
 

ใบความรู้เร่ือง Prefixes 
prefix แปลเป็นภาษาไทยที่พบเห็นได้ทั่วๆไปคือ "ส่วนเติมหน้า" 
ค าว่า prefix นั้น ตัวมันเองมาจากค าว่า pre- ที่แปลว่า "ก่อน" ก็เลยแปลว่า ค าที่ใช้เติมไปด้านหน้า นั่นเอง 
(ที่โรงเรียน คุณครูมักจะให้เราท า pre-test คือสอบก่อนเรียน กับ post-test คือสอบหลังเรียนนั่นเอง) 

" Prefix means something that can be  

fixed or placed before." 

Prefix มันจะมาใน 2 รูปแบบ 

1.) prefix มันจะโดดใส่ค าอื่นๆที่มีอยู่ แล้วท าให้ความหมายเปลี่ยน 

ประเภทน้ีมักจะแยกค าออกมาได้ครับ เช่น inactive = in + active 

2.) ค าศัพท์ค านั้น มี prefix แฝงอยู่แต่แรกแล้ว ซึ่งมักจะมีความหมายตาม prefix ที่แฝงอยู่เหมือนกันครับ 

แบบท่ีสองนี้จะแยกค าไม่ได้ เช่น submerge  
prefix ต่างๆที่ผมน ามาในตอนนี้ เป็น prefix ที่เราจะเจอได้บ่อยๆ และมีความหมายหลักๆที่ใช้กัน นั่นแปลว่า.. prefix 1 ชนิด อาจมีได้
มากกว่าหน่ึงความหมายครับรู้จัก prefix แล้ว เรามาดูกันว่า ค าศัพท์ที่ม ีprefix ไปแฝงตัวอยู่ข้างหน้า  
จะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง ???  ไปดูตัวอย่างกันครับ 

[Dis-] = Not 
ไม่ว่าจะค าไหนๆ เจอ dis- ใส่เข้าไป ความหมายตรงข้ามทันที ! 

dis + like = dislike (v.) ค านี้พอรวมกันแล้วก็คือ "ไม่ชอบ" นั่นเองครับ 

*(อย่าสับสนค านี้กับค าว่า unlike นะครับ เพราะค าว่า unlike จะแปลว่า ต่างกัน หรือ ไม่เหมือนกัน เพราะ like ค านี้เป็น preposition  

dis + agree = disagree (v.)ไม่เห็นด้วย เชอะ! 
dis + able = disable (v.) แปลว่า ท าให้สูญเสียความสามารถบางอย่าง หรือยกเลิก หยุดท า ค านี้ถ้าท าเป็น adj. จะเขียนว่า 
"disabled" ซึ่งจะหมายถึงผู้พิการครับ (ex. disabled people / the disabled) 

dis + advantage = disadvantage (n.)แปลว่าข้อเสียครับ ตรงข้ามกับ advantage (ข้อดี) 
dis + appear = disappear (v.)หายแว๊บไปแล้ว (ไม่ปรากฏ) 
dis + arm = disarm (v.)ค านี้ไม่ได้แปลว่า ไม่มีแขนนะครับ ฮ่าๆๆ ค าว่า arm นั้นนอกจากแปลว่าแขนแล้ว เมื่อมันอยู่ในรูปพหูพจน์
ตลอดกาลอย่าง arms จะแปลว่า อาวุธ ได้ด้วยครับ ให้นึกถึงค าว่า armory (n.) ซึ่งหมายถึง อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารครับdisarm เลย
แปลได้ว่า ปลดอาวุธ หรือว่า เลิกใช้อาวุธ ครับ 

dis + figure = disfigure (v.)ปกติแล้ว figure (n.) แปลว่า หุ่น รูปร่าง ลักษณะ ประมาณนี้ครับค านี้เมื่อรวมร่างกับ dis- 

แล้วเลยแปลว่า ท าให้ผิดรูปร่างอย่างเช่น คนท่ีประสบอุบัติเหต ุหรือวัตถุที่ได้รับความเสียหาย 
(ex. Because of the last-year accident, his arm has been disfigured.) 

dis + grace = disgrace (n./v.)grace คือ ดูดี สง่างาม เมื่อเจอกับ dis- ความหมายจะไปในเชิงว่า ท าให้เสื่อมเสียจะคล้ายๆ
กับค าว่า dishonor (ท าให้เสื่อมเสียเกียรติยศ = honor),discredit (ท าให้สูญเสียความน่าเชื่อถือ = credit / credibility) ค านี้คน
ไทยใช้บ่อยครับและ disrepute (ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง = repute / reputation) 
 

*NOTE: อย่าลืมว่าในภาษาอังกฤษน้ัน มีค าศัพท์มากมายที่ข้ึนต้นด้วย dis-ซึ่งอาจไม่ได้มีความหมายในเชิงอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างบนนะครับ 
เพราะฉะนั้นต้องสังเกตค าเหล่านี้ดูครับ อย่างค าว่า disco นี่ก็ไม่ต้องไปแยกมันนะครับ  
 

[Ex-] = Former  
อดีตที่แสนหอมหวาน  
 prefix นี้จะมีความพิเศษอย่างนึงตรงที ่เวลาเติมแล้ว จะมีเครื่องหมาย hyphen น้อยๆ ติดมาด้วยเสมอครับ  

ex-husband / ex-wife (n.)เมื่อใส่ ex- ไปแล้ว กลายเป็นอดีตสาม ีหรืออดีตภรรยา ไปเลยครับ 

ex-boyfriend / ex-girlfriend (n.)แฟนเก่า.. อั๊ยย่ะ 

ex-president / ex-prime minister / ex-governor (n.)อดีตประธานาธิปด ีอดีตนายกรัฐมนตร ีและ อดีต
ผู้ว่าฯ ตามล าดับ ^^  



 

prefix ตัวนี้มันร้ายครับ มันผันตัวเองไปเป็น noun (ex) เมื่อไหร่ไม่รู้แต่จะแปลว่า อดีตคนรัก (ที่เคยแต่งงานแล้ว) หรือแฟนเก่าได้ทันที! ใช้
แบบไม่เป็นทางการเท่าไหร(่ex. Last year at Paris, I saw my ex. - -'')  
 

[Extra-] เอามาเพ่ิมอีก !!! 
ปกติเรามักจะนึกถึงค าว่า extra เป็นอะไรที่พิเศษ คล้ายๆกับ special แต่ความหมายของ extra- นั้น จริงๆแล้วแปลว่า เพ่ิมเติม, 
เหนือกว่า ครับ 

extra +  ordinary = extraordinary (adj.)ordinary นั้นหมายถึง อะไรที่เป็นต้นต ารับ ต้นก าเนิด เป็นปกติ ธรรมดาๆ 
ครับพอใส่ extra- ไปป๊าป แปลว่า ไม่ธรรมดา โดดเด่น เหมือนกับค าว่า exceptional, remarkable (adj.) เลยล่ะครับ 

ค านี้เป็นค านึงในภาษาอังกฤษท่ีผมชอบเป็นการส่วนตัวมากๆ นอกจากรูปร่างหน้าตาของมันแล้ว เวลาออกเสียงเราจะอ่านว่า "อิกซ์-ตร๊อ-ดิ-แน-
หร"ิ ไม่ได้ออกว่า เอ็กซ์ตร้า..  
extra + terrestrial = extraterrestrial (adj.)ค าว่า terrestrial เฉยๆ จะหมายถึง อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
โลกของเราครับพอใส ่extra- ไปเลยกลายเป็น เกี่ยวข้องกับนอกโลก หรือ "ต่างดาว" ครับ (ไม่เช่ือลองไปฟังเพลง E.T. ของ Katy Perry ดู
ครับ มีค านี้อยู)่ 
extra + curricular = extracurricular (adj.)ค าว่า curricular มาจาก curriculum ที่แปลว่าหลักสูตรครับใคร
ไม่คุ้นหรือมองว่าค านี้หน้าตามันแปลกๆ ก็เพราะว่ามันมาจากภาษาละตินครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Entry ตอน ณ บัด noun ได้ครับ--

> http://first-english.exteen.com/20110509/nounextracurricular เลยแปลว่า นอกหลักสูตร หรือเสริมหลักสูตร ครับ 

รวมฮิตปฏิเสธ [in-, im-, il-, ir-] 
Prefix เหล่านี้ เราน่าจะเคยผ่านตามาบ้างครับซ่ึงพอใส่ไปปุ๊ป จะท าหน้าที่คล้ายๆ prefix  dis- ข้างบน 

นั่นคือท าให้ความหมายเปลี่ยนเป็น "ตรงข้าม" ไปเลย 
[in-] 

in + accessible = inaccessible (adj.)access (v.) คือ "เข้าถึง" ครับ accessible (adj.) เป็นรูปค าคุณศัพท์ของเจ้า
ตัวนี้เจอพี ่in- มาอยู่ข้างหน้า เลยแปลว่า "เข้าไม่ถึง" หรือ "ไม่สามารถเข้าถึงได้"    
in + accurate = inaccurate (adj.)ค านี้แปลว่า "ไม่ถูกต้อง" (มาจาก accuracy (n.) ความถูกต้อง แม่นย า) มีเพื่อนสนิท
คือค าว่า incorrect (adj.) แปลว่า ไม่ถูกต้องเช่นกัน  

in + effective = ineffective (adj.)สมุน: "หัวหน้าครับ พวกเราไม่สามารถจับตัวมันมาได้ครับ" 
หัวหน้า: " เฮ๊อะ พวกแกมันไร้น้ ายา ineffective สิ้นดี!" ใช่แล้วครับ effective (adj.) แปลว่า มีประสิทธิภาพ  
ใส่ in- เข้าไปก็ไร้น้ ายาทันท ีไม่มีประสิทธิภาพ 

in + complete = incomplete (adj.)อะไรที่มันยังไม่เสร็จสิ้น ไม่สมบูรณ ์ก็ใช้ค านี้แหละครับ ^^ 

individual (adj./n.)ค านี้มองไปถึงรากศัพท์ของมันครับ เกิดจาก prefix in- รวมกับค าที่ท าหน้าท่ีเป็น base (ในที่น้ีคือ 
dividual) มาจากรากเดิมคือ divide ที่แปลว่า "แบ่ง"เลยแปลว่าออกมาได้ว่า อะไรที่เป็นปัจเจกบุคคล คนเดียว ไม่แบ่ง   
  

[im-]  

im + balance = imbalance (n.)ค านี้ได้เดาได้ง่ายๆเลยครับ balance ก็คือ สมดุล เท่าเทียมกัน 

(บา-ล๊าน ตามภาษาบ้านเรานั่นเอง)ในภาษาอังกฤษออกเสียง (แบ-เลิ่นซ์) imbalance ก็คือ อะไรที่ไม่สมดุล ไม่พอดีกัน 

im + maturity = immaturity (n.)ค านี้ถ้าเป็น adj. จะเขียนว่า immature ครับ มาจาก mature / maturity(หม่ะ-
เชอร์ / หม่ะ-เชอ-หริ-ถิ) แปลว่า มีความเป็นผู้ใหญ ่มีเหตุผล มีวุฒิภาวะใส ่im- เข้าไปก็เหมือนท าตัวเป็นเด็กๆครับ "ขาดวุฒิภาวะ" 
im + possible = impossible (adj.)โอ้วว ค านี้ยอดฮิตเลยนะเนี่ย possible = เป็นไปได ้impossible ก็ เป็นไปไม่ได ้ 
im + mobilize = immobilize (v.)ดูที่ค าว่า mobile ก่อนครับ มันแปลว่าอะไรที่เคลื่อนที่ได ้(อย่าง mobile phone นั่นไง)
mobilize (v.) คือเคลื่อนที ่เคลื่อนพล(ในทางทหาร) หรือ มีการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างใส ่im- เข้า ทุกอย่างก็หยุดเลยครับ แน่น่ิง ไม่ขยับไป 

im + polite = impolite (adj.)polite คือ สุภาพ อ่อนน้อมครับ พอเป็น impolite ปุ๊ป  เดี๋ยวโบกกก   
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[il-]  
 

il + legal = illegal (adj.)legal (adj.) คืออะไรที่ถูกต้องตามที่กฏหมายว่าไว้เพราะฉะนั้น ถ้าอะไรที่ illegal คือผิดกฎหมาย  

il + literate = illiterate (adj.)ยาย: ไอ้หนู โตป่านนี้แล้ว ท าไมยังอ่านไม่ออก เขียนหนังสือก็ไม่ได ้ 
ยาย: So illiterate... (งอน แล้วเดินไปต าหมากหลังบ้าน อย่างไม่แคร์สื่อ)  
literate (adj.) มาจาก literacy (n.) ครับ หลายๆครั้งจะมีการท าสถิติส ารวจ literacy rate ตามประเทศต่างๆ ซึ่งก็คือ อัตราการอ่าน
ออกเขียนได้ของประชากรในประเทศน้ันๆ พอใส่ il- เข้าไปก็เลยแปลว่า อ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้ซะเลย 

 

[ir-]  

 

ir + regular = irregular (adj.)regular แปลว่า ปกติ สม่ าเสมอ ครับ พอใส่ prfix ตัวนี้เข้าไปก็เลยแปลว่า ผิดปกต ิถ้าใคร
จ า Verb ในภาษาอังกฤษได้ว่า verb จะสามารถแบ่งเป็น กลุ่มปกต ิ(เพราะเติม -ed) กับกลุ่มไม่ปกต ิ(เพราะเปลี่ยนรูป) 
1. regular verbs: walk walked walked / study studied studied 

2. irregular verbs: go went gone / drink drank drunk  

ir + rensponsible = irresponsible (adj.)responsible เฉยๆ แปลว่า รับผิดชอบครับ irresponsible ก็คือ ขาด
ความรับผิดชอบ ir + relevant = irrelevant (adj.) ถ้าใครรู้จักค าว่า relate (v.) ก็น่าจะเดาค านี้ได้นะครับ relate 

แปลว่าเกี่ยวข้องค าว่า relative (n.) แปลว่า ญาติๆของเรา (คนท่ีเกี่ยวของกับเรา) relevant (adj.) ก็แปลว่า เกี่ยวข้อง  
งานนี ้irrelevant ไม่เกี่ยว 

[sub-] อยู่ข้างล่างโน๊นนน 

submarine (n.)ค านี้มาจาก marine (adj.) แปลว่า เกี่ยวกับทะเล submarine ก็เลยเป็น เรือด าน้ าครับ  
subway (n.)way คือ เส้นทาง ทางเดิน  subway ก็ลงไปอยู่ใต้ทางเดิน --> รถไฟใต้ดิน นั่นเอง (ในอังกฤษจะเรียกรถไฟใต้ดินว่า The 

underground ครับ)  
sub-standard (adj.) ต่ ากว่ามาตรฐาน ไม่ผ่าน  

subtitles (n.)title คือหัวข้อเรื่อง ใส่ sub- เข้าไปก็เลยกลายเป็น ค าบรรยายที่อยู่ด้านล่าง 
submerge (v.)ค านี้ไม่ต้องแยกอีกเช่นกัน มันมาด้วยกันครับแต่ม ีprefix sub- แฝงอยู่ เลยให้ความหมายไปในเชิง under, below 

ครับค านี้เลยแปลว่า จมน้ า อยู่ใต้น้ า  

[re-] อีกท ี 

re + view = review (n./v.)view = มุมมอง review ก็ประมาณ มองดูอีกครั้ง แปลว่า ทบทวน หรือ ตรวจสอบ บางอย่าง ครับ  

re + assure = reassure (v.)ค าว่า assure (v.) เอง มาจาก sure ครับ แปลว่า ท าให้มั่นใจ 

นี่ถ้ายังไม่มั่นใจอีก สงสัยต้อง reassure ซ้ าอีกครั้ง  
re + birth = rebirth (n.)อืมม.. ค านี้ไม่ได้แปลว่า เกิดใหม ่มันจะแปลว่า อะไรที่เปลี่ยนใหม ่ท าใหม่ ดีขึ้น ราวกับได้เกิดใหม ่ 

re + chargeable = rechargeable (adj.)มาจาก charge ที่แปลว่า ชาร์จ (แบต) นั่นแหละครับ 

charge + able เป็น suffix (ซึ่งผมจะพูดถึงในตอนหน้าครับ) กลายเป็น adj. แปลได้ว่า สามารถน าไปชาร์จได ้

พอใส่ prefix re- เข้าไป คือชาร์จได้เรื่อยๆ(ex. Do you have any rechargeable battery?)  

re + define = redefine (v.)define คือ ให้ความหมาย ให้ค านิยามครับ มาจาก definition (n.) 

เพราะฉะนั้น การ redefine บางอย่าง คือการให้ค าจ ากัดความใหม่อาจจะใช้กับอะไรที่มันเดิมๆ น่าเบื่อๆ แล้วเราเอามาท าใหม่ให้ดูน่าสนใจขึ้น 

 re + produce = reproduce (v.)produce แน่นอนครับ แปลว่า ผลิต reproduce ก็เลยมีความหมายไปในเชิงที่ว่าท าซ้ า 
ท าส าเนาเพิ่มขึ้น  

 

 

 



 

[inter-] ระหว่างเธอกับฉัน  
inter + national = international (adj.) ค านี้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับ  
national มาจาก nation (n.) แปลว่า ชาติ ใช่ไหมครับ international ก็คือ ระหว่างประเทศ / นานาชาต ิ
 (เพราะฉะนั้น international school, program, หรืออะไรก็ตามก็หมายถึงต้องมีประเทศอ่ืนๆมาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งก็จะใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารครับ)  
inter + active = interactive (adj.)อะไรก็ตามที ่active ก็คือ ตื่นตัว ทีน้ี คนเดียวไม่พอสิครับ มันต้องแบ่งๆกัน
interactive ก็เลยหมายถึง มีการสื่อสารกันสองทางอย่างเช่นโปรแกรมบางอย่าง ที่เราสามารถป้อนค าสั่งต่างๆเข้าไป และตอบสนองกับ
โปรแกรมนั้นได้ครับ 

interview (n./v.)เราใช้กันบ่อยมากๆครับ ค านี้มี prefix inter- แฝงตัวอยู่การสัมภาษณ์ก็คือ การพูดคุย"ระหว่าง"คนสองคน (ขึ้น
ไป)  
intermediate (n./adj.) การแบ่งผู้เรียนออกเป็นระดับต่างๆ ก็มักจะใช้ค านี้ครับintermediate คือคนที่อยู่ระดับกลางๆ  คืออยู่ 
ระหว่าง beginner กับ advanced นั่นเอง 

[pre-] มาก่อน ได้ก่อน 

  pre + caution = precaution (n.)ใครเคยเจอป้าย แล้วเขียนว่า caution หรือ warning มั้ยครับ 

ทั้งสองค าหมายถึง การระมัดระวัง ค าเตือน (ถึงอันตรายต่างๆ)precaution ก็คือ การป้องกันไว้ก่อน (ดีกว่ามาแก้ภายหลัง) win เลยค านี ้
predecessor (n.)ค านี้มี prefix pre- แอบอยู่ ให้ความหมายว่า ผู้ที่มาก่อน หรือมีอยู่ก่อนแล้ว คู่แฝดของมันคือ 
*forerunner ครับ ความหมายเหมือนกันเลย *prefix [fore-] ก็ให้ความหมายว่า "ก่อน" เหมือนกันอย่าง foretell --> fore + 

tell หรือ foresee --> fore + see แปลว่า ท านาย (เห็นก่อน บอกก่อน ฮ่าๆ แต่ถูกหรือเปล่านี ่อันนี ้ตัวใครตัวมัน) 
pre + determiner = predeterminer (n.)เข้าเรื่องไวยากรณ์นิดนึง ในภาษาอังกฤษ เราจะมี determiner(s) ค า
น าหน้านามต่างๆอย่างเช่น articles: a, an, the นี่ก็ใช่ครับ หรือ demonstratives: this, that, these, thoseนี่ก็ด้วย 
เพราะฉะนั้น predeterminer คือค าท่ีมันมาแรงมากมันมา"ก่อน" ค าน าหน้านามอีก ตัวอย่าง ค าว่า "all" ค านี ้
predict (v.) / predictable (adj.) / prediction (n.)ค านี้รากเดิมคือค าว่า dict แปลว่าพูดครับ ปัจจุบันมีค า
ว่า dictate (v.) = เขียนตามที่พูดdictation (n.) = การเขียนตามค าบอก predict  บอกก่อนล่วงหน้า เลยแปลได้ว่า = ท านายทาย
ทัก นั่นเองครับ(ญาติๆของค านี้ผมก็ยกตัวอย่างไปข้างบนแล้ว คือ foretell กับ foresee นะจ๊ะ) ^^ 

pre + historic = prehistoric (adj.)pre + history = prehistory (n.)สองค านี้ต่างกันนิดเดียวครับ ค า
แรก prehistoric จะใช้ขยายสิ่งของ/คนหรืออะไรก็ตามที่เกิด "ก่อน" ประวัติศาสตร์ครับส่วน prehistory คือช่วงเวลาก่อนจะมี
ประวัติศาสตร์เกิดขึ้น(ex. During prehistory, this prehistoric temple was partially destroyed. 
ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัดที่สร้างก่อนยุคประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ถูกท าลายไปบางส่วน) 
 [un-] ปฏิเสธตัวแม่!! 
เจ้า prefix ตัวนี้ อย่างท่ีเราๆเคยเห็นครับ อยู่ตรงไหนก็ "ไม่" หรือให้ความหมาย 

ตรงข้ามทันที มีหลายค ามากๆครับ ที่ un- ชอบไปสิง เอ้ย.. อาศัยอยู่ด้วย  
un + acceptable = unacceptable (adj.)เริ่มจาก accept ก่อนครับ เป็นค ากริยา แปลว่า "ยอมรับ" หรือ "ตกลง" 
acceptable = ยอมรับได ้ เพราะฉะนั้น unacceptable = หนูรับมิได ้ 

un + familiar = unfamiliar (adj.)familiar คือ เรารู้สึกคุ้นเคยกับบางอย่าง unfamiliar ก็เลยแปลได้ว่า ไม่คุ๊นน ไม่คุ้น 

(ex. I think I'm lost; this place is unfamiliar. ตรูว่าตรูหลงทางแน่ๆ ท่ีนี่ท่ีไหนฟระ ไม่คุ้นเลย)  
un + employment = unemployment (n.)เราน่าจะคุ้นเคยกับค าว่า employer / employee ที่แปลว่า นายจ้าง/ลูกจ้าง 
นะครับemployment คือการจ้างงาน  unemployment ก็คือ ไม่มีการจ้างงาน = ว่างงาน นั่นเอง 
un + equal = unequal (adj.) equal มาจากค าว่า equality (n.) คือความเท่าเทียมกันครับ  

unequal มีความหมายว่า ล าเอียง ไม่เท่าเทียม ค านี้มีเพื่อนอยู่ค านึงครับ คือค าว่า unfair มาจาก un + fair แปลว่า ไม่ยุติธรรม  

 un + forgivable = unforgivable (adj.)จอมโจร: ใต้เท้า ให้อภัยข้าด้วยเถิด ข้ามิได้ตั้งใจท่านเปา: ความผิดเจ้าร้ายแรงยิ่ง
นัก ข้ามิอาจให้อภัย unforgivable!!! เครื่องประหารหัวสุนัข!จอมโจร: กรี๊ดดดดดดด 

forgive (v.) ให้อภัย / forgivable (adj.) ให้อภัยได้ถ้าไปท าอะไรผิดร้ายแรง ก็อาจจะ unforgivable ได้นะครับ  
 

 



un +  identified = unidentified (adj.) 

แกเป็นใครกัน ??? 

 identified คือสามารถระบุได ้(ว่าคือใคร ตัวอะไร ฮ่าๆ)ทุกคนคงรู้จัก UFO นะครับ ค านี้ย่อมาจาก Unidentified Flying Object  

(แปลตรงๆได้ว่า วัตถุลึกลับบินได ้หรือวัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุได้(ว่าพ่ีแกคืออะไรกันแน่) ก็ยังคงเป็นความลับกันต่อไป  

ในอนาคต คาดว่าถ้ามนุษย ์ท าความรู้จัก UFO เป็นอย่างดีแล้ว (อาจจะรวมถึงคนขับด้วย!)UFO ที่เราคุ้นเคย อาจเป็น IFO ได้นะครับ 
Identified Flying Object  
 

[mis-] อย่ามาเข้าใจ"ผิด"แถวนี้   
 

mistake (n./v.) ค านี้เราเห็นกันบ่อยๆครับ แปลว่า ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือเข้าใจผิด(v.) ก็ได้เช่นกัน เราจะไม่แบ่งเป็น mis + 

take นะครับ เพราะค านี้ความหมายอยู่ในตัวของมันเองอยุ่แล้ว  
mis + behave = misbehave (v.)behave มาจาก behavior (n.) คือพฤติกรรมครับmisbehave ก็จะแปลได้(แบบ
น่ารักๆหน่อย)ว่า เกเร ซน หรือ "ประพฤติไม่เหมาะสม" ครับ 

mis + calculate = miscalculate (v.) ค านวณผิด 

calculator ที่แปลว่าเครื่องคิดเลข มาจาก calculate นี่แหละครับ miscalculate ก็คือ ค านวณผิดพลาด อาจเป็นได้ทั้งทางตัวเลข 

หรือการประเมินสถานการณ์อะไรบางอย่างท่ีผิดพลาดไป 

mis + lead = mislead (v.)leader นั้นคือ ผู้น า ใช่มั้ยครับ (เราจะรู้จักค าว่า Cheer leader กันเป็นอย่างดี) 
ถ้าน าไปในทางที่ถูกก็แล้วไปครับ แต่ถ้าพาไปในทางที่ผิด หลอกลวง นี่ก ็mislead ชัดๆ 

mis + understand = misunderstand (v.)ค านี้ก็ง่ายๆเลยครับ "เข้าใจผิด" รูป noun ของค านี้คือ 
misunderstandingแต่ใครอยากใช้แบบ adjective ก็เขียนว่า misunderstood ครับ  

mis + place = misplace (v.)ค าว่า place มีสองความหมายครับ อย่างแรกคือ สถานท่ี (n.) และแปลว่า วาง (v.) ก็ได้เช่นกัน 

misplace เลยแปลได้ว่า วางผิดที่ผิดทาง ท าหาย เหมือนกับคู่หูอีกค านึงก็คือ mislay (v.)(มาจาก mis + lay ที่แปลว่า "วาง" เหมือนกันเลย) 
(ex. The airline misplaces my luggage. สายการบินท ากระเป๋าเดินทางอั๊วหายซะและ)  
 
จริงๆ prefix(es) ในภาษาอังกฤษมีเยอะ มาก แต่ที่ผมน ามาเล่าให้ฟังในตอนนี ้น่าจะพอเป็นแนวทางให้เราสามารถน าไปต่อยอด 

การหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ในอนาคตนะครับ ตอนหน้าเตรียมตัวพบกับ  คู่หูของเจ้า prefix กันครับ  
 
 


