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หน่วยท่ี 1 ยทุธวิธีการอ่าน 

ตอนท่ี 1.1 คาํศพัทแ์ละการอ่าน 

 

วตัถปุระสงค ์

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้คาํศพัทแ์ละการอา่นจบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

1. สรา้งคาํ เดาคาํศพัท ์และ หาคาํนามทีค่าํสรรพนามอา้งถงึได้  

2. ทราบวตัถุประสงคข์องผู้เขยีนและผู้อา่น  

3. อา่นแบบ skim และ scan ได้ 

 

เน้ือหา 
ตอนท่ี 1.1 คาํศพัทแ์ละการอ่าน 

เร่ืองท่ี เน้ือหา 

1.1.1 การสรา้งคาํ  (Word formation) 

1.1.2 การเดาคาํศพัทจ์ากบรบิท  (Guessing meaning of words from context) 

1.1.3 การอา้งถงึคาํทีก่ล่าวมาแล้ว (Reference terms) 

1.1.4 วตัถุประสงคข์องผู้เขยีนและวตัถุประสงคข์องผู้อา่น  (Author’s purpose and 

reader’s purpose)  

1.1.5 การอา่นแบบ skim และ scan (Skimming and scanning) 

 

การอา่นใหม้ปีระสทิธภิาพคอืการอา่นแล้วตอ้งเขา้ใจเรือ่งทีอ่า่น รู้วา่ใจความสาํคญัของ

เรือ่งทีอ่า่นคอือะไร อา่นแล้วหาขอ้มลูเฉพาะทีต่อ้งการจากเรือ่งทีอ่า่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ นกัวจิยั

ทางการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ (Rubin, 1981) พบวา่ผู้เรยีนต้องมทีกัษะในการอา่นเหล่านี้

จงึจะอา่นใหม้ปีระสทิธภิาพได ้และผูเ้ รยีนตอ้งไดร้บัการฝึกทกัษะในการอา่นเหล่านี้ ทกัษะใน

การอา่นนี้เกีย่วขอ้งกบัยทุธวธิกีารเรยีนรู้ภาษา เชน่ การสรา้งคาํ  (word formation) การเดา

คาํศพัทจ์ากบรบิท  (guessing meaning of words from context) การอา้งถงึคาํทีก่ล่าวมาแล้ว 
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(reference terms) วตัถุประสงคข์องผู้เขยีนและวตัถุประสงคข์องผู้อา่น  (author’s purpose and 

reader’s purpose) และการอา่นแบบ skim และ scan (skimming and scanning) 

การสรา้งคาํ  (word formation) หรอื การวเิคราะหค์าํ เป็นการเรยีนรู้รากคาํ สว่นของคาํ

ทีเ่ตมิหน้าคาํและสว่นของคาํทีเ่ตมิทา้ยคาํ การเรยีนรู้ การสรา้งคาํชว่ยใหผู้้เรยีนหาความหมาย

ของคาํศพัทท์ีไ่มคุ่้นเคยได้  

การเดาคาํศพัทจ์ากบรบิท  (guessing meaning of words from context) เป็นเทคนคิใน

การอา่นทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนไมต่อ้งเปิดพจนานุกรมไปในขณะทีอ่า่นเมือ่อา่นพบคาํศพัทท์ีไ่มท่ราบ

ความหมาย แต่ผู้เรยีนใชเ้ทคนิคการเดาคาํศพัทจ์ากบรบิทชว่ย ทาํใหก้ารอา่นดําเนินต่อไปได้

เรือ่ยๆโดยผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจคาํศพัท์และเรือ่งทีอ่า่น เทคนคินี้ผูเ้รยีนเกง่ทีเ่รยีนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language [EFL]) นิยมใชม้าก 

การอา้งถงึคาํทีก่ล่าวมาแล้ว (reference terms) การเรยีนรู้เทคนคิการหาคาํทีอ่า้งถงึคาํ

ทีก่ล่าวมาแล้วมคีวามจาํเป็นเพราะหากผูเ้รยีนไมท่ราบวา่คาํสรรพนามทีก่าํลงัอา่นนี้อา้งถงึ

คาํนามคาํใด จะอา่นเรือ่งนัน้ไมเ่ขา้ใจ 

วตัถุประสงคข์องผู้เขยีนและวตัถุประสงคข์องผู้อา่น  (author’s purpose and reader’s 

purpose) มคีวามสาํคญัเพราะทัง้ผู้เขยีนและผู้อา่นไมไ่ดส้ ือ่สารกนัซึง่ๆหน้า อกีทัง้เรือ่งทีม่ใีห้

อา่นมจีาํนวนมากและน่าสนใจทัง้นัน้ ผู้เรยีนจงึต้องทราบ วตัถปุระสงค์ของตนวา่ต้องการอา่น

อะไร อา่นเพือ่อะไร หรอื อา่นแล้วตอ้งการอะไรจากการอา่นเป็นตน้ เพือ่จะไดเ้ลอืกเรือ่งทีอ่า่น 

เทคนิคการอา่นได้ถูกต้องตรงตามวตัถปุระสงค์  

การอา่นแบบ skim และ scan (skimming and scanning) เป็นอกีหนึ่งในกลยทุธการ

เรยีนรูภ้าษาองักฤษทีผู่้เรยีนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign 

Language [EFL]) ประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนและใชภ้าษาองักฤษ นิยมใชก้ ารอา่นแบบ 

skim และ scan มาก ถอืวา่เป็นเทคนคิการอา่นทีผู่เ้รยีนทกุคนตอ้งเรยีนและฝึกเพือ่ทีจ่ะอา่นได้

ประสทิธภิาพ ไมถู่กตําราภาษาองักฤษเล่มหนา 4-5 นิ้ว knock out กอ่นอา่นจบเล่ม  
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เรื่องท่ี 1.1.1 

การสรา้งคาํ  

Word Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้การสรา้งคาํจบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

 

1. บอกรากคาํ (Root) อปุสรรค (Prefix) และ ปจัจยั (Suffix)  ได ้ 

2. บอกความหมายของคาํทีม่อีปุสรรค  (Prefix) และ ปจัจยั (Suffix) ทีเ่ปลี่ยนไปได้ 

3. บอกประเภทของคาํได้  
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เรื่องท่ี 1.1.1 

การสรา้งคาํ  

Word Formation 
คาํในภาษาองักฤษจาํนวนหนึ่งประกอบด้วยรากคาํ (root) และสว่นของคาํทีเ่ตมิเขา้ไป

ขา้งหน้าหรอืขา้งหลงั รากคาํเป็นสว่นทีส่าํคญัของคาํ สว่นของคาํทีเ่ตมิเขา้ไปขา้งหน้าหรอืขา้ง

หลงัของคาํเรยีกวา่ affix  สว่นของคาํทีเ่ตมิเขา้ไปขา้งหน้าเรยีกวา่ อปุสรรค  (prefix) และ สว่น

ของคาํทีเ่ตมิเขา้ไปขา้งหลงัเรยีกวา่ปจัจยั (suffix) การเรยีนรูร้ากคาํ (root) อปุสรรค (prefix) 

และ ปจัจยั (suffix) จะชว่ยใหผู้อ้า่นขยายฐานคาํศพัทไ์ดด้ ีดตูวัอยา่งตอ่ไปนี้  

ตวัอย่าง 

prefix root suffix  prefix root suffix 

 reason    know  

un reason   un know n 

un reason ing   know ledge 

 reason able   know ledgable 

 reason ably   know ing 

 

จากตวัอย่างคาํวา่ reason สามารถเขยีนเพิม่ได้อกี 4 คาํ หากผู้อา่นทราบความหมาย

ของ prefix หรอื suffix และ root แล้ว เมือ่พบคาํศพัทใ์หมจ่ะเดาไดว้า่ คาํศพัทน์ัน้หมายความวา่

อะไร โดยทัว่ไป เมือ่เตมิ prefix หน้าคาํใด จะทาํใหค้วามหมายของคาํนัน้เปลีย่นไป และเมือ่เตมิ 

suffix ตอ่ทา้ยคาํใด จะทาํใหห้น้าทีข่องคาํนัน้เปลีย่นไป  
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ต้นคาํหรือรากคาํ (Root หรือ Stem) หมายถงึ หน่วยย่อยของคาํที่มคีวามหมายและ

ไมส่ามารถแบ่งย่อยออกไปได้อกี 

ตวัอย่าง  รากคาํ (root) 

Root words Origin Area of meaning Examples 

act, ag Latin, agere: to 

drive, lead, act, do  

do, act, drive active (adjective): moving 

about  

corp Latin, corpus: body  

 

body corporate (adjective): formed 

into a body or association, 

united in one group  

uni Latin, unus: one  one unite (verb): to make one, to 

join together  

verb, verv Latin, verbum: word  word verbalize (verb): to express 

in words, to put into words  

 

Exercise 1 

Find the root in each word and underline it.  

1 2 3 4 5 

cardiology tension carditis unthinkable inaction 

thinking activity  activism tensor intense 

sensitivity hypertension cardiogram hypotension think 

activate hyperactive action sensation tensometer  

http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webword.htm#ACT�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webword.htm#CORP�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webword.htm#UNI�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webword.htm#VERB�
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อปุสรรค (Prefix) หมายถงึ หน่วยยอ่ยของคาํทีใ่ชเ้ตมิขา้งหน้ารากศพัทเ์พือ่สรา้งคาํ

ใหม ่อปุสรรคมหีน้าทีข่ยายและใหค้วามหมายของคาํใหมใ่นภาษาองักฤษ ดงันัน้ เมือ่เปลีย่น

อปุสรรคของคาํแต่ละคาํจะทาํใหค้วามหมายของคาํนัน้เปลี่ยนไป  

ตวัอย่าง  อปุสรรค (prefix) 

Root words Origin Area of meaning Examples 

ab-, abs- away from, off  abrupt (adjective): 

unexpected change  

absolve (verb): to be set 

free from one's actions 

or obligations  

ab + rupt  

 

ab + solve  

de- to do the opposite, to 

take away from  

decrease (verb): to grow 

smaller, to become less 

de+crease  

 

mal- bad  

 

malfunction (noun): 

when something does 

not work properly  

mal + funct + ion  

 

mis- wrong  

 

misconduct (noun): 

wrong doing, bad 

behavior  

mis + con + duct  

 

 

กลุ่มคาํอปุสรรคทีม่คีวามหมายวา่ ไม ่ (not) หรอืตรงกนัขา้ม (opposit) ได้แก่ dis, il, im, 

in, ir,mis, และ un เมือ่เตมิคาํเหล่านี้ขา้งหน้าคาํใดจะทาํใหค้วามหมายของคาํเปลีย่นไปในทาง

ตรงกนัขา้ม (antonym) เชน่ คาํวา่  

 คาํตรงกนัขา้ม  

understand (เขา้ใจ) misunderstand (ไมเ่ขา้ใจ) 

expensive (แพง) inexpensive (ไมแ่พง) 

 

  

http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webroot.htm#solv�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webroot.htm#cre�
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Exercise 2 

Find the prefix of each word and underline it. Write the meaning of each prefix and write 

two other words which have the same prefix in the space provided. 

Word list Meaning of prefix Word 1 Word 2 

1. independence    

2. deform    

3. disfunction    

4. illegal    

5. disgrace    

6. impossible    

7. mislead    

8. maladministration    

9. hemifacial    

10. hypoglycemia    
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ปัจจยั (Suffix) หมายถงึ หน่วยยอ่ยของคาํทีใ่ชเ้ตมิทา้ยรากศพัท ์ปจัจยัสว่นใหญจ่ะ

เปลีย่นหน้าทีข่องคาํในประโยค เชน่ คาํนาม  กริยิา คาํคณุศพัท ์และคาํวเิศษณ์ 

ตวัอย่าง 4  ปัจจยั (suffix) 

Root words Origin Area of meaning Examples 

-acy, -cy  

 

Noun: state or 

quality  

 

privacy: the state of being 

alone  

infancy: the state of being a 

baby or young child  

priv + acy  

 

in + fan + cy  

-ant, -ent  

 

Noun: an agent, 

something that 

performs the 

action  

 

disinfectant: an agent that 

destroys germs, something 

that cleans  

dependent: a thing supported 

by another, a thing determined 

by another  

dis + in + fect + 

ant  

 

 

de + pend + ent  

 

-er, -or  

 

Noun: person or 

thing that does 

something  

porter: a person who carries 

things  

collector: a person who 

collects or gathers things  

port + er  

 

col + lect + or  

-ed  

 

Verb: past tense  

 

attained: something that has 

been reached or grasped 

at + tain + ed  

 

-ish  Adjective: having 

the character of  

newish: modern, recent  new + ish  

หมายเหตุ: ดูตวัอย่างรากคาํ (root) อปุสรรค (prefix) และ ปจัจยั (suffix) ได้ใน

อนิเตอรเ์นต 

http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webpre.htm#DIS�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webpre.htm#IN�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webroot.htm#fec�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webpre.htm#DE�
http://www.southampton.liunet.edu/academic/pau/course/webroot.htm#pend�
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Exercise 3 

Underline the prefix, circle the root, and write a zigzag line under the suffix of the following 

words. Write the meaning of prefix or suffix and part of speech of each word. 

Words POS Meaning Words POS Meaning 

1.easily    11. hyperglycemia    

2.prepaid    12. subclavicular   

3.helpfully    13. suprafacial   

4. replace    14. hypotension   

5. pre-war   15. peridontal   

6. unfashionable   16. infanticide    

7. useful    17. malnutrition   

8. unfriendly    18. urinary   

9. rapidly    19. stomatitis   

10. paperless    20. hyperhidrosis   

POS = Part of speech 
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Exercise 4 

Read the following sentences. Find the meaning of the underlined words by choosing the 

most appropriate answer. 

1. Carrie asked the priest to absolve her of her sins. 

a. To pronounce clear of guilt or blame. 

b. To ask for pride. 

c. To give things to poor. 

2. A sudden decrease in temperature caused ice to form on the wet sidewalk.  

a. To run very fast 

b. To grow or cause to grow gradually less 

c. To incline 

3. The Internet treats censorship as a malfunction, a problem, and routes around it.  

a. Normality 

b. Correctness 

c. Failure 

4. She has her privacy i.e. the right to be left alone without interference by government, 

media, or other institutions or individuals.  

  a. Isolation  

  b. Invasion 

  c. Behavior 

5. Dettol is an antimicrobial agent that is applied to objects to destroy microorganisms, 

the process of which is known as disinfection. 

     a. Disinfectant 

     b. Pollutant 

     c. Surfactant  
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เรื่องท่ี 1.1.2 

การหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบริบท  

Guessing Meaning from Context 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรูก้ารหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิท จบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

 

1. บอกคาํทีช่ว่ยแสดงความหมายประเภทตา่งๆของคาํศพัทท์ีไ่มคุ่้นเคยไดถ้กูตอ้ง  

2. หาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทด้วยเทคนิคต่างๆได้ถูกต้อง  

3. ทาํแบบฝึกหดัเกีย่วกบัการหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทได้ถูกต้อง  

4. อา่นเพื่อความเขา้ใจได้ถูกต้อง 
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เรื่องท่ี 1.1.2  

การหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบริบท  

Guessing Meaning from Context 
การหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ในการอา่นภาษาองักฤษ 

เนื่องจากจะชว่ยใหผู้อ้า่นสามารถอา่นไดเ้ขา้ใจและอา่นไดเ้รว็ขึน้ ไมต่อ้งคอยกงัวลกบัการเปิด

พจนานุกรม ผู้เขยีนทราบดวีา่ต้องสือ่สารกบัผู้อา่นผ่านทางตวัอกัษรเทา่นัน้ ผู้เขยีนจงึพยายาม

เขยีนใหอ้า่นงา่ย เขา้ใจงา่ย เพือ่ผูอ้า่นจะไดร้บัรู้ เรยีนรู้ ในสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่มาถงึ ดงันัน้

ผูเ้ขยีนจะใชเ้ทคนคิตา่งๆในการเขยีนเพือ่ใหผู้อ้า่น อา่นเรือ่งทีผู่เ้ขยีน เขยีน เขา้ใจ สว่นผูอ้า่น

ต้องใชเ้ทคนิคต่างๆในการอา่นเพื่อใหอ้า่นแล้วเขา้ใจตรงกบัผู้เขยีน 

ผลงานวจิยัเกีย่วกบัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของผู้เรยีนทีใ่ชภ้าษาองักฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ (Dhanarattigannon, 1990; Kaotsombut, Suwattananand, & 

Soranastaporn, 2004; Suthiwartnarueput, Chantarasorn, Ban Kah Choon, & 

Soranastaporn, 2004) ซึ่งได้ทาํการศกึษาผู้เรยีนไทยทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและระดบั

มหาวทิยาลยั โดยผู้วจิยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างทีท่าํการวจิยัออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มเกง่และกลุ่ม

ออ่น พบวา่ผู้เรยีนทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มเกง่จะใชยุ้ทธวธิใีนการเรยีนรูภ้าษาองักฤษแตกต่างจากผู้เรยีน

ทีจ่ดัอยูใ่นกลุ่มออ่น เชน่ คาํทีผู่อ้า่นไมคุ่้นเคย (unfamiliar word) ไมรู่้จกั ไมเ่คยเหน็มากอ่น 

ผู้เรยีนทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มเกง่ใชยุ้ทธวธิใีนการหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทมากกวา่ผู้เรยีนที่

จดัอยู่ในกลุ่มออ่น เป็นต้น ศกึษารายละเอยีดของยทุธวธิใีนการเรยีนรู้ภาษาองักฤษ ได้จาก 

Oxford (1998) ใหน้กัศกึษาอา่นและนําไปใชเ้พือ่ใหเ้รยีนรู้ภาษาองักฤษไดม้ากขึน้ เรว็ขึน้ 

สะดวกขึน้ 

การอา่นภาษาองักฤษจะมคีาํทีช่ว่ยแสดงความหมาย  (signal word) มาจากผู้เขยีนเพื่อ

บอกผูอ้า่นวา่คาํศพัทท์ีผู่อ้า่นไมคุ่้นเคยทีป่รากฏอยูใ่นบรบิทนัน้ สามารถหาความหมายไดจ้าก

การดูคาํทีช่ว่ยแสดงความหมายเหล่านี้ได้ เราเรยีกวา่ยุทธวธิใีนการหาความหมายของคาํศพัท์

จากบรบิท 

นอกจากนี้คาํทีช่ว่ยแสดงความหมายเหล่านี้ยงัชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ใจตามลําดบัขัน้ตอนที่

ผูเ้ขยีนตอ้งการอกี คาํทีช่ว่ยแสดงความหมายเหล่านี้จะชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ใจขอ้ความทีอ่า่นจาก

ประโยคหนึ่งไปอกีประโยคหนึ่ง จากความคดิ หนึ่งไปอกีความคดิหนึ่ง หรอืจากยอ่หน้าหนึ่งไป

อกียอ่หน้าหนึ่งอกีดว้ย คาํทีช่ว่ยแสดงความหมายเหล่านี้จะชว่ยใหค้วามหมายของประโยคตอ่

ประโยคหรอืย่อหน้าต่อย่อหน้าเชือ่มกนัอย่างราบรืน่ ไมม่กีารกระโดดหรอืการขาดความต่อเนื่อง  

ตอ่ไปนี้จะกล่าวถงึยุทธวธิใีนการหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิท แตล่ะวธิี 
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ยุทธวิธีในการหาความหมายของคาํศพัท์จากบริบท 

ยุทธวธิใีนการหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิท อาจแบง่ออกเป็น 14 วธิ ีใหผู้เ้ รยีน

ศกึษาแต่ละวธิแีละฝึกทาํแบบฝึกหดั แล้วนําไปทดลองใชใ้นการอา่นตําราหรอืบทความ

ภาษาองักฤษใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้แตล่ะ ยุทธวธิใีนการหาความหมายของคาํศพัท์  

1. คาํจาํกดัความ (Definition) 

ผู้อ่านสามารถหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทได้จากกลุ่มคาํทีแ่สดง  “คาํจาํกดั

ความ” คาํจาํกดัความจะบอกความหมายของคาํศพัทท์ีผู่อ้า่นไมคุ่้นเคย  

ประโยคทีแ่สดงคาํจาํกดัความ ประกอบดว้ย 3 สว่นคอื  

1. คาํทีผู่้เขยีนต้องการอธบิายความหมายโดยการใหค้าํจาํกดัความ  ในทีน่ี้แทนดว้ย

ตวัอกัษร  x  

2. ชนดิของ x วา่อยู่ในกลุ่มหรอืประเภทใด  ในทีน่ี้แทนดว้ยคาํวา่ set  

3. ขอ้ความทีบ่อกถงึความแตกต่างของ x จากสิง่อืน่ทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั  ในทีน่ี้แทนดว้ย

คาํวา่ differentiation  

โครงสรา้งประโยคทีแ่สดงคาํจาํกดัความม ี3 แบบ คอื  

 

1.ใหค้าํจาํกดัความเป็นประธานของประโยค เขยีนประโยคแบบวาจก (active 

voice) 

Subject noun Signal 

words 

predicate noun relative clause 

X is/ are set differentiation 

1. A thermometer is an instrument which is used for measuring temperature. 

 

2.ใหค้าํจาํกดัความเป็นกรรมของประโยค เขยีนประโยคแบบกรรมวาจก (passive 

voice) 

Subject noun relative clause Signal words predicate noun 

Set differentiation is/are called 

is/are known as  

is/are defined as 

X 

  refer(s) to  
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โครงสรา้งแบบที ่2 นี้คาํทีต่อ้งการใหค้าํจาํกดัความจะอยูต่ามหลงั verb เชน่ is/are 

called, is/are known as, is/are defined as 

2. An instrument which is used for measuring temperature is called a thermometer. 

 

3. ใชป้ระโยคแสดงเงือ่นไข (conditional sentence)  

If subject noun predicate it is called/  

they are called 

predicate noun 

If  set  differentiation it is called/  

they are called 

 

โครงสรา้งประโยคแบบที ่ 3 คาํอธบิายจะอยูใ่นสว่นของ if clause สว่น X จะอยู่ใน 

main clause 

3. If an instrument is used for measuring temperature, it is called a 

thermometer. 

 

ตวัอย่าง 

1. A hard disk is one type of computer storage.  

 

2. A tsunami is a natural phenomenon consisting of a series of waves 

generated when water in a lake or the sea is rapidly displaced on a massive scale. 

 

3. Diarrhea in American English, (spelt diarrhoea elsewhere) is a condition in 

which the sufferer has frequent and watery bowel movements. 

 

4. A natural phenomenon consisting of a series of waves generated when water 

in a lake or the sea is rapidly displaced on a massive scale is called a tsunami. 

 

5. A condition in which the sufferer has frequent and watery bowel movements 

is defined as diarrhea. 
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Exercise 1 

Find the meaning of the underlined word in each sentence by circling the word or phrase. 

1. Buddhist Lent (Thai พรรษา, pansa or phansaa) is a three month period during the 

rainy season in Thailand during which Buddhist monks remain in their temples. It is also 

known as the Rain Retreat. 

 ____________________________________________________________________  

2. The taking away of a person against the person's will is called kidnapping. 

 ____________________________________________________________________  

3. Terrorism refers to the use of violence for the purpose of achieving a political, 

religious, or ideological goal. 

 ____________________________________________________________________  

4. Acid rain

 

 is defined as rain with a pH of below 4.0 - 4.5. 

 ____________________________________________________________________  

2. คาํท่ีแสดงความเหมือน  (Similarity or synonym) 

ผู้อ่านสามารถหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทได้จากกลุ่มคาํทีแ่สดง  “ความ

เหมอืน” เมือ่ผูอ้า่นเหน็คาํในกลุ่มนี้อยูใ่นประโยคใด ใหค้าดล่วงหน้าไดเ้ลยวา่ขอ้ความทีป่รากฏ

กอ่นและหลงัคาํในกลุ่มนี้จะมคีวามหมายเหมอืนกนั  

 “คาํทีแ่สดงความเหมอืน ” มดีงันี้ 

  

Similarity or synonym 

, or compared with neither … nor 

also either… or   on one hand 

as … as in the same way similar to 

as well as  just as similarly 

both  like the same as 
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ตวัอย่าง 

ใหส้งัเกตคาํนาม 2 คาํทีอ่ยูร่ะหวา่งคาํทีแ่สดงความเหมอืนวา่เป็นคาํทีม่คีวามหมาย

เดยีวกนั  

1. The harlequin, like the circus clown, was a fool who loved to perform. 

2. A hard disk, or "hard drive", or "hard disk drive" is a computer storage. 

จากตวัอย่างขา้งต้น คาํวา่ “hard disk”, “hard drive”, “hard disk drive” เป็นคาํทีม่ ี

ความหมายเหมอืนกนั คอืเป็นอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์

Exercise 2 

Find the meaning of the underlined word in each sentence and write your answer in the 

space provided. 

1. Dr. Jones told her medical students that Mr. Black had hematemesis, or vomiting with 

blood. 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Lisa’s bad breath is as bad as Jessie’s because they both have halitosis.  

 ____________________________________________________________________  

 

3. Dan and Sam are friends. They lost their families in a tsunami. Dan was melancholy. 

Also, Sam was very sad and depressed. 

 ____________________________________________________________________  

 

4. Coranglais is a woodwind instrument which is similar to the oboe, but larger and 

plays lower notes. 

 ____________________________________________________________________  
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3. คาํท่ีแสดงความแตกต่าง  หรือ ขดัแย้ง (Contrast or oppose or antonym) 

ผู้อ่านสามารถหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทได้จากกลุ่มคาํทีแ่สดง  “ความ

แตกต่าง” หรอื “ขดัแยง้” เมือ่ผู้อา่นเหน็คาํในกลุ่มนี้อยู่ในประโยคใด ใหค้าดล่วงหน้าได้เลยวา่คาํ 

หรอืขอ้ความทีป่รากฏกอ่นและหลงัของคาํในกลุ่มนี้จะมคีวามหมายตรงกนัขา้ม  

กลุ่มคาํทีแ่สดง “ความแตกต่าง” หรอื “ขดัแยง้” มดีงันี้ 

Contrast, Concession, Opposition, or Antonym 

although in spite of to be different from 

but in spite of the fact (that) to be opposed to 

conversely  instead of unless 

despite nevertheless unlike 

differ no matter whether.. or not whenever 

even though on the contrary whereas 

ever if on the other hand whether…or not 

however still while 

in contrast though yet 

ตวัอย่าง 

คาํทีข่ดีเสน้ใตเ้ป็นคาํทีม่ ี“ความหมายตรงกนัขา้ม ” หรอื “ขดัแยง้” 

1. Jerry is very clumsy, but his sister Jenny is adroit. 

2. Unlike her sister Andy, Ann is very serious and diligent; while Andy is 

indolent. 

กลุ่มคาํทีแ่สดง “ความแตกต่าง” หรอื “ขดัแยง้” สามารถใชไ้ดท้ ัง้ระดบัประโยคและยอ่

หน้า ดงัตวัอยา่ง 

Should men bone up on skeletal health? Osteoporosis is commonly thought of 

as a disease affecting women. However, nearly one-quarter of the 10 million Americans 

diagnosed are men. 

Osteoporosis หมายถงึโรคกระดกูพรนุ สว่นมากคดิวา่เป็นโรคทีพ่บในผูห้ญงิ เมือ่

ผูอ้า่นเหน็คาํวา่ “However” ผู้อา่นกส็ามารถเดาได้วา่โรคนี้พบในผู้ชายเชน่กนัแต่มจีาํนวนผู้ป่วย

ชายน้อยกวา่ 
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Exercise 3 

Find the meaning of the underlined word in each sentence and write your answer in the 

space provided. 

1. Rata is a nihilist, on the other hand, Riva believes in religion and morality. 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Siri is a prodigiously talented pianist; while Saree is not so talented. 

 ____________________________________________________________________  

3. John stammered when talking, but Jane was very fluent.  

 ____________________________________________________________________  

 

4. Suzy likes to tease

4. คาํท่ีแสดงตวัอย่าง  (Examples) 

 her dog; whereas her sister Sissy always gives him a bone or 

food. 

 ____________________________________________________________________  

 

ผู้อ่านสามารถหาความหมายของคาํศพัทจ์ากบรบิทได้จากกลุ่มคาํทีแ่สดง  “ตวัอยา่ง” 

เมือ่ผูอ้า่นเหน็คาํในกลุ่มนี้อยูใ่นประโยคใด ใหค้าดล่วงหน้าไดเ้ลยวา่คาํ หรอืขอ้ความทีผู่อ้า่นไม่

ทราบความหมายของคาํศพัทจ์ะตอ้งมคีวามหมายทีเ่กีย่วกบัตวัอยา่งทีผู่เ้ขยีนไดย้กมาใหอ้า่น  

กลุ่มคาํทีแ่สดง “ตวัอยา่ง” มดีงันี้ 

examples 

e.g. (exempli gratia) including 

especially like 

for example particularly 

for instance such as 



 19 

ตวัอย่าง 

The student was suffering from anxiety. For example, when he first saw the test, 

he began to tremble and shake; his face whitened, and he fainted.  

Exercise 4 

Find the meaning of the underlined word in each sentence and write your answer in the 

space provided. 

1. Paracetamol, acetaminophen, Sara, and aspirin are examples of an antipyretic drug.  

 ____________________________________________________________________  

2. The Ministry of Health reported that the number of young people who 

contacted Venereal Disease (VD), such as syphilis, gonorrhea, and AIDS was higher 

than last year. 

 ____________________________________________________________________  

3. Some examples of internal DOS commands

5. ข้อความหรือคาํท่ีอยู่ในวงเลบ็ เคร่ืองหมายคาํพูด เคร่ืองหมายขีด (Dash) และ

เคร่ืองหมายลูกน้ํา  (Comma) 

 are DIR, COPY, REN, and ERASE. 

 ____________________________________________________________________  

 

ขอ้ความหรอืคาํทีอ่ยูใ่นวงเลบ็ เครือ่งหมายคาํพดู เครือ่งหมายขดีและเครือ่งหมาย  

ลูกน้ํา เป็นขอ้ความหรอืคาํทีอ่ธบิายความหมายของคาํทีอ่ยูข่า้งหน้า   

รปูแบบ 

 ( ___________ )  
X “___________” 
 — ___________ — 
 , ___________ , 
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ตวัอย่าง 

1. Her bag is made of pleather, a plastic fabric made to look like leather, so it is 

not expensive. 

2. My colleague (a partner in the office) helped me write this letter. 

3. According to Descartes, Dualism —mind and matter—was created by God.  

4. An ephemeral “lasting one second only; very short-lived” smile jostled her lips 

at his joke; then her attention quickly returned to the filet. 

Exercise 5 

Find the meaning of the underlined word in each sentence and write your answer in the 

space provided. 

1. Basically, it was a fine performance—I had only minor quibbles (objection or criticism) 

to make about her technique. 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Danny was a pesky “annoying” boy. 

 ____________________________________________________________________  

 

3. Patra told her friend that this bill was prepostorous, ridiculously high, she would not 

buy her clothes from this shop anymore. 

 ____________________________________________________________________  

 

4. The injured man was still groggy—weak and dizzy—and could only give a garbled 

(confused) account of the accident. 

 ____________________________________________________________________  
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6. การกล่าวซํา้ (Restatement) 

ในกรณีท ีผู่เ้ขยีนใชค้าํศพัทท์ีค่าดวา่ผูอ้า่นอาจจะไมท่ราบความหมาย ผูเ้ขยีนจะกล่าวซํ้า

อกีครัง้ดว้ยคาํทีค่ดิวา่ผูอ้า่นจะคุ้นเคยมากกวา่ เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจความหมายของคาํศพัทค์าํนัน้   

กลุ่มคาํทีแ่สดง “การกล่าวซํ้า” มดีงันี้ 

 

i.e. (id est) (that is) 

in other words 

that is (to say) 

, or 

 

1. Sita just had her body wrap, i.e. a body treatment involving the application of 

usually oils or gels followed by a wrapping of the body with a sheet. 

2. She cooked her dinner with menudo, or a tripe stew seasoned with chili 

peppers. 

 

Exercise 6 

Find the meaning of the underlined word in each sentence and write your answer in the 

space provided. 

1. Vipa was elated at the news, i.e. she was very happy or proud of that news. 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Dara is a gangling youth, in other words, she is tall, thin, and awkward-looking. 

 ____________________________________________________________________  

 

3. Barbara and her friends are clientele, that is (to say), they are a group of customers. 

 ____________________________________________________________________  
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4. Dr. Tailor sent her patient to have a biopsy

5. “Simple” on Life Support? 

E! Online - 22 minutes ago  

An apparent rift between stars Paris Hilton and Nicole 

Richie has seemingly jeopardized, i.e. exposed to loss or 

injury, the future of the Fox reality show. 

, or an examination of tissue taken from 

her body to diagnose the disease. 

 ____________________________________________________________________  

 

 

 ____________________________________________________________________  

 

7. คาํท่ีแสดงการเพ่ิมข้อมูล (Additional information) 

การเพิ่มขอ้มลูใชใ้นกรณีท ีผู่เ้ขยีน เขยีนประโยคทีเ่ป็นใจความสาํคญั (main idea) และมี

ประโยคอืน่ๆ มาเสรมิเพิม่เตมิ (supportive idea) เพือ่ใหป้ระโยคทีเ่ป็นใจความสาํคญันัน้ชดัเจน 

น่าเชือ่ถอื (strong) ไมใ่ชเ่ป็นการกล่าวลอยๆ ลกัษณะการเขยีนแบบนี้เป็นแบบการเขยีนของ

ผูเ้ขยีนทีเ่ป็นเจา้ของภาษา ดงันัน้ ผูอ้า่นจงึสามารถเดาไดว้า่คาํหรอืขอ้ความทีผู่เ้ขยีนไดเ้ขยีนไว้

ในประโยคตอ่ไปเป็นคาํหรอืขอ้ความทีก่ล่าวเสรมิกนักบัขอ้ความขา้งหน้า   

คาํทีแ่สดง “การเพิ่มขอ้มลู ” มดีงันี้  

Additional Information 

again another furthermore similar to 

also besides in addition (to) similarly 

and equally important likewise too 

and then further moreover what's more 

ข้อควรสงัเกต  

1. การเขยีนภาษาองักฤษ ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะมปีระโยคหลกั (topic sentence) หรอื 

ประโยคทีเ่ป็นใจความสาํคญั (main idea) เพยีงหนึ่งประโยคเทา่นัน้  ซึ่งหมายความวา่ 
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ในหนึ่งย่อหน้าจะมใีจความสาํคญัหนึ่งใจความสาํคญัเทา่นัน้ (one main idea in one 

paragraph) 

2. ย่อหน้าแต่ละย่อหน้าอย่างน้อยจะต้องมปีระโยคอย่างน้อย 2 ประโยค คอื ประโยคหลกั

หรอืประโยคทีเ่ป็นใจความสาํคญัและประโยครองหรอืประโยคทีส่นับสนุน (supporting 

sentence) ประโยคหลกัอย่าง น้อย 1 ประโยค 

3. ไม่ควรเขียน 1 ประโยคเป็นหนึ่งย่อหน้า  เพราะไมถู่กต้องตามหลกัการเขยีน

ภาษาองักฤษ 

ตวัอย่าง 

Do you have any apples? Why yes! In fact, I also have some oranges and 

cherries, as well as some wonderful durians, and even this delicious jackfruit. Plus I 

have lots more... 

Exercise 7 

Think about your daily life or experience. Write a short paragraph and use the “additional 

information” signal words. 

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

 

8. คาํท่ีแสดงการนับและการเรียงลาํดบั (Enumeration) 

คาํทีแ่สดงการนบัและการเรยีงลําดบั เชน่  1, 2, 3.... การนบัและการเรยีงลําดบันี้ใชใ้น

การเรยีงลําดบัขอ้มลู หรอื เหตกุารณ์ เมือ่อา่นพบคาํพวกนี้ใหผู้อ้า่นทราบไวเ้ลยวา่ขอ้ความที่

กาํลงัจะอา่นจะต้องมกีารเรยีงลําดบัขอ้มลู หรอื การเรยีงลําดบัเหตุการณ์ การเรยีงลําดบั

เหตุการณ์นี้มปีระโยชน์ในการบอกขัน้ตอนการทาํงาน หรอื การทดลอง 

คาํทีแ่สดง “การเรยีงลําดบัเหตุการณ์ ” มดีงันี้  

 Enumeration 

Time order first, second, third, next, then, finally, before, after, until, while 

Time of day morning, afternoon, evening  

Dates Monday, Tuesday, June, July  
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ตวัอย่าง 

First, I open my eyes. Secondly, I put on my slippers and next, walk to the 

bathroom. Then I brush my teeth. After my shower, I finally get dressed. 

 

Exercise 8 

Find the suitable word to fill in each sentence and write your answer in the space 

provided. 

 

There are several ways you can perform word processing.  

(1) _________, you can do it on either a dedicated word processing 

system, or a general-purpose computer system. (2) _________, you can 

work with either a WSYSIWYG (What You See Is What You Get) word 

processor, or one that depends heavily on embedding formatting codes to 

tell you what you will subsequently see in print. (3) _________, you can 

use either a general purpose, or a special-purpose word processing 

software package. (4) _________, you can choose either a dedicated 

word processing package, or an integrated software package.  

 

 

9. คาํท่ีแสดงเหตุและผล (Cause/Effect) 

คาํทีแ่สดงเหตแุละผลจะชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ใจขอ้ความทีอ่า่นวา่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเหตแุละ

ผล และสามารถเดาคาํศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งไดว้า่ควรจะมคีวามหมายวา่อยา่งไร โดยทัว่ไปประโยคที่

แสดงเหตแุละผลจะประกอบไปดว้ยสว่นประธาน (subject) และ สว่นของกรรม (object)  สว่น

ประธาน (subject) อาจทาํหน้าทีเ่ป็นเหตุหรอืผล  ในขณะเดยีวกนั สว่นของกรรม (object) อาจ

ทาํหน้าทีเ่ป็นเหตหุรอืผลกไ็ด ้ขึน้อยูก่บัคาํทีแ่สดงเหตแุละผล  (signal words) ทีผู่เ้ขยีนใช ้ 
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คาํทีแ่สดง “เหตแุละผล” มดีงันี้  

Cause / Effect 

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

cause result in be caused by hence therefore 

cause…to result from be brought about by thus  make possible 

bring about  be due to consequently give rise to 

lead to  be responsible for since for this reason 

  as a result of  thereby 

  because of  

  because  

 

หมายเหตุ การใชค้าํหรอืกลุ่มคาํทีแ่สดงเหตุและผลแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั  

ตวัอย่าง 

1. Smoking is one of the causes of heart disease. 

2. This misprint led to great confusion. 

3. The year 2002 ended well for Thailand, with visitor arrivals of 10.79 million, 

up 7.3% over 2001. Then, came the war in Iraq, fears of terrorism, travel advisories and 

out-of-proportion media coverage of SARS, all of which resulted in a dramatic business 

downturn. 

4. Mary is probably a marginally better tennis player than I am, since she has 

beaten me 6-0 in each of the last ten sets we have played. 

 

Exercise 9 

Underline the “cause-effect” signal word in each sentence. 

1. Wind is the quasi-horizontal movement of air (as opposed to an air current) caused 

by a horizontal pressure gradient force. 

2. Fainting or syncope is a sudden (and generally momentary) loss of consciousness 

brought about insufficient blood and oxygen reaching the brain. 

3. Fainting can also be due to neurological disorders, stress, etc. 
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4. The weakening of steel leading to oxidation of the iron atoms is a well-known 

example of electrochemical corrosion. 

5. The resulting stress may be below the ultimate tensile stress, or even the yield stress 

of the material, yet still causes catastrophic failure. 

6. In India, numerous bank workers took part in a one-day strike to protest government 

reforms and bank mergers they say will lead to job cuts. 

 

10. คาํศพัท์วิทยาศาสตร์  (Scientific name) 

คาํศพัทว์ทิยาศาสตรใ์ชเ้ฉพาะในทางวทิยาศาสตร์  บคุคลทัว่ไปเมือ่อา่นพบชือ่ทาง

วทิยาศาสตรจ์ะไมเ่ขา้ใจ เพือ่ชว่ยใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดง้า่ยขึน้  ผูเ้ขยีนจะใชค้าํสามญัทีใ่ชเ้รยีกแทน

คาํศพัทว์ทิยาศาสตรข์องสิง่มชีวีติหรอืสารเคม ีหรอื เขยีนขอ้ความอธบิาย  สว่นมากคาํสามญั

หรอืขอ้ความอธบิายจะเขยีนกอ่นหรอืเขยีนตอ่จากคาํศพัทว์ทิยาศาสตรเ์ลย อนึ่งผูเ้ ขยีนจะเขยีน

คาํศพัทว์ทิยาศาสตรด์ว้ยตวัเอยีง (italic letter) หรอืตวัหนา (bold letter) 

ตวัอย่าง 

Syphilis is a venereal disease caused by the invasion of the body by a 

spirochete, Treponema pallidum. 

Exercise 10 

Find the meaning of the underlined word in each sentence and write your answer in the 

space provided. 

1. At times, everyone experiences insomnia, difficulty sleeping. 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Malaria is caused by the protozoan parasite, Plasmodium. 

 ____________________________________________________________________  

3. Amoeboids pseudopods

 ____________________________________________________________________  

 (false feet) are cells that move or feed by means of 

temporary projections. 
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11. รปูภาพ (Pictures or illustrations) 

ผูเ้ขยีนเหน็วา่การใสร่ปูภาพลงไปในเรือ่งทีเ่ขยีนจะทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจงา่ยขึน้หรอืชดัเจน

ขึน้ ดงันัน้ เมือ่เหน็รปูภาพ ผูอ้า่นควรจะดรูปูภาพและคาํอธบิายรปูประกอบการอา่นดว้ย  

ตวัอย่าง 

 

1 2 3 

Tulip To play the flute Programmers 

 

Exercise 11 

Match each picture with its meaning. 

 

1 2 3 

A. Fence B. Wedding C. Sunflower 

12. บริบท หรือ คาํท่ีอยู่รอบๆ (Contexts and captions or surrounding words) 

การอา่นภาษาองักฤษบางครัง้ผู้อา่นต้องอาศยับรบิท หรอื คาํบรรยายทีอ่ยู่รอบๆ  รปู

หรอืรอบๆ คาํทีไ่มท่ราบความหมาย เพือ่ชว่ยในการเดาคาํศพัท ์โดยทัว่ไป ผู้เขยีนจะเขยีนใหม้ี

ใจความสาํคญัหนึ่งใจความสาํคญัในหนึ่งย่อหน้า ดงันัน้ ผู้อา่นจะสามารถเดาคาํศพัทไ์ด้ 
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ตวัอย่าง 

An eclipse (Greek verb: ecleipo = 'cease to exist') 

occurs when an astronomical body such as a planet, or 

satellite is between a source of light (e.g. the Sun) and 

another body. For instance, Jupiter eclipses its moons when it 

gets between them and the Sun.  

The most dramatic eclipses from Earth are: 

Lunar eclipses - the Earth obscures the Sun, from the Moon's point of view. The 

Moon moves through the shadow cast by the Earth. This can only happen at the full 

moon. 

Solar eclipses - the Moon blocks the Sun, from the Earth's point of view. The 

Moon casts a shadow that touches the surface of the Earth. This can only happen at 

the new moon. 

Source: NationMaster.com. (2007). Eclipses. Retrieved 12 March 2007, from 

http://www.statemaster.com/encyclopedia/Eclipses 

 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผูอ้า่นสามารถเดาไดว้า่เรือ่งทีก่าํลงัอา่นเกีย่วกบัจนัทรปุราคาและ

สรุยิุปราคา เมือ่ชาํเลอืงดูรปูด้านขวากจ็ะทาํใหม้ ัน่ใจวา่เขา้ใจถูกต้อง ดงันัน้ ผู้อา่นสามารถเดาได้

วา่  

1. eclipses หมายถงึ คราส หรอื การบดบงั  

2. Lunar eclipses หมายถงึจนัทรปุราคา เพราะมคีาํวา่ “the Moon”  

3. Solar eclipses หมายถงึ สรุยิุปราคาเพราะมคีาํวา่ “the Sun” 

Exercise 12 

Find the meaning of the underlined words in each sentence and write your answer in the 

space provided. 

1. Various April Fool's hoaxes are perpetrated

 

 throughout the world as is the custom on 

the first day of April. 

 ____________________________________________________________________  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sun�
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_satellite�
http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_eclipse�
http://en.wikipedia.org/wiki/Shadow�
http://en.wikipedia.org/wiki/Full_moon�
http://en.wikipedia.org/wiki/Full_moon�
http://en.wikipedia.org/wiki/Full_moon�
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse�
http://en.wikipedia.org/wiki/Occultation�
http://en.wikipedia.org/wiki/New_moon�
http://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_eclipse�
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse�
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2. The mother of Michael Jackson's accuser told jurors Thursday a bizarre story of 

weeks during which she was moved around by Jackson's associates, made a virtual 

prisoner, and warned that "killers" were after her. 

 ____________________________________________________________________  

 

3. Chicago Bulls center Eddy Curry will miss the rest of the season because of an 

irregular heartbeat, but doctors are optimistic he'll be able to play again. 

 ____________________________________________________________________  

4. It was an all-day party amid cheers, chant

 

s and popping flashbulbs, highlighted by 

President Bush's zinger of a first pitch and old-timers yielding the field to Washington's 

new team. 

 ____________________________________________________________________  

13. คาํท่ีแสดงการสรปุเน้ือเร่ือง  (Summarizing) และ คาํท่ีแสดงการสรปุความเหน็ของ

ผู้เขียน (Concluding) 

การสรปุเนื้อเรือ่ง  (Summarizing) และ การสรปุความเหน็ของผู้เขยีน  (Concluding) มี

ความแตกต่างกนั ดงัต่อไปนี้  

13.1 การสรปุเน้ือเร่ือง (Summarizing) หมายถงึ การรวบสว่นสาํคญัหรอืหวัใจของ

เรือ่งทีไ่ดอ้า่นหรอืไดฟ้งัโดยมหีลกัการสรปุเนื้อเรือ่ง งา่ยๆ ดงันี้  

1. ตอ้งบอกประเดน็หลกัหรอืใจความสาํคญัอกีครัง้หนึ่งรวมทัง้รายละเอยีดทีส่นบัสนุนดว้ย  

2. อธบิายขอ้มลูสัน้ๆ อกีครัง้หนึ่ง  

3. อยา่เสนอขอ้มลูใหม่ 

คาํทีแ่สดงการสรปุเรือ่ง มดีงันี้  

Summarizing 

briefly in brief in summary  

in a word  in short to summarize 

http://us.rd.yahoo.com/DailyNews/celeb/ap/ap_en_ce/michael_jackson/14879873/*http:/news.search.yahoo.com/search/news?fr=news-storylinks&p=%22Michael%20Jackson%22&c=&n=20&yn=c&c=news&cs=nw�
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ตวัอย่าง 

Using excessive chemical substances can be harmful. On Thursday BP began 

using the chemical compounds to dissolve the crude oil, both on the surface and deep 

below, deploying an estimated 100,000 gallons. This bought up more than a third of the 

world’s supply. Dispersing the oil is considered one of the best ways to protect birds 

and keep the slick from making landfall. However, the dispersants contain harmful 

toxins of their own and can concentrate leftover oil toxins in the water, where they can 

kill fish and migrate great distances.The exact makeup of the dispersants is kept secret 

under competitive trade laws, but a worker safety sheet for one product, called Corexit, 

says it includes 2-butoxyethanol, a compound associated with headaches, vomiting and 

reproductive problems at high doses. In short, the extream use of chemical materials 

brings dealth and destruction.  

Source: Lustgarten, A, & ProPublica. (2010). Gulf Spill Cleanup Chemicals May Cause New 

Environmental Concerns Retrieved May 14, 2010, from 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=spill-clean-up-chemicals 

 

13.2 การสรปุลงความเหน็ของผูเ้ขียน (Concluding) เมือ่เขยีนมาถงึยอ่หน้าสดุทา้ย 

ผู้เขยีนจะขมวดปมต่างๆ ของเรือ่งทีเ่ขยีนเขา้ด้วยกนั  หลกัในการสรปุลงความเหน็ของผู้เขยีนมี

ดงัตอ่ไปนี้ 

1.สง่สญัญานบอกผูอ้า่นวา่เรือ่งทีผู่อ้า่นกาํลงัอา่นจะจบแล้วโดยใช ้ คาํทีแ่สดงการสรปุลง

ความเหน็ของผู้เขยีน ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี้ 

 

Concluding 

accordingly for this reason thus 

as a result finally therefore 

as a consequence hence to conclude 

consequently in conclusion  

 

2. เตอืนผูอ้า่นหรอืใหผู้อ้า่นจบัใจกบัประเดน็ทีผู่เ้ขยีนไดเ้ขยีน ซึง่ทาํได ้2 วธิคีอื สรปุ

เรือ่งย่อๆ หรอื เขยีนประโยคหลกั (thesis statement) ใหมแ่ต่ความหมายคงเดมิ 

3. ใหผู้อ้า่นประทบัใจกบัความคดิเหน็ทีท่ ิง้ทา้ย (final thought) ของผูเ้ขยีนในเรือ่งที่

ผูเ้ขยีนไวใ้หแ้กผู่อ้า่น ความคดิเหน็ทีท่ ิง้ทา้ยนี้ถอืเป็นขอ้มลูขา่วสารทีผู่เ้ขยีนจะสือ่สารออกไปยงั
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ผู้อา่นอย่างเขม้ขน้ (strong) และมปีระสทิธภิาพ (effective) และใหผู้้อา่นจดจาํได้ เพื่อผู้อา่นจะ

ไดน้ําเอาเรือ่งทีไ่ดอ้า่นนี้ไปคดิตอ่ ผูเ้ขยีนอาจทิง้ทา้ยดว้ยการคาดคะเน บอกผลทีจ่ะตามมา บอก

วธิแีกป้ญัหา ใหค้าํแนะนํา เรยีกรอ้งใหผู้อ้า่นทาํกจิกรรม หรอื อา้งถงึบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีง  

Exercise 13 

Find an essay, a paragraph or sentences from the Internet, a textbook, or a newspaper 

which contains the signal words of summary and conclusion. Make a copy of the 

paragraph or sentences. Underline the summary and conclusion words, write them in the 

space provided, and share with your friends. 

 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

14. ประสบการณ์ หรือ จินตนาการ (Experience or imagination) 

เมือ่อา่นภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการอา่นทัง้ 13 ขอ้ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วแต่ผู้อา่นยงัไม่

สามารถเดาคาํศพัทท์ีไ่มคุ่้นเคยได ้ เทคนคิสดุทา้ยทีจ่ะแนะนําคอืใชป้ระสบการณ์ หรอื 

จนิตนาการ ประสบการณ์หรอืจนิตนาการจะชว่ยใหผู้้อา่นสามารถการเดาคาํศพัทท์ีผู่้อา่นไม่

คุน้เคยได้   

ตวัอย่าง 

ขอ้ความนี้ลงในหนงัสอืพมิพใ์นวนัที ่1 เมษายน  

Newest Motorola cellular phone, full options: tel, net, radio, video, is only .99 

US$. 

ชาวต่างชาตทิีไ่ปศกึษาทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นครัง้แรกและไมไ่ด้ศกึษาประเพณี

วฒันธรรมของอเมรกินัมากอ่น เมือ่อา่นหนงัสอืพมิพใ์นวนัที ่1 เมษายน พบขอ้ความดงักล่าวจะ

ดใีจมากเพราะหวงัวา่จะได้โทรศพัทม์อืถอืราคาถูกมากๆ แต่ชาวอเมรกินัจะเฉยๆ เพราะชาว

อเมรกินัรู้ดวีา่ วนัที ่1 เมษายน เป็น April Fool’s Day กล่าวคอื ผู้คนสามารถพูดหรอืเขยีนสิง่ที่

ไมจ่รงิต่างๆได้ 
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Direction for Exercises 14-16: Find the meaning of the underlined word in each 

sentence and write your answer in the space provided. 

 

Exercise 14 

1. Google has increased the storage space of its Gmail service to 2 gigabytes. 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Terri Schiavo died 13 days after her feeding tube was removed by court order in the 

U.S. 

 ____________________________________________________________________  

 

3. The E-mail spammer, Scott Richter of "OptInRealBig.com", has filed for bankruptcy 

protection in Denver. The reason claimed is a costly legal battle with Microsoft. 

 ____________________________________________________________________  

 

4. Palaeontologists from North Carolina State University have announced the discovery 

of structures resembling blood vessels and red blood cells inside the hind limb fossil of 

a Tyrannosaurus rex. 

 ____________________________________________________________________  

 

5. Linking your blog

 

 or website to our full-text articles helps you... brief up your content, 

boost your credibility, share what you find, and add notes.  

 ____________________________________________________________________  
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Exercise 15 

An atrial septal defect (ASD) is a type of congenital heart defect. In 

ASD, a hole occurs between the heart’s upper chambers (atria). The 

hole allows blood to seep from the left atrium to the right atrium. 

Source: iVillage Total Health. (2007). Atrial septal defect.  Retrieved 

March 12, 2007, from 

http://heart.health.ivillage.com/congenitalheartdisease/atrialseptaldefect.cfm 
 

1. ASD = ____________________________________________________________ 

2. Atria = ____________________________________________________________ 

ในทางการแพทยโ์รค “atrial septal defect” หรอืเรยีกยอ่ๆวา่ “ASD” เป็นโรคเดยีวกนั 

จงึมคีวามหมายเหมอืนกนั คอืเป็นโรคหวัใจพกิารแต่กาํเนิด และคาํวา่ “atria” หมายถงึ “a hole 

occurs between the heart’s upper chambers” คอื รทู ีผ่นงักัน้หวัใจชอ่งบนซา้ย-ขวา ทาํให้

เลอืดไหลจากหวัใจชอ่งบนซา้ย มายงัหวัใจชอ่งขวา  

Exercise 16 

Eisenmenger syndrome is a condition that is 

present at birth, though it rarely causes any major 

problems before people have reached their 20s or 30s. 

The condition involves high blood pressure in the lungs 

(pulmonary hypertension) and a mixture of oxygen-rich and 

oxygen-poor blood in the body, often causing a bluish tint 

(cyanosis) to the skin and other areas of the body. 

Pulmonary Hypertension 

 

Source: iVillage Total Health. (2007). Eisenmenger syndrome. Retrieved 12 March 2007, from 

http://heart.health.ivillage.com/congenitalheartdisease/eisenmengerscomp.cfm 

 

3. Eisenmenger syndrome_______________________________________________  

4. cyanosis  __________________________________________________________  

Atrial Septal Defect 
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Exercise 17 

 

Texas 

The Republic of Texas achieved its independence from 

Mexico in 1836, the same year as the famous siege of the 

Alamo in which pioneers Jim Bowie and Davy Crockett were 

slain. The “Lone Star State” was the 28th state to join the 

Union, admitted in 1845. The name Texas is a Spanish name, 

which comes from an Indian word meaning "friends" or "allies." 

Texas is the second-largest state in the Union in area, after 

Alaska. Although it has a wild, frontier history, today Texas is 

a major producer of oil and has important centers of industry 

and finance. A Texas state historian has said that the state 

flower, the bluebonnet, “is to Texas what the shamrock is to 

Ireland.” 

Source: The Library of Congress. (2007). American’s story from American Library: Texas. Retrieved 

March 12, 2007, from http://www.americaslibrary.gov/cgi-bin/page.cgi/es/tx 

 

1. “Texas” means  _____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________  

2. “Siege” refers to  ____________________________________________________  

3. ”Slain” means  ______________________________________________________  

4. “The bluebonnet” refers to  ____________________________________________  

5. The “Lone Star State” refers to  ________________________________________  

6. What is the largest state in the US? _____________________________________  

7.  What is “Austin”? ___________________________________________________  

8. Why did the author write that Texas in the past was wild?  __________________  

 ____________________________________________________________________  
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เรื่องท่ี 1.1.3 

การอ้างถงึคาํท่ีกล่าวมาแล้ว 

Reference Terms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้ถงึคาํทีอ่า้งถงึจบแล้ว ผูเ้ขา้อบรมสามารถ  

 

1. บอกคาํสรรพนามทีใ่ชอ้า้งองิถงึคาํนามทีไ่ดก้ล่าวถงึไปแล้วไดถ้กูตอ้ง  

2. บอกคาํทีใ่ชอ้า้งองิถงึคาํนามทีก่ล่าวไปแล้วไดถ้กูตอ้ง  

3. ทาํแบบฝึกหดัเกีย่วกบัการคาํทีใ่ชอ้า้งองิถงึคาํนามทีก่ล่าวไปแล้วไดถ้กูตอ้ง  

4. อา่นเพื่อความเขา้ใจได้ถูกต้อง 
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เรื่องท่ี 1.1.3 

การอ้างถึงคาํท่ีกล่าวมาแล้ว 

Reference Terms  

คาํนามภาษาองักฤษทีไ่ด้กล่าวถงึไปแล้ว  มกัไมน่ิยมกล่าวซํ้า ผู้เขยีนจงึใชค้าํสรรพนาม

แทนคาํนามทีก่ล่าวไปแล้ว เชน่ he, she, it, they, his, her, its, their, who, whom, which, this, 

that, these, those หรอื คาํอืน่ๆ เชน่ either…or, neither…nor, both… and …, the 

former…the latter, some…others  

ตารางที ่1 รวบรวมคาํสรรพนามแบ่งเป็นกลุ่มตามหน้าทีข่องประโยค ในขณะทีอ่า่น

บทความภาษาองักฤษ ผู้อ่านต้องทาํความเขา้ใจด้วยวา่คาํสรรพนามในตาราง 1 อา้งองิถงึ

คาํนามทีไ่ดก้ล่าวถงึไปแล้วคาํใด โดยทัว่ไปผูเ้ขยีนจะอา้งองิถงึคาํนามทีไ่ดก้ล่าวถงึไปแล้วตวัที่

อยูใ่กล้ท ีส่ดุเพือ่ไมใ่หผู้อ้า่นเกดิความสบัสน  

ตารางที ่1 คาํสรรพนามแบ่งเป็นกลุ่มตามหน้าทีข่องประโยคได้ดงันี้ 

ทาํหน้าทีป่ระธาน ทาํหน้าทีก่รรม  แสดงความเป็นเจา้ของ ย้อนไปหา 

ประธาน ประธาน กรรม 

I me my mine myself 

you you your yours yourself 

he him his his himself 

she her her hers herself 

it it its its itself 

they them their theirs themselves 

we us our ours ourselves 

 

นอกจากนี้ กลุ่มคาํสรรพนามทีแ่สดงความเป็นเจา้ของเมือ่เขยีนอา้งองิถงึคาํนาม

ภาษาองักฤษทีไ่ด้กล่าวถงึไปแล้ว ผู้อา่นจะต้องคาํนึงถงึหน้าทีข่องสรรพนามในประโยคด้วยเพื่อ

จะไดค้งความหมายเดมิไว ้หลกัการนี้ ใชไ้ดด้ใีนการทาํขอ้สอบพวก reference terms เชน่ 

Don is my friend. I borrowed his book, Health Styles: Decisions for Living Well, 

yesterday.  

อธิบาย คาํวา่ his อา้งองิถงึ Don’s book (หนงัสอืของ Don) ดงันัน้ เมือ่ตอบตอ้งตอบ

วา่ Don’s book หรอื the book of Don 
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He is a friend of mine, i.e. one of my friends. 

อธิบาย คาํวา่ mine อา้งองิถงึ I แสดงใหเ้หน็วา่ mine เป็นกรรมของประโยค อาจเขยีน

วา่ He is one of my friends. 

 

I cut myself with a knife. 

อธิบาย คาํวา่ myself อา้งองิถงึ I เป็นการเน้นวา่ ฉันเป็นผู้ทาํบาดแผลใหต้นเอง 

 

การใชก้ลุ่มคาํอืน่ๆ นอกเหนือจากคาํสรรพนามขา้งต้น 

either…or (เลอืกคาํใดคาํหนึ่ง ระหวา่งคาํนามทีต่ามหลงั either และ คาํนามทีต่ามหลงั 

or) 

neither…nor (ไมท่ัง้คู่  ทัง้คาํนามทีต่ามหลงั neither และ คาํนามทีต่ามหลงั nor) 

both… and … (ทัง้คู่ ทัง้คาํนามทีต่ามหลงั both และ คาํนามทีต่ามหลงั and) 

the former…the latter (คาํวา่ the former ใชแ้ทนคาํนามทีก่ล่าวถงึกอ่น สว่นคาํวา่ the 

latter ใชแ้ทนคาํนามทีก่ล่าวถงึทหีลงั )  

some…others (คาํวา่ some แทนคาํนามสว่นหนึ่งทีก่ล่าวถงึกอ่น สว่นคาํวา่ other 

แทนคาํนามอกีสว่นหนึ่งทีเ่หลอื ) 

นอกจากนี้ยงัมคีาํทีใ่ชใ้นการอา้งองิ เชน่ this, that, these, those และ what, who, 

when, where, which 

ตวัอย่าง 

1. Satit’s mother bought him a new car yesterday. She spent about a million 

baht. 

2. It is a Honda Civic and its color is red.  

 

3. Bill Allen, who replaced Chris Sullivan as CEO of Outback Steakhouse this 

week, has a big job ahead of him. 

4. Indeed, the award was a great honour for every member of staff at Diethelm 

Travel, whose customer focus, flexibility and friendly professional service underscore 

our dedication to provide the best travel experience in Thailand. 
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5. She was a success both as a pianist and as a conductor. 

 

6. About 20% of adults say they do their most creative thinking while driving. 

 

7. Thirty people came—some stayed until the end but others left early. 

 

8. Two events, the “SARS epidemic” and the “Tsunami”, caused a decrease in 

Thai economic growth. The former was caused by a type of virus, while the latter 

resulted from a natural disaster.  

 

9. Our students, who will spend most of their working lives in the 21
st
 century, 

will need to see the computer and related technologies as an extension of themselves, 

as a tool as important as the pencil or quill pen was for the last several hundred years. 

 

Exercise 1 

Find the reference terms of the underlined word in each sentence by circling those words 

or phrase. 

 

1. Some people have naturally beautiful voices; while others need to be trained. 

 

2. I don’t like the blue shirt, and I don’t like the black one either. 

 

3. There go my two sons. Can you guess which is the elder? 

 

4. Tasan and Tammy are a couple. He gave her an expensive fur for her birthday.  
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5. Oil prices have climbed about 25 percent since the start of the year on two concerns: 

rising demand and tight supply. 

 

6. Hemoptysis is a cough with blood; whereas hematematsis is vomiting with blood. The 

site of the former is the lung while the site of the latter is the stomach.  

  

7. Rising oil prices add to the cost of Thai exporters, but some argue the impact will be 

felt in other countries as well. 

 

8. The Moon River basin has suffered from encroachment; its water level has dropped 

due to deforestation, and it is badly clogged. 
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Exercise 2 

Read the passage below and answer the questions. 

What is the main idea of this passage?_________________________________  

I. Find the “reference term” of each item. Write them in the space provided. 

  Reference Terms 

1 

 

 

5 

 Matt is on Curacao to perform at a fund raising event for 

the Autism Association of Curacao (AAC). 
1
His

1. His = 

 group, "the Matt 

Savage Trio" will perform at Landhuis Brakkeput Mei Mei on 

Saturday March 12, 2005 to raise money for helping autistic 

children on Curacao.  

  Willemstad, Curacao (PRWEB) March 12, 2005 -- On 

Friday March 11th, 2005, twelve (12) year old jazz prodigy Matt 

Savage swam with the dolphins at the Curacao Dolphin Academy.  

 

10 

 

 

 

 

15 

 

Matt Savage is a famous jazz musician, though 
2
he is only 12 

years old. It sounds impossible, but at the age of 12 this 

outstanding pianist has already 5 CD's to 
3
his credit. 

4
He has 

been compared to Mozart and appeared on national television and 

in a lot of newspapers in the USA numerous times. Being a 

musical savant at such a young age is a miracle in 
5
itself

2. he = 

 

3. his = 

 

4. He =  

 

5. itself = 

, but 

even more surprising is the fact that Matt has autism.  

 

 

 

20 

 

 

 

 

 Matt and 
6
his mother always had a dream to swim with 

dolphins. 
7
Their dream became a reality on Friday, March, 11

th
, 

2005, when 
8
they were invited to visit Curacao Dolphin Academy 

and to participate in a Dolphin Swim program with his mother, 

Diane. For Matt it was a good time to relax in between 
9
his 

demanding activities. 
10

Both Matt and Diane loved the interaction 

with the bottlenose dolphins; 
11

they

6. his =  

7. Their = 

8. they = 

9. his =  

10. Both = 

11. they = 

 were really on cloud nine 

during this experience!  

Source: eMediaWire. (2007). Twelve year old jazz prodigy Matt Savage swims with dolphins of 

Curacao Dolphin Academy. Retrieved March 12, 2007, from 

http://www.emediawire.com/releases/2005/3/emw217724.htm 
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II. Match Column A with Column B which has the same meaning. 

 Column A Column B 

 1 fund raising A learned person 

 2 prodigy B unusually excellent 

 3 outstanding C the activity of soliciting and collecting money 

 4 savant D condition disturbing perceptions and relationship 

 5 autism E somebody with exceptional talent 

 

III. Answer these questions. 

1. What did Mat do at Mei Mei? 

 ____________________________________________________________________  

 

2. Why did Mat do this activity for the AAC? 

 ____________________________________________________________________  

 

3. Why is Mat compared with Mozart? 

 ____________________________________________________________________  

 

4. What evidence shows that Mat is a great musician? 

 ____________________________________________________________________  

 

5. What was the dream of Mat and his mother? Did they achieve their dream? 

 ____________________________________________________________________  
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Exercise 3 

 Read the passage below and answer the questions. 

What is the main idea of this passage? ____________________________________  

I. Find the “reference term” of each item. Write them in the space provided. 

  Reference Terms 

1  OAK BROOK, Ill. - McDonald's Corp., the world's 

largest restaurant chain, is testing the use of remote call 

centers to handle drive-thru orders in an effort to improve 

service.  

 

5 

 

 Company officials said the idea, being tested at a 

small number of restaurants in the Pacific Northwest, is 

aimed at reducing the number of mistakes at the drive-thru 

window.  

 

 

10 

 "If you're in L.A. and you hear a person ... with a 

North Dakota accent taking your order, you'll know what 
1
we

 

 

1. we = 're up to," McDonald's Chief Executive Officer Jim 

Skinner said during a presentation to analysts Thursday in 

New York.  

 

15 

 The strategy would help process orders faster and 

allow McDonald's employees to focus on delivering better 

customer service, the company said.  

 

  "You have a professional order-taker with strong 

communications skills 
2
whose

 

2. whose =  job is to do nothing but take 

down orders," said Matthew Paull, the chief financial officer.  

20  Paull said a "heavy percentage" of complaints the 

company receives are from drive-thru customers 
3
who

 

3. who =  got 

the wrong order.  

  "Even if 95 percent of the time it is right, 
4
those five 

percent are very upset with 
5
us," 

6
he

4. those = 

5. us =  said.  

25 

 

 McDonald's spokeswoman Anna Rozenich said 

Friday it was too early to say whether the outsourcing 

strategy would be implemented system wide.  

6. he = 
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30 

 McDonald's shares closed down 16 cents to $32.59 

on the New York Stock Exchange Friday, near the upper 

end of their 52-week trading range of $25.05 to $34.56.  

 

Source: USA Today. Tech products. (2007). McDonald's could employ call centers to handle drive-

thru. Retrieved March 12, 2007, from http://www.usatoday.com/tech/products/services/2005-03-11-

mc-call-centers_x.htm 

 

II. Match Column A with Column B which has the same meaning. 

 Column A Column B 

 1 remote A subcontract, contract-out 

 2 outsource B far-off, distant, isolated 

 3 implement C without leaving the car to get something 

 4 drive-thru D put something lower 

 5 take down E apply, realize, employ 

 

III. Answer these questions. 

1. Why will McDonald's Corp use remote call centers? 

 ____________________________________________________________________  

2. Who is the target group for the remote call centers? 

 ____________________________________________________________________  

3. Which is the most important characteristic of a professional order-taker? 

 ____________________________________________________________________  

4. What percentage of the customers gets the wrong order? 

 ____________________________________________________________________  

5. By what percentage did McDonald's shares close down on Friday? 

 ____________________________________________________________________  
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เรื่องท่ี 1.1.4 

วตัถปุระสงคข์องผูเ้ขียนและวตัถปุระสงคข์องผูอ่้าน 

Author’s Purpose and Reader’s Purpose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้วตัถุประสงคข์องผู้เขยีนและผู้อา่นจบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

 

1. บอกวตัถุประสงคข์องผู้เขยีนได้ถูกต้อง  

2. บอกวตัถุประสงคข์องผู้อา่นได้ถูกต้อง  

3. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการอา่นกอ่นเริม่อา่นได้ถูกต้อง  

4. ทาํแบบฝึกหดัเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องผู้เขยีนและวตัถุประสงคข์องผู้อา่นได้ถูกต้อง  

5. อา่นเพื่อความเขา้ใจได้ถูกต้อง 
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เรื่องท่ี 1.1.4 

วตัถปุระสงคข์องผู้เขียนและวตัถปุระสงคข์องผู้อ่าน 

Author’s Purpose and Reader’s Purpose 

วตัถุประสงคเ์ป็นสิง่สาํคญัทัง้การอา่นและการเขยีน หากผู้อา่นต้องการอา่นใหม้ ี

ประสทิธภิาพตอ้งคดิถงึวตัถปุระสงคก์อ่นวา่เรือ่งทีผู่อ้า่นกาํลงัจะอา่นผูเ้ขยีนมวีตัถปุระสงคอ์ะไร

และผูอ้า่นมวีตัถปุระสงคอ์ะไร เรือ่งทีผู่อ้า่นกาํลงัจะอา่นตรงกบัวตัถปุระสงคข์องผูอ้า่นหรอืไม ่ถา้

ไมต่รง ไมใ่ช ่ผูอ้า่นกไ็มต่อ้งเสยีเวลาอา่น หากตรงหรอืใชผู่อ้า่นกจ็ะไดค้ดิกอ่นอา่นวา่จะอา่น

แบบไหนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผู้อา่น เพราะการอา่นเพื่อความเพลดิเพลนิต่างกบัการ

อา่นเพือ่เตรยีมตวัสอบหรอืการอา่นเพื่อทาํรายงาน/วทิยานิพนธ์  

A. วตัถปุระสงคข์องผูเ้ขียน 

วตัถุประสงคข์องผู้เขยีนแบ่งเป็น 2 แบบ คอื  วตัถปุระสงคท์ัว่ไปและวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

1. วตัถปุระสงคท์ัว่ไป  เมือ่อา่นหนงัสอื ผูอ้า่นจะตอ้งตระหนกัถงึวตัถปุระสงคข์อง

ผู้เขยีนด้วย โดยทัว่ไปผู้เขยีนมวีตัถุประสงคใ์นการเขยีน 3 วตัถปุระสงค ์คอื  

1.1. เพ่ือความบนัเทิงของผูอ่้าน  ตวัอยา่งงานเขยีนพวกนี้ไดแ้ก ่เรือ่งสัน้  

นวนิยาย โคลงกลอน เรือ่งตลก  เกรด็เลก็ๆน้อยๆ พงศาวดาร 

1.2. เพ่ือแจ้งให้ทราบ  ให้ความรู้ ตวัอย่างงานเขยีนพวกนี้ได้แก ่ตํารา บทความใน

หนังสอืพมิพ์ คูม่อื คาํแนะนําต่างๆ  

1.3. เพ่ือชกัชวน ชกัจูง ตวัอยา่งงานเขยีนพวกนี้ไดแ้ก ่คาํปาฐกถา  รณรงค ์คาํโฆษณา 

บทวจิารณ์ต่างๆ สาํหรบัวตัถุประสงคข์อ้นี้ เนื่องจากผู้เขยีนต้องการจงูใจผู้อา่นดงันัน้ผู้เขยีนอาจ

ใสค่วามคดิเหน็ของผู้เขยีนลงไปในงานเขยีนของเขาด้วย 

 

2. วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ ผูเ้ ขยีนอาจมวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะเจาะจงในการเขยีนกไ็ด ้เชน่  

2.1. เขยีนใหเ้หน็ปญัหา แล้วเสนอแนวทางหรอืวธิแีกป้ญัหา  

2.2. เขยีนเพื่อต่อต้านหรอืล้มล้างทฤษฎี  

2.3. วเิคราะห ์หรอื อภปิรายความคดิเหน็  

2.4. วจิารณ์ 
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ผู้อ่านจะทราบวา่ผู้เขยีนมวีตัถุประสงคใ์นการเขยีนอย่างไร ทาํได้โดย ตัง้คาํถามวา่ 

“ทาํไมผูเ้ขยีนจงึเขยีนเรือ่งนี้ หรอื บทความนี้ ” ผูเ้ขยีนกาํลงัพยายามจะบรรลุผลสาํเรจ็เรือ่งใด

หรอืบรรลุวตัถปุระสงคใ์นขอ้ใด  

หากผูอ้า่นพจิารณาใจความสาํคญัของเรือ่งทีอ่า่น ผูอ้า่นจะทราบวา่ผูเ้ขยีนมี

วตัถุประสงคใ์นการเขยีนอย่างไร  

ใหพ้ยายามหาตวัแนะ (clues) เชน่ ทศันคติ (tone) ของผูเ้ขยีน ภาษาเขยีนทีผู่เ้ขยีนสือ่

ออกมามคีวามจรงิจงั เขม้ขน้ หรอื สบายๆ เบาๆ ซึง่ทศันคตขิองผูเ้ ขยีนนี้หมายถงึแงค่ดิและ

ความรูส้กึของผู้เขยีน 

 

B. วตัถปุระสงคข์องผูอ้่าน 

เมือ่ผู้อา่นทราบวตัถุประสงคข์องผู้เขยีนแล้ว ผู้อา่นเองกต็้องทราบวตัถุประสงคข์อง

ตนเอง ต้องถามตวัเองกอ่นวา่มวีตัถุประสงคอ์ะไรในการอา่น วตัถุประสงคข์องผู้อา่นแบ่งเป็น 2 

แบบ คอื วตัถปุระสงคท์ัว่ไปและวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ  ผูอ้า่นตอ้งการอา่นเพือ่ความเพลดิเพลนิ 

หรอือา่นเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ เพื่อเอาไปสอบ เอาไปสอน หรอืทาํงานศกึษาวจิยั 

1. การอา่นเพือ่ความเพลดิเพลนิ  

2. การอา่นเพื่อศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ  

3. การอา่นเพื่อเอาไปสอบจะต้องอา่นอย่างละเอยีดมกีารจดบนัทกึย่อ ทาํความ

เขา้ใจหรอืทอ่งจาํในสว่นทีเ่ป็นองคค์วามรู้และตอ้งฝึกฝนเพือ่ใหส้ามารถไป

ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการสอบ  

4. การอา่นเพือ่เอาไปสอน  จะตอ้งอา่นใหล้กึซึง้ใหเ้ขา้ใจทอ่งแท ้แจม่แจง้ และ

จะต้องอา่นเพิม่เตมิจากหนังสอืหลายๆเล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและใหม้ ี

ความรูก้วา้งขวาง รูแ้งม่มุต่างๆเพื่อใหส้ามารถอภปิราย โต้แย้ง หรอื นําผู้เรยีน

ในการอภปิราย ถกแถลงปญัหาหรอืประเดน็ต่างๆได้เป็นอย่างดี   

5. การอา่นเพื่อทาํงานศกึษาวจิยั เป็นการอา่นทางวชิาการระดบัสงู ผู้อา่นซึ่งเป็น

ผู้วจิยัจะต้องอา่นหนังสอื ตํารา บทความวจิยั อย่างมากมายในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง

กบังานวจิยัทีจ่ะทาํ เพือ่ใหไ้ดค้วามรู้ ทฤษฎทีีจ่ะนํามาเป็นแกนหลกัในการทาํ

วจิยั และทาํใหท้ราบวา่นกัวจิยักอ่นหน้านี้ไดท้าํวจิยัประเดน็ใด แบบไหน 

วธิกีารใด ได้ผลอย่างไรไปแล้วบ้าง มกีารนําผลการวจิยัไปใช ้อย่างไรบ้าง และ 

มขีอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้ง  

การอา่นทางวชิาการ เมือ่อา่นแล้ว ต้องมกีารทาํความเขา้ใจ จดบนัทกึ คดิวเิคราะห ์

อภปิราย ถกเถยีงกบัเพือ่นในวงวชิาการเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง เพือ่ใหค้วามรู้แตกฉาน ได้
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มมุมองทีเ่หมอืน หรอื แตกตา่ง ซึง่จะชว่ยใหส้มองบนัทกึจดจาํเรือ่งนี้ไดเ้องโดยไมต่อ้งทอ่งจาํ 

ผูอ้า่นทีอ่า่นในระดบันี้จงึตอ้งรกัความรู้ รกัการอา่น อกีทัง้ตอ้งใจกวา้งและพรอ้มจะรบัฟงัความ

คดิเหน็ของคนอืน่ เมือ่สามารถทาํไดเ้ชน่นี้แล้ว กเ็ทา่กบัวา่ผูอ้า่นกจ็ะเปิดตวัเปิดใจเปิดสมอง

ตนเองสู่โลกแหง่การเรยีนรู้ทีก่วา้งใหญไ่พศาล ทาํใหม้คีวามรู้กวา้งขวาง รอบรู้ในเรือ่งตา่งๆ 

สง่ผลใหเ้ป็นคนฉลาดเฉลยีว ทนัคน ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ ทาํใหป้ระกอบอาชพี ทาํธรุกจิไดเ้ป็น

อยา่งด ี 

 

C. กลุ่มคาํท่ีแสดงวตัถปุระสงค์ (Signal words of purpose) 

ผูอ้า่นสามารถบอกไดว้า่ เรือ่งทีจ่ะอา่นตรงกบัวตัถปุระสงคข์องผูอ้า่นหรอืไมโ่ดยดจูาก 

กลุ่มคาํทีแ่สดงวตัถปุระสงค ์ (signal words of purpose) ดงัตอ่ไปนี้ 

 

The purpose(s) of 

The aim(s) of 

The goal(s) of 

The reason(s) of 

 

this 

paper 

book 

research 

study  

 

is (are) to …. 

  

บางครัง้ผูเ้ ขยีนอาจไมเ่ขยีน “กลุ่มคาํทีแ่สดงวตัถุประสงค์ ” ผู้อา่นต้องใชค้วามสามารถใน

การอา่นจากบรบิทเพื่อหาวตัถุประสงคข์องผู้เขยีน  

 

ตวัอย่าง 1 

1. The purpose of this study is to investigate the correlation between 

standardized and teacher-produced tests. 

2. This study investigated whether cloze exercises could be used in teaching 

English in order to improve reading and writing abilities.   

3. The reason Panee is dieting is to reduce her weight by 10 kg in 3 months.  
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ตวัอย่าง 2 

1
The problems and failure of education caused the Thai government to reform 

Thai education. 
2
The 27

th
 priminister of Thailand, Mr. Apisit Vejjajiva, revealed that the 

average number of years of Thai education is 9; whereas, other countries it is 12-16. 
3
The achievement in mathematics, science, English, and Thai were lower than 

standard.  
4
Thus, he pushed for the second Thai education reform by providing free 

education for 15 years (allocating 18,000 million Baht) as well as keeping up the quality 

of education. 
5
It would be difficult to imagine that anyone would be reluctant to support 

his proposal.  

Source: Adapted from bangkokbiznews. Retrieved May 14, 2010 from  

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/education/ 

 

1.  What is the topic?  

  ใจความสาํคญัของบทอา่นนี้ คอื problems and failure of education 

need to be reformed 

 

2.  What is the author's main idea?  

ประโยคหลกัหรอืประโยคทีเ่ป็นใจความสาํคญัของผู้เขยีน คอื 
1
The problems and 

failure of education caused the Thai government to reform Thai education.  

 

3.  What is the author's purpose? 

            a. To explain how Thai education impacts the population 

            b. To analyze the advantages of Thai education 

            c. To inform the reader about Thai education 

            d. To persuade the reader to support Thai education reform 

 

คาํตอบคอืขอ้ d เนื่องจากผูเ้ขยีนกาํลงัชีใ้หผู้อ้า่นเหน็ปญัหาและความล้มเหลวของ

การศกึษาไทย โดยผู้เขยีนใชข้อ้ความสนับสนุน เชน่ the average number of years of Thai 

education is 9; whereas, other countries it is 12-16. 
3
The achievement in mathematics, 
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science, English, and Thai were lower than standard. , และ ไมค่ดิวา่มใีครลงัเลทีจ่ะใหก้าร

สนบัสนุนโครงการนี้  (It would be difficult to imagine that anyone would be reluctant to 

support his proposal.)  

Exercise 1 

1
Patrawee loves to go shopping very much.  

2
She buys as much as she 

can.  
3
She went on a trip to California and Nevada with her two kids and her friend, 

Supaporn. 
4
She bought a tour from Los Angeles to Las Vegus and she bought so many 

things such as gifts, T-shirts, jeans, and perfume during her travels. 
5
After ending their 

trip at Las Vegus, they had to fly to Illinois with 17 bags of luggage to visit their 

American friends who live in Normal (3 hours drive from Chicago). 
6
In short, Patrawee 

is fond of buying things. 
7
Too much shopping and long trips cause Patrawee and her 

group some problems and difficulties. 

Source: Soranastaporn, S. (2010). 

1.  What is the topic?   

 ________________________________________________________  

 

2.  What is the main idea?  

 ________________________________________________________  

 

3.  What is the author's purpose? 

            a.  To analyze things which Patrawee bought 

            b.  To entertain with a short anecdote about a buying thing 

            c.  To persuade the readers to consider buying less than Patrawee 

            d.  To convince the reader that Patrawee likes to shop 
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Exercise 2  

Low air loss bed systems have proved successful in the management of severe 

pressure sores but they tend to be expensive. The Convertible II promises to provide 

many of the features of a low air loss bed at a much reduced cost. It is essentially a 

mattress replacement that can be used for various beds, including contouring-base 

beds. It is a component of the Elite 3 bed system which comprises an electrically 

powered contouring bed (with its own air pump) and three different mattresses: the 

mattress of the Convertible II is Mattress 3 of this system; Mattress 2 is an alternating-

pressure air mattress; and Mattress 1 is a static air mattress with a foam envelope. The 

advantages and disadvantages of these products are discussed and it is suggested that 

the allocation of patients to the various supports can be facilitated by using a pressure 

sore risk-assessment score.  

Source: Lowthian, P. (2007). The Egerton convertible II and the Elite 3 bed system. The Virginia 

Henderson International Nursing Library - Your source for nursing research. Retrieved March 12, 

2007, from http://www.nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?pageid=4024&sid=1321 

 

1.  What is the topic?   

 ________________________________________________________  

 

2.  What is the main idea?   

 ________________________________________________________  

 

3.  What is the author's purpose? 

    a. To entertain the reader with a description of the low air loss bed systems  

    b. To convince the reader that the the low air loss bed systems are useful 

    c. To inform the reader about the low air loss bed systems 

    d. To analyze how the low air loss bed systems became popular 
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เรื่องท่ี 1.1.5 

การอ่านแบบ skim และ scan 

Skimming and Scanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้การอา่นแบบ skim และ scan จบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

 

1. อา่นเพื่อจบัใจความสาํคญัได้ถูกต้อง  

2. อา่นเพือ่หาขอ้มลูเฉพาะไดถ้กูตอ้ง 

3. อา่นเพื่อหารายละเอยีดได้ถูกต้อง 

4. ทาํแบบฝึกหดัเกีย่วกบัการอา่นแบบ skim และ scan ได้ถูกต้อง 

5. อา่นเพื่อความเขา้ใจได้ถูกต้อง 
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เรือ่งท่ี 1.1.5 

การอ่านแบบ skim และ scan 

Skimming and Scanning 

ผู้อ่านควรใชเ้ทคนิคในการอา่นใหต้รงตามวตัถุประสงคใ์นการอา่นของตน เทคนิคในการ

อา่นม ี2 แบบ คอื การอา่นแบบ skim และการอา่นแบบ scan ซึง่มวีธิกีารอา่นดงัตอ่ไปนี้ 

1. การอ่านแบบ skim เป็นการอา่นผา่นๆ อา่นอยา่งรวดเรว็ ไมห่ยดุทีจ่ดุใดจดุหนึ่ง 

สายตาจะกวาดผ่านตวัอกัษรในแต่ละย่อหน้าอย่างรวดเรว็ เพื่อหาใจความสาํคญัของเรือ่งทีอ่า่น 

ได้กล่าวมาแล้ววา่ ย่อหน้า 1 ย่อหน้ามใีจความสาํคญั 1 ใจความเทา่นัน้ ประโยคทีเ่ป็นใจความ

สาํคญัของแตล่ะยอ่หน้าอาจอยูต่น้ยอ่หน้าหรอืเป็นประโยคแรก อยูก่ลางยอ่หน้า หรอือาจอยูท่า้ย

ย่อหน้าหรอืเป็นประโยคสดุทา้ย แต่โดยทัว่ๆ ไปประโยคทีเ่ป็นใจความสาํคญัของแต่ละย่อหน้าจะ

เป็นประโยคแรก 

ตวัอย่าง การอ่านแบบ skim 

1
Liver transplantation is considered when the liver no longer functions 

adequately (liver failure). 
2
Liver failure can occur suddenly (acute) as a result of 

infection or complications from certain medications or it can be the end result of a long-

term problem.  

1.  What is the topic?  Liver transplantation 

2.  What is the author's main idea?  Liver transplantation is considered when the liver 

no longer functions adequately (liver failure).   

3.  What is the author's purpose? 

a. To explain the words “Liver transplantation”  

b. To analyze the cause of liver failure 

c. To inform the reader about the treatment of a liver disease 

d. To persuade the reader to support organ transplants. 

คาํตอบคอืขอ้ a เนื่องจากผูเ้ขยีนกาํลงัชีใ้หผู้อ้า่นทราบวา่  Liver transplantation 

หมายถงึอะไร สว่นประโยคที ่2 ใหค้าํอธบิายเพิ่มเตมิ   
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2. การอ่านแบบ scan เป็นการอา่นอยา่งละเอยีดเพือ่หาขอ้มลูเฉพาะจากเรือ่งทีอ่า่น 

สายตาจะกวาดผ่านตวัอกัษรในแต่ละย่อหน้า เมือ่พบคาํสาํคญัหรอื key word จะหยดุตรงจดุนัน้ 

แล้วอา่นรอบๆคาํสาํคญัหรอือา่นประโยคทีม่คีาํสาํคญันัน้ซํ้าไปซํ้ามา เพือ่ทาํความเขา้ใจ  

คาํสาํคญัในประโยคคาํถาม เชน่ what, when, where, why, how, และ who 

นอกจากนี้ใหด้คูาํนาม (noun or noun phrase)  หรอืคาํกริยิาแท ้ (verb) ในประโยค

ประกอบด้วย 

ตวัอย่าง การอ่านแบบ scan 

อา่นคาํถามแต่ละขอ้หา key word แล้ว scan บทอา่นหา key word ทีต่รงกบัคาํถาม

เพื่อหาคาํตอบ 

1. What is the short term for the nasogastric tube? _______________ 

2. When was the term "nasogastric"  coined? _____________________ 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 Nasogastric tube: A tube that is passed through the nose and down 

through the nasopharynx and esophagus into the stomach. The abbreviation is 

NG tube. It is a flexible tube made of rubber or plastic, and it has bidirectional 

potential. It can be used to remove the contents of the stomach, including air, 

to decompress the stomach, or to remove small solid objects and fluid, such as 

poison, from the stomach. An NG tube can also be used to put substances into 

the stomach, and so it may be used to place nutrients directly into the stomach 

when a patient cannot take food or drink by mouth. 

 The word "nasogastric" is a hybrid of the Latin "naso-" from "nasus" for 

nose or snout and the Greek "gastric" from "gaster" meaning the paunch or 

belly. The term "nasogastric" was coined in 1942. 

Source: MedicineNet.com. (2007). Definition of nasogastric tube. Retrieved March 12, 

2007, from http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=9349 

3. What are the purposes of the nasogastric tube? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________  
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Exercise 

Read the passage below and answer the questions. 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

The Kennedys were the first couple to work together 

to improve the White House and make 
1
it worthy of a 

presidential residence. They transformed the gardens 

and trees on the grounds, and 
2
solicited donations of 

furniture with historical significance to adorn the 

rooms. 
3
They invited artists into the White House to 

perform, thus enhancing the public's respect for the 

arts. They gave dinners and receptions to the winners 

of the Nobel Prize, 
4
which no other president had ever 

done. The public adored the President's family, 
5
who 

were the focus of much attention in the press, and the 

President often permitted his children to be with 
6
him 

in the Oval Office. Everything the Kennedys did, they 

did with style and grace. They were the model 

American family, 
7
revered

Vocabulary & referent 

terms 

1. it =  

 

2. solicited = 

 

3. They = 

 

4. which = 

5. who = 

 

6. him = 

 

7. revered = 

 by their citizens as no 

presidential family had been regarded ever before.  

Source: Faculty FrontDoor at Valencia Community College. (2007). Critical comprehension skills. 

Retrieved Feb 22, 2007, from http://faculty.valenciacc.edu/cfennessy/CLAST/Section 5 Authors 

Purpose.htm 

1.  What is the topic?   

 ____________________________________________________________________  

 

2.  What is the main idea?   

 ____________________________________________________________________  
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3.  What is the author's purpose? 

    a. To entertain the reader with a description of the Kennedys 

    b. To convince the reader that the Kennedy's were role models 

    c. To inform the reader about the Kennedys 

    d. To analyze how the Kennedys became popular 

4. The Kennedys were ________________________ to improve the White House and 

make it worthy of a presidential residence. 

5. How did they decorate the lovely rooms? 

______________________________________________________________ 

 

6. Why did Americans love the President's family? 

______________________________________________________________ 

 

7. Dinners and receptions for the winners of the Nobel Prize were first done by 

________________________. 
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ตอนท่ี 1.2 

การอ่านระดบัสงู 

 

วตัถปุระสงค ์

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้การอา่นระดบัสงูจบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

1. แยกความจรงิออกจากความเหน็ได้ ถูกต้อง  

2. บอกทศันคตขิองผูเ้ขยีนได้ถูกต้อง 

3. บอกความหมายโดยนัยได้ถูกต้อง  

4. บอกการสรปุลงความเหน็ของผูเ้ขยีนได้ ถูกต้อง 

เน้ือหา 
ตอนท่ี 1.2 เทคนิคการอ่านระดบัสงู 

เร่ืองท่ี เน้ือหา 

1.2.1 ความจรงิและความเหน็ (Fact and opinion) 

1.2.2 ทศันคตขิองผูเ้ ขยีน : บวก/ลบ (Attitude and tone: Positive/negative) 

1.2.3 การตคีวาม (Inference) 

1.2.4 การลงความเหน็ของผู้เขยีน (Drawing Conclusions) 

 

เทคนคิการอา่นระดบัสงูเป็นเทคนคิการอา่นทีผู่้เรยีนระดบัอดุมศกึษาต้องมทีกัษะและต้อง

ใชใ้นการอา่นเพื่อหาความรู ้เขยีนรายงาน เขยีนวทิยานิพนธ ์ เทคนคิการอา่นระดบัสงู

ประกอบด้วย การแยกความจรงิออกจากความเหน็ (fact and opinion) วเิคราะห์ทศันคตขิอง

ผู้เขยีนวา่เป็นไปในทางบวกหรอืลบ (attitude and tone: positive/negative) การตคีวาม 

(inference) ทีผู่เ้ขยีนสือ่ออกมา และสดุทา้ยการลงความเหน็ของผูเ้ขยีน (conclusion) 

การแยกความจรงิออกจากความเหน็ (fact and opinion) เมือ่อา่น ผูเ้รยีนตอ้งบอกใหไ้ด้

วา่ขอ้ความทีก่าํลงัอา่นเป็นความจรงิหรอืเป็นความเหน็ของผู้เขยีน เพราะความจรงิและ

ความเหน็ต่างกนั 
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วเิคราะห์ทศันคตขิองผูเ้ ขยีนวา่เป็นไปในทางบวกหรอืลบ (attitude and tone: 

positive/negative) นอกจากผูเ้รยีนจะแยกความจรงิออกจากความเหน็ได้แล้ว ผู้เรยีนต้องบอก

ไดว้า่เรือ่งทีก่าํลงัอา่นเป็นไปในทางบวกหรอืทางลบ หรอืผูเ้ขยีนพดูแบบกลางๆ ไมโ่น้มเอยีงไป

ในทางใด (neutral) 

การตคีวาม (inference) ทีผู่้เขยีนสือ่ออกมา ผู้เขยีนอาจไมไ่ด้เขยีนสือ่ความหมายหรอื

ความรูส้กึของตนออกมาตรงๆ  (explicit) แต่จะกล่าวโดยนัย (implicit) ผูเ้รยีนจะเขา้ใจเรือ่งที่

อา่นหากมทีกัษะการตคีวาม  

การลงความเหน็ของผู้เขยีน (conclusion) ผูเ้ขยีนเมือ่นําเสนอเรือ่งใดๆแล้ว จะมขีอ้คดิ 

ประเดน็ตา่งๆ คาํแนะนํา หรอื ความเหน็ทิง้ทา้ยใหผู้อ้า่นประทบัใจ เกบ็ไปคดิ  
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เรื่องท่ี 1.2.1 

ความจริงและความเหน็ 

Fact and Opinion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้ความจรงิและความเหน็จบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

1. บอกวา่ประโยคใดเป็นประโยคทีแ่สดงความจรงิ ได้ถูกต้อง 

2. บอกวา่ประโยคใดเป็นประโยคทีแ่สดงความเหน็ ได้ถูกต้อง 

3. บอกวา่ประโยคใดเป็นประโยคทีม่ที ัง้ความจรงิและความเหน็ ได้ถูกต้อง 
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เรือ่งท่ี 1.2.1 

ความจริงและความเหน็ 

Fact & Opinion 

ในขณะทีอ่า่นหนงัสอืหรอือา่นเอกสารใด ผูอ้า่นควรวเิคราะหไ์ปดว้ยวา่ผูเ้ขยีนกาํลงัเสนอ

ความจรงิและ/หรอืความเหน็ เนื่องจากความจรงิและความเหน็มคีวามแตกต่างกนัและสาํคญัต่อ

ผู้อา่น 

ความจริง (Fact) คอื สิง่ทีพ่สิจูน์ไดว้า่ถกู (true) หรอื ผดิ (false) โดยใชห้ลกัฐาน 

(evidence) ประสบการณ์ (actual experience) หรอื การสงัเกต (observation) เป็นเครือ่ง

ยนืยนั เชน่ กฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร ์แรงโน้ มถว่งของโลก แรงดงึดดูของแมเ่หลก็ กฎเมลเดล   

ความจรงิเป็นอย่างไรกเ็ป็นอย่างนัน้ ไมเ่ปลี่ยนแปลง เชน่ พระอาทติย์ขึน้ตอนเชา้ และ ตกตอน

เยน็เป็นต้น 

ประโยคทีแ่สดงความจรงิเป็นประโยค ดงัตอ่ไปนี้ 

1. present และ past simple tenses  

Communication is generally carried out in two modes: verbal and nonverbal. 

 

2. present และ past simple perfect tenses 

Home care has been an organized system of care in the United States for 

approximately 100 years. 

 

ความเหน็ (Opinion) เป็นการแสดงความคดิ ความรูส้กึ ความเชือ่ ของผู้เขยีน เป็น

เรือ่งสว่นตวัของผูเ้ขยีน แตล่ะคนคดิ รู้สกึ และ เชือ่แตล่ะอยา่ง อาจเหมอืนกนัหรอืไมเ่หมอืนกนั  

ดงันัน้ จะไมม่คีาํวา่ถกู (true) หรอื ผดิ (false) ประโยคทีแ่สดงความเหน็รวมไปถงึประโยคที่

แสดงการคาดหวงั พยากรณ์ เดา และประโยคทีแ่สดงความไมแ่น่นอน 

คาํสาํคญั (Signal words) ทีช่ ีบ้อกวา่เป็นประโยคทีแ่สดงความเหน็มดีงันี้ 

1. คาํทีแ่สดงความเหน็  (opinion) 

believe, consider, find, hope, regard, think, wish, suggest 

2. คาํทีเ่ป็นกรยิาชว่ย (modal) 

will, would, shall, should, may, might, ought to 



 60 

 

3. คาํคณุศพัท์ (adjective) ทีแ่สดงความเหน็  ความรูส้กึ ความเป็นไปได้ 

good, bad, ugly, beautiful, handsome, interest, hate, like 

4. คาํกริยิาวเิศษณ์ (adverb) ทีแ่สดงความเหน็   

probably, perhaps, usually, often, sometimes, on occasion 

5. กลุ่มคาํ 

As far as I know…  

As far as I am concerned… 

In my opinion…  

In my humble opinion… 

In my point of view… 

 

Exercise 1 

Decide whether each of the following statements  is a statement of fact (F) or a statement 

of opinion (O). 

____ 1. What do you think you will gain by doing that? 

____ 2. Two bloggers working for former Sen. John Edwards' campaign resigned last 

week, after Christian political activists accused the duo of making anti-Catholic 

remarks in their personal blogs. 

____ 3. Yada wished she could pass the examination. 

____ 4. After identifying several possible solutions, the nurse must choose the one 

most appropriate to the situation. 

____ 5. Discover the 90/10 principle. 

____ 6. It will change your life (at least the way you react to situations). 

____ 7. What benefit do you foresee from doing that? 

____ 8. Critical thinking is both an affective attitude and cognitive reasoning process. 
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____ 9. An Illinois baby who suffered brain damage during delivery is at the center of a 

battle over tort reform. 

____ 10. The 2008 presidential campaign has already seen its share of rallies, town 

hall meetings, big-time endorsements, and even a few ads. 

 

Exercise 2 

Decide whether each of the following statements is a statement of fact (F) or a statement 

of opinion (O). 

___1. Nurse : OK, how long have you had the symptoms? 

___2. Patient: Oh, I’m not sure, about two or three days. 

___3. Nurse : And how do you feel in general? 

___4. Patient : I feel kind of fatigued and dizzy. I don’t have a lot of energy and I 

sleep a lot.  

___5. Nurse : I see, what’s your appetite like? 

___6. Patient : Um, I’ve got a bit of indigestion. And I also feel kind of sick when I 

eat oily or fried foods.  

___7. Nurse : Do you have any problems with your stomach? 

Source: Soranastaporn, S., Chantarasorn, A. & Martin, M. M. (2006). English for doctors. Bangkok: 

ELDC, Office of Higher Education, Ministry of Education. 

 

Mixed statement หมายถงึ ประโยคบางประโยคอาจเป็นประโยคทีแ่สดงความจรงิและ

แสดงความเหน็รวมอยู่ในประโยคเดยีวกนั  แต่จะพบได้น้อยกวา่ สว่นในหนึ่งยอ่หน้าที่

ประกอบด้วยประโยคทีแ่สดงความจรงิและประโยคทีแ่สดงความเหน็จะพบได้มากกวา่ 

Exercise 3 

Read the passage below and decide which statement is a fact, opinion, or mixed 

statement. Write F for fact, O for opinion, and M for mixed statements. 

___ 1. A new study in the scientific journal Child Development shows that if you teach 

students that their intelligence can grow and increase, they do better in school.  

___ 2. All children develop a belief about their own intelligence, according to research 

psychologist Carol Dweck from Stanford University. 



 62 

___ 3. "Some students start thinking of their intelligence as something fixed, as carved 

in stone," Dweck says. "They worry about, 'Do I have enough? Don't I have 

enough?'" 

___ 4. Dweck calls this a "fixed mindset" of intelligence. 

___ 5. "Other children think intelligence is something you can develop your whole life," 

she says. "You can learn. You can stretch. You can keep mastering new 

things." 

Source: Trudeau, M. (2007, Feb 15).  Students' view of intelligence can help grades. Retrieved Feb 

22, 2007, from http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7406521 

คาํแนะนําการอ่านบทความวิชาการ  

ผู้เรยีนควรตัง้คาํถามต่อไปนี้เพื่อแยกวา่ผู้เขยีนกาํลงัเสนอ ความจริงไมใ่ชค่วามเหน็ 

1. ผูเ้ ขยีนมทีกัษะและประสบการณ์ในเรือ่งนัน้พอทีจ่ะเขยีนขอ้ความนัน้หรอืไม่  

2. ผู้เรยีนสามารถบอกความแตกต่างระหวา่งความเหน็ ของผู้เขยีนหลายๆคนในเรือ่งใด

เรือ่งหนึ่งและผลทีอ่าจเกดิขึน้จากมมุมองหรอืความเหน็ ของผู้เขยีนแตล่ะคน  

3. ผู้เขยีนอา้งองิอย่างชดัเจนวา่ผู้รูห้รอืผู้ทีเ่ชีย่วชาญ (authorities) คอืใครหรอืไม่  

ผูเ้ขยีนบางคนอาจอา้งองิ (reference) มหีลกัฐาน (evidence) สนับสนุนอย่างด ีผู้เรยีน

ตอ้งประเมนิการอา้งองิ (reference) หรอืมหีลกัฐาน (evidence) ด้วยการตัง้คาํถามต่อไปนี้ 

1. ความจรงินี้เชือ่ไดห้รอืไม่  

2. การนําเสนอความจรงินี้เป็นไปอยา่งชดัเจนและวดัได้ (objective) หรอืไม่ 

3. ความจรงิทีนํ่าเสนอนี้เพื่อสนับสนุนความเหน็ของผู้เขยีนเทา่นัน้หรอืไม่  

4. ความจรงิทีนํ่าเสนอเกีย่วขอ้งกบั เร◌ื◌่องหรอืประเดน็ทีก่าํลงักล่าวถงึหรอืไม่  

5. มจีดุหรอืประเดน็ทีไ่มน่่าเชือ่หรอืเป็นไปในทางลบหรอืไม่  

6. ความจรงิทีนํ่าเสนอนี้ใชพ้สิจูน์ความคดิเหน็หรอืใชเ้พือ่แนะผูอ้า่นวา่ความคดิเหน็ของ

ผูเ้ ขยีนมเีหตมุผีล 

การยอมรบัความเหน็ของผูเ้ ขยีนหรอืไมข่ ึน้กบัตวัผูอ้ า่นเองวา่มคีวามเหน็อยา่งไรกบังาน

ของผู้เขยีน การประเมนิความเหน็ของผู้เขยีน ผู้เรยีนต้องมคีวามเขา้ใจอย่างชดัเจนเกีย่วกบั
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ความเหน็/ความคดิของตน สิ่งทีจ่ะชว่ยได ้คอื เขยีนบนัทกึ  (journal
1

                                         

 

1
 เขยีนบนัทกึ journal หมายถงึการจดบนัทกึเหตุการณ์หรอืประเดน็สาํคญัในแต่ละวนั 

ต่างจาก diary ทีเ่ป็นการบนัทกึเหตกุารณ์หรอืชวีติประจาํวนัทัว่ๆไป  

) ความเหน็ของผู้เรยีนเกีย่ว

บทความทีอ่า่นบทความนัน้อย่างต่อเนื่องวา่ เหน็ด้วยหรอืไม ่มเีหตุผลอย่างไร  การเขยีนบนัทกึ

นี้จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความเหน็/ความคดิของตนแจม่ชดัขึน้ และจะทาํใหผู้เ้รยีนมจีดุเริม่ตน้ที่

จะศกึษาคน้ควา้เรือ่งนัน้ใหล้กึลงไป 
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เรื่องท่ี 1.2.2 

ทศันคติของผูเ้ขียน: บวกหรือลบ 

Attitude and Tone: Positive or Negative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้ทศันคตขิองผูเ้ ขยีน : บวกหรอืลบจบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

 

1. บอกประโยคทีแ่สดงทศันคตขิองผูเ้ขยีนในแงบ่วก ได้ถูกต้อง 

2. บอกประโยคทีแ่สดงทศันคตขิองผูเ้ขยีนในแงล่บ ได้ถูกต้อง 

3. บอกประโยคทีผู่้เขยีนไมไ่ด้แสดงทศันคติ ได้ถูกต้อง 
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เรื่องท่ี 1.2.2 

ทศันคติของผูเ้ขียน: บวกหรอืลบ 

Attitude/Tone: Positive or Negative 

 

ประโยคหรือข้อความอาจเป็นไปในทางบวก (positive) และ/หรือลบ (negative) 

เมือ่อา่นหนงัสอืหรอืบทความ ผู้เรยีนอาจพบวา่ประโยคทีอ่า่นอาจเป็นไปในทางบวก 

(positive) หรอืลบ (negative) กไ็ด้ หากผู้เขยีนเขยีนถงึสิง่ดีๆ  สวยงาม มปีระโยชน์ ประโยคนัน้

จะสือ่ไปในทางบวก หากหากผูเ้ขยีนเขยีนถงึสิง่ไมด่ ีบกพรอ่ง ราคาแพงประโยคนัน้จะสือ่ไป

ในทางลบ แต่หากอา่นแล้วไมส่ือ่เป็นไปในทางบวก (positive) หรอืลบ (negative)แสดงวา่

ประโยคนัน้ไมบ่วกหรอืลบ คอื เป็นกลาง (neutral) 

Exercise 1 

Decide whether each of the following statements is a statement of fact (F) or a statement 

of opinion (O). If it is opinion, indicate whether it has a positive (P), negative (N), or 

neutral (Neu) tone. Underline your clues. 

 

 1. A series of new studies shows that the medical malpractice crisis 

around the country is real. 

 2. The U.S. federal government reported Wednesday that medical-care 

costs rose last month by the fastest rate in 15 years, and those 

costs are projected to keep rising. 

 3. Rochelle Rucker, a senior at Hathaway Brown School in Shaker 

Heights, Ohio, is part of a team that won the $10,000 prize at the 

annual Siemens Competition in Math, Science, and Technology. 

 4. The best sound editing award at the Oscars may not be the sexiest 

category, but every filmmaker would say good sound is an essential 

part of a movie. 

 5. He believed that the way to be universal was to be individual. 

 6. Filmmaker John Waters spins his favorite love songs, offering an 

utterly charming and sometimes irreverent mix of music for 

Valentine's Day. 
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 7. An Oregon woman who kept dozens of rabbits was recently charged 

with more than 100 counts of animal neglect.  

 8. It could be a case of animal hoarding, a serious form of obsessive 

compulsive disorder that propels people to keep collecting animals. 

 9. In an affluent suburb of Boston, a community is asking tough 

questions following the murder of one high school student by 

another.  

 10. The student charged in the fatal stabbing, John Odgren, suffers 

from Asperger syndrome, a mild form of autism. 

Exercise 2 

Decide whether each of the following statements is a statement of fact (F) or a statement 

of opinion (O). If it is opinion, indicate whether it has a positive (P), negative (N), or 

neutral (Neu) tone. Underline your clues. 

 (1) Illinois Malpractice Case May Shape Tort Reform 

 (2) Listen to this story... by Cheryl Corley  

 (3) All Things Considered, February 21, 2007. (4) A brain-damaged baby in 

Illinois is at the center of one of the latest battles over tort reform. (5) The state is one 

of several to limit certain damage awards in medical malpractice lawsuits. 

 (6) The family's attorneys call the Illinois law unconstitutional. (7) If successful, it 

will be a victory for injured patients who say juries, not lawmakers, should decide their 

cases. (8) Under the Illinois law, which has been in effect for two years, plaintiffs can 

recover no more than $500,000 from a doctor and no more than $1 million from a 

hospital for pain and suffering in malpractice cases. 

 (9) The child in Illinois suffered brain damage during delivery; the lawsuit against 

a Chicago area hospital, a doctor, and nurse claims the damages greatly exceed the 

state's limits. 

 (10) From: NPR (National Public Radio): Illinois Malpractice Case May Shape 

Tort Reform 

Source: Corley, C. (2007). Illinois malpractice case may shape tort reform. Retrieved Feb 22, 2007, 

from http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7532231&from=mobile 
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เรื่องท่ี 1.2.3 

การอนุมาน 

Inference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้การอนุมานจบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

 

1. ดงึเอาความหมาย ขอ้คดิเหน็ มตขิองผู้เขยีนออกมาโดยทีผู่้เขยีนไมต่้องเขยีนออกมา

ตรงๆได้ถูกต้อง 

2. บอกหลกัฐาน เอกสาร (Evidence-based guesses) ทีส่นบัสนุนการอนุมานได้ถูกต้อง

ทาํแบบฝึกหดัเกีย่วกบัการดงึเอาความหมาย ขอ้คดิเหน็ มตขิองผู้เขยีนได้ถูกต้อง  

3. อา่นเพือ่ความเขา้ใจได้ได้ถูกต้อง 
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เรื่องท่ี 1.2.3 

การอนุมาน 

Inference 

การอนุมานคอืการทีผู่้อา่นดงึเอาความหมาย ขอ้คดิเหน็ มตขิองผู้เขยีนออกมาโดยที่

ผู้เขยีนไมต่้องเขยีนออกมาตรงๆ  ผู้อา่นสามารถอนุมานความหมาย ขอ้คดิเหน็ มตขิองผู้เขยีน

ออกมาโดยอาศยัหลกัฐาน เอกสาร (evidence-based guesses) ในขณะทีอ่า่นจะเหมอืนกบัการ

อนุมานในชวีติประจาํวนั ยกตวัอยา่งใหเ้หน็ชดั ผูอ้า่นกาํลงัเรยีนมหาวทิยาลยัชัน้ปีที ่1 มเีพือ่น

สนทิ 1 คน พกัอยูใ่นหอพกัหอ้งเดยีวกนั วนัหนึ่ง เพือ่นบอกวา่วนันี้มนีดักบัสาวที ่ chat กนัใน

อนิเตอรเ์นต เพือ่นจะไมอ่ยูห่อพกั ไวเ้จอกนัตอนเยน็ๆ พอถงึเยน็ เพือ่นกลบัมา ดว้ยทา่ทาง

เหมอืนนกปีกหกั หน้าตาไมส่บาย เครง่เครยีดอย่างเหลอืทน ผู้อา่นเหน็กริยิาทา่ทางและหน้าตา

ของเพื่อนแล้ว ผู้อา่นสามารถเดาหรอืคาดการณ์ได้ทนัทีว่า่ นัดของเพื่อนกบัสาวไมป่ระสบ

ความสาํเรจ็หรอืไปได้ไมด่ ีการอนุมานความหมาย ขอ้คดิเหน็ มตขิองผู้เขยีนออกมาในขณะที่

อา่นกจ็ะเหมอืนกนั ผู้อ่านต้องพยายามหาหลกัฐานทีไ่ด้จากการอา่นมาทาํการสรปุ ลงความเหน็ 

ลงมตวิา่ผูเ้ขยีนกาํลงัสือ่อะไรโดยทีไ่มป่รากฏในตวัอกัษรทีก่าํลงัอา่น  

หลกัในการอนุมาน  

1. ผูอ้า่นจะตอ้งอนุมานจากตวัอกัษรหรอืขอ้ความทีป่รากฏในขณะทีอ่า่นเทา่นัน้ อยา่เอา

ความรู้สกึหรอืประสบการณ์ของตนเองเขา้ไปเกีย่วขอ้งในขณะทีก่าํลงัอา่น  

2. เมือ่ผูอ้า่นไดท้าํการอนุมานแล้ว ใหต้รวจสอบวา่สิง่ทีผู่อ้า่นไดอ้นุมานนัน้คา้นหรอืตรงกนั

ขา้มกบัขอ้ความในย่อหน้าทีอ่า่นหรอืไม ่ถ้าคา้นหรอืตรงกนัขา้ม แสดงวา่การอนุมานที่

ได้ไมเ่หมาะสมหรอืไมม่ปีระโยชน์แต่อย่างใด  

3. ถ้าบทอา่นนัน้ยาก ใหต้รวจสอบดูวา่ มปีระโยคใดทีส่ามารถนําไปสูก่ารสรปุได้ เป็นการ

ตรวจสอบความเขา้ใจในการอา่น และจะชว่ยใหผู้อ้า่นจาํเรือ่งราวทีอ่า่นไดด้ว้ย 
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ประเภทของการอนุมาน  

I. การตู์น 

1. What emotion is in common in the 3 cartoons below? 

a. Happy      b. Angry  c. Lonely 

 

 

 

2.  

 

Who is wrong? 

a.  Man  

b.  Machine 

3. Write (T) for True, (F) for False, and (I) for Inference according to the 

information from the picture below. 

 

___ a. This guy is Albert Einstein who discovered 

the law of relativity. 

___ b. These people are a wife and a husband. 

___ c. This guy is lying in bed. 

___ d. This guy is lazy. 

___ e. This guy is sick. 

___ f.  The woman is wearing eyeglasses. 

___ g. The woman is angry. 

Licensed by: CSL, Cartoonstock. (2009). July 12, 2009, from http://www.cartoonstock.com/ 

 

 

Can’t you do anything right? 
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II. รปูภาพ 

Picture 1  

 

___ 1. There are two persons in this picture. 

___ 2. There are two glasses of water and ice 

on the table. 

___ 3. They are eating their lunch. 

___ 4. This meal should not be expensive. 

 

 

Picture 2  

 

___ 1. There are two persons in this picture. 

___ 2. This is a salt farm. 

___ 3. This is in Central Thailand. 

___ 4. This farm destroys the land surface. 

 

 

III. กริยาท่าทางและคาํพูด  

 1. Risa just came back from seeing a foreign movie. Her friend asked her “How 

was the movie?” Risa replied “I recommended it if you want to kill some time or stay out 

of the hot weather.” 

You can infer that the movie was ___________________________________. 

 

2.  Richard is an American. He has constructed his own web-site. One of his 

web pages is the “Thai food” page. This page provides information about the top ten 

Thai food dishes and where to eat delicious food. One of his visitors wrote this 

comment to him. 
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Comment from: Wei Yap [Visitor]  

Your top ten list obviously is not 

exhaustive!!! 

Aroi mak mak! 

Richard, I really think that you might have a 

serious problem going back to Farang 

countries!! 

Hahaha...  

2005-03-25 @ 22:37  

 

 

You can infer that Thai food is ___________________________________. 

 

3. Teddy rode a taxi home last night. He was so sleepy because of overwork 

when his friend called him. When he arrived at his home, he paid the cab and walked 

into his house. After having a glass of cold water, he put his hand in his pocket. 

Quickly, he ran to the front of his house.  

 

You can infer that Teddy ___________________________________. 

 

4. Jessie is a 10 year-old girl. Her father drives her and her sister to school 

every day. Today, she got up late and had to hurry; or else she would be late for 

school, and her father would be late for his work. On the way, Jessie realized that she 

forgot her assignment. She asked her dad to drive back home. Her dad said, “Call your 

mom.”  

 

Did Jessie’s dad drive back home? ___________________________________. 

Who will bring Jessie’s assignment? __________________________________. 

 

http://www.thai-blogs.com/index.php?blog=5&title=top_10_thai_street_food&more=1&c=1&tb=1&pb=1#c585�
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5. Ping Ying is a 25 year-old girl. She completed her higher vocational 

education last year. She applied to work at the “In Trend” Language Center. She had 

toxic goiter. She is easily tired when walking; her heart rate is very high (120 

beats/minute). She did not tell the owner of the center about her illness on the interview 

day. Later, she talked about her illness with her friends. She told them she was afraid 

she might die from heart failure. The owner knew her illness was a serious one. The 

owner told her that he talked with a friend who was a doctor about her illness (Actually, 

he did not have that kind of friend). He told her the doctor said that she needs medical 

attention.   

 

Write (T) for True, (F) for False, and (I ) for Inference according to the information from 

Passage 5 above. 

___ 1. Ping Ying’s boss called a doctor.  

___ 2. Ping Ying told her friends about her illness. 

___ 3. Ping Ying is very pretty, so she was hired. 

___ 4. Ping Ying’s boss was afraid that Ping Ying might die or be hospitalized during 

her work. 

___ 5. Ping Ying’s boss did not ask about her health at the interview. 

___ 6. Ping Ying’s boss did not want to hire her after finding out about her illness. 
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เรื่องท่ี 1.2.4 

การลงความเห็นของผูเ้ขียน 

Drawing Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้  

เมือ่ผู้เขา้อบรมเรยีนรู้การลงความเหน็ของผู้เขยีนจบแล้ว ผู้เขา้อบรมสามารถ  

1. สรปุ “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” (Drawing conclusions) ออกมาไดเ้มือ่ผู้เขา้

อบรมไดอ้า่นเรือ่งจบแล้วได้ถูกต้อง  

2. บอกความแตกต่างของการสรปุ  “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” 2 แบบ คอืการให้

เหตุผลแบบอปุนัย (Inductive reasoning) และ การใหเ้หตุผลแบบนิรนัย (Deductive 

reasoning) ได้ถูกต้อง 

3. บอกคาํทีแ่สดง “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” ซึง่ชีค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งเหตแุละผล 

(Cause and effect relationships) ได้ถูกต้อง 

3. ทาํแบบฝึกหดัเกีย่วกบั “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” ได้ถูกต้อง 

4. อา่นเพือ่ความเขา้ใจได้ถูกต้อง 
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เรือ่งท่ี 1.2.4 

การลงความเหน็ของผูเ้ขียน 

Drawing Conclusions 

เมือ่ผูอ้า่นไดอ้า่นเรือ่งจบแล้ว ผูอ้า่นควรสรปุ  “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” (Drawing 

conclusions) ออกมา แต่ผู้อา่นต้องเขา้ใจในเบื้องต้นกอ่นวา่ conclusion ไมใ่ช ่summary  

เมือ่เปิดพจนานกรมภาษาองักฤษ-ไทยของ ส. เสตบุตร คาํวา่ conclusion มคีวามหมาย 

3 ความหมาย คอื  

1. อวสาน ลงเอย จบ สิน้สดุ ยตุ ิ  

2. ลงความเหน็ ปลงใจ ลงมต ิความเหน็ มต ิ  

3. ทาํ (สญัญา)  

 

สว่นคาํวา่ summary ส. เสตบุตรใหค้วามหมายดงันี้  

1. ยอ่ความ ทาํหวัขอ้ยอ่ๆ  

2. รวบหวัรวบหาง รวบรดั  

 

ทาํไมผู้อา่นจงึต้องสรปุ  “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” ออกมาใหไ้ด้ 

เพราะ “การลงความเหน็ของผู้เขยีน (conclusion)” เป็นสว่นทีส่าํคญัทีส่ดุของผูเ้ขยีน จะ

เป็นสว่นทีผู่อ้า่นจะจดจาํเรือ่งของผูเ้ขยีนไดด้ที ีส่ดุ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจะตอ้งพยายามเขยีนสว่นนี้ใหด้ี

ทีส่ดุ  

Conclusion จะเน้นความสาํคญัของเรือ่งทีผู่เ้ขยีนเขยีน ทาํใหผู้อ้า่นอา่นแล้วมคีวามรู้สกึ

วา่เรือ่งนี้สมบรูณ์ และใหค้วามประทบัใจทา้ยสดุแกผู่อ้า่น   

ส่วนประกอบของ Conclusion  

1. ผูเ้ขยีนจะแสดงใหผู้อ้า่นเหน็วา่ทาํไมเรือ่งทีก่าํลงัอา่นจงึมคีวามสาํคญั มคีวามหมาย

และมปีระโยชน์  

2. ผูเ้ขยีนจะสงัเคราะหเ์รือ่งทีเ่ขยีน ผูเ้ขยีนจะไมก่ล่าวซํ้าเรือ่งทีไ่ดเ้ขยีนไปแล้ว แตจ่ะ

ชีใ้หเ้หน็วา่ประเดน็ การสนบัสนุน และตวัอยา่งประกอบทีก่ล่าวมานัน้ไมใ่ชเ่ป็นการสุ่ม

หรอืบงัเอญิแต่เป็นเรือ่งของความตัง้ใจเขยีน คน้ควา้มาเขยีน ใหเ้หมาะเจาะเฉพาะกบั

เรือ่ง  
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3. ผูเ้ขยีนจะใหป้ระเดน็หรอืขอ้คดิแกผู่อ้า่น บางครัง้อาจเป็นเรือ่งจากชวีติจรงิ  

4. บทนํา (introduction) และ การเขยีนการลงความเหน็ของผู้เขยีน (conclusion) 

แตกต่างกนัอย่างตรงกนัขา้ม กล่าวคอื ในการเขยีนบทนํา ผู้เขยีนจะเขยีนขอ้ความที่

กวา้งๆ หรอื ทัว่ไป กอ่น (general) แล้วคอ่ยๆ ตกีรอบใหแ้คบเขา้ๆ แตใ่น การเขยีน

การลงความเหน็ของผู้เขยีน (conclusion)  ผู้เขยีนจะเริม่จาก จดุทีเ่ฉพาะเจาะจงแล้ว

คอ่ยๆ ขยายใหก้วา้งขึน้ๆ ดภูาพที ่1 

ภาพที ่1 

 
 

5. ผู้เขยีนจะใหส้ิง่ใหม่ๆ หรอืความหมายใหม่ๆ ในการลงความเหน็ของผู้เขยีน 

(conclusion) โดยทีผู่้เขยีนไมต่้องนําขอ้มลูใหมม่าเสนอ แต่ผู้เขยีนจะแสดงใหผู้้อา่น

เหน็วา่ความคดิต่างๆทีผู่้เขยีนนําเสนอนัน้กลมกลนืสอดคล้องกนั บ่อยครัง้ทีผู่้เขยีนจะ

แสดงใหเ้หน็วา่บทความทัง้บทความมคีณุคา่ไมใ่ชเ่พยีงบางสว่นของบทความ 

ดงันัน้ การลงความเหน็ของผู้เขยีน (conclusion) จงึมคีวามสาํคญัมากและต้องสรปุ

ออกมาใหไ้ด้ 

 

การสรปุ “การลงความเหน็ของผูเ้ขียน” 

การสรปุ “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” แบง่เป็น 2 แบบ คอื การใหเ้หตผุลแบบอปุนยั  

(inductive reasoning) และ การใหเ้หตุผลแบบนิรนัย (deductive reasoning)  

 

การให้เหตุผลแบบอุปนัย  (Inductive reasoning) คอื การสรปุ  “การลงความเหน็ของ

ผู้เขยีน” จากการใชข้อ้มลูขอ้เทจ็จรงิทีป่รากฎในงานเขยีน  

การสรปุ “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” จากการใชข้อ้มลูทีป่รากฎในงานเขยีนนี้ม ี

ความสาํคญัมากในระหวา่งทีอ่า่น บางครัง้ผู้อา่นอาจจะต้องคาํนึงถงึวธินีี้ในการอา่น เทคนิคของ

วธินีี้ คอื ผูอ้า่นจะตอ้งอา่นเกีย่วขอ้งกบัเอกสารหลกัฐานจาํนวนมากในเรือ่งทีอ่า่น ซึง่สว่นมากจะ

เป็นเชงิปรมิาณหรอืจาํนวนตวัเลขเพือ่โน้มน้าวชกัจงูใหผู้อ้า่นคล้อยตาม ใหส้งัเกตวา่  เหตผุล

specific 

general specific 

general 
introduction conclusion 
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แบบอปุนัย (inductive reasoning)  เป็นเรือ่งเกีย่วกบั ความเป็นไปได ้ (probability) ไมใ่ชค่วาม

แน่นอนตายตวั (not certain) ผู้เขยีนจงึไมก่ล่าวอา้งเกนิความจรงิเมือ่จะต้องลงความเหน็ 

เพือ่ใหก้ารลงความเหน็มน้ํีาหนกั ผูเ้ขยีนจะเขยีนแสดงใหเ้หน็วา่เรือ่งราวทีเ่ขยีน นัน้ ได้แสดง

ความรู้ทีไ่ด้ศกึษาคน้ควา้มาได้และเป็นความรูใ้หม ่ผู้อา่นจะต้องจบั 3 ประเดน็หลกัจากการอา่น  

ทีเ่ป็นเหตผุลแบบอปุนยั  (inductive reasoning) คอื มขีอ้มลูสนบัสนุนพอเพยีง (sufficient) มี

ความเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้เกบ็ขอ้มลูมา (representative) และมคีวามเกีย่วขอ้งกบั

กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้เกบ็ขอ้มลูมา (relevant) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. มีข้อมูลสนับสนุนพอเพียงหรือไม่  เชน่ รายงานวจิยัเชงิสาํรวจ ต้องดูวา่จาํนวน

ตวัอยา่ง (sample) มจีาํนวนเพยีงพอทีจ่ะเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรหรอืไม ่ถา้จาํนวน

ประชากรมขีนาดใหญ่แต่จาํนวนตวัอย่างมขีนาดเลก็เกนิไป จาํนวนตวัอย่างทีนํ่าเสนออาจจะไม่

เป็นตวัแทนประชากร ดงันัน้ ผู้อ่านจะต้องทราบจาํนวนประชากร แต่ในทางตรงกนัขา้ม บางครัง้

จาํนวนตวัอย่างขนาดเลก็อาจเป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากรได้หากมกีารสุม่อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

2. ตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร ขึน้กบัการตัง้คาํถามทีด่แีละใครเป็นคน

ตอบ เชน่ หากทาํวจิยัเกีย่วกบัการใชอ้นิเตอรเ์นตในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ต้องถาม

ครผูู้สอนภาษาองักฤษทีส่นใจใชอ้นิเตอรเ์นตในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ หรอื หากทาํ

วจิยัเกีย่วกบัภาวะผู้นําและการสง่เสรมิความรว่มมอืของหวัหน้าพยาบาล ต้องถามหวัหน้า

พยาบาลหรอืพยาบาลทีม่อีายุการทาํงานพอสมควร  

3. มีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีอ่าน เป็นคาํถามทีจ่าํเป็นอยา่งยิ่ง หากทาํวจิยัเกีย่วกบั

การใชอ้นิเตอรเ์นตในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ และถามครผูู้สอนภาษาองักฤษทีส่นใจใช้

อนิเตอรเ์นตในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษวา่ครผูู้สอนภาษาองักฤษใชอ้นิเตอรเ์นตในการ

เตรยีมการสอน สอน ประเมนิผล อยา่งไรบา้ง ผูว้จิยัจะไดค้าํตอบทีต่รงกบัเรือ่งทีท่าํวจิยั 

ดงันัน้ ขณะทีอ่า่น ต้องอา่นอย่างตัง้ใจ พยายามหาหลกัฐาน ขอ้มลูรายละเอยีด 

ผลงานวจิยัหรอืตวัอย่างในอดตี สิง่เหล่านี้มคีวามน่าเชือ่ถอืมากกวา่การตัง้สมมตุฐิานหรอืการ

วาดภาพเอาเอง 

 

การให้เหตุผลแบบนิรนัย  (Deductive reasoning) คอื การสรปุ  “การลงความเหน็

ของผู้เขยีน” จากการใชห้ลกัการ 2 หลกัการ (assertions หรอื premises) ขึน้ไป  

วธินีี้ต่างจากการใหเ้หตผุลแบบอปุนยั  (inductive reasoning) เพราะวา่ผูเ้ขยีนกาํลงัใช้

เหตผุลทีอ่งิอยูก่บัสิง่ใดสิง่หนึ่งหรอืหลกัการใดหลกัการหนึ่ง ผูเ้ขยีนสว่นมากจะหลกีเลีย่งวธิี

เขยีนแบบนี้ เนื่องจากในชวีติจรงิมเีหตผุลทีถ่กูตอ้ง 100 % เกดิขึน้น้อยมาก  (In real life, such 

absolute reasoning rarely happens.) 
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ตวัอย่างของการให้เหตุผลแบบนิรนัย  (deductive reasoning):  

The Law of Supply states that when supply increases, prices fall. 

Therefore, if OPEC produces more oil, the price of oil will fall.  

 

ตวัอย่างของการให้เหตุผลแบบอุปนัย  (inductive reasoning):  

OPEC observed that when it increased production of oil, prices fell. 

Therefore, when supply increases, prices fall.  

 

ผู้อา่นสามารถสรปุ “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” โดยดจูากคาํทีแ่สดง “การลง

ความเหน็ของผู้เขยีน” เป็นคาํทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตแุละผล (Cause and effect 

relationships) ดงัตอ่ไปนี้ 

 

1. As a result และ consequently: ผู้เขยีนลงความเหน็โดยการใชเ้หตุและผล ; ขมวดปม

ไปสู่ประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจง  

2. Because และ since: (ไมต่อ้งใสเ่ครือ่งหมาย comma หลงัคาํวา่ because เพราะเป็น 

conjunction เชือ่ม 2 ประโยคทีเ่ป็นเหตุเป็นผลกนั  ) ผู้เขยีนใชเ้พื่อแสดงเหตุ  

3. Hence และ so: ผู้เขยีนใชเ้พื่อแสดงผล  

4. Therefore, thus, to conclude และ to sum up: ผู้เขยีนลงความเหน็โดยการขมวด

ปมไปสู่ประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจง  โดยสว่นมากแล้วจะใชห้ลงัจากทีไ่ดเ้สนอหลกัฐาน หรอื 

ตวัอยา่งทีส่นบัสนุนแล้ว  

5. In conclusion: ผูเ้ขยีนใชเ้พือ่ขมวดเรือ่งทีเ่ขยีน  

6. In short: ผูเ้ขยีนใชเ้พือ่สรปุเขา้สู่ประเดน็  

ตวัอย่าง 

Tim wanted to understand English web sites. He tried to read and 

listen in English. He used contextual clues, experiences, and an electronic 

dictionary to help him understand English. After his practice and hard work, 

he gained a lot of English skills and knowledge. He did very well in English 

subjects. As a result, he got an “A” in English. 
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1. เหตุ (cause) คอื ทมิต้องการเขา้ใจขอ้มลูทีเ่ป็นภาษาองักฤษในเวบไซด์  

2. ข้อมูลสนับสนุน (evidences) คอื เขาพยายามอา่นและฟงั

ภาษาองักฤษ เขาใชบ้รบิท ประสบการณ์และอเิลคโทรนคิสพ์จนานุกรมชว่ยในการ

อา่นและฟงัภาษาองักฤษ เมือ่ฝึกไปสกัพกั เขาได้ทกัษะและความรูม้ากมาย  

3. ผล (effect) คอื หลงัการฝึกและศกึษาอย่างหนักเขาเรยีนภาษาองักฤษ

ได้ด ีและได้เกรด “เอ” ในวชิาภาษาองักฤษ 

4. คาํท่ีแสดง “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” (signal word of conclusion) 

ในเรือ่งนี้ คอื As a result 

Exercises 

Read the passage below. What is the writer’s conclusion? Write the conclusion in the 

space provided. 

Exercise 1 

There has been a controversy over which is safer, silicone or saline breast implants. 

An advisory panel to the Food and Drug Administration recommended that the 

company's silicone breast implants are safe enough to be widely marketed. Therefore, 

women choose silicone breast implants. 

 

1. เหตุ (cause) คอื  __________________________________  

2. ข้อมูลสนับสนุน (evidence) คอื  ______________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. คาํท่ีแสดง “การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” (signal word of conclusion) 

คอื  _____________________________________________________ 
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Exercise 2 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

Internet stocks are back--and we don't just mean Google. Some of the very 

same companies that in 1999 and 2000 promised vast profits in the distant future 

are now finally starting to deliver on those promises. Infospace began life as a 

free search engine and went public in 1998. Now it earns the same as Google. 

Ask Jeeves is another former money loser that has turned profitable thanks to 

the paid-search business. In its fiscal year that ended last December, the 

company doubled its profit to $52 million and saw revenue rise 144%, to $261 

million. Even IVillage, the female-oriented Web site, which booked only $18 

million in revenue for the 2004 fourth quarter, recently turned a small profit, 

thanks to a surge in new advertisers. Amazon.com is also making money. The 

company earned $588 million on $6.9 billion in sales last year. To conclude, the 

Internet stocks are worth investment. 

Source: Forbes. (2007). Stock focus: Internet crash survivors. Retrieved Feb 22, 2007, from  

http://www.forbes.com/2005/03/02/cz_dk_0302sf.html 

 

 

1. เหตุ (cause) คอื  __________________________________  

2. ข้อมูลสนับสนุน (evidence) คอื  ______________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. คาํท่ีแสดง การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” (signal word of conclusion) 

คอื______________________________________________________ 
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Exercise 3 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

In the era of Thai education reform, teachers and educators need to 

prove and maintain educational standards. Tests are the tools that have 

been used for evaluation and measurement of student’s achievement. 

The student’s achievement will indicate the extent to which the student’s 

performance compares to the standard level. Thus, tools must be valid 

and reliable. The teacher-made test is a tool that teachers use for this 

purpose, and it should be used as a bench mark with the standardized 

test. This study was designed to demonstrate how to determine the 

quality of the teacher-made test from the standardized test by 

comparing the teacher-made test to the standardized test. 

Source: Soranastaporn, S.,  Chantarasorn, A., Suwattananand, N., Janvitayanujit, S., & 

Suwanwongse, S. (2005). The relationship between standardized and teacher-produced Tests. The 

Journal. 1, 31-48. 

 

1. เหตุ (cause) คอื  __________________________________  

2. ข้อมูลสนับสนุน (evidence) คอื  ______________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. คาํท่ีแสดง การลงความเหน็ของผู้เขยีน ” (signal word of conclusion) 

คอื  _____________________________________________________ 

 



 81 

Exercise 4 

Job Opportunities 

Did you know that by the year 2020, there will be an estimated shortage 

of 800,000 nurses?  With the world population living longer and needing more care, the 

healthcare field is one of the best places to get a job, and will likely stay that way for 

many years to come. 

  

 With over 100,000 vacant 

positions and an ever-growing need for 

healthcare workers, the career outlook 

is excellent for the nursing field. To 

learn more, visit the U.S. Department of 

Labor's Statistics on Registered Nurses.

 Because of the increasing need 

for nurses, some hospitals are offering 

signing bonuses of up to $14,000 for 

experienced nurses. To get more facts 

about the nursing shortage and its 

effect on careers in healthcare, visit the Nurses for a Healthier Tomorrow site. 

Nursing is a highly regarded profession. A 2004 Gallup Poll announced that the 

public again voted nurses number one for "honesty and ethical standards of various 

professions." (source:Gallup Poll) 

Source: DiscoverNursing.com. (2007). Job opportunities. Retrieved March 12, 2007, from 

http://www.discovernursing.com/job-opportunities  

 

1. ใจความสาํคญั (main idea) คอื  ___________________________________   

2. ข้อมูลสนับสนุน (evidence) คอื  ___________________________________  

 _______________________________________________________________  

3. เป็นการให้แหตุผลแบบใด  inductive หรอื deductive reasoning  
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