
 

 เทคนิคการใชพจนานุกรม 

บทที ่12 

 

 ในการอานเร่ืองเพื่อใหเกิดความเขาใจเน้ือหาของเร่ืองท่ีอาน การรูคําศัพทเปนส่ิง
สําคัญเร่ืองหน่ึง และมีหลายวิธีที่ผูอานจะไดทราบความหมายของคํา ๆ น้ัน นอกจากการ
รูจักโครงสรางของคํา และการเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) แลว ยังมีอีกวิธี
หนึ่งคือ การใชพจนานุกรม ซ่ึงควรนํามาใชเปนวิธีสุดทายเมื่อไมอาจใชวิธีอื่นในการเดา
ความหมายของคําศัพทน้ันได 
 ในการใชพจนานุกรมเพื่อหาความหมายนั้น ถาผูเรียนรูจักวิธีใชอยางฉลาดก็
ยอมจะประสบผลสําเร็จไดงาย  ผูเรียนควรรูจักคําตาง ๆ ท่ีจะพบเห็นในพจนานุกรม
ดังตอไปน้ี 

1. คําช้ีแนะ (Guide Words) คือคําศัพทที่ปรากฏอยูในสวนบนสุดทางซายและ
ขวามือแตละหนาในพจนานุกรม Guide Word ท่ีอยูทางซายมือเปนคําแรกของหนาน้ัน 
สวน Guide Word ท่ีอยูทางขวามือ คือ คําสุดทายท่ีปรากฏในหนาน้ันเชนกัน  

2. ตัวสะกด (Spelling) เปนการบงบอกวาคําน้ันสะกดอยางไร ตัวอักษรอะไรมา
กอนหรือมาหลังตัวอักษรใด 

3. การออกเสียง (Pronunciation)  คําตาง ๆ ท่ีมีในพจนานุกรม จะมีสัญลักษณ
ในการออกเสียงส้ัน ยาว และเคร่ืองหมายการลงเสียงหนัก-เบา 

4. คําจํากัดความ (Definition)  คือ การบอกความหมายของคํา และคําบางคํา
อาจมีความหมายไดหลาย ๆ อยาง 

5. ชนิดของคํา (Parts of Speech)  เปนการบอกวาคํา ๆ น้ันเปนคําอะไร เชน 
คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท และเม่ือเปนคํานามแลว จะเปนคํากริยาไดหรือไม จะใชรูป
เดียวกันหรือตางกันอยางไร 

6. โครงสรางของคํา เปนการบอกวาในคําน้ันสวนใดเปนรากคํา (Root) อุปสรรค  
หรือ ปจจัย (Suffix) เพื่อชวยใหเขาใจความหมายเดิมของสวนตาง ๆ เหลาน้ี  (Prefix) 
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7. คําพองและคําแยงความหมาย (Synonyms and Antonyms) พจนานุกรมบาง
เลมจะใหคําท่ีมีความหมายเหมือน (Synonyms) หรือคําท่ีมีความหมายแยงกัน หรือ    
ตรงขามกัน (Antonyms)  ควรรูวาคําศัพทน้ันมีคําพอง หรือ คําแยงความหมายหรือไม 
และถามีจะเปนคําอะไร  
 ตัวอยางคําวา ‘popular’ จาก Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary (2001, 
p. 904)  

การแบงคํา       ประเภทของคํา 

การออกเสียง pop.u.lar \Ipä-pyə-lər\ adj [L popularis,   

 fr. populus the people, a people]   
ป ค.ศ. ท่ีปรากฏหลักฐาน (1548)  1 : of or relating to the    

ท่ีมาของคํา 
และคําแปล 

การใช general public  2 : suitable to the  
 majority: as  a : adapted to or  

 indicative of the understanding  
 and taste of the majority <a ~    ตัวอยางการใช 
 history of the war>  b : suited to  

ความหมาย the means of the majority :  
 INEXPENSIVE <sold at ~ prices> 

 3 : frequently encountered or 
 widely accepted  4 : commonly 
 liked or approved <a very ~ girl> 

คําที่มีความหมายเหมือน syn  see COMMON – pop.u.lar.ly  เม่ือทําเปนคํากริยา 
 adv      วิเศษณ 

 
 

Exercises 
A. Use the dictionary to find the following information. 
1. What is the adjective of ‘ecstasy’?    ………………….. 
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2. What part of speech is ‘eatable’?    ………………….. 
3. How many syllables are there in ‘ecosystem’?   ………………….. 
4. Which syllable is stressed in ‘ecosystem’?   ………………….. 
5. Which of the following words can be both a noun and 

a verb: economy, ecstasy, edge?    ………………….. 
6. What is the past participle of ‘eaves-drop’?   ………………….. 
7. What is a synonym of ‘ebullient’?    ………………….. 
8. What is the abbreviation of ‘Eastern Standard Time’?  ………………….. 
9. Which syllable is stressed in the word ‘eatable’?  ………………….. 
10. What is the plural form of ‘economy’?    ………………….. 
 
B. Tell which pairs of nouns are the same or opposite in meaning. Write  S  for 

the same; write  O  for the opposite. 
1.   win – lose  ……………..  2.   children – adult …………….. 
3.   friend – foe ……………..  4.   purse – handbag …………….. 
5.   familiar – alike ……………..  6.   true – sincere …………….. 
7.   import – export ……………..  8.   lend – borrow …………….. 
 
C. Write the opposite word. 
1.   warm   ……………..  2.   less  …………….. 
3.   entrance  ……………..  4.   enemy  …………….. 
5.   answer  ……………..  6.   amateur  …………….. 
7.   strong  ……………..  8.   success  …………….. 
9.   odd  ……………..  10.  put on  …………….. 
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D. Write a word with the same meaning. 
1.   great  ……………..  2.   couch  …………….. 
3.   sincere  ……………..  4.   cease  …………….. 
5.   defect  ……………..  6.   find  …………….. 
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