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And (และ)ใชเชื่อมขอความคลอยตาม กันสอดคลองกันหรือเปนไปทํานองเดียวกัน เชน
We eat with fork and a spoon.
Tina and Tom are playing football.

Or (หรือ)
ใชเชื่อมขอความเพื่อเลือกอยางใดอยางหน่ึง เชน
Is your house big or small
Would you like tea or coffee

But (แต)
ใชเชื่อมขอความที่ขัดแยงกัน เชน
That house is beautiful but very expensive.
I can ride a bicycle but I can’t ride a horse.

Because (เพราะวา) ใชเชื่อมขอความที่เปนเหตุเปนผลกันโดย becauseจะนําหนาประโยคที่เปน สาเหตุ
เชน
I like my sister because she is pretty.
She can pass the exam because she studies hard.

So (ดังน้ัน)
ใชเชื่อมขอความที่เปนเหตุเปนผลกันโดย so จํานําหนาประโยคที่เปนผล
เชน
Cathy eats a lot so she is fat.
My sister is pretty so I like her.

Though/although (แมวา) ใชเชื่อมขอความที่ขัดแยงกัน เชน
Although he ran very fast, he didn’t win the first prize.

Either….or (เลือกอยางใดอยางหน่ึงใน 2อยาง) ถานํามาเชื่อมประโยคในสวนที่เปนประธานจะ ใชคํากริยาตามประธาน
ตัวหลัง เชน
Either you or he is wrong.
You can get either this pen or that pencil.

Neither …….nor (ไมทั้ง 2อยาง)
ถานํามาเชื่อมประโยคในสวนที่เปนประธานจะ ใชคํากริยาตามประธานตัวหลัง
เชน
Neither I nor she speaks English.

o that: (เพื่อวา, เผื่อวา)
ตามดวยประโยค (Clause) เสมอ
กริยาของประโยคที่ตามหลัง so that จะตองอยูในรูป may หรือ might หรือ should + Verb ชองที่ 1 เชน
I stepped a side “so that” she “might” go in. (ผมกาวไปขาง ๆ เพื่อวาหลอนจะไดเขาไปขางในได)
ถาตองการเปลี่ยนประโยค Complex Sentence ที่มี so that มาเชื่อม ไปเปน Simple Sentence
ก็สามารถทําไดโดยใช in order to หรือ so as to + Verb ชองที่ 1 ได เชน
He gave up smoking “in order to (หรือ so as to)” get better. (เขาเลิกบุหรี่ก็เพื่อใหอาการ (ของเขา) ดีขึ้น)

so……that: (เสีย…จนกระทัง่)
คําที่อยูระหวาง so…that ไดแก Adjective (คุณศัพท) หรือ Adverb (กริยาวิเศษณ) เทาน้ัน
แตบางครั้งหลัง Adjective จะมีนามมารวมดวยก็ได มีโครงสรางดังน้ี so + [Adverb/Adjective/Adj+Noun] + that เชน
Wichai runs “so” fast “that” I cannot overtake him.
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such…..that: (เสีย…จน)
คําที่อยูระหวาง such…that ไดแก นาม โดยมี Adjective มาขยายอยูขางหนา มีโครงสรางดังน้ี
แบบ A: such a + Adjective + นามเอกพจนนับได + that เชน
He is “such” a good boy “that” everyone likes him. (เขาเปนเด็กดีเสียจนทุก ๆ คนชอบเขา)
such a + Adjective + นามเอกพจนนับได ในแบบ A นัน้จะใช so…that มาแทนก็ได แตตองเขียนโครงสราง
ใหม คือ ให a มาอยูชิดกับนามเอกพจนทีน่ับได เปนดังน้ี so + Adjective + a + นามเอกพจนนับได + that
เชน
He is “so” good “a” boy “that” I like him.
(= He is “such a” good boy “that” I like him.)
แบบ B: such + [Adjective+นามพหูพจน / Adjective+นามนับไมได] + that เชน
They are  “such” heavy boxes “that” I can hardly lift them up.

in order to, so as to: (เพื่อทีจ่ะ)
ตามดวย Infinitive (กริยาชองที่ 1) ทั้งน้ีเพื่อเชื่อมเน้ือความ 2 ประโยคใหเปนหน่ึงประโยค เชน
I shall go on working late tonight “so as to” be free tomorrow.
(= I shall go on working late tonight. I shall be free tomorrow.)
(ผมจะทํางานตอไปจนดึกเพื่อที่จะวาง (ไมตองทํางาน) ในวันพรุงน้ี)

in order that: (เพื่อวา)
in order that ตางจาก in order to ตรงที่วา in order to ตามดวย infinitive สวน in order that ตามดวยประโยค (Clause)
ตลอดไป
Children go to school “in order that” they may learn things.
(= Children go to school “in order to” learn things.)

lest: (มีความหมายเทากับ so that…not แปลวา “เพื่อจะไดไม”)
ประโยคที่ตามหลัง lest ตองใช should (แทน may, might) ตลอดไป และใชไดกับทุกบุรุษอีกดวย เชน
He works harder “lest” he should (may) fail. (เขาทํางานหนักขึ้น เพื่อจะไดไมประสบความลมเหลว)

as long as, so long as: (เม่ือ, ถา)
สันธานคู (Correlative Conjunction) ตัวน้ี นิยมวางไวตนประโยคมากกวากลางประโยค และเมื่อจบประโยคขางหนา
ตองใสเครื่องหมาย Comma (,) ทันที เชน
“As (so) long as” you come here in time, you will see her. (ถาคุณมาที่น่ีทันเวลา คุณจะพบเธอแน)

if: (ถา, หาก)
คําน้ีเมื่อเชื่อมประโยคจะวางไวตนหรือกลางประโยคทั้งสองก็ได
ถาวางไวตนประโยค เม่ือจบประโยคทอนแรกใหใส Comma (,) เชน
“If” the weather holds good, we shall stay another week.
แตถาวาง if ไวกลางประโยคทัง้สอง ไมตอง Comma เชน
We shall stay here another week “if” the weather holds good.

unless: (ถา…ไม, เวนเสียแตวา…ไม) มีความหมายเทากับ if…not
เมื่อนํามาเชื่อมจะวางไวตนหรือกลางประโยคก็ได เชน
We shall go “unless” it rains.
หรือ “Unless” it rains, we shall go.
(= We shall go “if” it “does not” rain.)
ระวัง! อยาใช not ในประโยคทีต่ามหลัง unless เพราะ unless มีความหมายเปนปฏิเสธ (negative) อยูใน
ตัวแลว เชน
ผิด: “Unless” he “does not study” harder, he will fail in the exam.
ถูก: “Unless” he “studies” harder, he will fail in the exam.

but that: (ถา…ไม) มีความหมายเหมือนกับ if…not
เมื่อนํามาเชื่อมความ จะวางไวตนหรือกลางประโยคก็ได แตตองตามหลังดวยประโยค
และอยาใช not ในประโยคที่ตามหลัง but that เพราะ but that มีความหมายเปนปฏิเสธอยูแลว เชน
She would have fallen “but that” I caught her. (เธอคงจะตกลงไปแลว ถาผมไมไดจับเธอไว)
“But that” he is in debt, he would enter priesthood. (ถาเขาไมเปนหน้ี เขาก็คงบวช)



จําอีก: “but for + Noun” แปลวา “ถา…ไม” เหมือนกับ but that
ตางกันแตวา หลัง but that เปนประโยค สวนหลัง but for เปนนาม
“But for” my help, he should have failed last year. (ถาผมไมชวย เขาก็คงสอบตกไปแลวปกลายน้ี)
(= “But that” I helped him, he should have failed last year.)

inasmuch as: (เพราะ, ดวยเหตุที)่ มีความหมายเทากับ because
จะวางไวตนหรือกลางประโยคทั้งสองที่ไปเชื่อมก็ได เชน
He yielded to the invader, “inasmuch as” his army was thoroughly defeated.
(เขายอมแพตอผูมารุกราน (ขาศึก) เพราะกองทัพของเขาถูกตีอยางพายแพไป)
“Inasmuch as” he is sick, he had better go to hospital. (เพราะเขาไมสบาย เขาก็ควรจะไปโรงพยาบาลดีกวา)

or และ or else
or: (หรือ) ใชเชื่อมคํา (words), วลี (phrases), ประโยค (clauses) ทีแ่สดงการเลือกอยางใดอยางหน่ึง เชน
เชื่อมคํา: Is it sweet “or” sour? (เปรี้ยวหรือหวาน?)
เชื่อมวลี: Is he at home “or” in the office? (เขาอยูบานหรือวาไปทํางาน?)
เชื่อมประโยค: You look after the house “or” go to work. (คุณเฝาบานหรือมิฉะน้ันก็ไปทํางาน (เลือกเอา))
สวน or else: (หรือมิฉะนัน้) มีความหมายเทากับ otherwise นิยมใชเชื่อมประโยค (Clause) มากกวาคําหรือ
วลี เชน
I must clean it, “or else” it will be rusty. (ผมจะตองทําความสะอาด มิฉะน้ันมันจะขึ้นสนิม)

till และ until: (จนกระทั่ง, จนกวา)
until มักใชกับประโยค (Clause) ที่ไปนําหนาอีกประโยคหน่ึง
พูดใหงายเขาก็คือ วางไวตนประโยค ใช until (มากกวา till วาอยางงัน้เถอะ) เชน
“Until” you told me, I had known nothing about him. (ผมไมเคยไดรูอะไรเกี่ยวกับเขาเลย จนกระทั่งคุณบอกผม)
till นิยมวางไวกลางประโยคเสียมากกวา (แตจะใช until ก็ได) เชน
He had never written to me “till (until)” he returned.

provided และ providing: (ถาหากวา) คําทั้งสองก็เปนสันธานอันหน่ึง มีหนาที่เชื่อมประโยคดุจดั่งสันธานทั่ว ๆ ไป
แตเวลานํามาใช provided จะตามดวย that เสมอ
สวน providing ไมตองมี that เชน
We shall go “provided that” it does not rain. (พวกเราจะไปถาหากวาฝนไมตก)
Amy will go “providing” her friend can go together. (เอมี่จะไปถาหากวาเพื่อนของเธอก็ไปดวยกันได)

supposing: (ถา, สมมติวา)
คําน้ีนิยมไวตนของประโยคหนา หรือใชกับ Clause หนา เชน
“Supposing” you win the government lottery, what do you buy? (สมมติวาคุณถูกสลากกินแบงรัฐบาล คุณจะซื้ออะไร
บาง?)

since: (ตั้งแต, เพราะวา, เน่ืองจากวา)
ถาแปลวา “ตัง้แต” ใชเชื่อมระหวางประโยค Present Perfect (Subject + have/has + V3) หรือ Present
Simple (Subject + V1(ประฐานเอกพจนเติมs)) กับ Past Simple (Subject + V2(เติมedบาง,ผันบาง)) เชน
He has worked hard “since” his father died. (Present Perfect, Past Simple)
ถาแปลวา “เพราะวา, เน่ืองจากวา” ใหวางไวหนา Clause ของประโยคแรก เชน
“Since” he doesn’t learn English, he can’t speak it. (เน่ืองจาก (เพราะ) เขาไมไดเรียนภาษาอังกฤษ เขาจึงพูดไมได)

as soon as: (เม่ือ = when)
แตใชความหมายฉับพลันกวา when เชน
I shall go back “as soon as” he arrives.
อน่ึง จะวาง as soon as ไวหนา Clause แรกก็ได แตตองใส Comma เมื่อจบความของประโยคแรก เชน
“As soon as” he arrives, I will tell him.

in case: (ในกรณีที่, เพราะ)
ตามดวยประโยค (Clause)
วิธีใชก็เชนเดียวกับ so that, for fear that คือ จะตองตามดวย may, might, should, can, could ตัวใดตัวหน่ึง
เชน
Don’t go too near the river “in case” you “should” fall in it. (อยาเขาไปใกลแมน้ํานัก เพราะคุณอาจจะตกไปก็ได)



ตามดวยประโยค (Clause)
ถา In case วางไวหนา Clause แรก ไมตองตามดวย can, could, should, may, might เชน
“In case” I “forget”, please remind me about that.
ระวัง! in case of + นาม (ไมใชประโยค) เชน
“In case of” fire, please inform the fire-brigade. (ถาเกิดเพลิงไหม โปรดแจงกองดับเพลิงทราบ)

because และ because of: ทั้งสองคําแปลเหมือนกันคือ “เพราะ, เพราะวา” แตวิธีใชตางกันคือ
because: เปน Conjunction เชื่อมประโยคแสดงเหตุผล
หลัง because ตองเปนอนุประโยค (Clause) เสมอ เชน
Jack did not come to school “because” he was ill.
because of: เปน Preposition (คําที่ใชเชื่อม Noun และ Pronoun เขากับคําอื่น ๆ ที่อยูในประโยค ทั้งน้ีเพื่อใหใจความ
ของประโยคกลมกลืนสละสลวยขึ้น” ไดแก in, on, at, by, from, toward, into, etc.) วลี
หลัง because of ตองมีกรรมมารับ จะเปนสรรพนามหรือคําเสมอนามก็ได แตจะเปนประโยคไมได เชน
She failed “because of” him.

the same…+Noun+…as: (เหมือนกับ, เชนเดียวกันกับ)
ระหวาง the same กับ as ใหใสคํานามเขามา เชน
I have “the same” trouble “as” you (have). (ผมมีขอยุงยากเชนเดียวกับคุณ (มี))
ถานามนัน้กลาวถึงมาแลว หรือผูพูดและผูฟงรูกันดีอยูแลววา หมายถึงอะไรในสิง่ทีเ่หมือนกัน หลัง  the
same ก็ไมใสนามเขามา
This “book” is “the same as” that one. (หนังสือเลมน้ีเหมือนกับเลมน้ัน)

either of และ neither of
either of + นามพหูพจน = (อยางใดอยางหน่ึง)
ถาไปเปนประธานในประโยค กริยาตองใชเอกพจนตลอดไป เชน
“Either of you” is wrong. (เธอคนใดคนหน่ึงจะตองผิด)
I don’t (กริยาพหูพจน) want “either of the apples”. (ผมไมตองการแอปเปลผลใดผลหน่ึง)

neither of + นามพหูพจน = (ไมทัง้สองอยาง)
ถาเปนประธาน กริยาใชเอกพจน เชน
“Neither of the books” is of any use to me. (หนังสือทั้งสองเลมไมมีประโยชนใด ๆ แกผมเลย)
I want “neither of them”. (ผมไมตองการทั้งสองอยาง)

no sooner……than: (พอ…ก็)
คําน้ีเปน Conjunctive ใชเชื่อมประโยคทั้งสองเขาดวยกัน
ประโยคที่ no sooner…than ไปเชื่อมมักเปนประโยค Past Perfect (Subject + had +V3) กับ Past Simple
(Subject + V2)
He had “no sooner” seen it “than” he started to run. (Past Perfect, Past Simple)
(พอเห็นเขาเริ่มออกวิ่ง)
หรือจะวาง No sooner ไวตนประโยคก็ได เชน
“No sooner” had he arrived “than” he was told to start back again. (Past Perfect, Past Simple)
(พอมาถึงเขาก็ไดรับคําสั่งใหออกเดินทางกลับไปอีก)

not so…….as: (ไมเทากับ)
คําน้ีความจริงก็คือ as…as นัน่เอง แตใชในประโยคปฏิเสธเทานัน้ (สวน as…as ใชในประโยคบอกเลา)
เชน
บอกเลา: He is “as clever as” you are. (เขาฉลาดเทากับคุณ(ฉลาด))
ปฏิเสธ: He is “not so clever as” you are. (เขาไมฉลาดเทาคุณ
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