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หลกัการเขยีนและการใชภ้าษาในหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ
 

 โปรดเลอืกบทท�ีตอ้งการศกึษา  

บทท�ี 6    หลกัการเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษ

ในการเขยีนหนังสอืราชการภาษาอังกฤษท�ีด ีนอกจากความรู้เก�ียวกับหนังสอืราชการภาษาอังกฤษในดา้นตา่งๆ ดังท�ีกลา่วไวแ้ลว้ในบทท�ี 1 อันไดแ้ก่
ประเภท การใช ้สว่นประกอบ คาํข�ึนตน้ คาํลงทา้ย ช�ือตาํแหนง่และสถานท�ีของผู้รับ หนังสอืราชการของสว่นราชการประจาํตา่งประเทศ หลักเกณฑก์ารพมิพ์
การจา่หนา้ซอง และมาตรฐานและซอง ตามท�ีกาํหนดไวใ้นระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2548 แลว้
นั�น ยังมหีลักการเขยีนท�ีดแีละเป็นท�ีนยิม อันประกอบดว้ย 
   1) ความสมบรูณ ์2) ความถกูตอ้ง 3) ความชัดเจน 4) ความสั�น ความกระชับ ความกะทัดรัด 
   5) ความมสัีมพันธภาพ 6) ความเป็นทางการ 7) ความสภุาพ จรงิใจ และเป็นมติร และ 8) ความสามารถในการเขยีนใหบ้รรลวัุตถปุระสงคแ์ละเป็นผลดี

คลกิดเูน�ือหา...

บทท�ี 7     การใชภ้าษาท�ีถกูตอ้ง

การใชภ้าษาท�ีถกูตอ้ง ครอบคลมุถงึความถกูตอ้งดา้นการใชค้าํและการใชป้ระโยคไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลักภาษาและหลักไวยากรณภ์าษาอังกฤษ ซ�ึงจะได ้
นาํเสนอรายละเอยีดในแตล่ะเร�ืองตอ่ไป

คลกิดรูายละเอยีดเพ�ิมเตมิ...

บทท�ี 8     การใชเ้คร�ืองหมายวรรคตอน อกัษรตวัพมิพใ์หญ ่และการระบจุาํนวนและตวัเลข

ในการเขยีนจดหมายราชการภาษาอังกฤษ ความถกูตอ้งในการส�ือสารเป็นส�ิงสาํคัญมากท�ีสดุประการหน�ึง ซ�ึงนอกเหนอืจากความถกูตอ้งดา้นรปูแบบ ดา้น
เน�ือหา และดา้นหลักภาษาตามท�ีไดน้าํเสนอไปแลว้นั�น ความถกูตอ้งในดา้นการใชเ้คร�ืองหมายวรรคตอน การใชอ้ักษรตัวพมิพใ์หญ ่และการระบจุาํนวนและ
ตัวเลข กเ็ป็นส�ิงสาํคัญมากประการหน�ึงตามหลักภาษา ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณห์รอืทางการพมิพ ์ท�ีพบในจดหมายราชการภาษาอังกฤษอาจสง่ผลรา้ยแรง

ไมเ่พยีงเพราะทาํใหจ้ดหมายนั�นขาดความนา่เช�ือถอื แตอ่าจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิท�ีสง่ผลเสยีอยา่งรนุแรงอกีดว้ย 

การใชเ้คร�ืองหมายวรรคตอน 

คลกิดเูน�ือหา...

การใชอ้ักษรตัวพมิพใ์หญ่

คลกิดเูน�ือหา...

การระบจุาํนวนและตัวเลข 

คลกิดเูน�ือหา...

 Exercise 9

  

บทท�ี 9     ขอ้ผดิพลาดท�ีพบบอ่ยในการเขยีนของผู้ท�ีไมใ่ชเ่จา้ของภาษาองักฤษ

บทน�ีจะนาํเสนอขอ้ผดิพลาดท�ีพบบอ่ยบางประการในการเขยีนภาษาอังกฤษของผู้ท�ีไมใ่ชเ่จา้ของภาษาอังกฤษ ทั�งน�ีเพ�ือใหผู้้ศกึษาเกดิความตระหนักและ
ระมัดระวังมใิหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในเร�ืองดังกลา่ว ซ�ึงจะชว่ยใหก้ารเขยีนมปีระสทิธภิาพและส�ือความหมายไดด้ขี�ึน ขอ้ผดิพลาดท�ีพบบอ่ยท�ีจะกลา่วถงึโดย
สังเขปในบทน�ีคอืขอ้ผดิพลาดดา้นโครงสรา้งประโยค ไดแ้ก ่comma splices, run-on sentences และ fragments ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับสว่นขยาย ไดแ้ก่
misplaced modifiers และ  dangling modifiers ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ parallel construction ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ subject-verb agreement และขอ้ผดิ
พลาดเก�ียวกับ verb tenses

ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ comma splices

คลกิดเูน�ือหา...

ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ run-on sentences

คลกิดเูน�ือหา...

ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ fragments ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ misplaced modifiers และ dangling modifiers
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คลกิดเูน�ือหา... คลกิดเูน�ือหา...

ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ subject-verb agreement และ verb tenses

คลกิดเูน�ือหา...

ขอ้ผดิพลาดเก�ียวกับ 
parallel construction

คลกิดเูน�ือหา...

 Exercise 10

 

บทท�ี 10    การใชภ้าษาท�ีชดัเจน

การใชภ้าษาท�ีชัดเจน ครอบคลมุถงึการใชค้าํนามหรอืวลที�ีเป็นรปูธรรม (concrete nouns or phrases) แทนการใชค้าํนามหรอืวลที�ีเป็นนามธรรม (abstract
nouns or phrases) การใชค้าํท�ีรัดกมุและมคีวามหมาย เฉพาะเจาะจงแทนการใชค้าํท�ีมคีวามหมายคลมุเครอืและอาจตคีวามหมายไดห้ลายอยา่ง และการ
ใชค้าํหรอื วลที�ีสั�น งา่ย และมคีวามหมายตรงกับความหมายแทจ้รงิท�ีตอ้งการแทนใชค้าํหรอืวลที�ีเป็นภาษาเฉพาะแวดวงวชิาการ/วชิาชพีท�ีหรหูราและเขา้ใจ
ยาก

การใชค้าํนามหรอืวลที�ีเป็นรปูธรรม (concrete nouns or phrases) 
พยายามหลกีเล�ียงคาํนามหรอืวลที�ีเป็นนามธรรม (abstract nouns or phrases)

คลกิดเูน�ือหา...

การใชค้าํท�ีรัดกมุ มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงตรงตามท�ีตอ้งการมากท�ีสดุ
พยายามหลกีเล�ียงคาํท�ีมคีวามหมายคลมุเครอืและอาจตคีวามหมายไดห้ลายอยา่ง

คลกิดเูน�ือหา...

การใชค้าํหรอืวลที�ีสั�น งา่ย และมคีวามหมายตรงกับความหมายแทจ้รงิท�ีตอ้งการ พยายามหลกีเล�ียงการใชค้าํหรอืวลที�ีเป็นภาษาเฉพาะแวดวง
วชิาการ/วชิาชพี ท�ีหรหูราและเขา้ใจยาก

คลกิดเูน�ือหา...

 Exercise 11     Exercise 12

บทท�ี 11    การใชภ้าษาท�ีสั�น กระชบั กะทดัรดั

การเขยีนท�ีตรงประเดน็ โดยใชค้าํหรอืวลที�ีสั�น กระชับ และกะทัดรัด สามารถทาํใหอ้า่นแลว้เขา้ใจไดง้า่ยข�ึน ไมเ่กดิความสับสนจากขอ้ความท�ียาวและ
เย�ินเยอ้ อยา่งไรกด็ ีตอ้งระมัดระวังมใิหเ้ป็นขอ้ความท�ีเถรตรงหรอืขวานผา่ซากจนไมเ่หมาะสม เพราะบอ่ยครั�งการเขยีนแบบออ้มคอ้มดว้ยขอ้ความท�ียาวและ
ขอ้ความเกร�ินนาํหรอือารัมภบทนั�น กม็จีดุประสงคเ์พ�ือใหฟั้งดเูป็นทางการ นุ่มนวล และสภุาพมากข�ึน ดังนั�นในการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิลนั�น จาํเป็นตอ้ง
พจิารณาบรบิทและความเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณเ์ป็นปัจจัย

คลกิดเูน�ือหา...

 Exercise 13

บทท�ี 12   การใชภ้าษาท�ีแสดงสมัพนัธภาพ

ในการเขยีนท�ีดแีละมปีระสทิธผิลนั�น ประโยคหรอืขอ้ความท�ีเขยีนควรมคีวามเช�ือมโยงสัมพันธก์ัน การเขยีนขอ้ความในหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเป็น
ประโยคความเดยีว (simple sentence) ทั�งหมด โดยไมม่สีว่นขยายใดๆ อาจทาํใหข้อ้ความสั�นและหว้นเกนิไป ขาดความสละสลวยและสัมพันธภาพ ดังนั�น
จงึจาํเป็นตอ้ง ใชโ้ครงสรา้งประโยคท�ีหลากหลายและแตกตา่งกันไปตามความเหมาะสม
      การเขยีนโดยใชโ้ครงสรา้งประโยคแบบ compound sentence และ complex sentence (ดังรายละเอยีดในบทท�ี 8 ในสว่นของการใชป้ระโยคท�ีถกู
ตอ้ง) พรอ้มคาํหรอืวลเีช�ือมความท�ีเหมาะสมสามารถชว่ยใหข้อ้ความมคีวามสละสลวยและนา่อา่นมากข�ึน การเช�ือมความสามารถทาํไดโ้ดยใชค้าํสันธาน
(conjunction) หรอืคาํกรยิาวเิศษณท์�ีใชแ้สดงความสัมพันธร์ะหวา่งประโยค (conjunctive adverb) เพ�ือแสดง เวลา สถานท�ี ลักษณะอาการ สาเหต ุผล
วัตถปุระสงค ์เง�ือนไขหรอืสภาวะสมมต ิความขัดแยง้หรอืความ แตกตา่ง ความตอ่เน�ืองหรอืเสรมิความ ทางเลอืก และการเปรยีบเทยีบ ดังน�ี 

การเช�ือมความโดยใชค้าํสันธาน (conjunctions)

คลกิดเูน�ือหา...

การเช�ือมความโดยใชค้าํกรยิาวเิศษณท์�ีใชแ้สดงความสัมพันธร์ะหวา่งเน�ือความหรอืประโยค (conjunctive adverbs)

คลกิดเูน�ือหา...

 Exercise 14

บทท�ี 13    การใชภ้าษาท�ีเป็นทางการ สภุาพ และใหค้วามหมายเชงิบวก

ภาษาท�ีใชใ้นหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จงึตอ้งเป็นภาษาเขยีน และหลกีเล�ียงการใชภ้าษาพดู ตลอดจนรปูยอ่ (abbreviation)
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ภาษาท�ีใชใ้นหนังสอืราชการภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จงึตอ้งเป็นภาษาเขยีน และหลกีเล�ียงการใชภ้าษาพดู ตลอดจนรปูยอ่ (abbreviation)
ภาษาสแลง (slang) สาํนวน (idiomatic expressions) และ สาํนวนจาํเจ (cliché) ซ�ึงสว่นใหญม่ักปรากฏในภาษาพดู นอกจากน�ีภาษาท�ีใชต้อ้งเป็น
ภาษาสภุาพนุ่มนวล และใหค้วามหมายเชงิบวก

คลกิดเูน�ือหา...
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 ในการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษท่ีดี นอกจากความรู้เก่ียวกบัหนงัสือราชการภาษาองักฤษ
ในดา้นต่างๆ ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 1 อนัไดแ้ก่ ประเภท การใช ้ส่วนประกอบ ค าข้ึนตน้ ค าลงทา้ย ช่ือ
ต าแหน่งและสถานท่ีของผูรั้บ หนงัสือราชการของส่วนราชการประจ าต่างประเทศ หลกัเกณฑ์การพิมพ ์การ
จ่าหน้าซอง และมาตรฐานและซอง ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2548 แลว้นั้น ยงัมีหลกัการเขียนท่ีดีและเป็นท่ีนิยม อนัประกอบดว้ย  1) 
ความสมบูรณ์ 2) ความถูกตอ้ง 3) ความชัดเจน 4) ความสั้น ความกระชบั ความกะทดัรัด 5) ความมี
สัมพนัธภาพ 6) ความเป็นทางการ 7) ความสุภาพ จริงใจ และเป็นมิตร และ 8) ความสามารถในการเขียนให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป็นผลดี  

 

1. ความสมบูรณ์ (Completeness) 

การส่ือสารดว้ยการเขียนเป็นการส่ือความผ่านตวัอกัษรเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นการส่ือสาร
ทางเดียว ซ่ึงผูส่้งสารและผูรั้บสารไม่สามารถปฏิสัมพนัธ์และส่งผลสะทอ้นยอ้นกลบัไดท้นัที ซ่ึงต่างจากการ
ส่ือสารแบบสองทางดว้ยการพูดท่ีสามารถโตต้อบซกัถามหรือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้นัทีขณะท่ีส่ือสารกนัอยู ่
ดว้ยเหตุน้ี การน าเสนอสาระอยา่งครบถว้น ครอบคลุมประเด็นและรายละเอียดเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือความตาม
วตัถุประสงคข์องการเขียน จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้หนงัสือราชการภาษาองักฤษมีความสมบูรณ์ การเขียน
หนงัสือราชการภาษาองักฤษท่ีขาดความครบถว้นสมบูรณ์อาจส่งผลใหเ้สียเวลาในการเขียนสอบถามเพิ่มเติม
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีจ  าเป็นก่อนด าเนินการต่อไปเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องการเขียนได ้

 

2. ความถูกต้อง (Correctness)  

ความถูกต้องเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงในการเขียนหนังสือราชการ
ภาษาองักฤษ ซ่ึงหมายรวมถึงความถูกตอ้งดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหา และดา้นหลกัภาษา  

2.1 ความถูกต้องด้านรูปแบบ หมายถึง การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษให้ถูกตอ้งตาม
รูปแบบท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณฯ ซ่ึงครอบคลุมขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ประเภทและรายละเอียดของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ การใช้ ผู ้รับ สรรพนามท่ีใช้แทนผูเ้ขียน 
รายละเอียดรหัสตวัเลขของส่วนราชการประจ าต่างประเทศ การเขียนส่วนหัวเร่ือง (เลขท่ีของหนงัสือ ช่ือ 
ท่ีตั้ง หมายเลขโทรศพัทแ์ละโทรสารของส่วนราชการเจา้ของเร่ือง วนัเดือนปีท่ีออกหนงัสือ ค าข้ึนตน้ และ
ช่ือเร่ือง) การเขียนส่วนเน้ือเร่ือง (ค าน า สาระส าคญัหรือจุดประสงค ์และสรุป) และการเขียนส่วนทา้ยเร่ือง 

บทท่ี 6   หลกัการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษ 
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(ค าลงทา้ย ลายมือช่ือและต าแหน่ง และช่ือ ต าแหน่ง และท่ีอยูข่องผูรั้บ) ตลอดจนวธีิการพิมพแ์ละการจ่าหนา้
ซอง  

2.2 ความถูกต้องด้านเนือ้หา หมายถึง เน้ือหาของหนงัสือราชการภาษาองักฤษท่ีมีความถูกตอ้ง
และความเช่ือถือได ้เป็นเน้ือหาซ่ึงไดม้าจากการคน้หาและรวบรวมขอ้มูลและขอ้เท็จจริงจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและน่าเช่ือถือ หากขอ้มูลใดท่ีระบุไวไ้ม่ใช่ขอ้เท็จจริงหรือไม่ใช่ส่ิงท่ียอมรับกนัทั้งสองฝ่าย 
กล่าวคือ เป็นขอ้มูลท่ีฝ่ายหน่ึงกล่าวอา้ง แต่อีกฝ่ายยงัไม่ยอมรับในค ากล่าวนั้น กรณีเช่นน้ี ก็ไม่ควรระบุว่า
ขอ้มูลดงักล่าวนั้นเป็นขอ้เท็จจริง เพื่อป้องกนัการเขา้ใจผิด ดงันั้น หากขอ้มูลใดเป็นเพียงค ากล่าวอา้ง ขอ้
สงสัยหรือสอบถาม ขอ้น าเสนอเพื่อพิจารณา หรืออ่ืนๆ ก็ควรระบุไวต้ามนั้นให้ถูกตอ้งชดัเจนด้วย ความ
ถูกตอ้งดา้นเน้ือหายงัหมายรวมถึงการเขียนเน้ือหาของเร่ืองทั้งในส่วนของเหตุท่ีมีหนงัสือไปและจุดประสงค์
ท่ีมีหนงัสือไปใหถู้กตอ้งตรงตามเน้ือหาสาระของเร่ือง 

2.3 ความถูกต้องด้านหลักภาษา หมายถึง การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษโดยใช้ภาษา
ทางการและภาษาเขียนท่ีดี การเขียนใหถู้กตอ้งตามความหมาย กฎไวยากรณ์ และหลกัภาษา ตลอดจนการใช้
ตวัสะกดและเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกต้อง (โปรดศึกษารายละเอียดในบทท่ีเก่ียวกับ ‘การใช้ภาษาท่ี
ถูกตอ้ง’ และ ‘การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้ง’) 

 

3. ความชัดเจน (Clarity)   

ความชดัเจนเป็นลกัษณะส าคญัท่ีช่วยให้กระบวนการส่ือความหมายเป็นไปอยา่งราบร่ืนและมี
ประสิทธิผล  ความชัดเจนของงานเขียนประเภทใดประเภทหน่ึงก็ตาม ซ่ึงรวมถึงหนังสือราชการ
ภาษาองักฤษ สามารถพิจารณาไดจ้ากการท่ีผูรั้บหนงัสือสามารถอ่านแลว้เขา้ใจไดง่้ายและเขา้ใจโดยตลอด 
ปราศจากขอ้สงสัย ไม่ตอ้งพยายามตีความหรือคาดเดา ความชดัเจนจะเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงต่อไปน้ี 

3.1 การก าหนดจุดประสงค์ในการเขียนท่ีชดัเจนว่าตอ้งการให้ผูรั้บหนงัสือท าอะไร เช่น เพื่อ
ทราบ เพื่อใหเ้ขา้ใจ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมติั เพื่อใหร่้วมมือ เพื่อใหช่้วยเหลือ เพื่อถือปฏิบติั เป็นตน้  

3.2 การแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนต่างๆ อยา่งชดัเจน อาทิ ส่วนความน า ส่วนสาระส าคญั และ
ส่วนสรุป  
 3.3 การเลือกใช้ถอ้ยค าภาษาท่ีเฉพาะเจาะจง เขา้ใจง่าย เป็นรูปธรรม ถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุม ไม่
ก ากวม ตรงตามความหมาย และตรงตามวตัถุประสงค์ของการเขียน สามารถยืนยนัไดแ้น่นอนในค าท่ีเขียน
นั้น และตอ้งไม่ยืนยนัในส่ิงท่ียงัยืนยนัไม่ได ้หากเป็นกรณีท่ีไม่อาจยืนยนัไดแ้น่นอนว่ากรณีจะเป็นเช่นนั้น
เสมอไป ก็ไม่ควรใชค้  ายืนยนัให้เป็นการผกูมดั แต่ควรใชค้  าแบ่งรับแบ่งสู้ นอกจากน้ีควรพยายามหลีกเล่ียง
การใชภ้าษาเฉพาะแวดวงวิชาการ/วิชาชีพ (jargon) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการติดต่อกบัผูท่ี้มิไดอ้ยูใ่นแวดวง
วชิาการ/วชิาชีพนั้นๆ 
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3.4 วิธีการพิมพ ์ระยะบรรทดั การยอ่หนา้ ตลอดจนการใชเ้คร่ืองหมายและการแบ่งวรรคตอน
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมตามควรแก่กรณี เพื่อให้โปร่งตา อ่านง่าย เขา้ใจง่าย และมีความหมายตรงตามท่ี
ตอ้งการ  

 

4. ความส้ัน ความกระชับ ความกะทดัรัด (Conciseness) 

ความสั้น ความกระชบั และความกะทดัรัดในการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษ หมายถึง
การเขียนในลกัษณะสรุปความ น าเสนอเฉพาะส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและขอ้มูลท่ีจ  าเป็นให้ผูอ่้านเขา้ใจได ้
ใชค้  าศพัทแ์ละโครงสร้างประโยคท่ีสั้นและง่าย ตดัวลีหรือประโยคท่ีไม่จ  าเป็นออก ไม่เขียนขยายความโดย
ไม่จ  าเป็น ไมเ่ขียนประโยคท่ียาวเกินไป ไม่ใชถ้อ้ยค าหรือส านวนท่ีเป็นศพัทสู์ง หรูหรา ฟุ่มเฟือย เยิ่นเยอ้ ไม่
ใชค้  าซ ้ าโดยไม่จ  าเป็น และไม่เขียนวกวน ซ ้ าซาก  

 

5. ความมสัีมพนัธภาพ (Coherence) 

การเขียนอยา่งมีสัมพนัธภาพ หมายถึง การเขียนขอ้ความหรือน าเสนอเน้ือหาสาระในลกัษณะท่ี
มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผลหรือไดเ้ร่ืองไดร้าวชดัเจน โดยการใชค้  าและขอ้ความเช่ือม
ความอย่างเหมาะสม  การวางโครงร่างข้อความหรือเน้ือหาสาระ การเขียนโดยใช้ประโยคแบบง่าย 
สละสลวย และไม่ซบัซ้อนจนเกินไป มุ่งเนน้การน าเสนอความคิดหลกัเพียงความคิดเดียวในแต่ละย่อหน้า 
และการเขียนโดยใชโ้ครงสร้างประโยคในลกัษณะท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั  

 

6. ความเป็นทางการ (Formality) 

การเขียนหนังสือราชการภาษาองักฤษเป็นการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีใช้
ระดบัภาษาทางการ ไม่ใชภ้าษาพูด ภาษาสแลง (slang) ส านวนจ าเจ (cliché) และรูปยอ่ (abbreviation)  ส่วน
กรณีค าย่อหรือตวัอกัษรย่อ (acronym) นั้น หากเป็นค าย่อหรือตวัอกัษรย่อซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือใช้กัน
แพร่หลาย ก็ควรหลีกเล่ียงเช่นกนั 

 

7. ความสุภาพ จริงใจ ให้เกยีรติแและเป็นมติร (Courtesy) 

ความสุภาพ จริงใจ ให้เกียรติ และเป็นมิตร เป็นส่วนส าคัญในการเขียนหนังสือราชการ
ภาษาองักฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพื่อวตัถุประสงคใ์ด แมแ้ต่การเขียนเพื่อตอบปฏิเสธ ร้องเรียน ตกัเตือน
หรือต าหนิ ขอ้ความท่ีเขียนควรแสดงถึงความสุภาพและไมตรีจิตท่ีเสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวกและเนน้ผูรั้บ
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หนังสือเป็นส าคญั ผูเ้ขียนควรหลีกเล่ียงการใช้ภาษาท่ีบ่งบอกหรือเจาะจงเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง แต่ควร
เลือกใช้ค  าเรียกรวมท่ีไม่แบ่งแยกเพศและใช้ค  าเรียกช่ือหรือต าแหน่งท่ีถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีควร
หลีกเล่ียงการใชค้  า ส านวน หรือประโยคท่ีต าหนิ ต่อวา่ ดูถูก หรือท าใหผู้รั้บหนงัสือเกิดความรู้สึกเชิงลบ  

 

8. ความสามารถในการเขยีนให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป็นผลดี (Effectiveness) 

การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษ ไม่วา่จะเพื่อวตัถุประสงคใ์ด จ าเป็นตอ้งเขียนให้ให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ กล่าวคือ เขียนให้ผูรั้บหนงัสือเขา้ใจชดัเจนวา่ผูมี้หนงัสือไปตอ้งการอะไร จะให้
ผูรั้บหนังสือปฏิบติัอย่างไร และโน้มน้าวจูงใจให้ผูรั้บหนงัสือปฏิบติัตามนั้น โดยหวงัผลให้บงัเกิดตามท่ี
ตอ้งการ นอกจากน้ี การเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษบางประเภท อาทิ หนงัสือร้องเรียน ตกัเตือน หรือ
ต าหนิ หนงัสือตอบปฏิเสธ หนงัสือขอร้อง หนงัสือขอความร่วมมือ และหนงัสือขอความช่วยเหลือ จะตอ้ง
ใชศิ้ลปะในการเขียนเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นผลดีดว้ย ตวัอยา่งเช่น ในการเขียนหนงัสือร้องเรียน จะตอ้งเขียน
ให้ผูถู้กร้องเรียนไม่รู้สึกวา่ถูกโจมตีหรือถูกต าหนิจนเกิดปฏิกิริยาตอบโตรุ้นแรงหรือเกิดความรู้สึกเป็นศตัรู 
และในการเขียนตอบปฏิเสธ จะตอ้งเขียนอยา่งมีศิลปะและไม่ใหสู้ญเสียสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งกนัไป   
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 การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง ครอบคลุมถึงความถูกตอ้งดา้นการใชค้  าและการใชป้ระโยคไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัภาษาและหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ซ่ึงจะไดน้ าเสนอรายละเอียดในแต่ละเร่ืองต่อไป แมผู้ศึ้กษา
ภาษาองักฤษส่วนใหญ่จะเคยใช้เวลาส่วนใหญ่กบัการเรียนรู้กฎไวยากรณ์มาโดยตลอดจนบางคนอาจรู้สึก
เบ่ือหน่าย แต่หากขาดการฝึกฝนหรือการน าใช้งานจริงอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ก็อาจประสบปัญหา
อุปสรรคและไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง ความรู้
เก่ียวกบัหลกัไวยากรณ์ในส่วนของค า ประโยค และเคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ และ
การแยกค าอย่างถูกตอ้งจึงยงัคงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอ่านและเขียน ซ่ึงเน้นความ
ถูกตอ้งทางดา้นหลกัภาษาและไวยากรณ์มากกวา่การฟังและการพดู  

การทบทวนความรู้ดา้นหลกัภาษาและไวยากรณ์ต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น โดยเฉพาะส าหรับผูท่ี้ใช้
ภาษาองักฤษยงัไม่คล่องมากนกัหรือไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษ
ในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถน าความรู้ในเร่ืองดงักล่าวเหล่าน้ีไปเป็นพื้นฐานการใชภ้าษาองักฤษ
และเป็นข้อมูลอา้งอิงเพื่อประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานและการเขียนหนังสือราชการ
ภาษาองักฤษได้ตามสมควร ส่วนผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นหลกัภาษาและไวยากรณ์ภาษาองักฤษดีอยู่
แลว้ ก็สามารถเลือกศึกษาเฉพาะเร่ืองหรือประเด็นท่ีตอ้งการทบทวนหรืออา้งอิงเท่านั้น 

อน่ึง ตวัอยา่งประโยคท่ีน ามาแสดงการใชภ้าษาต่างๆ ท่ีน าเสนอในบทน้ีไม่ไดเ้นน้เฉพาะภาษาเขียน
ซ่ึงเป็นภาษาทางการและภาษาท่ีปรากฏในการเขียนหนังสือราชการภาษาองักฤษทั้งหมด แต่ตวัอย่างท่ี
น าเสนอบางส่วนจะเป็นภาษาท่ีไม่เป็นทางการและเป็นภาษาองักฤษท่ีใช้สนทนาหรือเขียนโดยทัว่ไปดว้ย 
ทั้งน้ีเพื่อให้ผูศึ้กษาสามารถเขา้ใจประเด็นท่ีน าเสนอเก่ียวกบัหลกัและวิธีการใช้ภาษาไดง่้ายข้ึน โดยเฉพาะ
ส าหรับผูท่ี้ใชภ้าษาองักฤษยงัไม่คล่องมากนกัหรือไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นประจ า เม่ือมีความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะในหลกัและวธีิการใชภ้าษาต่างๆ จากตวัอยา่งท่ีน าเสนอแลว้ ผูศึ้กษาควรฝึกฝนและน าหลกัการใช้
ภาษาเหล่านั้นไปประยุกตใ์ชก้บัการส่ือสารและ การปฏิบติังานโดยทัว่ไป ซ่ึงรวมถึงการเขียนภาษาองักฤษ
โดยทัว่ไปและการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษใหไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมต่อไป 
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 การใชค้  าท่ีถูกตอ้ง หมายรวมถึง การใชค้  าให้ถูกตอ้งตามชนิดของค าและต าแหน่งของค าในประโยค 
การใช้ค  าท่ีถูกตอ้งตามความหมายของค า และการสะกดค าให้ถูกตอ้ง เน้ือหาในส่วนน้ีจึงเป็นการทบทวน
ความรู้เก่ียวกบัชนิดของค า (parts of speech) ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีพบวา่บ่อยคร้ังมีการน าไปใชอ้ยา่งสับสน
และผดิความหมาย และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีพบวา่มีการสะกดค าผดิอยูบ่่อยคร้ัง  

 

ชนิดของค ำ (Parts of speech)  

 
 ค าในภาษาองักฤษอาจแบ่งออกได้เป็น 8 ชนิด ได้แก่ ค  านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศพัท ์
ค ากริยาวเิศษณ์ ค าบุพบท ค าสันธาน และค าอุทาน ตามรายละเอียดเพื่อการทบทวนดงัต่อไปน้ี 
 

 ค ำนำม (Nouns)  

คือค าท่ีใชเ้รียกคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี การกระท า ความคิด สภาวะ หรือมโนทศัน์  

ประเภทของค านาม  

ค ำนำมสำมำรถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ proper nouns และ common nouns ดงัน้ี 

 Proper nouns คือค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะ ซ่ึงใชเ้รียกคน สถานท่ี ส่ิงของ องคก์าร เดือน และวนั 
เป็นตน้ ซ่ึงจะเขียนข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ (capital letter) เช่น Peter Smith, Mr. Alvarez, Ms. 
Mendelson, Thailand, Bangkok, Sukhothai Thammathirat Open University, September, Monday เป็นตน้ 

 Common nouns คือค านามทัว่ๆ ไป ท่ีใชเ้รียกคน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี  ความคิด สภาวะ หรือ
มโนทศัน์ เช่น people, goodwill, team, table, subject, ministry, weekdays, knowledge เป็นตน้ นอกจากน้ี 
common nouns อาจเป็นค านามผสม (compound nouns) เช่น editor in chief, vice president, son-in-law, 
board of directors ค านามประเภทน้ียงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ countable nouns, 
uncountable nouns และ collective nouns ดงัน้ี 

 Countable nouns (ค านามนบัได)้ คือค านามท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีนบัได ้จะมีรูปพหูพจน์และมีค า
แสดงจ านวนนบัก ากบัได ้เช่น one book (two books), a child (three children), a friend (some friends) ใน
ภาษาองักฤษ ค านามนบัไดเ้อกพจน์ จะตอ้งมีค าก ากบันามน าเสมอ เช่น This letter was signed by the 
Director. และ The visit was successful and paved ways to many new collaborative projects. ส่วนค านาม

กำรใช้ค ำทีถู่กต้อง 
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นบัไดพ้หูพจน์ไม่ตอ้งมีค าก ากบันามน าในกรณีท่ีไม่ช้ีเฉพาะ เช่น Adjustments can be made as needed. และ 
Organizations sometimes provide guidelines for effective participation in international meetings. เป็นตน้ 

 Uncountable nouns (ค านามนบัไม่ได)้ คือค านามท่ีใชเ้รียกส่ิงท่ีนบัไม่ได ้ ค  านามประเภทน้ี
ไม่มีรูปพหูพจน์และจะตอ้งไม่มีค  าแสดงจ านวนนบั (เช่น one, two, three, etc.) ก ากบั ค านามในกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่เป็นค านามท่ีใช้เรียกของแข็ง  (เช่น wood, iron) ของเหลว (เช่น water, milk, coffee) ก๊าซ (เช่น air, 
oxygen, hydrogen) ส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากอนุภาค (เช่น powder, flour, milk) การกระท าหรือสภาวะ (เช่น 
swimming, exercising, living, boxing) ความรู้สึก (เช่น love, hate, fear, passion) วิชาการสาขาต่างๆ (เช่น 
astronomy, science and technology, geography, history, economics, finance) ค านามท่ีเป็นนามธรรมบางค า 
(เช่น goodness, kindness, friendship, virtue, childhood, knowledge, information, advice) และค าอ่ืนๆ (เช่น 
furniture, luggage, baggage, money, traffic, pay, accommodation, music, meat) ค านามนบัไม่ไดไ้ม่ตอ้งมี
ค าก ากบันามก ากบัในกรณีท่ีไม่ช้ีเฉพาะ เช่น Accommodation will be provided for all delegates. การ
กล่าวถึงปริมาณของค านามนบัไม่ไดจ้ะมีวธีิท่ีแตกต่างกนัไป อาทิ นบัตามจ านวนช้ินหรือจ านวนภาชนะท่ีใส่ 
เช่น three cups of coffee/tea, five pieces of furniture/news/information/luggage เป็นตน้   
 ในภาษาอังกฤษมีค านามหลายค าท่ีเป็นได้ทั้ งค  านามนับได้และค านามนับไม่ได้ แต่
ความหมายจะแตกต่างกนั เช่นค าวา่ company หากเป็นค านามนบัไม่ได ้จะหมายถึง เพื่อนหรือแขก แต่หาก
เป็นค านามนบัไดเ้อกพจน์หรือพหูพจน์ company/companies จะหมายถึง บริษทั ดงันั้น ในการใชค้  านามให้
ถูกตอ้ง หากไม่มัน่ใจว่าค านามแต่ละค าเป็นค านามประเภทใดและมีความหมายแตกต่างกนัอย่างไรบา้ง ก็
จ  าเป็นตอ้งตรวจสอบจากพจนานุกรมเสียก่อน 

 Collective nouns คือค านามท่ีใช้เรียกกลุ่ม (groups) แต่มกัใชเ้พื่อหมายถึงหน่วยเดียว จึง
นิยมใชก้บักริยาในรูปเอกพจน์ เช่น committee, audience, community, jury, tribe ดงัตวัอยา่ง 

The committee meets at 9 a.m. today to consider the proposal. 

ค านามพหูพจน์ (Plural nouns) 

 ในภาษาองักฤษ ค านามนบัไดเ้ม่ือเป็นพหูพจน์ จะมีรูปท่ีแตกต่างออกไป การเปล่ียนค านามนบัได้
เอกพจน์ใหเ้ป็นพหูพจน์ มีขอ้สังเกตดงัต่อไปน้ี  
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(1) ค านามส่วนมาก ท าใหเ้ป็นพหูพจน์ไดด้ว้ยการเติม s ทา้ยค า  

 Singular Plural 

Common Nouns pamphlet 
employee 

pamphlets 
employees 

Proper Nouns Smith 
John Haggerty 
Rosemary Portera 
Ford Escort 

the Smiths 
the Haggertys 
the Porteras 
Ford Escorts 

Abbreviations CPA CPAs 

Numbers 10 10s 

 

(2) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย s, x, z, sh, หรือ ch ใหเ้ติม es  

Singular Plural Singular Plural 

lens lenses tax taxes 

Lopez the Lopezes bush bushes 

Lynch the Lynches wrench wrenches 

  

(3) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย y เม่ือหนา้ y เป็นสระ (a, e, i, o หรือ u) ใหเ้ติม s ทา้ยค า 

Singular Plural Singular Plural 

delay delays tray trays 

key keys relay relays 

 

    ข้อยกเว้นส าหรับค านามช้ีเฉพาะ (proper nouns) ท่ีลงทา้ยดว้ย y เม่ือหนา้ y เป็นพยญัชนะ จะตอ้งเปล่ียน y 
เป็น i แลว้จึงเติม es 

Singular Plural Singular Plural 

city cities territory territories 
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(4) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย  o ส่วนใหญ่จะเติม s ทา้ยค าไดเ้ลย แต่บางค าตอ้งเติม e ก่อนเติม s ในขณะท่ีบางค า
จะเติม e ก่อนเติม s หรือไม่ก็ได ้ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

ratio ratios radio radios  

studio studios  piano pianos 

    

echo echoes hero heroes 

veto vetoes tomato tomatoes 

potato potatoes   

    

cargo cargos/cargoes       halo halos/haloes          

motto mottos/mottoes    volcano volcanos/volcanoes 
 

 (5) ค านามท่ีลงทา้ยดว้ย f หรือ fe บางค า จะเปล่ียน f หรือ fe เป็น v แลว้เติม es แต่บางค าเติม s ไดเ้ลย 
ในขณะท่ีบางค าใชไ้ดท้ั้งสองรูป ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

half  halves self selves 

life lives calf calves 

loaf loaves     

    

belief  beliefs cliff cliffs 

proof proofs   

    

handkerchief handkerchiefs/ 
handkerchieves      

hoof hoofs/hooves     

scarf scarfs/scarves   
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(6) ค านามบางค าเปล่ียนเป็นพหูพจน์ โดยการเติม en (หรือ ren) ทา้ยค า ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

ox oxen child children 

 

 (7) ค านามบางค าเปล่ียนเป็นพหูพจน์ โดยการเปล่ียนรูปสระ ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

foot feet mouse mice 

man men woman women 

goose geese tooth teeth 

 

 (8) ค านามท่ียืมมาจากภาษาอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่ยืมมาจากละตินและกรีก มกัจะมีรูปพหูพจน์ตามภาษาเดิม  
ดงัตวัอยา่ง 

Singular Plural Singular Plural 

stimulus stimuli alumnus  alumni 

datum data memorandum memoranda 

medium media/mediums curriculum curricula 

analysis analyses crisis crises 

matrix matrices criterion criteria 

  

(9) ค านามบางค ามีรูปเอกพจน์และพหูพจน์เหมือนกนั 

Singular Plural Singular Plural 

deer deer sheep sheep 

offspring offspring  cod cod 

species species   

 อน่ึง ค านามบางค ามีรูปเพียงรูปเดียว กล่าวคือ บางค าเป็นค านามเอกพจน์เสมอ แมจ้ะลงทา้ยดว้ย s 
ในขณะท่ีบางค า ถือเป็นค านามพหูพจน์เสมอ ตอ้งลงทา้ยดว้ย s และไม่มีรูปเอกพจน์  
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 ตวัอยา่งค าท่ีเป็นพหูพจน์เสมอ:  thanks, scissors, pants, trousers, binoculars, belongings 
 ตวัอยา่งค าท่ีเป็นเอกพจน์เสมอ: news, mathematics, headquarters, acoustics, mumps,  
                                                                 billiards, physics 

 
(10) ค านามผสม (Compound nouns) เปล่ียนเป็นพหูพจน์ไดห้ลายลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการผสมค า 
อาทิ 
 กรณีท่ีค านามผสมเขียนแยกค า ค  าส าคญัหรือค าหลกัจะเปล่ียนรูปเป็นพหูพจน์ 

Singular Plural Singular Plural 

editor in chief editors in chief vice president vice presidents 

 

 กรณีท่ีค านามผสมเขียนเช่ือมกนัโดยใชเ้คร่ืองหมาย hyphen (-)  ค  าส าคญัหรือค าหลกัจะเปล่ียนรูป
เป็นพหูพจน์ 

Singular Plural Singular Plural 

brother-in-law brothers-in-law son-in-law sons-in-law 

 

 กรณีท่ีค านามผสมเขียนติดต่อกนัเสมือนเป็นค าเดียวกนั จะเปล่ียนรูปเป็นพหูพจน์โดยการเติม s, es 
หรือเปล่ียน y เป็น i แลว้จึงเติม es (ข้ึนอยูก่บัอกัษรตวัสุดทา้ยของค า) 

Singular Plural Singular Plural 

letterhead letterheads textbook textbooks 

ส่วนเติมท้ายค า (Suffixes) ที่ท าให้ค าชนิดอ่ืนกลายเป็นค านาม (Noun suffixes) 

 ค านามบางค าเกิดจากการท าให้ค  าชนิดอ่ืนกลายมาเป็นค านามดว้ยการเติม suffixes หรือส่วนท่ีเติม
ทา้ยค า เช่น –ation (เช่น taxation, organization, explanation), -ment (เช่น government, entertainment), -y 
(เช่น honesty), -ity (เช่น sincerity, rapidity, diversity), -ness (เช่น awareness, happiness, sadness) เป็นตน้ 
ซ่ึงความรู้เก่ียวกบั suffixes เหล่าน้ีจะช่วยใหส้ามารถใชค้  าต่างๆ ไดถู้กตอ้งแม่นย  ายิ่งข้ึน และช่วยให้สามารถ
ขยายวงศพัทไ์ดก้วา้งขวางยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
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ค านามทีใ่ช้แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive nouns) 

 ค านามท่ีใช้แสดงความเป็นเจา้ของ มีรูปท่ีใชแ้สดงความเป็นเจา้ของโดยการเติม  apostrophe ตาม
ดว้ย s (’s) ทา้ยค านามเอกพจน์ ทั้งท่ีเป็นค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะ (proper nouns) และค านามทัว่ไป (common 
nouns) ดงัตวัอยา่ง 

man + ’s = one man’s decision 

Ms. Smith + ’s = Ms. Smith’s address 

district attorney + ’s = the district attorney’s actions 

 ในกรณีของค านามพหูพจน์ท่ีลงทา้ยดว้ย s จะแสดงความเป็นเจา้ของดว้ยการเติม apostrophe (’)  

executives + ’ = three executives’ goals 

district attorneys + ’ = the district attorneys’ opinions 

 ในกรณีของค านามพหูพจน์ท่ีมีรูปไม่ปกติ (เช่น men, women, children และ alumni) และค านาม
ผสมบางค าท่ีไม่ไดเ้ป็นรูปพหูพจน์จากการลงทา้ยดว้ย s นั้น จะแสดงความเป็นเจา้ของดว้ยการเติม 
apostrophe ตามดว้ย s (’s) ในลกัษณะเดียวกบัการแสดงความเป็นเจา้ของของค านามเอกพจน์อ่ืนๆ  

women + ’s = both women’s investments 

brothers-in-law + ’s = my two brothers-in-law’s cars 

ต าแหน่งของค านามในประโยค 

 ค านามสามารถอยูไ่ดห้ลายต าแหน่งในประโยค ดงัน้ี 
- ต าแหน่งประธาน เช่น The policy will be implemented in July. 
- ต าแหน่งกรรม เช่น We received your confirmation last week. 
- ต าแหน่งกรรมตรงและกรรมรอง เช่น We have sent your representatives the itineraries as 

requested. (representatives เป็นกรรมรอง และ itineraries เป็นกรรมตรง) 
- ต าแหน่งกรรมของบุพบท เช่น Our Prime Minister went to Japan last week. 
- ต าแหน่งส่วนเสริมประธาน (subject complement) เช่น Mr. Pipattanachai became president of 

Siam Association. 
- ต าแหน่งส่วนเสริมกรรม (object complement) เช่น The members elected George Robinson their 

leader. 
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ค ำสรรพนำม (Pronouns)  

คือค าท่ีใชแ้ทนค านาม ค าสรรพนาม นามวลี ขอ้ความท่ีกล่าวถึงมาแลว้ หรือท่ีก าลงัจะกล่าวถึงต่อไป 
เพื่อหลีกเล่ียงการกล่าวซ ้ า 

ประเภทของค าสรรพนาม  

ค าสรรพนามอาจแบ่งเป็น 8 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 Personal pronouns คือค าสรรพนามบุคคล  ซ่ึงใชแ้ทนค านามช้ีเฉพาะท่ีเป็นคน สถานท่ี  
หรือส่ิงของ ค าสรรพนามบุคคลสามารถแบ่งเป็นประเภทยอ่ยไดต้ามหนา้ท่ีในประโยคทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ค า
สรรพนามนั้นแทนค านามท่ีท าหนา้ท่ีเป็นประธาน เป็นกรรม หรือแสดงความเป็นเจา้ของ 

 

Subject Pronouns (SP) Object Pronouns (OP) Possessive Pronouns (PP) 

I me mine 

you you yours 

he, she, it him, her, it his, hers, its 

we us ours 

they them theirs 

 
 SP                          OP         

She informed us about her travels in Asia. 
                                                                      PP 

This is my folder.  That one is yours. 

 Indefinite pronouns คือค าสรรพนามท่ีไม่ช้ีเฉพาะ ซ่ึงใชแ้ทนค านามไม่ช้ีเฉพาะท่ีเป็นคน สถานท่ี 
หรือส่ิงของและไม่จ  าเป็นตอ้งมีค านามท่ีกล่าวถึงมาก่อน ไดแ้ก่ all, any, anybody, anyone, anything, both, 
every, everybody, everyone, everything, few, many, most, none, no one, nothing, somebody, someone, 
something, several, some, others, another 

Everyone was fascinated by Professor Robinson’s adventures. 
No one agreed with the change of plans. 
Everything is fine with all of us at the Department. 

 Reflexive pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชเ้ม่ือกล่าวถึงประธาน ค านาม หรือสรรพนามอ่ืนใน
ประโยค เพื่อแสดงวา่เป็นส่ิงเดียวกนัหรือคนเดียวกนั 
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Singular Plural 

myself ourselves 

yourself yourselves 

himself  
themselves herself 

itself 

Valerie traveled to Paris for the annual conference by herself. 
We found ourselves reminiscing at the reunion.  
The Ministry of Commerce of Thailand avails itself of this opportunity to renew to the 

British Embassy the assurances of its highest consideration. 

 Intensive pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชเ้นน้ค านามและใชรู้ปเดียวกบั reflexive pronouns 

Valerie herself made all the arrangements. 
I myself completed the project in two days. 
Only you yourselves are responsible for this budget. 
We ourselves decided it was the right time to make our first business trip to Europe. 

 Relative pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชน้ าหนา้ประโยคยอ่ยไม่อิสระซ่ึงท าหนา้ท่ีขยาย 
ค านามท่ีกล่าวถึง ไดแ้ก่ who, whom, whose, that, which, what, whoever, whomever, whichever, whatever 

 Professor Robinson is the professor who is involved with this project the most. 
 The University’s annual seminar was the one seminar that I never missed. 

 Interrogative pronouns คือค าสรรพนามท่ีใช้ในการตั้งค  าถาม ซ่ึงจะใช้ข้ึนตน้ประโยคค าถาม 
ไดแ้ก่ who, whom, which, what, whose 

Who organized the department’s study visit to Malaysia? 
Whom do you want to call you? 
Which of those are important? 
What would you recommend if our government imposes heavy taxes? 
Whose are these documents? 

 Demonstrative pronouns คือค าสรรพนามท่ีช้ีเฉพาะส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจช้ีเฉพาะค านาม  
นามวลี หรือประโยคท่ีกล่าวถึงมาก่อนแลว้ ไดแ้ก่ this, that, these, those 
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Mr. Thanachaikarn has been promoted to Director-General of the Ministry.   That was the 
highlight of his year.    

I wrote these two articles for the university’s journal.  This is better than that. 

 Reciprocal pronouns คือค าสรรพนามท่ีใชเ้พื่อแสดงวา่บุคคลหรือส่ิงท่ีกล่าวถึงนั้นกระท า 
ส่ิงเดียวกนัต่อกนั หรือมีความรู้สึกเหมือนกนัต่อกนั  

 Ms. Pornthiwa Nakawat and her business partner understand each other. 
 Henry, George, and Nancy always help one another. 

 

ต าแหน่งของค าสรรพนามในประโยค 

 ค าสรรพนามสามารถอยูใ่นต าแหน่งต่างๆ เช่นเดียวกบัค านาม ยกเวน้ต าแหน่งส่วนเสริมกรรม ดงัน้ี 
- ต าแหน่งประธาน เช่น He is president of the company. 
- ต าแหน่งกรรมตรง เช่น We called him last week. 
- ต าแหน่งกรรมรอง เช่น You have sent us your approval. 
- ต าแหน่งกรรมของบุพบท เช่น Our Prime Minister talked to her last week. 
- ต าแหน่งส่วนเสริมประธาน (subject complement) เช่น Who is it? It’s me. 

     ค ำกริยำ (Verbs)  

คือค าท่ีใชแ้สดงการกระท า (เช่น read, learn, paint) และสภาพ (เช่น is, seem, appear)  

ประเภทของค ากริยา  

ค ากริยาอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ main verbs และ auxiliary verbs 

 Main verbs คือค ากริยาแทห้รือกริยาหลกัในประโยค อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

  Intransitive verbs (VI) คือค ากริยาท่ีอาจใชเ้พื่อแสดงการกระท า แต่ไม่ตอ้งมีผูรั้บ 
ผลหรือผลของการกระท า กล่าวคือไม่ตอ้งมีกรรมตรง 

 Amy sat on a stool while she painted. 
 When he finished his work, George slept soundly. 
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 Transitive verbs (VT) คือค ากริยาท่ีแสดงการกระท าและโยงการกระท าจากประธานไปยงั 
ผูรั้บผลหรือผลของการกระท า ซ่ึงเรียกวา่ กรรมตรง (direct object = DO) โดยกรรมตรงน้ีจะเป็นส่ิงท่ี 
ตอบค าถาม what (อะไร) หรือ whom (ใคร) หลงัค ากริยา หากไม่มีกรรมตรง ประโยคจะไม่สมบูรณ์ 

 Karen gave a presentation to the visitors from Switzerland.  
 (gave what? --> gave a presentation) 
  She asked Henry to critique her presentation. 
 (asked whom? --> asked Henry) 
 Juanita purchased a stock certificate.  
  (purchased what? --> purchased a stock certificate) 

 Linking verbs (LV) คือค ากริยาท่ีแสดงสภาวะ (state of being) ท าหนา้ท่ีเช่ือมประธานกบัค าท่ี
อยู่ตามหลงัค ากริยา โดยค านั้นๆ อาจเป็นการบรรยายคุณลกัษณะของประธาน (ค าคุณศพัท์) หรือเป็นการ
เรียกหรือขนานนาม (rename) ประธานของประโยคเสียใหม่ (ค  านาม) ค ากริยาประเภทน้ีจะตอ้งมีส่วนเสริม
ประธาน (subject complement)  ซ่ึงอาจเป็นค านามหรือค าคุณศพัท์ก็ได ้ค  ากริยาเช่ือมท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีคือ 
กริยา BE ซ่ึงสามารถผนัใหอ้ยูใ่นรูปต่างๆ คือ am, are, is, was, were 
 Mr. Mana Yentraralak is the new president of our organization. 
 (ค านามวลี the new President เป็นการเรียกหรือขนานนาม Mr. Mana Yentraralak) 
 Mr. Mana Yentraralak became famous in his career. 
 (ค าคุณศพัท ์famous เป็นการบรรยายคุณลกัษณะของ Mr. Mana Yentraralak) 

       ค  ากริยาเช่ือมอ่ืนๆ ท่ีสามารถแสดงสภาวะ เช่น feel, seem, look, taste, smell, appear, become 
และ turn  

 The assistant appears cooperative. 
 The health food tastes delicious. 

อน่ึง การใชแ้ละความหมายของค าเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัว่าค าเหล่าน้ีใช้อย่างไรใน
ประโยค เช่น ค ากริยา feel อาจเป็นไดท้ั้ง transitive verb โดยมีกรรมตรงมารองรับ และ linking verb ท่ีใช้
เช่ือมค าคุณศพัทก์บัประธานของประโยค ซ่ึงเม่ือใชแ้ตกต่างกนั ความหมายก็จะแตกต่างกนัไปดว้ย  

 I feel the material between my thumb and index finger.  
                    (feel เป็น transitive verb หมายถึง สัมผสั มีค าวา่ material เป็นกรรมตรง) 

I feel sad today.                                                                                                                          
(feel เป็น linking verb แสดงสภาวะ หมายถึง รู้สึก ซ่ึงใชเ้ช่ือมค าคุณศพัท ์sad กบัประธานของ
ประโยคคือ I) 
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 Auxiliary verbs คือค ากริยาช่วยในประโยค อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 Primary auxiliary verbs คือรูปต่างๆ ของค ากริยา BE (be, am, is, are, was, were,  
being, been) DO (do, does, did) และ HAVE (have, has, had) ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยกริยาแท ้อยา่งไรก็ดี โดยปกติ
แลว้ ค ากริยา BE, DO และ HAVE สามารถเป็นกริยาแทไ้ดด้ว้ย จึงควรระมดัระวงัการใช้และอย่าสับสน
ระหวา่งกนั 

 We are visiting our Washington D.C. office in October. 
 Kevin did meet the French Ambassador yesterday. 
 Paul has met a delegate from New Zealand. 

 Modal auxiliary verbs คือค ากริยาช่วยประเภทท่ีใชคู้่กบัค ากริยาแทข้องประโยค  
เพื่อแสดงความหมายพิเศษเพิ่มเติม อาทิ ความสามารถ ความเป็นไปได ้ความน่าจะเป็น ค าแนะน า พนัธะ
หนา้ท่ี หรือความจ าเป็น เช่น can/could, may/might/ will/would/ shall/should, ought to, must, have to, need, 
dare เป็นตน้ 

She ought to contact our Bangkok office by next Friday. 
He might attend the meeting this afternoon. 
I was wondering if you could submit your proposal by tomorrow. 

ต าแหน่งของค ากริยาในประโยค  

ค ากริยามกัอยูห่ลงัประธานของประโยค ในประโยคท่ีมีกริยาช่วย กริยาช่วยจะอยูห่นา้กริยาแท ้
ยกเวน้ในประโยคค าถาม ซ่ึงกริยาช่วยจะอยูห่นา้ประธาน 

 Sudarat works as an accountant at the Visa Section. 
 The Ambassador will leave for Hong Kong next week. 
 Do you agree with our recommendations? 
 Should we allocate more money to this project? 

รูปของค ากริยา (Verb forms)  

ค ากริยาแทโ้ดยทัว่ไปจะมี 5 รูป ดงัน้ี 

1. รูปท่ียงัไม่ไดผ้นั (base form) เช่น speak, hear, cut 
2. รูปท่ีลงทา้ยดว้ย s (-s form) เช่น speaks, hears, cuts 
3. รูปอดีต (past form) เช่น spoke, heard, cut 
4. รูป present participle เช่น speaking, hearing, cutting 
5. รูป past participle เช่น spoken, heard, cut 
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รูป past form และ past participle ตามปกติจะเกิดจากการเติม –ed ทา้ยรูปท่ียงัไม่ได้ผนั ยกเวน้
ค ากริยา irregular verb ซ่ึงจะมีวธีิผนัเฉพาะตวั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดจ าใหไ้ด ้เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

รูปของค ากริยาจะผนัไปตาม tense พจน์ และบุรุษของประธาน 

นอกจากรูปของค ากริยาแท้ทั้ง 5 รูปแล้ว ยงัมีรูปของค ากริยาท่ีไม่ได้ใช้เป็นค ากริยา แต่ใช้เป็น
ค านาม ค าคุณศพัท์ หรือค ากริยาวิเศษณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ infinitives, gerunds และ participles อีกดว้ย ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงต่อไปในช่วงทา้ยของค าอธิบายเก่ียวกบัค ากริยา 

Tenses ของค ากริยา (Verb tenses)  

ค ากริยาจะเปล่ียน tense เพื่อแสดงเวลาท่ีเกิดการกระท า กระบวนการ หรือเหตุการณ์  

 Present Past  Future 

Simple I write I wrote I will write 

Progressive I am writing I was writing I will be writing 

Perfect I have written I had written I will have written 

 
ค ากริยาใน progressive/continuous tense จะใชรู้ป to be ตามดว้ย V-ing เพื่อแสดงถึงการกระท าท่ี

ด าเนินต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหน่ึง 

This morning I am writing the third in my article series for the University Press. 
Yesterday I was writing my second article. 
I will be writing all my articles until they are ready for publication. 

ค ากริยาใน perfect tense แสดงถึงการกระท าท่ีแลว้เสร็จในปัจจุบนั อดีต และอนาคต 

I have written my series, and they are ready for publication.  
I had written my second article before you called me. 
I will have written the entire series when the deadline comes. 

Moods (มาลา) ของค ากริยา (Verb moods)  

ค ากริยาสามารถแบ่งออกตาม moods เป็น 3 ประเภทคือ 

1. Indicative mood แสดงการบอกขอ้เท็จจริงหรือการกระท า ใชบ้อกเล่าหรือถามค าถาม 
I will send you a report today. 
Will you write a recommendation for one of my employees? 
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2. Imperative mood แสดงค าสั่ง 
Meet us at head office at 10 a.m. 
Do not make any changes to the proposal. 

3. Subjunctive mood แสดงเง่ือนไข ความเป็นไปได ้ความปรารถนา หรือความไม่แน่ใจ 
I wish I could attend the seminar in London next week. 
If I had finished this report last night, I would be able to submit it to you today. 

 

Voice (วาจก) ของค ากริยา  

เป็นส่วนท่ีแสดงใหท้ราบวา่ประธานของประโยคเป็นผูก้ระท ากิริยาอาการ(active voice) หรือเป็น
ผูรั้บผลของการกระท า (passive voice)  

1. Active voice (กรรตุวาจก) แสดงใหท้ราบวา่ประธานของประโยคเป็นผูก้ระท ากิริยาอาการ (ตาม
กริยาท่ีใชใ้นประโยค) 

Paul completed his report using his computer. 
We appreciate your concern very much. 
The engineers gave their suggestions for renovation. 

2. Passive Voice (กรรมวาจก) แสดงใหท้ราบวา่ประธานของประโยคเป็นผูรั้บผลของการกระท า 

The report was completed by Paul. 
Your concern is very much appreciated. 
The suggestions for renovation were given by the engineers. 

Verbals  

หมายถึงรูปของค ากริยาท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นค ากริยา แต่ใชเ้ป็นค านาม ค าคุณศพัท ์หรือค ากริยาวิเศษณ์ ซ่ึง
ไดแ้ก่ infinitives, gerunds และ participles  

1. Infinitives เป็นรูปของค ากริยาท่ีท าหน้าท่ีเสมือนค านาม ค าคุณศพัท ์หรือค ากริยาวิเศษณ์ แต่ไม่ท า
หนา้ท่ีเป็นค ากริยา รูปของ infinitive คือ to ตามดว้ยกริยาในรูปท่ียงัไม่ผนั 

o To discuss each country’s major economic problems is one of the main objectives of this 
ASEAN summit. (noun – subject โดย infinitive phrase “To discuss each country’s major 
economic problems” เป็นค านามท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค และ is เป็นค ากริยา) 
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o The Prime Minister wants to reduce the unemployment rates of the country. (noun – direct 
object โดย infinitive phrase “to reduce the unemployment rates of the country เป็นค านามท า
หนา้ท่ีเป็นกรรมตรงของกริยา want) 

o Our job is to cooperate with other universities in the region. (noun – predicate nominative 
โดย infinitive phrase “to cooperate with other universities in the region” เป็นค านาม ท าหนา้ท่ี
เป็นส่วนขยายประธานของประโยคคือ Our job) 

o His desire to win the ministry’s scholarship is noble. (adjective – “what kind of desire?” โดย 
infinitive phrase “to win the ministry’s scholarship” ท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัทข์ยายให้ชดัเจน
วา่เป็นความปรารถนาอะไร) 

o Green International Association was founded to conserve world natural resources. 
(adverb – “was founded why? for what?” โดย infinitive phrase “to conserve world natural 
resources” ท าหน้าท่ีเป็นค ากริยาวิเศษณ์ขยายให้ชดัเจนว่าสมาคมดงักล่าวไดรั้บการก่อตั้งมา
ดว้ยเหตุผลใดหรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร) 

2. Gerunds เป็นรูปของค ากริยาท่ีเติม ing ท าหน้าท่ีเสมือนค านาม เช่น collaborating, reading, 
receiving เป็นตน้ สามารถใชใ้นวลีท่ีประกอบดว้ย gerund, กรรม และส่วนขยายได ้

o Collaborating with other government agencies is our responsibility. (subject โดย gerund 
phrase “Collaborating with other government agencies" ท าหนา้ท่ีเป็นประธานของประโยค 
และ is เป็นค ากริยา) 

o His intention is increasing the budget allocated to rural areas. (predicate nominative โดย 
gerund phrase “increasing the budget allocated to rural areas” ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนขยายประธาน
ของประโยคคือ His intention) 

o The members of the association enjoy getting together at the recreation building after work. 
(direct object โดย gerund phrase “getting together at the recreation building after work” ท า
หนา้ท่ีเป็นกรรมตรงของกริยา enjoy) 

o Kathy’s proposal, cutting down the monthly expenditure, was approved at yesterday’s 
meeting. (appositive โดย gerund phrase “cutting down the monthly expenditure” ท าหนา้ท่ี
เป็นส่วนขยายความเก่ียวกบัค านามท่ีกล่าวถึงแลว้คือ Kathy’s proposal เพื่อให้ชดัเจนว่าเป็น
ขอ้เสนออะไร) 

o We look forward to welcoming you and your staff. (object of preposition โดย gerund phrase 
“welcoming you and your staff” ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของบุพบท to) 
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3. Participles เป็นรูปของค ากริยาท่ีสามารถใชเ้ป็นค าคุณศพัทห์รือเป็นส่วนหน่ึงของกริยาวลี          รูป
ของ present participle คือการเติม -ing ทา้ยค ากริยา ส่วนรูปของ past participle คือการเติม -d หรือ -ed 
ต่อทา้ยกริยารูปท่ีไม่ผนั ซ่ึงเป็นรูปท่ีปกติ (regular verbs) หรือการใชก้ริยารูป past participle ของกริยาท่ีไม่
ปกติ (irregular verbs) ในกรณีของ perfect participle นั้น มกัท าหน้าท่ีเป็นค าคุณศ พท์และมีรูปดงัน้ีคือ 
having ตามดว้ยกริยาในรูป past participle  

o Natasia received an interesting book from her colleague. (present participle as adjective) 
o Our delegates are thinking about their visit to the neighbouring countries. (present participle 

in verb phrase) 
o We have just sent you the latest signed contract. (past participle as adjective) 
o This is a well-written letter, which can be used as a model. (irregular past participle as 

adjective) 
o Having received your favourable reply, we were pleased to send you our program of the visit. 

(perfect participle in adverb phrase) 
o Our secretary, having contacted your assistant, made me a summary of their discussion. 

(appositive) 

ส่วนเติมค าทีท่ าให้ค าชนิดอ่ืนกลายเป็นค ากริยา (Verb affixes) 

ค ากริยาบางค าเกิดจากการท าให้ค  าชนิดอ่ืนกลายมาเป็นค ากริยาดว้ยการเติม affixes ไดแ้ก่  prefixes 
(ส่วนท่ีเติมหนา้ค า) และ suffixes (ส่วนท่ีเติมทา้ยค า) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

Prefixes:  en- (เช่น enable, enrich, enlarge), ac- (เช่น accompany, acknowledge) 
Suffixes: -en (เช่น shorten, lengthen), -ize (เช่น realize, italicize), -ify (เช่น purify, simplify)      

 

    ค ำคุณศัพท์ (Adjectives)  

คือค าท่ีขยาย บรรยาย ระบุ ประกอบหรือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัค านามหรือค าสรรพนามให้มีใจความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

ต าแหน่งของค าคุณศัพท์ในประโยค 

 ค าคุณศพัทส์ามารถอยูใ่นต าแหน่งต่างๆ ดงัน้ี 
- ต าแหน่งหนา้ค านามท่ีถูกขยาย เช่น I would like to thank you for the excellent job you did.  
- ต าแหน่งหลงักริยา BE และกริยาเช่ือมอ่ืนๆ (เช่น grow, become, turn, sound, look, appear, feel) 
เช่น I am sorry there is confusion over our agreement with you. 
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- ต าแหน่งต่อจากค าสรรพนามท่ีถูกขยาย เช่น We want to hear something interesting and  
useful. 

- ค าคุณศพัทม์ากกวา่หน่ึงค าอาจอยูใ่นต าแหน่งหลงัค านามได ้โดยมกัจะมีเคร่ืองหมาย comma (,) 
อยูห่นา้และหลงัค าคุณศพัทน์ั้นๆ เช่น We, confused and concerned about the misunderstanding, 
wish to arrange a meeting with you to settle the issue. 

 

การใช้ค านามเป็นค าคุณศัพท์ 

 ค านามท่ีอยูข่า้งหน้าและขยายค านามอ่ืนและตอบค าถามเช่น which one หรือ which kind ค  านาม
เหล่าน้ีจะถูกใชเ้สมือนเป็นค าคุณศพัทใ์นประโยค 

o We would like to draw your attention to the development situation of the country. (โดยปกติ
ค าว่า development เป็นค านาม แต่ในท่ีน้ีใช้ท  าหน้าท่ีเป็นค าคุณศพัท์เพื่อเป็นส่วนขยายค าว่า 
situation ใหท้ราบวา่เป็นสถานการณ์ดา้นใด) 

o We were wondering if you have received information on budget allocation. (ค านาม budget 
ใชท้  าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัทเ์พื่อเป็นส่วนขยายค าวา่ allocation ใหท้ราบวา่เป็นการจดัสรรอะไร) 

o We would like to invite you to join our Thanksgiving dinner. (ค านามเฉพาะ Thanksgiving ใช้
ท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัทเ์พื่อเป็นส่วนขยายค าวา่ dinner ให้ทราบวา่เป็นการรับประทานอาหาร
เยน็เน่ืองในโอกาสพิเศษอะไร) 

ค าคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ 

 ค าคุณศพัทแ์สดงความเป็นเจา้ของ ไดแ้ก่ my, your, his, her, its, our, their ใชน้ าหนา้ค านามเพื่อ
แสดงความเป็นเจา้ของ  

o We would like to bring to your attention the Toxicology Training Fellowship Programme 
being provided to Thai nationals by the German Government.  

o Kindly refer to our urgent letter, No. 1729/1136, dated September 14, 2010, concerning the 
above-mentioned subject. 

ค าคุณศัพท์ผสม  

 ค าคุณศพัท์ผสม หมายถึงคุณศพัท์ท่ีเกิดจากการผสมค าสองค าหรือมากกว่าโดยใช้เคร่ืองหมาย 
hyphen (-) เช่ือมค า และค าคุณศพัทด์งักล่าวจะอยูข่า้งหนา้และขยายค านาม 

 Three well-known economists have agreed to join the panel discussion. 
 Long-term health care insurance policies will also be proposed. 
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ค าคุณศัพท์แสดงการเปรียบเทยีบ 

 ค าคุณศพัทส์ามารถใชใ้นการเปรียบเทียบ ซ่ึงมีรูปท่ีแตกต่างกนัไปตามระดบัของการเปรียบเทียบ 3 
ระดบัคือ 1) การเปรียบเทียบระดบัเท่ากนั ใช ้as + adj. + as 2) การเปรียบเทียบขั้นกวา่ (comparative) จะเติม 
suffix –er ทา้ยค าคุณศพัทห์รือใช ้more/less + adj. + than และ 3) การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (superlative) จะ
เติม suffix –est ทา้ยค าคุณศพัทห์รือใช ้most/least + adj. ดงัตวัอยา่ง 

Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

high higher highest 

useful more/less useful most/least useful 

convenient more/less convenient most/least convenient 

We were wondering if this book is as useful as those ones.  
This year’s overall budget is higher than that of last year. 
Laura is less active than Paula. 

 I would appreciate it if we could interview you at your most convenient time. 
 The last speaker gave the least stimulating speech of all. 

กล่าวโดยสรุปคือ 
 ใช ้positive degree เพื่อบรรยายคนเดียวหรือส่ิงเดียว 
  This container is a big carton. 
  Thomas is an efficient worker. 
 ใช ้positive degree เพื่อแสดงความเท่าเทียมกนั 
  He is as big as you. 
 ใช ้comparative degree เพื่อบรรยายคนสองคนหรือของสองส่ิง 
  The container is a bigger carton than the first one. 
  Thomas is less efficient than Henry. 
 ใช้ superlative degree เพื่อบรรยายคนสามคนหรือของสามส่ิงหรือมากกว่านั้น ซ่ึงมกัใช ้article 
“the” น าหนา้ค าเปรียบเทียบขั้นสูงสุด 
  The container is the biggest carton of the three. 
  Thomas is the least efficient of the new employees. 

 ค าคุณศพัทบ์างค ามีรูปการเปรียบเทียบท่ีไม่เป็นไปตามกฎขา้งตน้ (irregular adjectives)   ดงัตวัอยา่ง 
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Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

good  better  best  

well better best 

bad worse worst 

little less least 

much, many more most 

old older/elder oldest/eldest 

far farther/further farthest/furthest 

เช่น good book, better book, best book; bad result, worse result, worst result; little amount, less 
amount, least amount; many reports, more reports, most reports; much appreciation, more appreciation, 
most appreciation เป็นตน้ 

ค าคุณศัพท์ทีม่ีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง (Absolute adjectives) 

 ค าคุณศพัทบ์างค าไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบได ้เพราะมีความหมายท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุดอยูแ่ลว้ 
ตวัอยา่งเช่น perfect, excellent, complete, unique, immaculate, square, round ดงันั้นเม่ือใชค้  าเหล่าน้ีใน
ประโยค จึงควรใชค้  าคุณศพัทเ์หล่าน้ีตามล าพงั ไม่จ  าเป็นตอ้งมีส่วนขยาย 
 His work performance has been excellent. 

ส่วนเติมท้ายค า (Suffixes) ที่ท าให้ค าชนิดอ่ืนกลายเป็นค าคุณศัพท์ (Adjective suffixes) 

ค าคุณศพัท์บางค าเกิดจากการท าให้ค  าชนิดอ่ืนกลายมาเป็นค าคุณศพัท์ดว้ยการเติม suffix (ส่วนท่ี
เติมทา้ยค า) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

Suffixes:  -able (เช่น enjoyable, replaceable), -ent (เช่น different), -ive (เช่น active, expensive), -y 
(เช่น hungry, wealthy), -ish (เช่น childish), -ful (เช่น beautiful, helpful)  

     ค ำกริยำวเิศษณ์ (Adverbs)  

คือค าท่ีขยายค ากริยา ค าคุณศพัท์ ค  ากริยาวิเศษณ์อ่ืน หรือประโยคทั้งประโยค ค ากริยาวิเศษณ์ 
มกัอธิบายวา่บางส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร (how) เม่ือไหร่ (when) ท่ีไหน (where) ท าไม (why) หรือมาก
นอ้ยเพียงใด (to what extent) เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการ (manner) เวลา (time) ความถ่ี (frequency) 
สถานท่ี (place) ทิศทาง (direction) และระดบั (degree) ทศันคติ (viewpoints) การเนน้ (focus) นอกจากน้ีเรา
ยงัใช้ค  ากริยาวิเศษณ์เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้ความหรือประโยค  (conjunctive/connective adverbs)  
อีกดว้ย 
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ประเภทของค ากริยาวิเศษณ์  

ค ากริยาวเิศษณ์อาจแบ่งไดต้ามหนา้ท่ีดงัน้ี 

 ค ากริยาวเิศษณ์บอกเวลา เช่น soon, lately, recently, today, tomorrow, yesterday 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกสถานท่ี เช่น here, there, upstairs, downstairs, downtown, inside, 

outside 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกอาการ เช่น nicely, graciously, quickly, rapidly, slowly, quietly,  

steadily, safely, silently 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกความถ่ี เช่น always, often, frequently, occasionally, every day, 

seldom, rarely, hardly, never 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกระดบั เช่น very, rather, fairly, quite, slightly, extremely 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกการเนน้ เช่น even, just, merely, only, really, simply, too, as well 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกทศันคติ เช่น clearly, evidently, frankly, honestly, generally, normally, 

briefly, hopefully 
 ค ากริยาวเิศษณ์บอกความสัมพนัธ์ของขอ้ความหรือประโยค เช่น therefore, as a result, 

consequently, moreover, furthermore, however, on the contrary, nevertheless, meanwhile 

ต าแหน่งของค ากริยาวิเศษณ์ในประโยค 

 ค ากริยาวเิศษณ์ปรากฏไดใ้นต าแหน่งต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
- ตน้ประโยค เช่น Soon the committee approved the proposal. ส าหรับประโยคท่ีข้ึนตน้ดว้ย

ค ากริยาวเิศษณ์ท่ีมีความหมายปฏิเสธหรือเชิงปฏิเสธ (เช่น never, hardly, rarely, seldom เป็น
ตน้) กริยาช่วยจะอยูห่นา้ประธานของประโยค เช่น Never has the director declined the 
invitation to attend the Association’s annual meeting.  

- หลงัประธานและก่อนกริยาช่วยหรือกริยาแท ้เช่น We do not want to disappoint you in any 
way and we never will. 

- หลงักริยาช่วยค าแรก เช่น Your personal belongings should never be left unattended. 
- หลงักริยา BE เม่ือ BE เป็นกริยาแท ้เช่น Mr. Smith is definitely the right person for this 

position. 
- หลงัค ากริยา เช่น The president spoke clearly about the allocation procedures. 
- หลงักรรม เช่น We would appreciate it very much if you could send your payment 

immediately. 
- หลงัส่วนขยาย (complement) เช่น We are pleased to learn that the department has been very 

understanding and cooperative lately. 
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ค ากริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทยีบ 

 ค ากริยาวิเศษณ์สามารถใช้แสดงการเปรียบเทียบไดท้ั้ง 3 ระดบัคือ positive, comparative และ 
superlative และมีรูปและวิธีการการเปรียบเทียบระดบัขั้นกวา่และขั้นสูงสุดเช่นเดียวกบัค าคุณศพัท ์ต่างกนั
ตรงการใชค้  ากริยาวเิศษณ์แทนการใชค้  าคุณศพัทใ์นการเปรียบเทียบเท่านั้น      ดงัตวัอยา่ง 

Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

hard harder hardest 

clearly more/less clearly most/least clearly 

successfully more/less successfully most/least successfully 

 All the secretaries worked as hard as the meeting organizers.  
 The guest speakers arrived sooner than expected. 
 This paper is the most clearly written of all. 
 He writes less successfully than before. 

 ค ากริยาวเิศษณ์บางค ามีรูปการเปรียบเทียบท่ีไม่เป็นไปตามกฎขา้งตน้ (irregular adverbs) ดงั
ตวัอยา่ง 
 

Positive Degree Comparative Degree Superlative Degree 

well better best 

badly worse worst 

little less least 

much more most 

far farther farthest (ใชก้บัระยะทาง) 

far further furthest (ใชก้บัระยะทาง
และอ่ืนๆ) 

  
 อน่ึง ค าในภาษาองักฤษบางค าเป็นไดท้ั้งค  าคุณศพัทแ์ละค ากริยาวเิศษณ์ เช่น early, well, close, hard, 
wrong เป็นตน้ ดงันั้นการท่ีจะระบุวา่เป็นค าคุณศพัท์หรือค ากริยาวิเศษณ์ จะตอ้งดูว่าท าหน้าท่ีอะไร ถา้ท า
หน้าท่ีขยายค านาม ค าสรรพนาม หรือนามวลี ก็จะเป็นค าคุณศพัท์ แต่ถ้าขยายค าประเภทอ่ืนๆ ก็จะเป็น
ค ากริยาวเิศษณ์ 
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   ค ำบุพบท (Prepositions)  

 

คือค าท่ีโยงค านาม นามวลี หรือค าสรรพนามเขา้กบัค าอ่ืนๆ ในประโยค เพื่อแสดงความสัมพนัธ์
เก่ียวเน่ืองกนั เป็นค าท่ีใชข้ึ้นตน้บุพบทวลี (prepositional phrase) ตวัอยา่งค าบุพบทท่ีใชบ้่อยมีดงัน้ี 

about behind for through 

above below from to 

across beneath in toward 

after beside into under 

against between like until 

along beyond of up 

among by off upon 

around concerning on with 

at during out within 

before except over without 

ประเภทของค าบุพบท   

ค าบุพบทแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 ค าบุพบทบอกสถานท่ี (prepositions of place) เช่น at, on, in 
 ค าบุพบทบอกต าแหน่ง (prepositions of position) เช่น above, beneath, behind, in front of 
 ค าบุพบทบอกการเคล่ือนไหว (prepositions of motion) เช่น through, into, toward/towards, out 

of, away from 
 ค าบุพบทบอกทิศทาง (prepositions of direction) เช่น up, down, across, along 
 ค าบุพบทบอกเวลา (prepositions of time) เช่น on, it, at, by, after, before, until 
 ค าบุพบทบอกลกัษณะอาการ (prepositions of manner) เช่น in, with, without 
 ค าบุพบทบอกความสัมพนัธ์ (prepositions of relationship) เช่น from, about, with, in 

ดงัตวัอยา่ง 
o We take pleasure in informing you that your request has been processed. 
o The extension of your service for another year, until September 30, 2011 will be of great 

benefit to the Community Development Department. 
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o The death of such an able statesman must have filled the people of Canada with deep sorrow 
and a sense of great loss. 

การใช้ค าบุพบท   

ในการใชค้  าบุพบท จ าเป็นตอ้งตระหนกัในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. การใชค้  าบุพบทใหถู้กตอ้ง มกัจะตอ้งอาศยัการสังเกตและจดจ าวา่ในสถานการณ์นั้นๆ จะตอ้งใชบุ้พ
บทค าใด เช่น เม่ือกล่าวถึงวนั ตอ้งใช ้on เม่ือกล่าวถึงปี ตอ้งใช ้in เป็นตน้ 

2. แมว้า่ค าบุพบทแต่ละค าจะมีความหมายของตวัเอง แต่ค าบุพบทมกัถูกน าไปใชคู้่กบัค าอ่ืนๆ และท า
ใหเ้กิดความหมายพิเศษ มีลกัษณะคลา้ยส านวน ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

depend on พึ่งพา We have to depend on all our staff. 

have faith in มีศรัทธาใน We have faith in our government. 

be angry at/with โกรธ He is angry at/with his secretary. 

approve of เห็นชอบ We approve of the new plan. 

believe in เช่ือ We believe in honesty. 

proud of ภูมิใจ We are proud of our staff and their work. 

be satisfied with พอใจกบั We are satisfied with our success. 

look at มองดู He is looking at the meeting minutes. 

look for มองหา She is still looking for her lost identity card. 

look after ดูแล We are happy to look after your business for 
you while you are away. 

 

ค ำสันธำน (Conjunctions)  
 
คือค าท่ีใช้เช่ือมส่วนต่างๆ ของประโยค ได้แก่ ค  า วลี หรือประโยค ท่ีมีลักษณะเหมือนกันเข้า

ดว้ยกนั ดงัตวัอยา่ง 
Jack and Nancy worked overtime.  
Not only Jack but also Nancy worked overtime. 
When Jack worked overtime, Nancy joined him. 
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 ตวัอย่างขา้งตน้แสดงให้เห็นค าสันธานแต่ละประเภท ประโยคท่ี 1 ใช ้coordinating conjunction 
ประโยคท่ี 2 ใช ้correlative conjunction และประโยคท่ี 3 ใช ้subordinating conjunction  

ประเภทของค าสันธาน   

ค าสันธานแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 Coordinating conjunctions คือค าท่ีใชเ้ช่ือมค า วลี/กลุ่มค า หรือประโยคชนิดเดียวกนั เช่นส่วน
ท่ีน ามาเช่ือมเข้าด้วยกันต้องเป็นค านามเหมือนกัน ค ากริยาเหมือนกัน กริยาวลีเหมือนกัน บุพบทวลี
เหมือนกนั หรือเป็นประโยคอิสระ/สมบูรณ์เหมือนกนั ตวัอยา่งค าสันธานในกลุ่มน้ีคือ and, but, or, for, nor, 
so และ yet ดงัตวัอยา่ง 

o Kelly is studying computer science, for he plans to be a system analyst. (ค าสันธาน for 
เช่ือมประโยคอิสระ/สมบูรณ์ 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนั) 

o The minister and the director-general are discussing the current financial problems. 
(ค าสันธาน and เช่ือมค านาม 2 กลุ่มเขา้ดว้ยกนั) 

o We plan to wait for the delegates at the meeting venue or to meet them at the airport. 
(ค าสันธาน or เช่ือมกริยาวลี  2 กลุ่มเขา้ดว้ยกนั) 

o Timothy did not agree with Paul, nor did he agree to take part in the arrangements. 
(ค  าสันธาน nor เช่ือมประโยค 2 ประโยคเขา้ดว้ยกนั) 

 Correlative conjunctions มีลกัษณะคลา้ยกบั coordinating conjunctions คือเป็นค าท่ีใชเ้ช่ือมค า 
วลี/กลุ่มค า หรือประโยคชนิดเดียวกนั แต่ต่างกนัตรงท่ี correlative conjunction จะใช้เป็นค าสันธานคู่เพื่อ
การเนน้ ค าสันธานในกลุ่มน้ีท่ีใชก้นับ่อยคือ both…and, either…or, neither…nor, not only…but also, just 
as…so และ whether...or ดงัตวัอยา่ง 

o Both the director and his deputy will attend the seminar. 
o Not only the director but also his deputy will attend the seminar. 
o Not only will the director attend the seminar, but he will also visit the government house. 
o Either the director or his deputy will attend the seminar. 
o Neither the director nor his deputy will attend the seminar. 

 Subordinating conjunctions คือค าท่ีใชเ้ช่ือมกลุ่มค าหรือประโยคยอ่ย (dependent clauses) เขา้
กบัประโยคหลกั (independent clauses) เพื่อให้ต่อเน่ืองกนัเป็นประโยคเดียวกนั ค าสันธานในกลุ่มน้ีท่ีใชก้นั
บ่อย มีอาทิ 

 

 



  
26 

 

  

after as though provided though whenever 

although because since unless where 

as before so that until while 

as if if that when  

ดงัตวัอยา่ง 
o After submitting the application forms and other relevant documents, the  
       applicant is now waiting for the response. 
o Although we couldn’t attend the committee meeting, we sent a report on the   
       allocation of resources for consideration. 
o As we could solve all the implementation problems, the employees asked us for help. 
o My assistant and I will visit your institution provided we get official approval. 

รายละเอียดและตวัอยา่งการใชค้  าสันธานแต่ละประเภทเพิ่มเติมจะอยูใ่นเร่ือง “การใชภ้าษาท่ีแสดง
สัมพนัธภาพ” หวัขอ้ยอ่ย “การเช่ือมความโดยการใชค้  าสันธาน” ซ่ึงจะไดน้ าเสนอต่อไป 

 
    ค ำอุทำน (Interjections)  
 

คือค าท่ีแสดงอารมณ์หรือความรู้สึก เช่น แสดงความเขา้ใจ ความดีใจ ความประหลาดใจ ความต่ืน
ตาต่ืนใจ ความเจ็บปวด ความรู้สึกรังเกียจ ความเศร้า เสียดายหรือเสียใจ ความผิดหวงัหรือความไม่พอใจ 
เป็นตน้ ค าอุทานมกัใชใ้นภาษาพูด ดงันั้น ในท่ีน้ีแมจ้ะกล่าวถึงไวด้ว้ยเพื่อความครบถว้น แต่จะไม่น าเสนอ
รายละเอียดหรือตวัอยา่งโดยละเอียด เน่ืองจากเป็นค าท่ีไม่ใชใ้นการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษท่ีเนน้
การใชภ้าษาเขียนและภาษาทางการ  
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ค าศัพท์ภาษาองักฤษทีพ่บว่าบ่อยคร้ังมีการน าไปใช้อย่างสับสนและผดิความหมาย 
(Words frequently misused) 

  

 ในภาษาองักฤษมีค าท่ีมีตวัสะกด ความหมาย หรือการออกเสียงใกลเ้คียงกนัอยูห่ลายคู่ จึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้ผูใ้ชค้  าเหล่าน้ีอาจเกิดความสับสนและน าไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้งตามความหมายท่ี
แทจ้ริงหรือท่ีตอ้งการได ้ในท่ีน้ีจะขอน าเสนอค าเหล่าน้ีเป็นบางส่วน โดยเลือกน าเสนอเฉพาะค าท่ีพบว่ามี
การน าไปใช้อย่างสับสนและไม่ถูกตอ้งอยู่บ่อยคร้ัง และในกรณีท่ีค าบางค ามีหลายความหมาย จะขอยกมา
เฉพาะบางความหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือท าใหเ้กิดความสับสนเท่านั้น ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 accept, except  
accept เป็นค ากริยา หมายถึง รับ รับรอง ยอมรับ ยอมตกลง ส่วน except โดยปกติแลว้จะเป็นค าบุพ
บท หมายถึง เวน้แต่ นอกจาก ยกเวน้ 
I will accept all the packages except that one. 
The University must approve of an applicant’s financial status, high school activities, and grades 
before the applicant may be accepted. 
All criteria except the financial criterion must fulfill the University’s predetermined acceptance 
requirements. 
นอกจากน้ี except ยงัสามารถเป็นค ากริยาไดด้ว้ย หมายถึง ไม่รวม ไม่นบั (= exclude) 
Please except that item from the list. 

 advice, advise  
advice เป็นค านาม ส่วน advise เป็นค ากริยา 
My counselor advised me to listen to his good advice. 

 affect, effect 
ส่วนใหญ่แลว้ affect ใชเ้ป็นค ากริยา หมายถึง มีอิทธิพลต่อ มีผลกระทบต่อ (= to influence) 
I was wondering how much the current political crisis will affect the country’s businesses.  
ส่วนใหญ่แลว้ effect ใชเ้ป็นค านาม หมายถึง ผล (= the result) 
I was wondering what the effect of the current political crisis is on the country’s businesses. 

บทท่ี 7   การใชภ้าษาท่ีถกูตอ้ง  

การใช้ค าทีถู่กต้อง 
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เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา affect ยงัอาจใชใ้นความหมายวา่ เสแสร้ง แกลง้ท า ออก/แสดงท่า (= to put on a 
false show) 
He affected an air of boredom. 
เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา effect จะหมายถึง เป็นสาเหตุของ เป็นสาเหตุใหเ้กิด (= to cause) 
He effected the change of mood by laughing loudly. 

 all together, altogether 
all together มกัใชก้บัคนหรือส่ิงของท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่ม (= everyone or everything) 
The family members were finally all together for holiday celebrations. 
We put the pots and pans all together on the shelf. หรือเราอาจเขียนแยกค า all กบั together ไดเ้ป็น  
We put all the pots and pans together on the shelf. 
altogether เป็นค ากริยาวเิศษณ์ หมายถึง ดว้ยประการทั้งปวง โดยส้ินเชิง (= completely, entirely) 
I am altogether pleased to be receiving this award. 
It is altogether too ridiculous to try to finish the whole report in half an hour. 

 allusion, illusion 
allusion เป็นค านาม หมายถึง การอา้งอิงโดยออ้ม (= an indirect reference)  
The speech made allusions to the final report. 
illusion เป็นค านาม หมายถึง ส่ิงลวงตาลวงใจ  การลวง ขอ้หลงละเมอ ความเขา้ใจผิด  
(= a misconception or false impression) 
Mirrors give the room an illusion of depth. 
The policy is designed to give an illusion of reform. 

 alternately, alternatively 
alternately เป็นกริยาวเิศษณ์ หมายถึง สลบักนั ผลดักนั คนละคร้ัง หน่ึงเวน้หน่ึง คนเวน้คน (= in 
turn, one after the other) 
The captains alternately chose players for their respective teams.  
alternatively เป็นกริยาวเิศษณ์ หมายถึง อีกทางหน่ึง หรือ มิฉะนั้น (= on the other hand, one or the 
other) 
You can choose to fly there, or alternatively, you can travel by train. 

 among, between 
โดยทัว่ไป among ใชเ้ม่ือกล่าวถึงหลายส่ิงหรือหลายคน หมายถึง ในหมู่ ในพวก ในระหวา่ง ใน
จ านวน ส่วน between จะใชเ้ม่ือกล่าวถึงสองส่ิงหรือสองคน หมายถึง ระหวา่ง 
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We divided the administrative work responsibilities between the two supervisors who then 
divided them up among their teams.  

 anxious, eager 
anxious หมายถึง กลุม้ใจ เป็นทุกข ์ร้อนใจ กล่าวคือแสดงถึงความกงัวล แต่ eager หมายถึง 
กระตือรือร้น อยากได ้ร้อนรน ประสงคอ์ยา่งแรงกลา้ ท่ึง เอาใจจดจ่อ อยากรู้อยากเห็น 
ทะเยอทะยาน กล่าวคือแสดงถึงการคาดล่วงหนา้ ท านาย 
She is eager to start her new job but anxious about making a mistake. 

 as, like 
as เม่ือใชเ้ป็นค าบุพบทหรือค าสันธาน ในความหมายวา่ like จะแปลวา่ ตาม ดงัท่ี เหมือน 
We do hope that you understand our limitations as explained earlier. 
The meeting will be held at the department’s main meeting room as usual. 
As you may have heard, our director is taking his business trip to Munich next month. 
like เม่ือใชเ้ป็นค าบุพบท หมายถึง เหมือน และตอ้งตามดว้ยกรรมของบุพบท 
He looks like a banker. 
In a case like that, you should have contacted the embassy immediately. 

 bad, badly 
bad เป็นค าคุณศพัท ์ใชต้ามหลงักริยา BE หรือกริยาเช่ือม หรือใชข้ยายค านาม  
We felt bad about missing the trip. 
He received a bad review. 
ส่วน badly เป็นค ากริยาวเิศษณ์ ใชข้ยายค ากริยา 
The team played badly. 
หากใชก้บักริยา feel เป็น feel badly จะแฝงนยัวา่ไม่ไดห้มายถึงความรู้สึก แต่หมายถึงการรับรู้ดา้น
สัมผสั กล่าวคือ I feel badly. จะหมายถึงการไม่สามารถรับรู้/รู้สึก (ดว้ยน้ิวมือ) ไดดี้นกั (= inability 
to feel sensations) เช่นในประโยค I feel badly because I burned my finger tips. 

 beside, besides 
beside หมายถึง ถดัจาก ติดกบั ขา้งๆ (=  next to) ส่วน besides หมายถึง ดว้ยเหมือนกนั (= also) 
นอกเหนือจาก (= other than)  
I put my notebook computer beside the printer table. 
Besides, I want to inform you about the progress of the visit arrangements. 
Nothing besides the cooperation from all involved would do. 
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 capital, capitol 
capital หมายถึง เมืองหลวง  
Washington DC is the capital of the United States of America. 
Bangkok is the capital of Thailand. 
capitol หมายถึง สถานท่ีท่ีผูแ้ทนราษฎรหรือผูอ้อกกฎหมายไปประชุมกนั สภาของมลรัฐ (= 
statehouse, State House) เช่นอยา่งในกรุงโรมหรือสหรัฐอเมริกา  
The capitol has undergone extensive renovations. 

 censor, censure 
ทั้งสองค าสามารถเป็นไดท้ั้งค  านามและค ากริยา  
censor เม่ือใชเ้ป็นค านาม จะหมายถึงบุคคลท่ีตรวจตดัหรือแกไ้ขส่ิงตอ้งหา้มในส่ือต่างๆ ออก แต่
เม่ือใชเ้ป็นค ากริยาจะหมายถึงการกระท า ไม่ใช่ บุคคล กล่าวคือหมายถึง ตรวจตดัหรือแกไ้ขส่ิง
ตอ้งหา้มในส่ือต่างๆ ออก 
The report was cleared by the American military censors. 
The military-backed government has heavily censored the news. 
ITV companies tend to censor bad language in feature films. 
censure เม่ือใชเ้ป็นค านาม หมายถึง การไม่ยอมรับ การไม่เห็นชอบ เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา หมายถึง ไม่
ยอมรับ ไม่เห็นชอบ 
The journal committee censured Gene for plagiarism. 
It is a controversial policy which has attracted international censure. 

 complement, compliment, complementary, complimentary 
complement สามารถเป็นไดท้ั้งค  านามและค ากริยา เม่ือเป็นค านาม หมายถึงส่ิงท่ีเติมให้สมบูรณ์ 
อตัราเตม็ หรือจ านวนเต็ม เม่ือใชเ้ป็นค ากริยา จะหมายถึง ท าใหส้มบูรณ์ส่วนรูปค าคุณศพัทจ์ะใช ้
complementary หมายถึง ท าใหส้มบูรณ์ เสริมซ่ึงกนัและกนั 
Political knowledge is a necessary complement to science in approaching solutions to these 
problems. 
Nutmeg, parsley, and cider all complement the flavour of these beans well.  
There will be a written examination to complement the practical test. 
compliment ก็สามารถเป็นไดท้ั้งค  านามและค ากริยาเช่นเดียวกนั เม่ือใชเ้ป็นค านาม หมายถึง ค าชม 
ค าช่ืนชม ค าชมเชย เม่ือใชเ้ป็นค านามพหูพจน์ (compliments) จะหมายถึง ค าอวยพร ความระลึกถึง 
อภินนัทนาการ เม่ือใช ้compliment เป็นค ากริยา จะหมายถึง แสดงความยนิดี (กบัใคร) ใน (เร่ืองใด) 
(to compliment somebody on something)  
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You can do no harm by paying a woman compliments. 
Give my compliments to your lovely wife when you write home. 
Please give this to your boss with my compliments. 
Firstly I compliment you on most of your excellent Spring issue of ‘Triangle’. 
รูปค าคุณศพัท ์complimentary หมายถึง ท่ีแสดงความช่ืนชมยนิดี (expressing compliment) หรือท่ี
ใหเ้ป็นของก านลัหรือของสมนาคุณ (given free as compliment) เช่น a complimentary ticket/copy 
(ตัว๋หรือหนงัสือท่ีให้เป็นของสมนาคุณ) ส่วนค าลงทา้ยในจดหมายหรือหนงัสือราชการ
ภาษาองักฤษ เรียกวา่ complimentary close 
The staff have been very complimentary, and so have the customers. 
We often get complimentary remarks regarding the success of our campaign. 
We have sent you a complimentary copy of our institution’s recently published book. 

 continual, continuous 
continual หมายถึง ท าซ ้ าบ่อยๆ (repeated often) เกิดข้ึนซ ้ าบ่อยๆ (recurring frequently)  
 The government’s continual demands for cash to finance its chronic deficit have not yet been 
agreed upon. 

 ส่วน continuous หมายถึง ด าเนินอยูต่่อเน่ือง โดยไม่มีการหยดุหรือขดัจงัหวะ (ongoing) 
 All employees who had a record of five years’ continuous employment with the institution are 
entitled to receive a bonus. 

 different from, different than 
โดยทัว่ไป เราจะใช ้different from หมายถึง แตกต่างจาก ในภาษาองักฤษแบบองักฤษจะถือวา่การ
ใช ้different than ไม่ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ แต่เป็นท่ียอมรับวา่ถูกตอ้งในการใชภ้าษาองักฤษ
แบบอเมริกนั 
This movie is significantly different from the book. 
London was different from most European capitals. 

 discreet, discrete 
discreet เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง รอบคอบ สุขมุ ย ั้งคิด ระมดัระวงั สงบเสง่ียม (= prudent, 
circumspect or modest) 
His discreet handling of the touchy situation put his client at ease. 
discrete เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง แยกส่วนจากกนั (=separate or individually distinct) มีความหมาย
ตรงกนัขา้มกบัค าวา่ contiguous ซ่ึงหมายถึง ติดกนั (= adjacent)  
Each company in the conglomerate operates as a discrete entity. 
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 disinterested, uninterested 
ทั้งสองค าเป็นค าคุณศพัท ์ 
disinterested หมายถึง ไม่ล าเอียง ยติุธรรม เป็นกลาง ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (unbiased or 
impartial)  
We appealed to the disinterested mediator to facilitate the negotiations. 
uninterested หมายถึง ท่ีไม่มีความสนใจ ไม่แยแส เม่ือตอ้งใชคู้่กบัค าบุพบท จะใชบุ้พบท in  
They seem uninterested in our offer. 

 economic, economical 
economic เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ในเร่ืองเงิน ในทางเศรษฐกิจ (= having to do with the 
economy) 
He attended the School of Economic and Business Sciences. 
Most people are now concerned with the country’s economic and political crisis.  
economical เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ประหยดั มธัยสัถ ์(= financially prudent, frugal)  
Buying in bulk can often be the most economical choice. 
economical ยงัสามารถใชใ้นความหมายวา่ ใชโ้ดยประหยดั ใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด (sparing 
use) อีกดว้ย 
The actor should be economical in his use of movement. 

 elicit, illicit 
elicit เป็นค ากริยา หมายถึง  ดึงดูด (ค าพูด ค าตอบ) ออกมา เรียกออกมา (= to draw out)  

 The discussion has elicited some important facts. 
 ส่วนค าวา่ illicit เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ผดิกฎหมายหรือตอ้งหา้ม (illegal)  
 He was arrested for illicit traffic in drugs. 

 emigrate, immigrate  
emigrate หมายถึง อพยพออกจากประเทศ (= to leave one country or region to settle in another) ใช้
คู่กบับุพบท from 

 These people emigrated from Russia. 
 immigrate หมายถึง เขา้มาอยูอ่าศยั (= to enter another country and reside there)  
 Many Mexicans immigrate to the U.S. to find work. 

 farther, further 
ทั้งสองค าเป็นไดท้ั้งค  าคุณศพัทแ์ละค ากริยาวเิศษณ์ 
farther ใชเ้พื่อแสดงระยะทางท่ีไกลกวา่ (= to or at a more distant point) 
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We drove 250 kilometers today; tomorrow, we will travel 350 kilometers farther. 
further ใชเ้พื่อแสดงระดบัท่ีมากกวา่ (= to or at a greater extent or degree) 
We won’t be able to suggest a solution until we are further along in our evaluation of the 
problem. 
further ยงัสามารถใชเ้พื่อหมายถึง เพิ่มเติม (= in addition, moreover) 
They stated further that they would not change the policy. 
We have further research to do on our paper. 

 fewer, less 
fewer ใชก้บัค านามนบัได ้เพื่อแสดงจ านวนท่ีนอ้ยกวา่  
Our department has fewer employees this year. 
We were able to promote fewer campaigns last month. 
less ใชก้บัค านามนบัไม่ได ้เพื่อแสดงปริมาณหรือระดบัท่ีนอ้ยกวา่ 
People should eat less fat to reduce the risk of heart disease. 
Borrowers are striving to ease their financial position by spending less and saving more. 

 good, well 

good เป็นค าคุณศพัท ์ใชข้ยายค านาม หรือตามหลงักริยา BE และกริยาเช่ือมอ่ืนๆ  
well เป็นค ากริยาวเิศษณ์ แต่เม่ือใชก้ล่าวถึงสุขภาพ well จะท าหนา้ท่ีเป็นค าคุณศพัท์ 
This is a good time to study well. 
Although I have attended only one lecture, Professor Smith seems good. 
Although he was ill for a while, now Professor Smith seems well. 

 hanged, hung 
hang เป็นค ากริยาในรูป present tense แปลวา่ แขวน ไม่วา่เป็นการแขวนส่ิงของหรือแขวนคน แต่
เม่ือใชใ้นรูป past simple และ past participle จะมีรูปกริยาแตกต่างกนั 
hanged เป็นค ากริยาในรูป past simple และ past participle ของกริยา hang ใชก้บัร่างกายหมายถึง 
แขวนคอ  
In old westerns, murderers were hanged at dawn. 
ส่วน hung ก็เป็นค ากริยาในรูป past simple และ past participle ของกริยา hang แต่จะใชก้บัส่ิงของ 
We hung our clothes in the closet, and then we hung some pictures on the wall. 

 imply, infer 
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ทั้งสองค าเป็นค ากริยา โดยท่ี imply หมายถึง แสดงนยั กล่าวคือเป็นส่ิงท่ีผูพ้ดูหรือผูเ้ขียนแนะไว ้
ส่วน infer หมายถึง ลงความเห็นได ้(to deduce, or to draw a conclusion) กล่าวคือเป็นขอ้สรุปท่ี
ผูฟั้งไดจ้ากการฟังหรือการอ่าน 
When David told me he had no money, he implied that I should give him some. 
When David told me he had no money, I inferred that I could give him some. 

 irregardless, regardless 
irregardless ถือวา่เป็นค าท่ีไม่เป็นมาตรฐาน ไม่วา่จะใชใ้นสถานการณ์ใดๆ ควรใชค้  าวา่ regardless 
เสมอ หมายถึง โดยไม่ค  านึงถึง 
I want to see you regardless of the consequences. 

 it’s, its 
it’s เป็นค าลดรูปท่ีใชแ้ทน it is หรือ it has ส่วน its เป็นค าคุณศพัทแ์สดงความเป็นเจา้ของ 
It’s time to discuss the economic problems we are facing. (It’s = It is) 
It’s been nice getting to know you. (It’s = It has) 
My cell phone has poor reception because its antenna is broken. 

 lay, lie 
lay (lay, laid, laid, laying) เป็นค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม (transitive verb) หมายถึง วาง (บางส่ิง
บางอยา่ง) ลง  
Chickens lay eggs.  I lay the book on the table. 
lie (lie, lay, lain, lying) เป็นค ากริยาท่ีไม่ตอ้งการกรรม (intransitive verb) หมายถึง นอนลง [ในท่ีน้ี
จะไม่กล่าวถึง lie (lie, lied, lied, lying) ซ่ึงแปลวา่ โกหก เพราะไม่ใช่ค าท่ีมกัใชส้ับสนกบัค าวา่ lay] 
I lie down when I am tired. 

 lend, loan 
lend เป็นค ากริยา หมายถึง ใหย้มื ส่วน loan เป็นค านาม หมายถึง เงินกูย้มื 
Robin had to take out a loan because his father would not lend him any money.  

 media, medium 
media เป็นค านามรูปพหูพจน์ของ medium หมายถึง ส่ือ 
The film medium is the most dynamic, but all the visual media interest Henry. 

 personal, personnel 
personal เป็นค าคุณศพัท ์หมายถึง ส่วนตวั ส่วนบุคคล 
Do not leave your personal belongings unattended. 
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It is not polite to ask strangers personal questions. 
personnel เป็นค านาม หมายถึง พนกังาน คนท่ีบรรจุเขา้ท างาน ฝ่ายบุคคล 
If you have any questions regarding the work permit, please contact the personnel office by 
tomorrow. 

 prejudice, prejudiced 
prejudice เม่ือเป็นค านาม หมายถึง อคติ อุปาทาน ความเสียหาย แต่หากใชเ้ป็นค ากริยาท่ีตอ้งการ
กรรม จะหมายถึง ท าใหเ้กิดอคติ ท าใหเ้สียหาย เป็นผลร้าย ส่วน prejudiced ท่ีใชเ้ป็นค าคุณศพัท ์
หมายถึง ท่ีรู้สึกอคติ 
Kelly had a great deal of prejudice against prejudiced people. 

 principal, principle 
principal เม่ือใชเ้ป็นค านาม จะหมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้หรืออยูใ่นต าแหน่งสูงสุดของ
หน่วยงาน (= person with highest rank or main participant) แต่หากใชเ้ป็นค าคุณศพัท ์จะหมายถึง 
เป็นส่วนหลกัหรือส่วนส าคญัท่ีสุด (= the main or most important element)  ส่วน principle เป็น
ค านาม หมายถึง มาตรฐานหรือกฎท่ีมกัเก่ียวกบัความถูกตอ้งดว้ยศีลธรรม หลกัธรรมจริยา ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือธรรมชาติ (= a standard or rule that often pertains to morality or nature) ความ
จริง ( a truth) หลกั ภาษิต ค าสอน (a tenet) หรือความเช่ือ (a belief) 
The principal role of the principal of Tenny’s school is to oversee the activities of students and 
staff.  
A leader should be able to justify his or her actions with principles rather than desire. 
The university’s hiring policy is based on the principles of diversity and equality. [tenets] 

 proved, proven 
proved ใชเ้ป็นค ากริยารูป past participle ของกริยา prove แต่จะใชเ้ป็นค าคุณศพัทไ์ม่ได ้หมายถึง 
พิสูจน์ ปรากฏวา่ ส่วน proven เป็นค ากริยารูป past participle ของกริยา proveเช่นกนั แต่จะใชเ้ป็น
ค าคุณศพัท ์หมายถึง ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
His proven [adj.] record of of support for tax cuts has proved [past participle] that he is the best 
candidate for mayor. 
It was proved that his tax policy was successful. 
Few would argue that this team has experience and proven ability. 

 quote, quotation 
quote เป็นค ากริยา หมายถึง อา้ง อา้งค าพดู(ของคนอ่ืน) ยกค าพดู(จากหนงัสือ, งานวจิยั)  อีก
ความหมายหน่ึงคือก าหนดราคา เสนอราคา (state price of) ส่วน quotation เป็นค านาม หมายถึง 
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ขอ้ความท่ีอา้งถึง/อา้งอิง พจนะท่ีส าคญั ขอ้ความท่ีคดัมาจากหนงัสือหรือแหล่งอ่ืนๆ (passage)  
นอกจากน้ีก็ยงัหมายถึงจ านวนท่ีก าหนดวา่เป็นราคาปัจจุบนั (amount stated as current price) ดว้ย 
Always quote accurately from all quotations. 
Mr. Meacher quoted statistics saying that the standard of living of the poorest people had fallen. 
บางคร้ังพบวา่ในภาษาพดู (colloquial) มีการใช ้quote เป็นค านาม หมายถึง ขอ้ความท่ีตดัตอนมา/
อา้งอิง (passage) หรือรายการประเมินราคา รายการเสนอราคา (commercial quotation) 
The reporter researched some good quotes for her article. 
Never agree to even the smallest extra job without getting a quote first. 

 raise, rise 
raise เป็นค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม จึงตอ้งมีกรรมตรงมารองรับเสมอ หมายถึง ยก (to cause 
something to move upward, lift, elevate) หรือน าเอาข้ึนมา อบรม (bring up)   
rise เป็นค ากริยาท่ีไม่ตอ้งการกรรม หมายถึง ลุกข้ึน ลอยข้ึน (to move upward) 
She raised her hand to answer the question. 
Please rise for the national anthem. 
The sun rises every morning. 

เม่ือใชเ้ป็นค านาม raise หมายถึง การข้ึนเงินเดือน ส่วนค านาม rise ก็สามารถใชใ้นความหมายวา่
การข้ึนเงินเดือนเช่นกนั แต่มกัใชว้า่ a pay rise 
The boss was so pleased (that) he gave her a raise. 

The boss was so pleased (that) he gave her a pay rise. 

 sit, set 
sit (sit, sat, sat) เป็นค ากริยาท่ีไม่ตอ้งการกรรม หมายถึง นัง่ (to take a seat, to be seated)  
set (set, set, set)เป็นค ากริยาท่ีตอ้งการกรรม จึงตอ้งมีกรรมตรงมารองรับเสมอ หมายถึง วาง(บางส่ิง
บางอยา่ง)ลง (to put something down) 
Please set the table before ourguests come to sit down. 
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ค าศัพท์ภาษาองักฤษทีพ่บว่ามีการสะกดค าผดิอยู่บ่อยคร้ัง 
(Words frequently misspelled) 

  

 การสะกดค าใหถู้กตอ้งเป็นส่ิงส าคญัในการเขียน แมว้า่ในปัจจุบนัเม่ือใชค้อมพิวเตอร์ในการพิมพจ์ะ
มีโปรแกรมส าหรับตรวจสอบตวัสะกด (computer spellchecker) และแกไ้ขให้โดยอตัโนมติัไวด้ว้ยก็ตาม แต่
ผูใ้ช้จ  าเป็นตอ้งระมดัระวงัตรวจสอบความถูกต้องด้วยอีกคร้ังเสมอ รวมถึงการตรวจสอบตวัสะกดจาก
พจนานุกรม เพราะบางคร้ังการตรวจสอบและแกไ้ขของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยงัมีขอ้จ ากดั และอาจแกไ้ข
ผดิไปจากค าท่ีถูกตอ้งหรือค าท่ีตอ้งการ  
 ในส่วนน้ีจะน าเสนอเฉพาะปัญหาบางประการท่ีพบบ่อยในการสะกดค า พร้อมกบัค าอธิบายเก่ียวกบั
หลกัการสะกดค าในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (The Collins Good Writing Guide, 2005) ดงัน้ี  

1. ‘ie’ หรือ ‘ei’ 

 ค าท่ีมกัมีการสะกดผิดบ่อยคือค าท่ีมีตวัสะกด ‘ie’ หรือ ‘ei’ ซ่ึงกฎการสะกดค าส่วนใหญ่ท่ีมกัใชใ้น
การจดจ าโดยทัว่ไปคือ ‘i’ before ‘e’ except after ‘c’, or when pronounced like ‘a’, as in neighbour or 
weigh, or when pronounced like ‘ite’, as in height and sleight ดงัตวัอยา่ง 

 

‘i’ before ‘e’ achieve, brief, fierce, relieve, shield, shriek, thief, yield 

‘i’ before ‘e’ except after ‘c’ conceivable, deceive, perceive, receive 

when sounded like ‘a’  neighbor, weigh, reign, veil, beige, feint, freight, skein, rein 

when sounded like ‘ite’ height, sleight 

 

 อย่างไรก็ดี ยงัมีค  าบางค าท่ีไม่เป็นไปตามกฎขา้งตน้ เช่น either, neither, leisure, seize, seizure, 
weird, heifer เป็นตน้  

 

บทท่ี 7   การใชภ้าษาท่ีถกูตอ้ง  

การใช้ค าทีถู่กต้อง 
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2. ‘focussed’ หรือ ‘focused’ 

กฎโดยทัว่ไปส าหรับค าส่วนใหญ่เก่ียวกบัการเพิ่มหรือไม่เพิ่มอกัษรตวัทา้ยก่อนเปล่ียนรูป มีดงัน้ี 
2.1 ถา้พยางคสุ์ดทา้ยของค าไดรั้บการเนน้เสียงและลงทา้ยดว้ยพยญัชนะ จะตอ้งเพิ่มอกัษรตวัทา้ย

เขา้ไปอีกหน่ึงตวัก่อนเปล่ียนรูป ดงัตวัอยา่ง 
  forbid   forbidding, forbidden 
  commit   committing, committed 
  remit   remitting, remittance 
  inter   interring, interred 
  sublet   subletting, subletted 

   

2.2 ถา้พยางคสุ์ดทา้ยของค าไม่ไดรั้บการเนน้เสียง ไม่ตอ้งเพิ่มอกัษรตวัทา้ยเขา้ไปอีก 
หน่ึงตวัก่อนเปล่ียนรูป ดงัตวัอยา่ง 
  market   marketing, marketed 
  target   targeting, targeted 
  gallop   galloping, galloped 
  focus   focusing, focused 
  pivot   pivoting, pivoted 

 

3. ‘-ise’ หรือ ‘-ize’ 
บางคนอาจสับสนเก่ียวกบัค าท่ีลงทา้ยดว้ยส่วนเติมทา้ยค า (suffixes) -ise และ -ize ซ่ึงส าหรับค า

ส่วนใหญ่แล้ว สามารถเลือกใช้ส่วนเติมทา้ยค า -ise หรือ -ize ก็ได้ เพราะการใช้ -ise มกัเป็นการใช้
ภาษาองักฤษตามแบบองักฤษ ส่วนการใช ้-ize เป็นการใชต้ามแบบอเมริกนั  

อน่ึง มีค าศพัท์อยู่กลุ่มหน่ึงท่ีไม่เก่ียวกับการเติมส่วนท้ายค าดังกล่าว จึงไม่สามารถเลือกตาม
อ าเภอใจไดว้า่จะใช้ -ise หรือ –ize แต่จะตอ้งสะกดค าโดยลงทา้ยดว้ย -ise เสมอ ตวัอยา่งค าศพัท์ในกลุ่ม 
ดงักล่าวคือ 
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advertise demise excise premise 
advise despise exercise reprise 
apprise devise exorcise revise 
arise disenfranchise franchise rise 
chastise disguise improvise supervise 
circumcise enfranchise incise surmise 
comprise enterprise merchandise surprise 
compromise  mortise Televise 

 
ขอ้ควรระวงัคือ ตวัสะกดค าว่า prise หรือ prize ซ่ึงหมายถึง งดั (to force open) และ prize ซ่ึง

หมายถึง รางวลั (reward) หรือ ตีราคา นิยม (to value) กรณีเช่นน้ีตอ้งเลือกตวัสะกดท่ีตรงตามความหมายท่ี
ตอ้งการดว้ย 
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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. 
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 ในการเขียนจดหมายราชการภาษาองักฤษ ความถูกต้องในการส่ือสารเป็นส่ิงส าคัญมากท่ีสุด
ประการหน่ึง ซ่ึงนอกเหนือจากความถูกตอ้งดา้นรูปแบบ ดา้นเน้ือหา และดา้นหลกัภาษาตามท่ีไดน้ าเสนอไป
แลว้นั้น ความถูกตอ้งในดา้นการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การใช้อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ และการระบุจ านวน
และตวัเลข ก็เป็นส่ิงส าคญัมากประการหน่ึงตามหลกัภาษา ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ์หรือทางการพิมพท่ี์พบ
ในจดหมายราชการภาษาองักฤษอาจส่งผลร้ายแรงไม่เพียงเพราะท าให้จดหมายนั้นขาดความน่าเช่ือถือแต่
อาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิท่ีส่งผลเสียอยา่งรุนแรงอีกดว้ย 

 
 

                                                      

  เคร่ืองหมายวรรคตอน (punctuation) มีหลายชนิด ซ่ึงในท่ีน้ีจะน าเสนอวิธีการใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอนแต่ละชนิดโดยสังเขป เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพื่อประโยชน์ในการเขียนตามหลกัภาษาไดอ้ยา่ง
ถูกต้องต่อไป แมเ้คร่ืองหมายบางอย่างอาจใช้ไม่บ่อยมากนักหรือแทบไม่ได้ใช้เลยในการเขียนหนังสือ
ราชการภาษาองักฤษ 

 
1. Period/Full stop (.) (มหพัภาค) 
 1.1 เคร่ืองหมาย period หรือ full stop ใช้แสดงการจบประโยคเม่ือเป็นประโยคบอกเล่า โดย
ประโยคนั้นๆ ตอ้งมีใจความสมบูรณ์สมบูรณ์ในตวัเองแลว้ 
 The campaign involves several 60-second radio spots featuring prominent local handicapped 

citizens. 
 เราไม่ใช้เคร่ืองหมาย period หรือ full stop ตามล าพงัในประโยคค าถามหรือประโยคอุทาน 
นอกจากน้ีประโยคบอกเล่าท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองใกลชิ้ดกนัหรือเสริมความกนั มกัเช่ือมความกนัดว้ย
เคร่ืองหมาย semicolon (;) 
 1.2 เคร่ืองหมาย period หรือ full stop ใชห้ลงัตวัยอ่ อกัษรยอ่ หรือค ายอ่ (abbreviations) จ านวนมาก 
(เช่น e.g., a.m., Thu., Oct., Prof.) แต่มกัไม่ใส่ไวห้ลงัค าท่ียอ่ลงโดยใชเ้พียงอกัษรตวัแรกและตวัสุดทา้ยของ
ค า หรือค าลดรูป (contractions) (เช่น Mr, Dr, St, Revd) และมกัไม่ใชก้บัค ายอ่ซ่ึงเกิดจากการน าอกัษรตวั
แรกของค าท่ีเรียงกนัเป็นวลีมาเรียงกนัและอ่านออกเสียงเป็นค า (acronym) (เช่น WHO, BBC, UNESCO, 
NATO) 

บทท่ี 8   การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน อกัษรตวัพิมพใ์หญ่  
             และการระบุจ านวนและตวัเลข 

การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน
อย่างถูกต้อง 
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 1.3 เคร่ืองหมาย period หรือ full stop จ  านวน 3 จุด (dots หรือ ellipses ไข่ปลา, จุดไข่ปลา) ใชเ้พื่อ
แสดงการละขอ้ความ (omission) ซ่ึงส่วนใหญ่ปรากฏในส่วนของการอา้งอิงค าพูด (quotation) แต่เม่ือเป็น
การละท่ีทา้ยประโยค จะเพิ่มจุดท่ีใชแ้สดงการจบประโยคเขา้ไปอีก 1 จุด รวมเป็น 4 จุด 
 He indicated that … the report needs to be revised and resubmitted. 
 She complained of the difficulty in implementing the plan and …. 
 1.4 เคร่ืองหมาย period หรือ full stop ใชแ้สดงจุดทศนิยม (เช่น 1.25, 3.84) และใชใ้นการบอกเวลา 
(เช่น 8.30 a.m., 15.00) 
 1.5 ในการใหข้อ้มูลต่างๆ ในลกัษณะของรายการท่ีเรียงล าดบักนั จะใส่เคร่ืองหมาย period หรือ full 
stop ทา้ยรายการสุดทา้ยท่ีกล่าวถึง 
 1.6 ไม่มีการใช้ เคร่ืองหมาย period หรือ full stop ทา้ยหัวขอ้ (headings) หรือช่ือองค์การ ช่ือ
ประเทศ และตวัยอ่ช่ือมลรัฐของสหรัฐอเมริกา [เช่น CBS, USA, ME (Maine)] 
 1.7 เคร่ืองหมาย period หรือ full stop จะอยูภ่ายในเคร่ืองหมายค าพูด (quotation marks) ยกเวน้เม่ือมี
การเคร่ืองหมายค าพดูเด่ียว (single quotation marks) เพื่อระบุค าศพัทห์รือความหมายเฉพาะ 
 The Prime Minister said, ‚The current crisis must be resolved immediately.‛ 
 He stated that no one understood ‘debureaucratization’.   

 
2. Semicolon (;) (อฒัภาค) 
 2.1 เคร่ืองหมาย semicolon ใชเ้พื่อเช่ือมประโยคท่ีสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองใกลชิ้ดกนั ช่วยเสริมกนัและ
กนัในดา้นความหมาย  
 Your work so far has been excellent; we know it will continue to be. 

1.2 เคร่ืองหมาย semicolon ใชน้ าหนา้ค าเช่ือมความบางค า เช่น then, however, thus, hence, indeed, 
accordingly, besides และ therefore เม่ือค าเช่ือมเหล่าน้ีอยูห่นา้ประโยคหลงั 

 I have done extensive research on the topic you suggested; thus I look forward to getting 
reactions to it. 

1.3 เคร่ืองหมาย semicolon มกัใชเ้พื่อแบ่งคัน่ขอ้ความในประโยคซ่ึงมีการใชเ้คร่ืองหมาย comma 
(,) คัน่ขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นรายการอ่ืนๆ บางส่วนอยูแ่ลว้ 
 We received the document, reviewed it thoroughly, and sent it back with suggestions to the 

responsible unit; but most officers, including Mr. Brown, agreed with our suggestions.  
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3. Colon (:) (ทวภิาค) 
 3.1 เคร่ืองหมาย colon ใชเ้พื่อแยกประโยคหลกัต่างๆ เม่ือมีการพฒันาหรือขั้นตอนกระบวนการจาก
ขั้นตอนแรกไปสู่ขั้นตอนท่ีสอง 
 Working with many different organizations is not easy: in the first place, each organization 

has its own culture and working conditions. 
1.2 เคร่ืองหมาย colon ใชเ้พื่อแนะน ารายการ (list) หรือตวัอยา่ง (example) (ดงัตวัอยา่งประโยคใน 

3.1) ซ่ึงรายการ (list) ดงักล่าวอาจอยูใ่นรูปแบบของตารางหรือความเรียง 
 I did all my work: a summary report, an article about environmental problems, the meeting 

minutes, and research data analysis. 
1.3 เคร่ืองหมาย colon สามารถใช้เพื่อแนะน าค าพูดหรือขอ้ความท่ีน ามาอา้งอิงได้เช่นเดียวกบั

เคร่ืองหมาย comma (,) 
The minister told them: ‚Do not hesitate to come to me if you have any questions or 
problems.‛ 

1.4 เคร่ืองหมาย colon อาจใช้ในการบอกเวลา แทนการใชเ้คร่ืองหมาย period หรือ full stop ได ้
เช่น 8:30 a.m., 15:00  

1.5 เคร่ืองหมาย colon นิยมใชห้ลงัค าข้ึนตน้ (salutation) ของจดหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือเป็น
การเขียนตามรูปแบบของอเมริกนั เช่น Gentlemen:, Dear Sirs: 

 
4. Comma (,) (จุลภาค) 
 วิธีการใชเ้คร่ืองหมาย comma มีหลากหลาย แต่โดยหลกัพื้นฐานแลว้ เคร่ืองหมาย comma ใชเ้พื่อ
แสดงการหยดุของขอ้ความแต่ละส่วน และเพื่อช่วยใหค้วามหมายของประโยคมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 4.1 การใช้เคร่ืองหมาย comma หลกัๆ คือเพื่อแยกประโยคย่อยๆ ในประโยคแบบ compound 
sentence 
 The people are kind, the working environment supportive, and the work performance 

satisfactory. 
 4.2 เคร่ืองหมาย comma ใชเ้พื่อแยกค า วลี หรือประโยคยอ่ยท่ีเติมเขา้ไป 
 It would seem, though, that the figures are wrong. 
 There is no point, in my opinion, in continuing the discussion. 
 The speech, which I found impressive, was admired by the audience. 
 4.3 เคร่ืองหมาย comma ใชเ้พื่อแยกค าหรือขอ้ความต่างๆ ในรายการ (list) หรือแยกค าคุณศพัทท่ี์มี
หลายค าและเขียนเรียงต่อๆ กนั 
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 Your progress has been slow, steady, and significant. 
 You have shown a slow, steady improvement. 
 4.4 เม่ือใช้วลีหรือประโยคย่อยไม่อิสระน าหน้าประโยคและท าหน้าท่ีขยายประโยคหลกั ให้ใช้
เคร่ืองหมาย comma หลงัวลีหรือประโยคยอ่ยไม่อิสระนั้นๆ เพื่อคัน่ขอ้ความออกจากประโยคหลกั แต่หาก
ข้ึนตน้ประโยคด้วยประโยคหลกัแลว้จึงตามด้วยวลีหรือหรือประโยคย่อยไม่อิสระ จะไม่ใช้เคร่ืองหมาย 
comma 
 Having worked so hard, Natalie improved significantly. 
 Submitted to the committee on time, the report will be considered at today’s meeting. 
 To improve over such a short time, Natalie had to work hard.  
 Since she worked hard, Natalie improved significantly. 
 Natalie improved significantly since she worked so hard. 
 4.5 เคร่ืองหมาย comma สามารถใชใ้นส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี 
 ตวัเลข: 15,535,580 
 ช่ือหรือต าแหน่งบางส่วน: John Smith, Jr  
 ช่ือหรือต าแหน่งท่ีใชเ้สริมความ: Thank you, your Excellency, for your kind words.  

รูปแบบการเขียนวนัท่ีแบบอเมริกนั: April 28, 2010  
                                                         (แต่แบบองักฤษ เขียน 28 April 2010) 

 ก่อนค าพดูท่ียกมาอา้งอิง:  He announced, ‚The meeting is adjourned.‛ 
 4.6 เคร่ืองหมาย comma มกัใชค้ัน่ขอ้ความโดยวางไวห้นา้ค าสันธาน 
 Natalie’s improvement was significant, but she was still not happy. 

 
5.  Question mark (?) (ปรัศนี, เคร่ืองหมายค าถาม) 
 5.1 เคร่ืองหมาย question mark ใชแ้สดงการจบประโยคค าถาม 
 Have you received the signed contract that we sent last week? 
 แต่จะไม่ใชเ้คร่ืองหมายค าถามทา้ยประโยคค าถามแบบออ้ม (indirect questions) 
 The director asked if you had received the signed contract that we sent last week. 

1.2 บางคร้ังอาจใช ้เคร่ืองหมาย question mark ในเคร่ืองหมายวงเล็บ (brackets) เพื่อแสดงความ
สงสัยเก่ียวกบัค าหรือวลีท่ีอยูติ่ดกบัเคร่ืองหมายวงเล็บท่ีบรรจุเคร่ืองหมายค าถามนั้น  

Henry White was sent to work as an expert in New York (?) 
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6.  Exclamation mark (!) (อศัเจรีย,์ เคร่ืองหมายตกใจ) 
 การใช้เคร่ืองหมาย exclamation mark หลงัค า วลี หรือประโยค เพื่อแสดงความประหลาดใจ 
(surprise) ค าสั่ง (order) ความรู้สึกรังเกียจ (disgust) ความเจ็บปวด (pain) ความกระตือรือร้น (enthusiasm) 
ความปรารถนา (desire) และความช่ืนชม (admiration)  
 She received the award! 
 ‚Quiet!‛  she commanded.  
 That hurts! 
 She’s great! 

อยา่งไรก็ดี ในการเขียนอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงรวมถึงการเขียนหนงัสือราชการภาษาองักฤษ แทบจะ
ไม่มีการใชเ้คร่ืองหมาย exclamation mark น้ีเลย  

 
7.  Apostrophe (’)  

7.1 ส่วนใหญ่แลว้ เคร่ืองหมาย apostrophe ใชเ้พื่อแสดงความเป็นเจา้ของ (possessive) ของค านาม
หรือค าสรรพนาม 

 กรณีท่ีเป็นค านามเอกพจน์ ใช ้-s’ กบัค านามหรือค าสรรพนามเอกพจน์ 
Professor Johnson’s presentation is hard to follow but interesting. 
Everyone’s workload is lighter than mine. 
Thank you for making this year’s ministry conference a resounding success. 
ใช ้-s’ กบัค านามเอกพจน์ส่วนใหญ่ท่ีลงทา้ยดว้ย -s ถา้ค านามลงทา้ยดว้ยเสียง /z/ หรือ /Iz/ 
จะใชเ้พียง apostrophe ตามล าพงั 
The dress’s hem was dragging on the ground. 
Ray Charles’ performance was mesmerizing. (ค านามลงทา้ยดว้ยเสียง z) 

 กรณีท่ีเป็นค านามพหูพจน์ ใช ้-s’ กบัค านามพหูพจน์ ซ่ึงเป็นรูปพหูพจน์จากการ เติม s  
I attended both professors’ classes. 
My workload is heavier than all the bosses’ workloads put together. 
ใช ้-s’ กบัค านามพหูพจน์ท่ีเปล่ียนรูป (irregular plural nouns) โดยไม่เติม -s 
Put the leaves into all the oxen’s enclosures. 
Children’s games are often more fun than adults’ games. 

 กรณีท่ีเป็นค านามประสม (compound nouns) ใช ้-s’ หลงัค าสุดทา้ยของค านามประสม 
My sister-in-law’s mother visited yesterday. 
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 กรณีท่ีเป็นค านามสองค าหรือมากกวา่ ใช ้-s’ กบัค านามแต่ละตวัเพื่อแสดงความเป็นเจา้ของ
รายบุคคล (individual ownership) แต่ใชก้บัค านามตวัหลงัเพื่อแสดงความเป็นเจา้ของร่วม 
(joint ownership) 
John and Susan’s new house required a huge mortgage. 
John’s and Susan’s studios needed serious renovations. 

 ขอ้ควรระวงัคือ กรณีของค าสรรพนามท่ีแสดงความเป็นเจา้ของอยูแ่ลว้ จะไม่มีการใช ้
apostrophe ไดแ้ก่ his, hers, its, yours, theirs  

7.2 เคร่ืองหมาย apostrophe ใชเ้พื่อแสดงกิจการหรือธุรกิจ แต่บางช่ืออาจละเคร่ืองหมาย apostrophe 
ได ้

 the chemist’s, the florist’s, the baker’s, McDonald’s 
 United Nations Organisation  
7.3 เคร่ืองหมาย apostrophe ใชใ้นค าพดูยอ่ เช่น I’m, We’d, They’ll, It’s และใชใ้นค ายอ่มาตรฐาน 

เช่น ma’am, o’clock  
ขอ้ควรระวงัคือ it’s เป็นค าพูดยอ่ของ it is และตอ้งระมดัระวงัอยา่สับสนกบัค าสรรพนามแสดง

ความเป็นเจา้ของ its  

 
8.  Quotation marks/Inverted commas (‚    ‛ หรือ ‘     ’) (อญัประกาศ, เคร่ืองหมายค าพดู) 
 เคร่ืองหมาย quotation marks อาจเป็นแบบคู่ (double quotation marks ‚    ‛) หรือแบบเด่ียว (single 
quotation marks ‘     ’) และมีวิธีใชแ้ตกต่างกนัไปตามความนิยมของแต่ละหน่วยงานหรือสถาบนั ส่วนมาก
แลว้การอา้งค าพดูตรง (direct quotes/quotations) จะใชเ้คร่ืองหมายค าพดูแบบคู่ 
 The Director said, ‚Please arrange a meeting for next Monday.‛ 
 กรณีท่ีมีการอ้างค าพูดซ้อนอยู่ภายในค าพูด ค าหรือวลีท่ีน ามาอ้าง และค าท่ีน ามาใช้เพื่อให้
ความหมายพิเศษ มกัใชเ้คร่ืองหมายค าพดูแบบเด่ียว 
 The governor announced, ‚Senator Brown said, ‘I accept,’ so the debate is on.‛ 
 She asked what a ‘convex line-curve’ meant. 

นอกจากน้ี เคร่ืองหมาย quotation marks ยงัอาจใชเ้ม่ือระบุช่ือเร่ือง (titles) ของบทความในนิตยสาร 
ตอน (episodes) ของละคร ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทศัน์ กลอน (poems) เร่ืองสั้น (short stories) เพลง 
(songs) และงานประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีความยาวไม่มากนกั แต่ส าหรับช่ือเร่ืองของงานท่ีมีความยาวมากข้ึน เช่น 
หนงัสือพิมพ ์(newspapers) นิตยสาร (magazines) นวนิยาย (novels) ภาพยนตร์ (films)รายการโทรทศัน์ 
(television shows) และหนงัสือรวมบทประพนัธ์หรือบทกวี (anthologies) นั้น นิยมใช้ตวัเอน (italics) 
มากกวา่ 
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 I read ‚The Good Doctor‛ in the New Yorker. 
 ‚The Pine Barrens‛ was my favorite episode of The Sopranos. 

 

9.  Brackets/Parentheses (        ) [         ] (เคร่ืองหมายวงเล็บ) 
  9.1 เคร่ืองหมายวงเล็บ (        ) (round brackets) ใชใ้นกรณีต่อไปน้ี 

 เพื่อใหค้  าอธิบายหรือขอ้ความเสริม  
Thailand (formerly Siam) welcomes all visitors. 
She is (and has always been) highly intelligent. 
They studied crustaceans (shell-fish). 

 เพื่อใหข้อ้มูลวนัท่ีและการอา้งอิง 
John Brown (1880-1899) 
Crustacea (see Chapter 32) 

 เพื่อแสดงค าท่ีไม่บงัคบั (optional words) กล่าวคือสามารถเลือกวา่จะใชห้รือไม่ใชก้็ได ้
The minister considered the (real) difficulties of land allocation. 

  9.2 เคร่ืองหมายวงเล็บ [        ] (square brackets) มกัใชเ้พื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมหรือให้ค  าอธิบายซ่ึง
ไม่ไดป้รากฏอยูใ่นขอ้เขียนตน้ฉบบั (ดงัในกรณีของการแปล ค าพดู หรือการปราศรัย) 

 We have arranged a visit for you to meet with our University’s President  
 [Associate Professor Dr Pranee Sungkatavat]. 
 The [Dutch] East India Company has made a big investment in Thailand. 

 

10.  Dash ( – หรือ -- ) (ขีดยาว) 
  เคร่ืองหมาย dash ใช้แสดงการคัน่หรือการหยุดช่วงสั้ นๆ หรือชั่วขณะ (อย่าสับสนกับการใช้
เคร่ืองหมาย hyphen ซ่ึงใชเ้ช่ือมค า) การใช้เคร่ืองหมาย dash ท าให้งานเขียนดูเป็นทางการน้อยลง ในการ
พิมพ ์ตามหลกัการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนท่ีถูกตอ้งแลว้ เคร่ืองหมาย dash จะอยู่ชิดขอ้ความทั้งหน้าและ
หลงัโดยไม่มีการเวน้วรรค แต่ผูเ้ขียนบางรายอาจใชเ้คร่ืองหมาย dash โดยเวน้วรรคหนา้และหลงัเคร่ืองหมาย
ดา้นละ 1 เคาะ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการสับสนกบัเคร่ืองหมาย hyphen ซ่ึงในการพิมพจ์ะไม่มีการเวน้วรรคหนา้
และหลงัเคร่ืองหมายแต่อยา่งใด  
  10.1 เคร่ืองหมาย dash แบบเด่ียว (single dash) ใชเ้พื่อแสดงการหยดุช่วงสั้นๆ หรือชัว่ขณะหรือ
แสดงค าอธิบายขยายความ 
  I can’t do that – at least not now. 
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  We distributed our promotional packages everywhere – at educational institutions, at 
ministries, at hospitals and public health offices.  

  10.2 เคร่ืองหมาย dash แบบคู่ (a pair of dashes) ใชเ้พื่อแสดงค าอธิบายขยายความซ่ึงแทรกอยู่
ระหวา่งขอ้ความอนัเป็นขอ้ความหลกั ใชใ้นลกัษณะเดียวกบัการใชเ้คร่ืองหมายวงเล็บและเคร่ืองหมาย 
comma แบบคู่คร่อมขอ้ความ 
  Mr George Owens – an English Specialist who has been working with our University  since 

2008 – has submitted his resignation. 
  The northeastern are poorer – but more friendly – than elsewhere. 

 

11.  Hyphen ( - ) (ยติัภงัค)์ 
 เคร่ืองหมาย hyphen ใชเ้ช่ือมค าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของค านามประสม และใชส้ าหรับคัน่เพื่อแยกค าเม่ือ
ส้ินสุดบรรทดั 
 11.1 การใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เพื่อเช่ือมค าท าให้เกิดเป็นค าประสมมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก 
แต่โดยรวมแลว้ ในปัจจุบนั การใชใ้นลกัษณะน้ีไม่เป็นท่ีนิยมมากนกัแลว้และค่อยๆ เลือนหายไป เช่น 
 shellfish (ไม่ใช่ shell-fish)  longboat (ไม่ใช่ long-boat) 
 อย่างไรก็ดี เคร่ืองหมาย hyphen ยงัเป็นท่ีนิยมใชใ้นกรณีท่ีเป็นค าท่ียาวหรือเป็นค าท่ีตวัสะกด
อาจดูน่าสับสนหากไม่เติมเคร่ืองหมาย hyphen เช่น 
 counter-espionage   boiler-room 

11.2 การใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เพื่อเช่ือมค าท าใหเ้กิดเป็นค าคุณศพัทป์ระสม เช่น 
 a loose-leaf folder   English-speaking people 
11.3 การใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เพื่อเติมส่วนน าหนา้ค า (prefixes) เช่น 
 re-entry    non-operative 

 อน่ึง ค าจ านวนมากท่ีในอดีตเคยตอ้งใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เช่ือมค าตามหลกัไวยากรณ์ท่ีเคร่งครัด 
แต่ในปัจจุบนัมีการใชค้  าเหล่านั้นโดยไม่ใชเ้คร่ืองหมาย hyphen คัน่แต่อยา่งใด  เช่น preprint และก็มีค  าบาง
ค าท่ีใชไ้ดท้ั้งสองรูปแบบ เช่น co-operation และ cooperation, e-mail และ email เป็นตน้ 
 11.4 การใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เพื่อเช่ือมค าหรือวลี เช่น a little-known restaurant 
 11.5 การใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เป็นส่วนหน่ึงของการระบุจ านวน เช่น 
 twenty-four    three-fold 
 11.6 การใช้เคร่ืองหมาย hyphen ส าหรับคัน่เพื่อแยกค าเม่ือส้ินสุดบรรทดัในการพิมพมี์หลกัการ
ส าคญัคือ แยกตามพยางคใ์นค า โดยยึดตามหลกัการสร้างค า เช่น syllabication (หรือ syl-lab-i-ca-tion) ส่ิงท่ี
ควรระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งคือ บางคร้ังการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์และใช้รูปแบบการจดัหน้าแบบท่ีให้
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ข้อความด้านหน้าและด้านหลังของแต่ละบรรทัดเสมอตามแนวเดียวกันนั้น ส่งผลให้มีการตดัค าแบบ
อตัโนมติัตามท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นๆ ก าหนดไว ้ซ่ึงการแยกค าดงักล่าวอาจไม่ถูกตอ้งตามหลกัการท่ี
ถูกตอ้งและอาจท าใหอ่้านค านั้นไม่ออกหรือไม่เขา้ใจได ้ การแยกค าบางลกัษณะท าไม่ได ้ดงันั้น หากเป็นไป
ได ้ควรหลีกเล่ียงการแยกค าโดยส้ินเชิง 
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ในหนงัสือราชการภาษาองักฤษ ควรมีการใช้อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ (capitalization) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อใหห้นงัสือราชการนั้นๆ มีความน่าเช่ือถือและหลีกเล่ียงปัญหาอนัอาจเกิดจากความเขา้ใจผดิได ้

1. การใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ส าหรับอกัษรตวัแรกของประโยค ช่ือเฉพาะ และค าวา่ ‚I‛  
Thank you for your letter of March 9. 
John Smith 
Bangkok 
As the enclosed transcript indicates, I have a B.A. in English and a minor in Biology. 

2. การใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ข้ึนตน้ประโยคท่ีเป็นค าพูดท่ีน ามาอา้งอิง (quoted speech) 
He said to me, ‚Congratulations on winning the scholarship!‛ 

3. นอกเหนือจากช่ือเฉพาะแลว้ อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ยงัใชส้ าหรับส่ิงต่อไปน้ี 
 ภาษาและค าคุณศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง (languages and related adjectives) เช่น  Spanish, Spaniard; 

Dane, Danish 
 ยศ ชั้น ระดบั ต าแหน่ง (ranks or titles) เช่น Queen Elizabeth, Pope Paul, Uncle Harry, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
 ศาสนา (religion) หรือพระเจา้ เทวดา เทพเจา้ (divinity) เช่น Buddhism, God, Islam 
 การแบ่งตามปฏิทินและวนัหยดุต่างๆ (divisions of the calendar and holidays) เช่น January, 

Monday, Constitution Day, New Year’s Eve 
4. ค าศพัทท์างภูมิศาสตร์ (geographical terms) มกัข้ึนตน้ดว้ยอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ เช่น 

the Andaman Islands (แต่ใช ้the island of Phuket) 
Mexico City (แต่ใช ้the city of Bangkok) 
the South China Sea (แต่ใช ้the seven seas) 
the Mekong River (แต่ใช ้the Mekong and Chao Phraya rivers) 
South-East Asia (แต่ใช ้the north-east of Thailand) 

5. ช่ือหนงัสือ (books) วารสาร ส่ิงพิมพท่ี์ออกเป็นรายคาบหรือรายปักษ ์(periodicals) บทความ 
(articles) และภาพยนตร์ (films) อกัษรตวัแรกของช่ือ และอกัษรตวัแรกของค าอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วนของช่ือ จะใช้

บทท่ี 8   การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน อกัษรตวัพิมพใ์หญ่  
             และการระบุจ านวนและตวัเลข 

การใช้อกัษรตัวพมิพ์ใหญ่ 
อย่างถูกต้อง 
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อกัษรตวัพิมพใ์หญ่ ยกเวน้เฉพาะค าท่ีเป็น articles (a, an, the) ค าสันธาน และค าบุพบทท่ีเป็นส่วนของช่ือ
เท่านั้นท่ีจะไม่ใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่เลย นอกจากน้ีช่ือหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพท่ี์ออกเป็นรายคาบหรือราย
ปักษย์งัใชเ้ป็นอกัษรตวัเอนอีกดว้ย 

the book A Short History of Modern Thailand 
the periodical The Times of India 
the article ‘A Study of Elites in Siam’ 
the film ‘Gone with the Wind’ 

6. ช่ืออาคาร หา้งสรรพสินคา้ สถาบนั และพรรคาการเมือง จะใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ส าหรับอกัษร
ตวัแรกของค าต่างๆ ในช่ือ ยกเวน้เฉพาะค าท่ีเป็น articles (a, an, the) ค าสันธาน และค าบุพบท 

the National Gallery    the Common Market 
the Ministy of the Interior   the Labour Party 

7. ค าศพัทท่ี์ใช้เรียกบุคคลหรือค าศพัท์ทางภูมิศาสตร์ซ่ึงมีความหมายพิเศษท่ีใชส้ าหรับเรียกวตัถุ
หรือส่ิงของ จะไม่ใชอ้กัษรตวัพิมพใ์หญ่ 

venetian blind           
roman numerals       
pasteurize 
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  การเขียนและการส่ือสารไม่เพียงจ ากดัอยูแ่ค่ตวัอกัษรและค าเท่านั้น จ  านวนและตวัเลขก็เป็นส่วน
ส าคญัส่วนหน่ึงดว้ยเช่นเดียวกนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเงิน เวลา วนัเดือนปี ท่ีอยู่ ขนาด และการตวงวดั 
เหตุผลส าคญัท่ีตอ้งระบุจ านวนและตวัเลขต่างๆ ใหถู้กตอ้งคือเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ขจดัความก ากวม 

1. โดยทัว่ไปแลว้ จ  านวน 1 ถึง 9 จะใชก้ารเขียนเป็นตวัหนงัสือคือ one, two, three, …, ten จ านวน
มากกวา่นั้น จะใชก้ารเขียนเป็นตวัเลข เช่น 11, 23, 785 เป็นตน้ 

2. จ านวนตวัเลขกลมๆ (round numbers) และจ านวนโดยประมาณ (approximate amounts) อาจ
เขียนดว้ยตวัหนงัสือหรือตวัเลขก็ได ้แลว้แต่ความชอบหรือความเหมาะสม 
 nearly six hundred feet high หรือ nearly 600 ft high 

she was in her early eighties หรือ she was in her early 80s 
the population was well over two million หรือ the population was well over 2,000,000 
three or four feet long หรือ 3-4 ft long 

3. หลีกเล่ียงการข้ึนตน้ประโยคดว้ยตวัเลข ควรเขียนเป็นตวัหนงัสือแทน 
    Poor        160 employees were forced to resign from their jobs. 
 Better       A hundred and sixty employees were forced to resign from their jobs. 
 อีกทางเลือกหน่ึงคือ การเรียบเรียงประโยคเสียใหม่โดยไม่ข้ึนตน้ดว้ยจ านวนตวัเลข 
 Poor       35 employees are expected to leave the firm this year. 
 Better       This year, 35 employees are expected to leave the firm. 
4. ใชต้วัเลขเพื่อระบุจ านวนท่ีเฉพาะเจาะจงหรือจ านวนท่ีมาก 
 The authorities stated that 21,456 firms were actively operating in the city during December. 

The building was finally sold for £620,000. 
5. การระบุจ านวน ควรมีความสม ่าเสมอภายในประโยค 
 Poor       During the survey the team counted forty-two thrushes, 12 magpies, and  
   15 pied wagtails. 
 Better       During the survey the team counted 42 thrushes, 12 magpies, and  
   15 pied wagtails. 

บทท่ี 8   การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน อกัษรตวัพิมพใ์หญ่  
             และการระบุจ านวนและตวัเลข 

การระบุจ านวนและตัวเลข
ถูกต้อง 
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6. เม่ือจ านวนตวัเลข 2 กลุ่มอยูต่่อกนั ควรหลีกเล่ียงการสับสนดว้ยการเขียนเป็นตวัเลขหน่ึงกลุ่ม 
ส่วนอีกกลุ่มเขียนเป็นตวัหนงัสือ 

 Confusing        In 1991  37 people were executed in Djakarta. 
Clearer     In 1991, thirty-seven people were executed in Djakarta. 

7. การระบุเวลา ควรใชก้ารระบุเวลาตามระบบ 12 ชัว่โมง โดยระบุช่วงเชา้ (am) หรือช่วงบ่าย (pm) 
ยกเวน้เฉพาะกรณีท่ีตอ้งใชก้ารระบุเวลาตามระบบ 24 ชัว่โมงดว้ยเหตุผลทางเทคนิค เช่น ก าหนดเวลาการ
เดินทางของยานพาหนะต่างๆ ส่วนเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการระบุเวลา อาจใช ้. หรือ : คัน่ระหวา่งเวลาท่ีระบุ
ชัว่โมงกบันาทีก็ได ้

 8.30 am 12.00 noon 5.15 pm  11.00 pm 12.00 midnight 
 8:30 am 12:00 noon 5:15 pm  11:00 pm 12:00 midnight 
กรณีท่ีเขียนตวัเลขเป็นตวัหนงัสือ ก็ควรเขียนช่วงเวลาแทนการใชต้วัยอ่ am หรือ pm ดว้ย 
They arranged to meet at ten in the morning. 
We will be arriving at half-past four in the afternoon. 
8. การระบุวนัเดือนปี หากเป็นการระบุวนัเดือนปีในบรรทดัวนัท่ีของหนงัสือราชการภาษาองักฤษ 

จะใช ้1 August B.E. 2553 (2010) แต่ในเน้ือความจดหมายอาจเขียนตามแบบใดแบบหน่ึงต่อไปน้ี 
Tuesday, September 14, 2010 หรือ 14 September 2010 หรือ 14th  September, 2010  
June 1, 2010 
June 2010 (ไม่ใช ้comma คัน่) 
December 17 หรือ December 17th หรือ 17 December หรือ 17th December 
March 6-23, 2009 หรือ March 6th-23rd, 2009 
1975-6; 1975-79; 1914-18 แต่ใช ้1975-1985; 1939-1945 
1980s; 70s แต่ใช ้swinging sixties; gay nineties, roaring twenties 
20th century; twentieth century 

9. การระบุอาย ุนิยมเขียนเป็นตวัเลขเพื่อความชดัเจนมากกวา่การเขียนดว้ยตวัหนงัสือ ยกเวน้กรณีท่ี
เป็นการระบุช่วงอาย ุ

 The wanted man is aged between 50 and 55. 
 Among the missing is a 7-year-old girl. 
 They left an 18-month-old child. 
 Mr Morgan was believed to be in his late eighties. 
10.  ตวัเลขแสดงล าดบัท่ี (ordinal numbers) ล าดบัท่ี 1-100 นิยมเขียนเป็นตวัหนงัสือ เช่น first, third, 

eighth, nineteenth, sixty-fourth ... hundredth หลงัจากนั้นนิยมเขียนเป็นตวัเลข เช่น 101st, 112th, 143rd เป็น
ตน้ แต่เราจะใช ้a thousandth, a millionth, 5th Avenue, 42nd Street เป็นตน้ 
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11.  เศษส่วน  บางคร้ังอาจมีการใชเ้คร่ืองหมาย hyphen ดว้ย  
 เศษส่วนท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เช่น three-quarters, half-dozen, half-hour,  

two-thirds 
 เศษส่วนท่ีไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองหมาย hyphen เช่น half a dozen, quarter of an hour, two  

thirds of the country 
 การระบุจ านวน ควรมีความสม ่าเสมอ หลีกเล่ียงการเขียนเศษส่วนและร้อยละปะปนกนัภายใน

ประโยคเดียวกนั 
 Wrong       While almost two out of three were for the recommendations, a  

  worrying 28% voted against them. 
Correct      While just under 65% voted for the recommendations, a worrying 28% voted    

  against them.       
12.  การระบุขนาดกวา้ง ยาว และสูง (dimensions) และการตวงวดั (measurements) นิยมเขียนเป็น

ตวัเลขมากกวา่ เช่น 7ft 3in by 5ft 4in; 2.4 by 3.3 metres; 3lbs 12 oz; 6.55kg; 35ft yacht; 6-inch blade 
13.  การระบุจ านวนเงิน นิยมเขียนเป็นตวัเลข £8.99; 49p; £1,000, $5,500; £3.4m; a £6.5bn loan 

(บ่อยคร้ังนิยมเขียนเป็นตวัหนงัสือดงัน้ี ‘a six-and-a-half billion pound loan’ หรือ ‘a £6.5 billion loan’ 
เน่ืองจากเป็นจ านวนเงินท่ีมาก) 
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บทนี้จะนําเสนอขอผิดพลาดท่ีพบบอยบางประการในการเขียนภาษาอังกฤษของผูท่ีไมใชเจาของ

ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้เพ่ือใหผูศึกษาเกิดความตระหนักและระมัดระวังมิใหเกิดขอผิดพลาดในเรื่องดังกลาว ซึ่ง
จะชวยใหการเขียนมีประสิทธิภาพและส่ือความหมายไดดีขึ้น ขอผิดพลาดท่ีพบบอยท่ีจะกลาวถึงโดยสังเขป
ในบทนี้คือขอผิดพลาดดานโครงสรางประโยค ไดแก comma splices, run-on sentences และ fragments 
ขอผิดพลาดเกี่ยวกับสวนขยาย ไดแก misplaced modifiers และ  dangling modifiers ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ 
parallel construction ขอผิดพลาดเกี่ยวกบั subject-verb agreement และขอผิดพลาดเกี่ยวกับ verb tenses 
 

 
 

                                                      
Comma splices หมายถึงการใช comma (,) เช่ือมประโยคหลัก (independent/main clauses) สอง

ประโยค จึงทําใหผิดไวยากรณ เชน 

Wrong        Your suggestions for next year’s technical forum are much appreciated, I have  
    already sent them to the steering committee.   

ขอผิดพลาดดาน comma splices นี้สามารถแกไขใหถูกตองไดดวยวิธีตอไปนี้คือ 
1. แยกประโยคหลักออกเปนสองประโยคตางหาก 

 Your suggestions for next year’s technical forum are much appreciated.  I have   
 already sent them to the steering committee.   

2. ใชเครื่องหมาย semi-colon (;) แทน comma 
Your suggestions for next year’s technical forum are much appreciated; I have 
already sent them to the steering committee.   

3. เติม coordinating conjunction หลัง comma 
 Your suggestions for next year’s technical forum are much appreciated, and I have 
already sent them to the steering committee.   

 

บทที่ 9   ขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนของผูที่ไมใชเจาของ 
            ภาษาอังกฤษ 

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ comma splices 
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Run-on sentences หมายถึงประโยคหลักสองประโยคท่ีรวมเขาดวยกันโดยไมมีเครื่องหมายวรรค

ตอนหรือคําเช่ือมระหวางกัน จึงทําใหผิดไวยากรณและส่ือความหมายไมชัดเจน เชน 

Wrong      We were all distressed to hear of your heart attack all of us at the Foreign Affairs   
   Division are looking forward to your full and speedy recovery.   

ขอผิดพลาดดาน run-on sentences นี้สามารถแกไขใหถูกตองไดดวยวิธีตอไปนี้คือ 
1. แยกประโยคหลักออกเปนสองประโยคตางหาก 

  We were all distressed to hear of your heart attack.  All of us at the Foreign Affairs Division 
are looking forward to your full and speedy recovery.   

2. ใชเครื่องหมาย semi-colon (;) แทน comma 
We were all distressed to hear of your heart attack; all of us at the Foreign Affairs Division 
are looking forward to your full and speedy recovery.  

3. เติม coordinating conjunction หลัง comma 
We were all distressed to hear of your heart attack, and all of us at the Foreign Affairs 
Division are looking forward to your full and speedy recovery.  

 

บทที่ 9   ขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนของผูที่ไมใชเจาของ 
            ภาษาอังกฤษ 

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ run-on sentences 
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Fragments หมายถึงขอความท่ีเปนเพียงวลีหรือกลุมคํา ไมใชประโยคท่ีสมบูรณ จึงทําใหผิด

ไวยากรณ ซ่ึง sentence fragments เกิดขึ้นไดในหลายลักษณะดังนี้ (1) dependent clauses,        (2) detached 
predicates, (3) modifying phrases, (4) explanatory phrases และ (5) incomplete clauses การแกไขปญหา 
fragments มักกระทําโดยการนํา fragment มารวมเขากับประโยคท่ีมาขางหนา ตอไปนี้จะยกตัวอยางของ 
fragment (สวนท่ีขีดเสนใต) แตละประเภทนี้พรอมกับวิธีการแกไข 

1. Dependent clauses หมายถึง ประโยคยอยไมอิสระ ซ่ึงตามหลักไวยากรณแลวจะไมสามารถอยู
โดยลําพังได ตองใชเปนสวนขยายหรืออาศัยประโยคหลัก  

 
 Wrong       We would appreciate it.  If you would transmit our request to the  
                         authorities concerned.   

Correct      We would appreciate it if you would transmit our request to the authorities  
concerned. 

2. Detached predicates หมายถึง ภาคแสดงท่ีถูกแยกออกมา ซ่ึงทําใหขาดประธาน ไมถูกตองตาม
หลักไวยากรณ  

Wrong        We consider the Royal Thai Army Headquarters’ request a top priority.   
  And have given our full support to the project. 
Correct       We consider the Royal Thai Army Headquarters’ request a top priority, and   

 therefore we have given our full support to the project. 

3. Modifying phrases หมายถึงวลีท่ีใชเปนสวนขยาย แตเม่ือถูกแยกออกมาอยูตามลําพัง จึงผิด
ไวยากรณ 

Wrong       In response to your inquiry of May 4.  We are enclosing the University’s   
 programs of studies, brochures, and a list of books. 

Correct      In response to your inquiry of May 4, we are enclosing the University’s programs   
of studies, brochures, and a list of books. 

บทที่ 9   ขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนของผูที่ไมใชเจาของ 
            ภาษาอังกฤษ 

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ fragments 
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4. Explanatory phrases หมายถึงวลีท่ีใชเปนสวนท่ีอธิบาย ยกตัวอยาง หรือขยายความประโยคท่ีมา
ขางหนา แตเม่ือถูกแยกออกมาอยูตามลําพัง จึงผิดไวยากรณ 

Wrong       As for the convention packages, we have prepared all necessary documents and 
stationery.  Such as convention programs, bags, notebooks, folders, pens, and 
pencils.   

Correct     As for the convention packages, we have prepared all necessary documents and 
stationery such as convention programs, bags, notebooks, folders, pens, and 
pencils. 

5. Incomplete clauses หมายถึงประโยคท่ีไมสมบูรณ กลาวคือขาดกริยาแทของประโยค จึงผิด
ไวยากรณ 
 Wrong       As reported by Sukhothai Thammathirat Open University, Mr. Trevor Smith’s 

work performance satisfactory. 
 Correct      As reported by Sukhothai Thammathirat Open University, Mr. Trevor Smith’s 

work performance is satisfactory. 
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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) 
 
 

บทที่ 9   ขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนของผูที่ไมใชเจาของ 
            ภาษาอังกฤษ 

ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ misplaced modifiers 
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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)  
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  เพื่อมิให้เกิดขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบั subject-verb agreement ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งให้ประธานกบักริยามี
ความสอดคลอ้งกนัในแง่ของพจน์ (เอกพจน์หรือพหูพจน์) กล่าวคือหากประธานเป็นเอกพจน์ ตอ้งใชก้ริยา
เอกพจน์ และประธานพหูพจน์ ตอ้งใชก้ริยาพหูพจน์  

 David runs three campaigns at the same time. 
 One of the boys runs the anti-smoking campaign. (prepositional phrase ‘of the boys’ เป็นส่วน

ขยายประธาน one) 
 David and George run three campaigns together.  

Compound Subject 
กรณีของประธานท่ีมีมากกวา่หน่ึงตวั (compound subject) และเช่ือมดว้ยค าวา่ ‘and’ จะถือวา่เป็น

ประธานพหูพจน์ 
David and George run the campaign.  

กรณีของประธานท่ีมีมากกวา่หน่ึงตวั (compound subject) และน าหนา้ดว้ย ‘each’  หรือ ‘every’ จะ
ใชก้ริยาเอกพจน์  

Each boy and girl is a good organizer.  
กรณีของประธานท่ีมีมากกวา่หน่ึงตวั (compound subject) และเช่ือมดว้ย ‘or’ หรือ ‘nor’ กริยา

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประธานท่ีอยูใ่กลม้ากท่ีสุด 
Neither Henry nor his assistants run the anti-smoking campaign. (assistants เป็นประธานท่ีอยู่

ใกลก้บักริยามากท่ีสุด ดงันั้นจึงตอ้งใชก้ริยาพหูพจน์) 

Collective noun  
 กรณีท่ีประธานเป็นค านามท่ีใชเ้รียกแทนกลุ่มแต่ท าหนา้ท่ีเสมือนส่ิงท่ีเป็นเอกเทศหรือองคภาวะ
เด่ียว จะใชก้ริยาเอกพจน์ ตวัอยา่งของ collective noun คือ audience, committee, jury, family, group  
 The anti-smoking committee runs a fundraiser each year. 

Indefinite pronoun 
 การใชก้ริยาใหส้อดคลอ้งกบัค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะมีกฎทัว่ไปพอสรุปไดเ้ป็น 3 ประการดงัน้ี 

บทท่ี 9   ขอ้ผิดพลาดท่ีพบบ่อยในการเขียนของผูท่ี้ไม่ใช่เจา้ของ 

            ภาษาองักฤษ 

ข้อผดิพลาดเกีย่วกบั subject-verb agreement 
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1. ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะบางค าจะใช้กริยาเอกพจน์เสมอ เช่น each, everyone, everybody, 
everything, either, neither, anyone, anybody, anything, one, no one, nobody, nothing, someone, somebody 
และ something ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี 3 เอกพจน ์
 Someone has to run this campaign. 
 One of the officers is going to be the program liaison representation. 

2. ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะบางค าซ่ึงมีความหมายเป็นพหูจน์ จะใชก้ริยาพหูพจน์เสมอ เช่น many, 
most, both, few และ several  

 Many are such hardworking people, but few are as enthusiastic as they are. 
 Several are extraordinarily talented. 
3. ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะบางค าสามารถเป็นไดท้ั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ข้ึนอยูก่บับริบท ตวัอยา่ง

ค าสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะเหล่าน้ีคือ all, any, none และ some 
All of the officers are qualified to run the campaign.  
(ในกรณีน้ี all อา้งถึง officers ซ่ึงเป็นพหูพจน์) 
All the allocated money has been spent on the campaign. 
(ในกรณีน้ี all อา้งถึง money ซ่ึงเป็นเอกพจน์ จึงใชก้ริยาเอกพจน์) 
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ในการเขียนภาษาองักฤษ ผูเ้ขียนจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัมิใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดเก่ียวกบั verb tenses 
กล่าวคือ เม่ือใชค้  ากริยา จะตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดา้นเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเขียนถึง และ
จะตอ้งใช ้tense อยา่งสม ่าเสมอ 

Tenses หลกัๆ ในภาษาองักฤษมีดงัน้ี 

 Present Past  Future 
Simple I run I ran I will run 

Progressive/Continuous     I am running I was running I will be running 

Perfect I have run I had run I will have run 

 

Simple tenses แสดงเหตุการณ์ซ่ึงเกิดข้ึนในปัจจุบนั อดีต และอนาคต 
Present: John runs a good campaign. 
Past: John ran a good campaign. 
Future: John will run a good campaign. 
 
Progressive/Continuous tenses แสดงการกระท าท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
Present: John is running a good campaign. 
Past: John was running a good campaign when he was spotted by the competition. 
Future: John will be running a good campaign if past performance is anything to go by. 
 

Perfect tenses แสดงการกระท าท่ีเสร็จส้ินแลว้ก่อนท่ีการกระท าอีกอยา่งหน่ึงจะเกิดข้ึน 
Present: John has run a good campaign when given the staff he requests. 
Past: John had run a good campaign until his secretary resigned. 
Future: John will have run a good campaign and sales will be up by the end of the year. 

 
 
 
 

ข้อผดิพลาดเกีย่วกบั verb tenses 
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นอกเหนือจากการเลือกใช ้tenses ใหถู้กตอ้งตามหลกัการใชก้ริยาในแต่ละ tense ขา้งตน้แลว้ ผูเ้ขียน
ยงัตอ้งใช ้tense อยา่งสม ่าเสมอ อยา่เปล่ียนจาก tense หน่ึงไปยงัอีก tense หน่ึงโดยไม่มีขอ้ความระบุให้ทราบ
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงเวลา เม่ือเลือกใช้กริยาใน tense ใดในการรายงานเหตุการณ์ การกระท า หรือเล่า
เร่ืองแลว้ ก็ตอ้งมีความสม ่าเสมอดว้ย 

Wrong    When the campaign was over, they feel satisfied. 
Correct   When the campaign is over, they feel satisfied. 
Correct   When the campaign was over, they felt satisfied. 
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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) 

บทที่ 9   ขอผิดพลาดที่พบบอยในการเขียนของผูที่ไมใชเจาของ 
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ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ parallel construction 
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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. 
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การใชภาษาท่ีชัดเจน ครอบคลุมถึงการใชคํานามหรือวลีท่ีเปนรูปธรรม (concrete nouns or phrases) 

แทนการใชคํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรม (abstract nouns or phrases) การใชคําท่ีรัดกุมและมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงแทนการใชคําท่ีมีความหมายคลุมเครือและอาจตีความหมายไดหลายอยาง และการใชคําหรือ
วลีท่ีส้ัน งาย และมีความหมายตรงกับความหมายแทจริงท่ีตองการแทนใชคําหรือวลีท่ีเปนภาษาเฉพาะแวด
วงวิชาการ/วิชาชีพท่ีหรูหราและเขาใจยาก 
 
 

 
 
 
 
คํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรมจะหมายถึงความคิด แนวคิด คุณสมบัติ หรือภาวะจิตใจ ซ่ึงยากตอ

การแสดงออกหรือส่ือความ ดังนั้น หากใชคํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรมอยางไมระมัดระวัง อาจสงผลให
ไมสามารถส่ือความตามท่ีตองการไดอยางแทจริงและผูรับหนังสือตองใชความพยายามอยางมากในการทํา
ความเขาใจหรือตีความ ดังตัวอยางตอไปนี้ท่ีนําเสนอเปรียบเทียบระหวางการใชคํานามท่ีเปนนามธรรมท่ี
ควรหลีกเล่ียง (คําท่ีพิมพเปนตัวเขม) และการใชคํานามท่ีเปนรูปธรรมท่ีพึงกระทําเพ่ือความชัดเจนมากขึ้น 
(The Collins Good Writing Guide, 2005) 
 

 Poor    Better  
the major aspect of the campaign the important part of the plan 
he adopted a menacing attitude he looked menacing 
supplies will be subject to limited availability supplies will be limited/scarce 
she worked on a part-time basis 
คําวา basis สามารถใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
และชัดเจนเม่ือใชในความหมายท่ีแทจริงของคํา
วา basis คือ a foundation, a beginning หรือ 
main ingredient ดังในขอความ the general 
marshalled his troops on the basis of the spy’s 
information หรือ the basis of their romance was 
a shared love of music 

she worked part-time 

บทที่ 10   การใชภาษาที่ชัดเจน 

การใชคํานามหรือวลีที่เปนรูปธรรม (concrete nouns or phrases) 
พยายามหลีกเลี่ยงคํานามหรือวลีที่เปนนามธรรม (abstract nouns or phrases) 
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Iraq has a chemical warfare 
capability/capacity 

Iraq has chemical weapons 
 

a cessation of hostilities was hoped for it was hoped hostilities would end/cease/stop 
the parcel was of a suspect character the parcel was suspect 
she displayed a high degree of restraint she showed great restraint 
they had no plans of any description they had no plans 
he questioned the desirability of the proposals he asked whether the proposals were desirable 
there was a rebel element in the village there were rebels in the village 
the government’s expectation was for an 
optimistic outcome 

the government expected an optimistic 
outcome 

do not forget the unemployment factor do not forget unemployment  
the general level of conduct was satisfactory generally, conduct was satisfactory 
he drove in a reckless manner he drove recklessly 
they made arrangements of a temporary nature they made temporary arrangements 
the automatic doors were not in operation the automatic doors were not working 
there was enthusiastic participation on the part 
of the members 

the members took part enthusiastically 

please let me know about the present state of 
the situation 

please let me know how things are/stand 
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คํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรมจะหมายถึงความคิด แนวคิด คุณสมบัติ หรือภาวะจิตใจ ซ่ึงยากตอ

การแสดงออกหรือส่ือความ ดังนั้น หากใชคํานามหรือวลีท่ีเปนนามธรรมอยางไมระมัดระวัง อาจสงผลให
ไมสามารถส่ือความตามท่ีตองการไดอยางแทจริงและผูรับหนังสือตองใชความพยายามอยางมากในการทํา
ความเขาใจหรือตีความ ดังตัวอยางตอไปนี้ท่ีนําเสนอเปรียบเทียบระหวางการใชคํานามท่ีเปนนามธรรมท่ี
ควรหลีกเล่ียง (คําท่ีพิมพเปนตัวเขม) และการใชคํานามท่ีเปนรูปธรรมท่ีพึงกระทําเพ่ือความชัดเจนมากขึ้น 
(The Collins Good Writing Guide, 2005) 

a few high quick 
a small number large recent 
bad late several 
cheap low slow 
expensive many soon 
early more short 
fast most tall 
good nice very                      

 
 Poor    Better  

we have received your recent letter thank you for your letter dated  July 26, 2010 
we would appreciate your quick proposal we would appreciate it very much if you could 

send us your proposal by August 1, 2010 
many sealed envelopes were broken and the 
contents lost 

three sealed envelopes were broken and the 
contents lost 

we should find out about a good number of 
economic issues to be discussed at today’s  
conference 

we should find out about an accurate number 
of economic issues to be discussed at today’s  
conference 

 

บทที่ 10   การใชภาษาที่ชัดเจน 

การใชคําที่รัดกุม มีความหมายเฉพาะเจาะจงตรงตามที่ตองการมากที่สุด 
พยายามหลีกเลี่ยงคําที่มีความหมายคลุมเครือและอาจตีความหมายไดหลายอยาง 
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ผูเขียนควรพยายามหลีกเล่ียงการใชคําหรือวลีท่ีเปนภาษาเฉพาะแวดวงวิชาการ/วิชาชีพท่ีหรูหราและ

เขาใจยากโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเขียนใหบุคคลท่ัวไปท่ีมิไดอยูในแวดวงวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ อาน เพราะ
การใชคําหรือวลีท่ีเปนภาษาเฉพาะแวดวงวิชาการ/วิชาชีพท่ีหรูหราและเขาใจยาก อาจทําใหไมสามารถส่ือ
ความไดตรงตามท่ีตองการอยางชัดเจนหรือทําใหผูท่ีอยูนอกแวดวงวิชาการ/วิชาชีพไมเขาใจหรือเขาใจผิดได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีเปนการใชคําท่ีมีความหมายท่ัวไปในความหมายใหมหรือความหมายเฉพาะท่ี
เปนท่ีรูจักกันเฉพาะในแวดวงวิชาการ/วิชาชีพ เชน แทนท่ีจะใชคํากริยา address ซ่ึงในท่ีนี้มีความหมาย
กวางๆ เพียงวา “กลาวถึง หรือสนใจ”  ในประโยค We must address the problem tactfully. แตหากเขียนโดย
ใชคําวา face (เผชิญ) tackle (จัดการ แกปญหา รับมือ) หรือ deal with (จัดการ) แทน ประโยคดังกลาวก็จะมี
ความหมายท่ีชัดเจนมากขึ้น 

ตัวอยางคําหรือวลีท่ีเปนภาษาเฉพาะแวดวงวิชาการ/วิชาชีพ หรูหรา และเขาใจยาก (jargon) ซ่ึง
สามารถทําใหส้ัน งาย และชัดเจนขึ้นไดดวยการใชคําหรือวลีอ่ืนท่ีส้ัน งาย และมีความหมายเจาะจงในบริบท
นั้นๆ มากกวา (The Collins Good Writing Guide, 2005: 467-469) มีดังนี้ 

 Poor   Better  
accentuate stress 
accessible reachable, understandable, attractive 
accomplish complete, finish, do 
accordingly so 
accountability responsibility 
acquiesce agree 
acquire get, buy, win 
activist worker, campaigner, protester 
axiomatic obvious 
belated late 
concept idea, plan, proposal, notion 

บทที่ 10   การใชภาษาที่ชัดเจน 

การใชคําหรือวลีที่สั้น งาย และมีความหมายตรงกับความหมายแทจริงที่ตองการ 
พยายามหลีกเลี่ยงการใชคําหรือวลีที่เปนภาษาเฉพาะแวดวงวิชาการ/วิชาชีพ 

ที่หรูหราและเขาใจยาก 
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generate make, produce 
hidden agenda hidden/disguised purpose 
implement carry out, fulfill 
inaugurate introduce, start 
interface (n) contact, (v) work with, negotiate with, meet 
ongoing continuing, continual, persistent, constant 
scenario result, plan, outline 
state of the art latest, newest 
terminal fatal, mortal 
user-friendly easy to use 
viable alternative alternative, choice, option 
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การเขียนท่ีตรงประเด็น โดยใชคําหรือวลีท่ีส้ัน กระชับ และกะทัดรัด สามารถทําใหอานแลวเขาใจ

ไดงายขึ้น ไมเกิดความสับสนจากขอความท่ียาวและเยิ่นเยอ อยางไรก็ดี ตองระมัดระวังมิใหเปนขอความท่ี
เถรตรงหรือขวานผาซากจนไมเหมาะสม เพราะบอยครั้งการเขียนแบบออมคอมดวยขอความท่ียาวและ
ขอความเกริ่นนําหรืออารัมภบทนั้น ก็มีจุดประสงคเพ่ือใหฟงดูเปนทางการ นุมนวล และสุภาพมากขึ้น 
ดังนั้นในการเขียนอยางมีประสิทธิผลนั้น จําเปนตองพิจารณาบริบทและความเหมาะสมกับโอกาสและ
สถานการณเปนปจจัยประกอบดวย 

 
                     
 
เชน แทนท่ีจะใชวลีท่ีเยิ่นเยอ apart from the fact that ก็ควรใชคําวา but หรือ except เพียงคําเดียว 

เพราะมีความหมายเดียวกัน แตส้ัน กระชับ และกะทัดรัดมากกวา 
ตัวอยางคําหรือวลีท่ียาวและออมคอม (circumlocution) ซ่ึงสามารถทําใหส้ัน กระชับ และกะทัดรัด

ไดดวยคําเพียงคําเดียวหรือวลีส้ันๆ แตสามารถคงความหมายเดิมไวได (The Collins Good Writing Guide, 
2005: 452-454) มีดังนี้ 

 Poor   Better  
apart from the fact that but, except 
as a consequence of because (of) 
as yet yet 
at the time of writing now, at present 
at this moment, at this point in time now, at present 
avail ourselves of the privilege accept 
  
be of the opinion that  think, believe 
because of the fact that because (of) 
beg to differ disagree 
by means of by 
by virtue of the fact that because (of) 
  
consequent upon because (of)  

บทที่ 11  การใชภาษาที่สั้น กระชับ กะทัดรัด 

การใชคําหรือวลีสั้นๆ แทนคําหรือวลีที่ยาวและเยิ่นเยอ 
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 Poor   Better  
consonant with agreeing, matching 
could hardly be less propitious is bad/unfortunate/unpromising 
  
due to the fact that because (of) 
during such time as while 
during the course of during 
  
except for the fact that except, but  
  
few in number few 
for the reason that, for the very good reason 
that 

because (of) 

  
give up on (it) give up 
go in to bat for defend, help, represent 
  
in accordance with under, according to, following 
in addition to which besides  
in a majority of cases usually 
in all probability probably 
in anticipation of  expecting 
inasmuch as  since 
in association with with 
in close proximity to near 
in connection with about 
in consequence of because (of) 
in contradistinction to compared to, compared with 
in excess of over, more than 
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 Poor   Better  
in isolation alone 
in less than no time soon, quickly 
in many cases/instances often 
in more than one instance more than once 
in order to to 
in respect of about, concerning 
in spite of the fact that although, even though 
in the absence of without 
in the amount of for 
in the event that if 
in the light of the fact that because (of) 
in the near future soon 
in the neighbourhood of, in the vicinity of near, about 
in the recent past recently 
in view of, in view of the fact that because (of) 
irrespective of the fact that although 
  
large in size/stature large, big  
  
make a recommendation that recommend that   
  
nothing if not very 
notwithstanding the fact that even if 
  
of a delicate nature/character delicate 
of a high order high, great, considerable 
of the opinion that think, believe 
on account of the fact that  because (of) 
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 Poor   Better  
on a temporary basis temporary, temporarily 
on the grounds that because (of) 
on the part of by 
owing to the fact that because (of) 
  
pink, purple, puce, etc. in colour pink, purple, puce, etc.  
prior to before 
provide a contribution to contribute to, help 
  
regardless of the fact that although   
  
subsequent to after   
  
there can be little doubt that no doubt, clearly 
there is a possibility that possibly, perhaps 
to the best of my knowledge and belief as far as I know, I believe 
  
until such time as until 
  
with a view to to 
with reference to about 
with regard to about 
with respect to about, concerning 
with the exception of  except 
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เชน แทนท่ีจะใชสํานวน free gift ก็ควรใชคําวา gift เพียงคําเดียว เพราะคําวา gift หมายถึง ของขวัญ

หรือส่ิงท่ีใหดวยความสมัครใจหรือเปนอภินันทนาการ จึงเปนส่ิงท่ีไมเสียคาใชจายอยูแลว หรือ แทนท่ีจะใช
สํานวน funeral obsequies ก็ควรใช obsequies เพียงคําเดียว เพราะคําวา obsequies หมายถึง พิธีฌาปนกิจศพ
หรือพิธีฝงศพ (funeral rites) อยูแลว 

ตัวอยางวลีหรือสํานวนท่ีใชคําซํ้าท่ีมีความหมายเดียวกันโดยไมจําเปน (tautology) (The Collins 
Good Writing Guide, 2005: 455-457) และมักเปนสํานวนท่ีใชพูดกันจนติดปาก ซ่ึงสามารถทําใหส้ัน 
กระชับ และกะทัดรัดไดดวยการตัดสวนขยายออกและเลือกใชคําหลัก (ซ่ึงในท่ีนี้ไดทําเปนอักษรตัวเขมไว) 
เพียงคําเดียวเทานั้น มีดังนี้ 

 Poor   Poor   Poor  
absolute certainty actual/true facts added bonus/extra 
adequate/sufficient enough a downward plunge advance warning 
appear on the scene attach together audible click 
   
burn down, burnt up   
   
circle round/around collaborate together connect together 
consensus of opinion couple together crisis situation 
   
divide it up, divide off   
   
each and everyone early beginnings enclosed herewith 
enclosed herein end result  
   
file away final completion final upshot 
follow after forward planning free gift 
funeral obsequies future prospects  
   

การใชคําหรือวลีสั้นๆ แทนวลีหรือสํานวนที่ใชคําซํ้าที่มีความหมายเดียวกันโดยไมจําเปน 
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 Poor   Poor   Poor  
gather together general consensus grateful thanks 
   
have got hoist up hurry up 
   
important essentials in between inside of  
indirect allusion I saw it with my own eyes  
   
join together joint cooperation just recently 
   
lend out link together lonely isolation 
   
meet together merge together mix together 
mix things together more preferable mutual cooperation 
   
necessary requisite new beginner new beginning 
new creation new innovation new invention 
   
original source other alternative outside of  
over with (for ended, finished)   
   
pair of twins past history penetrate into 
personal friend polish up proceed onward 
   
raze to the ground really excellent recall back 
reduce down refer back relic of the past 
renew again repeat again revert back 
rise up   
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 Poor   Poor   Poor  
   
safe haven seldom ever set a new world record 
settle up sink down still continue 
sufficient enough swallow down  
   
totally complete totally finished tiny little child 
   
quite/absolutely unique unexpected surprise unite together 
unjustly persecuted usual habit  
   
very pregnant viable alternative  
   
warm 75 degrees whether or not widow woman 
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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. 
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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 



  
3 

 
  

 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)  
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ภาษาท่ีใชในหนังสือราชการภาษาอังกฤษเปนภาษาทางการ จึงตองเปนภาษาเขียน และหลีกเล่ียง

การใชภาษาพูด ตลอดจนรูปยอ (abbreviation) ภาษาสแลง (slang) สํานวน (idiomatic expressions) และ
สํานวนจําเจ (cliché) ซ่ึงสวนใหญมักปรากฏในภาษาพูด นอกจากนี้ภาษาท่ีใชตองเปนภาษาสุภาพนุมนวล
และใหความหมายเชิงบวก 

 
 
                     
 
ในการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษควรเลือกใชภาษาเขียนหรือภาษาทางการ ดังตัวอยาง

ตอไปนี ้
 

 ภาษาและสํานวนที่ควรหลีกเลี่ยง   ภาษาเขียน/ภาษาทางการที่ควรใช  
guess estimate 
show demonstrate 
swear assure 
put off postpone 
pass out  faint 
come along improve 
common ground similar beliefs 
the grass-roots level in the ministry the lowest level of authority in the ministry 
until you get the green light until you are authorized 
to put our best foot forward to do our best 
What has your point got to do with …? How is your point relevant to …? 
I’m, I’d, he’ll, can’t, don’t, isn’t I am, I would, I had, he will, cannot, do not,    

is not 
 

บทที่ 13  การใชภาษาที่เปนทางการ สุภาพ และใหความหมายเชิงบวก 

การใชภาษาเขียนและคําที่เปนทางการ 
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ในการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ จําเปนตองใชภาษาท่ีสุภาพนุมนวล และใหความหมายเชิงบวก 
หลีกเล่ียงขอความท่ีแสดงความฉุนเฉียว ขุนเคือง สงสัย แฝงดวยน้ําเสียงแข็งกราว ดุดัน ใหความรูสึกที ่
ตําหนิติเตียนผูรับหนังสือ หรือใหความหมายเชิงลบ ดังตัวอยางตอไปนี ้

 ควรหลีกเลี่ยง   ควรหลีกเลี่ยง  
as you no doubt know หรือ as you are aware you do not understand 
surely you must have known you are wrong 
you claim that you failed to 
we cannot accept your statement that you neglected 
the mistake that you made you overlooked 
it is unreasonable of you your error 
  

 ตอไปนี้คือตัวอยางสํานวนภาษาท่ีควรหลีกเล่ียงและสํานวนภาษาท่ีใหความหมายเชิงบวกท่ีควรใช 
 

 ควรหลีกเลี่ยง   ควรใช  
we request that you send us  please send us  
we have received your invitation letter thank you for your invitation letter 
we regret that we must refuse  we regret that we are unable  
you failed to send we have not received  
you must have been ignorant of evidently you did not know that 
in case of delay should the documents not arrive promptly 
if you are dissatisfied if you are not completely satisfied 
you claimed you did not receive the letter we 
sent you  

we are sorry to learn that you did not receive 
the letter we sent  

it is unreasonable of you to think that we tried to 
take advantage of you 

let us assure you of our desire to be 
completely fair and honest with you 

 
 

การใชภาษาที่สุภาพและใหความหมายเชิงบวก 
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