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ค�ำประกำศเกียรติคุณ

ผู้รวบรวมบทความที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ขอประกาศเกียรติคุณของผู้เขียนบทความ  
ผู้เขียนรายงาน ผู้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้กล่าวสุนทรพจน์ ผู้เขียนจดหมาย และผู้จัดพิมพ์ 
เผยแพร่เอกสารดังกล่าว ที่ได้น�ามารวมไว้เป็นบทเรียนในหนังสือเล่มน้ี เน่ืองจากไม่สามารถ
ติดต่อ หรือไม่ได้รับค�าตอบจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของบทความที่มีลิขสิทธิ์เนื่องจากเหตุใดก็ตาม 
ผู้รวบรวมขอแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณของท่านไว้ในแต่ละบทดังที่ปรากฏ
ในหนังสือเล่มนี้

ผู้เรียบเรียงหนังสือขอขอบคุณ ส�านักพิมพ์ วิสดอม เวิลด์ ที่รับจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ 
เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณ 
กองบรรณาธิการ โดยเฉพาะคุณนิสากร ปานประสงค์ และคุณเศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์  
ที่ให้ความอนุเคราะห์และค�าแนะน�าอย่างดียิ่งจนท�าให้หนังสือส�าเร็จเป็นรูปเล่มดังที่ท่านเห็น 
อยู่นี้
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ค�ำน�ำ

วัตถุประสงค์หลักของการจัดท�าหนังสือเล่มนี้คือ การช่วยนักเรียนนักศึกษาไทยให้สามารถ
อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน จนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิยาย หนังสือวิชาการ และต�ารา
ภาษาอังกฤษได้ ต้ังแต่ระดับมัธยมปลาย และเมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ก็จะสามารถอ่าน
บทความวิชาการ  รายงานการวิจัย และต�าราภาษาอังกฤษ ในวิชาหรือสาขาที่เรียนได้อย่างดี อัน
จะช่วยให้ได้รับความรู้อย่างสมบูรณ์ขึ้น

นักเรียน นักศึกษาไทยจ�านวนมาก ไม่สามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
แม้จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม ท้ังน้ีเพราะไม่มีโอกาส หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนก็ใช้ภาษาไทยใน
การแปลความหมาย อธิบายศัพท์ หลักไวยากรณ์ และแปลถ่ายทอดเน้ือหาเป็นภาษาไทย ถ้าเป็น
วิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ ก็สอนเป็นภาษาไทย และใช้ต�าราภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นใน
หลักสูตรนานาชาติซึ่งต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ แพงจนเกินความสามารถ
ของผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่ ผลก็คือ ภาษาอังกฤษยังเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง 
นอกจากนี้ยังเป็นยาขมหม้อใหญ่ส�าหรับนักเรียนจ�านวนไม่น้อย เพราะระบบการเรียนการสอนที่
น่าเบื่อ เน้นการท่องจ�า กฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และค�าศัพท์ท่ียากๆ และไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
เท่าใด นอกจากเพื่อเตรียมสอบ เข้าเรียนต่อ หรือแข่งขัน ซึ่งเม่ือสอบเสร็จแล้วก็แล้วกัน ไม่ได้น�า
มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน จึงไม่น่าประหลาดใจท่ีนักเรียน นักศึกษา และแม้ผู้จบระดับปริญญาแล้ว ก็
ยังไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้แตกฉาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการสอบ TOEFL, TOEIC และ
การสอบ ภาค ก. ของส�านักงาน ก.พ. เพื่อเข้ารับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ

การจะเรียนอ่านภาษาอังกฤษให้ออกและแตกฉาน อุปมาอุปมัยก็เหมือนกับการเรียนว่ายน�้า 
จะว่ายน�้าให้เป็นก็ต้องลงว่ายน�้า ไม่ว่าจะเป็นล�าคลอง แม่น�้า สระว่ายน�้า ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือ 
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ว่ายน�้าอย่างจริงจัง ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ฝึกสอนหรือพ่ีเลี้ยงให้ค�าแนะน�า รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้
ลอยตัวและว่ายน�้าได้เร็วขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้น การจะอ่านภาษาอังกฤษให้ได้อย่างแตกฉานก็ต้องเริ่ม 
จากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง อ่านทุกอย่าง อ่านทุกวัน และเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่ๆ 
รวมทั้งรูปประโยคที่สละสลวย ที่ใช้สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง จดจ�าค�าศัพท์และส�านวนไว้ใน 
ระบบความจ�า เพื่อจะได้น�ามาใช้ในโอกาสต่อๆ ไปได้อย่างอัตโนมัติ

หนังสือเล่มนี้รวมบทความที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์และวารสาร ที่ผู้จัดท�าได้อ่าน ในขณะ
ท�างานและเดินทางในหลายๆ ประเทศ และเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาไทย จึง
น�ามาจัดท�าเป็นบทเรียนดังที่ปรากฏในแต่ละบทของหนังสือนี้ ผู้จัดท�าขออธิบายเพิ่มเติมว่า ต้องใช้
เวลาในการจัดท�า 20 กว่าปีเพราะมีภาระหน้าที่ต่างๆ แต่ก็ไม่ละความต้ังใจที่จะท�าให้ส�าเร็จเพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียนไทย ท้ังนี้จะสังเกตได้ว่า บทความที่เลือกมาส่วนใหญ่ลงพิมพ์ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970 แต่บทความทุกชิ้นให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากแม้ในปัจจุบัน

ผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มุ่งมั่นที่จะอ่านภาษาอังกฤษให้แตกฉาน จะได้รับประโยชน์อย่าง
สูงสุดจากการอ่านและท�าแบบฝึกฝนที่จัดให้ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผ่านการสอบ แต่จะท�าให้รักและชอบที่
จะอ่านภาษาอังกฤษต่อไปในการเรียน การท�างาน การหาความรู้และความสนุกสนาน จากการอ่าน
หนังสือภาษาอังกฤษ จากต้นฉบับซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของท่านให้กว้างขวางยิ่งข้ึน

ความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้จัดท�าหนังสือนี้คือการอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่ สามารถ
อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และเม่ือเรียนระดับมหาวิทยาลัยต้ังแต่
ปีที่หนึ่ง ก็สามารถอ่านต�าราภาษาอังกฤษ บทความวิชาการภาษาอังกฤษ และผลงานการวิจัยของ
ต่างประเทศได้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษา อันจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยของเราสามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยก็ให้เทียบเคียงได้กับประเทศสมาชิกของอาเซียนที่ใช้ภาษา
อังกฤษอย่างกว้างขวาง คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น

โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเรียน หรือใช้ประกอบ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ครูอาจใช้หนังสือนี้เพื่อเสริมความรู้ความสามารถในการอ่านและเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนนักศึกษาและผู้เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษระดับต่างๆ สามารถใช้หนังสือน้ี
เป็นแบบเรียนด้วยตนเอง และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังในการฝึกฝน อ่าน ท�าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบที่จัดไว้ให้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษประเภทและระดับ
ต่างๆ ได้อย่างต้องการ แต่อย่าหยุดเพียงสอบผ่านตามข้อก�าหนดของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ 
เท่านั้น แต่ขอให้อ่านหนังสือและสื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษต่อเนื่องไปจนเป็นนิสัยและกลายเป็น
คุณสมบัติติดตัวของท่านต่อไป

Good Luck and Happy Reading
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วิธีการอ่านหนังสือเล่มนี้ 
ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

1. เริ่มด้วยการเรียนรู้ค�าศัพท์ จดจ�าค�าแปลและความหมายของค�าศัพท์ที่อยู่ถัดจากเนื้อเรื่อง 
ที่อ่าน ซ่ึงรวมถึงค�าท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน (Synonym) ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ค�าศัพท์แตกฉานมากยิ่งขึ้น จากหนึ่งค�าเพิ่มเป็นอย่าง
น้อย 3 ค�า และถึง 7–8 ค�า ของศัพท์ทุกค�า ตามที่ได้รวบรวมไว้ให้เพื่อสะดวกและง่าย
ต่อการเรียนรู้และจดจ�า

2. อ่านออกเสียงค�าศัพท์แต่ละค�าอย่างชัดเจน โดยพยายามให้ส�าเนียงคล้ายคลึงกับ
เจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด โดยพยายามออกเสียงหนักเบา (Stress) ให้ชัดเจนถูก
ต้อง ด้วยการอ่านเช่นนี้จะช่วยให้ผ่านประสาทสัมผัส ทางตา หู ปาก และอวัยวะ ที่ใช้ใน 
การออกเสียงท�างานประสานกัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและจดจ�าค�าศัพท์ได้ดีขึ้น ท่านสามารถ
เปิดฟังส�าเนียงของเจ้าของภาษาได้ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ในโปรแกรม 
ดิกชันนารีซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรมให้เลือก 

3. ฝึกออกเสียงและท่องจ�า ค�าที่มีความหมายคล้ายคลึงกับค�าศัพท์แต่ละค�าโดยออกเสียง 
ดังๆ ให้ชัดเจน และพยายามจ�าความหมายของค�าที่คล้ายคลึงกับค�าที่ใช้ในบทความนั้นๆ

4. หลังจากเรียนรู ้ความหมายของค�าแต่ละค�า รวมถึงค�าที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน 
จนหมดทุกค�าแล้ว อ่านทบทวนและท่องจ�าความหมายของค�าทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง ต้ังแต่
ค�าแรกจนถึงค�าสุดท้าย เพื่อให้สามารถจดจ�าความหมายของค�าที่ใช้ในบทความทั้งหมด
ให้ได้มากที่สุด
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5. เมื่อเข้าใจและจดจ�าความหมายของค�าศัพท์และค�าที่มีความหมายคล้ายคลึงกันได้ทั้งหมด
หรือมากที่สุดแล้ว จึงเริ่มอ่านบทความทีละย่อหน้า และพยายามท�าความเข้าใจความ
หมายของทั้งย่อหน้า ในขั้นนี้ควรขีดเส้นใต้ใจความส�าคัญที่เป็นประโยคเริ่มต้น หรือราย
ละเอียดของย่อหน้าและประโยคสุดท้าย ที่สรุปสาระส�าคัญหรือประเด็นหลักของย่อหน้า
นั้นด้วย

6. หลังจากที่อ่านจบย่อหน้าหนึ่งๆ แล้ว หากยังไม่เข้าใจหรือไม่สามารถจดจ�าความหมาย
ของค�าบางค�า ให้ทบทวนค�าแปล หรือความหมายของค�าศัพท์น้ัน รวมทั้งค�าที่มีความ
หมายคล้ายคลึงกันอีกครั้ง แล้วจึงย้อนไปอ่านประโยคหรือย่อหน้าท่ียังไม่เข้าใจให้เข้าใจ
ความหมายของแต่ละย่อหน้าอย่างสมบูรณ์

7. อ่านเชื่อมโยงย่อหน้าถัดไป โดยจับประเด็นใจความส�าคัญจนจบบทความ เพื่อให้เข้าใจ
เนื้อหาของบทความทั้งหมดโดยสมบูรณ์

 n การท�าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบ

1. แบบฝึกหัดจะเริ่มด้วยการฝึกฝน และทดสอบการใช้ค�าศัพท์ท่ีเรียนรู้ในแต่ละบทความ 
ในบริบทใหม่แต่ละประโยค เมื่อท�าแบบฝึกหัดถูกต้องแล้ว ให้อ่านออกเสียงประโยคท่ี 
ถูกต้องสมบูรณ์ และท่องจ�าประโยคแต่ละประโยคให้ขึ้นใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคลังค�าศัพท์ 
และประโยคต่างๆ ที่สามารถดึงออกมาใช้ได้โดยอัตโนมัติในเวลาต่อไป

2. หากยังจ�าค�าศัพท์และค�าแปลของแต่ละค�าไม่ได้ และไม่สามารถเลือกค�าที่ถูกต้องในแต่ละ
ประโยคได้ ต้องย้อนกลับไปทบทวนและท่องจ�าความหมายของค�าเหล่านั้น รวมทั้งค�าที่มี
ความหมายคล้ายคลึงกันด้วยการอ่านออกเสียงดังๆ และพยายามจดจ�าค�าแปลและความ
หมายให้ได้

3. ย้อนกลับมาท�าแบบฝึกหัดเพ่ือเลือกค�าศัพท์ที่มีความหมายถูกต้องในแต่ละประโยคอีก
ครั้ง และเมื่อเลือกได้ถูกต้องแล้ว ให้อ่านออกเสียงดังๆ ทั้งประโยคเพื่อให้ข้าใจประโยค
ที่สมบูรณ์ และสามารถจดจ�าประโยคเพื่อไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปได้

4. เมื่อท�าแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจความหมายของค�าในประโยคได้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว ก็จะสามารถเข้าใจความหมาย และจับประเด็นส�าคัญของบทความในแต่ละย่อหน้า
และบทความทั้งหมดได้ 
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5. ท�าความเข้าใจความหมายของค�าศัพท์ที่เป็นตัวลวงและไม่ถูกต้องในประโยคฝึกออกเสียง 
และจดจ�าความหมายของค�าศัพท์ตัวลวงไว้ เพื่อสามารถน�าไปใช้ในการอ่านและเขียน
อย่างถูกต้องในโอกาสต่อไป

 n ท�าแบบฝึกหดัทบทวนความเข้าใจและแม่นย�า 
ในเน้ือหาของบทความท่ีอ่าน (ถกู–ผิด/True–False)

แบบทดสอบชุดน้ีจะทบทวนความเข้าใจและความแม่นย�าในการรู้ซ้ึงถึงความหมายและเน้ือหา 
สาระของบทความที่อ่าน ซึ่งมีทั้งการถามตรงๆ และการลวง ซึ่งผู้อ่านต้องมีความแม่นย�าจริงๆ หาก
ไม่มั่นใจต้องย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนน้ันๆ อีกครั้งหน่ึง

เม่ือท�าแบบฝึกหัดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ต้องอ่านออกเสียงประโยคที่ถูกต้องอีกครั้ง เพื่อ
เป็นการทบทวนความเข้าใจและความแม่นย�าในเน้ือหา โดยพยายามออกเสียงให้คล้ายคลึงกับ
เจ้าของภาษามากที่สุด

 n ท�าแบบฝึกหดัการใช้ค�าศพัทใ์นประโยค

ฝึกท�าแบบฝึกหัดการใช้ค�าศัพท์ที่เรียนมาโดยเลือกค�าศัพท์ที่มีความหมายถูกต้องเติมลงไป
ในแต่ละประโยค ถึงจุดนี้ผู้อ่านควรสามารถเข้าใจและจดจ�าความหมายของค�าศัพท์ได้อย่างแม่นย�า 
และสามารถน�าค�าศัพท์ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในประโยคใหม่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ตรวจสอบค�าตอบให้ได้ค�าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อได้ค�าตอบถูกต้อง 
ครบถ้วนทุกข้อแล้ว ให้ฝึกอ่านออกเสียงประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้มีส�าเนียงที่คล้ายคลึงกับส�าเนียง
ของเจ้าของภาษาให้มากที่สุด การท่องประโยคซ�้าๆ จะช่วยให้จ�าประโยคน้ันๆ ได้ และสามารถน�า
กลับมาใช้ได้โดยอัตโนมัติ

เมื่อถึงขั้นนี้ ผู้อ่านก็จะเข้าใจความหมายของค�าศัพท์ที่เรียนมาได้อย่างสมบูรณ์ และควรจะ
สามารถน�าค�าศัพท์เหล่านี้ ไปใช้ในประโยคใหม่ๆ และในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างดี

 n ท�าแบบฝึกหดัทบทวนความเข้าใจ 
ความหมายของค�าศพัท ์(Vocabulary Test)

แบบฝึกหัดน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านเสริมสร้างความเข้าใจและความแม่นย�าในการใช้ค�าท่ีมีความหมาย 
คล้ายกัน โดยการจับคู่ค�าที่มีความหมายเหมือนๆ กัน หรือเป็นค�าแปลของอีกค�าหนึ่ง ซึ่งจะช่วย
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เพ่ิมพูนคลังค�าศัพท์ให้แก่ผู้อ่าน อันจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านบทความหรือต�าราภาษาอังกฤษ
ได้อย่างแตกฉานขึ้น

หลังจากท�าแบบฝึกหัดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทบทวน ท่องจ�า ศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึง
กัน โดยการอ่านออกเสียงดังๆ ของค�าที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เพ่ือช่วยในการจดจ�าความหมาย
ของค�าศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

 n ท�าแบบฝึกหดับทสรปุรวบยอดโดยการตีความ และการแปล     
ความหมาย โดยอาศยัข้อมลูหรือเน้ือหาสาระจากบทความท่ีอ่าน     
(Thinking and Reasoning Skills– Higher Order Questions)

แบบฝึกหัดนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถสังเคราะห์เนื้อหา และสรุปความคิดรวบยอดของ
สิ่งที่อ่านตามความเข้าใจของตนเอง ค�าถามมีหลายแบบ เช่น อาจถามว่า ชื่อของบทความนี้ควรจะ
เป็นเช่นไร สาระส�าคัญหลัก (ความคิดรวบยอด หรือ Central Theme) ของบทความที่อ่านคืออะไร  
ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อะไรในการเขียนบทความนี้ บทสรุปของบทความนี้คืออะไร บทเรียนที่ได้จาก
การอ่านบทความนี้คืออะไร

จากการท�าแบบฝึกหัดน้ี ผู้อ่านจะสร้างความเข้าใจขั้นลึกซึ้งในเนื้อหา และสามารถจับประเด็น 
ตีความ และสรุปใจความส�าคัญหรือบทเรียนที่ได้รับ ซึ่งจะท�าให้เข้าใจเน้ือหาและความหมายของ 
สิ่งที่อ่านอย่างลึกซึ้งตามไปด้วย

 n การท�าแบบฝึกหดัตอบค�าถาม
แบบฝึกหัดนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านต้องสามารถประมวลความคิดและน�าข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 

บทความ หรือประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ หรือได้มาจากการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆ รวมท้ังจากความคิดเห็น
ของตัวเอง น�ามาเรียบเรียงค�าตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านฝึกฝนการเขียนอย่างเป็น
ระบบโดยน�าข้อมูลมาผสมผสานกับความคิดของตนเอง ใช้ค�าศัพท์และรูปประโยคท่ีได้จากการอ่าน 
มาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ที่ยกมาเป็นค�าถาม ท�าให้เข้าใจส่ิงที่อ่านลึกซึ้งขึ้น และสามารถฝึกฝน
การเขียนประโยคโดยใช้ค�าศัพท์ที่เรียนรู้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ข้ึน
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 n การฝึกเขียนประโยคใหม่โดยใช้โครงสร้างบางส่วน 
จากประโยคต้นแบบท่ีมีในหนังสือ

ท�าแบบฝึกหัดเขียนประโยคใหม่โดยใช้ส�านวนหรือรูปประโยคท่ีใช้ในบทความเพ่ือฝึกการเขียน 
ในขั้นสูงขึ้น เริ่มจากการอ่านประโยคให้เข้าใจความหมายและเข้าใจโครงสร้างของประโยคแล้วจึง
น�าส่วนที่ก�าหนดให้มาเขียนประโยคใหม่ โดยใช้ความคิดของตนเอง ท�าให้ประโยคมีความหมาย
สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

เมื่อเขียนประโยคใหม่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้ฝึกอ่านออกเสียงประโยคแต่ละประโยค และ
เทียบเคียงกับรูปประโยค และความหมายของประโยคเดิมเพื่อดูว่าถูกต้องและสอดคล้องกับประโยค
เดิมหรือไม่ หากท�าได้ให้ขอค�าแนะน�าจากผู้รู้หรือผู้สอนเองตรวจสอบแก้ไขตามความเหมาะสม

แบบฝึกหัดน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีความสละสลวย
แบบนักเขียนมืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษาได้

 n บทเรียนท่ีได้จากการอ่านและแนวคิดในการพฒันา 

ความคิด ทกัษะ และบคุลิกภาพ ของตนเอง

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งบทเรียนในการเสริมคุณค่าของตัว 
ผู้อ่านเองและในการด�ารงชีวิต ผู้จัดท�าได้เรียบเรียงบทเรียนสั้นๆ รวมทั้งน�าแนวคิดและบทเรียน
ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่นๆ มาไว้ในตอนท้ายของแต่ละบทเพื่อเป็นคติสอนใจ เป็นแนวทางใน 
การพัฒนาความคิดและอุปนิสัยของตนเอง อันจะมีส่วนช่วยในการสร้างลักษณะนิสัย และปลูกฝัง
ความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อ่านในระยะยาวต่อไปด้วย

ขอให้อ่านออกเสียงบทเรียนแต่ละข้ออย่างชัดเจนด้วยส�าเนียงของเจ้าของภาษา หลับตาและ
ระลึกถึงบทเรียนแต่ละข้อ ท่องจ�าบทเรียนเหล่าน้ีจนจ�าได้ข้ึนใจ และน�าบทเรียนไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจ�าวัน เพื่อจะได้ลักษณะนิสัยและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ติดตัวต่อไป

 n ขัน้ต่อไป

เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ ท�าแบบฝึกหัด ท�าแบบทดสอบครบถ้วน และสามารถจดจ�า 
ค�าศัพท์และรูปแบบประโยคได้ รวมทั้งสามารถใช้ค�าศัพท์และแต่งประโยคได้ดีแล้ว ท่านก็พร้อม
ที่จะบินสู่โลกกว้างในการอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงได้อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน อย่าหยุดเพียง
แค่นี้หรือพอใจที่สอบผ่านข้อสอบที่ผู้เรียนจบมหาวิทยาลัยต้องสอบเช่น TOEIC, TOEFL, IELT 
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หรือข้อสอบที่มหาวิทยาลัยไทย ใช้ทดสอบผู้ที่สมัครเข้าเรียนปริญญาโท เช่น TU GET, CU TEP  
เป็นต้น

ขั้นต่อไป ท่านก็พร้อมและสามารถที่จะอ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นนิยาย 
หนังสือพิมพ์ ต�ารา และวารสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมีให้เลือกอ่านมากมาย ทั้งเป็นเล่มและผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้รู้จักโลกกว้าง เข้าใจความเป็นไปของโลกและสังคม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 
นวัตกรรม วิทยาการ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และไม่ว่าความสนใจของท่านจะเป็นเรื่องใด 
ข้อแนะน�าก็คือต้องอ่าน รวมทั้งพูดและฟังภาษาอังกฤษทุกวัน เพราะภาษาอังกฤษเป็นส่ิงที่ต้องใช้
ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นก็อาจจะฝืดหรือติดขัด หรือหลงลืมไปได้ ถ้ามีเพื่อนต่างชาติก็ฝึกฝนกับเพื่อน
ต่างชาติ เห็นคนต่างชาติต้องเดินเข้าไปหา พูดคุย ถามไถ่ เสนอความช่วยเหลือในทุกโอกาส อย่า
เดินหนีด้วยความกลัวหรือความเขินอาย เพราะถ้าไม่กล้าก็จะไม่มีโอกาส ที่จะฝึกฝนการใช้ภาษา
อังกฤษ ทางด้านการอ่าน หนังสือที่ขอแนะน�าให้มีติดตัวอ่านประจ�าคือ Reader’s Digest ซึ่งมี
ขายตามร้านหนังสือทั่วไป หากต้องการประหยัดเงิน ก็หาซื้อหนังสือเก่าได้ตามร้านหนังสือเก่าแถว
สวนจตุจักร หรือร้านหนังสือเก่าทั่วไป ราคาประมาณเล่มละ 20 บาท ซื้อครั้งละ 5 เล่มหรือ 10 
เล่มก็สามารถอ่านได้เป็นปี เมื่ออ่านต่อเนื่องจริงจัง ภาษาอังกฤษก็จะแตกฉาน และมีความสนใจ
และมีความรู้กว้างขวางตามไปด้วย ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวารสารเล่มนี้ เป็นภาษาท่ีสละสลวย เข้าใจ
ง่าย และเนื้อหาที่คัดสรรมาให้อ่านโดยเรียบเรียงใหม่ หรือย่อมาก็น่าสนใจ และให้ความรู้ได้อย่าง
หลากหลายเช่นเดียวกัน

หลังจากฝึกฝนจนเก่งแล้ว ควรเริ่มอ่านหนังสือพิมพ์ระดับมาตรฐานของต่างประเทศ เช่น 
สิงคโปร์ ฮ่องกง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแม้แต่บังคลาเทศ ซึ่งมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มี
มาตรฐานสูงให้อ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย

การอ่านภาษาอังกฤษได้แตกฉาน เป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง และเปิดโอกาสให้อนาคต
ของท่านสดใส ได้งานดี มีรายได้สูง เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต และสามารถเรียนรู้เรื่องของโลกได้อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งอีกด้วย

ขอให้ผู้อ่านประสบความส�าเร็จดังหวัง ซึ่งจะเป็นความปลื้มปีติของผู้รวบรวมเนื้อหาและ 
จัดท�าบทเรียนในหนังสือนี้เป็นอย่างยิ่ง



C H A P T E R

The Value of Reading1 1

Dear Son:

You will recall that somewhere in 
your flying experience you ran across the 
 expression, “Learn from others’ mistakes; 
you won’t have time to make them all by 
yourself.” The same applies to books, in a 
way. If people have written of experiences 
that upon  being read might be of benefit 
to  you—why not give yourself this available 
edge on life and read what they have to say 
about handling various situations?

There is not much new under the sun 
except for such scientific breakthroughs, of 
course, as the dropping of atomic bombs, 
walking on the moon, and the development 
of computers. But most business decisions 
have been made over and over again and 
most have been described in writing in 
some book or other. If you take the time 

and patience to read, you will have a  
major head start on most other fellows  
your age who do not.

The best book I can think of to illustrate 
my point to you that not much is new under 
the sun—and how repetitive mankind’s 
lifetime are—is Bartlett’s Quotations. This 
book begins with reflections on life as far 

 1 Credit: G Kingsley Ward, Letters of a Businessman to His Son, Cedar Books, First Cedar edition 1988 Copyright 
© 1985,1986 by George Kingsley Ward. 
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back as in the Bible and comes forward 
through the ages to the present day. In it 
you will discover that Homer said in about 
700 B.C., “For rarely are sons similar to 
their fathers: most are worse, and a few 
are better than their fathers.” Confucius 
said in 500 B.C., “Have no friends not 
equal to yourself.” Aesop said in 550 B.C.,  
“Be content with your lot: one cannot be  
first in everything.” St. Jerome said in  
400 A.D., “It is worse still to be ignorant of  
your ignorance.” Bartlett’s continues in 
like manner to the end, infusing its reader 
with the thoughts and views of countless 
people in countless generations–all living 
and breathing, experiencing life at one 
time or another just as you and I are now. 
I believe that familiarizing ourselves with 
these thinkers’ attitudes, opinions, and 
problems often makes our problems  
appear pale by comparison—or at least  
a lot easier to solve because of their  
experienced observations.

I feel that at my stage of the game, 
simply because of my reading, I have already 
lived the equivalent of about ten lifetimes 
of experience. Not that that gives me any 
feeling of superiority. It doesn’t. But it sure 
does make me feel I am getting the most 
out of my time here on earth.  And I feel 
sorry for anyone born into any manner of 
tight, little community who never gets the  
opportunity of seeing—whether of choice 

or no choice.  How little they learn of life. 
How much they miss of life!

Some people read a lot, but mostly 
fiction. They say that it relaxes them. Many 
feel reading nonfiction is work. Funny,  
I never feel anything but relaxed when 
reading nonfiction. Plus, with so many 
truths far more fascinating than fiction 
to read about,  I almost feel it a waste of  
time reading somebody’s daydream.

John Locke said in 1670, “No man’s 
knowledge here can go beyond his  
experience.” I would agree with that—but 
one’s own experience can be broadened 
vastly by reading about others’ experiences. 
According to the grapevine, Harry Truman, 
as vice president of the United States, 
was considered very poorly qualified for 
the position of president. Still, despite 
his little experience, old Harry became a 
very strong president. My theory about his  
success is that it was largely due to the 
fact that, at age fourteen, he had read 
every book in the small local library in 
Independence, Missouri. His reading  
gave him the required insight into world 
problems that his position demanded but that 
his experience had not yet caught up with.

History is a series of stories I find 
most stimulating, rewarding, and enjoy-
able—about the courage of men flying  
aircraft in World War I, about the thinking  
of Confucius on man and society, about  
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the trial of Richard the Lion-Hearted in 
building England.  Fascinating. So many 
heroic deeds gloriously accomplished, so 
many tribulations faced and overcome, so 
many major problems solved by so many 
people. They make a lot of our meager  
efforts look puny by comparison. However, 
whatever length our journey in life might 
be, it must still begin with but one single 
step—and each book is another step in the 
right direction.

To be able to see in one’s mind another’s 
journey or achievement,  another’s rationale 
of the solution to a problem is as close  
as one can get to actual experience. Books 
do that. They open our minds to wondering 
and thinking about why we are here, to 
trying to do the best we can, and to the 
realization that anything less on our part is 
to throw away a large portion of the time 
each of us has been allotted on this earth.

Being different from others is one of 
the requisites of success—yet so few 
people will dare it. Most of the major  
decisions I have made were usually bucked 
by my friends. In all good conscience, 
they kept warning me how risky what  
I  was attempting to do was, how the odds 
were all against me or how foolhardy 
I was being. Upon attaining my degree 
as a CPA, when I turned aside jobs in 
large corporations in favor of employment 
with a very small company, I was ridiculed 

by my contemporaries. Our business  
today is a direct result of that decision. 
Learning to fly at forty was considered 
iffy business by many because I had a  
young family. That decision resulted in  
years of enjoyment for our whole family.  
And in Yul Brynner’s immortal words from 
The King and I, “Et cetera, et cetera, et 
cetera.”

To improve your business skills by 
reading is simply to read about people.  
History is about people. And scores  of 
current, widely read books on such topics as 
stress, investing money, dieting, exercise, 
flying safety, and innumerable others are 
all about people and what they think or what 
they have done. Read about people in a 
wide spectrum if you want your skills in 
business to improve immeasurably.

As to which books to read about  
particular business subjects, call on some 
of the former professors of your business 
courses. They are usually very up to date 
on who wrote what or where the best  
treatise on a certain subject can be  
found. Use them as your advisers. (I always 
found them eager to help—and the price 
was right.)  

You will recall that I built a bookshelf 
in your room when you were nineteen. On 
it I placed ten books I felt would be of 
immense value to you in business and in 
your personal life. They were the following:
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1. Bartlett’s Familiar Quotations

 —John Bartlett–

2. My Life in Advertising

 —Claude Hopkins, 1927

3. The Nature of a Family Business

 —Leon Danco, 1981

4. The Doctor and the Soul 

 —Viktor E. Frankl, M.D., 1955

5. Our Oriental Heritage

 —Will Durant, 1935

6. Think and Grow Rich

 —Napoleon Hill, 1937

7. The Rising Sun

 —John Toland, 1970

8. One book of the Encyclopedia Britannica

9. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

 —Edward Gibbon, 1788

10. Ralph Waldo Emerson:  Representative Selections

 —Frederic I. Carpenter, 1934

Now I should like to leave you with the words of St. Thomas Aquinas in 1250: 

“Beware of the man of one book.” Need I say more?

Bookworm
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 1. value = price, worth, cost, useful, advan-
tage, benefit, profit (คณุค่า, ประโยชน์, 
มลูค่า, ราคา, ค่านยิม)

 2. reading (การอ่าน)

 3. recollect (v) = remember, reminisce, 
muse, recall (จ�าได้, ระลกึได้)

 4. run across (v) = encounter, meet, come 
across, find, run into (พบโดยบังเอญิ)

 5. apply = use, employ, engage, practice, 
administer (ประยกุต์, ใช้)

 6. expression = wording, statement,  
message (ข้อความ, ค�ากล่าว)

 7. mistakes = errors, blunders, faults  
(ข้อผดิพลาด)

 8. benefits = advantages, interest, profits, 
efficacy (ประโยชน์, ก�าไร)

 9. edge = advantages, head start, upper 
hand (มภีาษกีว่า, ได้เปรียบ)

 10. handle = manage, take care, deal with 
(จดัการ)

 11. various = several, many, diverse,  
different, variant (หลายชนดิ, หลากหลาย)

 12. breakthroughs = discoveries, successes, 
inventions (การค้นพบ, ความส�าเร็จ)

 13. of course = certainly, definitely, for sure 
(แน่นอนละ)

 14. head start = edge, advantage,  
advancement (น�าหน้า, ได้เปรียบ)

 15. fellows = people, peers, colleagues, 
individuals (ผู้คุ้นเคย, บคุคล)

 16. repetitive = recurrent, recurring, constant, 
incessant, redundant (เกิดซ�า้ๆ)

 17. reflection = perception, idea, conception, 
impression, mirror, image (สะท้อน
ความคิด)

 18. forward = toward, onward, ahead,  
frontward, advanced (ข้างหน้า)

 19. ages = generations, lifetime, duration, 
epoch, era, period (ช่วงอายุ, ช่วงวัย,  
ชัว่อายคุน, หลายชัว่อายคุน)

 20. discover = detect, notice, discern, 
spot, see, observe (ค้นพบ)

 21. rarely = infrequently, seldom, hardly, 
hardly ever, seldom if ever (ไม่บ่อยนกั, 
ยากทีจ่ะพบเหน็)

 22. ignorant = illiterate, uneducated,  
unschooled, untaught, unaware,  
uninitiated (ความโง่เขลา)

 23. infuse = pervade, instill, imbue,  
permeate, pervade, immense (กรอก, 
กรอกใส่, บรรจ,ุ ซมึซาบ, ผ่านกระบวนการ
กระจาย)

 24. countless = innumerable (นบัไม่ถ้วน)

 25. familiarize = acquaint, enlighten, inform, 
accustom, introduce (ท�าให้คุ้นชนิ)

 26. pale = colorless, toneless, uncolored, 
drab, dim, lackluster (สซีดี, ซดี)

VOCABULARY BUILDING
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 27. stage = level, position, status,  
standing, point (ระดบั, ต�าแหน่ง, สถานะ)

 28. superiority = excellence, dominance, 
preeminence, edge, incompatibility  
(เหนอืกว่า, สงูกว่า, เด่นกว่า)

 29. fiction = novel, story, tale, romance 
(นยิาย, เรือ่งแต่งขึน้)

 30. relax = ease up, be easy, mellow,  calm, 
rest, repose (ผ่อนคลาย, คลายลง)

 31. nonfiction = real story, facts (เร่ืองจริง, 
ข้อเทจ็จรงิ)

 32. grapevine = rumor (ค�าลอื)

 33. insight = knowledge, understanding, 
profundity, wisdom, clear vision (การ
เข้าใจอย่างถ่องแท้, การมองทะลุ, การเข้าใจ
อย่างลกึซึง้)

 34. catch up with = to move fast enough 
to reach another, draw even (ตามทนั)

 35. stimulate = urge, encourage, goad,  
activate, embolden, persuade (กระตุ้น)

 36. courage = bravery, valor, valiance, 
fearlessness, audacity (ความกล้าหาญ)

 37. heroic = rave, courageous, valiant, 
hero-like, gallant (อย่างวรีบุรุษ)

 38. deeds = acts, actions, doing, perfor-
mance, undertaking, work (การกระท�า)

 39. glorious = magnificent, splendid, 
lustrous, famous, marvelous (รุ่งเรือง,  
วเิศษสดุ)

 40. illustrate = exemplify, give an example, 
illuminate, demonstrate (การอธบิายด้วย
ตวัอย่าง, ด้วยภาพ, ด้วยแผนภมู,ิ ขยายความ)

 41. meager = scarce, scanty, inadequate, 
small, sparse (น้อยนดิ)

 42. puny = weak, feeble, fragile, unimportant, 
frail (อ่อนแอ, ไม่ส�าคัญ)

 43. journey = travel, tour, excursion,  
voyage, cruise, trip (การเดินทาง)

 44. achievement = accomplishment,  
success, performance, fruition,  
attainment (ความส�าเรจ็)

 45. length = distance, span, measure,  
duration (ระยะทาง, ความยาว)

 46. tribulations = difficulties, troubles  
(ความยากล�าบาก)

 47. rationale = reason, reason why,  
explanation, hypothesis, theory (เหตผุล)

 48. realization = recognition, awareness, 
comprehension, understanding (การ
ตระหนกั)

 49. allot = allocate, earmark, set apart, 
grant, give, distribute, divide (จดัสรร
ให้)

 50. dare = challenge, make bold, defy,  
oppose, stand up to (ท้าทาย)

 51. buck = resist, oppose, defy, fight, kick 
against (ต่อต้าน, ขัดขืน, ไม่เห็นด้วย, 
ต้านทาน, ขดัขวาง)

 52. attempt = try, make an effort, strive,  
take on aim for, set out to (พยายาม)

 53. foolhardy = unwise, thoughtless,  
reckless, shortsighted, (อย่างโง่เขลา)

 54. ridicule = deride, mock, lampoon,  
satirize, make fun of (เยาะเย้ย)
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