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 แมว้า่ส่วนหน่ึงของหนงัสือราชการภาษาองักฤษจะประกอบดว้ยประโยคหรือส านวนส าเร็จรูปท่ีมี
ลกัษณะค่อนขา้งตายตวัเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ แต่ยงัมีสาระและขอ้ความบางส่วนท่ีแต่ละหน่วยราชการ
จะตอ้งคิดและเขียนข้ึนมาเองตามเน้ือหาขอ้ราชการของแต่ละหน่วยงานซ่ึงย่อมแตกต่างกนัไป ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเขียนประโยคภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งจึงจ าเป็นส าหรับการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการเขียนเน้ือหาขอ้
ราชการในหนงัสือราชการภาษาองักฤษ 
 ในส่วนน้ีจะน าเสนอเน้ือหาโดยสังเขปเก่ียวกับการใช้ประโยคท่ีถูกต้องในด้านต่างๆ คือ 
ส่วนประกอบของประโยค ประเภทของประโยค และการขยายความประโยค 

1. ส่วนประกอบของประโยค 

1.1 ภาคประธานและภาคแสดง (subjects and predicates) 
ประโยคประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั  2 ส่วนคือ ภาคประธาน (subject) และภาคแสดง 

(predicate) ซ่ึงภาคประธานของประโยคอาจประกอบดว้ยค านามหรือค าสรรพนามเพียงค าเดียว กลุ่มค านาม
ท่ีมีค านามกบัค าก ากบันามหรือส่วนขยาย หรือค าหรือวลีอ่ืนๆท่ีท าหน้าท่ีเป็นค านามได ้ส่วนภาคประธาน
แสดงถึงผูก้ระท ากริยาอาการ โดยเป็นส่วนท่ีให้ขอ้มูลวา่ประโยคนั้นๆ เป็นเร่ืองของใครหรืออะไร ส่วนภาค
แสดงซ่ึงเป็นส่วนท่ีแสดงถึงการกระท าหรือสภาวะนั้น อาจเป็นภาคแสดงท่ีมีค ากริยาเป็นค ากริยาท่ีไม่
ตอ้งการกรรม (intransitive verb) ค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม (transitive verb) หรือค ากริยาท่ีเป็นกริยาเช่ือม 
(linking verb) ซ่ึงในส่วนของภาคแสดงน้ี อาจมีส่วนขยายต่าง ๆ ได ้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัค ากริยาท่ีใช้  ดงัตวัอย่าง 
(ขอ้ความท่ีพิมพด์ว้ยอกัษรตวัเอนคือภาคประธาน ส่วนท่ีเหลือคือภาคแสดง) 

The senator voted.  
The angry senator in the first row voted against the motion. 
We are holding a meeting. 
The Prime Minister of Thailand has held a series of meetings to solve the country’s political 

problems. 
Solving the country’s current political problems is one of the Prime Minister’s major 

responsibilities at this time. 
To solve the country’s current political problems is one of the Prime Minister’s  

major responsibilities at this time. 

บทท่ี 7   การใชภ้าษาท่ีถกูตอ้ง  

การใช้ประโยคทีถู่กต้อง 
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What the Prime Minister intends to focus on at this time is to solve the country’s political 
problems. 

1.2 ส่วนขยาย (complements)  
ค าหรือกลุ่มค าท่ีท าให้ภาคแสดงมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนเรียกวา่ ส่วนขยาย ซ่ึงอาจเป็นกรรม

ตรง (direct object) กรรมรอง (indirect object) ส่วนขยายกรรม (object complement) และส่วนขยายประธาน 
(subject complement) รูปแบบโครงสร้างประโยคหลกัๆ 4 แบบท่ีแสดงส่วนขยายดงักล่าวขา้งตน้มีดงัน้ี 

 Subject + Transitive Verb + Direct Object (S + VT + DO)  
เป็นการให้ขอ้มูลว่า ใคร/ส่ิงใดท าอะไร โดยกรรมตรงคือส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจาก

การกระท า 
We accepted your proposal. 
They declined our invitation. 
The committee denied his request. 
We have developed an apprentice program. 
We realize the significance of such actions. 

 Subject + Transitive Verb + Indirect Object + Direct Object (S + VT + IO + DO)  
ค ากริยาท่ีตอ้งการกรรมบางค า เช่น hand, give, bring เป็นตน้ มกัตอ้งมีทั้งกรรมตรงและกรรม

รอง เป็นการใหข้อ้มูลวา่ ใคร/ส่ิงใดท าอะไรแก่ใคร โดยกรรมตรงคือส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากการ
กระท า และกรรมรองคือส่วนท่ีได้รับผลทางออ้มจากการกระท า เม่ืออยู่ในรูปแบบโครงสร้างประโยคน้ี 
กรรมรองจะอยูต่่อจากค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม แลว้จึงตามดว้ยกรรมตรง 

 
The senator handed the clerk the signed bill. 
The bill gave the teachers a pay rise. 
Your assistant has just brought us the document.  
I wish you and your staff a ‘Merry Christmas’ and a ‘Happy New Year’. 

 Subject + Transitive Verb + Direct Object + Object Complement (S + VT + DO + OC)  
ค ากริยาท่ีตอ้งการกรรมบางค า อาจมีส่วนเสริมกรรม เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัค านามหรือค าสรรพ

นามท่ีเป็นกรรมตรงให้ชดัเจนข้ึนว่าเป็นใครหรือมีต าแหน่งหน้าท่ีอะไร มีคุณลกัษณะอย่างไร เป็นตน้ ซ่ึง
ส่วนเสริมกรรมน้ีอาจเป็นค านาม ค าคุณศพัทห์รือกลุ่มค าท่ีท าหนา้ท่ีดงักล่าวก็ได ้

กลุ่มค ากริยาท่ีตามดว้ยส่วนเสริมกรรมท่ีเป็นค านามหรือนามวลีโดยทนัที เช่น appoint, call, 
choose, consider, elect, name, propose เป็นตน้ 

The Ministry of Finance appointed Mr. Michael Jones its consultant. 
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We call this project “To be Number One”.  
They chose Mr. Brown chairman.  
Bangkok voters elected Rosana their city senator.  
We considered this project a success. 
กลุ่มค ากริยาท่ีตามดว้ยส่วนเสริมกรรมท่ีเป็นค านามหรือนามวลีน าหน้าดว้ย as เช่น consider, 

look upon, regard, speak of, think of เป็นตน้ 
We regarded him as one of the best advisers. 
We think of him as a great statesman. 
กลุ่มค ากริยาท่ีตามดว้ยส่วนเสริมกรรมท่ีเป็นค าคุณศพัท ์เช่น believe, consider, feel, find, keep, 

make, paint, shoot, think เป็นตน้ 
The voters considered the bill acceptable.  
We would like to make this program successful.  
We found your hospitality warm and friendly.  

 Subject + Linking Verb + Subject Complement (S + LV + SC)  
ประโยคท่ีมีภาคแสดงเป็นกริยาเช่ือม จะตอ้งมีส่วนเสริมประธาน เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัประธาน

ของประโยคใหช้ดัเจนข้ึน ซ่ึงส่วนเสริมประธานจะเป็นค านามหรือค าคุณศพัทก์็ได ้
Mr. Abhisit Vejjajiva became Thailand’s prime minister in December 2008. (SC ในรูปของ
ค านาม) 
The director is generous and hard-working. (SC ในรูปของค าคุณศัพท์) 
อย่างไรก็ดี ขอ้ควรระมดัระวงัคือ ค ากริยาเช่ือมบางค า เช่น กริยา BE บางคร้ังอาจตอ้งมีส่วน

เสริมเป็นค ากริยาวเิศษณ์ กริยาวเิศษณ์วลี หรือบุพบทวลีอยูด่ว้ย เช่น 
The representatives of the Ministry of Education are upstairs. (SC ในรูปของค ากริยาวิเศษณ์) 
The document that you are looking for is over there. (SC ในรูปของกริยาวิเศษณ์วลี) 
The enclosed document is for your consideration. (SC ในรูปของบุพบทวลี) 

1.3 วลี (phrases) 
วลีคือกลุ่มค าท่ีประกอบดว้ยค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึน แต่ขาดประธานหรือขาดกริยา วลีจะไม่แสดง

ความคิดท่ีสมบูรณ์ในตวัเองแต่จะท าหน้าท่ีขยายค านามหรือค ากริยาในประโยค รวมถึงการท าหน้าท่ีใด
หน้าท่ีหน่ึงในประโยค เช่น ประธาน กริยา กรรม ส่วนเสริม ส่วนกริยาวิเศษณ์ เป็นต้น วลีไม่ได้
ประกอบดว้ยทั้งภาคประธานและภาคแสดงซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญัของประโยค  

วลีแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือนามวลี กริยาวลี คุณศพัทว์ลี กริยาวิเศษณ์วลี และบุพบท
วลี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 นามวลี (noun phrases) คือวลีท่ีมีค  านามเป็นค าหลกั โดยอาจมีหรือไม่มีส่วนประกอบอ่ืน ไดแ้ก่ 
ค  าก ากบันาม ส่วนขยายหนา้ค านาม และส่วนขยายหลงัค านาม  เช่น  
the proposed assignment of three short-term experts นามวลีท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัค านามและสามารถวางอยู่
ในต าแหน่งต่างๆ ของประโยคไดเ้ช่นเดียวกบัค านาม เช่น เป็นประธาน เป็นกรรม เป็นกรรมตรงและกรรม
รอง เป็นส่วนเสริมประธาน เป็นส่วนเสริมกรรม เป็นกรรมของบุพบท เป็นส่วนขยายค านามอ่ืน และเป็น
กริยาวเิศษณ์  

      ค  าก ากบันามในนามวลีอาจแบ่งเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ articles (a, an, the), demonstrative 
adjectives (this, that, these, those), possessive adjectives (my, your, her, his, its, our, their), quantifiers 
(เช่น some, any, much, many, few, a few, several, all, a lot of) และ numerals (one, two, three, etc.) 

 กริยาวลี (verb phrases) คือวลีท่ีมีค ากริยาเป็นค าหลกั ประกอบดว้ยค ากริยาแท ้(main verb) กบั
ค ากริยาช่วย (auxiliary verb) ซ่ึงในกริยาวลีหน่ึงๆ อาจจะมีกริยาช่วยมากกว่า 1 ค า เช่น will be, has 
informed, will have finished, must have been thinking เป็นตน้ กริยาวลีท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัค ากริยาคือ 
บอกใหท้ราบวา่ประธานของประโยคท าอะไร หรือเกิดอะไรข้ึนกบัประธานของประโยค 

 คุณศพัทว์ลี (adjective phrases) คือวลีท่ีมีค าคุณศพัทเ์ป็นค าหลกั ประกอบดว้ยค าคุณศพัทก์บั
ส่วนขยายค าคุณศพัท ์ซ่ึงส่วนขยายมีทั้งประเภทท่ีอยู่หนา้ค าคุณศพัทแ์ละประเภทท่ีอยูห่ลงัค าคุณศพัท์ เช่น 
very pleased, pleased to hear from you, very pleased to hear from you เป็นตน้ คุณศพัทว์ลีท าหนา้ท่ี
เช่นเดียวกบัค าคุณศพัทคือ ขยายค านาม เป็นส่วนเสริมประธาน เป็นส่วนเสริมกรรม และขยายค าสรรพนาม
โดยอยูข่า้งหลงัค าสรรพนามท่ีถูกขยาย เพื่อบรรยายคุณลกัษณะของส่วนท่ีถูกขยายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

 กริยาวิเศษณ์วลี (adverb phrases) คือวลีท่ีมีค ากริยาวิเศษณ์เป็นค าหลกั ประกอบดว้ยค ากริยา
วิเศษณ์กบัส่วนขยาย ซ่ึงมีทั้งประเภทท่ีอยูห่นา้และประเภทท่ีอยูห่ลงัค ากริยาวิเศษณ์ เช่น very thoroughly, 
thoroughly indeed, very thoroughly indeed กริยาวิเศษณ์วลีมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัค ากริยาวิเศษณ์ กล่าวคือ ท า
หนา้ท่ีขยายค ากริยา ค าคุณศพัท ์และค ากริยาวเิศษณ์อ่ืน นอกจากน้ียงัใชท้  าหนา้ท่ีขยายประโยคไดด้ว้ย 

 บุพบทวลี (prepositional phrases) คือวลีท่ีมีค าบุพบทเป็นค าหลกั  ประกอบดว้ยค าบุพบทและ
ส่วนเสริม (complement) (หรือบางคร้ังเรียกวา่ กรรมของบุพบท) ซ่ึงส่วนเสริมน้ีมี   3 ประเภทคือ ส่วนเสริม
ท่ีเป็นนามวลี เช่น about the donation for the underprivileged ส่วนเสริมท่ีเป็นประโยคย่อยท่ีท าหน้าท่ี
เหมือนค านาม (noun clause) เช่น from what we have heard และส่วนเสริมท่ีอยูใ่นรูปกริยาเติม -ing เช่น in 
considering your request บุพบทวลีท าหนา้ท่ีขยายนามวลีโดยอยูใ่นต าแหน่งหลงันามวลีท่ีถูกขยาย (เช่น The 
Ministry of Education has requested experts in the field of information technology.) ขยายค ากริยา (เช่น 
The senators voted against the motion.) ขยายค าคุณศพัท ์โดยอยูใ่นต าแหน่งหลงัค าคุณศพัทท่ี์ถูกขยาย (เช่น 
We are well aware of the problems we are now facing.) และขยายประโยค (เช่น In my opinion, your plan 
to visit our department next month is feasible. 
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1.4 ประโยคย่อยหรืออนุประโยค (clauses) 
ประโยคยอ่ยหรืออนุประโยคคือกลุ่มของค าท่ีมีทั้งประธานและกริยา แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือ ประโยคยอ่ยอิสระ (independent clauses) และประโยคยอ่ยไม่อิสระ (dependent/subordinate clauses)  

 ประโยคยอ่ยอิสระ (independent clauses) คือประโยคยอ่ยท่ีไดใ้จความสมบูรณ์ สามารถอยูไ่ด้
ตามล าพงั อยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของประโยคแบบ compound sentences โดยใชค้  าเช่ือมความหรือเคร่ืองหมาย
วรรคตอนท่ีถูกต้องเช่ือมระหว่างแต่ละประโยคย่อย หรืออยู่เป็นส่วนหน่ึงของประโยคแบบ complex 
sentences  

 We appreciated your assistance greatly. 
 We accept your invitation with great pleasure, and we look forward to meeting you. 
 We have agreed to arrange the requested programme; we will fax you our confirmation by 

next Friday. 
 Since we have limited budget for reimbursement, any request for tax reimbursement must be 

submitted for prior approval. 

 ประโยคยอ่ยไม่อิสระ (dependent/subordinate clauses) คือประโยคยอ่ยท่ีไม่สามารถอยูไ่ดโ้ดย
ล าพงั แมจ้ะมีทั้งประธานและกริยา แต่ก็ไม่มีใจความสมบูรณ์ในตนเอง ประโยคยอ่ยไม่อิสระจะตอ้งเช่ือม
กบัประโยคย่อยอิสระเพื่อให้ใจความสมบูรณ์และชัดเจน ประโยคย่อยไม่อิสระจะข้ึนต้นประโยคด้วย
ค าสันธานท่ีใชเ้ช่ือมความแบบ subordinating conjunctions เช่น if, when, because, since, while เป็นตน้ 
หรือ relative pronoun เช่น who, whom, which, that เป็นตน้ 

 If you have any further questions, please do not hesitate to write to us. 
 We wish to inform you that your request has been processed. 

 ประโยคยอ่ยไม่อิสระอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 Noun clause คือประโยคยอ่ยไม่อิสระท่ีข้ึนตน้ดว้ย noun clause marker เช่น that, 
whether/if และ question words เช่น who, what, when, where, why, how และ which ประโยคยอ่ยประเภทน้ี
ท าหนา้ท่ีเหมือนค านาม เช่น ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน กรรม ส่วนขยาย และ appositives เป็นตน้ 

What you proposed to the committee was disapproved. (N.cl. ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน) 
We hope that our developmental project can be completed successfully. (N.cl.ท าหนา้ท่ีเป็น
กรรม) 

 Adjective clause หรือ Relative clause คือประโยคยอ่ยท่ีข้ึนตน้ดว้ย relative pronouns เช่น 
who, whose, whom, which, that เป็นตน้ ประโยคยอ่ยประเภทน้ีท าหน้าท่ีเหมือนค าคุณศพัทคื์อใช้ขยาย
ค านามหรือค าสรรพนาม เพื่อใหร้ายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัค านามหรือค าสรรพนามนั้นๆ ใหช้ดัเจนข้ึน 
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Anne Bradford is a remarkable person who provides two fellowships for underprivileged 
students every year.  

Those that received the highest scores will have a chance to attend a two-month training 
course in the U.K. 

 Adverb clause คือประโยคยอ่ยท่ีข้ึนตน้ค าสันธานแบบ subordinating conjunction   ใชเ้พื่อ
ขยายความ เพิ่มเติมขอ้มูล หรือแสดงความสัมพนัธ์กบัประโยคหลกัใหช้ดัเจนข้ึนในดา้นต่างๆ เช่น บอกเวลา 
(เช่น when, while, before, after, as soon as) บอกเง่ือนไข (เช่น if, unless, provided, supposing) บอก
วตัถุประสงค ์(เช่น so that, in order that) บอกความขดัแยง้ (เช่น although, even though, though, even if) 
บอกสถานท่ี (เช่น where, wherever) เป็นตน้ 
 As soon as we receive your official invitation, we will send you our itinerary. 
 We can meet you wherever is convenient for you.  

2. ประเภทของประโยค 
ในแง่ของรูปแบบ (form) ประโยคแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
1) ประโยคบอกเล่า (declaratives) คือประโยคท่ีใชใ้นการให้ขอ้มูล 
2) ประโยคค าถาม (interrogatives) คือประโยคท่ีใชใ้นการขอขอ้มูล 
3) ประโยคค าสั่ง (imperatives) คือประโยคท่ีใชใ้นการสั่งการ  
4) ประโยคอุทาน (exclamatives) คือประโยคท่ีใชใ้นการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก 
อยา่งไรก็ดี ในการใชภ้าษาจริงๆ เราอาจใชป้ระโยคแต่ละประเภทเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นไดด้ว้ย เช่น 

ใชป้ระโยคบอกเล่าในการขอขอ้มูล เช่น I would like to know all the details. ใชป้ระโยคค าถามในการ
ขอร้อง เช่น Can you please send us the details of the programme to make further arrangements? 
 ในท่ีน้ีจะไม่เนน้การทบทวนรายละเอียดของประโยคทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้ แต่จะน าเสนอลกัษณะ
ของประโยคแบบประโยคพื้นฐานท่ีเรียกวา่ simple sentences และประโยคท่ีเกิดจากการรวมอนุประโยคเขา้
ดว้ยกนัแบบ compound sentences และ complex sentences ซ่ึงเป็นโครงสร้างของประโยคท่ีช่วยให้ขอ้ความ
มีความสละสลวย ต่อเน่ือง และแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้ความไดช้ดัเจนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็น
โครงสร้างประโยคท่ีพบไดบ้่อยในการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษ ท่ีส าคญัคือเม่ือมีความรู้เก่ียวกบัวลี
และประโยคย่อย/อนุประโยคตามท่ีได้ศึกษาแล้วนั้น ก็จะเป็นพื้นฐานให้สามารถเขียนประโยคต่างๆ ท่ี
น่าสนใจและหลากหลายได ้

1.1 Simple sentences 
ประโยคแบบ simple sentence คือประโยคท่ีมีประโยคยอ่ยอิสระ (independent clause) เพียง

ประโยคเดียว ซ่ึงอาจเป็นประโยคท่ีมีเพียง 2 ค าคือประธานหน่ึงตวัและกริยาอีกหน่ึงตวั หรืออาจจะเป็น
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ประโยคท่ียาวข้ึนจากการมีค าขยาย (modifiers) และวลี (phrases) ต่างๆ มาขยายดว้ยก็ได ้แต่จะตอ้งไม่มี
ประโยคยอ่ย (clauses) ใดๆ ดงัตวัอยา่ง 

Laura shouted. (Laura เป็นประธาน และ shouted เป็นค ากริยา) 
We respectfully extend our sincerest sympathy and condolences upon the passing away of 

Mr. Henry Howards.  
 --> We เป็นค านาม ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค 

 --> respectfully extend เป็นกริยาวลี มี กริยาวเิศษณ์ respectfully ขยายหนา้ค ากริยา  
       แทข้องประโยคคือ extend 

 --> our sincerest sympathy and condolences เป็นนามวลีซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นกรรม 
            ของประโยค โดยมีค านามหลกั 2 ค าคือ sympathy และ condolences โดยใช ้
            ค  าสันธาน and เช่ือมความ นอกจากน้ียงัมีค าคุณศพัทข์ั้นสูงสุด sincerest ขยาย 

     หนา้ค านามทั้งสอง และมีค าคุณศพัทแ์สดงความเป็นเจา้ของ our สอดคลอ้ง 
     กบัประธานคือ We  

 --> upon the passing away เป็นบุพบทวลีขยายกริยา extend 
 --> of Mr. Henry Howards เป็นบุพบทวลีขยายนามวลี the passing away  

1.2 Compound sentences and coordination 
ประโยคแบบ compound sentence คือประโยคท่ีมีประโยคย่อยอิสระอย่างน้อยท่ีสุด    2 

ประโยค เช่ือมความกนัดว้ยค าสันธานแบบท่ีเรียกวา่ coordinating conjunction เช่น and, but, for, or, nor, so, 
yet เป็นตน้ โดยจะใชเ้คร่ืองหมายจุลภาค , (comma) คัน่ แต่ในกรณีท่ีประโยคท่ีเช่ือมต่อกนัค่อนขา้งสั้ น 
สามารถละเคร่ืองหมายจุลภาคได ้นอกจากน้ีประโยคยอ่ยอิสระ 2 ประโยค อาจเช่ือมกนัโดยใชเ้คร่ืองหมาย
อฒัภาค ; (semi-colon) คัน่แทนการใช ้coordinating conjunction ก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 

The Ministry of Transport is currently reviewing your request, and it will inform you  
about the decisions made by next Friday. 

 Please complete the attached form; then return the completed form to this office. 
ขอ้ควรระมดัระวงัในการใช้ประโยคแบบ compound sentence คือไม่ควรเช่ือมประโยคย่อย

อิสระหลายๆ ประโยคเขา้ดว้ยกนัมากจนเกินไป เพราะอาจท าให้เกิดความสับสนไดง่้ายหรือท าให้ผูอ่้านอ่าน
และจบัใจความไดย้าก 

1.3 Complex sentences and subordination 
ประโยคแบบ complex sentence คือประโยคท่ีมีประโยคยอ่ยอิสระ (independent clause) เพียง

หน่ึงประโยคเช่ือมกบัประโยคยอ่ยไม่อิสระ (dependent clause) อยา่งนอ้ยหน่ึงประโยค โดยท่ีประโยคยอ่ย
ไม่อิสระจะข้ึนตน้ดว้ยค าสันธานแบบ subordinating conjunction เช่น although, because, since, if, when, so 
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that เป็นตน้ หรือข้ึนตน้ดว้ย relative pronoun เช่น which, who, that เป็นตน้ ประโยคยอ่ยอิสระจะเป็น
ประโยคหลกัท่ีให้ใจความส าคญัมากกว่า แต่ทั้งน้ีก็มีความเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กนัอย่างใดอย่างหน่ึงกบั
ประโยคยอ่ยไม่อิสระ ดงัตวัอยา่งซ่ึงแสดงส่วนของประโยคยอ่ยไม่อิสระดว้ยอกัษรตวัเอนต่อไปน้ี 

We would like to be the host for the annual conference next year since we have enough 
facilities to accommodate such a big event. 

We would appreciate it if you would submit his qualifications for our approval. 
We need your immediate response so that we can proceed with your request. 
We also regret any inconvenience which may arise as a result of our decision. 

3. การขยายความประโยค 

ความรู้เก่ียวกบัชนิดของค า ส่วนประกอบและประเภทต่างๆ ของประโยคขา้งตน้สามารถช่วยในการ
เขียนขอ้ความหรือประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งและหลากหลาย เพราะผูเ้ขียนสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูล
ในประโยคพื้นฐานโดยเลือกใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของประโยคท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นค า วลี หรือ
ประโยคยอ่ยชนิดต่างๆ ได ้

3.1 การขยายความประโยคพื้นฐาน 
การขยายความประโยคพื้นฐานเพื่อให้มีรายละเอียดขอ้มูลหรือมีความชดัเจนมากข้ึนสามารถ

กระท าไดห้ลายวิธี คือ (1) การเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัประธานและกรรมของประโยค (2) การ
เพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบักิริยาอาการหรือการกระท า และ (3) การเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบั
ประโยค 

3.1.1 การเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับประธานและกรรม สามารถกระท าไดโ้ดยการเพิ่ม
ค าค าเดียว วลี หรือประโยคยอ่ย เพื่อขยายค านามหรือค าสรรพนามซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานหรือกรรม ให้มี
ขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีความชดัเจนมากข้ึน  

1) แบบค าค าเดียว การเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับประธานและกรรมมักใช้เป็น
ค าคุณศพัทห์รือค านามขยาย โดยส่วนมากจะใส่ไวข้า้งหนา้ประธานและกรรม (ส่วนท่ีไดรั้บการขยายความ
คือส่วนท่ีขีดเส้นใตไ้ว)้ 

Thank you for your kind cooperation. 

Your immediate response would be greatly appreciated. 

You must submit a detailed description of the project by this Friday. 

Your work performance was excellent. 

We have announced a job opening for the position of English specialist. 
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2) แบบวลี ซ่ึงวลีท่ีสามารถใชใ้นการเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัประธานและกรรมและ
ท าหนา้ท่ีเป็นคุณศพัทข์ยายประธานหรือกรรม มีหลายประเภท คือ  

 การใช้ Present participial phrase (วลีท่ีข้ึนตน้ดว้ยกริยาเติม-ing หรือข้ึนตน้ดว้ยค ากริยา
วิเศษณ์ตามดว้ยกริยาเติม -ing) ใชข้ยายความเม่ือบุคคลหรือส่ิงท่ีถูกขยายความนั้นเป็นผูก้ระท า โดยเม่ือใช้
เพื่ออธิบายขยายความประธาน อาจเขียนไวข้า้งหนา้หรือขา้งหลงัประธานก็ได ้  

The Ministry of Commerce, suffering a major budget cut this year, is now considering the 
cancellation of its roadtrip to promote Thailand’s OTOP products in Europe. 

Suffering a major budget cut this year, the Ministry of Commerce is now considering the 
cancellation of its roadtrip to promote Thailand’s OTOP products in Europe. 

Considering the purchase of the computer equipment for the new office, we would like to 
request your quotation for different models of computers.   

The Royal Thai government has made an announcement assuring other members of ASEAN 
of continuing cooperation. 

The Prime Minister, attending the ASEAN summit, gave a press interview. 
Please give a copy of your research contract to the man delivering the meeting notice. 
After looking through the matter, we are ready to cooperate with you.  

 ในบางกรณี นิยมเขียนส่วนท่ีใช้ขยายน้ีไวข้า้งหลงัประธานมากกว่า โดยไม่มีเคร่ืองหมาย
จุลภาค (,) คัน่ เช่น 

The detailed information regarding the development cooperation agreement is enclosed. 
Major issues concerning economic problems will be discussed at the meeting. 

 การเขียนรายละเอียดขอ้มูลโดยใช ้present participial phrase เพื่ออธิบายส่วนท่ีเป็นกรรม จะ
เขียนวลีท่ีขยายน้ีไวต่้อจากค าท่ีตอ้งการอธิบายไดเ้พียงอยา่งเดียว 

We have received your letter No. 595/4h dated June 12, 2010 requesting additional 
information on tax reimbursement. 

We are pleased to send you a summary report stating the facts and figures of our department’ 
s research projects carried out in May 2009. 

The Ministry of Social Development and Human Security appreciates your concern 
regarding the rise in the number of unemployed in Thailand. 

The Government’s spokesperson made a statement expressing the government’s 
determination to resolve the present crisis. 
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 การใช้ Past participial phrase (วลีท่ีข้ึนตน้ดว้ยกริยาเติม -d หรือ -ed หรือกริยารูป past 
participle หรือข้ึนตน้ดว้ยค ากริยาวเิศษณ์ตามดว้ยกริยาเติม -d หรือ -ed หรือกริยารูป past participle) ใชข้ยาย
ความเม่ือบุคคลหรือส่ิงท่ีถูกขยายความนั้นเป็นผูไ้ด้รับผลของการกระท า เม่ือใช้เพื่ออธิบายขยายความ
ประธาน อาจเขียนไวข้า้งหน้าหรือขา้งหลงัประธานก็ได ้ แต่เม่ือใช้อธิบายส่วนท่ีเป็นกรรม จะเขียนวลีท่ี
ขยายน้ีไวต่้อจากค าท่ีตอ้งการอธิบายไดเ้พียงอยา่งเดียว 

The questions mentioned above deserve great attention. 
The research project proposed by your department was approved. 

 We are writing in response to your letter of inquiry submitted to the Ministry of Public Health 
on July 20. 

 Shocked by the sad news of His Excellency’s sudden death, we respectfully extend our 
sincerest sympathy and condolences. 

 Mr. Kamon Thanarat, awarded a government scholarship, is obliged to return to his assigned 
post at the Ministry of Foreign Affairs. 

 As reported by Sukhothai Thammathirat Open University, Mr. Kamon Thammarat’s work 
performance is satisfactory. 

 การใช้ Perfect participial phrase (วลีท่ีข้ึนตน้ดว้ยกริยา having ตามดว้ยกริยาในรูป past 
participle หรือข้ึนตน้ดว้ยค ากริยาวิเศษณ์ตามดว้ยกริยา having และกริยาในรูป past participle) มกัใชอ้ธิบาย
ขยายความประธาน อาจเขียนไวข้า้งหนา้หรือขา้งหลงัประธานก็ได ้  

Having consulted with the authorities concerned , we are pleased to inform you that we find 
Mr. Thomas Roland acceptable for the above-mentioned post. 

Having reviewed matters, we are of the opinion that it may be advantageous for STOU to 
obtain more relevant information on this issue. 

The project, having been approved last week, will receive funding by the next fiscal year. 
After having informed you verbally last week, we are writing to confirm our visit to your 

institution during May 24-27, 2010.  

 การใช ้Adjective phrase (วลีท่ีมีค าคุณศพัท์เป็นค าหลกั) อาจเขียนไวข้า้งหน้าหรือขา้งหลงั
ประธานท่ีขยายความก็ได ้

Unclear about the funding procedures, our institution would appreciate your sending us 
clarification on this matter.  
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The Ministry of Industry, aware of the importance of the environmental specialists on the 
said project, has agreed to recruit experts in accordance with your request. 

The summary report, incomplete and inconclusive, needs rewriting before it is resubmitted 
for consideration. 

 การใช้ Prepositional phrase (วลีท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าบุพบท) เพื่ออธิบายขยายความประธานหรื
อกรรมของประโยค โดยมกัเขียนไวต่้อจากประธานหรือกรรมท่ีตอ้งการอธิบาย 

We would very much like to hire an expert in the field of computer science. 
Graduates with a minimum of five-year work experience are entitled to apply for this job  
   position. 

 การใช ้Infinitive phrase (วลีท่ีข้ึนตน้ดว้ยกริยาในรูป infinitive) เม่ือใชเ้พื่ออธิบายขยายความ
ประธาน อาจเขียนไวข้า้งหนา้หรือขา้งหลงัประธานก็ได ้ แต่เม่ือใชอ้ธิบายส่วนท่ีเป็นกรรมหรือส่วนขยาย จะ
เขียนวลีท่ีขยายน้ีไวต่้อจากค าท่ีตอ้งการอธิบายไดเ้พียงอยา่งเดียว 

The committee has a lot of economic issues to consider. 
The director was the first one to present the idea of reconciliation. 
The resumé, to be summitted with the application, should be sent to the department’s 

personnel office no later than August 15. 
To be summitted with the application, the resumé should be sent to the department’s 

personnel office no later than August 15. 

 การใช ้Noun phrase as an appositive (นามวลีท่ีท าหน้าท่ีเป็นค านาม เพื่อขยายค านามท่ี
กล่าวถึง) 

Dr. Jim Jones, the Dean of the School of Liberal Arts, is pleased to assist your office in 
arranging the programme as requested. 

We are pleased to inform you that Ms. Jaraswat Trairat, STOU’s faculty member, will be our 
representative at the above-mentioned meeting. 

3) แบบประโยคย่อย การเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัประธานและกรรม ไม่ว่าจะเป็น
ค านามหรือสรรพนาม อาจใช้ Adjective clause หรือ Relative clause ซ่ึงก็คือประโยคย่อยท่ีข้ึนตน้ดว้ย 
relative pronouns เช่น who, whose, whom, which, that เป็นตน้  

The ASEAN leaders’ summit, which will be held from September 10 to 14 is significant to 
the future of Thailand. 
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Excellency, may I take this opportunity to express my sincere thanks and appreciation for the 
courtesy and cooperation which you and your staff have accorded me. 

The date that the meeting is to be held on will need to get approval from the director of the 
department first. 

We will send you the names of volunteers who will work on the above-mentioned projects as 
soon as we receive them from the executive office.   

3.1.2 การเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกับกิริยาอาการหรือการกระท า 

การเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบักิริยาอาการหรือการกระท า มกักระท าโดยการขยายความ
กิริยาอาการหรือการกระท าต่างๆ นั้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยใช้ค  ากริยาวิเศษณ์ (adverbs) กริยา
วิเศษณ์วลี (adverb phrases) หรือ adverb clauses ซ่ึงก็คือประโยคยอ่ยท่ีข้ึนตน้ค าสันธานแบบ subordinating 
conjunction   ใชเ้พื่อขยายความ เพิ่มเติมขอ้มูล หรือแสดงความสัมพนัธ์กบัประโยคหลกัใหช้ดัเจนข้ึนในดา้น
ต่างๆ นอกจากน้ียงัสามารถใช้บุพบทวลีในการขยายความกิริยาอาการหรือการกระท าไดอี้กดว้ย ดงัท่ีได้
ศึกษามาแลว้ในเร่ืองค ากริยาวิเศษณ์ กริยาวิเศษณ์วลี adverb clauses และบุพบทวลีขา้งตน้ ในท่ีน้ีจึงจะขอ
ยกตวัอยา่งเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กนอ้ยประกอบค าอธิบายในส่วนน้ีเท่านั้น 

We urgently need your confirmation of the visit.  
We would appreciate it very much if you could inform us of the decision at your earliest 

convenience. 
Please submit detailed information as soon as possible. 
Related information is enclosed in a separate folder. 
The meeting will start at 9:00 a.m. 
Please enclose all necessary documents in order that your request will be processed  

immediately upon its arrival. 

3.1.3 การเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกับประโยค 

การเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัประโยค มกัเป็นการให้รายละเอียดขยายความเก่ียวกบั
ประโยคทั้งประโยค ซ่ึงอาจใชค้  ากริยาวเิศษณ์ (adverb) หรือค ากริยาวิเศษณ์ท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เน้ือความหรือประโยค (conjunctive adverb) ก็ได ้ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งเพียงเล็กนอ้ยประกอบค าอธิบายใน
ส่วนน้ีเท่านั้น เพราะรายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจะปรากฏในบทท่ี 11 การใช้ภาษาท่ีแสดงสัมพนัธภาพ ใน
ส่วนของการใชค้  ากริยาวเิศษณ์ท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเน้ือความหรือประโยค (conjunctive adverb) 
ซ่ึงจะไดน้ าเสนอต่อไป 
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Inevitably, a screening test will have to be held to screen for the best candidate for the 
scholarship. 

As a matter of fact, I agree with your suggestions and thus will propose them to the board at 
the next meeting. 

In conclusion, our discussions were of great interest to my department. 

นอกจากน้ี เรายงัอาจใหร้ายละเอียดขยายความเก่ียวกบัประโยคทั้งประโยคดว้ยการใช ้
adjective/relative clause ท่ีข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ which ไดอี้กดว้ย 

We received your confirmation last week, which fulfilled the preliminary requirement. 
I have tried to change the itineraries as requested, which proved to be very difficult because of 

conflicting schedules. 


