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สวัสดีนองๆ ทุกคน กอนอื่นที่เราจะลุยอานหนังสือภาษาอังกฤษเลมนี้ ขอใหนองแวะพักสมองกันสักนิดกับมุม Start Points นี้ 

ทําไมคนไทยสวนใหญจึงไมเกงภาษาอังกฤษ? นี่เปนคําถามที่เกิดขึ้นในใจคนหลายตอหลายรุน เพราะการขาดการเอาใจใส

อยางเต็มที่ในการอานหนังสือหรือฝกฝน เปนสิ่งแรกที่จะทําใหเราไมเกง ฉะนั้นถาหากวานองๆ ตั้งใจก็จะผานทุกอยางไปไดอยาง

ราบรื่น เชนเดียวกันวิชาภาษาอังกฤษไมเหมือนวิชาอื่นๆ อยางคณิตศาสตร ภาษาไทย หรืออะไรก็ตามแต เพราะวิชานี้มีตัวอักษรที่

ใชเปน A, B, C,... ถึง Z เปนฐาน ไมใชอักษร ก, ข, ค, ง,… ถึง ฮ อยางที่เราคุนเคย และแนนอน ความไมคุนเคยก็เปนเหตุผลสําคัญ

ทีท่าํใหเกดิความคดิทีแ่ปลกแตกตางวาเรยีนไปก็ไมเขาใจ? แตนองๆ ลองคดิดนูะวา ทกุวนันีโ้ลกของเรามภีาษาโลกเปนภาษาองักฤษ 

ไมวารุนไหนๆ ใครเกงภาษาอังกฤษ ก็มีชัยไปกวาครึ่ง ทั้งเรื่องเรียนหรือทํางาน

และไมวานองๆ ที่หยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาอาน จะเกงภาษาอังกฤษหรือไมเกงภาษาอังกฤษ ขอใหนองๆ มั่นใจวาเราทําได

แนนอน เพราะหนังสือเลมนี้จะชวยใหนองๆ พัฒนาความสามารถและเสริมทักษะดานภาษาของนองๆ จนถึงขีดสุด หากนองทุกคน

มีความพยายาม

สําหรับหนังสือเลมนี้ เกิดจากการรวบรวมเนื้อหาสาระในชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย + กับความรูพื้นฐานที่จําเปนตอง

ใชในทุกๆ ระดับชั้นเรียน บทแรก Start Points : เปนการรวบรวมคําศัพทเนนๆ รากศัพทเดนๆ ที่จะชวยใหนองจดจําคําศัพทตางๆ 

และเดาศัพทที่โผลอยูในขอสอบไดอยางนาทึ่ง

บทที่สอง Grammar Points : เปนการรวบรวมไวยากรณตั้งแตระดับพื้นฐานที่นองๆ ตองรู จนถึงระดับ Advanced ที่นองๆ

จะตองใชสอบเขาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งยังมีหลักการจําเดนๆ ที่รับรองวาไมพลาด!! หากนําไปใชในหองสอบ ในบทนี้จะแบง

เปน 4 Chapter หลักๆ และพวงแบบฝกหัดทายบทใหทบทวนกันไปทีละเรื่อง

บทสุดทาย Hello Test : บทนี้นองๆ จะตองประมวลทักษะความคิดทั้งหมดจากที่นองๆ ไดอานหนังสือเลมนี้ แลวลองมาวัด

ระดับคะแนนกันดูวานองๆ จะทําไดมากหรือนอย สําหรับเฉลย นองๆ ไมตองกังวลวาจะไมเขาใจ? หรือวาเฉลยอานแลวจะยิ่งงง

หรือเปลา? เราจึงแปลเฉลยใหนองๆ อานงาย เขาใจงาย ปองกันความสับสนในภายหลัง

สงทาย Start Points แลว อะไรที่นองๆ ตั้งใจไว อุปสรรคใดขอใหพนผานไปดวยดี ขอใหนองๆ ทุกคนตั้งใจและจงประสบผล

สําเร็จดังที่หวังไวทุกประการ ขอใหโชคดีจะ…
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ศัพทชวยสอบ
1Chapter

Affixes

กลเม็ดเกร็ดศัพท

บทที ่1 เราจะออก Start กันเร่ืองของคาํศพัท ซึง่เปนเรือ่งทีเ่ดก็สวนใหญทาํขอสอบไมไดเพราะขีเ้กยีจทอง วนันีจ้งึนาํเคลด็ลับ 

เพือ่เปนตวัชวยสาํหรบัการเดาคาํศพัท โดยไมตองไปเสียเวลาทอง (แตถาทองไดกจ็ะยิง่ดทีวคีณู!!) แตในยามคบัขนัหรอืคราวจาํเปน 

ถาเปนศัพทที่ไมมีใน Dictionary (โดยเฉพาะรุนดึกดําบรรพ) เพราะเราไมมีทางที่จะรูศัพททุกตัวบนโลกนี้ แตคนที่เขาเกงๆ เขาจะ

รูจักวิธีการเดาคําศัพทกันอยางงายดาย ฉะนั้นในวัยนี้นองๆ ทุกคนกําลังอยูในชวงความจําเปนเลิศ วันนี้เราจึงขอแนะนําวิธีการเดา

ศัพทจากรากศัพท โดยมีสวนประกอบดังนี้

Prefixes = คําที่นํามาเติมขางหนา Roots แลวความหมายเปลี่ยน

Roots (Stems) = รากศัพท (ความหมายหลักจะอยูที่ Roots เสมอ)

Suffixes = คําที่นํามาเติมขางหลัง Roots แลวเปลี่ยน Parts of Speech
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·Ñé§ËÁ´¹ÕéàÃÕÂ¡ÃÇÁ¡Ñ¹Ç‹Ò “Affixes” «Öè§ÅŒÇ¹

ÁÒ¨Ò¡¤íÒã¹ÀÒÉÒ¡ÃÕ¡ (Greek) áÅÐÅÐµÔ¹ (Latin) 

áµ‹ Affixes ·ÕèÁÑ¡à̈ Íã¹¢ŒÍÊÍºº‹ÍÂæ à»š¹ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ ÁÒ´Ù¡Ñ¹àÅÂ!!!

Prefixes

Prefixes Meaning Examples

A-, Ab-, Abs- Away from (ออกจาก) Absent (a.) – not to be present, away (ไมอยู) 

Abscond (v.) – to run away (หลบหนี)

Ad-, Ac-, Af-, A-, 

Ag-, An-, Ar-, At-, As-

To, Toward (ไปสู) Adapt (v.) – to fit into (ปรับใหเขากัน)

Adhere (v.) – to stick into (แนบติด)

Annex (v.) – to add or join (เพิ่มเติม)

Attract (v.) – to draw near (ดึงดูด)

Anti- Against (ตอตาน) Antifreeze (n.) – a substance to prevent freezing (ของเหลวที่ตานทานการ

แข็งตัวของนํ้า)

Antisocial (a.) – referring to someone who’s not social (ซึ่งไมคบคาสมาคม

กับผูใด, ที่ตอตานสังคม, ที่มองโลกในแงราย)

Bi-, Bis- Two (สอง) Bicycle (n.) – two-wheeled cycle (จักรยาน)

Biannual (a.) – twice each year (ปละ 2 ครั้ง)

Biennial (a.) – every two years (ทุกๆ 2 ป)

Circum-, Cir- Around (รอบๆ) Circumscribe (v.) – to draw around (มีเขตรอบ)

Circle (n.) – a figure that goes all around (วงกลม)

Com-, Con-, Co-, Col- With, Together (ดวยกัน) Combine (v.) – to bring together (เชื่อมตอ)

Contact (v.) – to touch together (ติดตอ)

Collect (v.) – to bring together (รวบรวม, เก็บสะสม) 

Cooperate (v.) – to work together (รวมมือ)

De- Away from, Down, The opposite 

of, Bad (ออกจาก, ลง, ไมดี)

Depart (v.) – to go away from (ออกไปจาก)

Decline (v.) – to turn down (ปฏิเสธ)

Dis-, Dif-, Di- Apart (แยกจาก) Dislike (v.) – not to like (ไมชอบ)

Dishonest (a.) – not honest (ทุจริต, คดโกง, ไมซื่อสัตย)

Distant (a.) – away (หางไกล)

Epi- Upon, On top of (เหนือ, 

นอกเหนือจาก)

Epitaph (n.) – writing upon a tombstone (คําจารึกบนหลุมฝงศพ)

Epilogue (n.) – speech at the end, on top of the rest (บทสงทาย, บันทึก

ทายเลม)
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Prefixes Meaning Examples

Equ-, Equi- Equal (เทากัน) Equalize (v.) – to make equal (ทําใหเทากัน)

Equitable (a.) – fair, equal (ยุติธรรม, เทาเทียม)

Ex-, E-, Ef- Out (ออก) Exit (v.) – to go out (ออก)

Eject (v.) – to throw out (ขับไล)

Exhale (v.) – to breathe out (หายใจออก)

In-, Ir-, Il-, Im-, En- In, Into (ใน) Inject (v.) – to put into (ฉีด)

Impose (v.) – to force into (กําหนด, บังคับ)

In-, Il-, Ig-, Ir-, Im- Not (ไม) Inactive (a.) – not active (เฉื่อย, ที่อยูเฉย)

Ignoble (a.) – not noble (เลวทราม)

Irreversible (a.) – not reversible (ยอนกลับไมได)

Irritate (v.) – to put into discomfort (ทําใหรูสึกรําคาญ, รบกวน)

Inter- Between, Among (ระหวาง) International (a.) – among nations (ระหวางประเทศ) 

Interpose (v.) – to put between (แทรกแซง)

Mal-, Male- Bad, Ill, Wrong (เลว) Malpractice (n.) – bad practice (การปฏิบัติหนาที่บกพรอง)

Malfunction (v.) – fail to function, bad function (เสีย)

Mis- Wrong, Badly (ผิด) Mistreat (v.) – to treat badly (ขมเหง, ทารุณ)

Mistake (v.) – to get wrong (ทําผิดพลาด)

Misplace (v.) – to put in wrong place (วางผิดที่)

Mono- One, Alone, Single (หนึ่ง, เดี่ยว) Monopoly (n.) – one ownership (การผูกขาดตลาดโดยมีผูขายเพียงผูเดียว)

Monotone (n.) – one tone (การพูดแบบไมมีเสียงสูงตํ่า, เสียงเดียว)

Monologue (n.) – speech by one person (การพูดคนเดียว)

Monosyllable (n.) – one syllable (พยางคเดียว)

Non- Not, The reverse of (ไม) Nonsense (a.) – not making sense (เหลวไหล)

Nonprofit (a.) – not making a profit (ที่ไมแสวงผลกําไร)

Ob- Against, In front of, In the way 

of (ตอตาน)

Obstacle (n.) – something that stands in the way of (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

Obvious (a.) – right in front of, apparent (ชัดเจน)

Obviate (v.) – to do away with, make unnecessary (กําจัด)

Omni- All, Everywhere (ทั้งหมด, ทุกที่) Omnipresent (a.) – always present, everywhere (มีอยูทุกที่)

Omnivore (v.) – eat all (กินทั้งพืชและเนื้อสัตว)

Omnipotent (a.) – all powerful (มีอํานาจเหนือทุกสิ่ง)

Per- Through (ทะลุผาน) Pervade (v.) – to pass through, to spread through (แพรหลาย, แผซาน)

Perceive (v.) – to become aware through sight (รับรู, สําเหนียก)

Poly- Many (หลาย) Polysyllable (n.) – many syllables (หลายพยางค)

Polygon (n.) – figure with many sides (รูปหลายเหลี่ยม)

Post- After (หลัง) Postpone (v.) – to do after (เลื่อน)

Postmortem (a.) – after death (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตาย)
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Prefixes Meaning Examples

Pre- Before, Earlier than (กอน) Preview (n.) – a viewing earlier than another (การชมกอน, การดูกอน)

Prehistoric (a.) – before written history (กอนประวัติศาสตร)

Preface (n.) – a statement before an article or a book (บทนํา)

Pro- Forward, Going ahead of, 

Supporting (กอน)

Proceed (v.) – to go forward (ดําเนินตอไป)

Prowar (a.) – supporting the war (ที่สนับสนุนสงคราม)

Promote (v.) – to raise or move forward (เลื่อนขั้นขึ้น)

Re- Again, Back (อีกครั้ง, กลับไป) Retell (v.) – to tell again (เลาเรื่องซํ้าอีกครั้ง)

Recall (v.) – to call back (รําลึกถึง)

Recede (v.) – to go back (ถดถอย)

Se- Apart (แยก) Secede (v.) – to withdraw, become apart (ถอนตัว)

Seclude (v.) – to stay apart from others (แยกตัว)

Sub- Under, Less than (ใต, นอยกวา) Submarine (a.) – underwater (ที่อยูใตนํ้า)

Subway (n.) – a path or way to move under ground (ทางใตดิน)

Subliminal (a.) – below the level of consciousness (เบาเกินกวาจะกระตุน

ใหบีบตัว)

Super- Over, Above, Greater (เกิน) Superstar (n.) – a star greater than other stars (ดาราดัง)

Superimpose (v.) – to put over something else (วางทับ)

Trans- Across (ขาม) Transcontinental (a.) – across the continent (ขามทวีป)

Transverse (v.) – to lie or go across (ขวาง, ทแยง)

Un-, Uni- One (หนึ่ง) Unidirectional (a.) – having one direction (ที่เปนไปในทางเดียวกัน)

Unanimous (a.) – sharing one view (เปนเอกฉันท)

Unilateral (a.) – having one side (ขางเดียว)

Un- Not (ไม) Uninterested (a.) – not interested (ไมรูสึกสนใจ) 

Unhelpful (a.) – not helpful (ไมมีประโยชน)

Unethical (a.) – not ethical (ไมมีศีลธรรม)

Roots

Roots Meaning Examples

-Act-, -Ag- To do, To act (ทํา) Agent (n.) – one who acts as a representative (ตัวแทน)

Activity (n.) – action (กิจกรรม)

-Apert- Open (เปด) Aperture (n.) – an opening (ชอง, รู)

-Bas- Low (ตํ่า) Basement (n.) – something that is low, at the bottom, a room that is low 

(ชั้นใตดิน)
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Roots Meaning Examples

-Cap-, 

-Capt-, 

-Cip-, 

-Cept-, 

-Ceive-

To take, To hold, To seize 

(หยิบ, จับ, ฉวย, ควา)

Captive (n.) – one who is held (เชลย)

Receive (v.) – to take (รับ)

Capable (a.) – able to take hold of things (ที่สามารถ)

Recipient (n.) – one who takes hold or receives  (ผูรับ)

-Ced-, 

-Cede-, 

-Cess-,

-Ceed-

To go, To give in (ไป) Precede (v.) – to go before (มากอน)

Access (n.) – means of going to (การเขาถึง)

Proceed (v.) – to go forward (ดําเนินการ)

-Cred-, 

-Credit-

To believe (เชื่อ) Credible (a.) – believable (ที่เชื่อถือได)

Incredible (a.) – not believable (ที่เหลือเชื่อ)

Credit (n.) – belief, trust (ความเชื่อถือ)

-Curr-,

-Curs-,

-Cours-

To run (วิ่ง) Current (a.) – now in progress, running (ปจจุบัน)

Precursory (a.) – running (going) before (ที่เปนขั้นเริ่มตน)

Recourse (v.) – to run for aid (ขอความชวยเหลือ)

-Dic-, 

-Dict-

To say (พูด) Dictionary (n.) – a book explaining words (saying) (พจนานุกรม)

Indict (v.) – to say or make an accusation (กลาวหา, ดําเนินคดี)

Indicate (v.) – to point out or say by demonstrating (ระบุบงชี้)

-Duc-, 

-Duct-

To lead (นํา) Induce (v.) – to lead to action (เหนี่ยวนํา)

Conduct (v.) – to lead or guide (ชักนํา)

Aqueduct (n.) – pipe that leads water somewhere (ทอสงนํ้า)

-Equ- Equal, Even (เทากัน) Equality (n.) – equal in social, political rights (ความเทาเทียม)

Equanimity (n.) – evenness of mind, tranquility (ความสงบใจ)

-Fac-,

-Fact-,

-Fic-, 

-Fec-, 

-Fy-

To make, To do (ทํา) Facile (a.) – easy to do (งาย)

Fiction (n.) – something that is made up (นิยาย, เรื่องแตง)

Factory (n.) – place that makes things (โรงงานผลิต)

Affect (v.) – to make a change in (มีผลกระทบตอ)

-Fer-, 

-Ferr-

To carry, To bring (ถือ, นํา) Defer (v.) – to carry away (ยืดเวลาออกไป) 

Referral (n.) – a source for help/information (แหลงอางอิง)

-Graph- To write (เขียน) Monograph (n.) – a writing on a particular subject (บทความเกี่ยวกับเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ)

Graphite (n.) – a form of carbon used for writing (แรแกรไฟตใชทําดินสอ)

-Mit-, 

-Mis-

To send (สง) Admit (v.) – to send in (รับเขา)

Missile (n.) – something sent through the air (จรวดมิสไซล)

-Par- Equal (เทากัน) Parity (n.) – equality (ความเทาเทียม)

Disparate (a.) – not equal, not alike (แตกตางกัน)
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Roots Meaning Examples

 -Plic- To fold, To bend, To turn (พับ, 

โคงงอ)

Complicate (v.) – to fold (mix) together  (ทําใหซับซอน)

Implicate (v.) – to fold in, to involve (ทําใหพัวพัน, ทําใหเกี่ยวของ)

-Pon-, 

-Pos-,

-Posit-,

-Pose-

To place (จัดวาง) Component (n.) – a part placed together with others (สวนประกอบ)

Transpose (n.) – a place across (เปลี่ยนตําแหนง)

Compose (v.) – to put many parts into place (ประกอบดวย) 

Deposit (v.) – to place for safekeeping (ฝากเงิน)

-Scrib-,

-Script-

To write (เขียน) Describe (v.) – to write about or tell about (อธิบาย)

Transcript (n.) – a written copy (สําเนา)

Subscription (n.) – a written signature or document (การลงนาม)

-Sequ-,

-Secu-

To follow (ตาม) Sequence (n.) – in following order (ตามลําดับเหตุการณ)

Sequel (n.) – a second, following block (ผลที่ตามมา)

Consecutive (a.) – one that follows another (ที่ตอเนื่องกัน)

-Spec-,

-Spect-,

-Spic-

To appear, To look, To see (ดู) Specimen (n.) – an example to look at (ตัวอยาง)

Aspect (n.) – one way to see something (มุมมอง)

-Sta-,

-Stat-, 

-Sist-, 

-Stit-,

-Sisto-

To stand, Make stand (ยืน) Constant (a.) – standing with (ตอเนื่อง)

Status (n.) – social standing (สถานะทางสังคม)

Stable (a.) – steady (standing) (มั่นคง)

Desist (v.) – to stand away from (ระงับ)

-Tact- To touch (สัมผัส) Contact (v.) – to touch together (ติดตอ)

Tactile (v.) – to be able to be touched (สัมผัสได)

-Ten-,

-Tent-,

-Tain-

To hold (ยึด, จับ) Tenable (a.) – able to be held (ยึดถือได)

Retentive (a.) – holding (ซึ่งเก็บรักษาไวได)

Maintain (v.) – to keep or hold up (รักษาไว)

-Tend-,

-Tens-,

-Tent-

To stretch (ยืด) Extend (v.) – to stretch or draw out (ยืดออก, ขยายออก)

Tension (n.) – the state of being stretched (ความตึงเครียด) 

-Tract- To draw (ดึง) Attract (v.) – to draw together (ดึงดูด)

Contract (n.) – an agreement drawn up (สัญญาที่เขียนขึ้นมา)

-Ven-,

-Vent-

To come (มา) Convene (v.) – to come together (ประชุม)

Advent (n.) – a coming (การมาถึง)

-Ver-,

-Vert-,

-Vers-

To turn (เลี้ยว) Avert (v.) – to turn away (เบี่ยงเบน)

Revert (v.) – to turn back (หมุนกลับ)

Reverse (v.) – to turn around (หันกลับ)
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Suffixes Meaning Examples

-Able, -Ible, 

-Ble

Able to (สามารถ) Edible (a.) – able to be eaten (สามารถกินได)

Salable (a.) – able to be sold (สามารถขายได)

-Acious, -Cous,

-Al

Like, Having the quality of 

(เหมือนกับ, เกี่ยวกับ)

Nocturnal (a.) – of the night (เกี่ยวกับกลางคืน)

Vivacious (a.) – having the quality of being lively (ที่มีชีวิตชีวา)

-Ance, -Ancy The act of, The state of being

(การ)

Performance (n.) – the act of performing (การแสดง)

Truancy (n.) – the act of being truant (การหนีโรงเรียน)

-Ant, -Ent, -Er, -Or One who (ผูซึ่ง) Occupant (n.) – one who occupies (ผูครอบครอง)

Respondent (n.) – one who responds or answers (ผูตอบ)

Teacher (n.) – one who teaches (ผูสอน, ครู)

Creator (n.) – one who creates (ผูสราง)

-Ar, -Ary Connected with, Related to 

(เกี่ยวกับ)

Ocular (a.) – related to the eye (เกี่ยวกับตา)

Beneficiary (a.) – connected with one who receives benefits (เกี่ยวกับผูที่

รับผลประโยชน)

-Ence Quality of, Act of (การ) Existence (n.) – the act of existing or being (การมีอยู)

-Ful Full of (เต็มไปดวย) Fearful (a.) – full of fear (เต็มไปดวยความกลัว)

-Ic, -Ac, -Il, -Ile Of, Like, Pertaining to (เก่ียวกับ) Cardiac (a.) – pertaining to heart (เกี่ยวกับหัวใจ)

Civil (a.) – pertaining to citizens (เกี่ยวกับพลเมือง)

Infantile (a.) – pertaining to infants (เกี่ยวกับทารก)

Acidic (a.) – like acid (เหมือนกรด)

-Ion The act or condition of (ความ) Correction (n.) – the act of correcting (ความถูกตอง)

-Ism The practice of, support of 

(ลัทธิ)

Patriotism (n.) – support of one’s country (กลุมคนที่รักชาติ)

-Ist One who makes, does (ผูซึ่ง) Artist (n.) – one who creates art (คนที่สรางงานศิลปะ, ศิลปน)

-Ity, -Ty, -Y The state of, Character of 

(การ, ความ)

Unity (n.) – the state of being one (ความเปนหนึ่ง)

Shifty (n.) – state of shifting around (ความมีกลอุบาย)

Showy (n.) – state of always showing oneself (ความโออวด)

-Ive Having the nature of (ซึ่ง) Active (a.) – having the nature of having or moving (ซึ่งกระตือรือรน)

-Less Lacking, Without (ไร) Heartless (a.) – without a heart (ไรหัวใจ)

-Logy The study of (วิทยา) Biology (n.) – the study of life processes (ชีววิทยา)

-Ment The act of, The state of 

(การ, ความ)

Retirement (n.) – state of being retired (การปลดเกษียณ)

-Ness The quality of (ความ) Eagerness (n.) – the quality of being eager (ความกระตือรือรน)

-Ory Having the nature of, A place 

or thing for (สถานที่ซึ่ง)

Laboratory (n.) – a place where work is done (หองทดลอง) 
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Suffixes Meaning Examples

-Ous, -Ose Full of, Having (เต็มไปดวย, ซึ่ง) Dangerous (a.) – full of danger (ซึ่งอันตราย) 

Verbose (a.) – full of words, wordy (ที่ใชคํามากเกินไป)

-Ship The art or skill of, The ability to 

(ความ)

Leadership (n.) – the ability to lead (ความเปนผูนํา)

-Some Full of, Like (เต็มไปดวย) Troublesome (a.) – full of trouble (เต็มไปดวยปญหา)

-Tude The state of quality of, The 

ability to (ความ)

Aptitude (n.) – the ability to do (ความสามารถ)

-Y Full of, Somewhat, Somewhat 

like (เต็มไปดวย)

Musty (a.) – having a stale odor (ซึ่งเหม็นอับ)

Chilly (a.) – somewhat cold (เยือกเย็น)

Willowy (a.) – like a willow (เต็มไปดวยตนหลิว)

ถาเราทองไดประมาณนี ้เจอคาํศพัทอะไรกพ็อเดาความหมายทีเ่ปนไปไดของมันได เรยีกวา “เดาถกูอยางมีหลักการ” แตอาจจะ

เดาไมถูกเปะ แตขอใหเนนที่ความหมายหลัก หรือ Roots จะชวยใหเราทําขอสอบ หรือเดาศัพทไดงายขึ้นเยอะเลย

นอกจากวธิกีารจาํรากศพัทตางๆ แลว อกีวธิทีีใ่ชไดผลและไมตองทองรากศัพท แตวธีินีจ้ะตองใชตรรกะเขาชวย ไมง้ันก็จะเดา

ไมออก ซึ่งวิธีนี้คือ “การเดาศัพทจากบริบท” (Contextual Clues) คือ เปนการเดาความหมายจากคําหรือประโยคที่อยูรอบๆ นั่นเอง 

ทีนี้เรามาดูกันวาวิธีการเดาศัพทแบบนี้ทําอยางไรไดบาง

ดูจากตัวอยาง โดยมี Keywords คือ for instance, for example, such as, among them เปนตน แตบางครั้งตัวอยางอาจอยู

ในวงเล็บโดยไมมี Keywords พวกนี้

Ex. Almost four billion people will be living in cities in developing countries such as India and Nigeria.

จากตัวอยางนี้ คําวา developing countries มีตัวอยางคือ India และ Nigeria ซึ่งทั้งสองประเทศนี้เปนประเทศที่มีคนยากจน

อยูเยอะ ดังนั้น เราจึงพอเดาความหมายของ developing countries ไดวาประเทศที่ยากจน หรือประเทศกําลังพัฒนานั่นเองครับ

ดูจากคําที่มีความหมายตรงขาม (Antonyms) ซึ่งอาจอยูในประโยคเดียวกันหรือคนละประโยคก็ได

Ex. In some countries, instead of worsening, urban life is actually getting much better.

จะเห็นไดวา คําวา worsening มาจากคําวา worse เปน Adjective หลักการสังเกตงายๆ คือ ใหหาคําที่เปน Adjective เหมือน

กันที่อยูใกลเคียง แลวดูวาคํานั้นแปลวาอะไร ในที่นี้เจอคําวา better ที่แปลวา ดีขึ้น ดังนั้น เราจึงเดาความหมายของ worsening ได

วา แยลง

ดูจากคํานิยาม (Definitions)โดยมักตามหลังคําวา that is, in other words

Ex. The downtown shopping area is now a pedestrian zone — in other words, an area for walkers only, no cars.

ตัวอยางนี้เราก็จะเจอคํานิยามของ pedestrian zone = an area for walkers only (ที่สําหรับคนเดินเทา)

“ทัง้สองวธิทีีแ่นะนาํมาจะใชไดผลหรอืไม กต็องขึน้อยูกบัตวัของนองๆ เอง เพราะในขอสอบแตละครัง้ มันกจ็ะมีทัง้ทีเ่ราสามารถ

ใชรากศัพทเดาได และบางครั้งก็ใชไมได ดังนั้น นองๆ ควรอานใหเยอะ จําใหเยอะ เพราะมันเปนวิธีที่งายที่สุดแลว เพียงแตตองใช

ระยะเวลาเทานั้นเอง”
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• ring a bell

Definition: คุนหู

ตัวอยางเชน

– A : Do you know Daniel Kelly?

 B : Hmm… Maybe. That name rings a bell.

– No, I’m sorry, that description doesn’t ring any bells with me.

• have/keep and open mind

Definition: เปดใจ (= be open-minded) 

ตัวอยางเชน

– I tried to have/keep an open mind about Sally although I’d heard some bad things about her.

– A history major, Aimee is keeping an open mind as she applies for jobs in many different fields.

• have (got) something on one’s mind

Definition: คิดถึงบางสิ่ง

ตัวอยางเชน 

– When Daniel has something on his mind, he likes to go for a long walk by himself.

– Paul has got a lot on his mind at the moment.

ศัพทสํานวนควรรู
2Chapter

Idioms... สํานวนควรรู
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• keep/bare in mind

Definition: อยาลืมวา/จําไววา/พึงสังวรไววา/ระลึกถึง/ระลึกวา

ตัวอยางเชน

– The professor told his students to keep in mind that they have only 45 minutes to complete the test. 

– When you’re driving a car, you must bear this in mind at all times: Keep your eyes on the road.

• speak one’s mind

Definition: พูดจากความรูสึกจริงๆ

ตัวอยางเชน

– Laura is afraid to speak her mind in front of her schoolmates.

– He’s certainly not afraid to speak his mind.

• cross one’s mind

Definition: นึกถึง, แวบเขามาในหัว

ตัวอยางเชน

– I wonder if I ever cross your mind.

– The idea about studying here never crosses my mind.

• slip one’s mind

Definition: ลืมไปเลย

ตัวอยางเชน

– I was going to return the library books today after work, but the thought slipped my mind.

– I’m sorry I forgot your birthday – it’s just slipped my mind.

• set/put one’s mind to something 

Definition: ตั้งใจทําบางสิ่งอยางเต็มที่

ตัวอยางเชน

– Put your mind to work!

– If you’d just put your mind to it, I’m sure you could do it.

• out of sight, out of mind

Definition: ไมไดเจอกันนาน เดี๋ยวก็ลืมกัน

ตัวอยางเชน

– Ever since I moved, none of my old friends have gotten in touch with me. It’s out of sight, out of mind with 

them, evidently.

– You’ll soon forget him after he leaves – out of sight, out of mind.
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• out of one’s mind

Definition: เสียสติ

ตัวอยางเชน

– I’d go out of my mind if I had to do my job all day!

– Cindy : Come on, Gail. Let’s go swimming in the river. 

 Gail : Look at that filthy water. Swim in it? You’ve got to be out of your mind!

• at/on the tip of your tongue

Definition: ติดอยูที่ปาก (นึกไมออกสักที มันติดอยูที่ปาก)

ตัวอยางเชน

– Her name was at/on the tip of my tongue, but I couldn’t remember.

– John had the answer on the tip of his tongue, but Anne said it first.

• give someone a hand

Definition: ชวยเหลือ (= help)

ตัวอยางเชน 

– My mother gave me a hand with my cooking. 

– Could you give me a hand with these boxes?

• get out of hand

Definition: ควบคุมไมได, เกินกวาจะควบคุมได (get out of control)

ตัวอยางเชน

– The house party got out of hand, so we had to call the police.

– It was the end of the term, and the children were getting a little out of hand.

• let the cat out of the bag

Definition: เผลอบอกความลับ (โดยไมไดตั้งใจ)

ตัวอยางเชน

– It was going to be a surprise party until George let the cat out of the bag.

– It’s a secret. Try not to let the cat out of the bag.

• give it a shot

Definition: ลองทําดู (= give it a try)

ตัวอยางเชน

– If you think you are capable enough to participate in the English Quiz competition, then give it a shot.

– I’ve never danced salsa before but I’ll give it a shot.
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• the more the merrier

Definition: คนยิ่งเยอะ ก็ยิ่งสนุก

ตัวอยางเชน 

– A : Can I invite Emily to the party?

 B : Why not? The more, the merrier.

– Of course you can have a ride with us! The more the merrier.

• give it your all

Definition: พยายามถึงที่สุด/ทําดีที่สุดเทาที่จะทําได (tried your hardest)

ตัวอยางเชน 

– Although I failed the exam, I gave it my all.

– The statistics test was really difficult, but I gave it my all anyway and ended up getting an A!

• a dead end

Definition: ทางตัน

ตัวอยางเชน 

– Let’s not take this path. It leads to a dead end.

– Negotiators have reached a dead end in their attempts to find a peaceful solution to the crisis.

• time flies

Definition: เวลาชางผานไปเร็ว

ตัวอยางเชน 

– Time flies when you’re having fun.

– I can’t believe your son is at university already. How time flies!

• pull someone’s leg

Definition: ลอเลน (= you’re joking!)

ตัวอยางเชน 

– You ate 10 pieces of cake this morning? You’re pulling my leg!

– Don’t believe him. He’s just pulling your leg.

• keep track of 

Definition: ตามเรื่อง, ทําบัญชี, ลงบันทึก

ตัวอยางเชน 

– I usually listen to the news to keep track of current events.

– My sister has had so many different jobs; I find it hard to keep track of what she’s doing.
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• keep up (with somebody/something) 

Definition: รักษาความเร็วเดิม, ติดตามใหทัน, ติดตอไมใหขาด

ตัวอยางเชน

– She started to walk faster and the children had to run to keep up.

– Wages are failing to keep up with inflation.

• keep in touch

Definition: ติดตอกันอยูเรื่อยๆ, อยาขาดการติดตอ, ยังติดตอกันตอไป

ตัวอยางเชน

– I met Frank when I worked in German, and I have kept in touch with him ever since.

– We will keep in touch with you, so you’ll know what’s going on.

• keep an eye on

Definition: เฝาดู, จับตาดู, ดูแล

ตัวอยางเชน

– Please keep an eye on him while I’m gone.

– You should keep an eye on that girl; she looks untrustworthy.

• there’s nothing to it, (it’s) a piece of cake

Definition: งายมากๆ, ของกลวยๆ (= it’s very easy)

ตัวอยางเชน

– Why don’t you make a simple website for your business? There’s nothing to it.

– The test was a piece of cake. I finished it in 20 minutes.

• break the ice

Definition: เริ่มตนพูดหรือเริ่มทําอะไรบางอยาง (เพื่อทําลายความอึดอัดหรือผอนคลาย)

ตัวอยางเชน

– At the start of the meeting, Paul tried to break the ice by telling a joke.

– Break the ice with tea or coffee and get to know the others a little better.

• catch someone red-handed

Definition: จับไดคาหนังคาเขา

ตัวอยางเชน

– In fact, the thief wasn’t inside the flat, but on the roof and was caught red-handed by the police.

– I caught him red-handed trying to break into my car.
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• go out of your way to do something

Definition: สละเวลาเพื่อไปทําบางสิ่ง

ตัวอยางเชน

– I went out of my way to help Natty find an apartment, and she didn’t even say thanks!

– They really went out of their way to make us feel welcome by giving us the best room in the house.

• bread and butter

Definition: สิ่งที่เปนรายไดหลักหรือสิ่งสําคัญ

ตัวอยางเชน

– The jewelry business is actually Barbara’s bread and butter.

– Employment and taxation are the bread and butter issues of politics.

• have/throw a fit (of anger, temper, rage)

Definition: แสดงอาการโกรธที่รุนแรง, โมโหเปนฟนเปนไฟ 

ตัวอยางเชน

– Freddy threw a fit when he knew his girlfriend cheated on him.

– Henry had a fit when he found that his mobile phone was stolen.

• think out of the box/think outside the box

Definition: คิดนอกกรอบ

ตัวอยางเชน

– We try to encourage our researchers to think outside the box.

– You won’t come up with good ideas until you think out of the box.

• apple of one’s eye

Definition: แกวตาดวงใจ

ตัวอยางเชน

– Her grandson is the apple of her eye.

– Luke was fond of all the horses on the ranch, but the little palomino was the apple of his eye.

• catch someone’s eye

Definition: สะดุดตา 

ตัวอยางเชน

– The woman I met at the party last night really caught my eye.

– The bright advertisement caught my eye.



17

Start Points

1

1

1

1

Start Points
Start Points

Start Points

• make one’s day

Definition: ทําใหมีความสุข

ตัวอยางเชน

– The fact that you got the top score in English subject really makes my day.

– Your laugh makes our day.

• a rip-off (n.)/rip someone off (v.)

Definition: การโกง, การหลอกลวง 

ตัวอยางเชน

– Six dollars for a cup of tea? What a rip-off!

– Tourists are worried they’ll get ripped off.

• a toss-up

Definition: ผลที่สูสีกัน

ตัวอยางเชน

– It’s a toss-up whether he will win or lose.

– The results will be a toss-up since both teams are equally talented.

• cross one’s fingers, keep one’s fingers crossed, break a leg

Definition: อวยพรใหโชคดี

ตัวอยางเชน

– Ken crossed his fingers and hoped it wouldn’t rain on his wedding day.

– Keep your fingers crossed, everyone. Mark has only got to answer one more question.

• the early bird catches the worm.

Definition: คนที่เริ่มตนกอน หรือมีความพรอมมากกวายอมประสบความสําเร็จมากกวา

ตัวอยางเชน

– Eric always gets up at 5.30 am. The early bird catches the worm!

– If you see a job that interests you, apply as soon as possible. The early bird catches the worm.

• birds of a feather (flock together)

Definition: นกที่มีขนเหมือนกันมักบินไปดวยกัน (ใชกับคนที่มีนิสัยคลายกัน ชอบไปไหนมาไหนดวยกัน)

ตัวอยางเชน

– A : It’s funny that Sam’s friends are attractive.

  B : So is he. I guess birds of a feather (flock together).

– We’re birds of a feather, you and me, Mr. Neal. 






