
ADVERB of manner 
คือ ค ำวเิศษณ์ ท่ีใช้ขยายลกัษณะของการกระท ากริยา ให้เราทราบได้ว่าการกระท านัน้เกิดขึน้ใน

ลกัษณะใด  และมักวำงไว้หลังค ำกริยำหลักของประโยค เช่น 

She walks slowly. 

Tom sings beautifully. 
I looked at the tigers carefully. 
 

จะเห็นวา่บางครัง้การเติม -ly อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ซึง่มีข้อสงัเกตดงันี ้
กำรเตมิ ly 

(1) ค าลงท้ายด้วย y   เปลีย่น y เป็น i Happy     มีความสขุ 

Happily   อย่างมีความสขุ 
(2) ค าลงท้ายด้วย le ตดั e ทิง้  แล้วเติม  y 

ยกเว้น whole  ทัง้หมด 

     wholly โดยทัง้หมด, อย่างสิน้เชิง 

Simple     ธรรมดา, งา่ย 

Simply      อย่าธรรมดา, อย่างงา่ย 

True          จริง 
Truly         อย่างแท้จริง, โดยจริงใจ 

(3) ค าลงท้ายด้วย II เติมเพียง y Full           เตม็, เตม็ท่ี 

Fully         อย่างเตม็, โดยเตม็ท่ี 
 

หมายเหต ุ โปรดสงัเกตวา่  ค าแปลของค า  adverb  มนัขึน้ตน้ดว้ย  อย่าง หรอื โดย  

1. Adverb of manner ทีใ่ชร้ปูเดยีวกบั Adjective ทีพ่บบ่อยและตอ้งระวงัในการใช ้คอื                             

fast, late, hard, high, near, short 

Example : The test was hard, so I had to work hard to pass it. 

        Sorry, I’m late. I got up late this morning. 

2. Adjective เตมิ –ly แลว้ท าหน้าทีเ่ป็น Adverb แต่ความหมายเปลีย่น ทีม่กัใชก้นัผดิ เชน่ 

lately, hardly, highly, nearly, shortly 

3. Adjective ทีเ่ปลีย่นรปูเมือ่ใชเ้ป็น Adverb คอื good -> well 
Lucy sings a good song. She can sing well. 



 

EXERCISE 1 

จงเขียนรูป  adverb ของค ำ adjective  ต่อไปนี ้ แล้วเขียนค ำแปลด้วย 

a) Happy  = happily – อยา่งมีความสขุ 

b) Careful   =_________________ 

c) Lucky  =_________________ 

d) Quick  =_________________ 

e) Slow   =_________________ 

f) Humble  =_________________ 

g) Rapid  =_________________ 

h) Complete     =_________________ 

i) Beautiful  =_________________ 

j) Easy   =_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Test : Change the following adjectives into adverbial forms. 

1. Lazy =_________________ 

2. Soft =_________________ 

3. Foolish =_________________ 

4. Wise =_________________ 

5. Probable =_________________ 

6. Possible =_________________ 

7. Serious =_________________ 

8. Cheerful =_________________ 

9. Cruel =_________________ 

10. Fierce =_________________ 

11. Sincere =_________________ 

12. Full  =_________________ 

13. Hungry =_________________ 

14. Simple =_________________ 

15. Fortunate =_________________ 

16. Necessary  =_________________ 

17. careless   =_________________ 

18. Brave   =_________________ 

19. Angry   =_________________ 

20. Sudden   =_________________ 

21. Quiet   =_________________ 

22. Perfect   =_________________ 

23. Sure   =_________________ 

24. Willing   =_________________ 

25. Obvious   =_________________ 

26. Certain   =_________________ 

27. Wrong   =_________________ 

28. Cheap   =_________________ 

29. Dizzy   =_________________ 

30. Noble   =_________________ 

 


