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INTRODUCTION
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บทเรียนน้ีแนะวิธีเดาความหมายของคํ าซ่ึงไมรูจักท่ีอยูในเร่ืองโดยอาศัยเน้ือความ (context)
จากเร่ืองน้ัน  ข้ันแรกจงอาน TEXT ตอไปน้ี  ซึ่งพูดถึงเงื่อน (clue) สองชนิดที่จะชวยในการเดาความ
หมายของคํ าแลวท ํา TEXT QUESTION ที่อยูขางทาย

TEXT:
Guessing the Meaning of Words

       (s1)  Knowing how to use a dictionary is an important
skill.  (s2)  However, if you looked up every word you do not
know in the dictionary, you would take a very long time to
finish what you were reading.  (s3)  Sometimes, the word is
not important and you do not need to know what it means to
understand what you are reading.  (s4)  Other times you can
guess the meaning from information (a clue) in the word
itself or in the passage (the context)1 without looking it up in
the dictionary.  (s5)  So, there are two kinds of context clue
which can help you to guess the meaning of a word in a
passage, internal2 context clues and external3 context clues.

     1context (n) –
     เนื้อความ

     2 internal (adj) –
     ภายใน
     3external (adj) –
     ภายนอก

TEXT QUESTION:

จงอานเรื่องขางลางนี้และหาค ําที่เหมาะสมเติมเนื้อความที่ขาดหายไป  TEXT ตอไปน้ีจะ
ชวยนิสิตหาค ําดังกลาว  ดูขอแรกเปนตัวอยาง

It is 1.  important  to know how to use a 2.            .  But you do not need to look up
every 3.             which you do not know or understand.  Sometimes you do not
4.             to know what a word means to 5.             what you are reading.  Other times
you can 6.             the meaning from the 7.            .
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EXPLANATION 1: Internal Context Clues:  Affixes

ก)(เง่ือน (clue) ท่ีมีอยูในตัวศัพทเอง  ดูตัวอยางขางลาง

!!!!!!!!!!"#$%!!!!=!!!!!&$'()*!!!+!!!"#$%!!!+!!!,-(()*
            drink     =                        drink
     drinkable     =                        drink    +    able
 undrinkable     =     un          +   drink    +    able

drink   เปนคํ ากริยา  (Verb)
un-   และ  -able   เปนคํ าที่ใชเติมค ําอ่ืน  (affix)
un-   เปน  affix  ที่เติมหนาคํ า  เรียกวา  อุปสรรค  (prefix)
-able   เปน  affix  ที่เติมทายค ํา  เรียกวา  ปจจัย  (suffix)

ดังน้ัน affix จึงมี 2 ชนิดดวยกัน

 .(()*

                                     &$'()*                             "#$%                               ,-(()*

                                    e.g.  un-                                                            e.g. -able

คํ าทั้งสามค ําคือ  pre-, af-   และ suf-   เปนคํ า  __________ fixes   

จงเติมตารางตอไปน้ี

      .(()*                means                to add to
      &$'()*              means                1. _______  
      2. _______       means                to add after
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ข)(prefix  และ  suffix  เปลี่ยนความหมายและบางครั้งเปลี่ยนหนาที ่ (function)  ทาง
ไวยากรณของค ําที่ไปผสมดวย  เชน

1.( -able   เปลี่ยนคํ ากริยาเปนค ําคุณศัพท  (adjective)  และเพิ่มความหมายเปน      
“อาจเปนได”  (able to be)

2.( un-   เปลี่ยนความหมายเปน “ไม”  (not)

EXERCISE 1:

undrinkable   หมายความวา  not  able to  be  drunk   คํ าตอไปนี้หมายความ
วาอยางไร  เขียนค ําตอบในชองวาง

1.  untouchable
2.  unreadable
3.  unacceptable
4.  unchangeable

EXPLANATION 2: Internal Context Clues:  Roots

Affix อาจใชเติมคํ าที่อยูไดตามลํ าพัง  เชน  drink  คํ าที่มาจากภาษาลาตินและกรีก  ซึ่งนํ ามา
ใชประกอบค ําในภาษาอังกฤษ  เรียกวา  รากศพัท (root)  คํ าเหลานี้ไมอาจอยูตามล ําพังไดตองผสมกับ
prefix, suffix หรือท้ัง prefix และ suffix เสมอ  ดูตัวอยางตอไปน้ี

&$'()*!!!!!!!+!!!!!!!/##0!!!!!!+!!!!!,-(()*!!!!!!!1!!!!!!"#$%
                           -port-
trans           +       port                                 =       transport
                            port        +      able           =       portable
trans           +       port        +      able           =     
transportable

ตอไปนี้เปนความหมายของ  trans-   และ -port-

trans-  =     across  or  from place to place
-port-     =     carry

EXERCISE 2: จงเขียนความหมายของค ําตอไปน้ี

1.  transport
2.  portable
3.  transportable

มี affix และ root หลายตัวที่ใชสรางคํ าในภาษาอังกฤษ  ถาทราบความหมายของ affix และ
root เหลานั้น  นิสิตจะสามารถเดาความหมายของค ําอ่ืน ๆ ที่ไมเคยเห็นมากอนได  บทเรียนน้ีจะสอน
เกี่ยวกับ affix และ root ตาง ๆ และจะฝกใหนิสิตใชความรูที่ไดนี้เดาความหมายของค ําที่นิสิตไมรูจัก
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EXPLANATION 3: External Context Clues:

1.(จงดูประโยคน้ี
She had a lesion.

ในประโยคนี ้lesion   หมายถึง:
a. an injury or wound    possible    (เปนไปได)    คํ าจํ ากัดความทั้งสามนี้อาจเปนไปได
b. a piece of jewelry      possible                   เพราะขอมูลที่ใหในเนื้อความมีไมพอ
c. a large hairy dog       possible

ตอไปจงอานประโยคเดิมที่มีขอมูลเพิ่มเติม
She had a lesion  on her arm.

lesion   หมายถึง:
a. an injury or wound possible เปนไปไมไดที่เธอจะมีหมาขนปุย
b. a piece of jewelry possible ตัวใหญอยูบนแขน  ดังน้ันขอ c
c. a large hairy dog improbable   (ไมนาจะ จึงไมนาจะเปนไปได  อยางไรก็ดี

  เปนไปได) a และ b ยังเปนไปได

จงอานประโยคที่มีขอมูลเพิ่มขึ้นนี้
She had a lesion  on her arm which was bleeding badly.

lesion   หมายถึง:
a. an injury or wound                ? c ก็นาจะเปนไปไมไดตามเดิม  ขณะนี้มี
b. a piece of jewelry        ? คํ าตอบที่นาจะเปนไปไดเพียงค ําตอบเดียว
c. a large hairy dog           improbable      b ก็ไมนาจะเปนไปได  เพราะเคร่ืองเพชร

พลอยเลอืดออกไมได  a จึงเปนคํ าตอบท่ีนา
จะเปนไปได

2. ดังน้ัน  บางครั้งก็เปนไปไดที่จะเดาความหมายของค ําโดยดูจากคํ าอ่ืนท่ีอยูขางเคียงหรือ
ในเนื้อความ (context) ที่คํ านั้นปรากฏอยู  เงื่อนที่อยูภายนอก (outside) คํ าศัพทเรียกวา
เงื่อนที่อยูนอกค ํา (external context clue)
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EXERCISE 3:

จงอานขอความตอไปนี้และพยายามเดาความหมายของค ําท่ีพิมพตัวเอน  เลือกคํ าท่ีนิสิตเห็น
วาเปนคํ าจํ ากัดความที่ดีที่สุด  แลวเขียนอักษรประจํ าขอที่นิสิตเลือกในชองวาง  ดูขอแรกเปนตัวอยาง

1.(Sir Richard Burton was an intrepid explorer who risked his life to find out more
about parts of Africa to which no European had ever been before.

intrepid   หมายถึง:     ( c )        
a. experienced c. daring
b. foolish d. weak

2.(World figures for population changes are very difficult to compile because many
countries do not keep complete records.  However, a detailed list of available statistics
is published every year by the United Nations.

compile   หมายถึง:
a. prepare c. understand
b. study d. describe

3.(Many people have tried to unravel the secrets of sleep without success.  Sleep
remains a mystery.  Even the sleeper himself cannot say what happens while he is
asleep.

unravel   หมายถึง:
a. repeat c. test
b. explain d. control

4.(Drivers on a certain road in England used to have their attention diverted   by a
sign which said:-

                 A MOMENT’S INATTENTION CAUSES ACCIDENTS!

There were so many accidents near the sign that it had to be taken down.

diverted   หมายถึง:

a. made better c. turned aside
b. checked up d. added to

ดังนั้นการใช external context clue จะชวยในการเดาความหมายของค ําที่นิสิตไมเขาใจ
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LESSON 1
อุปสรรค (prefix) คือ  สวน (หน่ึงของคํ า) ท่ีเติมขางหนาคํ า (word or stem) เพื่อเปลี่ยนหรือ

เพิ่มความหมายของค ํา ๆ น้ัน  ถานิสิตรูความหมายของอุปสรรค  นิสิตสามารถจะรูความหมายของค ํา
ตาง ๆ อีกมากมาย

ในบทน้ีนิสิตจะเรียนความหมายของอุปสรรคที่แสดงการปฏิเสธหรือการกระทํ าตรงกันขาม
(negative meanings)  ซึ่งไดแก  คํ า un-, in-  / il-  / im-  / ir-   และ  non-   สังเกตความ
หมายของอุปสรรคในตารางตอไปน้ี

&$'()* 2'34)45 6*3789' :$34;930)#4
1.(       un-

2.(       in-
             il-
             im-

      ir-

       the opposite of
         (ตรงกันขาม)

un    +  wise
un    +  tie
in     +  capable
il      +  legal
im    +  patient
ir      +  regular

ไมฉลาด
แกมัด
ไมสามารถ
ผิดกฎหมาย
ไมอดทน
ไมปกติ

ต

E

การใชอุปสรรค
แตละตัวขึ้นอยู
กับตวัสะกด
ของแตละค ํา
ISK:  VOCABULARY SKILLS
ILE:  FE I.B1

3.(       non        not non  +  standard ไมไดมาตรฐาน

วัอยาง
Try to unscramble the letters and then write them in the empty boxes.

XERCISE 1:

จงเขียนอักษรหนาคํ าตอบที่ถูกลงในชองวาง

1.(The book section contains both fiction (เร่ืองแตง) and non-fiction.
Some of the non-fiction books are ____________.

a.( Readings in Sociology, Modern Science and Better English Pronunciation
b.(Gone with the Wind, David Copperfield and Robinson Crusoe

2.(One of my neighbors always calls on us at the most inconvenient times.
The underlined phrase means the times when you are ____________.

a.( free
b.( busy
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EXERCISE 2:

จงเลือกคํ าจํ ากัดความใน Column B ที่มีความหมายใกลเคียงกับค ําที่ขีดเสนใตใน Column A
เขียนเฉพาะตัวอักษรในชองวาง  โปรดสังเกตวามีคํ าจํ ากัดความมากกวาจํ านวนประโยค

      Column B
a. not likely to happen
b. place where smoking is forbidden
c. cannot be depended on
d. place where there is no smoke
e. which cannot be cured
f. untouchable
g. without stopping
           Column A
____1. You cannot trust him because

he is unreliable.
____2. It flies non-stop from New

York to London.
____3. Let’s go to the non-smoker.
____4. It’s an improbable situation.
____5. Cancer and rabies are
CABULARY SKILLS
I.B1

incurable diseases.
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LESSON 2

นิสิตเรียนความหมายของอุปสรรค (prefix) บางตัวมาแลว  บทนี้นิสิตจะเรียนความหมาย
ของปจจัย (suffix) บางตัว  สังเกตความหมายของปจจัยในตารางตอไปนี้

,-(()* 2'34)45 6*3789' :$34;930)#4

1. -able /
-ible

      able to be V-ed
      worthy of being V-ed

acceptable      V            Adj. ยอมรับได

2. -ive       tending to
      belonging to

attentive          V           Adj. อยางตั้งใจ

3. -ous
-eous /
-ious

      full of
      like
      having qualities of

mountainous  N            Adj.

various           V            Adj.

เต็มไปดวยภูเขา
มีความแตกตาง

ปจจัย (suffix) มักจะเติมทายค ํา (stem)  เชน  accept + able  บางคร้ังการเติมปจจัยตอง
เปลี่ยนตัวสะกดดวย  เชน  measure + able      measurable

ปจจัยยังท ําใหหนาที่ของค ําเปลี่ยนไปดวย  เชน  เปลี่ยนจากกริยาเปนคุณศัพท  เชน
attend  เปน  verb  แต  attentive   เปน  adjective

EXERCISE 1:

จงเลอืกปจจัย (suffix) ท่ีใหตอไปน้ีเติมในชองวางใหถูกตอง  นิสิตใชพจนานุกรมได

-able  (-ible),  -ive,  -ous

1. The river is danger           to bathe in.
2. She always gives a negat           answer.
3. Be careful, they are poison           plants.
4. Radioact           waste is the waste material from nuclear power stations.
5. According to a reli           report, Thailand’s famous instant noodles have already

attracted busy people in Singapore.
6. The ancient Egyptians used to use primit           equipment to move huge blocks of

stones.
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EXERCISE 2:

จงขีดเสนใตค ําตอบที่ถูกที่ใหไวในวงเล็บ  สังเกตความหมายของปจจัยเวลาท ํา

1.( It is Sunday morning and Anne is on her way to church with a Bible in her hand.  She
is (attractive, religious, sensible).

2.(The salesman says he cannot give you your money back for the gift you bought
yesterday because it is not (refundable, expensive, luxurious).

3.(Wira always has an upset stomach before he takes an exam and is sometimes so
worried that he can’t come to class.  He is a (persuasive, dependable, nervous) person.

4.(Mana bought his wife a Swiss watch, a diamond ring and a new model sports car.  All
his gifts are (expensive, numerous, helpful).

5.(Some chemicals have been added to the water to make it safe to drink.  The water is
now (drinkable, delicious, doubtful).
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LESSON 3
นิสิตเรียนความหมายของอุปสรรคที่แสดงการปฏิเสธ (negative prefixes) มาแลว  นิสิต

สามารถเอา prefix และ suffix มาเติมรากศัพท (stems) เพื่อสรางศัพทใหมได  เชน

&$'()* ,0'7 ,-(()* <'=!"#$%;
           un-
           non-
           in-
           un-

        accept
        product
        act
        ambit(ion)

          -able
          -ive
          -ive
          -ious

    unacceptable
    nonproductive
    inactive
    unambitious

EXERCISE:

จงเติมปริศนาอักษรไขว (crossword puzzle) ตอไปน้ีโดยเลือกอุปสรรค (prefix) un-,
non-   และ  in-   และ  (suffix) –able, -ive, -ious   ท่ีถกูตอง

5

6
1 R E A S O N

B
R 2 A T T R A C T
E P
A O
K 4 I E X P E N S

S
3 V I S O

N

Across: 1. Their demands for an increase in salary were      reason     .
2. Dull colors are      attract      to children.
3. The magician disappeared by making himself      vis     .
4.      expens      means low priced.

Down: 5. This pan is made of aluminum; it’s      break     .
6. These gases are      poison     .  
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LESSON 4

บทน้ีนิสิตจะเรียนความหมายของ (prefixes) ที่เกี่ยวของกับตํ าแหนงท่ีต้ัง (place)  ซึ่งไดแก
trans-,  tele-,  inter-,  e(x)-,  in-(im)-   และ  mid-

&$'()* 2'34)45 6*3789' :$34;930)#4

1.  trans- across transplant ยายที ่ (ตนไม,  อวัยวะของรางกาย)
2.  tele- far, distant telephone โทรศัพท
3.  inter- between, among interweave ทอ
4.  e(x)- out, out of extract, ดึงออก

emigrate ยายออกจากถิน่
5.  in-(im)- in intake, implant เอาเขา,  ฝง
6.  mid- in the middle of midland, ตอนกลางของประเทศ

midnight เที่ยงคืน

EXERCISE:

Pairoj and Jerry had an unforgettable experience.  To find out what happened to them fill
in each blank with one of the following words.

       transformed
       interstate
       transmission

       midway
       telephoto
       exchanged

          installed
          interview

        Last summer Pairoj and Jerry, two reporters, took an 1.           trip
across the United States.  They 2.           their old manual car for one with
an automatic 3.          .  They also had an air-conditioner 4.           in the
car to make them more comfortable.  They took a 5.           lens along
with them to photograph interesting sights.  They stopped 6.           to
stay at an isolated castle which had been 7.           into a hotel.
Unexpectedly, they had a chance to 8.           the owner of the hotel who
happened to be an Oscar-winning movie star.
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LESSON 5

Pay attention to the meanings and parts of speech of the following suffixes.

,-(()* 2'34)45 6*3789'
1.( -ful
2.( -less
3.( –ly

4.( -ate
5.( -ly

full of, having, giving
without, not giving

having the qualities of

in a ….. manner

hope                      hopeful
speech                   speechless
love                       lovely

passion                  passionate
strange                  strangely

เม่ือเติม suffixes  -ful,  -less,  -ly   และ  -ate   คํ า ๆ นั้นจะ
(nouns) เปนคํ าคุณศัพท (adjectives)  และเม่ือเติม suffix  -ly   หลังค ําคุณศัพ
เปลี่ยนเปนค ําวิเศษณ (adverbs)

EXERCISE:

Fill in each blank with one of the following suffixes:  -ful,  -les

1.  The boy is having a sleep           night 2.  The boy hurt himself b
     because he is afraid of ghosts.      not care          .

3.  This dog is very affection           with 4.  The boy is enjoying hi
     his master.            cheer          .

5.  Look at these two boys.  They are 6.  The bird that is offerin
     watching T.V. attentive          .      flower is very friend   
N                Adj.
Adj.           Adv.
เปลี่ยนจากค ํานาม
ทจะท ําใหค ําน้ัน

s,  -ly   and -ate.

ecause he was

mself.  He looks

g the dog a
       .
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