรเป็ นสาเหตุของมลภาวะทางอากาศ
(What causes air pollution?) และประโยคต่อมาผูเ้ ขียนอธิบายว่า
คนเป็ นต้นเหตุของการเผา ผลาญเชื้อเพลิงทั้งสิ้ น เช่น
คนเป็ นผูใ้ ช้ยวดยานพาหนะ เผาผลาญเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่บา้ น อ้างอิงจาก “People cause it by burning
fuel in buses, cars, factories, homes, schools, and trains.”
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13. เฉลยข้อ d.
เหตุผล

14. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
15. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

16. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

17. เฉลยข้อ b.
เหตุผล

Air pollution comes from poison gases and dusts.
ในเนื้อเรื่ องกล่าวถึง มลภาวะทางอากาศเกิดจากควันพิษและ
ฝุ่ นละออง อ้างอิงจาก “The smoke from burning fuel has
poison gases and dust.”
buses
อ้างอิงจาก “People cause it by burning fuel in buses, cars,
factories, homes, schools, and trains.”
heart and lungs
ในเนื้อเรื่ องกล่าวว่า อากาศเป็ นพิษส่ งผลเสี ยต่อหัวใจและปอด
อ้างอิงจาก “………..It helps to cause more colds, coughs,
and diseases of the heart and lungs.”
A computer can do almost anything, but it cannot do anything
without man.
ใจความสาคัญของเนื้อเรื่ องคือสิ่ งต่างๆที่คอมพิวเตอร์สามารถ
ทาได้ แต่ทุกสิ่ งทุกอย่างดังกล่าวต้องอาศัยคนเป็ นผูด้ าเนินการ
อ้างอิงจาก “But computers cannot function alone. A computer
must have three people: the programmer, the operator and the
technician.”
What Can Computer Do?
เพราะรายละเอียดของบทอ่านนี้ลว้ นพูดเกี่ยวกับสิ่ งที่
คอมพิวเตอร์สามารถทาได้
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18. เฉลยข้อ c.
เหตุผล
19. เฉลยข้อ a.
เหตุผล
20. เฉลยข้อ c.
เหตุผล

To persuade.
เนื้อหาในบทอ่านเชิญชวนให้ไปเลือกซื้อสัตว์เลี้ยง อ้างอิงจาก
“……..Come and buy yours today!”
To inform.
เนื้อหาในบทอ่านเป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวของประเทศนอร์เวย์
To persuade.
เนื้อหาในบทอ่านเชิญชวนให้สั่งซื้อครี มลบรอยเหี่ยวย่น
อ้างอิงจาก “……...Send your check to P.O.Box 00002,
Shelton, CA 74836.”
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