
 
 

 
 
1. คําจํากัดความ 
 คํากริยาวิเศษณ คือคําหรือวลีท่ีขยายคํากริยา คําคุณศัพท คํากริยาวิเศษณดวยกัน 
หรือขยายประโยค และเปนคําท่ีใชแสดงเวลา สถานที่ วิธีการ ลําดับความมากนอยหรือ
ความถี่ ตัวอยางเชน 
  The students have to travel daily to their lectures. 

Some people work hard. 
Mary often plays the guitar. 
Children look very happy. 
Most people work very hard. 
 

2. ลักษณะของคํากริยาวิเศษณ 
คํากริยาวิเศษณสวนใหญมีลักษณะท่ีเห็นไดชัด และมักจะมาจากคําคุณศัพท หรือ

บางคร้ังมีรูปเหมือนกับคําคุณศัพท 
2.1 คํากริยาวิเศษณสวนใหญมาจากคําคุณศัพท โดยการเติม -ly ดังตัวอยางใน 

ตารางตอไปน้ี 

บทที่ 5 
คํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 
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Verb Noun Adjective Adverb 
beautify beauty beautiful beautifully 
comfort comfort comfortable comfortably 
compare comparison, 

comparative 
comparable, 
comparative 

comparably, 
comparatively  

differ  difference  different differently 
endanger danger dangerous dangerously 
 
2.2 คํากริยาวิเศษณบางคํามีรูปเหมือนคําคุณศัพท ดังตัวอยางในตารางตอไปน้ี  

ดังน้ัน ในการใชจึงตองสังเกตตําแหนงในประโยค 
 

Noun Adjective Adverb 
hour hourly hourly 
day daily daily 
back backward backward(s) 
clock clockwise clockwise 

 
3 ตําแหนงและการใชคํากริยาวิเศษณ 

เชนเดียวกับคําคุณศัพท คํากริยาวิเศษณสวนใหญอยูหนาคําหรือขอความที่มัน
ขยาย ใชบอกวิธีการ (how) สถานท่ี (where) เวลา (when) และความถี่ (how often) 
บางคร้ังเปนสํานวนเมื่อใชคูกับคําอื่น ๆ เชน คํากริยา หรือคํากริยาวิเศษณดวยกัน  

3.1 คํากริยาวิเศษณอยูหนาคําท่ีมันขยาย  ตัวอยางเชน 
  Experts are highly trained.  (ขยายคํากริยา ‘trained’) 
  Experts are very skillful.  (ขยายคําคุณศัพท ‘skillful’)  
  Robots work fully automatically. (ขยายคํากริยาวิเศษณ ‘automatically’) 
  Certainly, we should believe the experts.  (ขยายท้ังประโยค) 
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3.2 คํากริยาวิเศษณท่ีใชแสดงเวลา สถานที่ และวิธีการ มักจะอยูทายประโยค  
สวนท่ีแสดงลําดับความมากนอยหรือความถี่ มักจะอยูหนาคํากริยาหรือหนาประโยค ใน
หน่ึงประโยคสามารถมีคํากริยาวิเศษณไดมากกวาหน่ึงคํา  ตัวอยางเชน 
  He will work on his assignment tomorrow.  (บอกเวลา) 
  When the weather is nice, students play outdoors.  (บอกสถานที่) 
  A lot of things are made by hand.  (บอกวิธีการ) 
  Students regularly read a good story.  (บอกความถี่) 
  The children usually play quietly outside.  (บอกความถี่ วิธีการ และ
สถานที่) 

3.3 คํากริยาวิเศษณท่ีมักจะอยูหนาคํากริยาแท ไดแก almost, already, always, 
ever, generally, hardly, just, nearly, never, often, only, quite, scarcely, sometimes, 
usually  ตัวอยางเชน 
  We always study hard. 
  I don’t quite understand some people. 
  I have just come back from Chiang Mai. 
  He is usually late. 
  She has never been to the South. 

3.4 คํากริยาวิเศษณบางคํามีลักษณะเปน Particles เรียกวา Adverb Particles  
หรือ Adverbial Particles ใชคูกับคํากริยา เชน above, about, across, ahead, back, 
before, behind, below, by, down, near, off, on, out, through, under, up  คําเหลาน้ี
สามารถเปนคําบุพบทไดดวย  ดังตัวอยางตอไปน้ี 

คําบุพบท  He came down the stairs.   
คํากริยาวิเศษณ You may sit down.   
คําบุพบท  He is not in his office.   
คํากริยาวิเศษณ You may come in.   
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3.4.1 Adverb Particles ใชคูกับกริยา เรียกกริยาน้ัน ๆ วา Phrasal 
Verbs บางคร้ังทําใหความหมายเปลี่ยนไป  เชน call on, call off, put on, put off, switch 
on, switch off  ตัวอยางเชน 
  The meeting was called off until further notice. 
  Always switch off the light when you leave the room. 

3.4.2 Adverb Particles  ใชกับกริยา Verb to be  ตัวอยางเชน 
I’m glad that you’re back. 
Time is up. 

3.5 คํากริยาวิเศษณบางคําใชเปนสํานวน หรือเปนภาษาพูด  ตัวอยางเชน 
dead  อยางส้ินเชิง, อยางมาก หรืออยางแมนยํา 
 My car stopped dead on a highway the other day. 
pretty คอนขาง, เกือบ 
 He did pretty well on the assignment. 
sharp ตรง, ตรงเวลา 
 The play starts at eight o’clock sharp. Please be on time. 

 
4 การเปรียบเทียบ 

ในการเปรียบเทียบ สามารถใชคํากริยาวิเศษณได เพ่ือบอกความเทากันหรือไม
เทากัน สวนใหญสังเกตไดจากคําท่ีอยูขางหนาท่ีแสดงความเทากันหรือไมเทากัน หรือการ
เติม Suffix เชนเดียวกับคําคุณศํพท 

4.1 การแสดงความไมเทากัน ใชการเปรียบเทียบขั้นกวา (Comparative) และข้ัน
สุด (Superlative) โดยมีความหมายและวิธีการเหมือนกับคําคุณศัพท (ดูตัวอยางในตาราง
ขางลาง)  ตัวอยางเชน 
  Some athletes can run faster than others. 
  Which bag costs (the) least? The black one. 
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ข้ันปกติ (Positive) ข้ันกวา 
(Comparative) 

ข้ันสุด (Superlative) 

 fast  faster   fastest 
 softly  more softly   most softly 
 often  more often   most often 
 well  better  best 
 badly  worse  worst 
 much  more  most 
 little  less  least 
 far farther, further farthest, furthest 

 
4.2 การแสดงความเทากัน เหมือนกัน ฯลฯ ใช as . . . as  หากไมเทากันหรือ 

ไมเหมือนกัน ฯลฯ ใช not so/as . . . as  เชนเดียวกับคําคุณศัพท ตัวอยางเชน 
  My students work as hard as all other students. 

4.3 การใช Double Comparatives ในบางคร้ังมีการใชข้ันกวาซอนกันเพื่อแสดง 
การเปลี่ยนแปลงไดเชนเดียวกับคําคุณศัพท  ตัวอยางเชน 

Some students are working harder and harder. 
4.4 การใช the . . . the . . . เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงดวยกันหรือมีความ-

สัมพันธกันอยางเปนระบบเชนเดียวกับคําคุณศัพท  ตัวอยางเชน 
The more we study, the more we learn. 
 
 

Exercises 
A. Circle the correct word. 
1. Jack walked (slow/slowly) into the office. 
2. Don’t worry about this exam. You’ll pass it (easy/easily). 
3. I broke the grandfather clock. My father was really (angry/angrily). 
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4. Was Martha (bad/badly) hurt? 
5. These fresh flowers smell (sweet/sweetly). 
6. Milk is (good/well) for your teeth and bones. 
7. They won’t go to that province because it is (dangerous/dangerously) for the girls. 

 
B. Underline the “adjective” and the “adverb” in each sentence. 
1. Martha sings songs beautifully. She sings beautiful songs. 
2. William has good pronunciation. He can pronounce these words well. 
3. Mrs. Brown speaks fast. I don’t understand fast lectures. 
4. Those exercises were hard for the children. They worked hard. 
5. Careful taxi-drivers drive their cars carefully. 
6. Finally, Jim told the truth. He hates final examination. 
7. Sue really enjoys stories. She enjoys real stories. 
8. Tom is an awkward boy. He is very awkward. 
 
C. Many adverbs end in -ly. Can you think of others? Add at least 3 more. 
1. hungrily  ……………………………………………………………………… 
2. rapidly  ……………………………………………………………………… 
3. interestingly  ……………………………………………………………………… 
4. seriously  ……………………………………………………………………… 
5. beautifully  ……………………………………………………………………… 
6. proudly  ……………………………………………………………………… 
7. comfortably  ……………………………………………………………………… 
8. excitedly  ……………………………………………………………………… 
 
D. Some adverbs do not end in -ly. Here are a few examples. Add at least 3 more. 
1. fast   ……………………………………………………………………… 
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2. soon  ……………………………………………………………………… 
3. well  ……………………………………………………………………… 
4. right  ……………………………………………………………………… 
 
E. Write five sentences using some of the adverbs in the list above. 
1. …………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………… 
5. …………………………………………………………………………………………… 
 
F. Fill in the opposite for each pair of words below. 
1. sooner l………………….. (at another time) 
2. bitterly s………………….. (kindly, gently) 
3. quietly n………………….. (with greater sound) 
4. carefully r………………….. (wildly, with no concern) 
 
G. Fill in the missing words for the blanks below. 

 POSITIVE  COMPARATIVE  SUPERLATIVE 
1.  fast …………………..  ………………….. 
2.  ………………….. more carefully  ………………….. 
3.  well …………………..  ………………….. 
4.   ………………….. harder  ………………….. 
5.  ………………….. …………………..  most often 
6.  ………………….. worse  ………………….. 
7.  early …………………..  ………………….. 
8.  ………………….. …………………..  least swiftly 
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H. Place in regular positions the modifiers listed in parentheses. 
1. This book is interesting.  (very) 
 …………………………………………………………………………………………… 
2. We go to the library.  (regularly) 
 …………………………………………………………………………………………… 
3. He comes to school.  (early) 
 ………………………………………………………………………………………… 
4. She hasn’t been to Chiang Mai.  (before) 
 …………………………………………………………………………………………… 
5. They sit outside.  (in the afternoon) 
 ………………………………………………………………………………………… 
6. The President will announce the result of the discussion.  (soon) 

…………………………………………………………………………………………… 
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