
 

 

คําบุพบท (PREPOSITIONS) 

บทที่ 6  
 
 
 

1. คําจํากัดความ 
 คําบุพบท คือคําหรือกลุมคําท่ีใชเช่ือมคํานาม คําสรรพนาม หรือ Gerund  คํา  บุพ
บทท่ีนําหนาคําหรือกลุมคําดังกลาวรวมเรียกวา บุพบทวลี มีหนาท่ีขยายคํากริยา คํานาม 
คําสรรพนาม หรือคําคุณศัพท เพื่อใหไดความหมายสมบูรณยิ่งข้ึน  บางคร้ังคําบุพบทใชคู
กับคําอื่นแลวกลายเปนสํานวนท่ีมีความหมายเฉพาะ  นอกจากน้ี คําบุพบท บางคํามีรูป
พองกับคําคุณศัพท คํากริยาวิเศษณ และคําสันธาน 
 
2. ประเภทของคําบุพบท 

คําบุพบททําหนาท่ีหลายอยาง บางคร้ังคําบุพบทคําเดียวกันสามารถใชบอก
ลักษณะอาการตางกัน ซ่ึงพอจะแยกประเภทตามความหมายและการใชไดดังตอไปน้ี 

2.1 บอกสถานที่ เชน at, on, in, inside, outside, near, next  ตัวอยางเชน 
The Smiths live near the park. 
What is inside this bag? Just my clothes. 

2.2 บอกตําแหนง เชน above, over, on top of, behind, to, under, underneath   
ตัวอยางเชน 
  That’s a beautiful vase on top of the bookshelf. 
  My cat always sleeps under the table. 

2.3 บอกการเคล่ือนท่ี  เชน to, toward(s), through, into, along, away from, out 
of  ตัวอยางเชน 

 The thieves ran toward(s) the river. 
 They walked into the grocery store. 
2.4 บอกทิศทาง  เชน across, over, along, up, down, around  ตัวอยางเชน 

The students walked across the road. 
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The moon goes around the Earth. 
2.5 บอกเวลา  เชน in, on, by, at, before, after  ตัวอยางเชน 

What time do you usually have lunch? At 11.30. 
 Some people stay out until well after midnight. 

2.6 บอกลักษณะอาการ/วิธีการ  เชน with, without, in, by  ตัวอยางเชน 
It’s going to rain. Don’t leave without an umbrella. 
I want a room with a sea view. 

2.7 บอกความสัมพันธ  เชน about, with, of, toward(s)  ตัวอยางเชน 
His attitude towards his neighbors has changed tremendously this 
year. 
We should be very careful with our money. 

2.8 บอกวัตถุประสงค  เชน as, for, to, toward(s)  ตัวอยางเชน 
These cars are for hire. 
She was hired as a secretary. 
I look forward to hearing from you. 
 

3. ตําแหนงของคําบุพบท 
โดยท่ัวไป คําบุพบทอยูหนาคํานาม ตามตัวอยางในขอ 2. แตในบางประโยค คํา   

บุพบทอยูทายประโยคหรืออยูหลังคํากริยา ดังตัวอยางตอไปน้ี 
3.1 Wh-questions  ท้ังท่ีเปนคําถามและเปนประโยคบอกเลา  ตัวอยางเชน 

What are you talking about? 
Tell me what you are talking about. 
Who is this present for?  

3.2 Relative Clauses  ตัวอยางเชน 
This is the lady that I told you about. 
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3.3 Passives  ตัวอยางเชน 
Kris was operated on last Monday. 
I don’t like being lied to. 

3.4 Infinitive  ตัวอยางเชน 
She needs someone to talk to. 
This place isn’t easy to get to. 
 

4. คําบุพบทที่เปนสํานวน 
นอกจากการใชคําบุพบทดังท่ีกลาวมาแลวในขอ 2. และ 3. คําบุพบทบางคํา

สามารถใชกับคําตาง ๆ ทําใหเปนสํานวนขึ้น 
4.1 คําบุพบทท่ีใชกับคํากริยา  ตัวอยางเชน 

agree with He always agrees with me. 
believe in  Some people don’t believe in killing animals for food. 
belong to  I belong to a health club. 

4.2 คําบุพบทท่ีใชกับคํานาม  ตัวอยางเชน 
lack of Lack of time sometimes prevents students from 

finishing their homework.  
reason for What is your reason for not handing in your 

assignment? 
4.3 คําบุพบทท่ีใชกับคําคุณศัพท  ตัวอยางเชน 

angry at  She seems to be angry at everybody. 
good at  I am not very good at drawing. 
wrong with Tell me what’s wrong with this picture. 

4.4 คําบุพบทท่ีใชกับคําและสํานวนอื่น ๆ  ตัวอยางเชน 
in the end In the end, she came back to school. 
on the radio; on TV; on the phone 
   Is there anything interesting on TV tonight? 
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   She’s always on the phone. 
on time  The class always starts on time. 
in time  He is safe not; he got to the hospital in time. 
in particular Is there anything we can do in particular? 
in general  I’m interested in the history of mankind in general. 

 
 

Exercises 
A. Underline all the prepositions. 

Johnny Haynes—Captain of England 
 An English Football Association team which toured South and Central 
America in 1959 was defeated in three games one after the other. Some of the 
English players were criticized in the English Press and several papers suggested 
that John Norman Haynes, a brilliant inside forward who had seemed to play badly 
on the tour, should be left out from the side due to play Russia at Wembley 
Stadium in London. The board of selectors, however, decided to keep him in the 
side. 
 Haynes played at Wembley. Shortly before half-time, when the scoreboard 
showed England 0, Russia 0, he took a pass from Tom Finney and drove the ball 
into the net.  Midway through the second half he scored again. Then ten minutes 
before the end he scored a third goal. England beat Russia 5-0. 
 
B. Write the prepositions needed to complete these sentences. 
1. We shared a box ………………… candy. 
2. The sun rises ………………… the morning and sets ………………… the 

evening. 
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3. Please get me some sugar. The grocery store is just ………………… the 
corner. 

4. Let’s go ………………… a picnic. 
5. The glass is ………………… the table. 
6. We walked ………………… the river. 
7. He dived ………………… the water. 
8. He took the toy ………………… his brother. 
9. We can go to Chiang Mai ………………… plane. 
10. I wonder what he is looking ………………… 
 
C. Put in suitable prepositions or adverb particles. 
1. He put ………………… his hat and left. 
2. What time do you usually get …………………? 
3. The plane took ………………… at 10 o’clock. 
4. Sometimes we stay ………………… late to study. 
5. Are you going ………………… the post office today? 
6. The firemen successfully put ………………… the fire. 
7. It’s still raining; you shouldn’t go ………………… 
8. My son wants to be a soldier when he grows ………………… 
 
D. Write five sentences using prepositional phrases. 
1. …………………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………………………………….. 
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