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Misplaced modifiers หมายถึงการวางสวนขยาย (อาจเปนคํา วลี หรืออนุประโยค)ไวผิดตําแหนงใน

ประโยค ซ่ึงอาจสงผลใหส่ือความหมายผิดหรือไมชัดเจน ทําใหดูเหมือนขยายผิดคํา  ตามหลักแลว สวน
ขยายควรอยูติดกับคําหรือขอความท่ีไดรับการขยายความ  

Wrong        The document was found in the meeting room that had been missing for weeks.  
Correct      The document that had been missing for weeks was found in the meeting room. 
Wrong        There is a lecture this evening about how to play American football in the library. 
Correct       There is a lecture this evening in the library about how to play American football.  
 
  
 
 

Dangling modifiers หมายถึงคําหรือกลุมคําท่ีไมไดขยายคําใดในประโยค สวนมากมักปรากฏอยู
หนาประโยค โดยท่ัวไปมี 4 ประเภทคือ (1) participle, (2) infinitive, (3) gerund และ (4) elliptical clause 
ตอไปนี้จะยกตัวอยางของ dangling modifiers ท้ังส่ีประเภทพรอมกับประโยคท่ีไดแกไขใหถูกตองแลว 

1. Dangling participle  
Wrong        Confused by the complicated wording, the legal text made no sense. 
Correct      Confused by the complicated wording, I could make no sense of the legal text.    

    (I เปนผูท่ีรูสึกสับสน แต the legal text เปนส่ิงของ จึงไมสามารถรูสึกสับสนได) 
Wrong        Having discussed our  future cooperation, it can benefit both parties greatly. 
Correct      Having discussed our future cooperation, both parties can greatly benefit from it.    

    (both parties เปนผูท่ีไดหารือเกี่ยวกับความรวมมือในอนาคตกัน แต it ซ่ึงในท่ีนี ้
    นาจะหมายถึง our future cooperation เปนส่ิงไมมีชีวิต  จึงไมสามารถหารือกันได) 
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2. Dangling infinitive 
Wrong       To write English well, several lessons are necessary. 
Correct     To write English well, one should take several lessons. (บุคคล ซ่ึงในท่ีนี้ใชคํา 

    สรรพนาม one เปนผูมีความประสงคท่ีจะเขียนภาษาอังกฤษใหดี ไมใช several  
    lessons ซ่ึงเปนส่ิงไมมีชีวิต)  

3. Dangling gerund 
Wrong       By working till midnight for several days, the report was completed. 

              Correct     By working till midnight for several days, we were able to complete the report.  
                                     (บุคคล ซ่ึงในท่ีนี้ใชคําสรรพนาม we เปนผูท่ีไดทํางานจนถึงเท่ียงคืนมาหลายสัปดาห 
                                     แลว ไมใช report ซ่ึงเปนส่ิงไมมีชีวิต)  

4. Dangling elliptical clause 
Wrong       When driving, careful attention should be paid at all times. 

              Correct     When driving, a person should pay careful attention at all times. (บุคคล ซ่ึงในท่ีนี ้
                                     ใชคํานาม a person เปนผูขับรถ ไมใช careful attention ซ่ึงเปนส่ิงไมมีชีวิต)  

 
 


