
 

  

 

 ค ำบุพบท (Preposition) เช่น in (ใน) , on (บน) , at (ท่ี) ,  with (กบั) , of (เป็นของ) , after (หลงั) , 
before (ก่อน) และอีกจ ำนวนมำกท่ีน ำมำใชคู้่กริยำแลว้เกิดควำมหมำยพิเศษ หรือ ควำมหมำยใหม่ เช่น 
approve of (เห็นชอบ) angry at หรือ angry with (โกรธ) satisfied with (พอใจกบั) believe in (เช่ือ) depend 
on (พึ่งพำ) have faith in (มีศรัทธำใน) look at (มองดู) look after (ดูแล) look for (มองหำ) proud of (ภมิูใจ
ใน) เป็นตน้ เรำจ ำเป็นจะตอ้งจ ำควำมหมำยของค ำส ำนวนท่ีใชคู้่บุพบทใหไ้ดแ้ละน ำไปใชใ้นบริบทท่ี
เหมำะสม ฉบบัน้ี จึงขอเสนอค ำกริยำท่ีจะใชคู้่กบัค  ำบุพบท on ดงัน้ี 

  Get on = มสัีมพนัธภาพทีด่ ี

  “ Mutar gets on well with the new director ” (มุตำร์เขำ้กนัไดดี้กบัผูอ้  ำนวยกำรคนใหม่) 

  “ Do you get on well with your new boss? ” (คุณเขำ้กนัไดดี้กบัเจำ้นำยคนใหม่ไหม) 

 Take on = (จ้างงาน) 

  “ They aren’t taking on any more staff this year. ” (พวกเขำไม่จำ้งเจำ้หนำ้ท่ีเพ่ิมในปีน้ี) 

 Go on = ด าเนินต่อไป 

  “ Please go on. I’d like to hear more about your plans for the new office ”  

(เชิญพดูต่อครับ ผมตอ้งกำรทรำบแผนงำนของคุณส ำหรับส ำนกังำนแห่งใหม่มำกกว่ำน้ี) 

 Sit on = ล่าช้า 

“ We proposed this some time ago, but the unit A has been sitting on the plans and we’re 
no further forward. ”  

(เรำเสนอเร่ืองน้ีมำนำนพอสมควร แต่หน่วยงำน เอ ไม่ไดด้  ำเนินงำนตำมแผนเรำจึงเดินเร่ือง
ต่อไม่ได)้ 



 

 

 Build on = สร้างความเช่ือมัน่จากความส าเร็จเพือ่ด าเนินงานต่อ 

“ We built on our early success and soon expanded to become the biggest defence 
industry in the Europe. ”  

(เรำใชช่ื้อเสียงจำกควำมส ำเร็จของเรำท่ีผำ่นมำและในท่ีสุดเรำก็ขยำยกิจกำรจนกลำยเป็น
อุตสำหกรรมป้องกนัประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในยโุรป) 

 Crack on = ท าให้ส าเร็จโดยเร็ว 

  “ I’m sorry I can’t stop and talk – I need to crack on with some work. ”  

(ขอโทษดว้ยนะท่ีไม่สำมำรถหยดุคุยได ้ผมตอ้งเร่งท ำงำนใหเ้สร็จ) 

 Pick on = กลัน่แกล้ง 

“ Munin feels that her colleagues are picking on her because she is both smart and 
beautiful. ”  

(มุนิน รู้สึกว่ำโดนเพ่ือนร่วมงำนกลัน่แกลง้เพรำะเธอทั้งสวยทั้งเก่ง) 

 Decide on = เลอืก  

“ What color has Nopnapa decided on for the bedroom? ”  

(คุณนพนภำเลือกสีอะไรส ำหรับทำท่ีหอ้งนอน) 

 Hold on = คอย (ใช้กบัโทรศัพท์)  

“ Please hold on and I will see if Jenpop is available ”  

(คอยสกัครู่นะค่ะ เด๋ียวจะไปดูใหว้่ำคุณเจนภพว่ำงหรือเปล่ำ) 

 Pass on = ฝากข้อความ  

“ I’ll pass your message on to Weekit when he returns. ”  

(ฝำกขอ้ควำมไวใ้หคุ้ณวกิีจเมื่อเขำกลบัมำดว้ยค่ะ) 

 


