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Parallel construction หรือ Parallelism หมายถึงการเขียนแสดงความคิดในโครงสรางทางไวยากรณ

ท่ีคลายคลึงกัน เพ่ือทําใหขอความในประโยคตอเนื่อง ชัดเจน และยังชวยใหมีลีลาการเขียนท่ีสละสลวย 
นอกจากนี้การใช parallel construction จะชวยทําใหขอความสัมพันธกัน มีความคลองจอง ทําใหจําไดงาย 
จึงมักนิยมใชในคําพังเพยหรือภาษิตท่ีเปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป เชน 

I came, I saw, I conquered. (Julius Caesar) 
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. (Benjamin Franklin) 
Give me liberty, or give me death. (Patrick Henry) 
Government of the people, by the people, and for the people shall not perish from the earth. 
(Abraham Lincoln) 

การเขียน parallel construction ใชไดในระดับคํา คือเปนคําเดียวโดดๆ หรือใชในระดับกลุมคํา คือ
วลีหรืออนุประโยค ดังตัวอยางตอไปนี ้
คําเดียวโดดๆ  

  Edison studied, thought, and experimented. (past tense verbs) 
  Clark Gable was tall, dark, and handsome. (adjectives) 
  They waited four hours at the airport, reading, chatting, and drinking. (participles) 

วล ี
 The enemy invaded by land, by sea, and by air. (prepositional phrases) 
 To support his family and to put himself through college, he worked at different part-time jobs. 

(infinitive phrases) 
 His favorite hobbies were playing tennis, reading novels, listening to music, and watching 

television. (gerund phrases) 
อนุประโยค 

 The suspect denied that he had broken into the house and that he had taken the money. (noun 
clauses) 
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 An athlete who practices regularly and who eats nutritious meals has an edge over his opponents. 
(adjective clause) 
Faulty parallelism คือการเขียนโดยการใชโครงสรางทางไวยากรณตางกัน กลาวคือ ใช

องคประกอบตางระดับกัน ขอใหศึกษาประโยคตอไปนี้ สวนท่ีขีดเสนใตของประโยคแรกมีปญหา faulty 
parallelism ซ่ึงมีคําอธิบายอยูในวงเล็บ ตอเปนตัวอยางของประโยคใหมท่ีเขียนขึ้นโดยขจัดปญหา faulty 
parallelism ออกไปแลว 

Poor      Eating is time-consuming, expensive, and it makes you fat. (องคประกอบสองสวน 
 แรกเปนคําคุณศัพท แตองคประกอบท่ีสามเปน independent clause) 

Better    Eating is time-consuming, expensive, and fattening. 
Poor      Eating healthfully is as important as to play sports. (องคประกอบสวนแรกเปน    

 gerund phrase  แตองคประกอบท่ีสองเปน infinitive phrase) 
Better    Eating healthfully is as important as playing sports. 
Poor      Come to the seminar prepared to take notes and with some questions to ask.  

 (องคประกอบสวนแรกเปน infinitive phrase  แตองคประกอบท่ีสองเปน  
  prepositional phrase) 

Better    Come to the seminar prepared to take notes and to ask questions. 

 


