
Adjective Clause. 

  

        This is the house    that jact built. 

        = principal clause(main)    = adjective clause 

        that jact built เป็น dependent clause ชนิด adjective clause เพราะท าหน้าที่ adjective ขยายค านามใน main clause 

ซ่ึงอยู่ติดกันน่ันคือ the house     Adjective clause จะขึน้ต้นด้วย "relative" เช่น 

        who, whom, whose, which, that, where etc.    ท าหน้าที่เช่ือมระหว่าง clause 

    Who    1.    แทนคน 

               2.    Subject 

    เช่ือมประโยค 

        I met a boy. That boy knows you. 

                 1.  คน เมื่อเปลี่ยนเป็น adj. clause จะใช้ who แทน that boy 

                 2.  Subject 

    สรุปโครงสร้าง            who + verb 

     Whom    1.    แทนคน 

                 2.    object 

    เช่ือมประโยค 

    1.    I met the boy. You know him. (1. คน  2. object ของ verb เมื่อเปลี่ยนเป็น adj. clause จะใช้ whom   แทน him) 

    2.    That girl is diligent. I went to speak to her. (Object ของ preposition "to"จะใช้ whom แทน her) 

        สรุปโครงสร้าง        Whom + subject + verb 

                                   Whom + subject + verb + ----- + preposition 

        หมายเหตุ 

            1.    สามารถ "whom" ได้ 

            2.    สามารถย้าย "preposition" ไว้หน้า relative ได้ 

            I met the boy you know. 

            That girl I want to speak to is diligent. 

            That girl to whom I want to speak is diligent. 



     Whose    1.    แสดงความเป็นเจ้าของ 

                   2.    เป็นท้ัง Subject และ Object 

    เช่ือมประโยค 

    1.    The girl comes from Ubot. Her hair is dark and long. 

                                                  

                     1.    แสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็นของ "ผม"ของผู้หญิง 

                     2.    Her hair เป็น subject 

                เมื่อเปลี่ยนเป็น adj. clause จะใช้ whose แทน her 

        The girl whose hair is dark and long comes from Ubol. 

    สรุปโครงสร้าง            Whose + noun + verb 

    2.    The man is handsome. We stayed at his house. 

                                              

                 1.    แสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็น "บ้าน" ของผู้ชาย 

                 2.    his house เป็น Object 

            The man whose house we stayed at is handsome. 

    สรุปโครงสร้าง            Whose + noun + Subject + verb 

    Which    1.    แทนสัตว์ และส่ิงของ 

                 2.    เป็นท้ัง Subject และ Object 

    เช่ือมประโยค 

    1.    The dog is named Dick. It is barking at the cat. 

                                                   

                                1.    สัตว์ 

                               2.    Subject 

              เมื่อเปลี่ยนเป็น adj. clause จะใช้ which แทน it 



            The dog which is barking at the cat is named Dick. 

    สรุปโครงสร้าง        Which + Subject + Verb 

                               Which + Subject + Verb + .... + preposition 

        หมายเหตุ 

            1.    สามารถละ "which" ซ่ึงเป็น object ได้ 

            2.    สามารถย้าย "preposition" ไว้หน้า relative ได้ 

            The book I left on the table is very interesting. 

            The palace the king lives in is very large. 

            The palace in which the king lives is very large. 

    that    1.    แทนคน สัตว์ ส่ิงของ 

              2.    เป็นท้ัง Subject และ Object 
 


