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Conjunction ถือเปน Grammarตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ไมใชวามันทําหนาที่เปนเพียงแค
ไวยากรณอยางเดียวเทานั้น แตยังจะชวยใหเราสามารถพัฒนาทักษะการอานและการเขียนไดเปนอยางดี
เมื่อพูดถึงตัวเชื่อมแนนอนตองนึกถึง 2 แบบ
1. การเชื่อมความ คือ การเชื่อม ประโยค กับ ประโยค
2. การเชื่อมคํา คือ การเชื่อม ประโยคหรือคํา กับ คํา

เชื่อมประโยคกับประโยค
การเลือกตัวเชื่อมมีหลายวิธีดวยกัน อาจเลือกจากความหมายของประโยค เชื่อมเพื่อลําดับเวลา ตัวเชื่อมประโยคที่เนน
ความหมายแบงออกเปนหลายกลุม เชน
- ประโยคบอกความคลอยตามกัน หรือ เสริมความเพิ่มเติม จะใช
and (และ)
besides (นอกจาก)
as well as (และ , เชนเดียวกันกับ)
in addition (และ)
furthermore (ยิ่งไปกวานั้น) both ... and (ทั้ง ... และ)
not only ... but also (ไมเพียงแต ... แตยัง)
in addition (และ) moreover (ยิ่งไปกวานั้น)
- ประโยคบอกความขัดแยง จะใช
although / though , even though , even if (ถึงแมวา)
however (อยางไรก็ตาม)
but (แต)
still (ยังคง)
yet (แตกระนั้น)
nonetheless , nevertheless (แตกระนั้นก็ตาม)
no matter what (ไมวาอะไรก็ตาม)
no matter how (ไมวาอยางไรก็ตาม)
- ประโยคที่ตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง ใช
either...or (ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง) , neither...nor (ไมทั้งคู)
- ประโยคบอกเหตุ ใช
because , as , since , for (เพราะวา , เนื่องจาก)
- ประโยคบอกผล ใช
so , therefore , thus , hence , thereby , accordingly , consequently (ดังนั้น)
- ประโยคบอกวัตถุประสงค ใช
in order that , so that (เพื่อที่วา)

Tip
1. ตัวเชื่อมความ คือ ตัวเชื่อมที่เชื่อมระหวาง ประโยค กับ ประโยค
นี่จึงจะถือวาเปน Conjunction (ตัวเชื่อม) ของแท
S + v + Conjunction + S + V ( ประโยค + ตัวเชื่อม + ประโยค)
2. ตัวเชื่อมคํา คือ ตัวเชื่อมที่เชื่อมระหวาง ประโยค กับ คํา หรือ คํา กับ คํา
Preposition (บุพบท)
S + V + Prep. + n./obj. / pro. / V.ing (ประโยค + บุพบท + คํานาม/กรรม/
คําสรรพนาม/กิริยานาม)
ตัวเชื่อมใชเลือกใชตามความหมาย แบงเปนกลุมๆ
1. ตัวเชื่อมบอกความคลอยตาม หรือ เสริมความเพิ่มเติมขอมูล มักจะมีความหมายเหมือนคําวา "and" แปลวา "และ" เวลาใชตอง
ใชหลักการคูขนาน (Parallelism)ดวยทุกครั้ง คือ ถาหนา and เปน noun หลัง and ก็ตองเปน noun แนนอน หรือ
หนา and เปน adj. หลัง and ก็ตองเปน adj.
Besides (นอกจากนี้)

- กลุมคําที่บอกตัวอยาง ใช
- กลุมคําที่ใชบอกวัตถุประสงค ใช

despite , in spite of (แมวา)
due to , owing to , as a result of , on account of ,
because of , thanks to (เพราะวา , เนื่องจาก)
such as (เชน)
in order to , so as to (เพื่อที่จะ)

Not only ... but also (ไมเพียงแต ... แตยัง ...)
Both ... and ... (ทั้ง ... และ...)
... as well as ... ( ... และ ...)
พวกนี้ใชหลัก Parallelism

ตัวอยาง

... and ... ( ... และ ...)

หรือ
I don't want to go shopping. Besieds,I haven't got any money.
Not only Mr.White but also Mr.Bean takes in charge of this job.
ไมเพียงแตคุณไวทเทานั้นที่ควบคุมงานนี้แตคุณบีนก็ดวย
Jenny works as a translator as well as a teacher. เจนนี่เธอเปนทั้งนักแปลและครูดวย
หมายเหตุ Moreover , Furthermore , still ,yet , however และ nevertheless มีวิธีการเขียนอยู 2 แบบ เมื่อ
ไปเจอการใชไมเหมือนกันก็อยาไปงงกับมัน
S + V ; .......... , S + V
S + V . .......... , S + V
2. ประโยคบอกความขัดแยง กลุมนี้มีความหมายเหมือน "but" แปลวา "แต"
While, Although, Though, Even though, Even if, But, Still, Yet แตกระนั้นก็ตาม
However, Nevertheless, Nonetheless, แตกระนั้นก็ตาม
No matter what ไมวาอะไรก็ตาม
No matter how ไมวาอยางไรก็ตาม
+ S + V , S + V ตัวเชื่อมพวกนี้สามารถวางขึ้นตนประโยคหรือกลางประโยคก็ได
ตัวอยาง

Although he wore dirty clothes , he was a rich man. หรือ
He was a rich man although he wore dirty clothes.
ถึงแมวาเขาจะสวมเสื้อผกสกปรกแตเขาเปนคนมีตังคนะ

6. ประโยคบอกวัตถุประสงค แปลวา "เพื่อที่วา"

S + V + despite / in spite of + N / V.ing

ตัวอยาง

เชน Despite having just a little money , we enjoy our life. ถึงแมจะมีตังคเพียงนอยนิด แตพวกเราก็มี
ความสุขกันได
3. ประโยคใหเลือกอยางใดอยางหนึ่ง

ตัวอยาง

In addition (ยิ่งไปกวานั้น)

I don't want to go shopping;besides,I haven't got any money.
ฉันไมอยากไปชอปเลย นอกจากนี้ฉันก็ยังไมมีตังคอีก

He never listens no matter what I say. เขาไมเคยรับฟงอะไรก็ตามที่ฉันพูดเลย
แตถาหลังตัวเชื่อมเปนกลุมคําเราตองเปลี่ยนมาใช preposition ในกรณีที่ตองการความขัดแยงคะ

Either ... or ....หรือ .... (ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง)
Neither .... nor .... ไมทั้ง .... และ ....(ไมทั้งคู)
You can ask either Nid or Nee to go with you. คุณจะขอใหนิดหรือไมก็นีดไปกับคุณก็ได
Neither my mom nor I like Somtum. ทั้งแมและฉันตางก็ไมกินสมตํา.

Furthermore (ยิ่งไปกวานัน้ )

คําเหลานี้จะตามดวยประโยค ( + S + V.)

ประโยค กับ คํา หรือ กลุมคํา
- กลุมคําที่แสดงความขัดแยง ใช
- กลุมคําที่ใชบอกเหตุ ใช

Moreover (ยิ่งไปกวานั้น)

ตัวอยาง

S + V + in order that / so that + S + Modal verb (can,could) + V.inf
We get up early in order that we could catch the bus.
พวกเราตื่นเชาเพื่อที่วาพวกเราจะไดทันรถประจําทาง
She wore glassed so that nobody could recognize her.
เธอสวมใสแวนเพื่อที่วาจะไมมีใครจําเธอไดหรือ อาจจะใชเชื่อมกับกลุมคํา ก็ได
S + V + in order to / so as to + V.inf
She traveled by train in order to / so as to avoid the traffic.
เธอเดินทางโดยรถไฟเพื่อหลีกเลีย่ งการจราจร (การจราจรอาจติดขัด)

7. ประโยคบอกตัวอยาง
S + V. For example , S + V. (ตัวอยาง)

4. ประโยคบอกเหตุ ทั้งหมดแปลวา "เพราะ , เนื่องจาก"
ตัวอยาง
S + V (ผล) + because,since,for + S + V (เหตุ).
ตัวอยาง

We have to work harder because/as/since/for we need more money.
พวกเราจําเปนตองทํางานหนักมากกวาเดิมเพราะวาอยางไดเงินเยอะๆ

เราสามารถยายตัวเชื่อมได เพราะมันสามารถวางขึ้นตนประโยคหรือกลางประโยคก็ได แตตองระวังใหดีเวลายายตัวเชื่อม
ตองใหตัวเชื่อมอยูหนาประโยคบอกเหตุเสมอ
ย้ํา ตัวเชื่อมพวกนี้ตองตามดวยประโยคเสมอ เพราะเปนตัวเชื่อมที่เชือ่ มระหวา ประโยค กับ ประโยค

There are many way to keep yourself fit. For example,you should exercise
at least 30 minutes a day.
มีหลายวิธีที่จะทําใหคุณหุนดี ตัวอยางเชน คุณตองออกกําลังการอยางนอยวันละ 30 นาที
หรืออาจจะเปนตัวเชื่อม กับ กลุมคําหรือคํา
S + V + such as + noun / phrase

ตัวอยาง

Fatty foods such as chips are bad for you.

8. ประโยคที่บอกปริมาณ ในความหมายที่วา ........ มาก เสียจนกระทั่ง

ตัวเชื่อมที่ใชเชื่อมระหวางประโยคกับกลุมคํา

S + V + so + adj/adv. + that + S + V.

due to / owing to / because of / as a result of / on account of / thanks to + V.ing /
Noun (สาเหตุ)

S + V + such + noun + that + S + V.
Tip วีธีการสังเกต

ตัวอยาง

Owing to the bad weather, the match was cancelled.
เนื่องจากสภาพอากาศที่แย การแขงขันฟุตบอลจึงถูกยกเลิกไป
Our flight was delayed on account of bad weather.
เที่ยวบินพวกเราตองถูกงดเพราะสภาพอากาศไมเปนใจ
ตัวเชื่อมสามารถวางไวตนประโยคได แตตองมีกลุมคําหรือคําตามหลังเสมอ
5. ประโยคบอกผล แปลวา "ดังนั้น"
So / Therefore, / Thus, / Hence, / Thereby, / Accordingly, / Consequently, + S + V. (ผล)
ตัวอยาง
The traffic was very heavy and as a result I arrived late.
เปนเพราะการจราจรติดขัด (เหตุ)ฉัน จึงมาสาย (ผล)
Our new home is very nice ; therefore,we are very happy.

อาหารมันๆเชน มันฝรั่งทอดไมดีตอสุขภาพของคุณ

such เปนคํา adj. ตองอยูขางหนา noun เสมอ สวน so ก็ใชตามวิธีในสูตร ก็แลวกัน
ตัวอยาง

The teacher speaks so clearly that we understand everything.
คุณครูพูดไดชัดเจนแจมแจงมากจนกระทั้งพวกเราเขาใจหมดทุกอยางเลย
He is such an annoying man that we avoid talking with him.
เขาเปนคนนารําคาญมากเสียจนกระทั่งพวกเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดกับเขา หรืออาจใชเปนตัวเชื่อมคํา
S + V + too + adj/adv. + to + V.inf แปลวา มากเกินไป

ตัวอยาง

He walks too slowly to arrive on time.

เขาเดินชามากเกินไปเลยไปถึงไมตรงเวลา

Tip
on time หมายถึง บนจุดของเวลา เมื่อเราใช on time จะมีความหมายวา ตรงเวลา
in time หมายถึง ในชวงของเวลา เมื่อเราใช in time จะมีความหมายเหมือน ทันเวลา , ภายในเวลาที่กําหนด
หรือ S + V + adj/adv. + enough to + V.inf แปลวา เพียงพอที่จะ...
ตัวอยาง
This lady is rich enough to buy this castle. ทานผูหญิงคนนี้รวยพอที่จะซื้อประสาทแหงนี้
เมื่อมีแค 1 ประโยค ไมสามารถใช Conjunction ได แต สามารถ ใช Preposition ไดนะ
เมื่อมี 2 ประโยค สามารถใช Conjunction ไดเพียงแคตัวเดียวเทานั้น
เมื่อมี 3 ประโยค สามารถใช Conjunction ไดเพียงแค 2 ตัวเทานั้น
เมื่อมี 4 ประโยค ........................................(มันไมถึงขนาดนั้นหรอก)
บางทีอาจเผลอใชตัวเชื่อมแบบการแปลจากภาษาไทยซึ่งมักจะใสตัวเชื่อมหลายตัว เชน
เพราะเขาขาดความเชื่อมันในตัวเอง เขาจึงไมประสบความสําเร็จ
ถาถอดเปนภาษาอังกฤษก็จะไดวา
Because he lacks of self-confidence , so he can't be successful.
เขียนแบบนี้ถือวาผิดคะ ตองเลือกเอาตัวเชื่อมตัวใดตัวหนึ่งเทานั้น เชน
Because he lacks of self-confidence , he can't be successful. หรือ
He lacks of self-confidence so he can't be successful.
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