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  ในการเขียนท่ีดีและมีประสิทธิผลนั้น ประโยคหรือขอ้ความท่ีเขียนควรมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 
การเขียนขอ้ความในหนงัสือราชการภาษาองักฤษเป็นประโยคความเด่ียว (simple sentence) ทั้งหมด โดยไม่
มีส่วนขยายใดๆ  อาจท าให้ขอ้ความสั้นและห้วนเกินไป ขาดความสละสลวยและสัมพนัธภาพ ดงันั้น จึง
จ าเป็นตอ้งใชโ้ครงสร้างประโยคท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม  

การเขียนโดยใช้โครงสร้างประโยคแบบ compound sentence และ complex sentence  
(ดงัรายละเอียดในบทท่ี 8 ในส่วนของการใช้ประโยคท่ีถูกตอ้ง) พร้อมค าหรือวลีเช่ือมความท่ีเหมาะสม
สามารถช่วยใหข้อ้ความมีความสละสลวยและน่าอ่านมากข้ึน การเช่ือมความสามารถท าไดโ้ดยใช้ค าสันธาน 
(conjunction) หรือค ากริยาวิเศษณ์ท่ีใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยค  (conjunctive adverb) เพื่อแสดง
เวลา สถานท่ี ลกัษณะอาการ สาเหตุ ผล วตัถุประสงค์ เง่ือนไขหรือสภาวะสมมติ ความขดัแยง้หรือความ
แตกต่าง ความต่อเน่ืองหรือเสริมความ ทางเลือก และการเปรียบเทียบ ดงัน้ี 

 
 
                     
 
ค าสันธานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ coordinating conjunctions, subordinating 

conjunctions และ correlative conjunctions ซ่ึงแต่ละประเภทมีวธีิใชท่ี้แตกต่างกนัดงัน้ี 
1.  coordinating conjunctions คือค าสันธานท่ีใชเ้ช่ือมเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งค า วลี หรือ

เช่ือมประโยคยอ่ยอิสระ (independent clause) ท่ีอยูใ่น compound sentence เช่น and, but, or, nor, for, so, yet 
เป็นตน้ โดยหากเป็นการเช่ือมประโยคยอ่ยอิสระใน compound sentenceค าเช่ือมเหล่าน้ีจะอยูร่ะหวา่ง clause 
ทั้งสองและมีเคร่ืองหมายจุลภาค , (comma) คัน่ ในกรณีท่ีประโยคท่ีเช่ือมต่อกนัค่อนขา้งสั้ น สามารถละ
เคร่ืองหมายจุลภาคได ้

 and ใช้แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเสริมกนั (showing addition) หากมีการเช่ือมกนั
มากกวา่ 2 clauses จะใชเ้คร่ืองหมายจุลภาคคัน่ระหว่างแต่ละ clause และใช ้and น าหน้า clause สุดทา้ย
เท่านั้น 

 The Minister and his deputy will attend a conference in Japan next month. 
 The government of Thailand is spending time and money on developing the country.  
 Dr. Jim Jones is the Dean of the School of Liberal Arts and a member of the University’s 

academic senate. 
 I would like to take this opportunity to wish you success and prosperity in your career 

and may you and your family always be blessed with good health and happiness. 

บทท่ี 12  การใชภ้าษาท่ีแสดงสมัพนัธภาพ 

การเช่ือมความโดยใช้ค าสันธาน (conjunctions) 
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 It is always a great pleasure to be of assistance to you, and I look forward to continued 
cooperation and friendly ties between our institutions. 

 but และ  yet ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีขดัแยง้กนั (showing concession or contrast) 

 Thank you for your kind invitation to the party this Friday, but it is unfortunate that I 
cannot accept due to previous arrangement. 

 I would very much like to visit your country, but I am bound by urgent official business 
and have to postpone my visit. 

 or ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ประเภทเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง (showing alternatives) 

 You can email or fax us the details of the programme.  

 You can informally discuss your proposed MOU with the director now, or you can 
submit it formally at least one week prior to the committee meeting. 

 nor ใชใ้นความหมายตรงขา้มกบั or กล่าวคือใชแ้สดงความสัมพนัธ์ในเชิงปฏิเสธหมายถึง 
ไม่ทั้งสองอยา่ง (showing no alternatives)  

 They won’t wait for you, nor for me, nor for anybody. 
 She is unable to attend next Monday’s meeting, nor can he. 

 for ใชแ้สดงสาเหตุหรือเหตุผล (showing causes or reasons) 

 We should focus on regional issues for the upcoming conference, for the solutions to 
these issues can benefit all parties.  

 We hope that this kind of cooperation will continue, for it can be beneficial to many 
people in Thailand. 

 so ใชแ้สดงผล (showing results) 

 We have made a decision about your proposed project, so we have enclosed a copy of the 
proposed MOU for your consideration. 

 Your letter was delivered mistakenly to the other department, so it missed the July 31 
deadline. 

2.  subordinating conjunctions คือค าสันธานท่ีใชเ้ช่ือมประโยคยอ่ยไม่อิสระ/ประโยคใจความรอง 
(dependent/subordinate clause) ประเภท adverb clause เขา้กบัประโยคอิสระ/ประโยคใจความหลกั 
(independent/main clause) ใน complex sentence เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ อาทิ กิริยาอาการ 
สถานท่ี เวลา เหตุผล ผล จุดประสงค ์การขดัแยง้หรือแตกต่างกนั การเปรียบเทียบ ค าสันธานในกลุ่มน้ี เช่น 
as if, in a way that, where, wherever,  when, before, because, since, so that, so, although, whereas, as … 
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as, more … than, if, unless เป็นตน้ โดยค าเช่ือมเหล่าน้ีจะอยูเ่ป็นส่วนหน่ึงของประโยคยอ่ยไม่อิสระ และมี
เคร่ืองหมายจุลภาค , (comma) คัน่ระหวา่ง ประโยคทั้งสอง 

 ข้อความแสดงกิริยาอาการ (manner) เป็นการอธิบายกิริยาอาการหรือเพิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณะการกระท าในประโยคใจความหลกั ค าสันธานท่ีใช ้เช่น as (ตามท่ี), in a/the way that (แบบ/ตาม
วธีิการแบบ), like (เหมือนกบัท่ี), as if/as though (ราวกบัวา่) เป็นตน้ 

 Please submit the report by July 16 as I have requested earlier. 
 He handled the situation in the way that I like. 
 Our office will treat the complaint letter as though it is a valid request form. 

 ข้อความแสดงสถานที่ (place) เป็นการอธิบายขยายความการกระท า/เหตุการณ์ในประโยค
ใจความหลกั เพื่อใหท้ราบวา่เกิดข้ึนท่ีใด ค าสันธานท่ีใช ้เช่น where (ท่ีท่ี), wherever (ท่ีใดก็ตามท่ี) เป็นตน้ 

 Put this document where it belongs. 
 We will provide escort police wherever your delegation goes. 

 ข้อความแสดงเวลา (time) เป็นการอธิบายขยายความการกระท า/เหตุการณ์ในประโยค
ใจความหลกั เพื่อใหท้ราบวา่การกระท า/เหตุการณ์ในประโยคใจความหลกัเกิดข้ึนเม่ือใด ก่อนหรือหลงัการ
กระท า/เหตุการณ์ใน adverb clause ค าสันธานท่ีใช้ เช่น as/while (ขณะท่ี), as soon as (ทนัทีท่ี), since 
(ตั้งแต่), until (จนกระทัง่), when (เม่ือ), whenever (เม่ือใดก็ตามท่ี), before (ก่อนท่ี), after (หลงัจากท่ี), soon 
after (ทนัทีท่ี) เป็นตน้ 

 While/As we are considering your request, you should prepare all necessary documents.   
 Details of the programme, as well as the programme budget, will be submitted to you as 

soon as they are finalized. 
 You must wait until the director agrees with your arrangement of a study tour.  
 The visit has been postponed until the present crisis is over. 
 Before you make your payment, you should contact our finance office. 

 ข้อความแสดงเหตุผล (reason) เป็นการอธิบายขยายความเก่ียวกบัเหตุผลของการกระท า/
เหตุการณ์ในประโยคใจความหลกั ค าสันธานท่ีใช ้เช่น because/since/as (เพราะวา่) เป็นตน้ 

 Since the project has been supported by our department since 2008, the time has come 
for us to evaluate the project’s performance. 

 As the contribution of Dr. Robinson to the proposed training would be of great benefit to 
STOU’s staff, STOU is willing to postpone the training until 1-30 November 2010, the 
period when Dr. Robinson will be available. 
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 ข้อความแสดงจุดประสงค์/วัตถุประสงค์ (purpose) เป็นการอธิบายขยายความวา่การกระท า/
เหตุการณ์ในประโยคใจความหลกัมีจุดประสงค์/วตัถุประสงค์ใด ค าสันธานท่ีใช ้เช่น so that/in order that 
(เพื่อท่ี) เป็นตน้ 

 Please kindly make the payment to us as soon as possible so that we can proceed with 
further arrangements. 

 In order that we can avoid any difficulties arising from late nominations, please forward 
one copy of each nomination form directly to the Division of Foreign Affairs, STOU. 

 ข้อความแสดงผล (result) เป็นการอธิบายผลของการกระท า/เหตุการณ์ในประโยคใจความ
หลกั ค าสันธานท่ีใช ้เช่น so (ดงันั้น), so … that (มากจนกระทัง่) เป็นตน้ 

 We consider the Royal Thai Army Headquarters’ request a top priority, so we have given 
our full support to the project. 

 There were so many people attending the seminar that there were not enough document 
folders for everyone. 

 He convinced all committee members so clearly and persuasively that they agreed with 
him.  

 ข้อความแสดงความแย้งหรือตรงกันข้ามกัน (concession/contrast) เป็นการให้ขอ้มูลท่ีแยง้
ห รือตร งกันข้ า มกับก ารกระท า / เห ตุก า ร ณ์ ในประโยคใจความหลัก  ค าสั นธ าน ท่ี ใ ช้  เ ช่ น 
although/though/even though (ถึงแมว้า่), while/whilst/whereas (ในขณะท่ี) เป็นตน้ 

 Although I would very much like to give an opening speech at the conference,     I will be 
unavailable on that day due to my very busy schedule. 

 The first group of delegates wants to visit the Grand Palace whereas the second group 
wants to visit Government House.    

 ข้อความแสดงการเปรียบเทียบ (comparison) เป็นการอธิบายเปรียบเทียบความต่างระหวา่ง
การกระท า/เหตุการณ์ใน adverb clause กบัประโยคใจความหลกั ค าท่ีใช ้เช่น as … as (เท่ากบั), not as … as 
(ไม่เท่ากบั), -er/more … than (มากกวา่), -er/less … than (นอ้ยกวา่) เป็นตน้ 

 The selection process did not go as smoothly as we had expected. 
 We would like to request that the process take shorter time than it normally does. 
 We take this current crisis more seriously than ever. 

 ข้อความแสดงเงื่อนไข (condition) เป็นการอธิบายวา่การกระท า/เหตุการณ์หน่ึงเป็นผลมาจาก
อีกการกระท า/เหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงเป็นเง่ือนไข โดย adverb clause เป็นส่วนท่ีแสดงเง่ือนไข และประโยค
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ใจความหลกัเป็นส่วนท่ีแสดงผลของการกระท า ค  าท่ีใชแ้สดงเง่ือนไข เช่น if (ถา้), unless (ถา้ไม่) เป็นตน้ ซ่ึง
ประโยคเง่ือนไขและประโยคท่ีแสดงผลของเง่ือนไขมีโครงสร้างประโยคหลายแบบ 

 The program will remain active if it receives international support. 
 Please do not hesitate to call me if you have further questions. 
 Unless you submit your résumé by May 25, 2010, we cannot consider you for the opening 

position. 
 The request will not be considered unless it complies with the requirements set by the 

ministry. 

3.  correlative conjunctions คือค าสันธานท่ีใชเ้ช่ือมระหวา่งประโยคอิสระ (independent clause) 
ใน compound sentence ไดแ้ก่ not only … but also, either … or, neither … nor  

 not only … but also (ไม่เพียง... เท่านั้น แต่ยงั ... ดว้ย) 
Your visit will not only set a milestone for our cooperation but it will also open a venue for 

other mutually beneficial activities in the field of information management. 
 either … or (ไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง) 

You can either send your acceptance by mail or you may choose to fax it to our office at 
your earliest convenience. 

 neither … nor (ไม่ทั้งสองอยา่ง) 
We are neither in support of the bill nor are we opposed to it. 

ค าเช่ือมเหล่าน้ีนอกจากจะใชเ้ช่ือมระหวา่งประโยคกบัประโยคแลว้ ยงัสามารถใชเ้ช่ือมค ากบัค าและ
วลีกบัวลีไดอี้กดว้ย   

ตัวอย่าง 
 We have arranged not only this regional seminar but also the field trip to Chiang Mai 

City Hall. 
 The meeting will take place either at our head office or at The Grand Sukhothai Hotel. 
 We are sorry that we can send you neither the signed contract nor the invitation letter by 

August 1 as requested, since our director is on a business trip abroad until August 4. 
ในการเช่ือมประโยคกบัประโยค หากใชค้  าเช่ือมท่ีเป็นปฏิเสธ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ not only หรือ neither 

ข้ึนตน้ประโยค ตอ้งสลบัท่ีประธานกบักริยา ถา้ประโยคนั้นไม่มีกริยา BE กริยาช่วย หรือกริยา modal ให้
ใชก้ริยา do เป็นกริยาช่วย โดยกริยาช่วย do จะตอ้งคง tense เดิมของประโยคไว ้
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ตัวอย่าง 
 Not only will your visit set a milestone for our cooperation, but it will also open a venue 

for other mutually beneficial activities in the field of information management. 
 Neither are we in support of the bill nor are we opposed to it. 

 


