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Relative Clauses

คืออนปุระโยคที่ขยายค านามที่อยู่ข้างหน้า (ท าหน้าที่เหมือนกันกับค าคุณศัพท์) 

ช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราก าลังพดูถึงอยู่คือ สิ่งใด หรือ ใครกันแน่ 

relative clause จะใช้ตามหลัง relative pronoun/adverb



relative pronoun

who(m)/that               to refer to people

which/that                to refer to things

whose              with people , animals and objects 

to show possession

relative adverb

where to refer to a time

when                to refer to a place

why                 to give a reason

Relative Clauses



ตัวอย่างการเช่ือมประโยค 2 ประโยคเข้าด้วยกัน
โดยใช้ relative pronoun

 A girl is talking to Daniel.  Do you know the girl?

เม่ือเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกันจะได้ 

 Do you know the girl who is talking to Daniel?

Relative Clauses



วิธีการใช้ relative pronouns/adverbs

who/that ใช้กับค านามที่เป็นคน 

และ who/that ท าหน้าที่เป็นประธานของกริยาที่ตามมา 

เช่น 

 She has a son who is a doctor.



วิธีการใช้ relative pronouns/adverbs

whom/that ใช้กับค านามทีเ่ป็นคน 

และ whom/that ท าหน้าท่ีเป็นกรรมของกริยาที่ตามมา

เช่น 

 The woman whom I talked to yesterday is our new boss.



วิธีการใช้ relative pronouns/adverbs
whose     ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของในกรณทีีเ่ป็นคน 

เช่น

 The woman whose bag is red is my aunt.

of which ใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของในกรณีทีเ่ป็นสิ่งของ 

เช่น

 The cabinet of which drawer is broken has already been repaired

(ตู้ที่ล้ินชักเสียมีคนมาซ่อมแล้ว)



วิธีการใช้ relative pronouns/adverbs

which   ใช้กับค านามที่เป็นสัตว์และสิ่งของ

เช่น

 I like the puppy which Grace bought last month.



วิธีการใช้ relative pronouns/adverbs

where ใชก้ับสถานที่ 

เช่น

 The shop where I bought your present is very near your home.



วิธีการใช้ relative pronouns/adverbs

when   ใช้กับเวลา

เช่น

 There isn’t a day when I don’t think about her.

(มันไม่มีสักวันเลยที่ฉันไม่ได้นึกถึงเธอ)



วิธีการใช้ relative pronouns/adverbs

why   ใชก้ับเหตุผล

เช่น

 Do you know the reason why he was late?

(คุณรู้เหตุผลท่ีเขามาสายหรือไม่)



ประเภทของอนุประโยคที่ขยายค านาม 
(relative clauses)



ประเภทของอนุประโยคที่ขยายค านาม 
(relative clauses)

1. Defining Relative Clause 

เป็นอนุประโยคท่ีขยายค านามที่อยู่ข้างหน้าท าหน้าท่ีชีเ้ฉพาะเจาะจง

ว่าเป็นคนใด ตัวใด สิ่งใด ไม่มีเครือ่งหมาย , (comma) คั่นระหว่าง

ประโยคหลักและอนุประโยค



Defining Relative Clause
อนปุระโยคที่ขยายค านามที่ท าหน้าที่ช้ีเฉพาะเจาะจง

The man who is sitting at the entrance won last 
school puzzle solving contest.

That house which has a pink front door is my 
uncle’s.

จากประโยคตัวอย่าง ส่วนขยายค านาม (พิมพ์ด้วยตัวหนา) มีความส าคัญ 

ไมส่ามารถตัดทิ้งได้ เพราะจะท าให้ไม่ทราบว่าค านามท่ีขยายเป็นใคร 

(ประโยคตัวอย่างข้อแรก) หรือเป็นบ้านหลังไหน (ประโยคตัวอย่างข้อสอง)



ประเภทของอนุประโยคที่ขยายค านาม 
(relative clauses)

2. Non-defining Relative Clause
เป็นอนุประโยคที่ขยายค านามที่อยู่ข้างหน้าท าหน้าที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง
อนุประโยคที่เพ่ิมเข้ามาไม่มีความจ าเป็นกับใจความหลักในประโยคข้อมูลเพียงพอ
ให้ผู้ฟังสามารถท าความเข้าใจได้ว่าหมายถงึ คนใด หรือสิ่งใด อยู่แล้ว 
อนุประโยคขยายค านามประเภทนี้จึงสามารถตัดทิ้งได้ 
อนุประโยคที่ขยายค านามประเภทนี้
จ าเป็นต้องมี ,(comma)เช่ือมระหว่างประโยคหลักและอนุประโยคเสมอ



Non-defining Relative Clause
อนปุระโยคที่ขยายค านามที่อยู่ข้างหน้าท าหน้าที่ไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง

 Central Plaza, which is very large shopping center, has everything 
you need to buy.

จากประโยคตัวอย่าง จะเห็นว่าแม้จะไม่มีอนุประโยคที่ขยายค านามนั้นๆ

ประโยคก็มีใจความสมบูรณ์ เป็นที่เข้าใจได้แล้ว 

 หมายเหตุ อนุประโยคที่ขยายค านามประเภทนี้จะไม่ใช้ that 

แทน who, whom และ which



แบบฝึกหดั



แบบฝึกหดั



แบบฝึกหดั



แบบฝึกหดั





The end


