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n.
v.
adj.
adv.
conj.
prep.
pron.
int.
IDM
sb.
sth.
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Verbs
Adjectives
Adverbs
Conjunctions
Prepositions
Pronouns
Interjections
Idioms
somebody
something

คำนาม
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คำสรรพนาม
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บางคน
บางสิ่ง

1

Word Forms

รูปแบบของคำในประโยค (Word Forms) คือ คำที่มีความหมายเดียวกัน
แต่ทำหน้าที่แตกต่างกันในประโยค
ตัวอย่างเช่น We conclude that the policy is a failure.
		
The purpose of a conclusion is to summarize the
main points of the report.
		
Do not touch anything in the house! It is conclusive
evidence.
		
The meeting ended conclusively.
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้วา่ คำว่า conclude, conclusion, conclusive
และ conclusively ล้วนมีความหมายเหมือนกัน เพราะมาจากรากคำเดียวกัน
แต่จะมีรูปที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นตัวกำหนดหน้าที่ที่แตกต่างกันในประโยคโดย
conclude เป็นคำกริยา (Verbs) ในประโยค แปลว่า “สรุป”
conclusion เป็นคำนาม (Nouns) ในประโยค แปลว่า “ข้อสรุป”
conclusive เป็นคำคุณศัพท์ (Adjectives) แปลว่า “ที่เป็นข้อสรุป”
conclusively เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverbs) แปลว่า “อย่างมีข้อสรุป”
ดังนั้น ถ้าเราทราบรากศัพท์ของคำใดคำหนึ่ง เราก็จะสามารถคาดเดา
ความหมายของคำศัพท์ในรูปอื่นๆ ที่มาจากรากคำเดียวกันได้

8

Vocabulary Builder

ตารางแสดงคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆ (Word Forms)

a

Verb

Noun

Adjective

accord

accord
accordance

abstain

abstinent

affect

abstainer
abstinence
abstention
acceptance
acceptability
acquaintance
acquaintanceship
affection

affirm

affirmation

affirmative

afford

affordability

affordable

agonise

agony

accept
acquaint

Meaning

accordingly

มีความเห็น
สอดคล้อง
งด, ละเว้น

accepted
acceptable
acquainted

acceptably

affectionate

affection- มีผลกระทบ,
ately
กระทบจิตใจ
affirmatively ยืafford
นยัน, รับรอง

agonising
agonised
ambivalence ambivalent
amicable
anonymity

Adverb

anonymous

ยอมรับ
ทำให้คุ้นเคย

หามาได้, ให้
agonisingly

เจ็บปวด,
ทรมาน
ambivalently ลังเล,
ครึ่งๆ กลางๆ
amicably
เป็นมิตร
anonymously ไม่มลี กั ษณะ
เฉพาะ, นิรนาม

Word

Type

Meaning

anyway

adv. นอกจากนั้น

apathetic

adj. เฉื่อยชา, ไม่สนใจ

apathy
apparent
appeal

Synonyms
besides

dispirited, lifeless,
indifferent, disinterested
n. การขาดความสนใจ disinterest, indifference,
unconcern
adj. ชัดเจน
obvious

appear

n. การวิงวอน,
การอุทธรณ์
v. ดูเหมือนจะ

entreaty, petition, plea,
request, attraction
seem

appease

v. ทำให้สงบ

pacify, soothe, ease

applicable

adj. ที่สามารถนำไปปรับ relevant
ใช้ได้, เหมาะสม
v. มอบหมาย
assign, nominate, choose,
designate
adj. พอประเมินค่าได้
considerable

appoint
appreciable
aptitude
arbitrary

n. ความถนัด,
ความเหมาะสม
adj. ตามอำเภอใจ

archaic

adj. โบราณ

disposition, flair, knack
capricious, absolute,
dictatorial
antique, ancient, obsolete

Synonyms

25

Word
hand sth. out
handicap

Type

Meaning

Synonyms

Synonyms

45

distribute
disability, disadvantage

happily

v. แจกจ่าย
n. อุปสรรค, ความพิการ
ข้อเสียเปรียบ
adj. หล่อ
n. สถานทีท่ ไี่ ปเป็น
ประจำ
adv. อย่างมีความสุข

hard

adj. ยาก, ลำบาก

tough

harmless

adj. ไม่เป็นอันตราย

innocuous, inoffensive

harsh

adj. กระด้าง, หยาบ

hard, coarse

hashish

n. กัญชา

cannabis

hasty

adj. รีบเร่ง

abrupt, hurried

hawk

v. เร่ขายสินค้า

peddle

hazard

n. อันตราย

endanger, danger, peril, risk

hearsay

n. คำบอกเล่า

rumour

hectic

adj. วุ่นวาย

frantic, frenzied

hermetic

adj. ที่เป็นสุญญากาศ

airtight

hesitant

adj. ลังเลใจ

reluctant, unwilling

highbrow

n. ผู้มีการศึกษาสูง

intellectual

handsome
hang-out

good-looking
haunt
fortunately

