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Adverbs

การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )

Adverbs ส่วนมากมีแหล่งที่มาจากคำคุณศัพท์ ( adjectives ) โดยการเติมปัจจัย ( suffix ) -ly
คำคุณศัพท์ตัวนั้นจะกลายเป็น คำกริยาวิเศษณ์ แต่ก็มี adverb บางคำที่มาจาก nouns โดยการเติม - ly เช่น
nouns

adverbs

day

daily

month

monthly รายเดือน

week
year

รายวัน

weekly รายสัปดาห์
yearly

Adjective
bad

complete
normal

รายปี

A. Adverb of Manner ที่มาจาก adjectives โดยการเติม -ly
Adverbs ที่มาจาก adjectives ส่วนมากจะเป็น Adverbs of Manner โดยมีหลักการเติม - ly ข้างท้ายดังนี้
1. เติม - ly โดยตรง เช่น

Adverb of Manner
badly

completely
normally

surprising surprisingly

2. Adjectives ที่ลงท้ายด้วย ic เติม - al และตามด้วย -ly เช่น

Adjective Adverb of Manner
dramatic dramatically
scientific scientifically
specific

specifically

3. Adjectives ที่ลงท้ายด้วย

Adjectives Adverbs of Manner

le หากหน้า -le เป็นอักษรเสียงพยัญชนะ เปลี่ยน e เป็น y

favorable favorably
humble

humbly

simple

simply

4. Adjective ที่ลงท้ายด้วย le หากหน้า

Adjective Adverb of Manner
agile

le เป็นอักษรเสียงสระส่วนมากจะเติม ly เลย เช่น

agilely

sole

solely

ยกเว้น whole ซึ่ง e ถูกตัดออกก่อนเติม ly

Adjective Adverb of Manner
whole

wholly

5. Adjectives ที่ลงท้ายด้วย ll

Adjective Adverb of Manner
dull

เติม y เพียงตัวเดียว เช่น

dully

full

fully

6.Adjectives ลงท้ายด้วย ue อักษร e ตัวสุดท้ายจะถูกตัดออกไปก่อนเติม ly เช่น

Adjective Adverb of Manner
due

duly

true

truly

7. Adjectives ที่ลงท้ายด้วย y โดยมีอักษรเสียงพยัญชนะนำหน้า y โดยทั่วไปจะเปลี่ยน y เป็น i ก่อนเติม ly เช่น

Adjective Adverb of Manner
busy

busily

happy

happily

easy

easily

angry

angrily

ยกเว้น adjectives shy และsly ซึ่งจะเติม ly เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูป เช่น

Adjective Adverb of Manner
shy

shyly

sly

slyly

ยกเว้น adjective gay ซึ่ง y เปลี่ยนเป็น i ก่อนเติม ly ดังนี้

Adjective Adverb of Manner
gay

gaily

adverbs ที่ลงท้ายด้วย ly ส่วนมากเป็น adverbs of manner แต่ก็มี adverb ชนิดอื่นที่ลงท้ายด้วย ly. เช่น
consequently และ subsequently ซึ่งเป็น conjunctive adverbs.
นอกจากนี้ยังมี Adverbs of Time ( frequency ) ซึ่งเติม ly เมื่อมาจาก adjective ดังนี้
Adjective Adverb of Frequency
frequent frequently
rare

rarely

usual

usually

Adverbs ซึ่งไม่ลงท้ายด้วย ly

Adjective Adverb of Manner
good

well

หมายเหตุ
1. การใช้ทั้ง good และ well ในการเปรียบเทียบขั้น comparative คือ better และในขั้น superlative คือ best
2. นอกจากใช้เป็น adverb แล้ว คำว่า well ยังใช้เป็น adjective มีความหมายว่ามีสุขภาพดี ( healthy
).อยู่ในรูปของ predicative adjective. เช่น
I hope you are well. ฉันหวังว่าคุณสบายดี ( ใช้อย่าง predicative adjective ขยาย you)
He did well on the examination.เขาทำข้อสอบได้ดี (ใช้อย่าง adverb of manner ขยายกริยา did )
Adjective

B. Adverbs of manner, location, time and frequency ซึ่งมีรูปเดียวกับ Adjective

fast เช่น fast train

hard เช่น hard worker
little

loud

Adverb of Manner

fast เช่น run fast

hard เช่น work hard
little

loud or loudly

much

much

straight

straight

Adjective

Adverb of Location

far เช่น A man of far vision. far เช่น He lives far up the mountain.
high

high

near

near

low

low

wide

wide

Adjective

long เช่น long journey
first

late

long เช่น live long
first

late

early

early

Adjective

daily เช่น daily newspaper
monthly
weekly
yearly

Adverb of Time

Adverb of Frequency
daily เช่น go to work daily. ( every day
monthly

)

weekly
yearly

เช่น
แต่อย่างไรก็ดี มี adjectives บางตัวที่ลงท้ายด้วย ly ซึ่งไม่มี adverb ที่สอดคล้องกัน เช่น
friendly
likely
lively
lonely
silly
ugly
เมื่อต้องการที่จะใช้คำเหล่านี้ขยายกริยา ต้องทำเป็นวลี เช่น
He behaved in a friendly manner. เขาทำตัวเป็นมิตร
They acted in a silly way. เขาทำกริยาโง่ๆ
C. Adverbs ซึ่งมีความหมายแตกต่างออกไป เมื่อลงท้ายด้วย ly

Adverb ความหมาย

Adverb ความหมาย

hard

ยาก ลำบาก ( ต้องใช้ความพยายาม )

hardly ไม่ค่อยมี ( scarcely )

high

สูง ความหมายตรงข้ามกับ "ต่ำ่"

highly อย่างมาก ( very well )

late

สาย ช้า ตรงข้ามกับ early ( เร็ว )

lately เมื่อเร็วๆนี้ ( recently )

near

ใกล้ ตรงข้ามกับ ไกล ( far)

nearly เกือบจะ ( almost)

wide

กว้าง ตรงข้ามกับแคบ ( narrow)

widely

โดยทั่วไป (
commonly)

เช่น
I worked hard. เขาทำงานหนัก
I have hardly enough time to finish. เขาไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำงานให้เสร็จ
He threw the ball high into the air. เขาโยนลูกบอลสูงขึ้นไปในอากาศ
He is highly successful in what he does. เขาได้รับความสำเร็จอย่างมากในสิ่งที่เขาทำ
The class began late. ชั้นเรียนเริ่มต้นช้า
The weather has been cold lately. อากาศเริ่มต้นหนาวเมื่อเร็วๆนี้
I opened the door wide. ฉันเปิดประตูให้กว้าง
That theory is widely believed. ทฤษฎีนั้นเป็นที่เชื่อถือกันโดยทั่วไป
d.เปรียบเทียบการใช้ adjectives และ adverbs ที่มีรูปมาจาก adjective
1. Adjectives ซึ่งขยายคำนามเปรียบเทียบกับ adverbs ซึ่งขยาย verbs
It has been a quiet afternoon. มันเป็นเวลาบ่ายที่เงียบสงบ
( quietเป็น adjective ขยายคำนาม afternoon)
The afternoon passed quietly. เวลาบ่ายได้ผ่านไปอย่างเงียบสงบ
( quietlyเป็น adverb ขยายคำกริยา passed )
She is a good musician. เธอเป็นนักดนตรีที่ดี
( goodเป็น adjective ขยายคำนาม musician )
She plays the flute very well. เธอเล่นฟลุท (เครื่องดนตรีอย่างหนึ่ง) ได้ดีมาก
( wellเป็น adverb ขยายคำกริยา play )
2. Adjectives ขยาย nouns เปรียบเทียบกับ adverbs ซึ่งขยาย adjectives
A large wooden building. ตึกขนาดใหญ่ที่ทำด้วยไม้ . ( large เป็น adjective ขยายคำนาม building )
A largely wooden building.ตึกที่สร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่. ( largely เป็น adverb ขยายคุณศัพท์ wooden )

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/adv02_formation.htm

