
For SALC 

กลยุทธ์ FSA Self-editing และ แบบฝึกหัด คร้ังที ่4 

การวเิคราะห์โครงสร้างประโยคด้วยการตรวจทานการเขยีนด้วยตนเอง 

(Functional Sentence Analysis, FSA Self-editing) 

อาจารยจุ์ฑารัตน์ คมัภีรภาพ 

การวเิคราะห์ส่วนขยาย (modifier-decriber, classifier, sub-classifier) 

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) ]. 

แบบฝึกหัดที ่ 6  

ให้วางล าดับค าขยาย (describer) ในกลุ่มค านามให้ถูกต้อง 

ตวัอยา่ง 

[( a) (pretty)(young)(slim)(lady)]   

1. a green beautiful carpet 

___________________________________________________________ 

2. a yellow new car 

___________________________________________________________ 

                                                           

 



3. green strange large eyes 

___________________________________________________________ 

4. a little charming brown old pot 

___________________________________________________________ 

ค าตอบส าหรับแบบฝึกหดัท่ี 6 

1.[( a)(beautiful green)( carpet]   

   [   (attitude colour) (Noun)] 

2.[( a)(new yellow)( car] 

   [(attitude, colour) (Noun)] 

3.[(large strange green)( eyes]   

    [(size, shape, colour) (Noun)] 

             4.[( a ) (charming old little brown) ( pot) ]         

                [   ( attitude, age, size, colour) (Noun)   ] 

แบบฝึกหัดที ่7 

ให้เลอืกว่าเป็นค าทีข่ดีเส้นใต้ท าหน้าทีเ่ป็นค าขยาย (Describers) or ค าย่อย (Classifiers/ 

Subclass)  

1. a small, tubby, flightless bird   Describer         Classifier 

2. real feathers     Describer         Classifier 

3. a thumping big kick    Describer         Classifier 

4. monsoon rain     Describer         Classifier 

5. millionaire cities    Describer         Classifier  



6. their long beak                Describer          Classifier 

7. Ecological niches     Describer          Classifier 

8. rapid rise     Describer          Classifier 

ค าตอบส าหรับแบบฝึกหัดที ่7 

1. a small, tubby, flightless bird   Describer           Classifier 

2. real feathers     Describer         Classifier 

3. a thumping big kick    Describer         Classifier 

4. monsoon rain     Describer         Classifier 

5. millionaire cities    Describer         Classifier  

6. their long beak                Describer          Classifier 

7. ecological niches     Describer          Classifier 

8. rapid rise     Describer          Classifier 

 

แบบฝึกหัดที ่8 

ให้วเิคราะห์ว่าค านามใดในวงเลบ็สามารถท าหน้าทีค่ าย่อย (classifier) ในต าแหน่งค าคุณศัพท์ 

(adjective) ในกลุ่มค าต่อไปนี ้

ตวัอยา่ง  electronic commerce (electronics) 

              หมายถึง การคา้ท่ีติตดต่อคา้ขายผา่นทางเคร่ืองมือส่ือสารท่ีตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้า  

             ส่วน electrics หมายถึง สาชาวชิาไฟฟ้า จึงใชแ้ทนท่ีกนัไม่ได ้

1.the financial sector (finance) 

       ____________________________________________________________________ 

/

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



      2.the artistic world (art) 

       ____________________________________________________________________ 

      3.linguistic analysis (linguistics) 

       ____________________________________________________________________ 

      4.a mathematical equation (mathematics) 

       ____________________________________________________________________ 

      5. a grammatical mistake (grammar) 

       ____________________________________________________________________ 

      6.a scientific journal (science) 

       ____________________________________________________________________ 

ค าตอบส าหรับแบบฝึกหัดที ่8 

1.the financial sector (finance) 

แปลวา่ ภาคส่วนทางการเงิน หรือ เก่ียวกบัการเงิน ส่วนค าวา่ Finance หมายถึง การเงิน หรือ 

เงินทุน ฉะนั้น the finance sector จึงแปลไดว้า่ ภาคส่วนเงินทุน หรือ ภาคส่วนการเงิน ซ่ึงต่างกนั 

 2. the artistic world (art)  

 The artistic world แปลวา่ โลกทางดา้นศิลปะ และ the arts world  ใชไ้ดเ้พราะ

แปลวา่ โลกของศิลปะ ซ่ึงเหมือนกนั 

3. linguistic analysis (linguistics) แปลวา่ การวจิยัเก่ียวกบัภาษา เพราะ linguistic หมายถึง 

เก่ียวกบัภาษา ไม่ใช ้linguistics analysis เพราะ linguistics หมายถึง ภาษาศาสตร์   



4. a mathematical equation (mathematics) 

แปลวา่ สมการเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ แต่ค  าวา่ mathematics หมายถึง วชิาคณิตศาสตร์ ซ่ึง

ความหมายไม่เหมือนกนั 

5. a grammatical mistake (grammar) 

 Grammatical หมายถึง ตามหลกัไวยากรณ์ และ ค าวา่ grammar หมายถึง ไวยากรณ์ ฉะนั้น 

a grammar mistake จึงแปลวา่ ความผดิพลาดของไวยากรณ์ หรือ ตามหลกัไวยากรณ์ ซ่ึงใชไ้ด้

เหมือนกนั 

6.a scientific journal (science) 

แปลวา่ วารสารทางวทิยาศาสตร์ และ a science journal แปลวา่ วารสารทางดา้น

วทิยาศาสตร์ ซ่ึงใชไ้ดเ้หมือนกนั  
 


