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อนุประโยค (Clauses) 

อนุประโยค (Clauses) คือ ประโยคที่เกิดข้ึนตามลําพังไมได จะไมส่ือ
ความหมายท่ีสมบูรณ Clauses แบงออกเปน 3 ชนิด คือ 

1. Noun Clause  (นามานุประโยค) 
2. Adjective Clause (คุณานุประโยค) 
3. Adverb Clause (วิเศษณานุประโยค) 

1. Noun Clause คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีเหมือนคํานามในประโยค แตมีใจความไม
สมบูรณในตัวเอง ตองอาศัยใจความจากประโยคหลัก Noun Clause จะข้ึนตนดวยคํา
แสดงคําถาม เชน how, what, which, where, why, who, whom, whose และมักจะ
ข้ึนตนประโยคดวย that ซ่ึงแปลวา “วา” เชน 
 The bulletin states that English courses require a laboratory period. 
 The teacher explained how the sentences are formed. 

หนาที่ของ Noun Clause 
1. เปนประธานของกริยา 

What he did is really strange. 
Your word is not important. 

2. เปนกรรมของกริยา 
Tom wants to know where the student cafeteria is. 
I have forgotten what the teacher told me. 

3. เปนกรรมของบุพบท 
We only laughed at what she said. 
She is ignorant of what her son did. 

4. เปนสวนสมบูรณของประโยค 
This is how I made my cake. 
The fact is that she is poor. 

5. เปนคําซอนของนามหรือสรรพนาม 
The news that you heard isn’t true. 
It is unfortunate that you don’t get the scholarship. 



2. Adjective Clause คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีเปนคุณศัพท คือ ขยายคํานามหรือ
สรรพนาม ลักษณะของ Adjective Clause จะนําหนาดวยคําเช่ือม (Connectives) 2 ชนิด 
คือ   

2.1  Relative Pronoun: who, whom, that, which, whose 
2.2  Relative Adverb: when, where, why 

  The man who sits next to me never spoke to me. 
  The book which is written in German is difficult and boring. 
  Teachers whose classes are interesting have many students. 
  This is the school where I used to work. 

3. Adverb Clause คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีเหมือน adverb ขยายกริยา ขยาย
คุณศัพท และขยายกริยาวิเศษณท่ีอยูในประโยคอื่นได 
  She went home because she has a fever. 
  He treats us as if we were his children. 
 Adverb Clause มี 9 ชนิด คือ 

3.1 Adverb Clause of Time คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยาเพือ่แสดงเวลา 
เชน when, whenever, while, before, after, as soon as, since, until 

 As it was late, we went home. 
 I will wait here until you allow me to come in. 
3.2 Adverb Clause of Place คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยาเพ่ือบอก

สถานที่ เชน where, wherever 
 You may go wherever you want. 
 She hid her money where nobody could find it. 

3.3 Adverb Clause of Manner คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยาเพื่อแสดง
อาการ เชน as, as if, as though 
 He acted as if he were a millionaire. 
 She wrote the letter as she was told.   

3.4 Adverb Clause of Comparison คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยาวิเศษณ 
หรือขยายคณุศัพทเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบ เชน as…..as, so……as, than 
 Can you send me your application form as soon as possible ? 
 Laura didn’t do so well in the exam as she had hoped. 

3.5 Adverb Clause of Cause or Reason คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยา 
หรือคุณศัพทเพ่ือแสดงสาเหตุหรือแสดงเหตุผล เชน because, since, as, for 
 They moved to London because they wanted to stay with their 

parents. 



 She ran away for she was afraid. 
3.6 Adverb Clause of Purpose คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยาเพื่อแสดง

ความมุงหมายหรือแสดงวัตถุประสงค เชน so that, in order that 
 She works hard so that she can get more money for her children. 
 He came here in order that he might see his boss. 

3.7 Adverb Clause of Result คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยา ขยาย
คุณศัพท หรือขยายคําวิเศษณ เชน so……….that, such……….that 
 New cars are so expensive that some employees buy used ones. 
 She is such a polite girl that everybody likes her. 

3.8 Adverb Clause of Condition คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยาเพื่อแสดง
เง่ือนไข เชน if, unless, provided that, on condition that 
 If she comes, I will tell her the truth. 
 Unless he works harder, he will fail. 

3.9 Adverb Clause of Concession คือ ประโยคที่ทําหนาท่ีขยายกริยา หรือ
ขยายคุณศัพทเพ่ือแสดงการยอมรับ เชน though, although, however, whatever 
 Although she is fat, she can run quickly. 
 Whatever help you give them, they will never thank you.  
 นอกจากการเรียนรูเร่ืองประโยค (Sentences) และอนุประโยค (Clauses) แลว 
ควรจะตองรูเร่ืองเกี่ยวกับวลี (Phrases) ดวย 
 วลี (Phrases) คือ กลุมคําซ่ึงรวมกันต้ังแต 2 คําขึ้นไป มีความหมายในตัวเองบาง 
แตไมไดใจความสมบูรณนัก วลีแบงตามรูปรางลักษณะได 6 ชนิด คือ 

1. Gerund Phrase ไดแก วลีท่ีข้ึนตนกลุมคําดวย –ing 
Driving over 60 km. on the Expressway is illegal. 
 (เปนประธาน) 
Linda is interested in learning foreign language. 
 (เปนกรรม) 

2.   Present Participle Phrase ไดแก วลีท่ีข้ึนตนดวยรูปกริยา เติม –ing แลวทํา
หนาท่ีขยายนามหรือสรรพนาม 
  Before buying a new house, the newlywed should consider about the 

size and the surrounding. 
  The girl driving a red car is my friend’s daughter. 

3. Past Participle Phrase ไดแก วลีท่ีข้ึนตนดวยกริยาชองท่ี 3 และนําไปใช
แบบคุณศัพทเพ่ือขยายนามหรือสรรพนาม 
 Arrested by the police, the thief was sent to prison. 



 The wounded man crawled out of the damaged car. 
4. Infinitive Phrase ไดแก วลีท่ีข้ึนตนดวยกริยา มี to นําหนา 

 To exercise every day is necessary.  (เปนประธาน) 
 His job is to guard the museum.  (เปนสวนสมบูรณ) 
 Her car needs to be polished.   (เปนคุณศัพท) 

5. Prepositional Phrase ไดแก วลีท่ีข้ึนตนดวยบุพบท 
 The girl with brown hair attracted much attention. 
 During the Summer, some of my friend went to Hua Hin. 

6. Noun Phrase in Apposition ไดแก คํานามที่ตามหลังนามอีกหน่ึงตัว เพื่อ
ทําหนาท่ีขยายนามตัวแรกใหไดใจความชัดเจนยิ่งข้ึน 
 Mr. Dicken, the manager of the American Bank, is his uncle. 
 
 

Exercises 
 

A.  Say which of the following sentences is “Noun Clause, Adjective Clause or 
Adverb Clause”. 
1. Where the President lives is still a mystery. 
2. I know why that lady was angry. 
3. Bob felt sick when he knew his English grade. 
4. The policeman hoped they could help the hostage in time. 
5. The Chinese vase which was broken belonged to my grandmother. 
6. As soon as the bell rings three times, the students rush out of the 

classroom. 
7. Amy succeeded because she worked hard. 
8. I don’t know where the Ramkhamhaeng library is. 
9. He wanted to know the girl who owned the flower shop. 
10. She cried as if she were really sad. 
11. Mary thinks of how she can get more money from stock market. 
12. I remember the day when you first came to our office. 
13. Jack is the only one who knows the correct answer. 
14. Even though the weather was cold, we went swimming. 
15. I’ll be at my office in case you need some help. 



16. She didn’t know which book she was suppose to buy. 
17. Who sent these presents is a mystery to her? 
18. Ted failed the exam, even if he studied hand. 
19. A person whose blood pressure is high may have heart disease. 
20. As soon as my uncle finds the car key, we’ll leave. 

 
B.  Underline the phrase and say what kind it is. 

1. Jogging everyday is necessary for him. 
2. I saw the teenagers dancing in that discotheque. 
3. The lady crossing the street is my English teacher. 
4. We bought the house with 5 bedrooms. 
5. Written in a great hurry, the letters were posted. 
6. The house near the Central Park is his. 
7. The boys beaten by their mother are very naughty. 
8. Her hair needs to be washed every day. 
9. We have nothing to give him now. 
10. Being very hungry, Joe ordered 2 hamburgers and big coke. 

 
C.  Which is a sentence? 

1. The delicious chocolate cake. 
2. The big boy in the supermarket. 
3. Some boys play in the Game. 
4. Because of heavy rain. 
5. Those frozen food. 
6. The racing car. 
7. John cried loudly. 
8. The ancient Chinese bowl. 
9. Chap your hands. 
10. To go shopping in the morning. 

 
 
 
 
 


