
บทวิเคราะหขอสอบเขามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษในสวนท่ีเปน 
English for Academic Purpose โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ

1. บทวิเคราะหวิธีการทํ าขอสอบการอาน Reading Passages
2. บทวิเคราะหวิธีการทํ าขอสอบ Cloze Test หรือเติมคํ าในชองวางของเนื้อเรื่องท่ีใหมา
ดังคํ ากลาวท่ีวา "รูเขารูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง" การรูแนวทางการออกขอสอบเปรียบเสมือนการเดินทาง

โดยมีแผนที่ท่ีเราจะมั่นใจไดวาเราจะไมหลงทางและไมเสียเวลากับการลองผิดลองถูก แนวการเขียนจึงไมไดมีลักษณะ
เปนการเก็งขอสอบ แตจะเขยีนในแนวปรูากฐานความคดิ และชีแ้นวทางใหนกัเรยีนน ําขอแนะน ํานีไ้ปใชในการฝกทํ าขอสอบ
ภาษาอังกฤษดวยตัวเองอยางเปนขั้นตอน โดยมุงเนนนักเรียนกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ

1. กลุมท่ีจะตองสอบเขามหาวิทยาลัยในเวลาอันใกลนี้ โดยวางสมมติฐานวานักเรียนตองพรอมในดานวิชาการ
ในระดับหนึ่งแลว และสามารถนํ าขอแนะนํ านี้ไปใชฝกทํ าขอสอบได

2. กลุมท่ียังมเีวลาเตรยีมตัวจะไดรบัประโยชนอยางย่ิง เพราะสามารถน ําขอแนะน ํานีไ้ปฝกทํ าขอสอบเขามหาวทิยาลัย
จนเกิดเปนความชํ านิชํ านาญ

นอกจากนี้ครูยังคิดวาคํ าแนะนํ าจากบทวิเคราะหวิธีการทํ าขอสอบเขามหาวิทยาลัยนี้ยังเปนประโยชนตอทานอาจารย    
ผูสอน สามารถนํ าแนวคิดเหลานี้ถายทอดใหแกลูกศิษยได

ครูอยากใหนักเรียนทุมเทเวลา คอยๆ อานบทความหรือขอแนะนํ านี้อยางชาๆ และพยายามสรางความเขาใจ
ในการเขยีนบทความนี ้ ขอขอบคณุนกัเรยีนรุนพ่ีๆ ท่ีไดฝากขอแนะน ําใหเขยีนโดยค ํานงึถึงกลุมนกัเรยีนท่ีไมมส่ืีอเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอื่นประกอบการเรียนการสอนนอกจากหนังสือเลมนี้ ครูจึงพยายามเขียนอธิบายใหชัดเจนท่ีสุดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนกับนักเรียนบางกลุมท่ีอาจขาดส่ือดังกลาว



การอานคือ

ผูเขียน สงสาร ผูอาน

หนาที่ผูอาน
ถอดรหัสและตีความที่สงมาโดยอาศัยความรู

ตัวภาษา เนื้อหา

ความรู

1. ประสบการณ
2. กระบวนการการใชความคิด

เมื่อนักเรียนอานเนื้อเรื่องใดเนื้อเรื่องหนึ่ง นักเรียนจะเขาใจไดมากขึ้น ถานักเรียนมีความรูดาน
1. ศัพท, เสียง และโครงสราง → ไดมาจากการสะสมความรู
2. ทราบโครงสรางทางความคิดของเนื้อเรื่อง → ไดมาจากการฝกอาน ฝกคิด และเชื่อมโยงความสัมพันธทาง

ความคิด
ในระดับประโยคถานักเรียนไมทราบคํ าๆ หน่ึงสมมติวา x

ประโยคที่ 1 ............................x................................ .  ประโยคที่ 2 ............................................................ .
ประโยคที่ 3 ................................................................................................................................................. .
นักเรียนมักจะใชวิธีอานประโยคที่ 1 ซ้ํ าๆ
ครูขอแนะนํ า
1. ใหนักเรียนอานตอไปขางหนาเพ่ือใหไดขอมูลมากขึ้น จะไดนํ ามาใชในการตีความหมาย x ได และนักเรียน

ควรทํ าเชนเดียวกันนี้ในการอานระดับขอความหรือยอหนา
สรุป อยามัวแตเสียเวลาอานคํ าท่ีแปลไมออกเพราะจะทํ าใหเสียเวลา “จงเดินหนาเต็มลูกสูบ”
2. ใหนักเรียนสวมบทบาทเปนผูเขียนจะไดเขาใจความรูสึกในการถายทอดความหมายของผูเขียน

จํ าไววา นักเขียนท่ีดี คือ นักอานท่ีดี
นักอานท่ีดี คือ นักเขียนท่ีดี

ฉะนั้น ระหวางอานควรทํ าตัวเปน “ผูเขียน”
ระหวางเขียนควรสวมบทบาทเปน “ผูอาน”



เคล็ดลับการอาน
1. ดูหัวขอ : ประโยคแรก (opening sentence) และยอหนาแรก เพ่ือคาดการณหรือทํ านายเหตุการณของ

เนื้อเรื่อง
นักอานท่ีดี = นักคาดการณ/วิเคราะหและทํ านายเหตุการณ

2. วิเคราะห
2.1 วัตถุประสงคของผูเขียน นักเรียนตองทราบวาผูเขียนตองการท่ีจะ propose เสนอความคิด, support

สนับสนุนความคิด, argue/debate/dispute โตแยง โตเถียง, inform แจงใหทราบ, approve เห็นดวย, disprove     
ไมเห็นดวย, introduce แนะนํ า, discusss อภิปราย, explain อธิบาย, classify แบงประเภท จัดหมวดหมู, suggest
แนะนํ า, describe บรรยายลักษณะ, inquire สอบถาม, protest ตอตาน, illustrate แสดงใหเห็นภาพ, state
positively or negatively พูดถึงเรื่องในทางสรางสรรคหรือในทางลบ, advertise โฆษณา, propagandigze
โฆษณาชวนเชื่อ, persuade ชักจูง โนมนาวใจ, convince ทํ าใหเชื่อ, compare เปรียบเทียบความเหมือน, contrast
เปรียบเทียบความตาง และอื่นๆ

2.2 รูปแบบงานเขียน เชน narration การเลาเหตุการณ, description การบรรยาย, explanation การ
อธิบายความ, argument การโตแยง, research งานวิจัย และอื่นๆ

2.3 เน้ือหาท่ีอาน เชน biography ประวติับุคคล, biological science ชีววิทยา, physical science วิทยา-
ศาสตรกายภาพ, humanties มนุษยศาสตร, social science สังคมศาสตร และอื่นๆ

เคล็ดลับการทํ าขอสอบ Reading Passage

ถาม  : ควรทํ าจากขอสอบงาย → ไปหา → ขอสอบยาก? หรือ ขอสอบยาก → ไปหา → ขอสอบงาย?
ตอบ  : ทุกขอคือคะแนน

ทุกคะแนนคือความหมาย
ฉะนั้น 1. นักเรียนควรทํ าของายกอนเพ่ือเก็บคะแนนไวในมือใหมากท่ีสุด

2. เลือกอานเรื่องท่ีตนคุนเคยกอน
3. พยายามจํ าคํ าถามใหไดมากท่ีสุด โดยเลือกจํ าคํ าเดนๆ ในคํ าถาม ฉะนั้นนักเรียนควรอานคํ าถาม     

ขีดเสนใตและเลือกจํ าคํ าเดนๆ เพ่ือใหสะดุดตาและนึกถึงคํ าถามไดทันทีเมื่อเวลานักเรียนอานเนื้อเรื่อง รวมท้ังควรอาน
ตัวเลือกแรก เพราะคํ าถามบางคํ าถาม นักเรียนจะไมไดขอมูลอะไรเลย เชน The title should be ...

ขอควรระวัง อยาพะวงกับการอานเพ่ือหาคํ าตอบอยางเดียว เพราะจะทํ าใหระหวางการอานความคิดของนักเรียนจะ
ไมปะติดปะตอ และอานกระโดดขามไปมา นักเรียนควรใหความสํ าคัญของเนื้อหาโดยรวมของเนื้อเรื่อง การเนนการอาน
เพ่ือตอบคํ าถามเปนเพียงการฝกตนเองใหบริหารเวลาที่มีจํ ากัดใหไดประสิทธิภาพและตอบคํ าถามไดถูกตองมากที่สุด 
เพราะขอสอบเอนทรานซเปนขอสอบวัดความชํ านิชํ านาญ (Proficiency Test) เกงแลวตองเร็วดวย



คะแนนและเวลา
จากประสบการณพบวาเด็กเกงหลายคนทํ าคะแนนไดนอย เพราะไมเคยฝกทํ าขอสอบโดยเริ่มเนนความถูกตอง

ไปจนถึงความเร็วโดยการจับเวลา ถานักเรียนลองประเมินดูแนวขอสอบจะพบลักษณะขอสอบกวางๆ 3 ลักษณะ
1. ขอสอบบทสนทนา (Conversation and Expression)
2. ขอสอบเติมค ํา (Cloze Test)
3. ขอสอบเนื้อเรื่อง (Reading Passages)

นักเรียนจํ าเปนจะตองฝกทํ าขอสอบ 100 ขอ ในเวลา 120 นาที (2 ชั่วโมง)
- ครูขอแนะนํ าวาขอสอบบทสนทนา 25 ขอแรก ควรใชเวลาประมาณขอละ 30 วินาที ฉะนั้นขอสอบในสวนนี้

ควรใชเวลา 10-15 นาที
- ขอสอบ Cloze Test + Reading Passages

ในการสอบ 5 ครั้งท่ีผานมา จํ านวนท่ีออกคือ 65, 55, 65, 48 และ 50 ขอ (ดูตารางวิเคราะหการออกขอสอบ
แยกตามประเภทและจํ านวนขอ)
ครูขอแนะนํ าวาควรใชเวลาประมาณ 80 นาที (อาจเพ่ิมได 10 นาที ท่ีไดมาจากขอสอบสวนท่ีเหลือ ถานักเรียน

 ทํ าไดเร็วกวาท่ีกํ าหนดให)
- ขอสอบสวนที่เหลือ  :  จดหมาย (สวนตัว/ธุรกิจ), การตูน, ขอสอบวัดความเร็ว (เชน ใหหาคํ าแปลโดย

ยกศัพทจากพจนานุกรมมาให ใหอานบทความโฆษณายาวๆ แตหาคํ าตอบเชิงรายละเอียด : อะไร, ท่ีไหน,
อยางไร) รวมท้ังประกาศ แผนพับ กราฟ สถิติ ในการสอบ 5 ครั้งท่ีผานมา จํ านวนท่ีออก 10, 20, 10, 27,
25 ขอ (ดูตารางวิเคราะหการออกขอสอบ แยกตามประเภทและจํ านวนขอ)
ครูขอแนะนํ าใหใชเวลา 20 นาที (เผื่อไว 10 นาที ถาขอสอบสวนนี้งายใหยก 10 นาที ไปใหสวนของ Cloze
Test และ Reading Passages)



ตารางการออกขอสอบแยกตามประเภทและจํ านวนขอ

ปการศึกษา 2546 ปการศึกษา 2545 ปการศึกษา 2544
ลักษณะขอสอบ

ครั้งที่ 1 ต.ค 46 ครั้งที่ 1 ต.ค. 45 ครั้งที่ 2 มี.ค. 46 ครั้งที่ 1 ต.ค. 44 ครั้งที่ 2 มี.ค. 45

สนทนา  (ระดับประโยค)
          (ระดับคูสนทนา) 25 10

15
=



 25 10

15
=



 25 10

15
=



 25 14

11
=



 25 10

15
=





จดหมาย (ธุรกิจ/สวนตัว) - - - 10 (ธุรกิจ) 10 (สวนตัว)

Cloze Test
(เติมคํา)

ระดับประโยค
เนื้อเรื่อง

จํานวนขอ

 30 20
10

=


 30 15

15
=



 30 20

10
=



 15 =





5
10 20 10

10
=





การตูน - 5 - 5 -
ขอสอบวัดความเร็ว
(Speed Reading)

10 10 10 7 10

ประกาศ, แผนพบั, โฆษณา, กราฟ,
สถิติ

- 5
ความหมายศัพท

- 5 5

Reading Passages

เน้ือเรื่อง
จํ านวนเรื่อง/จํ านวนบรรทัด/
จํ านวนขอ

ลํ าดับเรื่อง/จํ านวน
ขอ/จํ านวนบรรทัด

1) 5/9
2) 3/3

 3) 7/11
4) 10/17
5) 10/23
= 35 ขอ

1) 6/8
2) 9/17
3) 10/21
= 25 ขอ

1) 4
2) 10/14
3) 11/14
4) 10/15
= 35 ขอ

1) 5/5
2) 5/8
3) 8/13
4) 6/14
= 33 ขอ

1) 4/7
2) 9/20
3) 9/17
4) 8/14
= 30 ขอ

นกัเรยีนควรฝกทํ าขอสอบหลายๆ ป โดยจบัเวลาเพ่ือฝกความช ํานชิ ํานาญในการอาน เพราะขอสอบเขามหาวิทยาลัย
ไมไดเนนความเกงอยางเดยีว แตเนนความช ํานาญในการอานดวย จึงพึงระวงัการใชเวลา อยาทุมเวลาใหกับขอหนึง่ขอใด
มากเกินไป ถาจํ าเปนตองเดา ใหเดาขอท่ีสมเหตุสมผลมากที่สุด แลวทํ าเครื่องหมายไวหนาขอ เพราะเมื่อเรามีเวลาเหลือ
เราก็จะกลับไปอานใหม

การทํ าขอสอบ Reading Passages
ในการทํ าขอสอบ Reading Passages และ Cloze Test ท่ีแนนอนท่ีสุดนักเรียนตองรูศัพทในระดับหนึ่งท่ี

นักเรียน ม.ปลาย ควรทราบที่สํ าคัญ  คนอานเกง - นักคาดการณ : กลาคิด กลาเดาโดยใชเหตุผล/ตรรกศาสตร
โดยท่ัวไปธรรมชาติของนักเขียนหรอืนักพูดท่ีชํ านาญการจะใชประโยคแรกในการจูงใจใหผูอานหรือผูฟงติดตาม 

ฉะนั้น Paragraph แรก และประโยคแรกจึงมักเปนประโยคกุญแจเปดสูเนื้อหาตอไป



อยาแปลเปนตัวๆ
1. การแปลแบบทื่อๆ เหมือนภาพสี่เหล่ียมแบนๆ 

2. การแปลพรอมความหมายแฝง เหมือนภาพสี่เหล่ียม 

3. ถาการแปลนั้นประกอบดวยการตีความแบบนักวิเคราะห เหมือนภาพสี่เหล่ียม 
ยกตัวอยาง

ดอกบัว การแปลแบบที่ 1 = ด-อ-ก-บัว  (ไมมีการตีความ รับรูดวยเสียง)
การแปลแบบที่ 2 = ดอกไมสีขาวที่ขึ้นอยูตามบึง

           การแปลแบบที่ 3 = ปญญา
ดังนั้นการแปลควรจะมีสติ

ขั้นกอนการอาน
นักเรียนตองมีความรูดานศัพท (กรุณาอานคํ าศัพทในภาคผนวก) และโครงสรางประโยค เมื่อพูดถึงประโยค

นักเรียนตองต้ังคํ าถามวา ใครคือผูกระทํ า และกระทํ าอะไร
Sentence  =  ประโยค หมายถึง S. (ประธาน) + V. (กริยา) นักเรียนพยายามศึกษาโครงสรางประโยค 5 แบบนี้

   S. + V. : She/loves English1.

ถาจะใชกริยา 2 ตัว ก็ตองมีคํ าเชื่อม : She/loves and  teaches English.

   S.
who
that
which

+ v.

สวนขยาย

ซึ่ง
V. บอยครั้งที่เราติดนิสัยอานทีละคําจนจับประเด็นหลักไมไดทุกครั้งที่อาน 

ถาไมอยากหลง อานประโยคยาวๆ แลวงง จะตองฝกสายตาหา         ประธาน
กริยา

2.

และ       อยูเสมอ         
The man [who is standing there] / is my friend.
ผูชาย (ผูซ่ึงยืนอยูตรงนั้น) คือ เพ่ือนของฉัน

   S. V. ขอความในเครื่องหมายคือ "สวนขยาย" อยาลืมทุกคร้ังที่อานเรากําลังหา S. + V.
Mr. Prasit [ who is the president ] / is honest.

V.S.

- -
: :
; ;
, ,
( )

สวนขยาย

3.
, ,

   S.
v.ing
v.ed/3 V.

ผูกระทําอาการ  ใน 1 ประโยคมีประธานได 1 ตัว
 ใน 1 ประโยคมีกริยาแทได 1 ตัว

4.
ผูถูกกระทํา

ถาจะใชประธาน & กริยามากกวา 1 ตัว ตองใชตัวเชื่อม เชน and หรือ or เปนตน
* แตถาจะใชกริยา 2 ตัว โดยไมใชตัวเชื่อม กริยาตัวหนึ่งตองเปนกริยาแท กริยาอีกตัวหนึ่งจะตองเปนกริยา

ไมแทอยูในรูป v.ing และ v.ed/ชอง 3 เชน



              [standing there] /    my friend.
กระทําอาการยืน

V.S.
: The man   is

             [hit by a car] /      hospitalized.
ถูกชนโดยรถ

V.S.
: The boy was

   S. + [Prepositional Phrase] + V.
บุพบทวลี

5.

             [on the green shelf] /     interesting.
V.S.

: The books are

นักเรียนตองฝกสายตาคนหาประธานหลักและกริยาหลักใหได นักเรียนจึงจะเกิดคํ าถาม ถามตนเองเสมอวาใคร
ทํ าอะไร ประโยคใดอานแลวงง ใหหันกลับมาหาประธานและกริยา เพ่ือฝกหาใจความหลักของประโยค

A great reader is a great predictor.
คนที่อานเกงคือคนที่คาดการณเกง
การตีความหรือเดาความหมายตองอาศัยทักษะการเชื่อมโยงความสัมพันธของประโยค เชน ดูจากคํ าเชื่อมหรือ

คํ าสันธาน นักเรียนลองหัดเติมและหัดเดาดู อยางนอยถาหาคํ าศัพทมาเติมไมได ก็ตองบอกไดวาความหมายควรเปน
บวกหรือเปนลบ เชน

หลอ แต ดี/สมารท/เลว
เขาเปนคนหลอ สมารท และ เลว/ดี

คํ าสันธาน/คํ าเชื่อม/ตัวชี้แนะ

.................... ....................  ความหมายและโครงสรางตองไปดวยกัน เชน1. and
or

N. N. N. N.and

adj. andadj. adj. adj.
She is helpful            generous.and

but.................... ....................  แสดงขอความขัดแยงกัน2.
                 : She is beautiful            nobody likes her.but≠

than..........?.......... ..........?..........  เทียบอะไร? กับอะไร?3.
: His work is more interesting           hers.than



.................... ....................  ความสัมพันธเชิงเหตุผล4.
because
since
for
as

ผล เหตุ

เน่ืองจาก/เพราะวา

               : I love her so much because she devotes herself to me.seeing that
now that

.................... ....................  ความสัมพันธเชิงเหตุผล5. เหตุ ผล,+

Due to
Owing to
Thanks to

As a result of
On account of

Because of เน่ืองจาก/เพราะวา
            his laziness, he couldn't pass the exam.Due to:

.................... ....................  ความขัดแยง6. ,
Although
Though

Even though
Even if ≠

แยงแมวา 

Although:                    he is bad, I still love her. 
≠

.................... ....................  ความขัดแยง,Despite

แยง

In spite of

ทั้งๆ ที่ ...

No matter what
No matter how

.................... ....................,

แยง
ไมวาจะ ...

≠

≠

  Despite his rude manner, I still love him. 

  No matter what
  No matter how

I said to her, she still smiled.
bad you are, I still love you.

:

:
:



.................... ....................  ความสัมพันธเชิงเหตุผล7.

So,
Thus,
Hence,

เหตุ ผลTherefore,
Thereby,

Consequently,
Accordingly,

ดังนั้น

: She worked so hard , so    she could get the first place.

แสดงเหตุผล

.................... ....................  การเสริมความทั้งแงบวกและแงลบ8.

Besides,
Moreover,

Furthermore,
In addition,

ยิ่งไปกวานั้น/นอกจากนั้นแลว
แสดงการเสริมความ

: She is so helpful.            she is so sincere.Besides,

.................... ....................  ความขัดแยง9.

Still,
But,
Yet,

However,
Nevertheless,

แต/อยางไรก็ตาม
แสดงความขัดแยง

Nonetheless,
: He tried so hard.                   he never won the game.Nevertheless,

................... ....................In contrast,
On the contrary,

แสดงความหมายตรงขามในทางตรงขาม

       : She is so diligent. In contrast, her sister is very lazy.



................... ....................  การขยาย10.
,for example,

ขยายความ

,for instance,

ยกตัวอยางเชน

................. such as ....................

เชน

: I love many activities, for example, I love going shopping
and swimming with my friends.

: I love many pets            dogs, cats and birds.such as
ขยายความ

................... ....................  การแสดงวัตถุประสงค11.
to

in order to
so as to

แสดงวัตถุประสงคเพ่ือที่จะ

       : I work so hard in order to pass the entrance exam.

+ V1

................... ....................so that
in order that

แสดงวัตถุประสงค

       : I work so hard in order that I carn pass the entrance.

S + V

.................... ....................  การเทียบเคียงเหตุการณ 2 เหตุการณที่เกิดขึ้น12.

while
meanwhile
whereas

                ในขณะที่

where
as       : She was playing while her sister was reading.

แสดงถงึเหตุการณสองเหตุการณที่สอดคลองหรือขัดแยงกัน



.................... ....................13.
or
or else
otherwise

แสดงเงื่อนไข

: You must follow the rule or you'll be punished.

มิฉะนั้นแลว

................... ....................14.
Likewise,
Similarly,

Correspondingly,

แสดงความเหมือน/สอดคลองกัน/

       : Some kinds of leaves in the forest relieve the pain.
Likewise these leaves, quinin is also derived from

   h  f
เชนเดียวกัน

a tree in the forest.

15. both ... and ... = ท้ัง .......... และ ..........
either ... or ... = ไม .......... ก็ ..........

.................... neither ... nor ... .................... = ไมท้ัง .......... และไมท้ัง ..........
not only ... (but) also ... = ไมเพียงแต .......... แตยัง ..........
from ... to ... = จาก .......... ไปยัง ..........

โครงสรางคูขนาน
: The explosion destroyed not only the school but also the hospital.
: The carrot is not only crunchier but juicier.

กลยุทธการอานและตอบคํ าถามในเวลาที่มีจํ ากัด
1. พยายามดักเนื้อเรื่อง หรือทํ านาย คาดการณ เนื้อเรื่องวาผูเขียนนาจะพูดถึงอะไร โดยสวมบทบาทวาถา

นักเรียนเปนผูเขียน นักเรียนจะเขียนอยางไร
2. จับประเด็นหลักๆ ท่ีผูเขียนตองการจะสื่อความ หมั่นสังเกต คํ า วลี ประโยคที่กลาวซํ้ าๆ หรือคํ าเหมือน เพราะ

ส่ิงท่ีเรากลาวซ้ํ าๆ มักเปนประเด็นหลักในการสื่อความ
3. เวลาเลือกคํ าตอบ หามนั่งเทียน หามเดาหรือหามทึกทักสรุปความเอง การตอบคํ าถามตองพิจารณาตามขอมูลท่ี

ปรากฏในเนื้อเรื่องเทานั้น
ขอควรระวัง เด็กหลายคนชอบอานเรื่องจนจบแลวใชความรูสึก และความจํ าประเภทคลับคลายคลับคลาสรุปความ

และตอบไปตามความรูสึกของตน จํ าไววานักเรียนตองใชขอมูลในเรื่องตอบคํ าถามเทาน้ัน ยกเวนคํ าถามท่ีตองใชการ
วิเคราะห

คํ าถามขอตนๆ จะอยูในยอหนาแรกๆ
คํ าถามขอกลางๆ จะอยูในยอหนากลางๆ
คํ าถามขอทายๆ จะอยูในยอหนาทายๆ



4. ทํ าเครื่องหมาย  หรือ * หรือวงกลมคํ าสํ าคัญไวเพ่ือใชในการอางอิงเวลาตอบคํ าถามเม่ือนักเรียนตองกลับมา
อานซ้ํ า เพ่ือเปนการประหยัดเวลาในการกวาดสายตาหาขอมูล หลีกเล่ียงการขีดเสนใตยาวๆ เพราะจะทํ าใหขอมูลมาก
เกินกวาท่ีนักเรียนจะจํ าได และทํ าใหขั้นตอนการกลับไปอานซ้ํ าเสียเวลามากเกินไป

คํ าเตือน นักเรียนควรปรับกลยุทธเหลานี้ไปใชตามความเหมาะสม ขอแนะนํ าเหลานี้ไมใชกฎตายตัว เทคนิคใดๆ
ก็ใชไมไดผลหากนักเรียนขาดพ้ืนฐานการสะสมความรูดานศัพท เสียง โครงสราง และทักษะการฝกฝนการอานอยาง
สมํ่ าเสมอ

5. สรางความรูจักมักคุนกับลักษณะคํ าถามตางๆ ซ่ึงสรุปได 5 ลักษณะใหญๆ ดังนี้
5.1 คํ าถามวัดความสามารถในการสรุปความคิดหลักหรือแกนเรื่อง (Main Idea) เชน

: The main point of the passage is to .................... .
: Which of the following statements best expresses the main idea of the passage?

การตอบคํ าถามลักษณะนี้ จํ าไววา ความคิดหลัก (Main Idea) ตองไมกวาง หรือไมแคบเกินไป แตความคิดหลัก
ตองตรงประเด็น รวบรัด เก็บใจความทั้งหมดของเรื่องได

ขอสังเกต
1. ถาขอเลือกใดพูดถึงจุดยอย แสดงวาขอมูลนั้นมาจากยอหนาใดยอหนาหนึ่ง ยอมไมใชความคิดหลัก
2. เนื้อหาในคํ าตอบซ่ึงอยูเกินขอบเขตที่เรื่องพูดถึง ยอมไมใชความคิดหลัก

5.2 คํ าถามวัดความสามารถในการสรุปความ (Inference) คํ าถามเชนนี้ตองการวัดความสามารถในการใช
วิจารณญาณของนักเรียนในการสรุปความคิดของตนเอง บางครั้งขอมูลท่ีปรากฏในเนื้อเรื่องจะไมไดกลาวตรงไปตรงมา
นักเรียนจึงตองฝกการหาขอมูลและตัวชี้แนะ รวมท้ังควรฝกพิจารณารูปแบบการเขียนท่ีเนนตรรกศาสตรหรือความ
สัมพันธของขอมูลเชิงเหตุผล (logical development)

ขอสังเกต คํ าถาม Inference จะสัมพันธกับคํ าถามวัด Main Idea
บางครั้งคํ าถามยังตองการวัดความสามารถของนักเรียนในการสรุปความถึงแหลงท่ีมาของเนื้อเรื่องวาควรปรากฏอยู

ในหนังสือประเภทใด นักเรียนอาจพบคํ าถามและคํ าศัพทดังนี้
Where would you most probably find this article?

คํ าตอบ : editoral บทบรรณาธิการ, textbook ตํ ารา, magazine วารสาร, journal วารสาร, encyclopedia       
สารนุกรม, periodieal วารสาร, atlas หนังสือแผนที่ และอื่นๆ

5.3 คํ าถามวัดความสามารถในการวิเคราะหสรรพนามวาอางอิงถึงคํ านามใด (Reference) ขอสอบมักจะ
ถามวา "he", "she", "it" (line 1) refers to... อางถึงอะไร วิธีการตอบคํ าถามนี้ คือนักเรียนถามตัวเองวา Pronoun
(สรรพนาม) นั้นเปนเอกพจนหรือพหูพจน ถาเปนเอกพจนให นักเรียนกวาดสายตาไปประโยคขางหนา และหานาม
เอกพจนท่ีใกล Pronoun มากท่ีสุด ถามี 2 ตัวใกลๆ กันใหนํ ามาพิจารณาลองแปลดูวาคํ าใดทํ าใหประโยคมีความหมาย
ดีกวากันใหเลือกคํ านั้น

5.4 คํ าถามวดัความรูในการแปลความหมายของค ําศัพทโดยอาศยับรบิทหรอืขอความขางเคยีงในการวิเคราะห
ความหมาย (vocab in context clue) คํ าศัพทท่ีปรากฏในบริบทหรือขอความขางเคียง คํ าศัพทท่ีอยูในขอสอบ ผูออก
ขอสอบมิไดเจตนาวัดความสามารถในการจํ าคํ าศัพทของนักเรียน หากแตตองการดูความสามารถในการอานวา นักเรียน
สามารถใชขอความขางเคียงมาตัดสินความหมายของคํ านั้นๆ ไดหรือไม เพราะนับเปนความจํ าเปนอยางย่ิงท่ีนักเรียน
จะตองมีทักษะในการตีความหมายของคํ าศัพทเมื่อนักเรียนอานตํ าราภาษาอังกฤษ (text) ฉะนั้นจึงเห็นวาคนบางคนอาจ
เรียนอังกฤษไมเกง แตเวลาอานกลับเขาใจไดมากกวานักเรียนท่ีแมนท้ังไวยากรณและคํ าศัพท เพราะนักเรียนผูนั้นมี
ความรูพ้ืนฐานในเรื่องท่ีอานจึงสามารถคาดการณหรือคาดเดาไดงายดายขึ้น



5.5 คํ าถามวัดความรูเก่ียวกับรายละเอียดของเนื้อเรื่อง (Detail) ขอสอบวัดรายละเอียดเปนขอสอบท่ีจัดวา
งาย เชน คํ าถามจะวัดความเขาใจในเนื้อเรื่องวา อะไร ท่ีไหน อยางไร ใคร แตขอสอบวัดรายละเอียดเปนขอสอบท่ียาก
เมื่อถูกจํ ากัดดวยเวลา และความเครียด นักเรียนจะเกิดความกังวลทํ าใหจํ าอะไรไมคอยได จึงจํ าเปนอยางย่ิงท่ีนักเรียน
จะตองฝกทํ าขอสอบมากๆ วิธีท่ีชวยนักเรียนประหยัดเวลาและอานอยางมีจุดหมายไดดีท่ีสุด คือ การอานคํ าถามพรอม
ขีดเสนใตคํ าท่ีสํ าคัญๆ กอนอานเนื้อเรื่อง ขอสํ าคัญคือในการฝกอานเบ้ืองตน นักเรียนไมควรจํ ากัดเวลาตัวเอง ควรรูจริง
โดยการหาประธาน หากริยาแทใหได หา Pronoun ได รูจักใชคํ าเชื่อมหรือคํ าสันธานเปนตัวชี้แนะ รูจักสรุปขอความใน
แตละยอหนา รูจักเชื่อมโยงขอสรุปในแตละยอหนาเขาดวยกัน ควรฝกจนชํ านาญ แลวจึงเริ่มจับเวลาในการอาน อยาลืม
วาทํ าขอสอบเกงอยางเดียวไมพอตองเร็วดวย นักเรียนจึงควรใชปากกาหรือดินสอขีดเขียนในเนื้อเรื่องเพ่ืองายตอการยอน
กลับมาอานใหม และควรใสเลขหนาขอคํ าถามลงไปในเนื้อเรื่องเพ่ือเปนการรักษาเวลาในการทํ าขอสอบ

ลองมาหัดทํ าขอสอบพรอมๆ กัน
Read the text and choose in each item the best alternative for each blank.
Passage 1

Adolescence is a time of rapid growth; in fact, teens gain almost 50 percent of their
adult weight during the adolescent years. Yet they are less likely to eat a balanced diet than
any other age group.

Teens know it’s important to eat right--but many don’t understand basic nutrition.
5 They skip breakfast and choose too many high-fat foods when snacking or eating at fast-food

restaurants. Perhaps the worst offenders are teenage girls who diet all the time, avoiding
healthy foods they think are “too fattening.”

Good eating habits begin in early childhood, and that’s when parents should start setting
a good example. During the teenage years, however, parents have to be more subtle about

10 guiding food choices. They can’t control what teens eat--or don’t eat--during the day. But
they can offer healthy choices at home.

Teens are impulsive eaters, usually munching on what’s right at hand. So stock the
refrigerator with healthy snacks (juice, cheese, or fruit). Serve a nutritious dinner (this may be
the only time of day your teen is offered vegetables) and try to make mealtime enjoyable. Also,

15 be flexible about the time you eat dinner, taking into account a teenager’s often hectic
schedule.

If your teenager avoids healthy foods because she thinks they’re fattening, nagging won’t
help. Many experts believe this is the time for parents to step back, while continuing to offer
healthy alternatives. Calorie-conscious teens can be encouraged to eat fruits, cottage cheese

20 and yogurt. Skim milk and fruit juice (calcium-enriched for extra nutrients) are other good
choices.

Getting teens to eat right can be a tough task--but don’t give up. Now more than ever
is the time to teach them: You are what you eat.



1. The main purpose of this passage is to .................... .
1) compare parents’ and teens’ eating habits
2) advise parents about how to get their teens to eat well
3) illustrate that it is tough for teens to eat right
4) explain why basic nutrition is important for teens’ growth

2. Teens grow rapidly during the adolescent years .................... .
1) but they tend to eat more unbalanced diets
2) and they love eating a lot of healthy snacks
3) because they gain nearly half of their adult weight
4) since they eat more frequently than any other age group

3. According to the passage, many teens .................... .
1) eat breakfast regularly
2) have no idea about basic nutrition
3) love to eat many high-calorie foods
4) eat only healthy foods because they are not fattening

4. Paragraph 4 tells us that teenagers tend to eat .................... .
1) rapidly 2) in a messy way
3) carefully 4) without thinking

5. The phrase “taking into account” (line 15) can best be replaced by .................... .
1) controlling 2) adjusting
3) considering 4) accepting

6. Paragraph 5 says that part of a parent’s role is to .................... .
1) provide healthy snacks for teens 2) ignore teens’ eating habits
3) complain about what teens eat 4) persuade teens to eat a lot of food

7. The statement “You are what you eat.” (line 23) is closest in meaning to .................... .
1) you are wealthy because you eat economically
2) you are healthy because you eat proper food
3) you try all kinds of food because you enjoy eating
4) you eat good food because you want to have a good figure

8. The most suitable title for this passage is .................... .
1) Tips for Teens 2) Parents’ Diet Guide
3) Good Eating Habits 4) Teens and Nutrition



ขั้นกอนการอาน
1. ใหนักเรียนอานคํ าถาม ตัวเลือกแรกพรอมขีดเสนใตคํ าเดนๆ คํ าท่ีสํ าคัญ เชน คํ าซ้ํ า คํ าเหมือน กริยา (ใคร

ทํ าอะไร) คํ าเฉพาะและจดจํ าคํ าเหลานี้ไว เพ่ือเวลาอานเนื้อเรื่องจะไดอานเพ่ือหาคํ าตอบและจะไดทํ าขอสอบไดทันตาม
เวลาท่ีกํ าหนด

2. ใสหมายเลขขอของคํ าถามลงในเนื้อเรื่อง เมื่อคํ าถามอางอิงถึงเนื้อเรื่อง
1. The main purpose of this passage is to .................... . = วัตถุประสงคหลักของเรื่องนี้ตองการท่ีจะ

1) compare parents’ and teens’ eating habits = เปรียบเทียบนิสัยการรับประทานอาหารของพอแมกับ
ของลูก

2. Teens grow rapidly during the adolescent years .................... . = วัยรุนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ในชวงเวลาหนุมสาว
1) but they tend to eat more unbalanced diets = แตพวกเขามีแนวโนมท่ีจะรับประทานอาหารที่มีสาร

อาหารไมครบถวน
3. According to the passage, many teens .................... . = ตามเนื้อเรื่อง วัยรุนมากมาย

1) eat breakfast regularly = ทานอาหารเชาปกติ
4. Paragraph 4 tells us that teenagers tend to eat .................... . = ยอหนาท่ี 4 บอกวาวัยรุนมีแนวโนม

ท่ีจะทานอาหาร
1) rapidly = รวดเร็ว

5. The phrase “taking into account” (line 15) can best be replaced by .................... . = วลี “taking
into account” (บรรทัดท่ี 15) สามารถใชขอความใดแทนได
1) controlling = การควบคุม

6. Paragraph 5 says that part of a parent’s role is to .................... . = ยอหนาท่ี 5 กลาววา บทบาทสวน
หนึ่งของพอแม คือ
1) provide healthy snacks for teens = หาอาหารวางท่ีมีประโยชนตอสุขภาพใหแกวัยรุน

7. The statement “You are what you eat.” (line 23) is closest in meaning to .................... . = ประโยค
ท่ีวา “คุณก็คือส่ิงท่ีคุณรับประทาน” (บรรทัดท่ี 23) มีความหมายใกลเคียงกับ
1) you are wealthy because you eat economically = คุณจะรํ่ ารวย เพราะคุณรับประทานอยางประหยัด

8. The most suitable title for this passage is .................... . = หัวเรื่องท่ีดีท่ีสุดสํ าหรับเรื่องนี้คือ
1) Tips for Teens = เคล็ดลับวัยรุน

การวิเคราะหคํ าถาม
เรื่องนี้พูดถึงใคร adolescents/teens

parents
เก่ียวกับอะไร teens → eat unbalanced diet

parents’role



การตัดตอแตงเติม
1. ใหนักเรียนใชประสบการณและความรูท่ีมีมาใชในการผูกเรื่องตามหลักเหตุและผล
2. สวมบทบาทเปนผูเขียน เพ่ือใหลองฝกคิดดูวาถาเราเปนผูเขียนเราจะเขียนอยางไร

เชน

ทานอาหารไมครบหมู/ขาดสารอาหาร

ปริมาณที่ทาน
วัยรุน มากไป

นอยไป

กลัวอวน
เสียเวลา
ชอบความสะดวก
ไมมีเงิน ฯลฯ

เพราะ

บทบาทในการแกปญหาพอแม
เตรียม/หาอาหารดีๆ ใหลูก
ตุนอาหารที่ลูกชอบและมีประโยชนไวในตูเย็น
ชี้ใหลูกเห็นประโยชนของอาหารชนิดตางๆ
บังคับใหทาน ฯลฯ

วัยรุนทานอาหารไมครบหมู

การสรางกรอบความคิดกอนการอานจะเปนการฝกใหนักเรียนรูจักตัดตอแตงเติมขอมูลท่ีเรามี แมวานักเรียนจะ
แปลคํ าศัพทไมไดทุกคํ าแตนักเรียนก็สามารถสรางความเขาใจในขอมูลเทาท่ีเรามีได
การกระตุนความคิดกอนการอาน

กอนท่ีนักเรียนจะอานเนื้อเรื่อง ครูขอยกตัวอยางประโยคที่ปรากฏในเนื้อเรื่องมาใหนักเรียนวิเคราะหดูวา ถาหาก
นักเรียนลงมืออานเนื้อเรื่องแตนักเรียนแปลไดเพียงไมก่ีประโยค ครูอยากทราบวานักเรียนจะสามารถปะติดปะตอเรื่อง
เหลานี้ไดหรือไม

ตอไปนี้สมมติใหนักเรียนเขียนบทความเรื่อง “การทานอาหารของวัยรุน” โดยใหนํ าประโยคตอไปนี้มาแตงเปนเรื่อง
1. Teens are less likely to eat a balanced diet than any other age group.

= วัยรุนดูเหมือนวาจะทานอาหารครบถวนทุกหมวดหมู นอยกวากลุมคนวัยอื่น
2. Good eating habits begin in early childhood. = นิสัยการบริโภคท่ีดีเริ่มขึ้นในวัยเด็ก
3. Teens are impulsive eaters. = วัยรุนเปนนักทานท่ีอยากทานก็ทาน
4. Teens avoid healthy foods. = วัยรุนหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ

So, parents .................... . = ดังนั้นพอแม .................... .
5. “You are what you eat.” = ทานอะไรก็เปนอยางนั้น

เมื่อนักเรียนเห็นประโยค 5 ประโยคนี้แลว ใหนักเรียนลองแตงเรื่องนี้ดู แลวลองเปรียบเทียบดูความคิดของเรา
และของผูเขียนวาเหมือนหรือแตกตางกันเชนไร การฝกทํ านายเรื่องท่ีอานกอนจะเปนการฝกใหเราหัดใชเหตุผลในการ
อานและการคาดการณเนื้อเรื่อง



การเดาคํ าศัพทในเน้ือเรื่อง
ใหนักเรียนลองเติมคํ าในชองวางนี้ใหมีความหมายครบถวนสมบูรณ

1. พอแมไมสามารถควบคุมส่ิงท่ีลูกจะทานหรือส่ิงท่ีลูกไมยอมทานในระหวางวันได ฉะนัน้พอแมควรจะ subtle
ในการเลือกอาหารมาใหลูกทาน

2. วัยรุนเปนนักทานท่ี impulsive คือปกติจะขบเคี้ยวของที่อยูใกลตัว
3. พอแมควรยืดหยุนในเรื่องของชวงเวลาอาหารเย็น และควร taking into account เรื่องตารางเวลาที่ hectic

ของเด็กวัยรุนท่ีชอบเกิดขึ้นเปนประจํ า

ขั้นระหวางอาน
ขอควรคํ านึง
เชื่อมโยง → ยอหนาท่ี 1 โดยเฉพาะประโยคแรก มักเปนประโยคที่สํ าคัญท่ีสุดท่ีจะนํ าทางไปสูเนื้อเรื่อง (opening
sentence) ฉะนั้นนักเรียนตองพยายามตีความใหได

→ แตละประโยค แตละยอหนาจะสัมพันธกัน พยายามเชื่อมโยงเขาหากันใหได เพ่ือจะไดมีความคิดท่ี
ประติดประตอกัน
ไมตองแปลทุกคํ า → คํ าใดแปลไมไดอยากังวล อยาหยุดอานแตคํ าๆ นั้นซ้ํ ากันจนเสียเวลา นักเรียนควรอานตอไป
เรื่อยๆ เพ่ือรวบรวมขอมูลมาใชในการวิเคราะหคํ าท่ีนักเรียนแปลไมไดใหมากท่ีสุด

→ เรื่องบางเรื่องใชความรูสึกท่ัวไป (common sense) ผูกเรื่องได ถานักเรียนแปลไมไดจริงๆ ให
ใชหลักเหตุหลักผลเชื่อมโยงชองวางทางความคิดเขาดวยกัน
ยอหนาท่ี 1

Adolescence is a time of rapid growth; in fact, teens gain almost 50 percent of their                      
adult weight during the adolescent years. Yet they are less likely to eat a balanced diet than                       
any other age group.

วัยรุน คือ เวลาแหงการเติบโต จริงๆ แลววัยรุนมีนํ้ าหนักตัวเกือบจะ 50% ของนํ้ าหนักผูใหญในชวง
หนุมสาวนี้ แตถึงกระนั้นวัยรุนก็ดูเหมือนวาจะทานอาหารครบหมวดหมูนอยกวากลุมวัยอื่น

ยอหนาท่ี 2
Teens know it’s important to eat right--but many don’t understand basic nutrition.

5 They skip breakfast and choose too many high-fat foods when snacking or eating at fast-food
restaurants. Perhaps the worst offenders are teenage girls who diet all the time, avoiding
healthy foods they think are “too fattening.”

วัยรุนทราบดีวาเขาควรทานอาหารที่เหมาะสม แตวัยรุนหลายคนไมเขาใจเรื่องโภชนาการพื้นฐาน พวก
วยัรุนจะไมทานอาหารมือ้เชา และชอบทานอาหารทีม่ไีขมนัสูงเวลาทานอาหารวางหรอืเวลาทานตามรานอาหารจานดวน
ดูเหมือนวาคนท่ีชอบแหวกกฎอยางนาเกลียดท่ีสุดเห็นจะเปนวัยรุนหญิงท่ีทานอาหารอยูตลอดเวลา และชอบเลี่ยง
อาหารเพ่ือสุขภาพซ่ึงเขาคิดวาอาหารเชนนั้นทํ าใหเขาอวนมากไป



ยอหนาท่ี 3
Good eating habits begin in early childhood, and that’s when parents should start setting

a good example. During the teenage years, however, parents have to be more subtle about
10 guiding food choices. They can’t control what teens eat--or don’t eat--during the day. But

they can offer healthy choices at home.
นสัิยการบรโิภคท่ีดเีริม่ตนในวยัเดก็เล็ก และนีเ่องคอืชวงทีพ่อแมควรเริม่เปนแบบอยางท่ีดีใหลูก ชวงวัยรุน

นี้พอแมควร subtle มากขึ้นในการใหคํ าแนะนํ าอาหารใหวัยรุน พอแมจะไมสามารถควบคุมอาหารระหวางวันท่ี                      
วัยรุนจะทานหรือไมทานก็ได แตพอแมสามารถเสนออาหารเพื่อสุขภาพใหวัยรุนได

ยอหนาท่ี 4
Teens are impulsive eaters, usually munching on what’s right at hand. So stock the

refrigerator with healthy snacks (juice, cheese, or fruit). Serve a nutritious dinner (this may be
the only time of day your teen is offered vegetables) and try to make mealtime enjoyable. Also,

15 be flexible about the time you eat dinner, taking into account a teenager’s often hectic
schedule.

วัยรุนเปนนักกินท่ี impulsive คือมักเคี้ยวส่ิงท่ีอยูใกลมือ ดังนั้นพอแมควรเก็บของทานเลนท่ีมีประโยชน
ตอสุขภาพไวในตูเย็น (ไมวาจะเปนนํ้ าผลไม เนยแข็ง หรือผลไม) เตรียมหาอาหารเย็นท่ีมีประโยชนไว (เพราะ
นี่อาจจะเปนเพียงชวงเวลาเดียวในแตละวันท่ีวัยรุนจะไดทานผัก) และพอแมควรสรางบรรยากาศที่สนุกสนานนา
รับประทาน นอกจากนั้นพอแมควรยืดหยุนชวงเวลาที่จะทานอาหารเย็น โดยจะตอง taking into account                       
เรื่องตารางเวลาที่ hectic ของวัยรุนท่ีมักเกิดขึ้นประจํ า

ยอหนาท่ี 5
If your teenager avoids healthy foods because she thinks they’re fattening, nagging won’t

help. Many experts believe this is the time for parents to step back, while continuing to offer
healthy alternatives. Calorie-conscious teens can be encouraged to eat fruits, cottage cheese

20 and yogurt. Skim milk and fruit juice (calcium-enriched for extra nutrients) are other good
choices.

(ในยอหนานี้นักเรียนจะพบขอความ teenager avoids healthy foods ซ่ึงซ้ํ ากับยอหนาท่ี 2)
ถาวัยรุนยังคงหลีกเล่ียงอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะคิดวาอาหารเหลานี้ทํ าใหพวกเขาอวน การ nagging                   

ยอมใชไมไดผล ผูเชีย่วชาญมากมายเชือ่วาถึงเวลาแลวท่ีพอแมตองถอยหลงัมาหนึง่กาวเพ่ือหยุดคิด ในขณะเดียวกัน
พอแมก็ตองเสนอทางเลือกใหมใหลูก วัยรุนท่ีใหความสํ าคัญตอแคลอรี่ของอาหารสามารถไดรับการสงเสริมให
ทานผลไม cottage cheese และ yogurt นมท่ีไมมีไขมันเนย และนํ้ าผลไม (ท่ีอุดมไปดวยแคลเซียมเพ่ือใหได
สารอาหารที่มากขึ้นเปนพิเศษ) นับเปนทางเลือกท่ีดีเชนกัน



ยอหนาท่ี 6
Getting teens to eat right can be a tough task--but don’t give up. Now more than ever

is the time to teach them: You are what you eat.
การทํ าใหเด็กวัยรุนไดทานอาหารที่ถูกตองเปนงานท่ีหนักย่ิง แตพอแมอยาเพ่ิงยอมแพ เพราะขณะนี้ถึงเวลา

แลวท่ีจะตองสอนวัยรุน “คุณก็คือส่ิงท่ีคุณทาน”

ขั้นหลังการอาน
นักเรียนควรถามคํ าถามตอไปนี้แกตนเอง โดยนํ าขอมูลท่ีอาน และขอความท่ีกลาวซ้ํ าๆ มาใชวิเคราะห

เรื่องนี้พูดถึงใคร - วัยรุน
- พอแม

เก่ียวกับอะไร - วัยรุนทานอาหารไมครบสารอาหาร
- พอแมเขามามีบทบาทตอการสงเสริมอาหารสุขภาพใหวัยรุน

วัตถุประสงคในการเขียน - บอกใหผูอานทราบถึงปญหาวัยรุนไมทานอาหารครบทุกหมวดหมู
- แนะนํ าพอแมใหมีบทบาทตอการสงเสริมการรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ

เฉลย

1. เฉลย 2) แนะนํ าพอแมเก่ียวกับวิธีท่ีจะทํ าใหลูกวัยรุนทานอาหารที่มีประโยชน
2. เฉลย 1) วัยรุนเจริญเติบโตรวดเร็วแตไมคอยใสใจการทานอาหารใหครบหมวดหมู (ดูยอหนาท่ี 1)
3. เฉลย 2) วัยรุนมากมายไมทราบเก่ียวกับโภชนาการพื้นฐาน (ดูยอหนาท่ี 2)
4. เฉลย 4) วัยรุนมักทานโดยไมคิด (ดูยอหนาท่ี 4 คํ าวา impulsive eater)
5. เฉลย 3) พิจารณาใครครวญ
6. เฉลย 1) พอแมควรจัดหาอาหารที่มีประโยชนใหวัยรุน
7. เฉลย 2) คุณจะมีสุขภาพดีถาทานอาหารที่เหมาะสม
8. เฉลย 4) วัยรุนและโภชนาการ

Passage 2
Dreams have interested, puzzled and frightened people for thousands of years. And all kinds of

strange explanations were developed about dreams.
At one time, people thought that the figures appearing in dreams were messengers from the

gods. It was generally believed that dreams came from something outside the dreamer and could be
understood only by persons with special skills.

Today it is believed that dreams are created by the dreamer himself. And because dreams are
something a person creates, they may have special meaning for the person who dreams them.



The reason why you have a particular dream while sleeping may depend on many things. Your
health may affect your dreams, a person who is ill or uncomfortable will have more different kinds of
dreams than a person who is well and happy.

If a person is hungry or cold, or very tired, his dreams may include this feeling, so that many
dreams seem to be made up of disguised feelings. Also, the events of the day before may have a lot
to do with you dream. After the persons or situations in a dream are those that you met during the
day. Or your emotions may make you have the kind of dream you have. Needing or waiting
something may be expressed in a dream, and being frightened may become part of a dream.

The feelings of happiness or disappointment which come out in dreams were probably in the
dreamer before. All the dream does is give them an outlet.

1. All kinds of strange explanations were developed about dreams because .................... .
1) people were afraid of them and knew nothing about them
2) people wanted to show that they had knowledge about them
3) they have interested people, and made them happy and sleep soundly
4) they were new things that people had just discovered

2. In the old days, people believed that .................... .
1) most of our dreams were about figures
2) our dreams were understood by special persons only
3) the dreamers could understand what they dream
4) dreams came from something inside the person dreaming

3. Nowadays people believe that .................... .
1) our dreams are messages from god
2) only persons with special skills can dream
3) dreams may have special meanings for the dreamer
4) all dreams are real and we have to adore them

4. Which statement is true according to the passage?
1) What we dreams depends on one’s health.
2) A happy person dreams more often than an ill one.
3) A person will dream what he wants.
4) One’s health may have an effect on one’s dreams.

5. Which is not included in our dream?
1) Disguised feelings. 2) Physical conditions.
3) Events of the day before. 4) Messengers from the gods.



6. “Affect” means .................... .
1) have something to do with 2) need or want something
3) make up of disguised feeling 4) meet during the day

7. Our desires and emotions and people we met during the day make us .................... .
1) lazy 2) tired 3) dream 4) hide our feelings

8. What came in our dreams were probably .................... .
1) our intuition 2) the kind of dream we planned
3) ordered by instinct 4) None is correct.

9. “Them” refers to .................... .
1) all the dreams 2) the feelings 3) the dreamer 4) parts of dream

10. The title for this passage could be .................... .
1) Day Dreamers. 2) Is dream fortunetelling?
3) Is What We Dream Our Own Idea? 4) The Midsummer Night’s Dream.

ขั้นกอนการอาน
1. ใหนักเรียนอานคํ าถาม ตัวเลือกแรกพรอมขีดเสนใตคํ าเดนๆ คํ าท่ีสํ าคัญ เชน คํ าซ้ํ า คํ าเหมือน กริยา (ใคร

ทํ าอะไร) คํ าเฉพาะ และจดจํ าคํ าเหลานี้ไว เพ่ือเวลาอานเนื้อเรื่องจะไดอานเพ่ือหาคํ าตอบ และจะไดทํ าขอสอบไดทันตาม
เวลาท่ีกํ าหนด

2. ใสหมายเลขขอของคํ าถามลงในเนื้อเรื่อง เมื่อคํ าถามมีการอางอิงถึงเนื้อเรื่อง เพ่ือชวยรักษาเวลา
1. All kinds of strange explanations were developed about dreams because .................... .

= คํ าอธิบายท้ังหมดท่ีแตกตางกันออกไปเก่ียวกับความฝนถูกนํ ามาใชอธิบายความเพราะ
1) people were afraid of them and knew nothing about them = ผูคนเกรงกลัวความฝนและไมมี

ความรูเก่ียวกับความฝน
2. In the old days, people believed that .................... . = สมัยกอนผูคนเชื่อวา

1) most of uour dreams were about figures = ความฝนสวนใหญเก่ียวกับส่ิงท่ีเปนตัวเปนตน
3. Nowadays people believe that .................... . = ปจจุบันผูคนเชื่อวา

1) our dreams are messages from god = ความฝนของเราคือขาวสารท่ีเทพเจาสงมา
4. Which statement is true according to the passage? = ขอใดเปนคํ าพูดท่ีเปนจริงตามเนื้อเรื่อง

1) What we dreams depends on one’s health. = ส่ิงท่ีเราฝนเปนไปตามสุขภาพของเรา
5. Which is not included in our dream? = ขอใดไมเก่ียวรวมอยูในความฝนของเรา

1) Disgused feelings. = ความรูสึกท่ีปดบังซอนเรน



6. “Affect” means .................... . = Affect หมายถึง
1) have something to do with = มีผลตอ

7. Our desires and emotions and people we met during the day make us .................... .
= ความปรารถนา อารมณตางๆ ตลอดจนผูคนท่ีเราพบระหวางวันทํ าใหเรา
1) lazy = เกียจคราน

8. What came in our dreams were probably .................... . = ส่ิงท่ีปรากฏในความฝนอาจเปน
1) our intuition = สัญชาตญาณของเราเอง

9. “Them” refers to .................... . = “Them” หมายถึง
1) all the dreamrs = ความฝนท้ังหมด

10. The title for this passage could be .................... . = เรื่องนี้ควรใหชื่อเรื่องวา
1) Day Dreamers = นักฝนกลางวัน

การวิเคราะหคํ าถาม
เรื่องนี้พูดเกี่ยวกับ - dream (ความฝน)

- สาเหตุ
- ความเชื่อในอดีต/ปจจุบัน
- ชีวิตประจํ าวันและสุขภาพมีผลตอความฝน

การตัดตอแตงเติม
1. ใหนักเรียนใชประสบการณและความรูท่ีมีมาใชในการผูกเรื่องตามหลักเหตุและผล
2. สวมบทบาทเปนผูเขียน เพ่ือใหลองฝกคิดดูวาถาเราเปนผูเขียนเราจะเขียนอยางไร

เชน

ความฝน

สาเหตุ

ความเชื่อ อดีต -ไสยศาสตร : ผี/เทวดา
ปจจุบัน -วิทยาศาสตร : จิตวิทยา/สรีรวิทยา

ผีบอก/ลางสังหรณ
การทํางานของจิตใตสํานึก
สุขภาพ
เรื่องที่เราพบเจอในชวงระหวางวัน



การกระตุนความคิดกอนการอาน
กอนท่ีนักเรียนจะอานเนื้อเรื่อง ครูขอยกตัวอยางประโยคที่ปรากฏในเนื้อเรื่องมาใหนักเรียนวิเคราะหดูวา ถาหาก

นักเรียนลงมืออานเนื้อเรื่องแตนักเรียนอานเขาใจไดเพียงไมก่ีประโยค ครูอยากทราบวานักเรียนจะสามารถปะติดปะตอ
เรื่องเลานี้ไดหรือไม

ตอไปนี้สมมติใหนักเรียนเขียนบทความเรื่อง “ความฝน” โดยใหนํ าประโยคตอไปนี้มาแตงเปนเรื่อง
1. Dreams have frightened people. = ความฝนทํ าใหคนกลัว
2. Dreams were messengers from gods. = ความฝนคือผูสงขาวสารจากเทพเจาตางๆ

Persons with special skills could understand them. = คนท่ีมีความชํ านาญพิเศษเทานั้นท่ีจะเขาใจความฝน
3. Dreams are created by the dreamer himself. = ความฝนสรางขึ้นจากผูฝนเอง
4. If a person is hungry, his dreams may include this feeling. = ถาคนเราหิว ในฝนเขาก็จะหิวดวย
5. The feelings coming out in dreams were in the dreamer before. = ความรูสึกท่ีปรากฏในความฝนเคย

อยูในตัวผูฝนมากอน
เมื่อนักเรียนลองฝกใชประสบการณและการเชื่อมโยงเหตุผลผูกประโยคเหลานี้ใหเปนเนื้อเรื่องโดยใชวิธีตัดตอ   

แตงเติม แลวลองเปรียบเทียบดูวาความคิดคาดการณของเราและของผูเขียนแตกตางและเหมือนกันเชนไร การฝกทักษะ
การคาดการณลวงหนาจะมีผลตอการใชวิจารณญาณในการแปลเรื่อง

การเดาคํ าศัพทในเน้ือเรื่อง
ใหนักเรียนลองเติมคํ าในชองวางนี้ใหมีความหมายครบถวนสมบูรณ
- ความฝนมากมายดเูหมอืนวาจะเปนความรูสึกท่ีถูก disguised เหตุการณในวันกอนสงผลตอส่ิงท่ีเราฝน

ขั้นระหวางอาน

เชื่อมโยง → เนนประโยคแรก และยอหนาท่ี 1
→ เชื่อมโยงประโยคแตละประโยค และยอหนาแตละยอหนาเขาดวยกัน

ไมตองแปลทุกคํ า → พยายามอานไปเรื่อยๆ ใหไดขอมูลใหมากท่ีสุด
→ แปลไมไดใหใช common sense ตีความ

ยอหนาท่ี 1
Dreams have interested, puzzled and frightened people for thousands of years. And all kinds

of strange explanations were developed about dreams.
ความฝนทํ าใหผูคนสนใจ ฉงนสนเทห และหวาดกลัวมาเปนเวลากวาหลายพันป คํ าอธิบายหลากหลายมากมาย

ลวนเกิดขึ้นมาเพ่ือนํ าไปใชในการอธิบายความฝน



ยอหนาท่ี 2
At one time, people thought that the figures appearing in dreams were messengers from the

gods. It was generally believed that dreams came from something outside the dreamer and could be
understood only by persons with special skills.

เมื่อกอนผูคนเคยคิดวาส่ิงท่ีเปนตัวเปนตนท่ีปรากฏในความฝนคือผูสงขาวสารของเทพเจาตางๆ โดยท่ัวไปมัก
เชื่อกันวาความฝนเกิดจากส่ิงท่ีอยูนอกตัวผูฝนและความฝนนั้นจะเขาใจไดก็แตเฉพาะผูมีความสามารถพิเศษเทานั้น
ยอหนาท่ี 3

Today it is believed that dreams are created by the dreamer himself. And because dreams
are something a person creates, they may have special meaning for the person who dreams them.

ปจจุบันเชื่อกันวาความฝนเกิดขึ้นจากตัวผูฝนเอง เพราะความฝนก็คือส่ิงท่ีผูฝนสรางขึ้น ความฝนนั้นอาจมี
ความหมายเฉพาะสํ าหรับคนท่ีฝนเรื่องนั้นๆ
ยอหนาท่ี 4

The reason why you have a particular dream while sleeping may depend on many things.
Your health may affect your dreams, a person who is ill or uncomfortable will have more different
kinds of dreams than a person who is well and happy.

เหตุผลท่ีวาทํ าไมคุณจึงฝนเรื่องบางเรื่องในขณะนอนหลับ ขึ้นอยูกับหลายสิ่งหลายอยาง สุขภาพของคนก็
affect ตอความฝนของคุณ บุคคลท่ีเจ็บปวยหรือหงุดหงิดก็จะฝนแตกตางกันออกไปมากกวาคนท่ีสบายดีและมีความสุข
ยอหนาท่ี 5

If a person is hungry or cold, or very tired, his dreams may include this feeling, so that
many dreams seem to be made up of disguised feelings. Also, the event of the day before may have
a lot to do with what you dream. After the persons or situations in a dream are those that you met
during the day. Or your emotions may make you have the kind of dream you have. Needing or
waiting something may be expressed in a dream, and being frightened may become part of a
dream.

ถาคนๆ หนึ่งหิวหรือหนาวหรือเหนื่อยในฝนเขาก็จะรูสึกเหนื่อยดวย ดังนั้นความฝนมากมายดูเหมือนวาจะเกิด
จากความรูสึกท่ีถูก disguised ไว เชนเดียวกัน เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเมื่อวันกอนอาจมีผลตอความฝนของคุณ เบ้ืองหลัง
ของบุคคลและสถานการณท่ีอยูในความฝนก็คือ บุคคลและเหตุการณท่ีคุณพบจริงในระหวางวัน อารมณตางๆ ของคุณก็
อาจทํ าใหคุณเก็บไปฝนไดเชนกัน ความตองการหรือการรอคอยอะไรสักอยางอาจจะปรากฏในความฝนของคุณ ความ
กลัวก็เลยอาจจะปรากฏในความฝนของคุณ
ยอหนาท่ี 6

The feelings of happiness or disappointment which come out in dreams were probably in
the dreamer before. All the dream does is give them an outlet.

ความรูสึกสุขและผิดหวังท่ีปรากฏในฝนอาจเปนความรูสึกของผูฝนมากอน ส่ิงท่ีความฝนท้ังหมดทํ าได
ก็คือปลดปลอยความรูสึกนั้นออกมา



ขั้นหลังการอาน
นักเรียนควรสรุป ถามและตอบตัวเองเก่ียวกับเนื้อเรื่องวา

เรื่องนี้พูดถึงใคร : ผูฝน
เก่ียวกับอะไร : ความฝน
สาเหตุ : สมัยกอน → ความฝนเกิดจากผูสงขาวสารของเทพเจา

สมัยปจจุบัน → ความฝนเกิดจากอารมณ ความรูสึกของผูฝนท่ีเกิดขึ้นในระหวางวัน

เฉลย

1. เฉลย 1) ผูคนกลัวความฝน เพราะไมรูวาความฝนคืออะไร (สองยอหนาท่ี 1)
2. เฉลย 2) มีเพียงบางคนเทานั้นท่ีจะเขาใจความฝน (ยอหนาท่ี 2)
3. เฉลย 3) ความฝนมีความหมายเฉพาะตอผูฝน (ยอหนาท่ี 3)
4. เฉลย 4) สุขภาพมีผลตอความฝนของเรา (ยอหนาท่ี 4)
5. เฉลย 4) ผูสงขาวสารจากเทพเจาตางๆ (สามยอหนาสุดทาย)
6. เฉลย 1) มีผลตอ (ดูจากขอความ)
7. เฉลย 3) ฝน (ยอหนาท่ี 5)
8. เฉลย 3) ถูกส่ังโดยสัญชาตญาณ (ยอหนาสุดทาย)
9. เฉลย 3) ผูฝน
10. เฉลย 3) ความฝนก็คือความคิดของเราเองใชหรือไม

เนื้อเรื่องท่ีนํ ามาออกขอสอบในระยะหลังจะเปนบทความส้ันๆ บทความวิชาการจากตํ ารา (textbook) หรือบทความ
ท่ีกลาวถึงส่ิงท่ีกํ าลังเกิดขึ้นในสถานการณปจจุบันในวารสาร (journal) ฉะนั้นเนื้อหาจึงไมสามารถใชประสบการณท่ีเรามี
อยูตีความคาดการณกอนการอานไดอยางแมนยํ า เพราะเนื้อหาเปนองคความรูท่ีใหขอมูลแกเรา คํ าถามจึงมีลักษณะถาม
ส่ิงท่ีถึงในเรือ่งไมใชจากการใช common sense แตถึงกระนัน้นกัเรยีนก็ยังสามารถน ําทักษะการเชือ่มโยงทางตรรกศาสตร
หรือเหตุผลมาใชปะติดปะตอ ขอมูลท่ีนักเรียนอานพบ เราลองมาฝกทํ าขอสอบลักษณะนี้กัน
Passage 3

The standard of living of any country means the average people’s share of the goods and
services which the country produces. A country’s standard of living, therefore, depends first and
foremost on its capacity to produce weath. “Wealth” in this sense is not money, for we do not live
on money but on things that money can buy: “goods” such as food and clothing and “services” such
as transport and entertainment.



1. The term “wealth” here means .................... .
1) all the money one has possessed
2) the total money people paid for their living
3) all the things and services obtained by means of money
4) the average share of goods and services

2. What does a country’s standard of living depend on?
1) The availability of its natural resources
2) The country’s capacity to produce wealth
3) The money all people have earned in a year
4) The number of goods and services available

3. Which of the following is not an instance of payment for the “services”?
1) a drink 2) a new pen 3) a bus-fare 4) a telephone call

4. It can be inferred from the passage that if a country’s people are unable to pay for the goods
and services, then the country’s standard of living could be .................... .
1) low 2) high 3) moderate 4) extremely high

5. What is meant by the term “standard ot living”?
1) The total money people have earned in a year.
2) The majority of the population is well paid.
3) The average person’s share of the goods and services.
4) The average amount of the goods and services consumed in a year.

ขั้นกอนการอาน
1. ใหนักเรียนอานคํ าถาม ตัวเลือกแรกพรอมขีดเสนใตคํ าเดนๆ คํ าท่ีสํ าคัญ เชน คํ าซ้ํ า คํ าเหมือน กริยา (ใคร

ทํ าอะไร) คํ าเฉพาะ และจดจํ าคํ าเหลานี้ไว เพ่ือเวลาอานเนื้อเรื่องจะไดอานเพ่ือหาคํ าตอบ และจะไดทํ าขอสอบไดทันตาม
เวลาท่ีกํ าหนด

2. ใสหมายเลขขอของคํ าถามลงในเนื้อเรื่อง เพ่ือชวยรักษาเวลา
1. The term “wealth” here means .................... . = wealth หมายถึง

1) all the money one has possessed = เงินท้ังหมดท่ีเรามี
2. What does a country’s standard of living depend on? = มาตรฐานการครองชีพขึ้นอยูกับอะไร

1) The availability fo its natural resources = การมีอยูของทรัพยากรธรรมชาติ
3. Which of the following is not an instance of payment for the “services”? = ขอใดไมใชการใชจาย

เพ่ือ “คาบริการ”
1) a drink = เครื่องดื่ม



4. It can be inferred from the passage that if a country’s people are unable to pay for the goods
and services, then the country’s standard of living could be .................... .
= สรุปจากเรื่องนี้ไดวาถาผูคนในประเทศไมสามารถท่ีจะจายคาสินคาและบริการได
 1) low = มาตรฐานการครองชีพจะ ....................

5. What is meant by the term “standard of living”? = ขอใดหมายถึงมาตรฐานการครองชีพ
1) The total money people have earned in a year. = ยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีผูคนไดรับในหนึ่งป

การวิเคราะหคํ าถาม
เรื่องนี้พูดเกี่ยวกับ - standard of living (มาตรฐานการครองชีพ)

- wealth (ความมั่งคั่งรํ่ ารวย)
- payment for the services (การจายคาบริการ)
- people unable to pay for goods and services, standard of living ... (ความสัมพันธ

ของการขาดอํ านาจการซ้ือกับมาตรฐานการครองชีพ)
พูดในแงใด the meaning of standard of living (ความหมายของมาตรฐานการครองชีพ)

การตัดตอแตงเติม
1. ใหนักเรียนใชประสบการณและความรูท่ีมีมาใชในการผูกเรื่องตามหลักเหตุและผล
2. สวมบทบาทเปนผูเขียน เพ่ือใหลองฝกคิดดูวาถาเราเปนผูเขียนเราจะเขียนอยางไร

เชน

มาตรฐานการครองชีพ ความหมาย กินดี อยูดี
มีอํานาจการซื้อของ

หมายเหตุ เนื่องจากบทความนี้เนื้อหาไมยาวนักขอใหนักเรียนอานในเรื่องไดเลย

ขั้นระหวางอาน

เชื่อมโยง → เนนประโยคแรก และยอหนาท่ี 1
→ เชื่อมโยงประโยคแตละประโยค และยอหนาแตละยอหนาเขาดวยกัน

ไมตองแปลทุกคํ า → ไมตองแปลทุกคํ า คํ าไหนแปลไมไดพยายามใช common sense
The standard of living of any country means the average people’s share of the goods and

services which the country produces. A country’s standard of living, depends first and foremost on
its capacity to produce wealth. “Wealth” in this sense is not money, for we do not live on money but
on things that money can buy: “goods” such as food and clothing and “services” such as transport
and entertainment.

มาตรฐานการครองชีพในประเทศใดก็ตาม หมายถึง คาเฉล่ียในการรวมใชสินคาและบริการประเทศผลิต ดังนั้น
มาตรฐานการครองชีพจึงตองขึ้นอยูกับความสามารถในการสรางความรํ่ ารวยกอนเปนอันดับแรก “ความรํ่ ารวย” ในท่ีนี้
ไมไดหมายถึงเงิน เพราะเราไมไดอยูดวยเงิน แตส่ิงท่ีเกิดจากการนํ าเงินไปซื้อ “สินคา” เชน อาหาร และเส้ือผา ตลอดจน
บริการตางๆ เชน การขนสง และความบันเทิง



ขั้นหลังการอาน
เรื่องนี้พูดถึงนิยามคํ าวา มาตรฐานการครองชีพ ซ่ึงมิไดหมายถึงเงิน แตหมายถึงส่ิงท่ีแลกมาดวยเงิน เชน สินคา

และบริการ
ความยากงายของการตอบคํ าถามอยูท่ีการวิเคราะหคํ าตอบโดยอาศัยขอมูลจากเนื้อเรื่อง

เฉลย

1. เฉลย 3) ทุกส่ิงรวมทั้งบริการตางๆ ท่ีไดมาจากการใชเงิน
2. เฉลย 2) ความสามารถของประเทศในการสรางความรํ่ ารวย
3. เฉลย 2) ปากกาดามใหม (การบริการ ไดแก การขนสงและความบันเทิง)
4. เฉลย 1) ต่ํ า
5. เฉลย 3) การไดมีสวนในการใชสินคาและบริการ (ประโยคแรก)

งานวิจัย
อีกรูปแบบหนึ่งของบทความที่จะพบในขอสอบคือ บทความเชิงวิชาการคืองานวิจัย งานศึกษา หรือการสํ ารวจ

ท่ีผูเขียนไดต้ังสมมติฐาน (assumption) ในการทํ าวิจัยอันเกิดจากความอยากรูวาส่ิงท่ีเขาสํ ารวจจะตรงกับสมมติฐานท่ี
ต้ังไว เชน เรื่องท่ีนักเรียนจะไดอานตอไปนี้เปนการสํ ารวจความนิยมบริโภคเบียร นักเรียนลองสมมติบทบาทตนเองวานัก
เรียนเปนเจาของบริษัทเบียร และนักเรียนอยากเพ่ิมยอดขายเบียร นักเรียนอยากทราบขอมูลอะไรบางท่ีจะทํ าใหสามารถ
เพ่ิมยอดจํ าหนายเบียร ลองมาอานเรื่องนี้ดู
Passage 4

A brewery making two kinds of beer made a survey to find what kind of people drank each
beer, as a guide to its merchandisers. It asked people known to favour its general brand name: Do
you drink the light or the regular? To its astonishment it found people reporting that they drank the
light over the regular by better than three to one. The truth of the matter was that for years the
company, to meet consumers’ demand, had been brewing nine times as much regular beer as light
beer. It decided that in asking people that question it was in effect asking: Do you drink the kind
preferred by people of refinement, discriminating taste, or do you just drink the regular stuff?

1. The purpose of the survey was to .................... .
1) promote a new kind of beer 2) see how often people drank each beer
3) find out what kind of beer was preferred 4) determine a proper amount of beer production

2. The underlined it refers to .................... .
1) the brewery 2) light beer 3) regular beer 4) the survey



3. To meet the consumers’ demand, the company had for years produced .................... .
1) as much light beer as regular beer
2) many more times light beer than regular
3) nine times as much light beer as regular beer
4) much more regular beer than light beer

4. Why was the brewery surprised at its customer’s answers?
1) Their answers were very true to expectations.
2) Their answers were contrary to the known fact.
3) Most of them drank regular beer as expected.
4) Few of them drank light beer regularly

5. What was wrong with the question they asked beer-drinkers?
1) It was good for some people but not others.
2) It was too difficult to understand.
3) It distinguished a drinker of good taste from an ordinary one.
4) It had nothing to do with the beer-drinkers’ preferences.

ขั้นกอนการอาน
1. ใหนักเรียนอานคํ าถาม ตัวเลือกแรกพรอมขีดเสนใตคํ าเดนๆ คํ าท่ีสํ าคัญ เชน คํ าซ้ํ า คํ าเหมือน กริยา (ใคร

ทํ าอะไร) คํ าเฉพาะ และจดจํ าคํ าเหลานี้ไว เพ่ือเวลาอานเนื้อเรื่องจะไดอานเพ่ือหาคํ าตอบ และจะไดทํ าขอสอบไดทันตาม
เวลาท่ีกํ าหนด

2. ใสหมายเลขขอของคํ าถามลงในเนื้อเรื่อง เพ่ือชวยรักษาเวลา
1. The purpose of the survey was to .................... . = วัตถุประสงคของการสํ ารวจคือ

1) promote a new kind of beer = สงเสริมเบียรชนิดใหม
2. The underlined it refers to .................... . = “it” หมายถึง

1) the brewery
3. To meet the consumers’ demand, the company had for years produced .................... .

= เพ่ือท่ีจะสนองความตองการของผูบริโภค บริษัทไดผลิต .................... มาเปนเวลาหลายป
1) as much light beer as regular beer = ไลทเบียรในปริมาณมากเทากับเบียรธรรมดา

4. Why was the brewery surprised at its customer’s answers? = ทํ าไม brewery ถึงประหลาดใจใน
คํ าตอบของลูกคา
1) Their answers were very true to expectations. = คํ าตอบของลูกคาเปนไปตามส่ิงท่ีคาดหมายไว

5. What was wrong with the question they asked beer-drinkers? = มีอะไรผิดปกติเก่ียวกับคํ าถามท่ีใช
ถามนักดื่มเบียร
1) It was good for some people but not others. = คํ าถามนี้ดีสํ าหรับบางคนแตไมดีสํ าหรับคนอื่น



การวิเคราะหคํ าถาม
เรื่องนี้พูดเกี่ยวกับ - beer drinkers (นักดื่มเบียร)

- the brewery (โรงกลั่นเบียร)
ทํ าอะไร - beer drinkers ตอบคํ าถาม

- the brewery สํ ารวจความตองการของนักดื่มเบียร
วัตถุประสงค - หาคํ าตอบในการผลิตเบียรแบบตางๆ

the brewery
สํารวจความคิดเห็น light beer

regular beerผูดื่มเบียร 2 ชนิด
วาผูดื่มนิยมชนิดไหน
มากกวากัน

ผลการสํารวจ

the brewery was surprised at the answer

why

- คํ าตอบไมตรงกับท่ีคิด?
- คํ าตอบไมนาจะเปนเชนนั้น?

ขั้นระหวางอาน

เชื่อมโยง → เนนประโยคแรก และยอหนาท่ี 1
→ เชื่อมโยงประโยคแตละประโยค และยอหนาแตละยอหนาเขาดวยกัน

ไมตองแปลทุกคํ า → ไมตองแปลทุกคํ า คํ าไหนแปลไมไดพยายามใช common sense
A brewery making two kinds of beer made a survey to find what kind of people drank each

beer, as a guide to its merchandisers. It asked people known to favour its general brand name: Do
you drink the light or the regular? To its astonishment it found people reporting that they drank the
light over the regular by better than three to one. The truth of the matter was that for years the
company, to meet consumers’ demand, had been brewing nine times as much regular beer as light
beer. It decided that in asking people that question it was in effect asking: Do you drink the kind
preferred by people of refinement, discriminating taste, or do you just drink the regular stuff?

โรงกลั่นเบียรแหงหนึ่งท่ีผลิตเบียรสองชนิด ไดทํ าการสํ ารวจความตองการในการดื่มเบียรของผูดื่ม วาผูดื่มชอบดื่ม
เบียรชนิดใด เพ่ือเปนตัวชี้แนะใหนักขาย แบบสํ ารวจนี้ไดถามผูท่ีชอบดื่มเบียรท่ีมีย่ีหอตามทองตลาดทั่วไป คํ าถามคือ    
คุณดื่มไลทเบียรหรือเบียรธรรมดา ดวยความประหลาดใจ it พบวาผูตอบกลาววาเขาชอบดื่มไลทเบียรมากกวาเบียร



ธรรมดาถึง 3 : 1 ประเด็นท่ีสํ าคัญอยูท่ีเปนเวลาหลายปท่ีบริษัทพยายามสนองความตองการของผูบริโภคดวยการผลิต
เบียรธรรมดามากกวาไลทเบียรถึง 9 เทา จึงคิดกันวาการถามคํ าถามเชนนี้มีความหมายเหมือนกับวา คุณชอบดื่มเบียรซ่ึง
เปนท่ีชืน่ชอบของผูคนในแวดวงผูด ีอนันบัเปนการแบงแยกรสนยิมอยางเดนชดั หรอืวาคณุชอบดื่มเพียง stuff ธรรมดาๆ
ท่ัวไป (ในท่ีนี้นักเรียนคงเดาออกวา stuff แปลวา beer)

ขั้นหลังการอาน
- โรงกลั่นเบียรผลิตเบียรธรรมดามากกวาไลทเบียรถึง 9 เทา เพ่ือเอาใจนักดื่ม
- ผลการสํ ารวจนํ ามาซ่ึงความประหลาดใจ เพราะนักดื่มตอบวาชอบไลทเบียรมากกวาเบียรธรรมดา
- แสดงวา คํ าถามท่ีใชถามอาจเปนการชักจูงใหผูดื่มตอบวาชอบดื่มไลทเบียร เพราะสะทอนความมีรสนิยม

เฉลย

1. เฉลย 3) เพ่ือหาวาผูดื่มชอบเบียรชนิดใดมากกวากัน
2. เฉลย 4) งานวิจัย
3. เฉลย 4) ผลิตเบียรธรรมดามากกวาไลทเบียร
4. เฉลย 2) คํ าตอบตรงขามกับขอเท็จจริงท่ีมีอยู
5. เฉลย 3) คํ าถามแบงแยกรสนิยมผูดื่มระหวางผูดื่มท่ีมีรสนิยมท่ีดี และรสนิยมธรรมดา

การทํ าขอสอบ Cloze Test

ในการทํ าขอสอบ Cloze Test ผูออกขอสอบตองการวัดความรูนักเรียน 3 หัวขอ
1. Meaning Coherence ความสัมพันธทางความหมาย
2. Vocabulary คํ าศัพท
3. Grammar ไวยากรณ
ขอสอบแนวนี้มีพ้ืนฐานอยูบนความคิดของกลุมนักจิตวิทยาท่ีเชื่อวา มนุษยมีความสามารถในการเชื่อมโยง เชน   

ถาเราเขียนจุด 3 จุด ∴ เราสามารถเห็นเปนรูป ∆ ได ฉะนั้นจากประสบการณพบวานักเรียนท่ีเกงศัพทอยางเดียว   
อาจแปลเรื่องไมรูเรื่องในขณะที่นักเรียนท่ีรูคํ าศัพทในระดับหนึ่ง และมีพ้ืนฐานความรูในเนื้อหาท่ีอานจะสามารถเติมคํ า
ศัพทไดถูกตองเหมาะสมกวา ในการอานขอสอบ Cloze Test นักเรียนท่ีอานทีละประโยคพอเห็นชองโหวปุบก็หาคํ าตอบ
ปบจะเสียเปรียบ เพราะในการสรางขอสอบแบบนี้ผูออกขอสอบจะใหนักเรียนใชขอความขางเคียง (context clue) มา
ชวยในการสรางความเขาใจ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้แนะ ซ่ึงดูไดจากคํ าเชื่อมหรือคํ าสันธาน นักเรียนจะตองฝกอานและ
เชือ่มโยงความสมัพันธแตละประโยคเขาดวยกันอยาแปลขาดเปนชวงๆ เราสามารถเตมิค ําเพ่ือทํ าใหขอความปะติดปะตอได
จํ าไววาเห็นชองโหวปุบอยารีบเติมปบตองดูตอไปอีก 2-3 ประโยค เพ่ือเพ่ิมขอมูลในการตัดสินใจวาเรื่องนี้เก่ียวกับอะไร
หรือประโยคนี้ควรใชคํ าใดจึงจะทํ าใหความหมายสมบูรณ



ขอแนะนํ าในการอาน
1. อานประโยคแรก วิเคราะหและตีความใหแตก เพราะประโยคแรกเปรียบเสมือนหางเสือเรือ ทํ าใหการอานมี

จุดมุงหมาย และนับเปนการรักษาเวลาในการอาน
2. เมื่อพบชองวางอยารีบเติมใหอานตอไปอีกสักประโยคสองประโยค
3. พยายามฝกหาตัวชี้แนะทางบริบท
4. ถาตอบไมไดใหอานขามไปกอน และตองจํ าไวเสมอวาแตละประโยคหรือแตละยอหนาจะสัมพันธกัน

ขั้นตอนการอาน
1. ขั้นกอนการอาน : ทํ านายหรือคาดการณเนื้อเรื่องโดยพิจารณาจาก
- หัวเรื่องหรือประโยคแรกของเนื้อเรื่อง
- ฝกระดมความคิดท่ีเก่ียวของกัน

2. ขั้นระหวางอาน
- นักเรียนตองฝกมองคํ าสํ าคัญ (key words) หรือคํ าท่ีนักเรียนแปลได
- พยายามฝกมองคํ าท่ีกลาวซ้ํ าไปซํ้ ามา (recurring words)
- พยายามดูคํ าท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน หรือวลีท่ีมีความหมายเหมือนกัน (synonyms)
- พยายามดูคํ าชี้แนะทางบริบท (context clues)
- พยายามเชื่อมโยงคํ าดังกลาวขางตน และใชประสบการณผสมผสานกับขอมูลท่ีปรากฏในเรื่องตามหลักเหตุ

และผล
3. ขั้นหลังการอาน
- ฝกเชื่อมโยงความคิดแตละยอหนา โดยดูความสัมพันธกับหัวเรื่อง ท้ังนี้นักเรียนจะเห็นความสัมพันธของ

เนื้อเรื่องโดยรวม (meaning coherence)

Cloze Test  :  ท่ีจะนํ ามาใหนักเรียนทํ าประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ Cloze Test ท่ีเนนไวยากรณเชิงความหมาย
นั่นคือ นอกจากนักเรียนจะตองมีความรูทางไวยากรณ นักเรียนยังตองเชื่อมโยงเขากับความหมายไดถูกตอง ฉะนั้นเวลา
อาน นักเรียนจึงตองเลือกขอท่ีถูกท้ังไวยากรณและความหมาย อีกลักษณะหนึ่ง คือ Cloze Test ท่ีเนนการเติมคํ าเพ่ือให
เกิดความหมายเชื่อมโยงที่สละสลวย

ตัวอยางแรกคือ Cloze Test เนนการเติมคํ าเพ่ือเชื่อมโยงความหมาย ขอสอบจะเนนเรื่องความรูของคํ าศัพทของ
นักเรียนมากหนอย
Passage 5

An environmental expert said on Monday that rapid climate changes like those expected to be
caused by the Greenhouse Effect will widen the gap between industrialised and developing
countries.

Current trends suggest that .........1......... the Greenhouse Effect the Earth’s temperature will rise
by three to eight degrees Fahrenheit by the year 2030.



Rain patterns would .........2........., perhaps causing dust-bowl conditions in the U.S. grain belt.
Ocean currents would change and sea levels would .........3......... by three feet due to the melting of
land-based ice and thermal expansion of the Ocean.

The Gross National Product is the foundation on which national economic policies are
.........4......... and yet its calculation takes no account of resource depletion. A country can
.........5......... its forests, wildlife and fisheries, its minerals, its clean water and its topsoil, all without
seeing a sign of the loss in its GNP.

At the core of the environmental and development problems is the .........6......... of population
growth. Over the next decade, the world population will increase by one billion people from today’s
five billion.

More than 90 per cent of the .........7......... billion will live in the developing world, with the
result that by the end of the 1990s the developed countries will be .........8......... to just 20 per cent of
the world’s people, down by almost half since the beginning of the postwar era.
1. 1) by comparison with 2) with regard to

3) in exchange for 4) as a result of
2. 1) shift 2) stay 3) stop 4) speed
3. 1) quicken 2) fall 3) rise 4) slow
4. 1) built 2) thought 3) counted 4) joined
5. 1) develop 2) suspend 3) invest 4) consume
6. 1) lack 2) question 3) rest 4) information
7. 1) added 2) lost 3) divided 4) taken
8. 1) next 2) up 3) land 4) home

ขั้นกอนการอาน
ครูจะกํ าหนดขอความตอไปนี้ซ่ึงนักเรียนจะพบในเนื้อเรื่อง และใหนักเรียนลองใชขอความเหลานี้ในการผูกเรื่องเอง

เพ่ือใหนักเรียนฝกพัฒนาทักษะการคาดการณกอนการอาน ตลอดจนการใชวิจารณญาณในการแปลเมื่อพบคํ าหรือ
ขอความท่ีนักเรียนแปลไมออก
rapid climate change = การเปลี่ยนแปลงอากาศอยางรวดเร็ว
Greenhouse Effect = ภาวะเรือนกระจก
rising temperature = อุณหภูมิขึ้นสูง
ocean eurrent/sea level = กระแสนํ้ าในมหาสมุทรและระดับนํ้ าทะเล
resource depletion = การ depletion ของทรัพยากร
forests, wildlife, topsoil = ปาไม, สัตวปา, หนาดิน
loss in the Gross National Product = การสูญเสียรายไดประชาชาติ
population growth = การเพ่ิมขึ้นของประชากร
developing and developed countries = ประเทศที่กํ าลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแลว



การตัดตอแตงเติม

ภาวะเรือนกระจก

การทําลายธรรมชาติ

เศรษฐกิจ จํานวนประชากร

อุณหภูมิสูง
นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย
นํ้าในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น
ตัดปา
ทําลายสัตว ทรัพยากร
ทําลายหนาดิน

เปนผลมาจาก

สงผลตอ

ขั้นระหวางการอาน
กรุณาสังเกตขอความที่สํ าคัญ   คํ าซ้ํ า     คํ าเชื่อม   ซ่ึงเปนตัวชี้แนะทางบริบท

ยอหนาท่ี 1
An environmental expert said on Monday that rapid climate changes  like those expected to

be caused by the Greenhouse Effect will widen the gap between industrialised and developing
countries.

ผูเชี่ยวชาญดานส่ิงแวดลอมกลาวเมื่อวันจันทรนี้วา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางรวดเร็ว เชน อากาศท่ี
เปล่ียนไปอันเปนผลมาจากสภาวะเรือนกระจกไดทํ าใหเกิดการขยายตัวของชองวางระหวางประเทศที่พัฒนาแลวและกํ าลัง
พัฒนา
ยอหนาท่ี 2

Current trends suggest that  .........1.........   the Greenhouse Effect, the Earth’s temperature will
rise by three to eight degrees Fahrenheit by the year 2030.

(ยอหนาท่ี 2 ตองการวัดความรูโครงสราง 2 ประโยคที่เชื่อมดวยคํ าสันธานวามีความสัมพันธทางความหมายเชนไร
: คํ าเชื่อม  S + V, S + V ซ่ึงโครงสรางนี้ถานักเรียนแปลสวนท่ี 1 และ 2 ได นักเรียนจะเห็นวาสองประโยคนี้สัมพันธ
กันเชิงเหตุผล)

แนวโนมปจจุบันเสนอไววาเน่ืองจากภาวะเรือนกระจก จะทํ าใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 3-8 องศาฟาเรนไฮต
ภายในป 2030
ยอหนาท่ี 3

Rain patterns would .........2........., perhaps causing dust-bowl conditions in the U.S. grain belt.
Ocean currents  would change  and  sea levels would .........3......... by three feet due to the melting
of land-based ice and thermal expansion of the Ocean.



ลักษณะฝนก็จะเปลี่ยนไปบางทีอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดสภาพ dust-bowl ในบริเวณ grain belt ของอเมริกา
กระแสนํ้ าในมหาสมุทรจะเปลี่ยนแปลงไปและระดับนํ้ าทะเลก็จะสูงขึ้นประมาณ 3 ฟุต อันเนื่องมาจากการละลายของ
นํ้ าแข็งก็เกาะอยูบนผืนดิน ตลอดจนการแผขยายความรอนของมหาสมุทร

(ขอ 2 สามารถใชตัวชี้แนะ climate change ของยอหนาท่ี 1 และ current would change มาใชประกอบใน
การเลือกคํ าตอบ และขอ 3 ระดับนํ้ าจะสูงขึ้น ขอความชี้แนะอยูท่ี due to อันเนื่องจาก ซ่ึงนักเรียนตองทราบโครงสราง
ประโยค 2 ประโยคที่เชื่อมดวยคํ าสันธาน/คํ าเชื่อม)

(   ประโยคผล     due to    เหตุ   )
ยอหนาท่ี 4

The Gross National Product is the foundation on which national economic policies are
.........4......... and yet its calculation takes no account of resource depletion. A country can
.........5......... its forests, wildlife and fisheries, its minerals, its clean water and its topsoil, all without
seeing a sign of the loss in its GNP.

รายไดประชาชาติเปนส่ิงท่ีนโยบายเศรษฐกิจแหงชาติอาศัยเปนพ้ืนฐาน แตถึงกระนั้นการคํ านวณรายไดประชาชาติ
กลับไมไดใหความสนใจตอการใชทรัพยากรธรรมชาติหมดส้ินไป ประเทศไดบริโภคปาไม สัตวปา สัตวนํ้ า แรธาตุ      
นํ้ าสะอาด หนาดินของประเทศ โดยมิไดตระหนักถึงสัญญาณตอการสูญเสียของรายไดประชาชาติ
ยอหนาท่ี 5

At the core of the environmental and development problems is the .........6......... of population
growth. Over the next decade the world population will  increase  by one billion people from today’s
five billion.

แกนหลักของปญหาส่ิงแวดลอมและการพฒันา คือ ประเดน็คํ าถาม/ปญหาของการเพ่ิมของประชากร ในอกีสิบกวาป
ขางหนานี้ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณพันลานคนนับจากปจจุบันท่ีมีอยูหาพันลานคน
ยอหนาท่ี 6

More than 90 per cent of the .........7......... billion will live in the developing world, with the
result that by the end of the 1990s the developed countries will be .........8......... to just 20 per cent of
the world’s people, down by almost half since the beginning of the postwar era.

กวา 90% ของประชากรนับพันลานท่ีเพ่ิมขึ้นนี้ (the + N. กลาวซ้ํ า) จะอยูในประเทศที่กํ าลังพัฒนา ผลท่ีตามมาก็
คือ ชวงปลายทศวรรษ 1990 ประเทศที่พัฒนาแลวจะเปนท่ีอยูใหกับประชากรของโลกเพียงแค 20% ต่ํ ากวาเกือบครึ่ง
หนึ่งต้ังแตการเริ่มตนยุคหลังสงคราม

ขั้นหลังการอาน
ลองพิจารณาดู ความคิดคาดการณลวงหนากอนลงมืออานบทความนี้ และเนื้อความจริงท่ีปรากฏวาเหมือนหรือ

แตกตางกันเชนไร เพ่ือนักเรียนจะไดเรียนรูและฝกฝนพัฒนาทักษะการใชความคิดเชิงตรรกศาสตรตอไป



เฉลย

1. เฉลย 4) เปนผลมาจาก
2. เฉลย 1) เปล่ียนแปลง
3. เฉลย 3) เพ่ิมขึ้น, สูงขึ้น
4. เฉลย 1) count on = ขึ้นอยูกับ
5. เฉลย 4) บริโภค
6. เฉลย 2) คํ าถาม/ประเด็นปญหา
7. เฉลย 1) ท่ีสูงขึ้น/เพ่ิมขึ้น
8. เฉลย 4) บาน/ท่ีอยู
ตัวอยาง Cloze Test ตอไปเปนขอสอบท่ีวัดความรูทางไวยากรณผสมผสานความหมาย
Passage 6

Your brain controls almost everything you do. It is the source of your thoughts. It .........1.........
remember, and imagine. It also help regulate everything that happens in your body.

Part of your brain is like a telephone switchboard. Messages are sent to your brain from every
part of your body, and other messages go from your brain to the rest of your body. Your eyes for
example, .........2......... your brain that a tree is in your path. Your brain sends a message to your legs
and feet, so you walk around the tree.

Another part of your brain is like a computer. Information comes in to this part of the brain
through .........3.......... and your brain stores it away .........4......... you need that information again.
When you learned that 2 + 2 = 4, your brain filed this .........5......... and now you can call on your
brain to give you .........6......... again and again.

Some animals have .........7......... like a brain at all, or just a very simple one. But all vertebrates
(animals with backbones) have some kind of brain. The brains of mammals are .........8......... like
.........9......... of humans. But compared to body size, the brain of a human is larger and more
complex than the brain of .........10......... animal. This helps to explain the fact that humans are the
most intelligent of all creatures.
1. 1) is able to learn  2) enables you to learn

3) is enable you to learn 4) enables you to learning
2. 1) might tell 2) might say 3) might talk to 4) might announce to
3. 1) one of senses 2) one of your senses 3) one senses 4) one of your sense
4. 1) although 2) as though 3) until 4) until then



5. 1) truth 2) reality 3) fact 4) sincerity
6. 1) the informations 2) this bit of informations

3) these information 4) this bit of information
7. 1) anything 2) no one 3) nothing 4) not at all
8. 1) somewhat 2) somehow 3) somewhere 4) sometimes
9. 1) that 2) this 3) those 4) these
10. 1) the other 2) any other 3) another 4) the others

ขั้นกอนการอาน
ใหนักเรียนเขียนบทความโดยใชขอความท่ีใหมาแตงเรื่องขึ้น
- Brain controls everything you do.
- Brain is like a telephone swithchboard.
- Brain is like a computer.
- Brains of human and animals.

การตัดตอแตงเติม

สมอง การทํางาน

เนื้อหางาน

เปรียบเทียบสมองคนและสัตว

ควบคุมสิ่งที่เราทําตอรางกาย

ลักษณะการทาํงาน
- เหมือนสวิตชบอรดโทรศัพทแสดงวาเชื่อมโยงหลายจุดเปนเครือขาย

คนฉลาดกวา ซับซอนกวา

สัตวสมองไมซับซอน

ความคิด
การเคลื่อนไหว
กลามเนื้อที่ควบคุมไมได
ปฏิกิริยาตอบสนอง

- เหมือน computer แสดงวามีหนวยความจําที่ลึกซึ้ง

กอนท่ีจะลงมืออานครูขออธิบายไวยากรณท่ีปรากฏในตัวเลือกตางๆ
1. be able to + V.1 = สามารถ : I am able to operate the computer.

to enable someone to do something = ทํ าให ... สามารถ ... : The teacher enables me to do my
work.

2. tell s.o. : Please tell your mom.
tell s.o. s.th : Please tell your mom the whole story.
talk about s.th : Don’t talk about that problem.
talk to s.o. : I asked you to talk to him.
say s.th. : Can you say something to me?
announce s.th : The parents announced the wedding of the daughter.



3. one of  the + N. นับไดพหูพจน = หนึ่งในบรรดา
his, her

: I would like to choose one of your books.
: One of the boys here is so polite.

4. athough = แมวา
as though = ราวกับวา
until = จนกระทั่ง
then = แลว, และแลว

5. truth = ความจริง, สัจจะ
reality = ความเปนจริง, สภาพความจริง
fact = ขอมูล, ขอเท็จจริง
sincerity = ความจริงใจ

6. information (uncountable noun) = ขอมูล
7. anything ใชในประโยคคํ าถาม และปฏิเสธ ไมปรากฏในประโยคบอกเลา = ส่ิงใด

: I don’t say anything.
: Do you want me to buy anything?

no one ใชเปนคํ าสรรพนามนับเปนเอกพจน = ไมมีผูใด
No one knows when he/she dies.=
Nobody

nothing = ใชในประโยคบอกเลา แตมีความหมายปฏิเสธ = ไมมีส่ิงใด
: Nothing has been discussed.
: I did nothing but complain.

not at all = ไมเปนไร ใชตอบเวลามีผูขอบคุณหรือขอโทษเรา
A : Thanks, so much for helping my girl.
B : Not at all.

8. somewhat (adv.) = คอนขางจะ
: Wear a sweater, it’s somewhat cool.

somehow (adv.) = ดวยเหตุผลบางประการ/อยางไรก็ตามเกิด
: Somehow, we will find our way out from this problem.

somewhere (adv.) = ท่ีไหนสักแหง
: I can’t find my notebook.
: I put it somewhere.

sometimes (adv.) = บางครั้งบางคราว
: Sometimes we go to the beach, but usually we go to the mountains.

9. those เปนสรรพนามใชแทนคํ านามพหูพจนท่ีกลาวมาแลวขางหนา
those who ใชกลาวถึง “ผูซ่ึง”

: I will give the reward to those who get high scores.











10. the other + สรรพนาม = ท่ีเหลืออีกหนึ่ง/the others + สรรพนาม = ท่ีเหลืออีกหลาย ...
the other + N. เอกพจน = ... ท่ีเหลืออีกหนึ่ง
the other + N. นับไดพหูพจน = ... ท่ีเหลืออื่นๆ

: I have three friends.   หรือ I have three friends.
: One is lovely. : One is lovely.
: Another is friendly. : The others are friendly.

The other is comely. = The other friends
= The other friend

any other + N. นับไดพหูพจน ใชในประโยคคํ าถาม และปฏิเสธ = ... อื่นไหม
+ N. นับไมไดเอกพจน

: Do you have any other friends?
information?

: I don’t have any other friends.
information.

than  any other + N. นับไดเอกพจน ใชในการเปรียบเทียบเทานั้น
+ N. นับไมไดเอกพจน

: She is much more beautiful  than  any other girl in the class.

ขั้นระหวางการอาน
กรุณาสังเกตขอความที่สํ าคัญ  คํ าซ้ํ า    คํ าเชื่อม  ซ่ึงเปนตัวชี้แนะทางบริบทในการเลือกคํ าตอบ

ยอหนาท่ี 1
Your brain  controls  almost everything you do. It is the source of your thoughts. It .........1......... .

remember, and imagine. It also help regulate everything that happens in your body.
สมองของคุณควบคุมทุกส่ิงท่ีคุณทํ า สมองเปนแหลงของความคิด สมองทํ าใหคุณจดจํ าและสรางจินตนาการ

สมองยังชวยควบคุมทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกิดขึ้นในรางกายของคุณอีกดวย
ยอหนาท่ี 2

Part of your brain is   like  telephone switchboard. Messages are  sent  to your brain from every
part of your body, and other messages  go  from your brain to the rest of your body. Your eyes for
example, .........2......... your brain that a tree is in your path. Your brain  sends  a message to your
legs and feet, so you walk around the tree.

สวนของสมองมีลักษณะคลาย switchboard ของโทรศัพท (แผงวงจรไฟฟา) ขอมูลจะถูกสงไปยังสมอง ซ่ึงสงมา
จากทุกสวนของรางกาย ขอมูลตางๆ จะออกไปจากสมองและไปยังสวนตางๆ ท่ีเหลือของรางกาย ยกตัวอยางเชน ตาอาจ
จะบอกสมองของคุณวาตนไมขวางทาง สมองก็จะสงขอมูลไปยังขาและเทา ดังนั้นคุณก็จะเดินออมตนไมไป



















ยอหนาท่ี 3
Another part of your brain is  like  a computer.  Information  comes in to this part of the brain

through .........3......... and your brain  stores  it away .........4......... you  need  that  information  again.
When you learned that 2 + 2 = 4, your brain  filed  this .........5......... and now you  can call on your
brain to give you .........6......... again and again.

อีกสวนหนึ่งของสมองมีลักษณะเหมือนคอมพิวเตอร ขอมูลท่ีเขามาในสมองสวนนี้โดยผานหน่ึงในสวนรับรูตางๆ
ของคุณ และสมองก็จะเก็บขอมูลนี้ทันทีจนกวาคุณจะตองการขอมูลนี้ใหมอีกครั้ง เมื่อคุณเรียนรูวา 2 + 2 = 4 สมองก็
จะเก็บขอมูลนี้เขาแฟม และถึงตอนนี้คุณก็จะสามารถขอใหสมองคุณใหขอมูลไดครั้งแลวครั้งเลา
ยอหนาท่ี 4

Some  animals  have .........7......... like a brain at all, or just a very simple one. But all
vertebrates (animals with backbones) have some kind of brain. The brains of mammals are
.........8......... like .........9......... of humans. But compared to body size, the brain of  a human  is larger
and more complex than the brain of .........10......... animal. This helps to explain the fact that   
humans   are the most intelligent of all  creatures.

สัตวบางชนิดไมมีสวนใดที่คลายกับสมองเลย หรือไมก็มีเพียงสมองซ่ึงเรียบงาย แตสัตวท่ีมีกระดูกสันหลังมีสมอง
อีกแบบหนึ่ง สมองของสัตวเล้ียงลูกดวยนมมีสมองท่ีคอนขางคลายกับสมองของมนุษย แตเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ
รางกาย พบวาสมองของมนุษยใหญกวาและสลับซับซอนมากกวาสมองของสัตวอื่นใด

เฉลย

1. เฉลย 1) ทํ าใหคุณสามารถเรียนรู
2. เฉลย 1) อาจจะบอก
3. เฉลย 2) หนึ่งในสวนรับรูความรูสึกตางๆ
4. เฉลย 3) จนกระทั่ง
5. เฉลย 3) ขอเท็จจริง/ขอมูล
6. เฉลย 4) ขอมูล
7. เฉลย 3) ไมมีส่ิงใด
8. เฉลย 1) คอนขางจะ
9. เฉลย 3) สมอง
10. เฉลย 2) อื่นใด



ภาคผนวก

ในขณะที่เพ่ือนกํ าลังเลน... เราอานศัพทได 2 คํ า ในขณะที่นั่งรถ... เราอานศัพทได 3 คํ า ในตอนเชาเขาหองนํ้ า...
เราอานศัพทได 4 คํ า ในขณะที่อานวิชาหนักๆ ... เราหันมาอานศัพทอีก 5 คํ า

การเรียนภาษาอังกฤษ ตองเกิดจากการ "ส่ังสม" คอยเปนคอยไป แต "สมํ่ าเสมอ" ใครจะรูวาการเริ่มตนท่ีคํ า
สองคํ า จะทํ าใหเราหยิบหนังสือพิมพภาษาอังกฤษขึ้นมาอานไดอยางคลอง ถาไมเริ่มวันนี้ แลวจะเริ่มเมื่อไร แลวถาเรา
ไมอาน แลวใครจะอานใหเรา

คํ าศัพท
abandon, desert ละท้ิง ability, capability ความสามารถ
proficiency, efficiency ความสามารถ abnormal, irregular ผิดปกติ
abruptly, suddenly ฉับพลันทันที absolutely, completely อยางสมบูรณ, อยางเด็ดขาด
abundant, abounding มากมาย accelerate, expedite เรงความเร็ว
accept, admit, agree ยอมรับ access, approach ทางเขา
accommodation การจัดท่ีอยูให accordingly, therefore ดังนั้น
accomplish, succeed สํ าเร็จ accurate, correct ถูกตอง
accumulate, collect สะสม achieve, succeed สํ าเร็จ
accuse, blame กลาวหา acquire, attain ไดรับ
acknowledge, accept ยอมรับ active, energetic คลอง
activate, stimulate กระตุน add, increase เพ่ิม
adapt, adjust ปรับตัว adhesive, sticky เหนียว, ท่ีติดแนน
addict คนติดยาเสพติด adult, grown-up ผูใหญ
adolescent, youngster วัยรุน advantage, benefit ประโยชน
advancement, progress ความกาวหนา affection, fondness ความรัก
affair, business กิจธุระ agriculture, farming เกษตรกรรม
affluent, wealthy มั่งคั่ง aim, goal, purpose วัตถุประสงค
ailment, illness การปวยไข ambiguous, vague กํ ากวม
alternate, choice, option ขอเลือก analyze วิเคราะห
ambition ความทะเยอทะยาน apparent, obvious ท่ีเห็นไดชัด
ancestor, forefather บรรพบุรุษ approach การเขาถึง, วิธี
application การประยุกตใช, archeology โบราณคดี

การสมัครงาน
appropriate, suitable เหมาะสม artificial, copied, duplicated เทียม, ปลอม
argue, debate โตแยง assemble ประชุม
aspire, long for ปรารถนา assign มอบหมาย
assess, appraise ประเมิน assure, confirm รับรอง
assumption, presumption สมมติฐาน astronaut นักบินอวกาศ



attach, join, enclose แนบ, ติด attention ความสนใจ
attendance การเขารวม automation การใชเครื่องจักร
available ท่ีมีอยู, หามาได awkward, inept งุมงาม
behavior, conduct ความประพฤติ bereaved, mournful เศราโศก
besides, moreover ย่ิงกวานั้น break in, invade บุกรุก
brittle, fragile เปราะ capacity, ability ความจุ, ความสามารถ
carry out, accomplish ทํ าใหสํ าเร็จ category, classification ประเภท, ชนิด
cessation, pause, stop การหยุด challenge ทาทาย
circumstance, occurrence เหตุการณ collapse, fall พังทลาย
collide, clash ชน commodity, merchandise สินคา
communicate, convey ส่ือสาร companion, friend เพ่ือน
compare เปรียบเทียบ (ส่ิงเหมือน) contrast เปรียบเทียบ (ส่ิงแตกตาง)
compensate, redeem ชดเชย competitor, opponent คูแขง
complex, complicated สลับซับซอน component, constituent องคประกอบ
concentrate, focus มีจิตใจจดจออยูกับ conclude, infer สรุป
conference, convention การประชุม confident มั่นใจ
confidential ท่ีเปนความลับเฉพาะ conform, agree ปฏิบัติตาม
conscious รูสึกตัว considerable, great มาก
consist, constitute ประกอบดวย constant, consistent สมํ่ าเสมอ
construct, build สราง consult ปรึกษา
counsel ใหคํ าปรึกษา consumption การบริโภค
contaminate ทํ าใหเนาเสีย contradiction, argument การโตแยง
convert, alter, change เปล่ียน convince ทํ าใหเชื่อ
co-operate รวมมือ co-ordinate ประสาน
counteract, neutralize หักลางลบลาง critical 1. เก่ียวกับการวิจารณ
criticism การวิจารณ 2. ท่ีวิกฤต
crucial, vital สํ าคัญ damage, destruction, disaster ความเสียหาย
dangerous, hazardous อันตราย debate, dispute, contend โตแยง
declare, announce ประกาศ dedicate, devote อุทิศ
defend, protect ปองกัน definite, exact แนนอน
destroy, demolish ทํ าลาย demonstrate สาธิต, เดินขบวนประทวง
deny, reject, refuse ปฏิเสธ department, section แผนก
depend on, rely on ขึ้นอยูกับ depress, deject ทํ าใหหดหูใจ
deprive, bereave พรากเอาไป detrimental, hazardous อันตราย
devastate, destroy ทํ าลายลาง device, tool, gadget อุปกรณ
devious ท่ีคดเคี้ยว diagnosis, analysis การวิเคราะห
diminutive, miniature เล็ก disgust ความขยะแขยง
disorder, disorganize ทํ าใหยุง display, show, exhibit แสดง



distinguish, discriminate แยกใหเห็นความแตกตาง distract เบ่ียงเบนความสนใจ
distribute แจกจาย dominance, influence อิทธิพลครอบงํ า
drought, shortage ความแหงแลง, dwelling, residence ท่ีอยูอาศัย

การขาดแคลน
ecology นิเวศวิทยา effective, efficient ท่ีมีประสิทธิภาพ
effort, attempt ความพยายาม elegant, graceful สงางาม
eliminate, get rid of กํ าจัด ensure, certify รับรอง
enthusiastic, zealous กระตือรือรน entrepreneur นักเส่ียงลงทุน
envious, jealous อิจฉา escape, evade หลบหนี
essential, necessary จํ าเปน evidence, proof หลักฐาน
exaggerate, overstate พูดเกินจริง examine, scrutinize ตรวจสอบ
excessive, abundant, surplus มากเกิน excuse ขอแกตัว
exhaust, fatigue ทํ าใหหมดแรง existence, presence การมีอยู
expense คาใชจาย explosion การระเบิด
extinguish ดับเพลิง extinct สูญพันธุ
extreme สูงสุด famine, starvation ทุพภิกขภัย
fascinating, interesting นาสนใจ fatal ท่ีถึงแกชีวิต
fee คาธรรมเนียม fertile, plentiful มาก, อุดมสมบูรณ
flexible ท่ียืดหยุน force, enforce, coerce บังคับ
foremost สํ าคัญท่ีสุด foundation พ้ืนฐาน, มูลนิธิ
function, duty หนาท่ี generation รุนคนรุนหนึ่งๆ
genetic เก่ียวกับพันธุกรรม genuine, authentic แท
geology ธรณีวิทยา gigantic, enormous ใหญโตมโหฬาร
global, universal ท่ัวโลก gloom, mourning ความโศกเศรา
gradually, little by little ทีละเล็กละนอย grief, affliction ความเศรา
guarantee, warrant รับประกัน habitat, residence ท่ีอยูอาศัย
harvest การเก็บเก่ียว hatch ฟกไข
haunting, unforgettable ท่ีอยูในความทรงจํ า hibernation การจํ าศีล
heed, pay attention เอาใจใส illegible (ลายมือ) อานไมออก
ignorant, negligent ท่ีเพิกเฉย, ละเลย illustrate อธิบายโดยใชภาพประกอบ
illiterate ท่ีอานไมออกเขียนไมได inactive, passive, inert เฉื่อย
immediately, instantly ทันที incidence เหตุการณ
inbred, instinctive โดยกํ าเนิด incredible ท่ีเหลือเชื่อ
incline to, tend to มีแนวโนมท่ีจะ indicate, specify แสดง ชี้ ระบุ
independent, self-sufficient ท่ีพ่ึงตัวเอง infer, conclude สรุป
infant, newborn ทารก inflammation อาการบวมพอง



inferior, ดอยกวา, inhabit, dwell, reside อาศัย
superior เดนกวา initiate, introduce ริเริ่ม
ingredient สวนผสม insist ยืนกราน
innate, inborn ท่ีเปนโดยกํ าเนิด instinctive, intuitive โดยสัญชาตญาณ
inquire สอบถาม intensity (quantity) ความเขมขน, ปริมาณ
install ติดต้ัง invest ลงทุน
integrate, unite รวมเปนหนึ่ง ironic ท่ีเยยหยัน
invalidate ทํ าใหเปนโมฆะ jeopardize เปนอันตราย
involve เก่ียวของ likely to, seem to ดูเหมือนวา
justify ใหเหตุผล luxury ความฟุมเฟอย
legal, lawful ท่ีถูกกฎหมาย manipulate, control ควบคุมบังคับ
literally จริงๆ แลว migrate อพยพ
maintenance การบํ ารุงรักษา minute (ไม-นิวท) เล็ก
meteorology อุตุนิยมวิทยา misery ความทุกขทรมาน
mild ออน, นุมละมุน moderate, intermediate ปานกลาง
miscellaneous อื่นๆ mysterious, puzzling มหัศจรรย
mobile, movable ท่ีเคล่ือนท่ีได negotiate เจรจาตอรอง
modify ปรับเปลี่ยน notable, famous ท่ีมีชื่อเสียง
neglect, ignore เพิกเฉย nutrition โภชนาการ
nevertheless, however อยางไรก็ตาม oppose, object คัดคาน
numerous, numberless มาก oblivious, unmindful ไมแยแส, ลืม
nutrient สารอาหาร observe, notice สังเกต
oblige, force บังคับ occupy จับจอง
obscure, vague มืดมัว, เลือนลาง offspring, descendant ลูกหลาน
obstacle, prevention อุปสรรค, ส่ิงกีดขวาง opinion, attitude ความคิดเห็น
offhand, accidental ไมไดไตรตรอง particular, definite โดยเฉพาะ
operation, treatment การกระทํ า pavement, footpath บาทวิถี
outstanding, noticeable เดน perceive, understand รูเขาใจ
passive, inactive เฉื่อย periodicals วารสารสิ่งพิมพ
pension เงินบํ านาญ permanent, temperate ถาวร, ชั่วคราว
perform, act กระทํ า policy นโยบาย
perish, expire ตาย, เนาเปอย possess เปนเจาของ, มี
persuade, induce ชักชวน potential, ability ศักยภาพ
portrait ภาพ, รูป precise, accurate ถูกตองแมนยํ า
post, position ตํ าแหนง predominance, influence การมีอิทธิพลเหนือ
practical ท่ีนํ าไปใชไดจริง prevalent, pervasive ท่ีแพรหลาย



predict, forecast ทํ านาย primitive ดั้งเดิม
preserve, sustain รักษา, สงวน proceed ดํ าเนิน
previous กอน proliferate, produce แพรหลาย
priority ลํ าดับแรก property, possession ทรัพยสิน
prohibit, forbid หาม prosperous, affluent มั่งคั่ง
proliferate, produce แพรหลาย psychology จิตวิทยา
prominent, eminent ท่ีมีชื่อ qualification, feature คุณสมบัติ
property, possession ทรัพยสิน rational, sensible ท่ีมีเหตุผล
proportion, rate อัตราสวน realistic ท่ีอยูในความเปนจริง
provide, supply ให recommend, suggest, advise แนะนํ า
purchase, buy ซ้ือ refer อางถึง
quit, stop, pause หยุด reform, correct ปฏิรูป, แกไข
rare, scarce ท่ีหายาก regenerate สราง, เกิดใหม
recall, remind จํ าได release, free ปลดปลอย
recover ฟนจากไข, ฟนฟู reluctant ไมเต็มใจ
reflect สะทอน regard, consider ตระหนัก, คํ านึง
relative, relevant ท่ีสัมพันธกัน remedy, treatment การรักษา
relieve, release บรรเทา repel ขับไล, ผลักออก
remarkable, striking เดน reply, response คํ าตอบ
remote, distant ไกล require ตองการ
replace, substitute แทนท่ี research วิจัย
representative ตัวแทน reservoir ท่ีเก็บนํ้ า
be required to จํ าเปนตอง resource ทรัพยากร
reserve, conserve, preserve สํ ารอง, จอง resume (เร-ซู-เม) ประวัติโดยยอ
resolve, intend ต้ังใจแนวแน retire เกษียณ
restrict, prohibit หาม sophisticated, complicated  ท่ีชํ่ าชองโลก
resume (รี-ซูม) เริ่มตนใหม self-assured, self-confident  ท่ีมั่นใจในตัวเอง
reveal, confess เปดเผย self-esteem, self-respect  ความเคารพตัวเอง
scheme, plan, policy แผนการ sensible, reasonable,
self-conscious ท่ีรูตัว justified ท่ีมีเหตุผล
sentimental ท่ีออนไหว severe รุนแรง
settle down ต้ังรกราก skeleton โครงกระดูก
significant, meaningful ท่ีมีความหมาย solution การแกปญหา
sluggish, passive เฉื่อย stimulate, activate กระตุน
soothe บรรเทา stubborn/obstinate ดื้อ
strike, protest ตอตาน subscribe บอกรับเปนสมาชิก



submit, succumb ยอมแพ suburb/rural ชานเมือง/ชนบท
subtract, deduct หักออก, ลบออก suffocate หายใจไมออก
sufficient, adequate เพียงพอ suppress ปราบปราม
supervise, oversee ควบคุม surroundings สภาพแวดลอม
surplus/exceed มากเกิน sympathy ความเห็นอกเห็นใจ
suspicious, doubtful สงสัย substitute, replace แทน
substance, matter สาร, สสาร surveillance การตรวจตรา เฝายาม
suspect, doubt สงสัย tactful ท่ีรูกาลเทศะ
symptom, syndrome อาการ, อาการแทรกซอน take part in, participate เขารวม
take over การรับชวงตอ technique, device วิธี
tease แหย tempt เยายวนใจ
temporary ชั่วคราว terminal, final สุดทาย
tend, trend to มีแนวโนมท่ีจะ territory เขตแดน
terminate ทํ าใหส้ินสุด threaten ขมขู
terror, horror ความหวาดกลัว tolerate, endure อดทน
tragedy ความเศรา track, hint รองรอย
tough, enduring อดทน transfer, transpose ถายโอน, สับเปลีย่นตํ าแหนง
tradition, convention ประเพณี trial, experiment การทดลอง
transmit สงผาน, สงสัญญาณ ultimately, finally ในท่ีสุด
ulcer แผลมีหนอง urban ในเมือง
undergo ประสบ unfurnished ท่ีไมไดประดับเครื่องเฟอรนิเจอร
untidy, disordered ไมเรียบรอย urgent, express เรงดวน
up-to-date, fashionable ทันสมัย urge, ask, request ขอรอง
vacant วางเปลา valid ท่ีมีเหตุผล
variability, variety ความหลากหลาย various, assorted หลาย
vending การขาย vibration การส่ันสะเทือน
victim ผูเคราะหราย violence, severity ความรุนแรง
virtue ความดี visible ท่ีเห็นได
vital, crucial สํ าคัญ vulnerable, weak ออนแอ
welfare สวัสดิการ witness พยาน
withdraw ถอน withstand, resist ตานทาน



เทคนิคการเดาศัพท

เทคนิคหนึ่งท่ีครูอยากแนะนํ าในการเดาความหมายคํ าศัพทก็คือ การเดาความหมายของคํ าจากรากศัพท หรือท่ี
ภาษาอังกฤษเรียกวา “root”

เวลาท่ีเราเจอค ําศพัทใหมๆ  ครูอยากใหคุณลองใชวธิกีารหารากศพัทด ูโดยวธิตัีดเอาพยางคท่ีมนัรกๆ อยูในค ําๆ นัน้
ครูใชคํ าวา “รกๆ” หมายความวา พยางคเหลานั้นมักจะไปปรากฏอยูตามคํ าตางๆ บอยๆ มีท้ังอยูขางหนาและขางหลัง
รากศัพท

พยางคท่ีอยูหนา ฝรั่งเขาเรียกวา prefix ใสเขาไปเพ่ือตองการเปลี่ยนความหมายของคํ า สวนพยางคท่ีเติมทายคํ า
เขาเรียกวา suffix ใสเขาไปเพ่ือเปลี่ยนหนาท่ีของคํ า กลายเปน adjective, verb, noun และบางครั้งก็มีการเปลี่ยน-
แปลงความหมายเชนกันคะ ซ่ึงเราจะพบพยางคพวกนี้บอยๆ เราลองมาดูตัวอยางการตัดคํ าดูนะคะ เชน

ตึกท่ีครูสอนพิเศษอยู  ครูต้ังชื่อวา  Enlighten ลูกศิษยบางคนบอกวา ชื่อตึกเรียกยากจังเลย  แปลวาอะไรคะ
ครูก็เลยตองบอกใหลองตัดคํ าดูซิ ลองตัดคํ าหนาและคํ าหลังออกดู ก็จะได en light en  ซ่ึงมาจาก en + light + en
ดังนั้น root  หรือรากศัพทก็คือ light ท่ีแปลวา แสงสวาง ไงคะ สวน en ท่ีเติมหนา เรามักจะพบไดบอยๆ เชน enrich,
enslave, ensure เปนตน หรือบางทีเราก็พบวา เจาพยางค en ก็สามารถไปเติมท่ีทายคํ าไดเชนกัน เชน sharpen,
lengthen, widen เปนตน

en เปนไดท้ัง prefix คือ ใชเติมหนาคํ า และ suffix คือ ใชเติมทายคํ า เมื่อเติม “en” ขางหนาจะมีความหมาย
เหมือน “make” แปลวา “ทํ าให” แตพอเติมทายคํ า นอกจากจะมีความหมายเหมือน make แลว ยังทํ าใหคํ านั้นเปลี่ยน
หนาท่ีไปกลายเปน verb อีกดวย

ดังนั้น enlighten ถาเราตัดคํ าก็จะได
en + light + en

= make  = verb



enlighten จึงแปลวา to make light. ทํ าใหเกิดแสงสวาง มักใชในความหมายเกี่ยวกับปญญาหรือความคิด
จึงแปลโดยรวมไดวา ตรัสรู หรือบรรลุโสดาบันคะ แปลวา ถาใครเขามาเรียนในตึกนี้กับครูแลวตองรูแจงเห็นจริงกันไป
เลย...

เปนไงคะ พอเร่ิมเขาใจวิธีการตัดคํ าหรือเดาความหมายคํ าศัพทจาก root กันหรือยัง
ตอนนี้เรามาลองเดา คํ าศัพทท่ีครูยกตัวอยางไวดานบนดูกันนะคะ อยาลืมนะคะ “en” = make แปลวา “ทํ าให”
enrich = make rich ทํ าใหรํ่ ารวย เพ่ิมพูน
เคยไดยินไหมคะ เวลาเขาโฆษณายาสระผมยี่หอหนึ่ง เขาบอกวา enrich your hair จะแปลวาอะไรดี เราคงไม

แปลวา ทํ าใหผมคุณรํ่ ารวย หรือมีแบงกมาติดท่ีผมคุณหรอก แตแปลวาทํ าใหคุณผมสวยผมหนา เพราะมันเพ่ิมพูนผม
ของคุณใหมีสุขภาพแข็งแรงคะ

และมีอีกโฆษณาหนึ่งเปนโฆษณาครีมทาผิว เขาเขียนไวท่ีขางขวด lotion หรือครีมบํ ารุงผิววา ถาใช Lotion นี้
แลวมันจะ enrich your skin นาจะแปลวา อะไรดีคะ เราคงไมแปลวาถาใช lotion นี้แลว มันจะเพ่ิมพูนเนื้อหนังเราอีก
ตายแลว! ถาแปลแบบนี้ lotion เขาขายไมออกกันพอดี ใชแลวอวน! ใครจะซื้อ ไมใชคะ เราตองแปลวา ถาใช lotion นี้
แลวมันจะทํ าใหผิวคุณชุมชื่นสุขภาพผิวดี หรือผิวพรรณสวยนั่นแหละ

เห็นไหมคะ ไมใชแตวาถาเรารูความหมาย หรือเปดความหมายจาก dictionary แลวจะแปลไดราบรื่นเสมอไป
แตเราควรตองรูจักหลักการเดาเพ่ือใหคํ าศัพทนั้นเหมาะสมกับขอความท่ีมันปรากฏอยูดวยคะ

มาเดาคํ าศัพทตัวอื่นๆ ตอคะ
enslave = make slave  ทํ าใหเปนทาส
ensure = make sure  ทํ าใหแนใจ
sharpen = make sharp  ทํ าใหแหลมคม
lengthen = make longer (length คือรูปคํ านาม ของ long) ทํ าใหยาวขึ้น
widen = make wider  ทํ าใหกวางขึ้น

ตอนนี้พอจะเขาใจหรือยังคะ
ถาพอเขาใจแลว เรามารูจักตัว prefix งายๆ ท่ีเรามักพบบอยๆ กันดีกวาคะ
กลุมแรกท่ีครูอยากใหรูจักก็คือ กลุมแสดงการปฏิเสธ มีอยูหลายตัวดวยกัน แตครูจะเริ่มแนะนํ าใหรูจักกับ un,

im, in, il, และ ir พยางคท่ีครูวามาท้ังหมดนี้ มีความหมายเหมือน “not” คะ ก็คือใสเขาไปเพ่ือแสดงการปฏิเสธ แปลวา
“ไม” เชน

impolite แปลวา not polite ไมสุภาพ
illegal แปลวา not legal ไมถูกกฎหมาย
unnecessary แปลวา not necessary ไมจํ าเปน
irregular แปลวา not regular ไมปกติ
immoral แปลวา not moral ไมมีศีลธรรม, ผิดศีลธรรม
imbomb แปลวา not bomb ไมระเบิด
impossible แปลวา not possible เปนไปไมได
illiterate แปลวา not literate ไมรูหนังสือ
irrelevant แปลวา not relevant ไมเก่ียวของ



แตถาเปนการแสดงปฏิเสธของ verb เรามักจะใช dis กับ non ซ่ึงแปลวา “ไม” แทน
non-stop แปลวา not stop ไมหยุด
dislike แปลวา not like ไมชอบ
disagree แปลวา not agree ไมเห็นดวย
discontent แปลวา not content ไมพอใจ
disappear แปลวา not appear ไมปรากฏ, หายตัว
non-smoke แปลวา not smoke ไมสูบบุหรี่
nonsense แปลวา not make sense ไรสาระ, ไมมีสาระ

แตก็มีบางตัวนะคะที่สามารถใช prefix ไดเกิน 1 ตัว แตความหมายไมเหมือนกันคะ เชน
noncredit แปลวา no credit ไมมีหนวยกิต credit ในท่ีนี้หมายถึงหนวยกิตการเรียนเปนคํ านาม

แต discredit แปลวา loss of trust ทํ าใหเสียชือ่เสียง หรอืทํ าใหความเชือ่ถือนอยลง หรอืทํ าใหหมดความเชื่อถือ
เชน ถาใครชอบพูดปดโกหกหลอกลวงบอยๆ อีกหนอยคนอ่ืนเขาก็หมดความเชื่อถือ ก็ถือวาเปนการ discredit ตัวเองคะ

ครูอยากใหลองเดาความหมายของประโยคนี้หนอยนะคะ วานาจะแปลวาอะไร
An unarmed policeman caught a thief last night.
เอ! แปลวาอะไรคะ  คิดหนอยคะ  คิด...
บางคนบอกครูวา  แปลวา  ตํ ารวจที่ไมมีแขน  จับขโมยเมื่อคืนนี้
ไอหยา! ตํ ารวจที่ไมมีแขน ?!? แลวเขายังจะใหเปนตํ ารวจอีกเหรอคะ แลวตํ ารวจไมมีแขนจะจับขโมยไดอยางไร

กัน เอาปากคาบเหรอ
ครูจะตัดคํ าวา unarmed ออกเปนสวนๆ อยางนี้นะคะ
un + arm + ed เติม prefix “un” เขาไปขางหนาแปลวา ไม
เติม “ed” ขางหลัง  ทํ าใหคํ านี้กลายเปน adj. หรือคํ าขยาย แลวคํ าวา “arm” แปลวาอะไร บางคนอาจบอกครูวา

หนูเคยรูจัก “arm” แปลวาแขน เพราะฉะนั้น unarmed ก็แปลวาไมมีแขน ไมถูกหรือคะ ผิดคะ ครูเคยบอกแลว จํ าได
ไหมคะวา คํ าหนึ่งคํ ามีความหมายเกินหนึ่งความหมาย ดังนั้น arm ในท่ีนี้ จะแปลวาอะไรดี เคยไดยินคํ าวา ‘army’ ไหม
เราเติม “y” ไปทายคํ าแปลวา “เต็มไปดวย” เชน

windy  แปลวา  เต็มไปดวยลม ก็คือลมแรง
 rainy แปลวา เต็มไปดวยฝน  ก็คือฝนตกชุก
 sunny  แปลวา  เต็มไปดวยแสงอาทิตย ก็คือแดดแรง (ไมใชเต็มไปดวยพระอาทิตยหรือพระอาทิตย
หลายดวงนะคะ)

ดังนั้น  army  แปลวาเต็มไปดวย แขนหรือ ?!?
ไมใชคะ army มาจากคํ าวา arm ในท่ีนี้แปลวา”อาวุธ” ดังนั้น unarmed ก็ตองแปลวา ไมมีอาวุธคะ ตํ ารวจคน

ท่ีจับขโมยคนนี้เขามีแขนนะคะ...แตไมมีอาวุธ คะโปรดเขาใจ
เอาเปนวากลุม prefix แสดงการปฏิเสธท่ีครูวามาต้ังหลายตัวแลวไดแก in, im, il, ir ,un, non, dis ก็เปนการ

บอกวา “ไม” เฉยๆ เทานั้นคะ บางตัวนะคะ ท่ีแสดงปฏิเสธเหมือนกัน แตไมไดแปลวา “ไม” แบบธรรมดา แตแปลวา
“ไม...แบบ ทํ าผิดพลาด” ซะดวย ตัวท่ีครูอยากใหรูจักก็คือ “mal” แปลวา ไมถูกตอง หรือผิด

เชน mal-function ไมไดแปลวา ไมทํ านะคะ ทํ าคะ แตทํ าผิด mal-function จึงแปลวา ทํ าหนาท่ีผิด



malnutrition มาจาก mal แปลวาไมดี เลว มารวมกับ nutrition แปลวา สารอาหาร ดังนั้น malnutrition จึง
แปลวา การเล้ียงดูไมดี ใหสารอาหารไมพอ หรือการขาดสารอาหาร นั่นเอง

ยังมีอีกตัวท่ีครูอยากใหรูจักอีก(แลว) ก็คือ “a” ท่ีเติมเขาไปแลวแปลวา “ไม” เชน
 atheism ลองมาถอดรากศัพทหรือ root กันดูคะ ก็จะได a + theo + ism แยกออกเปน a ซ่ึงแปลวา ไม
มารวมกับ theo ซ่ึงแปลวา god คือพระเจา และเติมคํ าทายคือ ism ซ่ึงแปลวา ลัทธิเขาไป ดั้งนั้น atheism ก็จะแปล
ไดวา ลัทธิท่ีเชื่อวาไมมีพระเจา

apathic มาจาก a + pathy + ic  a แปลวา ไม, path แปลวา สงสาร สวน ic เติมเขาไปแลวกลายเปนคํ าขยาย
หรือ adjective ดังนั้น apathic จึงแปลวา ไมสงสาร หรือเฉยเมยนั่นเอง
 รูสึกวาเราจะวุนวายกับเรื่อง ไม...ไม มาเยอะพอสมควรลองมาเปลี่ยนเร่ืองดูบางอีกไหม

ครูขอเนนนะคะวา prefix เปนตัวท่ีเติมเขาไปขางหนาเพ่ือเปลี่ยน หรือเพ่ิมความหมายของคํ า
prefix และ suffix บางตัว ยังสามารถเปน root หรือรากศัพทไดอีกดวย
ยังมี prefix อีกหลายตัวท่ีนาสนใจเลยคะ ครูจะไลไปตามตัวอักษรเลยนะคะ
ตัวแรกที่ครูอยากแนะนํ าใหรูจักคือ
ante ตัวนี้ออกเสียงวา แอนถ่ิ แปลวา before คือ กอน อยางเชนเวลา 11 a.m.  a ก็คือตัวยอมาจาก ante    

นี่แหละ สวน m มาจาก meridian แปลวา เท่ียงวัน เพราะฉะนั้น a.m. คือ ante meridian (หรือ meridiem ก็ได)
แปลวา เวลากอนเท่ียงวัน ก็คือชวงเชานั่นเอง

เพราะฉะนั้นตอไปนี้ถาเจอคํ าวา ante นํ าหนาก็ใหรูเลยคะวา ตองแปลวา กอน... เชน
antedate มาจาก ante แปลวา before กอน มารวมกับ date แปลวาวันท่ี เพราะฉะนั้น antedate ก็เลย

แปลวา ลงวันท่ีกอนวันจริง
antechamber มาจาก ante + chamber ante แปลวา กอน สวน chamber แปลวา หอง ดังนั้น

antechamber จึงหมายถึง หองท่ีอยูขางนอกสํ าหรับนั่งคอย
antenuptial มาจาก ante + nuptial  ante แปลวา กอน สวน nuptial แปลวา การสมรส หรือแตงงาน    

ดังนั้น antenuptial จึงแปลวา กอนการสมรส หรือกอนการแตงงานนั่นเองคะ
อีกตัวหนึ่งท่ีคลายกันมากเหลือเกินและมักสรางความสับสนใหกับพวกเรา คือ anti สะกดตางกันแคตัวอักษร

ตัวสุดทายตัวเดียวเทานั้น แลวย่ิงหนักไปใหญเพราะคนอังกฤษออกเสียงตัวนี้วา แอนถ่ิ เหมือนกัน แตคนอเมริกันจะ
ออกเสียงตัวนี้วา แอนไท คะ สรุปวา anti ออกเสียงไดท้ัง แอนถ่ิ และแอนไท แปลวา against ซ่ึงก็หมายถึง ตอตาน
เราเองก็เคยพูดกันใชไหม อีตาคนนี้ไมรูเปนอะไร ชอบแอนต้ี ฉันอยูเรื่อยเชียว ลองมาดูคํ าท่ีมี prefix “anti” กันนะคะ
เวลาแปลคํ าศัพทในกลุมนี้อยาลืมวา ตองมีคํ าวา ตอตาน ปรากฏอยูทุกครั้งคะ เชน

antibacteria ตอตานเชื้อแบคทีเรีย
anticommunist ตอตานลัทธิคอมมิวนิสต
antibody ตอตานเชื้อโรคในรางกาย
antiseptic ตอตานเชื้อโรค ปองกันการเนา
antiknock นํ้ ามันกันเครื่องยนตกระตุก
anti-aircraft ปนตอสูอากาศยาน
anticlockwise การหมุนตรงขามหรือทวนเข็มนาฬิกา หรือการหมุนไปทางซายคะ



มี prefix อยูตัวหนึ่งท่ีเราเคยไดยินและเห็นกันบอยๆ ก็คือ annu (หรืออาจจะเปน anni ก็ไดคะ) ซ่ึงแปลวา
year ก็คือ ป เพราะฉะนั้นคํ าท่ีมี  annu ปรากฏอยูก็จะมักหมายถึง “รอบป”  เชน

anniversary  ครบรอบป
annual ประจํ าป

ตัวนี้ก็นาสนใจ aqua แปลวา water ก็คือ “นํ ้า” คะ ค ําศพัทตัวไหนมีคํ าวา aqua เดาไดเลยคะวา ตองเก่ียวกับนํ้ า
เชน

aquamarine ก็เทากับ aqua + marine นั่นเอง aqua แปลวา water  หรือนํ้ า สวน marine แปลวา sea
หรือทะเล เพราะฉะนั้น aquamarine ก็คือนํ้ าทะเล หรือนํ้ าเค็มไงคะ

พูดถึง aquamarine แลวก็อดพูดถึงอีกตัวท่ีเรามักพบบอยไมได นั่นก็คือ submarine คํ านี้มาจาก sub +
marine คะ sub แปลวา under ใต สวน marine ก็คือทะเล ดังนั้น submarine ก็คือ ใตทะเลคะ ซ่ึงอาจหมายถึง
เรือดํ านํ้ าก็ได

คํ านี้มาจาก aquarium ซ่ึงมาจาก aqua แปลวานํ้ า + rium แปลวา สถานท่ี ดังนั้น aquarium จึงหมายถึง
ตูกระจกเลี้ยงปลา หรือสถานท่ีเล้ียงปลา

aquatic เก่ียวกับนํ้ า
aqueduct ทอนํ้ า
aquavitae เหลาบรั่นดีหรือวิสก้ี

มาอีกตัวแลวคะ ครูอยากใหรูจัก aster หรือ astro สองตัวนี้แปลเหมือนกันคือแปลวา star หรอืดวงดาว เราคง
เคยไดยินคํ าท่ีขึ้นตนดวย astro หรือ aster กันมาบาง เชน astrology คํ านี้มาจาก astro + logy นั่นเอง astro แปลวา
ดวงดาว สวน logy แปลวา study ซ่ึงก็คือ การเรียน วิชา หรือศาสตร ก็ได ดังนั้น astrology ก็คือ study of star
การศึกษาเก่ียวกับดวงดาว หรือวิชาโหราศาสตรนั่นเอง

สวน astronomy  วิชาดาราศาสตร
astronaut มนุษยอวกาศ

แลว audi ละคะ เคยไดยินไหม audi แปลวา hear ไดยิน คํ าไหนที่มี audi แปลวา ฟง หรือไดยินท้ังนั้นเลย
คะ เชน

auditorium ก็คือหองประชุม หรือหองเขาฟง
audio ฟง
audible ฟง หรือไดยิน
auditory โสต (ประสาท)

ตัวสุดทายท่ีครูอยากแนะนํ าใหรูจักในกลุม prefix ท่ีขึ้นตนดวยตัว a ก็คือ auto ซ่ึงแปลวา self หมายถึง ดวย
ตนเอง หรือตนเองคะ ท่ีเราเรียกรถประเภทหนึ่งวา รถเกียรออโต นั่นแหละ มาจากคํ าเต็มวา automatic หรือภาษาไทย
ใชคํ าวา อัตโนมัติ อัตตะในภาษาไทย ก็แปลวา ตัวเองเหมือนกันคะ เราจะพบคํ าท่ีมีคํ าวา auto หลายตัว เชน

automobile มาจาก auto แปลวา self  หรือดวยตนเองมาบวกกับ mobile แปลวา move เคล่ือนท่ีเหมือนกับ
mobile phone ท่ีเราแปลวา โทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะฉะนั้น automobile ก็แปลวา เคล่ือนท่ีดวยตนเอง หรือเคล่ือนท่ี
เองอยางอัตโนมัติ หรือรถยนตคะ

autographs มาจาก auto + graphs ซ่ึง graphs แปลวา write หรือ record เขียน หรือบันทึก ดังนั้น
autographs ก็แปลวา หนังสือท่ีเขียนดวยลายมือตนเอง



automotive เคล่ือนไหวดวยเครื่องจักร
automat เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
autocycle รถสามลอเครื่อง

เราจะเปลี่ยนไปเริ่มท่ีตัวอักษร ตัว b กันบางดีไหมคะ เรามารูจัก prefix ซ่ึงทํ าให root หรือรากศัพท มีความ
หมายเปลี่ยนไป เชน

หลายๆ คนคงเคยไดยินคํ าวา bi ออกเสียงวา ไบ ไมใช บิ นะคะ bi มีความหมายเหมือน two หรือ twice
แปลวา สอง เพราะฉะนั้นถาคุณไปเจอคํ าไหนที่ขึ้นตนวา bi ใหเดาไวกอนวา นาจะแปลวาสอง เชน

bilingual มาจาก bi ซ่ึงแปลวา two บวกกับ lingual มาจาก lingu หรือ language เพราะฉะนั้น bilingual
ก็คือ two languages หรือสองภาษาคะ เชน พวกลูกครึ่งท่ีเขาพูดไดท้ังภาษาไทยและอังกฤษ เราก็จะถือวาเขาเปนพวก
bilingual ไดคะ

สมัยครูเปนวัยรุนมีคํ าท่ีนิยมเรียกผูชายประเภทหนึ่งวา เสือใบ ไมรูวาเด็กรุนนี้จะยังใชคํ านี้อยูหรือเปลา เวลาถา
เราเรียกผูชายวา เสือใบ เปนคํ าสแลง ไมไดแปลวาเขาเปนเสือหรือโจรหรอกคะ แตเปนการเรียกยอมาจาก bisexual
ซ่ึงมาจากคํ าวา bi แปลวา two บวกกับ sexual ซ่ึงก็คือ sex ท่ีแปลวา เพศ ดังนั้น พวก bi – sexual ก็คือ พวกผูชาย
ท่ีมีความเปนสองเพศ ในคนๆ เดียวกัน (ฟงดูแลวนากลัวไปไหมเนี่ย) คือพวกท่ีชอบหญิงก็ได ชายก็ดี คะ

นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายคํ าคะ เชน bimonthly ก็มาจาก bi + month ท่ีแปลวา เดือน สวน ly เติมเขาไปเพ่ือ
ใหคํ ากลายเปนคํ าขยาย เพราะฉะนั้น bimonthly ก็คือ รายสองเดือน เชน This magazine is printed bimonthly.
นิตยสารนี้ไดรับการตีพิมพทุกสองเดือนคะ

เวลาที่ฝรั่งอยากจะแบงของหรือคนออกเปนสองกลุม ฝรั่งก็ใชคํ าวา bisect คะ มาจาก bi + sect ซ่ึง sect
แปลวา cut ตัดหรือ divide แบง คงเคยไดยินคํ าวา section ใชไหมคะ นั่นแหละคะ คํ าเดียวกัน แปลวา สวนท่ีตัด
หรือแบงออกมา ดังนั้น bisect ก็แปลวา การตัดออกเปนสองสวนหรือสองกลุมนั่นเอง

แตระวังนะคะ เพราะจะมีอีกตัวหนึ่งซ่ึงคลายมากแตไมใชคํ าเดียวกัน ก็คือ bio เจาตัวนี้ เปนไดท้ัง prefix และ
root ในเวลาเดียวกันคะ bio มีความหมายเหมือน life แปลวา ชีวิต คํ านี้เราจะพบบอยมากโดยเฉพาะในกลุมนักศึกษา
ท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร เชน

biology มาจาก bio + logy หมายถึง วิชาชีววิทยา
biography มาจาก bio + graphy ซ่ึง graph หรือ gram แปลวา record หรือ write อยางท่ีครูบอกไปแลว

ในตอนตน เพราะฉะนั้น biography ก็แปลวา write about life การเขียนเร่ืองราวชีวิต หรือท่ีคนไทยเรียกวา
ชีวประวัติ ไงคะ

เราอาจไปเจอคํ าท่ียากกวานี้อีกเชน autobiography พอมองเห็นไหมคะวา คํ ายาวๆ คํ านี้จะแบงไดอยางไรดี
ลองดูนะคะ  

auto  +  bio + graph(y)

   
= self      life     write , record = to write or record about the life of oneself
autobiography ก็ควรจะแปลวา การเขียน หรือการบันทึกเก่ียวกับชีวิตของตนเอง คนไทยเราเรียกวา อัตชีว-

ประวัติ คะ
อีกตัวท่ีหนาตาคลายกันมากก็คือ biblio แปลวา book หรือหนังสือ เชน
bible หมายถึง หนังสือคัมภีรทางศาสนาคริสต



bibliography  มาจาก  biblio + graph + y ซ่ึง biblio คือ book สวน graph แปลวา written หรือ
record ดังนั้น  bibliography จึงหมายถึง record of books หรือท่ีคนไทยเรียกวา บรรณานุกรม

มาดู prefix ท่ีนาสนใจกันตอคะ
contra หรือ contro เปน prefix หรือตัวเติมหนา มีความหมายเหมือนกับ against ซ่ึงแปลวา ตรงกันขาม

หรือขัดแยงกัน เชน
contradict มาจาก contra + dict  contra แปลวาตรงกันขาม หรือขัดแยง dict แปลวา คํ าพูด ดังนั้น

contradict พอเดาไดไหมวาจะแปลอยางไร ก็ตองแปลวา พูดขัดแยงกัน หรือเถียงกัน คํ านี้มีความหมายเหมือน
controversy คะ แปลวา โตเถียง ไดเหมือนกัน

contrast หรือ contrary แปลวา ตรงกันขาม, ขัดแยง
contravene  ฝาฝน (กฎหมาย)
เพราะฉะนั้นอยาลืมนะคะ ถาเราเจอคํ าท่ีมีคํ าวา contra หรือ contro อยูตรงไหนก็อยาลืม แปลวา ตรงขาม

หรือขัดแยงกัน ทุกครั้งนะคะ
ตัวนี้ก็เคยเจอกันบอยๆ เลยจา... co แปลวา มากับ, รวมดวย หรือเชื่อมโยง มีหลายตัวเลยคะ ท่ีเราจะเจอในแต

ละวัน เชน
cooperate มาจาก co + operate co แปลวารวม operate แปลวา ทํ าการงาน, ปฏิบัติ ดังนั้น cooperate    

ก็เลยแปลวา ความรวมมือกัน
co–heir  มาจาก co + heir ซ่ึง heir แปลวา ผูรับมรดก ดังนั้น co–heir ก็หมายถึง ผูรวมรับมรดก
ตัวนี้ก็ทันสมัยนะคะ co-education มาจาก co + education ซ่ึงแปลวา การศึกษา พอ 2 คํ ามารวมกัน

กลายเปน co–education ก็เลยแปลวา การศึกษารวมกัน หรือการอนุญาตใหนักเรียนชาย–หญิง เรียนรวมกันคะ      
ท่ีภาษาไทยเราใชคํ าวา สหศึกษา คงเคยไดยินนะคะ ฝรั่งเขาเรียกส้ันๆ วา co–ed คะ

prefix ตัวตอไป ท่ีครูจะพูดถึงท่ีขึ้นตนดวย d ตัวแรกเลย คือ de ทํ าใหมีความหมายเพ่ิมวา “ออกจากหรือ
หมดไป” คํ าแรกที่ครูขอยกตัวอยาง คือ detrain ซ่ึงเกิดจาก de + train โดย de ออกจาก สวน train แปลวา รถไฟ
ดังนั้น detrain จึงแปลวา ลงจากรถไฟ

decode มาจาก de + code ซ่ึง code แปลวา รหัส ดังนั้น decode จึงแปลวา ทํ าใหรหัสหมดไป ซ่ึงก็คือ
ถอดรหัส นั่นเองคะ

derail มาจาก de + rail ซ่ึง rail ก็คือ รางรถ เพราะฉะนั้น derail ก็หมายถึง ออกจากราง ซ่ึงก็คือตกรางไงคะ
คํ านี้ถาบานใครใชไมโครเวฟ คงเคยเห็นบอยๆ เพราะจะมีเขียนท่ีเตาไมโครเวฟ
defrost มาจาก de + frost เราคงเคยไดยินคํ าวา frost แปลวา แชแข็ง หรือเย็นจนเปนนํ้ าแข็ง ดังนั้น defrost

ก็เลยแปลวา ทํ าใหนํ้ าแข็งละลายหรือหมดไปคะ
เหนื่อยหรือยังคะ ยังไมเหนื่อยใชไหม เราไปตอเลยนะคะ (เอากะครูซิ ถามเองตอบเองซะเลย...)
ยังมีอีกตัวท่ีนาสนใจคะ ตัวนี้เรามักจะเจอกันบอยๆ
ex ตัวนี้มีหลายความหมาย ตองระวังหนอยนะคะ ex ท่ีเราพบบอยๆ มักจะแปลวา out หรือออกคะ เชน
ถาเราไปโรงหนัง หรือหางสรรพสินคา เราก็จะเห็นปายท่ีเขียนวา exit ซ่ึงแปลวา ทางออก พอนึกออกใชไหมคะ
หรืออาจจะเคยเจอ export มาจาก ex + port  ex แปลวา out หรือออก สวน port แปลวา carry คือ ถือ,

ห้ิว, ขนสง ดังนั้น export ก็เลยแปลวา ขนสงออกไป นั่นก็คือท่ีเราเรียกวา สงออก นะคะ



ถา ex แปลวา out ก็จะตรงกันขามกับ im ท่ีเหมือนกับ in ในท่ีนี้แปลวา ใน เชน import ก็มาจาก im + port    
im แปลวา in  คือขางใน ดังนั้น import ก็เลยแปลวา นํ าเขาคะ

แต ex บางตัวก็ไมไดแปลวา out นะคะ
มี ex บางตัวแปลวา previous หรือ เดิม, กอนหนานั้น มักใชกับคนหรือตํ าแหนง, อาชีพ และตองเปนคนท่ียังมี

ชีวิตอยู เชน
ex–president แปลวา  ประธานาธิบดีคนกอน (เกา)
ex–teacher แปลวา  ครูคนเกา
ex–husband แปลวา  สามีเกา

เพราะฉะนั้นถาเกิดเราบังเอิญมีแฟนคนใหมซะแลว เราก็จะเรียกแฟนคนเกาวา my ex–boyfriend หรือ ex–
girlfriend คะ

ตัวนี้อาจจะไมคอยเจอบอยนัก แตก็พอมีใหเห็นคะ
homo แปลวา the same เหมือนกัน ก็ตรงกันขามกับ heter ซ่ึงแปลวา different แตกตาง เชน
homosexual มาจาก homo ซ่ึงแปลวา เหมือนกัน มารวมกัน sexual ซ่ึงมาจาก sex ท่ีแปลวา เพศ ดังนั้น

homosexual ก็เลยแปลวา คนท่ีชอบเพศเดียวกันคะ
homonym มาจาก homo + nym ซ่ึง nym ก็คือ name แปลวาชื่อ หรือการออกเสียงคํ า ดังนั้น homonym

ก็เลยแปลวา คํ าท่ีออกเสียงเหมือนกัน ท่ีภาษาไทยเราเรียกวา คํ าพองเสียงนั่นแหละคะ
homogeneous มาจาก homo + geneous ซ่ึง geneous ก็มาจาก gene ท่ีแปลวา หนวยเผาพันธุ หรือท่ีคน

ไทยเรียกวา “ยีน” คะ ดังนั้น homogeneous ก็เลยแปลวา มีสวนท่ีเหมือนกัน หรืออาจหมายถึงกลุมคนท่ีมีลักษณะ
เหมือนกัน หรืออาจแปลวา กลุมคนท่ีมีความสามัคคีเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน

ตรงกันขาม heterogeneous ซ่ึงมาจาก heter + geneous ซ่ึง heter แปลวา แตกตาง ดังนั้น
heterogeneous  จึงแปลวา กลุมคนท่ีมีความแตกตางกัน

ตัวนี้ซิคะ นาสนใจเจอบอยมาก...  inter คะ
inter มีความหมายเหมือน between คะ แปลวา ระหวางหรือเขาดวยกัน ก็ได เชน international ก็มาจาก

inter + national ซ่ึง national ก็คือ nation แปลวา ชาติ ดังนั้น international ก็แปลวา ระหวางชาติ
intersection มาจาก inter + section ซ่ึง section มาจาก sect แปลวา สวน ดังนั้น intersection ก็เลย

แปลวา ส่ีแยกไฟแดง เพราะถนนท้ังสองสวนมารวมกันคะ
interflow มาจาก inter + flow ซ่ึง flow แปลวา ไหล ดังนั้น interflow ก็เลยแปลวา ไหลเขาไปหากัน, ไหล

รวมกัน
intermarry แปลวา การแตงงานระหวางญาติกัน
intermediate แปลวา ระหวางทาง, กลางทาง หรือขั้นกลาง
intermix แปลวา ผสมกัน

รูจัก inter แลวก็นาจะรูจัก intra ดวยนะคะ intra มีความหมายเหมือน within แปลวา ภายใน
intercollegiate มาจาก inter + collegiate ซ่ึง collegiate ก็คือ college แปลวา วิทยาลัย ดังนั้น

intercollegiate จึงหมายถึง การแขงขันกีฬาระหวางมหาวิทยาลัย
แต intracollegiate มาจาก intra + collegiate ซ่ึง intra แปลวา ภายใน ดังนั้น intracollegiate ก็เลย

แปลวา กีฬาภายในมหาวิทยาลัยคะ



ตัวนี้ก็นาสนใจนะคะ mis ตัวนี้มีความหมายเปนปฏิเสธ แปลความไปในทางที่ไมดี แปลวา “พลาด, ผิด หรือ
ไมดี” เราคงเคยเจอกันอยูบอยๆ เชน mistake แปลวา ผิดพลาด ลองมาตัดคํ ากันดูนะคะ เชน

misread มาจาก mis แปลวา ผิด, พลาด มารวมกับ read ซ่ึงแปลวาอาน ดังนั้น misread จึงแปลวา อานผิด
misplace มาจาก mis มารวมกับ place ซ่ึงแปลวา วาง ดังนั้น misplace จึงแปลวาวางผิดท่ี
misfire มาจาก mis + fire ซ่ึง fire แปลวา ยิง ดังนั้น misfire จึงแปลวา ยิงผิดเปา, ไมสํ าเร็จตามเปาหมาย
และยังมีอีกหลาย mis... เลยคะ เวลาเจอก็อยาลืมตัดคํ าแลว แปลวา ผิดพลาดหรือไมดี ทุกครั้งเลยนะคะ เชน

misadventure  แปลวา  โชคราย, อุบัติเหตุ
misapply แปลวา การนํ าไปใชผิด
misbehave แปลวา ประพฤติในทางไมดี
misbelieve แปลวา ความเชื่อผิดๆ
mischance แปลวา โชคราย
misconduct แปลวา ประพฤติผิด
misdirect  แปลวา แนะนํ าผิด
misfit แปลวา ผิดพลาด, ไมเหมาะสม
misguided แปลวา แนะนํ าผิด
misprint แปลวา พิมพผิด
misquote แปลวา คัดลอกมาผิด
misuse แปลวา ใชผิด
misunderstand แปลวา เขาใจผิด

เห็นไหมคะ วาเราสามารถสรางคํ าศัพทใหมๆ ขึ้นมาไดอีก ต้ังเยอะแยะ ครูขอแตใหเรารูจักตัดคํ าบอยๆ จนชิน
เปนนิสัย แลวศัพทพวกนี้จะกลายเปนเรื่องงายๆ ไปเลยคะ

รูจักคํ าท่ีขึ้นตนดวย mis แปลวา ผิดพลาด มาหลายคํ าแลว เดี๋ยวมากเกินไปจะรูสึก miserable โศกเศรา เสีย
กอน เปล่ียนคํ าบางดีไหมคะ ลองมารูจัก prefix ตัวใหมกันดีกวาคะ

ตัวนี้ก็เจอบอยเลยคะ “over” ตัวนี้ใสเขาไปตรงไหน จะมีความหมายวา “มากเกินไป” ความหมายมักจะออกมา
ในแนวไมดี ประเภทวามากเกินเหตุ ก็คงเคยไดยินนะคะ เชน ดูตาคนนี้ซิ “เวอร” ซะไมมี ก็มาจาก over นี่แหละคะ
หรือ เชน แหม! ตาคนนี้ overact เหลือเกิน คํ านี้มาจาก over + act ไงคะ over แปลวา มากเกินไป สวน act แปลวา
ทํ าหรือแสดง เพราะฉะนั้น overact ก็แปลวา ทํ า หรือแสดงทามากเกินไป

overdose มาจาก over + dose คํ าวา dose หมายถึง ปริมาณยาท่ีหมอใหกินภายในหนึ่งมื้อ เพราะฉะนั้น
overdose จึงหมายถึง การกินยาเกินขนาด คะ

overcrowded มาจาก over + crowded ซ่ึง crowded แปลวา ฝูงชน หรือคนหนาแนน ดังนั้น
overcrowded จึงแปลวา แนน หรือยัดเยียดมากเกินไป

เราเคยไดยินคํ าวา overheated ไหมคะ โดยเฉพาะสาวๆ เวลาท่ีเราขับรถแลวลืมดูหมอนํ้ า กอนออกจากบาน
ปรากฏวาพอขับมารถเกิดควันโขมงหนารถ ก็เพราะวามัน overheated คํ าวา heated ก็มาจาก hot ท่ีแปลวา รอน
ดังนั้น overheated ก็แปลวา รอนเกินไปหรือความรอนขึ้นสูงเกินไป หมอนํ้ ารถเดือดนะคะ

คํ านี้เคยไดยินไหม เวลาเพ่ือนของเรา แสดงทาทางดีใจจนออกนอกหนา เราก็จะบอกวา ทาทางเธอ overjoyed
ดีใจซะเหลือเกินนะจะ



หรือบางครั้งเราก็เคยพูดวา ลิฟตเต็มแลวจะ เธอเขาไมได เพราะมัน overload ซะแลว คํ าวา overload ก็มาจาก
over + load  ซ่ึงแปลวา บรรทุก ดังนั้น overload ก็เลยแปลวา บรรทุกมากเกินไป (หรืออาจหมายถึง การใชไฟฟามาก
เกินไปก็ไดคะ)

อาว! เธอมาวาฉันทํ าใหลิฟตมัน overload ไดยังไง เธอนั่นแหละตัวดี ชอบ overeat กินมากเกนิไปอยูเรือ่ยเชียว
แตคํ าวา “over” ก็อาจจะไมไดแปลวา “มากเกินไป” เสมอไปหรอกนะคะ
ในบางกรณี “over” ก็แปลวา “เหนือ หรือ ตํ าแหนงในดานบน” ตามความหมายเดิม ของมันเลยคะ เชน
overhead มาจาก over ซ่ึงแปลวา เหนือ มารวมกับ head ซ่ึงแปลวา ศีรษะ หรือหัว
ดังนั้น overhead จึงหมายถึง ตํ าแหนง เหนือศีรษะ, ขางบน หรือ หมายถึง คาใชจายประจํ า หรือคาโสหุย ก็ได
overhand หมายถึง ตํ าแหนงจากดานบนลงมา เชน เวลาท่ีภราดรเขาโยนลกูเทนนสิแลวตี (เวลาเซิฟ) นัน่แหละคะ   
overlap หมายถึง ตํ าแหนงท่ีทับกัน ซอนกัน หรือคาบเก่ียวกัน
overprint ก็หมายถึง พิมพทับ คะ
ลองเปลี่ยนมาดู suffix ตัวนี้ บางคะ
“out” เติมเขาไปจะหมายถึง ขางนอก, พน หรือ ออก เชน

outcome  หมายถึง  ส่ิงท่ีปรากฏออกมาภายหลัง
outcry หมายถึง  เสียงรองโวยวาย
outdo หมายถึง ทํ าดีกวา, เกงกวา
outrun หมายถึง วิ่งชนะ หรือวิ่งพนไป

prefix ตัวนี้ก็นาสนใจ นะคะ
“pre” มีความหมายเหมือน before แปลวา “กอน” ตัวนี้เรามักจะเจอกันบอยๆ เชน pre-entrance exam

การสอบกอนการสอบเขาจริง
predict มาจาก pre ซ่ึงแปลวา กอน มารวมกับ dict ซ่ึงแปลวา พูด หรือคํ า พอเอามารวมกัน กลายเปน

predict ก็เลยหมายถึง การพูดลวงหนา หรือการทํ านาย  นั่นเองคะ
prehistoric มาจาก pre + historic หรือ history ซ่ึงแปลวา ประวัติศาสตร ดังนั้น prehistoric ก็แปลวา

กอนประวัติศาสตร
precaution มาจาก pre + caution ซ่ึงหมายถึง การระมัดระวัง ดังนั้น precaution ก็เลยแปลวา ปองกัน

หรือระวังไวกอน
precede ก็แปลวา มากอน, สํ าคัญกวา
preface ก็หมายถึง คํ านํ าหนังสือ หรือการเริ่มตน
มีคํ าท่ีตรงขามกับ pre ซ่ึงแปลวา กอน คือ “post” ซ่ึงแปลวา “หลัง” เหมือนกับ after คะ เชน
postgraduate มาจาก post ซ่ึงแปลวา หลัง มารวมกับ graduate ซ่ึงแปลวา จบการศึกษา ดังนั้น

postgraduate จึงหมายถึง หลักสูตรที่เรียนหลังจากจบการศึกษาแลว ซ่ึงก็คอืการเรยีนตอในระดบัปรญิญาโทและเอกคะ
postscript มาจาก post + script ซ่ึง script  แปลวา ตัวหนังสือ หรือ letter ดังนั้น postscript จึงแปลวา

ตัวอักษรท่ีเขียนภายหลัง หรือท่ีภาษาไทย เราเรียกวา ปจฉิมลิขิต ท่ีเราใชตัวยอ ป.ล. และเขียนไวทายจดหมายและ
ภาษาอังกฤษใชตัวยอคือ p.s

postwar หมายถึง หลังสงคราม



อีกตัวหนึ่งท่ีครูอยากใหรูจัก คือ “pro” ท่ีเราเคยไดยินคนไทยพูดบอยๆ วา เคยไดยินบางไหมคะ คํ าวา “pro”
แปลวา ชอบ เชน เวลาโตวาที ฝรั่งเขาก็จะมีฝาย pro คือ สนับสนุน กับฝาย con คือ ฝายคาน

หรือตอนนี้คาดวา อาจจะมีสงครามเกิดขึ้น คนบางคนก็เลยเรียกตัวเองวา pro-American คือ พวกสนับสนุน
อเมริกัน

แต pro ก็อาจจะแปลวา แทนที่ หรือ ขางหนา ก็ไดคะ เชน proconsul มาจาก pro แปลวา แทน รวมกับ
consul คํ านี้ท่ีคนไทยออกเสียงวา กงสุล พอรวมกันเปน proconsul ก็เลยแปลวา ทํ าหนาท่ีแทน กงสุล

หรือ  propose   ก็แปลวา  เสนอ  หรือวางไวตอหนา
       progress    แปลวา  กาวหนา  คลายๆ  proceed  แปลวา  ดํ าเนินตอไป
prefix ตัวตอไปคือคํ าวา “poly” มีความหมายเหมือน many แปลวา มากมาย เพราะฉะนั้น ถาเจา prefix

“poly” ไปปรากฏอยูตรงไหน ใหเดาไวกอนเลยวาตองแปลวา ... มากเหลือหลาย เชน
polysyllable มาจาก poly แปลวา มาก รวมกับ syllable แปลวา พยางค (หนวยเสียง) ดังนั้น polysyllable

ก็เลยแปลวา คํ าหลายพยางค
polytheism มาจาก poly แปลวา มาก รวมกับ theo ซ่ึงมีความหมายเหมือน god แปลวา พระเจา สวน ism

แปลวา ลัทธิ ดังนั้น polytheism ก็แปลวา ลัทธิท่ีนับถือพระเจาหลายองค
polygamy มาจาก poly + gamy ซ่ึง gamy แปลวา การสมรส ดังนั้น polygamy จึงหมายถึง ประเพณีท่ีมี

สามีหรือภรรยาไดหลายคน
polyglot แปลวา คนท่ีพูดหลายภาษา
polygon แปลวา รูปแบบที่มีดานมากกวาส่ีดาน

เอาเปนวา ถาเจอคํ าท่ีขึ้นตนดวย poly ก็ใหเดาไวกอนก็แลวกันวา แปลวา มากมาย, หลากหลาย จา...
คราวนี้เรามาดูตัวใหมกันบาง ตัวนี้ก็นาสนใจนะคะ
“re” มีความหมายไดหลายอยาง อยางแรกที่ครูอยากใหรูจักคือ re แปลวา again หมายถึง การกระทํ าซ้ํ า

มีคํ าศัพทหลายตัวท่ีเราพบวามี prefix “re” นํ าหนา
เคยเห็นปุม “rew.” ท่ีเครื่องเสียงหรือเครื่องเลน VDO, CD ใชไหมคะ ตัวนี้มาจากคํ าเต็มคือ rewind ซ่ึงมาจาก

re แปลวา ทํ าซ้ํ า หรือทํ าใหม มารวมกับ wind (ออกเสียงวา วายด นะคะ) ท่ีแปลวา หมุน กลายเปน rewind คือ
การหมุนใหม คะ

reconcile มาจาก re แปลวา ทํ าซ้ํ า มารวมกับ concile ซ่ึงแปลวา ผูกมิตร ดังนั้น reconcile จึงแปลวา การ
กลับมาคืนดีกันใหม

rewrite ก็มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ า มารวมกับ write ซ่ึงแปลวา เขียน ดังนั้น rewrite ก็เลยแปลวา การเขียนซ้ํ า
หรือการเขียนใหม

restore มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ า มารวมกับ store แปลวา เก็บรักษา ดังนั้น restore จึงแปลวา เก็บรักษาใหม
หรือทํ าใหม ใหสมบูรณเหมือนเดิม, ซอม หรือปฏิสังขรณ นั่นแหละคะ

replace มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ ามารวมกับ place แปลวา วาง replace ก็เลยแปลวา วางใหม หรือหาคนแทนที่
ใหม รับหนาท่ีแทน

reunion มาจาก re แปลวาทํ าซ้ํ า มารวมกับ union หมายถึง การรวมตัว ดังนั้น reunion จึงหมายถึงการกลับ
มารวมตัวกันใหม หรือการกลับมาอยูกินกันใหมของสามีภรรยาหลังจากท่ีเลิกรางกันไป



reconsider พิจารณาใหม
reread อานซ้ํ า
reappear ปรากฏอีกครั้ง
resell ขายตอ
retell เลาซ้ํ า
research ดูซ้ํ า, ดูใหม, คนควา, วิจัย

นอกจากนี้ re ยังมีอีกความหมายหนึ่ง คือ re ท่ีแปลวา back มีความหมายวา “กลับ” หรือ “ยอนกลับ” ก็ได
เชน

repay มาจาก re แปลวา กลับคืน pay แปลวา จาย ดังนั้น repay จึงแปลวา จายคืน หรือแกเผ็ด คะ
react มาจาก re แปลวา ยอนกลับ act แปลวา ทํ า ดังนั้น react จึงแปลวา แสดงอาการโตตอบ หรือปฏิกิริยา
recall มาจาก re แปลวา ยอนกลับ call แปลวา เรียก recall จึงแปลวาการเรียกกลับคืน, ยอนคิดถึง หรือแม

กระท่ัง ระลึกชาติ ก็ไดคะ
และยังมี re ท่ีแปลวา ยอนกลับอีกหลายตัวคะ เชน

retort พูดยอน, พูดโตตอบ
retrace ลากเสนทับ, ยอนรอย
retread เดินกลับ
retreat ลาถอย

ยังมีอีกตัวหนึ่งคะท่ีคลายกลับ re มากคือ retro ตัวนี้ออกเสียงวา เรทโถระ แปลวา ยอนหลัง หรือถอยหลัง
เชนกันคะ มีหลายตัวเลยที่นารูจักคะ เชน

retroact มาจาก retro แปลวายอนหลัง  บวกกับ act แปลวากระทํ า ดังนั้น retroact จึงแปลวา มีผลยอนหลัง
retrograde มาจาก retro แปลวายอนหลัง บวกกับ grade ท่ีแปลวา ระดับ retrograde ก็เลยแปลวา

ถอยหลังเขาคลอง, เส่ือมทราม
retrorocket มาจาก retro แปลวายอนหลัง สวน rocket แปลวา จรวด retrorocket จึงแปลวา จรวดถอยหลัง
retrospect มาจาก retro แปลวา ถอยหลัง รวมกับ spect แปลวา การมอง หรือเก่ียวกับประสาทสัมผัสทางตา

ดังนั้น retrospect จึงแปลวา การมองยอนถึงความหลัง คะ
ตอดวย prefix ท่ีขึ้นตนดวย s กันตอเลยนะคะ
sub มีความหมายวา ใต ซ่ึงก็มีคํ าท่ีมี prefix นี้หลายคํ าคะ เชน
subconscious มาจาก sub แปลวา ใต รวมกับ conscious แปลวา สติ หรือความรูสึก ดังนั้น

subconscious ก็เลย แปลวา จิตใตสํ านึก คะ
submarine มาจาก sub แปลวา ใต รวมกับ marine แปลวา sea หรือทะเล ดังนั้น submarine จึงแปลวา

ใตนํ้ า หรือเรือดํ านํ้ า คะ
subscribe มาจาก sub แปลวา ใต รวมกับ  scribe  แปลวา ตัวหนังสือ  ดังนั้น  subscribe จึงแปลวา การ

เขียนขางทาย หรือ การลง(นาม) ในทาย(ฎีกา)
substandard มาจาก  sub แปลวา ใต รวมกับ standard แปลวา มาตรฐาน ดังนั้น substandard ก็เลย

แปลวา ต่ํ ากวามาตรฐาน คะ
เจาตัว prefix “sub” ไมไดแปลวา “ใต” เพียงอยางเดียวหรอกคะ “sub” แปลวา “ยอย” ก็ได เชน



subdivide มาจาก sub แปลวา ยอย รวมกับ divide แปลวา แบงแยก ดังนั้น subdivide ก็เลยแปลวา การ
แบงแยกยอย

subeditor มาจาก sub แปลวา ยอย รวมกับ editor ซ่ึงแปลวา บรรณาธิการ (editor มาจาก คํ ากริยา คือ
edit แปลวา แกไข มาเติม or ขางทาย หมายถึง คน ก็เลยแปลวา ผูแกไข (การพิมพ) ซ่ึงเปนหนาท่ีของบรรณาธิการคะ)
subeditor ก็เลยแปลวา บรรณาธิการรอง หรือรองบรรณาธิการ  

subcontractor มาจาก sub แปลวา ยอย รวมกับ contractor แปลวา ผูรับเหมา ดังนั้น subcontractor     
ก็เลยแปลวา ผูรับเหมารายยอยคะ

subhead หรือ subheading  มาจาก sub แปลวายอย รวมกับ head หรือ heading แปลวา หัวขอ (ในท่ีนี้
head ไมใชหัวหรือศีรษะของคนนะคะ) พอรวมกันเขาเปน subhead ก็เลยแปลวา หัวขอยอยคะ

ตัวนี้คงคุนกันมากโดยเฉพาะ ในกลุมคอหนังฝรั่ง ประเภทชอบดูหนังฝรั่งแต แฮะ แฮะ ฟงภาษาฝรั่งไมออก ก็
เลยตองต้ังหนาต้ังตาอาน subtitle กัน จนตาแฉะ พอถามวา subtitle แปลวาอะไร ส่ันหัวบอกวา ไมรูเจาคะ subtitle
มาจาก sub แปลวา ยอย บวกกับ title แปลวา หัวขอ หรือ หัวเรื่อง ดังนั้น subtitle ก็เลย แปลวา หัวขอยอย หรือ
ชื่อยอย หรือ หมายถึง คํ าพูดท่ีบรรยายประกอบภาพยนตรก็ไดคะ

prefix หรือตัวเติมหนาคํ า ท่ีครูอยากใหรูจักเพ่ิมอีก เปนตัวท่ีเราเคยเห็นกันอยูบอยๆ นั่นก็คือ “super” ซ่ึงมี
ความหมายเหมือนกับ “above” คือแปลวา “เหนือกวาปกติ” คะ เชน

superman ก็คือ คนเหนือมนุษยปกติ หรือมนุษยกายสิทธิ์ แบบนั้นเลยคะ
supersensitive มาจาก super แปลวา เหนือกวาปกติ มารวมกับ sensitive แปลวา การรับรู หรือรูสึก ดังนั้น   

supersensitive จึงหมายถึงคนท่ีมีประสาทสัมผัสท่ีสามารถรับรูไดเหนือคนธรรมดา
supernatural มาจาก super แปลวา เหนือ มารวมกับ natural แปลวา ธรรมชาติ ดังนั้น supernatural จึง

แปลวา เหนือธรรมชาติ
เพราะฉะนั้น อยาลืมนะคะ เจอคํ าท่ีมี prefix “super” เติมหนาใหคิดไวกอนวา แปลวา “เหนือ” หรือ “ไม

ธรรมดา” คะ เชน
supertax แปลวา ภาษีเสริม
supersonic แปลวา เสียงท่ีมีความถ่ีสูงกวาเสียงปกติ
superlative แปลวา สูงสุด หรือ เลิศ

มาดูตัวนี้กันบาง ตัวนี้ก็นาสนใจนะคะ “self ” แปลวา ตนเอง เวลาเขียนเรามักจะใชเครื่องหมาย - หลัง self
เสมอ เชน

self–admiration มาจาก self แปลวา ตนเอง รวมกับ admiration ซ่ึงมาจาก admire แปลวา “ชมเชย”     
ดังนั้น self–admiration จึงแปลวา การชมเชยตนเอง

self–command มาจาก self แปลวา ตนเอง มารวมกับ command แปลวา ส่ัง หรือ บังคับ ดังนั้น         
self–command จึงแปลวา การบังคับใจตนเอง หรือการควบคุมสติ

self-confident มาจาก self + confident ซ่ึงแปลวา มั่นใจ ดังนั้น self confident จึงแปลวา มั่นใจในตนเอง
self–acting มาจาก self + acting ซ่ึงมาจาก act หมายถึง do หรือกระทํ า ดังนั้น self–acting จึงหมายถึง

การกระทํ าดวยตนเอง หรือ อัตโนมัติ



self–pity ความเวทนาสงสารตนเอง
self–denying การหักหามใจ
self–governing การปกครองตนเอง
self–defense การปกปองตนเอง

ตัวนี้ก็นาสนใจคะ “trans” มักใชนํ าหนาคํ ากริยา มีความหมาย เหมือน across คือขามหรือผานหรือหมายถึง
การเปลี่ยนแปลง เชน

transfer ยาย เหมือนกับ transmit
transform มาจาก trans แปลวา เปล่ียนแปลง มารวมกับ form แปลวา รูปแบบ ดังนั้น transform จึงแปลวา

เปล่ียนรูปแบบหรือแปลงรูปแบบ
transcribe มาจาก trans แปลวา เปล่ียนแปลง มารวมกับ scribe แปลวา ตัวหนังสือ ดังนั้น transcribe จึง

แปลวา ถาย หรือคัดลอก
transfigure มาจาก trans แปลวา เปล่ียนแปลง มารวมกับ figure แปลวา รูปราง ดังนั้น transfigure จึง

แปลวา แปลงรูป หรือเปลี่ยนรูป
transoceanic มาจาก trans แปลวา ขาม รวมกับ oceanic ซ่ึงก็คือ ocean แปลวา มหาสมุทร พอมารวมกัน

กลายเปน transoceanic ก็เลยแปลวา ขามมหาสมุทร
tranship มาจาก trans + ship  ซ่ึงแปลวา เรือ ดังนั้น tranship จึงแปลวา ถายยายเรือ
transit การขนสง หรือการเปลี่ยน เชน เวลาที่เราจะเดินทางไปตางประเทศไกลๆ บางทีเราอาจจะตอง transit

เครื่องท่ีนั่นท่ีนี่ คือเราตองแวะ เพ่ือเปลี่ยนเครื่องบิน
transplant มาจาก trans + plant ซ่ึงแปลวา ปลูก ดังนั้น transplant จึงแปลวา ยายท่ีปลูกใหม หรือถาเปน

ศัพทในวงการแพทย เขาก็จะแปลวา การปลูกถายอวัยวะ เชน kidney transplant ก็คือ การเปลี่ยนถายไต
transpose สับท่ีกัน, ยาย
transverse ไขว, ขวาง หรือทแยง
transparent โปรงตา, มองเห็นทะลุได
transmute เปล่ียนรูป หรือแปลงสวน

และ prefix ตัวสุดทายท่ีครูอยากใหรูจักก็คือ “under” เปนตัวท่ีมีวิธีใชเมื่อเปน prefix หลายแบบเลยคะ อยาง
แรกเลย เราใช under นํ าหนาคํ ากริยา ความหมายเหมือน not enough คือแปลวา ไมเพียงพอ ตรงขามกับ คํ าวา
“over” ท่ีแปลวา มากเกินไป  เชน

underestimate มาจาก under แปลวา ใต รวมกับ estimate แปลวา ประมาณ ดังนั้น underestimate จึง
แปลวา ประมาณตํ่ าไป

underman มาจาก under แปลวา นอยเกินไป หรือไมพอ มารวมกับ man แปลวา คน ดังนั้น underman
แปลวา คนนอยเกินไป หรือมีคนงานไมพอ คะ

understate มาจาก under แปลวา นอยเกินไป รวมกับ state แปลวา คํ าพูด ดังนั้น understate จึงแปลวา
พูดนอยไป

แตถาเราใช prefix “under” ไปเติมหนาคํ า adj. และ noun under จะแปลวา ต่ํ าท่ีสุด หรือลางสุด เชน
underage มาจาก under แปลวา ต่ํ า หรือลาง รวมกับ age คือ อายุ ดังนั้น underage จึงแปลวา ต่ํ ากวา

กํ าหนดอายุ หรือยังไมเปนผูใหญ  



underpaid มาจาก under + paid ซ่ึงแปลวา ไดรับเงิน ดังนั้น underpaid จึงแปลวา ไดรับเงินคาจางนอยไป
บางกรณี prefix “under” ก็แปลวา ขางใน หรือใตก็ได เชน

underdog เปนเบ้ียลาง
underscore ขีดเสนใต
underground รถไฟฟาใตดิน
undermentioned ท่ีกลาวไวขางลาง

เปนอยางไรบางคะ พอจะรูจักคํ าศัพทมากขึ้นหรือยัง ถาไมอยากทองศัพทลองนํ าเทคนิคของครูไปใชดูนะคะ
ครูคิดวานาจะเปนประโยชนมาก คราวนี้เวลาเจอคํ าศัพทแปลกๆ ยากๆ ก็ลองตัดๆ ดูกอนอาจจะเกิดจาก root หรือ
รากศัพทท่ีเปนความหมายหลัก แลวก็เติมความหมายของ prefix ท่ีอยูขางหนา แลวเดาความหมายรวมของคํ าศัพทดู
ทํ าบอยๆ เดี๋ยวก็เกงคะ

Understand? ฮั่นแน ใครอยาตัดคํ านี้เปน under + stand เด็ดขาดนะคะ เดี๋ยวจะหาวาครูใหไปยืนใตอะไร
ไมใชคะ ตัวนี้ตัดไมได understand แปลวาเขาใจ ตัวนี้เขาเปนอยางนี้มาแตเกิด ไมไดเกิดจากการผสม prefix + root

ตองระวังสักนิดนะคะ เพราะไมใชวาศัพททุกตัวจะตัดไดหมด แตถาเราทํ าจนชํ านาญโอกาสพลาดก็จะมีนอยท่ีสุด
 หลายๆ คนบอกวา แหม! ถารูเทคนิคแบบนี้เรื่องศัพทก็ไมยากแลวละซิ ใชซิคะ ถารูวางายอยางนี้ ก็ตองลองฝก
ทํ าบอยๆ แลวจะไดเกงๆ ชมรมคนรัก อ.พนิตนาฏ เอย! ชมรมคนเกงศัพท จะไดขยายกิจการใหใหญโตขึ้นซะที...

ขอใหลูกศิษยของครูประสบความสํ าเร็จในการสอบทุกคน ...ไชโย...
(ตัดตอนจากหนังสือ “เทคนิคการเดาคํ าศัพท” ของ อ.พนิตนาฏ  ชูฤกษ)

แบบทดสอบ

Directions :  Choose the most appropriate answer.
 1. A friend asks you to explain how to use the new fax machine but you can’t. You say, “....................”

1) Sorry. I would if I know how to.
2) I don’t know how to use it. Ask somebody else.
3) I would like to but I’m not sure if it is useful for you.
4) I’m afraid you don’t want to know it.

 2. You go to see your teacher at her office but she isn’t in. You write a note to her, “....................”
1) I come to see you but you are not in. Please call back 01-4976805.
2) I come to see you twice. I’ll come again at 11.00. Please wait for me here.
3) I have something to talk to you. It’s secret, please call 01-4976805.
4) My dear teacher, could I come to see you at 11.00?

 3. “Do not lean out of the window.” This sign might be seen .................... .
1) on a plane 2) in a train 3) on an escalator 4) in a zoo



 4. Your friend asks “How do you find your girlfriend?” You reply, “....................”
1) She is cute. 2) The first day I went to school.
3) She is at the back of the room. 4) She lives in Minburi.

 5. Your friend has just come back from USA. You ask “....................”
1) What kind of weather do you like? 2) Will you go back again?
3) How’s your trip? 4) Why don’t you invite me to go with you?

 6. Your mom asks you to pick up her friend from the airport. You say, “....................”
1) Who is she? 2) Is she beautiful? 3) What’s she like? 4) How is she?

 7. And she says “....................”
1) She is in the middle age. 2) She is quite plump and tan.
3) She works as a nurse. 4) She likes travelling by plane.

 8. You go shopping in an outdoor market and bargain, the shopkeeper says, “....................”
1) You know, shopping in the market, you shouldn’t bargain. It’s a fix price.
2) I know it’s expensive but you can’t bargain.
3) It’s cheap, you mustn’t bargain.
4) It’s a resonable price.

 9. While doing homework, you feel annoyed with the loud noise on radio of your younger brother.
You say, “....................”
1) Turn it down or I throw it away. 2) Turn it off now and go out.
3) Would you mind turning it down? 4) Could you turn it down?

10. Your friends are talking about the most popular film which you haven’t seen it yet. When they
ask you about it, you say, “....................”
1) I have no idea. 2) Sorry, I have to go now.
3) That’s amazing. 4) Who knows? I haven’t seen it yet.

11. You and your friend see everyone takes off their shoes before going inside. You says to your
friend, “....................”
1) A bird in hand is worth two in the bush.
2) When in Rome do as the Romans do.
3) One man’s meat is another man’s poison.
4) Too many cooks spoil the soup.

12. “Passengers must not cross the line.” This sign might be seen ..................... .
1) at a bus stop 2) in a train
3) at a station platform 4) in a bus

13. You step on someone’s foot unintentionally so you say, “....................”
1) Sorry. 2) I beg your pardon. 3) I’m afraid not. 4) Excuse me.



14. Your friends win the football match. You say, “....................”
1) How lucky you are! 2) Cheers!
3) What a pity! 4) Unbelivable!

15. Pete asks Jane if she needs any help. She doesn’t so she replies, “....................”
1) With pleasure. 2) Of course not.
3) I’m afraid, I don’t need it. 4) No, thank you.

Situation :  Jane is talking to her friend on the phone.
Jane : I’m having a party on Saturday. ..........16..........
Pim : That’ll be great. What’s the occasion?
Jane : ..........17.......... just a get together. Do you know where I live?
Pim : Not exactly.
Jane : ..........18.......... One more thing, I’m thinking of having a slide presentation if I can get a

projector. ..........19..........
Pim : Good idea. I have a projector that I can lend you, but ..........20.........., so I’m having it

repaired.
Jane : ..........21.......... Well, I ask Nan, than.
Pim : I’ll bring the slides I took in Chiang Rai. I’m sure you haven’t seen them.
Jane : ..........22..........
Pim : Just this past week-end. I had a wonderful time.
Jane : ..........23.......... Well, don’t forget my party on Saturday.
Pim : ..........24.......... See you then. Bye
Jane : Bye.

16. 1) Do you want to have one? 2) Would you like to join us?
3) Would you mind coming? 4) Do you want to come, please?

17. 1) Not usual. 2) Not at all. 3) For nothing. 4) Nothing special.
18. 1) I live quite far, so you should take a taxi.

2) It’s 15 minutes by bus, then walk for 10 minutes.
3) It’s near the gas station, and take the first turning at the right.
4) I’m on Soi 17, the third house from the corner, on your left.

19. 1) Can I take one? 2) How does that sound?
3) Is one available? 4) What do you plan?

20. 1) it’s not working 2) it’s my friend’s 3) I can’t find it 4) I often use it
21. 1) Excuse me. 2) That’s too bad. 3) You’re sorry. 4) It’s shameful.



22. 1) When did you go? 2) How long were you there?
3) How many weeks did you go. 4) Since when were you there?

23. 1) So you had. 2) So I hope. 3) I’m sure you did. 4) I agree with that.
24. 1) Yes, I do. 2) Yes, I will. 3) No, I won’t. 4) No, I don’t.

Ploy  : Oh, Mint, this is wonderful dinner. ..........25.......... .
Mint  : Really, Thank you very much.
Ploy  : ..........26..........?
Mint  : Uh, ..........27.......... . I’ll do them myself later. Would you like me to have a cup of coffee?
Ploy  : Thanks a lot. ..........28.......... Would you mind if I sit down here?
Mint  : ..........29.......... . Here, let me get you a cushion.
Ploy  : Thanks. Oh Mint, ..........30.......... .
Mint  : Actually, I’ve only just learned how.
Ploy  : Oh, I just remember. ..........31.......... .
Mint  : I’m sorry, ..........32.......... . Is it really important.
Ploy  : Certainly.

25. 1) This is the meal I had ever had in a long time
2) This is the meal I have had in a long time
3) This is the meal I had in a long time
4) This is the meal that with the dishes

26. 1) Can I give you a hand with the dishes 2) Can I offer my hand to you
3) Do you want my hand? 4) What about my hand

27. 1) no problem 2) don’t disturb 3) don’t worry 4) don’t bother
28. 1) I’d love some 2) No, it is not broken

3) Yes, please, it’s broken 4) Why not
29. 1) Why not 2) Why don’t you 3) Why not at all 4) I hope not
30. 1) I don’t realize you were such a good cook 2) I didn’t realize you were such a good cook

3) I don’t know you are such a good cook 4) Where did you learn to cook
31. 1) I wonder if I could possibly have used your telephone

2) I wonder if I could possibly use your telephone
3) I wonder you may use your telephone
4) I wonder if your phone is working

32. 1) but it’s out of order 2) moreover it’s out of order
3) though it’s out of order 4) or it’s out of order



33. Perhaps your memory is not quite so remarkable! But a good memory is essential for successful
study. .................... It is not difficult just follow these steps.
1) How can we remember better?
2) Do you have a good memory.
3) Do you agree with me?
4) If you can’t remember anything, you can’t pass your exam.

34. A certain man had a goose that laid a golden egg every day. Each day the man had another
golden egg, ..................... . He decided to cut up the goose and discover what magic there was
inside her.
1) so he sold his goose 2) but he was not satisfied
3) because the goose was a magician 4) and it became a new goose for him

35. Can you tell a dolphin from porpoise? There are two easy ways to distinguish between them.
One difference is that the dolphin has a smooth snout. .................... . Dolphins are usually larger.
1) And we can notice from its shape of mouth
2) The other is their size
3) Another is their body
4) Anyway, they are both alike

36. This unvaluable ceramic pot was made .................... .
1) in a few minutes
2) by a man who is learning to be a great potter
3) of plastic
4) but nobody had ever seen it

Choose the most appropriate answer for each blanks.

There are only ..........37.......... kinds of animals that habitually make war-men and ants. Even
among ants, war ..........38.......... mainly by the harvester ants, comprising only ..........39..........
species among the thousands known to science.

The harvester ants inhabit arid regions ..........40.......... little food is available ..........41.......... the
dry months. Accordingly, they collect seeds from various grasses and store them in special
underground ..........42.......... . The reserve supplies are the object of ant warfare. Inhabitants of
one nest set out intentionally ..........43.......... supplies of another group, they may employ quite
elaborate military tactics, and the battles generally result in heavy casualties. If the invaders
..........44.........., they remove the stores grain ..........45.......... grain to their own nest. Ant wars never
last as long as human wars ; ..........46.......... longest on record war fought for six and a half weeks.



37. 1) many 2) two 3) three 4) four
38. 1) is practiced 2) was practiced 3) practiced 4) is practicing
39. 1) a little 2) a few 3) any 4) many
40. 1) which 2) that 3) who 4) where
41. 1) while 2) since 3) for 4) during
42. 1) granaries 2) boundary 3) scenery 4) primary
43. 1) attack 2) protect 3) prevent 4) contact
44. 1) win 2) will win 3) won 4) had won
45. 1) with 2) to 3) and 4) by
46. 1) the 2) a 3) its 4) no words is needed

The bee is an/a ..........47.......... that lives in almost every part of the world except near in
..........48.......... North and South Poles. There are 10,000 ..........49.......... or kinds of bees, but only
honeybees make honey and wax that man can use. Bees are the only insects that produce food
..........50.......... by man. We use the wax from the nests of bees in making ..........51.......... products
as candles and lipsticks. We use their honey in cooking and ..........52.......... a sweet spread on
bread.

When bees ..........53.......... from flower to flower, they help ..........54.......... man and the
blossoms they visit. Many fruits and vegetables ..........55.......... our if bees did not help fertilize
flowers. Bees gather nectar and pollen ..........56.......... flowers. They make honey from the nectar
and use the honey and pollen as food.

47. 1) mammal 2) pest 3) reptile 4) insect
48. 1) a 2) the 3) part 4) no word is needed
49. 1) species 2) numbers 3) members 4) population
50. 1) eaten 2) eat 3) eating 4) ate
51. 1) same 2) such 3) any 4) many
52. 1) as well 2) alike 3) like 4) as
53. 1) fly 2) flying 3) will fly 4) flew
54. 1) both 2) either 3) not only 4) neither
55. 1) dead 2) die 3) would die 4) died
56. 1) from 2) of 3) in 4) by



Rajadamnern Avenue
Bangkok, Thailand
15 December 2003

Modern Furnishing Ltd.
125 Patipat Road
Bangkok
.........57.........
I .........58......... your advertisement in The Nation .........59......... November 20 and I .........60.........
grateful if you could send me the catalogue and .........61......... you mention, as I am thinking of
.........62.........
.........63.........
Tada Meekiat

57. 1) Dear Manager, 2) Dear Sir,
3) Dear sir; 4) To whom it may concern

58. 1) just saw 2) did see 3) have just seen 4) had already seen
59. 1) in 2) on 3) at 4) by
60. 1) should be 2) will be 3) must be 4) may be
61. 1) listing price 2) list price 3) price listing 4) price list
62. 1) having refurnished my office 2) to have my office refurnished

3) my office to be refurnished 4) having my office refurnished
63. 1) Loving always, 2) Respectfully always,

3) Yours faithfully, 4) Your sincerely,

Training Workshop in French Translation and Interpretation
X 400B French 4 units $105
Continuation of X400A. Translation of modern texts emphasizing current usage and structural
differences between English and French. Immediate summaries in English (or French) of
recording of various French (or English) texts on current issues.
Practice in written and spontaneous oral translation.
Fluency in French and English required.
Enrollment limited.
UCLA 146 Haines Hall
Tuesday, 7-10pm. January 8-March 18.
Josette Bryson, PhD.



64. How many weeks does the workshop last?
1) four 2) eight 3) eleven 4) eighteen

65. How many students may register for the workshop?
1) as many as want to 2) 146
3) 7-10 4) a limited number

66. In which subject will credit be given?
1) current issues 2) French 3) English 4) linguistics

67. How long does it take in a period?
1) 1 hours 2) 2 hours 3) 3 hours 4) 4  hours

.

Cultural Misunderstandings
Read these stories and find out how different things can be around the world. Add your own
experience!
I went to the United States last month. One day, I felt very sick. I went to a drugstore to buy
something. When I left, the salesclerk said, “Have a nice day.” Well, I thought, “Of course I’m not
going to have a nice dayI’m sick. What a strange thing to say.” In my country, we only say
“Have a nice day.” if it’s a friend’s birthday or something.
Kurt Meyer, Germany
I live in Queenstown, New Zealand. People come here from all over the world to ski. I go skiing
every weekend in winter, so I meet lots of interesting people. Recently, I met a guy called Xiao
Ping, from Beijing, China. He was a great skier. I’ll never forget one conversation. It went
something like this:
Me : You’re a great skier!
Xiao Ping : I’m not that good.
Me : No, really. You ski very well.
Xiao Ping : I fall down all the time. You’re probably a better skier than I am.
Me : But ...
Xiao Ping : I’m lucky, that’s all. I’m not a great skier.
Later, I found out that he was on the Chinese ski team at the last Winter Olympics! I couldn’t
believe it! He would not agree that he was a good skier. I guess people from China prefer to be
modest!
Nick Templeton, New Zealand



I went to Korea to see my friend Kim. He introduced me to his parents. That evening, we had
dinner. During the meal, I called Kim’s father by his first name. Suddenly, everyone stopped and
looked at me. They were very upset. I didn’t know it was rude to call someone older by their first
name.
Laura Fuentes, Mexico
My family lived in France for a year because of my dad’s job. I went to school there for a year. I
hated it! The students were so noisy. They shouted the answers. They spoke while the teachers
were speaking. They asked questions all the time. I felt that they weren’t very respectful. They
sometimes called teachers by their first name, too. I thought this was very rude. It was very
different from studying in Singapore.
Ruby Ong, Singapore

68. According to the website given above, these statements are true except .................... .
1) Korean often call someone by their first name
2) German will say “Have a nice day.” only on special occasion
3) It seems to be more polite to call someone by their last name in Singapore and Korea
4) Chinese people do not talk in a proud way about their skills

69. Why do many tourists visit New Zealand?
1) To meet interesting people.
2) Because it is the most beautiful country to visit in winter.
3) Because they love to ski.
4) To greet Xiao Ping, the great skier.

70. According to the website, students in Singapore .................... .
1) usually ask questions while the teacher is teaching
2) show their respect to the teacher by calling his or her first name
3) raise their hands up before they can say something to their teacher
4) be quiet and listen to their teacher

71. What is the best title for this website?
1) Difference culture in the same country. 2) Cross-cutter corner.
3) What is the culture? 4) European and Asian Culture.



Read the weather forecast and choose the correct answer for each item below.

At home ...
FORECAST for Metropolitan Bangkok until
tomorrow morning : Morning fog and cool,
northeasterly winds 10-25 kph ; minimum
temperature 23°C (73°F) maximum temperature
32°C (90°F).
     Today the sun rises at 6:42 a.m., sets at
6:02 p.m.; the moon rises at 8:03 a.m., sets at
8:03 p.m.; high tide at 10:24 a.m. and 6:28
p.m., low tide at 3:15 a.m. and 3.58 p.m.
     Yesterday's minimum temperature 21.2°C
(70.2°F) at 5:15 a.m., maximum temperature
32.4°C (90.3°F) at 2:30 p.m., average temperature
26.8°C (80.2°F), average humidity 71 per cent,
relative humidity at 7 p.m. -- per cent
(unavailable.)

CHIANG MAI
     Morning fog and cool ; minimum
temperature 18°C (64°F), maximum temperature
30°C (86°F).

KHON KAEN
     Morning light fog and cool ; minimum
temperature 20°C (68°F), maximum temperature
32°C (90°F).

   NAKHON RATCHASIMA
     Morning light fog and cool ; minimum
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temperature 20°C (68°F), maximum temperature
32°C (90°F).

PATTAYA
     Mainly fair, slight sea, occasionally
moderate off-shore ; minimum temperature
24°C (75°F), maximum  temperature 32°C
(90°F).

KOH SAMUI
     Partly cloudy with isolated showers or
thunder showers, slight to moderate sea ;
minimum temperature 25°C (77°F), maximum
temperature 30°C (86°F).

SONGKHLA
     Partly cloudy and isolated showers or
thunder showers, slight to moderate sea ;
minimum temperature 26°C (79°F), maximum
temperature 31°C (88°F).

PHUKET
     Mainly fair, smooth to slight sea ; minimum
temperature 25°C (77°F), maximum temperature
33°C (91°F).

72. If you are in Songkhla, what you shouldn’t do is .................... .
1) having a chat with your relatives on the porch
2) enjoying sunbathing with your friends
3) swimming in an indoor pool
4) having a party in a living room



73. According to the weather forecast, the province with the lowest temperature is ....................                        
and the one with the highest temperature is .................... .
1) Khon Kaen-Phuket 2) Bangkok-Chiang Mai
3) Songkhla-Nakhon Ratchasima 4) Chiang Mai-Phuket

74. What is the suitable activity to do if you are in Koh Samui?
1) riding bananaboat 2) sailing
3) eating seafood in the restaurant 4) sunbathing on the beach

THE WORK ABROAD DIRECTORY

JOBS ABROAD

Work on a cruise ship
Salary : $200 per week
Location : Pacific Ocean
Start date : June 1
End date : September 30
Minimum age : 18
Details
Are you healthy and hard-working?
Come and work for Star Line! We need
cooks, bar staff, and housekeepers on
our luxury cruise ships. We also need
nurses and hairdressers. You must be
flexible and prepared to work long
hours. Accommodation (shared with
five others) and all food provided.

Ski instructor wanted
Salary : $1,550 per month
Location : Japan
Start date : November 20
End date : May 10
Minimum age : 25
Details
A popular resort in Hokkaido, Japan
requires an experienced ski instructor.
Must be able to teach children as well as
adults. Health insurance, ski equipment,
and private apartment included. Good
salary for the right person. Should be
confident and friendly.



Hotel staff required
Salary : $300 per week
Location : Italy
Start date : May 1
End date : October 30
Minimum age : 21
Details
The Meridian Hotel is the top hotel on
the island of Sicily, Italy. The hotel is
looking for qualified and experienced
waiters. Must be able to speak
English, Spanish, and Italian. You
should be well-dressed and reliable.
Flights to and from Sicily, single room
in the hotel, plus all meals provided.

Be a volunteer in Africa
Salary : 
Location : Senegal, Africa
Start date : July 1
End date : July 21
Minimum age : 16
Details
World Aid is an international organization
that helps poor people in developing
countries. This is your chance to help
build a new hospital in Senegal.
Accommodation (shared), transportation
(including flight), food, and health
insurance are all included. Work with
other volunteers from around the world.
Help make the world a better place. (We
ask all volunteers to pay $1,200 towards
the costs of flights, food, and
accommodation.)

75. How much do you have to pay per week to be a volunteer in Africa?
1) $300 2) $1,200 3) $400 4) nothing

76. How many people share the same accommodation on the cruise ship?
1) four 2) five 3) six 4) one

77. Which job does not include food?
1) Work on a cruise ship 2) Ski instructor wanted
3) Hotel staff required 4) Be a volunteer in Africa

78. In which country can you help build a hospital?
1) Italy 2) Switzerland 3) Senegal 4) the U.S.A.

79. How many languages must you speak to be a waiter at the Meridian Hotel?
1) one 2) three 3) four 4) two

80. You could be paid in every job advertised except being .................... .
1) cruise ship staff 2) a Ski instructor
3) a hotel staff 4) a volunteer in Africa



81. Linda can get on well with children and she will be available after the end of October. The job
that most suitable for her is .................... .
1) a hotel staff 2) a volunteer in Africa
3) a cruise ship 4) a ski instructor

Dreams
Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That cannot fly.

5 Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.
Langston Hughes

82. “barren” means .................... .
1) no crops 2) full of crops 3) green 4) dry

83. A broken-winged bird is compared to .................... .
1) a dreamful person 2) a dreamless person
3) a bird that can not fly 4) a barren field

A hoax is a kind of trick. A hoaxer is a person who makes other people believe
something, even though it is not true. Many hoaxes succeed because people want to believe
what they are told. For example, in the 1930s, a French businessman was offered the chance
to buy the Eiffel Tower. He did not ask why one of the most famous landmarks in the world

5 was for sale. He wanted to believe that this great opportunity was real, so he did. He only
realized that he had been tricked when the salesman, a famous hoaxer named Victor Lustig,
disappeared with his money.

Many hoaxes involve forgeries–books, plays, or paintings which look like the work of
famous people but have in fact been created by clever imitators. Over the years, millions of

10 dollars have been spent on forgeries like The Hitler Diaries, plays by “Shakespeare”, and
thousands of paintings said to be by famous artists.

One of the most famous forgers of all time was the British artist Tom Keating. When he
first started painting, Keating soon became very angry with the way young artists were
treated by art dealers and critics. He felt that only old, long-dead masters such as Rembrandt,



15 Renoir, and Goya were given any respect. Keating decided to take revenge by tricking the art
world, so over the course of 20 years, he produced around 2,500 forgeries. They were bought
by museums, galleries, and art collectors all over the world. People were furious when they
found out that the “masterpieces” they had paid for were simply worthless copies, but
Keating just laughed. He thought that they deserved all they got.

20 In the end, Keating’s forgeries turned out not to be so worthless after all. After his death
in 1984, many of his paintings were sold. By then, he was famous as a forger, and people
were very interested in his work. Several of his paintings sold for thousands of pounds. That
would have made Tom Keating laugh even more.

84. The main idea of this passage is .................... .
1) it is against the law to forge a painting
2) forgeries are worth a lot of money
3) some people make money by tricking other people
4) a hoaxer will soon become a famous person

85. Which statement is true?
1) Eiffel Towel was really sold.
2) A businessman was cheated by Victor Lustig.
2) Victor Lustig bought Eiffel Tower.
3) The one who bought Eiffel had inspected everything carefully before he bought it.

86. The word “forgeries” (line 8) means .................... .
1) an illegal copy of something 2) a copy of something made by the owner
3) a work of a famous people 4) The Hitler Diaries

87. “he” (line 16) refers to .................... .
1) Rembrandt 2) Renoir 3) Goya 4) Keating

88. When did the victims find out that they were tricked?
1) The agent had flown away with their money.
2) A year after that.
3) Someone told them.
4) They got back their money.

89. When Keating realized that people he had tricked were furious, he .................... .
1) was amused 2) was sorry 3) feel guilty 4) feel nothing

90. The best word to be replaced by “furious” (line 17) is .................... .
1) delighted 2) amazed 3) extremely angry 4) surprised



91. According to the last paragraph, we can conclude that .................... .
1) his forgeries were all worthless
2) people still thought that his forgeries were real
3) all of his forgeries were sold
4) after Keating’s death, some of his forgeries became valuable

92. “That would have made Tom Keating laugh even more” we can infer that .................... .
1) Keating became a great joker
2) if he had known what happened after his death, he would have been more cheerful
3) everyone made him laugh
4) he was a funny man until he died

93. What is the best title for this passage?
1) Sellings The Eiffel Tower. 2) Hoaxers and Hoaxes.
3) Learning to Paint. 4) How to make forgeries.

“An apple a day keeps the doctor away!” But what about a carrot or a strawberry? For
years doctors and dieticians have told us to eat more fruits and vegetables. Now they think
fruits and vegetables may even prevent disease. Eating foods like grapes, corn, and spinach
may keep us from getting sick.

5 How many fruits and vegetables should we eat? Experts say five to nine servings each
day will keep us healthy. This may sound like a lot. Some people in the United States eat
only one serving a day. But people from Asian and Mediterranean countries eat many
servings of fruits and vegetables. In these countries, fewer people get cancer or heart disease
than in the United States.

10 Here are some of the things doctors and dieticians have learned about fruits and
vegetables :
• Eating a diet full of all kinds of fruits and vegetables may cut our chances of getting lung
and colon cancer by 30-40%. It may also cut our chances of getting stomach cancer by 60%.
• Women who eat lots of brightly colored vegetables like carrots, spinach, tomatoes, and

15 corn may cut their chances of getting breast cancer by 30-70%. Brightly colored fruits and
vegetables have certain chemicals that fight diseases. Brighter colors mean more of these
good chemicals.
• Spinach and yellow corn may prevent heart disease.

 • Cranberry juice may prevent bladder infections. Women who take cranberry capsules get
20 40% fewer bladder infections.



• Grapes help fight allergies, heart attacks, and strokes.
• Soybeans may prevent osteoporosis, a disease of the bones. They may also prevent breast
cancer. Eating only one serving of soybeans a week may cut the chances of getting breast
cancer by 15%.

25 • Garlic may keep us healthy and may prevent colds, flu, and even cancer.
How can we remember which fruits and vegetables to eat? One dietician say, “Eat a colorful
diet to stay healthy. Every day eat something orange like a mango, something yellow like a
peach, something green like broccoli, and something red like tomatoes.” If we follow this
advice, we may be able to stay healthy and live longer.
1 serving = 1/2 banana, 1 small apple, or 1/2 cup peas

94. “This” (line 6) means .................... .
1) eating an apple a day
2) eating five to nine fruit and vegetables a day
3) how to make us heathy
4) eat only one fruit a day

95. According to the passage, more people in America get cancer or heart disease because
.................... .
1) they eat less fruit and vegetable
2) they eat many sevings of fruits and vegetables
3) they smoke more
4) they lack of fruits

96. Eating a lot of fruit and vegetable could prevent you from .................... .
1) colon cancer 2) lung cancer 3) stomach cancer 4) all above

97. If you want to prevent yourself from breast cancer, you should eat more .................... .
1) grapes and spinach. 2) garlic and grapes
3) corn and grapes 4) soybeans and carrots

98. To prevent heart disease we should eat more .................... .
1) tomato and cranberry juice 2) spinach and grapes
3) carrots and corn 4) tomato and spinach

99. The best title for this passage is .................... .
1) Fruit and Vegetable
2) Useful of fruits and vegetables for your health
3) Colorful fruit and vegetables
4) How to eat fruits and vegetable



100. According to this passage, we can infer that .................... .
1) to be healthy, we should eat colorful fruit and vegetables everyday
2) you should be careful about your eating habbit
3) only mango, peach, broccoli and tomatoes can make you have healthy life
4) follow everything the doctor advice, you will live longer

เฉลย
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นานาสาระในคาบที่ 3

1. การทํ าขอสอบประเภทบทสนทนา (Conversation & Expression)
1.1 ศัพทและสํ านวนท่ีควรรู
1.2 เทคนิคการทํ าขอสอบบทสนทนา
1.3 แบบทดสอบ

2. การทํ าขอสอบประเภทความเขาใจในการอาน (Reading Comprehension)
2.1 ศัพทท่ีควรรู
2.2 เทคนิคการเดาความหมายศัพท
2.3 เทคนิคการทํ าขอสอบความเขาใจในการอาน
2.4 แบบทดสอบ

3. การทํ าขอสอบประเภทเติมคํ า (ขอความ) ลงในชองวาง (Blank-filling test or Cloze test)
3.1 ไวยากรณท่ีควรรู
3.2 เทคนิคการทํ าขอสอบเติมคํ า (ขอความ)
3.3 แบบทดสอบ



1. การทํ าขอสอบบทสนทนา

1.1 ศัพทและสํ านวนที่ควรรู
Expressions in Conversation

Pros & Cons สนับสนุน & ขัดแยง
Do’s & Don’ts ทํ า & ไมทํ า
How come? ทํ าไม (why)
on occasion, now and then, from time to time, off and on บางครั้ง (sometimes)
That's it
Bingo  นั่นใชเลย 

That’s all ท้ังหมดท่ีกลาวมา
It depends ขึ้นอยูกับ…
Depend on you ขึ้นอยูกับคุณ
Here it is เจอแลว นี่ไง
Here you are ใหของคนอื่น
Cool เจง, ดี, เกง
hot ท่ีนิยม, เซ็กซ่ี
So far so good ยังอยูดี

  
Mind your own business
It's not your business ไมใชธุระของคุณ อยายุง

What a pity!
What a shame!  นาเสียดายจัง (เห็นใจ)

Shame on you นาละอาย (ตํ าหนิ)
Have a good time ขอใหสนุก
Attention please โปรดทราบ
By all means ไดแนนอน
All the best ขอใหโชคดี
It deserves สมควรแลว
I haven’t seen you for ages ไมพบคุณนานมากแลว
proverbs สุภาษิต
mottos คติพจน
sayings คํ าพูด
One rotten apple spoiles the whole barrel. ปลาตายตัวเดียวเหม็นไปทั้งของ



Trying to find out a needle in a haystack. งมเข็มในมหาสมุทร
It’s not the end of the world อยาหมดหวัง
It’s raining cats and dogs ฝนตกหนัก
I’m breathing down your neck ฉันเฝาดูคุณอยางใกลชิด
It’s out of the world เย่ียมมาก ไมมีใครทํ าไดมากอน
Make hay while the sun shines นํ้ าขึ้นใหรีบตัก
You’re pulling my leg คุณลอฉันเลน (kidding me)

คํ าพูดทักทายและการตอบรับคํ าทักทาย

GREETINGS (การทักทาย) RESPONSES (การตอบรับ)
Good morning. Good morning.
Good afternoon. Good afternoon.
Good evening. Good evening.
Hello, Robert. Hello, Kat
How are you? Fine, thanks. And you?
Hi, Bob. Hi, Kat.
How’ve you been? Pretty good.
What’s happening? Not much.
What’s new? Nothing.
How are you doing? OK.
How are you doing? Not bad.
Long time, no see. Yeah!

การพูดลาและการตอบรับคํ าลา

CLOSINGS (การลาจากกัน) RESPONSES (การตอบรับ)
Until the next time … Good-bye.
Good night, Chris. Good night, Tom.
Good-bye, Lily. Good-bye, Jo.
Have a nice (weekend). You, too
Talk to you later. Bye. Take it easy.
See you later. So long. Take care.



การแนะนํ าใหรูจักกัน

INTRODUCER RESPONSE A RESPONSE B
I’d like to introduce Tony Carton How do you do? How do you do?
I’d like to introduce Tony Carton Glad to meet you. The pleasure is mine.
I’d like you to meet Tony Carton Nice to meet you. Nice to meet you.
I’d like to introduce Tony Carton Pleased to meet you.
I’d like you to meet Tony Carton Nice to meet you. I’ve heard so much about you.
This is Tony Carton Hi. Hi.

การแนะนํ าตนเอง

SELF RESPONSES
Hello, I’m Michael Long. How do you do? I’m Alizabeth Beckilan.
Hello. My name is Michael Long. Pleased to meet you. I’m Alizabeth Beckilan.
I don’t think we’ve met. I’m Michael Long. Nice to meet you. I’m Alizabeth Beckilan.
Hi. I’m Long. What’s your name? Hi. I’m Alizabeth but everyone calls me Liza.

การขอบคุณและการตอบรับคํ าขอบคุณ

EXPRESSING THANKS RESPONSES
I’m very grateful for… You’re very welcome.
I’m very grateful for… You’re quite welcome.
I’m so grateful for… You’re entirely welcome.
Thank you very much for… Don’t mention it.
Thank you so much for… You’re welcome.
Thank you for… It was my pleasure.
That was nice of you. Thank you. Don’t mention it.
That was nice of you. You’re welcome.
Thank you. But you really shouldn’t have. Well, I just wanted to show my appreciation for…
They’re beautiful! But you didn’t need to But I wanted to.
(give me anything).
Thanks a lot for… You’re welcome.
I really appreciate (the invitation). Sure.
Thanks! It was nothing. What are friends for!
Thanks a million! Don’t worry about it.
Thanks a million! Forget it.



การพูดขอบคุณ แมวางานที่ทํ าจะไมสํ าเร็จ

EXPRESSING THANKS FOR A FAILED ATTEMPT RESPONSES
Thank you for trying. I’m sorry it didn’t work out.
I appreciate your help, anyway. Perhaps you’ll have better luck next time.
Thank you very much for your efforts.
Thanks, anyway. Sorry it didn’t work out.
Thanks a lot for trying, at least. Sure. Too bad it didn’t work.

การขอโทษและการตอบรับคํ าขอโทษ

APOLOGIES (การขอโทษ) RESPONSES (การตอบรับคํ าขอโทษ)
Forgive me. I’m terribly sorry about… That’s quite all right.
Forgive me. I’m terribly sorry about… I understand completely.
Please accept my apologies for… You really don’t have anything to apologize for.
Please excuse (my dog). You don’t need to apologize.
I would like to apologize for… I wouldn’t worry about it if I were you.
I apologize for… Oh that’s all right. It can happen to anyone.
I apologize for… It’s not your fault.
I apologize for… Oh, well, that’s life.
I’m sorry. I didn’t mean to… Don’t worry about it.
I’m sorry. I didn’t mean to… It’s OK.
I’m sorry. I didn’t mean to… That’s OK.
Oh no! Did I do that? I’m sorry. It’s OK.
Oh! Sorry! No problem.
Sorry about that. Forget it.

สํ านวนที่ใชในการเชิญ

MAKING AN INVITATION ACCEPTING (ตอบรับ) REFUSING (ตอบปฏิเสธ)
Are you free tomorrow? Thank. I’d love to. Sorry. I’ve already made
Would you like to… plans for tomorrow.
How about dinner? Sounds great.
How about coffee? OK.
Let’s go to our place for a beer. All right.



ตามธรรมเนียมของชาวตะวันตกบางประเทศ มักจะนํ าอาหารไปรวมงานกับเจาของบานดวย จึงมักจะถามวาจะนํ าอาหาร
อะไรไปรวมดวย

OFFERING TO BRING SOMETHING RESPONSE
I wonder if I might be able to bring something? It’s enough just to have you come.
Let me bring something, won’t you? Oh, you don’t need to.
Is there anything I could bring?
What shall I bring? Just bring yourself.
Can I bring the wine? Well, thank, if you’d like to.
What should I bring? Well, John’s bringing salad, so why don’t you

bring dessert?

สํ านวนที่ใชในการนัดหมาย

APPOINTMENTS RESPONSES
I wonder if I could make an appointment to
see + Name I’m sorry. 

He's quite busy.
He won't be in until + time
She has a conference until ... + time

I’d like to make an appointment with + Name Yes, she is free now.
You’re lucky. She doesn’t have any appointment
today.



สํ านวนภาษาที่ใชในการชม (Compliment) และตอบรับคํ าชม (Response)

COMPLIMENTS RESPONSES
RETURNING COMPLIMENT

(OPTIONAL)
I would like to compliment
you on… + noun.

Thank you, it’s nice of you to
say so.

(You inspired me.)

I think your (hair) is very
nice.

Thank you, but it really isn’t
anything special.

It’s nice to hear that from someone
with your experience.

I just love your… + noun. Thank you. Yours is even
nicer.

The (chicken) is delicious. I’m glad you like it.
I really like your…! + noun. Thank you. Yours is nice, too.
This (cheese) is super.
That’s not a bad (bike)
you’ve got.
That’s neat.
That’s nice.
That’s not bad. Thanks.
Terrific
Pretty good.
OK!
All right.

การแสดงความเสียใจและเห็นใจ

REGRETS AND SYMPATHY RESPONSES
How unfortunate! Thank you. (I appreciate it.)
How awful! That’s very kind of you.
That’s too bad., I’m sorry to hear that.
I sympathise with you.



สํ านวนการขอขอมูล (ถามทาง)

FACE – TO – FACE
Excuse me. Could you (please) tell me the way to …?
Pardon me. Could you please tell me how to get to …?
Could you tell me where (the nearest restroom) is? (Note the inverted word order.)
Can you tell me where (the library) is?
(Excuse me.) How do I get to …?
Is this the way to …?
Do you know where (the post office) is?
ขอควรจํ า :  ตามปกติเมื่อเราไดขอมูลจากการซักถามเขาแลว เรามักจะกลาวคํ าขอบคุณ “Thank you” และฝายท่ีให
              ขอมูลแกเราจะพูดตอบวา “You’re welcome.”

สํ านวนที่ควรรูเก่ียวกับการเรียกความสนใจ

GETTING SOMEONE’S ATTENTION RESPONSES
Pardon me, Dr. Clifford. Yes? What can I do for you?
Excuse me, Bill.
Oh, Miss? Yes? (Can I help you?)
Sir?
Hey, Beth. Yeah?

การขอขัดจังหวะขณะที่ผูอื่นกํ าลังพูด

INTERRUPTING A CONVERSATION RESPONSES
Pardon me, but… How can I help?
I’m sorry to interrupt you, but… It’s all right. What can I do for you?
I hate to interrupt, but…
I’m sorry, but… It’s OK.
Excuse me, but…
Oh, were you in the middle of something? No. It’s all right.
Am I interrupting?
INTERRUPTING AN OVERHEARD CONVERSATION RESPONSES

Excuse me, but… Oh. Thanks.
I’d like to say something, if you don’t mind. Go ahead.
It’s none of my business, but…
Do you mind if I say something? Sure.
Excuse me, but…



1.2  เทคนิคการทํ าขอสอบบทสนทนา (3 ส)

การทําขอสอบบทสนทนา

สํารวจเนื้อหา
โดยอานโจทยหรือบทสนทนาคราวๆ

สรุป
โดยสรุปวา ใครคุยกับใคร, เร่ืองอะไร, อยางไร,
เพ่ืออะไร และแบบทางการหรอืไมเปนทางการ

สรรหาคําตอบ
โดยพิจารณาเลือกคําตอบท่ีมีความหมายสัมพันธ
ตอเน่ืองกับขอความแวดลอม (ขางหนาและขางหลัง)

แบบทดสอบ

Directions :  Choose the most appropriate answer.
 1. Tom spends the weekend with friends at their house in the country. When he leaves, he says

to his host, “....................”
1) I admire your hostess. 2) Thank you for having me.
3) You are too kind to take me. 4) You make me feel so good.

 2. At a wedding reception, the uncle of the bride stands up and says, “....................”
1) I’d like to give a talk to the bride and groom.
2) Please join me in wishing the newlyweds a happy life together.
3) Let’s join the bride and groom while they are having a drink.
4) Please stand and have some toast with them.

 3. Jane is having trouble opening a classroom door so her friend says, “....................”
1) Leave it open. 2) Knock on it hard.
3) Put your hands on it. 4) Give it a good push.



 4. A customer in a fast food shop orders a hamburger and French fries. The man behind the counter
asks him, “....................”
1) Would you like anything to drink with that?
2) Is that all you’re going to order?
3) Are you thinking of going out?
4) Would you like to suggest something else?

 5. You’ve been invited to a party, but unfortunately you can’t go. When you tell the host, he says,
“....................”
1) Fine with me. 2) We’ll miss you. 3) See you later. 4) Pity me.

 6. You can’t hear the news on the radio so you say to your American friend, “....................”
1) Could you pick it up, please? 2) How about switching it on?
3) Would you mind turning it up? 4) Can you please put it on?

 7. Sally is always complaining because her boyfriend doesn’t have enough money to buy a car.      
One day he says to her angrily, “....................”
1) You’re driving me crazy. 2) How am I supposed to think?
3) Don’t be so serious. 4) How can I do that to you?

 8. You ask to speak to your boss on the phone. You say, “....................”
1) I’d like Mr. Baxter to speak to me. 2) I intend to talk to Mr. Baxter.
3) Can you direct me to Mr. Baxter 4) Could you put me through to Mr. Baxter?

 9. Your friend did not get a scholarship to study abroad. You try to cheer him up by saying,
“....................”
1) You can’t teach an old dog new tricks. 2) Birds of a feather flock together.
3) Every cloud has a silver lining. 4) Strike while the iron’s hot.

10. You meet a friend who has just had her car stolen. You say, “....................”
1) Very disappointed in you. 2) Never more excited for you.
3) Really sorry to hear the news. 4) Can’t stand such a loss.

11. Bill and Anne have been to a pop concert to listen to their favorite band. On their way home,
Anne says disappointedly, “....................”
1) They are not as good as they used to be.
2) They are less good than they ever were.
3) They were much worse during the last month.
4) They always play such brilliant music.

12. Just after an important examination, Alan asks James, “....................”
1) What did you do? 2) Can you find it OK?
3) Did you do it? 4) How did you do?



13. Myra has been unable to study because of the loud hammering coming from the room next to
hers. She phones the apartment manager and says, “....................”, but could you do something
about the noise?”
1) I’m sorry to bother you 2) There’s something going on
3) Excuse me for saying this 4) Please accept my apologies

14. In an examination room, a student’s mobile phone starts to ring. The teacher says, “....................”
1) Turn that off. 2) Let it out. 3) Who’s calling? 4) What happens?

15. You want your friend who is going abroad to telephone you. You say, “....................”
1) Don’t forget to email me. 2) Give me a ring as soon as you can.
3) Drop me a line once in a while. 4) Please drop by if you have time.

16. Rose is going to board the ship “Star of Siam”. Her friend says. “....................”
1) Have a good flight. 2) Enjoy your cruise.
3) Have a nice ride. 4) Happy landing.

17. You are surprised when your friend says it is already 10 o’clock. You ask, “....................”
1) Do you have the time? 2) Did I ask you for more time?
3) Could you tell me what time it is? 4) Are you sure that’s the right time?

18. You knock your friend’s sunglasses off the desk and one lens breaks. You say, “....................”
1) So sorry. I didn’t mean to be so careless. 2) Too bad. I didn’t try to break it.
3) Please forget it. I hope you don’t mind. 4) Never mind. You can get a new one.

Chatting :  Simon and Harold are worried about George.
Simon : Say, Harold, I ran ..........19.......... George the other day. He didn’t look too well.
Harold : Yeah, he’s been feeling a bit down lately.
Simon : Same old trouble? Gambling? It always was one of his bad habits.
Harold : No, he’s ..........20.......... .
Simon : Well, ..........21.......... at the office?
Harold : That’s the problem. He’s not getting on well with his boss. They argue all the time.
Simon : ..........22.......... because the boss is just as stubborn as George. Tell him not to

..........23.......... . I’m sure things will improve.
Harold : I hope so! I’m getting tired of listening to his complaint.
Simon : ..........24.......... up, Harold. Remember every cloud has a silver lining.
Harold : Thanks for the advice.
19. 1) over 2) across 3) into 4) towards
20. 1) taken it on 2) given it up 3) put it away 4) brought it off
21. 1) when was he 2) how is it 3) what were there 4) who are they



22. 1) Understandable 2) Unusual 3) Impossible 4) Incredible
23. 1) keep so quiet about it 2) work himself to death

3) let things upset him 4) be so easy going
24. 1) Speak 2) Take 3) Cheer 4) Give

Discussing :  Three friends are concerned about the effects of development.
Somsak : Everyone is saying Thailand has made a lot of progress over the past five years.
Yuki : ..........25.......... . Many people are richer and have more money to spend.
Yupa : But these are people living in ..........26.......... . How about our farmers and upcountry

folk? Aren’t they as poor as they ..........27..........?
Yuki : Well, their earnings are higher too, ..........28.......... if they have other sources of income

during the off-farming season.
Yupa : They certainly aren’t earning as much as city people. They ..........29.......... between the

rich and the poor is now much bigger than in the past.
Somsak : But, on average, the income has risen.
Yuki : ..........30.......... . And everyone now lives a better life.
Yupa : I doubt it. What do you think of the environment? The traffic problems in the cities,

the destruction of our forests and, on top of that, pollution  …
Yuki : ..........31.........., shouldn’t we be a bit more optimistic and try to look on the brighter

side of things?
25. 1) I think there’s some truth in it 2) There seems no possibility of that

3) That is only what they say 4) You may not believe what you hear
26. 1) business 2) the cities 3) the past 4) private
27. 1) were never before 2) will rarely be

3) have ever been 4) were sometimes being
28. 1) only 2) as 3) even 4) especially
29. 1) gap 2) space 3) interval 4) area
30. 1) Don’t be mistaken 2) That’s all right

3) Don’t be too sure 4) That’s a fact
31. 1) Come on 2) Take over 3) Make up 4) Go down



Describing :  Cathy and Somporn are talking about a comic book.
Cathy : Are you studying hard for the exams?
Somporn : Not really. I’m reading a book in the “Amazing” series, ..........32.......... .
Cathy : Which one?
Somporn : “Inventions and Concoctions.”
Cathy : Have you found any amazing things in it?
Somporn : ..........33.......... . I can’t remember them all. but the one that struck me is about edible

cookery.
Cathy : ..........34..........! You mean that someone has designed plates, forks and spoons … that

can be eaten.
Somporn : Yes, ..........35.......... . They are made from compressed rice. We can eat them after the

meal instead of washing them in the usual way … or, for that ..........36.........., they can
be eaten instead of the meal. The book also says that the tableware can ..........37.......... 
be used as animal feed.

Cathy : That’s really amazing.
Somporn : Yes, it’s a wonderful invention.
Cathy : I ..........38.......... my mother would get some from the supermarket. Then I wouldn’t

have to wash the dishes everyday and the table would be easy to ..........39..........
32. 1) therefore 2) moreover 3) instead 4) besides
33. 1) Certainly 2) Mostly 3) Finally 4) Willingly
34. 1) How credible 2) That’s a pity 3) You’re funny 4) What a strange idea
35. 1) I mean 2) that’s right 3) so you said 4) they’re quite done
36. 1) reason 2) matter 3) instance 4) situation
37. 1) even 2) only 3) rather 4) ever
38. 1) hope 2) expect 3) wish 4) doubt
39. 1) keep 2) clear 3) finish 4) collect



Inviting :  Wirat wants Jane to go to the concert with him.
Wirat : Have you heard about the Bird Bird Concert next Sunday? ..........40..........
Jane : Sunday, April 12?
Wirat : Yes. If not, let’s go.
Jane : ..........41.......... . But I’m afraid, I won’t be able to. I have to attend a meeting. Why not the

weekend after next? It’s still on then, isn’t it?
Wirat : Yes, I think so. A week from Sunday, then? Shall I get the tickets? There are two

performances : matinee and evening. ..........42..........?
Jane : Matinee. How much are the tickets?
Wirat : 200,500 and 800 baht. ..........43..........?
Jane : I haven’t got much cash this week and I don’t get my allowance until the first week of the

month.
Wirat : I’ll get the 200 baht tickets. You can give me the money anytime.
Jane : All right. I’ll pay you back next week. ..........44.........., where will the concert be held?
Wirat : At the Cultural Center on Ratchadapisek Road.
40. 1) It’s a pity you’re too busy today.

2) I was wondering if you were doing anything.
3) Don’t you want to do anything interesting?
4) Why don’t we go to the concert together?

41. 1) I’d love to 2) You’ll be lucky 3) As agreed 4) When possible
42. 1) What’s the time 2) When is the start

3) Which do you prefer 4) How do you like it
43. 1) How much do you earn 2) When shall we spend

3) Where can we buy 4) what do you want to pay
44. 1) In addition 2) As a result 3) By the way 4) For once

เฉลย

 1. 2)  2. 2)  3. 4)  4. 1)  5. 2)  6. 3)  7. 1)  8. 4)  9. 3) 10. 3)
11. 1) 12. 4) 13. 1) 14. 1) 15. 2) 16. 2) 17. 4) 18. 1) 19. 3) 20. 2)
21. 2) 22. 1) 23. 3) 24. 3) 25. 1) 26. 2) 27. 3) 28. 4) 29. 1) 30. 4)
31. 1) 32. 3) 33. 1) 34. 4) 35. 2) 36. 2) 37. 1) 38. 3) 39. 2) 40. 2)
41. 1) 42. 3) 43. 4) 44. 3)



2. การทํ าขอสอบประเภทความเขาใจในการอาน

2.1 ศัพทที่ควรรู
VOCABULARIES

conserve อนุรักษ
preserve เก็บรักษา
reserve จอง
interfere, interrupt, intervene  รบกวน, ขัดจังหวะ
respire หายใจ
inspire ดลใจ
aspire ตองการ
convenient สะดวก
comfortable สบาย
enormous, gigantic, immense, tremendous    ใหญ
event, incident เหตุการณ
realize, percept, aware     ตระหนักรู
common, regular, ordinary    ปกติ, ธรรมดา
cure, treat, remedy, heal    รักษา
destroy, destruct, damage    ทํ าลาย, เสียหาย
contribute ชวยเหลือ
distribute กระจาย, แจก
ponder, consider พิจารณา
decide, determine ตัดสินใจ
approve, agree เห็นชอบ
sudden, instant, abrupt, immediate    ทันทีทันใด
refuse, reject, deny, turn down    ปฏิเสธ
accept, admit ยอมรับ
forbid, prohibit หาม
allow, permit อนุญาต
leave, desert, discard, abandon    ละท้ิง
rule, discipline กฎ
complain บน
explain อธิบาย
describe บรรยาย



discuss อภิปราย
argue, dispute โตแยง
gloom, distress, depress    โศกเศรา
doubt, wonder, suspect    สงสัย
peril, danger, hazard    อันตราย
eager, enthuse กระตือรือรน
habit นิสัย
habitat ท่ีอยูสัตว
dwelling, residence    ท่ีอยูคน
border, territory    ขอบเขต, เขตแดน
elect, select เลือก
build, erect, construct    สราง
eliminate, get rid of, eradicate    กํ าจัด
hope, expect, anticipate     หวัง
despair, disappoint    หมดหวัง
all, whole, entire, total     ท้ังหมด
focus, emphasis, concentrate    รวม, เนน
bid, cite, mention พูด
hire, employ จาง
emigrate, imigrate อพยพ
endure, tolerate อดทน
exclude ไมรวม
include รวมอยูดวย
abroad, overseas, foreign    ตางประเทศ
exit ทางออก
exist มีอยู
extinct สูญพันธุ
exhaust เหนื่อย
erupt, explode, burst    ระเบิด
equipment, instrument     เครื่องมือ
manager, administrator, executive     ผูจัดการ, ผูบริหาร
improve, develop พัฒนา
object, obstruct, contradict     คัดคาน
approve, agree เห็นดวย
power, energy, force    พลัง, อํ านาจ
firm, company บริษัท



factory, plant โรงงาน
agriculture เกษตร
industry อุตสาหกรรม
give up, quit เลิก
give in, surrender ยอมแพ
cancel, call off ยกเลิก
postpone, put off เล่ือนเวลา
ignore, neglect ละเลย
advise, suggest, recommend    แนะนํ า
important, significant    สํ าคัญ
necessary จํ าเปน
initate เริ่ม
imitate เลียนแบบ
enough, adequate, sufficient    เพียงพอ
proper, suitable, appropriate    เหมาะสม
increase เพ่ิมขึ้น
decrease ลดลง
instead, replace แทนท่ี
counsil สภา
institute สถาบัน
society, association    สมาคม
organization องคการ
request ขอ
require กํ าหนด
inquire ถาม
launch เริ่ม, ปลอยออกไป
approach    เขาใกล
judge ตัดสิน, ผูพิพากษา
justice, fair (ความ) ยุติธรรม
verdict คํ าตัดสิน
jury (jurors) คณะลูกขุน
court ศาล
witness พยาน
evidence หลักฐาน
locate, situate ต้ังอยู
lucky, fortunate โชคดี



contain บรรจุ
maintain บํ ารุงรักษา
sustain คงอยูย่ังยืน
moral ศีลธรรม
morale ขวัญกํ าลังใจ
look ดู
watch เฝาดู
stare จอง
observe สังเกต
glance ชํ าเลือง
clear, obvious, vivid    ชัดเจน
chance, occasion, opportunity    โอกาส
happen, occur, take place    เกิดขึ้น
problem, ordeal, trouble    ปญหา
beat, win, overcome, conquer    ชนะ
perform, act, show    แสดง
temporary    ชั่วคราว
permanent ถาวร
contemporary รวมสมัยเดียวกัน
modern, up to date    ทันสมัย
old fashion, out of date    ลาสมัย
fix, repair, mend     ซอม
solve, cope    แกปญหา
delight, pleased, satisfy    พอใจ
protect คุมครอง
prevent ปองกัน
process, procedure    กระบวนการ
project, plan, scheme    แผน
property, treasure ทรัพยสิน
give, provide, allocate     จัดให
profit, benefit    รับผลประโยชน
connect, link     เชื่อมตอ
contract, deal ขอตกลง, สัญญา
attract ดึงดูดใจ
attack โจมตี
impress, appreciate     ประทับใจ



persuade, convince     ชักจูง
strict, limit เขมงวด, จํ ากัด
scare, frightful, terrified กลัว
separate, divide แบงแยก
alter, vary, convert     เปล่ียนแปลง
search, look for, find out    คนหา
research วิจัย
demand ตองการ (อุปสงค)
supply ตอบสนองความตองการ (อุปทาน)
reply, answer, respond     ตอบ 
response ตอบสนอง
responsible, responsibility    รับผิดชอบ
delegate, representative     ตัวแทน
increase, raise    เพ่ิมขึ้น
decrease, reduce ลดลง
hardly, rarely, scarely    หายาก
sauce นํ้ าจิ้ม
(re) source แหลงขอมูล (ทรัพยากร)
moderate, average ปานกลาง, เฉล่ีย
hide, cover, conceal    ปกปด
reveal, discover     เปดเผย
travel, trip, journey เดินทาง
reward, award, prize     รางวัล
analysis วิเคราะห ( )

synthesis สังเคราะห ( )
diagnosis วินิจฉัยโรค
contest, compete     แขงขัน
temper, mood, emotion    อารมณ
try, attempt พยายาม
quite, rather คอนขาง
approximately โดยประมาณ
influence มีอิทธิพล
invest ลงทุน
investigate สืบสวนสอบสวน
fact, real, actual จริง



fake, fraud หลอก, ปลอม
accuracy    ถูก
wrong, false ผิด
purpose, aim จุดประสงค
target, goal เปาหมาย
transit, transport ขนสง
punctual ตรงเวลา
puncture เจาะรู
recall, remember, memorize    จํ าได
get, receive ไดรับ
various, variety หลากหลาย
typical, routine ทํ าเปนปกติ
achieve, accomplish, carry out    ทํ าใหสํ าเร็จ
release ปลอย
relieve, alleviate ผอนคลาย, บรรเทาลง
speed, accelerate เรงใหเร็ว
assess, evaluate ประเมินคา
surprise, astonish  ประหลาดใจ
savage, violent, severe    รุนแรง
avoid, escape หลบหลีก
stimulate, urge    กระตุน
myth, legend เรื่องเลา
mystery (ious) เรื่องลึกลับ
garbage, rubbish, junk ขยะ
willing เต็มใจ
reluctant ไมเต็มใจ
audience, spectator    ผูดู, ผูชม
reason เหตุผล
cause เปนเหตุให
result ผลท่ีเกิดขึ้น
current กระแสนํ้ า, ปจจุบัน
currency กระแสเงิน, สกุลเงิน
confuse สับสน
complex, complicated    ซับซอน
disturb, bother, annoy    รบกวน
fine คาปรับ



fare คาโดยสาร
fee คาธรรมเนียม
vow, pledge, promise    สัญญา
disease โรค
herb สมุนไพร
ailment ปวย
epidemic, outbreak เก่ียวกับการระบาดของโรค
hygiene สุขอนามัย
depress เศรา
injury บาดเจ็บ
stress, tension ตึงเครียด
bleeding เลือดไหล
infect ติดเชื้อ
fever เปนไข
loss of appetite ไมอยากอาหาร
drowsy งวงซึม
imflamation อักเสบ
urination ปสสาวะ
diarrhea ทองเสีย
irritate หงุดหงิด, ระคายเคือง
nervous กังวล, ประสาท
rash, itchy ผื่นคัน
swollen บวม
vomit อาเจียน
nasal, congestion คัดจมูก
metabolism ระบบเผาผลาญอาหาร
digestion ระบบการยอยอาหาร
supplementary food    อาหารเสริม
nutrition (ist) โภชนาการ
extract สกัด
patient คนไข, อดทน
prescription ใบสั่งยา
microbe, germ จุลินทรีย
bacteria แบคทีเรีย
virus ไวรัส
funcus เชื้อรา



organs อวัยวะ
arteries เสนเลือด
bladder กระเพาะปสสาวะ
immune ภูมิคุมกัน
bowel ลํ าไส
throat คอ
skull กะโหลก
cardiac เก่ียวกับหัวใจ
prostate ลูกหมาก

2.2  เทคนิคการเดาความหมายศัพท

การเดาความหมายศัพท

ข.
จากการวิเคราะหคํา
(word analysis)

ก.
จากตัวช้ีแนะในบริบท

(context clues)

ค.
จากรูปภาพประกอบ
(non-linear text

เคร่ืองหมาย

(punctuations)
วรรคตอน

คําเช่ือมหรือ

(signal words
ขอความแวดลอม

or context)

สวนเติมหนาคํา
(prefixes)

รากศัพท
(roots)

สวนเติมหลังคํา
(suffixes)



ก. การเดาความหมายศัพทจากตัวชี้แนะในบริบท ดังน้ี
1. เดาจากเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก , (comma) –– (dash)  : (colon)  ; (semicolon)  ( ) (parentheses)                         

ซ่ึงชวยใหผูอานเดาความหมายศัพทหรือขอความท่ีอยูหนาและหลังเครื่องหมายเหลานี้ มีความหมายคลายกัน
ขยายความซ่ึงกันและกัน หรือเปนไปในแนวเดียวกัน

Ex. People believed in fairies  -- good and bad spirits that had magical powers.
2. เดาจากคํ าเชื่อมหรือขอความแวดลอม ไดแก
* คํ าเชื่อมบอกความหมาย (Definition) เชน mean, define, refer to, be called, is, am, are, was, were,                     

etc.
Ex. Ecology  is defined as the study of the interactions between organisms and their                         

environment.
* คํ าเชื่อมบอกความหมายคลาย (Similarity) เชน as, like, in the same way, etc.
Ex. John inherited  $10 from his father, he gave it to me. In the same way Sam received $50                  

from his mother, he gave it to children foundation.
* คํ าเชื่อมบอกความหมายที่ขัดแยง (Concession) เชน though, although, however, nevertheless, while,                         

whereas, on the other hand, but, on the contrary, still, etc.
Ex. I was timorous  when I began my speech, but I felt less and less afraid later.
* คํ าเชื่อมแสดงการใหตัวอยาง (Exemplification) เชน for example, for instance, such as, e.g., etc.
Ex. There are several characteristics of a loquacious  person. For instance, he or she repeats                         

phrases and usually doesn’t know when to stop talking.
* คํ าเชื่อมแสดงการเปนเหตุเปนผล (Cause and Effect) เชน because, because of, due to, so that, thus,

therefore, hence, consequently, so, as a result, etc.
Ex. The flowers are languishing  now because of the heat, lack of rain.



ข. การเดาจากการวิเคราะหคํ า โดยดูจาก Prefixes, Roots และ Suffixes ซ่ึงแสดงในรูปตารางไดดังน้ี
ตารางที่ 1 Prefixes

Prefix Meaning Example
a atypical
un unsuccessful
im immobile
in incredible
dis disagree
il illogical
ir

ไม

irregular
re อีกครั้ง rewrite
ante antedate
pre

กอน
predict

co, com coincident
syn synchronize
sym

รวมดวย
symmetry

multi multipurpose
poly หลากหลาย polyglot
anti, contra ตอตาน antisocial, contradict
bene ดี benefit
bi, di สอง bicycle, dialogue
mal ไมดี malfunction
de ลดลง deforest
inter ระหวาง international
intra ภายใน intrapersonal
micro เล็ก microscope
max ใหญ maximum
mis ผิดพลาด mistake
mono, uni หนึ่ง monologue, uniform
tri สาม triangle
sub ภายใต submarine



ตารางที่ 2 Roots

Root Meaning Example
astro ดวงดาว, อวกาศ (star, space) astronomy, astrology
anthropo มนุษย (man) anthropology
auto ดวยตัวเอง (self) automobile
bio ชีวิต (life) biology
chron เวลา (time) chronology
cycle วงกลม (circle) recycle
derm ผิวหนัง (skin) dermatologist
dict พูด (say) predict
fact ทํ า (make) manufacture
geo พ้ืนดิน (earth) geology
graph, scrib เขียน (write) biography
hetero แตกตาง (different) heterogeneous
homo เหมือน (same) homogenized
hydro, aqua นํ้ า (water) hydrogen, aquatic
log, logy เรียน (study) biology
meter วัด (measure) thermometer
mit, miss สงผาน (send) transmit
phon เสียง (sound) phoneme
psycho จิตใจ (mind) psychology
spec, scope, vis เห็น (see) telescope, vision, spectacle
spir หายใจ (breath) respiration
tele ไกล (far) telescope



ตารางที่ 3 Suffixes

Suffix Part of speech Example
_ly adverb (อยาง…) fortunately
_ify beautify
_ize verb (ทํ าให…) vaporize
_ful careful
_ble comfortable
_ous serious
_ive active
_ish foolish
etc.

adjective
(มีลักษณะ, เก่ียวกับในทาง…)

_ship scholarship
_tion situation
_ment development
_dom kingdom
_hood childhood
_ness sickness
_ance performance
etc.

noun (การ, ความ…)

_ee, _er, _or, _ist
etc.

คน, ส่ิงของที่เปนผูกระทํ า… employee, employer,
sailor, typist



2.3  เทคนิคการทํ าขอสอบความเขาใจในการอาน (3 ส)

การทําขอสอบความเขาใจในการอาน

สํารวจเนื้อหา
โดยอานโจทยหรือบทอานคราวๆ

สรุป
โดยสรุปใหไดวาบทอานเก่ียวกับใคร

ทําอะไร อยางไร เพ่ืออะไร

สรรหาคําตอบ
โดยตีความหมายคําสําคัญ (Key words) ในคําถามหรือในตัวเลือก
ท่ีนาสนใจวาเก่ียวของสัมพันธกับคําสําคัญในเน้ือเร่ืองท่ีบรรทดัใด

แลวทําความเขาใจขอความน้ันใหชัดเจนกอนเลือกคําตอบ



แบบทดสอบ

Directions :  Choose the most appropriate answer.
More and more cars are being manufactured and sold all over the world. However, when     

these vehicles are not being driven, they must be parked. People park at the curb in one or two
rows, on sidewalks, in driveways, in public parking garages and wherever they think they can
get away with it. Yet there are never enough parking spaces available. Studies have shown

5 that most cars remain parked 22.5 hours a day. The parking situation is getting critical.
Therefore, it’s time to take up unconventional parking ideas. For 30 years our firm has been
manufacturing mechanical auto-park systems that allow several cars to be parked, taking up
only one conventional parking space.

 1. This paragraph is most likely to be the .................... of a longer text.
1) introduction 2) conclusion 3) body 4) summary

 2. The problem mentioned in the paragraph is .................... .
1) sales of motor vehicles
2) lack of parking space
3) complicated vehicle manufacturing process
4) mechanical car-park systems

 3. The writer’s purpose is to .................... .
1) complain about traffic jams 2) criticize drivers who park illegally
3) inform the public about parking areas 4) promote a new parking system.

 4. The phrase “wherever they think they can get away with it” (lines 3-4) can best be replaced
by .................... .
1) anywhere they please 2) somewhere safe from thieves
3) in a shady spot 4) only in legal parking areas

 5. The word “it” (line 4) refers to .................... .
1) staying in the same space for 22.5 hours 2) illegal parking
3) careless driving 4) taking up more than one space

 6. The word “unconventional” (line 6) means .................... .
1) different 2) traditional 3) informal 4) confusing

 7. If there were another paragraph after this one, it would most likely .................... .
1) present other means of transportation 2) describe the new car-park system
3) discuss punishment for illegal parking 4) argue for more parking lots



Space Exploration
The Magellan spacecraft completed its 15-month trip to Venus on Aug. 10 by entering a

near-perfect orbit from which scientists expect to compile the most detailed maps yet of the
cloud-covered planet’s surface.

When Magellan released its rocket motor after launch, the shock apparently caused one
5 set of gyros in Magellan’s positioning system to switch off and another set to take over. The

change posed on problem for the mission, and the original gyros automatically switched back
on and are available if needed.

Magellan now orbits Venus every 3 hours and 15 minutes, following an orbit that ranges
from 294 to 8,472 kilometers above the surface.

10 Magellan’s main goal is to map the planet’s surface, using radar and a radar altimeter that
measures the ups and downs of the planet. Magellan’s orbit will carry it over the entire
surface every 243 days and scientists hope to get data from as many as five complete passes.
The first pass should map 70 to 80 percent of the surface. Later passes should fill in the blanks.
Based on the results of the mappings, scientists will aim the rader at different angles to

15 create radar images and gain a more precise view of the planet’s small-scale surface features.

 8. What is Magelan according to the passage?
1) a radar 2) a planet 3) a missile 4) a vessel

 9. The position of Magellan in relation to Venus is .................... .
1) unchangeable 2) excellent 3) imperfect 4) poor

10. What makes mapping difficult for Magellan as it orbits Venus?
1) Thick cloulds 2) Distance from earth
3) The planet’s shape 4) Lack of time

11. The word ranges (line 8) means .................... .
1) varies 2) falls 3) rises 4) stays

12. Magellan’s mission .................... .
1) was free of technical problems 2) was endangered by various factors
3) had a major technical problem 4) was extended because of problems

13. How many times do scientists want Magellan to go around Venus?
1) 294 2) 243 3) 5 4) 2

14. The word “take over” (line 5) means .................... .
1) respond 2) follow 3) disappear 4) substitute



15. What do scientists hope to produce after Magellan’s trip?
1) Different radar images of Venus. 2) An assessment of the rocket motor.
3) A map of Venus’s surface. 4) Information about orbits.

16. Which of the following is not true according to the passage?
1) The trip to Venus was successful.
2) Venus’s surface is not level.
3) Radar can pick up full details of Venus’s surface on each pass.
4) Modern high technology helps to measure the surface of Venus.

Just outside the archaeological dig that made this ancient city famous sit two old farmers
who share at least three things : the name Yang, a not-too-recently-shaved head, and the
claim to have unearthed China’s greatest historical find of the century.

It is a spectacular site_an army of terracotta warriors built to guard the tomb of Qin
5 Shihuang, the emperor who unified China in 220 B.C. In March 1974, an unusually bad drought

prompted the local commune leader to send several farmers to dig a well in Lintong, just
outside Xian. According to Yang Zhifa, it was about noon on the third day of digging when he
and one other farmer were six feet deep in a hole and he hit something hard. Digging it out,
Yang Zhifa saw a torso-shaped piece of terracotta, carved in the shape of a warrior’s tunic.

10 As it turned out, the site of the well was only inches inside the original front entrance of an
underground vault, which was eventually discovered to contain 6000 life-size figures. The
exact spot is marked in today’s excavated vault and was pointed out to Clinton, as it is to
every visitor. No written record of the terracotta vault existed, so archaeologists were stunned
as they uncovered its full length, several hundred yards long_and then found three smaller

15 vaults behind it.
The excavation continues and will probably take decades longer.

17. The purpose of this passage is to .................... .
1) celebrate the unification of China 2) tell the story of the two farmers
3) honor Emperor Quin Shihuang 4) report the historical discovery at Xian

18. According to the passage, the event which happened first was .................... .
1) two old farmers sitting outside the Xian archaeological site
2) the unearthing of China’s greatest historical site
3) the water shortage in Lintong area
4) the visit of President Clinton to Xian

19. It is not stated in Paragraph 1 that the two farmers .................... .
1) have the same family name 2) have the same hairstyle
3) got a reward from the government 4) were involved in the discovery



20. The army of 6000 terracotta warriors was built about .................... years ago.
1) 25 2) 220 3) 1800 4) 2200

21. The Xian archaeological site was discovered .................... .
1) because Xian was a famous historical city
2) under orders from the central government
3) while searching for the tomb of Emperor Qin Shihuang
4) by accident while digging a well

22. The word “find” (line 3) means .................... .
1) location 2) discovery 3) accident 4) battlefield

Central Bank & Government
In theory it is of little importance to price stability whether parliament sets rules which

central banks are told to obey, or whether central banks are made independent. In practice,
however, it is extremely hard for governments to terminate the indepenence of central banks
once they have it and it seems that central bank independence is more likely to avoid the

5 dangers of inflation.
Experience shows that the freer a central bank is from government interference, the lower

is the rate of inflation. In a Harvard study, those countries whose central banks were less
independent had an average inflation rate of 12.5%, while those countries whose central
banks were more independent had an average rate of 4%. Moreover, countries with freer

10 central banks also tended to have lower rates of unemployment. This fits the theory that
independent banks are more successful in economic terms than banks which are open to
government interference.

23. In theory, .................... .
1) governments should control central banks
2) central banks are free from government control
3) whether governments control central banks or not should not matter
4) central banks should control government economic policy

24. The word terminate (line 3) means .................... .
1) be familiar with 2) be accustomed to 3) bring an end to 4) take up with

25. In practice, according to the text, .................... .
1) governments can interfere with central banks’ freedom easily
2) governments never interfere in central banks
3) governments find it difficult to interfere with central banks’ freedom
4) government disapprove of independent central banks



26. According to the text, what is the relationship between unemployment rates and the freedom
of central banks?
1) There is no relationship between unemployment rates and central banks’ freedom.
2) It is certain that countries with independent central banks will have lower unemployment rates.
3) It is a misconception that countries with independent central banks will have lower

unemployment rates.
4) It is likely that countries with independent central banks will have lower unemployment rates.

Research and experience have shown that children and adolescents do not necessarily
define winning the way adults do (i.e., winning is not synonymous with success ; nor is losing           
synonymous with failure). Children are quite perceptive, however, to coaches’ and parents’
reactions to winning and losing games or events. If positive effect (joy and excitement) follows

5 only winning and negative effect (embarrassment and disappointment) follows losing, children
may acquire a fear of failure or of negative evaluation in sport settings. Such fears have
a detrimental effect on future motivation and performance (Gould, 1984).

Children often define success in terms of trying one’s best, improving since the last
performance and enjoying the activity. The process of mastering and demonstrating skills,

10 rather than the product of these mastery attempts, is deemed mostly important by children
and youth. Thus, coaches and parents would do well to reinforce and encourage effort and       
improvement much more than product measures, such as points scored and place earned. 
A focus on the mastery of skills will maximize the development of physical, social and
psychological skills (Weiss, 1987)

15 When learning new skills, mistakes become a part of the process. To feel successful and
continue to be motivated, children need to be encouraged and given specific informational
feedback about ways to improve. We call this the “sandwich approach” to communication
(Smith, Smoll & Curtis, 1979) : First, respond to a skill error with encouragement and positive
reinforcement about what was executed correctly (e.g., “Your stance was perfect”). Then follow

20 with instruction on what to practice next time (e.g., “Start your swing toward the pitched ball
earlier”). End on a positive, optimistic note (e.g., “Keep up the effort : your contact with the ball                      
will get better soon”).

All too often adults respond negatively to a child’s mistake (e.g., “How many times do I
have to tell you to swing earlier?”). Such statements defuse the child’s enthusiasm for learning

25 and enjoyment of the activity. In sport it is important to “catch kids doing things correctly” in
order to contribute positively to self-esteem, motivation and enjoyment, as well as physical
skill development.



27. The product of children’s mastery attempts can refer to their .................... .
1) effort 2) victory 3) activity 4) enjoyment

28. The development of children’s skills can be maximized by .................... .
1) adults’ approving of the mastery process
2) children’s elimination of skill errors
3) adults’ emphasis on scores
4) children’s improved status

29. In order for children to remain motivated, errors need to be .................... .
1) reinforced step by step 2) corrected constructively
3) sandwiched by instructions 4) overlooked to continue the learning process

30. When children start learning to play a new game .................... .
1) skill errors must not be allowed
2) they should be motivated to defeat their opponent
3) negative responses to children’s mistakes should be avoided
4) they should be encouraged to improve themselves in their own ways

31. The “sandwich approach” (line 17) is a method of .................... .
1) trial and error 2) self-instruction
3) learning by doing 4) encouragement and instruction

32. Coaches and parents can help children enjoy sport by .................... .
1) emphasizing points scored and place earned
2) encouraging children to be competitive in sport
3) focusing on the process of children’s performances
4) motivation children to win the games they are playing

33. Children’s eagerness to learn a sport is .................... adults’ negative reactions.
1) aroused by 2) disclosed by 3) derived from 4) reduced through

34. To “catch kids doing things correctly” (line 25) means to .................... .
1) supervise children closely
2) observe what children are doing
3) notice children when they perform properly
4) rightfully force children to acquire mastery skills



Speed Reading (Items 35-44)

Hair Salon – 6-station salon and
barber with lots of brand new
equipment. Has a lot of room for
additional income! Owner already
decorated and installed air-cons for
three rooms upstairs. Ready to start
traditional massage service. Very
spacious shop situated in front of a big
housing development and very close to
Laksi Plaza. Must quit at once after
only one year due to child’s allergy
problem and doctor’s recommendation
to move overseas.

Thai Restaurant – One million baht
cash flow makes it a steal with
the small investment required by
the owner. Owner has too many
restaurants and no time to manage
them. Selling his most profitable
restaurant to improve the bottom line
of the others. Located next to a water
park and housing division.

Pest Control in USA – Established in
1932! Real $$ maker! This Pest Control
Company specializes in non-chemical
treatment of such pests as roaches,
ants, fleas, rodents, spiders and lawn
pests. Cash flow of $240,000 last year!
Owner will finance. Motivated to sell as
he is retiring.

Laundry Service – Very profitable!
Located in a 100% occupied apartment
complex in Din Daeng. If you enjoy
people, this business is for you. Owner

Business Opportunities
has other business interests and no
time for home life. Established 8 years.
Come see it.

Noodle Shop – Located in Silom.
Excellent location. Restaurant is always
packed. More variety of food can
increase income even more. Perfect
for couple. Owner has other business
interests which force emergency sale.

Family Restaurant – Looks great! This
restaurant is very spacious. Well-
decorated in a 100% occupied office
complex. Serves breakfast, lunch, and
dinner. 90 seats always packed plus
lots of take out business. Owner gets a
special rent rate. This is an emergency
sale as owner needs to move overseas
to be with his children. This one won’t
last.

Book Rental – Closed weekends
and holidays. Next to University in
Bangkok. Great cash business. Owner
wants to get his Master’s degree.
Priced for quick sale!

Restaurant and Pub – Lovely decor.
Wait until you see it! Owner is
pregnant and wants to take care of her
baby full time. Minimum help required.
Must sacrifice at once!

Photocopy Shop – Established 4 years–
excellent location – next to well-known
University! Own this profitable business
for the value of the three brand new

photocopy machines and the inventory!
The goodwill is your bonus! Other
interests force immediate sale.

Hair Studio – Close to well-known
University and entertainment area
off Sukhumvit. Pretty as a picture!
Beautifully decorated and in a superb
location. Priced for quick sale. Flexible
terms! Owner has to move to
Chiengmai with family. This is your
chance to steal a real cute salon!

Seafood Restaurant – Wait till you see
it! Cute as a picture! Well-decorated.
Even has a fish pond. Can be
expanded to a beer garden Excellent
value! Would you believe only $6,250 is
the total investment for this profitable
restaurant!!! Owner needs a vacation
after 4 years and having several
businesses.

Steak House – 120 seats. Looks great!
Nicely decorated open-air restaurant.
Near a large shopping mall and
housing division. Ample parking space.
Owner invested time and money in this
restaurant. It shows! Great article about
this restaurant in a recent magazine.
Closed Sundays. Attractive terms.
Owner has to sell due to other business
interests and simply has no time.
Perfect for husband and wife.

35. The purpose of this text is to .................... .
1) compare business expenses 2) describe businesses for rent
3) analyze business operations 4) advertise businesses for sale



36. What kind of business is not mentioned?
1) Food 2) Tourism 3) Beauty 4) Laundry

37. Why does the hair salon owner want to quit her business?
1) She has to move overseas for her child’s health.
2) She has too many other businesses.
3) She is pregnant and her husband wants her to stop.
4) She wants to continue her studies.

38. Which eating place does not claim to be beautiful?
1) Seafood Restaurant 2) Family Restaurant
3) Restaurant and Pub 4) Thai Restaurant

39. Where is the Laundry Service located?
1) Near Laksi Plaza 2) In Din Daeng
3) Off Sukhumvit 4) On Silom Road

40. Which restaurant is not open on Sundays?
1) Thai Restaurant 2) Restaurant and Pub
3) Seafood Restaurant 4) Steak House

41. How long has the Photocopy Shop been in business?
1) Almost as long as Pest Control 2) Longer than the Laundry Service
3) A shorter time than the Hair Salon 4) As long as the Seafood Restaurant

42. Where can you go to have breakfast?
1) Thai Restaurant 2) Steak House
3) Seafood Restaurant 4) Family Restaurant

43. Which of the following businesses is located near a university?
1) Family Restaurant 2) Book Rental
3) Noodle Shop 4) Laundry Service

44. Which business was recently written about in a magazine?
1) Pest Control 2) Restaurant and Pub
3) Steak House 4) Hair Studio



Who am I?
I’m strange contradiction : I’m new and I’m old.
I’m often in tatters, and oft deck’d in gold :
Though I never could read, yet letter’d I’m bound.
I am always in black. And I’m always in white ;

5 I am grave and I’m gay. I am heavy and light.
In form too I differ-I’m thick and I’m thin,
I’ve no flesh, and no bones, yet I’m cover’d with skin ;
I’ve more points than the compass, more stops than the flute ;
I sing without voice, without speaking confute ;

10 I’m English, I’m German, I’m French and I’m Dutch ;
Some love me too fondly ; some slight me too much.
I often die soon, though I sometimes live ages,
And no monarch alive has so many pages.
(Answer : I am a book.)

45. The word “contradiction” (line 1) means .................... .
1) addition 2) similarity 3) exception 4) opposite

46. In line 6, “form” refers to .................... .
1) origin 2) color 3) appearance 4) difficulty

47. “I” cannot be .................... .
1) appreciated 2) read 3) heard 4) bound

48. Line 10 refers to .................... .
1) people 2) countries 3) languages 4) nationalities

49. Which of the following could best replace the word “slight” (line 11)?
1) neglect 2) doubt 3) respect 4) protect



50. “they” in frame 1 refers to .................... .
1) Peggy Jean 2) some gloves
3) twenty-five dollars 4) the merchants

51. The reader can infer from frame 1 that the boy .................... .
1) had already bought the gift 2) had given his girlfriend Christmas gift
3) has not yet bought the gift 4) has already got the bill

52. If you say that someone is a cheapskate, yon think that they are .................... .
1) broke and very poor
2) badly dressed and unemployed
3) very poor and therefore, have bad taste
4) mean and do not like spending money

53. In frame 2, the boy's friend assumes that Peggy Jean .................... if she knows what kind of a
person the boy is
1) will be very sad 2) will disappear
3) will not love the boy any more 4) will find out who the boy is

54. In the last frame, what the girl says implies that .................... .
1) the boy will take a great deal of time to get a credit card.
2) the boy will never win Peggy Jean's heart.
3) it will take Peggy a long time to forget the boy.
4) Peggy Jean will move to another town, a long way from the boy.

Directions : Read the following table and base your answer to the following
questions on the table below.

NUMBER OF CARS SOLD
JULY AUGUST SEP. OCT. NOV. DEC.

Anant 4 6 10 10 7 17
Damrong 8 7 10 12 19 28
Pin 5 6 8 15 18 25
Chana 4 5 9 15 16 19
Chalida 3 9 12 14 12 20

The Siam Auto Sales Company employs five salesmen. Their sales record for the last months of
the year is shown in the table above. The numbers in the table represent the number of cars sold.
55. The most cars were sold by the five salesmen during the month of .................... .

1) September 2) October 3) November 4) December



56. The salesman with the least number of sales for the six-month period was .................... .
1) Anant 2) Chalida 3) Damrong 4) Pin

57. The total number of cars sold by salesman Damrong for the six-month period was .................... .
1) 68 2) 70 3) 77 4) 84

58. The difference between the number of cars sold in December and the number of cars sold in
November was .................... .
1) 28 2) 37 3) 25 4) 20

59. If the average car sold for about B 395,000, the approximate value of the cars sold in October            
was .................... .
1) ฿13,035,000 2) ฿19,355,000 3) ฿26,465,000 4) ฿28,400,000

เฉลย

 1. 1)  2. 2)  3. 4)  4. 1)  5. 2)  6. 3)  7. 2)  8. 1)  9. 3) 10. 1)
11. 1) 12. 1) 13. 3) 14. 4) 15. 3) 16. 3) 17. 4) 18. 3) 19. 3) 20. 3)
21. 4) 22. 2) 23. 3) 24. 3) 25. 3) 26. 4) 27. 2) 28. 1) 29. 2) 30. 3)
31. 4) 32. 3) 33. 4) 34. 1) 35. 4) 36. 2) 37. 1) 38. 4) 39. 2) 40. 4)
41. 4) 42. 4) 43. 2) 44. 3) 45. 4) 46. 3) 47. 3) 48. 3) 49. 1) 50. 2)
51. 3) 52. 4) 53. 1) 54. 2) 55. 4) 56. 1) 57. 4) 58. 3) 59. 3)



3. การทํ าขอสอบประเภทเติมคํ า

3.1  ไวยากรณที่ควรรู
* เติมคํ าชนิดตางๆ คํ าคุณศัพท (Adjective) คํ านาม (Noun) คํ ากริยา (Verb) คํ าวิเศษณ (Adverb)
- เติม adj. (คํ าขยาย n, pro) เมื่อ 

→ อยูตามหลัง linking V. (look, feel, smell, taste, seem, sound, be, get, etc)
เชน He felt  confident.

→ อยูตามหลัง adv. (quite, very, rather, enough, so, too)
เชน She is very  good.

→ อยูหนา n.
เชน John is a very handsome man.

- เติม n. (คํ าท่ีเรียกชื่อคน, สัตว, ส่ิงของ, สถานท่ี, สถานการณ) เมื่ออยูตามหลังคํ าชนิดตางๆ ดังนี้
preposition เชน in, on, at …
quantifier เชน some, any …
determiner เชน this, that …
article เชน a, an, the …
possesive adj. เชน my, our …
adjective เชน a poor man
เชน The  last  supernova of  this  magnitude was seen in 1604.

→ อยูในตํ าแหนงประธานและกรรม
เชน Astronomers say  the  discovery is a  new  field of  astronomy.

- เติม v. (คํ ากริยามีรูปตาม Tense) เมื่อ อยูหลัง v. ชวย (can, have, will, shall …)
เชน I can  play the guitar.

→ อยูหลังประธาน
เชน I  am inventing a toy car at this moment.

- เติม adv. (ขยาย v, adj, adv)  เมื่อ 
→ อยูหนา v. แท

เชน Birds usually return  to their nests.
→ อยูหลัง v. แท

เชน I push  a back window up  carefully.



→ อยูหนา adj
เชน The weather is too hot  to wear a sweater.

* เติม v. ตาม Tense
- S + V1 (s, es) เมื่อตีความแลวเปนเรื่องปกติท่ัวไป

เชน Birds eat worms.

- S + 
is
am
are

 + Ving เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีกํ าลังเกิดขึ้น

เชน she is waiting for someone right now.

- S + 
is
am
are

 going + Vin เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีกํ าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (วางแผนไว)

เชน I am going to visit my aunt next week.
- S + have

has  + V3 เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดในอดีตและดํ าเนินมาถึงปจจุบัน

เชน I haven’t seen you for ages.
- S + V2 เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดและจบไปแลวในอดีต

เชน I missed the bus yesterday.
- S + was

were  + Ving เมื่อตีความแลวเปนเรื่องเลาวากํ าลังทํ าส่ิงหนึ่งในอดีตท่ีเจาะจงเวลา

เชน I was watching TV. when Bill came.
- S + had V3 เมื่อตีความแลวเปนเรื่องท่ีเกิดกอนจบกอนท่ีจะมีอีกเหตุเกิดขึ้นตามมาแลวจบตามไป

เชน Billy had finished his homework before Kate came.
- S + will

shall  + Vin เมื่อตีความแลวเปนเรื่องการใหสัญญาวาจะทํ าในอนาคต

เชน I shall send you a postcard when I get there.
* เติม connector คํ าเชื่อมโดยพิจารณาที่ความหมาย
- บอกเหตุ → because (of + N), as, since, for, owing to + N, on account of + N
 (เพราะวา, เนื่องจาก)
- บอกผล → so, thus, therefore, consequently, as a result … (ดงันัน้ ผลท่ีตามมา)
- บอกวัตถุประสงค → so that, in order to, in order that, so as to (เพ่ือท่ีจะ)

lest (เพ่ือท่ีจะไม)
- บอกเง่ือนไข → If, in case, as long as, providing, supposing, on condition that (ถา)

unless (ถาไม)



- บอกขอความคลอยตาม → and, besides, moreover, furthermore (และนอกเหนือจากนี้)
not only … but also (ไมเพียงแตยังอีกดวย)

- บอกขอความขัดแยง → but, yet, still, while, whereas (แตแมกระนั้น)
though although, even though (ถึงแมวา)
however, nevertheless (อยางไรก็ตาม)

 in contrast, on the contary, on the other hand (ในทางตรงกันขาม)
- คํ าเชื่อมอื่นๆ → neither … nor (ไมท้ังคู)

either … or (ไมอยางนี้ … ก็อยางนั้น)
or else, otherwise (มิฉะนั้น)
till, untill (จนกระทั่ง)
no sooner than (ในทันทีท่ี)
in fact, actually (ตามจริงแลว)
in short, in brief, in sum (สรุปวา)

เชน John speaks Japanese fluently .................... he has never lived in Japan.
1) since 2) in contrast 3) even though
He came to class late ; ...................., he was punished.
1) therefore 2) moreover 3) however

* เติม ing ใน adj ความรูสึก เชน interest มีความหมายวา “นา...”
ed ใน adj ความรูสึก เชน interest มีความหมายวา “รูสึก...”
V1 ใน V. รูสึก เชน interest มีความหมายวา “ทํ าให...”

เชน It is an interesting book.
I’m interested in this book.
This book interests me.

* เติม v. to be + V3 เม่ือเปน passive voice ท่ีประธานถูกกระทํ า
เชน The thief  was caught yesterday.

* เติม another + Nเอกพจน → เม่ือตีความวา “…อีกหน่ึง”

 เอกพจนother the

พหูพจนothers the  → เมื่อตีความวา “ท่ีเหลือ”

other + Nพหูพจน → เมื่อตีความวา “…อื่นๆ”
เชน There are 4 people in this room.

One is Nok. Anothor is Noi.
The others are Nid and Nam.
I don’t see other people.

หมายเหตุ คํ าท่ีอยูในสัญลักษณ  เปนตัวชี้แนะในการเติมคํ าตอบในสวนวางไวใหเติมใน cloze test



3.2  เทคนิคการทํ าขอสอบแบบเติมคํ า (3 ส)

การทําขอสอบแบบเติมคํา

สํารวจเนื้อหา
โดยการอานบทอานน้ันคราวๆ

สรุป
โดยสรุปใหไดวาบทอานเก่ียวกับใคร

ทําอะไร อยางไร เพ่ืออะไร

สรรหาคําตอบ
โดยพิจารณาตัวเลือกท่ีทําใหประโยคมีความหมายสมบูรณท่ีสุด
และ (หรือ) มีไวยากรณท่ีถูกตอง โดยดูจากตัวช้ีแนะท่ีอยูหนาหรือ

หลังชองวางท่ีตองเติม

แบบทดสอบ

Choose the most appropriate word to complete the texts.
 1. A young couple received slight .................... today when the car in which they were travelling

crashed into a tree.
1) destruction 2) injuries 3) guarantee 4) hospital

 2. A group of doctors have been sent to .................... the patients suffering from cholera in that
town on the coast.
1) consume 2) eliminate 3) treat 4) result

 3. Since the late 1960s growing numbers of scientists and economists have drawn attention to the
problems that will arise if world population continues to .................... at its present rate.
1) increase 2) decrease 3) improve 4) experience



 4. Professor Adams gave such a .................... speech that everyone either fell asleep or left the
auditorium.
1) glamorous 2) tedious 3) fascinating 4) wonderful

 5. Some sports are more .................... than others and the best performers of these usually do
become famous.
1) tedious 2) boring 3) glamorous 4) beautiful

 6. I have no more water because the hot sun caused it to .................... I’ll probably die at 4 : 30 p.m.
1) extirpate 2) perspire 3) evaluate 4) evaporate

 7. Although he didn’t tell me he was planning to marry, I was able to .................... that he was           
because he kept talking about places to go for honeymoon.
1) refer 2) infer 3) defer 4) imply

 8. There is no .................... ; you must do exactly as the policeman says, or he’ll arrest you.
1) alteration 2) application 3) alternative 4) addition

 9. Although Alice had expected her parents to be worried by her long, unexplained absence,
both her mother and father seemed quite .................... .
1) unavailable 2) undecided 3) unworried 4) unexpected

10. .................... crimes like murder and robbery are decreasing in this country, whereas small
crimes like pickpocketing are increasing.
1) Serious 2) Efficient 3) Unique 4) Crazy

11. Because of the long history of cancer in the family, he was rather .................... when his son
developed a swelling in his neck.
1) disgusted 2) hopeless 3) disturbed 4) thoughtless



SARS unmasked
Thailand  Almost everywhere go in public nowadays, you'll notice people ……….12……….
masks of all sorts and design. It's not the the latest in fashion but a protection against the deadly
SARS or Severe Acute Respiratory Syndrome that is spreading around the world.

Surgical and cheap masks won't provide sure-fire protection against this health hazard,
experts have warned. ……….13………. they could slow the spread of the disease by limiting hand
to face contact

"Surgical masks ……….14………. to keep wounds sterile during surgery when a surgeon talks or
coughs," said Dr. David Bromwich, respiratory pretection specialist at Australia's Griffith
University. "They are most designed to protect the wearer."

Dr. Bromwich said the material used and the fit of the masks would offer almost no
……….15………. prorection fro, airborne particles. But they could be helpful as a barrier that might
stop people who've touched ……….16………. droplets of saliva, for example, from then touching
their faces and becoming sick.

"There is no ……….17………. thing as complete protection from viruses  or even chemicals
for that matter," Dr. Bromwich said.

"Protection from a mask is ……….18………. not covering up at all," commented Thawathchai
Chinwiseswong, production specialist at 3M Thailand, a company that produces face masks.

"The government ……….19………. the use of 'N95' respiratory masks for the public," he added.

12. 1) to wear 2) wearing 3) wore 4) had worn
13. 1) Besides 2) Though 3) Consequently 4) Still
14. 1) designed 2) are designed 3) designs 4) to design
15. 1) respiration 2) to respire 3) respire 4) respiratory
16. 1) to infected 2) infecting 3) infected 4) infects
17. 1) so 2) such 3) such a 4) as
18. 1) better than 2) the best 3) as good as 4) more than
19. 1) has recommended 2) recommended

3) is going to recommend 4) will recommend



Are you Tourism around the world is ..........20.......... popular that in certain
a green places, it affects and even causes damage to the sights that the tourists
tourist? have come to see. It is important to think about the economic, cultural

and environmental ..........21.......... of being a tourist. So, before you go
on holiday, here are some ..........22.......... on how to be a green tourist.

 1. Use public transport. If everyone uses his or her car, pollution and traffic congestion will
become an ..........23.......... problem.

 2. Stay in small hotels and eat local food. It's important that the money you ..........24..........
on accommodation and food remains within the local area.

 3. Travel out of season. It's the best time to avoid crowds, and it's often ..........25.......... as well.
 4. Think of yourself as a guest, not a tourist. As a tourist, you're simply a source of money.
 5. Learn the local language. If you make an effort to speak their language, you'll be able to

talk to local people, and they are likely to be even more ..........26.......... .
 6. Be careful about taking photos. In some places, people are embarrassed when you take

their photo. Find out what the local ..........27.......... is.
 7. Find out about the place you're visiting. It's very impolite to the local people if you're

only there because of the weather and don't want to know anything about ..........28..........
you are.

 8. Use less water than at home. In certain places, the authorities supply the big hotels with
water.

 9. Use local guides. This will create jobs and help the local economy.
 10. Adopt the local lifestyle. If you don't appreciate being in a ..........29.......... country, why

leave home in the first place?

20. 1) so 2) too 3) even 4) as
21. 1) differences 2) actions 3) effects 4) influences
22. 1) introductions 2) suggestions 3) dimensions 4) occasions
23. 1) unconscious 2) outlandish 3) acquisitive 4) enormous
24. 1) waste 2) spend 3) use 4) pay
25. 1) better 2) worst 3) faster 4) cheaper
26. 1) hospitable 2) appropriate 3) comprehensible 4) respective
27. 1) aspect 2) custom 3) travel 4) principle
28. 1) how 2) who 3) what 4) where
29. 1) private 2) domestic 3) foreign 4) state



Television is so ……….30………. criticized as being bad for children that an important fact
sometimes gets overlooked : some types of television viewing may actually enhance children's
intellectual development, according to a study.

"Sweeping condemnations of television ignore the obvious face that television contains an
enormous ……….31………. of forms and content," says lead study author Aleha C. Huston, Ph.D.

TV watching may reduce the time children have to spend engaging verbally and socially with
……….32………. also, while educational TV challenges children with age-specific techniques designed
to enhance learning, general-audience programs they can't quite follow may have the oppsite effect.
"A child with prolonged exposure to such content may have few experiences of engaging
successfully ……….33………. the material and solving problems," Huston says.

"Children are ……….34………. likely to become actively engaged with television content that is
neither too easy nor too difficult to comprehend, that is, content that provides some challenges,
……….35………. allows a child to gain a sense of mastery," the researcher adds.

30. 1) regular 2) regularity 3) commonly 4) common
31. 1) variety 2) every 3) much 4) few
32. 1) other 2) the other 3) others 4) the others
33. 1) to 2) at 3) of 4) with
34. 1) most 2) most of 3) all 4) all of
35. 1) but 2) but also 3) however 4) thus

The Internet ……….36………. one of the most rapidly adopted communication technologies. The
Internet almost circles the globe, and virtual location in cyberspace ……….37………. more on
information than physical geography, with its users connecting through thoughts and interests
across any and all boundaries. In this new electronic frontier, the burgeoning global village continues
to emerge. Because of the ……….38………. significance of the Internet as a new electronic global
medium, the study of its developments and effects is becoming a crucial a agenda in contemporary
media research.

One of the ……….39………. theoretical perspectives applied to studying the effects of new
electronic media is the cultural imperialism argument. This is because the problem of unequal flow
of media has been one of the major international ……….40………. Individuals and government around
the globe have expressed concern regarding the influence of Western cultural products on both local
……….41………. national cultures. Often expressed in the term of "cultural imperialism," this concern
has become a topic of debate in not only scholarly circles, but in economic, legal and ……….42……….
arenas as well.



36. 1) is going to be 2) had been 3) was 4) has been
37. 1) depends 2) depend 3) to depend 4) depending
38. 1) decreasing 2) increasing 3) decrease 4) increase
39. 1) well-fitted 2) fitted 3) well fitting 4) fitting
40. 1) issues 2) disasters 3) incidents 4) events
41. 1) but 2) or 3) and 4) though
42. 1) legistalively 2) lawful 3) legistative 4) law

 Any tax cuts for businesses ought ……….43………. at stimulating investment. Retroactive tax
reductions are not the way to do this. A tax credit or accelerated depreciation would be a better
policy in the sense that the "bang for the buck" is much ……….44………. a lump sum transfer of
money to the companies.

If there are business that are viable in the long-run but are in danger of danger of going out of
business ……….45………. hand would seem to make sense. The help given to the airline industry
would be an example (however, it's not clear that all of the companies are economically viable given
their financial situation prior to 9.11). Persinally, I think that the financial help could have been
better structured as an ……….46………. to get people to fly-perhaps as a subsidy to the company for
each passenger-mile flown. This would have reduced the ticket prices even further and gotten more
people back in the air.

Tax cuts aimed at individuals should be structured in a similar way as well so as to reduce the
work disincentive effect of taxation. A rate reduction might therefore ……….47………. to a rebate.
Howerver, it is unlikely to make much of a difference which method is chosen if the ……….48……….
is due to a reduction in consumer spending, the proplem is a reduction in demand for workers, not a
problem of decreased labor supply.

43. 1) executed 2) is adapted 3) activated 4) to be aimed
44. 1) qreater than 2) increasing 3) more 4) affected
45. 1) a helping 2) cooperation 3) investment 4) an organization
46. 1) fond 2) incentive 3) aware 4) recognise
47. 1) crucial 2) be cohesive 3) be preferable 4) destructive
48. 1) downturn 2) scheme 3) situation 4) budget



Green tea is not usually prescribed as ……….49………. for diseases. However, people all over the
world have noticed that drinking green tea daily has many health benefits. Green tea is an
important preventative against cancer, elevated blood fats, hardening of the arteries, and dental
cavities. It can also pretects against bacterial dysentery and ……….50………. ward off a number of
fungal, bacterial, and even vital infections (like the common cold) as well. Green tea is also good for
your digestive system. It may help you think more clearly, and may ……….51………. your eyesight.
Green tea strengthens arteries and reduces excess fast in the blood. It clears phlegm from sore
throats, and neutralizes poisons. The tannins in greean tea can stop diarrhea. If you want to increase
the tannin levels in your tea, ……….52………. it brew longer.

The difference green and balck teas is in their ……….53………. . The fresh leaves are slightly
steamed and then quickly dried in green tea. This prevents enzymes in the tea from breaking down
nutritious substances called polyphenols, ……….54………. are the cancerfighting compounds. Green tea
polyphenols (GTP) are even better antioxidants than vitamins C and E.

49. 1) adaptation 2) infection 3) a remedy 4) a method
50. 1) will introduce 2) can help 3) would forbid 4) would admire
51. 1) nearly full 2) almost done 3) even improve 4) still need
52. 1) let 2) do 3) encourage 4) make
53. 1) processing 2) measurement 3) hygiene 4) way
54. 1) how 2) who 3) which 4) those

Controlling air pollution is a major issue ……….55………. the local and national levels in Japan. In
recent years, the share of private cars as a proportion of total passenger transport in Japan has
increased, leading to more cars on ……….56………. roads. Automobile traffic is a major cause of urban
air pollution.

The Japanese government has serveral environmental protection laws in effect relating to
automobiles, including the Air Pollution Control Law, ……….57………. congestion and pollution.

The Air Pollution Control Law provides for stations in serveral parts of the country to monitor
for nitrogen dioxide (NO2), suspended particulate matter (SPM), sulfur dioxide (SO2), carbon
monoxide (CO) and photochemical oxidants (OX). In 1998, only photochernical oxidants
……….58………. the environmental quality standards set by the government, though NO2 emissions
remained severe in major urban areas.

The Japanese Environment Agency continues its efforts to reduce urban air pollution by
strengthening measures to cut emissions from factories and businesses, ……….59………. for automobile
exhaust gases, and promoting low-emission vehicles. ……….60………. an increase in diesel freight
transport vehicles may have an adverse effect on air pollution control measures.



55. 1) among 2) between 3) on both 4) most of
56. 1) already-congested 2) closed

3) alleviated 4) fully-blocked
57. 1) focus on taking care 2) aimed at solving

3) lacked of concerning 4) look for the way that is
58. 1) exceeded 2) underestimated 3) mixed 4) expanded
59. 1) enforced regulations 2) breaking the rules

3) enforcing regulations 4) broken the rules
60. 1) However 2) And also 3) Furthermore 4) Therefore

How do I prevent it?
To keep the aches and pains of computer use away, follow the diagram below to create a healthy
workstation. Also try the stretches given below before, during and after work.
Arranging your office

.........63 ......... the monitor at eye
level and straight in front of you
(or if the monitor is large, the
middle should be at eye level).

Use document holder set
.........64......... the monitor if
you are frequently reading
from books or papers.

Clearance under work space

.........65......... flat on the floor

Thighs .........62 .........
the floor

Lower back supported

Forearms .........61.........

Forearms and hands
in a straight line

Shoulders relaxed

Stretches

1

………66……… your head toward each shoulder.

2

Interlace your fingers with palms facing away
from your body, then straighten your arms and
………67……… them toward the ceiling.



3

………68……… forearm parallel to the floor, palm
down. Gently ………69……… pressure to hand,
bending wrist downward. Feel stretch in the
forearm. Repeat, bending hand upward.

4

Place palms together with fingers ………70………
toward the ceiling, forearms parallel to the floor.
Keeping palms together, push the heels of your
palms together.

61. 1) level 2) bent 3) lower 4) raised
62. 1) over on 2) down on 3) close to 4) parallel to
63. 1) Delete 2) Position 3) Obstruct 4) Select
64. 1) next to 2) on top of 3) under 4) behind
65. 1) Legs 2) Feet 3) Fall 4) Lie
66. 1) Put 2) Nod 3) Tilt 4) Remove
67. 1) send 2) take 3) carry 4) lift
68. 1) Wave 2) Keep 3) Push 4) Pull
69. 1) apply 2) make 3) test 4) shake
70. 1) directing 2) showing 3) placing 4) pointing
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