pl
e

Sa

m

ROOTS
รากศัพท์

act,
ag,
ig)
act, drive,

set in motion กระทำ�, ขับเคลื่อน, กระตุ้น
act, ag, ig, หมายถึง “กระทำ�, ขับเคลือ่ น, มีปฏิกริ ยิ า, กระตุน้ ” ส่วน act ทีเ่ ป็นคำ�นามจะหมายถึง
“การกระทำ�, การแสดง, องก์ละคร, กฎหมาย”

กระทำ�

+

iv(e)

suffix ทำ�เป็น adj.

+

ate

suffix ทำ�เป็น v.

= activate
กระตุ้น

pl
e

act

activate มาจาก active (act + -ive) + -ate

+

ex

nav

+

ig

ขับเคลื่อน

+

Sa

เรือ

กระทำ�

m

สู่ภายนอก

act

+

re

ตอบกลับ

trans

ข้าม, ผ่าน
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+

act

act

+

เรียกร้อง, แน่นอน

ate

suffix ทำ�เป็น v.

มีปฏิกิร ิยา

กระทำ�

= exact

= navigate
เดินเรือ

= react

มีปฏิกิริยาตอบสนอง

ion

suffix ทำ�เป็น n.

= transaction
การทำ�ธุรกรรม

คำ�ศัพท์น่ารู้
activate (แอค' ทะเวท)

v. กระตุ้น

The bomb was activated by a cell phone.

ระเบิดถูกกระตุ้นให้ทำ�งานโดยโทรศัพท์มือถือ

exact (อิกแซคทํ') v. เรียกร้อง

adj. แน่นอน, ถูกต้อง

ทำ�ให้ใช้การไม่ได้
ยังทำ�งานอยู่,
กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง,
ยุ่งวุ่นวาย

 active adj.

อย่างแน่นอน,

 exactly adv.

อย่างถูกต้อง
การเรียกร้อง

 exaction n.

pl
e

I plan to exact payment from the person
who broke my car window. ฉันตั้งใจจะเรียกร้อง

ทำ�ให้ทำ�งานไม่ได้,

≠ deactivate v.

ค่าเสียหายจากคนที่ท�ำ กระจกรถของฉันแตก

navigate (แนฟ' วิเกท)

v. เดินเรือ

m

The pilot navigated the ship into the busy
harbor. คนนำ�ทางนำ�เรือเข้าสู่ท่าเรือที่แน่นขนัด

react (รีแอคทํ')

Sa

v. มีปฏิกิริยาตอบสนอง

The scientist experimented with different
chemicals to see how the metal reacted to
them. นักวิทยาศาสตร์ท�ำ การทดลองโดยใช้สารเคมีหลาก

การเดินเรือ
นักเดินทางสำ�รวจ

 navigation n.
 navigator n.

ทะเล

การตอบสนอง
ซึ่งทำ�ให้เกิด
ปฏิกิริยาตอบสนอง

 reaction n.

 reactive adj.

หลายชนิดเพื่อดูว่าเหล็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมี
เหล่านั้นอย่างไรบ้าง

transaction (แทรนแซค' ชัน)

 transact v.

ดำ�เนินการ, เจรจา

n. การทำ�ธุรกรรม

Bankbooks are used to let bank customers
keep track of their transactions.
สมุดบัญชีธนาคารถูกนำ�มาใช้เพื่อให้ลูกค้าธนาคารทราบ
ความเคลื่อนไหวในการทำ�ธุรกรรมทางการเงินของพวกเขา
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anim)
life, breath, spirit, mind, anger

ชีวิต, ลมหายใจ, จิตวิญญาณ, ความคิด, ความโกรธ
anim หมายถึง “ชีวิต, ลมหายใจ, จิตวิญญาณ, ความคิด, ความโกรธ” เช่น animal (สัตว์)
มาจาก anim + -al ซึ่งเป็น suffix ที่ทำ�ให้กลายเป็นคำ�นาม

+

anim

+

ชีวิต

ความโกรธ +

anim

suffix ทำ�เป็น n.

สัตว์

= animate

ate

suffix ทำ�เป็น v.

ทำ�ให้มีชีว ิต, ซึ่งมีชีว ิต

m

ชีวิต

= animal

al

pl
e

anim

+

os(e)

suffix ทำ�เป็น adj.

ity

suffix ทำ�เป็น n.

= animosity
ความเกลียดชัง

Sa

-ose และ -ous เป็น suffix ที่ทำ�ให้กลายเป็นคำ�คุณศัพท์
หมายถึง “เต็มไปด้วย...”

magn
ใหญ่

un

หนึ่ง
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+ จิตanim
วิญญาณ +

+

anim
ความคิด

ous

suffix ทำ�เป็น adj.

+

ous

= magnanimous
มีคุณธรรม, ใจกว้าง

suffix ทำ�เป็น adj.

= unanimous
เป็นเอกฉันท์

คำ�ศัพท์น่ารู้
animal (แอน' นะเมิล)

n. สัตว์

This weekend, we will adopt a cat from the
animal shelter. สุดสัปดาห์นี้ เราจะไปรับแมวจาก

ทำ�ตัวเยี่ยงสัตว์
animality n. ความเป็นสัตว์
animalism n. ลัทธิที่เชื่อว่ามนุษย์
เหมือนกับสัตว์

 animalize v.



ศูนย์พักพิงสัตว์มาเลี้ยงหนึ่งตัว

adj. ซึ่งมีชีว ิต

Artists used computers to animate the film.
ศิลปินใช้คอมพิวเตอร์ทำ�ให้ภาพยนตร์ดูมีชีวิตขึ้นมา

animosity (แอนนะมอซ' ซิที)
n. ความเกลียดชัง

≠

ความมีชีวิตชีวา,
ภาพยนตร์การ์ตูนที่เคลื่อนไหว
เหมือนจริง
animator n. ผู้สร้างภาพการ์ตูนที่
เคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิตจริง
inanimate adj. ซึ่งไม่มีชีวิต

=

animus n.

=

hostility n.

 animation n.

pl
e

animate (แอน' นะเมท) v. ทำ�ให้มีชีวิต



ความเกลียดชัง
ความเป็นศัตรู

m

On the day Ann was fired, she showed her
animosity by yelling. ในวันที่แอนน์ถูกไล่ออก

เธอแสดงความเกลียดชังด้วยการตวาดออกมา

Sa

magnanimous (แมกแนน' นะเมิซ)

adj. มีคุณธรรม, ใจกว้าง

 magnanimity n.

ความมีคุณธรรม, ความใจกว้าง

John is famous for this mild and
magnanimous character.

จอห์นเป็นที่รู้จักในด้านบุคลิกที่อ่อนโยนและใจกว้างของเขา

unanimous (ยุแนน' นะเมิซ)

adj. เป็นเอกฉันท์

ความเป็นเอกฉันท์,
ความเป็นมติเดียวกัน

 unanimity n.

The jury came to a unanimous decision.
คณะลูกขุนมีค�ำ ตัดสินที่เป็นเอกฉันท์
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ann,
enn)
year, yearly
ปี, เป็นประจำ�ทุกปี

ann, enn เกี่ยวข้องกับ “ปี, ทุกปี, ปีละครั้ง” เช่น annual (ทุกปี), anniversary (วันรำ�ลึก
ครบรอบปี)

ทุกปี

+

+

vers

หมุนเวียน

ary

suffix ทำ�เป็น n.

=

anniversary
วันรำ�ลึกครบรอบปี,
การฉลองครบรอบปี

pl
e

ann

วันรำ�ลึกครบรอบปี หมายถึง “วันที่ครบรอบหนึ่งปีของเหตุการณ์สำ�คัญ”
เช่น วันครบรอบแต่งงาน

สองครั้ง

+

ann
ทุกปี

+

ual

suffix ทำ�เป็น adj.

m

bi

= biannual

ซึ่งเกิดขึ้นปีละสองครั้ง

biannual = twice a year (ปีละสองครั้ง)

bi

enn
ปี

+

ial

suffix ทำ�เป็น adj.

Sa

สอง

+

= biennial

ซึ่งเกิดขึ้นทุกสองปี

biennial = once every two years (ทุกสองปี)

mill

หนึ่งพัน

per
ทะลุ
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+

+

enn
ปี

enn
ปี

+

+

ium

= millennium

ial

= perennial

suffix ทำ�เป็น n.

suffix ทำ�เป็น adj./n.

ระยะเวลาหนึ่งพันปี, สหัสวรรษ

ซึ่งอยู่ยาวนาน, พืช ยืนต้น

คำ�ศัพท์น่ารู้
anniversary (แอนนะเวอรํ' ซะรี)
n. วันครบรอบปี

My wedding anniversary is today, so I
wondered if I could leave work early.

 diamond anniversary n. phr.

การฉลองครบรอบ 60 หรือ 75 ปี
 golden anniversary n. phr.

การฉลองครบรอบ 50 ปี

วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของฉัน ฉันขอเลิกงานเร็วหน่อย
จะได้ไหม
=

semiannual adj.

ซึ่งเกิดขึ้นปีละ

pl
e

biannual (ไบแอน' นวล)
adj. ซึ่งเกิดขึ้นปีละสองครั้ง

Dentists recommend biannual dental
examinations.

สองครั้ง

 biannually adv.

ปีละสองครั้ง

ทันตแพทย์แนะนำ�ให้ตรวจสุขภาพฟันปีละสองครั้ง

m

biennial (ไบเอน' เนียล)
adj. ซึ่งเกิดขึ้นทุกสองปี

ทุกสองปี
ซึ่งเกิดขึ้นทุกสามปี

 biennially adv.
 triennial adj.

A biennial event is one that takes place
every two years. เหตุการณ์ที่เรียกว่าไบเอนเนียลอีเวนต์

Sa

(biennial event) คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกสองปี

millennium (มะเลน' เนียม)
n. ระยะเวลาหนึ่งพันปี, สหัสวรรษ

The Great Pyramid at Giza has been
standing for four and a half millennium.



รูปพหูพจน์ของ

millennium

คือ

millennia, millenniums
 millennial adj.

เป็นพันปี

มหาพีระมิดแห่งกิซาตั้งตระหง่านมานานถึงสี่พันห้าร้อยปี

perennial (พะเรน' เนียล)

 perennially adv.

อย่างยาวนาน

adj. ซึ่งอยู่ยาวนาน n. พืช ยืนต้น

Losing customers is a perennial problem for
the company.
การสูญเสียลูกค้าเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อของบริษัทแห่งนั้น
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arch)
chief, rule, original, beginning

หัวหน้า, ปกครอง, ต้นแบบ, จุดเริ่มต้น
arch หรือ archi มักอยู่หน้าคำ�นาม มีความหมายเกี่ยวข้องกับ “หัวหน้า, ผู้นำ�, ต้นแบบ, แรกสุด,
เริ่มต้น, ตำ�แหน่งค่อนข้างสูง, มีสิทธิ์มากกว่าคนอื่น” และเมื่อเติม suffix -y จะหมายถึง “รูปแบบ
รัฐบาล, รัฐบาล, การปกครอง”

ไม่มี

+

archi
hier

+

+

+

mon
เดี่ยว

patri

ผู้นำ�ครอบครัว

150

suffix ทำ�เป็น n.

arch

ปกครอง

+

+

arch

=

anarchy

สภาวะที่สับสนวุ่นวาย,
อนาธิปไตย

= architect

tect

ผู้ก่อสร้าง

+

Sa

ศักดิ์สิทธิ์

ผู้นำ�

y

สถาปนิก

m

หัวหน้า

arch

pl
e

an

ปกครอง

y

suffix ทำ�เป็น n.

ลำ�ดับชั้น

= monarch

arch

ปกครอง

+

= hierarchy
พระมหากษัตริย์

al

suffix ทำ�เป็น adj.

=

patriarchal

ซึ่งปกครองโดยผู้นำ�
ครอบครัว

คำ�ศัพท์น่ารู้
anarchy (แอน' เนอรํคี)

n. อนาธิปไตย, สภาวะที่สับสนวุ่นวาย

The group want to keep their protest
peaceful without causing anarchy.

 anarchism n.

อนาธิปไตย

 anarchist n.

ผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตย
 anarchistic adj.

เกี่ยวกับอนาธิปไตย

คนกลุ่มนั้นต้องการให้การประท้วงของพวกเขาดำ�เนินไปอย่าง
สันติโดยไม่ก่อความวุ่นวาย
 architecture n.

n. สถาปนิก, นักออกแบบอาคาร

 architectural adj.

สถาปัตยกรรม

The architect unveiled his new design for
the library. สถาปนิกคนนัน้ เปิดเผยงานออกแบบให้หอ้ ง
สมุดชิ้นใหม่ของเขา

สถาปัตยกรรม
เกี่ยวกับ

pl
e

architect (อารํ' คิเทคทํ)

 hierarchic adj.

(สะกดว่า

m

hierarchy (ไฮ' อะรารํค) n. ลำ�ดับชั้น,

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญตามยศหรือความอาวุโส
Ryan impressed everyone with his quick
rise to the top of the company hierarchy.

เกี่ยวกับลำ�ดับชั้น
ได้)

hierarchical

Sa

ไรอันสร้างความประทับใจให้กับทุกคนด้วยการก้าวขึ้นสู่
ตำ�แหน่งสูงสุดในบริษัทภายในเวลาอันรวดเร็ว

monarch (มอน' นารํค) n. พระมหากษัตริย์

The King of Thailand and the Queen of
England are two of the world’s current
monarchs. พระมหากษัตริย์ของไทยและสมเด็จพระราชินี

ราชาธิปไตย,
การปกครองระบอบกษัตริย์

 monarchy n.

 monarchic adj.

เกี่ยวกับราชาธิปไตย (สะกดว่า
monarchical ได้)

ของอังกฤษเป็นเจ้าผู้ครองประเทศสองพระองค์ในบรรดาเจ้า
ผู้ครองประเทศในระบอบราชาธิปไตยของโลกในปัจจุบัน

patriarchal (เพทรีอารํ' เคิล)

adj. ซึ่งปกครองโดยผู้นำ�ครอบครัว

Many cultures are patriarchal societies.
หลาย ๆ วัฒนธรรมเป็นสังคมอำ�นาจฝ่ายบิดา

ระบบการ
ปกครองแบบพ่อกับลูก
patriarch n. ผู้นำ�ครอบครัว
matriarchy n. ระบบการ
ปกครองที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำ�

 patriarchy n.
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arm
weapon
อาวุธ

arm มีความหมายเกี่ยวข้องกับ “การทหาร, อาวุธ” เช่น arms (อาวุธ), army (กองทัพ)
นอกจากนี้ arm ยังหมายถึง “แขน” และในภาษาละตินจะหมายถึง “บ่า” เช่น sidearm (ปืนพก),
armpit (รักแร้)

+

arm

+

อาวุธ

arm

istice

= armistice

อาวุธ

หยุด

+

or

suffix ทำ�เป็น n.

Sa

อาวุธ

= alarm

pl
e

มุ่งหน้า

arm

m

al

arm

+

dis

+

อาวุธ

กำ�จัด
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สัญญาณเตือนภัย

การสงบศึก

= armor
เสื้อเกราะ

y

= army

arm

= disarm

suffix ทำ�เป็น n.

อาวุธ

กองทัพ

ปลดอาวุธ

คำ�ศัพท์น่ารู้
alarm (อะลารํม') n. สัญญาณเตือนภัย,

ความตื่นกลัว v. เตือนภัย, ตื่นกลัว
The students were in the midst of their
exam when the fire alarm went off.

ตื่นกลัว
adj. ที่น่าตกใจ

 alarmed adj.
 alarming

พวกนักเรียนกำ�ลังอยู่ระหว่างการสอบเมื่อสัญญาณเตือน
ไฟไหม้ดังขึ้น
=

truce n.

การสงบศึกชั่วคราว,

pl
e

armistice (อารํ' มิสติซ)

n. การสงบศึก, การพักรบ

การพักรบ

The signing of an armistice might end
a war, but the disagreement still stands.

m

การเซ็นสัญญาสงบศึกชั่วคราวอาจทำ�ให้สงครามจบสิ้นลงแต่
ความขัดแย้งยังคงอยู่

armor (อารํ' เมอรํ) n. เสื้อเกราะ

 armored adj.

หุ้มเกราะ

In the museum, there were suits of armor
from the fifteenth century. ในพิพิธภัณฑ์มี

Sa

เสื้อเกราะจากศตวรรษที่สิบห้าจัดแสดงไว้หลายชุด

army (อารํ' มี) n. กองทัพ

The soldiers in the army live by a special
code of honor.

 standing army n.

กองทัพประจำ�การ

เหล่าทหารหาญในกองทัพใช้ชีวิตภายใต้กฎแห่งเกียรติยศ

disarm (ดิซซารํม') v. ปลดอาวุธ

U.N. Security Council resolution 1441
required Iraq to disarm completely.

การปลดอาวุธ
ติดอาวุธใหม่

 disarmament n.
 rearm v.

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1441
กำ�หนดให้อิรักปลดอาวุธทั้งหมด
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aster,
astro)
star
ดวงดาว, ดารา

aster, astro มาจากคำ�ว่า astron ในภาษากรีก ซึ่งหมายถึง the stars (ดาวหลายดวง) ส่วน
aster จะหมายถึง a star (ดาวดวงเดียว)

+

astro

+

ดาว

astro

โหราศาสตร์

naut

นักเดินทาง

nomy
ศาสตร์

Sa

ดาว

+

ศาสตร์

m

ดาว

= astrology

logy

pl
e

astro

dis

ออกห่าง

+

= astronaut
นักบินอวกาศ

= astronomy
ดาราศาสตร์

= disaster

aster
ดาว

ความหายนะ

นักโหราศาสตร์โบราณเชื่อว่า หากเกิดความผิดปกติบนท้องฟ้า จะ
เกิดภัยพิบัติบนโลก ด้วยความเชื่อนี้จึงทำ�ให้ disaster หมายถึง
“ความหายนะ”

con

ด้วยกัน

+

stella
ดาว

+

tion

suffix ทำ�เป็น n.

= constellation
กลุ่มดาว, หมู่ดาว

stella เป็นภาษาละติน หมายถึง “ดวงดาว”
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คำ�ศัพท์น่ารู้
astrology (อะสตรอล' ละจี)
n. โหราศาสตร์

Karen used an astrology chart to decide
which day to get married. แคเรนใช้ตาราง

 astrological adj.

ในทางโหราศาสตร์
นักโหราศาสตร์,
โหราจารย์

 astrologer n.

โหราศาสตร์ในการตัดสินใจว่าควรแต่งงานวันไหน

n. นักบินอวกาศ

เกี่ยวกับ
ยานอวกาศและการบินในอวกาศ

 astronautic adj.

pl
e

astronaut (แอส' ตระนอท)

A cutting-edge spacecraft was used to
carry the astronauts to the moon.

ยานอวกาศที่ทันสมัยที่สุดถูกนำ�มาใช้งานเพื่อพานักบินอวกาศ
ไปสู่ดวงจันทร์

m

astronomy (อะสตรอน' นะมี)
n. ดาราศาสตร์

Robert’s brother taught him a thing or two
about astronomy. พี่ชายของรอเบิร์ตสอนเรื่อง

 astronomer n.

นักดาราศาสตร์

 astronomical adj.

เกี่ยวกับดาราศาสตร์

Sa

เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้เขารู้

disaster (ดิแซส' เตอรํ)

n. ความหายนะ, ภัยพิบัติ

 constellate v.

ก่อตัวเป็นกลุ่มก้อน

The natural disaster brought the people in
town together. ภัยธรรมชาตินำ�ชาวเมืองให้มารวมตัวกัน

constellation (คอนสตะเล' ชัน)

n. กลุ่มดาว, หมู่ดาว

 disastrous adj.

ซึ่งก่อให้เกิดหายนะ

Orion is an easy constellation to find in the
winter sky. กลุ่มดาวนายพรานเป็นกลุ่มดาวที่หาง่าย

บนท้องฟ้าในฤดูหนาว
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audi,
audit)
hear, listen
ได้ยิน, ฟัง

รากศัพท์ audi, audit หมายถึง “ได้ยิน, ฟัง” มักใช้เป็น prefix เช่น audio (เสียง)

+

audi

+

ฟัง

ฟัง

ence

suffix ทำ�เป็น n.

= audience
ผู้ฟัง, ผู้ชม

pl
e

audi

o

suffix ในภาษากรีก

=

audio

เกี่ยวกับ เสียงที่ ได้ยิน,
สัญญาณเสียง

m

audio เป็นคำ�ย่อของ audiofrequency

audit

visual

+

or

เห็น

Sa

ฟัง

+

audit
ฟัง

in

ไม่มี
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+

aud (i)
ฟัง

เกี่ยวกับการมองเห็น
และได้ยินเสียง

= auditor

คน

+

= audiovisual
ผู้ตรวจสอบบัญชี

ible

สามารถ

= inaudible
ซึ่งไม่ได้ยิน

คำ�ศัพท์น่ารู้
audience (ออ' เดียนซํ)

n. ผู้ฟัง, ผู้ชม

 captive audience n. phr.

ผู้ชมหรือผู้ฟังที่ต้องมนต์สะกด

When the show came to an end, the audience
clapped their hands.

เมื่อการแสดงจบลง ผู้ชมต่างปรบมือให้
n. สัญญาณเสียง

ซึ่งได้ยินชัดเจน
adj. เกี่ยวกับการได้ยิน

 audible adj.
 auditory

pl
e

audio (ออ' ดีโอ) adj. เกี่ยวกับเสียงที่ ได้ยิน
The audio files can only be listened to on
an MP3 player.

ไฟล์ออดิโอสามารถรับฟังได้โดยเครื่องเล่นเอ็มพี 3 เท่านั้น

audiovisual (ออดีโอวิฌ' ฌวล)

 visual adj.

เกี่ยวกับการมองเห็น

m

adj. เกี่ยวกับการมองเห็นและได้ยินเสียง

Audiovisual presentations keep audiences
entertained and interested. การนำ�เสนอโดยใช้ภาพ
และเสียงทำ�ให้ผู้ชมสนใจและได้รับความบันเทิง

Sa

auditor (ออ' ดิเทอรํ)

n. ผู้ตรวจสอบบัญชี

The tax auditors found that the company’s
financial reports were checked out.
ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรพบว่ารายงานด้านการเงินของ
บริษัทแห่งนั้นได้รับการตรวจสอบแล้ว

inaudible (อินออ' ดะเบิล)
adj. ซึ่งไม่ได้ยิน

These headphones make office noises
inaudible.

 audit v.

ตรวจสอบบัญชี

 auditable adj.

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
การทดสอบการแสดง
ของนักร้องหรือนักแสดง
v. ทดสอบการแสดง

 audition n.

 inaudibility n.

สภาพที่ไม่อาจ

ได้ยินเสียงใดๆ ได้
 inaudibly adv.

อย่างไม่อาจ

ได้ยินเสียงได้
≠ audible adj.

ซึ่งได้ยินชัดเจน

หูฟังพวกนี้ช่วยให้ไม่ได้ยินเสียงรบกวนภายในออฟฟิศ
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