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การเดาความหมายคาํศัพทหรือขอความจากบริบทจะชวยใหเขาใจเรื่องท่ีอานได โดย
ไมตองเปดดูความหมายคาํศัพทจากพจนานุกรมทุกคาํ  นอกจากนี้ ยังสามารถเดาความหมาย
ไดดวยเครื่องหมายวรรคตอน คํา ขอความดังกลาว สามารถสื่อความหมายไดในหลายลักษณะ 
 บริบท (Context)  คือ ขอความหรือใจความแวดลอมท่ีอยูใกลกับขอความที่ทานอานอยู 
สวนบริบทเชิงแนะ (Context Clues)  คือ คําหรือขอความแวดลอมท่ีชวยใหเขาใจความหมายของ
คําบางคําไดมากขึ้น 
 
ชนิดของบริบทเชิงแนะ (Context Clues)  
 บริบทเชิงแนะมีหลายชนิดดวยกัน ดังน้ี 

1. บริบทท่ีเปนคําจํากัดความ (Definition) 
บริบทชนิดน้ีจะใหคําจํากัดความของคําศัพทไวอยางชัดเจน สังเกตไดจาก

คํากริยาตาง ๆ เชน 
is/are is/are called  
is/are referred to as as/are known as 
may be may be described as may be seen as 
means/mean that is which means 
can be defined as can be thought of as which is 

A sedan is a car with two or four doors and a trunk. 
To defuse a bomb means to prevent a bomb from exploding. 

2. บริบทท่ีเปนการกลาวซํ้า (Restatement) 
การกลาวซํ้าเปนการกลาวซํ้าใจความเดิม แตใชคําหรือขอความทีแ่ตกตางกัน คํา

ท่ีจะใชเปนคําเช่ือมท่ีสังเกตได มีดังนี้ 
in other words i. e. namely 
or that is that is to say 
that means which means VIZ (namely) 



John comes to Bangkok twice a week, namely, on Wednesday 
and Saturday. 

My boss is pessimistic, that is, he thinks everybody is dull and 
lazy. 

3. บริบทท่ีเปนการเปรียบเทียบที่คลายคลึงกัน (Similarity) 
การเปรียบเทียบที่คลายคลึงกันเปนการแสดงความเหมือนกันหรือ        

คลอยตามกัน เชน 
as similar to similarly 
such like same 
as……..as just as in the same way 
also likewise not only…….but also 

George and his brother are very similar in appearance. 
Radon, like radium, is radioactive. 

4. บริบทท่ีแสดงความขัดแยง (Contrast) 
การแสดงความขัดแยงเปนการเปรียบเทียบเพื่อบอกความตางกัน หรือความขัดแยง

กัน เชน 
although by contrast conversely even if 
but otherwise despite even though 
though nevertheless in spite of in comparison to 
unlike still instead of in contrast to 
however while on the contrary in opposition to 
yet regardless on the other hand notwithstanding 

The teacher thought Tom is lying, whereas he was telling the 
truth.  

Although my girl friend doesn’t approve, I like to watch horror 
films. 

Tigers, unlike cats, which are tame animals, can be ferocious. 
In team-teaching one person may teach reading while the other 

deals with conversational skills. 

5. บริบทท่ีเปนการยกตัวอยางประกอบ (Exemplification)  



การยกตัวอยางประกอบเปนการแสดงใชคําหรือขอความนั้นมีความหมาย
ชัดเจนยิ่งข้ึน เชน 

an example of as follows e. g. 
especially for example for instance 
including like particularly 
such as to illustrate to take the case of 

Our university provides the students with various sports facilities, 
such as a swimming pool, a tennis court and a football 
field. 

Natural disasters, for example, floods, typhoons and tsunami may 
not happen as often as we think. 

6. บริบทท่ีเปนการอธิบายสาเหตุ หรือความเปนเหตุเปนผล (Cause and 
Effect or Result) 
 การอธิบายสาเหตุหรือความเปนเหตุเปนผล เปนการบอกสาเหตุหรือผลของ
ขอความที่ตอเน่ืองกัน คําหรือสํานวนท่ีใชไดแก 

because consequently as a consequence 
because of due to as a result 
for therefore for this reason 
hence so/such that that is why 
since thus that is because 
so accordingly result in 

Their success was due to hard work. 
Thus, I decided I was going to revise my thesis. 

 
 

Exercise 
 
Choose the most appropriate word to complete the texts below. 

1. A young couple received slight    today when the car in which 
they were traveling crashed into a tree. 
a. destruction b. injuries c. guarantee d. hospital 



2. There’s nothing wrong with your vehicle. It’s in perfect    and does 
not need a service yet. 
a. size b. relationship c. health d. condition 

3. A group of doctors have been sent to    the patients suffering 
from cholera in that town on the coast. 
a. consume b. eliminate c. treat d. result 

4. We have studied your reports and the evidence you put forward, but we do 
not agree with the    you have come to. 
a. conclusion b. source c. hazard d. failed 

5. Of the 3,000 students who joined the university at the beginning of the 
term, 450 had dropped out by the end of the first year. Of the   
2,550, only 1,965 actually obtained their degrees. 
a. relevant b. completed c. remaining d. failed 

6. Modern machine technology has created a great number of jobs that 
require    skill or knowledge, e.g. engineers who plan and 
design machines and factories, electricians and mechanics who aid in 
making, operating and repairing equipment. 
a. specialized b. artistic c. sensible d. dangerous 

 
 
 
 
 
 
 


