
 

 

Preposition 

 Time  

At  

เวลา 08.00 น.  at 8.00 o’clock. 

In   ช่วงเวลา  เดือน ปี  สัปดาห์   

In a week , in a month , in a year   ,  in  January  , …in .1980 

On วัน , วันท่ี  

On Saturday  , …on …  17 March , 1980  

การอ่านปี ค.ศ.  

2000 two thousand  

2002 two thousand  and two  

2010  two thousand  and ten , twenty ten 

1980  nineteen  eighty 

Place สถานท่ี  

In ใน  on บน at ที่  under  besides   above   between    among  

At บ้านเลขที่ at 133  moo 3 Pua Nan, Thailand 55120  zip code 

City     state  / Village / Sub-District   / District / Province / Country 

On ถนน on Woranakorn Rd. ( Road)   

In  หมู่บ้านขึ้นไป in Pua , in Nan , in Thailand 

Simple preposition คือ ค าบุพบทที่มีอยู่เองตามธรรมชาต ิไม่ได้ถูกสร้างมาด้วยวิธีการใดทั้งส้ิน  
โดยค าบุพบทกลุ่มนี้จะเป็นค าศัพท์ง่าย ๆ ซ่ึงเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้ว เช่น 

at  by for from 

into off of out 

with through till up 



 

 

down to after over 

under but round past 

since via per than 

I shall be there at 7 a.m. 
ผมจะไปถึงที่นั่น 7 โมงเช้า 
 
She will be leaving by 7 a.m. 
หล่อนจะออกจากบ้านไม่เกิน 7 โมงเช้า 
 
We will visit our teacher in the morning. 
พวกเราจะไปเยี่ยมคุณครูในตอนเช้า 
 
My friend came into the room.  
เพื่อนผมคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง 
 
Miss Tasawm is praised for her beauty. 
คุณทศวรรณ ถูกชมว่าสวย  

Double Preposition คือ ค าบุพบท ที่มีสองพยางค์ เช่น 

out of  from behind from under due to 

according to near to next to nearest to 

opposite to close to inclusive of instead of 

in spite of owing to as regards   

Dr. Prateep lives next to me. 
ดร. ประทีป อาศัยอยู่ข้าง ๆ บ้านผมนี่เอง 
 
In spite of her beauty, she remained unmarried. 
แม้หล่อนจะสวยมาก แต่ก็ยังไม่แต่งงาน 
 
We should do something instead of just talking about it. 
พวกเราควรท าอะไรสักอย่างแทนที่จะพูดอย่างเดียว 

 



 

 

Preposition  -  บุพบท 

  

                บุพบท  คือ  ค าเชื่อระหว่างกริยา, นาม, สรรพนาม  หรือ  ค าอื่ใด  เพื่อบอกสถานที่, 

เวลา, ทิศทาง  และอ่ืนๆ  แบ่งตามลักษณะได้ 4 ประการ 

  

1.         1. Simple  preposition  =  บุพบทค าเดียว 

at                         ที่                     by               โดย, ข้าง            down              ลง               for          เพื่อ, เป็นเวลา 

form   จาก         in                     ใน              on                       บน                  of                ของ 

off                      หมด               past             ผ่าน                    round             รอบๆ         to            ถึง, เพื่อจะ 

through             ผ่านทะลุ        till                จนกระทั่ง         since               ตั้งแต่          up           ขึ้น 

with    กับ, ด้วย until                จนกระทั่ง 

1.         2. Compound  Preposition  -  บุพบทผสมตั้งแต่  2  พยางค์ขึ้นไป 

about  เกี่ยวกับ  above             เหนือ             along              ตาม                 around       แถวๆ นี้ 

across ข้าม         against           ต่อต้าน           after               ภายหลัง        among       ระหว่าง 

between             ระหว่าง         before            ก่อน               behind            ข้างหลัง     beside     ด้านข้าง 

below ด้านล่าง into                 เข้าไปใน       inside              ข้างใน           outside       ข้างนอก 

over    เหนือ, บน                     opposite         ตรงข้าม         out of             ออกจาก     towards ตรงไปยัง 

under ใต้           underneath   ภายใต้            without          ปราศจาก 

1.             3. Participial  Preposition  -  บุพบทท่ีมีรูป  -ing 



 

 

barring                                       เว้นแต่, นอกจากว่า              concerning                        เกี่ยวกับ, บอกว่า 

considering                               เกี่ยวกับ                                  during                                ระหว่าง  (ใช้กับเวลา) 

pending                                     ระหว่าง                                 regarding                          เกี่ยวกับ 

respecting                                 เกี่ยวกับ                                  notwithstanding               โดยไม่ค านึงถึง, แม ้

2.             4. Phrase  Preposition  =  บุพบทวลี 

according to                             ตาม                                         because of                         เพราะว่า 

by means of                              โดยอาศัย                               by reason                          เน่ืองจาก 

by way of                                  โดย, เพื่อ                               for the sake of                  เพื่อ, เพื่อนเห็นแก่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phrase  Preposition  -  บุพบทวลี 

in accordance eith   ตาม, ตามที่                                            in addition to                    นอกจาก 

in (on) behalf of      ในนามขแง                                           in case of                           ถ้าหากว่า, ถ้า 

in connection with   เกี่ยวกับ                                                  in compliance with          ตาม 

in consequence of   ด้วยเหตุ, เพราะ                                    in course of                       ในระหว่าง 

in favor of                 เพื่อประโยชน์ของ                              in fornt of                         ข้างหน้า 

in lien of                    แทนที่, แทน                                         in order to                         เพื่อที่จะ 

in place of                 แทนที่, แทน                                         in reference of                 เกี่ยวกับ 

in regard                    เกี่ยวกับ                                                  in singht to                        ใกล ้

in stead of                 แทนที่, แทน                                         in the event of                  ถ้าหากว่า, ถ้า 

on account of           เน่ืองจาก, โดยเหตุที่                            owing to                            เน่ืองจาก 

with a view of          เพื่อจะ, เพื่อ                                          with an eye to                   โดยมุ่งหมายเพื่อ 

with reference to     เกี่ยวกับ                                                  with regard to                  เกี่ยวข้อง 

  

 

 

 

 

 



 

 

ส านวนเกี่ยวกับเวลา 

at first                        ตอนแรก                                                at last                                  ในที่สุด 

at times                      บางคร้ัง, บางเวลา                                at present                          ในปัจจุบัน 

at once                       ทันทีทันใด                                           at the same time               ในเวลาเดียวกัน 

all day long               ตลอดเวลา                                             so far                                  จนถึงปัจจุบัน 

in time                        ทันเวลา                                                 on time                              ตรงเวลา 

from time to time    เป็นบางคร้ัง 
                                                    ค ากริยาบางค าใช้คู่กับบุพบทเสมอ 

get up                         ตื่นนอน                                                 get on                                 ขึ้นรถ 

look at                        มองดู                                                      look for                             มองหา 

look after                  ดูแล                                                        listen to                              ฟัง 

turn on                       เปิดไฟ                                                   turn off                              ปิดไฟ 

think of                      คิดถึง                                                      talk to                                 คุยกับ 

take care of               ดูแล, เอาใจใส่                                      wait for                              รอคอย 

(be) afraid of            กลัว                                                        (be) angry with                โกรธ 

weak in                      อ่อน (ในวิชา)                                      good at                              เก่ง (ในวิชา) 

 made from               ท าจาก                                                    full of                                 เต็มไปด้วย 

bored with                เบื่อ                                                         fond of                              ชอบ 

different from          ต่างจาก                                                  similar to                           คล้ายคลึงกับ 

  



 

 

Preposition   ต่อไปนี้มีความหมายพิเศษและพบบ่อย 

at table                       ขณะรับประทานอาหาร                     at work                              ขณะท างาน 

at play                        ขณะเล่น                                                at war                                 ในยามสงคราม 

at peace                     ในยามสงบ                                           at last                                  ในที่สุด 

at best                        อย่างดีที่สุด                                           at worst                             อย่างเลวที่สุด 

at least                        อย่างน้อยที่สุด                                      at most                               อย่างมากที่สุด 

by land                       โดยทางบก                                            by sea                                 โดยทางทะเล 

by air                          โดยทางอากาศ                                     by ship                               โดยเรือ 

by bus                        โดยรถประจ าทาง                                by car                                 โดยรถยนต์ 

by day                        ในเวลากลางวัน                                   by night                             ในเวลากลางคืน 

by post                       โดยทางไปรษณีย์                                 by heart                             จ าได้ขึ้นใจ (ท่อง) 

in sight                       อยู่ในระยะที่มองเห็น                         in fun                                 โดยตลกเล่น 

in play                        ไม่เอาจริง                                              in a hurry                          โดยรีบด่วน 

in private                   เป็นการส่วนตัว                                    in all                                    ทั้งหมด 

in fact                         ตามจริง                                                  in the case                         ในกรณีนั้น 

on business               ด้วยเร่ืองการค้า                                    on purpose                        โดยจงใจ 

on foot                       โดยเท้า                                                  on the average                 โดยเฉลี่ย 

on the other              กล่าวอีกอย่างหนึ่ง                               on my account                 เกี่ยวกับฉัน 

on pleasure               เพื่อความสนุก                                      on one’s way                    อยู่ในระหว่างการเดินทาง 



 

 

on vacation               ในวันหยุด                                            on leave                             ระหว่างการลาพัก 

out of order              ใช้การไม่ได้, เสีย                                 out of date                        ล้าสมัย 

out of work              ไม่มีงานท า                                            out of stock                      ไม่มีอีก, หมดสต๊อค 

 


