
For SALC 

กลยุทธ์ FSA Self-editing และ แบบฝึกหัด คร้ังที ่2 

การวเิคราะห์โครงสร้างประโยคด้วยการตรวจทานการเขยีนด้วยตนเอง 

(Functional Sentence Analysis, FSA Self-editing) 

อาจารยจุ์ฑารัตน์ คมัภีรภาพ 

การวเิคราะห์ clauses, phrase, groups, word forms 

ภาคการเข้าใจกลยุทธ์ FSA Self-editing 

 ในการวเิคราะห์โครงสร้างประโยค มีองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัส าหรับการวเิคราะห์ ท่ี

สามารถช่วยในการวเิคราะห์โครงสร้างประโยค เพื่อช่วยใหเ้ขียนและตรวจทานการเขียน

ประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. รูปของค า (form) หรือ ประเภทของค า  

2. หนา้ท่ีของค า (function) หรือ ต าแหน่งของค า (position)  

3. หน่วยความหมาย (unit of meanings) 

 เป็นเร่ืองของวเิคราะห์คู่ความสัมพนัธ์ ในเชิงความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยความหมาย 

(Between Units of Meanings) และ ภายในหน่วยความหมาย (Within Units of Meanings)  โดยท่ี

ความสัมพนัธ์ของ ‘รูปค า’ (Form)  ‘หนา้ท่ีของค า’ (Function) และ ‘หน่วยความหมาย’ (Unit of 

Meaning) นั้น สังเกตไดจ้าก ‘ต าแหน่ง’ ของค านั้น ๆ ท่ีอยูใ่นบริบทของประโยค และ จากการท่ี

ค  านั้น มี‘หนา้ท่ี’ สัมพนัธก์บัอีกค าหน่ึง ฉะนั้น ‘ต าแหน่ง’ ของ ‘ค า’ หรือ ‘หนา้ท่ี’ ของ ‘ค า’ ท่ีอยู่

ในประโยคสามารถบอกไดว้า่ ‘ต าแหน่ง’ หรือ ‘หนา้ท่ี’ นั้น ๆ ตอ้งการ ‘รูปค า’ ชนิดใด ท าใหเ้รา

สามารถใช ้‘รูปค า’ นั้น ๆใน ‘ต าแหน่ง’ เฉพาะนั้น ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ในทางกลบักนั ‘รูปค า’ ท่ี

อยูใ่น ‘ต าแหน่ง’ หน่ึง ๆ ในประโยคสามารถบอกเราไดถึ้ง ‘หนา้ท่ี’ ของ ‘ค า’ นั้น ๆ ไดเ้ช่นกนั 



และ ‘รูปค า’ ท่ีสัมพนัธ์กนัดว้ย ‘หนา้ท่ี’ ใน ‘กลุ่มค า’ นั้น ๆ รวมกนัในแต่ละ ‘หน่วยความหมาย’ 

ตาม‘หนา้ท่ี’  ท่ีท าใหเ้กิดความหมายในแต่ละประโยค   

การวเิคราะห์ในแต่ละระดบัชั้นคู่ความสัมพนัธ์ท่ี 1 เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วย

ความหมาย (Layer 1: B-Between Units of Meaning) ดว้ยกลยทุธ์ FSA Strategy ท่ีวเิคราะห์

โครงสร้างประโยคตามคู่ความสัมพนัธ์ของ ‘หนา้ท่ี’ (function) ระหวา่งหน่วยความหมายของ 

‘ค าหลกั’ (head word)  

 ส่วนการวเิคราะห์โครงสร้างประโยคในระดบัชั้นความสัมพนัธ์ ระดบัท่ี 2 ท่ีวเิคราะห์

ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยความหมาย ((Layer 2: W-Within Units of Meaning) โดยวเิคราะห์

โครงสร้างประโยคตามคู่ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยความหมายเดียวกนั ของ ‘รูปค า’ (form) โดย

ท่ี ‘หนา้ท่ี’ ของ ‘รูปค า’ หน่ึง สัมพนัธ์ และ บ่งช้ีถึง ‘หนา้ท่ี’ ของอีก ‘รูปค า’ หน่ึง ทั้งในระดบัคู่

ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยความหมาย (B) และ คู่ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยความหมาย (W) ท่ี

ครอบคลุมโครงสร้างทั้งประโยคแลว้  

อาจสรุป แผนภูมิคู่ความสัมพนัธ์ในการวเิคราะห์ประโยคดว้ยกลยทุธ์การวเิคราะห์
ประโยคในเชิงคู่ความสัมพนัธ์ Functional Sentence Analysis (FSA)  ระหวา่งหน่วยความหมาย 
(Between Units of Meaning-B) และ ภายในหน่วยความหมาย (Within Units of Meaning-W) ตาม
กลยทุธ์ FSA โดยสามารถแบ่ง ‘หน่วยความหมาย’ ตาม ‘หนา้ท่ี’ (function) ของหน่วยความหมาย 
(units of meanings) ไดเ้ป็น 6 หน่วยความหมาย โดยมี ‘รูปค า’ (form) ทั้งหมดจ านวน 8 รูปค า  

 
1. หน่วยประธาน (Subject Unit) 

 
  [                                                Subject Unit                                                                               ] 
 
 [ {(Det/Art)  (Adv)  (Adj) (Head N)  (Adj) } {(Prep)  (Det/Art)    (Adv)  (Adj)   (N )  (Adj) } ] 
 
                                                                       



2. หน่วยกริยา (Verb Unit)  
            [ Verb  Unit  ] 
                                                                                            

                [(Adv) (Verb) (to infinitive V.)] 

 

3. หน่วยกรรม (Object Unit) 
[                                                Object Unit                                                                    ] 
 
 [ {(Art)  (Adv)  (Adj) (Head N)  (Adj) } {(Prep)  (Art)    (Adv)   (Adj)   (N )  (Adj) } ] 
 
 

4. หน่วยเติมเต็มประโยค (Complement Unit) 
[                                         Complement Unit                                                                  ] 
 
 [ {(Art)  (Adv)  (Adj) (Head N)  (Adj) } {(Prep)  (Art)    (Adv)   (Adj)   (N )  (Adj) } ] 
 

5. หน่วยขยายประโยค (Pre/Post Modifier Unit) 
[                                                Modifier Unit                                                                  ] 
 
 [ {(Art)  (Adv)  (Adj) (Head N)  (Adj) } {(Prep)  (Art)    (Adv)   (Adj)   (N )  (Adj) } ] 

 
6. ค าเช่ือมประโยค (Connector Unit) 

          [     Main Clause  ][  Co Conj ][    Main Clause      ] 
          [   main clause     ][  Sub conj ][  Subordinate Clause] 
 
 
ตัวอย่าง 



 
[Today], [{(almost) (one)} {out of}{ every ten residents} {in}{ many  
 
 
 industrialized nations}] [is] [from another country]. 
 

โดยสรุป ในการใชก้ลยทุธ์การวเิคราะห์ประโยคเชิงคู่ความสัมพนัธด์ว้ยกลยทุธ์ 

Functional Sentence Analysis ในการตรวจการเขียนดว้ยตนเอง  (FSA Self-correction) น้ี า มี 2 

ระดบัชั้น  คือ การวเิคราะห์คู่ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยความหมาย (B) และ การวเิคราะห์คู่

ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยความหมาย (W) แลว้นั้น  

ขั้นตอนในการวเิคราะห์โครงสร้างประโยค จึงสามารถแบ่งๆไดเ้ป็น 2 ระดบัชั้น และ มี 4 

ขั้นตอน  (2 Levels 4 steps of  FSA) ในการวเิคราะห์ตามคู่ความสัมพนัธข์อง ‘หนา้ท่ี’ ของ ‘รูป

ค าหลกั’ ระหวา่ง ‘หน่วยความหมาย’ และ ‘หนา้ท่ี’ ของ ‘รูปค า’ ภายในแต่ละหน่วยความหมาย มี

ดงัน้ี 

ระดับช้ันที ่1  การวเิคราะห์ แบ่งคู่ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยความหมาย (B) 
ขั้นที ่1 ให้ใส่  [     ] เพือ่แบ่ง “หน่วยความหมาย”  

      
                            Sentence:                 [An avalanche][        is     ][     a catastrophe       ][          that         ]          
:                           Function:                 [ Subject Unit ][Verb Unit][  Complement Unit  ][Connector Unit ] 

        
T                             Sentence:                  [   happens     ][{in  snow} {covering mountain zones}]. 

  Function:                 [  Verb Unit   ][                 Modifier Unit                        ]. 
 



ขั้นที ่2 การวเิคราะห์ คู่ความสัมพนัธ์ของ ‘หน้าที’่ (function) ของ ‘รูปค านามหลกั’ (head 
noun) ระหว่าง ‘หน่วยความหมาย’ (Between Units of Meanings)  โดยใส่                     
ระหว่าง “หน่วยความหมาย” 

 
T                               Sentence:           [An avalanche][is       ][      a catastrophe    ][          that             ]        
Fu                              Function:          [Subject Unit  ][V.Unit][ Complement Unit][  Connector Unit   ]       
Fo  
T                                Sentence:           [happens][in snow covering mountain zones  ] . 
 F                                Function:           [V. Unit ][           Modifier Unit                       ] .       
  

ระดับที ่2   การวเิคราะห์ แบ่งคู่ความสัมพนัธ์ ระหว่าง ‘หน้าที’่ (function) ของ‘รูปค า’ (form) 
‘ภายในหน่วยความหมาย’ 
 
ขั้นที ่3        ใส่        [      ] ส าหรับ “หน่วยความหมาย” 
                           {     }  ส าหรับ “หน่วยกลุ่มความหมาย”  
                                (     )    ส าหรับ “หน่วยค า” 
 
                  Sentence:            [( An     )(avalanche)] [         is       ][   (  a    ) (catastrophe) ] 
                  Function:           [      Subject Unit      ] [ Verb Unit   ][ Complement  Unit      ] 
                  Form:                 [(SingArt)(Sing.CN ] [Sing.V.to be][  (Sing.Art) (Sing.CN) ] 

 
                  Sentence: [ that    ] [      happens    ] [  (  in )(snow)][{covering}{mountain zones}].                                                  
                 Function: [Con Unit][Verb Unit       ] [                             Modifier                           ].             
                 Form: [Conj./Sing.S][   Sing.V     ] [(Prep)(UN)][{Vt.ing/Adj}{(CN/Adj)(Pl.CN)}]. 
 
ขั้นที ่4   การวเิคราะห์คู่ความสัมพนัธ์ของ ‘หน้าที’่ ระหว่าง ‘รูปค า’ ภายในหน่วยความหมาย   

(Within Unit of Meanings) โดยใส่          ภายในหน่วยความหมาย 
 



 
                       Sentence:           [ (An) (avalanche) ][         is         ] [  ( a   ) (catastrophe)     ].                         
                          Function:           [Subject Unit     ] [ Verb Unit   ][     Complement  Unit      ] 
                       Form:                 [(Art) ( Sing.CN] [Sing.V.to be][      (Sing.Art) (Sing.CN) ] 
 
                Sentence: [     that      ][  happens   ][( in) (snow) ][{ covering}{(mountain) zones)}]. 
                Function: [Con Unit  ][ Verb Unit  ][                     Modifier                                      ].             
                Form:    [Conj./Sing.S][    Sing.V   ][(Prep)(UN)][{Vt.ing/Adj}{(CN/Adj)(Pl.CN)}] 
 

กลยทุธ์การวเิคราะห์ประโยคเชิงคู่ความสัมพนัธ์ จึงเป็นการวิเคราะห์ตามระดบัชั้น และ 

ขั้นตอน ตาม ‘หนา้ท่ี’ (Functional Sentence Analysis-FSA) ของ ‘หนา้ท่ี’ ของ ‘รูปค า’ ทั้ง
ระหวา่ง “หน่วยความหมาย”  (Between Unit of Meanings) และ ภายในหน่วยความหมาย 
(Within Unit of Meanings) 

 
การวเิคราะห์คู่ความสัมพนัธ์ระหว่าง และ ภายในกลุ่มความหมาย โดยการแบ่งหน่วยความหมาย 

และส่วนประกอบในแต่ละกลุ่มความหมาย  

1.[{ (The) (Third) (  Army) (Region} {commander}] [(will exercise] [(    his     ) (  power  )]                                  
[                         Subject Unit                                ] [  Verb Unit    ] [         Object Unit          ]  

    .[{ (The (Third (  Army (Region} {commander}] [(will exercise] [(    his     ) (  power  )] 
   [  to deal ] [ {(with) {(amphetamine (epidemic}1 {(in (the (north}]. 
    
   [                                        Modifier                        ] 
   [{(Prep) {  mphetamine epidemic}2 {in the north}]. 
                                                           

1amphetamine epidemic - การระบาดของยาม้า หรือ ยากระตุ้นจิตประสาท 

 

2amphetamine epidemic - การระบาดของยาม้า หรือ ยากระตุ้นจิตประสาท 



 
2. [(Japanese) (Tiger) (hunters)]    [ (crowd) ]   [(around) (the) (hugely) (popular) (American-) 

(Thai) (golfer) ]? 

 
3. [ (Another) (well-kept) (secret) ] [ is]  [ (the) (Tokyo) (Station) (Hotel), (a) (small) (20) 

(room) (boutique) (inn ) ] [ (which] [ (is) (rarely) (advertised) ]. 

4. [ (The) (South) (China) (Morning) (Post’s Internet) (Business) (Center ) ] [ (introduces]  

[ (two) (unique) (and ) (affordable) (on-line) (services) ] [ (to help) ] [ (you) ] [ ( informed) 

(decisions) ] [ (on) (business) (and ) (investments) ]. 

ภาคการฝึกท า 

แบบฝึกหัดที ่3 

วเิคราะห์ clauses, groups, phrases, word forms ในประโยคต่อไปนี ้โดยใช้ [  ] ส าหรับ groups 

และ phrases และ {   } ส าหรับ sub-groups/sub-phrases และ ใช้ (  ) ส าหรับ word forms   

1. The data on the productive facilities turned out yesterday. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. A small girl, sobbing bitterly, ran towards her mother. 

____________________________________________________________________ 
                                                           

 



____________________________________________________________________ 

3. The decision to raise oil prices diminishes the government’s popularity. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. The man who came for dinner stayed overnight. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. The magazine, which is published four times a year, contains a lot of interesting articles. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    ค าตอบแบบฝึกหัดที ่3 

             1.[{(The ) (data)} {(on) (the) (productive) (facilities)}] [(turned) (out)] [yesterday]. 

 [                                        NG                                          ] [        VG    ] [   AdvG ]. 

 [{(Def Art)} {(Prep)(Dfe Art)(  Adj  ) ( Pl CN )}] [( Past Sim) (Prep/Adv)] [Adv      ]. 

 

2.[{(     A     ) ( small) ( girl)}, {(sobbing) (bitterly)}    ], [ran] [(  towards   ) (    her  ) 

   [                     NG                                       ],             [ VG  ] [        PP                      

   [{(Indef Art) ( Adj ) (Sing CN)},{(V.ing/Adj) (Adv)}], [Past Sim] [(Prep) (Poss Adj)  

 

(mother)]. 

                ]. 



(Sing CN)]. 

    3.   [                   (The) (decision)}  (  to) (     raise)}      {(oil) (prices)  }] [   diminishes     ] 

   [                                                     NG                                                ] [          VG           ]    

[(Def Art) (Sing CN)} (Prep) (to Infitive V.1)} {(N/Adj) (Pl CN)}] [ Sing Pres Sim        ] 

[    (   the  )(government) (     ’s     )  ( popularity)]. 

 [                                         NG                             ]. 

 [(Def Art) ( Sing CN) (Apostrophe)  (    UN      )]. 

 

4. [(    The   ) (  man     )] [                who          ] [came]   [  (   for    ) (dinner)]  

[            Subject Unit      ] [        Con U             ] [V Unit  ]         [Modifier U  ]  

[(Def Art) (Sing CN)      ] [Sub Con/Rel Pro/S] [Past Sim] [ PP/(Prep) (UN)  ] 

 

[(  stayed  ) (overnight)]. 

[        Verb Unit         ]. 

 [(Past Sim) (    Adv    )]. 

 

5.[(  The  ) (magazine)], [            which          ] [ is published    ] [{(four) (times)}  

 [       Subject Unit     ], [ Con U] [  Verb U  ] [                        Modifier                         

[(Def Art) (Sing CN)], [Sub Con/Rel Pro/S] [ Passive/Pres Sim] [{(Adj/Adj) (Pl CN)} 

 

[{(       a     ) (   year     )}],  [  contains        ] [  (a lot of)   (interesting)   (articles)]. 

                                                     ] [ Verb Unit     ][                Object Unit                   ]. 



[{( Indef Art) (Sing CN)}],  [Sing Pres Sim] [(Det) (V.ing/Pres Part/Adj) (Pl CN)]. 

 

แบบฝึกหัดที ่3 

ให้วเิคราะห์ค าเช่ือมประโยค [Connector Unit] ในระดับช้ัน ‘หน้าที’่ ระหว่างหน่วยความหมาย 

ทั้งหมด และ ระดับช้ัน ‘รูปค า’  (Co Con) หรือ (Sub Con) หรือ ‘กลุ่มค า’ ทั้งหมด 

ตัวอย่าง 

[          Although  ] [the sun ] [is shining], [    it   ] [’s raining] [in my heart]. 

[ Connector Unit ] [Sub Unit ] [ V Unit ],   [S Unit  ] [ V Unit ] [Modifier Unit]. 

[  Sub Connector  ] [   NG     ] [     VG  ], [  NG/Pro ] [   VG    ] [         PP         ]. 

1. London Covent Garden Market in the heart of London where Professor Henry Higgins   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    met Eliza Doolittle in “My Fair Lady” passed into history. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2.While our trade and payment prospects do not look too bright, there are some consolations  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

       in other fields. 

____________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 

   3.Reports that France would become a major supplier to Egypt began circulating in August. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    4.As long as the farmers remain the least privileged in the socio-economic value system,  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

our agricultural wealth will lie dormant. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

    5.Finding a market is one thing and supplying enough diversified export commodities is  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

another thing; in other words, we must present them an attractive shopping list. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ค าตอบส าหรับแบบฝึกหัดที ่3 

1.[                                                              Subject Unit                                           ]  [ where ]  

   [                                                             NG                                                           ]  [ Con U ]  

   [                                                               NG                                                         ] [ Sub Con ]  

[ Professor Henry Higgins]  [ met ][Eliza Doolittle] [(in)  “(My)  (Fair)  (Lady)” ] [passed] [into)  



[     Subject Unit                ] [V.Unit ][Object Unit  ] [             Modifier Unit       ] [V Unit] [  

[            NG                      ] [met ][Eliza Doolittle] [(in)  “(My)  (Fair)  (Lady)” ] [passed] [into)  

Modifier Unit ] 

history).] 

history).] 

2. [While] [{(our)  (trade) }  {(and) (payment) (prospects)}] [(do not) ( look)] [(too) (bright)], 

[there are] [{(some) (consolations)} {(in) (other) (fields)}.] 

3. [Reports] [that] [France] [(would) (become)] [{(a) (major) (supplier)} {to Egypt}] [began] 

[{circulating}{(in) (August)}]. 

4. [As long as] [the farmers] [remain] [{(the) (least) (privileged)}{(in) (the) (socio-economic 

(value) (system)}], [(our) (agricultural) (wealth)] [will lie] [dormant]. 

5. [ {Finding} {(a market}] [is] [(one) (thing)] [and] [supplying} {(enough) (diversified) 

(export) (commodities)}] [ is] [(another) thing)]; [ (in) (other) (words)], [we] [(must) (present)] 

[{them}] [{(an) (attractive) (shopping) (list).} ] 

 


