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เทคนิคการอานแบบ Skimming และ Scanning 

 
 
เทคนิคการอานเร็วท่ีสําคัญและมีประโยชนมี 2 แบบ คือ การอานแบบสกิมม่ิง (Skimming) และ
การอานแบบสแกนน่ิง (Scanning) ท้ังสองเทคนิคน้ีเปนเทคนิคท่ีจะชวยใหผูเรียนสามารถอาน
เร่ืองไดรวดเร็วและเขาใจเร่ืองท่ีอานไดทันที  ผูเช่ียวชาญทางการอานบางคนเรียกวา ทักษะการ
คนหา (Searching Skill) ซ่ึงเปนทักษะท่ีผูเรียนควรไดฝกฝนใหเกิดความชํานาญตอไป 
 
1.  การอานแบบสกิมม่ิง (Skimming) 
 การอานแบบสกิมม่ิง คือ การอานขอความอยางเร็ว ๆ เปนจุด ๆ เชน อาน 2-3 คาํแรก 
หรือ 2-3 ประโยคแรกแลวขามไป  อาจขามเปนประโยคหรือเปนบรรทัด หรืออานเฉพาะประโยค
แรกและประโยคสุดทายของแตละยอหนา หรืออานเฉพาะคาํหรือวลีท่ีสําคัญ ๆ การอานแบบนี้มี
จุดมุงหมายหลัก 2 ประการ คือ อานเพื่อเก็บประเด็นหรือใจความสําคัญ และอานเพื่อเกบ็
รายละเอียดท่ีสําคัญบางอยาง 
 การอานแบบสกิมม่ิงมีประโยชนท่ีจะชวยประหยัดเวลาในการอาน เพราะชวยให
ผูอานอานเรื่องตาง ๆ ไดเร็วข้ึน และเขาใจใจความสําคัญท่ีอานไดโดยไมจําเปนตองอาน
รายละเอียดตลอดทั้งเร่ือง 
ตัวอยางการอานแบบสกิมมิ่ง 
Skim the following passage and then answer the two questions below. 
Questions: 1.  When was the White House first occupied ? 

2.  According to the passage, why was the President’s house 
called the ‘White House’ ? 

 The White House, the official home of the President of the United States, 
was designed by the architect, James Hoban, who is said to have been influenced 
by the design of a palace in Ireland. The building was begun in 1792 and was first 
occupied by President and Mrs. John Adams in November 1800. the house 
received its present name when it was painted white after being damaged by fire 
in 1814. 
 
2.  การอานแบบสแกนนิ่ง (Scanning) 
 การอานแบบสแกนน่ิง คือ การอานผาน เปนการอานอยางเร็ว ๆ  คราว ๆ  เพ่ือจับประเด็น
ท่ีเราตองการ เชนช่ือคน เวลา ตัวเลข คําสําคัญบางคํา เปนตน ขณะที่อานแบบสแกนนิ่งน้ีจึงควร
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ระลึกตลอดเวลาวา เราอยากจะหาขอมูลหรือคําตอบอะไรจากเรื่องที่อาน เม่ือพบขอมูลน้ันจะได
หยุดเพื่ออานรายละเอียด หรือจดบันทึกขอมูลท่ีตองการไว ในการอานแบบสแกนน่ิงน้ี ผูอานไม
จําเปนตองเขาใจหรือรูคําศัพทในเน้ือความนั้นหมดทุกคําเพราะจุดประสงคหลัก คือ การหาขอมูล
เฉพาะบางอยางเทาน้ัน หาคําบางคํา ตัวเลขบางตัว หรือ ความคิดบางอยาง เม่ือไดคําตอบเหลาน้ี
แลว ก็ถือวาใชเทคนิคน้ีจนไดผลสําเร็จตามที่ตองการแลว 
 
ตัวอยางการอานแบบสแกนนิ่ง 
Scan the following TV. program and answer the questions. 

1. What channel does “Stock Report” appear on ? 
2. What program appears at 21.20 on Channel 5 ? 
3. What kind of program is “Masterkey Thailand” ? 
4. If you want to listen to the politics, what program should you watch ? 
5. What time does “Khui Kui Khao” begin ? 
6. If you were a Chinese series fan, what channel would you watch ? 
7. Are they showing “Siam Today” live or just recorded highlights ? 
8. Find one example of : a documentary. 
  a quiz show. 
  a drama series. 
  a current affairs program. 
  a soap opera. 

 
 
 
 
 



 
Exercises 

A.  In the following list of American President, skim to locate the name of the 

President.  
1. Who was a President in 1861 ? 
2. Who died in 1945 ? 
3. Who died at the age of 88 ? 
4. Who inaugurated at the age of 43 ? 
5. Who was the fortieth President of the U. S. ? 
6. Who resigned on Aug 9, 1974 ? 
7. Who was born on 20 August 1833 ? 
8. Which political party did Roosevelt belong to ? 

 
 
 
 



B.  Scan this receipt and answer the questions. 
 

Garlic Prawns in Hot Sauce 
 

Ingredients 
1 kg. green prawns   60 g. sliced bamboo shoots 
1 medium onion    2 tablespoons Thai sweet chilli sauce 
1 tablespoon chopped garlic  2 tablespoons fish sauce 
2 tablespoons shredded ginger  3 tablespoons water 
1 fresh red chilli, seeded and sliced 1 tablespoon bunch sweet basil   
3 tablespoons vegetable oil 
Direction 

1. Peel the prawns, leaving the rolls and last section of the shell in place. 
Cut deeply down center back and remove the dark view. Press prawns 
out flat. 

2. Peel the onion and slice thinly from top to base to give short curved 
slices. 

3. Stir-fry the onion, garlic, ginger and chilli in the oil until softened. Add the 
prawns and stir-fry until they change colour and begin to curb rep. add 
bamboo shoots and heat through. 

4. Mix sweet chilli sauce, fish sauce, water and comflour together, pour into 
the pan and stir until thickened.  

5. Pick leaves from basic and stir into the dish. 
 

 
1. How much of ginger do they use? 
 .................................................................................  
2. What do they do with the onion, garlic and chilli? 
 .................................................................................  

 
 
 
 


