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คํากริยาวิเศษณสามารถใชเช่ือมความตามประเภทของความสัมพันธดังตอไปนี ้
 ขอความที่เสริมกัน (showing addition) เชน in addition, furthermore, also, on top of that, 

moreover, besides, above all, finally เปนตน 

 Participants will have an opportunity to meet with experts from various countries.  
Besides, they will travel to the border area to witness the situation first-hand. 

 Please read the attached document with care as it provides you with important 
information on the terms and conditions of this award. Furthermore, please send the 
signed acceptance form for my attention at the address noted above. 

 ขอความที่ขัดแยงกัน (showing concession or contrast) เชน however, nevertheless, 
nonetheless, in contrast, still, conversely, on the contrary, on the other hand เปนตน 

 I have no objection to your request.  However, I will have to check with my superior. 
 I chose to go to the Open University of Malaysia.  On the other hand, my colleague 

chose to go to the University of Malaya. 

 ขอความที่แสดงทางเลือกอยางใดอยางหนึ่ง (showing alternatives) เชน otherwise, or else, if 
not เปนตน 

 I propose that we meet at my office to discuss your proposal on Thursday at 16:00; 
otherwise, we can meet on Friday at 14:00.  

 At our meeting this afternoon I thought I might bring up the subject we discussed earlier; 
or else, you may include it in your presentation if you prefer. 

 ขอความที่แสดงเหตุผล (showing cause-effect) เชน therefore, thus, accordingly, 
consequently, for this reason, as a result, then, hence เปนตน 

 The Board of Directors has called an extraordinary general meeting for next Wednesday, 
the 27th.  Consequently, I have to postpone my visit to your country. 

 It is obvious that you have added further detail to your proposal.  Therefore, the minister 
recommends the request be resubmitted by your department. 

บทที่ 12  การใชภาษาที่แสดงสัมพันธภาพ 

การเช่ือมความโดยใชคํากริยาวิเศษณที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางเนื้อความ 
หรือประโยค (conjunctive adverbs) 
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 ขอความที่แสดงการยกตัวอยาง (showing examples) เชน for example, for instance, namely, 
in particular เปนตน 

 Your report should include the possible consequences for the investors; for example, 
what their positions might be should the exchange rate vary greatly. 

 You should point out to your colleagues the possibilities of next year’s curriculum 
changing drastically, in particular the second year courses. 

 ขอความที่แสดงการเนน (showing emphasis) เชน in fact, indeed, as a matter of fact เปนตน 

 While we discussed the broad changes in the second year science course, I have in fact 
seen a draft of the changes suggested by the board, which are similar to those mentioned. 

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

 ขอความที่พูดซํ้าความเดิมเพ่ืออธิบายใหเขาใจยิ่งขึ้น (showing restatement) เชน in other 
words, that is, i.e. เปนตน 

 I wish to finish my master’s degree by this time next year.  In other words, I expect to 
remain studying here in order to achieve that. 

 The higher level course will take up two years of your time, that is, a full twenty-four 
months of study. 

 ขอความที่แสดงการสรุป (showing summary) เชน in brief, in short, in conclusion, in a 
word  เปนตน 

 The full details of the incident are enclosed.  In brief, the relevant facts that we need to 
come to a decision on can be found in my summary on page 15. 

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

 ขอความที่แสดงการเปรียบเทียบ (showing comparison) เชน likewise, similarly, in the 
same manner เปนตน 

 I will be looking for your suggestions on changes to the conference schedule.  Likewise, 
if you have suggestions for additional subjects, please let me know. 

 ขอความที่แสดงลําดับเวลา (showing time order) เชน next, lastly, finally, then, meanwhile 
เปนตน 
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 On Thursday I will open the meeting with the details of the proposal to build on 
Sukhumvit 71.  Next, I will detail the financial commitment, and lastly, I will let the 
architect present his drawings and ideas for the site. 

ขอใหสังเกตวา หากเปนการเช่ือมความ 2 ประโยคใหเปนประโยคเดียวดวยการใช conjunctive 
adverb คั่น เราจะตองใชเครื่องหมายอัฒภาค ; (semi-colon) หลังประโยคแรก ตามดวย conjunctive adverb 
และเครื่องหมายจุลภาค , (comma) แลวจึงตามดวยประโยคหลัง แตหากเปนการเช่ือมความโดยไมรวมเปน
ประโยคเดียว จะเริ่มดวยประโยคแรกกอน สวนประโยคหลังนั้น จะขึ้นตนประโยคดวย conjunctive adverb 
ตามดวยเครื่องหมายจุลภาค , (comma)  
 
 


