
The Sense of the Sentence 

 The sense of the sentence clue involves the whole sentence. The 
reader hast to get the general sense or meaning of the sentence to 
get some ideas about one unfamiliar term used in the sentence.  

◦ Example: The strong wind will make your hair appear scraggly. 

 อ่านทั้งประโยค และพยายามจับใจความเพื่อน ามาเดาศัพท์ค าที่ไม่รู้ 
เช่น 

 The strong wind will make your hair appear scraggly. ลม
แรงจะท าให้ผมของคุณดูแล้ว scraggly  

  เห็นได้ชัดว่า ค าว่า scraggly ตามหลัง appear แสดงว่า มันเป็น
ค า adjective และน่าจะบอกลักษณะของผมผมหัวคนที่ถูกลมพัด
แรง ๆ โดยน่าจะเป็นผมยาวที่เสียรูปได้เพราะลมพัด เพราะฉะน้ัน 
scraggly น่าจะแปลว่า ยุ่งหรือพันกัน หรืออะไรท านองนั้น 

 



Use of Synonyms  
 Synonyms are words that have same or nearly the same meaning. If the text uses a 

word that is synonymous to a different term in the text, that synonym can be used by 
the reader as his guide in getting the meaning of the difficult word. 

◦ Example: The Volvo, a car, costs a million. 

◦ บางครัง้ในประโยค เขาจะให้ synonym คือค าที่มี
ความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน เพื่อแสดงความหมาย
ของศัพท์ยาก หรือค าที่คนอ่านอาจจะไม่รู้จัก เช่น วางไว้
ระหว่างเคร่ืองหมายคอมม่าต่อจากศัพท์ยากค านัน้ อย่าง
ในประโยคนี ้The Volvo, a car, costs a 
million. (Volvo ซึง่เป็น a car มีราคาเป็นล้าน) มี  
, a car, ต่อจาก The Volvo  และ Volvo ยัง
ขึน้ต้นด้วยตวั V ซึ่งเป็นตัวพมิพ์ใหญ่ แสดงว่า Volvo 
เป็น    a car  และน่าจะเป็นช่ือยี่ห้อของ a car ด้วย  
 



Use of Example 
 The example in a sentence have common traits or characteristics. To use these 

as clues to the meaning of a difficult word in the sentence, the reader has to 
study these examples to discover what their similarities are, and associate 
these similarities with the word. 

◦ Example: Novel, poetry, drama, short stories, and folktales belong to a 
fictional genre. 

◦ บางครั้ง เขาจะให้ค าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง วางเรียงกันมาให้เราดู โดยคั่นด้วยคอมมา เช่น ประโยคนี้ 
Novel, poetry, drama, short stories, and folktales belong 
to a fictional genre. คือ นิยาย, โคลงกลอน, ละคร, เรื่องสั้น และ 
นิทานพ้ืนบ้าน เป็น  a fictional genre  ก็พอเดาได้ว่า มันเป็น 
genre ชนิดหนึ่ง (มี a น าหน้า คือ a genre ) และเป็น genre ที่เป็น 
fictional คือเป็นเรื่องแต่ง  ไม่ใช่เรื่องจริง เพราะมันคือ fiction 
เพราะฉะนั้น   genre  ก็น่าจะแปลว่า ประเภท หรือจ าพวก  อะไร
แบบนั้น  
 



Use of Comparison or Analogy 

 Comparing the difficult term to another word will reveal similarities that 
can be used by the reader as clues to the meaning of the difficult term. 

◦ Example: The lion is as ferocious as a crocodile that is capable of 
gobbling up a whole human being. 

◦ ในประโยค อาจจะแสดงความหมายแบบเปรียบเทยีบ  เราก็น าความหมาย
ของค าหรือกลุ่มค าที่เรารู้ ไปเดาความหมายของค าที่เราไม่รู้ เช่น The 

lion is as ferocious as a crocodile that is 
capable of gobbling up a whole human being.  
คือ สิงโต มัน ferocious พอ ๆ กับจระเข้ (สังเกต as …. as)  คือ 
สามารถ gobble คนทัง้ตัว (a whole human being)  อย่างนี ้
เม่ือประธานของประโยค คือ สิงโต และ จระเข้ สามารถ gobble คน
ทัง้ตัว  กเ็ดาได้ไม่ยากว่า gobble น่าจะแปลว่า กลืนกนิ ซึ่งเป็นอาการที่
สัตว์ 2 ประเภทนีท้ ากับคนที่เป็นเหยื่อ เพราะฉะนัน้ เม่ือ สิงโต และ จระเข้ 
มัน ferocious พอ ๆ กัน กน่็าจะเดาว่า ดุร้าย ซึ่งเป็นอาการของสัตว์  
 



Use of Antonyms or Contrast 

 Words or Phrases that are opposite or approximately opposite in the 
meaning are called antonyms. 

◦ Example: The task seems so cumbrous to me, but it appears easy to you. 

◦ บ่อยทีเดียวที่ในประโยคมีค าศัพท์ที่สื่อว่า มีความหมายตรงกันข้าม 
หรือ antonym กรณีอย่างนี้ ถ้าเรารู้ความหมายของค าหนึ่ง  เราก็เดา
ความหมายของอีกค าหนึ่งได้ เช่น ประโยคนี้ The task seems so 
cumbrous to me, but it appears easy to you. งานนี้ดูแล้วมัน  
cumbrous มาก ๆ ส าหรับฉัน  (คือ so cumbrous to me)  แต่ดู
เหมือนว่าจะง่าย หรือ easy ส าหรับคุณ  ให้สังเกตว่า มีค าว่า but คือ 
แต ่แสดงว่า ประโยคแรกกับประโยคหลังที่เชื่อมด้วย but นี้ มี
ความหมายตรงกันข้าม เมื่อ easy แปลว่า ง่าย, cumbrous ก็น่าจะ
แปลว่า ยาก 
 


