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Direction : Choose the words which best complete the 

news below. 
 The way schools teach children how to read will be changed 
under plans .........1......... by Education Secretary Ruth Kelly recently. 
 Kelly told the BBC she would .........2......... the recommendations of 
a review that says children learn reading best .........3......... a method 
called synthetic phonics--where they are taught the sounds of 
letters and letter .........4......... before going on to books. 
 The review recommends that “systematic” teaching of phonics 
should begin .........5......... the time children are 5 years old. 
 Its author, Jim Rose, a former director of the government’s schools 
inspectorate, Ofsted, said phonics was a .........6......... part of learning 
to read. 
 “It is not the whole story, but I think now research, .........7......... 
speaking, and indeed best practice, shows us that this is for children, 
beginner readers in particular, absolutely important,” he told BBC 
Radio. 
 The use of teaching, reading with phonics was .........8......... into 
schools in 1997 as part of government education .........9......... which 
included the daily “Literacy Hour” in primary schools. However, the 
change Kelly plans to make would make synthetic phonics the only 
system used to teach young children the basics of reading, .........10......... 
the range of methods employed at present. 
 “We are accepting Jim Rose’s recommendation that phonics 
should be taught first and fast,” Kelly told BBC radio.  
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เฉลย 
 
สรุปเนื้อหาขาว 
 ขาวนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาใน
สหราชอาณาจักร โดยนํา synthetic phonics (การสอนการอานออกเสียงโดย
สอนเสียงตัวอักษรทุกตัวและการประสมตัวอักษรใหไดคํา) กลับมาใช เพื่อใหเกิด
การรูหนังสือ/ความสามารถอานออกเขียนได (literacy) 
1. เฉลย 3) announced 
   announced = ที่ประกาศ  
   ใจความสําคัญในยอหนาที่ 1 กลาวถึงโครงการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

สอนเรื่องการอาน โดยนํา Past Participial Phrase มาขยายเพื่อเสริมความ 
announced ซึ่งเปน Past Participle (V3) ของ announce จึงเหมาะสมที่สุด
ที่จะนํามาใชในประโยคนี้ 

  1) denounced = แจงความ พูดประณาม 
  2) renounced = เลิก สละสิทธิ 
  4) pronounced = ออกเสียง แถลง แสดงความเห็น/จุดยืน 
 เพิ่มเติม Past Participial Phrase เปนวลีที่ขึ้นตนดวยกริยาที่อยูในรูป Past 

Participle (V3) ใชตามหลังนามที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม โดยบงบอก
วานามนั้นถูกกระทําเชนไร  

2. เฉลย 1) accept 
   accept = เชื่อ 
   สรุปไดจากยอหนาที่ 2 และขอความทั้งหมดในขาว 
  2) reject (v.) = ปฏิเสธ ไมรับ 
  3) repel (v.) = ขับไล ผลักกลับ ทําใหรังเกียจ 
  4) insist (v.) = โนมนาว ยืนกราน  
3. เฉลย 4) through 
   through = ผาน 
   ใช through เปนบุพบทวางไวหนาวิธีการตางๆ ไดเชนเดียวกับ by 
  1) in (prep.) = ใน 
  2) for (prep.) = เพื่อ สําหรับ 
  3) upon (prep.) = บน เหนือ ...แลว...เลา ใกลจะเริ่ม  
4. เฉลย 2) combinations 
   combinations = การประสม 
   เนื่องจากดานหนาของชองวางนี้มีคําวา letter อยู โดยเปนนามที่

ขยายนามดวยกัน เมื่อเติมแลว จะได letter combinations หมายถึง การ
ประสมตัวอักษร ซึ่งจะสอดคลองกับขอความขางหนาที่ระบุวา เปนเนื้อหาที่
นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับเสียงของตัวอักษรตางๆ 

  1) commissions (n.) = ชิ้นงานที่ทําตามวาจาง คณะกรรมการ คา
นายหนา 

  3) compositions (n.) = องคประกอบ เรียงความ การประพันธ/
เขียน/แตง 

  4) comparisons (n.) = การเปรียบเทียบ  
5. เฉลย 1) by 
   by = ภายใน 
   เปนบุพบทที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด เมื่อเติมในชองวางนี้แลว 

จะได by the time มีความหมายใกลเคียงกับ before 
  2) in (prep.) = ใน เมื่อ 
  3) on (prep.) = บน เมื่อ 
  4) for (prep.) = เพื่อ สําหรับ เปนเวลา...  
6. เฉลย 2) crucial 
   crucial = สําคัญอยางยิ่ง 
   เพราะยอหนาที่ 4 กลาวถึงความคิดเห็นของอดีตผูอํานวยการของ

คณะผูตรวจการการศึกษาในโรงเรียนของรัฐเกี่ยวกับการสอนเรื่องการอาน  
ออกเสียง  

  1) social (adj.) = ทางสังคม 
  3) visual (adj.) = เกี่ยวกับการมองเห็น รับรูไดทางสายตา 
  4) usual (adj.) = เปนปกติ เปนธรรมดา  
7. เฉลย 4) generally 
   generally = โดยทั่วไป 
   เปนกริยาวิเศษณที่มีความหมายเหมาะสมที่สุด เมื่อเติมลงใน

ชองวางนี้แลว จะได generally speaking ซึ่งเปนสํานวนที่มีความหมายเปน
เชิงสรุปขอความ 

  1) clearly (adv.) = อยางชัดเจน 
  2) truly (adv.) = อยางแทจริง    
  3) previously (adv.) = เมื่อกอนหนานี้  
8. เฉลย 4) reintroduced 
   reintroduced = นํามาใชใหม 
   เนื่องจากประโยคนี้ใชรูปแบบ Passive Voice กริยาหลักจึงตอง

อยูในรูป Past Participle เมื่อพิจารณาขอความทั้งหมดในขาวและตัวเลือกที่
กําหนดใหแลว พบวา reintroduced เปนกริยาที่เหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 

  1) returned = กลับไป/มา คืน 
  2) repeated = พูด/ทําซ้ํา 
  3) revolved = หมุนรอบ เกี่ยวของ/วนเวียนอยูกับ  
9. เฉลย 2) reforms 
   reforms = การปฏิรูป 
   reforms ในที่นี้ใชเปนนาม จึงเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เมื่อเติม

ลงในชองวางนี้แลว จะได education reforms หมายถึง การปฏิรูปการศึกษา 
  1) deforms (v.) = ทําใหเสียรูปทรง เปลี่ยนรูปราง 
  3) informs (v.) = ใหขาว/ขอมูล แจงใหทราบ 
  4) performs (v.) = ทํา ปฏิบัติ แสดง (เครื่องจักร)ทํางาน/วิ่ง  
10. เฉลย 3) unlike 
   unlike = ไมเหมือนกับ แตกตางกับ/จาก 
   เพราะการปฏิรูปการศึกษายอมทําใหวิธีการสอนไมเหมือนกับวิธีการ

สอนที่ใชในปจจุบันหรืออดีต unlike จึงเปนบุพบทที่มีความหมายเหมาะสม
ที่สุด 

  1) like (prep.) = เหมือนอยาง แบบเดียวกับ 
  2) alike (adj.) = คลายกันมาก เหมือนกัน 
  4) dislike (v.) = ไมชอบ เกลียด  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


