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Word Building & Word Forms

 Word Building คือ การสร้างคำ ใหม่จากคำ ที่มีรากศัพท์เดียวกัน โดยเติมคำ อุปสรรค (Prefix) ไว้

ข้างหน้าเพื่อทำ ให้เกิดความหมายใหม่ เช่น dislike (ไม่ชอบ) unhappy (ไม่มีความสุข) หรือโดยเติมคำ 

ปัจจัย (Suffix) ไว้ส่วนท้ายเพื่อระบุหน้าที่คำ  (Parts of Speech) ว่าเป็นคำ ชนิดใด (Word Forms) เช่น 

beauty (n. ความสวยงาม) beautify (v. ทำ ให้สวยงาม) beautiful (adj. ที่สวยงาม) และ beautifully                    

(adv. อยา่งสวยงาม) ข้อสอบภาษาองักฤษ เชน่ ขอ้สอบเตมิคำ ในประโยคใหส้มบรูณ ์(Sentence Completion)                                                                                                     

ขอ้สอบหาทีผ่ดิ (Error Identification) ขอ้สอบเตมิคำ ในบทความ (Cloze Test) มกันำ เรือ่ง Word Building                                                                                                            

และ Word Forms มาออกสอบเสมอ เพื่อวัดความสามารถทั้งด้านคำ ศัพท์และไวยากรณ์

 โดยทั่วไป Word Forms มีอยู่ 4 รูป ได้แก่ รูปกริยา (Verb Form) รูปนาม (Noun Form)                     

รูปคุณศัพท์ (Adjective Form) และรูปกริยาวิเศษณ์ (Adverb Form) ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

 Verb Form Noun Form Adjective Form Adverb Form

 add addition additional additionally
บวก, เพิ่มเติม, เสริม การบวก, การเพิ่มเติม,  ที่เพิ่มเติม นอกจากน้ี
  สิ่งที่เสริมเข้าไป                                                                                                                                                                        

 beautify beauty beautiful beautifully  
 ทำ ให้สวยงาม ความสวยงาม ที่สวยงาม อย่างสวยงาม

 calculate calculation calculable calculably 
 คำ นวณ การคำ นวณ ที่คำ นวณได ้ อย่างคาดการณ์ได้

 communicate communication communicable  communicably 
 สื่อสาร การสื่อสาร ที่สื่อสารได้, อย่างสื่อสารกันได้
   ( โรค) ที่ติดต่อกันได้

 create creation creative creatively 
 สร้าง การสร้าง ที่สร้างสรรค ์ อย่างสร้างสรรค์

 deepen depth deep deeply 
 ทำ ให้ลึกซึ้ง ความลึก ลึก, ลึกซึ้ง อย่างลึกซึ้ง

 destruct destruction destructive destructively 
 ทำ ลาย การทำ ลายล้าง ซึ่งทำ ลาย ซึง่เปน็ไปในทางทำ ลาย

 economize economy economical economically 
 ประหยัด เศรษฐกิจ ประหยัด ในเชิงเศรษฐกิจ

 formalize formality formal formally 
 ทำ ให้เป็นทางการ, ระเบียบแบบแผน ที่เป็นทางการ อย่างเป็นทางการ
 ทำ ให้เป็นรูปร่าง
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 Verb Form Noun Form Adjective Form Adverb Form

 notify notification notifiable  notifiably 
 แจ้งให้ทราบ การแจ้งเตือน ( โรคหรืออาชญากรรม) เป็นไปในทางที่ต้อง
   ที่ต้องแจ้งความ  แจ้งความ

 persuade  persuasion persuasive persuasively 
 ชักชวน, โน้มน้าว การชักชวน, การโน้มน้าว ที่ โน้มน้าวใจ อย่างโน้มน้าว

 repeat repetition repeated repeatedly 
 ทำ ซ้ำ , พูดซ้ำ  การทำ ซ้ำ  ที่ซ้ำ  ๆ  อย่างซ้ำ   ๆ  

 select selection  selective selectively 
 เลือก การเลือก ซึ่งคัดเลือก อย่างคัดเลือก

 succeed success successful successfully
ประสบความสำ เร็จ ความสำ เร็จ ที่ประสบความสำ เร็จ อย่างประสบความ

 widen width wide widely 
 ทำ ให้กว้าง ความกว้าง กว้าง อย่างกว้างขวาง

Suffix สำ คัญที่ควรจำ  

d Suffix ที่บ่งชี้ว่าเป็นนาม (Noun Form) 

 -tion เช่น education การศึกษา, information ข้อมูล

 -sion เช่น television โทรทัศน์, illusion ภาพลวงตา

 -dom เช่น freedom อิสรภาพ, boredom ความเบื่อหน่าย

 -ism เช่น communism ลัทธิคอมมิวนิสต์, tourism การท่องเที่ยว

 -ity เช่น ability ความสามารถ, facility สิ่งอำ นวยความสะดวก

 -hood เช่น brotherhood ภราดรภาพ, boyhood วัยเด็ก

 -ment เช่น entertainment ความบันเทิง, argument ข้อโต้แย้ง

 -ness เช่น happiness ความสุข, loneliness ความเหงา

 -tory เช่น inventory สินค้าคงคลัง, victory ชัยชนะ

 -ist เช่น artist ศิลปิน, geologist นักธรณีวิทยา

 -er เช่น manager ผู้จัดการ, lawyer ทนายความ

 -or เช่น sculptor ช่างแกะสลัก, doctor หมอ

 -ee เช่น referee ผู้ตัดสิน, employee ลูกจ้าง
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 -ician, -ant เช่น magician นักมายากล, contestant ผู้เข้าประกวด

 -ance เช่น importance ความสำ คัญ, performance สมรรถภาพ

 -ence เช่น patience ความอดทน, confidence ความมั่นใจ

 -cy เช่น democracy ประชาธิปไตย, proficiency สมรรถภาพ

 -age เช่น marriage การแต่งงาน, blockage อุปสรรค

 -ship เช่น friendship มิตรภาพ, leadership ความเป็นผู้นำ 

 -logy เช่น biology ชีววิทยา, archaeology โบราณคดี 

 -ics เช่น mathematics คณิตศาสตร์, physics ฟิสิกส์

 -ure เช่น legislature สภานิติบัญญัติ, pleasure ความพอใจ

 -th เช่น death ความตาย, strength ความเข้มแข็ง

 -graphy เช่น bibliography บรรณานุกรม, biography ชีวประวัติ

 -ry เช่น greenery พืชที่มีสีเขียวสด, slavery การเป็นทาส

 -try เช่น industry อุตสาหกรรม, ancestry บรรพบุรุษ

d Suffix ที่บ่งชี้ว่าเป็นคุณศัพท์ (Adjective Form) 

 -tive เช่น active ที่กระตือรือร้น, creative ที่สร้างสรรค์

 -sive เช่น expensive แพง, illusive ที่หลอกลวง

 -less เช่น tasteless ที่จืดชืด, careless ที่สะเพร่า

 -ful เช่น fruitful ที่อุดมสมบูรณ์, beautiful ที่สวยงาม

 -free เช่น smoke-free ที่ปราศจากควันบุหรี่, sugar-free ที่ ไม่มีน้ำ ตาล

 -al เช่น musical ที่ ไพเราะ, loyal ซื่อสัตย์

 -ous เช่น dangerous ที่อันตราย, famous โด่งดัง

 -ant เช่น important ที่สำ คัญ, significant ที่สำ คัญ

 -ic เช่น romantic ที่เกี่ยวกับความรัก, automatic อัตโนมัติ

 -ent เช่น patient ท่ีอดทน, sufficient ที่เพียงพอ

 -ical เช่น historical ที่เกิดขึ้นในอดีต, identical ที่เหมือนกัน

 -some เช่น handsome หล่อ, lonesome ที่เหงาหงอย

 -ory เช่น mandatory ที่มีผลบังคับทางกฎหมาย, satisfactory ที่น่าพอใจ

 -ary เช่น contrary ซึ่งขัดแย้งกัน, temporary ชั่วคราว

 -ish เช่น foolish โง่, reddish ค่อนข้างแดง
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 -able เช่น capable ท่ีสามารถทำ ได้, enjoyable ที่สนุกสนาน

 -ible เช่น impossible ที่เป็นไปไม่ได้, invisible ที่มองไม่เห็น

 -(r)ate เช่น accurate แม่นยำ , immediate ทันที

 -y เช่น messy รก, slippery ลื่น

 -ly เช่น friendly ท่ีเป็นมิตร, lonely ที่เหงาหงอย 

X ข้อควรจำ  

  V คำ ที่ลงท้ายด้วย -al มักเป็นคุณศัพท์ ยกเว้นบางคำ ที่เป็นนาม เช่น 

  approval การอนุมัต ิ arrival การมาถึง 

  proposal การเสนอ, การขอแต่งงาน funeral งานศพ

  survival การอยู่รอด denial การปฏิเสธ

  refusal การปฏิเสธ betrayal การทรยศ

  removal การเคลื่อนย้าย, การเอาออก withdrawal การถอน

  V คำ ที่ลงท้ายด้วย -ant มักเป็นคุณศัพท์ แต่จะเป็นนามเมื่อหมายถึงคนหรืออาชีพ เช่น 

  accountant นักบัญช ี servant คนรับใช้ assistant ผู้ช่วย

  applicant ผู้สมัคร participant ผู้เข้าร่วม contestant ผู้แข่งขัน

  V  คำ ที่ลงท้ายด้วย -age มักเป็นนาม แต่ก็มีบางคำ เป็นกริยา เช่น 

  encage ขังกรง engage มีส่วนร่วม, หมั้นหมาย manage จัดการ

d Suffix ที่บ่งชี้ว่าเป็นกริยา (Verb Form)

 -en เช่น deepen ทำ ให้ลึกซึ้ง, strengthen ทำ ให้แข็งแรง, frighten ทำ ให้กลัว, enlighten ทำ ให้

รู้แจ้ง, brighten ทำ ให้สว่าง, widen ขยายออก

 -ise, ize, -yze เช่น advertise โฆษณา, modernize ท�าให้ทันสมัย, generalize พูดโดยทั่ว ๆ  ไป,                                                                                                                     

realize ตระหนัก, analyze วิเคราะห์, synthesize สังเคราะห์

 -ify เชน่ identify ระบ,ุ purify ท�าให้บริสทุธิ,์ clarify ท�าให้เข้าใจ, modify ปรับปรุง, amplify ขยาย,                                                                                                                 

signify บ่งชี้, glorify สรรเสริญ, terrify ท�าให้หวาดกลัว, horrify ท�าให้หวาดกลัว

 -ate เช่น participate เข้าร่วม, activate เปิดการใช้งาน, anticipate คาดการณ์, calculate ค�านวณ, 

annihilate ท�าลายล้าง, deteriorate เสื่อมลง, motivate กระตุ้น

30     จบัตาย ! วายร้าย GAT & ADMISSION

Sam
ple



X ข้อควรจำ  

 นอกจากเติม Suffix ที่กล่าวมาแล้ว เรายังเปลี่ยนนามและคุณศัพท์บางคำ ให้กลายเป็นกริยาได้                        

โดยเติม -en ข้างหน้า เช่น 

 enable สามารถ enlarge ขยาย encage ขังกรง

     encamp ตั้งค่าย envisage ตรึกตรอง enchain ล่ามโซ่

 enchant ทำ ให้หลงใหล encircle โอบล้อม enclose สร้างรั้วล้อมรอบ

 encounter เผชิญหน้า encourage ให้กำ ลังใจ encumber กีดขวาง

dSuffix ที่บ่งชี้ว่าเป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb Form)

 -ly เช่น inadequately อย่างไม่เพียงพอ, extremely อย่างยิ่ง, suddenly โดยทันทีทันใด,                    

perpetually ชั่วกัลปวสาน, annually ทุก ๆ  ปี

 -ably/-ibly เช่น notably อย่างโดดเด่น, noticeably อย่างสังเกตได้, possibly อย่างเป็นไปได้, 

incredibly อย่างไม่น่าเชื่อ, feasibly อย่างเป็นไปได้

 -cally เช่น automatically โดยอัตโนมัติ, specifically โดยเฉพาะ, systemically อย่างเป็น       

ระบบ, economically ในเชิงเศรษฐกิจ

 -wise เช่น otherwise มิฉะนั้น, crosswise ตามขวาง, lengthwise ตามยาว

 -wards เช่น backwards ถอยหลัง, afterwards ภายหลัง, inwards เข้าข้างใน, homewards                   

ไปยังบ้าน

 -ways เช่น edgeways ข้างทาง, endways ไปจนสุดทาง, sideways ข้างทาง, lengthways ตาม

ยาว

X ข้อควรจำ    

  V fast เป็นได้ทั้งคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ ห้ามใช้ fastly เด็ดขาด

  V hard เป็นได้ทั้งคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์ แปลว่า หนัก, ยาก, อย่างหนัก แต่ถ้า hardly เป็น                 

กริยาวิเศษณ์ได้อย่างเดียว แปลว่า แทบจะไม่

  V คำ ศัพท์ที่แม้จะลงท้ายด้วย -ly แต่เป็นคุณศัพท์ เช่น

  costly แพง cowardly ขี้ขลาด 

  lovely น่ารัก lively ร่าเริง 

  lonely เหงา early ก่อน 

GRAMMAR & SENTENCE STRUCTURES     31

Sam
ple



  kindly ใจดี scholarly คงแก่เรียน 

  friendly ที่เป็นมิตร ugly น่าเกลียด

 V คำ ศัพท์บางคำ ทำ ได้หลายหน้าที่ เป็นได้ทั้งนามและกริยาโดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน ดังนั้นจึงต้อง

ดูโครงสร้างประโยคและบริบทประกอบด้วย เช่น 

  love v. รัก / n. ความรัก kiss v. จูบ / n. การจูบ

  hug v. กอด / n. การกอด balance v. ทำ ให้สมดุล / n. ความสมดุล

  impact v. มีผลกระทบ / n. ผลกระทบ influence v. มีอิทธิพล / n. อิทธิพล 

 V คำ ศัพท์บางคำ เขียนเหมือนกัน แต่ความหมายเปลี่ยนตามหน้าที่คำ  เช่น 

  like: v. ชอบ / prep. เช่นเดียวกับ 

  as: conj. เพราะว่า, ในขณะที่ / prep. เป็น, ฐานะที่เป็น

  still: adj. น่ิง / adv. แม้กระนั้น, ยังคง, อย่างไรก็ตาม / n. ความเงียบสงบ, โรงกลั่น 

  well: n. บ่อน้ำ  / int. อืม / adv. เป็นอย่างดี / v. ท่วมท้น, ทะลัก 

   

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Note!
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Grammar Boost 1

Identify each word’s part of speech.

1) Noun 2) Verb 3) Adverb 4) Adjective 

 

 1.      information

 2.      respectful

 3.      sensitive

 4.      psychologist

 5.      important

 6.      tourism

 7.      recognize

 8.      frankly

 9.      tropical

 10.      reality

 11.      finalize

 12.      participate

 13.      happiness

 14.      romantic

 15.      terribly

 16.      lifeless

 17.      wisdom

 18.      loyalty

 19.      tiresome

 20.      loneliness

 21.      mysterious

 22.      conclusion

 23.      patience

 24.      creative

 25.      suitable

 26.      lonely

 27.      refusal

 28.      classify

 29.      reasonably

 30.      facilitate

 31.      modernize

 32.      friendly

 33.      boyhood

 34.      authentic

 35.      arrival

 36.      timeless

 37.      advertise

 38.      forgetful

 39.      romantically 

 40.      imaginative
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Grammar Boost 2

Identify each word’s part of speech.

1) Noun 2) Verb 3) Adverb 4) Adjective 

 

 1.      annihilate

 2.      humanism 

 3.      amazement

 4.      betrayal

 5.      lengthwise 

 6.      connection 

 7.      generalize

 8.      sincerely 

 9.      dominate

 10.      bravery 

 11.      manhood

 12.      beneficial

 13.      magnificent 

 14.      assistant

 15.      assassinate

 16.      carelessness

 17.      homewards

 18.      necessity 

 19.      customarily  

 20.      bountiful

 21.      fossilize 

 22.      vaccination

 23.      duplicate

 24.      magnify

 25.      incredibly

 26.      unfortunately

 27.      withdrawal

 28.      nominate

 29.      identification

 30.      delicious  

 31.      regretful

 32.      synthesize 

 33.      conservationist 

 34.      blockage 

 35.      powerless

 36.      furious

 37.      supervise

 38.      endways 

 39.      curiosity  

 40.      nontaxable 
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Grammar Boost 3

Choose the correct word forms to complete the sentences.

 1. Chiang Mai is one of the most 1) beautiful 2) beautifully cities in the world.

 2. Nobody knows the 1) correct 2) correctness answer until the teacher tells. 

 3. If you need further 1) informative 2) information, please contact us anytime. 

 4. My parents always 1) explain 2) explanation the reasons why we should study hard.

 5. Facebook and Instagram can 1) entertain 2) entertainment people around the world. 

 6. In fact, some of the prisoners might not intend to commit a 1) crime 2) criminal. 

 7. Your 1) marvel 2) marvelous assistance can really heal the harmful pollution here.

 8. There are some 1) useful 2) usefully suggestions about how to survive in this cruel 

society.

 9. The 1) reputable 2) reputation of Thailand is well-known globally nowadays.

 10. The world needs peace, sincerity, 1) united 2) unity and cooperation.

 11. One of my Thai friends studying in Australia can speak English 1) fluent 2) fluently.

 12. Her boyfriend’s 1) betray 2) betrayal this time makes Mariah cry all day all night.

 13. The problems in some African countries are 1) poor 2) poverty, starvation and famine. 

 14. Doctors try so 1) hard 2) hardly to help their patients survive the accident.

 15. First of all, we need to 1) analysis 2) analyze what the current major crisis is.

 16. Do not 1) discriminate 2) discrimination people on the background of race, religion, 

and sex.

 17. The manager’s 1) fail 2) failure of business management affects all of the employees.

 18. The company cannot pay our salary this month because of a sudden 1) bankrupt                 

2) bankruptcy.

 19. 1) Normal 2) Normally, the young cannot touch the senior’s head in Thai custom.

 20. The 1) approve 2) approval of this questionable megaproject is impossible.
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Grammar Boost 4

Choose the correct word forms to complete the sentences.

 1. Our school auditorium can          up to 1,500 audience or participants at a time.

  1) accommodate 2) accommodating 3) accommodation 4) accommodated 

 2. If the students think          , they will definitely come up with great ideas for plans.

  1) strategize 2) strategically 3) strategic 4) strategy

 3. Although James has just studied English for five months, he can express his brilliant 

ideas impressively without any          during the international seminar.

  1) hesitates 2) hesitations 3) hesitated 4) hesitatingly 

 4. Nowadays, Japanese and Korean languages are          used among Thai teenagers.

  1) wide 2) widen 3) width 4) widely

 5. My boss plans to          our office after the budget is approved by the president.

  1) modern 2) modernize 3) modernization 4) modernly 

 6.           , one of my little brother’s dreams came true despite a lot of obstacles.

  1) Final  2) Finalize 3) Finally 4) Finalization 

 7. Because of your determined attempts, you have ultimately          your highest goal.

  1) achieve 2) achieved 3) achievement 4) achievable 

 8. According to the historical record, Thailand is the only          country in Southeast 

Asia during the colonial period.

  1) independent  2) independency 3) independence 4) independently

 9. The company’s great success comes from the          of everyone’s performance.

  1) efficient 2) efficaciously 3) efficacious 4) efficacy 

 10. I          believe that all the problems will be completely solved by our cooperation.

  1) true 2) truth 3) truly 4) trueness

36     จบัตาย ! วายร้าย GAT & ADMISSION

Sam
ple



Grammar Boost 1

 1. ตอบ 1) 2. ตอบ 4) 3. ตอบ 4) 4. ตอบ 1) 5. ตอบ 4)
 6. ตอบ 1) 7. ตอบ 2) 8. ตอบ 3) 9. ตอบ 4) 10. ตอบ 1)
 11. ตอบ 2) 12. ตอบ 2) 13. ตอบ 1) 14. ตอบ 4) 15. ตอบ 3)
 16. ตอบ 4) 17. ตอบ 1) 18. ตอบ 1) 19. ตอบ 4) 20. ตอบ 1)
 21. ตอบ 4) 22. ตอบ 1) 23. ตอบ 1) 24. ตอบ 4) 25. ตอบ 4)
 26. ตอบ 4) 27. ตอบ 1) 28. ตอบ 2) 29. ตอบ 3) 30. ตอบ 2)
 31. ตอบ 2) 32. ตอบ 4) 33. ตอบ 1) 34. ตอบ 4) 35. ตอบ 1)
 36. ตอบ 4) 37. ตอบ 2) 38. ตอบ 4) 39. ตอบ 3) 40. ตอบ 4)

Grammar Boost 2

 1. ตอบ 2) 2. ตอบ 1) 3. ตอบ 1) 4. ตอบ 1) 5. ตอบ 3)
 6. ตอบ 1) 7. ตอบ 2) 8. ตอบ 3) 9. ตอบ 2) 10. ตอบ 1)
 11. ตอบ 1) 12. ตอบ 4) 13. ตอบ 4) 14. ตอบ 1) 15. ตอบ 2)
 16. ตอบ 1) 17. ตอบ 3) 18. ตอบ 1) 19. ตอบ 3) 20. ตอบ 4)
 21. ตอบ 2) 22. ตอบ 1) 23. ตอบ 2) 24. ตอบ 2) 25. ตอบ 3)
 26. ตอบ 3) 27. ตอบ 1) 28. ตอบ 2) 29. ตอบ 1) 30. ตอบ 4)
 31. ตอบ 4) 32. ตอบ 2) 33. ตอบ 1) 34. ตอบ 1) 35. ตอบ 4)
 36. ตอบ 4) 37. ตอบ 2) 38. ตอบ 3) 39. ตอบ 1) 40. ตอบ 4)

Grammar Boost 3

 1. ตอบ 1) 2. ตอบ 1) 3. ตอบ 2) 4. ตอบ 1) 5. ตอบ 1)
 6. ตอบ 1) 7. ตอบ 2) 8. ตอบ 1) 9. ตอบ 2) 10. ตอบ 2) 
 11. ตอบ 2) 12. ตอบ 2) 13. ตอบ 2) 14. ตอบ 1) 15. ตอบ 2)  
 16. ตอบ 1) 17. ตอบ 2) 18. ตอบ 2) 19. ตอบ 2) 20. ตอบ 2)
 

Grammar Boost 4

 1. ตอบ 1) 2. ตอบ 2) 3. ตอบ 2) 4. ตอบ 4) 5. ตอบ 2) 
 6. ตอบ 3) 7. ตอบ 2) 8. ตอบ 1) 9. ตอบ 4) 10. ตอบ 3) 
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