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Root รากศพัท ์ p. 119

Roots 

Prefix Suffix



Comfort  อ านวยความสะดวก



Read อ่าน



Employ จา้งงาน





เม่ือมีการประกอบค าโดยเติม prefix or suffix เขา้กบั 
Root จะเกิดค าใหม่

Prefix/ 
suffix

Root

Word





Example

Re- act react

react -ion reaction





Prefixes p. 124

• พยางค์ที่เติมข้างหน้าค าศพัท์ที่มีอยู่แล้ว (Root) ท าให้ความหมายเพ่ิมขึน้ และแตกตา่งกนั
ไป

• Prefix เติม ด้านหน้า ให้ความหมายในเชิงปฏิเสธ (negative)

• un- ,  im-
• dis- ,   il-
• ir- เช่น like ชอบ dislike ไมช่อบ
• A- honest ซื่อสตัย์  dishonest ไมซ่ือ่สตัย์
• de- happy มีความสขุ unhappy ไมม่ีความสขุ
• non-
• mis-
• in-
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Exercise Prefix

1. Friendly  เป็นมิตร

2. Legible อา่นออกได้,อา่นออก
ได้ง่ายหรือชดัเจน

3. employed วา่งงาน
4. visible มองไม่เห็น
5. regular  ปกติ
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Prefix

6. patient อดทน

7. responsible 
รับผิดชอบ

8. correct ถกูต้อง
9. honest ซื่อสตัย์

10.Possible เป็นไปได้



Prefix

1. unfriendly 6. Impatient ไม่อดทน

2.illegible 7. Irresponsible ไม่
รับผิดชอบ

3. Unemployed วา่งงาน 8. incorrect

4. Invisible มองไม่เห็น 9. Dishonest ไม่ซื่อสตัย์
5. Irregular 10. impossible
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Prefix

Legal กฎหมาย

Dress ใสช่ดุ
Agree เห็นด้วย
Tidy เรียบร้อย สะอาด
Like ชอบ
Polite สภุาพ



Legal illegal ผิดกฎหมาย

Dress Undress ถอด
Agree Disagreeไมเ่ห็นด้วย
Tidy เรียบร้อย สะอาด Untidy 

Like dislike

Polite สภุาพ Impolite
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Prefix ท่ีใหค้วามหมายบอกทิศทางหรือท่ีตั้ง  p.124

ad- ex- pre-

ab- in- pro-

circum- im- re-

circa- inter- sub-

sus- trans-



Prefix ท่ีใหค้วามหมายบอกความสมัพนัธ์กบัส่ิงอ่ืน 
p.124

ante- col- post-

anti- cor- super-

con- contra-

com- counter-



prefix

• Re-

• Mis-

• Un-, 

• dis-

• Over-
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Suffix ค าท่ีลงทา้ย p.126

• พยางค์ท่ีเติมข้างท้าย เพ่ือให้มีความหมายเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงรูปค า เติมให้
เป็นประเภทตา่งๆ (part of speech) 

– Verb กริยา

– Noun นาม

– Adjective ค าคณุศพัท์

– ค าวิเศษณ์ ( adverb)

– และท าให้ความหมายเพิ่มเติม 

– หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



2. suffix ค าท่ีลงทา้ย

• 2. suffix ค าท่ีลงท้าย   หน้าท่ี  กริยา  (Verb) นาม (Noun) 
คณุศพัท์ (Adjective), ค าวิเศษณ์ ( adverb)

• Noun suffixes เติมแล้วท าหน้าท่ีเป็นค านาม
– ion ,    - ness

– ity ,   -ship

– ment,  - tion

– or     , -sion,   - cy ,   -ist

– er ,-ation



Noun suffixes

• เติม Suffix  แล้ว หมายถึง คน

- or act Actor  นักแสดง
ชาย

-er teach teacher ครู

-ist theory theorist นกัทฤษฎี

-ian politics politician 
นกัการเมือง



อาชีพ



1. Discuss สนทนา พูดคุย 
ถกเถียง

2. punctual ตรงเวลา

3. Organise  จดัการ
organize

4. Elect เลือกตัง้

5. Spell สะกด 

6. Happy  มีความสขุ

7. Similar เหมือนกนั คล้าย

8. Improve ปรับปรุง พฒันา

9. Inform แจ้งให้ทราบ บอก 

10. dark มืด



Noun suffixes
1. Discuss Discussion การพูด คุย สนทนา 

2. punctual Punctuality การตรงตอ่เวลา-

3. Organise
organize

Organisation องค์กร
organization

4. Elect เลือกตัง้ Election การเลือกตัง้

5. Spell สะกด spelling

6. Happy Happiness ความสขุ

7. Similar เหมือน คล้าย similarity

8. Improve Improvement 

9. Inform information

10. dark darkness ความมืด



Exercise

opposite Clever ฉลาด

Running การวิ่ง

Get better ดีกวา่, ดีขึน้

Talk about something in a 
serious way

To choose someone by 
voting ออกเสียง

Someone who arrives at  
right time is this เวลาท่ี
เหมาะสม



Opposite ค าตรงขา้ม

Clever ฉลาด stupid

Running การวิ่ง Jogging 

Get better ดีกวา่ improve ปรับปรุง

Talk about something in a 
serious way

Discuss ถกเถียง

To choose someone by 
voting ออกเสียง

Elect เลือก

Someone who arrives at  
right time is this เวลาท่ี
เหมาะสม

Punctual ตรงเวลา



Exercise

verb General noun

educate ศกึษา

Manage จดัการ

Translate แปล

Hesitate ลงัเล



Exercise

Adjective noun

Popular ท่ีนิยม

Weak ออ่นแอ

stupid โง่



Exercise

verb General Noun

educate education

manage management

Translate แปล Translation

Hesitate ลงัเล  hesitation 



Exercise

Adjective Noun

Popular Popularity

Weak weakness

stupid stupidity



Noun suffixes หมายถึง คน

verb Noun

Murder ฆ่า

Act แสดง

Economics เศรษฐศาสตร์

farm

Translate แปล

Employ จ้างงาน



Psychology จติวทิยา

Sing

Operate ปฏิบตัิ  ผ่าตดั

Football

Direct film

Write article



Noun suffixes หมายถึง คน

verb Noun

Murder ฆ่า Murderer

Act แสดง actor

Economics เศรษฐศาสตร์ economist 

farm farmer  ชาวนา

Translate แปล Translator   นกัแปล

Employ จ้างงาน Employer นายจ้าง



Psychology จติวทิยา psychologist

Sing singer

Operate ปฏิบตัิ  ผ่าตดั operator

Football Footballer , football player

Direct film Film director

Write article Reporter, journalist



Suffix  p. 126

• Suffix ท่ีเติมแล้วท าหน้าท่ีเป็น ค าคณุศพัท์

• -able, -ible, -ble

• -ful

• -less

• -ous, -ious, -ose

• เช่น attain  --- attainable บรรลไุด้

• Meaning --- meaningful  ความหมาย



ปัจจุบัน
ประธาน + V. 1   *(กริยาช่อง
ที่ 1)
กริยา คือ บอกอาการ การกระท า 
เช่น sleep, read, walk, 

swim
I study English on 
Wednesdays.

อดตี
ประธาน + V. 2 (กริยาเตมิ 
ed, เปล่ียนรูป (Irregular 
verb)

Go …..went
Eat…  ate
I ate noodles 
yesterday.
I studied Thai language 
last week.
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กิจกรรมท่ี 1 p.128
torture N] การทรมาน    ความเจ็บปวด

Ethnic ชาติพนัธุ์

Racial

racialism

 เก่ียวกบัเชือ้ชาติ
, Syn. Ethnographical
[N] การเหยียดสีผิว, Syn. racism

religion ศาสนา

immigration การอพยพย้ายถ่ินฐาน  การย้ายไปตัง้รกรากใหม่
, Syn. emigration, migration

evacuation อพยพย้ายไปท่ีปลอดภยั
, Syn. removal, withdrawal

transformation การเปลี่ยนรูป

http://dict.longdo.com/search/ethnographical
http://dict.longdo.com/search/racism
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://dict.longdo.com/search/emigration
http://dict.longdo.com/search/migration
http://dict.longdo.com/search/removal
http://dict.longdo.com/search/withdrawal




กิจกรรมท่ี 2  p. 129

genocide การฆ่าล้างเผา่พนัธุ์

Notorious ซึง่มีช่ือเสียงในทางท่ีไมดี่
, Syn. infamous, Ant. honor
able

Guerrilla กองโจร

Leader ผู้น า

Regime ระบบการปกครอง

Evidence หลกัฐาน

innocent ไร้เดียงสา  บริสทุธ์ิ

http://dict.longdo.com/search/infamous
http://dict.longdo.com/search/honorable
http://dict.longdo.com/search/honorable


famous, well-known, 
reputation

มีช่ือเสียง

Factious แฟค'เชิส adj. ซึง่เลน่พรรคเลน่พวก,ซึง่แบง่เป็นฝัก
เป็นฝ่าย., 
factiousness n.

factious (adj) ชอบขดัแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหลา่,เลน่
พรรคเลน่พวก

Court ศาล

Opinion, point of view ทศันคติ ความเหน็



p. 130

Extermination  การท าลายล้าง

Genetics พนัธุศาสตร์,

Trails การทดลอง

Unity เป็นหนึง่เดียว

Scandalous เหตกุารณ์อือ้ฉาว

Conflict ขดัแย้ง

causing สาเหตุ



Conclusion สรุป




