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การเดาความหมายคําศัพทโดยวิเคราะหโครงสรางของคํา 

 
นอกจากการเดาความหมายของคาํศัพทจากบริบท (Context) ท่ีจะชวยใหเขาใจเร่ืองท่ีอานได
แลว ยังมีวิธีท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเดาความหมายคาํศัพทจากเร่ืองที่อานได คอื การวิเคราะห
โครงสรางของคํา (Word Analysis) 
 คําในภาษาองักฤษประกอบดวย 3 สวน คือ 

1. รากคํา (Root or Stem) 
2. อุปสรรค (Prefix) 
3. ปจจัย (Suffix) 
 

1.  รากคํา (Root or Stem) 
 รากคาํ คอื รากศัพทท่ีเปนสวนหน่ึงของคาํศัพท และเปนองคประกอบสําคัญในทุก ๆ 
คําศัพท  คาํศัพทในภาษาอังกฤษสวนมากจะมีรากคาํมาจากภาษาละตินและภาษากรีก ถาผู
เรียนรูความหมายหลักของรากคาํ (Root) จะชวยใหผูเรียนสามารถคาดเดาความหมายของ
คําศัพทอื่น ๆ เพ่ิมไดอีกมาก เชน รากคาํ –dict- มีความหมายวา speak, say  เม่ือนําไปผสมกบั 
prefix, suffix ก็จะไดคําใหม ๆ เพ่ิมข้ึนอีก โดยการสะกดคําคงเดิมหรืออาจเปลี่ยนแปลงเล็กนอย 
เชน predict, diction เปนตน 
 
Example: 

Root Meaning Example 

auto self automatic 
bio life, living biology 
cap, cept take, receive accept 
duc, duct lead conduct, introduce 
fin end finish, final 
geo earth geology, geothermal 

 

Root Meaning Example 
labi lips bilabial 
medi middle medium 
path suffering pathetic 
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voc, vok call vocal, revoke 
 
2. อุปสรรค (Prefix) 
 อุปสรรค (Prefix) หมายถงึ อักษรกลุมหน่ึงท่ีนํามาเติมไวหนาคํา เพ่ือสรางคําใหม
ข้ึน คําที่ถูกเติม Prefix ความหมายจะเปลี่ยนไป แตหนาท่ีจะไมเปลี่ยน เชน คําวา 
  mis (prefix) + spell (verb)  misspell (verb) 
 จะเห็นวาคําวา spell เปนคํากริยา เติมอุปสรรค mis ลงไปเปน misspell ก็ยังเปน
คํากริยาเหมือนเดิม แตความหมายจะเปนตรงขามจากเดิมเทาน้ัน 
 
Example: 

Prefix Meaning Example 

ab- away from absent, abstain 
bi- two, twice bilingual, bifocal 
in- not impossible, immature 
out- beyond outlaw, outspoken 
under- below underground 

 
3. ปจจัย (Suffix) 

ปจจัย (Suffix) หมายถึง อักษรกลุมหน่ึงท่ีนํามาตอทายคํา หรือรากคํา ซ่ึงมักจะ
เปลี่ยนหนาท่ีทางไวยากรณของคําน้ัน ๆ เชน เปลี่ยนจากคํานามเปนคําคุณศัพท หรือ
เปลี่ยนจากคํากริยาเปนคํานาม บางคร้ังความหมายของคําก็อาจจะเปลี่ยนไปดวย เชน 
  success (n) + ful (suffix)   successful (adj.) 
  great (adj.) + ness (suffix)  greatness (noun) 
 
Examples: 
A.  Noun Suffix 

Suffix Meaning Example 

-ist someone who  scientist, linguist 
-or specializes in a subject aviator, creator 
-cy condition of bankruptcy 
-ance, ence act of confidence, 

performance 



-ship state of friendship, leadership 
 

B.  Adjective Suffix 
Suffix Meaning Example 

-able capable of   considerable, untouchable 
-ive having elective, defective 
-ful full of artful, lawful 
-like similar to manlike, warlike 
-y having speedy, shaky 

 
C.  Verb Suffix 

Suffix Meaning Example 

-ate to make  separate, vibrate 
-fy to make simplify, magnify 

 
 
 
 

Exercises 
 

A.  Underline the “Prefix & Suffix” of the following words. 
1. It seems useless to keep these old letters. 
2. A little girl unwrapped her presents very quickly. 
3. You can get some bread and eggs at a supermarket. 
4. Her advice is very useful for me to solve the problem. 
5. Those old women disliked the cold weather. 
6. Is Jane going to do any post-graduate studies after she got her B. Ed. ? 
7. Robert’s friendship is very valuable. 
8. Mr. Robinson is in the hospital. I haven’t heard of his sickness before. 
9. The accident looked serious, but fortunately no one was injured. 
10. His phone has been disconnected since nobody is at home. 
 



B.  Use one of the prefixes “un, dis, in, im, mis, re, non, micro” to complete the 
word. 
1.   friendly   6.   agree 
2.  honest   7.   correct 
3.  polite   8.   patient 
4.  understand   9.   sence 
5.  write   10.  bus 

 
C.  Use the suffixes “y, ment, ly, ful, ness, less, able” to complete the word. 

1. dark     6.  accept  
2. wonder    7.  care   
3. worth     8.  agree  
4. friend     9.  discover  
5. kind     10. respect  

 
D.  Put the correct “Prefix, Suffix” in the blanks. 

1. It is    (legal) to smoke in some restaurants. 
2. They have seen many    (usual) things in the office. 
3. Do you make a    at this hotel? (reserve) 
4. The    (member) of this club is so expensive. 
5. It is ________(fashion) for youngsters to wear earrings. 
  

  
 
 
 
 
 
 


