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ค ำน ำ 

 
 
 ในปัจจุบัน รัฐบาลได้รณรงค์พร้อมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในระบบ
การศึกษาของไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคคลากรกับการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน จึงท าให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้
ความส าคัญกับการเรียนภาษาเวียดนามมากขึ้น ในขณะเดียวกันเอกสารหรือต าราที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในระดับอุดมศึกษากลับมีน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต าราหรือ
หนังสือเกี่ยวกับไวยากรณ์เวียดนามที่ เรียบเรียงเป็นภาษาไทย ดูเหมือนว่าในปัจจุบันต าราที่ว่าด้วย
เรื่องไวยากรณ์เวียดนามที่ เรียบเรียงเป็นภาษาไทยมีแค่หนังสือ “ไวยากรณ์เวียดนาม” โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจ าปา เมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากส าหรับผู้ที่
สนใจไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม เพราะเป็นหนังสือที่อธิบายเกี่ยวกับภาษาเวียดนามได้อย่างละเอียด
และเข้าใจง่าย แต่เนื่องจากหนังสือ “ไวยากรณ์เวียดนาม” เล่มนั้น ไม่มีการตีพิมพ์อีกจึงท าให้นักเรียน
นักศึกษาและผู้สนใจเรียนไวยากรณ์ภาษาเวียดนามไม่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 ต ารา ไวยำกรณ์เวียดนำม เล่มนี้จึงเป็นต าราที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใช้
ประกอบการสอนรายวิชาภาษาเวียดนามส าหรับส านักงานการท่องเที่ยว (VN74402) ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ ยว             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียง
เนื้อหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้เขียนได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น  
10 บท ซึ่งเริ่มต้นด้วยเรื่องทฤษฎีภาษาศาสตร์ที่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามนิยมใช้ในการ
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม ไวยากรณ์ระดับค า ไวยากรณ์ระดับกลุ่มค า และ
ไวยากรณ์ระดับประโยค ซึ่งผู้เขียนได้ใช้ภาษาง่ายๆ ในการอธิบายเพ่ือให้ผู้อ่านได้มีรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์
ภาษาเวียดนามอย่างละเอียดทีจ่ะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเรียนภาษาเวียดนามระดับสูงขึ้น 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ  Prof. Dr. Lê Quang Thiêm และ Nguyễn Tương Lai Assoc. 
Prof. Dr. Nguyễn Tương Lai อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ ฮานอย ผู้เชี่ ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ทั้งภาษาเวียดนามและ
ภาษาไทย ที่ให้ค าแนะน าในการเขียนต ารา ขอขอบคุณ Dr. Trần Văn Nam อาจารย์ชาวเวียดนาม
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่เต็มใจช่วยตรวจทาน
เนื้อหาภาษาเวียดนาม และขอขอบคุณนางนิตยา ปานทรัพย์ พนักงานสายสนับสนุนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้ความช่วยเหลือในการพิสูจน์อักษร   
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต าราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจ
ภาษาเวียดนามทั่วไป หากเอกสารเล่มนี้มีความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดผู้ เขียนยินดีน้อมรับ
ข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจยิ่งเพ่ือแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 
        ทรงกต  ปานเชียงวงศ์ 
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Trợ từ ‘ค ำอนุภำค’ ………………………………………………………………………………….. 
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แบบขยาย (từ ghép chính phụ) แบบ ค าคุณศัพท์ + ค าคุณศัพท์ ........ 
 

10 
 

49 
 

66 
 

67 
 

68 
 

69 
 

70 
 

71 
 

72 
 

73 
 

74 
 

75 
 

76 
 

77 
 

78 
 

79 
 

 



 viii 

ตารางที่ 3.15 
 
 
ตารางที่ 3.16 
ตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.3 
ตารางที่ 6.1 
ตารางที่ 6.2 
 
ตารางที่ 6.3 
ตารางที่ 6.4 
ตารางที่ 6.5 
ตารางที่ 6.6 
ตารางที่ 6.7 
 
ตารางที่ 6.8 
 
ตารางที่ 6.9 
 
ตารางที่ 6.10 
ตารางที่ 6.11 
 
ตารางที่ 6.12 
ตารางที่ 6.13 
 
ตารางที่ 6.14 
ตารางที่ 6.15 
 
ตารางที่ 6.16 
ตารางที่ 6.17 
ตารางที่ 6.18 
ตารางที่ 9.1 
ตารางที่ 9.2 
ตารางที่ 9.3 

แสดงการเปรียบเทียบความหมายเดิมและความหมายใหม่ของค ารวม 
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แสดงส่วนประกอบของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ต าแหน่งที่ 3......... 
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แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V  
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แบบ กลุ่มค ากริยาหลักท่ีต้องการการอธิบายเหตุผล…….…………………….... 
แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V  
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แสดงการวิเคราะห์ลักษณะการปรากฏเป็นประโยคภาษาเวียดนาม….…... 
 

332 
 

333 
 

334 
 

335 
 

336 
 

337 
 

338 
 

339 
340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 หน้า 

 

แผนภูมิที่ 1.1 
แผนภูมิที่ 1.2 
แผนภูมิที่ 1.3 
แผนภูมิที่ 1.4 
แผนภูมิที่ 1.5 
แผนภูมิที่ 1.6 
แผนภูมิที่ 1.7 
แผนภูมิที่ 1.8 
แผนภูมิที่ 1.9 
แผนภูมิที่ 1.10 
แผนภูมิที่ 1.11 
แผนภูมิที่ 2.1 
 
แผนภูมิที ่3.1 
แผนภูมิที่ 3.2 
 
แผนภูมิที่ 3.3 
 
แผนภูมิที่ 4.1 
แผนภูมิที่ 7.1
แผนภูมิที่ 9.1
แผนภูมิที่ 9.2
แผนภูมิที่ 9.3
แผนภูมิที ่9.4  

แสดงการท าหน้าทีเ่ป็นค าเชื่อมและค าสรรพนามของค าว่า “ซ่ึง” ................ 
แสดงการแยกส่วนประชิดแบบ Tree diagram ........................................... 
แสดงโครงสร้างประโยคของไวยากรณ์ปริวรรต ............................................ 
แสดงโครงสร้างลึกของประโยค “ตุ๊กตาเด็กๆชอบ” แบบ 3 ส่วน.................. 
แสดงโครงสร้างลึกของประโยค “ตุ๊กตาเด็กๆชอบ” แบบ 5 ส่วน.................. 
แสดงโครงสร้างลึกของกฏโครงสร้างวลีของไวยากรณ์การก ปี 1966 …........ 
แสดงโครงสร้างลึกของกฏโครงสร้างวลีของไวยากรณ์การก ปี 1970 …........
แสดงโครงสร้างลึกก่อนกฏบ่งกรรมการก ….................................................. 
แสดงโครงสร้างลึกหลังกฏบ่งกรรมการก ….................................................. 
แสดงโครงสร้างลึกหลังกฏบ่งกรรตุการก ….................................................. 
แสดงการย้ายกรรตุมาอยู่ในต าแหน่งประธานของประโยค ........................... 
แสดงการวิเคราะห์ส่วนประชิด (thành tố trực tiếp) ประโยค 
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 *  โครงสร้างไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เวียดนาม 
 ‘-’  แปลไม่ได้เพราะโครงสร้างไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

  เกี่ยวพันโดยตรงกับปลายลูกศร/เป็นส่วนประกอบรองต่อปลายลูกศร 

  เกี่ยวพันโดยตรงกับปลายลูกศร/เป็นส่วนประกอบรองต่อปลายลูกศร 
   เกี่ยวพันโดยตรงกับปลายลูกศร/เป็นส่วนประกอบรองต่อปลายลูกศร 

เกี่ยวพันโดยตรงกับปลายลูกศร/เป็นส่วนประกอบรองต่อปลายลูกศร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1  
 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ ์

Tổng quan về lý thuyết ngữ pháp 
 
 
 
 การศึกษาไวยากรณ์ในภาษาต่างๆ ผู้ศึกษาควรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีไวยากรณ์
ในแนวคิดต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงกฏเกณฑ์การใช้ภาษาระดับต่างๆ 
เพราะการศึกษาไวยากรณ์ในภาษานั้นนักภาษาศาสตร์เชื่อว่าการศึกษาภาษานั้นจะต้องท าอย่างมี
ขั้นตอน เป็นแบบแผน และเป็นการศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ คือจะต้องไม่มีการเดาหรือคิดล่วงหน้า
ว่าภาษานั้นมีลักษณะใด  

ในบทนี้ผู้เขียนจึงได้น าเสนอในเรื่องของความหมายของค าว่าไวยากรณ์ และทฤษฎีไวยากรณ์
แนวต่างๆ ซึ่ง อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ (2546) และ นววรรณ พันธุเมธา และคณะ (2533) 
ผู้เขียนได้สรุปไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 

1.1 ความหมายของค าว่าไวยากรณ์ 
 
 ความหมายของค าว่า “ไวยากรณ์” มีความหลากหลายตามแนวความคิดของแต่ละทฤษฎี
ไวยากรณ์ ซึ่งในความหมายต่างๆ ที่หลากหลายนั้นก็เหมาะส าหรับการวิเคราะห์ไวยากรณ์เฉพาะ
แนวคิดของแต่ละทฤษฎี  
 ในต าราไวยากรณ์เล่มนี้ ผู้สอนได้ประยุกต์ใช้ความหมายของค าว่า “ไวยากรณ์” ตามแนวคิด
ทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้าง ดังนี้ ไวยากรณ์ หมายถึง กฏเกณฑ์ศึกษาหรือการใช้ภาษาและ
ความหมายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการศึกษาไวยากรณ์ในภาษามี 2 ระดับ คือไวยากรณ์ระดับค าและ
ไวยากรณ์ระดับกลุ่มค า      
 ในปัจจุบัน มีทฤษฎีไวยากรณ์ถือก าเนิดข้ึนหลายทฤษฎีด้วยกัน แต่ในต าราไวยากรณเ์วียดนาม
เล่มนี้ ผู้สอนจะน าเสนอทฤษฎีที่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามแต่ละคนได้น ามาประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ภาษาเวียดนามในระดับต่างๆ คือ ไวยากรณ์ดั้งเดิม ไวยากรณ์โครงสร้าง ไวยากรณ์ปริวรรต 
และไวยากรณ์การก ซึ่งผู้สอนจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไปนี้ 
 

1.2 ไวยากรณ์ดั้งเดิม 
 

ไวยากรณ์ดั้งเดิม เป็นไวยากรณ์แรกๆ ที่ถือก าเนิดขึ้นมาเพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ ในภาษากรีก 
ที่นักปราญช์ชาวกรีกพยายามค้นคว้าหาค าตอบ เช่น ภาษาคืออะไร ภาษามีที่มาอย่างไร ภาษาต้อง
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เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ และค ากับความหมายเกี่ยวข้องกันเพียงไร นักภาษาศาสตร์ที่ส าคัญๆ ใน
การศึกษาภาษาในแนวทางไวยากรณ์ดั้งเดิม ได้แก่ Plato และ Aristotle เป็นต้น  

ไวยากรณ์ดั้งเดิมถือว่าเป็นไวยากรณ์ที่เป็นแม่แบบในการศึกษาภาษาในยุคต่อมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นภาษาในกลุ่มตระกูลอินโดยูโรเปียน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นักไวยากรณ์อังกฤษแนว
เดิมเชื่อว่า ไวยากรณ์คือศิลปะของการเขียนและการพูดอย่างถูกต้อง หน้าที่ของนักไวยากรณ์ก็คือการ
บรรยายการใช้ภาษาที่ดีและพยายามและป้องกันไม่ให้ภาษาวิบัติ นักไวยากรณ์แต่ละคนต่างก็รู้ภาษา
ละติน เมื่อเขียนไวยากรณ์อังกฤษก็เขียนตามแบบไวยากรณ์ละติน ไวยากรณ์อังกฤษตามแนวเดิม
ส่วนมากจะเริ่มด้วยการให้ค าจ ากัดความและแบ่งชนิดของค า หลังจากนั้นก็กล่าวถึงส่วนประกอบของ
ประโยคและประโยคตามล าดับ  

ในการศึกษาภาษาไทย ผู้ศึกษาภาษาไทยตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมที่ส าคัญๆ คือ พระยา    
อุปกิตศิลปสาร ได้เขียนเป็นต าราไวยากรณ์ไทย ต าราไวยากรณ์ชุดนี้มีทั้งหมด 4 เล่มคือ อักขรวิธี วจี
วิภาค วากยสัมพันธ์และฉันทลักษณ์ นอกจากหนังสือไวยากรณ์หรือหลักภาษาไทยของพระยา        
อุปกิตศิลปสาร ก็ยังมีต าราไวยากรณ์ไทยที่เรียบเรียงขึ้นในชั้นหลังอีกหลายเล่มซึ่งก็มีวิธีจ าแนกค าและ
วิเคราะห์ประโยคคล้ายคลึงกับต าราของพระยาอุปกิตศิลปสาร ก็ควรถือได้ว่ามีลักษณะเป็นไวยากรณ์
แนวเดิมเช่นเดียวกัน 

 
1.2.1 การจ าแนกค าและกลุม่ค า 

         การจ าแนกค าและกลุ่มค าตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิมส่วนมากจะเริ่มต้นด้วยการจ าแนก
ค าออกเป็นชนิดต่างๆ ทั้งหมดมี 8 ชนิด คือ 

1) ค านาม หมายถึง ค าบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น 
2) ค าสรรพนาม หมายถึง ค าใช้แทนชื่อต่างๆ 

3) ค ากริยา หมายถึง เป็นค าบอกอาการของคน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น 
4) ค าคุณศัพท์ หมายถึง ค าที่ใช้ประกอบค านามให้มีความต่างออกไป 
5) ค าวิเศษณ์ หมายถึง ค าที่ใช้ประกอบค ากริยาให้มีความต่างออกไป 
6) ค าบุพบท หมายถึง ค าส าหรับน าหน้านามและสรรพนาม 
7) ค าสันธาน หมายถึง ค าเชื่อมค าหรือข้อความให้ติดหรือต่อเนื่องกัน 
8) ค าอุทาน หมายถึง ค าบอกเสียงต่างๆ  

 
         แต่ในไวยากรณ์ไทยฉบับของพระยาอุปกิตศิลปสารก็จ าแนกค าออกเป็นชนิดต่างๆ ตาม
ไวยากรณ์แนวเดิมของอังกฤษโดยระบุว่าในไวยากรณ์ไทยมีค าเพียง 7 ชนิด ทั้งนี้เพราะพระยาอุปกิต
ศิลปสารได้รวมค าคุณศัพท์และค าวิเศษณ์ไว้เป็นค าประเภทเดียวกัน 
         ในส่วนของกลุ่มค า ไวยากรณ์ดั้งเดิมเรียกกลุ่มค านี้ว่า วลี คือ กลุ่มค าที่มีค าติดต่อกัน
ตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไป ซึ่งมีความหมายติดต่อกันเป็นเรื่องเดียวแต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคและไม่มี
เนื้อความครบถ้วน เช่น 

ข้าวในหม้อทองเหลืองนั้นกินไม่ดี ในประโยคนี้มีกลุ่มค า ข้าวในหม้อทองเหลืองนั้น เป็นวลี 
การนอนกลางวันบ่อยๆ ไม่ด ีในประโยคนี้มีกลุ่มค า การนอนกลางวันบ่อยๆ เป็นวลี  
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        ในภาษาไทย พระยาอุปกิตศิลปสารได้จ าแนกวลีออกเป็น 7 ชนิดตามชนิดของค าที่อยู่
ต้นวลี ได้แก่ นามวลี สรรพนามวลี กริยาวลี วิเศษวลี บุพบทวลี สันธานวลี และอุทานวลี 

 
1.2.2 การวิเคราะห์ประโยค 

         นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาภาษาตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิม ได้กล่าวถึงประโยคโดยสรุปว่า 
ประโยค คือ ถ้อยค าที่มีเนื้อความครบบริบูรณ์ประโยคหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคประธาน
และภาคแสดง  

ภาคประธาน หมายถึง ส่วนที่ผู้กล่าวอ้างขึ้นก่อนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้ว่าอะไรเป็นข้อส าคัญของ
ข้อความภาคประธานมักเป็นค านามหรือค าสรรพนาม เช่นค าว่า ตาสี บ้าน ฉัน เขา  

ภาคแสดง หมายถึง ส่วนที่แสดงอาการของภาคประธานให้ได้ความหมายครบสมบูรณ์ เช่น 
ตาสี-นอน 
บ้าน-สวย 
ฉัน-กินข้าว 
เขา-เป็นนายอ าเภอ 

         ค าหรือกลุ่มค าที่ปรากฏน าหน้า คือ ภาคประธาน ได้แก่ ตาสี บ้าน ฉัน และเขา ส่วน
ค าหรือกลุ่มค าที่ปรากฏหลังภาคประธานจะเป็น ภาคแสดง ได้แก่ นอน สวย กินข้าว และเป็น
นายอ าเภอ 

         ไวยากรณ์ดั้งเดิม ได้แบ่งประเภทของประโยคโดยอาศัยใจความของความหมายใน  
แต่ละประโยค เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 

1) เอกรรถประโยค คือ ประโยคที่มีเนื้อความหรือใจความหนึ่งใจความ และโครงสร้าง
ประโยคประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง 1 ชุด ตัวอย่างเช่น 

 
คนกินข้าว ประโยคนี้มี 1 ใจความ และมีโครงสร้างภาคประธานและภาคแสดง 1 ชุด (คน = 

ภาคประธาน และ กินข้าว = ภาคแสดง) 
 
2) อเนกรรถประโยค คือ ประโยคที่มีเนื้อความหรือใจความหลายอย่าง ซึ่งประกอบด้วย

เอกรรถประโยค ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปเรียงกันโดยมีสันธานเป็นตัวเชื่อมระหว่างเอกรรถประโยคทั้ง 2 
ประโยคนั้นๆ ให้มีความติดต่อเป็นประโยคเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 

 
น้้าขึ้นและลมแรง ประโยคนี้มี 2 ใจความ โดยมีค าว่า และ เป็นค าเชื่อมใจความสองใจความนี้

เข้าด้วยกัน และประโยคนี้มีโครงสร้างภาคประธานและภาคแสดง 2 ชุด (ชุดที่หนึ่ง คือ น้ า = ภาค
ประธาน และ ขึ้น = ภาคแสดง ชุดที่สอง คือ ลม = ภาคประธาน และ แรง = ภาคแสดง) 

 
3) สังกรประโยค คือ ประโยคที่มีเนื้อความหรือใจความหลายอย่าง ซึ่งประกอบด้วย

เอกรรถประโยค ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป โดยที่จะมีเอกรรถประโยค 1 เป็นประโยคที่มีใจความหลัก 
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ส่วนอีกเอกรรถประโยคหนึ่งจะเป็นใจความเสริม เพ่ือให้ใจความหลักมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะ
ท าหน้าที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยค ตัวอย่างเช่น 

 
นายสมภพซึ่งเป็นเสมียนเสียชีวิตแล้ว  
 
แม้ว่าประโยคนี้มี 2 ใจความ คือ นายสมภพเสียชีวิตแล้ว และ นายสมภพเป็นเสมียน  
และประโยคนี้มีโครงสร้างภาคประธานและภาคแสดง 2 ชุด (ชุดที่หนึ่ง คือ นายสมภพ = 

ภาคประธาน และ เสียชีวิต = ภาคแสดง ชุดที่สอง คือ นายสมภพ = ภาคประธาน และ ภาคแสดง = 
เป็นเสมียน) 

แต่ประโยคนี้ไม่ได้มีรูปแบบเป็นประโยคเอกรรถประโยค เพราะใจความ นายสมภพเป็น
เสมียน ท าหน้าที่ขยายค านาม นายสมภพ ในใจความหลัก นายสมภพเสียชีวิตแล้ว เพ่ือขยายความ
ชัดเจนว่าเป็นนายสมภพคนใดเพราะมีคนชื่อนายสมภพหลายคน โดยเปลี่ยนค าว่า นายสมภพ ใน
ใจความ นายสมภพเป็นเสมียน เป็นค าว่า ซึ่ง ที่เป็นทั้งค าเชื่อมและค าสรรพนามแทนค าว่า นายสมภพ 
ดังแผนภูมิต่อไปนี้  

 
นายสมศักดิ์ เสียชีวิตแล้ว  

 
 

นายสมศักดิ์ เป็นคร ู
 
 
 

      ซ่ึง  เป็นคร ู
 
 
 

นายสมภพซึ่งเป็นครูเสียชีวิตแล้ว  
 
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงการท าหน้าที่ทั้งเป็นค าเชื่อมและค าสรรพนามของค าว่า “ซ่ึง” 
 

ไวยากรณ์ดั้งเดิมแยกประโยคออกเป็น 2 แบบ คือ ประโยคค าพูด และประโยคไวยากรณ์ 
ประโยคค าพูด คือประโยคที่เราใช้พูดจากัน ตลอดจนใช้เขียนเป็นข้อความต่างๆ ส่วนประโยค
ไวยากรณ์ คือประโยคที่มีส่วนของประโยคครบบริบูรณ์และมีการเรียงล าดับค าตามกฎเกณฑ์ ประโยค
ค าพูดบางประโยคก็มีลักษณะเป็นประโยคไวยากรณ์ คือมีส่วนของประโยคครบและเรียงล าดับค าถูก
แบบแผน แต่ประโยคค าพูดบางประโยคก็ไม่ถูกไวยากรณ์ มีค าขาดหายไปบ้างหรือเรียงล าดับค าผิด
แบบแผนไปบ้าง  
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การวิเคราะห์ประโยคตามแบบไวยากรณ์ดั้งเดิมนั้นเรียกว่า การบอกสัมพันธ์ (parsing) การ
บอกสัมพันธ์หมายถึงการบอกความเกี่ยวข้องของค าต่างๆในประโยค หลักส าคัญของการบอกสัมพันธ์
คือ เมื่อจะบอกสัมพันธ์ของประโยคใด จะต้องปรับปรุงประโยคนั้นให้มีลักษณะเป็นประโยคไวยากรณ์
เสียก่อน หากค าใดในประโยคขาดหายไป ก็จะต้องเติมค านั้นเข้าไปและหากการเรียงค าในประโยคไม่
ถูกแบบแผน ก็จะต้องเรียงค าใหม่ให้ถูกแบบแผน เช่น 
 
 A:  ตอนนี้กี่โมงแล้ว 
 B: 9 โมงเช้าแล้ว 
 

เมื่อได้วิเคราะห์ประโยคค าพูดในบทสนทนาให้เป็นประโยคไวยากรณ์ เพ่ือบอกสัมพันธ์ตาม
ประโยคไวยากรณ์พบว่าในประโยคที่ B พูด “9 โมงเช้าแล้ว” เป็นประโยคที่ไม่มีภาคประธาน ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคประธานและภาคแสดงไม่สมบูรณ์ ดั้งนั้นเมื่อนักวิจัยจะวิเคราะห์ประโยคนี้
ควรเติมข้อความให้สมบูรณ์ก่อน จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ ดังนี้ “ตอนนี้ 9 โมงแล้ว”  
 เมื่อวิเคราะห์ประโยค “เวลาตอนนี้ 9 โมงเช้าแล้ว” เป็นประโยคที่มีใจความ 1 ใจความ ที่
ประกอบด้วยภาคประธาน และภาคแสดง 1 ชุด คือ เวลาตอนนี้ เป็นภาคประธาน และ 9 โมงเช้าแล้ว 
เป็นภาคแสดง ดังนั้นประโยคนี้เป็นประโยค เอกรรถประโยค 
   
1.3 ไวยากรณ์โครงสร้าง 

 
ไวยากรณ์โครงสร้าง คือ การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์โครงสร้าง (Structural 

Linguistics หรือ Structuralism) นักภาษาศาสตร์โครงสร้างมีความเชื่อว่า ภาษาเป็นระบบของ
ความสัมพันธ์หน่วย ซึ่งในแต่ละหน่วยของภาษาไม่มีความส าคัญโดยตัวของมันเอง แต่จะมีความส าคัญ
ต่อเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยอื่นในระบบภาษาเดียวกัน หรือสามารถพูดอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ศึกษาภาษา
ในแนวนี้เชื่อว่าภาษาต้องมีโครงสร้าง โครงสร้างของภาษาประกอบด้วย เสียง ค า วลี ดังนั้นในการ
วิเคราะห์ภาษาจึงควรพยายามหาความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง
เหล่านี้ 

นักภาษาศาสตร์คนส าคัญที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาภาษาแนวโครงสร้าง คือ เฟอดินานด์ 
เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ที่ได้ชี้ให้เห็นลักษณะเด่นของการศึกษาภาษาเอาไว้ 3 ประการ 
ดังนี้  

1) ความแตกต่างระหว่างภาษา (la langue) กับถ้อยค า (la parole) ถ้อยค าเป็นสิ่งที่บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเลือกใช้ ส่วนภาษาคือสิ่งที่บุคคลในสังคมเดียวกันรู้ร่วมกัน ภาษาเป็นสิ่งที่บังคับถ้อยค า 
เราเรียนรู้ภาษาในฐานะที่อยู่ในสังคม การที่เราสามารถเข้าใจถ้อยค าของคนอื่นและท าให้คนอ่ืนเข้าใจ
ก็เพราะเรารู้ระบบภาษา  

2) ความแตกต่างระหว่างการศึกษาภาษาเฉพาะสมัย (synchronic study) กับการศึกษา
ภาษาต่างสมัย (diachronic study) การศึกษาภาษาเฉพาะสมัยคือการศึกษาภาษาเฉพาะระยะใด
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ระยะหนึ่ง ส่วนการศึกษาภาษาต่างสมัย คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาจากระยะเวลาหนึ่ง
ไปอีกระยะเวลาหนึ่ง   

3) ความแตกต่างของความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่ (paradigmatic relation หรือ associative 
relation) กับความสัมพันธ์แบบเรียบเรียง (syntagmatic relation) ความสัมพันธ์แบบเรียบเรียงคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยที่ปรากฏร่วมกันในประโยคหรือข้อความเดียวกัน หน่วยเหล่านี้อาจจะเป็น
หน่วยเสียง พยางค์ หน่วยค า ค า หรือวลีก็ได้ ส่วนความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่ คือความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยที่ปรากฏอยู่ในประโยคหรือข้อความกับหน่วยอ่ืนๆ คล้ายคลึงกัน แต่ไม่ปรากฏอยู่ใน
ประโยคหรือข้อความนั้น เช่น  

 
ประโยค: Songgot học bài.  
 

1) ค าว่า học ในประโยคมีความสัมพันธ์แบบเรียบเรียงกับค าอ่ืนในประโยคเดียวกัน คือ ค า
ว่า Songgot และค าว่า bài  

2) และค าว่า học มีความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่กับค าอ่ืนที่มีเสียงและความหมายคล้ายกัน 
(ท่ีไม่ได้อยู่ร่วมประโยคเดียวกัน) เช่น người học และ việc học  

3) นอกจากนี้ ค าว่า học ยังมีความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่กับค ากิริยาอ่ืนๆ เช่นค ากริยา 
“làm” และ “biết” เป็นต้น 
 
 หนึ่งในจ านวนนักภาษาศาสตร์ชาวไทยที่วิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างที่
เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักภาษาศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิจินตน์ 
ภานุพงศ์ ที่มีผลงานที่โดดเด่นจากการวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง คือ หนังสือที่มี
ชื่อว่า “ไวยากรณ์ไทย” 
 

1.3.1 การจ าแนกค าและกลุ่มค า  
        นักไวยากรณ์โครสร้างได้มีการก าหนดกรอบของการวิเคราะห์ชนิดของค า โดยให้

ข้อสังเกตว่าค าทุกค าที่ปรากฎต าแหน่งเดียวกันในประโยคภาษาอังกฤษถือว่าเป็นค าชนิดเดียวกัน 
ประโยคที่เขาใช้ส าหรับทดสอบหาชนิดของค าเรียกว่า กรอบประโยค (Sentence frame)  

        นักภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้างนี้ใช้กรอบประโยค (Sentence frame) ในการหาชนิด
ของค าที่ปรากฏร่วมกันในประโยค ดังนี้ 

        1) ก าหนดกรอบประโยคที่จะใช้หาค าชนิดที่ 1 (Words of class 1) ซึ่งค าที่ได้จาก
กรอบประโยคนี้ตรงกับค าที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่า “ค านาม” กรอบประโยคชนิดที่ 1 ดังนี้ 
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   Class 1 
 
  (the)____________is/was            good 
         ____________s are/were 
           Coffee is good 
           Sugar is good 
           Reports were good 
 
  (the)____________is/was 
         ____________s are/were     good 
 
 
  ค าที่ปรากฏในช่องว่างของกรอบประโยคข้างต้นได้ ถือว่าเป็นค าชนิดที่ 1 ใน
ภาษาอังกฤษ ค าชนิดที่ 1 อาจเป็นเอกพจน์ หรือ พหูพจน์ก็ได้ และบางค าก็มีค าว่า the มา
ข้างหน้า บางค าก็ไม่มี กรอบประโยคจะต้องครอบคลุมค าชนิดที่ 1 ให้ได้ทั้งหมด  
 
  ต่อไปค าชนิดที่ 2 ก็อาจใช้กรอบประโยคเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบหาค าชนิดที่ 1 ดังนี้ 
 
กรอบ A   class 1   class 2   
  
   (The)_____________  is/was good 
          _____________s  are/were 
       seems/seemed 
       seem 
       sounds/sounded 
       sound 
       becomes/became 
       become 
 
 

 ค าที่อยู่ในต าแหน่งที่ 2 ของกรอบประโยคถือได้ว่าเป็นค าชนิดที่ 2 นอกจากกรอบนี้ ผู้ศึกษา
ภาษาตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างยังสามารถสร้างกรอบประโยคเพ่ือทดสอบได้อีก 2 กรอบประโยค 
คือ 
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กรอบ B  class 1        class 2           class 3 
(the)___________       remembered   (the)____________ 

                      ___________s   wanted                           ____________s 
                                            saw 
                                               discussed 
                                               suggested 

understood 
                                               signed 
                                               preferred 
                                               straightened 

 
ค าที่อยู่ในต าแหน่งที่ 2 ของกรอบ B ได้ ถือว่าเป็นค าชนิดที่ 2  
 
กรอบ C   class 1    class 2 

(the)_____________      went there 
                       came 
        moved 
        walked 
          lived 
        worked 

 
 ค าที่อยู่ในต าแหน่งที่ 2 ของกรอบ C ได้ ถือว่าเป็นค าชนิดที่ 2 จะเห็นได้ว่าค าชนิดที่ 2 ก็คือ
ค ากริยานั่นเอง ซึ่งค ากริยาบางค ามีค านามตามหลัง ค ากริยาบางค ามีค าวิเศษณ์ตามหลัง ค ากริยาบาง
ค าไม่มีค านามหรือค าวิเศษณ์ตามหลัง ด้วยเหตุนี้กรอบประโยคที่ใช้ทดสอบค ากริยาจึงมีถึง 3 กรอบ 
คือ กรอบ A กรอบ B และ กรอบ C 
 
 ด้านกลุ่มค า นักไวยากรณ์โครงสร้างถือว่าหน่วยในภาษาจะประกอบกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น
หน่วยที่รวมส่วนประกอบอื่น ๆ เข้ามาเป็นหน่วยเดียวกัน การรวมส่วนประกอบอ่ืนๆ เข้ามาเป็นหน่วย
ที่ใหญ่ขึ้นนี้เรียกว่าหน่วยสร้าง (construction) หน่วยที่ประกอบกับหน่วยงานอ่ืน ซึ่งนักไวยากรณ์
โครงสร้างได้แบ่งหน่วยสร้าง ออกเป็น 2 ชนิดคือ  
 

1) หน่วยสร้างแบบเข้าศูนย์ (Endocentric) 
    หน่วยสร้างแบบเข้าศูนย์เป็นหน่วยสร้างซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบส่วนหนึ่งมาแทนที่หน่วย
สร้างทั้งหมดได้ ซ่ึงหน่วยสร้างแบบเข้าศูนย์ยังแยกออกได้ดังนี้  
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  1.1) หน่วยสร้างแบบเข้าศูนย์ชนิดร่วม (coordinative หรือ serial endocentric 
construction) เป็นหน่วยสร้างซึ่งส่วนประกอบตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเป็นประเภทเดียวกับหน่วยสร้าง  
เช่น 
ค าว่า “ขัดถู” เป็นค ากริยา เกิดจากค าว่า “ขัด” และค าว่า “ถู” ซึ่งทั้งสองค านี้ เป็นค ากริยา 
  เหมือนกัน และท้ังสองค าสามารถใช้แทนค าว่า “ขัดถู” ได้ 

 
  1.2) หน่วยสร้างแบบเข้าศูนย์ชนิดขยาย  (subordinative หรือ attributive 
encentric construction) เป็นหน่วยสร้างซึ่งจะต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อย 1 หน่วย เป็นค า
ประเภทเดียวกับหน่วยสร้าง  
เช่น 
ค าว่า “เก้าอ้ีโยก” เป็นค านาม เกิดจากค าว่า “เก้าอ้ี” และค าว่า “โยก” ซึ่งทั้งสองค านี้มีค าว่า  

“เก้าอ้ี” เป็นค านามเหมือนกันกับค าว่า “เก้าอ้ีโยก” และสามารถน าค าว่า 
“เก้าอ้ี” ไปแทนที่ค าว่า “เก้าอ้ีโยก” ได้ 
 

2) หน่วยสร้างแบบไร้ศูนย์ (Exocentric construction) 
    หน่วยสร้างแบบไร้ศูนย์ คือหน่วยสร้างซึ่งไม่สามารถน าส่วนประกอบ แต่ละส่วนมาแทนที่

หน่วยสร้างนั้นได้ 
เช่น 
ค าว่า “หวานเย็น” เป็นค านาม เกิดจากค าว่า “หวาน” และค าว่า “เย็น” ซึ่งทั้งสองค านี้ต่างก็ 

เป็นค าคุณศัพท์ ซึ่งทั้งค าว่า “หวาน” และค าว่า “เย็น” ต่างก็ไม่สามารถ 
น ามาใช้แทนค าว่า “หวานเย็น” ได้ 

 

1.3.2 การวิเคราะห์ประโยค  
         ความคิดเรื่องหน่วยสร้างและส่วนประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์หาชนิดของค านี้ ได้
น าไปสู่การวิเคราะห์ประโยคแบบที่เรียกว่า การวิเคราะห์ส่วนประชิด  (Immediate constituent 
analysis หรือ IC) ส่วนประชิด คือ ส่วนประกอบของหน่วยสร้างที่ใหญ่ข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง 
         การวิเคราะห์ส่วนประชิด เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบหน่วยสร้างออกเป็นทีละ
ขั้นตอน โดยแยกข้ันละสองส่วน โดยอาศัยความหมายที่สมบูรณ์เป็นเกณฑ์   
เช่น  
ประโยคที่ 1 ชายชราที่อยู่บ้านหลังนั้นไปบ้านลูกชาย 
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    ชายชราที่อยู่บ้านหลังนั้นไปบ้านลูกชาย  
 
 
 
  ชายชราที่อยู่บ้านหลังนั้น     ไปบ้านลูกชาย  
 
 
 ชายชรา  ที่อยู่บ้านหลังนั้น   ไป  บ้านลูกชาย  
 
 
      ชาย ชรา ที่อยู่ บ้านหลังนั้น     ไป       บ้าน ลูกชาย  
 
 
         ที ่      อยู่  บ้าน     หลังนั้น      ลูกชาย  
 
 
          หลัง           นั้น 

 
 แผนภูมิที่ 1.2 แสดงการแยกส่วนประชิดแบบ Tree diagram 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 29 
 
ประโยคที่ 2 ผู้หญิงสวยในรถคันนั้นก าลังหัวเราะกับเพื่อนๆ 
 
ตารางท่ี 1.1 แสดงการแยกส่วนประชิดแบบตาราง 
 
ผู้หญิงสวยในรถคันนั้น ก าลังหัวเราะกับเพ่ือนๆ 

 
ผู้หญิงสวย ในรถคันนั้น ก าลังหัวเราะ กับเพ่ือนๆ 

 
ผู้หญิง สวย ใน รถคันนั้น ก าลัง หัวเราะ กับ เพ่ือนๆ 

 
 รถ คันนั้น  
 คัน นั้น  

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 29 
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 การวิเคราะห์ส่วนประชิดแสดงให้เห็นว่าประโยคประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ซ่ึงแต่ละ
ค าจะเป็นส่วนประชิดของหน่วยสร้างที่ใหญ่ขึ้นไป หน่วยสร้างที่ใหญ่ขึ้นไปเป็นส่วนประชิดของหน่วย
สร้างที่ใหญ่ยิ่งขึ้น เป็นเช่นนี้ไปตามล าดับจนกลายเป็นประโยคในที่สุด 
 ส าหรับการแบ่งประเภทของประโยค นักไวยากรณ์โครงสร้างแบ่งประโยคออกเป็น ประเภท
ต่างๆ ดังนี้ 
 1) ประโยคสามัญ (Simple sentence) หมายถึง ประโยคที่มีใจความเดียว 

 2) ประโยคผสม (Compound sentence) หมายถึง ประโยคที่มีใจความหลายใจความ ซึ่ง 
แต่ละใจความต่างก็มีความส าคัญ กล่าวคือทุกใจความที่ปรากฏในประโยคผสมนี้ต่างก็เป็นใจความ
ส าคัญของประโยค 

 3) ประโยคซับซ้อน (Complex sentence) หมายถึง ประโยคที่มีใจความหลายใจความ ซึ่ง
จะมีเพียงแค่ใจความเดียวเท่านั้นที่เป็นใจความหลัก ใจความอ่ืนๆ จะมีหน้าที่แค่เสริมใจความหลัก
เท่านั้น 
 
1.4 ไวยากรณ์ปริวรรต 
 

นักภาษาศาสตร์ที่เป็นต้นแบบของไวยากรณ์ปริวรรต คือ นอม ชอมสกี (Noam Chomsky) 
ทีไ่ด้มีการตีพิมพ์หนังสือ Syntactic Structures ออกเผยแพร่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งไวยากรณ์ปริวรรตนี้
ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาจนถึงปัจจุบัน  

กฏเกณฑ์ของไวยากรณ์ปริวรรต มี 3 ระดับ ดังนี้ 
 

1) ระดับที่ 1 กฎโครงสร้างวลี 
     กฎโครงสร้างวลี หมายถึง การแยกส่วนประกอบของโครงสร้างประโยคให้ออกมาเป็น
โครงสร้างวลี โดยใช้เครื่องหมายต่างๆ เป็นตัวก าหนด 
เช่น 

ป    นว  + กว 
 
ป   หมายถึง  ประโยค 

หมายถึง  ประกอบด้วย 
นว   หมายถึง  นามวลี 
กว   หมายถึง  กริยาวลี 

 
2) ระดับที่ 2 กฎโครงสร้างค า 
    กฎโครงสร้างค า จะก าหนดให้เห็นว่า แต่ละหน่วยค าประกอบด้วยหน่วยเสียงอะไรบ้าง กฎ

โครงสร้างค ามีลักษณะเหมือนกับกฎการแยกส่วนประกอบของกฏโครงสร้างวลี หมายถึง มีการใช้
สัญญลักษณเ์ช่นเดียวกัน 

 



12 

 

 Walk   ̸̸̸̸̸̸̸̸̸ wɔk   ̸̸̸ 
 Take     +     past   ̸̸̸̸̸̸̸̸̸ tʰuk   ̸̸̸ 
 Man     +     ∅   ̸̸̸̸̸̸̸̸̸ mæn   ̸̸̸ 
 

3) ระดับที ่3 กฎปริวรรต 
    กฎปริวรรต คือ กฏการเพ่ิม การลด หรือการเปลี่ยนล าดับของค าซึ่งได้มาจากกฎโครงสร้าง

วลี ซ่ึงกฎปริวรรตมี 2 ชนิด ได้แก่  
3.1) กฎบังคับ (obligatory rules)  

        กฎบังคับ เป็นกฎที่ต้องใช้ เมื่อส่วนแสดงโครงสร้างของกฎตรงกับโครงสร้างของ
ประโยคใด ประโยคนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎ มิฉะนั้นประโยคจะผิดไวยากรณ์ 

3.2) กฎให้เลือก (optional rules)  
        กฎให้เลือก เป็นกฎที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ แม้เม่ือส่วนแสดงโครงสร้างของกฎจะตรง
กับโครงสร้างประโยค ประโยคจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎก็ได้  

       กฎการบริวรรต จะปรากฏได้ชัดเจนที่สุดกับประโยคกรรมวาจก (passive voice) ที่
เป็นประโยคที่ปริวรรตมาจากประโยคกัตตุวาจก (active voice) ที่ในภาษาไทยเรียกประโยคชนิดนี้ว่า 
“ประโยคกรรมวาจก” ก็มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือมีการเปลี่ยนล าดับของค า มีการเพิ่มค า และส่วน
ของค า 
        นอกจากนี้ ในหมู่นักภาษาศาสตร์ไวยากรณ์ปริวรรต ยังได้น าเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างลึก 
(Surface structure) และโครงสร้างผิว (Surface structure) ซ่ึงโครงสร้างผิวจะใกล้เคียงกับประโยค
ที่เราเห็นหรือได้ยิน เป็นโครงสร้างซึ่งก าหนดการออกเสียงประโยคนั้นๆ ส่วนโครงสร้างลึก เป็น
โครงสร้างซึ่งอณุมากได้จากโครงสร้างผิว เป็นโครงสร้างซึ่งก าหนดความหมายของประโยคโครงสร้าง
หรือได้มาจากโครงสร้างวลี โครงสร้างผิวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับโครงสร้างลึกหรือก็ได้ ที่ไม่ตรงกับ
โครงสร้างลึกก็เพราะโครงสร้างผิวมักจะเกิดจากโครงสร้างลึกที่ถูกกดปริวรรตตัด เติม หรือย้ายที่แล้ว 
กฎปริวรรตปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งจนกว่าโครงสร้างผิว  
 

1.4.1 การจ าแนกค าและกลุ่มค า 
        นักไวยากรณ์ปริวรรตจ าแนกค าเป็นประเภทต่างๆ คล้ายกับไวยากรณ์ดั้งเดิม คือ 

จ าแนกเป็น ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ ์ค าคุณศัพท์ ค าบุพบท ค าสัญธาน ค าอุทาน  
                 ในด้านกลุ่มค า นักไวยากรณ์ปริวรรตก็กล่าวถึงนามวลี กริยาวลี ฯลฯ เช่นเดียวกับ
ไวยากรณ์แนวเดิม แต่ความคิดเรื่องวลีของนักไวยากรณ์ปริวรรตคล้ายคลึงกับของไวยากรณ์โครงสร้าง 
วลีของนักไวยากรณ์ปริวรรตเป็นค าเพียงค าเดียวก็ได้  แต่จะต้องเป็นค าที่เป็นหน่วยของประโยค นัก
ไวยากรณ์ปริวรรตเชื่อว่า ประโยคประกอบด้วยนามวลีและกริยาวลี ซึ่งก็เหมือนไวยากรณ์แนวเดิมที่
เเบ่งประโยคเป็น 2 ภาคคือ ภาคประธาน และภาคเเสดง ค าที่ขีดเส้นใต้ ต่อไปนี้นักไวยากรณ์ปริวรรต
จะถือว่าเป็นกริยาวลี เห็นได้ว่ากริยาวลีในบางประโยคก็เป็นค ากริยาค าเดียว ในบางประโยคก็เป็น
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ค ากริยากับค าขยาย หรือในบางประโยคก็เป็นค ากริยา ค านามกับค าขยายกริยา ค าขยายนาม ฯลฯ 
ตัวอย่างเช่น 
 

ก) เด็กรอ้งให้ 
ข) เด็กไปโรงเรียน 
ค) เด็กร้องให้ดังๆ 
ง) เด็กไปโรงเรียนสาย 
 
แต่ในเรื่องของการจ าแนกค ากริยาและค าคุณศัพท์นั้น ในหมู่นักภาษาศาสตร์กลุ่มไวยากรณ์

ปริวรรตยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของการมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันของค ากริยาเเละ
ค าคุณศัพท ์โดยนักภาษาศาสตร์เหล่านั้นให้ข้อสังเกต ดังนี้  
 1) ค ากริยาบางชนิดและค าคุณศัพท์บางชนิดต้องการประธานที่เป็นสิ่งมีชีวิต แต่ค ากริยาและ
ค าคุณศัพท์บางชนิดไมจ่ าเป็นต้องเป็นประธานเป็นสิ่งมีชีวิต 
 2) ค ากริยาบางชนิดและค าคุณศัพท์บางชนิดปรากฏในประโยคค าสั่งได้  แต่ค ากริยาและ
ค าคุณศัพท์บางชนิดไม่สามารถปรากฏในประโยคค าสั่งได้ 

3) ค ากริยาบางชนิดและค าคุณศัพท์บางชนิดต้องมีค านามตามหลัง  แต่ค ากริยาและ
ค าคุณศัพท์บางชนิดไม่ต้องมีค านามตามหลัง 

ในเมื่อค ากริยาและค าคุณศัพท์คล้ายกันมากเช่นนี้  นักภาษาศาสตร์เหล่านี้จึงมีความเห็น
ตรงกันว่า ค ากริยาและค าคุณศัพท์น่าจะถือเป็นค าชนิดเดียวกัน แตอ่ย่างไรก็ตาม ชอมสกี (Chomsky, 
1972) มีความเห็นแย้งว่าไม่เฉพาะแต่ค ากริยาและค าคุณศัพท์เท่านั้นที่มีลักษณะคล้ายกันบางประการ 
ค านามก็มีลักษณะคล้ายค าทั้ง 2 ชนิดนี้ด้วย เป็นต้นว่า 

1) ค ากริยาและค าคุณศัพท์บางชนิดใช้ในประโยคค าสั่งได้ เช่น Jump ! Be honest ! 
2) ค ากริยาและค าคุณศัพท์บางชนิดใช้ในประโยคค าสั่งไม่ได้ เช่น * Doubt him ! * Be fat ! 
3) ค านามบางชนิดก็ใช้ในประโยคค าสั่งได้เช่น Be a hero ! 
4) ค านามบางชนิดก็ใช้ในประโยคค าสั่งไม่ได้เช่น * Be a person ! 

 ดังนั้น ชอมสกีก็คิดว่าการที่ค ากริยาและคุณศัพท์มีลักษณะบางอย่างคล้ายกันนั้น  ยังไม่เป็น
เหตุผลเพียงพอที่จะรวมค า 2 ชนิดนี้เข้าด้วยกัน  
 

1.4.2 การวิเคราะห์ประโยค 
                  นักภาษาศาสตร์กลุ่มไวยากรณ์ปริวรรตมีความคิดเห็นตรงกันว่า ประโยคหนึ่งประโยคมี
การพัฒนามาจากประโยคที่เป็นโครงสร้างลึกจนเป็นประโยคโครงสร้างผิว โครงสร้างผิวของประโยคก็
คือประโยคอย่างที่เราเห็นๆ หรือได้ยินกันอยู่ ส่วนโครงสร้างลึกคือความสัมพันธ์ของค าในประโยคซึ่ง
จะไปเกี่ยวข้องกับความหมาย โดยที่โครงสร้างลึกกับโครงสร้างผิวของประโยคอาจไม่ตรงกันก็ได้ ทั้งนี้
เพราะโครงสร้างลึกของประโยคอาจเปลี่ยนแปลงไป มีค าขาดหายไปบ้าง มีค าเพ่ิมเข้าไปบ้าง หรือ
เปลี่ยนล าดับค าไปบ้าง ซึ่งโครงสร้างลึกจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดเมื่อเป็นโครงสร้างผิวอาจ
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ต่างกับโครงสร้างลึกไปมาก ขบวนการที่เปลี่ยนโครงสร้างลึกเป็นโครงสร้างผิว นักไวยากรณ์ปริวรรต
เรียกว่า การปริวรรต 

ส่วนลักษณะการวิเคราะห์ประโยคที่เป็นโครงสร้างลึก คล้ายคลึงกับลักษณะการวิเคราะห์ของ
นักไวยากรณ์โครงสร้าง ซึ่งมีล าดับการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

14.2.1 การหาโครงสร้างลึก 
   นักไวยากรณ์ปริวรรตก็มีการวิเคราะห์ประโยคที่คล้ายคลึงกันกับนัก
ไวยากรณโ์ครงสร้าง กล่าวคือเป็นการวิเคราะห์ประโยคโดยตัดประโยคเป็นส่วนๆ หาส่วนของประโยค
ที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์เช่นนี้เรียกว่า การวิเคราะห์ส่วนประชิด (IC) นักไวยากรณ์
ปริวรรตก็หาส่วนประชิดของประโยคเช่นเดียวกัน เช่น การตัดประโยคเป็นส่วนๆ จากการวิเคราะห์
ประโยคจ านวนมาก ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างลึกของประโยคทั้งหลายมีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

     ประโยค  ประกอบด้วย  นามวลี และ กริยาวลี 
     นามวลี       ประกอบด้วย ค านาม  

หรือค านามกับค าขยายนาม 
     กริยาวลี     ประกอบด้วย ค ากริยา  

หรือค ากริยากับค าขยายกริยา  
หรือค ากริยากับนามวลี  
หรือค ากริยากับนามวลีกับขยายกริยา 

เราอาจท าแผนภูมติ้นไม้ได้ ดังนี้ 
 

                   ประโยค 
 
 
 
นามวลี                        กริยาวลี 
 

 
 
ค านาม     (ค าขยายนาม)      ค ากริยา       (นามวลี)       (ค าขยายกริยา) 
 
 

                             
ค านาม  (ค าขยายนาม) 

 
แผนภูมิที่ 1.3 แสดงโครงสร้างประโยคของไวยากรณ์ปริวรรต 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 41 
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ประโยคส่วนมากจะมีโครงสร้างลึกดังกล่าวคือ ประโยคประกอบด้วยนามวลีและกริยาวลี 
นามวลีอาจเป็นค านามค าเดียวหรือมีค าขยายนามอยู่ด้วย  กริยาวลีอาจเป็นค ากริยาค าเดียวหรือมี
นามวลีตามหลังค ากริยามาด้วย หรือค ากริยาอาจมีค าขยายกริยาอยู่ด้วย ต าเเหน่งของค าขยายกริยา
จะอยู่หลังนามวลีที่ตามหลังค ากริยาอีกทอดหนึ่ง 

 
1.4.2.2 การสร้างกฎโครงสร้างวลี 

   เมื่อสรุปได้ว่าโครงสร้างลึกของประโยคทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้ว  นัก
ไวยากรณ์ปริวรรตก็สร้างกฎขึ้น ซึ่งนักไวยากรณ์โครงสร้างจะสนใจประโยคแต่ละประโยค โดยเน้น
ความต่างกันของประโยค ส่วนนักไวยากรณ์ปริวรรตจะสนใจความเหมือนกันของประโยค โดยจะดูว่า
ประโยคทั้งหลายมีโครงสร้างเหมือนกันอย่างไร  นักไวยากรณ์ปริวรรตถือว่าโครงสร้างประโยคที่
เหมือนกันทั้งหลายเป็นโครงสร้างลึก ซึ่งนักไวยากรณ์ปริวรรตจะพยายามสร้างกฎแสดงโครงสร้างลึกนี้
เพ่ือให้มีความกะทัดรัดและสะดวกแก่การอธิบายภาษา ซึ่งนักไวยากรณ์ปริวรรตเรียกกฎแสดง
โครงสร้างลึกว่า “กฎโครงสร้างของส่วนประกอบ  (Constituent structure rules)”  หรือกฎ
โครงสร้างวลี (Phrase structure rules) 
ลักษณะกฎโครงสร้างวลีมีดังนี้ 
 

ป    นว + กว 
นว    น + (ขน) 
กว    ก + (นว) + (ขก) 

 
                       ป  ย่อจาก  ประโยค 
                       นว  ย่อจาก  นามวลี 
                       กว  ย่อจาก  กริยาวลี 
                       น  ย่อจาก  ค านาม 
                      ขน  ย่อจาก  ค าขยายนาม 
                      ขก  ย่อจาก  ค าขยายกริยา 
 
              หมายความว่า ประกอบด้วย 
          +  ใช้แยกหน่วยที่อยู่ติดต่อกัน 
          ( )  ใช้คล่อมหน่วยที่บางทีปรากฏ บางทก็ีไม่ปรากฏ  
 
กฎโครงสร้างวลีข้างต้นหมายความว่า 

1) ประโยคประกอบด้วยนามวลี และกริยาวลี 
2) นามวลีประกอบด้วยค านาม หรือค านามกับค าขยายนาม 
3) กริยวลีประกอบด้วยค ากริยา หรือค ากริยานามวลี หรือค ากริยากับค าขยายกริยา หรือ

ค ากริยากับนามวลีกับค าขยายกริยา 
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กฎโครงสร้างวลี 3 กฎข้างต้นนี้เป็นกฎที่สามารถสรุปรวมจากกฎย่อยๆ ได้ต่อไปนี้ 
 

1. ป     นว + กว 
2. นว    น 
3. นว    น + ขน 
4. กว    ก 
5. กว    ก + นว 
6. กว    ก + ขก 
7. กว    ก + นว + ขก 

                 
1.4.2.3 การเติมค าจากรายการค า 

   นอกจากนี้โครงสร้างวลี ซึ่งเเสดงโครงสร้างลึกของประโยคทั้งหลายแล้ว ใน
ไวยากรณ์ปริวรรตยังต้องมีรายการค า (lexicon) ที่เจ้าของภาษาจะรู้ความหมายของค าได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงการใช้ค าๆนั้นร่วมกับค าใดๆ ได้หรือไม่ได้ เช่น ในภาษาไทย ค าว่า “หัวเราะ” เป็นค ากริยาใช้
เมื่อประธานเป็นมนุษย์ เช่น 

ก) เขาหัวเราะ     
ข) *ต้นไม้หัวเราะ 
ในสองประโยคตัวอย่างข้างบนนี้ คนไทยจะสามารถทราบได้ทันทีว่า ประโยค ก) เป็นประโยค

ที่ถูกต้องตามความหมาย แต่ประโยค ข) เป็นประโยคที่ไม่ถูกต้องตามความหมาย 
เช่นเดียวกับค าว่า “กิน” เป็นค ากริยา ซึ่งคนไทยจะรู้ว่าหลังค าว่ากินจะต้องมีค านามมา

รองรับค าว่า “กิน” คนไทยจะไม่พูดประโยค *ฉันกิน 
 
1.4.3 การสร้างกฎปริวรรต 

         การปริวรรตจะปรากฏได้ชัดเจนกับประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน เพราะการซับซ้อน
จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าโครงสร้างดังกล่าวมีการพัฒนามาจากโครงสร้างลึก เช่น ประโยคว่า “ตุ๊กตาเด็กๆ 
ชอบ”เมื่อจะต้องวิเคราะห์ประโยคนี้ เราก็พิจารณาว่าประโยคนี้มาจากประโยคว่า เด็กๆ ชอบตุ๊กตา 
แล้วมีการย้ายที่ค าว่า ตุ๊กตา ไปไว้ต้นประโยค โครงสร้างลึกของประโยคนี้ก็คือ เด็กๆ ชอบตุ๊กตา 
ประโยคนี้จะเกิดจากการใช้กฎโครงสร้างวลีดังนี้ 
 
กฎโครงสร้างวลี    

ป    นว + กว 
             นว   น 
             กว    ก + นว 

 
โครงสร้างลึกนี้สามารถเขียนเป็นแผนภูมิต้นไม้ได้ดังนี้ ดังนี้ 
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     ป 
 
 
 
         นว                        กว 
 
 
         น                  ก             นว 
 
 
       เด็กๆ                 ชอบ           น 
 
 
                                          ตุ๊กตา 

 
แผนภูมิที่ 1.4 แสดงโครงสร้างลึกของประโยค “ตุ๊กตาเด็กๆชอบ” แบบ 3 ส่วน 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 43 
 

ต่อจากนั้นเมื่อจะเเสดงการเปลี่ยนแปลงของประโยค “เด็กๆ ชอบตุ๊กตา” ในโครงสร้างลึกมา
เป็นประโยคค าว่า “ตุ๊กตาเด็กๆ ชอบ” ในโครงสร้างผิว ก็ต้องใช้กฎปริวรรต กฎปริวรรต ก็คือกฎที่
แสดงการเปลี่ยนแปลงของประโยค ซ่ึงกฎปริวรรตประกอบไปด้วยกฏใหญ่ได ้3 กฏ ดังนี้ 
 1) กฎปริวรรตชนิดละค า 

2) กฎปริวรรตชนิดย้ายค า 
3) กฎปริวรรตชนิดเพิ่มค า 
ส่วนกฎปริวรรตที่ใช้ในเปลี่ยนแปลงประโยคโครงสร้างลึก “เด็กๆ ชอบตุ๊กตา” ให้เป็นประโยค

โครงสร้างผิวว่า “ตุ๊กตาเด็กๆ ชอบ” คือกฎปริวรรตชนิดย้ายค า 
กฎปริวรรตไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม จะมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนเเสดงโครงสร้างที่จะน ากฎปริวรรตนั้นๆ ไปใช้ได ้เรียกย่อว่า สค 
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนเเสดงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการปริวรรต เรียกย่อว่า สป 
 
ดังนั้น ประโยคว่า “ตุ๊กตาเด็กๆ ชอบ” อาจสร้างกฎปริวรรตเพ่ือแสดงการย้ายกรรมไปไว้ต้น

ประโยคดัง ได้ดังนี้ 
   กฎปริวรรตย้ายกรรม (ไม่บังคับ) 

สค   X  -นว-  -ก-  -นว-  Y 
   1     2      3      4    5     

สป      1           4        2         3       5 
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X และ Y  หมายถึง  ต าแหน่งของหน่วย (หรือค า) ใดๆ ก็ได้ หรืออาจเป็นศูนย์ คือ  
ไม่มีค าใดอยู่ในต าแหน่งนั้นก็ได้ 

หมายถึง  เครื่องหมายที่ใช้แสดงให้ทราบว่า ประโยคที่อยู่ก่อนเครื่องหมาย  
      เป็นประโยคเดิมก่อนการปริวรรต 

เลข 1, 2, 3, 4, 5  คือ หมายเลขแสดงต าแหน่งของหน่วยต่างๆในโครงสร้าง เช่น 
หน่อยกริยา (ก) ในส่วนแสดงโครงสร้างเป็นหมายเลข 3 อยู่ข้างใต้ 
แต่ในส่วนเเสดงการเปลี่ยนแปลงต าเเหน่งของหมายเลข 3  
กลายเป็นต าแหน่งที ่2 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของหมายเลขนี้  
เเสดงให้เห็นว่า กฎปริวรรตย้ายกรรม จะท าให้หน่วยกริยาซึ่งอยู่ใน 
ต าแหน่งที ่3 เลื่อน ไปอยู่ต าแหน่งที่ 2 ในโครงสร้าง 
 

เมื่อพิจารณาโครงสร้างลึกของประโยค “เด็กๆ ชอบตุ๊กตา” เพ่ือศึกษาว่าจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ กฎปริวรรตย้ายกรรม ได้หรือไม่ นั้น เราจะต้องตัดโครงสร้างลึกดังกล่าวเป็น
ส่วนๆ 

 
                       ป 
 
 
         นว                        นว 
 

 
 

X               น                  ก             นว  Y 
 
 
       เด็กๆ                 ชอบ           น 
 
 
                                          ตุ๊กตา 

 1  2   3  4  5 
 

 
แผนภูมิที่ 1.5 แสดงโครงสร้างลึกของประโยค “ตุ๊กตาเด็กๆชอบ” แบบ 5 ส่วน 

ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 43 
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เมื่อตัดโครงสร้างลึกของประโยค “เด็กๆ ชอบตุ๊กตา” แล้วปรากฎว่าแยกได้เป็น 5 ส่วน ซึ่งมี
ลักษณะตรงกับ สด หรือส่วนเเสดงโครงสร้างของกฎปริวรรตย้ายกรรม เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ใช้กฎ
ปริวรรตย้ายกรรมกับโครงสร้างลึกดังกล่าวได้ ท าให้โครงสร้างลึกนั้นเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
 
X     เด็กๆ     ชอบ     ตุ๊กตา     Y    ×     ตุ๊กตา     เด็กๆ     ชอบ     Y 
1       2          3         4        5                     1        4         2          3       5 

 
สรุปก็คือเมื่อใช้กฎปริวรรตย้ายกรรมแล้วประโยคโครงสร้างลึก “เด็กๆ ชอบตุ๊กตา” ก็จะ

กลายเป็นประโยคโครงสร้างผิว “ตุ๊กตาเด็กๆ ชอบ” 
 
1.5 ไวยากรณ์การก 
 

นักภาษาศาสตร์ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของแนวคิดไวยากรณ์การก คือ ชาร์ลส์ เจ       
ฟิลมอร์ (Charles J. Fillmore) ที่ได้เสนอบทความชื่อ "The Case for Case" ในบทความนี้ฟิลมอร์ได้
วางรูปแบบแนวคิดและลักษณะของไวยากรณ์การกให้ชัดเจนในปี1968 

ฟิลมอร์ (1968) ให้ข้อสังเกตว่า ความสัมพันธ์แบบประธานและกรรมนั้นไม่น่าจะอยู่ใน
โครงสร้างลึก ซึ่งไวยากรณ์ปริวรรตถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับองค์ประกอบของความหมาย 
(semantic component) โดยเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับองค์ประกอบทางความหมายในการ
ตีความหมายของประโยค ฟิลมอร์ไม่คิดว่าเรื่องประธานและกรรมเป็นเรื่องความหมายในลักษณะ
เดียวกับความหมายอ่ืนๆ ในโครงสร้างลึก แต่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ในขั้นที่ค่อนไปทางโครงสร้างผิว 
ฟิลมอร์ยังชี้ให้เห็นว่ามีความส าคัญอีกชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตีความหมายของประโยคและ
ความสัมพันธ์นั้นมิใช่ความสัมพันธ์แบบประธานหรือกรรม ดังจะเห็นได้จากประโยคต่อไปนี้ 

 

1. The door will open. 
2. The janitor will open the door. 
 

 ฟิลมอร์ชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในแง่ความหมายระหว่ าง the door กับ open เป็น
ความสัมพันธ์ยังคงที่ในประโยคทั้งสอง  แตใ่นประโยคที่ 1 the door จะท าหน้าที่เป็นประธานและใน
ประโยคที่ 2 the door จะท าหน้าที่เป็นกรรม ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ฟิลมอร์เสนอให้เรียกว่า การก 
(Case) ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกรรมนั้น ฟิลมอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องอธิบายได้จาก 
การก  

ค ากริยา “open” มีความสัมพันธ์กับค านามแบบที่เรียกว่า การก ได้ถึง 3 แบบ คือ 1) แบบที่
เรียกว่ากระท า (Agentive) 2) แบบผู้ทรง- รับ (Objective) และ 3) แบบเครื่องมือ (Instrument) ใน
จ านวนการกทั้ง 3 การกนี้ การกที่จะต้องเกิดเสมอคือ การกผู้ทรง -รับ ส่วนการกผู้กระท าและการก
เครื่องมือนั้นไม่ต้องเกิดทุกครั้งก็ได้  
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ถ้าประโยคนั้นมีแต่การกผู้ทรง-รับ ให้พิจารณาได้เลยว่า การกผู้ทรง-รับ นั้นจะต้องท าหน้าที่
ประธานของประโยค ดังในประโยค The door will open. ซึ่งในประโยคนี้มีค าว่า The door เป็น
การกผู้ทรง-รับ ตัวเดียว ดังนั้น ค าว่า The door จึงท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 

ถ้าประโยคนั้นมีทั้งการกผู้ทรง-รับ และผู้กระท า ให้พิจารณาได้เลยว่า การกผู้กระท า นั้นๆ จะ
ท าหน้าที่ประธานของประโยค ดังในประโยค The janitor will open the door. ซึ่งในประโยคนี้
นอกจากจะมีค าว่า the door เป็นการกผู้ทรง-รับ แล้ว ยังมีค าว่า the janitor เป็นการกผู้กระท าด้วย 
ดังนั้น ในประโยคนี้ค าว่า the janitor จึงท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 

ค าว่า “การก” ไม่ได้หมายถึงเฉพาะ หน้าที่ของค านามเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความส าพันธ์
ทาง อรรถวายกส าพันธ์ (Semantic-syntactic relation) ระหว่างค านามกับค ากริยาในประโยคด้วย 
โปรดศึกษาประโยคข้างล่างต่อไปนี้ 

ก) ปราณีเขียนหนังสือเล่มนี้ 
ข) หนังสือเล่มนี้เขียนโดยปราณี  

 
ในประโยค “ปราณีเขียนหนังสือเล่มนี้” ซึ่งประกอบด้วยค านาม 2 ค า คือ “ปราณี” และ 

“หนังสือ” ซึ่งค าว่า “ปราณี” มีความสัมพันธ์กับค ากริยา “เขียน” ในฐานะที่เป็นผู้กระท าอาการอย่าง
หนึ่งที่เราเรียกว่า “เขียน” ส่วนค าว่า “หนังสือ” ก็มีความสัมพันธ์กับค ากริยา “เขียน” ในฐานะที่เป็น
ผลของการกระท าดังกล่าว ดังนั้นค าว่า “ปราณี” ไม่ว่าจะปรากฏในประโยคในฐานะประธานของ
ค ากริยา ดังในประโยค “ปราณีเขียนหนังสือเล่มนี้” หรือเกิดตามหลังค าว่า “โดย” ดังในประโยค 
“หนังสือเล่มนี้เขียนโดยปราณี” ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง “ปราณี” กับ “เขียน” ในฐานะผู้กระท า
การอย่างหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่า “เขียน” ก็ยังคงอยู่อย่างเดิม เช่นเดียวกับค าว่า “หนังสือ” ซึ่งท าหน้าที่
เป็นกรรมในประโยค ก) และท าหน้าที่เป็นประธานในประโยคหลังก็คงความสัมพันธ์กับกริยาในฐานะ
ผลของการกระท าที่เรียกว่า “เขียน” ความสัมพันธ์ที่คงที่ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ
ดังกล่าวนี้เอง เรียกว่า การก  

ฟิลมอร์เสนอว่าการก หรือ  – สัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์ – วากยสัมพันธ์ ระหว่างค านามกับ
ค ากริยานั้นเป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในโครงสร้างลึกและความเป็นความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในทุกภาษาทั่ว
โลก ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าไม่เฉพาะภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค า เช่น ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่มี
ความสัมพันธ์แบบการก ในภาษาซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค า เช่น ภาษาเวียดนามก็มีความสัมพันธ์
แบบการกก็มีอยู่ 

 
1.5.1 โครงสร้างลึกของไวยากรณ์การก 

         ฟิลมอร์ได้เสนอไวยากรณ์การกไว้หลายฉบับซึ่งแต่ละฉบับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ต่างๆ โครงสร้างลึกเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  เช่น
โครงสร้างลึกของไวยากรณ์การกปี 1966, 1968 และ 1970 ตามล าดับ  

        แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หลายครั้ง แต่กฎโครงสร้างวลีก็
สามารถท าให้เราทราบลักษณะโครงสร้างลึกของไวยากรณ์การก ดังต่อไปนี้   
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1) ประโยค (S) ประกอบด้วย หน่วยก าหนดหน้ากริยา (Mod หรือ Modality) หน่วยช่วย
กริยา (Aux หรือ Auxiliary) และหน่วยความหลัก (Prop หรือ proposition) ส าหรับหน่วยขยายหน้า
กริยา (Mod) นั้น ฟิลมอร์ไม่ได้ขยายต่อไปด้วยกฎ แต่ได้อธิบายว่าหน่วยก าหนดหน้ากริยารวมนั้น
แสดงการถาม การปฏิเสธ  และบอกเวลา เป็นต้น 

 
2) หน่วยความหลัก (Prop) ประกอบด้วยหน่วยกริยาซึ่งเป็นหน่วยบังคับ และหน่วยการก

ต่างๆ เช่น การกผู้กระท า (Ag) การกผู้ทรง-รับ (Obj) 
3) การกต่างๆ ประกอบด้วยนามวลี (NP หรือ นว) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยหลัก P และ N ซึ่ง

ต้องปรากฏเสมอ โดยมีหน่วยขยายที่เกิดหรือไม่เกิดก็ได้ คือ Det และ S  
 
กฎโครงสร้างวลีดังกล่าวข้างต้น ท าให้ได้โครงสร้างลึกซึ่งแสดงด้วยแผนภูมิต้นไมต้่อไปนี้ 

 
  ป (S) 
 
 
กก (Mod) ชก (Aux)  คล (Prop) 
 
 
 ก (V)  ทร (Obj)  กท (Ag) 
 
 
  บ (P)  น (N)  บ (P)  น (N) 
 
 

 เขียน      หนังสือเล่มนั้น           ปราณี 
 

  ∅     ∅ 

 
แผนภูมิที่ 1.6 แสดงโครงสร้างลึกของกฏโครงสร้างวลีของไวยากรณ์การก ปี 1966 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 51 
 

ป ย่อมาจาก   ประโยค 
กก   ย่อมาจาก หน่วยก าหนดหน้ากริยา 
ชก   ย่อมาจาก หน่วยช่วยกริยา 
คร   ย่อมาจาก หน่วยความหลัก 
ก     ย่อมาจาก   กริยา 
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ทร   ย่อมาจาก การกผู้ทรง-รับ 

กท   ย่อมาจาก การกผู้กระท า 
   บ    ย่อมาจาก  บุพบท 

   น   ย่อมาจาก      นาม/นามวลี 
 
 

 ต่อมาในปี 1968 และในปี 1970 ฟิลมอร์ก็ได้เปลี่ยนแปลงกฏโครงสร้างวลีเป็นโครงสร้างใหม่
ดังนี้ 
 
    ป (S) 
 
 
 ก (V)          ทร (Obj)             กท (Ag) 
     
 

 เขียน       นว (NP)   นว (NP)        
 
 
          หนังสือเล่มนั้น  ปราณี 
    

แผนภูมิที่ 1.7 แสดงโครงสร้างลึกของกฏโครงสร้างวลีของไวยากรณ์การก ปี 1970 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 52 
 

1.5.2 การกในโครงสร้างลึก และการกในโครงสร้างผิว 
        การกในโครงสร้างลึก หมายถึงความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ระหว่าง

ค านามกับกริยา การกในโครงสร้างลึกในภาษาท่ัวๆ ไปไม่สามารถระบุได้ว่ามีก่ีการก ฟิลมอร์เองก็เสนอ
การกใหม่ๆ แล้วตัดการกเดิมทิ้งไปก็มี โดยให้เหตุผลในการเพิ่มหรือการตัดการกทิ้งไปว่า การกที่ตั้งขึ้น
นี้ควรจะต้องสามารถชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติของค ากริยาได้อย่างแจ่มชัด โดยจัดกริยาเป็นประเภทย่อยๆ
ได้ในต ารานี้จะน าเสนอการกของฟิลมอร์ ในปี 1970 คือ  
1) Agentive (A)  ผู้กระท า  ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยา  

ในลักษณะผู้ท าให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือ 
ไม่มีชีวิติก็ได้ 

2) Objective (O)  ผู้ทรง-รับ  ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 
ผู้ทรงสภาพที่แสดงโดยค ากริยา หรือผู้ที่รับสภาพ หรือผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบจากการกระท าท่ีบ่งบอกโดยค ากริยา 
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3) Experiencer (E)  ผู้มีประสบการณ ์ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 
ผู้มีความรู้สึกท้ังทางกายภาพและทางจิตใจ มีอารมณ์  
สามารถเรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆ ทีร่ะบดุ้วยค ากริยา 

4) Goal (G)   จุดหมาย  ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยา  
ในลักษณะ จุดสิ้นสุดของการกระท าท่ีระบดุ้วยค ากริยา 

5) Source (S)  จุดเริ่มต้น  ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 
บอกจุดตั้งต้นการกระท าซึ่งระบดุ้วยค ากริยา 

6) Locative (L)   สถานที่   ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 

บอกบริเวณท่ีเกิดเหตุการณ์หรือการกระท าซึ่งบ่งบอกด้วย 

ค ากริยา 
7) Instrumental (I)  เครื่องมือ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 

ทีบ่่งบอกเครื่องมือหรือเป็นเรื่องที่ท าให้เกิดเหตุการณ์หรือ 

สภาพที่บ่งด้วยค ากริยา 
8) Time (T)  เวลา   ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 

บ่งบอกเวลาเหตุการณ์หรือสภาพที่แสดงด้วยค ากริยา 

9) Commutative (C) ผู้ร่วมกระท า ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 
การกระท าอาการ หรือท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีบ่งบอกด้วย 
ค ากริยา ร่วมกันกับผู้อื่น 

10) Beneficiaries (B)  ผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค ากริยาในลักษณะ 

ผู้ได้รับผลแห่งการกระท าซึ่งบ่งด้วยค ากริยา 
 

รายการการกพร้อมด้วยค าจ ากัดความของการกนี้ น่าจะเป็นเครื่องช่วยในการก าหนดการกใน
ภาษาต่างๆ ทั่งโลก แต่ปรากฏว่าค าจ ากัดความของการก เนื่องจากเป็นค าจ ากัดความโดยใช้ถ้อยค าจึง
ท าให้เกิดปัญหาในการตีความ เพราะผู้พูดภาษาต่างกันย่อมมีความเห็นต่างกัน 

ในการแปลงรูปโครงสร้างลึกมาสู่โครงสร้างผิวนั้นจะต้องใช้กฎปริวรรตชุดที่ฟิลมอร์เสมอไว้ใน
ปี 1970 เรียกว่ากฎการเข้าสู่โครงสร้างผิวของการก (Case Realization Rules) ในที่นี้จะเลือกกล่าว
เพียงบางกฎเป็นตัวอย่าง คือ กฎบ่งกรรตุการก (No minative Marking Rule) และกฎบ่งกรรมการก 
(Accusative Marking Rule) ระหว่าง 2 กฎที่ยกมานี้กฎบ่งกรรการกจะต้องใช้ก่อน เพราะกฎนี้จะบ่ง
ว่ามีการกในโครงสร้างลึกใดบ้างที่จะเป็นกรรมการกได้ การกในโครงสร้างลึกท่ีได้รับการก าหนดให้เป็น
กรรมการก ก็จะได้รับการติด Acc หรือ กรรม จากนั้นก็ใช้กฎบ่งกรรตุการกซึ่งจะก าหนดการกใน
โครงสร้างผิวในฐานะประธาน โดยการติด Nom หรือกรรตุ เข้าท่ีการกนั้น 

เช่น  
โครงสร้างลึกของประโยค “ปราณีเปิดประต”ู 
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    ป (S) 
 
 
 ก (V)          กท (A)             ทร (O) 
          
 

 เปิด          ปราณี     ประตู             
 

แผนภูมิที่ 1.8 แสดงโครงสร้างลึกก่อนกฏบ่งกรรมการก 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 54 
 
ภายหลังจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลึกตามกฏการบ่งกรรมการก จะได้โครงสร้างดังนี้ 
 
    ป (S) 
 
 
 ก (V)          กท (A)             กรรม  
          
 

 เปิด          ปราณี     ประตู         
 

แผนภูมิที่ 1.9 แสดงโครงสร้างลึกหลังกฏบ่งกรรมการก 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 54 
 
หลังจากนั้น ก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลึกตามกฏการบ่งกรรตุการก จะได้โครงสร้างดังนี้ 
 
    ป (S) 
 
 
 ก (V)          กรรตุ             กรรม  
          
 

 เปิด          ปราณี     ประตู         
 

แผนภูมิที่ 1.10 แสดงโครงสร้างลึกหลังกฏบ่งกรรตุการก 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 54 
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หลังจากนั้น ก็มีการย้ายกรรตุมาอยู่ในต าแหน่งประธานของประโยค ดังโครงสร้างดังนี้ 
 
    ป (S) 
 
 
 กรรตุ                           ป  
          
 

 ปราณี    เปิด    ประตู             
 

แผนภูมิที่ 1.11 แสดงการย้ายกรรตุมาอยู่ในต าแหน่งประธานของประโยค 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 : 54 
 

เมื่อมีการก าหนดการกในโครงสร้างผิวเรียบร้อยแล้ว การกในโครงสร้างผิวเหล่านี้ก็จะต้องไป
เกิดในต าแหน่งที่ถูกต้องในประโยคโครงสร้างผิวกล่าวคือ กรรตุการกก็จะผ่านกฎจากต าแหน่งประธาน
(Subject Formation Rules) ซึ่งเป็นกฎปริวรรตที่จะย้ายมันไปอยู่ต้นประโยค ส่วนการกในโครงสร้าง
ผิวอ่ืนๆ เช่น เครื่องมือ สถานที่ จุดเริ่มต้น  เป็นต้น ก็จะมีกฎซึ่งเลือกค าบุพบท Preposition 
Selection Rule ที่ถูกต้องติดเข้าข้างหน้าการกนั้นท าให้เกิดเป็นบุพบทวลี เช่น การกเครื่องมือ ก็มีค า
บุพบทด้วย เช่น ด้วยช้อน การกสถานที่ก็อาจมีบุพบท ใน บน ใต้ ฯลฯ เช่น ในห้อง บนหิ้ง การก
จุดเริ่มต้นก็อาจมีบุพบท จาก เช่น จากเชียงใหม่ เป็นต้น 

สรุปได้ว่าในการพูดถึงการกนั้น จะต้องค านึงถึงการกในโครงร้าง 2 ระดับคือ ระดับโครงสร้าง
ลึก และโครงสร้างผิว การกท้ัง 2 ระดับนี้แม้จะมีความสัมพันธ์กันก็มิใช่สิ่งเดียวกัน 

 
1.5.3 กรอบการก 
        กริยาของไวยากรณ์การกสามารถจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามปริบทการก กล่าวคือ 

ถ้ากริยามีการกเหมือนกันกริยานั้นก็ควรเป็นกริยาประเภทเดียวกัน อาทิเช่นค ากริยา “ผอม” และ 
“แพง” เป็นกริยาที่ต้องเกิดการก ผู้ทรง-รับ เช่นในประโยค “ผู้หญิงคนนั้นผอม” และประโยค 
“นาฬิกาเรือนนั้นแพง” ทั้งสองประโยคนี้มีกลุ่มค านาม “ผู้หญิงคนนั้น”และ “นาฬิกาเรือนนั้น” ต่างก็
เป็นผู้ทรงสภาพ “ผอม และ แพง” ตามล าดับ ซ่ึงเราอาจเขียนปริบทการกของกริยาทั้งสองในลักษณะ 
ดังนี้ 
 

+ [______________ทร]  
 
ช่องว่างหน้าอักษรย่อ ทร จะบอกต าแหน่งที่เกิดของกริยา และกริยาที่จะเกิดในช่องนี้ได้

ต้องการการกผู้ทรง-รับ ในไวยากรณ์การกเราเรียนปริบทการกของกริยาเช่นนี้ว่า กรอบการก และถือ
ว่ากริยาที่มีกรอบการกเหมือนกันเป็นกริยาประเภทเดียวกัน 
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กรอบการกที่ใช้กับค ากริยาสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 1) การกวงนอก หมายถึง 
การกที่จะเกิดกับกรอบการกใดๆ ก็ได้เพราะไม่มีบทบาทในการแบ่งประเภทของค ากริยา เช่น การก
เวลา การกสถานที่ และ 2) การกวงใน หมายถึง การรกท่ีมีบทบาทในการก าหนดประเภทของค ากริยา
เพราะกริยาต่างประเภทจะเกิดกับการกต่างชนิดกัน เช่น ค ากริยา ผอม เกิดกับการกผู้ทรง-รับ และ
ค ากริยา วิ่ง เกิดกับผู้กระท า กล่าวคือค ากริยา ผอม มีกรอบการก + [_____________ทร]  แต่
ค ากริยาวิ่งมีกรอบการก   + [_____________กท] ดังนั้นค ากริยาผอมและวิ่งจึงเป็นกริยาคนละ
ประเภท และการกผู้ทรง-รับ และการกผู้กระท าจึงจัดเป็นการกวงในเพราะเป็นการกที่ใช้จ าแนก
ประเภทของค ากริยา 
 

1.5.4 การแบ่งหมวดค ากริยา 
        จากตัวอย่างกรอบการกของค าว่า “ผอม” และค าว่า “วิ่ง” จะเห็นได้ว่าการแบ่ง

ค ากริยาตามกรอบการกนั้นจะมีผลกับการแบ่งค ากริยา เช่น ถ้าเราจัดประเภทของค ากริยาเป็น 
อกรรมกริยาและสกรรมกริยาแล้ว ค าว่า “ผอม” และค าว่า “วิ่ง” ก็จะอยู่ในหมวดค ากริยาเหมือนกัน
เพราะเกิดโดยไม่จ าเป็นต้องมีค านามมาข้างหลังเพ่ือให้ใจความบริบูรณ์ แต่นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษา
ไวยากรณ์การกกริยาจะระบุว่าค ากริยาทั้ง 2 ค านี้ก็เป็นกริยาคนละประเภทกัน 

 
นอกจากกรอบการกจะสามารถบ่งการกได้ว่า การกใดเกิดกับกริยาแล้ว กรอบการกยังบอก

ด้วยว่าการกใดที่จ าเป็นจะต้องเกิดกับกริยา และการกใดไม่จ าเป็นต้องเกิดกับกริยา โดยใช้กรอบการก
ตัวอย่าง ดังต่อนี้ 

 
1) กรอบการก + [__________ทร]   เช่น  ประตเูปิด 
2) กรอบการก + [__________ (กท) ทร] เช่น  เขาเปิดประต ู
3) กรอบการก + [__________ (คม) ทร] เช่น  กุญแจดอกนี้เปิดประตูนั่นได้ค่ะ 
4) กรอบการก + [__________ (กท) (คม) ทร]  เช่น เขาเปิดประตูหน้าบ้านด้วยกุญแจดอกนี้ 

 
จากกรอบการกทั้ง 4 แบบ ข้างบนนี้ท าให้ทราบว่า ค ากริยา “เปิด” ในไวยากรณ์การก มี

กรอบการกเป็น + [__________ (กท) (คม) ทร] ซึ่งหมายความว่า  กริยา เปิดจะต้องเกิดกับผู้ทรง-รับ
(ทร)เสมอ แต่การกผู้กระท า (กท) หรือเครื่องมือ (คม) อาจเกิดร่วมกับผู้ทรง-รับพร้อมกันหรืออาจจะ
ต่างคนต่างเกิดกับผู้ทรง-รับเดี่ยวๆ ก็ได้  
 

1.5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค 
        ไวยากรณ์การกอธิบายความสัมพันธ์ของประโยคต่างๆ ด้วยการพูดถึงโครงสร้างลึกและ

โครงสร้างผิวเช่นเดียวกับไวยากรณ์ปริวรรตอ่ืนๆ ดังเช่นในการอธิบายความสัมพันธ์ของประโยค 4 
ประโยค ต่อไปนี้คือ  

1) ประตูหน้าบ้านเปิด 
2) ปราณีเปิดประตูหน้าบ้าน 
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3) กุญแจดอกนี้เปิดประตูหน้าบ้านได้ค่ะ 
4) ปราณีเปิดประตูหน้าบ้านด้วยกุญแจดอกนี้เสมอ 

 
นักไวยากรณ์การกจะพิจารณาว่าประโยคทั้ง 4 มี ค ากริยา “เปิด” และร่วมกับค ากริยา 

“เปิด” ก็มีกรอบการกซึ่งอยู่ในโครงสร้างลึกคือ +[ _______ (กค) (คม) ทร] ซึ่งหมายถึงว่ากริยาตัวนี้มี
การกในโครงสร้างลึกที่ต้องเกิดทุกครั้งเพียงตัวเดียว คือ ผู้ทรง-รับ (ทร) ส่วนการกในโครงสร้างลึกอีก 
2 การกนั้นอาจเกิดร่วมกับผู้ทรง-รับ หรือต่างคนต่างเกิดกับผู้ทรง- รับ ก็ได้ หรืออาจจะไม่เกิดเลยทั้ง
สองการก ลักษณะการเกิดการกแบบต่างกันนี้ท าให้ไวยากรณ์การกอธิบายได้ว่า ประโยคทั้ง 4 มี
ความสัมพันธ์กันเพราะมาจากกรอบการกเดียวกันในโครงสร้างลึก แต่มาต่างกันเพราะเลือกการก
ต่างกัน ดังนี้ 
1) ประตูหน้าเปิด (ไม่เลือกการกอ่ืน) 
2) สมศักดิ์เปิดประตูหน้าบ้าน (เลือกการก กท ให้ร่วมกับ ทร) 
3) กุญแจดอกนี้เปิดประตูหน้าบ้านได้ค่ะ (เลือกการก คม ให้เกิดร่วมกับ ทร) 
4) สมศักดิ์เปิดประตูหน้าบ้านด้วยกุญแจดอกนี้เสมอ (เลือกท้ังการก กท และ คม ให้เกิดร่วมกับ ทร) 
 

ในบางกรณีไม่เพียงแต่จะเลือกการกในโครงสร้างลึกต่างกัน แต่การเลือกการกให้มาเป็น
ประธานของประโยคต่างกันก็ท าให้ประโยคต่างกันได้ เช่น ในประโยค 
 
ทมยันตีแต่งนิยายเรื่องคู่กรรม 
หรือ 
นิยายเรื่องคู่กรรมแต่งโดยทมยันตี 
 

ค าว่า “แต่ง” มีกรอบการก +[_________ (กท) ทร (คม)] และทั้งสองประโยคข้างต้นเลือก 
กท มาเกิดร่วมกับ ทร แต่ที่ประโยคที่ 1 เลือก กท มาเป็นประธาน ส่วนประประโยคที่ 2 เลือก ทร ให้
มาเป็นประธาน ซึ่งท าให้ต้องใช้กฎปริวรรตมากข้ึนเพื่อให้ได้รูปประโยคที่ต่างออกไป 

อาจสรุปได้ว่า ไวยากรณ์การกเป็นไวยากรณ์ที่เกียวข้องกับค านามและค ากริยาอย่างมาก อาจ
เป็นไวยากรณ์ที่ช่วยให้มีการแบ่งประเภทของค ากริยาได้ละเอียดและอธิบายลักษณะประโยคท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับค ากริยาได้น่าสนใจ  
 
1.6 สรุป 
 

ไวยากรณ์ หมายถึง กฏเกณฑ์ศึกษาหรือการใช้ภาษาและความหมายในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง
การศึกษาไวยากรณ์ในภาษามี 2 ระดับ คือไวยากรณ์ระดับค าและไวยากรณ์ระดับกลุ่มค า ทฤษฎีที่
นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาเวียดนามที่ส าคัญๆ 
คือ 1) ไวยากรณ์ดั้งเดิม ที่เน้นการแบ่งชนิดของค าออกเป็นชนิดต่างๆ 8 ชนิด และรูปแบบประโยคมี 3 
รูปแบบ ได้แก่ เอกรรถประโยค อเนกรรถประโยค และสังกรประโยค 2) ไวยากรณ์โครงสร้าง ได้แบ่ง
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ชนิดโดยใช้กรอบประโยค (sentence frame) และมีการเน้นการวิเคราะห์กลุ่มค า ส่วนการวิเคราะห์
ระดับประโยคไวยากรณ์โครงสร้างเน้นการวิเคราะห์ส่วนประชิด และแบ่งประโยคออกเป็น ประโยค
สามัญ (Simple sentence) ประโยคผสม (Compound sentence) และประโยคซับซ้อน (Complex 
sentence) 3) ไวยากรณ์ปริวรรต เป็นไวยากรณ์ที่เน้นกฎโครงสร้างวลี กฏโครงสร้างค า และกฎ
ปริวรรต การก เพ่ือวิเคราะห์หาโครงสร้างลึกและโครงสร้างผิวและ 4) ไวยากรณ์การก เป็นไวยากรณ์
ที่ศึกษาต่อยอดจากไวยากรณ์โครงสร้างและไวยากรณ์ปริวรรต ที่ท าให้เกิดความชัดเจนในการ
วิเคราะห์หาการท าหน้าที่ของค าชนิดต่างๆ ในประโยค เพราะค าชนิดเดียวกันอาจจะท าหน้าที่ต่างกัน
ในประโยค โดยยังคงให้ความส าคัญกับโครงสร้างลึกและโครงสร้างผิวของประโยคเช่นเดียวกันกับ
ไวยากรณ์ปริวรรต  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ค าว่า “ไวยากรณ์” คืออะไร 

2. ไวยากรณ์ศึกษาเกี่ยวกับอะไร 
3. การศึกษาไวยากรณ์มีกี่ระดับ อะไรบ้าง 
4. ค าว่า “la langue” และค าว่า ค าว่า “la langue” คืออะไร 
5. ความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่ และ ความสัมพันธ์แบบเรียบเรียง ต่างกันอย่างไร 
6. หน่วยสร้างแบบเข้าศูนย์ และ หน่วยสร้างแบบไร้ศูนย์ คืออะไร 
7. โครงสร้างลึก และ โครงสร้างผิว คืออะไร 
8. จุดเด่นของไวยากรณ์ด้ังเดิม คืออะไร 
9. จุดเด่นของไวยากรณ์โครงสร้าง คืออะไร 
10. จุดเด่นของไวยากรณ์ปริวรรต คืออะไร 
11. จุดเด่นของไวยากรณ์การก คืออะไร 
12. ความเหมือนกันของไวยากรณ์แนวเดิม ไวยากรณ์โครงสร้าง คืออะไร 
13. ความเหมือนกันของไวยากรณ์แนวเดิม ไวยากรณ์ปริวรรต คืออะไร 
14. จงเขียนแผนภูมิต้นไม้ของประโยคต่อไปนี้ 

14.1 แม่ไปตลาด 
14.2 น้องร้องเพลง 
14.3 พ่ีชายฉันกินข้าวเยอะ 

15. จงเขียนกรอบการกของค านามและค ากริยาที่เป็นประธานและกริยาของประโยคต่อไปนี้ 
15.1 แม่ตีแดง 
15.2 แดงร้องไห้ 
15.3 แม่ตีแดงด้วยไม้เรียว 
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บทที่ 2  
 
 

ทฤษฎีไวยากรณก์ับการวเิคราะห์ภาษาเวียดนาม 

Lý thuyết ngữ pháp với việc phân tích tiếng Việt 
 
 
 

 ดังที่ทราบกันแล้วว่าภาษาเวียดนามเป็นภาษาค าโดดและเป็นภาษาที่ไม่เปลี่ยนรูปค าเพ่ือ
เปลี่ยนความหมายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทางไวยากรณ์ ภาษาเวียดนามจึงมีลักษณะทางไวยากรณ์ท่ี
เฉพาะตัว จึงไม่สามารถน าทฤษฎีไวยากรณ์ต่างๆ ศึกษาหรือบรรยายโครงสร้างไวยากรณ์ภาษา
เวียดนามได้อย่างเหมาะสม มีนักภาษาศาสตร์หลายท่านทั้งที่เป็นชาวต่างประเทศและเป็นชาว
เวียดนามเองพยายามที่จะน าทฤษฎีไวยากรณ์ตะวันตกต่างๆ มาศึกษาภาษาเวียดนาม แต่ก็เป็นการ
ยากที่จะหาทฤษฎีไวยากรณ์ที่เหมาะสมเพ่ือจะน ามาศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามได้ เพราะทฤษฎี
ไวยากรณ์แนวนี้อาจจะเหมาะในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเรื่องนี้ แต่อาจจะไม่เหมาะที่จะ
น าไปศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเรื่องนั้นก็ได้ จึงท าให้ประเด็นทางไวยากรณ์ของภาษาเวียดนาม
บางประเด็นยังไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปร่วมกันได้ ด้วยเหตุนี้นักภาษาศาสตร์ชาวเวียดนามจึงได้
ท าการศึกษาภาษาเวียดนามโดยการน าทฤษฎีไวยากรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ เพ่ือตอบ
ข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ แบบที่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามหลายๆ ท่านพอที่จะยอมรับค าตอบ
นั้นๆ ได้ในวงกว้าง และจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในประเด็นนั้นๆ อีกเพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมต่อไป 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงต้องศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามโดยการอิงแนวคิด
ของนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามที่แตกต่างกัน แล้วแต่ว่าแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ภาษา
เวียดนามท่านใดที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในแวดวงนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามมากที่สุด เพ่ือ
น ามาอธิบายไวยากรณ์ภาษาเวียดนามให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุดส าหรับผู้เรียนชาวไทย ซึ่งในบาง
ประเด็นผู้สอนอาจต้องท าการเปรียบเทียบกับไวยากรณ์ภาษาเวียดนามกับไวยากรณ์ภาษาไทยด้วย
หากการเปรียบเทียบนั้นจะท าให้ผู้เรียนชาวไทยเข้าใจไวยากรณ์ภาษาเวียดนามได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ในบทนี้ ผู้สอนจะแนะน าเกี่ยวกับลักษณะทางไวยากรณ์ภาษาเวียดนามอันจะเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการที่จะศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
 
2.1 ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม 
 
 ในภาษาเวียดนาม ค าว่าไวยากรณ์จะปรากฏก็ต่อเมื่อได้น าค าตั้งแต่สองค าขึ้นไปมารวมเข้า
ด้วยกันให้กลายเป็นกลุ่มค า การรวมกันของค าในลักษณะนี้จะต้องมีความเกี่ยวพันธ์หรือมี
ความสัมพันธ์กันจึงจะสามารถน าค าเหล่านั้นมารวมกันได้ ความเกี่ยวพันธ์ในที่นี้คือความเกี่ยวพันธ์ทาง
ไวยากรณ์ (Nguyễn Văn Hiệp, 2009: 92) ซึ่งความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ในภาษาเวียดนามแบ่ง
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ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียม ความเกี่ยวพันธ์ทาง
ไวยากรณป์ระเภทหลัก-รอง และความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทภาคประธาน-ภาคแสดง  
 
 2.1.1 ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียม (quan hệ đẳng lập) หรือ 
(quan hệ bình đằng)   
         ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์แบบเท่าเทียม มีชื่อเป็นภาษาเวียดนามว่า quan hệ 
đẳng lập หรือนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  quan hệ bình đằng ซึ่ง
หมายถึง ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ที่ค าสองค าที่น ามารวมกันนั้นมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งค าทั้งสอง
ค าท่ีมารวมกันนั้นจะมีหน้าที่คือเป็นส่วนหนึ่งไวยากรณ์ระดับที่สูงขึ้น  

         ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียม แบ่งออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 
 
  2.1.1.1 แบบเรียงล าดับ (quan hệ liệt kê)   
            ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียมแบบเรียงล าดับ มีชื่อเป็น
ภาษาเวียดนามว่า quan hệ liệt kê หมายถึง การน าค าท่ีมีลักษณะทางไวยากรณ์ท่ีเหมือนกันทั้งสอง
ค ามารวมกันด้วยค าเชื่อมบอกความเท่าเทียม ได้แก่ค าเชื่อม và, với, cùng, lẫn เป็นต้น 
เช่น 
sống và làm việc  ‘มีชีวิตและท างาน’ 
cô ấy với tôi   ‘ผู้หญิงคนนั้นกับผม’ 
giáo viên lẫn sinh viên  ‘ครูและนักเรียน’ 
 
  2.1.1.2 แบบเลือก (quan hệ lựa chọn)   
            ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียมแบบเลือก มีชื่อเป็นภาษา
เวียดนามว่า quan hệ lựa chọn หมายถึง การน าค าท่ีมีลักษณะทางไวยากรณ์ที่เหมือนกันทั้งสองค า
มารวมกันด้วยค าเชื่อมท่ีบอกการเลือก ได้แก่ hay, hoặc, hoặc... hoặc... เป็นต้น 
เช่น 
sống hay chết   ‘มีชีวิตหรือตาย’ 
cô ấy hoặc tôi   ‘ผู้หญิงคนนั้นหรือผม’ 
hoặc thắng hoặc bại   ‘ชนะหรือแพ้’ 
 
  2.1.1.3 แบบอธิบาย (quan hệ giải thích)  
            ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียมแบบอธิบาย มีชื่อเป็นภาษา
เวียดนามว่า quan hệ giải thích หมายถึง การน าค านามหรือนามวลีมารวมกันเพ่ืออธิบายซึ่งกันและ
กัน เพ่ือบอกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของค านามหรือนามวลีนั้นๆ ดังนั้นกลุ่มค าที่มีความเกี่ยวพัน
ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียมแบบอธิบายจึงสามารถเติมค าว่า là ระหว่างค านามหรือนามวลีนั้นๆ 
ได้  
เช่น 
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Bác tôi, cụ Nguyễn Đạo Quán   ‘ลุงผม (คือ) คุณทวด Nguyễn Đạo Quán’ 
สามารถเติมค าว่า là ระหว่างนามวลีนี้ได้โดยไม่เปลี่ยนความหมาย คือ 
Bác tôi là cụ Nguyễn Đạo Quán  ‘ลุงผมคือคุณทวด Nguyễn Đạo Quán’ 
 
Nhà ngôn ngữ học, ông Cao Xuân Hạo ‘นักภาษาศาสตร์ (คือ) คุณ Cao Xuân Hạo’ 
สามารถเติมค าว่า là ระหว่างนามวลีนี้ได้โดยไม่เปลี่ยนความหมาย คือ 
Nhà ngôn ngữ học là ông Cao Xuân Hạo ‘นักภาษาศาสตร์คือคุณ Cao Xuân Hạo’ 
 
  2.1.1.4 แบบเสมอภาค (quan hệ qua lại)   
            ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์แบบประเภทเท่าเทียมแบบเสมอภาค มีชื่อ
เป็นภาษาเวียดนามว่า quan hệ qua lại หมายถึง การน าค านามหรือนามวลีที่เกี่ยวข้องกัน มา
รวมเข้าด้วยกันโดยค าเชื่อมแบบค าเชื่อมคู่ เพ่ือให้ความหมายแบบเพ่ิมความเข้มข้นขึ้น ได้แก่ค าเชื่อม 
tuy.......nhưng, vì.......nên, đã......lại......, càng.......càng........ เป็นต้น 

เช่น 
tuy xinh nhưng lười  ‘แม้จะสวยแต่ขี้เกียจ’ 
đã dốt lại độc ác  ‘โง่แล้วยังใจร้ายอีก’ 
càng học càng ngu  ‘ยิ่งเรียนยิ่งโง่’ 
 

2.1.2 ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทหลัก-รอง (quan hệ chính phụ)   
         ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทหลัก-รอง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างค าหรือ
กลุ่มค าที่มีลักษณะทางไวยากรณ์ไม่เท่ากัน ซึ่งค าหนึ่งจะท าหน้าที่เป็นค าหลัก (chính) ส่วนอีกค าจะ
ท าหน้าที่เป็นค ารอง (phụ) เพ่ือช่วยให้ค าหลักมีความหมายที่สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น  
เช่น 
xe đạp  ‘รถจักรยาน’ 

กลุ่มค า xe đạp นี้ มีค าว่า xe ‘รถ’ เป็นค าหลัก (chính) และมีค าว่า đạp ‘ปั่น/ถีบ’ เป็นค า
รอง (phụ) ดังนี้ 

          chính  phụ 
xe   đạp 

     
 
sẽ về  ‘จะกลับ’ 

กลุ่มค า sẽ về นี้ มีค าว่า về ‘กลับ’ เป็นค าหลัก (chính) และมีค าว่า sẽ ‘จะ’ เป็นค ารอง 
(phụ) ดังนี้ 

          phụ  chính 
sẽ    về 
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rất hay  ‘ไพเราะมาก’  
กลุ่มค า rất hay นี้ มีค าว่า hay ‘ไพเราะ/สนุก’ เป็นค าหลัก (chính) และมีค าว่า rất ‘มาก’ 

เป็นค ารอง (phụ) ดังนี้ 
          phụ  chính 

rất   hay 
 

 
ความแตกต่างระหว่างค าหลักและค ารอง มีดังนี้ 

  1) ค าที่เป็นค าหลัก (chính) จะเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าในกลุ่มค ากลุ่มนี้มีลักษณะ
ทางไวยากรณ์เป็นกลุ่มค าชนิดใด เช่น หากค าที่เป็นหลัก (chính) เป็นค านาม ทั้งกลุ่มค านี้ก็จะท า
หน้าที่เป็นค านาม  
เช่น 
xe đạp  ‘รถจักรยาน’  

ค าว่า xe ‘รถ’ ซึ่งเป็นค าหลัก (chính) ในกลุ่มค านี้เป็นค านาม ดังนั้นกลุ่มค า xe đạp นี้ จึงมี
ลักษณะทางไวยาการณ์เป็น กลุ่มค านาม (cụm danh từ) 
   
sẽ về  ‘จะกลับ’  

ค าว่า về ‘กลับ’ ซึ่งเป็นค าหลัก (chính) ในกลุ่มค านี้เป็นค ากริยา ดังนั้นกลุ่มค า sẽ về นี้ จึง
มีลักษณะทางไวยาการณ์เป็น กลุ่มค ากริยา (cụm động từ) 
 
rất hay  ‘ไพเราะมาก’  

ค าว่า hay ‘ไพเราะ’ ซึ่งเป็นค าหลัก (chính) ในกลุ่มค านี้เป็นค าคุณศัพท์ ดังนั้นกลุ่มค า sẽ 
về นี้ จึงมีลักษณะทางไวยาการณ์เป็น กลุ่มค าคุณศัพท์ (cụm tính từ) 
 
  2) ค าที่เป็นค าหลัก (chính) จะเป็นตัวที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับค าอ่ืนๆ 
ในกลุ่มค าอ่ืนหรือในประโยค 
เช่น   
2.1) ค าว่า  xe đạp   ในประโยค Tôi có xe đạp. ‘ฉันมีรถจักรยาน’ 
 
ประโยค  Tôi có xe đạp.   มีโครงสร้างประโยค  ดังนี้   
“ประธาน   +   ภาคแสดง (ค ากริยา  +  กรรม)” 

     Tôi                   có   +   xe đạp 
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ค าว่า xe đạp ในประโยค Tôi có xe đạp. นี้ มีค าว่า xe ที่เป็นค าหลัก (chính) ของค าว่า xe đạp 
ดังนั้น ค าว่า xe จึงมีหน้าที่เกี่ยวพันธ์กับค าว่า có ซึ่งเป็นค ากริยาของประโยค ส่วนค าว่า đạp เป็นค า
รอง (phụ) จึงไม่มีหน้าที่ไปเกี่ยวพันธ์กับค าอ่ืนๆ ในประโยค  
 
2.2) ค าว่า sẽ về  ในประโยค Tôi sẽ về.  ‘ฉันจะกลับ’  
 
ในประโยค  Tôi sẽ về.   มีโครงสร้างประโยค  ดังนี้  
“ประธาน   +   ภาคแสดง (ค าช่วยกริยา  +  กริยาหลัก)” 

     Tôi                        sẽ  +    về    
 
 
ค าว่า sẽ về ในประโยค Tôi sẽ về. นี้ มีค าว่า về ที่เป็นค าหลัก (chính) ของค าว่า sẽ về ดังนั้น ค า
ว่า về จึงมีหน้าที่เกี่ยวพันธ์กับค าว่า tôi ซึ่งเป็นค านามท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค ส่วนค าว่า 
sẽ เป็นค ารอง (phụ) จึงไม่มีหน้าที่ไปเกี่ยวพันธ์กับค าว่า tôi ในประโยคนี้เลย  
 
2.3) ค าว่า rất hay  ในประโยค Anh hát rất hay. ‘คุณร้องเพลงเพราะมาก’  
 
ในประโยค  Anh hát rất hay.  มีโครงสร้างประโยค  ดังนี้  
“ประธาน   +   ภาคแสดง (ค ากริยาหลัก  +  ค าขยายกริยา)” 

     Anh              hát  +    rất hay    
 
ค าว่า rất hay ในประโยค Anh hát rất hay. นี้ มีค าว่า hay ที่เป็นค าหลัก (chính) ของค าว่า rất 
hay ดังนั้น ค าว่า hay จึงมีหน้าที่เกี่ยวพันกับค าว่า hát ซึ่งเป็นค ากริยาหลักของประโยค ส่วนค าว่า 
rất เป็นค ารอง (phụ) จึงไม่มีหน้าที่ไปเกี่ยวพันกับค าใดๆ ในประโยคนี้เลย  
 
หมายเหตุ  
ค าหลัก (chính) (ค าที่พิมพ์ตัวหนา) เป็นค าที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องทางไวยากรณ์กับค าอ่ืนในประโยค 
ส่วนค ารอง (phụ) (ค ำที่พิมพ์ตัวเอียง) จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์กับค าอ่ืนนอกจาก
ค าหลักที่ค ารองนั้นขยายอยู่ โปรดศึกษาข้อความข้อไปนี้ 
ประโยค  Tôi có xe đạp.  ‘ฉันมรีถจักรยาน’ 

Tôi có xe.   ‘ฉันมรีถ’  
*Tôi có đạp.  ‘-’  

 
ประโยค  Tôi sẽ về.  ‘ฉันจะกลับ’ 

Tôi về.   ‘ฉันกลับ’ 
*Tôi sẽ.   ‘-’  
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ประโยค  Anh hát rất hay. ‘คุณร้องเพลงเพราะมาก’ 
Anh hát hay.  ‘คุณร้องเพราะมาก’  
*Anh hát rất.  ‘-’ 

 
  3) หากโครงสร้างระหว่างค าที่เป็นหลัก (chính) และค าที่เป็นรอง (phụ) มีโครงสร้าง
เป็นแบบ “thực từ (ค าเนื้อหา) + hư từ (ค าไวยากรณ์)” หรือ โครงสร้างแบบ “hư từ + thực từ” 
ในกรณีมีโครงสร้างเป็นแบบนี้ ค า thực từ จะเป็นค าหลักเสมอ 
เช่น 
đã đi  ‘ไปแล้ว’ มีโครงสร้างแบบ  “hư từ + thực từ” 
           đã   +    đi 
 
ăn xong ‘กินเสร็จแล้ว’  มีโครงสร้างแบบ  “thực từ + hư từ” 
             ăn    +   xong 
 
rất giỏi  ‘เก่งมาก’  มีโครงสร้างแบบ  “hư từ + thực từ” 
           rất   +   giỏi 
 
ngon hơn ‘อร่อยกว่า’  มีโครงสร้างแบบ  “thực từ + hư từ” 
           ngon   +   hơn 
 
quá nhiều ‘ค่อนข้างเยอะ’  มีโครงสร้างแบบ  “hư từ + thực từ” 
           quá   +   nhiều 
 
 
  4) หากโครงสร้างระหว่างค าที่เป็นหลัก (chính) และค าที่เป็นรอง (phụ) มีโครงสร้าง
เป็นแบบ “thực từ + thực từ” ให้พิจารณาโดยการน าเอา ค าถาม (gì, nào, thế nào...) ไปแทนที่
ค า thực từ ทั้งสองค านั้น หากค า thực từ ค าใดที่สามารถแทนด้วย ค าถาม (gì, nào, thế nào...) 
ได้ แสดงว่าค า thực từ ค านั้นเป็นค ารอง ยกตัวอย่างการวิเคราะห์กลุ่มค าต่อไปนี้ 
 

ăn cơm ‘กินข้าว’  
nói nhanh ‘พูดเร็ว’  
quần dài ‘กางเกงขายาว’  
màu đỏ ‘สีแดง’  
chai nước ‘ขวดน้ า’  
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กลุ่มค าข้างบนนี้ต่างก็เป็นกลุ่มค าท่ีมีโครงสร้างแบบ “thực từ + thực từ” ดังนั้นอาจจะเป็น
การยากส าหรับผู้เรียนที่จะระบุได้ว่า thực từ ค าใดเป็นค าหลัก ดังนั้นผู้เรียนต้องน าเอา ค าถาม (gì, 
nào, thế nào...) มาแทนค า thực từ หากค า thực từ ค าใดสามารถแทนด้วยค าแสดงการถามได้ 
นั่นแสดงว่า ค า thực từ ค านั้นเป็นค ารอง (phụ) แต่หากค าใดไม่สามารถแทนด้วย ค าถาม (gì, nào, 
thế nào...) ได้ เพราะหากแทนด้วยค าถามแล้ว กลุ่มค านั้นๆ สื่อความหมายไม่ได้ ค า thực từ นั้นจะ
เป็นค าหลัก (chính) โปรดพิจารณาประโยคดังต่อไปนี้ 
ăn cơm  ‘กินข้าว’  
* gì cơm  ‘-’  
ăn gì   ‘กินอะไร’  
 
nói nhanh  ‘พูดเร็ว’  
* thế nào nhanh  ‘-’  
nói như thế nào ‘พูดอย่างไร’  
 
quần dài   ‘กางเกงขายาว’ 
* gì dài   ‘-’  
quần gì   ‘กางเกงอะไร’  
 
màu đỏ  ‘สีแดง’ 
* nào đỏ  ‘-’  
màu nào  ‘สีไหน’  
 
chai nước  ‘ขวดน้ า’ 
* gì nước   ‘-’  
chai gì   ‘ขวดอะไร’ 
 

จากการพิจารณาข้างบน จะเห็นได้ว่า ค า thực từ  ข้างบน คือค าว่า ăn, nói, quần, màu 
และ chai ไม่สามารถแทนที่ด้วยค าถาม (gì, nào, thế nào...)ได้ เพราะเมื่อแทนแล้วกลุ่มค า
เหล่านั้นไม่มีความหมาย ดังนั้น ค าว่า ăn, nói, quần, màu, chai ไม่ได้เป็นค าช่วยแต่เป็นค าหลัก 
(chính) 

ส่วนค าว่า cơm, nhanh, dài, đỏ และ nước สามารถแทนที่ด้วยค าถาม (gì, nào, thế 
nào...)ได้ แสดงว่าค าว่า cơm, nhanh, dài, đỏ และ nước ต่างก็เป็นค าช่วย (phụ) 
 

2.1.3 ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทภาคประธาน-ภาคแสดง (quan hệ C - V) 
         ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทภาคประธาน-ภาคแสดง มีชื่อเรียกเป็นภาษา
เวียดนามว่า (quan hệ chủ - vị) หมายถึง ค าสองค าที่ถูกน ามารวมกันนั้นมีความเกี่ยวพันทาง
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ไวยากรณท์ี่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันแบบภาคประธาน (ผู้กระท า) กับภาคแสดง (การกระท า) ซึ่งค าที่มา
ก่อนจะเป็นค าที่ท าหน้าที่เป็นภาคประธาน (chủ = ผู้กระท า/ภาคประธาน) และค าที่มาที่หลังจะท า
หน้าที่เป็นภาคแสดง (vị = การกระท า/ภาคแสดง)  

โครงสร้างความเกี่ยวพันทางไวยากรณ์แบบภาคประธาน-ภาคแสดง (quan hệ chủ - vị) 
มักจะปรากฏในรูปแบบ ประโยค ซ่ึงสามารถสังเกตได้เมื่อประโยคนั้นๆ มีค าว่า thì, là... ในประโยค  
เช่น 
 
1) Tôi biết nó buồi.  ‘ฉันรู้ว่าเขาเศร้า’    
 ในประโยค Tôi biết nó buồi มีกลุ่มค าว่า nó buồi ปรากฏร่วมในประโยค ซึ่งท าหน้าที่เป็น
กรรมของค ากริยาหลัก biết ของประโยค  
 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มค า nó buồi แล้ว พบว่าค าว่า nó ท าหน้าที่เป็นผู้กระท าอาการ buồn 
ดังนั้น ความเกี่ยวพันทางไวยากรณ์ของกลุ่มค า nó buồi จึงเป็นความสัมพันธ์แบบ chủ – vị โดยมีค า
ว่า nó เป็น chủ และมีค าว่า buồn เป็น vị ดังนี้ 
 

Tôi biết nó buồi.  มีโครงสร้าง คือ  
ประธานประโยค   +   กริยาหลัก   +   กรรม (chủ - vị) 
       Tôi    +       biết      +   nó buồi. 

 
      nó  เป็น  chủ 
      buồn  เป็น  vị 
 
2) Bà ăn được là tốt rồi.  ‘ยายกินได้ก็ดีแล้ว’    
 ในประโยค Bà ăn được là tốt rồi. มีกลุ่มค าว่า Bà ăn được ปรากฏร่วมในประโยค ซึ่ง
ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค  
 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มค า Bà ăn được แล้ว พบว่าค าว่า Bà ท าหน้าที่เป็นผู้กระท าอาการ ăn 
được ดังนั้น ความเกี่ยวพันทางไวยากรณ์ของกลุ่มค า Bà ăn được จึงเป็นความสัมพันธ์แบบ    chủ 
– vị โดยมีค าว่า Bà เป็น chủ และมีค าว่า ăn được เป็น vị ดังนี้ 
 

Bà ăn được là tốt rồi.  มีโครงสร้าง คือ  
 
ประธานประโยค (chủ - vị)  +   กริยาหลัก   +   เสริมประธาน  
Bà ăn được                 +        là       +   tốt rồi. 

 
Bà   เป็น  chủ 

  ăn được  เป็น  vị 
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3) Bố tôi là người xây nó. ‘พ่อฉันเป็นคนสร้างมัน’  
  ในประโยค Bố tôi là người xây nó. มีกลุ่มค าว่า người xây nó ปรากฏร่วมในประโยค 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเป็มของประธานของประโยค  
 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มค า người xây nó แล้ว พบว่าค าว่า người ท าหน้าที่เป็นผู้กระท าอาการ 
xây nó ดังนั้น ความเกี่ยวพันทางไวยากรณ์ของกลุ่มค า người xây nó จึงเป็นความสัมพันธ์แบบ    
chủ – vị โดยมีค าว่า người เป็น chủ และมีค าว่า xây nó เป็น vị ดังนี้ 
 

Bố tôi là người xây nó. มีโครงสร้าง คือ  
 

ประธานประโยค +   กริยาหลัก   +   เสริมประธาน (chủ - vị)    
         Bố        +        là        +   người xây nó. 

 
người   เป็น  chủ 

  xây nó   เป็น  vị 
 
4) Em không biết trời mưa. ‘ฉันไม่รู้ว่าฝนตก’  
 ในประโยค Em không biết trời mưa. มีกลุ่มค าว่า trời mưa ปรากฏร่วมในประโยค โดย
ท าหน้าที่เป็นกรรมของค ากริยาหลัก biết ของประโยค  
 เมื่อวิเคราะห์กลุ่มค า trời mưa แล้ว พบว่าค าว่า trời ท าหน้าที่เป็นผู้กระท าอาการ mưa 
ดังนั้น ความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ของกลุ่มค า trời mưa จึงเป็นความสัมพันธ์แบบ chủ – vị โดยมี
ค าว่า trời เป็น chủ และมีค าว่า mưa เป็น vị ดังนี้ 
 

Em không biết trời mưa. มีโครงสร้าง คือ  
 
ประธานประโยค +   กริยาหลัก   +   เสริมประธาน (chủ - vị)    
         Em        +  không biết +   trời mưa. 

 
trời   เป็น  chủ 

  mưa   เป็น  vị 
 
2.2 การวิเคราะห์ไวยากรณ์เวียดนาม 
 
 รูปแบบการวิเคราะห์ไวยากรณ์ที่ Nguyễn Minh Thuyết นักภาษาศาสตร์ชาวเวียดนามที่
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาเวียดนาม ได้น าไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์
ภาษาเวียดนาม (Nguyễn Minh Thuyết, 2014 : 77-91) มีดังต่อไปนี้  
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2.2.1 การวิเคราะห์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) 
         วิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) เป็นหนึ่งในวิธีที่ส าคัญที่สุดของวิธีการวิเคราะห์
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม เพราะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางไวยากรณ์จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งนั้นจ าเป็นจะต้องมีกฏเกณฑ์ที่แน่นอน ซึ่งกฏเกณฑ์นี้จะท าให้ ความสัมพันธ์ด้าน
ความหมายของค าที่รวมกันเป็นโครงสร้างนั้นยังคงความหมายเดิม ซึ่งประโยคถูกน ามาวิเคราะห์
โครงสร้างแบบการปรับเปลี่ยน (cải biến) มากที่สุด คือ โครงสร้างประโยค câu bị động ‘Passive 
voice’ (ประโยคที่ภาคประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระท า) ซึ่งวิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) จะ
กระท าโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประโยค câu chủ động (Active voice) ให้เปลี่ยนเป็น
โครงสร้างประโยค câu bị động (Passive voice)   
 ในปัจจุบัน นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามยังคงมีการถกเถียงกันอยู่ว่าในไวยากรณ์ภาษา
เวียดนามมีโครงสร้างประโยค câu bị động หรือไม่ (Nguyễn Văn Hiệp: 2009: 96) แต่ก็มี
นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามส่วนใหญ่ที่ยอมรับว่ามีโครงสร้างประโยค câu bị động ในภาษา
เวียดนาม โดยในภาษาเวียดนามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประโยค câu chủ động เป็นโครงสร้าง
ประโยค câu bị động กระท าได้โดยการน าเอากรรมของกริยา (bổ ngữ) มาวางไว้ต้นประโยค แล้ว
เปลี่ยนประธานของประโยค (chủ ngữ) ไปวางไว้หลังประโยคซึ่งต้องมีค าว่า bởi น าหน้า ส่วนกริยา
ของประโยคให้เอาค าว่า được หรือ bị น าหน้า  
เช่น 
câu chủ động:  Một nhà sư đã xây dựng ngôi chùa này.   
      chủ ngữ   bổ ngữ 
   ‘พระภิกษุคนหนึ่งได้สร้างวัดแห่งนี้’ 
 
câu bị động:  Ngôi chùa này đã được xây dựng bởi một nhà sư. 
       bổ ngữ       chủ ngữ 

‘วัดแห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นโดยพระภิกษุคนหนึ่ง’ 
 

จากประโยคตัวอย่างข้างบน โครงสร้างประโยค câu bị động สามารถปรับเปลี่ยนได้อีก โดย
การน านามวลีที่ท าหน้าที่ประธานของโครงสร้างประโยค câu chủ động มาวางไว้หน้ากริยาหลักของ
ประโยคแต่ต้องวางไว้หลังค าว่า được กับ bị และตัดค าว่า bởi ออกไป 

เช่น 
câu chủ động:  Một nhà sư đã xây dựng ngôi chùa này.   
   ‘พระภิกษุรูปหนึ่งได้สร้างวัดแห่งนี้’ 
 

câu bị động (แบบ 1): Ngôi chùa này đã được xây dựng bởi một nhà sư. 
       bổ ngữ       chủ ngữ 

‘วัดแห่งนี้ได้รับการสร้างขึ้นโดยพระภิกษุรูปหนึ่ง’ 
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câu bị động (แบบ 1): Ngôi chùa này đã được một nhà sư xây dựng. 
        bổ ngữ        chủ ngữ    động từ 

‘วัดแห่งนี้ได้ถูกพระภิกษุรูปหนึ่งสร้างขึ้น’ 
 

สิ่งส าคัญของการวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาเวียดนามแบบปรับเปลี่ยน (cải biến) คือ การเติม
ค า (thêm) หรือการลดค า (bớt) ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างไวยากรณ์ที่เราก าลังศึกษานั้นต้องการ   
การวิเคราะห์แบบการเติมค าหรือการลดค า วิธีการศึกษาไวยากรณ์เวียดนามแบบปรับเปลี่ยน (cải 
biến) ที่พบว่ามีการใช้บ่อยๆ มีอยู่ 3 วิธี คือ 

 
1) วิธีการ Tiền đảo หมายถึงวิธีการน าหัวข้อที่ต้องการจะเน้นนั้นๆ มาวางไว้ต้นประโยค  

เช่น 
Câu:  Ông ấy không hút thuốc.  ‘คุณตาคนนั้นไม่สูบบุหรี่’ 
Cải biến: Thuốc, ông ấy không hút.  ‘บุหรี่ คุณตาคนนั้นไม่สูบ’ 
 

2) วิธีการ Hậu đảo หมายถึงวิธีการเปลี่ยนต าแหน่งประธานของประโยค (chủ ngữ) จาก
ต าแหน่งต้นประโยคไปอยู่ในต าแหน่งหลังกลุ่มค ากริยา (cụm động từ)  
เช่น 
Câu:  Cá của tao chạy hết rồi.  ‘ปลาของฉันกระโดดไปหมดแล้ว’ 
Cải biến: Chạy hết rồi cá của tao.  ‘กระโดดไปหมดแล้วปลาของฉัน’ 
 

3) วิธีการเปลี่ยนเป็นประโยคค าถาม (câu nghi vẫn) หมายถึงวิธีการเปลี่ยนประโยคบอก
เล่า (câu trần thuật) ให้กลายเป็นประโยคค าถาม (câu nghi vẫn)    
เช่น 
Câu:  Anh Nam thích phim “Ông Bàc”. 

‘คุณนามชอบหนังเรื่อง “องค์บาก”. 
Cải biến: Có phải anh Nam thích phim “Ông Bàc” không? 

‘ใช่คุณนามชอบหนังเรื่อง “องค์บาก” จริงไหม? 
Cải biến: Anh Nam thích phim “Ông Bàc” có phải không? 

‘คุณนามชอบหนังเรื่อง “องค์บาก” จริงไหม? 
Cải biến: Anh Nam có thích phim “Ông Bàc” không? 

‘คุณนามชอบหนังเรื่อง “องค์บาก” จริงไหม? 
 

วิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) ยังท าให้ผู้วิเคราะห์ไวยากรณ์สามารถวิเคราะห์ได้ว่าโครงสร้าง
ประโยคใดเป็นโครงสร้างที่สามารถใช้วิธีการปรับเปลี่ยนได้ ประโยคใดเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถใช้
วิธีการปรับเปลี่ยนได้ โปรดศึกษาประโยคต่อไปนี้ 
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a) Nó làm tình làm tội cô ấy.    ‘มันข่มเหงรังแกผู้หญิง’ 
               vị ngữ 
 
b) Chàng chết mê chết mệt nàng.   ‘หนุ่มหลงรักสาวอย่างหัวปักหัวป า’ 
                     vị ngữ 
 

หากศึกษา 2 ประโยคข้างบนนี้ด้วยโครงสร้างไวยากรณ์ดั้งเดิม จะพบว่า ทั้ง 2 ประโยค มี
โครงสร้างไวยากรณ์เป็น ประธาน (chủ ngữ) + กริยา (vị ngữ) + กรรม (bổ ngữ) แต่เมื่อใช้        
การวิเคราะห์ไวยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) จะพบว่า มีเฉพาะแค่ประโยค a) เท่านั้น ที่
ใช้การวิเคราะห์ไวยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) ได้ ดังนี้ 
 
a) Nó làm tình làm tội cô ấy.    ‘มันข่มเหงรังแกผู้หญิง’ 
Cải biến: Cô ấy bị nó làm tình làm tội.  ‘ผู้หญิงถูกมันข่มเหงรังแก’ 
 
b) Chàng chết mê chết mệt nàng.   ‘หนุ่มหลงรักสาวอย่างหัวปักหัวป า’ 
Cải biến: *Nàng bị/được chàng chết mê chết mệt  ‘-’ 
 
 ทั้งประโยค a) และประโยค b) มีความแตกต่างกันที่ความหมาย ประโยค a) มีค าว่า cô ấy 
ซึ่งเป็นกรรมของประโยครับบทบาทเป็นผู้ถูกกระท า ซึ่งมีค าว่า nó เป็นผู้กระท า แต่ส าหรับประโยค 
b) มีค าว่า nàng เป็นกรรมของประโยคก็จริง แต่ค าว่า nàng กลับไม่ได้มีบทบาทเป็นผู้ถูกกระท า 
เพราะค าว่า nàng มีบทบาทเป็นสาเหตุของการกระท าเหตุการณ์นั้นๆ โดยมีค าว่า chàng มีบทบาท
เป็นผู้กระท า ดังนั้นการใช้วิธีการวิเคราะห์ไวยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) จึงใช้ได้กับ
เฉพาะประโยค a) เท่านั้น  
 

2.2.2 การวิเคราะห์ด้วยวิธีการลดรูป (lược) 
         วิธีการลดรูป (lược) หมายถึง วิธีการตัดค าใดค าหนึ่งออกจากโครงสร้างไวยากรณ์    
ท าให้ได้รูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์มีลักษณะที่ง่ายขึ้นแต่ยังคงความหมายเดิม ซึ่งวิธีการลดรูป (lược) 
เป็นวิธีการที่ถูกใช้เพ่ือหาแก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) หรือใช้เพ่ือวิเคราะห์หา
หน้าที่ของค าแต่ละค าในประโยค  

        ในไวยากรณ์ภาษาเวียดนามมีกฏเกณฑ์ในการลดรูป (lược) ดังนี้ 
  1) เมื่อลดรูปแล้ว โครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคหรือวลีนั้นๆ ต้องยังคง         
ความสมบูรณ์ของแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) ได้ หมายถึง หากลดรูปแล้วความสมบูรณ์ของ
แก่นใจความหลักหายไป แสดงว่าโครงสร้างไวยากรณ์นั้นๆ ไม่สามารถลดรูปได้  
เช่น  
A) Hôm qua mẹ tôi về quê.     ‘เมื่อวานแม่ผมกลับบ้านเกิด’  
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โครงสร้างประโยค Hôm qua mẹ tôi về quê. นี้ ผู้เรียนจะไม่สามารถลดหรือตัดกลุ่มค า 
mẹ tôi ‘แม่ผม’ หรือ về quê ‘กลับบ้าน’ ออกจากประโยคนี้ได้ เพราะเมื่อลดรูปโดยการตัดกลุ่มค า
ใดกลุ่มค าหนึ่งออกไปจากโครงสร้างประโยค Hôm qua mẹ tôi về quê ได้ เพราะกลุ่มค าที่เหลืออยู่
จะไม่สามารถคงความหมาย ‘เมื่อวานแม่ผมกลับบ้านเกิด’ ของประโยคนั้นๆ อีกต่อไป ดังนี้ 
เช่น 
A1) *Hôm qua mẹ tôi.     ‘-’ 
A2) *Hôm qua về quê.     ‘-’ 
 

  2) เมื่อลดรูปแล้ว ความหมายของโครงสร้างประโยคนั้นอาจมีการเปลี่ยนไปบ้าง แต่
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของค าหรือกลุ่มค าในประโยคนั้นต้องยังคงอยู่เหมือนเดิม หากลดรูปแล้ว
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของประโยคเปลี่ยนแปลงไป แสดงว่าโครงสร้างไวยากรณ์นั้นๆ ไม่สามารถ
ลดรูปได้  
เช่น  
B) Hôm qua mẹ tôi về quê.     ‘เมื่อวานแม่ผมกลับบ้านเกิด’ 
 

โครงสร้างประโยค Hôm qua mẹ tôi về quê. นี้ ผู้เรียนไม่สามารถลดหรือตัดค า mẹ หรือ
ตัดค าว่า tôi ออกจากกลุ่มค าว่า mẹ tôi ได้ เพราะเมื่อลดรูปแล้วความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของค าว่า 
mẹ tôi หายไป ดังนี้  
เช่น 
B1) Hôm qua tôi về quê.     ‘เมื่อวานผมกลับบ้านเกิด’   
B2) Hôm qua mẹ về quê.     ‘เมื่อวานแม่กลับบ้านเกิด’  
 

จากโครงสร้างประโยค Hôm qua mẹ tôi về quê. ที่มีความหมายว่า ‘เมื่อวานแม่ผมกลับ
บ้านเกิด’ ซึ่งมีกลุ่มค าว่า mẹ tôi เป็นกลุ่มค าที่มีความเก่ียวพันทางไวยากรณ์ประเภทหลัก-รอง (quan 
hệ chính phụ) โดยมีค าว่า mẹ เป็นค าหลัก (chính) และมีค าว่า tôi เป็นค ารอง (phụ) ซึ่งโครงสร้าง
นี้ไม่สามารถลดรูปค าใดค าหนึ่งได้ เพราะถ้าลดค าว่า mẹ ออกไป (ดังประโยคตัวอย่าง B1) หรือถ้าลด
ค าว่า tôi ออกไป (ดังประโยคตัวอย่าง B2) ประโยคก็จะไม่สามารถคงความหมายเดิม ‘เมื่อวานแม่ผม
กลับบ้าน’ ไว้ได้   
 

2.2.3 การวิเคราะห์ด้วยวิธีการแทนที่ (thay thế) 
         วิธีการแทนที่ (thay thế) หมายถึง วิธีการน าเอาค าใดค าหนึ่งมาแทนที่ค าใดค าหนึ่งใน
โครงสร้างไวยากรณ์ที่เราก าลังวิเคราะห์ เช่น การแทนที่ค าว่า là ด้วยค าว่า trở thành ซึ่งเป็นค าที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน เพ่ือวิเคราะห์ว่าความหมายของประโยคสองประโยคที่ก าลังวิเคราะห์นั้นมี
ความแตกต่างกันอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 



44 

 

a) Tôi là bạn thân thiết nhất của anh. ‘ฉันคือเพ่ือนที่สนิทที่สุดของคุณ’ 
และประโยค 
b) Bạn thân thiết nhất của anh là tôi. ‘เพ่ือนที่สนิทที่สุดของคุณคือฉัน’ 
 
Thay thế: a1) Tôi trở thành bạn thân thiết nhất của anh. 

    และประโยค 
b2) *Bạn thân thiết nhất của anh trở thành tôi. 
 

  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านความหมายด้วยวิธีการแทนที่ (thay thế) พบว่า 
ประโยค b) ไม่สามารถแทนที่ค าว่า là ด้วยค าว่า trở thành ได้ เพราะเมื่อแทนที่ค าว่า là ด้วยค าว่า 
trở thành ดังในประโยค b2) แล้ว ค าว่า trở thành จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางด้าน
ความหมายระหว่างกลุ่มค า Bạn thân thiết nhất của anh และค าว่า tôi เลย  

 ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปได้ว่า ประโยค a) มีรูปแบบโครงสร้างประโยคในการล าดับ
ค าโดยให้ความส าคัญกับ tôi ที่เป็นภาคประธานของประโยค จึงน าค าว่า tôi วางไว้ต้นประโยค (ดังใน
ประโยค a) ส่วนประโยค b) จะเป็นโครงสร้างประโยคที่เป็นแค่ประโยครูปแปรของประโยค a) เท่านั้น 

 
  เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น ให้ผู้เรียนศึกษาการวิเคราะห์ค าว่า được ด้วยวิธีแทนที่ (thay 
thế) เพ่ือศึกษาว่า ค าว่า được ในสองประโยคต่อไปนี้เป็นค าประเภทใด ท าหน้าที่ใดในประโยค โดย
การแทนที่ค าว่า được ด้วยค าว่า đọc ‘อ่าน’  
 
c) Tôi được thư.    ‘ฉันได้รับจดหมาย’ 
d) Tôi được nghỉ.    ‘ฉันได้พัก’ 
 
Thay thế: c1) Tôi đọc thư.  ‘ฉันอ่านจดหมาย’ 

    และประโยค 
d2) *Tôi đọc nghỉ.  ‘-’ 

    
  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านความหมายด้วยวิธีการแทนที่ (thay thế) พบว่า 
ประโยค d) ไม่สามารถแทนที่ค าว่า được ด้วยค าว่า đọc ได้ (ดังในประโยค d2) เพราะประโยค d2) 
ที่แทนที่ด้วยค าว่า đọc ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางด้านความหมายระหว่างค า tôi และค าว่า nghỉ 
เลย  
  ส่วนประโยค c) เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่าค าว่า tôi และค าว่า thư มีความสัมพันธ์กัน
ทั้งด้านความหมายและด้านโครงสร้างทางไวยากรณ์ เพราะค าว่า tôi และค าว่า thư ต่างก็เป็นค านาม 
ซึ่งค าว่า tôi เป็นค านามระบุตัวผู้กระท า จึงมีหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยค และมีค าว่า thư ที่
เป็นค านามที่ระบุตัวผู้ถูกกระท า จึงมีหน้าที่เป็นกรรมของกริยา ดังนั้นค าว่า được ที่แปลว่า ‘ได้รับ’ 
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จึงท าหน้าที่เป็นค ากริยา ซึ่งอยู่ในกลุ่มค าชนิดเดียวกันกับค าว่า đọc จึงสามารถแทนที่กันได้ (ดังใน
ประโยค c1) 
  ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปได้ว่า ประโยค c) เป็นประโยคที่มีความสัมพันธ์ด้าน
ไวยากรณ์ซึ่งกันและกัน แต่ประโยค d) เมื่อเป็นประโยคที่แทนที่ค าว่า được ด้วยค าว่า đọc แล้วกลับ
เป็นประโยคทีไ่ม่มีความสัมพันธ์ด้านไวยากรณ์ซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุผลนี้จึงควรวิเคราะห์ค าว่า được 
ในประโยค d) ท าหน้าที่อ่ืนซึ่งไม่ได้ท าหน้าที่เป็นค ากริยาเหมือนในประโยค c) และ c1) 
 

2.2.4 การวิเคราะห์ด้วยวิธีการเติมค า (bổ sung) 
         วิธีการเติมค า (bổ sung) หมายถึง วิธีการน าเอาค าใดค าหนึ่งมาเติมเข้าไปในโครงสร้าง
ไวยากรณ์ที่เราก าลังวิเคราะห์เพ่ือหาว่า ค าที่เป็นสมาชิกของโครงสร้างไวยากรณ์นั้นๆ เป็นค าชนิดใด 
หรือโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคนั้นๆ เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ชนิดใด ซึ่ง  Nguyễn Minh 
Thuyết (Nguyễn Minh Thuyết: 1998: 89) ได้ใช้วิธีการดังกล่าวในการวิเคราะห์ว่า ในประโยค
ต่อไปนี้มีค าใดเป็นค าที่อยู่ในกลุ่มค ากริยา (vị ngữ) ที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยค  
คือ 

Anh ấy 30 tuổi.   ‘เขาคนนั้นอายุ 30 ปี’ 
Nó tên là Quyết.   ‘มันชื่อว่าเกวี๊ยต’ 
Xe này của anh Hùng.   ‘รถคันนี้เป็นของคุณฮุ่ง’ 
 

วิธีที่ Nguyễn Minh Thuyết ใช้ก็คือการเติมค าไวยากรณ์ (hư từ) ที่บอกกาล/บอกเวลาของ
การกระท าเหตุการณ์นั้นๆ คือค าว่า đã (บอกกาลที่เป็นอดีต), đang (บอกกาลที่เป็นปัจจุบัน) และ  
ค าว่า sẽ (บอกกาลที่เป็นอนาคต) เติมเข้าไปในประโยคท่ีวิเคราะห์ ดังนี้ 
Anh ấy 30 tuổi. 
Bổ sung: Năm nay anh ấy đã 30 tuổi. 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยคนี้ คือ 
   ประธาน    +    ภาคแสดง 

Năm nay anh ấy  +        đã 30 tuổi 
 

Nó tên là Quyết. 
Bổ sung: Nó đang tên là Quyết. 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยคนี้ คือ 
   ประธาน    +    ภาคแสดง 

    Nó            +          đang tên là Quyết 
 

Xe này của anh Hùng. 
Bổ sung: Xe này sẽ của anh Hùng. 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยคนี้ คือ 
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   ประธาน    +    ภาคแสดง 
   Xe này           +          sẽ của anh Hùng 
 

ด้วยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเติมค า (bổ sung) นี้ Nguyễn Minh Thuyết จึงสรุปว่ากลุ่มค า 
“30 tuổi”, “tên là Quyết” และ “của anh Hùng” เป็นกลุ่มค าที่ท าหน้าที่ กริยาวลี (Vị ngữ) ที่
เป็นกริยาหลักของประโยค 

 
2.2.5 การวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาสาเหตุ (nguyên nhân hoá) 

         วิธีการหาสาเหตุ (nguyên nhân hoá) หมายถึง วิธีการใช้กรอบโครงสร้างไวยากรณ์
แบบหาสาเหตุของการกระท าเหตุการณ์นั้นๆ เพ่ือหาระดับความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของค าต่างๆ ที่
เป็นสมาชิกในโครงสร้างนั้นๆ ว่ามีหน้าที่ทางไวยากรณ์อย่างไร กรอบโครงสร้างไวยากรณ์แบบหา
สาเหตุของการกระท าเหตุการณ์ (nguyên nhân hoá) คือโครงสร้างที่มีค ากริยาประเภทก่อให้เกิด
การกระท าต่างๆ ได้แก่ ค ากริยา bắt, yêu cầu, ra lệnh, khiến, khuyên... เป็นต้น   
  Nguyễn Minh Thuyết (Nguyễn Minh Thuyết: 1981: 40-46) ได้ใช้วิธีการหา
สาเหตุ (nguyên nhân hoá) เพ่ือวิเคราะห์หาภาคประธานของประโยค โดยเฉพาะประโยคที่มีภาค
แสดงของประโยคเป็นค าบ่งบอกความสัมพันธ์ คือค าว่า là ซึ่งกรอบโครงสร้างไวยากรณ์แบบหาสาเหตุ
มักจะมีค ากริยาประเภทประเมินค่า เช่นค าว่า xem, coi, cho... เป็นต้น (“xem cái gì là cái gì”, 
“coi ai là ai”, “cho cái gì là cái gì” เป็นต้น) Nguyễn Minh Thuyết วิเคราะห์แก่นใจความหลัก
ของประโยค (nòng cốt câu) ด้วยกรอบโครงสร้างไวยากรณ์แบบหาสาเหตุของการกระท าเหตุการณ์ 
พบว่า เมื่อค าใดก็ตามที่สามารถถูกวางไว้ข้างหลังค ากริยาประเภทก่อให้เกิดการกระท า  ค านั้นๆ จะ
เป็นท าหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยค  
เช่น 
Nòng cốt câu:  Bé ngủ. 
Nguyên nhân hoá: Bà bắt bé ngủ. 
 
 เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างแบบวิธีการหาสาเหตุ (nguyên nhân hoá) พบว่าแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) “Bé ngủ” มีค าว่า “bé” คือภาคประธานของประโยค  
 
Nòng cốt câu:  Bé là cháu. 
Nguyên nhân hoá:  Bà coi bé là cháu. 
 
 เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์โครงสร้างแบบวิธีการหาสาเหตุ (nguyên nhân hoá) พบว่าแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) “Bé là cháu” มีค าว่า “bé” คือภาคประธานของ
ประโยค  
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2.2.6 การวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประชิด (thành tổ trực tiếp) 
         การวิเคราะห์ส่วนประชิด (ภาษาเวียดนามเรียกการวิเคราะห์ส่วนประชิดว่า thành tố 
trực tiếp (thành tố trực tiếp = Immediately Constituent (IC)) หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือ
แยกแยะค าหรือกลุ่มค าที่อยู่ร่วมประโยคเดียวกันออกเป็นสองส่วน โดยใช้องค์ประกอบแล ะ
ความหมายเป็นเกณฑ์ และกระท าการแยกองค์ประกอบในแต่ละส่วนออกเป็นสองส่วนไปเรื่อยๆ จน
กระทั้งไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้เพราะองค์ประกอบและความหมายไม่อนุญาตให้แยกออกได้ 
โดยการแยกองค์ประกอบนั้นๆ จะต้องแยกจากบนสุดจนถึงระดับล่างสุด  โปรดพิจารณาประโยค
ต่อไปนี้ 
 
Hiệu trưởng sẽ gặp hai học sinh mới nhập học. 
‘ผู้อ านวยการจะพบกับนักเรียนสองคนที่พ่ึงจะเข้ามาเรียน’ 
 

จากประโยคข้างบนนี้ สามารถวิเคราะห์แบบการหาแก่นหลังของข้อความ (nòng cốt câu) 
ได้ 2 ใจความ ดังนี้ 
ใจความที่ 1: “Hiệu trưởng gặp học sinh” 

ใจความที่ 2: “Học sinh nhập học” 
 

เมื่อพิจารณาใจความที่ 1 และใจความที่สองแล้ว พบว่าใจความที่ 1 “Hiệu trưởng gặp học 
sinh”เป็นใจความที่เป็นแก่นหลัก (nòng cốt câu) ของประโยค  
 
หรือการวิเคราะห์ส่วนประชิด (thành tố trực tiếp) ได้ ดังนี้ 
ประโยค 
Hiệu trưởng sẽ gặp hai học sinh mới nhập học. 
 
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์ส่วนประชิด (thành tố trực tiếp) ประโยค 
         Hiệu trưởng sẽ gặp hai học sinh mới nhập học. 
  
Hiệu trưởng  sẽ    gặp  hai  học sinh  mới  nhập học. 
 
 
  
  
 
 
 
 



48 

 

วิเคราะห์ขั้นที่หนึ่ง: จะได้ 2 ข้อความ คือ 
 ข้อความที่ 1: Hiệu trưởng 
 ข้อความที่ 2: sẽ gặp hai học sinh mới nhập học 
 ทั้ง 2 ข้อความไม่สามารถลดรูปค าใดๆ ออกจากข้อความได้เลย เพราะเมื่อตัดด าใดค าหนึ่ง
ออกจากข้อความแล้วความสมบูรณ์ของข้อความจะหายไป 
 
วิเคราะห์ขั้นที่สอง: ข้อความที่ 2 สามารถแยกได้ 2 ส่วน คือ 
 ข้อความที่ 1: Hiệu trưởng (ไม่สามารถแยกได้เพราะเป็นลักษณะเป็น 1 ค า) 
 ข้อความที่ 2: sẽ / gặp hai học sinh mới nhập học 
 ทั้ง 2 ส่วนนี้เราสามารถลดรูปค าว่า sẽ ออกจากข้อความได้ เพราะขาดค านี้ไปความสมบูรณ์
ของข้อความยังคงอยู่ 
 
วิเคราะห์ขั้นที่สาม: gặp hai học sinh mới nhập học สามารถแยกได้ 2 ส่วน คือ 
   gặp / hai học sinh mới nhập học 
 ทั้ง 2 ส่วน ไม่สามารถลดรูปได้ เพราะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปความสมบูรณ์ของข้อความจะ
หายไปด้วย 
 
วิเคราะห์ขั้นที่สี่:  hai học sinh mới nhập học สามารถแยกได้ 2 ส่วน คือ 
   hai học sinh / mới nhập học 
 ทั้ง 2 ส่วนนี้ เราสามารถลดรูปกลุ่มค า mới nhập học ได้ เพราะขาดกลุ่มค านี้ไปความ
สมบูรณ์ของข้อความยังคงอยู่ 
 
วิเคราะห์ขั้นที่ห้า:  hai học sinh สามารถแยกได้ 2 ส่วน คือ 
   hai / học sinh  
 ทั้ง 2 ส่วนนี้ เราสามารถลดรูปค าว่า hai ได้ เพราะขาดค านี้ไปความสมบูรณ์ของข้อความ
ยังคงอยู่ 
 ดังนั้น เมื่อรวมส่วนที่เราไม่สามารถลดรูปได้จะเหลือใจความที่เป็นแก่นแท้ (nòng cốt câu) 
ของประโยค คือ  Hiệu trưởng gặp học sinh. 
 

ประโยค Hiệu trưởng sẽ gặp hai học sinh mới nhập học. สามารถวิเคราะห์ส่วน
ประชิดโดยการแยกแบบตารางได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 



49 

 

 ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์ส่วนประชิดของประโยค  
        Hiệu trưởng sẽ gặp hai học sinh mới nhập học. 
 

Hiệu trưởng sẽ gặp hai học sinh mới nhập học. 
Hiệu trưởng sẽ gặp hai học sinh mới nhập học 
 sẽ gặp hai học sinh mới nhập học 

 gặp hai học sinh mới nhập học 
 hai học sinh mới nhập học 

 học sinh mới nhập học 
 mới nhập học 

  

Hiệu trưởng ∅ gặp ∅ học sinh ∅ ∅ 

 

หมายเหตุ  ช่องที่มีสัญญลักษณ์  ∅  หมายถึง ค าหรือกลุ่มค าที่ปรากฏในช่องนี้สามารถลดหรือละได้ 
โดยไม่ท าให้ความหมายของแก่นใจความหลักเปลี่ยนไป  
 

2.3 ไวยากรณ์เวียดนามระดับค า (từ)  
 
 โครงสร้างไวยากรณ์ที่เล็กที่สุดของภาษาเวียดนาม คือ โครงสร้างไวยากรณ์ระดับค า ซึ่ง
โครงสร้างไวยากรณ์ระดับค านี้เป็นการน าค าชนิดต่างๆ มารวมกันให้กลายเป็นค าใหม่ที่มีความหมาย
ใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างค าในภาษาเวียดนาม โครงสร้างไวยากรณ์ที่เล็กท่ีสุดของภาษาเวียดนาม
ที่ผู้สอนก าลังจะกล่าวถึงนี้คือ โครงสร้างของ “ค ารวม (từ ghép)”  
 ค ารวม (từ ghép) ในภาษาเวียดนาม คือ การรวมตัวกันของค าชนิดต่างๆ ตามรูปแบบ
ไวยากรณ์ที่เป็นระบบ ซึ่งการรวมตัวนั้นอาจจะเกิดจากค าที่เท่าเทียมกัน หรือการรวมตัวของค าที่ไม่
เท่าเทียมกัน 
เช่น 
1) Áo dài   ‘ชุดประจ าชาติเวียดนาม’ 
 ค าว่า áo dài นี้ เกิดจากการน าค าว่า áo ‘เสื้อ’ และค าว่า dài ‘ยาว’ ให้เกิดความหมายใหม่ 
คือ ความหมายว่า ‘ชุดประจ าชาติเวียดนาม’ 
 

2) Bàn ghế  ‘โต๊ะเก้าอ้ี’ 
 ค าว่า bàn ghế นี้ เกิดจากการน าค าว่า bàn ‘โต๊ะ’ และค าว่า ghế ‘เก้าอ้ี’ ให้เกิดความหมาย
ใหม่ ซึ่งเป็นความหมายที่เกิดจากการรวมความหมายว่า ‘โต๊ะ’ และ ‘เก้าอ้ี’ เข้าด้วยกัน เป็น
ความหมายในภาพรวมว่า ‘โต๊ะเก้าอ้ี’ 
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3) Máy bay  ‘เครื่องบิน’ 
 ค าว่า máy bay นี้ เกิดจากการน าค าว่า máy ‘เครื่อง’ และค าว่า bay ‘บิน/ล่องลอย’ ให้
เกิดความหมายใหม่ ซึ่งเป็นความหมายที่เกิดจากการรวมความหมายของค าว่า máy และ bay เข้า
ด้วยกัน เป็นความหมายที่เสริมค าหลัก คือ ‘เครื่องบิน’ 
 
4) Sách vở  ‘สมุดหนังสือ’ 
 ค าว่า sách vở นี้ เกิดจากการน าค าว่า sách ‘หนังสือ’ และค าว่า vở ‘สมุด’ ให้เกิด
ความหมายใหม่ ซึ่งเป็นความหมายที่เกิดจากการรวมความหมายว่า ‘หนังสือ’ และ ‘สมุด’ เข้าด้วยกัน 
เป็นความหมายในภาพรวมว่า ‘สมุดหนังสือ’ 
 
5) Bố mẹ  ‘พ่อแม’่ 
 ค าว่า bố mẹ นี้ เกิดจากการน าค าว่า bố ‘พ่อ’ และค าว่า mẹ ‘แม่’ ให้เกิดความหมายใหม่ 
ซึ่งเป็นความหมายที่เกิดจากการรวมความหมายว่า ‘พ่อ’ และ ‘แม่’ เข้าด้วยกัน เป็นความหมายใน
ภาพรวมว่า ‘พ่อแม’่ 
 
     ค ารวม (từ ghép) ไวยากรณ์เวียดนาม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มค าใหญ่ ได้แก่ ค ารวมแบบเท่า
เทียม (từ ghép bình đằng) และค ารวมแบบหลัก-รอง (từ ghép chính phụ) ซึ่งผู้สอนจะได้
กล่าวถึงอย่างละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป 

 
2.4 ไวยากรณ์เวียดนามระดับกลุ่มค า (cụm từ) 
 

 กลุ่มค า คือ การรวมตัวของค าอย่างน้อยท่ีสุดสองค าให้กลายเป็นกลุ่มค าเพ่ือเป็นส่วนประกอบ
ที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในประโยค ค าที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มค านี้จะต้องมีค าใดค าหนึ่งเป็นค าหลักของกลุ่มค า
นั้นๆ และมีค าอ่ืนๆ ในกลุ่มค านั้นเป็นค ารองที่ท าหน้าที่เสริมความหมายให้กับค าหลัก (Nguyễn Xuân 
Khoa: 2006: 37)  
 กลุ่มค า มีชื่อเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่า cụm từ หรือ nhóm từ หรือที่นักภาษาศาสตร์
ภาษาเวียดนามบางท่านเรียกอย่างกว้างขวางว่า tổ hợp từ tự do ซึ่งหมายถึง การรวมตัวกันของค า
แบบอิสระ หมายถึง เป็นการรวมตัวกันของค าต่างๆ แบบชั่วคราวให้เป็นกลุ่มค าเพ่ือท าหน้าที่ใดหน้าที่
หนึ่ง หรือเพ่ือสื่อความหมายใดความหมายหนึ่งในประโยค และกลุ่มค า (cụm từ หรือ tổ hợp từ tự 
do) นี้สามารถแยกออกจากตัวกันเพ่ือไปรวมตัวกับค าอ่ืนๆ ให้กลายเป็นกลุ่มค าชนิดอ่ืนที่ท าหน้าที่และ
ความหมายอ่ืนในประโยคอ่ืนๆ ต่อไป (Diệp Quang Ban: 2006: 5) 
เช่น 
1) Cái bàn to kia   ‘โต๊ะใหญ่ๆนั้น’ 
 กลุ่มค า cái bàn to kia นี้ เกิดจากการรวมตัวกันแบบชั่วคราวของค าว่า cái ‘อัน (ค า
ลักษณะนาม)’, bàn ‘โต๊ะ’, to ‘ใหญ่’ และค าว่า kia ‘นั้น’ โดยการรวมตัวของค าเหล่านี้จะมีค าว่า 
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bàn ‘โต๊ะ’ เป็นค าหลักของกลุ่มค านี้ ซึ่งเป็นค านาม ดังนั้นกลุ่มค านี้จึงเป็นกลุ่มค านาม (cụm danh 
từ) 
 

2) Cái máy tính xách tay của tôi ‘คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคของฉัน’ 
 กลุ่มค า cái máy tính xách tay của tôi นี้ เกิดจากการรวมตัวกันแบบชั่วคราวของค าว่า 
cái ‘อัน (ค าลักษณะนาม)’, máy tính ‘คอมพิวเตอร์’, xách tay ‘ถือด้วยมือ’, của ‘ของ (บุพบท
แสดงความเป็นเจ้าของ’ และค าว่า tôi ‘ฉัน’ โดยการรวมตัวของค าเหล่านี้จะมีค าว่า máy tính 
‘คอมพิวเตอร์’ เป็นค าหลักของกลุ่มค านี้ ซึ่งเป็นค านาม ดังนั้นกลุ่มค านี้จึงเป็นกลุ่มค านาม (cụm 
danh từ) 
 
3) Nhanh chóng về nhà  ‘รีบเร่งกลับบ้าน’ 
 กลุ่มค า nhanh chóng về nhà นี้ เกิดจากการรวมตัวกันแบบชั่วคราวของค าว่า nhanh 
chóng ‘รวดเร็ว’, về ‘กลับ’ และค าว่า nhà ‘บ้าน’ โดยการรวมตัวของค าเหล่านี้จะมีค าว่า về 
‘กลับ’ เป็นค าหลักของกลุ่มค านี้ ซึ่งเป็นค ากริยา ดังนั้นกลุ่มค านี้จึงเป็นกลุ่มค ากริยา (cụm động 
từ) 
 
4) Rất đắt    ‘แพงมาก’ 
 กลุ่มค า rất đặt นี้ เกิดจากการรวมตัวกันแบบชั่วคราวของค าว่า rất ‘มาก’ และค าว่า đắt 
‘แพง’ โดยการรวมตัวของค าเหล่านี้จะมีค าว่า đắt ‘แพง’ เป็นค าหลักของกลุ่มค านี้ ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ 
ดังนั้นกลุ่มค านี้จึงเป็นกลุ่มค าคุณศัพท์ (cụm tính từ) 
 
5) Hay quá    ‘สนุกมาก/ดีมาก/เพราะมาก’ 
 กลุ่มค า hay quá นี้ เกิดจากการรวมตัวกันแบบชั่วคราวของค าว่า hay ‘ไพเราะ/เพราะ/ดี/
สนุก’ และค าว่า quá ‘มาก’ โดยการรวมตัวของค าเหล่านี้จะมีค าว่า hay ‘ไพเราะ/เพราะ/ดี/สนุก’ 
เป็นค าหลักของกลุ่มค านี้ ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ ดังนั้นกลุ่มค านี้จึงเป็นกลุ่มค าคุณศัพท์ (cụm tính từ) 
 

เมื่อพิจารณารูปแบบของกลุ่มค า (cụm từ หรือ tổ hợp từ tự do) จากตัวอย่างข้างบนนี้
พบว่า กลุ่มค า (cụm từ หรือ tổ hợp từ tự do) มีลักษณะหรือรูปแบบการรวมตัวของค าคล้ายกับค า
จ ากัดความของค าว่า ngữ  ของ Cao Xuân Hạo ที่ได้อธิบายความหมายของค าว่า ngữ ว่า เป็น
กลุ่มค าที่ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของประโยค เช่น เป็นภาคประธาน ภาคแสดง หรือส่วนขยายของ
ประโยค (Cao Xuân Hạo: 2005: 6)  
 ในบางครั้ง กลุ่มค า (cụm từ หรือ tổ hợp từ tự do) อาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับค ารวม 
(từ ghép) ในที่นี้ผู้สอนขออธิบายแบบสั้นๆ พอให้เข้าใจถึงข้อแตกต่างระหว่าง กลุ่มค า (cụm từ) และ 
ค ารวม (từ ghép) ดังนี้ ค ารวม (từ ghép) เป็นการรวมตัวของค าเดี่ยวให้กลายเป็นค ารวม ซึ่งมี
รูปแบบหรือมีสถานะเป็นค า 1 ค า กล่าวคือ 1 ค ารวม (từ ghép) คือ 1 ค า ซึ่งการรวมกันของค ารวมนี้
เพ่ือให้ได้ความหมายใหม่โดยการรวมความหมายจากความหมายเดิม แต่กลุ่มค า (cụm từ) เป็นการ
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รวมตัวกันของค าต่างๆ ให้กลายเป็นกลุ่มค า (cụm từ หรือ tổ hợp từ tự do) เพ่ือท าหน้าที่เป็น
ส่วนประกอบของประโยค โปรดศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
a) Chiếc áo dài của chị, tôi treo trong tù. 
‘ชุดอ๋าวซ่ายของพ่ีสาว ฉันแขวนไว้ในตู้’ 
 
b) Chiếc áo dài này của chị tôi, còn chiếc áo ngắn kia của tôi. 
‘เสื้อตัวยาวๆ นี้เป็นของพ่ีฉัน ส่วนเสื้อตัวสั้นๆ นั้นของฉัน’ 
 
  จะเห็นได้ว่าค าว่า áo dài ในประโยค a) เป็นค ารวม (từ ghép) เพราะเป็นการรวมตัวกัน
ของค าว่า áo ‘เสื้อ’ กับค าว่า dài ‘ยาว’ เพ่ือให้ได้ความหมายเฉพาะตัวที่เป็นความหมายใหม่คือ ‘ชุด
ประจ าชาติเวียดนาม’ จึงถือว่าเป็น ค ารวม (từ ghép) 1 ค า (ซึ่งผู้สอนจะอธิบายเรื่อง ค ารวม (từ 
ghép) ในบทที่ 3 ต่อไป) 

ส่วนค าว่า áo dài ในประโยค a) เป็นส่วนประกอบในกลุ่มค า (cụm từ) เพราะค าว่า áo 
dài ในกลุ่มค าว่า Chiếc áo dài này ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของค าว่า Chiếc (ค าลักษณะนาม) + áo 
(เสื้อ)  + dài (ยาว) + này (นี้) เพ่ือให้ได้ความหมายว่า ‘เสื้อตัวยาวๆ นี้’ ที่ท าหน้าที่เป็นภาคประธาน
ในประโยค จึงถือว่าเป็นกลุ่มค า (cụm từ)   
     ไวยากรณ์เวียดนามระดับกลุ่มค า (cụm từ) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มค าใหญ่ ได้แก่ cụm động 
từ (กลุ่มค านาม), cụm danh từ (กลุ่มค ากริยา), cụm tính từ (กลุ่มค าคุณศัพท์) ซึ่งผู้สอนจะได้
กล่าวถึงอย่างละเอียดต่อไป 

 

2.5 ไวยากรณ์เวียดนามระดับประโยค (câu) 
 

     รูปแบบไวยากรณ์เวียดนามระดับประโยค (câu) ในภาษาเวียดนามเป็นรูปแบบไวยากรณ์ที่
น่าสนใจ เพราะภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมี
ความซับซ้อนเพราะแต่ละส่วนที่เป็นส่วนประกอบของประโยคสามารถมีส่วนขยายออกไปได้อย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด ซึ่งความซับซ้อนนี้แม้จะมีนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามนามหลายท่านพยายามที่จะอธิบาย
ตามทฤษฎีไวยากรณ์แบบต่างๆ ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างครอบคลุม แม้ว่าโครงสร้างไวยากรณ์
ระดับประโยคของภาษาเวียดนามจะเป็นแบบ Subject + Predicate (ภาคประธาน + ภาคแสดง) ก็
ตาม  

ปัจจุบัน นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยคในภาษาเวียดนามยังคง
มีแนวคิดและบทสรุปที่แตกต่างกัน ซึ่งนักภาษาศาสตร์แต่ละท่านที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยคในภาษา
เวียดนามต่างก็ได้มีการน าเสนอแนวคิดที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถือ และสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห์ไวยากรณ์ระดับประโยคส าหรับผู้เรียนภาษาเวียดนามได้ แต่ไวยากรณ์ระดับ
ประโยคบางประเด็นก็ยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอบรับในหมู่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามต่อไป 
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ส าหรับการเรียนการสอนเรื่อง ไวยากรณ์ระดับประโยคนี้ ผู้สอนจะได้อธิบายอย่างละเอียดทั้ง
รูปแบบโครงสร้างและความหมายในบทท่ี 7, 8 และ 9 ต่อไป 

 
2.6 สรุป 
 

ความเกี่ยวพันทางไวยากรณ์ในภาษาเวียดนามแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเกี่ยวพันธ์
ทางไวยากรณป์ระเภทเท่าเทียม ความเกี่ยวพันทางไวยากรณ์ประเภทหลัก-รอง และความเกี่ยวพันทาง
ไวยากรณ์ประเภทภาคประธาน-ภาคแสดง โดยมีวิธีการวิเคราะห์ไวยากรณ์ 6 วิธีหลักๆ ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยน (cải biến) 2) การวิเคราะห์ด้วยวิธีการลดรูป (lược) 3) การวิเคราะห์
ด้วยวิธีการแทนที่ (thay thế) 4) การวิเคราะห์ด้วยวิธีการเติมค า (bổ sung) 5) การวิเคราะห์ด้วย
วิธีการหาสาเหตุ (nguyên nhân hoá) และ 6) การวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ส่วนประชิด (thành 
tổ trực tiếp) ส่วนโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่พบในภาษาเวียดนามมีตั้งแต่ไวยากรณ์ระดับค า (từ) 
ไวยากรณ์ระดับกลุ่มค า (cụm từ) และไวยากรณร์ะดับประโยค (câu) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.1) ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทเท่าเทียม (quan hệ bình đằng) มีกี่แบบ 
อะไรบ้าง อธิบายสรุปให้เข้าใจ 

 1.2) ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทหลัก-รอง (quan hệ chính - phụ) คืออะไร 
อธิบายสรุปให้เข้าใจ 

 1.3) ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทภาคประธาน-ภาคแสดง (quan hệ C - V) คืออะไร 
อธิบายสรุปให้เข้าใจ 

 1.4) การวิเคราะห์ไวยากรณ์เวียดนามมีก่ีแบบ อะไรบ้าง อธิบายสรุปให้เข้าใจ 

 1.5) การวิเคราะห์ไวยากรณ์ระดับ ค า และกลุ่มค า ต่างกันอย่างไร อธิบายสรุปให้เข้าใจ 

 
2. จงบอกว่ากลุ่มค าต่อไปนี้เป็น ค าเดี่ยว ค ารวม หรือกลุ่มค า 

2.1) phục vụ    =…………………………………………………… 
2.2) bà nội    =…………………………………………………… 
2.3) chiến tranh   =…………………………………………………… 
2.4) sinh viên    =…………………………………………………… 
2.5) người việt    =…………………………………………………… 
2.6) may mắn    =…………………………………………………… 
2.7) hy sinh    =…………………………………………………… 
2.8) tháng năm   =…………………………………………………… 
2.9) quyển to    =…………………………………………………… 
2.10) đường phố   =…………………………………………………… 
2.11) tình hình    =…………………………………………………… 
2.12) hôm qua    =…………………………………………………… 
2.13) Trung Quốc   =…………………………………………………… 
2.14) ký túc xá    =…………………………………………………… 
2.15) biên giới     =…………………………………………………… 

 
3. จงบอกว่ากลุ่มค าต่อไปนี้มีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทใด 

3.1) cao nhất    =…………………………………………………… 
3.2) năm mới    =…………………………………………………… 
3.3) điểm đến    =…………………………………………………… 
3.4) màu xanh    =…………………………………………………… 
3.5) khoa thần kinh   =…………………………………………………… 
3.6) xe lửa    =…………………………………………………… 
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3.7) súp lươn    =…………………………………………………… 
3.8) khó thở    =…………………………………………………… 
3.9) sốt cao    =…………………………………………………… 
3.10) giờ cao điểm   =…………………………………………………… 
3.11) hình ảnh    =…………………………………………………… 
3.12) người mẹ    =…………………………………………………… 
3.13) rất đỏ    =…………………………………………………… 
3.14) con trai    =…………………………………………………… 
3.15) con cái       =…………………………………………………… 

 
4. จงหาว่าในประโยคต่อไปนี้มีกลุ่มค าที่มีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ประเภทภาคประธาน-ภาค
แสดง (quan hệ C - V) หรือไม่ หากมีให้ระบุว่าคือกลุ่มค าใดและให้ระบุว่าค าใดเป็น C และ   
ค าใดเป็น V 

4.1) Tôi không biết nó không đi học.     
4.2) Nó nộp bài là tôi rất mừng.     
4.3) Thầy báo em nộp bài ngày mai.     
4.4) Tôi nghe nói em được điểm mười.     
4.5) Mọi người khen chị ấy hát rất hay.    

 
5. จงวิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้แบบแยกส่วนประชิด (thành tố trực tiếp) แบบตาราง 

5.1) Em sẽ nộp bài thầy ngày mai.     
5.2) Mẹ mua áo mới cho tôi hai bộ.     
5.3) Tôi đã được đi du lịch hai tuần.     
5.4) Anh Minh Kiệt không thích ăn phở bò chín.    
5.5) Thầy đang giảng bài cho sinh viên năm hai.     
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บทที่ 3  

 

 

การวิเคราะห์ไวยากรณร์ะดับค า 
Việc phân tích ngữ pháp bậc từ 

 

 

 

 ในเรื่องของค ำนี้ ผู้สอนได้กล่ำวถึงโดยละเอียดแล้วในต ำรำ ตัวอักษรและกำรออกเสียงภำษำ
เวียดนำมตำมหลักภำษำศำสตร์ (ทรงกต  ปำนเชียงวงศ์, 2556) แต่ในต ำรำเล่มนั้น ผู้สอนได้กล่ำวถึง
ค ำในรูปแบบของกำรสร้ำงค ำในภำษำเวียดนำม แต่ในบทนี้ ผู้สอนจะกล่ำวถึงค ำ ในรูปแบบของ     
กำรวิเครำะห์กำรรวมตัวของค ำในลักษณะทำงไวยำกรณ์ท่ีปรำกฏในระดับค ำ 
 ดังที่กล่ำวมำแล้วในบทที่ 2 ว่ำกำรวิเครำะห์ไวยำกรณ์เป็นกำรวิเครำะห์กำรรวมตัวของค ำ   
ให้กลำยเป็นกลุ่มค ำ กำรรวมตัวของค ำนี้ต้องเป็นไปตำมรูปแบบและควำมหมำย ซึ่งในภำษำเวียดนำม
ก็มีกำรรวมตัวของค ำในระดับที่เล็กที่สุด นั้นคือกำรรวมตัวของค ำหรือหน่วยค ำให้กลำยเป็นค ำ       
ตำมรูปแบบและให้ควำมหมำยเฉพำะเช่นเดียวกันกับรูปแบบไวยำกรณ์ ในบทนี้ผู้สอนจึงต้องอธิบำย
และวิเครำะห์ไวยำกรณ์ระดับค ำที่เป็นไวยำกรณ์หน่วยที่เล็กท่ีสุดของภำษำเวียดนำม 

 

3.1 ความหมายค าในภาษาเวียดนาม 

 

 มีนักภำษำศำสตร์ชำวเวียดนำมหลำยท่ำนที่ศึกษำเกี่ยวกับ ค ำ (Từ) ได้แก่ Cao Xuân Hạo 
(2005), Mai Ngọc Chừ (2008), Nguyễn Kim Thản (1963), Nguyễn Thiện Giáp (2011) และ
Trịnh Đức Hiển (2006)  ผู้เขียนจึงสำมำรถสรุปควำมหมำยของค ำว่ำ ค ำ ในภำษำเวียดนำม ดังนี้ 

ค ำ (từ) หมำยถึง หน่วยที่เล็กที่สุดทางภาษาที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเสียงอย่างเป็น
ระบบและมีแบบแผน (เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์) ที่มีความหมายในตัวเอง ซ่ึง
ในภำษำไทยจะเรียกกลุ่มของเสียงลักษณะนี้ว่ำ ค ำ และในภำษำเวียดนำมจะเรียกกลุ่มของเสียง
ลักษณะนี้ว่ำ từ  
 

3.2 การแบ่งชนิดของค าในภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์ 
 

 กำรแบ่งชนิดของค ำในภำษำเวียดนำมสำมำรถยึดตำมแนวไวยำกรณ์ได้หลำกหลำยแนว 
ตำมแต่นักภำษำศำสตร์ภำษำเวียดนำมแต่ละท่ำนจะยึดเป็นแนวในกำรพิจำรณำ เช่น Đinh Văn Đức 
(2001 : 29) กล่ำวว่ำ หำกจะพิจำรณำชนิดของค ำในภำษำเวียดนำมต้องอำศัยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย 
ดังต่อไปนี้ 

1) พิจำรณำชนิดของค ำในภำษำเวียดนำมโดยอำศัยลักษณะกำรเป็นภำษำค ำโดด หรือ     
กำรแบ่งพยำงค์ของภำษำเวียดนำม 
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2) พิจำรณำชนิดของค ำในภำษำเวียดนำมตำมควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องทำงโครงสร้ำงของ
ค ำหรือหน่วยค ำอ่ืนๆ 

3) พิจำรณำชนิดของค ำในภำษำเวียดนำมตำมตำมลักษณะพิเศษของภำษำเวียดนำมเอง 
 

Cao Xuân Hạo ได้จัดแบ่งค ำในภำษำเวียดนำมโดยอำศัยกำรปรำกฏอิสระของค ำ ออกเป็น 
2 กลุ่มใหญ่ๆ โปรดศึกษำแผนภูมิต่อไปนี้  

 
từ vựng tiếng Việt  
(ค ำในภำษำเวียดนำม) 

 
 
 
 

 
 
Thực từ    Hư từ       

                          (กลุ่มค ำเชิงเนื้อหำ)    (กลุ่มค ำเชิงไวยำกรณ์)   
       
 
 แผนภูมิที่ 3.1 แสดงกำรจัดกลุ่มของค ำในภำษำเวียดนำม  
 ที่มา : ปรับปรุงจำก Cao Xuân Hạo, 2005 : 16  
 

กำรแบ่งกลุ่มของค ำตำมแนวคิดของ Cao Xuân Hạo เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกันกับกำรแบ่ง
ประเภทของค ำของนักภำษำศำสตร์ภำษำในตระกูลอินโด-ยูโรเปียนอ่ืนๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับกำร
อธิบำยภำษำตำมภำษำศำสตร์แนวไวยำกรณ์โครงสร้ำง ซึ่งได้พิจำรณำหน่วยค ำ หรือ ค ำ โดยกำรดู
ควำมสัมพันธ์กับความหมายเชิงเนื้อหา และความหมายเชิงโครงสร้าง (พิณทิพย์  ทวยเจริญ, 2543 : 
79-80) ดังนั้น ผู้เขียนจึงยึดกำรแบ่งประเภทของค ำตำมแนวคิดของ Cao Xuân Hạo เป็นหลักใน  
กำรอธิบำย ค ำ ในภำษำเวียดนำม  

ค ำที่จัดอยู่ในกลุ่มเชิงควำมหมำย (Thực từ) หรือที่ภำษำอังกฤษเรียกกลุ่มค ำกลุ่มนี้ว่ำ 
Content words หมำยถึงค ำที่มีควำมหมำยในตัวเอง หรือ ค ำที่มีควำมหมำยเชิงเนื้อหำ ที่สามารถ
ปรากฏอิสระได้ หรือปรำกฏร่วมกับค ำอ่ืนๆ ในกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่มค ำ หรือเป็นประโยค ซึ่งในภำษำ
เวียดนำม Lê Biên (Lê Biên, 1999 : 28-30) ได้กล่ำวว่ำ ค ำและหน้ำที่ของค ำจะเก่ียวข้องกับ      กำร
ปรำกฎในโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์เสมอ  

ค ำที่จัดอยู่ในกลุ่มเชิงควำมหมำย (Thực từ) ในภำษำเวียดนำม คือ Danh từ, Động từ, 
Tính từ, Số từ และ Đại từ โปรดดูแผนภูมิต่อไปนี้ 
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Thực từ 

 
 
 
 

 

Danh từ Động từ Tính từ Số từ  Đại từ 

 

  แผนภูมิที่ 3.2 แสดงกำรจัดกลุ่มค ำในภำษำเวียดนำมประเภทกลุ่มค ำเชิงเนื้อหำ  
                                       (thực từ) 
  ที่มา : ปรับปรุงจำก Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 340 – 341    

 
 
ค ำที่จัดอยู่ในกลุ่มเชิงไวยำกรณ์ (Hư từ) ในภำษำเวียดนำม คือ Phó từ, Quan hẹ từ, Trợ 

từ และ Thán từ โปรดดูแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

Hư từ 

 
 
 
 

 

Phó từ  Quan hệ từ          Trợ từ            Thán từ 

 

  แผนภูมิที่ 3.3 แสดงกำรจัดกลุ่มค ำในภำษำเวียดนำมประเภทกลุ่มค ำเชิงไวยำกรณ์  
        (Hư từ) 

  ที่มา : ปรับปรุงจำก Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 340 – 341    
 

หมำยเหตุ 
 กำรแบ่งชนิดของค ำในภำษำเวียดนำมมีกำรแบ่งเป็นชนิดต่ำงๆ ที่หลำกหลำยตำมแนวคิดของ
นักภำษำศำสตร์ภำษำเวียดนำมแต่ละคน เช่น 
 Cao Xuân Hạo (2005) แบ่งชนิดของค ำออกเป็น 8 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นประเภท thực 
từ 4 ชนิด ได้แก่ đanh từ, động từ, tính từ, đại từ โดยที่ Cao Xuân Hạo ได้จัดค ำชนิด số từ 
รวมเข้ำด้วนกันกับค ำชนิด danh từ และแบ่ง hư từ ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ liên từ, giới từ, ngữ 
khí từ, thán từ  
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 Diệp Quang Ban (2009) แบ่งชนิดของค ำออกเป็น 9 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นประเภท thực 
từ 5 ชนิด ได้แก่ đanh từ, số từ, động từ, tính từ, đại từ และ hư từ 4 ชนิด ได้แก่ phụ từ, 
quan hệ từ, tình thái từ, thán từ จะเห็นได้ว่ำ Diệp Quang Ban ได้จัดค ำชนิด phó từ และ trợ 
từ เป็นค ำชนิดเดียวกันโดยเรียกรวมๆ ว่ำ phụ từ และแยกค ำชนิด tình thái từ ออกจำกค ำชนิด 
thán từ 
 Mai Ngọc Chừ (2008) แบ่งชนิดของค ำออกเป็น 10 ชนิด โดยแบ่งออกเป็นประเภท thực 
từ 5 ชนิด ได้แก่ đanh từ, số từ, động từ, tính từ, đại từ และ hư từ 5 ชนิด ได้แก่ phụ từ, kếṭ 
từ, trợ từ, tình thái từ, thán từ จะเห็นได้ว่ำ Mai Ngọc Chừ ได้แยกค ำชนิด phó từ ออกจำก 
trợ từ แล้วเรียกใหม่ว่ำ phụ từ และเรียกค ำชนิด quan hệ từ ใหม่ว่ำ kết từ และแยกค ำชนิด tình 
thái từ ออกจำกค ำชนิด thán từ เช่นเดียวกับ Diệp Quang Ban 

 ในกำรเขียนต ำรำเล่มนี้ ผู้เขียนได้แบ่งชนิดของค ำในภำษำเวียดนำมตำมแนวทำงของ 
Nguyễn Tài Cẩn (2004) เพรำะกำรแบ่งชนิดของค ำของ Nguyễn Tài Cẩn ได้แบ่งค ำโดยให้ค ำ
จ ำกัดควำมที่ชัดเจน เข้ำใจง่ำย ผู้เขียนจึงมีควำมเห็นว่ำแนวคิดของ Nguyễn Tài Cẩn มีควำม
เหมำะสมที่จะน ำมำศึกษำไวยำกรณ์ภำษำเวียดนำม 

 
3.3 ประเภทของค าในภาษาเวียดนาม 

 

 เมื่อจะอธิบำยถึงไวยำกรณ์ระดับค ำในภำษำเวียดนำม นักภำษำศำสตร์ชำวเวียดนำมมักจะ
อธิบำยไวยำกรณ์โดยกำรอิงประเภทของค ำเพ่ือให้ผู้เรียนเข้ำใจควำมหมำยของค ำ หน้ำที่ของค ำได้
อย่ำงง่ำยขึ้น เช่น Nguyễn Thiện Giáp ใช้อธิบำยเรื่องกำรสร้ำงค ำในภำษำเวียดนำม และ Đinh Văn 
Đức ใช้อธิบำยเรื่องชนิดของค ำ เป็นต้น (ชนิดของค ำทั้ง 9 ชนิดในแผนภูมิที่ 3.2 และ แผนภูมิที่ 3.3 
ผู้สอนจะกล่ำวถึงโดยละเอียดในบทที่ 4)   
 ค ำ สำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆ 2 ประเภท ซึ่งประเภทของค ำในที่นี้ คือ กำรแบ่ง
ประเภทของค ำตำมหลักภำษำศำสตร์ทั่วไป ซึ่งได้แก่ ค ำประเภท content word ภำษำไทยเรียกค ำ
ประเภทนี้ว่ำ ค ำเชิงเนื้อหำ ภำษำเวียดนำมเรียกค ำประเภทนี้ว่ำ thực từ และ ค ำประเภท 
grammatical word ภำษำไทยเรียกค ำประเภทนี้ว่ำ ค ำเชิงไวยำกรณ์ ภำษำเวียดนำมเรียกค ำประเภท
นี้ว่ำ hư từ   

 

3.3.1 ค าเชิงเนื้อหา (thực từ) 
        ค ำเชิงเนื้อหำ ซึ่งภำษำอังกฤษจะตรงกับค ำว่ำ content word ในภำษำเวียดนำมเรียก

ค ำประเภทนี้ว่ำ thực từ หมำยถึง ค ำที่มีควำมหมำยเฉพำะตัวและสำมำรถปรำกฏอิสระได้ ค ำ
ประเภทนี้ไม่ว่ำจะปรำกฏเดี่ยวหรือปรำกฏในกลุ่มค ำหรือในประโยคก็ยังคงมีควำมหมำย   
เช่น   

ăn   ‘กิน’ 
  đẹp   ‘สวย’ 
  xe lửa   ‘รถไฟ’ 
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  động vật  ‘สัตว์’ 
  thực vật  ‘พืช’ 
  kinh doanh  ‘ธุรกิจ’ 
  đau   ‘ปวด’ 
 

3.3.2 ค าเชิงไวยากรณ์ (hư từ) 
        ค ำเชิงไวยำกรณ์ ซึ่งภำษำอังกฤษจะตรงกับค ำว่ำ grammatical word ในภำษำ

เวียดนำมเรียกค ำประเภทนี้ว่ำ hư từ หมำยถึง ค ำประเภทนี้จะมีควำมหมำยเฉพำะตัวเหมือนค ำ
เนื้อหำ แต่ไม่สำมำรถปรำกฏอิสระได้ โดยค ำประเภทนี้จะสำมำรถปรำกฏได้เฉพำะในกลุ่มค ำที่มี     
กำรเรียงตัวกันตำมโครงสร้ำงไวยำกรณ์เท่ำนั้น กล่ำวคือ ไวยำกรณ์ระดับกลุ่มค ำ  ไวยำกรณ์ระดับ
ประโยค   
เช่น   

và   ‘และ’ 
  đang   ‘ก ำลัง’ 
  thì   ‘ที่ซึ่ง’ 
  nhưng   ‘แต’่ 
  mà còn  ‘ยังคงมี’ 
  cái   ‘สิ่ง/อัน’ 
  nếu   ‘ถ้ำ’ 
 
3.4 ลักษณะของค าในภาษาเวียดนาม 

 

ในภำษำเวียดนำม 1 พยำงค์มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยค ำ และ 1 หน่วยค ำเท่ำกับ 1 ค ำ จึงท ำให้
ภำษำเวียดนำมมีลักษณะเป็นค ำโดด (Hà Quang Năng, 2006 : 5-6) ค ำในภำษำเวียดนำมจึงมี
ลักษณะที่น่ำสนใจ โปรดดูตัวอย่ำงประโยคข้ำงล่ำงนี้ 
 
   Tôi ăn cơm.  ‘ฉันกินข้ำว’ 
 
 ประโยคข้ำงบนนี้ประกอบด้วยค ำ 3 ค ำ ซึ่งแต่ละค ำมีลักษณะเป็น 1 หน่วยค ำ (ทั้งหมดมี 3 
หน่วยค ำ) และแต่ละหน่วยค ำก็มีลักษณะเป็น 1 พยำงค์ (ทั้งหมดมี 3 พยำงค์) จำกตัวอย่ำงข้ำงบน 
สำมำรถสรุปได้ว่ำ ค ำ หน่วยค ำ และพยำงค์ ในภำษำเวียดนำมมีลักษณะเหมือนกัน (Trịnh Đức Hiển, 
2006 : 15-16)     
 แต่ค ำเวียดนำมบำงค ำไม่มีลักษณะเท่ำกับ 1 หน่วยค ำ (Đái Xuân Ninh, 1978 : 7-10) โปรด
ศึกษำค ำต่อไปนี้ 
 
   Cà phê   ‘กำแฟ’ 
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   Ký túc xá  ‘หอพักในมหำวิทยำลัย’ 
 

 ค ำว่ำ Cà phê มีลักษณะกำรปรำกฏพร้อมกันเพ่ือให้ได้ควำมหมำยว่ำ ‘กำแฟ’ ค ำว่ำ cà phê 
จึงเป็นค ำ 2 พยำงค์ ซึ่งถ้ำเรำแยกค ำว่ำ Cà และ phê ออกจำกกันให้เหลือค ำใดค ำหนึ่ง จะท ำให้
ควำมหมำยของค ำว่ำ Cà phê ‘กำแฟ’ หมดไป เพรำะ ค ำว่ำ cà มีควำมหมำยว่ำ มะเขือ และค ำว่ำ 
phê มีควำมหมำยว่ำ วิจารณ์ ดังนั้นจึงไม่สำมำรถแยกค ำว่ำ cà phê ออกจำกกันได้ถ้ำผู้พูดต้องกำร
ควำมหมำยที่ว่ำ ‘กำแฟ’ ด้วยเหตุนี้ ค ำว่ำ cà phê จึงเป็นค ำ 2 พยำงค์  
 ค ำว่ำ Ký túc xá ก็เช่นเดียวกันกับค ำว่ำ cà phê เพรำะค ำว่ำ ký túc xá มีลักษณะกำรปรำกฏ
พร้อมกันเพ่ือให้ได้ควำมหมำยว่ำ ‘หอพักในมหำวิทยำลัย’ จึงเป็นค ำ 3 พยำงค์ ซึ่งถ้ำเรำแยกพยำงค์ใด
พยำงค์หนึ่งออกจำกกัน จะท ำให้ควำมหมำยของค ำว่ำ ký túc xá ‘หอพักในมหำวิทยำลัย’ หมดไป 
ด้วยเหตุนี้ ค ำว่ำ ký túc xá จงึเป็นค ำ 3 พยำงค์  
 นอกจำกนี้ยังมีค ำในภำษำเวียดนำมบำงค ำ มีลักษณะเป็นค ำ 2 หน่วยค ำ และ 2 พยำงค์ ซึ่งค ำ
ลักษณะนี้มีมำกในภำษำเวียดนำม (Nguyễn Văn Chính, 2010 : 41-42) โปรดศึกษำค ำต่อไปนี้ 
 
   Sửa chữa  ‘ซ่อม’ 
   To lớn   ‘ใหญ่มำก’ 
 

 ค ำว่ำ sửa chữa มีลักษณะกำรปรำกฏพร้อมกันเพ่ือให้ได้ควำมหมำยว่ำ ‘ซ่อม’ จึงเป็นค ำ 2 
พยำงค์ ซึ่งถ้ำเรำแยกค ำว่ำ sửa และ chữa ออกจำกกันให้เหลือค ำใดค ำหนึ่ง ควำมหมำยของที่ว่ำ 
‘ซ่อม’ ก็ยังคงอยู่ เพรำะ ค ำว่ำ sửa มีควำมหมำยว่ำ ซ่อม และค ำว่ำ chữa ก็มีควำมหมำยว่ำ ซ่อม 
เช่นกัน ดังนั้นค ำว่ำ sửa chữa จึงสำมำรถใช้แยกจำกกันได้โดยควำมหมำยยังคงเดิม ด้วยเหตุนี้ ค ำว่ำ 
sửa chữa จึงเป็นค ำ 2 พยำงค์   
 ค ำว่ำ to lớn ก็เช่นเดียวกันกับค ำว่ำ sửa chữa เพรำะค ำว่ำ to lớn มีลักษณะกำรปรำกฏ
พร้อมกันเพ่ือให้ได้ควำมหมำยว่ำ ‘ใหญ่’ จึงเป็นค ำ 2 พยำงค์ ซึ่งถ้ำเรำแยกพยำงค์ใดพยำงค์หนึ่งออก
จำกกัน จะท ำให้ควำมหมำยของค ำว่ำ to lớn ‘ใหญ่’ ยังคงอยู่ เพรำะค ำว่ำ ‘to’ มีควำมหมำยว่ำ 
‘ใหญ่’ และค ำว่ำ lớn ก็มีควำมหมำยว่ำ ‘ใหญ่’ เช่นกัน ดังนั้นค ำว่ำ to lớn จึงสำมำรถใช้แยกจำกกัน
ได้โดยควำมหมำยยังคงเดิม ด้วยเหตุนี้ ค ำว่ำ to lớn จึงเปน็ค ำ 2 พยำงค์  
 
 จำกเหตุผลข้ำงบน ผู้เขียนจึงสรุปลักษณะของค ำในภำษำเวียดนำม ดังนี้ 
  1) ค ำในภำษำเวียดนำม 1 ค ำ มีลักษณะเทียบเท่ำกับ 1 หน่วยค ำ ถ้ำหน่วยค ำนั้น
สำมำรถปรำกฏอิสระได ้ 
  2) ค ำในภำษำเวียดนำม 1 ค ำ อำจจะมีลักษณะเทียบเท่ำกับ 1 พยำงค์หรือมำกกว่ำ 
ถ้ำพยำงค์เหล่ำนั้นรวมกันเพื่อให้ควำมหมำยเฉพำะ 
  3) ในภำษำเวียดนำม 1 พยำงค์ อำจจะมีลักษณะไม่เทียบเท่ำกับ 1 ค ำ ถ้ำพยำงค์นั้น
มีลักษณะเป็นแค่กลุ่มเสียง ไม่มีควำมหมำย และไม่สำมำรถปรำกฏอิสระได้   
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  4) ในภำษำเวียดนำม 2 หน่วยค ำหรือมำกกว่ำ อำจจะมีลักษณะเทียบเท่ำกับ 1 ค ำได้ 
ถ้ำหน่วยค ำนั้นรวมกันแล้วยังคงไว้ซึ่งควำมหมำยเดิม   
   
3.5 โครงสร้างค าในภาษาเวียดนาม 

 

 ดังที่ทรำบแล้วว่ำ ในภำษำเวียดนำม 1 พยำงค์มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยค ำ และ 1 หน่วยค ำเท่ำกับ 
1 ค ำ จึงท ำให้ภำษำเวียดนำมมีลักษณะเป็นค ำโดดนั้น แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ค ำในภำษำเวียดนำม
จะเป็นค ำ 1 พยำงค์เสมอไป เพรำะถ้ำหำกศึกษำเรื่องของค ำในภำษำเวียดนำมในลักษณะของ
ไวยำกรณ์ในระดับค ำ (จะพบไวยำกรณ์ระดับค ำในเรื่องค ำ ประเภทค ำรวม (từ ghép)) จะเห็นว่ำค ำใน
ภำษำเวียดนำมมีทั้งค ำที่เป็นค ำพยำงค์เดียว ค ำหลำยพยำงค์ กำรศึกษำในลักษณะนี้ท ำให้ทรำบว่ำ ค ำ 
เป็นหน่วยพ้ืนฐำนที่เล็กที่สุดที่ใช้ประกอบในกำรสร้ำงค ำ (Nguyễn Thiện Giáp, 2011 : 118-120) 
ค ำในภำษำเวียดนำมจึงแบ่งออกเป็นโครงสร้ำงต่ำงๆ โดยอำศัยกำรปรำกฏตัวของค ำนั้นๆ ได้ 3 
โครงสร้ำง คือ ค ำเดี่ยว (Từ đơn) ค ำรวม (Từ ghép) และค ำซ้ ำ (Từ láy) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

3.5.1 ค าเดี่ยว (Từ đơn) 
 

         ค ำเดี่ยว เป็นค ำที่มำจำกหน่วยค ำ 1 หน่วยค ำ และหน่วยค ำในที่นี้ต้องเป็นหน่วยค ำที่มี 
1 พยำงค์ (Trịnh Đức Hiển, 2006 : 25-27) ซึ่งค ำเดี่ยวในภำษำเวียดนำมอำจจะเป็นค ำเดี่ยวที่เป็นค ำ
เชิงเนื้อหำ (Thực từ) หรือเป็นค ำเดี่ยวที่เป็นค ำเชิงไวยำกรณ์ (Hư Từ) เช่น 

 

ค าเชิงเนื้อหา (Thực từ)  
  Nước    ‘น้ ำ’ 
  Sông    ‘แม่น้ ำ’ 
  Núi    ‘ภูเขำ’ 
  Làm    ‘ท ำ’ 
  Xấu    ‘ขี้เหล่’ 
  Một    ‘หนึ่ง’ 
 
ค าเชิงไวยากรณ์ (Hư Từ)  
  Đã     ‘แล้ว(เสร็จแล้ว)’ 
  Đang     ‘ก ำลัง’ 
  Sẽ    ‘จะ’ 
  Nếu     ‘ถ้ำ’ 
  Còn     ‘ยังคง’ 
  Và     ‘และ’ 
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         ค ำเดี่ยว ในภำษำเวียดนำมสำมำรถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ โดยอำศัยกำรรวมตัว
กันของหน่วยค ำ เป็น 2 ประเภทย่อย คือ ค ำเดี่ยวหนึ่งพยำงค์ (Từ đơn một âm tiết) และค ำเดี่ยว
หลำยพยำงค์ (Từ đơn đa âm tiết)  
 

3.5.1.1 Từ đơn một âm tiết 
    ค ำเดียวหนึ่งพยำงค์ หมำยถึง ค ำเดียวที่เกิดจำกพยำงค์หนึ่งพยำงค์ปรำกฏ
เป็นหนึ่งค ำ เช่น 

  Nhà   ‘บ้ำน’ 
  Đi   ‘ไป’ 
  Vui   ‘สนุกสนำน’ 
  Bố   ‘พ่อ’ 
  Buồn   ‘เศร้ำ’ 
  Đang   ‘ก ำลัง’ 
 

3.5.1.2 Từ đơn đa âm tiết 
    ค ำเดียวหลำยพยำงค์ หมำยถึง ค ำเดียวที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันของพยำงค์
มำกกว่ำหนึ่งพยำงค์ข้ึนไปท่ีปรำกฏรวมกันเป็นหนึ่งค ำ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้ 
 

1) ค ำเดี่ยวสองพยำงค์  
 ค ำเดียวสองพยำงค์ หมำยถึง ค ำเดียวประกอบขึ้นจำกค ำสองพยำงค์  
เช่น   

cà phê   ‘กำแฟ’    

dễ thương  ‘น่ำรัก’    

  gia đình  ‘ครอบครัว’  
  mục đích  ‘จุดประสงค์’  
 

2) ค ำเดยีวสำมพยำงค์  
ค ำเดียวสำมพยำงค์มีจ ำนวนไม่มำกนักเมื่อเทียบกับค ำเดียวหนึ่งพยำงค์ หรือค ำเดียวสอง

พยำงค์ โดยที่ค ำเดียวสำมพยำงค์นี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นค ำยืมมำจำกภำษำต่ำงประเทศ และค ำซ้ ำ 3 
พยำงค ์
เช่น   

Ra đi ô   ‘วิทยุ’  
ký túc xá  ‘หอพักในมหำวิทยำลัย’ 
sanh sàch sạch ‘สะอำดสะอ้ำน’ 
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3) ค ำเดียวสี่พยำงค ์ 
ค ำเดียวสี่พยำงค์ในภำษำเวียดนำมมีจ ำนวนน้อยมำกเมื่อเทียบกับค ำประเภทอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่

มักจะเป็นค ำซ้ ำ 4 พยำงค์ (từ láy tư) หรือ สุภำษิต (Thành ngữ) 
เช่น   

nước đồ lá khoai ‘ไม่มีสำระ/หำควำมส ำคัญไม่ได้’ 
Lặp đi lặp lại  ‘ซ้ ำแล้วซ้ ำอีก’ 

หมำยเหตุ 
 a) ค ำเดี่ยวหลำยพยำงค์ที่มีกำรรวมตัวกันของพยำงค์ 2 พยำงค์ เป็นค ำเดี่ยวที่ปรำกฏมำก
ที่สุดในระบบค ำภำษำเวียดนำม 

 b) ค ำเดี่ยวหลำยพยำงค์ที่มีกำรรวมตัวกันของพยำงค์ 3 พยำงค์ขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นค ำยืมมำ
จำกภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นกำรยืมมำใช้แบบถอดเสียงเป็นภำษำเวียดนำม เช่น ra đi ô เป็นต้น 
 

3.5.2 Từ ghép  
         ในภำษำเวียดนำม ค ำรวม หมำยถึง ค ำที่เกิดจำกกำรเอำหน่วยค ำ 2 หน่วยค ำมำ
รวมกันให้กลำยเป็น 1 ค ำ ให้มีควำมหมำยใหม่ซึ่งยังคงเกี่ยวพันกับควำมหมำยเดิม บำงครั้งอำจจะมี
มำกกว่ำ 2 หน่วยค ำมำรวมกัน แต่มีจ ำนวนไม่มำก (Trịnh Đức Hiển, 2006 : 45-47) โครงสร้ำงค ำ
ประเภทค ำรวม คือ 
 
   หน่วยค า 1  + หน่วยค า 2 

 

ในบำงกรณี ต ำแหน่งของหน่วยค ำทั้ง หน่วยค า 1 และ หน่วยค า 2 ในโครงสร้ำง    
ค ำรวมก็สำมำรถสลับต ำแหน่งกันได้ กล่ำวคือ หน่วยค ำ 2 อำจจะมำปรำกฏในต ำแหน่งหน้ำหน่วยค ำ 1 
ก็ได้   

ค ำรวมในภำษำเวียดนำมมี 2 ประเภท ได้แก่ ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (từ ghép bình 
đằng) และค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้    
 

3.5.2.1 ค ารวมแบบเท่าเทียม (Từ ghép bình đằng) 
            ค ำรวมแบบเท่ำเทียม ภำษำเวียดนำมเรียกค ำประเภทนี้ว่ำ Từ ghép bình 
đằng หรือ Từ ghép đẳng lập คือ ค ำรวมประเภทที่หน่วยค ำที่น ำมำรวมกันทั้ง 2 หน่วยค ำนั้น เป็น
ค ำลักษณะเดียวกัน ชนิดเดียวกัน หรือต่ำงชนิดกันก็ได้ และเม่ือมำรวมกันแล้ว ทั้ง 2 หน่วยค ำต้องไม่
เป็นรองซึ่งกันและกัน หมำยควำมว่ำ หน่วยค ำทั้ง 2 หน่วยค ำมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน ควำมหมำย
ของค ำรวมแบบเท่ำเทียมจะเป็นควำมหมำยโดยรวม ทั่วๆ ไป ไม่เฉพำะเจำะจง (ในต ำรำเล่มนี้ ผู้เขียน
ขอใช้ค ำว่ำ Từ ghép bình đằng เพ่ือเรียกค ำรวมแบบเท่ำเทียม) 
เช่น 
  Cha mẹ  ‘พ่อแม่’ 
  Quần áo  ‘เสื้อผ้ำ’ 
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  Bàn ghế  ‘โต๊ะเก้ำอ้ี’ 
  Ăn nói    ‘พูดจำ’ 
  Ăn uống  ‘ดื่มกิน’ 
  
  ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำ 2 หน่วยค ำ มำรวมกัน ให้เกิดค ำที่มีควำมหมำยใหม่ แต่ควำมหมำยใหม่ที่ได้ยังคงมี
ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับควำมหมำยเดิมของแต่ละหน่วยค ำ ซึ่งหน่วยค ำ 2 หน่วยค ำในแต่ละค ำรวมนี้
ต่ำงก็มีค่ำเป็น ค าเดี่ยว เหมือนกัน และเป็นค ำประเภทเดียวกัน เช่น กำรรวมค ำนำมกับค ำนำมเข้ำ
ด้วยกัน หรือกำรรวมค ำกริยำกับค ำกริยำเข้ำด้วยกัน ดังตำรำงที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบเท่ำเทียบ 

       (từ ghép bình đằng) 
 
 

ค ารวมแบบเท่าเทียม 
หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 
ลักษณะของ 

หน่วยค า 
ความหมาย 

ใหม่ 
ชนิด ประเภท 

Cha mẹ cha ‘พ่อ’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม พ่อแม่ 
mẹ ‘แม่’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Quần áo quần ‘กำงเกง’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม เสื้อผ้ำ 
áo ‘เสื้อ’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Bàn ghế bàn ‘โต๊ะ’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม โต๊ะเก้ำอ้ี 
ghế ‘ก้ำวอี้’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Ăn nói ăn ‘กิน’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ พูดจำ 
nói ‘พูด’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

Ăn uống ăn ‘กิน’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ ดื่มกิน 
uống ‘ด่ืม’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 45 

 
จำกตำรำงที่ 3.1 จะเห็นว่ำ ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) สำมำรถเกิดจำก

กำรรวมค ำชนิดต่ำงๆ ดังนั้น ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) จึงสำมำรถแบ่งเป็นกลุ่ม
ต่ำงๆ โดยอำศัยโครงสร้ำงกำรรวมกันของค ำชนิดต่ำงๆ ดังนี้ 

 
1) ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) ที่มีโครงสร้ำงกำรรวมค ำประเภท ค านาม กับ 
ค านาม ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล   
เช่น 
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  Đất nước  ‘ประเทศ’   
  Ao hồ   ‘หนองบึง’ 
  Làng xóm  ‘เพ่ือนบ้ำน’ 
  Con cháu  ‘ลูกหลำน’ 
  Trai gái   ‘หญิงชำย’ 
  Vợ chồng   ‘สำมีภรรยำ’ 
 
 ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำหน่วยค ำ 
2 หน่วยค ำ มำรวมกัน ให้เกิดค ำที่มีควำมหมำยใหม่ เป็นควำมหมำยกว้ำงๆ ทั่วไป ซึ่งหน่วยค ำ 2 
หน่วยค ำที่ถูกน ำมำรวมกันนี้ต่ำงก็เป็น ค านาม โปรดดูตำรำงที่ 3.2 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบเท่ำเทียม  
      (Từ ghép bình đằng) แบบ ค านาม + ค านาม 

 
 

ค ารวมแบบเท่าเทียม 
หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 
ลักษณะของ 

หน่วยค า 
ความหมาย

ใหม่ 
ชนิด ประเภท 

Đất nước Đất ‘ดิน’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม ประเทศ 
nước ‘น้ ำ’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Ao hồ 
  

Ao ‘คลอง’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม หนองบึง 
hồ ‘หนอง’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Làng xóm  
  

làng ‘หมู่บ้ำน’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม เพ่ือนบ้ำน 
xóm ‘คุ้ม’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Con cháu  
  

con ‘ลูก’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม ลูกหลำน 
cháu ‘หลำน’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Trai gái trai ‘ชำย’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม ชำยหญิง 
gái ‘หญิง’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

Vợ chồng vợ ‘ภรรยำ’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม สำมีภรรยำ 
chồng ‘สำมี’ ค ำเดี่ยว ค ำนำม 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 45 

 
2) ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) ที่มีโครงสร้ำงกำรรวมค ำประเภท ค ากริยา กับ 
ค ากริยา ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรกระท ำ หรือ สถำนกำรณ์ 
เช่น 
   Học hỏi  ‘เล่ำเรียน’  
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   Ăn mặc   ‘แต่งตัว’ 
   Yêu thương   ‘รักใคร่’ 
   Ăn uống   ‘ดื่มกิน’ 
   Làm ăn    ‘ท ำมำหำกิน’ 
   Nấu nướng    ‘ท ำอำหำร’ 
 
 ค ำรวมแบบเท่ำเทียม Từ ghép bình đằng ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำหน่วยค ำ 2 
หน่วยค ำ มำรวมกัน ให้เกิดค ำที่มีควำมหมำยใหม่ เป็นควำมหมำยกว้ำงๆ ทั่วไป ซึ่งหน่วยค ำ 2 
หน่วยค ำที่ถูกน ำมำรวมกันนี้ต่ำงก็เป็น ค ากริยา โปรดดูตำรำงที่ 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบเท่ำเทียม 

      (Từ ghép bình đằng) แบบ ค ากริยา + ค ากริยา 
 
 

ค ารวมแบบเท่าเทียม 
หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 
ลักษณะของ 

หน่วยค า 
ความหมาย 

ใหม่ 
ชนิด ประเภท 

Học hỏi  học ‘เรียน’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ เล่ำเรียน   
hỏi ‘ถำม’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

Ăn mặc  
  

ăn  ‘กิน’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ แต่งตัว   
mặc ‘แต่งตัว’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

Yêu thương  yêu ‘รัก’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ รักใคร่   
thương ‘รัก’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

Ăn uống  
  

Ăn ‘กิน’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ ดื่มกิน 
uống ‘ด่ืม’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

Làm ăn  
 

làm ‘ท ำ’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ ท ำมำหำกิน 
ăn ‘กิน’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

Nấu nướng  
 

nấu ‘ท ำอำหำร’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ ท ำอำหำร 
nướng ‘ย่ำง’ ค ำเดี่ยว ค ำกริยำ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 45 
 
3) ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) ที่มีโครงสร้ำงกำรรวมค ำประเภท ค าคุณศัพท์ กับ 
ค าคุณศัพท ์ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับรูปหรือลักษณะของ สิ่งของ หรือบุคคล 
เช่น 
   Xinh đẹp   ‘สวยงำม’ 
   Cay đắng   ‘ขมขื่น’ 
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   Ngu ngốc    ‘โง่เง่ำ’  
  Hiền lành   ‘นิสัยดี’ 

   Mạnh khoẻ   ‘สุขภำพดี’ 
 
  ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำ 2 หน่วยค ำ มำรวมกัน ให้เกิดค ำที่มีควำมหมำยใหม่ เป็นควำมหมำยกว้ำงๆ ทั่วไป ซึ่งหน่วยค ำ 
2 หน่วยค ำที่ถูกน ำมำรวมนี้ต่ำงก็เป็น ค าคุณศัพท์ โปรดดูตำรำงที่ 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบเท่ำเทียม 
                แบบ ค าคุณศัพท์ + ค าคุณศัพท์  
 
 

ค ารวมแบบเท่าเทียม 
หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 
ลักษณะของ 

หน่วยค า 
ความหมาย 

ใหม่ 
ชนิด ประเภท 

Xinh đẹp   xinh ‘น่ำรัก’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ สวยงำม   
đệp ‘สวย’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ 

Cay đắng   
  

cay  ‘เผ็ด’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ ขมขื่น   
đắng ‘ขม’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ 

Ngu ngốc    nhu ‘โง่’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ โง่เง่ำ   
ngốc ‘โง่’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ 

Hiền lành   hiền ‘อ่อนโยน’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ นิสัยดี   
lành ‘สุภำพ’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ 

Mạnh khoẻ mạnh ‘แข็งแรง’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ สุขภำพดี 
khoẻ ‘สุขภำพดี’ ค ำเดี่ยว ค ำคุณศัพท์ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 45 
 

3.5.2.2 ค ารวมแบบขยาย (Từ ghép chính phụ) 
             ค ำรวมแบบขยำย ในภำษำเวียดนำมเรียกว่ำ từ ghép chính phụ คือ ค ำ
รวมประเภทที่หน่วยค ำที่น ำมำรวมกันทั้ง 2 หน่วยค ำนั้น อำจจะเป็นหน่วยค ำลักษณะเดียวกัน ชนิด
เดียวกัน หรืออำจจะเป็นคนละชนิดก็ได้ซึ่งมำรวมกันตำมควำมสัมพันธ์ และเมื่อมำรวมกันแล้วต้องมี
หน่วยค ำใดหน่วยค ำหนึ่งเป็นหลัก (chính) อีกหน่วยค ำหนึ่งต้องเป็นรอง (phụ) เพ่ือท ำหน้ำที่ขยำย
หน่วยค ำหลัก ซึ่งควำมหมำยของค ำรวมแบบขยำยนี้จึงขึ้นอยู่กับหน่วยค ำหลักเป็นตัวก ำหนด  
เช่น 

Nhà khách   ‘โรงแรม’ 
  Bóng đá   ‘ลูกฟุตบอล’ 
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  Xe lửa    ‘รถไฟ’ 
  Đẹp mắt   ‘งำมตำ’ 
  Hỏi thăm    ‘ฝำกสวัสดี (ถำมข่ำวครำว)’ 
 
  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำ 2 หน่วยค ำ มำรวมกัน ให้เกิดค ำที่มีควำมหมำยใหม่ แต่ควำมหมำยใหม่ที่ได้ยังคงมี
ควำมหมำยเกี่ยวข้องกับควำมหมำยเดิมของแต่ละหน่วยค ำ ซึ่งหน่วยค ำ 2 หน่วยค ำในแต่ละค ำรวม
แบบขยำยนี้อำจจะเป็นค ำชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรือต่ำงชนิดก็ได้ ดังตำรำงที่ 3.5  
 
ตารางท่ี 3.5 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 

       (từ ghép chính phụ) 
 
 

ค ารวมแบบขยาย 
หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 
ลักษณะของ 

หน่วยค า 
ความหมาย 

ใหม่ 
ประเภท หลัก/ขยาย 

Nhà khách Nhà ‘บ้ำน’         (chính) ค ำนำม หลัก โรงแรม 
Khách ‘ลูกค้ำ’       (phụ) ค ำนำม ขยำย 

Bóng đá Bóng ‘ลูกกลม’    (chính) ค ำนำม หลัก ลูกบอล 
Đá ‘เตะ’              (phụ) ค ำกริยำ ขยำย 

Xe lửa Xe ‘รถ’             (chính) ค ำนำม หลัก รถไฟ 
lửa ‘ไฟ’               (phụ) ค ำนำม ขยำย 

Đẹp mắt Đẹp ‘สวย’         (chính) ค ำคุณศัพท์ หลัก สวยงำม 
Mắt ‘ตำ’              (phụ) ค ำนำม ขยำย 

Hỏi thăm Hỏi ‘ถำม’          (chính) ค ำกริยำ หลัก ฝำกสวัสดี  
(ถำมข่ำวครำว) Thăm ‘เยี่ยม’        (phụ) ค ำกริยำ ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 

 
จำกตำรำงที่ 3.5 เรำสำมำรถทรำบได้ว่ำ หน่วยค ำ 1 หรือหน่วยค ำที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก 

(chính) ส่วนหน่วยค ำ 2 เป็นหน่วยค ำที่เป็นรอง (phụ) ท ำหน้ำที่ขยำยหน่วยค ำ 1  
ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยอำศัยชนิดของ

ค ำท้ัง 2 หน่วยค ำที่น ำมำรวมกัน ดังนี้ 
 
1) ค ำรวมแบบขยำยประเภท หน่วยค ำ 1 เป็นค ำนำม 
 1.1) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค านาม + ค านาม หมำยถึง หน่วยค ำ 1 และหน่วยค ำ 2 ต่ำง
ก็เป็นประเภทค ำนำมด้วยกันทั้งคู่  
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เช่น 
  Tiếng Anh   ‘ภำษำอังกฤษ’ 
  Trứng gà   ‘ไข่ไก่’ 
  Tay phải  ‘มือขวำ’ 
  Cổng trưởng  ‘ประตูโรงเรียน’ 
  Đường sắt  ‘ทำงรถไฟ’ 
 
 ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำหน่วยค ำนำม 
2 หน่วยค ำมำรวมกัน โดยให้หน่วยค ำนำมท่ีหนึ่งเป็นหน่วยค ำหลัก และให้หน่วยค ำที่สองเป็นหน่วยค ำ
ที่มำขยำยหน่วยค ำนำมตัวแรก ดังตำรำงที่ 3.6  
 
ตารางท่ี 3.6 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                 (từ ghép chính phụ) ประเภท ค านาม + ค านาม 

 
 

ค ารวมแบบขยาย 
หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 
ลักษณะของ 

หน่วยค า 
ความหมาย

ใหม่ 
ประเภท หลัก/ขยาย 

Tiếng Anh   tiếng ‘ภำษำ’ ค ำนำม หลัก ภำษำอังกฤษ   
Anh ‘อังกฤษ’ ค ำนำม ขยำย 

Trứng gà   trứng ‘ไข่’ ค ำนำม หลัก ไข่ไก่   
gà ‘ไก่’ ค ำนำม ขยำย 

Tay phải   tay ‘มือ’ ค ำนำม หลัก มือขวำ    
phải ‘ขวำ’ ค ำนำม ขยำย 

Cổng trưởng    cổng ‘ประตู’ ค ำนำม หลัก ประตูโรงเรียน    
trưởng ‘โรงเรียน’ ค ำนำม ขยำย 

Đường sắt đường ‘ถนน’ ค ำนำม หลัก ทำงรถไฟ 
sắt ‘เหล็ก’ ค ำนำม ขยำย 

Trưởng phòng trưởng ‘หัวหน้ำ’ ค ำนำม หลัก หัวหน้ำห้อง 
phòng ‘ห้อง/แผนก’ ค ำนำม ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 

 
1.2) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค านาม + ค ากริยา หมำยถึง หน่วยค ำ 1 เป็นหน่วยค ำนำม

และหน่วยค ำ 2 เป็นหน่วยค ำกริยำ  
เช่น 
  Máy bay   ‘เครื่องบิน’ 
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  Bóng đá   ‘ลูกฟุตบอล’ 
  Xe đạp     ‘จักรยำน’ 
  Bài tập   ‘แบบฝึกหัด’ 
  Phòng ngủ   ‘ห้องนอน’ 
 
  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำนำมและค ำกริยำมำรวมกัน โดยให้ค ำนำมที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก และให้ค ำกริยำที่มำที
หลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำนำมท่ีน ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.7  
 
ตารางท่ี 3.7 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                (từ ghép chính phụ) ประเภท ค านาม + ค ากริยา 

 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย
ใหม่ ประเภท หลัก/

ขยาย 

Máy bay   máy ‘เครื่อง’ ค ำนำม หลัก เครื่องบิน   
bay ‘บิน’ ค ำกริยำ ขยำย 

Bóng đá   bóng ‘ลูกบอล’ ค ำนำม หลัก ลูกฟุตบอล   
đá ‘เตะ’ ค ำกริยำ ขยำย 

Xe đạp   xe ‘รถ’ ค ำนำม หลัก จักรยำน   
đạp ‘ถีบ’ ค ำกริยำ ขยำย 

Bài tập    bài ‘บทเรียน’ ค ำนำม หลัก แบบฝึกหัด   
tập ‘ฝึก’ ค ำกริยำ ขยำย 

Phòng ngủ     phòng ‘ห้อง’ ค ำนำม หลัก ห้องนอน  
ngủ ‘นอน’ ค ำกริยำ ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 
 

1.3) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค านาม + ค าคุณศัพท์ หมำยถึง หน่วยค ำ 1 เป็นหน่วย
ค ำนำมและหน่วยค ำ 2 เป็นหน่วยค ำคุณศัพท์  
เช่น 
  Bánh ngọt   ‘ขนมหวำน’ 
  Đậu đen    ‘ถัว่ด ำ’ 
  Cà chua  ‘มะเขือเปรี้ยว (มะเขือเทศ)’ 
  Hoa hồng    ‘ดอกไม้สีชมพู (ดอกกุหลำบ)’ 
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  Thuốc đỏ    ‘ยำแดง’ 
 
  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำนำมและค ำคุณศัพท์มำรวมกัน โดยให้ค ำนำมที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก และให้ค ำคุณศัพท์
ที่มำทีหลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำนำมท่ีน ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.8  
 

ตารางท่ี 3.8 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                (từ ghép chính phụ) ประเภท  ค านาม + ค าคุณศัพท ์

 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย
ใหม่ ประเภท หลัก/ขยาย 

Bánh ngọt   bánh ‘ขนม’ ค ำนำม หลัก ขนมหวำน   
ngọt ‘หวำน’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Đậu đen   đậu ‘ถั่ว’ ค ำนำม หลัก ถัว่ด ำ   
đen ‘ด ำ’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Cà chua   cà ‘มะเขือ’ ค ำนำม หลัก มะเขือเทศ   
chua ‘เปรี้ยว’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Hoa hồng   hoa ‘ดอกไม้’ ค ำนำม หลัก ดอกกุหลำบ  
hồng ‘ชมพู’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Thuốc đỏ  thuốc ‘ยำ’ ค ำนำม หลัก ยำแดง       
đỏ ‘แดง’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 
 
2) ค ำรวมแบบขยำยประเภท หน่วยค ำ 1 เป็นค ำกริยำ 

2.1) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค ากริยา + ค านาม หมำยถึง หน่วยค ำ 1 เป็นหน่วยค ำกริยำ 
และหน่วยค ำ 2 เป็นค ำนำม  
เช่น 
  Nghe lời    ‘เชื่อฟัง’ 
  Khởi đầu   ‘เริ่มต้น’ 

Trả lời   ‘ตอบค ำถำม’ 
  Góp phần   ‘ร่วมสมทบ’ 
  Làm chủ     ‘เป็นหัวหน้ำ’ 
  Ăn giỗ      ‘ไปร่วมงำนครบรอบวันตำย’ 
  Ăn khách      ‘ขำยดี’ 
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  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำกริยำและค ำนำมมำรวมกัน โดยให้ค ำกริยำที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก และให้ค ำกริยำที่มำที
หลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำกริยำที่น ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.9  
 
ตารางท่ี 3.9 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                (từ ghép chính phụ) ประเภท ค ากริยา + ค านาม 

 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย 

ใหม่ ประเภท หลัก/ขยาย 

nghe lời   nghe ‘ฟัง’ ค ำกริยำ หลัก เชื่อฟัง   
lời ‘พูด’ ค ำนำม ขยำย 

Khởi đầu   Khởi ‘ขึ้น’ ค ำกริยำ หลัก เริ่มต้น   
đầu ‘หัว’ ค ำนำม ขยำย 

Trả lời   trả ‘จ่ำย’ ค ำกริยำ หลัก ตอบค ำถำม   
lời ‘ค ำพูด’ ค ำนำม ขยำย 

Góp phần   góp ‘ร่วม’ ค ำกริยำ หลัก ร่วมสมทบ 
phần ‘ส่วน’ ค ำนำม ขยำย 

Làm chủ  làm ‘ท ำ’ ค ำกริยำ หลัก เป็นหัวหน้ำ   
chủ ‘เจ้ำของ’ ค ำนำม ขยำย 

Ăn giỗ   ăn ‘กิน’ ค ำกริยำ หลัก ไปร่วมงำน
ครบรอบวันตำย   giỗ ‘ครบรอบวัน

ตำย’ 
ค ำนำม ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 

 
2.2) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค ากริยา + ค ากริยา หมำยถึง ทั้งหน่วยค ำ 1 และหน่วยค ำ 2 

ต่ำงก็เป็นค ำกริยำ  
เช่น 
  Tìm thấy  ‘หำเจอ’ 

Hỏi thăm   ‘ฝำกสวัสดี (ถำมข่ำวครำว)’ 
  Chia sẻ   ‘แบ่งปัน’ 
  Tai nạn   ‘อุบัติเหตุ’ 
  Bỏ rơi     ‘ท ำร่วง’ 
  Giữ gìn    ‘เก็บรักษำ’ 
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  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำกริยำ 2 หน่วยค ำมำรวมกัน โดยให้ค ำกริยำที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก และให้ค ำนำมที่มำที
หลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำกริยำที่น ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.10  
 
ตารางท่ี 3.10 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                  (từ ghép chính phụ) ประเภท ค ากริยา + ค ากริยา 
 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย 

ใหม่ ประเภท หลัก/ขยาย 

Tìm thấy   tìm ‘หำ’ ค ำกริยำ หลัก หำเจอ   
thấy ‘เจอ/พบ’ ค ำกริยำ ขยำย 

Hỏi thăm   hỏi ‘ถำม’ ค ำกริยำ หลัก ฝำกสวัสดี  
(ถำมข่ำวครำว)   thăm ‘เยี่ยม/ชม’ ค ำกริยำ ขยำย 

Chia sẻ   chia ‘แบ่ง’ ค ำกริยำ หลัก แบ่งปัน   
sẻ ‘แบ่ง’ ค ำกริยำ ขยำย 

Tai nạn   tai ‘อุบัติเหตุ’ ค ำกริยำ หลัก อุบัติเหตุ   
nạn ‘อุบัติเหตุ’ ค ำกริยำ ขยำย 

Bỏ rơi  bỏ ‘ทิ้ง’ ค ำกริยำ หลัก ท ำร่วง 
rơi ‘ตก/หล่น’ ค ำกริยำ ขยำย 

Giữ gìn  giữ ‘รักษำไว้’ ค ำกริยำ หลัก เก็บรักษำ 
gìn ‘รักษำไว้’ ค ำกริยำ ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 
 

2.3) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค ากริยา + ค าคุณศัพท์ หมำยถึง หน่วยค ำ 1 เป็นหน่วย
ค ำกริยำ และหน่วยค ำ 2 เป็นค ำคุณศัพท์  
เช่น 
  Ăn non    ‘กินอ่อน(อำหำรที่ยังไม่แก่จัด)’ 
  Ăn sống   ‘กินดิบ(อำหำรที่ยังไม่สุก)’ 
  Đẻ non   ‘คลอดก่อนก ำหนด’ 
  Canh chua   ‘ต้มย ำ’ 
  Bôi nhọi     ‘ละเลงให้เปื้อน’ 
  Ăn chung     ‘กินด้วยกัน’ 
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  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำกริยำและหน่วยค ำคุณศัพท์มำรวมกัน โดยให้หน่วยค ำกริยำที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก และ
ให้หน่วยค ำคุณศัพท์ที่มำทีหลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำกริยำที่น ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.11  
 
ตารางท่ี 3.11 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                  (từ ghép chính phụ) ประเภท ค ากริยา + ค าคุณศัพท ์

 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย 

ใหม่ ประเภท หลัก/
ขยาย 

Ăn non   ăn ‘กิน’ ค ำกริยำ หลัก กินอ่อนๆ 
(ผลไม้ที่ยังสุก) non ‘อ่อนๆ’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Ăn sống    ăn ‘กิน’ ค ำกริยำ หลัก กินดิบ 
(อำหำรที่ยังไม่สุก) sống ‘ดิบ/มีชีวิต’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Đẻ non   đẻ ‘คลอด’ ค ำกริยำ หลัก   คลอดก่อน
ก ำหนด    non ‘อ่อนๆ’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Canh chua   cach ‘แกง’ ค ำกริยำ หลัก ต้มย ำ         
chua ‘เปรี้ยว’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Bôi nhọi  bôi ‘ทำ’ ค ำกริยำ หลัก ละเลงให้เปื้อน 
nhọi ‘ละเลง’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

Ăn chung  ăn ‘กิน’ ค ำกริยำ หลัก กินด้วยกัน 
chung  
‘กลำง/ธรรมดำ’ 

ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 
 

3) ค ำรวมแบบขยำยประเภท หน่วยค ำ 1 เป็นค ำคุณศัพท์ 
3.1) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค าคุณศัพท์ + ค านาม หมำยถึง หน่วยค ำ 1 เป็นหน่วยค ำ

คุณศัพท์ และหน่วยค ำ 2 เป็นหน่วยค ำนำม  
เช่น 
  Đẹp đôi    ‘เหมำะสมกัน’ 
  Dễ tính   ‘ใจดี’ 
  Khó tính  ‘เอำใจยำก’ 
  Cao tuổi   ‘สูงอำยุ’ 
  Láu cá     ‘ฉลำด หลักแหลม’ 
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  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำคุณศัพท์และหน่วยค ำนำมมำรวมกัน โดยให้หน่วยค ำคุณศัพท์ที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก 
และให้หน่วยค ำนำมท่ีมำทีหลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำคุณศัพท์ที่น ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.12  
 
ตารางท่ี 3.12 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                  (từ ghép chính phụ) ประเภท ค าคุณศัพท์ + ค านาม 

 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย
ใหม่ ประเภท หลัก/ขยาย 

Đẹp đôi   đẹp ‘สวย’ ค ำคุณศัพท์ หลัก เหมำะสมกัน   
đôi ‘คู่’ ค ำนำม ขยำย 

Dễ tính   dễ ‘ง่ำย’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ใจดี    
tính ‘จิตใจ’ ค ำนำม ขยำย 

Khó tính   khó ‘ยำก’ ค ำคุณศัพท์ หลัก   เอำใจยำก    
tính ‘จิตใจ’ ค ำนำม ขยำย 

Cao tuổi    cao ‘สูง’ ค ำคุณศัพท์ หลัก สูงอำยุ    
tuổi ‘อำยุ’ ค ำนำม ขยำย 

Láu cá  láu ‘ฉลำด’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ฉลำด หลัก
แหลม         cá ‘ปลำ’ ค ำนำม ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 
 

3.2) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค าคุณศัพท์ + ค ากริยา หมำยถึง หน่วยค ำ 1 เป็นหน่วยค ำ
คุณศัพท์ และหน่วยค ำ 2 เป็นค ำกริยำ  
เช่น 
  Dễ hiểu    ‘เข้ำใจง่ำย’ 
  Khéo nói   ‘ฉลำดพูด’ 
  Chăm học  ‘ขยันเรียน’ 
  Khó chịu     ‘ร ำคำญ’  
  Dễ ăn     ‘กินง่ำย’  
  Vui chơi     ‘สนุกสนำน’ 
  Sễ thương     ‘น่ำรัก’ 
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  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำคุณศัพท์และหน่วยค ำกริยำมำรวมกัน โดยให้หน่วยค ำคุณศัพท์ที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก 
และให้หน่วยค ำกริยำที่มำทีหลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำคุณศัพท์ที่น ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.13  
 
ตารางท่ี 3.13 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                  (từ ghép chính phụ) ประเภท ค าคุณศัพท์ + ค ากริยา 
 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย
ใหม่ ประเภท หลัก/ขยาย 

Dễ hiểu     dễ ‘เข้ำใจ’ ค ำคุณศัพท์ หลัก เข้ำใจง่ำย   
Hiểu ‘ง่ำย’ ค ำกริยำ ขยำย 

Khéo nói    khéo ‘ฉลำด’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ฉลำดพูด   
nói ‘พูด’ ค ำกริยำ ขยำย 

Chăm học   chăm ‘ขยัน’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ขยันเรียน      
học ‘เรียน’ ค ำกริยำ ขยำย 

Tham ăn     Tham ‘อยำก/กระหำย’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ตะกระ     
ăn ‘กิน’ ค ำกริยำ ขยำย 

Khó chịu   
   

khó ‘ยำก’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ร ำคำญ 
chịu ‘อดทน’ ค ำกริยำ ขยำย 

Dễ ăn   
   

dễ ‘ง่ำย’ ค ำคุณศัพท์ หลัก กินง่ำย 
ăn ‘กิน’ ค ำกริยำ ขยำย 

Vui chơi   
   

vui ‘สนุก’ ค ำคุณศัพท์ หลัก สนุกสนำน 
chơi ‘เล่น’ ค ำกริยำ ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 

 
3.3) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค าคุณศัพท์ + ค าคุณศัพท์ หมำยถึง ทั้งหน่วยค ำ 1 และ

หน่วยค ำ 2 ต่ำงก็เป็นค ำคุณศัพท์  
เช่น 
  Mát lạnh     เย็นสบำย 
  Xanh đen   เขียวเข้ม 
  Tím nhạt   ขี้ขลำด 
  Xanh tươi      เขียวสด 
  To lớn      ใหญ่มำก 
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  ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ในตัวอย่ำงข้ำงบน เกิดจำกกำรน ำเอำ
หน่วยค ำคุณศัพท ์2 ค ำมำรวมกัน โดยให้หน่วยค ำคุณศัพท์ที่น ำหน้ำเป็นหน่วยค ำหลัก และให้หน่วยค ำ
คุณศัพท์ที่มำทีหลังเป็นหน่วยค ำที่มำขยำยหน่วยค ำคุณศัพท์ที่น ำหน้ำ ดังตำรำงที่ 3.14  
 
ตารางท่ี 3.14 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                  (từ ghép chính phụ) ประเภท ค าคุณศัพท์ + ค าคุณศัพท์ 
 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย
ใหม่ ประเภท หลัก/ขยาย 

Mát lạnh    
 

mát ‘เย็น’ ค ำคุณศัพท์ หลัก เย็นสบำย 

 lạnh ‘เย็น’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 
Xanh đen    xanh ‘สีเขียว’ ค ำคุณศัพท์ หลัก เขียวเข้ม   

đen ‘ด ำ’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 
Tím nhạt    tím ‘สีม่วง’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ขี้ขลำด   

nhạt ‘จำง/จืด’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 
Xanh tươi   xanh ‘สีเขียว’ ค ำคุณศัพท์ หลัก เขียวสด   

tươi ‘สด’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 
To lớn   
   

to ‘ใหญ่’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ใหญ่มำก 
lớn ‘ใหญ่’ ค ำคุณศัพท์ ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 
 

3.4) ค ำรวมแบบขยำยประเภท ค าคุณศัพท์ + พยางค์ที่ไม่มีความหมาย หมำยถึง หน่วยค ำ 
1 เป็นค ำคุณศัพท์ และหน่วยค ำ 2 เป็นพยำงค์ที่ไม่มีควำมหมำย 
เช่น 
  Trắng phau     ‘ขำวมำก’ 
  Già cấc    ‘แก่มำก’ 
  Vắng teo    ‘ว่ำงเปล่ำ’ 
  Non choẹt     ‘อ่อนมำก’ 
  Li ti      ‘เล็กมำก’ 
  Nhanh nhảu     ‘เร็วมำก’ 
  Loạc choạc      ‘ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ’ 
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ค ำรวมแบบขยำย (từ ghép chính phụ) ประเภทค ำคุณศัพท์ + พยำงค์ที่ไม่มีควำมหมำยนี้ 
ในบำงครั้งส่วนใหญ่มักจะเป็นหน่วยค ำ 2 ที่ไม่มีควำมหมำย หน่วยค ำที่มีควำมหมำยเป็นหน่วยค ำหลัก  
ดังตำรำงที่ 3.15  
 
ตารางท่ี 3.15 แสดงกำรเปรียบเทียบควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่ของค ำรวมแบบขยำย 
                  (từ ghép chính phụ) ประเภท ค าคุณศัพท์ + พยางค์ที่ไม่มีความหมาย 

 
 

ค ารวมแบบขยาย 
 

หน่วยค าเดิม 

‘ความหมายเดิม’ 

ลักษณะของ 
หน่วยค า 

 

ความหมาย
ใหม่ ประเภท หลัก/ขยาย 

Trắng phau  
 

trắng ‘ขำว’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ขำวมำก   
 phau ‘ - ’ - ขยำย 

Già cấc   già ‘แก่’ ค ำคุณศัพท์ หลัก แก่มำก    
cấc ‘ - ’ - ขยำย 

Vắng teo   vắng ‘ว่ำง’ ค ำคุณศัพท์ หลัก ว่ำงเปล่ำ   
teo ‘ - ’ - ขยำย 

Non choẹt   non ‘อ่อน’ ค ำคุณศัพท์ หลัก อ่อนมำก   
choẹt ‘ - ’ - ขยำย 

Li ti   
   

li ‘ - ’ - ขยำย เล็กมำก 
ti ‘เล็ก’ ค ำคุณศัพท์ หลัก 

Nhanh nhảu   
   

nhanh ‘เร็ว’ ค ำคุณศัพท์ หลัก เร็วมำก 
nhảu ‘ - ’ - ขยำย 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 
 
 

3.5.3 ค าซ้ า (Từ láy) 

ค ำซ้ ำ หมำยถึง กำรรวมเอำหน่วยค ำตั้งแต่ 2 หน่วยค ำขึ้นไปมำรวมเข้ำด้วยกัน โดย
อำศัยควำมสัมพันธ์ด้ำนหน่วยเสียง เช่น เสียงวรรณยุกต์เหมือนกัน เสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน เสียง
พยัญชนะท้ำยเหมือนกัน ควำมหมำยที่ได้จะเป็นควำมหมำยที่ยังคงควำมหมำยเดิมของหน่วยค ำหลัก
ไว้ (Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 109-137) ถ้ำพิจำรณำตำมจ ำนวนของหน่วยค ำที่น ำมำรวมกันให้
กลำยเป็น 1 ค ำนี้ พบว่ำ ค ำซ้ ำในภำษำเวียดนำมมี 3 ประเภท ได้แก่ 

 
3.5.3.1 ค าซ้ า 2 ส่วน (Từ láy đôi)  

เนื่องจำกค ำซ้ ำในภำษำเวียดนำมมีควำมซับซ้อนทั้งทำงด้ำนโครงสร้ำงและ
ทำงด้ำนควำมหมำย ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอน ำเสนอข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับค ำซ้ ำมำคร่ำวๆ พอให้ผู้เรียนได้
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ท ำควำมเข้ำใจเบื้องต้นก่อนว่ำ ค ำซ้ ำคืออะไร มีกี่แบบ กี่ชนิด กี่ประเภท ส่วนรำยละเอียดเบื้องลึก
ผู้เรียนจะได้เรียนในเรื่องไวยำกรณ์ในโอกำสต่อไป   

 ค ำซ้ ำ 2 ส่วนในภำษำเวียดนำม เป็นค ำซ้ ำที่พบว่ำมีกำรใช้ในชีวิตประจ ำวันเป็นจ ำนวนมำกซึ่ง
สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค ำซ้ ำท้ังค ำ (Từ láy đôi toàn bộ) และค ำซ้ ำบำงส่วน (Từ láy đôi 
bộ phần) ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
1) ค ำซ้ ำทั้งค ำ (Từ láy đôi toàn bộ) 
 ค ำซ้ ำท้ังค ำ หมำยถึง ค ำซ้ ำประเภทที่มีหน่วยค ำหลัก 1 หน่วยค ำ และมีหน่วยค ำที่มำซ้ ำอีก 1 
หน่วยค ำ ซึ่งหน่วยค ำที่น ำมำซ้ ำจะต้องมีกำรออกเสียงเหมือนกับหน่วยค ำหลักทุกประกำร (ในกำรออก
เสียงก็หมำยถึงกำรออกเสียงหน่วยค ำหลักซ้ ำอีกครั้งนั่นเอง)  
เช่น 
  Xinh xinh     สวยสวย 
  Xanh xanh   เขียวเขียว 
  Từ từ     ช้ำช้ำ 
  Hay hay    สนุกสนุก 
  Đen đen       ด ำด ำ 
  Lâu lâu        นำนนำน 
 
2) ค ำซ้ ำบำงส่วน (Từ láy đôi bộ phần) 
 ค ำซ้ ำบำงส่วน หมำยถึง ค ำซ้ ำประเภทที่มีหน่วยค ำหลัก 1 หน่วยค ำ และมีหน่วยค ำท่ีมำซ้ ำอีก 
1 หน่วยค ำ ซึ่งหน่วยค ำที่น ำมำซ้ ำนี้ ต้องมีกำรออกเสียงเหมือนกับหน่วยค ำหลักบ้ำงไม่ส่วนใดก็ส่วน
หนึ่งของหน่วยค ำ เช่น วรรณยุกต์เหมือนกัน พยัญชนะต้นเหมือนกัน สระเหมือนกัน หรือพยัญชนะ
ท้ำยเหมือนกัน เป็นต้น ในกำรออกเสียงก็หมำยถึงกำรออกเสียงหน่วยค ำหลักซ้ ำอีกครั้ง ซึ่งกำรออก
เสียงหน่วยค ำที่น ำมำซ้ ำเพียงแค่บำงส่วนนี้เองที่ถูกน ำมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งประเภทของค ำซ้ ำ
บำงส่วน เป็นประเภทต่ำงๆ ได้แก่ 

 

2.1) ซ้ ำทีว่รรณยุกต์ (Thanh điệu) หมำยถึง หน่วยค ำที่น ำมำซ้ ำจะต้องมีเสียงวรรณยุกต์
เหมือนกันกับเสียงวรรณยุกต์ของหน่วยค ำหลัก แต่สระและพยัญชนะท้ำยอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง  
เช่น  

  Chắc chắn    ‘แน่นอน’ 
  Chập chạp    ‘ชักช้ำ’ 
  Nhỏ nhẻ     ‘เล็กๆ’ 

 

2.2) ซ้ ำที่พยัญชนะต้น (âm đầu) หมำยถึง หน่วยค ำที่น ำมำซ้ ำจะต้องมีเสียงพยัญชนะต้น
เหมือนกันกับเสียงพยัญชนะต้นของหน่วยค ำหลัก  
เช่น 

  Bàn bạc     ‘เจรจำ’ 
  Đẹp đẽ     ‘สวยงำม’ 
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  Mập mờ    ‘อวบอวบ’ 
  Khát khao      ‘กระหำย’ 
  Sạch sẽ         ‘สะอำดสะอ้ำน’ 
  

2.3) ซ้ ำที่ส่วนประกอบ (Vần) หน่วยค ำที่น ำมำซ้ ำจะต้องมีส่วนประกอบเหมือนกันกับ
ส่วนประกอบของหน่วยค ำหลัก กล่ำวคือ สระ พยัญชนะท้ำย และวรรณยุกต์ของทั้งหน่วยค ำหลักและ
หน่วยค ำซ้ ำเหมือนกัน  
เช่น  
  Tò mò      ‘อยำกรู้อยำกเห็น’ 
  Lờ mờ      ‘มัวมัว’ 
  Tham lam    ‘เห็นแก่ได้’ 
  Lim dim          ‘(ตำ) ปรือๆ’  
  Lang thang     ‘เร่ร่อน’ 
 

หมำยเหตุ 
ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำ ค ำซ้ ำ 2 ส่วน คือกำรน ำหน่วยค ำหลักมำออกเสียงซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง 

เพ่ือให้ได้ควำมหมำยใหม่ที่ยังคงใกล้เคียงกับควำมหมำยเดิม นั้น ในส่วนของควำมหมำยของค ำซ้ ำ 2 
ส่วน จะให้ควำมหมำยดังนี้  
a) ลดควำมหนักแน่นหรือควำมเข้มข้นของควำมหมำยเดิม เช่น 
  Trăng trắng      ‘ค่อนข้ำงขำว’ (trắng ‘ขำว’) 
  Đo Đỏ        ‘ค่อนข้ำงแดง’  (Đỏ ‘แดง’) 
 
b) เพ่ิมควำมหนักแน่นหรือควำมเข้มข้นของควำมหมำยเดิม เช่น 
  Nhỏ nhẻ      ‘เล็กมำก’ (nhỏ ‘เล็ก’) 
  Tròn trặn        ‘กลมมำก’  (trọn ‘กลม’) 

 
c) ท ำกริยำนั้นๆ ซ้ ำไปซ้ ำมำ เช่น 
  Gật gật       ‘สัปหงกแล้วสัปหงกอีก’   (gật ‘สัปหงก’) 
  Chớp chớp      ‘กระพริบแล้วกระพริบอีก’ (chớp ‘กระพริบ’) 
 
d) ท ำให้เป็นค ำนำมธรรมหรือรูปธรรม เช่น 
  Say sưa        ‘ลุ่มหลง’  (say ‘เมำเหล้ำ’) 
  Mê mải     ‘ขำดสติ’  (mê ‘สลบ’) 
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3.5.3.2 ค าซ้ า 3 ส่วน (Từ láy ba) เช่น 

   ค ำซ้ ำ 3 ส่วน หมำยถึง ค ำที่เกิดจำกกำรน ำเอำหน่วยค ำ 3 หน่วยค ำ มำ
รวมกันให้กลำยเป็น 1 ค ำ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยค ำนี้ต้องมีควำมคล้องจองกันในเรื่องของหน่วยเสียง กล่ำวคือ 
หน่วยค ำทั้ง 3 หน่วยค ำนี้จะมีพยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะท้ำยเหมือนกัน และทั้ง 3 ค ำจะออก
เสียงวรรณยุกต์ที่คล้องจองกัน ค ำซ้ ำลักษณะนี้มีไม่มำกในภำษำเวียดนำม (Nguyễn Thiện Giáp, 
1985 : 96)  
เช่น   
 Khít khìn khịt    ‘ปิดแน่น’  (หน่วยค ำหลักคือ khít ‘ปิด’) 
 Cỏn còn con     ‘ตัวเล็กมำก’ (หน่วยค ำหลักคือ con ‘ตัว’) 
 Sạch sành sanh      ‘สะอำดมำก’ (หน่วยค ำหลักคือ sạch ‘สะอำด’) 
 
  3.5.3.3 ค าซ้ า 4 ส่วน (Từ láy tư) เช่น 

   ค ำซ้ ำ 4 ส่วน หมำยถึง ค ำที่เกิดจำกกำรน ำเอำค ำเดี่ยวสองพยำงค์มำซ้ ำอีก
ครั้งให้กลำยเป็นค ำซ้ ำ 4 พยำงค์ (ในกำรวิเครำะห์ควำมหมำยค ำลักษณะนี้จะเป็น 1 ค ำ) ซึ่งสอง
หน่วยค ำที่น ำมำซ้ ำนี้จะต้องมีพยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะท้ำยเหมือนกันกับค ำหลัก แต่ส ำหรับ
เสียงวรรณยุกต์จะมีควำมคล้องจองกัน กล่ำวคือ หน่วยค ำทั้ง 4 หน่วยค ำนี้จะออกเสียงคล้องจองกัน 
ค ำซ้ ำลักษณะนี้มีประมำณ 400-500 ค ำ (Nguyễn Tài Cẩn, 2004 : 131) ส่วนใหญ่ค ำซ้ ำ 4 ส่วน 
มักจะเป็นกำรน ำเอำค ำซ้ ำสองส่วนมำต่อเติมให้กลำยเป็นค ำซ้ ำ 4 ส่วน โดยมีกำรสัมผัสเสียงวรรณยุกต์  
เช่น   
 Lắp ba lắp bắp   ‘ตะกุกตะกัก’  (หน่วยค ำหลักคือ lắp bắp ‘ติดอ่ำง’) 
 Hì ha hì hục       ‘สำระวน’ (หน่วยค ำหลักคือ hì hục ‘หมกมุ่น’) 
 Lảm nhảm làm nhàm  ‘จู้จี้จุกจิก’ (หน่วยค ำหลักคือ làm nhàm ‘จุกจิก’) 
 

หมำยเหตุ  
นักภำษำศำสตร์ภำษำเวียดนำมบำงท่ำน กล่ำวว่ำค ำประเภท “iếc hoá” ถือเป็นกำรสร้ำงค ำ

อีกประเภทหนึ่งในภำษำเวียดนำม ส่วนใหญ่เป็นภำษำพูด (Trịnh Đức Hiển, 2006) ค ำประเภท “iếc 
hoá” กระบวนกำรสร้ำงค ำประเภทนี้จะคล้ำยกับค ำประเภทค ำซ้ ำ กล่ำวคือ เกิดจำกกำรน ำเอำ
ค ำหลักมำกล่ำวซ้ ำอีกครั้ง แต่กำรซ้ ำค ำครั้งนี้เป็นกำรซ้ ำเฉพำะพยัญชนะต้นของค ำเดิม ส่วนประกอบ 
(Vần) จะถูกเปลี่ยนเป็น ส่วนประกอบ (Vần) ใหม่ คือ “iếc” แทนที่ ค ำหลักที่ถูกน ำมำเป็นประเภท 
“iếc hoá” ส่วนใหญ่จะเป็นค ำกริยำ   
เช่น 

Tôi có say siếc gì đâu.  ‘ฉันเมาเมิวซะที่ไหน’ 
Mẹ có đi điếc gì đâu.   ‘แม่ได้ไปเปิยซะที่ไหน’ 
Bà có khoẻ khiếc gì đâu.  ‘ยำยสบายสเบอยซะที่ไหน’ 
Thầy có mắng miếc gì đâu.  ‘ครูได้ด่าเด่อซะที่ไหน’ 
Cậu có ngủ ngiếc gì đâu.  ‘ฉันได้นอนเนินซะที่ไหน’ 
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จำกตัวอย่ำงข้ำงบน ผู้เขียนสำมำรถแบ่งโครงสร้ำงค ำประเภท “iếc hoá” ดังตำรำงที่ 3.16  
 
ตารางท่ี 3.16 แสดงโครงสร้ำงไวยำกรณ์ค ำประเภท “iếc hoá”  
 

 

ค ารวมประเภท 

“iếc hoá” 

 

หน่วยค า
เดิม 

 

 

พยัญชนะต้น
ที่คงไว้ 

 

 

‘iếc hoá’ 
 

ประเภทของ
ค า 

 

 

ความหมายเชิง
ประชดประชัน 

 

Say siếc   Say S- siếc ค ำกริยำ เมำเมิว 

Đi điếc   Đi Đ- điếc ค ำกริยำ ไปเปิย 

Khoẻ khiếc    Khoẻ Kh- khiếc ค ำกริยำ สบำยสเบย 

Mắng miếc    Mắng M- miếc ค ำกริยำ ด่ำเด่อ 

Ngủ ngiếc Ngủ Ng- ngiếc ค ำกริยำ นอนเนิน 

 
ที่มา : ปรับปรุงจำก Trịnh Đức Hiển, 2006 : 47 

 
 จำกตำรำงที่ 3.16 จะเห็นได้ว่ำค ำที่ถูกน ำมำเป็นค ำประเภท “iếc hoá” คือค ำกริยำ ที่คงไว้
เฉพำะพยัญชนะต้นเท่ำนั้น ส่วนประกอบ (vần ) จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นส่วน “iếc” แทน 
ปรำกฏกำรณ์ชนิดเดียวกันนี้ก็มีในระบบกำรสร้ำงค ำในภำษำไทย ซึ่ง สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2556 : 132) 
เรียกค ำประเภทนี้ว่ำ ค าอุทานเสริมบท ตัวอย่ำงค ำในภำษำไทย  
เช่น       
  รอนำนอย่ำงนี้ ฉัน ไม่ปงไม่ไป แล้วละ  
  วันหนงวันไหน ฉันก็ไม่ไปแล้ว 
 

3.6 สรุป 

 

ค ำ (từ) หมำยถึง หน่วยที่เล็กที่สุดทางภาษาที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเสียงอย่างเป็น
ระบบและมีแบบแผน (เสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์) ที่มีความหมายในตัวเอง ซ่ึง
มีลักษณะดังนี้ 1) ค ำหนึ่งค ำ มีลักษณะเทียบเท่ำกับ 1 หน่วยค ำ ถ้ำหน่วยค ำนั้นสำมำรถปรำกฏอิสระ
ได้ 2) ค ำหนึ่งค ำ อำจจะมีลักษณะเทียบเท่ำกับ 1 พยำงค์หรือมำกกว่ำ ถ้ำพยำงค์เหล่ำนั้นมีควำมหมำย 
3) ค ำหนึ่งพยำงค์ อำจจะมีลักษณะไม่เทียบเท่ำกับ 1 ค ำ ถ้ำพยำงค์นั้นมีลักษณะเป็นแค่กลุ่มเสียง ไม่มี
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ควำมหมำย และไม่สำมำรถปรำกฏอิสระได้ และ 4) ในภำษำเวียดนำม 2 หน่วยค ำหรือมำกกว่ำ 
อำจจะมีลักษณะเทียบเท่ำกับ 1 ค ำได้ ถ้ำหน่วยค ำนั้นรวมกันแล้วยังคงไว้ซึ่งควำมหมำยเดิม   

ค ำในภำษำเวียดนำมแบ่งออกเป็นประเภทต่ำงๆ โดยอำศัยกำรปรำกฏตัวของค ำนั้นๆ ได้ 3 
ประเภท คือ ค ำเดี่ยว (Từ đơn) แบ่งออกเป็นค ำเดี่ยวหนึ่งพยำงค์ từ đơn một âm tiết และค ำเดี่ยว
หลำยพยำงค์ từ đơn đa âm tiết 

ค ำรวม (Từ ghép) แบ่งออกเป็น ค ำรวมแบบเท่ำเทียม (Từ ghép bình đằng) และค ำรวม
แบบขยำย (Từ ghép chính phụ)   
 ค ำซ้ ำ (Từ láy) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค ำซ้ ำสองพยำงค์ (Từ láy đôi), ค ำซ้ ำสำม
พยำงค์ (Từ láy ba) และค ำซ้ ำสี่พยำงค์ (Từ láy tư) ซึ่งในค ำซ้ ำสองพยำงค์ (Từ láy đôi) นั้น ยัง
สำมำรถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ 2 ชนิด ได้แก่ ค ำซ้ ำทั้งค ำ (Từ láy đôi toàn bộ) และค ำซ้ ำ
บำงส่วน (Từ láy đôi bộ phần) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1) จงยกตัวอย่ำง từ đơn ประเภทหนึ่งพยำงค์มำ 5 ค ำ   
2) จงยกตัวอย่ำง từ đơn ประเภทสองพยำงค์มำ 5 ค ำ   
3) จงยกตัวอย่ำง từ đơn ประเภทสำมพยำงค์มำ 3 ค ำ   
4) จงยกตัวอย่ำง từ ghép bình đằng ประเภท ค ำนำม + ค ำนำม มำ 3 ค ำ   
5) จงยกตัวอย่ำง từ ghép bình đằng ประเภท ค ำนำม + ค ำกริยำ มำ 3 ค ำ 
6) จงยกตัวอย่ำง từ ghép bình đằng ประเภท ค ำคุณศัพท์ + ค ำคุณศัพท์ มำ 3 ค ำ 
7) จงยกตัวอย่ำง từ ghép chính phụ ประเภทที่มี ค ำนำม เป็นค ำหลัก มำ 6 ค ำ 
8) จงยกตัวอย่ำง từ ghép chính phụ ประเภทที่มี ค ำกริยำ เป็นค ำหลัก มำ 6 ค ำ 
9) จงยกตัวอย่ำง từ ghép chính phụ ประเภทที่มี ค ำคุณศัพท์ เป็นค ำหลัก มำ 6 ค ำ 
10) จงยกตัวอย่ำง từ láy đôi bộ phần ประเภทซ้ ำวรรณยุกต์ มำ 3 ค ำ พร้อมบอกควำมหมำย 

11) จงยกตัวอย่ำง từ láy đôi bộ phần ประเภทซ้ ำพยัญชนะต้น มำ 3 ค ำ พร้อมบอกควำมหมำย 

12) จงยกตัวอย่ำง từ láy đôi bộ phần ประเภทซ้ ำส่วนประกอบ มำ 3 ค ำ พร้อมบอกควำมหมำย 

13) จงยกตัวอย่ำง từ láy ba มำ 3 ค ำ พร้อมบอกควำมหมำย 

14) จงยกตัวอย่ำง từ láy tư มำ 3 ค ำ พร้อมบอกควำมหมำย 

15) ‘iếc hoá’ คืออะไร อธิบำย 

 
2. จงระบุว่า từ đơn ต่อไปนี้เป็น từ đơn ประเภทใด (từ đơn một âm tiết, từ đơn hai 
âm tiết, từ đơn ba âm tiết)   
1) hoà đơn   =……………………………………………………………… 
2) âm tiết   =……………………………………………………………… 
3) hoa     =……………………………………………………………… 
4) học trò   =……………………………………………………………… 
5) thầy giáo   =……………………………………………………………… 
6) hợp tác xá   =……………………………………………………………… 
7) tắc xi   =……………………………………………………………… 
8) thương mại   =……………………………………………………………… 
9) những   =……………………………………………………………… 
10) ký túc xá   =……………………………………………………………… 
  

3. จงระบุว่า từ ghép bình đằng ต่อไปนี้เป็น từ ghép bình đằng ประเภทใด (ค านาม+
ค านาม, ค านาม+ค ากริยา, ค าคุณศัพท์+ค าคุณศัพท์) 
1) ăn thua   =……………………………………………………………… 
2) may mắn   =……………………………………………………………… 
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3) pha hủy    =……………………………………………………………… 
4) xây dựng   =……………………………………………………………… 
5) giào có   =……………………………………………………………… 
6) to lợn   =……………………………………………………………… 
7) gan dạ   =……………………………………………………………… 
8) tốt đẹp   =……………………………………………………………… 
9) tiêu diệt   =……………………………………………………………… 
10) sắt đá   =……………………………………………………………… 
 
4. จงระบุว่า từ ghép chính phụ ต่อไปนี้เป็น từ ghép chính phụ ประเภทใด (ค านามคือ
ค าหลัก, ค ากริยาคือค าหลัก, ค าคุณศัพท์คือค าหลัก) 
1) cà chua   =……………………………………………………………… 
2) đông ý   =……………………………………………………………… 
3) phòng bệnh   =……………………………………………………………… 
4) nhà máy   =……………………………………………………………… 
5) nâng cao   =……………………………………………………………… 
6) hoa hồng   =……………………………………………………………… 
7) cá vàng   =……………………………………………………………… 
8) cao điểm   =……………………………………………………………… 
9) sân bay   =……………………………………………………………… 
10) bơi bướm   =……………………………………………………………… 
11) hướng dẫn viên  =……………………………………………………………… 
 
5. จงระบุว่า từ ghép ต่อไปนี้เป็น từ ghép bình đằng หรือ từ ghép chính phụ  
1) độc ác   =……………………………………………………………… 
2) nhà thờ   =……………………………………………………………… 
3) hải quân    =……………………………………………………………… 
4) vệ sinh   =……………………………………………………………… 
5) sinh sống   =……………………………………………………………… 
6) ái quốc   =……………………………………………………………… 
7) tai nạn   =……………………………………………………………… 
8) giàu sang   =……………………………………………………………… 
9) đợi chờ   =……………………………………………………………… 
10) nhà hàng   =……………………………………………………………… 
11) lợi hại   =……………………………………………………………… 
12) may thu âm  =……………………………………………………………… 
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6. จงระบุว่า từ láy đôi bộ phần ต่อไปนี้เป็น từ láy đôi bộ phần ประเภทใด (ซ้ า
วรรณยุกต์, ซ้ าพยัญชนะต้น, ซ้ าส่วนประกอบ) 
1) lông bông   =……………………………………………………………… 
2) phiền phức   =……………………………………………………………… 
3) vu vơ    =……………………………………………………………… 
4) húp híp   =……………………………………………………………… 
5) lênh khênh   =……………………………………………………………… 
6) nhỏ nhắn   =……………………………………………………………… 
7) lằng nhằng   =……………………………………………………………… 
8) bát nhát   =……………………………………………………………… 
9) ngô nghê   =……………………………………………………………… 
10) trúc trắc   =……………………………………………………………… 
 
7. จงยกตัวอย่าง từ ghép bình đằng มา 10 ค า  
1) =……………………………………………………………… 
2) =……………………………………………………………… 
3) =……………………………………………………………… 
4) =……………………………………………………………… 
5) =……………………………………………………………… 
6) =……………………………………………………………… 
7) =……………………………………………………………… 
8) =……………………………………………………………… 
9) =……………………………………………………………… 
10) =……………………………………………………………… 
 

8. จงยกตัวอย่าง từ ghép chính phụ มา 10 ค า 
1) =……………………………………………………………… 
2) =……………………………………………………………… 
3) =……………………………………………………………… 
4) =……………………………………………………………… 
5) =……………………………………………………………… 
6) =……………………………………………………………… 
7) =……………………………………………………………… 
8) =……………………………………………………………… 
9) =……………………………………………………………… 
10) =……………………………………………………………… 



บทที่ 4  
 
 

การแบ่งชนิดของค าตามแนวการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์: ค าเชิงเนื้อหา 

Từ loại tiếng Việt theo việc phân tích ngữ pháp: thực từ  
 
 
 

 ในไวยากรณ์เวียดนาม 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องชนิดของค าในภาษาเวียดนามแบบกว้างๆ   
ไปแล้ว ดังนั้นในไวยากรณ์เวียดนาม 2 นี้ ผู้เขียนจะได้พูดถึงการวิเคราะห์หาชนิดของค าเป็นชนิดต่างๆ 
รวมทั้งการปรากฏของค าชนิดต่างๆ ในประโยค เพ่ือผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจชนิดของค ามากขึ้น ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูงขึ้น ต่อไป  
 ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 ว่า การแบ่งชนิดของค าในภาษาเวียดนามสามารถยึด
ตามแนวไวยากรณ์ได้หลากหลายแนว ตามแต่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามแต่ละท่านจะยึดเป็นแนว
ในการพิจารณา ท าให้ชนิดของค ามีความหลากหลายตามการวิเคราะห์ของนักภาษาศาสตร์แต่ละท่าน 
เช่น Đinh Văn Đức (2001) บอกว่าชนิดของค าในภาษาเวียดนามมี 4 ชนิด  Nguyễn Chí Hoà 
(2006) แบ่งออกเป็น 7 ชนิด เป็นต้น  

จากการแบ่งชนิดของค าที่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามได้แบ่งไว้ ผู้เขียนมีความคิดเห็น
คล้อยตามแนวคิดของ Nguyễn Văn Lọc (2017) ที่ได้วิเคราะห์ชนิดของค าตามทฤษฎีไวยากรณ์
โครงสร้าง ซึ่งได้แบ่งชนิดของค าออกเป็น 9 ชนิด โดยแบ่งชนิดของค าที่เป็นค าเชิงเนื้อหา (thực từ) 
ออกเป็น 5 ชนิด และแบ่งชนิดของค าที่เป็นค าเชิงไวยากรณ์ (hư từ) ออกเป็น 4 ชนิด (ดังที่ผู้สอนจะ
ได้กล่าวถึงในบทที่ 5 ต่อไป 
 
4.1 Danh tư (ค านาม) 
 
 Danh từ  ‘ค านาม’  ในความหมายโดยสรุปหมายถึง ค าที่ใช้เรียกหรือระบุ คน สัตว์ สิ่งของ 
วัสดุ ความคิด ทัศนคติ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้อ่ืนๆ  
 Mai Ngọc Chừ และคณะ (2005 : 269)  ได้แบ่ง Danh từ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
Danh từ riêng ‘ค านามเฉพาะ’ และ Danh từ chung ‘ค านามทั่วไป’ แต่ Đinh Văn Đức (2001 : 
65) กลับแบ่งกลุ่ม Danh từ ต่างออกไป กล่าวคือ Đinh Văn Đức แบ่ง Danh từ โดยอาศัยการมี
รูปร่างและไม่มีรูปร่างของ Danh từ ท าให้ Danh từ ในความหมายของ Đinh Văn Đức ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Danh từ cụ thể ‘ค านามที่เป็นรูปธรรม’ และ Danh từ trừu tượng ‘ค านาม
ที่เป็นนามธรรม’   

ในการอธิบาย Danh từ นี้ ผู้เขียนจะอธิบายเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรกเป็น
อธิบายตามลักษณะความหมายของ Danh từ ตามค าจ ากัดความของ Mai Ngọc Chừ และคณะ 
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(2013 : 266-271)  เพ่ือให้ผู้อ่านที่เป็นชาวไทยเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะแบ่งกลุ่มค านามตาม Mai 
Ngọc Chừ และคณะ เป็นการอธิบายมีลักษณะใกล้เคียงกับการแบ่งกลุ่มค านามในภาษาไทย ดังนี้    

 
4.1.1 Danh từ riêng ‘ค านามเฉพาะ’  

         Danh từ riêng ‘ค านามเฉพาะ’ หมายถึง ค าที่ใช้เรียกเฉพาะเจาะจง คน สัตว์ ต้นไม้ 
สิ่งของ วัสดุ นั้นๆ เช่น  
  -Tên người: Hiền, Cương, Hào, Hoa v.v.     
  -Tên núi: Trường Sơn, v.v.     
  -Tên sông: Mê Công, Hồng v.v.     
  -Tên đất nước: Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan v.v.     

 
4.1.2 Danh từ chung ‘ค านามท่ัวไป’ 

         Danh từ chung ‘ค านามทั่วไป’ หมายถึง ค าที่ใช้เรียกรวมๆ ทั่วๆ ไป ว่าเป็นสิ่งนั้น
เป็นอะไร เช่นเป็น คน สัตว์ ต้นไม้ สิ่งของ วัสดุ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้อ่ืนๆ Danh từ chung ยัง
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยต่างๆ ได้หลายประเภทย่อยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่
แตกต่างกัน ได้แก่ 
 

4.1.2.1 การแบ่งประเภทย่อยโดยอาศัยรูปร่างของสิ่งนั้นๆ  
   การแบ่งประเภทย่อยโดยอาศัยรูปร่างของสิ่งนั้นๆ หมายถึงการอ้างอิงเอา
ลักษณะ รูปร่างของสิ่งนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ได้แก่ 
1) Danh từ vật thể  

Danh từ vật thể หมายถึง ค านามที่ระบุ คน สัตว์ พืช สิ่งของ เช่น 
  Người    ‘คน’ 
  Tre    ‘ต้นไผ่’ 
  Táo      ‘แอ็ปเปิ้ล’ 
  Bàn    ‘โต๊ะ’ 
  Mèo     ‘แมว’ 
    
2) Danh từ chất thể  

Danh từ chất thể หมายถึง ค านามที่ระบุสะสาร ได้แก่ 
 2.1) thể rắn สะสารที่เป็นของแข็ง เช่น 
  Đất     ‘ดิน’ 
  Đá     ‘หิน’ 
  Sắt      ‘เหล็ก’ 
  Muối     ‘เกลือ’ 
  Đường    ‘น้ าตาล’ 
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 2.2) thể lỏng สะสารที่เป็นของเหลว เช่น 
  Nước      ‘น้ า’ 
  Nước mắm   ‘น้ าปลา’ 
  Dầu      ‘น้ ามัน’ 
  Rượu      ‘เหล้า’ 
 
 2.3) thể hơi สะสารที่เป็นไอระเหย เช่น 
  Hơi       ‘ไอน้ า’ 
  khói      ‘ควัน’ 
    
3) Danh từ tượng thể  
 Danh từ tượng thể หมายถึง ค านามที่ระบุความคิด และค านามที่ไม่มีรูปร่าง เช่น 
  Ma     ‘ผี’ 
  Tiên     ‘นางฟ้า/เทวดา’ 
  Tư tưởng   ‘แนวคิด’ 
  Đạo đức  ‘คุณธรรม 

 Thói    ‘นิสัย’ 
    
4) Danh từ tập thể  

Danh từ tập thể หมายถึง ค านามที่ระบุการรวมกลุ่ม หมู่ ฝูง เช่น 
  Đàn      ‘กลุ่ม’ 
  Bầy     ‘ฝูง’ 
  Lũ    ‘แก๊ง’ 
  Bọn   ‘พวก’ 
    

4.1.2.2 การแบ่งประเภทย่อยโดยอาศัยเงื่อนไขการปรากฏร่วมกับตัวเลข 
   การแบ่งประเภทย่อยโดยอาศัยเงื่อนไขการปรากฏร่วมกับตัวเลข หมายถึง 
ค านามนั้นๆ สามารถปรากฏหลังค าบอกตัวเลขได้หรือไม่ การแบ่งประเภทย่อยโดยอาศัยเงื่อนไขนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 
 
1) Danh từ không đếm được  
 Danh từ không đếm được ‘ค านามนับไม่ได้’ หมายถึง ค านามที่ไม่สามารถระบุจ านวนได้ 
Danh từ ประเภทนี้จะหมายความรวมถึง Danh từ tổng hợp และ Danh từ chất thể เช่น 
  Quần áo  ‘เสื้อผ้า’ 
  Thuốc men  ‘ยาปฏิชีวนะ’ 
  Máy móc  ‘เครื่องยนต์’ 
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  Dầu    ‘น้ ามัน’ 
  khói     ‘ควัน’ 
  
2) Danh từ đếm được  
 Danh từ đếm được ‘ค านามนับได้’ หมายถึง ค านามที่สามารถระบุจ านวนได้ Danh từ 
đếm được ประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเล็กๆ คือ 
 
 2.1) Danh từ đếm được tuyệt đối  

      Danh từ đếm được tuyệt đối ‘ค านามนับได้แบบแท้’ หมายถึง ค านามที่สามารถ
ปรากฏหลังตัวเลขได้ ได้แก่  

 
  2.1.1) Danh từ chỉ loại ‘ค านามบอกลักษณะ’ ในบางต าราจัดกลุ่มค านามชนิดนี้
เป็นค าประเภท loại từ ‘ค าลักษณะนาม’ เช่น 
  Cái   ‘อัน’ 
  Con    ‘ตัว’ 
  Cây    ‘ต้น/แท่ง/ด้าม’ 
  Tờ     ‘ใบ/แผ่น’ 
  Cục      ‘ก้อน’ 
  
  2.1.2) Danh từ chỉ đơn vị đại lương ‘ค านามบอกหน่วยการวัด การชั่ง การตวง’ 
เช่น 
  Mét    ‘เมตร’ 
  Lít     ‘ลิตร’ 
  Cây số    ‘กิโลเมตร’ 
  Tấn     ‘ตัน’ 
  Gang      ‘นิ้ว(หน่วยวัด)’ 
  Cân      ‘กิโลกรัม(หน่วยการช่าง)’ 
  
  2.1.3) Danh từ chỉ đơn vị hành chính, nghề nghiệp ‘ค านามบอกหน่วยงาน 
ส่วนราชการ และอาชีพ’ เช่น 
  Tỉnh     ‘จังหวัด’ 
  Ban      ‘คณะกรรมการ’ 
  Hệ     ‘รุ่น’ 
  Xã      ‘ต าบล’ 
  Môn       ‘วิชา’ 
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  2.1.4) Danh từ chỉ đơn vị thời gian ‘ค านามบอกเวลา จุดของเวลา’ เช่น  
  Năm      ‘ปี’ 
  Tháng    ‘เดือน’ 
  Tuần      ‘อาทิตย์’ 
  Giờ       ‘ชั่วโมง’ 
  Tuổi       ‘ปี’ 
  
  2.1.5) Danh từ chỉ đơn vị lần ‘ค านามบอกจ านวนครั้ง’ เช่น 
  Lần      ‘ครั้ง’ 
  Lượt     ‘(จ านวนครั้ง)เท่ียว(เดินทาง)’   

  Chuyến   ‘(จ านวนครั้ง)เท่ียว(ท่องเที่ยว)’ 
  Phen      ‘(จ านวนครั้ง)โอกาส’ 
  Trận       ‘(จ านวนครั้ง)ต่อสู้/แข่งขัน’ 
 

  2.1.6) Danh từ chỉ đơn vị không gian ‘ค านามบอกสถานที’่ เช่น 
  Chỗ       ‘ที่/ต าแหน่ง’ 
  Điểm      ‘จุด’ 
  Miền     ‘ภูมิภาค’ 
  Phía       ‘ด้าน/ทิศ’ 
  Bên        ‘ด้าน (ซ้าย/ขวา)’ 
 

  2.1.7) Danh từ chỉ đơn vị màu sắc, mùi vị âm thanh ‘ค านามบอกสีสัน กลิ่น 
เสียง’ เช่น 
  Màu       ‘สี’ 
  Sắc       ‘สี’ 
  Mùi vị     ‘กลิ่น’ 
  Tiếng     ‘เสียง’ 
  Giọng     ‘น้ าเสียง’ 
 
  2.1.8) Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng ‘ค านามบอกความคิด เป็นนามธรรม’ 
เช่น 
  Trí tuệ    ‘สติปัญญา’ 
  Tài năng   ‘ความสามารถ’ 
  Tư tưởng    ‘แนวคิด’ 
  Thói       ‘นิสัย (ในทางท่ีดี)’ 
  Tật      ‘นิสัย (ในทางแย่)’ 
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  2.1.9) Danh từ tập thể ‘ค านามบอกกลุ่ม รวมกลุ่ม เป็นหมู่คณะ’ เช่น 
  Bọn     ‘พวก’ 
  Đàn     ‘กลุ่ม/ฝูง’ 
  Tụi      ‘กลุ่ม/พวก’ 
  Vốc        ‘(หนึ่ง)ก ามือ’ 
  Bộ      ‘ชุด/กลุ่ม’ 
 
  2.1.10) Danh từ phức ‘ค านามรวม’ ปกติค านามประเภทนี้มักจะมีการรวมค า
ตั้งแต่ 2 ค าข้ึนไปเพ่ือให้ได้ความหมายใหม่ เช่น 
  Học sinh   ‘นักเรียน’ 
  Bác sĩ     ‘หมอ’ 
  Xe đạp     ‘รถจักรยาน’ 
  Bánh xe  ‘ล้อรถ’ 
  Tủ lạnh   ‘ตู้เย็น’ 
 
 2.2) Danh từ đế́́m được không tuyệt đối  

      Danh từ đếm được không tuyệt đối ‘ค านามนับได้แบบไม่แท้’ หมายถึง ค านามที่
ไม่สามารถปรากฏตามหลังตัวเลขได้ จะปรากฏได้ก็เฉพาะกรณีการนับเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเช่น 
   Lồng có 3 gà, 4 vịt.    ‘ในกรงมี 3 ไก่, 4 เป็ด’   
  Chúng tôi dùng 2 Cô-ca, 1 Pepsi.  ‘พวกเราดื่ม 2 โคคา, 1 เป็ปซี่’   
  Cho tôi 2 mì, 2 phở.    ‘ฉันซื้อ 2 บะหมี่, 2 เฝ๋อ’   
 
หรือเมื่อค านามประเภทนี้ต้องปรากฏกับตัวเลข ก็เพ่ือเป็น ภาคแสดง หรือ ส่วนขยาย เช่น   

Nó thích đồng hồ 3 kim.  ‘มันชอบนาฬิกา 3 เข็ม’      
Con hồ này 3 chân.  ‘เสือตัวนี้มี 3 ขา’      
Phòng này có 2 giường.  ‘ห้องนี้มี 2 เตียง’      

 
หมายเหตุ 
 ค านามท่ีสามารถปรากฏกับตัวเลขเพ่ือบอกจ านวนนับ ในกลุ่มค านามบอกจ านวน (ภาษาไทย
เรียกกลุ่มค าชนิดนี้ว่า นามวลีบอกจ านวน) มีค านามที่ต้องปรากฏร่วมกัน 2 ชนิด คือ danh từ vật 
thể ‘ค านามที่ระบุ คน สัตว์ พืช สิ่งของ’ และ Danh từ chỉ loại ‘ค านามบอกลักษณะ’ โดย
เรียงล าดับตามโครงสร้างต่อไปนี้ (Songgot  Paanchiangwong, 2011) 
   
  ตัวเลขบอกจ านวน  +  Danh từ chỉ loại  +  danh từ vật thể    
เช่น 
 Một con gà   ‘ไก่ 1 ตัว’ 
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 Hai cái chân   ‘ขา 2 ขา’ 
 Ba cây tre  ‘ต้นไผ่ 3 ต้น’ 
 Bốn tờ báo   ‘หนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ’ 
 Năm cục đá   ‘น้ าแข็ง 5 ก้อน’ 
 
 
4.2 Động từ (ค ากริยา) 
 

Động từ  ‘ค ากริยา’ หมายถึง ค าที่บอกอาการ บอกสภาวะ ของบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ 
ด้วยภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาษาที่ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนภาษาใน
ตระกูลอินโดยูโรเปียน จึงสามารถระบุได้ว่าค ากริยาคือค าที่สามารถปรากฏเป็นแกนหลักของกริยาวลี
ได้อย่างชัดเจน (Vũ Đức Nghiệu และ Nguyễn Văn Hiệp, 2010 : 293)  

Cao Xuân Hạo และคณะ (2005 : 26) ได้จัดกลุ่มค ากริยาไว้ในกลุ่มค าประเภท Vị từ 
‘ค ากริยา’ ซึ่งรวมถึงค าช่วยกริยา และค าบอกคุณลักษณะ ดังนั้น แนวคิดของ Cao Xuân Hạo และ
คณะ จึงแตกต่างจากภาษาไทยซึ่งอาจจะท าให้ผู้เรียนสับสนได้    

 ในการอธิบายเรื่องค ากริยานี้ ผู้เขียนขอใช้แนวคิดของ Vũ Đức Nghiệu และ Nguyễn Văn 
Hiệp (2010 : 293-296) และ เพราะการแบ่งกลุ่มค านามของทั้งสองท่านใช้การแบ่งกลุ่มตามแนว
ไวยากรณ์โครงสร้าง ซึ่งผู้เรียนคุ้นเคยดีจากการเรียนภาษาไทย 

ค ากริยา (Động từ) ในภาษาเวียดนามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Động từ tình thái 
‘กลุ่มค ากริยาบอกสภาวะ’ และ Động từ thực (บางต าราเรียกว่า Động từ chính danh) ‘ค าแสดง
การกระท า’ ซึ่งจะอธิบาย ดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1 Động từ tình Thái ‘กลุ่มค ากริยาบอกสภาวะ’ 
         Động từ tình Thái  ‘กลุ่มค ากริยาบอกสภาวะ’ หมายถึง ค ากริยาแสดงถึงสภาวะ
ความจ าเป็น ความสามารถ ความตั้งใจ ความประสงค์ สภาวะจ ายอม การตัดสิน/ประเมินค่า และ
สภาวะการเคลื่อนที่ ซึ่งค าเหล่านี้อาจจะสามารถปรากฏเองได้ หรืออาจจะปรากฏร่วมกับค ากริยาอ่ืนๆ 
เพ่ือท าให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น  

        กลุ่ม Động từ tình thái ‘กลุ่มค ากริยาบอกสภาวะ’ โดยปกติจะแสดงถึงความหมาย
ที่บอกสภาวะ ต่างๆ เช่น 

 
1) บอกสภาวะความจ าเป็น เช่น 
  Cần   ‘จ าเป็น’ 
  Nên    ‘ควรจะ/ดังนั้น’ 
  Phải   ‘ต้อง’ 
  Cần phải   ‘จ าเป็นต้อง’ 
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2) บอกสภาวะความสามารถ เช่น 
  Có thể   ‘สามารถ’ 
  Không thể   ‘ไม่สามารถ’ 
  Chưa thể   ‘ยังไม่สามารถ’ 
 
3) บอกสภาวะความตั้งใจ เช่น 
  Định    ‘ตั้งใจ’ 
  Toan    ‘ตั้งใจท า/พยายามท า’ 
  Nỡ    ‘มีก าลังใจที่จะท า’ 
  Dám    ‘กล้าที่จะ’ 
 
4) บอกสภาวะความต้องการหรือความประสงค์ เช่น 
  Mong     ‘รออย่างมีความหวัง’ 
  Muốn     ‘ต้องการ’ 
  Ước     ‘หวัง’ 
  Mong muốn  ‘ประสงค’์ 
  Mong ước  ‘คาดหวัง’ 
  Ước muốn  ‘คาดหวัง’ 
 
5) บอกสภาวะจ ายอม/ยอมรับ/รับสภาพ เช่น 
  Bị     ‘ถูก’ 
  Mắc      ‘ติด(โรค)’ 
  Phải      ‘ต้อง’ 
  Được    ‘ได้’ 
 
6) บอกสภาวะการประเมินค่า/ตัดสิน เช่น 
  Cho      ‘(ตัดสิน/พิจารณา)ให้’ 
  Xem     ‘ดู(ราวกับว่า)’ 
  Thấy      ‘เห็น(ว่า)’ 
  Cảm thấy   ‘รู้สึกว่า’ 
 
7) บอกสภาวะการเคลื่อนที่   
 นอกจากจะบอกสภาวะต่างๆ ข้างบนแล้ว Đinh Văn Đức (2001 : 141-142) ยังอธิบาย
เพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาถึงลักษณะของค าในภาษาเวียดนามแล้ว ยังมีกลุ่มค ากริยาอีกประเภท Động 
từ chuyển động  ‘กริยาบอกการเคลื่อนที่’ ซึ่งบางต าราบอกว่าเป็นค ากริยาประเภท Động từ di 
chuyển có hướng (ค ากริยาบออกทิศทาง) หมายถึงค ากริยาที่บอกการเคลื่อนที่ของคน สัตว์ หรือ
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สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในภาษาเวียดนามมีค ากริยาประเภทนี้เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น
ลักษณะเด่นของภาษาเวียดนาม ผู้เขียนขอจัดกลุ่มค าต่อไปนี้เข้ากับกลุ่มค ากริยาประเภท Động từ 
tình Thái  ‘กลุ่มค ากริยาบอกสภาวะ’ เช่นเดียวกับ Nguyễn Thiện Giáp (Nguyễn Thiện Giáp, 
2005) เพราะกลุ่มค าประเภทนี้สามารถบอกสภาวะของวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล เช่นกัน เช่น 
   Ra     ‘ออก(ไป)’ 
   Vào         ‘เข้า(มา)’ 
   Lên     ‘ขึ้น’ 
   Xuống       ‘ลง’ 
   Sang      ‘ข้าม’ 
   Qua         ‘ผ่าน’ 
   Lại      ‘อีก’ 
   Tới         ‘ถึง’ 
   Đến       ‘มาถึง’ 
   Về          ‘กลับ’ 
ตัวอย่างประโยค 
 

  Anh Nam qua Phú Thọ.  ‘คุณนามไป(จังหวัด)ฟู๋เถอะ’  
  Anh Nam xuôi Trung Hà.  ‘คุณนามล่องเรือไปตามแม่น้ าจุงห่า’ 
  Anh Nam về Phú Thọ.   ‘คุณนามกลับ(จังหวัด)ฟู๋เถอะ’  
  Anh Nam xuống Cà Mao.  ‘คุณนามลงไป(จังหวัด)ก่าเมา’  
  Anh Nam ra vườn.   ‘พ่ีนามออกไปสวน’  
  Anh Nam lên tầng hai.  ‘พ่ีนามขึ้นไปชั้นสอง’  
 

4.2.2 Động từ thực (động từ chính danh) ‘กลุ่มค ากริยาแสดงการกระท า’ 
         Động từ thực (động từ chính danh) ‘กลุ่มค ากริยาแสดงการกระท า’ หมายถึง 
ค ากริยาที่แสดงการกระท าอย่างชัดเจน สามารถเป็นค าหลักของกริยาวลีได้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม โดยอาศัยการปรากฏในโครงสร้างไวยากรณ์ว่า Động từ thực (động từ chính danh) ต้องการ
ค าอ่ืนๆ มาขยายหรือไม่ ได้แก่  
 
  4.2.2.1 Động từ nội động  ‘กริยาประเภทไม่ต้องการกรรม’ 
   Động từ không đòi hỏi bổ ngữ  ‘กริยาประเภทอกรรมกริยา’ หมายถึง 
ค ากริยาไม่ต้องการค าประเภทอ่ืนๆมาท าหน้าที่เป็นผู้ถูกกริยาประเภทนี้กระท า บางต าราจะเรียก
ค ากริยาประเภทนี้ว่า (Động từ độc lập) ในภาษาไทยเรียกค ากริยาประเภทนี้ว่า อกรรมกริยา 
(สุนันท์  อัญชลีนุกูล, 2556 : 160) เช่น 
  Ngồi      ‘นั่ง’ 
  Nghỉ       ‘พัก’ 
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  Ngủ       ‘นอน’ 
  Cười       ‘หัวเราะ’ 
  Nhảy       ‘กระโดด’ 
  Buồn       ‘เศร้า’ 
 
  4.2.2.2 Động từ ngoại động  ‘กริยาประเภทต้องการกรรม’ 
   Động từ ngoại động  ‘กริยาประเภทต้องการกรรม’ หมายถึง ค ากริยา
ต้องการค าประเภทอ่ืนๆ มาท าหน้าที่เป็นผู้ถูกกริยาประเภทนี้กระท า บางต าราจะเรียกค ากริยา
ประเภทนี้ว่า (Động từ kông độc lập) ในภาษาไทยเรียกค ากริยาประเภทต้องการกรรมนี้ว่า 
สกรรมกริยา (สุนันท์  อัญชลีนุกูล, 2556 : 160) เช่น 
  Xây       ‘สร้าง’ 
  Đọc       ‘อ่าน’ 
  Cắt        ‘ตัด’ 
  Giết       ‘แทง’ 
  Đặt       ‘วาง’ 
  Đánh       ‘ตี’ 
 
  4.2.2.3 Động từ vừa nội động vừa ngoại động ‘กริยาประเภทที่เป็นได้ทั้ง
แบบต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรม’ 
   Động từ vừa nội động vừa ngoại động ‘กริยาประเภทที่เป็นได้ทั้ง
แบบต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรม’ หมายถึง ค ากริยาที่บางครั้งก็ต้องการกรรม บางครั้งก็ไม่
ต้องการกรรม ดังนั้น หากต้องการระบุว่าค ากริยาตัวนี้เป็นประเภทต้องการกรรม หรือไม่ต้องการกรรม 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพิจารณาบริบทของค ากริยานั้นๆ ด้วย เช่น 
  a) Anh Thắng nói.      

   ‘พ่ีถังพูด’ 
 

  b) Chị Nga cười.     
                ‘พ่ีงาหัวเราะ’ 
 
  c) Anh Thắng nói một câu tiếng Anh.    

   ‘พ่ีถังพูดภาษาอังกฤษ 1 ประโยค’ 
 

  d) Chị Nga cười anh.        
   ‘พ่ีงาหัวเราะให้พ่ี’ 
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 หากพิจารณาค ากริยาที่ปรากฏอยู่ในบริบทประโยค a) และ b) แล้วจะพบว่า ค ากริยา nói 
และ cười จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มค ากริยาประเภท 4.2.2.1 Động từ nội động  ‘กริยาประเภทไม่
ต้องการกรรม’  
 หากพิจารณาค ากริยาที่ปรากฏอยู่ในบริบทประโยค c) และ d) แล้วจะพบว่า ค ากริยา nói 
และ cười จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มค ากริยาประเภท 4.2.2.2 Động từ ngoại động  ‘กริยาประเภท
ต้องการกรรม’ เพราะในประโยค c) มีกลุ่มค า một câu tiếng Anh ท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา nói 
และในประโยค d) มีกลุ่มค า anh ท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา cười 
 
 Động từ vừa nội động vừa ngoại  ‘กริยาประเภทที่เป็นได้ทั้งแบบต้องการกรรมและไม่
ต้องการกรรม’ ได้แก่ 
 
1) บอกสภาวะความเป็นจริงที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น 
  Là   ‘เป็น/อยู่/คือ’ 
  Làm    ‘เป็น’ 
 
2) บอกสภาวะการคงอยู่/มีตัวตน เช่น 
  Còn    ‘ยังคง’ 
  Biến     ‘เปลี่ยน(เป็น)’ 
  Mất      ‘หมดไป/หายไป’ 
  Hết      ‘หมด’ 
 
3) บอกสภาวะความเป็นเจ้าของ เช่น 
  Có     ‘มี’ 
 
4) บอกสภาวะการเปลี่ยนแปลง เช่น 
  Thành    ‘กลายเป็น’ 
  Hoá     ‘เปลี่ยน’ 
  Hoá ra    ‘กลายเป็น’ 
  Hoá thành    ‘กลายเป็น’ 
  Trở thành/trở nên ‘กลายเป็น’ 
 
5) บอกสภาวะการพัฒนาการตามกาลเวลา เช่น 
  Bắt đầu  ‘เริ่มต้น’ 
  Tiếp tục   ‘ต่อไป/ต่อเนื่อง’ 

Kết thúc     ‘จบ’ 
  Thôi      ‘พอละ/แค่นี้ละ’ 
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6) บอกสภาวะการพัฒนาการตามระยะทาง เช่น 
  Gần    ‘ใกล้’ 
  Xa    ‘ไกล’ 
  Ở       ‘อยู่’ 
  Gần gụi     ‘ใกล้’ 
 
7) บอกสภาวะการเปรียบเทียบ เช่น 
  Giống    ‘เหมือน’ 
  Khác    ‘ต่างจาก’ 
  Tựa       ‘อ้างอิงถึง’ 
  Hệt      ‘เหมือนมาก’ 
 

โปรดศึกษาแผนภูมิข้างล่างนี้เพื่อความเข้าใจมากข้ึน 
 

Động từ 
 
 
 

Động từ tình thái   Động từ thực (Động từ chính danh) 
 
 
 

ĐT nội động ĐT ngoại động   ĐT vừa nội động vừa ngoại động 
 
 
 
1) บอกสภาวะความจ าเป็น    1) บอกสภาวะความจริง 
2) บอกสภาวะความสามารถ    2) บอกสภาวะการคงอยู่ 
3) บอกสภาวะความตั้งใจ     3) บอกสภาวะเป็นเจ้าของ 
4) บอกสภาวะความต้องการ    4) บอกสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
5) บอกสภาวะจ ายอม/ยอมรับ                            5) บอกสภาวะพัฒนาการตามกาลเวลา 
6) บอกสภาวะการประเมินค่า        6) บอกสภาวะพัฒนาการตามระยทาง 
7) บอกสภาวะบอกการเคลื่อนที่    7) บอกสภาวะการเปรียบเทียบ 
 
แผนภูมิที่ 4.1 สรุปการแบ่งประเภทค ากริยา 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Lê Biên, 1999 : 98  
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4.3 Tính từ (ค าคุณศัพท์) 
 

Lê Biên (Lê Biên, 1999 : 103) ได้กล่าวว่า Tính từ ‘ค าคุณศัพท’์ มีความหมายโดยกว้างๆ 
ดังนี้ 

1) หมายถึงค าที่บรรยายลักษณะ รูปลักษณ์ ของคน สัตว์ สิ่งของ วัตถุ หรือค านามที่เป็น
ประเภทนามธรรม    

2) หมายถึงค าที่บรรยายการกระท า กระบวนการ หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
จากค าจ ากัดความค าว่า Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ ของ Lê Biên สามารถสรุปได้ คือ ค า Tính 

từ ‘ค าคุณศัพท์’ (1) สามารถใช้ในการขยายค านาม (Danh từ) เพ่ือบรรยายลักษณะ รูปลักษณ์ ของ
คน สัตว์ สิ่งของ วัตถุ หรือค านามที่เป็นประเภทนามธรรม (2) สามารถใช้ในการขยายค ากริยา (Động 
từ) เพ่ือบรรยายการกระท า กระบวนการ หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในความหมายที่สองนี้มี
ขอบเขตหน้าที่อยู่ในส่วนที่เป็นภาคแสดงในโครงสร้างระดับประโยค    
 หากใช้เกณฑ์ในเรื่องความหมายและเกณฑ์การปรากฏในโครงสร้างไวยากรณ์ของ Tính từ 
‘ค าคุณศัพท’์ จะพบว่า Tính từ ‘ค าคุณศัพท’์ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

4.3.1 Tính từ chỉ đậc trưng, tính chất tuyệt đối ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอก
ลักษณะหรือคุณสมบัติ’ 
         Tính từ chỉ đậc trưng, tính chất tuyệt đối ‘ค าคุณศัพท์ประเภทระบุลักษณะ
หรือคุณสมบัติ’ หมายถึง ค าคุณศัพท์ที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของการบอกลักษณะหรือบอกคุณสมบัติ 
ซึ่งจะไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า “rất” (ค าระบุปริมาณหรือค าเน้นความเข้มข้น ที่มีความหมายตรงกับค า
ว่า “มาก” ในภาษาไทย) แต่ถ้าหากค าประเภทนี้จะปรากฏกับค าว่า “rất” จะเป็นการแสดงถึง     
การเน้นย้ าเท่านั้น (มีความหมายตรงกับค าว่า “จริงๆ” ในภาษาไทย)  เช่น 
  tư   ‘ส่วนตัว’   
  riêng   ‘ส่วนตัว’   
  phải   ‘ข้างขวา’   
  trái   ‘ข้างซ้าย’   
  chính   ‘แก่น/หลัก/สุก’   
  phụ   ‘รอง’   
  chung thủy  ‘ซื่อสัตย์’   
  chí thân  ‘ใกล้ชิด/คุ้นเคย’   
  cực thịnh  ‘รุ่งเรือง/ม่ังคั่ง’   
  trống   ‘ตัวผู้(ไก่)’   
  mái   ‘ตัวเมีย(ไก่)’   
  đực   ‘ตัวผู้(สัตว์)’   
  cái   ‘ตัวเมีย(สัตว์)’   
  chẵn   ‘คู่(เลข)’   
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  lẻ   ‘คี่(เลข)’   
  xanh lè   ‘เขียวเข้ม’   
  dày cộp  ‘หนามาก’   
   

4.3.2 Tính từ chỉ đậc trưng thuộc về phẩm chất ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอก
คุณภาพ’ 

        Tính từ chỉ đậc trưng thuộc về phẩm chất ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอกคุณภาพ’ 
หมายถึง ค าคุณศัพท์ที่บอกสภาพความเป็นจริง หรือคุณภาพของวัตถุ สิ่งของ บุคคล แนวคิด หรือ  
การกระท า ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหรือวัดระดับความเข้มข้นได้ ซึ่งหมายความว่าค าเหล่านี้สามารถ
ปรากฏร่วมกับค าว่า “rất” (ที่มีความหมายว่า “มาก” ในภาษาไทย)  ได้ ค าคุณศัพท์ประเภทบอก
คุณภาพสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ ดังนี้  
 
1) บอกคุณภาพของสีสัน รสชาติ กลิ่น เสียง เช่น 
  xanh   ‘เขียว’   
  đỏ   ‘แดง’   
  trắng   ‘ขาว’   
  vàng   ‘เหลือง’   
  lam   ‘สีคราม’   
  lục   ‘เขียวคล้ า’   
  chua   ‘เปรี้ยว’   
  cay   ‘เผ็ด’   
  ngọt   ‘หวาน’   
  thơm   ‘หอม’ 
  khai   ‘เหม็น’ 
 
2) บอกสภาพอากาศ เช่น 
  nóng    ‘ร้อน’   
  lạnh    ‘เย็น/หนาว’   
  ẩm    ‘อุ่น’   
 
3) บอกขนาด เช่น 
  lớn     ‘ใหญ่’   
  bé    ‘เล็ก’   
  ngắn    ‘สั้น’   
  dài    ‘ยาว’ 
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4) บอกจ านวน เช่น 
  ít    ‘น้อย’   
  nhiều     ‘มาก’   
  đông    ‘เยอะ’   
  vắng    ‘มีน้อย/ไม่อยู่’   
  đầy    ‘เต็ม’ 

 
5) บอกช่วงเวลา เช่น 
  ngay     ‘ทันท’ี   
  hàng ngày   ‘ทุกวัน’   
  hôm nay  ‘วันนี้’   
  ngày mai  ‘พรุ่งนี้’   
  tuần sau  ‘สัปดาห์หน้า’   
  hiện nay   ‘ปัจจุบันนี้’   
  năm tới  ‘ปีหน้า’   
  tháng qua  ‘เดือนที่แล้ว’   
 
6) บอกสภาพทางกายภาพ เช่น 
  cứng     ‘แข็ง’   
  mềm    ‘อ่อน/นุ่ม’   
  rắn   ‘ของแข็ง’   
  giòn     ‘กรอบ’   
  dẻo    ‘นุ่ม’   
  chắc    ‘แน่น’   
  bền    ‘แข็ง’   
  nhão     ‘เหนียว’   
  nát    ‘ยับ/ย่น’   
  chùng     ‘หย่อน/ยาน’   
  thẳng   ‘ตรง’   
  nghiêng   ‘เอียง’   
  cân đối   ‘เท่ากัน’  
  
7) บอกสภาพทางจิตใจ ความรู้สึก เช่น 
  vui    ‘สนุก’   
  buồn    ‘เศร้า’   
  chán   ‘เบื่อ’   
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  hiền     ‘เรียบร้อย(หญิง)’   
  dịu dàng  ‘นิ่มนวล’   
  thông minh  ‘ฉลาด’   
  dũng cảm  ‘กล้าหาญ’   
  trung thực  ‘ซื่อสัตย์’   
  ngay thẳng  ‘ซื่อสัตย์’   
  dối trá    ‘โกหก’   
  gian tham  ‘ไม่ซื่อสัตย์’   
  nhân hậu  ‘ใจดี’   
  tử tế   ‘รอบคอบ’   
  dã man  ‘เลวทราม’   
  tàn    ‘ร้าย’   
  tàn ác    ‘ใจร้าย’   
  bạo   ‘ใจกล้า’ 
 
ข้อสังเกต ุ
 a) Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ สามารถท าหน้าที่เป็นได้ทั้ง Tính từ (TT) ‘ค าคุณศัพท์’ และ
สามารถท าหน้าที่เป็น Bổ ngữ (BN) ‘ค าเติมเต็มกริยา’  ได้ด้วย โปรดศึกษาตัวอย่างข้างล่างนี้ เช่น 
 
   a1) cây to  ‘ต้นไม้ใหญ่’     
    TT 
 
   a2) nói to  ‘พูดดัง’     
    BN 
 
 จากตัวอย่างพบว่า ค าว่า to ที่ปรากฏใน a1) และ a2) ท าหน้าที่ต่างกัน ใน a1) ท าหน้าที่
ขยายค าว่า cây ‘ต้นไม้’ ซึ่งเป็นค านาม (danh từ) ดังนั้น ค าว่า to ที่ปรากฏใน a1) นั้น จึงเป็นค า 
Tính từ (TT) ‘ค าคุณศัพท์’      
 ส่วนค าว่า to ใน a2) ท าหน้าที่ขยายค าว่า nói ‘พูด’ ซึ่งเป็นค ากริยา (động từ) ดังนั้น ค าว่า 
to ที่ปรากฏใน a2) นั้น จึงเป็นค า Bổ ngữ (BN) ‘ค าเติมเต็มกริยา’  
   
 b) Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ สามารถท าหน้าที่เป็นได้ท้ัง Động từ (ĐT) ‘ค ากริยา’ และสามารถ
ท าหน้าที่เป็น Bổ ngữ (BN) ‘ค าขยายกริยา’  ได้ด้วย โปรดศึกษาตัวอย่างข้างล่างนี้ เช่น 
 
  b1) Một học sinh giỏi toán ‘เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เก่งคณิตศาสตร์’ 
                  ĐT 
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b2) Nó học giỏi  ‘เขาเรียนเก่ง’                                   
      BN 

 
 จากตัวอย่างพบว่า ค าว่า giỏi ที่ปรากฏใน b1) และ b2) ท าหน้าที่ต่างกัน ใน b1) ท าหน้าที่
เป็นค าหลักของภาคแสดงในประโยค ดังนั้น ค าว่า giỏi ที่ปรากฏใน b1) นั้น จึงเป็นค า Động từ 
(ĐT) ‘ค ากริยา’      
 ส่วนค าว่า giỏi ใน b2) ท าหน้าที่ขยายค าว่า học ‘เรียน’ ซึ่งเป็นค ากริยา (động từ) ดังนั้น 
ค าว่า giỏi ที่ปรากฏใน b2) นั้น จึงเป็นค า Bổ ngữ (BN) ‘ค าเติมเต็มกริยา’  
 
 c) Tính từ ‘ค าวิเศษณ์’ สามารถมีค าที่มีความหมายตรงข้ามได้ เช่น 
 cao  ‘สูง’  
 thấp  ‘เตี้ย’ 
 
    dài  ‘ยาว’  
    ngắn  ‘สั้น’ 
 
 nghèo  ‘จน’  
 giàu  ‘รวย’ 
 
    mạnh  ‘แข็งแรง’  
    yếu  ‘อ่อนแอ’ 
 
 nhiều  ‘มาก’  
 ít  ‘น้อย’ 
 
    đông  ‘เยอะ’  
    vắng  ‘ไม่มี’ 
 

d) เมื่อน าค า Tính từ เหล่านี้ไปสร้างเป็นค าประสม (từ ghép) มักจะเป็นค าประสมประเภท 
từ ghép chính phụ (ซึ่งค าแรกจะเป็น từ chính ส่วนค าหลังจะเป็น từ phụ) เช่น 
  vui tính  ‘(เป็นคน)สนุกสนาน’  
  mát tay  ‘(เป็นคน)มีความช านาญ’ 
  nóng mặt  ‘(เป็นคน)โกรธง่าย’  
  dễ bảo   ‘(เป็นคน)เชื่อฟัง’  
  khó nghe  ‘(พูด)ฟังยาก’ 
  tươi sống  ‘สดใหม่’  
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e) ค า Tính từ สามารถปรากฏร่วมกับค าบอกทิศทาง เพ่ือให้ความหมายเฉพาะตัว          
การปรากฏร่วมกับค าบอกทิศทางจะปรากฏดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

“tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ + từ chỉ hướng ‘ค าบอกทิศทาง’” เช่น 

  Xinh ra   ‘สวยขึ้น’  
  Xấu đi   ‘ขี้เหล่ลง’ 
  Trắng ra  ‘ขาวขึ้น’  
  Béo ra   ‘อ้วนขึ้น’ 
  Khoẻ lên  ‘แข็งแรงข้ึน’  
  Khá lên  ‘ดีขึ้น’ 
  Đẹp ra   ‘สวยขึ้น’  
  Hồng hào lên  ‘สุขภาพดีขึ้น’ 
  To ra   ‘ใหญ่ขึ้น’  
  Gầy đi   ‘ผอมลง’ 
  Đen đi   ‘ด าลง’  
  Già đi   ‘แก่ตัวลง’ 
  Teo lại   ‘หดลง/สั้นลง’  
  Bé lại   ‘เล็กลง’ 
  Xanh lại  ‘เขียวขึ้น’  
  
หมายเหตุ 
 a) โครงสร้าง “đã + tính từ” จะให้ความหมายที่บอกว่าสิ่งนั้นๆ กลับสู่สภาพเดิม เช่น 
  Đã khoẻ  ‘ได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว’ 
  Đã vui   ‘ได้กลับมาสนุกเหมือนเดิมแล้ว’ 
  Đã nóng  ‘ได้กลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้ว’ 
 
 b) โครงสร้าง “tính từ + ra” จะให้ความหมายที่บอกสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆ 
เช่น 
  khoẻ ra  ‘แข็งแรงข้ึน(กว่าเดิม)’ 
  trẻ ra   ‘หนุ่ม/สาวขึ้น(กว่าเดิม)’ 
  xinh ra   ‘สวยขึ้น(กว่าเดิม)’ 
  
 c) โครงสร้าง “tính từ + từ so sánh ‘ค าเปรียบเทียบ’” จะถูกใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบ
ระหว่างสิ่งของสองสิ่ง หรือมากกว่า (từ so sánh : bằng, hơn, kém, như, nhất...) หรือบางครั้งก็
อาจจะละ tính từ ไว้ในฐานที่เข้าใจ  
เช่น 
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การเปรียบเทียบขั้นเท่ากัน 

 Con cao bằng mẹ.    (cao (TT) + bằng (Từ so sánh) ) 
  ‘ลูกสูงเท่าแม่’ 
 
 Công cha như núi Thái Sơn. (ละ tính từ ‘to’ + như (Từ so sánh) ) 

 ‘บุญคุณของพ่อเปรียบเสมือนภูเขา ธ้ายเซิน’ 
 

 Cô ấy đẹp như mẹ cô ấy. (đẹp (TT) + như (Từ so sánh) ) 
 ‘บุญคุณของพ่อเปรียบเสมือนภูเขา ธ้ายเซิน’ 

 
 

การเปรียบเทียบขั้นกว่า 

 Em ngoan hơn chị.  (ngoan (TT) + hơn (Từ so sánh) )  
‘น้องเรียบร้อยกว่าพ่ีสาว’ 
 

 Về học tập, bạn Tân kém bạn Huệ. (ละ tính từ ‘giỏi’ + kém (Từ so sánh)  ) 
   ‘เกี่ยวกับการเรียนแล้ว เพ่ือนเตินอ่อน(กว่า)เพ่ือนเฮวะ’ 

 
การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด 

 Lan giỏi nhất lớp.  (giỏi (TT) + nhất (Từ so sánh) )  
‘ลานเก่งที่สุดในชั้นเรียน’ 

 
 Lan giỏi hơn cả.  (giỏi (TT) + hơn cả (Từ so sánh + đại từ) )  

‘ลานเก่งกว่าทั้งหมด’ 
 

 Lan giỏi hơn hết.  (giỏi (TT) + hơn (Từ so sánh + hư từ) )  
‘ลานเก่งกว่าทั้งหมด’ 

 
4.3.3 Tính từ chỉ đậc trưng mô phỏng ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอกการเลียนเสียง’ 

         Tính từ chỉ đậc trưng mô phỏng ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอกการเลียนเสียง’
หมายถึง การน าเสียงที่มนุษย์ใช้พูดสื่อสารมาสร้างเป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติ หรือเสียงที่เกิดจาก
กิจกรรม โดยส่วนใหญ่ค า Tính từ ประเภท chỉ đậc trưng mô phỏng ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอก
การเลียนเสียง’ นี้จะเป็นค าประเภท Từ láy ‘ค าซ้ า’ เช่น 
   Đàn muỗi bay vo vo.   ‘ฝูงยุงบินวอวอ’  
   Anh ta nói oang oang.  ‘เขาพูดเสียงดังมาก’  
   Hắn cười khanh khách.  ‘เขายิ้มแฮะแฮะ’  
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4.4 Số từ (ค าระบุจ านวน) 
 

Số từ ‘ค าระบุจ านวน’ หมายถึงค าที่ใช้บอกจ านวน อาจจะเป็นจ านวนที่นับได้ (Số đếm) 
เช่น một ‘หนึ่ง’, hai ‘สอง’, ba ‘สาม’ เป็นต้น หรืออาจจะเป็นจ านวนที่บอกล าดับที่ (Số thứ tự) 
เช่น nhất ‘ที่หนึ่ง’, nhì ‘ที่สอง’, thứ ba ‘ที่สาม’ เป็นต้น 
 Số từ ‘ค าระบุจ านวน’ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Số từ xác định ‘ค าระบุ
จ านวนที่นับได’้และ Số từ không xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับไมไ่ด้’ ดังนี้ 
 

4.4.1 Số từ xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับได้’ 
         Số từ xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับได้’ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค าระบุจ านวนที่
เป็นจ านวนนับ (Số từ xác định số đếm) และ ค าระบุจ านวนที่บอกล าดับที่ (Số từ xác định số 
thứ tự)   
 

4.4.1.1 Số từ xác định số đếm ‘ค าระบุจ านวนที่เป็นจ านวนนับ’ 
   Số từ xác định số đếm ‘ค าระบุจ านวนที่เป็นจ านวนนับ’ หมายถึง     
ค าระบุจ านวนที่สามารถนับเป็นจ านวนได้ เช่น một ‘หนึ่ง’, hai ‘สอง’,  ba ‘สาม’, bốn ‘สี่’, năm 
‘ห้า’,  sáu ‘หก’, bảy ‘เจ็ด’, tám ‘แปด’ เป็นต้น เช่น  
  Bốn mươi căn hộ  ‘แฟลตส่ีสิบห้อง’  
  Sáu thế kỉ   ‘หกทศวรรษ’  
  Ba tỉnh    ‘สามจังหวัด’ 
  Hai ki lô đường  ‘น้ าตาลสองกิโล’  
  Năm mớ rau    ‘ผักห้ามัด’ 
  

4.4.1.2 Số từ xác định số thứ tự ‘ค าระบุจ านวนที่บอกล าดับที่’ 
   Số từ xác định số thứ tự ‘ค าระบุจ านวนที่บอกล าดับที่’ หมายถึงตัวเลข
ที่บอกล าดับที่ เช่น  

Thứ nhất    ‘ที่หนึ่ง’ 
Thứ nhì    ‘ที่สอง’ 
Thứ ba    ‘ที่สาม’ 
Thứ tư     ‘ที่สี่’ 
Thứ năm    ‘ที่ห้า’ 
 

บางครั้งสามารถละค าว่า Thứ ได้ เช่น 
nhất     ‘ที่หนึ่ง’ 
nhì     ‘ที่สอง’ 
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4.4.2 Số từ không xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนไม่ได้’ 
         Số từ không xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนไม่ได้’ หมายถึงค าระบุจ านวนที่
ไมส่ามารถนับเป็นจ านวนได้ เช่น vài ‘บางจ านวน’, dăm ‘บางจ านวน’,  ba bốn ‘สามสี่’, một vài 
‘จ านวนหนึ่ง’ เป็นต้น  
เช่น  
 Chợ mới có dăm người. ‘ตลาดพึ่งจะมีแค่ไม่กี่คน’  
 Tôi đi vắng ba bốn hôm. ‘ฉันไม่อยู่บ้าน สามสี ่วัน’  
   
หมายเหตุ 

a) Số từ ‘ค าระบุจ านวน’ ทั้งประเภท Số từ xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนได้’ และ
ประเภท Số từ không xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนไม่ได้’ สามารถปรากฏน าหน้าค านาม 
(Danh từ) ได้ เช่น 
  Vài giờ   ‘ไม่กี่ชั่วโมง’ 
  Ba lớp   ‘สามห้องเรียน’ 
  Một khái niệm  ‘หนึ่งแนวคิด’ 
 
 ค าว่า vài จากตัวอย่าง vài giờ ‘ไม่กี่ชั่วโมง’ เป็นค าระบุจ านวน ประเภท Số từ không xác 
định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนไม่ได้’ ส่วนค า Ba และค า Một จากตัวอย่าง Ba lớp ‘สาม
ห้องเรียน’ และตัวอย่าง Một khái niệm ‘หนึ่งแนวคิด’ ต่างก็เป็นเป็นค าระบุจ านวน ประเภท Số từ 
xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนได้’         
 

b) Số từ xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนได้’ ชนิด Số từ xác định thứ tự ‘ค าระบุ
จ านวนที่บอกล าดับที่’ เท่านั้นที่สามารถปรากฏหนังค านาม (Danh từ) และค ากริยา (Động từ) ได้  
เช่น 
 Phòng mười hai ‘ห้องทีส่ิบสอง’ (Phòng เป็นค า Danh từ) 
มาจาก วลีเต็มๆ คือ 
 Phòng thứ mười hai ‘ห้องทีส่ิบสอง’  
  
 Lớp bốn  ‘ห้องเรียนที่สี’่ (Lớp เป็นค า Danh từ) 
มาจาก วลีเต็มๆ คือ 
 Lớp thứ bốn  ‘ห้องเรียนที่สี’่  
 
 Tập ba   ‘ฝึกครั้งทีส่าม’ (Tập เป็นค า Động từ) 
มาจาก วลีเต็มๆ คือ 
 Tập thứ ba  ‘ฝึกครั้งทีส่าม’  
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 Chạy về nhì    ‘วิ่งได้ที่สอง’ (Chạy เป็นค า Động từ) 
มาจาก วลีเต็มๆ คือ 
 Chạy về thứ nhì   ‘วิ่งได้ที่สอง’  
 

c) ค าว่า Bốn โดยปกติจะเป็นค าประเภท Số từ xác định ‘ค าระบุจ านวนที่นับจ านวนได้’ 
แต่เมื่อค าว่า Bốn ปรากฏเป็นค าบอกล าดับที่จะเปลี่ยนรูปเป็น ค าว่า tư แทน  
เช่น 
 Ngày tư, tháng tư     ‘วัน ที่สี่ เดือน ที่สี’่  
 Quốc hội khoá tư   ‘การประชุมสภาครั้ง ทีส่ี่’  
 Đây là các em khoá bốn mươi tư ‘นี่คือบรรดานักเรียนรุ่น ทีส่ี่สิบสี’่  
 

d) การใช้ตัวเลขบอกจุดเวลา และช่วงเวลา มีความแตกต่างกันตรงที่ตัวเลขบอกจุดเวลา จะ
เป็นตัวเลขท่ีบอกล าดับที่ แต่ตัวเลขท่ีบอกช่วงเวลา จะเป็นตัวเลขจ านวนนับ 
เช่น 
 
Khởi hành từ Hà Nội lúc 12 giờ, đi mất ba giờ và đến ba giờ thì đến thị xã Sơn Tây.
           (1)          (2) 
‘ออกเดินทางจากฮานอยตั้งแต่เที่ยงตรง ใช้เวลาสามชั่วโมงเวลาบ่ายสามโมงก็ถึงอ าเภอเซินเติย’ 
หมายเลข (1) เป็นตัวเลขบอกช่วงเวลา ดังนั้นจึงเป็น Số từ ประเภท Số đếm  
หมายเลข (2) เป็นตัวเลขบอกจุดเวลา ดังนั้นจึงเป็น Số từ ประเภท Số thứ tự  
 

e) ค าว่า trăm ‘ร้อย’, nghìn ‘พัน’, vạn ‘หมื่น’, triểu ‘ล้าน’ เป็นค านาม (Danh từ) ดังนั้น 
ค าเหล่านี้สามารถปรากฏร่วมกับค าระบุจ านวนประเภท Số từ không xác định ‘ค าระบุจ านวนที่
นับจ านวนไม่ได้’ ได้ 
เช่น 
  Vài triệu     ‘หลายล้าน’  
  Dăm nghìn  ‘หลายพัน’  
  Dăm triệu     ‘หลายล้าน’  
  Vài nghìn  ‘หลายพัน’  
  Vài chục nghìn ‘หลายหม่ืน’  
 

f) ค าว่า chục ‘สิบ’, đôi ‘คู’่, tá ‘โหล’, cặp ‘คู่/เท่า’ เป็นค านาม ไม่ใช่ค าระบุจ านวน 
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4.5 Đại từ (ค าสรรพนาม) 
 

Đại từ ‘ค าสรรพนาม’ หมายถึงค าที่ใช้แทนค าที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของหรือวัตถุ ทั้งจับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้  

Lê Biên (Lê Biên, 1999 : 119 – 122) ได้กล่าวว่า Đại từ ‘ค าสรรพนาม’ ไม่ใช่ค าที่มี
ความหมายชี้เฉพาะ ไม่ใช่ค าท่ีใช้เรียกชื่อวัตถุ สิ่งของ หรือความคิดใดๆ แต่ Đại từ ‘ค าสรรพนาม’เป็น
ค าท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการระบุหรือการชี้เฉพาะและการแทนที่ ยกตัวอย่างเช่น  

(1) ค าว่า tôi ‘ฉัน’ เป็นค าสรรพนามท่ีใช้ระบุผู้พูด   
(2) ค าว่า này, ấy, kia ‘นี่/นี้, นั่น, โน่น’ เป็นค าสรรพนามที่ใช้ระบุสถานที่หรือระบุสถานที่ที่

บอกความใกล้-ไกล โดยอาศัยมุมมองของผู้พูดเป็นหลัก เช่น 
 Lúc này   ‘เมื่อสักครู่นี้’  ระบุความใกล้ของเวลา  
 Chỗ này   ‘ตรงนี้’         ระบุความใกล้ของสถานที่ 
 Quyển sách này   ‘หนังสือนี้’     ระบุต าแหน่งที่ใกล้ของวัตถุ 
 Anh này    ‘คุณคนนี้’      ระบุต าแหน่งที่ใกล้ของบุคคล 
 Anh ấy    ‘คุณคนนั้น’    ระบุต าแหน่งที่ไกลของบุคคล 
 Xe ấy     ‘รถคันนั้น’     ระบุต าแหน่งที่ไกลของสิ่งของ 
 Chỗ ấy    ‘ที่ตรงนั้น’      ระบุความไกลของสถานที่ 
 
 Lê Biên ได้แบ่ง Đại từ ‘ค าสรรพนาม’ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

4.5.1 Đại từ xưng hô ‘ค าสรรพนามเรียกขาน’ 
         Đại từ xưng hô ‘ค าสรรพนามเรียกขาน’ หมายถึงค าที่ใช้แทนการเรียกบุคคล แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ และ Đại từ xưng 
hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานบางครั้งคราว’ 

 
  4.5.1.1 Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ 
   Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้ ง เดิม ’ หมายถึง               
ค าสรรพนามเรียกขานที่มีหน้าที่เป็นค าเรียกขานบุคคลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะปรากฏในต าแหน่งใดๆ ใน
วลี หรือประโยค ซึ่ง Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ แบ่งการเรียกขานตามพจน์ 
และบุรุษ โปรดศึกษาตารางต่อไปนี้ประกอบ  
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ตารางท่ี 4.1 แสดงค าสรรพนาม (đại từ  ในภาษาเวียดนาม 
 

พจน์ 
 

บุรุษ 

 
เอกพจน์ 

 
พหูพจน์ 

บุรุษที่ 1  
(ผู้พูด) 

Tôi 
Tao 
Tớ 

Mình 
Ta 

Chúng tôi 
Chúng tao 
Chúng tớ 

Chúng mình 
Chúng ta 

บุรุษที่ 2  
(ผู้ฟัง) 

Mày 
Bay 
(Mi) 

Chúng mày 
Chúng bay 

บุรุษที่ 3  
(คน/สิ่งมีชีวิต/สิ่งของที่ถูก
กล่าวถึง) 

Nó  
Hắn 
Y 

Thị 

Chúng 
Chúng nó 
Bọn nó 

Họ  
 
ที่มา ปรับปรุงจาก Lê Biên : 1999 : 125 
 
 จากตารางที่ 4.1 ผู้เรียนจะเห็นว่า Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ จะ
ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตาม บุรุษ (บุรุษที่ 1, บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3,) และพจน์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
1) ค าใช้เรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1) เอกพจน์ ได้แก่ tôi, mình, tớ, tao, ta เช่น 

Tôi ăn cơm rồi.    ‘ฉันกินข้าวแล้ว’      
Mình ăn cơm rồi.    ‘ฉันกินข้าวแล้ว’      
Tớ ăn cơm rồi.    ‘ฉันกินข้าวแล้ว’ 
Tao ăn cơm rồi.    ‘ฉันกินข้าวแล้ว’ 
Ta ăn cơm rồi.    ‘ฉันกินข้าวแล้ว’ 
 

2) ค าใช้เรียกผู้พูด (บุรุษที่ 1) พหูพจน์ ได้แก่ chúng tôi, chúng ta, chúng mình, chúng tớ, 
chúng tao เช่น 

Chúng tôi ăn cơm rồi.   ‘พวกฉันกินข้าวแล้ว’      
Chúng ta ăn cơm rồi.   ‘พวกเรากินข้าวแล้ว’      
Chúng mình ăn cơm rồi.   ‘พวกเรากินข้าวแล้ว’      
Chúng tớ ăn cơm rồi.   ‘พวกฉันกินข้าวแล้ว’      
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3) ค าใช้เรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) เอกพจน์ ได้แก่ mày, mi, bay เช่น 
Mày ăn cơm chưa?    ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Mi ăn cơm chưa?    ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Bay ăn cơm chưa?    ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
 

4) ค าใช้เรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) พหูพจน์ ได้แก่ chúng mày, chúng bay, chúng mi เช่น 
Chúng mày ăn cơm chưa?   ‘พวกแกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Chúng mi ăn cơm chưa?   ‘พวกแกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Chúng bay ăn cơm chưa?   ‘พวกแกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
 

5) ค าใช้เรียกผู้ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 3) เอกพจน์ ได้แก่ nó, hắn เช่น 
Nó ăn cơm chưa?    ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Hắn ăn cơm chưa?    ‘แกกินข้าวแล้วหรือยัง’      
 

6) ค าใช้เรียกผู้ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 3) พหูพจน์ ได้แก่ chúng nó, họ, chúng, bọn nó เช่น 
Chúng nó ăn cơm chưa?   ‘พวกมันกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Họ ăn cơm chưa?    ‘พวกเขากินข้าวแล้วหรือยัง’      
Chúng ăn cơm chưa?   ‘พวกมันกินข้าวแล้วหรือยัง’      
Bọn nó ăn cơm chưa?   ‘พวกมันกินข้าวแล้วหรือยัง’      

 
  4.5.1.2 Đại từ xưng hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานบางครั้งคราว’ 
   Đại từ xưng hô lâm thời หมายถึงค าสรรพนามที่แต่ เดิมไม่ ใช่               
ค าสรรพนาม แต่จะเป็นค าประเภทอ่ืนที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานในการสนทนาคราวนั้นๆ  
   Đại từ xưng hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานบางครั้งคราว’ ที่นิยม
น ามาใช้เป็นค าเรียกขาน ได้แก่ 
 
1) ค าเครือญาต ิ 

ค าเครือญาติ ได้แก่ bố ‘พ่อ’, mẹ ‘แม่’, chị ‘พ่ีสาว’, anh ‘พ่ีชาย’, em ‘น้อง’, con ‘ลูก’, 
cháu ‘หลาน’, bác ‘ลุง/ป้า’, cô ‘อาสาว’, cậu ‘น้าชาย’, ông ‘ตา/ปู่’, bà ‘ยาย/ย่า’ เป็นต้น  
เช่น 
(1) Mẹ: Các con ăn cơm cùng mẹ nhé!   

(2) Con: Dạ, con ăn cơm với bà rồi mẹ ạ nhưng anh Quang thì chưa.  
 

แม่:  ลูกกินข้าวกับแม่นะ 
ลูก:  ครับ ลูกกินข้าวกับยายแล้วครับแม่ 
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(3) Bà: Cháu mang cái ô cho bà đi!   

(4) Cháu: Dạ, cái ô me cháu mang đi chợ rồi ạ.   
 

ยาย:  หลานเอาร่มมาให้ยายหน่อย 
หลาน:  ครับ ร่มแม่เอาไปตลาดแล้วครับยาย 

 
 โดยปกติ ค าว่า con, mẹ, bà และ cháu จะเป็นค านามกลุ่มค าเรียกเครือญาติ แต่ค าว่า 
con, mẹ, bà และ cháu จากประโยคตัวอย่างที่ (1), (2), (3) และ (4) นี้ ถูกยืมมาเป็นค าเรียกขาน 
Đại từ xưng hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานบางครั้งคราว’ ดังนี้ 

a) ค าว่า các con ในประโยคตัวอย่างที่ (1) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘บรรดาลูก’ แต่
ถูกยืมมาเป็นค าเรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2 พหูพจน์)  

b) ค าว่า mẹ ในประโยคตัวอย่างที่ (1) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘แม่’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1 เอกพจน์)  

c) ค าว่า con ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘ลูก’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1 เอกพจน์)  

d) ค าว่า bà ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘ยาย/ย่า’ แต่ถูกยืมมา
เป็นค าเรียกผู้ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 3 เอกพจน์)  

e) ค าว่า mẹ ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘แม่’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2 เอกพจน์)  

f) ค าว่า cháu ในประโยคตัวอย่างที่ (3) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘หลาน’ แต่ถูกยืมมา
เป็นค าเรียกผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2 เอกพจน์)  

g) ค าว่า bà ในประโยคตัวอย่างที่ (3) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘ยาย/ย่า’ แต่ถูกยืมมา
เป็นค าเรียกผู้พูด (บุรุษท่ี 1 เอกพจน์)  

h) ค าว่า mẹ ในประโยคตัวอย่างที่ (4) เดิมเป็นค าเครือญาติที่แปลว่า ‘แม่’ แต่ถูกยืมมาเป็น
ค าเรียกผู้ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 3 เอกพจน์)  

กล่าวโดยสรุปก็คือ ค าเครือญาติสามารถถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนามได้ทั้ง 3 บุรุษ คือ เป็น
บุรุษที่ 1 ในกรณีที่ใช้เป็นค าสรรพนามแทนตนเอง เป็นบุรุษที่ 2 ในกรณีที่ใช้เป็นค าสรรพนามแทนคน
ที่ฟังเราพูด และเป็นบุรุษที่ 3 ในกรณีที่ใช้เป็นค าสรรพนามแทนคนที่เรากล่าวถึง  

โปรดศึกษาตารางที่ 4.2 เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้ค าเครือญาติมาเป็นค าเรียกขาน
กลับไปกลับมาระหว่าง ผู้พูด (บุรุษที่ 1) และผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2)   
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ค าเครือญาติเป็นค าสรรพนามแทนระหว่างบุรุษที่ 1  
        และบุรุษท่ี 2 
 

บุรุษท่ี 1/2 
Ngôi thứ nhất 

บุรุษท่ี 2/1 
Ngôi thứ hai 

เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

Ông 
/bà 

Các ông 
/các bà 

Cháu  Các cháu 
Chúng cháu 
Bọn cháu 

Bác  Các bác  Cháu  Các cháu 
Chúng cháu 
Bọn cháu 

Bố 
/mẹ  

 Con  Các con 
Chúng con 
Bọn con 

Anh 
/chị 

Các anh/ 
Các chị 

em Các em 
Chúng em 
Bọn em 

Em  Các em 
Chúng em 
Bọn em 

Anh 
/chị 

Các anh/ 
Các chị 

 
ที่มา ปรับปรุงจาก Lê Biên : 1999 : 125 
 

จากตารางการเปรียบเทียบการใช้ค าเครือญาติเป็นค าสรรพนามแทนระหว่างบุรุษที่ 1 และ
บุรุษที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าค าเครือญาติสามารถสลับกับเป็นค าสรรพนามใช้กับบุรุษที่ 1 และบุรุษที่ 2 ได้ 
ขึ้นอยู่กับผู้พูดจะเลือกใช้แทนตนเองด้วยค าใด และแทนคนฟังด้วยค าใด  เช่น เมื่อแทนตนเองว่า 
ông/bà ‘ตา/ยาย’ ก็ต้องแทนผู้ฟังว่า cháu ‘หลาน’ หรือในทางกลับกัน แทนตัวเองว่า cháu ‘หลาน’ 
แล้วก็ต้องแทนผู้ฟังว่า ông/bà ‘ตา/ยาย’ ด้วย เป็นต้น 

นอกจากจะสามารถน าค าเครือญาติมาใช้เป็นค าสรรพนามแทนบุรุษที่ 1 และบุรุษท่ี 2 ได้แล้ว
ยังสามารถน ามาใช้เป็นบุรุษที่ 3 ได้อีกด้วย โดยการน าค าที่มีความหมายระบุความไกล “ấy” มา
ต่อท้ายค าเครือญาตินั้น โปรดศึกษาตาราง 4.3 เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงการปรากฏเป็นค าสรรพนามแทนบุรุษที่ 3 ของค าเครือญาต ิ
 

ค าเครือญาติ 
 

บุรุษท่ี 3 
Ngôi thứ ba 

 
เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

เอกพจน์ 
Số ít 

พหูพจน์ 
Số nhiều 

Ông 
/bà 

Các ông 
/các bà 

Cháu ấy  Các cháu ấy 
Chúng cháu ấy 
Bọn cháu ấy 

Bác  Các bác  Cháu ấy  Các cháu ấy 
Chúng cháu ấy 
Bọn cháu ấy 

Bố 
/mẹ  

 Con ấy Các con ấy 
Chúng con ấy 
Bọn con ấy 

Anh 
/chị 

Các anh/ 
Các chị 
 

Em ấy Các em ấy 
Chúng em ấy 
Bọn em ấy 

Em  Các em 
Chúng em 
Bọn em 

Anh ấy 
/chị ấy 

Các anh ấy / 
Các chị ấy 

 
ที่มา ปรับปรุงจาก Lê Biên : 1999 : 125 
 
 การใช้ค าเครือญาติมาใช้เป็นค าเรียกขานนอกจากจะบอกถึงวัฒนธรรมของสังคมประเทศ
เวียดนามว่าเป็นสังคมที่มีความเคารพนับถือกันตามระบบอาวุโสแล้ว ค าเครือญาติยังสามารถท าให้เรา
ทราบว่าวัฒนธรรมเวียดนามสังคมของคนชาวเวียดนามให้ความเคารพและความสนิทสนมกับบุคคลที่
พ่ึงจะพบกันในครั้งแรกว่าเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวตนเอง 
  
2) ค านามท่ัวไป  

ค านามท่ัวไป ได้แก่ค าว่า bạn ‘เพ่ือน’, đồng chí ‘สหาย’ เป็นต้น  
เช่น 
 A: Bạn đang làm gì đấy?   

B: Mình đang đọc chuyện.   
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A:  ‘เพื่อนก าลังท าอะไร’ 
B: ‘เราก าลังอ่านนิยาย’ 
 

 A: Điều Đồng chí nói đáng tin cậy.   

B: Tôi nói những điều tôi biết thôi.  
 
A:  ‘เรื่องท่ี สหาย พูดน่าเชื่อถือ’ 
B: ‘ผมก็พูดในเรื่องที่ผมรู้เท่านั้นครับ’ 
  

 เป็นที่น่าสังเกตว่า การน าค านามทั่วไปมาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค านามที่หมายถึง
บุคคล และน าใช้เป็นค าเรียกบุรุษที่ 2 (ผู้ฟัง) 
  
3) ค านามเฉพาะ  

ค านามเฉพาะ ได้แก่ Hồng, Mệnh เป็นต้น  
เช่น 
(1) Mệnh:  Em chào chị Hồng, chị có khoẻ không ạ? 

Hồng:  Cảm ơn em Mệnh, tôi khoẻ.  
 
แม็ง:  ‘สวัสดีครัพี่ ฮ่ง พ่ีสบายดีไหมครับ’ 
ฮ่ง:  ‘ขอบคุณค่ะ น้องแม็ง พ่ีสบายดี’ 
 

(2) Mệnh:  Hà đâu rồi hả chị? 
Hồng:  Chị có biết đâu.  
 
แม็ง:  ‘ฮ่า ไปไหนละพ่ี’ 
ฮ่ง:  ‘พ่ีจะไปรู้หรา’ 
 
 ค านามเฉพาะ (Danh từ riêng) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานจะมีความแตกต่างกัน คือ 

หากใช้เรียกบุรุษที่ 2 มักจะมีค าเครือญาติปรากฏน าหน้าเสมอ (ดังตัวอย่างบทสนทนาที่ (1) หากใช้
เรียกบุรุษที่ 3 จะสามารถปรากฏเองได้ (ดังตัวอย่างบทสนทนาที่ (2) และไม่ค่อยพบการปรากฏเป็นค า
เรียกตนเองของผู้พูด (บุรุษท่ี 1) 

 
4) ค าคุณศัพท์  

ค าคุณศัพท์ ได้แก่ค าว่า bé ‘หนูน้อย’, lão ‘คนแก่’ เป็นต้น เช่น 
 Chồng:  Bé đâu rồi?   

Vợ:  Nó sang nhà bà.  
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สามี:   ‘นังหนู ไปไหนละ’ 
ภรรยา:  ‘มันไปบ้านย่าละ’ 
 

 Chồng:  Lão ơi, manh cho tôi cái chén trà trên bàn.   

Vợ:  Vâng.  
 
สามี:   ‘ยายแก่เอย เอาถ้วยน้ าชาบนโต๊ะออกมาให้หน่อย’ 
ภรรยา:  ‘ได้’ 
 

 ค าคุณศัพท์ (Tính từ) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่บ่งบอกลักษณะของบุคคล 
ท าให้ผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) จิตนาการถึงลักษณะของผู้ถูกเรียกได้  
 
5) ค าบอกระดับการศึกษา  

ค าบอกระดับการศึกษา ได้แก่ ค าบอกต าแหน่งทางวิชาการ (Học vị), ค าบอกยศ (Tước 
hiệu) เช่น giáo sư ‘ศาสตราจารย์’, tiến sĩ ‘ดุษฎีบัณฑิต’, đại tượng ‘นายพล’ เป็นต้น  
เช่น 
 Học trò: Hôm qua sao chúng em không thấy giáo sư lên lớp. 
 Giáo sư: Xin lỗi cạc em, hôm qua tôi đi hội thạo ở HCM mới về sáng  

nay.  
ลูกศิษย์:  ‘เมื่อวาน ท าไมพวกผมไม่เห็น ศาสตราจารย์ ในห้องเรียนครับ’ 
ศาสตราจารย์: ‘ต้องขอโทษนะ เมื่อวานผมไปสัมมนาที่ โฮจิมินท์’ 
 

 A:  Đại tượng cẩm chúng ta i ra ngoài tối nay.   

B:  Vâng, hiểu rồi.  
A:   ‘นายพล ห้ามพวกเราออกไปข้างนอกคืนนี้’ 
B:  ‘เข้าใจแล้วครับ’ 

  
ค าบอกระดับการศึกษา (Từ chỉ học hàm), ค าบอกต าแหน่งทางวิชาการ (Học vị), ค าบอก

ยศ (Tước hiệu) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่ใช้แทนผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) และผู้ถูกกล่าวถึง 
(บุรุษท่ี 3) 
 
6) ค าบอกอาชีพ  

ค าบอกอาชีพ ได้แก่ ค าว่า bác sĩ ‘หมอ’, thầy ‘ครู - อาจารย์’ เป็นต้น  
เช่น 
 Học trò: Em chào thầy, thầy có khoẻ không ạ? 

Thầy:  Chào em, cảm ơn em tôi khoẻ.  



119 

 

ลูกศิษย์:  ‘สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์สบายดีไหมครับ’ 
อาจารย์:  ‘สวัสดีครับ ขอบคุณครับ ผมสบายดี’ 
 

 A:  Vợ tôi bị bệnh nặng không bác sĩ? 
B:  Để tôi khám đã.  
 
A:  ‘เมียผมเป็นยังไงครับหมอ’ 
B:  ‘ขอผมตรวจก่อนนะครับ’ 
 
 ค าบอกอาชีพ (Từ chỉ nghề nghiệp) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่ใช้แทน

ผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) 
 

4.5.2 Đại từ chỉ định ‘ค าสรรพนามชี้เฉพาะ/ระบุ’ 
         Đại từ chỉ định ‘ค าสรรพนามชี้เฉพาะ/ระบุ’ ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานเพ่ือระบุ
สถานที่ ระบุช่วงเวลา ระยะห่าง ซึ่งมักจะยึดผู้พูด (บุรุษที่ 1) เป็นจุดศูนย์กลางในการบอกความใกล้ 
ความไกลของทั้งเวลาและสถานที่ เช่น ấy ‘นั้น’, đây ‘นี่’, đấy ‘นั้น’, đó ‘นั้น’, kia ‘นั้น’, này ‘นี้’  
เป็นต้น  
เช่น 
(1)  Đó rất đắt.     ‘นั่น แพงมาก’ 
(2)  Ấy có ai thích đâu.   ‘นั่น ไม่มีใครชอบหรอก’ 
(3)  Này rất thú vị.    ‘นี่ น่าสนใจนะ’ 
(4)  Đây đã bảo ấy, ấy lại không nghe. ‘นี่ได้บอกเขาละ เขากลับไม่ฟัง’  

 
 ค าชี้เฉพาะ/ระบุต าแหน่งหรือสถานที่ (Từ chỉ nơi chốn) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขาน

มักจะเป็นค าท่ีใช้แทนสิ่งที่ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 1 และ 3) 
 

หมายเหตุ 
ค าชี้เฉพาะ/ระบุต าแหน่งหรือสถานที่ (Từ chỉ nơi chốn) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนาม 

เพ่ือการเรียกขาน แตกต่าง จากค าชี้เฉพาะ/ระบุต าแหน่งหรือสถานที่ที่เป็นค าคุณศัพท์ (Tính từ) คือ  
a) ค าชี้เฉพาะ/ระบุต าแหน่งหรือสถานที่ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนามเพ่ือการเรียกขาน จะ

ท าหน้าที่เสมือนค านาม ท าหน้าที่แทนค านามได้ทุกกรณี เช่น เป็นส่วนภาคประธาน (Chủ ngữ) เช่น 
ค าว่า Đó ‘นั่น’, ấy ‘นั่น’, này ‘นี่’, đây ‘นี่’ ในตัวอย่างที่ (1), (2), (3) (4) และเป็นส่วนเติมเต็ม
กริยา (Bổ ngữ) เช่น ค าว่า ấy ‘นั่น’ ในตัวอย่างที่ (4) Đây đã bảo ấy.      

b) จากค าชี้เฉพาะ/ระบุต าแหน่งหรือสถานที่ที่ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์ (Tính từ) จะปรากฏ
ร่วมกับค านามเสมอ เช่น 
  Cuốn sách đó giá rất đắt.   ‘นั่น แพงมาก’ 
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 ค าว่า đó ‘นั่น’ เป็นค าชี้เฉพาะ/ระบุต าแหน่งในประโยคตัวอย่างนี้ที่ท าหน้าที่ขยาย cuốn 
sách ‘หนังสือ’ ดังนั้น ค าว่า đó ‘นั่น’ ในประโยคตัวอย่างนี้เป็นค า (Tính từ)    
 

4.5.3 Đại từ để hỏi ‘ค าสรรพนามเพื่อการถาม’ 
         Đại từ để hỏi ‘ค าสรรพนามเพ่ือถาม’ เป็นค าที่ใช้ในประโยคค าถามเป็นส่วนใหญ่ แต่
บางครั้งก็ถูกน าไปใช้ในหน้าที่อ่ืนๆ ในประโยคได้ เช่น gì ‘อะไร’, nào ‘ไหน’, sao ‘ท าไม’, thế nào 
‘อย่างไร’, ra sao ‘เป็นยังไง’, bao giờ ‘เมื่อไหร่’, bao nhiêu ‘เท่าไหร่’  เป็นต้น  
เช่น 
 Ai gỡ cửa thế?    ‘ใครเคาะประตู’ 
 Anh hỏi ai?    ‘คุณถามใคร’ 
 Cái gì xảy ra thế?    ‘เกิด อะไร ขึ้น’ 

Cô nói gì?    ‘คุณพูดอะไร’  
Dạo này anh sống ra sao?  ‘ช่วงนี้คุณมีชีวิตอยู่อย่างไร’ 
Quyển sách này giá bao nhiêu? ‘หนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่’ 
Sức khoẻ của mẹ thế nào?  ‘สุขภาพแม่เป็นอย่างไร’ 

 
4.5.4 Đại từ chỉ khối lượng ‘ค าสรรพนามบอกปริมาณ’ 

         Đại từ chỉ khối lượng ‘ค าสรรพนามบอกปริมาณ’ เป็นค าที่ใช้บอกปริมาณที่ระบุ
จ านวนที่แน่นอนไม่ได้ เช่น cả ‘ทั้ง’, tất cả ‘ทั้งหมด’, tất thảy ‘ทั้งหมด’, toàn ‘ทั้งหมด’, toàn 
bộ ‘ทั้งหมด’  เป็นต้น  
เช่น 
(1) Bàn tay ta làm nên tất cả.  ‘ทั้งหมดส าเร็จได้ด้วยมือเรา’ 
(2) Nó ăn cả.    ‘มันกินทั้งหมด’ 
(3) Tất cả đều đi xem phim.  ‘ทั้งหมดไปดูหนัง’ 
 
หมายเหตุ 

ค า Từ chỉ khối lượng ‘ค าสรรพนามบอกปริมาณ’ ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนามเพ่ือ   การ
เรียกขาน แตกต่าง จากค าบอกปริมาณที่เป็นค าวิเศษณ์ (Tính từ) คือ  

a) ค าบอกปริมาณที่ถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนามเพ่ือบอกปริมาณ จะท าหน้าที่เสมือนค านาม 
ท าหน้าที่แทนค านามได้ทุกกรณี เช่น เป็นภาคประธาน (Chủ ngữ) เช่น ค าว่า Tất cả ‘ทั้งหมด’ ใน
ตัวอย่างที่ (3) และเป็นส่วนเติมเต็มกริยา (Bổ ngữ) เช่น ค าว่า tất cả ‘ทั้งหมด’ ในตัวอย่างที่ (1)  

b) ค าบอกปริมาณที่ท าหน้าที่เป็นค าวิเศษณ์ (Tính từ) จะปรากฏร่วมกับค านามเสมอ 
เช่น 
 Tất cả cuốn sách này tôi đã đọc rồi.   ‘หนังสือทั้งหมดนี้ ฉันได้อ่านแล้ว’ 
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 ค าว่า Tất cả ‘ทั้งหมด’ เป็นค าบอกปริมาณในประโยคตัวอย่างนี้ที่ท าหน้าที่ขยาย cuốn 
sách ‘หนังสือ’ ดังนั้น ค าว่า Tất cả ‘ทั้งหมด’ ในประโยคตัวอย่างนี้เป็นค า (Tính từ)    
 

4.5.5 Đại từ “thế, vậy” ‘ค าแทน “แบบนั้นเช่นกัน, อย่างนั้นเหมือนกัน”’ 
        Đại từ “thế, vậy” ‘ค าแทน “แบบนั้นเช่นกัน, อย่างนั้นเหมือนกัน”’เป็นค าที่ใช้แทน

ได้ทั้งค ากริยา (Động từ) และค าวิเศษณ์ (Tính từ) หรือแทนทั้งกลุ่มค าที่เป็นวลี (ngữ) และหรือแทน
ทั้งกลุ่มค าที่เป็นประโยค (câu) ก็ได้  
เช่น 
(1) Cái áo này đẹp, cái kia cũng thế. ‘เสื้อตัวนี้สวย ตัวนั้นก็เหมือนกัน’ 
(2) Tôi viết thư, nó cũng vậy.  ‘ฉันเขียนหนังสือ มันกเ็ช่นกัน’ 
 
 ค าว่า thế ในประโยคตัวอย่างที่ (1) เป็นค าสรรพนามที่แทนค า đẹp ที่เป็นภาคแสดง (vị 
ngữ) ที่มีค าว่า đẹp เป็นกริยาหลัก และค าว่า vậy ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เป็นค าสรรพนามที่แทน
กลุ่มค า viết thư ที่เป็นภาคแสดง (vị ngữ) ที่มีค า viết เป็นกริยาหลัก และค าว่า thư เป็นค าเสริม
กริยา 
     
หมายเหตุ 
 ค าว่า thế และ vậy ที่เป็นค าสรรพนามนี้ สามารถอ่านและเขียนเหมือนกับค าว่า thế และ 
vậy ที่เป็นค า Tình thái từ ‘ค าบอกเน้นอารมณ์’ เช่น 
(1)  Sao dạo này anh gầy thế?  ‘ท าไมช่วงนี้ พ่ีผอมจัง’   
(2) Chúng ta đã làm hết cách rồi vậy. ‘พวกเราท าทุกวิธีแล้วนะ’ 
 
 ทั้งค าว่า thế และ vậy ในประโยค (1) และ (2) เป็นค า Tình thái từ ‘ค าบอกเน้นอารมณ์’ 
เพราะทั้งสองค าในประโยค (1) และ (2) ต่างก็เน้นอารมณ์ผู้พูด (ค าชนิด tình thái từ ผู้เขียนจะ
กล่าวถึงในบทที่ 5) 
 
4.6 สรุป 
 
 ค าชนิดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มค าประเภทค าเชิงเนื้อหา (thực từ) ได้แก่ 1) Danh từ  ‘ค านาม’  
ในความหมายโดยสรุปหมายถึง ค าท่ีใช้เรียกหรือระบุ คน สัตว์ สิ่งของ วัสดุ ความคิด ทัศนคติ และสิ่ง
ที่จับต้องไม่ได้อ่ืนๆ แบ่งออกเป็น Danh từ riêng ‘ค านามเฉพาะ’ และ Danh từ chung ‘ค านาม
ทั่วไป’ 2) Động từ  ‘ค ากริยา’ หมายถึง ค าที่บอกอาการ บอกสภาวะ บอกลักษณะของบุคคล สัตว์ 
หรือสิ่งของ แบ่งออกเป็น Động từ tình thái ‘กลุ่มค ากริยาบอกสภาวะหรือบอกลักษณะ’ และ 
Động từ thực ‘ค าแสดงการกระท า’ 3) Tính từ ‘ค าคุณศัพท’์ หมายถึงค าท่ีมีหน้าที่บรรยายลักษณะ 
รูปลักษณ์ ของคน สัตว์ สิ่งของ วัตถุ หรือค านามที่เป็นประเภทนามธรรม และบรรยายการกระท า 
กระบวนการ หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 4) Số từ ‘ค าระบุจ านวน’ หมายถึงค าที่ใช้บอกจ านวน 
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อาจจะเป็นจ านวนที่นับได้ (Số đếm) เช่น một ‘หนึ่ง’, hai ‘สอง’, ba ‘สาม’ เป็นต้น หรืออาจจะ
เป็นจ านวนที่บอกล าดับที่ (Số thứ tự) และ 5)  Đại từ ‘ค าสรรพนาม’ หมายถึงค าที่ใช้แทนค าที่ใช้
เรียกคน สัตว์ สิ่งของหรือวัตถุ ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แบ่งออกเป็น 5.1) Đại từ xưng hô ‘ค า
สรรพนามเรียกขาน’ 5.2) Đại từ chỉ định ‘ค าสรรพนามชี้เฉพาะ/ระบุ’ 5.3) Đại từ để hỏi ‘ค า
สรรพนามเพ่ือการถาม’ 5.4) Đại từ chỉ khối lượng ‘ค าสรรพนามบอกปริมาณ’ และ 5.5) Đại từ 
“thế, vậy” ‘ค าแทน’ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1) ค าชนิด Danh từ คือค าประเภทใด อธิบายโดยสรุป 
 2) ค าชนิด Động từ คือค าประเภทใด อธิบายโดยสรุป 
 3) ค าชนิด Tính từ คือค าประเภทใด อธิบายโดยสรุป 
 4) ค าชนิด Số từ คือค าประเภทใด อธิบายโดยสรุป 
 5) ค าชนิด Đại từ คือค าประเภทใด อธิบายโดยสรุป 
 6) Danh từ กับ Động từ แตกต่างกันอย่างไร อธิบายโดยสรุป 
 7) Tính từ กับ Động từ แตกต่างกันอย่างไร อธิบายโดยสรุป 
 8) ค าเรียกขานคืออะไร อธิบายโดยสรุป 
 
2. จงระบุว่าค าต่อไปนี้ค าใดเป็น Danh từ vật thể ค าใดเป็น Danh từ chất thể  
 1) Chó  =…………………………………………………………………………………. 

2) Đá  =…………………………………………………………………………………. 
3) Nước =…………………………………………………………………………………. 
4) Chim =…………………………………………………………………………………. 
5) Khói  =…………………………………………………………………………………. 
6) Muối  =…………………………………………………………………………………. 
7) Nhà  =…………………………………………………………………………………. 
8) Rượu =…………………………………………………………………………………. 
9) Chuối =…………………………………………………………………………………. 
10) Hơi  =…………………………………………………………………………………. 
 

3. จงระบุว่าค าต่อไปนี้ค าใดเป็น Động từ thực ค าใดเป็น Động từ tình thái  
 1) Định  =…………………………………………………………………………………. 

2) Đi  =…………………………………………………………………………………. 
3) mệt  =…………………………………………………………………………………. 
4) Có thể =…………………………………………………………………………………. 
5) Không thể =…………………………………………………………………………………. 
6) Phải  =…………………………………………………………………………………. 
7) Ngủ  =…………………………………………………………………………………. 
8) Ra  =…………………………………………………………………………………. 
9) Cười  =…………………………………………………………………………………. 
10) muốn =…………………………………………………………………………………. 
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4. จงระบุว่าค า Tính từ ต่อไปนี้เป็นค า Tính từ บอกอะไร  
 1) Ngay  =…………………………………………………………………………………. 

2) Đỏ  =…………………………………………………………………………………. 
3) Ít  =…………………………………………………………………………………. 
4) Tử tế =…………………………………………………………………………………. 
5) Cứng  =…………………………………………………………………………………. 
6) Chán =…………………………………………………………………………………. 
7) Lớn  =…………………………………………………………………………………. 
8) Vắng  =…………………………………………………………………………………. 
9) Thơm =…………………………………………………………………………………. 
10) Ngọt  =…………………………………………………………………………………. 

 
5. จงระบุว่าค าต่อไปนี้ค าใดเป็น Số từ xác định ค าใด Số từ không xác định 
 1) Chín  =…………………………………………………………………………………. 

2) Thứ ba =…………………………………………………………………………………. 
3) Ba Bốn =…………………………………………………………………………………. 
4) Năm  =…………………………………………………………………………………. 
5) Nhất  =…………………………………………………………………………………. 
6) Vài  =…………………………………………………………………………………. 
7) đôi  =…………………………………………………………………………………. 
8) Tư  =…………………………………………………………………………………. 
9) Dăm  =…………………………………………………………………………………. 
10) Trăm =…………………………………………………………………………………. 

 
6. จงบอกค าตรงข้ามของ Tính từ ต่อไปนี้ 
 1) Chính =…………………………………………………………………………………. 

2) Đen  =…………………………………………………………………………………. 
3) Trống =…………………………………………………………………………………. 
4) Đực  =…………………………………………………………………………………. 
5) Phải  =…………………………………………………………………………………. 
6) Chẵn =…………………………………………………………………………………. 
7) Nóng =…………………………………………………………………………………. 
8) Nhiều =…………………………………………………………………………………. 
9) Mềm =…………………………………………………………………………………. 
10) Vui  =…………………………………………………………………………………. 
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7. จงระบุว่าค าข่อไปนี้เป็นค าชนิดใด (Danh từ, Động từ, Số từ, Tính từ, Đại từ) 
 1) Yêu  =…………………………………………………………………………………. 

2) Thơm =…………………………………………………………………………………. 
3) Mười hai =…………………………………………………………………………………. 
4) Chạy  =…………………………………………………………………………………. 
5) Khoẻ =…………………………………………………………………………………. 
6) Mua  =…………………………………………………………………………………. 
7) Mùa  =…………………………………………………………………………………. 
8) Tháng =…………………………………………………………………………………. 
9) Cơm  =…………………………………………………………………………………. 
10) Tôi  =…………………………………………………………………………………. 

 11) Con =…………………………………………………………………………………. 
12) Đông =…………………………………………………………………………………. 
13) Gì   =…………………………………………………………………………………. 
14) Cháu =…………………………………………………………………………………. 
15) Thầy ạ =…………………………………………………………………………………. 
16) Kia  =…………………………………………………………………………………. 
17) Thứ tư =…………………………………………………………………………………. 
18) Thông minh=…………………………………………………………………………………. 
19) Bao nhiêu =…………………………………………………………………………………. 
20) Một vài =…………………………………………………………………………………. 
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บทที่ 5  
 
 

การแบ่งชนิดของค าตามแนวการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์: ค าเชิงไวยากรณ์ 

Từ loại tiếng Việt theo việc phân tích ngữ pháp: hư từ  
 
 
 

บทที่แล้ว ผู้เขียนได้อธิบายการแบ่งชนิดของค าที่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม Nguyễn 
Văn Lọc (2017) ที่ได้วิเคราะห์ชนิดของค าตามทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้าง ซึ่งได้แบ่งคกประเภทค า
เชิงเนื้อหา (thực từ) ออกเป็นชนิดต่างๆ 5 ชนิด ส่วนในบทที่ 5 นี้ ผู้เขียนจะได้อธิบายถึงชนิดของค า
ที่เป็นค าเชิงไวยากรณ์ (hư từ) ที่แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 Phó từ (ค าช่วย)  
 

Phó từ ‘ค าช่วย’ หมายถึงค าที่มีหน้าทีช่่วยเสริมความหมายให้ค าอ่ืนๆ ในวลี หรือในประโยค 
เพ่ือให้วลีหรือประโยคนั้นๆ มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามบางคนเรียก
ค าชนิดนี้ว่า Phụ từ (Lê Biêm, 1999)  
 Phó từ ‘ค าช่วย’ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ โดยอาศัยค าหลักตัวที่ค า Phó từ ‘   
ค าช่วย’ นั้นๆ ไปช่วยท าให้มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น เมื่อ Phó từ ไปช่วยค านามก็จะมีชื่อ
เรียกว่า Phó từ cho danh từ ‘ค าช่วยค านาม’ หรือเมื่อ Phó từ ไปช่วยค ากริยาก็จะมีชื่อเรียกว่า 
Phó từ cho vị ngữ ‘ค าช่วยภาคแสดง’ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

5.1.1 Phó từ cho danh từ ‘ค าช่วยค านาม’ 
         ค า Phó từ cho danh từ ‘ค าช่วยค านาม’ หมายถึงค าที่ท าหน้าที่เสริมความหมายให้
ค านาม หรือเติมเต็มความหมายของค านาม เพ่ือท าให้ค านามนั้นๆ มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่  
 

5.1.1.1 ค าว่า Các และ Những (น าหน้าค านามเพื่อบอกจ านวนพหูพจน์) 
   ค าว่า Các และ Những เป็นค าช่วยค านาม (รวมถึงค าสรรพนาม) ที่มีหน้าที่
บอกจ านวนพหูพจน์แก่ค านามนั้นๆ โดยที่ค าว่า Các จะบอกจ านวนพหูพจน์ที่หมายถึงทั้งหมดของ
ค านามหรือค าสรรพนามนั้นๆ แต่ค าว่า Những จะบอกจ านวนพหูพจน์ที่หมายถึงบางส่วนไม่ใช่
ทั้งหมดของค านานนั้นๆ ซึ่งทั้งค าว่า Các และ những จะถูกวางไว้หน้าค านามหรือค าสรรพนามตัวที่
มันไปขยายเสมอ    
เช่น 
(1) Trong các bạn những bạn nào là học sinh chuyên văn thì giơ tay. 
 ‘ในกลุ่มบรรดาเพ่ือนทุกคน เพ่ือนคนไหนบ้างที่เป็นนักเรียนเรียนเก่งวิชาวรรณคดียกมือขึ้น’ 
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(2) Mời các bạn ngồi. Những bạn nào muốn đi vệ sinh thì đi bên phải. 
 ‘เชิญบรรดาเพ่ือนๆ นั่ง เพื่อนๆ คนไหนที่อยากไปห้องน้ าก็ไปทางด้านขวานะครับ’ 
 
 จากตัวอย่าง ค าว่า các ทั้งในประโยค (1) และ (2) ต่างก็เป็นค าบอกจ านวนพหูพจน์ของค า
ว่า bạn ตัวที่ค าว่า các น าหน้าอยู่ ซึ่งให้ความหมายว่าเป็นจ านวนทั้งหมดของค าว่า bạn 
 ส่วนค าว่า những ทั้งในประโยค (1) และ (2) ต่างก็เป็นค าบอกจ านวนพหูพจน์ของค าว่า bạn 
ตัวที่ค าว่า những น าหน้าอยู่ แต่ค าว่า những นี้ให้ความหมายว่าจ านวนของค าว่า bạn นั้นเป็นแค่
บางคน ไม่ใช่ทั้งหมดทุกคน 

   
หมายเหตุ  

บางครั้งค าว่า Các และ Những ก็ไม่สามารถปรากฏต าแหน่งเดียวกันได้ หากพิจารณาด้าน
ความหมาย  
เช่น 
(1) Chào các bạn   ‘สวัสดีเพื่อนทุกคน’ 
(2) Chào những bạn  ‘สวัสดีเพื่อนบางคน’ (ไม่ควรพูด) 
 
(3) Những ai là người Hà Nội ‘บรรดาใครบ้างที่เป็นคนฮานอย’ 
(4) Các ai là người Hà Nội  ‘ทุกคนใครบ้างที่เป็นคนฮานอย’ (ไม่ควรพูด) 
 
(5) Anh cần những gì?  ‘คุณอยากได้อะไรบ้าง’ 
(6) Anh cần các gì?  ‘คุณอยากได้อะไรทั้งหมด’ (ไม่ควรพูด) 
 
 ประโยค (2), (4) และ (6) เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดเพราะไม่สื่อด้านความหมาย (แม้จะถูกต้อง
ตามไวยากรณ์) เพราะการสวัสดีเพ่ือนๆ ควรสวัสดีทุกคน (ดังประโยคที่ (1)) ไม่ควรเลือกสวัสดีแค่  
บางคน (ดังประโยคที่ (2))    

การถามว่าใครบ้างเป็นคนฮานอย ควรถามว่ามีใครบ้าง (ดังประโยคที่ (3)) ไม่ควรถามว่า    
ทุกคนเป็นคนฮานอยด้วยประโยคที่ (4) 

การถามว่าคุณต้องการอะไร ควรถามด้วยค าว่าคุณต้องการอะไรบ้าง (ดังประโยคที่ (5)) ไม่
ควรถามว่าคุณต้องการทั้งหมดอะไรดังประโยคที่ (6) 
 โดยสรุป ค าว่า Các ใช้น าหน้าค านามเพ่ือบอกจ านวนทั้งหมด เช่น ทุกคน ทุกวัน ทุกอัน    
ทุกสิ่ง ทุกเวลา ฯลฯ ส่วนค าว่า Những ใช้น าหน้าค านามเพ่ือบอกว่าแค่บางจ านวนเท่านั้น เช่น บาง
คน บางวัน บางอัน บางสิ่ง บางเวลา ฯลฯ  
 

5.1.1.2 ค าว่า Mọi, mỗi และ từng (ทุกๆ แต่ละ และ ทีละ) 
   ค าว่า Mọi, mỗi, hàng และ từng ‘ทุกๆ แต่ละ และ ทีละ’ เป็นค าช่วย
ค านามท่ีบอกการแยกแยะจ านวน แยกส่วน คือ 
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1) ค าว่า Mọi ‘ทุกๆ’ ใช้น าหน้าได้ทั้งค านาม ประเภทบุคคล วัตถุ สถานที่ และ เวลา 
เช่น 
   Mọi người ‘ทุกคน’ 
   Mọi gia đình ‘ทุกครอบครัว’ 
   Mọi lúc ‘ทุกครั้ง’ 
   Mọi nơi ‘ทุกที’่ 
  

2) ค าว่า Mỗi ‘แต่ละ’ ใช้น าหน้าได้ทั้งค านาม ประเภทบุคคล วัตถุ สถานที่ และ เวลา 
เช่น 

   Mỗi người ‘แต่ละคน’ 
   Mỗi gia đình ‘แต่ละครอบครัว’ 
   Mỗi ngày ‘แต่ละวัน’ 
 
3) ค าว่า Từng ‘ทีละ’ ใช้น าหน้าได้ทั้งค านาม ประเภทบุคคล วัตถุ สถานที่ และ เวลา 
เช่น  
   Từng người ‘ทีละคน’ 
   Từng gia đình ‘ทีละครอบครัว’ 
   Từng ngày ‘ทีละวัน’ 
 
4) ค าว่า Hàng ‘ทุกๆ’ ใช้น าหน้าได้เฉพาะค านาม ประเภทเวลาเท่านั้น 
เช่น  
   Hàng ngày ‘ทุกวัน’ 
   Hàng tuần ‘ทุกสัปดาห์’ 
   Hàng tháng ‘ทุกเดือน’ 
   Hàng năm ‘ทุกปี’ 
 
  5.1.1.3 ค าบอกปริมาณ ít ‘น้อย’, nhiều ‘มาก’, một số ‘บางจ านวน’, một 
vài ‘บางจ านวน’ 
   ค าว่า ít ‘น้อย’, nhiều ‘มาก’, một số ‘บางจ านวน’, một vài ‘บาง
จ านวน’ เป็นค าช่วยค านามท่ีวางหน้าไว้หน้าค านาม บอกจ านวนค านามนั้นๆ คือ 
 
1) ค าว่า ít ‘น้อย’ เช่น 
  Tôi thấy trong lớp này có ít người biết nói tiếng Việt.  

‘ฉันเห็นในห้องเรียนนี้มีน้อยคนนักท่ีจะพูดภาษาเวียดนามได้’ 
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  Có ít người muốn học tiếng Việt.  
‘มีน้อยคนนักอยากจะเรียนภาษาเวียดนาม’ 

 
2) ค าว่า nhiều ‘มาก/หลาย’ เช่น 
  Tôi thấy trong lớp này có nhiều người biết nói tiếng Việt.  

‘ฉันเห็นในห้องเรียนนี้มีหลายคนที่จะพูดภาษาเวียดนามได้’ 
 

  Có nhiều người muốn học tiếng Việt.  
‘มีหลายคนอยากจะเรียนภาษาเวียดนาม’ 
 

3) ค าว่า một số ‘บางจ านวน’ เช่น 
  Tôi thấy trong lớp này có một số người biết nói tiếng Việt.  

‘ฉันเห็นในห้องเรียนนี้มีบางคนคนที่จะพูดภาษาเวียดนามได้’ 
 

  Có một số người muốn học tiếng Việt.  
‘มีบางคนคนอยากจะเรียนภาษาเวียดนาม’ 
 

4) ค าว่า một vài ‘บางจ านวน’ เช่น 
  Có một vài việc không nên làm.  

‘มีงานบางอย่างไม่ควรท า’ 
 

  Có một vài người Thái muốn học tiếng Việt.  
‘มีคนไทยบางคนอยากจะเรียนภาษาเวียดนาม’ 

 
  5.1.1.4 ค าบอกจ านวนทั้งหมด tất cả, cả, toàn bộ, toàn thể ‘ทั้งหมด’ 
   ค าบอกจ านวนทั้งหมด tất cả, cả, toàn bộ, toàn thể ‘ทั้งหมด’ เป็นค า
ช่วยค านามท่ีวางหน้าไว้หน้าค านาม บอกจ านวนทั้งหมดของค านามนั้นๆ ดังนี้ 
 
1) ค าว่า tất cả ‘ทั้งหมด’ มักจะปรากฏพร้อมกับค าบอกจ านวน ปริมาณมากๆ เช่นค าว่า những 
‘บรรดา (ไม่ทั้งหมด)’, các ‘บรรดา (ทั้งหมด)’, mọi ‘ทุกๆ’ เป็นต้น  
เช่น 
Tất cả các sinh viên phải gửi bài cho thầy hôm nay.  
‘นักศึกษาทุกคนต้องส่งการบ้านให้ครูวันนี้’ 

 
Tất cả những sinh viên nào mà làm bài chưa xong thì gửi bài cho tôi vào ngày mai. 
‘นักศึกษาทุกคนที่ยังท าการบ้านไม่เสร็จให้ส่งครูพรุ่งนี้’ 
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Tất cả sinh viên phải đến lớp sớm.  
‘นักศึกษาทุกคนต้องมาถึงห้องเรียนแต่เช้า’ 

 
2) ค าว่า cả ‘ทั้ง/ทั้งหมด’ มักจะปรากฏหน้าค านามประเภทค านามรวมกลุ่ม/รวมหมวด/รวมหมู่ และ
ค านามบอกเวลา   
เช่น 
  Cả lớp phải gửi bài cho thầy trong ngày hôm nay.  

‘ทั้งห้องต้องส่งการบ้านให้ครภูายในวันนี้’ 
 

  Cả gia đình tôi đi du lịch Băng Cốc.  
‘ทั้งครอบครัวผมไปเที่ยวกรุงเทพ’ 
 

  Tôi phải ngồi học bài cả buổi tối.  
‘ฉันต้องนั่งอ่านหนังสือทั้งคืน’ 
 

3) ค าว่า toàn bộ ‘ทั้งหมด’ มักจะปรากฏหน้าค านามประเภทค านามบอกวัตถุ/สิ่งของ 
เช่น 
  Toàn bộ nhà ở đây đều đắt tiền.  

‘บ้านทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ต่างแพงๆ ทั้งนั้น’ 
 

  Nhà nước cấm chặt toàn bộ cây cối ở khu này.  
‘รัฐบาลห้ามตัดต้นไม้ทั้งหมดที่บริเวณนี้’ 

 
4) ค าว่า toàn thể ‘ทั้งหมด’ มักจะปรากฏหน้าค านามประเภทค านามบอกบุคคล  
เช่น 
  Toàn thể khách mời đều chán buổi họp này.  

‘แขกทั้งหมดต่างก็เบื่อการประชุมนี้’ 
 

  Tổng thống kêu gọi toàn thể nhân viên đường sắt ngừng bãi công. 
‘ประธานาธิบดีเรียกร้องให้พนักงานรถไฟทั้งหมดอย่าประท้วง’ 
 

5.1.2 Phó từ cho vị ngữ ‘ค าช่วยภาคแสดง’ 
         ค า Phó từ cho vị ngữ ‘ค าช่วยภาคแสดง’ หมายถึงค าที่ท าหน้าที่ขยายค ากริยา หรือ
เติมเต็มความหมายของค ากริยา (ค ากริยาในที่นี้หมายความรวมถึงค ากริยาที่เป็นค ากริยาจริงๆ และ
ค ากริยาที่ถูกเปลี่ยนหน้าที่มาจากค าอ่ืน เช่น Tính từ) มีหน้าที่ท าให้ค ากริยานั้นๆ มีความหมาย
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งค า Phó từ cho vị ngữ ‘ค าช่วยภาคแสดง’ นี้มีบางค าที่ปรากฏหลังกริยา และมี
บางค าท่ีปรากฏเฉพาะหน้าค ากริยาเท่านั้น ได้แก่    
 

5.1.2.1 กลุ่มค าช่วยภาคแสดงท่ีปรากฏหลังค ากริยา 
   กลุ่มค าช่วยภาคแสดงที่ปรากฏหลังค ากริยา ได้แก่  
1) กลุ่มค าบอกปริมาณ เช่น ค าว่า quá ‘มาก/จัง’, lắm ‘มาก’  เช่น 
   Vui quá  ‘สนุกมาก’ 
   Ngon quá  ‘อร่อยมาก’ 
   khoẻ quá  ‘แข็งแรงมาก’ 
   Vui lắm  ‘สนุกมาก’ 
   Ngon lắm  ‘อร่อยมาก’ 
   khoẻ lắm  ‘แข็งแรงมาก’ 
หมายเหตุ  

a) ค าว่า lắm และค าว่า quá ซึ่งปกติจะเป็นค าวิเศษณ์ (Tính từ) สามารถปรากฏเป็น
ค ากริยาได้ ซึ่งเป็นค ากริยาประเภทบอกสภาวะ หรือลักษณะ เช่น 
  Nhà rất lắm khách.   
  ‘บ้านมีแขกมาเยี่ยมเยอะมาก’ 
 
  Anh ấy đã quá lời.    

‘เขาคนนั้นพูดเกินไป’ 
 

b) ค าว่า quá ซึ่งปกติจะเป็นค าคุณศัพท์ (Tính từ) สามารถปรากฏหน้าค าคุณศัพท์อ่ืนที่ท า
หน้าที่เป็นกริยาได้ จะมีความหมายว่า ‘มาก’ เช่น 
  Nhà anh quá rộng.   
  ‘บ้านคุณกว้างมาก’ 
 
  Áo anh ấy quá đỏ.    

‘เสื้อเขาคนนั้นแดงมาก’ 
 
2) กลุ่มค าบอกระดับความสามารถ เช่น ค าว่า khá ‘ค่อนข้างดี’, giỏi ‘เก่ง’, tốt ‘ดี’, ẩu ‘แย่’, tồi 
‘แย่’  เช่น 
  Anh Sôm Pông viết tiếng Việt khá lắm   

‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามได้ค่อนข้างดีมาก’ 
   
  Anh Sôm Pông viết tiếng Việt giỏi lắm   

‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามได้เก่งมาก’ 
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  Anh Sôm Pông viết tiếng Việt tốt lắm   
‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามได้ดีมาก’ 

   
  Anh Sôm Pông viết tiếng Việt ẩu lắm   

‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามได้แย่มาก’ 
   
  Anh Sôm Pông viết tiếng Việt tồi lắm   

‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามได้แย่มาก’ 
 
3) ค าว่า rồi ‘แล้ว’ ใช้เพื่อเสริมความหมายของค ากริยาว่าได้กระท ากริยานั้นๆ แล้ว  
เช่น 
   Làm rồi  ‘ท าแล้ว’ 
   Đúng rồi ‘ถูกแล้ว’ 
   Đến rồi  ‘ถึงแล้ว’ 
 
4) ค าว่า nữa ‘อีก’ ใช้เพื่อเสริมความหมายของค ากริยาว่าให้กระท ากริยานั้นๆ อีก  
เช่น 
   Làm nữa  ‘ท าอีก’ 
   Ăn nữa ‘กินอีก’ 
   Đến nữa  ‘มาอีก’ 
 
5) ค าว่า suốt ‘ตลอด’ ใช้เพื่อเสริมความหมายของค ากริยาว่าได้กระท ากริยานั้นๆ ตลอด  
เช่น 
   Làm suốt  ‘ท าตลอด’ 
   Ăn suốt ‘กินตลอด’ 
   Đi suốt  ‘ไปตลอด’ 
 
6) ค าว่า mãi ‘ตลอดกาล/ตลอดเวลา’ ใช้เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่าได้กระท ากริยานั้นๆ 
ตลอดกาล/ตลอดเวลา  
เช่น 
   Làm việc mãi  ‘ท างานตลอดเวลาไม่หยุด’ 
   Ăn cơm mãi ‘กินข้าวตลอดเวลา(ตอนนี้ยังไม่เลิกกิน)’ 
   Yêu mãi  ‘รักตลอดไป’ 
 
7) ค าว่า được ‘ได้’ ใช้เพื่อเสริมความหมายของค ากริยาว่ามีความสามารถกระท ากริยานั้นๆ ได้ 
เช่น 
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   Tôi làm được bài tập này  ‘ฉันท าการบ้านนี้ได้’ 
   Tôi ăn được món này  ‘ฉันกินอาหารนี้ได้’ 
   Tôi nói được tiếng Việt ‘ฉันพูดภาษาเวียดนามได้’ 
   Tôi hát được bài hát này  ‘ฉันร้องบทเพลงนี้ได้’ 
หมายเหตุ 
 a) หากจะมีการปฏิเสธในโครงสร้างข้อ 7) นี้ เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่า ไม่มี
ความสามารถกระท ากริยานั้นๆ ได้ นี้ ก็กระท าได้โดยการน าค าว่า không มาวางไว้หน้ากริยานั้นๆ 
ได้เลย แต่โครงสร้างนี้ไม่นิยมใช้ (Songgot  Paanchiangwong, 2012) 
เช่น 
  Tôi làm không được bài tập này  ‘ฉันท าการบ้านนี้ไม่ได้’ 
  Tôi ăn không được món này  ‘ฉันกินอาหารนี้ไม่ได้’ 
  Tôi đi không được.    ‘ฉันไปไม่ได้’ 
  Tôi nói không được tiếng Việt ‘ฉันพูดภาษาเวียดนามไม่ได้’ 
  Tôi hát không được bài hát này  ‘ฉันร้องบทเพลงนี้ไม่ได้’ 
 
 b) หากจะมีการปฏิเสธในโครงสร้างข้อ 7) นี้ เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่า ไม่สามารถ
กระท ากริยานั้นๆ ได้ เพราะมีเง่ือนไขอะไรบางอย่าง ก็กระท าได้โดยการน าค าว่า không มาวางไว้
หน้ากริยานั้นๆ ได้เลย (Songgot  Paanchiangwong, 2012) 
เช่น 
 Tôi không làm được bài tập này   

‘ฉันไม่สามารถท าการบ้านนี้ได้ (เพราะเง่ือนไขบางอย่าง)’ 
 

 Tôi không ăn được món này   
‘ฉันไม่สามารถกินอาหารนี้ได้ (เพราะเง่ือนไขบางอย่าง)’ 
 

 Tôi không đi được.     
‘ฉันไม่สามารถไปได้ (เพราะเง่ือนไขบางอย่าง)’ 
 

 Tôi không nói được tiếng Việt  
‘ฉันไม่สามารถพูดภาษาเวียดนามได้ (เพราะเง่ือนไขบางอย่าง)’ 
 

 Tôi không hát được bài hát này   
‘ฉันไม่สามารถร้องบทเพลงนี้ได้ (เพราะเง่ือนไขบางอย่าง)’ 
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 c) หากจะมีการปฏิเสธในโครงสร้างข้อ 7) นี้ เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่า ไม่สามารถ
กระท ากริยานั้นๆ ได้ เพราะถูกห้ามหรือไม่มีใครอนุญาตให้ท า ก็กระท าได้โดยการน าค าว่า không 
และ được มาวางไว้หน้ากริยานั้นๆ (Songgot  Paanchiangwong, 2012) 
เช่น 
 Tôi không được làm bài tập này   

‘ฉันไม่ได้ท าการบ้านนี้ (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
 

 Tôi không được ăn món này   
‘ฉันไม่ได้กินอาหารนี้ (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
 

 Tôi không được đi.     
‘ฉันไม่ได้ไป (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
 

 Tôi không được nói tiếng Việt.  
‘ฉันไม่ได้พูดภาษาเวียดนาม (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
 

 Tôi không được hát bài hát này.   
‘ฉันไม่ได้ร้องบทเพลงนี้ (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 

 
    5.1.2.2 กลุ่มค าช่วยภาคแสดงท่ีปรากฏหน้าค ากริยา 
   กลุ่มค าช่วยภาคแสดงที่ปรากฏหน้าค ากริยา มีกลุ่มค าดังต่อไปนี้  
 
1) กลุ่มบอกความสามารถการกระท านั้นๆ ได้แก่ 

1.1) ค าว่า có thể (สามารถ)  
เช่น 

  Tôi có thể đi Băng Cốc.   ‘ฉันสามารถไปกรุงเทพ’ 
  Tôi có thể mua cái đồng hồ này.  ‘ฉันสามารถซื้อนาฬิกานี้’ 
  Bố có thể đưa con đi học.  ‘พ่อสามารถไปส่งลูกที่โรงเรียน’ 
หมายเหตุ 
 บางครั้งค าว่า có thể ก็สามารถปรากฏพร้อมกันได้กับค าว่า được (ค าช่วยภาคแสดงที่
ปรากฏหลังค ากริยา ในข้อ 1.1) ของข้อ 1) แต่การปรากฏร่วมกันของค าว่า được และ có thể นี้   
ค าว่า được นี้ จะปรากฏหลังภาคแสดง (vị ngữ) ทั้งหมด ซึ่งต่างจากการปรากฏในข้อ 1.1) ของข้อ 
1)        
เช่น 
 Tôi có thể đi Băng Cốc được.   ‘ฉันสามารถไปกรุงเทพได้’ 
 Tôi có thể mua cái đồng hồ này được.  ‘ฉันสามารถซื้อนาฬิกานี้ได้’ 
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 Bố có thể đưa con đi học được.  ‘พ่อสามารถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้’ 
1.2) ค าว่า không thể (ไม่สามารถ)  

เช่น 
  Tôi không thể đi Băng Cốc.   ‘ฉันไม่สามารถไปกรุงเทพ’ 
  Tôi không thể mua cái đồng hồ này. ‘ฉันไม่สามารถซื้อนาฬิกานี้’ 
  Bố không thể đưa con đi học. ‘พ่อไม่สามารถไปส่งลูกที่โรงเรียน’ 
 
หมายเหตุ 
 บางครั้งค าว่า không thể ก็สามารถปรากฏพร้อมกันได้กับค าว่า được (ค าช่วยภาคแสดงที่
ปรากฏหลังค ากริยา ในข้อ 1.1) ของข้อ 1) แต่การปรากฏร่วมกันของค าว่า được และ không thể นี้ 
ค าว่า được นี้ จะปรากฏหลังภาคแสดง (vị ngữ) ทั้งหมดซึ่งต่างจากการปรากฏในข้อ 1.1) ของข้อ 1) 
เช่นเดียวกันกับ có thể     
เช่น 
 Tôi không thể đi Băng Cốc được.  ‘ฉันไม่สามารถไปกรุงเทพได้’ 
 Tôi không thể mua cái đồng hồ này được.  ‘ฉันไม่สามารถซื้อนาฬิกานี้ได้’ 
 Bố không thể đưa con đi học được.  ‘พ่อไม่สามารถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้’ 
  

1.3) ค าว่า được (ได้) ใช้เพ่ือเสริมว่าสามารถกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ได้ เพราะได้รับการ
อนุญาตให้กระท า   
เช่น 
 Tôi được đi Băng Cốc.    

‘ฉันได้ไปกรุงเทพ (เพราะได้รับการอนุญาต)’ 
   

Tôi được mua cái đồng hồ này.   
‘ฉันได้ซื้อนาฬิกานี้ (เพราะได้รับการอนุญาต)’ 

   
Bố được đưa con đi học.   
‘พ่อได้ไปส่งลูกที่โรงเรียน (เพราะได้รับการอนุญาต)’ 

 
หมายเหตุ 
 หากจะมีการปฏิเสธร่วมกับการใช้ค าว่า được ‘ได้’ ใช้เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่า 
กระท ากริยานั้นๆ ไม่ได้ เพราะไม่ได้รับการอนุญาตให้กระท า นี้ ก็สามารถกระท าได้โดย การน าค าว่า 
không มาวางไว้หน้าค าว่า được ได้เลย (Songgot  Paanchiangwong, 2012) 
เช่น 
 Tôi không được đi Băng Cốc.    

‘ฉันไปกรุงเทพไม่ได้ (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
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Tôi không được mua cái đồng hồ này.   
‘ฉันซื้อนาฬิกานี้ไม่ได้ (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 

   
Bố không được đưa con đi học.   
‘พ่อไปส่งลูกที่โรงเรียนไม่ได้ (เพราะไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
 
1.4) ค าว่า bị (ถูก) ใช้เพื่อเสริมกริยาเพื่อบอกว่าผู้พูดถูกกระท าด้วยกริยานั้นแบบไม่เต็มใจ  

เช่น 
 Tôi bị ốm.    

‘ฉันป่วย (ไม่เต็มใจเป็น)’ 
   

Tôi bị mắng.   
‘ฉันถูกด่า (ไม่เต็มใจถูกด่า)’ 

   
Tôi bị ngã.   
‘ฉันหกล้ม (ไม่อยากหกล้ม)’ 

 
2) กลุ่มบอกการกระท าท่ีต่อเนื่องของเหตุการณ์ หรือบอกสภาวะของเหตุการณ์ ได้แก่ 

2.1) ค าว่า đều (ต่างก็) ใช้เพื่อบอกสภาวะของเหตุการณ์  
เช่น 
 Cả lớp đều học giỏi.    ‘ทั้งชั้นเรียนต่างก็เรียนเก่ง’ 
 Cả Hùng và Hà đều là học sinh lớp 12. ‘ทั้งฮุ่งและฮ่าต่างก็เป็นนักเรียนชั้นม.6’ 
 Bố mẹ đều vui.   ‘พ่อแมต่่างก็มีความสุข’ 
 

2.2) ค าว่า vẫn (ยังคง) ใช้เพื่อบอกการกระท าที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ 
เช่น 
 Cả lớp vẫn học buổi chiều.  ‘ทั้งชั้นเรียนยังคงเรียนตอนบ่าย’ 
 Hùng và Hà vẫn học lớp 12.   ‘ทั้งฮุ่งและฮ่ายังคงเรียนชั้นม.6’ 
 Bố mẹ vẫn làm việc.   ‘พ่อแมย่ังคงท างาน’ 
 

2.3) ค าว่า cũng (ก็/เช่นกัน) ใช้เพื่อบอกสภาวะของเหตุการณ์  
เช่น 
 Tôi cũng học cả chiều.  ‘ฉันก็เรียนตลอดบ่ายเช่นกัน’ 
 Bố mẹ cũng làm việc.   ‘พ่อแมก็่ท างานเช่นกัน’ 

Hùng học lớp 12 và Hà cũng học lớp 12.  
‘ฮุ่งเรียนชั้น ม.6 และฮ่าก็เรียนชั้นม.6เช่นกัน’ 
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2.4) ค าว่า cứ (ท าต่อไป) ใช้เพื่อบอกการกระท าที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ 
เช่น 
 Con cứ học bài đi.   ‘ลูกอ่านหนังสือเรียนต่อไปนะ’ 
 Cháu cứ ăn cơm đi.    ‘หลานกินข้าวต่อไปเลยนะ’ 
 Cậu cứ ngủ đi.    ‘เพ่ือนนอนต่อไปเลยนะ’ 
 

2.5) ค าว่า còn/vẫn còn (ยังคง) ใช้เพื่อบอกการกระท าที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ 
เช่น 
 Con còn học bài.   ‘ลูกยังคงอ่านหนังสือเรียน’ 
 Cháu vẫn học lớp ba.   ‘หลานยังคงเรียนป.3’ 
 Cậu vẫn còn ngủ à?   ‘เพ่ือนยังนอนอยู่อีกหรือ’ 
 

2.6) ค าว่า cùng (ด้วยกัน/ร่วมกัน) ใช้เพื่อบอกการกระท าร่วมกันของเหตุการณ์ 
เช่น 
 Con cùng đi Băng Cốc nhé.  ‘ลูกร่วมเดินทางไปกรุงเทพนะ’ 
 Cả nhà cùng ăn cơm nhé.   ‘ทั้งบ้านกินข้าวร่วมกันนะ’ 
 Chúng ta cùng làm bài nhé.  ‘พวกเราร่วมกันท าการบ้านนะ’ 
 
3) กลุ่มบอกกาลเวลาที่กระท าเหตุการณ์ ได้แก่ 

3.1) ค าว่า đã (ได้กระท าเหตุการนั้นแล้ว)  
เช่น 
 Con đã đi học rồi.   ‘ลูกไปเรียนหนังสือแล้ว’ 
 Cháu đã ăn cơm rồi.    ‘หลานกินข้าวแล้ว’ 
 Cậu ấy đã ngủ rồi.   ‘เพ่ือนนอนแล้ว’ 
หมายเหตุ  

หากค าว่า đã ปรากฏหลังค ากริยาจะมีความหมายว่า ให้กระท าเหตุการณ์นั้นๆ ก่อน แล้วจึง
ไปท างานอ่ืนได้ ดังนั้น หากจะแปลค าว่า đã ในประโยคเหล่านี้ ควรจะแปลว่า “ก่อน”  
เช่น 
 Con học bài đã, rồi con sẽ làm việc cho bố ạ. 
 ‘ขอลูกอ่านหนังสือเรียนก่อน แล้วลูกจะท างานให้พ่อครับ’ 
 
 Cháu ăn cơm đã, rồi mới đi học.    

‘หลานกินข้าวก่อน, แล้วค่อยไปเรียน’ 
 
 Cho tôi đi công tác về đã.    

‘ให้ฉันกลับจากไปท างานก่อนนะ’ 
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3.2) ค าว่า đang (ก าลังกระท าเหตุการณ)์  
เช่น 
 Con đang học bài.   ‘ลูกก าลังอ่านหนังสือ’ 
 Cháu đang ăn cơm.    ‘หลานก าลังกินข้าว’ 
 Mẹ tôi đang ngủ.   ‘แม่ผมก าลังนอน’ 
 

3.3) ค าว่า sẽ (จะกระท าเหตุการณ์นั้นในอนาคต)  
เช่น 
 Con sẽ học bài.   ‘ลูกจะอ่านหนังสือเรียน’ 
 Cháu sẽ ăn cơm.    ‘หลานจะกินข้าว’ 
 Tôi sẽ đi ngủ.    ‘ฉันจะไปนอน’ 
 

3.4) ค าว่า (đã) từng (ได้กระท าเหตุการนั้นแล้ว)  
เช่น 
 Tôi đã từng ở Băng Cốc ba tháng.  

‘ฉันเคยอยู่กรุงเทพ 3 เดือนแล้ว (อยู่แล้วหนึ่งครั้ง)’ 
   

Anh ấy đã từng ở Nga bốn tháng.   
‘เขาเคยอยู่รัสเซียแล้วครั้งหนึ่ง 4 เดือน (อยู่แล้วหนึ่งครั้ง)’ 

 
3.5) ค าว่า vừa, mới, vừa mới (พ่ึงจะท าเหตุการณ์นั้นๆ)  

เช่น 
 Con vừa đi học về mẹ ạ.  ‘ลูกพึ่งกลับจากโรงเรียนครับแม่’ 
 Cháu mới ăn cơm xong.   ‘หลานพึ่งจะกินข้าวเสร็จ’ 
 Cậu vừa mới dậy à?   ‘เพ่ือนพึ่งจะตื่นนอนหรอ’ 
 
4) กลุ่มบอกปฏิเสธ ได้แก่ 

4.1) ค าว่า không (ไม)่ 
เช่น 
 Hôm nay con không đi học mẹ ạ. ‘วันนี้ลูกไม่ไปเรียนหนังสือครับแม่’ 
 Cháu không ăn cơm.    ‘หลานไม่กินข้าว’ 
 Bố không có tiền.    ‘พ่อไม่มีเงิน’ 
 

4.2) ค าว่า không bao giờ (ไม่มีวัน) ใช้เพื่อบอกว่า ไม่มีวันที่เหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้น  
เช่น 
 Con không bao giờ uống rượu. ‘ลูกไม่มีวันดื่มเหล้า’ 
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 Anh không bao giờ yêu em.    ‘พ่ีไม่มีวันรักน้อง’ 
 Bố không bao giờ để con chịu đói.  ‘พ่อไม่มีวันให้ลูกต้องทนหิว’ 
 

4.3) ค าว่า chẳng (ไม.่....เลย)  
เช่น 
 Tớ chẳng hiểu gì.    ‘เราไม่เข้าใจอะไรเลย’ 
 Tôi chẳng muốn đi đâu.   ‘ฉันไม่อยากไปไหนเลย’ 
 Tôi chẳng biết ai cả.    ‘ฉันไม่รู้จักใครเลย’ 
 
หมายเหตุ  

ในภาษาพูด ผู้พูดสามารถใช้ค าว่า chả แทนค าว่า chẳng ได้  
เช่น  
 Tớ chả hiểu gì.    ‘เราไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลย’ 
 Tôi chả muốn đi đâu.    ‘ฉันไม่เห็นจะอยากไปไหนเลย’ 
 Tôi chả biết ai cả.    ‘ฉันไม่เห็นจะรู้จักใครเลย’ 
 

4.4) ค าว่า chưa (ยังไม่) ใช้เพ่ือบอกว่ายังไม่กระท าการกระท านั้นๆ แต่สักวันอาจจะกระท า 
ก็ได้ เช่น 
 Con chưa đi học à?    ‘ลูกยังไม่ไปเรียนอีกหรือ’ 
 Cháu chưa ăn cơm bà ạ.    ‘หลานยังไม่ได้กินข้าวครับยาย’ 
 Nó chưa dậy à?    ‘มันยังไม่ตื่นอีกหรือ’ 
หมายเหตุ  

ในบางครั้งค าว่า chưa สามารถน าหน้าด้วยค าว่า vẫn เพ่ือเน้นความหมายก็ได้ ซึ่งจะมี
ความหมายว่า ‘ยังคงไม’่ 
เช่น  
 Con vẫn chưa đi học à?   ‘ลูกยังคงไม่ไปเรียนอีกหรือ’ 
 Cháu vẫn chưa ăn cơm bà ạ.   ‘หลานยังคงไม่ได้กินข้าวครับยาย’ 
 Nó vẫn chưa dậy à?    ‘มันยังคงไม่ตื่นอีกหรือ’ 
 

4.5) ค าว่า chưa bao giờ (ยังไม่เคยเลย)  
เช่น 
 Con chưa bao giờ đi Băng Cốc.  ‘ลูกยังไม่เคยไปกรุงเทพเลย’ 
 Cháu chưa bao giờ ăn bún.    ‘หลานยังไม่เคยกินขนมจีนเลย’ 
 Nó chưa bao giờ thi được điểm cao.  ‘มันยังไม่เคยสอบได้คะแนนสูงเลย’ 
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4.6) โครงสร้าง chưa biết + ค ากริยา จะให้ความหมายว่า ยังไม่รู้วิธีกระท ากริยานั้นแต่ใน
อนาคตอาจจะรู้วิธีกระท ากริยานั้นๆ ก็ได้ ซึ่งในภาษาไทยจะตรงกับความหมายว่า “ยังกระท ากริยา
นั้นๆ ไม่ได้/ไม่เป็น เช่น 
 Con trai tôi chưa biết bơi.   ‘ลูกชายฉันยังว่ายน้ าไม่เป็น’ 
 Tôi chưa biết yêu.     ‘ฉันยังรักไม่เป็น’ 
 Nó chưa biết đi xe đáp.   ‘มันยังปั่นจักรยานไม่เป็น’ 
 
หมายเหตุ   

a) หากจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่า chưa bao giờ ให้เป็นประโยคปฏิเสธ  กระท าได้โดย   
การเรียงประโยคตามโครงสร้างต่อไปนี้ 

 
  “Chủ ngữ  +  đã bao giờ  +  vị ngữ  +  chưa?” 
เช่น 
 Con đã bao giờ đi Băng Cốc chưa?   ‘ลูกเคยไปกรุงเทพหรือยัง’ 
 Cháu đã bao giờ ăn bún chưa?   ‘หลานเคยกินขนมจีนหรือยัง’ 
 Nó đã bao giờ thi được điểm cao chưa? ‘มันเคยสอบได้คะแนนสูงหรือยัง’ 
 
หรือโครงสร้าง 
  “Chủ ngữ  +  vị ngữ  +  bao giờ  +  chưa?” 
เช่น 
 Con đi Băng Cốc bao giờ chưa?   ‘ลูกเคยไปกรุงเทพหรือยัง’ 
 Cháu ăn bún bao giờ chưa?    ‘หลานเคยกินขนมจีนหรือยัง’ 
 Nó thi được điểm cao bao giờ chưa? ‘มันเคยสอบได้คะแนนสูงหรือยัง’ 
  

b) การปฏิเสธในภาษาเวียดนาม ตามโครงสร้างไวยากรณ์แล้วภาษาเวียดนามสามารถที่จะมี
การปฏิเสธได้ ดังนี้  

 
b.1) การปฏิเสธที่ภาคประธาน (Chủ ngữ) เช่น 

   Chưa ai đến.   ‘ยังไม่มีใครมา’ 
   Chưa ai yêu anh.  ‘ยังไม่มีใครรักพ่ีเลย’ 
  

b.2) การปฏิเสธที่ภาคแสดง (Vị ngữ) เช่น 
   Bộ đội chưa đủ áo.  ‘กองทัพยังมีเสื้อผ้าไม่พอ’ 
   Việc này chưa đủ người. ‘งานนี้คนยังไม่พอ’ 
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c) การปฏิเสธที่ส่วนขยายค านามในนามวลี (Định ngữ) เช่น 
  Đấu tranh chống tham nhũng là một việc không đơn giản. 

‘การท าสงครามกับการคอรัปชั่นเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย’ 
 
  Thi được điểm cao là một việc không dễ dàng đâu. 

‘สอบให้ได้คะแนนสูงๆ เป็นงานที่ไม่ง่ายเลยนะ’ 
  

d) การปฏิเสธที่ส่วนขยายประโยค (Trạng ngữ) เช่น 
  Không bao giờ tôi đến đó.  ‘ไม่มีทางที่ผมจะไปที่นั่น’ 
  Không bao giờ tôi yêu anh ẫy. ‘ไม่มีทางที่ฉันจะรักเขา’ 
 

e) การปฏิเสธที่ส่วนขยายกริยา (Bổ ngữ) เช่น 
Tôi học không hiểu.   ‘ฉันเรียนไม่เข้าใจ’ 
 
Tôi ăn không ngon, ngủ không yên.  
‘ฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับ’ 

 
5) กลุ่มบอกการสั่ง ห้าม ขอร้อง ได้แก่ 

5.1) hãy (จง)  
เช่น 
  Con hãy đi học đi.   ‘ลูกจงไปเรียนได้แล้ว/ลูกไปเรียนเถอะ’ 
  Hãy làm bài đi.         ‘จงท าแบบฝึกหัดได้แล้ว 

 /ท าแบบฝึกหัดเถอะ’ 
  Hãy im mồm đi.   ‘จงเงียบได้แล้ว/เงียบเถอะ’ 

 
5.2) đừng (อย่า), chớ (อย่า)  

เช่น 
  Con đừng về muộn.   ‘ลูกอย่ากลับบ้านช้า’ 
  Đừng nói to.     ‘อย่าพูดเสียงดัง’ 
  Chớ nghịch lửa.   ‘อย่าเล่นไฟ’ 
 
6) กลุ่มบอกความถ่ีของการกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ได้แก่ 

6.1) mãi mãi (ตลอดไป) เช่น 
  Mãi mãi xanh tươi.   ‘เขียวสดตลอดไป’ 
  Mãi mãi yêu em.   ‘รักน้องตลอดไป’ 
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6.2) mải (ก าลังท ากริยานั้นๆ อย่างติดพัน) เช่น 
  Họ chỉ mải viết bài dài.  ‘เขาแคช่อบเขียนบทความยาวๆ’ 
  Em mải ngủ trên lớp.   ‘หนู(นักเรียน)ชอบนอนในห้องเรียน’ 
 

6.3) dần dần (ค่อยเป็นไป) เช่น 
  Nó dần dần giở từng trang một. ‘มันค่อยๆ เปิดหนังสือทีละหน้า’ 
  Nó dần dần ăn từng cái một. ‘มันค่อยๆ กินทีละชิ้น’ 
 
หมายเหตุ  

ค าที่จัดอยู่ในกลุ่มค าในข้อ 6.1) และ 6.2) นี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นค าซ้ าพยางค์ หมายความถึง
น าค าเดิมมากล่าวซ้ า โดยสามารถวางกลุ่มค าประเภทนี้ไว้ทั้งหน้าและหลังค ากริยาได้ ซึ่งหากวาง
กลุ่มค านี้ไว้หลังกริยามักจะลดพยางค์ลงให้เหลือ 1 พยางค์ (ส าหรับ mãi mãi ความหมายจะลดลง
จากตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้องมีจุดสิ้นสุด (Songgot  Paanchiangwong, 2009 : 241 - 245) 
เช่น  
เดิม  Xanh tươi mãi mãi.   ‘เขียวสดตลอดไป’ 
ลดพยางค์ Xanh tươi mãi.   ‘เขียวสดตลอด’ 
 
เดิม  Yêu em mãi mãi.   ‘รักน้องตลอดไป’ 
ลดพยางค์ Yêu em mãi.    ‘รักน้องตลอด’ 
 
เดิม  Nó giở dần dần từng trang một. ‘มันค่อยๆ เปิดหนังสือทีละหน้า’ 
ลดพยางค์ Nó giở dần từng trang một.  ‘มันค่อยๆ เปิดหนังสือทีละหน้า’ 
   
เดิม  Nó đi dần dần ăn từng cái một. ‘มันค่อยๆ ไปเพราะเจ็บป่วย’ 
ลดพยางค์ Nó đi dần ăn từng cái một.  ‘มันค่อยๆ ไปเพราะเจ็บป่วย’ 
 

6.4) luôn luôn (เสมอๆ) เช่น 
  Nó luôn luôn ốm.   ‘มันป่วยเสมอๆ’ 
  Nó luôn luôn về quê.   ‘มันกลับบ้านเกิดเสมอๆ’ 
 
หมายเหตุ  

หากค าว่า luôn ถูกน ามาวางไว้หลังค ากริยา จะมีความหมายว่า “เลย หรือ ทันที” เช่น 
  Nó ốm luôn.    ‘มันป่วยเลย/ทันท’ี 
  Nó về quê luôn.   ‘มันกลับบ้านเกิดเลย/ทันที’ 
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6.5) thường หรือ thường thường (บ่อยๆ) ซึ่งจะปรากฏหน้ากริยาเสมอ เช่น 
  Nó thường thường ốm.  ‘มันป่วยบ่อยๆ’ 
  Nó thường ốm.   ‘มันป่วยบ่อยๆ’ 
  Nó thường thường về quê.  ‘มันกลับบ้านเกิดบ่อยๆ’ 
  Nó thường về quê.   ‘มันกลับบ้านเกิดบ่อยๆ’ 
 

6.6) hay (ชอบกระท าบ่อยๆ ซึ่งสามารถบอกความถี่ของการกระท าได้เท่ากับค าว่า thường 
‘ปกต’ิ) เช่น 
  Bố mẹ hay mắng con.  ‘พ่อแมช่อบดุด่าลูก’ 
  Anh trai tôi hay ăn phở.  ‘พ่ีชายฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยว’ 
  Nó hay đến lớp muộn.  ‘มันชอบมาเรียนสาย’ 
  Tôi hay đi xem phim.   ‘ฉันชอบไปดูหนัง’ 
 

6.7) nên (ควร) เช่น 
  Bố mẹ nên theo dõi con cái mình. ‘พ่อแมค่วรติดตามลูกๆ ตนเอง’ 
  Anh nên học tiếng Việt.  ‘คุณควรจะเรียนภาษาเวียดนาม’ 
  Nó nên đến lớp sớm.   ‘มันควรมาเรียนแตเ่ช้า’ 
 

6.8) không nên (ไม่ควร) เช่น 
  Bố mẹ không nên mắng con.  ‘พ่อแมไ่ม่ควรดุด่าลูก’ 
  Anh không nên học tiếng Pháp. ‘คุณไม่ควรจะเรียนภาษาฝรั่งเศส’ 
  Nó không nên đến lớp muộn. ‘มันไม่ควรมาเรียนสาย’ 
 

6.9) biết (ได้/รู้วิธี/เป็น) เช่น 
  Bố mẹ biết nuôi con.   ‘พ่อแมรู่้วิธีเลี้ยงลูก’ 
  Anh biết nói tiếng Việt không? ‘คุณพูดภาษาเวียดนามได้ไหม’ 
  Nó biết đi xe đạp rồi.   ‘มันปั่นจักรยานเป็นแล้ว’ 
 

6.10) không biết (ไม่ได้/ไม่รู้วิธี/ไม่เป็น) เช่น 
  Bố mẹ không biết nuôi con.  ‘พ่อแมไ่ม่รู้วิธีเลี้ยงลูก’ 
  Anh không biết nói tiếng Việt. ‘คุณพูดภาษาเวียดนามไม่ได้’ 
  Nó không biết đi xe đạp.  ‘มันปั่นจักรยานไม่เป็น’ 
 
7) กลุ่มบอกความยากง่ายของการกระท ากริยานั้นๆ ได้แก่ 

7.1) dễ (ง่าย) เช่น 
  Cuốn sách này dễ đọc lắm.  ‘หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายมาก’ 
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  Anh nói tiếng Việt dễ nghe quá. ‘คุณพูดภาษาเวียดนามฟังง่ายมาก’ 
  Xe máy này dễ đi lắm.  ‘รถจักยานยนต์คนนี้ขับง่ายมาก’ 

 
7.2) khó (ยาก) เช่น 

  Cuốn sách này khó đọc lắm.  ‘หนังสือเล่มนี้อ่านยากมาก’ 
  Anh nói tiếng Việt khó nghe quá. ‘คุณพูดภาษาเวียดนามฟังยากมาก’ 
  Xe máy này khó đi lắm.  ‘รถจักยานยนต์คนนี้ขับยากมาก’ 

 
8) ค าบอกปริมาณความเข้มข้นของค ากริยาประเภทบอกสภาพ/สภาวะ คือ ค าว่า rất ‘มาก’  
เช่น 
 Sinh viên mới đã rất cố gắng rồi. ‘นักศึกษาใหม่ได้พยายามมากแล้ว’ 
 Anh nói tiếng Việt rất hay.  ‘คุณพูดภาษาเวียดนามเพราะมาก’ 
 Chị ấy rất xinh.   ‘พ่ีคนนั้นสวยมาก’ 

 
9) ค าบอกความเสมอภาคของภาคประธานต่อการกระท ากริยานั้น (เฉพาะประโยคที่มีภาคประธาน 2 
คนข้ึนไป คือ ค าว่า đều ‘ต่างก็’  
เช่น 
 Các sinh viên mới đều cố gắng. ‘นักศึกษาใหมต่่างก็พยายาม’ 
 Ai ai đều vui.    ‘ใครๆ ก็สนุก’ 
 Hai chị em đều học giỏi.  ‘สองพ่ีน้องต่างก็เรียนเก่ง’ 

 
10) ค าบอกความจ าเป็นต้องกระท ากริยานั้น ได้แก่  
 

10.1) ค าว่า phải ‘ต้อง’ เช่น 
 Các sinh viên mới phải cố gắng. ‘นักศึกษาใหมต่้องพยายาม’ 
 Anh phải đi Băng Cốc.  ‘คุณต้องไปกรุงเทพ’ 
 Anh em phải thương nhau.  ‘พ่ีน้องต้องรักกัน’ 

 
10.2) ค าว่า không phải ‘ไม่ใช่’ ที่มักจะถูกวางหน้าค ากริยา ‘là’ ที่มีความหมายว่า เป็น, 

อยู่ หรือ คือ เช่น 
 Đây không phải là sinh viên chuyên nhành tiếng Việt.  

‘นี่ไม่ใช่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเวียดนาม’ 
   

Anh Sôm Pông không phải là người việt.   
‘คุณสมพงษ์ไม่ใช่คนเวียดนาม’ 
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 Anh Sôm Pông không phải là sinh viên giỏi.   
‘คุณสมพงษไ์ม่ใช่นักศึกษาเก่ง’ 

 
5.2 Quan hệ từ (ค าเชื่อม) 
 

Quan hệ từ ‘ค าเชื่อม’ เป็นค าเชิงไวยากรณ์ (hư từ) มีหน้าที่เชื่อมค า เชื่อมวลี หรือเชื่อม
อนุประโยค ให้มีความหมายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเชื่อมเนื้อหาระหว่างสองเนื้อหาให้มีความหมาย
สอดคล้องกัน หรือมีความหมายขัดแย้งกันก็ได้ โปรดศึกษาตัวอย่างข้างล่างนี้ 

Sách của thư viện   ‘หนังสือของห้องสมุด’ 
Đi bằng máy bay   ‘ไปด้วยเครื่องบิน’ 
 

 จากตัวอย่างข้างบนแสดงให้เห็นว่า ค าว่า của เป็นค าท่ีน ามาเชื่อมค าว่า sách และค าว่า thư 
viện เข้าเพ่ือให้ความหมายของค าว่า sách ชัดเจนขึ้น และค าว่า bằng ก็เป็นค าท่ีน ามาเชื่อมค าว่า đi 
และค าว่า máy bay เข้าเพ่ือให้ความหมายของค าว่า đi ชัดเจนขึ้น   
 นอกจากนี้ ทั้งค าว่า của ยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าว่า sách และค าว่า thư viện ด้วย 
โดยบ่งบอกความสัมพันธ์ “การเป็นเจ้าของ” และ bằng แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าว่า đi และ   
ค าว่า máy bay โดยบ่งบอกความสัมพันธ์ “กรรมวิธีการเดินทาง”  
 Quan hệ từ ‘ค าเชื่อม’̀ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ โดยอาศัยความหมายเชิง
ความสัมพันธ์ของค า Quan hệ từ ‘ค าเชื่อม’ ̀นั้นๆ 
 

5.2.1 ค าว่า của ‘ของ’ บอกความสัมพันธ์ “การเป็นเจ้าของ” 

เช่น 

Mắt của cô ấy đen lắm.   ‘ตาของผู้หญิงคนนั้นด ามาก’  
Sách của tôi bị ướt    ‘หนังสือฉันเปียก’  
Cái bút này của ai?    ‘ปากกานี้ของใคร’  

 
 5.2.2 ค าว่า mà ‘ที่ซึ่ง’ บอกความสัมพันธ์ “ที่เป็นลักษณะเฉพาะของวัตถุ สิ่งของ คน 
สัตว์ หรือค านามธรรม” 

เช่น 

Chiếc đồng hồ mà anh mua rất đẹp . ‘นาฬิกาที่ซ่ึงพ่ีซื้อสวยมาก’  
Sách mà tôi mượn từ thư viện ở đâu? ‘หนังสือที่ซ่ึงฉันยืมห้องสมุดมาอยู่ไหน’  
Tôi rất thích xe máy mà anh đi hôm qua. ‘ฉันชอบรถมอไซด์ที่ซึ่งพ่ีขับเมื่อวานนี้’  

 
หมายเหตุ 

a) บางครั้งจะพบค าว่า mà ‘แต’่ บอกความสัมพันธ์ “ที่มีการขัดแย้งกัน” เช่น 
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Trời mưa mà đường không lấy lội.   
‘ฝนตกแต่ถนนไม่เป็นโคลนตม’  

 
Thuyền em rách nát mà em chưa chồng. 
‘เรือน้องพังเสียหาย (พ่อแม่น้องตายไปแล้ว) แต่ น้องก็ยังไม่มีสามี’  

 
Nó bé thế mà đã học đến Đại học. 
‘มันตัวเล็กๆ แค่นี้ แต่ (มัน)ก็เรียนถึงมหาวิทยาลัย’  

 

Tàn mà không yếu. 
‘พิการ แต่ ไมอ่่อนแอ’  

 
b) บางครั้งจะพบค าว่า mà ‘แต’่ บอกความสัมพันธ์ “ทีเ่ป็นจุดมุ่งหมาย” เช่น 

Lấy áo kia mà mặc.     
‘เอาเสื้อตรงนั้น(เพื่อมา)ใส่’  

 
Con nên mượn sách của bạn mà học thêm tiếng Anh. 
‘ลูกควรจะยืมหนังสือเพ่ือน เพื่อ (เอามา)เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิม’  

 
Đường rất xa, cậu lấy xe tớ mà đi. 
‘หนทางยังอีกไกล นายเอารถฉันเพื่อไป’  

 

Trèo lên núi mà gọi. 
‘ปืนเขาเพื่อเรียกสิ’  

 
c) บางครั้งจะพบค าว่า mà บอกความสัมพันธ์ “ด้วยเช่นกัน/เช่นเดียวกัน” เช่น 

Không phải con mà cũng không phải chị Hoa đánh vỡ lọ hoa, mẹ ạ. 
‘ไม่ใช่ลูกและก็ไม่ใช่พี่ฮวาที่ท าแจกันแตก ครับแม่’  

 
5.2.3 ค าว่า ở ‘ที’่ บอกความสัมพันธ์ “สถานที่/เป้าหมาย” 

เช่น 

Quyển lịch treo ở trên tường .  ‘ปฏิทินแขวนไว้ทีผ่นัง’  
Chúng tôi tin ở lòng trung thực của anh. ‘พวกฉันเชื่อใจใน(ที่)ความภักดีของพ่ี’  

 
5.2.4 ค าว่า từ ‘ตั้งแต่’ บอกความสัมพันธ์ “จุดเริ่มต้น/เวลาเริ่มต้น” 

เช่น 
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Từ chiều, trời trở lạnh .   ‘อากาศเย็นตั้งแต่บ่าย’  
Bà mẹ từ quê ra thăm con.   ‘แม่จากบ้านนอกมาเยี่ยมลูก’  

 
หมายเหตุ 
 บางครั้ง ค าว่า từ ยังมาพร้อมกับค าว่า đến หรือ cho đến ‘từ.....(cho) đến......’ เพ่ือบอก
จุดเริ่มต้นถึงจุดจบของเหตุการณ์ 
เช่น 

 Từ sáng đến giờ, chúng tôi không đi đâu.  
‘ตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้ พวกฉันไม่ไปไหน’ 

 Từ đây đến đó, đường rất khó đi.  
‘จากที่นี่ไปที่นั่น ถนนล าบากมาก’ 

 
5.2.5 ค าว่า với เป็นค าที่มีความหมายได้หลากหลายข้ึนอยู่กับความหมายในบริบท 
        ค าว่า với แบ่งประเภทได้ 3 ประเภทตามความหมายดังนี้ 

 
1) với ‘กับ/ด้วย’ บอกความสัมพันธ์ “การร่วมกันกระท ากิจกรรม” 

เช่น 

Cô giáo đã nói chuyện với chúng tôi hai giờ liền.    
‘อาจารย์(ผู้หญิง)ได้พูดคุยกับพวกฉันตั้ง 2 ชั่วโมงต่อเนื่อง’ 
  
Thầy giáo đã làm việc với học sinh.    
‘อาจารย์(ผู้ชาย)ได้ท างานกับนักเรียน’  

 
2) với ‘ด้วยวิธีการ’ บอกความสัมพันธ์ “วิธีการในการกระท ากิจกรรม” 

เช่น 

Anh ấy nói chuyện với một thái độ cởi mở.    
‘เขาคนนั้นพูดด้วยทัศนคติที่เปิดเผย’ 

 
3) đối với ‘ต่อ’ บอกความสัมพันธ์ “ผู้มีผลกระทบจากกิจกรรมนั้นๆ ” 

เช่น  
Nhà nước ban hành chính sách đối với thương bình, gia đình liệt sĩ. 

 ‘รัฐบาลบังคับใช้นโยบายต่อทหารที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวทหาร’  
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5.2.6 ค าว่า bời, do, tại, vì ‘เพราะว่า/เพราะ’ บอกความสัมพันธ์ “การเป็นเหตุเป็นผล
ซึ่งกันและกัน” 

เช่น 

Lúa xấu vì rầy nâu.   ‘ต้นข้าวเสียหายเพราะแมลงกินต้นข้าว’  
Nó ngã đo đường trơn.  ‘มันล้มเพราะถนนลื่น’  
Chúng ta khổ vì quá dốt nát.  ‘พวกเราล าบากเพราะไม่รู้หนังสือ’  
Tại anh, nó cứ khóc hoài.  ‘เพราะพ่ี มันจึงร้องไม่หยุด’  

 

5.2.7 ค าว่า để, cho ‘เพื่อ/ส าหรับ/ให้’ บอกความสัมพันธ์ “จุดประสงค์ของกิจกรรม” 

เช่น 

Các em phải học cho giỏi.  ‘หนูต้องเรียนให้เก่งนะ’  
Nó mua sách để tặng bạn.  ‘มันซื้อหนังสือเพื่อมอบให้เพื่อน(เป็นของขวัญ)’  
Chị là nhà thơ chuyên viết cho thiếu nhi.   
‘พ่ีสาวเป็นนักเขียนที่เชี่ยวชาญการเขียนส าหรับยุวชน’  

 
5.2.8 ค าว่า bằng ‘โดย/ด้วย’ บอกความสัมพันธ์ “ด้วยวิธีการ” 

เช่น 

Bác đi bằng xe lửa vào Nha Trang.  ‘ลุงไปญาจางโดยรถไฟ’  
Hàng hoá sản xuất bằng nguyên liệu trong nước. 

 ‘สินค้าผลิตด้วยวัตถุดิบในประเทศ’ 
 
 Bằng một giọng chân tình, chi ấy kể cho tôi nghe câu chuyện đó. 
 ‘ด้วยน้ าเสียงจริงใจ พ่ีสาวคนนั้นเล่าเรื่องนั้นให้ฉันฟัง’ 
 
 Tôi phải mua vé máy bay bằng ngoại tệ. 
 ‘ฉันต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยเงินตราต่างประเทศ’ 
 

5.2.9 ค าว่า và, với, cùng, hay, hoặc, cũng như, cùng với ‘พร้อมด้วย/และ/หรือ/
เช่นเดียวกันกับ’ บอกความสัมพันธ์ “การร่วมมือกัน/การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง/บอกความเหมือนกัน” 

เช่น 

Đồng bằng Nam Bộ và đồng bằng Bắc Bộ là hai vựa thóc của nước ta. 
‘พ้ืนที่ราบตอนใตแ้ละพ้ืนที่ราบตอนเหนือเป็นอู่ข้าวของประเทศเรา’  

 

Lớp 2A hoặc lớp 2B sẽ học chuyên đề ngôn ngữ. 
‘ห้อง 2A หรือห้อง 2B จะเรียนหัวข้อภาษาศาสตร์’ 
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Thiếu nhi Việt Nam cũng như thiếu nhi các nước khác đều mong ước một 
cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc. 

‘ยุวชนเวียดนามก็เหมือนกับยุวชนประเทศอ่ืนๆ ที่ต่างก็ต้องการการมีชีวิตที่ อ่ิมหน า  
สนุกสนาน และมีความสุข’ 
 

5.2.10 ค าเชื่อมประโยค แบบเชื่อมคู่ เช่น ค าว่า tuy.....nhưng (แม้ว่า.....แต่), mặc 
dù.....nhưng (แม้ว่า.....แต่) , vì (thế)…..cho (nên) (เพราะว่า.....ดังนั้น), nếu.....thì, 
giá.....thì, hễ.....thì (ถ้าอย่างนั้น.....ก็เป็นอย่างนี้) , bởi chưng…..cho nên (เพราะว่า.....
ดังนั้น), mặc dù…..vẫn (แม้ว่า.....ยังคง)  เพื่อบอกความสัมพันธ์ ดังนี้ 
 
1) บอกความสัมพันธ์ “การเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน” 

เช่น 
Vì trời mưa nên đường lầy lội. 
‘เพราะฝนตกดังนั้นถนนลื่น’  

 
Bởi bố mẹ em nghèo cho nên êm phải băm bèo thái khoai. 
‘เพราะพ่อแม่หนูจนดังนั้นหนูต้องท าเผือกเป็นชิ้นเล็กๆ แบ่งกันกิน’  

 
2) บอกความสัมพันธ์ “การเสียสละ/การกระท าที่ตรงกันข้ามกับสภาพความเป็นจริง” 

เช่น 

Tuy anh ấy bị hỏng cả hai mắt nhưng anh ấy vẫn sống rất lạc quan. 
‘แม้เขาคนนั้นจะตาเสียทั้งสองข้าง แต่เขาก็ยังมองโลกในแง่ดี’  

 
Mạc dù nhà ở rất xa, bao giờ chị ấy cũng vẫn đến lớp đúng giờ. 
‘แม้บ้านจะอยู่ไกล แต่พ่ีคนนั้นก็ยังมาเรียนตรงเวลา’  

 
3) บอกความสัมพันธ์ “การเป็นเงื่อนไข” ได้แก่ nếu.....thì, giá mà.....thì, miễn là.....thì 
เช่น 

Nếu thời tiết đẹp thì lớp ta sẽ thăm rừng Cúc Phương vào chủ nhật này. 
‘ถ้าอากาศดี ห้องพวกเราก็จะไปเที่ยวป่ากุ๊กเฟืองวันอาทิตย์นี้’  

 
Hễ ông Hoà đến thì anh gọi tôi dậy. 
‘ถ้าคุณตาฮว่ามาถึง คุณก็ปลุกผมนะ’  
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5.3 Trợ từ ‘ค าอนุภาค’  
 

Trợ từ ‘ค าอนุภาค’ หมายถึง ค าแสดงทัศนคติท่ีบ่งบอกอารมณ์ของผู้พูด เพ่ือแสดง        การ
ยืนยัน การยืนกราน การรับรอง การขอร้องหรือสั่งการ  

Trợ từ ‘ค าอนุภาค’ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 

5.3.1 Trợ từ trong câu (ค าอนุภาคในประโยค) 
         Trợ từ trong câu (ค าอนุภาคในประโยค) หมายถึงค าอนุภาคที่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่ง
ในใจความส าคัญของประโยค ส่วนใหญ่ค าอนุภาคประเภทนี้มักจะปรากฏร่วมในประโยค แต่ก็มี
บางครั้ง หากค าอนุภาคนั้นเป็นค าที่ถูกใช้เพ่ือเน้นหรือเพ่ือย้ าภาคประธาน ค าอนุภาคค านั้นอาจจะถูก
วางไว้หน้าประธานเสมอ  
เช่น 

Chính anh Ngọc đã giúp chúng tôi học ngoại ngữ.  
‘ก็ตัว พ่ีหงอก เองนะแหละ ที่ได้ช่วยพวกฉันเรียนภาษาต่างประเทศ’ 
 
Chị Thủy đã phải đưa mẹ vào bệnh viện ngay đêm hôm qua. 
‘พ่ีถุ๋ยต้องพาแม่เข้าโรงพยาบาลทันทใีนคืนวานนี้’  
 
Cô Vân có những tám chiếc áo dày.   
‘อาสาวชื่อเวินมีชุดอ๋าวซ่ายตั้ง 8 ชุด’  
 
Cháu Mai có thể chơi cả những bàn nhạc của Mô-Da.   
‘หลานมาย สามารถเล่นได้แม้กระทั่งดนตรีของโมสาท’  
 
5.3.2 Trợ từ cuối câu (ค าอนุภาคท้ายประโยค) 

         Trợ từ cuối câu (ค าอนุภาคท้ายประโยค) หมายถึงค าอนุภาคที่ปรากฏท้ายประโยค 
เพ่ือเป็นการเน้นข้อความทั้งประโยค  
         Trợ từ cuối câu ที่ปรากฏท้ายประโยคนี้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามความหมาย
ได้ของการเน้นย้ า ดังนี้ 
 
1) ความหมายในเชิงความแปลกใจ ประหลาดใจ หรือเป็นการถามเพ่ือย้ าความเข้าใจ 
เช่น 

Anh Bình Mình đang học lớp 10 à?  
‘พ่ีบิ่งมิงก าลังเรียนชั้นปีที่ 10 เหรอ’ 
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Xe máy này giá 30 triệu à?  
‘รถมอเตอร์ไซด์นี่ราคา 30 ล้านเลยหรา’ 
 
Xe máy ư?  
‘รถมอเตอร์ไซดห์รา’ 

 
Có tiền việc ấy xong rồi nhỉ.  
‘ถ้ามีเงินการงานนั้นเสร็จแล้วเนาะ’ 

2) ความหมายในเชิงการสั่งการ การบังคับ 
เช่น 

Cháu về quê đi.  
‘หลานกลับบ้านเกิดสิ’ 
 
Cho tôi xem nào.  
‘ให้ฉันดูสิ’ 
 
Cụ ấy bằng lòng đấy chứ?  
‘ตาแก่ๆ คนนั้นพอใจสิ’ 

 
Con phải nhớ lời bố dặn chứ?  
‘ลูกต้องคิดถึงค าสั่งสอนของพ่อสิ’ 

 
3) ความหมายในเชิงการย้ าเหตุการณ์ 
เช่น 

Mẹ ơi, con ở đây cơ mà.  
‘แม่ครับ ลูกอยู่ตรงนี้ไง’ 

 
Tớ đã báo cậu rồi mà.  
‘เราบอกนายแล้วนะ’ 

 
Đừng đi ngủ muộn con nhé.  
‘อย่าเข้านอนดึก นะลูกนะ’ 
 
Chiếc đồng hồ này tôi mua từ Nhật Bản đấy.  
‘นาฬิกานี้ฉันซื้อมาจากญี่ปุ่นเชียวนะ’ 
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Anh cho em đi xem phim với.  
‘พ่ีให้น้องไปดูหนังด้วย’ 
 
Cho con đi với nhé.  
‘ให้ลูกไปด้วยนะ’ 
 
Cái áo này giá ba trăm nghìn đồng thôi.  
‘เสื้อตัวนี้ราคาสามแสนด่งเท่านั้น’ 
 

4) โครงสร้าง hả + สรรพนาม จะมีความหมายในเชิงการถามย้ าเหตุการณ์นั้นๆ ว่าใช่หรือไม่ ซึ่งผู้ถูก
ถามค าถามนั้นๆ ก็คือค าสรรพนามที่ปรากฏร่วมกับค าว่า hả 
เช่น 

Bà đã đi chợ rồi hả mẹ.  
‘ยายไปตลาดแล้ว หรือแม่(ไช่ไหมแม่)’ 
 
Nó làm sao thế hả chị.  
‘มันเป็นไงบ้าง หรือพี’่ 
 
5.3.3 Trợ từ ở đâu và cuối câu (อนุภาคที่ปรากฏได้ทั้งหน้าและหลังประโยค) 

เช่น 

Đâu tôi có tiền đâu.  
‘ไหน ฉันมีเงินซะที่ไหน’ 
 
Ấy con lại khóc rồi.  
‘นั่นไง ลูกร้องไห้แล้ว’ 
 
Ơ kìa ai nói thế.  
‘นั่น ใครพูดอย่างนั้น’ 

 
5.4 Thán từ (ค าอุทาน)  
 

Thán từ ‘ค าอุทาน’ เป็นค าหรือวลีที่แสดงความรู้สึก อารมณ์ของผู้พูดโดยตรง มักวางไว้หน้า
ประโยค  
เช่น 

Ái chà!, dân công chạy khoẻ nhỉ?  
‘ไอ๊ หย่า คนงานวิ่งแข็งแรงเนาะ’ 
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Hừ!, quân này to gan thật!  
‘อืม กองทหารนี้ใจกล้าจริง’ 

 

Trời ơi!, sao lại thế!  
‘คุณพระ ท าไมถึงเป็นแบบนี้’ 

 

Ôi!, sao mày ngu thế!  
‘โอ้ย ท าไมแกโง่อย่างงี้’ 

 
หมายเหตุ 
 นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามบางคนจัดกลุ่มค าว่า Trợ từ และกลุ่มค าว่า thán từ เป็น
กลุ่มค าประเภทเดียว คือ กลุ่มค าประเภท Tình thái từ เช่น Lê Biên (Lê Biên, 1999) เป็นต้น 

 
5.5 สรุป 
 

ค าเชิงไวยากรณ์ (hư từ) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 1) Phó từ ‘ค าช่วย’ หมายถึง
ค าที่มีหน้าที่ช่วยเสริมความหมายให้ค าอ่ืนๆ ในวลีหรือในประโยค เพ่ือให้วลีหรือประโยคนั้นๆ มี
ความหมายสมบูรณ์ยิ่งข้ึน แบ่งออกเป็น Phó từ cho danh từ ‘ค าช่วยค านาม’ และ Phó từ cho vị 
ngữ ‘ค าช่วยภาคแสดง’ 2) Quan hệ từ (ค าเชื่อม) หมายถึงค าที่ใช้เชื่อมค ากับค า กลุ่มค ากับกลุ่มค า 
ประโยคกับประโยค เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งค าเชื่อมแบบค าเดี่ยวหรือค าเชื่อมแบบค าคู่  3) Trợ từ ‘ค า
อนุภาค’ หมายถึง ค าแสดงทัศนคติที่บ่งบอกอารมณ์ของผู้พูด เพ่ือแสดงการยืนยัน การยืนกราน    
การรับรอง การขอร้องหรือสั่งการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 3.1 Trợ từ trong câu (ค าอนุภาคใน
ประโยค) 3.2 Trợ từ cuối câu (ค าอนุภาคท้ายประโยค) และ 3.3 Trợ từ ở đâu và cuối câu 
(อนุภาคที่ปรากฏได้ทั้งหน้าและหลังประโยค) 4) Thán từ (ค าอุทาน) หมายถึงค าแสดงทัศนคติ หรือ
อารมณ์ของผู้พูด 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1) ค าประเภท Hư từ แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบ้าง 
 2) Phó từ คืออะไร 

3) Quan hệ từ คืออะไร 

4) Trợ từ คืออะไร 

5) Thán từ คืออะไร 

6) ค าว่า các กับค าว่า những ใช้ต่างกันอย่างไร  
7) ค าว่า rất กับค าว่า lắm ใช้ต่างกันอย่างไร 
8) ค าว่า mọi, mỗi และ từng ใช้ต่างกันอย่างไร 
9) ค าบอกปฏิเสธมีก่ีค า อะไรบ้าง และใช้ต่างกันอย่างไร 
10) ค าบอกช่วงเวลามีค าว่าอะไรบ้าง และใช้ต่ากันอย่างไร 

 
2. จงระบุว่าค าต่อไปนี้เป็นค าชนิดใด (Phó từ cho danh từ หรือ Phó từ cho vị ngữ) 
 1) các   =………………………………………………………………………. 
 2) không  =………………………………………………………………………. 

3) được  =………………………………………………………………………. 
4) những  =………………………………………………………………………. 
5) có thể  =………………………………………………………………………. 
6) hàng   =……………………………………………………………………….  
7) mọi   =………………………………………………………………………. 
8) còn   =………………………………………………………………………. 
9) chưa   =………………………………………………………………………. 
10) mỗi  =………………………………………………………………………. 

 
3. จงระบุว่าค าต่อไปนี้เป็นค า Phó từ cho vị ngữ แบบใด (ปรากฏหน้ากริยา, ปรากฏหลัง
ค ากริยา) 
 1) bị   =………………………………………………………………………. 
 2) không thể  =………………………………………………………………………. 

3) được  =………………………………………………………………………. 
4) cứ   =………………………………………………………………………. 
5) cùng   =………………………………………………………………………. 
6) lắm   =……………………………………………………………………….  
7) rất   =………………………………………………………………………. 
8) đang   =………………………………………………………………………. 



156 

 

9) chưa   =………………………………………………………………………. 
10) đều  =………………………………………………………………………. 

 
4. จงระบุว่าค าต่อไปนี้เป็นค าชนิดใด (Phó từ, Quan hệ từ, Trợ từ, Thán từ) 
 1) bao giờ  =………………………………………………………………………. 
 2) sẽ   =………………………………………………………………………. 

3) của   =………………………………………………………………………. 
4) với   =………………………………………………………………………. 
5) mà   =………………………………………………………………………. 
6) mạc dù  =……………………………………………………………………….  
7) ngay   =………………………………………………………………………. 
8) à   =………………………………………………………………………. 
9) trời   =………………………………………………………………………. 
10) nhé  =………………………………………………………………………. 

 
5. จงยกตัวอย่างประโยคที่มี Phó từ cho vị ngữ ประเภทปรากฏหลังค ากริยามา 10 ค าๆละ 1 
ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
 
6. จงยกตัวอย่างประโยคที่มี Quan hệ từ มา 5 ค าๆ ละ 1 ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
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7. จงยกตัวอย่างประโยคที่มี Thán từ มา 3 ค าๆ ละ 1 ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
 
8. จงยกตัวอย่างประโยคที่มี Trợ từ cuối câu มา 5 ค าๆ ละ 1 ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
 
9. จงยกตัวอย่างประโยคที่มีค าเชื่อมประโยคแบบค าคู่ มา 5 ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
 
10. จงยกตัวอย่างประโยคที่มีค า Thán từ 3 ประโยค 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………….. 
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บทที่ 6  
 
 

การวิเคราะห์ไวยากรณ์ระดับกลุ่มค า 
Việc phân tích ngữ pháp bậc cụm từ 

 
 
 
 นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามมีค าเรียก “กลุ่มค า” ที่แตกต่างกัน เช่น nhóm từ, đoàn từ, 
หรือ ngữ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามก็ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับ “กลุ่มค า” 
คล้ายคลึงกัน สรุปได้ดังนี้ “กลุ่มค า” หมายถึง การน าค าชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันมารวมโดยมี 
การเรียงล าดับค าตามรูปแบบโครงสร้างที่แน่นอนเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ ในไวยากรณ์ระดับสูงขึ้น 

กลุ่มค าในภาษาเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของค าที่ท าหน้าที่เป็น
ค าหลัก หรือ ค าส าคัญ ของกลุ่มค านั้นๆ ได้แก่ cụm danh từ (กลุ่มค านาม), cụm động từ (กลุ่ม
ค ากริยา), cụm tính từ (กลุ่มค าคุณศัพท)์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

6.1 Cụm danh từ (กลุ่มค านาม) 
 

 Cụm danh từ หมายถึง การรวมตัวกันของค าโดยมีค านามเป็นส่วนประกอบหลัก และมีค า
ชนิดอื่นๆ เป็นส่วนประกอบรอง  

ค าว่า Cụm danh từ ก็มีชื่อเรียกที่หลากหลายตามแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ภาษา
เวียดนามแต่ละท่าน เช่น nhóm danh từ (Nguyễn Xuân Khoa: 2006), ngữ danh từ หรือ danh 
ngữ (Cao Xuân Hạo: 2005) ซึ่งในเอกสารประกอบค าสอนเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า cụm danh từ 
เพ่ือไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสน    
  

6.1.1 โครงสร้างของ Cụm danh từ 

         Cụm danh từ มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.1 แสดงส่วนประกอบของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) 
 

 

Phần phụ trước 
 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 
 

ส่วนประกอบรองหน้าค านาม 
 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลัง
ค านาม 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
 

Ca 
 

S 
 

C 
 

L 
 

DT 
 

Định tố 
 

Từ chỉ định 
 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
 
 จากตารางที่ 6.1 สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างทางไวยากรณ์ของ Cụm danh từ (กลุ่ม
ค านาม) มีโครงสร้าง คือ “ส่วนประกอบรองหน้าค านาม  +  ค าหลัก (ค านาม)  + ส่วนประกอบรอง
หลังค านาม” ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

6.1.1.1 Phần phụ trược  
                     Phần phụ trước (ส่วนประกอบรองหน้าค านาม) หมายถึง ค าช่วยต่างๆ ที่

มีหน้าที่ช่วยค านามและมีต าแหน่งอยู่หน้าค านาม โปรดศึกษาตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.2 แสดงตัวอย่าง cụm danh từ ที่มีองค์ประกอบเฉพาะ Phần phụ trước  

      และ Trung tâm 
 

 
Phần phụ trước 

 

Trung 
tâm 

 
 

ความหมาย 
 4 3 2 1 0 

CA S C L DT 
tất cả những cái  con mèo ไอ้บรรดาแมวทั้งหมด 

tất cả  các  bát phở เฝ๋อทุกถ้วย 

cả các   sinh viên นักศึกษาทุกคน 

 các   học sinh นักเรียนทุกคน 

   cây bút ปากกา  
  

ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
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 จากตารางที่ 6.2 ซึ่งเป็นตารางตัวอย่าง cụm danh từ ที่มีองค์ประกอบเฉพาะ Phần phụ 
trước และ Trung tâm ท าให้ทราบว่า Phần phụ trước (ส่วนประกอบรองหน้าค านาม) มีชนิดของ
ค าที่สามารถปรากฏได้ในต าแหน่งนี้ จัดเป็นค าชนิด phụ từ ซึ่งอยู่ในประเภท phụ từ cho danh 
từ ซึ่งค า phụ từ ชนิดต่างๆ จะปรากฏในต าแหน่งต่างๆ ในโครงสร้างทางไวยากรณ์ของ cụm danh 
từ ดังนี้  
 
1) ต าแหน่งที่ 4  

ต าแหน่งที่ 4 เป็นต าแหน่งของ từ chỉ toàn bộ ‘ค าบอกจ านวนทั้งหมด’ ซึ่งในตารางใช้   ค า
ย่อว่า “CA” ซ่ึงค าว่าบอกจ านวนทั้งหมด ได้แก่ค าว่า tất cả, cả, toàn bộ, toàn thể ‘ทั้งหมด’ เป็น
ค าช่วยค านามท่ีวางหน้าไว้หน้าค านาม บอกจ านวนทั้งหมดของค านามนั้นๆ ดังนี้ 
 

1.1) ค าว่า tất cả ‘ทั้งหมด’  
      ค าว่า tất cả ‘ทั้งหมด’ สามารถปรากฏหน้าค านามทั่วไป และมักจะปรากฏพร้อมๆ กับ

ค าบอกจ านวน ปริมาณมากๆ เช่นค าว่า những ‘บรรดา (ไม่ทั้งหมด)’, các ‘บรรดา (ทั้งหมด)’, mọi 
‘ทุกๆ’ เป็นต้น เช่น 
Tất cả các sinh viên     ‘บรรดานักศึกษาทั้งหมด(ทุกคน)’  
Tất cả những sinh viên    ‘บรรดานักศึกษาทั้งหมด(ไม่ทุกคน)’  
Tất cả mọi sinh viên     ‘บรรดานักศึกษาทั้งหมด(แต่ละคน)’  
 

1.2) ค าว่า cả ‘ทั้ง/ทั้งหมด’  
      ค าว่า cả ‘ทั้ง/ทั้งหมด’ มักจะปรากฏหน้าค านามประเภทค านามรวมกลุ่ม/รวมหมวด/

รวมหมู่ และค านามบอกเวลา เช่น 
Cả lớp      ‘ทั้งชั้นเรียน’ 
Cả gia đình     ‘ทั้งครอบครัว’ 
Cả tối      ‘แม้แต่ตัวฉันเอง’ 
Cả công ty     ‘ทั้งครอบครัว’ 

 
1.3) ค าว่า toàn bộ ‘ทั้งหมด’  
     ค าว่า toàn bộ ‘ทั้งหมด’ มักจะปรากฏหน้าค านามประเภทค านามบอกวัตถุ/สิ่งของ 

เช่น 
Toàn bộ nhà ở đây    ‘บ้านทุกหลังที่อยู่ที่นี่’ 
Toàn bộ cây cối ở khu này   ‘ต้นไม้ทุกต้นที่อยู่บริเวณนี้’ 
 

1.4) ค าว่า toàn thể ‘ทั้งหมด’  
      ค าว่า toàn thể ‘ทั้งหมด’ มักจะปรากฏหน้าค านามประเภทค านามบอกบุคคล เช่น 

Toàn thể khách mời    ‘แขกรับเชิญทุกคน’ 
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Toàn thể nhân viên đường sắt   ‘พนักงานคมนาคมทุกคน’ 
Toàn thể giáo viên của trường   ‘อาจารย์ของโรงเรียนทุกคน’ 
 
ตารางท่ี 6.3 แสดงส่วนประกอบของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ต าแหน่งที่ 4 
 

 

Phần phụ trước 
 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 
 

ส่วนประกอบรองหน้าค านาม 
 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลัง
ค านาม 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
 

Ca 
 

S 
 

C 
 

L 
 

DT 
 

Định tố 
 

Từ chỉ định 
Tất cả   các   sinh viên   
Tất cả   nhưng   sinh viên   
Tất cả   mọi   sinh viên   
Cả     lớp   
Cả     gia đình   
Cả     tối   
Cả     công ty   
Toàn bộ     nhà  ở đây  
Toàn bộ    cây cối  ở khu này  
Toàn thể     khách mời  
Toàn thể    nhân viên đường sắt   
Toàn thể    giáo viên  của trường  

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
 
2) ต าแหน่งที่ 3  

ต าแหน่งที่ 3 เป็นต าแหน่งของ số từ ‘ค าระบุจ านวน’ ซึ่งในตารางใช้ค าย่อว่า “S” ซ่ึง số từ 
‘ค าระบุจ านวน’ หมายถึง ค าท่ีใช้บอกจ านวนของค านามหลัก แบ่งออกเป็นค าระบุจ านวนที่นับได้ (Số 
đếm) เช่น một ‘หนึ่ง’, hai ‘สอง’, ba ‘สาม’ เป็นต้น และค าระบุจ านวนที่บอกล าดับที่ (Số thứ tự) 
แต่ค าบอกล าดับที่ เช่น nhất ‘ที่หนึ่ง’, nhì ‘ที่สอง’, thứ ba ‘ที่สาม’ เป็นต้น ไม่สามารถปรากฏใน
ต าแหน่งที่ 3 นี้ได ้
 ค าระบุจ านวนที่นับได้ (Số đếm) ที่สามารถปรากฏในต าแหน่งที่ 3 นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 
4 ประเภท ดังนี้ 
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2.1) Số từ xác định ‘ค าระบุจ านวนที่แน่นอน’ 
      Số từ xác định ‘ค าระบุจ านวนที่แน่นอน’ ที่สามารถปรากฏในต าแหน่งที่ 3 ได้ คือ  

ค าระบุจ านวนที่เป็นจ านวนนับ (Số từ xác định số đếm) เช่น một ‘หนึ่ง’, hai ‘สอง’,  ba ‘สาม’, 
bốn ‘สี่’, năm ‘ห้า’,  sáu ‘หก’, bảy ‘เจ็ด’, tám ‘แปด’ เป็นต้น เช่น  
  Sáu thế kỉ   ‘หกทศวรรษ’  
  Ba tỉnh    ‘สามจังหวัด’ 
  Hai ki lô đường  ‘น้ าตาลสองกิโล’  
 

2.2) Số từ không xác định ‘ค าระบุจ านวนที่ไม่แน่นอน’ 
      Số từ không xác định ‘ค าระบุจ านวนที่ไม่แน่นอน’ หมายถึงค าระบุจ านวนที่สามารถ

นับเป็นจ านวนได้ เช่น vài ‘บางจ านวน’, dăm ‘บางจ านวน’,  ba bốn ‘สามสี่’, một vài ‘จ านวน
หนึ่ง’ เป็นต้น เช่น  

mấy năm  ‘ไม่กี่ปี’  
dăm người  ‘ไม่กี่คน’  
một số người  ‘ไม่กี่ คน’  

 
2.3) Số từ mang ý phân phối ‘ค าระบุจ านวนที่เป็นลักษณะแจกแจง’ 

       Số từ mang ý phân phối ‘ค าระบุจ านวนที่เป็นลักษณะแจกแจง’ หมายถึงค าระบุ
จ านวนที่ทั้งบอกจ านวนและให้ความหมายในเชิงแจกแจงด้วย เช่น mỗi ‘แต่ละ’, từng ‘ที่ละ’, mọi 
‘ทุกๆ’, hàng ‘ทุกๆ’  เป็นต้น เช่น  

mỗi ngày  ‘แต่ละวัน’  
hàng ngày  ‘ทุกๆวัน’  
mọi người  ‘ทุกคน’  

 
2.4) Số lượng ‘ค าระบุจ านวน “มาก/น้อย”’ 
      Số lượng ‘ค าระบุจ านวน “มาก/น้อย”’ หมายถึง ค าระบุจ านวนมากหรือน้อยที่บอก

จ านวนที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจ านวนมากเท่าใดหรือน้อยเท่าใด ได้แก่ những ‘บรรดา’, các 
‘บรรดา’, ít ‘น้อย’, nhiều ‘มาก’, đông ‘เยอะ’ เป็นต้น เช่น  

các bạn  ‘บรรดาเพ่ือน (ทุกคน)’  
những học sinh ‘บรรดานักเรียน (ไม่ทั้งหมด)’  
ít người  ‘คนมนี้อย’  
đông khách  ‘ลูกค้าเยอะ’  
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ตารางท่ี 6.4 แสดงส่วนประกอบของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ต าแหน่งที่ 3 
 

 

Phần phụ trước 
 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 
 

ส่วนประกอบรองหน้าค านาม 
 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลัง
ค านาม 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
 

Ca 
 

S 
 

C 
 

L 
 

DT 
 

Định tố 
 

Từ chỉ định 
 Sáu   thế kỉ   
 Ba   tỉnh   
 Hai   ki lô đường   
 mấy    năm   
 dăm    người   
 một số   người   
 mỗi   ngày   
 hàng   ngày   
 mọi   sinh viên    
 các    bạn   
 những    học sinh   
 ít    người   
 đông    khách   

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
 
3) ต าแหน่งที่ 2  

ต าแหน่งที่ 2 เป็นต าแหน่งของ từ ‘cái’ chỉ xuất (ค า ‘cái’ ชี้เฉพาะ’) ซึ่งใช้ค าย่อว่า “C” 
หมายถึงค าที่มีหน้าที่ระบุชี้ความชัดเจน ซึ่งผู้พูดประโยค cụm danh từ ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ระบุชัดหรือชี้เฉพาะ และแสดงทัศนคติ อารมณ์ของผู้พูดด้วย ซึ่งค า từ “cái” chỉ xuất (ค า “cái”  
‘ชี้เฉพาะ’) มักจะปรากฏร่วมกันกับต าแหน่งที่ -2 ซึ่งเป็นต าแหน่งของ từ chỉ định (ค าบอกความใกล้
ความไกล)     
เช่น 
Cái con mèo ấy   ‘ไอ้แมวตัวนั้น’ 
Cái con chó kia   ‘ไอ้หมาตัวนั้น’ 
Cái đồng hồ của tôi ấy  ‘ไอ้นาฬิกาของฉันเรือนนั้น’ 
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ตารางท่ี 6.5 แสดงส่วนประกอบของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ต าแหน่งที่ 2 
 

 

Phần phụ trước 
 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 
 

ส่วนประกอบรองหน้าค านาม 
 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลังค านาม 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
 

Ca 
 

S 
 

C 
 

L 
 

DT 
 

Định tố 
 

Từ chỉ định 
  Cái con mèo  ấy 
  Cái con chó  kia 
  Cái  đồng hồ của tôi ấy 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
 
4) ต าแหน่งที่ 1  

ต าแหน่งที่ 1 เป็นต าแหน่งของ loại từ (ค าลักษณะนาม) ซึ่งใช้ค าย่อว่า “L” หมายถึง ค าที่
สามารถปรากฏร่วมกับค าระบุจ านวน (số từ) เพ่ือแสดงการนับจ านวน ซึ่ง loại từ (ค าลักษณะนาม) 
นี้มาจากการน าค านามประเภทนับได้ (danh từ đếm được) หมายถึง ค านามที่สามารถระบุจ านวน
ได้ ซึ่งสามารถวาง Số từ ‘ค าระบุจ านวน’ ไว้ข้างหน้าได้ ได้แก่ 
 
 4.1) Danh từ chỉ loại ‘ค านามบอกลักษณะ’ ในบางต าราจัดกลุ่มค านามชนิดนี้เป็น        ค า
ประเภท loại từ ‘ค าลักษณะนาม’ เช่น 
  Hai cái bút   ‘ปากกา 2 อัน’ 
  Ba con heo    ‘หมู 3 ตัว’ 
 
 4.2) Danh từ chỉ đơn vị đại lương ‘ค านามบอกหน่วยการตวง การวัด การชั่ง’ เช่น 
  Hai lít xăng    ‘น้ ามัน 2 ลิตร’ 
  Ba cân cam    ‘ส้ม 3 กิโลกรัม’ 
 
 4.3) Danh từ tập thể ‘ค านามบอกการรวมกลุ่ม การรวมเป็นหมวดหมู่ เป็นฝูง เป็นกอง 
เป็นหน่วย’ เช่น 
  Một nhóm sinh viên    ‘นักเรียน 1 กลุ่ม’ 
  Hai đàn chim     ‘นก 2 ฝูง’ 
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ตารางท่ี 6.6 แสดงส่วนประกอบของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ต าแหน่งที่ 1 
 

 

Phần phụ trước 
 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 
 

ส่วนประกอบรองหน้าค านาม 
 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลังค านาม 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
 

Ca 
 

S 
 

C 
 

L 
 

DT 
 

Định tố 
 

Từ chỉ định 
 Hai   cái  bút   
 Ba   con  heo   
 Hai    lít  xăng   
 Ba   cân  cam   
 Một  nhóm  sinh viên   
 Hai   đàn chim   

   
ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
 
หมายเหตุ 
 ยังมีค านามอีกประเภทที่สามารถปรากฏหลังตัวเลขได้ นั่นคือ Danh từ đém được không 
tuyệt đối ‘ค านามนับได้อย่างไม่แท้จริง’ หมายถึงค านามที่ไม่สามารถนับจ านวนได้ ซึ่งค านามชนิดนี้
จะสามารถปรากฏหลังตัวเลขได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น เช่น การสั่งอาหาร การนับสินค้า เป็นต้น 
ตัวอย่างเช่น 
  Lồng có 3 gà, 4 vịt.    ‘ในกรงมี 3 ไก่, 4 เป็ด’   
 Chúng tôi dùng 2 Cô-ca.   ‘พวกเราดื่ม 2 โคคา’   
 Cho tôi 2 mì.     ‘ฉันซื้อ 2 บะหมี่’   
 Cho tôi 2 phở.    ‘ฉันซื้อ 2 เฝ๋อ’   
 Chúng tôi dùng 1 Pepsi.   ‘พวกเราดื่ม 1 เป็ปซี่’   
 Tôi xin 2 bia.     ‘ฉันขอเบียร์ 2’   
 

6.1.1.2 Trung tâm 
            Trung tâm (ค าหลัก) เป็นส่วนส าคัญของ cụm danh từ ที่ไม่สามารถขาด
ได้ ซึ่งค าที่สามารถปรากฏในต าแหน่งนี้ได้ คือ ค านาม (danh từ) หรือค าสรรพนาม (đại từ) โดยใน
โครงสร้างจะใช้ค าย่อว่า “DT” ซึ่งอยู่ในต าแหน่งหมายเลข 0  
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1) Trung tâm ของ cụm danh từ เป็น ค านาม (danh từ) 
 ค านาม (danh từ) ในต าแหน่งหมายเลข 0 หมายถึง ค านามประเภท “ค านามท่ัวไป” (danh 
từ chung) ซึ่งหมายถึง ค าท่ีใช้เรียกวัตุถ ุสิ่งของ ทั่วไป อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
ซึ่งค านามทั่วไป (danh từ chung) สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับ
กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น Mai Ngọc Chừ และคณะ (2005 : 269)  ได้แบ่ง Danh từ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ Danh từ riêng ‘ค านามเฉพาะ’ และ Danh từ chung ‘ค านาม
ทั่วไป’ หรือ Đinh Văn Đức (2001 : 65) แบ่งกลุ่ม Danh từ โดยอาศัยการมีรูปร่างปรากฏและไม่มี
รูปร่างปรากฏ ท าให้ Danh từ ในความหมายของ Đinh Văn Đức ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Danh 
từ cụ thể ‘ค านามท่ีเป็นรูปธรรม’ และ Danh từ trừu tượng ‘ค านามท่ีเป็นนามธรรม’ เป็นต้น 

 ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนได้แบ่งชนิดของค านาม (danh từ) ในต าแหน่งหมายเลข 0 ดังนี้ 
 

1.1) ค านามทั่วไปที่เกิดจากการรวมตัวของค า  
       ค านามทั่วไปที่เกิดจากการรวมตัวของค า หมายถึง การรวมตัวของค าเพ่ือให้เกิดค าที่มี
ความหมายเฉพาะ ได้แก่ 
 

1.1.1) Danh từ tổng hợp 
                    Danh từ tổng hợp หมายถึง การรวมตัวกันของค า (อย่างน้อยที่สุด 2 ค า
ขึ้นไป) เพ่ือให้เป็นค านามและมีความหมายเฉพาะ ซึ่งค านามชนิดนี้จัดอยู่ในค าประเภท từ ghép   
‘ค าประสม’ เช่น 
 Quần áo này  ‘เสื้อผ้านี้’   (quần ‘กางเกง’ + áo ‘เสื้อ’) 
 Binh lính kia   ‘กองก าลังทหารนั้น’ (binh ‘กองทัพ’ + lính ‘ทหาร’) 
 Máy móc ấy  ‘เครื่องจักรกลนั้น’ (máy ‘เครื่องยนต์’ + móc ‘ตะขอ’) 
 Bàn ghế ấy  ‘โต๊ะเก้าอ้ีนั้น’  (bàn ‘โต๊ะ’ + ghế ‘เก้าอ้ี’) 
     

1.1.2) Danh từ không tổng hợp   
                   Danh từ không tổng hợp หมายถึง ค าท่ีไม่ได้เกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือให้

เป็นค านามที่มีความหมายเฉพาะ เหมือนในข้อ 1.1.1) จะถูกจัดอยู่ในข้อ 1.1.2) นี้ ทั้งหมด ซึ่งค านาม
ชนิดนี้จัดอยู่ในค านามประเภท từ đơn ‘ค าเดี่ยว’ เช่น 
 Quần này  ‘กางเกงตัวนี้’    
 Bếp kia    ‘ห้องครัวห้องนั้น’   
 Xe ấy   ‘รถคันนั้น’ 
  

1.2) ค านามทั่วไปที่เป็นรูปธรรม-นามธรรม 
       การแบ่งประเภทย่อยโดยอาศัยรูปร่างของสิ่งนั้นๆ หมายถึงการอ้างอิงลักษณะ รูปร่าง 
ของวัตถุสิ่งของนั้นเป็นเกณฑ์ ได้แก่ 
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1.2.1) Danh từ vật thể  
                             Danh từ vật thể หมายถึง ค านามที่ระบุ คน สัตว์ พืช สิ่งของ เช่น 
   Người này   ‘คนคนนี้’ 
   Táo kia     ‘แอ็ปเปิ้ลลูกนั้น’ 
   Bàn ấy   ‘โต๊ะตัวนั้น’ 
 

1.2.2) Danh từ chất thể  
                             Danh từ chất thể หมายถึง ค านามที่ระบุสะสาร เช่น 
   Đá này    ‘หินก้อนนี้’ 
   Đường kia   ‘น้ าตาลนั้น’ 
   Khói ấy     ‘ควันนั้น’ 
   
   1.2.3) Danh từ tượng thể  
                             Danh từ tượng thể หมายถึง ค านามที่ระบุความคิด และค านามที่เป็น
นามธรรม ไม่มีรูปร่าง จับต้องไม่ได้ เช่น 
   Tư tưởng ấy   ‘แนวคิดนั้น’ 
   Đạo đức ấy  ‘คุณธรรมนั้น’ 

  Thói quen ấy  ‘นิสัยนั้น’ 
 
ตารางท่ี 6.7 แสดง Trung tâm ของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ต าแหน่งที่ 0 ที่เป็นค านาม 

 
 

Phần phụ trước 
 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 
 

ส่วนประกอบรองหน้าค านาม 
 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลังค านาม 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
 

Ca 
 

S 
 

C 
 

L 
 

DT 
 

Định tố 
 

Từ chỉ định 
    Quần áo  này 
    Người   này 
    Đá   này 
    Đường   kia 
    Khói   ấy 
    Tư tưởng  ấy 
    Thói quen  ấy 

   
ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
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2) Trung tâm ของ cụm danh từ เป็น ค าสรรพนาม (đại từ) 
 Đại từ ‘ค าสรรพนาม’ หมายถึงค าที่ใช้แทนค าที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของหรือวัตถุ ทั้งจับต้อง

ได้และจับต้องไม่ได้ Lê Biên (Lê Biên, 1999 : 119 – 122) ได้กล่าวว่า Đại từ ‘ค าสรรพนาม’ ไม่ใช่
ค าท่ีมีความหมายชี้เฉพาะ ไม่ใช่ค าท่ีใช้เรียกชื่อวัตถุ สิ่งของ หรือความคิดใดๆ แต่ Đại từ              ‘ค า
สรรพนาม’เป็นค าที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการระบุหรือการชี้เฉพาะและการแทนที่  ยกตัวอย่าง
เช่น (1) ค าว่า tôi ‘ฉัน’ เป็นค าสรรพนามที่ใช้แทนที่บุคคล (2) ค าว่า này ‘นี่/นี้’ เป็นค าสรรพนามที่
ใช้ระบุสถานที่หรือระบุสถานที่ที่บอกความใกล้-ไกล โดยอาศัยมุมมองของผู้พูดเป็นหลัก ค าชนิด Đại 
từ ‘ค าสรรพนาม’ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

2.1) Đại từ xưng hô ‘ค าสรรพนามเรียกขาน’ 
       Đại từ xưng hô ‘ค าสรรพนามเรียกขาน’ หมายถึงค าที่ใช้แทนการเรียกบุคคล แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ และ Đại từ xưng 
hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานชั่วคราว’  
 
  2.1.1) Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ 
                    Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ หมายถึงค าสรรพนาม
เรียกขานที่มีหน้าที่เป็นค าเรียกขานบุคคลโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะปรากฏในต าแหน่งใดๆ ในวลี หรือ
ประโยค ซึ่ง Đại từ xưng hô gốc ‘ค าสรรพนามเรียกขานดั้งเดิม’ แบ่งการเรียกตามพจน์ และบุรุษ  
เช่น 
 Anh ấy    ‘เขาคนนั้น’ 
 Chị ấy    ‘เธอคนนั้น’ 
 Ông ấy    ‘คุณตาคนนั้น’ 
 Bà ấy    ‘คุณยายคนนั้น’ 

   
  2.1.2) Đại từ xưng hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานชั่วคราว’ 
                 Đại từ xưng hô lâm thời ‘ค าสรรพนามเรียกขานชั่วคราว’ หมายถึง     
ค าสรรพนามที่ไม่ใช่ค าสรรพนามตั้งแต่ต้น แต่เป็นค าประเภทอ่ืนที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานใน   
การสนทนาคราวนั้นๆ ประเภทค าอ่ืนที่นิยมถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขาน ได้แก่ 
 
   2.1.2.1) ค าเครือญาต ิ 
                      ค าเครือญาติ ที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานชั่วคราว ได้แก่ bố 
‘พ่อ’, mẹ ‘แม่’, chị ‘พ่ีสาว’, anh ‘พ่ีชาย’, em ‘น้อง’, con ‘ลูก’, bác ‘ลุง/ป้า’, cô ‘อาสาว’, 
cậu ‘น้าชาย’, ông ‘ตา/ปู่’, bà ‘ยาย/ย่า’ เป็นต้น  
เช่น 
 Các con   ‘บรรดาลูกๆ/ลูกทุกคน’ 
 Các cháu   ‘บรรดาหลาน’ 
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   2.1.2.2) ค านามท่ัวไป  
                        ค านามทั่วไปที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานชั่วคราว เช่น bạn 
‘เพ่ือน’, đồng chí ‘สหาย’ เป็นต้น  
เช่น 
 Các bạn của tôi  ‘บรรดาเพ่ือนๆ ของฉัน’ 
 Các thầy cô của tôi  ‘บรรดาครูอาจารย์ของฉัน’ 
 Các đồng chí   ‘บรรดาสหาย’ 
 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า การน าค านามทั่วไปมาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค านามที่มี           
ความหมายถึงบุคคล และมักจะเป็นการน าค านามท่ัวไปนั้นๆ มาใช้เป็นค าเรียกบุรุษที่ 3 (ผู้ฟัง) 
  
   2.1.2.3) ค านามเฉพาะ  
                       ค านามเฉพาะ ที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานชั่วคราว เช่น Hồng, 
Mệnh, Hà, Hà Nội เป็นต้น เช่น 
 Hùng     ‘ฮุ่ง’ 
 Hà    ‘ฮ่า’ 

 
 ค านามเฉพาะ (Danh từ riêng) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานจะมีความแตกต่างกัน คือ 

หากใช้เรียกบุรุษที่ 2 มักจะมีค าเครือญาติปรากฏน าหน้าเสมอ (ดังตัวอย่างบทสนทนาที่ (1) หากใช้
เรียกบุรุษที่ 3 จะสามารถปรากฏพร้อมกับค าว่า ấy เช่น Anh Hùng ấy และไม่ค่อยพบการปรากฏ
เป็นค าเรียกตนเองของผู้พูด (บุรุษท่ี 1) 

 
   2.1.2.4) ค าคุณศัพท์  
                       ค าคุณศัพท์ที่ถูกยืมมาใช้ เป็นค าเรียกขานชั่วคราว เช่น bé       
‘หนูน้อย’, lão ‘คนแก่’ เป็นต้น เช่น 
 Bé kia    ‘เด็กคนนั้น’ 
 Lão kia    ‘ผู้เฒ่าคนนั้น’ 
 
 ค าคุณศัพท์ (Tính từ) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่บ่งบอกลักษณะของบุคคล 
ท าให้ผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) มีวาดภาพหรือจิตนาการถึงลักษณะของผู้ถูกเรียก (บุรุษที่ 3) ได้  
 
   2.1.2.5) ค าบอกยศ ต าแหน่ง  
                      ค าบอกยศ ต าแหน่ง ที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานชั่วคราว ได้แก่ 
ค าบอกระดับการศึกษา (Từ chỉ học hàm), ค าบอกต าแหน่งทางวิชาการ (Học vị), ค าบอกยศ 
(Tước hiệu) เช่น giáo sư ‘ศาสตราจารย์’, tiến sĩ ‘ดุษฎีบัณฑิต’, đại tượng ‘นายพล’ เป็นต้น  
เช่น 
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 Giáo sư ấy   ‘ศาสตราจารย์คนนั้น’ 
 Đại tướng ấy   ‘นายพลคนนั้น’ 

 
ค าบอกระดับการศึกษา (Từ chỉ học hàm), ค าบอกต าแหน่งทางวิชาการ (Học vị), ค าบอก

ยศ (Tước hiệu) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่ใช้แทนผู้ฟัง (บุรุษท่ี 2) และผู้ถูกกล่าวถึง 
(บุรุษท่ี 3) 
 
   2.1.2.6) ค าบอกอาชีพ  
                       ค าบอกอาชีพ ที่ถูกยืมมาใช้เป็นค าเรียกขานชั่วคราว ได้แก่ bác sĩ 
‘หมอ’, thầy ‘ครู - อาจารย์’ เป็นต้น  
เช่น 
 Thầy ấy   ‘อาจารย์คนนั้น’ 
 Bái sĩ ấy   ‘หมอคนนั้น’ 

 
 ค าบอกอาชีพ (Từ chỉ nghề nghiệp) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานมักจะเป็นค าที่ใช้แทน

ผู้ฟัง (ค าชี้บุรุษที่ 2) และผู้ที่ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 6.8 แสดง Trung tâm ของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ต าแหน่งที่ 0 ที่เป็นค าสรรพนาม 

 
 

Phần phụ trước 
 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 
 

ส่วนประกอบรองหน้าค านาม 
 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลังค านาม 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

-1 
 

-2 
 

Ca 
 

S 
 

C 
 

L 
 

DT 
 

Định tố 
 

Từ chỉ định 
   Các  con   
   Các  cháu   
   Các  Bạn của tôi  
   Các đồng chí   
    Hùng   
    Bé   kia 
    Lão   kia  
    Giáo sư   ấy 
    Thầy  ấy 

   
ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  
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2.2) Đại từ chỉ định ‘ค าสรรพนามชี้เฉพาะ/ระบ’ุ 
       Đại từ chỉ định ‘ค าสรรพนามชี้เฉพาะ/ระบุ’ ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขานเพ่ือระบุ
สถานที่ ระบุช่วงเวลา ระยะห่าง ซึ่งมักจะยึดผู้พูด (บุรุษที่ 1) เป็นจุดศูนย์กลางในการบอกความใกล้ 
ความไกลของทั้งเวลาและสถานที่ เช่น ấy ‘นั้น’, đây ‘นี่’, đấy ‘นั้น’, đó ‘นั้น’, kia ‘นั้น’, này ‘นี้’  
เป็นต้น  
เช่น 
Đó rất đắt.      ‘นั่น แพงมาก’ 
Ấy có ai thích đâu.    ‘นั่น ไม่มีใครชอบหรอก’ 
Này rất thú vị.     ‘นี่ น่าสนใจนะ’ 
Đây đã bảo ấy, ấy lại không nghe.  นี่ได้บอกเขาละ เขากลับไม่ฟัง’  

 
 ค าชี้เฉพาะ/ระบุต าแหน่งหรือสถานที่ (Từ chỉ nơi chốn) ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าเรียกขาน

มักจะเป็นค าท่ีใช้แทนสิ่งที่ถูกกล่าวถึง (บุรุษท่ี 1 และ 3) 
 

2.3) Đại từ để hỏi ‘ค าสรรพนามเพ่ือการถาม’ 
       Đại từ để hỏi ‘ค าสรรพนามเพ่ือถาม’ เป็นค าที่ใช้ในประโยคค าถามเป็นส่วนใหญ่ แต่
บางครั้งก็ถูกน าไปใช้ในหน้าที่อ่ืนๆ ในประโยคได้ เช่น gì ‘อะไร’, nào ‘ไหน’, sao ‘ท าไม’, thế nào 
‘อย่างไร’, ra sao ‘เป็นยังไง’, bao giờ ‘เมื่อไหร่’, bao nhiêu ‘เท่าไหร่’  เป็นต้น เช่น 
 Anh hỏi ai?    ‘คุณถามใคร’ 
 Cái gì xảy ra thế?    ‘เกิด อะไร ขึ้น’ 

Dạo này anh sống ra sao?  ‘ช่วงนี้คุณมีชีวิตอยู่อย่างไร’ 
Sức khoẻ của mẹ thế nào?  ‘สุขภาพแม่เป็นอย่างไร’ 

 
2.4) Đại từ chỉ khối lượng ‘ค าสรรพนามบอกปริมาณ’ 

       Đại từ chỉ khối lượng ‘ค าสรรพนามบอกปริมาณ’ เป็นค าที่ใช้บอกปริมาณที่ระบุ
จ านวนที่แน่นอนไม่ได้ เช่น cả ‘ทั้งหมด’, tất cả ‘ทั้งหมด’, tất thảy ‘ทั้งหมด’, toàn ‘ทั้งหมด’, 
toàn bộ ‘ทั้งหมด’  เป็นต้น  
เช่น 
Bàn tay ta làm nên tất cả.   ‘มือเราสร้างข้ึนทุกอย่าง’ 
Nó ăn cả.     ‘มันกินทั้งหมด’ 
Tất cả đều đi xem phim.   ‘ทั้งหมดไปดูหนังด้วยกัน’ 
Nó học giỏi hơn cả.    ‘มันเรียนเก่งกว่าทุกคน’ 
 
หมายเหตุ 

ค า Từ chỉ khối lượng ‘ค าสรรพนามบอกปริมาณ’ ที่ถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนามเพ่ือ   การ
เรียกขาน แตกต่าง จากค าบอกปริมาณที่เป็นค าคุณศัพท์ (Tính từ) คือ  
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1) ค าบอกปริมาณที่ถูกน ามาใช้เป็นค าสรรพนามเพ่ือบอกปริมาณ จะท าหน้าที่เสมือนค านาม 
ท าหน้าที่แทนค านามได้ทุกกรณี เช่น เป็นภาคประธาน (Chủ ngữ) เช่น ค าว่า Tất cả ‘ทั้งหมด’ ใน
ตัวอย่างที่ (3) และเป็นส่วนเติมเต็มกริยา (Bổ ngữ) เช่น ค าว่า tất cả ‘ทั้งหมด’ ในตัวอย่างที่ (1)  

2) ค าบอกปริมาณที่ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์ (Tính từ) จะปรากฏร่วมกับค านามเสมอ เช่น 
 
Tất cả cuốn sách này tôi đã đọc rồi.  ‘หนังสือทั้งหมดนี้ ฉันได้อ่านแล้ว’ 

 
 ค าว่า Tất cả ‘ทั้งหมด’ เป็นค าบอกปริมาณในประโยคตัวอย่างนี้ท าหน้าที่ขยาย cuốn 
sách ‘หนังสือ’ ดังนั้น ค าว่า Tất cả ‘ทั้งหมด’ ในประโยคตัวอย่างนี้เป็นค าคุณศัพท์ (Tính từ)     

   
2.5) Đại từ “thế, vậy” ‘ค าสรรพนาม “เช่นกัน, เหมือนกัน” 
      Đại từ “thế, vậy” ‘ค าสรรพนาม “เช่นกัน, เหมือนกัน” เป็นค าที่ใช้แทนได้ทั้งค ากริยา 

(Động từ) และค าคุณศัพท์ (Tính từ) หรือแทนทั้งกลุ่มค า (ngữ) และเป็นประโยค (câu) ก็ได้  
เช่น 
(1) Cái áo này đẹp, cái kia cũng thế. ‘เสื้อตัวนี้สวย ตัวนั้นก็เหมือนกัน’ 
(2) Tôi viết thư, nó cũng vậy.  ‘ฉันเขียนจดหมาย มันกเ็ช่นกัน’ 
 

 ค าว่า thế ในประโยคตัวอย่างที่ (1) เป็นค าสรรพนามที่แทนค า đẹp ที่เป็นภาคแสดง (vị 
ngữ) ที่มีค าว่า đẹp เป็นกริยาหลัก และค าว่า vậy ในประโยคตัวอย่างที่ (2) เป็นค าสรรพนามที่แทน
กลุ่มค า viết thư ที่เป็นภาคแสดง (vị ngữ) ที่มีค า viết เป็นกริยาหลัก และค าว่า thư เป็นค าเสริม
กริยา 
หมายเหตุ 
 ค าว่า thế และ vậy นี้อ่านและเขียนเหมือนกับค าว่า thế และ vậy ที่เป็นค า Tình thái từ 
‘ค าบอกเน้นอารมณ์’ เช่น 
(3)  Sao dạo này anh gầy thế?  ‘ท าไมช่วงนี้ พ่ีผอมจัง’   
(4) Chúng ta đã làm hết cách rồi vậy. ‘พวกเราท าทุกวิธีแล้วนะ’ 
 
 ทั้งค าว่า thế และ vậy ในประโยค (3) และ (4) เป็นค า Tình thái từ ‘ค าบอกเน้นอารมณ์’ 
เพราะท้ังสองค าในประโยค (3) และ (4) ต่างก็เน้นการแสดงทัศนคติด้านอารมณ์ของผู้พูด 
 

6.1.1.3 Phần phụ sau 

                      Phần phụ sau (ส่วนประกอบรองหลังค านาม) หมายถึง ค าที่สามารถ
ปรากฏหลังค านาม และท าหน้าที่ขยายค านามที่ค าๆ นั้นตามหลังอยู่ Phần phụ sau (ส่วนประกอบ
รองหลังค านาม) ประกอบไปด้วย ต าแหน่งที่ -1 และ -2 ซึ่งต าแหน่งที่ -1 และ -2 นี้ ไม่จ าเป็นจะต้อง
ปรากฏพร้อมกันเสมอ ซ่ึงต าแหน่งท่ี -1 และ -2 เป็นต าแหน่งของค าต่อไปนี้  
1) ต าแหน่งที่ -1 เป็นต าแหน่งของค าท่ีจัดอยู่ในกลุ่มค า đinh tố  
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 ค าว่า đinh tố หมายถึง ค าหรือกลุ่มค าที่บ่งบอกลักษณะพิเศษของ วัตถุ คน สัตว์ สิ่งของ 
เช่น ค าบอกสี บอกขนาด เป็นต้น ซึ่งหากต าแหน่งที่ -1 อาจจะเป็น ค า กลุ่มค า หรือประโยค ซึ่งเป็น
ส่วนที่ค่อนข้างซับซ้อน โปรดศึกษาตารางที่ 6.9         
 
ตารางท่ี 6.9 แสดงงตัวอย่าง cụm danh từ ที่มีองค์ประกอบเฉพาะ Trung tân และ  

      Phần phụ sau  
 

Danh từ 
‘ค านาม’ 

Phần phụ sau 
‘ส่วนประกอบรองหลังค านาม’ 

 
 

ความหมาย 
 

0 -1 -2 
DT Định tố Từ chỉ định 

mèo to ấy แมวใหญ่ตัวนั้น                                  (1) 
chó đen kia หมาสีด าตัวนั้น                                  (2) 
bút bị hỏng này ปากกาที่เสียแล้วด้ามนี ้                        (3) 
sách ở trên bàn kia หนังสือบนโต๊ะตัวนั้น                           (4) 
áo tôi mua hôm qua  ấy เสื้อที่ฉันซื้อเมื่อวานตัวนั้น                     (5) 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Đinh Văn Đức, 2001 : 78  

 
Cụm danh từ ใน ตารางที่ 6.9 แสดงให้เห็นว่า phần phụ sau (ส่วนประกอบรองหลัง

ค านาม) ที่ปรากฏในต าแหน่งหมายเลข -1 หรือต าแหน่ง định tố นั้น มีค าหรือกลุ่มค าชนิดต่างๆ ดังนี้ 
 

1.1) ค าคุณศัพท ์เช่น 

Con mèo to ấy   ‘แมวใหญ่ตัวนั้น’  
ค าว่า to ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นค าคุณศัพท์บอกขนาด 
  
Con chó đen kia   ‘หมาสีด าตัวนั้น’ 
ค าว่า đen ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นค าคุณศัพท์บอกสี 

 
Đứa trẻ con béo kia  ‘เด็กคนอ้วนนั้น’ 
ค าว่า béo ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นค าคุณศัพท์บอกขนาด 

 
1.2) ค ากริยา เช่น 

Cái bút bị hỏng này  ‘ปากกาที่เสียแล้วด้ามนี’้ 
ค าว่า bị hỏng ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มค ากริยา 
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Cái anh đang cười ấy    ‘คุณคนที่ก าลังหัวเราะคนนั้น’ 
ค าว่า đang cười ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มค ากริยา 
 

1.3) กลุ่มค าบุพบท เช่น 
Cuốn sách ở trên bàn kia   ‘หนังสือบนโต๊ะตัวนั้น’ 
ค าว่า ở trên bàn ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มค าบุพบทวลี 
  
Con chó ở ngoài vườn kia   ‘หมาอยู่นอกบ้านตัวนั้น’ 
ค าว่า ở ngoài vườn ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นกลุ่มค าบุพบทวลี 
  

1.4) ค าบอกจ านวน เช่น 
Phòng mười lăm    ‘ห้องหมายเลขที่ 15’ 
ค าว่า mười lăm ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นตัวเลข 
 
Sinh viên năm một    ‘นักศึกษาชั้นปีที่ 1’ 
ค าว่า một ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นตัวเลข 
 

1.5) ค าช่วยบอกช่วงเวลา เช่น 
năm trước     ‘ปีก่อน’ 
ค าว่า trước ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นค าบอกช่วงเวลา 
 
năm ngoái     ‘ปีที่แล้ว’ 
ค าว่า ngoái ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นค าบอกช่วงเวลา 
 

1.6) ค าบุพบท เช่น 
nhà trong     ‘บ้านข้างใน’ 
ค าว่า trong ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นค าบอกต าแหน่ง 
 
nhà ngoại ô     ‘บ้านชานเมือง’ 
ค าว่า ngoài ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นค าบอกต าแหน่ง 

 
1.7) ประโยค เช่น 

Cái áo tôi mua hôm qua ấy   ‘เสื้อที่ฉันซื้อเมื่อวานตัวนั้น’ 
ค าว่า tôi mua hôm qua ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นประโยค 
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Cái áo mẹ mua ấy    ‘เสื้อแม่ซื้อตัวนั้น’ 
ค าว่า mẹ mua ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นประโยค 
 
Những sinh viên tôi đã giảng bài 12 ấy ‘บรรดานักศึกษาที่ฉันได้สอนบทที่ 12 นั้น’ 
ค าว่า tôi đã giảng bài 12 ท าหน้าที่เป็น định tố ซึ่งมีรูปแบบเป็นประโยค 
 
2) ต าแหน่งที่ -2 เป็นต าแหน่งของ từ chỉ định  
 ค าว่า từ chỉ định หมายถึง ค าระบุต าแหน่งความใกล้ หรือความไกล เช่น này, kia, đó, nọ 
เป็นต้น เช่น 
Con mèo to ấy    ‘แมวใหญ่ตัวนั้น’  
ค าว่า ấy ท าหน้าที่เป็น từ chỉ định ซึ่งเป็นค าบอกความไกล 
  
Con chó đen kia    ‘หมาสีด าตัวนั้น’ 
ค าว่า kia ท าหน้าที่เป็น từ chỉ định ซึ่งเป็นค าบอกความไกล 
 
Cái bút bị hỏng này    ‘ปากกาที่เสียแล้วด้ามนี้’ 
ค าว่า này ท าหน้าที่เป็น từ chỉ định ซึ่งเป็นค าบอกความใกล้ 
  
Cuốn cách ở trên bàn đó    ‘หนังสือบนโต๊ะตัวนั้น’ 
ค าว่า đó ท าหน้าที่เป็น từ chỉ định ซึ่งเป็นค าบอกความไกล 
 
Cái áo tôi mua hôm qua ấy   ‘เสื้อที่ฉันซื้อเมื่อวานตัวนั้น’ 
ค าว่า ấy ท าหน้าที่เป็น từ chỉ định ซึ่งเป็นค าบอกความไกล 
 
Căn nhà nọ     ‘บ้านหลังนั้น’ 
ค าว่า nọ ท าหน้าที่เป็น từ chỉ định ซึ่งเป็นค าบอกความไกล 
 
หมายเหตุ  

บางต าราก าหนดว่า ค าที่ปรากฏในต าแหน่งหมายเลข 1 และต าแหน่งหมายเลข 0 เป็นค า
ชนิดเดียวกัน กล่าวคือ ก าหนดให้ loại từ เป็นค าที่ต้องปรากฏพร้อมกับค านาม ดังนั้นจึงถือว่า loại 
từ เป็นองค์ประกอบของค านาม แต่แนวคิดนี้ไม่เป็นที่แพร่หลายนัก    
 

6.1.2 หน้าที่ของ Cụm danh từ (กลุ่มค านาม) 
         หน้าที่ของ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) ในโครงสร้างไวยากรณ์ระดับประโยค ท าให้  
cụm danh từ (กลุ่มค านาม) อาจจะมีบทบาททางไวยากรณ์ที่แตกต่างกัน หมายความว่า cụm danh 
từ (กลุ่มค านาม) อาจจะเป็นส่วนประกอบหลัก หรือส่วนประกอบรองของประโยค ซึ่งจริงๆ แล้วหาก
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พิจารณาทางวากยสัมพันธ์แล้ว cụm danh từ (กลุ่มค านาม) เป็นกลุ่มค าที่สามารถระบุได้เลยว่ามี
หน้าที่ทางไวยากรณ์ ดังนี้  
 
  6.1.2.1 ท าหน้าที่เป็นส่วนภาคประธาน (Chủ ngữ) หรือเป็นส่วนเติมเต็มกริยา 
(Bổ ngữ)  
                       Cụm danh từ (กลุ่มค านาม) สามารถปรากฏเป็นประธานของประโยค
หรือเป็นกรรมของประโยคได้   
เช่น 
Toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước. ‘ประชากรชาวเวียดนามทั้งหมดรักประเทศ’ 
  C  
 
Tôi rất thích quyển sách này.  ‘ฉันชอบหนังสือเล่มนี้มาก’ 
        B 

 
các sinh viên vào lớp.   ‘นักศึกษาทั้งหมดเข้าห้องเรียน’ 
 C 

 
Các học sinh thăm viện bảo tàng.  ‘นักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์’ 
         C       B 
 
C หมายถึง  chủ ngữ ‘ส่วนภาคประธาน’ 
B หมายถึง  bổ ngữ ‘ส่วนเสริมกริยา’ 
 

6.1.2.2 ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย (Định ngữ)  
                      Cụm danh từ (กลุ่มค านาม) สามารถปรากฏเป็นส่วนขยายของประโยค 
หรือเป็นส่วนเติมเต็มเพ่ือท าให้ประโยคสมบรูณ์ยิ่งขึ้น  
เช่น 
Ôi, buổi sáng mùa đông ở Điện Biên Phủ sao đẹp thế!. 
        Đ     Đ  
‘โอ้ ตอนเช้าของฤดูหนาวทีเ่ดียนเบียนฟู ท าไมสวยจัง’ 
 
Đêm nay, mẹ sẽ đi HCM. 
     Đ   
‘คืนนี้ แม่จะไปนครโฮจิมิน’ 
 
 



178 

 

Trên ngọn núi, mấy con chim chào mào đang nhảy nhót chuyền cành. 
      Đ   
‘บนยอดเขา        นกเคราแดงจ านวนหนึ่งก าลังกระโดดโลดเต้นข้ามกิ่งไม้ไปมา’ 
 
Đ หมายถึง  định ngữ ‘ส่วนเสริมประโยค’ 
 ในภาษาเวียดนาม หน้าที่ของค าในประโยคมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความสามารถใน      การ
ปรากฏร่วมกับค าอ่ืนๆ ในโครงสร้างของวากยสัมพันธ์ และในขณะเดียวกันค าภาษาเวียดนามเมื่อ
ปรากฏในประโยคก็จะสามารถบอกหน้าที่ของค าได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะแตกต่างจากภาษาอ่ืนๆ ใน
ตระกูลอินโด-ยูโรเปียน 
 
6.2 Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) 
 

 Cụm động từ หมายถึง การรวมตัวของค าให้เป็นกลุ่มค าที่มีค ากริยาเป็นส่วนประกอบหลัก 
และมีค าชนิดอื่นๆ เป็นส่วนประกอบรอง  

ค าว่า Cụm động từ ก็มีชื่อเรียกที่หลากหลายตามแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ภาษา
เวียดนามแต่ละท่าน เช่น nhóm động từ (Nguyễn Xuân Khoa: 2006), ngữ động từ หรือ tính 
ngữ (Cao Xuân Hạo: 2005) ซึ่งในต าราเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า cụm động từ เพ่ือให้ผู้เรียนไม่เกิด
ความสับสนกบัชื่อเรียกส่วนอื่นๆ ในประโยค    
 

6.2.1 โครงสร้างของ Cụm động từ 

         Cụm động từ มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.10 แสดงส่วนประกอบของ cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) 
 

 

Phần phụ trước 
 

 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 

 

ส่วนประกอบรองหน้าค ากริยา 
 

 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลังค ากริยา 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  
 
 จากตารางที่ 6.10 สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างทางไวยากรณ์ของ Cụm động từ (กลุ่ม
ค ากริยา) มีโครงสร้าง คือ “ส่วนประกอบรองหน้าค ากริยา  +  ค าหลัก (ค ากริยา)  +  ส่วนประกอบ
รองหลังค ากริยา” ดังที่จะอธิบายในหัวข้อต่อไป 
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6.2.1.1 Phần phụ trước  
   ในส่วนที่เป็น Phần phụ trược (ส่วนประกอบรองหน้าค ากริยา) ของ 
Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) มีชนิดของค าท่ีสามารถปรากฏในต าแหน่งนี้ได้ ดังชนิดต่อไปนี้ 
 
1) Phụ từ   
 ค าชนิด phụ từ (ค าช่วย) ก็เป็นชนิดของค าที่สามารถปรากฏในต าแหน่ง Phần phụ trược 
(ส่วนประกอบรองหน้าค ากริยา) ของ Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) ได้ แต่ต้องเป็น phụ từ (ค าช่วย) 
ที่เป็นค าช่วยประเภท phụ từ cho cụm đồng từ (ค าช่วยส าหรับกลุ่มค ากริยา) เท่านั้น ซึ่งได้แก่        
 

1.1) ค า phụ từ (ค าช่วย) ที่บอกความสามารถการกระท านั้นๆ ได้แก่ 
 

1.1.1) ค าว่า có thể (สามารถ)  
เช่น 
có thể đi      ‘สามารถไป’ 
có thể mua     ‘สามารถซ้ือ’ 
có thể đưa đi     ‘สามารถพาไป’ 
 

1.1.2) ค าว่า không thể (ไม่สามารถ)  
เช่น 
không thể đi      ‘ไม่สามารถไป’ 
không thể mua     ‘ไม่สามารถซ้ือ’ 
không thể đưa đi    ‘ไม่สามารถพาไป’ 
 
  1.1.3) ค าว่า được (ได้) ใช้เพ่ือเสริมว่าสามารถกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ได้ เพราะ
ได้รับการอนุญาตให้กระท า  
เช่น 
được đi      ‘ได้ไป (ได้รับการอนุญาต)’ 
được mua      ‘ได้ซื้อ (ได้รับการอนุญาต)’ 
được đưa đi     ‘ได้พาไป (ได้รับการอนุญาต)’ 
 
หมายเหตุ 
 หากจะมีการปฏิเสธร่วมกับการใช้ค าว่า được ‘ได้’ ใช้เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่า 
กระท ากริยานั้นๆ ไม่ได้ เพราะไม่ได้รับการอนุญาตให้กระท า นี้ ก็สามารถกระท าได้โดยการน าค าว่า 
không มาวางไว้หน้าค าว่า được ได้เลย (Paanchiangwong, Songgot, 2012 : 287-298)  
เช่น 
không được đi             ‘ไปไม่ได้ (ไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
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không được mua        ‘ซ้ือไม่ได้ (ไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
không được đưa đi            ‘พาไปไม่ได้ (ไม่ได้รับการอนุญาต)’ 
 
  1.1.4) ค าว่า bị (ถูก) ใช้เสริมกริยาเพ่ือบอกว่าผู้พูด (ประธานของประโยค) กระท า
เหตุการณ์นั้นๆ แบบไม่เต็มใจหรือไม่ต้องการให้เหตุการณ์เป็นแบบนั้น เช่น 
bị ốm.      ‘ป่วย (ไม่เต็มใจป่วย/ไม่อยากป่วย)’ 
bị mẹ mắng.     ‘ถูกแม่ด่า (ไม่เต็มใจถูกด่า)’ 
bị ngã.     ‘หกล้ม (ไม่อยากหกล้ม)’ 
 

1.2) กลุ่มบอกการกระท าท่ีต่อเนื่องของเหตุการณ์ หรือบอกสภาวะของเหตุการณ์ ได้แก่ 
 

  1.2.1) ค าว่า đều (ต่างก็) ใช้เพ่ือบอกสภาวะของเหตุการณ์ที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันของประธานในประโยค ซึ่งต้องเป็นประธานในรูปพหูพจน์เสมอ  
เช่น 
đều học giỏi     ‘ต่างก็เรียนเก่ง’ 
đều là học sinh     ‘ต่างก็เป็นนักเรียน’ 
đều hành phúc   ‘ต่างก็มีความสุข’ 
 
  1.2.2) ค าว่า vẫn (ยังคง) ใช้เพื่อบอกการกระท าที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่ยังด าเนิน
อยู่ เช่น 
vẫn học cả chiều   ‘ยังคงเรียนตลอดบ่าย’ 
vẫn học lớp 12   ‘ยังคงเรียนชั้น ม.6’ 
vẫn làm việc    ‘ยังคงท างาน’ 
 

1.2.3) ค าว่า cũng (ก็/เช่นกัน) ใช้เพื่อบอกสภาวะของเหตุการณ์  
เช่น 
cũng học cả chiều   ‘ก็เรียนตลอดบ่ายเช่นกัน’ 
cũng học lớp 12    ‘ก็เรียนชั้น ม.6เช่นกัน’ 
cũng làm việc    ‘ก็ท างานเช่นกัน’ 
 

1.2.4) ค าว่า cứ (ท าต่อไป) ใช้เพื่อบอกการกระท าที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์  
เช่น 
cứ học bài đi    ‘อ่านหนังสือเรียนต่อไปนะ’ 
cứ ăn cơm đi nhé    ‘กินข้าวต่อไปเลยนะ’ 
cứ ngủ đi    ‘นอนต่อไปเลยนะ’ 
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1.2.5) ค าว่า còn/vẫn còn (ยังคง) ใช้เพื่อบอกการกระท าที่ต่อเนื่องของเหตุการณ์ 

เช่น 
còn học bài    ‘ยังคงอ่านหนังสือเรียน’ 
còn học lớp ba    ‘ยังคงเรียน ป.3’ 
vẫn còn ngủ     ‘ยังนอนอยู’่ 
 

1.2.6) ค าว่า cùng (ด้วยกัน) ใช้เพื่อบอกการกระท าร่วมกันของเหตุการณ์  
เช่น 
cùng đi Băng Cốc    ‘ร่วมเดินทางไปกรุงเทพ’ 
cùng ăn cơm      ‘กินข้าวร่วมกัน’ 
cùng làm bài     ‘ร่วมกันท าการบ้าน’ 
 

1.3) กลุ่มบอกกาลเวลาที่กระท าเหตุการณ์ ได้แก่ 
 

1.3.1) ค าว่า đã (ได้กระท าเหตุการนั้นแล้ว) เช่น 
đã đi học rồi    ‘ไปเรียนหนังสือแล้ว’ 
đã ăn cơm rồi    ‘กินข้าวแล้ว’ 
đã ngủ rồi    ‘นอนแล้ว’ 
 

1.3.2) ค าว่า đang (ก าลังกระท าเหตุการณ์) เช่น 
đang học bài    ‘ก าลังอ่านหนังสือ’ 
đang ăn cơm     ‘ก าลังกินข้าว’ 
đang ngủ    ‘ก าลังนอน’ 
 

1.3.3) ค าว่า sẽ (จะกระท าเหตุการณ์นั้นในอนาคต) เช่น 
sẽ học bài    ‘จะอ่านหนังสือเรียน’ 
sẽ ăn cơm     ‘จะกินข้าว’ 
sẽ đi ngủ    ‘จะไปนอน’ 
 

1.3.4) ค าว่า (đã) từng (ได้กระท าเหตุการณ์นั้นแล้ว) เช่น 
đã từng ở Băng Cốc ba tháng  ‘เคยอยู่กรุงเทพ 3 เดือน’ 
đã từng ở Nga bốn năm   ‘เคยอยู่รัสเซีย 4 ปี’ 
đã từng mua sầu riêng   ‘เคยซื้อทุเรียนแล้ว’ 
 

1.3.5) ค าว่า vừa, mới, vừa mới (พ่ึงจะท าเหตุการณ์นั้นๆ) เช่น 
vừa đi học về     ‘พึ่งกลับจากโรงเรียน’ 
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mới ăn cơm xong    ‘พึ่งจะกินข้าวเสร็จ’ 
vừa mới dậy     ‘พึ่งจะตื่นนอน’ 
 

1.4) กลุ่มบอกปฏิเสธ ได้แก่ 
 

1.4.1) ค าว่า không (ไม)่ เช่น 
không đi học     ‘ไม่ไปเรียนหนังสือ’ 
không ăn cơm    ‘ไม่กินข้าว’ 
không có tiền     ‘ไม่มีเงิน’ 
 
  1.4.2) ค าว่า không bao giờ (ไม่มีวัน) เพ่ือบอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ จะไม่เกิดขึ้น
แน่นอน เช่น 
không bao giờ uống rượu  ‘ไม่มีวันดื่มเหล้า’ 
không bao giờ yêu em   ‘ไม่มีวันรักน้อง’ 
không bao giờ chịu đói  ‘ไม่มีวันทนหิว’ 
 

1.4.3) ค าว่า chả / chẳng (ไม่เห็นจะ) เช่น 
chả hiểu     ‘ไม่เห็นจะเข้าใจ’ 
chẳng muốn     ‘ไม่เห็นจะต้องการ’ 
chẳng biết     ‘ไม่เห็นจะรู้จัก’ 
 
  1.4.4) ค าว่า chưa (ยังไม่) ใช้เพ่ือบอกว่ายังไม่ได้กระท าเหตการณ์นั้นๆ แต่อาจจะมี
โอกาสได้กระท าเหตุการณ์นั้นในอนาคต เช่น 
chưa đi học     ‘ยังไม่ไปเรียน’ 
chưa ăn cơm     ‘ยังไม่ได้กินข้าว’ 
chưa dậy     ‘ยังไม่ต่ืน’ 
 

1.4.5) ค าว่า chưa bao giờ (ยังไม่เคยเลย) เช่น 
chưa bao giờ đi Băng Cốc  ‘ยังไม่เคยไปกรุงเทพ’ 
chưa bao giờ ăn bún   ‘ยังไม่เคยกินขนมจีน’ 
chưa bao giờ thi đỗ   ‘ยังไม่เคยสอบติด’ 
 
  1.4.6) โครงสร้าง chưa biết + ค ากริยา จะให้ความหมายว่า ยังไม่รู้วิธีกระท ากริยา
นั้นแต่ในอนาคตอาจจะรู้วิธีกระท ากริยานั้นๆ ก็ได้ ซึ่งในภาษาไทยจะตรงกับความหมายว่า “ยังกระท า
กริยานั้นๆ ไม่ได้/ไม่เป็น เช่น 
chưa biết bơi    ‘ยังว่ายน้ าไม่เป็น’ 
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chưa biết yêu     ‘ยังรักไม่เป็น’ 
chưa biết đi xe đạp    ‘ยังปั่นจักรยานไม่เป็น’ 
 

1.5) กลุ่มบอกการสั่ง ห้าม ขอร้อง ได้แก่ 
 

1.5.1) hãy (จง/ให้) เช่น 
hãy đi học đi     ‘จงไปเรียนเถอะ’ 
hãy làm bài đi     ‘จงท าแบบฝึกหัดเถอะ’ 
hãy im mồm đi    ‘จงเงียบเถอะ’ 
 

1.5.2) đừng (อย่า), chớ (อย่า) เช่น 
đừng về muộn    ‘อย่ากลับบ้านช้า’ 
đừng nói to      ‘อย่าพูดเสียงดัง’ 
chớ nghịch lửa    ‘ห้ามเล่นไฟ’ 
 

1.6) กลุ่มบอกความถ่ีของการกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ได้แก่ 
 

1.6.1) mãi mãi (ตลอดไป) เช่น 
Mãi mãi xanh tươi    ‘เขียวสดตลอดไป’ 
Mãi mãi yêu em    ‘รักน้องตลอดไป’ 
Mãi mãi tuổi thơ    ‘เป็นเด็กตลอดไป’ 
 

1.6.2) mải (ชื่นชอบท า) เช่น 
mải viết bài dài    ‘ชอบเขียนบทความยาวๆ’ 
mải ngủ trên lớp    ‘ชอบนอนในห้องเรียน’ 
 

1.6.3) dần dần (ค่อยเป็นไป) เช่น 
dần dần giờ từng trang một   ‘ค่อยๆ เปิดหนังสือทีละหน้า’ 
đi dần dần     ‘ค่อยๆ ไป’ 
 

1.6.4) luôn luôn (เสมอๆ) เช่น 
luôn luôn ốm     ‘ป่วยเสมอๆ’ 
luôn luôn về quê    ‘กลับบ้านเกิดเสมอๆ’ 
 

1.6.5) thường หรือ thường thường (บ่อยๆ) เช่น 
thường thường ốm    ‘ป่วยบ่อยๆ’ 
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thường ốm     ‘ป่วยบ่อยๆ’ 
thường thường về quê   ‘กลับบ้านเกิดบ่อยๆ’ 
thường về quê    ‘กลับบ้านเกิดบ่อยๆ’ 

 
1.6.6) hay (ชอบกระท าบ่อยๆ) เช่น 

hay đi chơi     ‘ชอบไปเล่น’ 
hay ăn phở     ‘ชอบกินก๋วยเตี๋ยว’ 
hay đến lớp muộn    ‘ชอบมาเรียนสาย’ 
 

1.6.7) nên (ควร) เช่น 
nên theo dõi con cái mình   ‘ควรติดตามลูกๆ ตนเอง’ 
nên học tiếng Việt    ‘ควรจะเรียนภาษาเวียดนาม’ 
nên đến lớp sớm    ‘ควรมาเรียนเช้า’ 
 

1.6.8) không nên (ไม่ควร) เช่น 
không nên mắng con    ‘ไม่ควรดุด่าลูก’ 
không nên học tiếng Pháp   ‘ไม่ควรจะเรียนภาษาฝรั่งเศส’ 
không nên đến lớp muộn   ‘ไม่ควรมาเรียนสาย’ 
 

1.6.9) biết (ได้/รู้วิธี/เป็น) เช่น 
biết nuôi con     ‘รู้วิธีเลี้ยงลูก’ 
biết nói tiếng Việt    ‘พูดภาษาเวียดนามได้’ 
biết đi xe đạp     ‘ปั่นจักรยานเป็น’ 
 

1.6.10) không biết (ไม่ได้/ไม่รู้วิธี/ไม่เป็น) เช่น 
không biết nuôi con    ‘ไม่รู้วิธีเลี้ยงลูก’ 
không biết nói tiếng Việt   ‘พูดภาษาเวียดนามไม่ได้’ 
không biết đi xe đạp    ‘ปั่นจักรยานไม่เป็น’ 
 

1.7) กลุ่มบอกความยากง่ายของการกระท ากริยานั้นๆ ได้แก่ 
 

1.7.1) dễ (ง่าย) เช่น 
dễ đọc lắm     ‘อ่านง่ายมาก’ 
dễ nghe quá     ‘ฟังง่ายมาก’ 
dễ đi lắm     ‘ไปง่ายมาก’ 
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1.7.2) khó (ยาก) เช่น 
khó đọc lắm    ‘อ่านยากมาก’ 
khó nghe quá    ‘ฟังยากมาก’ 
khó đi lắm    ‘ไปยากมาก’ 

 
1.8) ค าบอกปริมาณของค ากริยาประเภทบอกสภาพ/สภาวะ คือ ค าว่า rất ‘มาก’  

เช่น 
rất cố gắng    ‘พยายามมาก’ 
rất hay     ‘เพราะมาก’ 
rất xinh    ‘สวยมาก’ 

 
1.9) ค าบอกความเสมอภาคของการกระท ากริยานั้น (เฉพาะประโยคที่มีภาคประธาน 2 คน

ขึ้นไป คือ ค าว่า đều ‘ต่างก็’  
เช่น 
đều cố gắng    ‘ต่างก็พยายาม’ 
đều vui    ‘ต่างก็สนุก’ 
đều học giỏi    ‘ต่างก็เรียนเก่ง’ 

 
1.10) ค าบอกความจ าเป็นต้องกระท ากริยานั้น ได้แก่  
 

1.10.1) ค าว่า phải ‘ต้อง’ เช่น 
phải cố gắng    ‘ต้องพยายาม’ 
phải đi Băng Cốc   ‘ต้องไปกรุงเทพ’ 
phải thương nhau   ‘ต้องรักกัน’ 

 
1.10.2) ค าว่า không phải ‘ไม่ใช่’ มักจะวางหน้าค าว่า ‘là’ (เป็น/อยู่/คือ)  

เช่น 
Đây không phải là sinh viên  ‘นี่ไม่ใช่นักศึกษา’ 
Anh Sông Pông không phải là người việt ‘คุณสมพงษไ์ม่ใช่คนเวียดนาม’ 
Anh Sông Pông không phải là sinh viên giỏi ‘คุณสมพงษไ์ม่ใช่นักเรียนเก่ง’ 

 
2) Phó từ   
 ค าชนิด phó từ (ค ากริยาช่วย) ในภาษาเวียดนามถูกจัดอยู่ในกลุ่มค ากริยา จึงถือว่าเป็น
ค ากริยาชนิดหนึ่งแต่ไม่สามารถปรากฏเป็นค ากริยาหลักได้ ปรากฏได้เพียงเป็นค ากริยาช่วย (ซึ่งมี
รูปแบบและหน้าที่คล้ายค า Auxiliary verb (ค ากริยาช่วย) ในภาษาอังกฤษ) ค า phó từ ที่สามารถ
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ปรากฏในต าแหน่ง Phần phụ trước (ส่วนประกอบรองหน้าค ากริยา) ของ Cụm động từ (กลุ่ม
ค ากริยา) ได้แก่  
       

2.1) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะความจ าเป็น เช่น 
  cần học tiếng Việt  ‘จ าเป็นต้องเรียนภาษาเวียดนาม’ 
  nên làm bài tập  ‘ควรท าแบบฝึกหัด’ 
  phải đọc bài   ‘ต้องอ่านหนังสือ’ 
 

2.2) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะความสามารถ เช่น 
  có thể bơi   ‘สามารถว่ายน้ าได้’ 
  không thể bay được  ‘ไม่สามารถบินได’้ 
  chưa thể đi   ‘ยังไม่สามารถไปได’้ 

 
2.3) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะความตั้งใจ เช่น 

  định đi    ‘ตั้งใจไป’ 
  toan làm việc   ‘มุ่งม่ันท างาน’ 
  dám nói   ‘กล้าพูด’ 
 

2.4) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะความต้องการหรือความประสงค์ เช่น 
  muốn đi chơi   ‘ต้องการไปเที่ยว’ 
    

2.5) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะจ ายอม/ยอมรับ/รับสภาพ เช่น 
  bị đánh   ‘ถูกตี’ 
  mắc bệnh      ‘ติดโรค’ 
  được đi ngay   ‘ได้ไปทันที’ 
 

2.6) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะการประเมินค่า/ตัดสิน เช่น 
  thấy yêu      ‘รู้สึกรัก/ชอบ’ 
  cảm thấy mệt   ‘รู้สึกเหนื่อย’ 
 

2.7) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะการกระท าว่า เหตุการณ์นั้นๆ ยังคงด าเนินอยู่ เช่น  
cũng khoẻ    ‘สบายดีเช่นกัน’      
đều học giỏi    ‘ต่างก็เรียนเก่ง’      
cứ ngủ đi    ‘นอนต่อไปเถอะ’     
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2.8) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะที่แสดงการคงอยู่ของการกระท าหรือกิจกรรม เช่น  
còn làm việc     ‘ยังต้องท างาน’      
vẫn khoẻ     ‘ยังแข็งแรงดี’      
vẫn còn học cấp 2   ‘ยังต้องเรียนมัธยมต้น’      
 

2.9) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะแสดงกาล ของการกระท าหรือกระบวนการ เช่น  
 đang làm việc   ‘ก าลังท างาน’      
đã ăn cơm rồi    ‘ได้กินข้าวแล้ว’      
sắp đi làm     ‘จวนจะไปท างาน’  
vừa học xong     ‘พึ่งจะเรียนเสร็จ’      
 

2.10) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะที่แสดงการปฏิเสธ เช่น  
chưa làm việc    ‘ยังไม่ได้ท างาน’      
không đi chợ     ‘ไม่ไปตลาด’      
chẳng thích Sài Gòn   ‘ไม่ชอบไซ่ง่อน’      
   

2.11) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะที่แสดงการแนะน า ห้ามปราม ค าสั่ง เช่น  
hãy đi làm đi     ‘จงไปท างานเถอะนะ’      
đừng đến muộn    ‘ห้ามมาสายนะ’      
hãy làm thinh, chớ nói nhiều  ‘จงเงียบไว้ห้ามพูดมาก’      
   

2.12) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะที่แสดงปริมาณของสถานการณ์หรือการกระท า เช่น  
rất thích cô ấy    ‘ชอบผู้หญิงคนนั้นมาก’      
hơi mệt     ‘ค่อนข้างเหนื่อย’    

   
2.13) กลุ่มค ากริยาช่วยบอกสภาวะที่แสดงความสามารถ  

เช่น  
có thể bơi     ‘สามารถว่ายน้ า’      
được ăn xoài     ‘ได้กินมะม่วง’      

 
การปรากฏใน cụm động từ ของค าชนิดต่างๆ ใน phần phụ trước (ส่วนประกอบรอง

หน้าค ากริยา) จะปรากฏโดยการเรียงล าดับกัน และค าชนิดต่างๆที่ปรากฏนั้นไม่จ าเป็นต้องปรากฏ
พร้อมกันหมด โปรดศึกษาตารางที่ 6.11  
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ตารางท่ี 6.11 แสดงการปรากฏร่วมกันของ phần phụ trước (ส่วนประกอบรองหน้า)  
      ของ Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา)  
 

 

Phần phụ trước 
Trung 
tâm 

Phần 
phụ sau 

Phạm 
vi 

Tiếp 
diễn 

Thời 
gian 

Phủ 
định 

Mệnh 
lệnh 

Khối 
lượng 

Khả 
năng 

Đọng 
từ  

Định tố/ 
Bổ ngữ 

Cũng 
Đều 
Cứ 

Luôn 
Thường 

Hay 

Vẫn 
Còn 

 

Đã 
Sẽ 

Đang 
Sắp 
Mới 

Vừa mới 

Không 
Chưa 
Chẳng 

 

Hãy 
Đừng 
Chớ 

 

Rất 
Hơi  

Có thể 
Được  

  

  
ที่มา : ปรับปรุงจาก Lê Biên, 1999 : 72  
 

6.2.1.2 Trung tâm  
                       ส่วน Trung tâm เป็นส่วนส าคัญของ cụm động từ เพราะเป็นส่วนของ
ค าหลักที่ท าหน้าที่เป็นแก่นของ cụm động từ ชนิดของค าที่ท าหน้าเป็นส่วนส าคัญ หรือที่ผู้สอนเรียก
ส่วนนี้ว่า ส่วน “ค าหลัก” คือค ากริยา (động từ) ซึ่งค ากริยาที่สามารถปรากฏในต าแหน่งนี้ ได้แก่ 
ค ากริยาบอกสภาวะ (Động từ tình thái) และค ากริยาแท้ (Động từ thực) ดังนี้ 
 
1) Trung tâm เป็น ค ากริยาบอกสภาวะ (Động từ tình thái)    
 ค ากริยาบอกสภาวะ (Động từ tình thái) คือ ค ากริยาที่บอกสภาวะต่างๆ ของภาคประธาน 
ได้แก่  

 
1.1) ค ากริยาบอกสภาวะความต้องการหรือความประสงค์ เช่น 

  mong thư mẹ    ‘รอจดหมายจากแม่’ 
  ước thành giáo viên  ‘หวังเป็นอาจารย์’ 
 

1.2) ค ากริยาบอกสภาวะการประเมินค่า/ตัดสิน เช่น 
  cho mười điểm  ‘ให้สิบคะแนน’ 
  thứ ăn xem    ‘ลองชิมดู’ 
 

1.3) ค ากริยาบอกสภาวะบอกสภาวะการเคลื่อนที่   
      นอกจากจะบอกสภาวะต่างๆ ข้างบนแล้ว Đinh Văn Đức (2001 : 141-142) ยังอธิบาย

เพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาถึงลักษณะของค าในภาษาเวียดนามแล้ว ยังมีกลุ่มค ากริยาอีกประเภท คือ  
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Động từ chuyển động  ‘กริยาบอกการเคลื่อนที่’ ซึ่งบางต าราบอกว่าเป็นค ากริยาประเภท Động 
từ di chuyển có hướng (ค ากริยาบอกการเคลื่อนที่แบบระบุทิศทาง) หมายถึง ค ากริยาที่บอก   
การเคลื่อนที่ของคน สัตว์ หรือสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ในภาษาเวียดนามมีค ากริยาประเภทนี้
เป็นจ านวนมาก ซึ่งกริยาประเภทนี้เป็นลักษณะเด่นของภาษาเวียดนาม ผู้สอนขอจัดกลุ่มค าต่อไปนี้เข้า
กับกลุ่มค ากริยาประเภท Động từ tình Thái  ‘กลุ่มค ากริยาบอกสภาวะ’ เพราะกลุ่มค าประเภทนี้
สามารถบอกสภาวะของวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล เช่นกัน  
 
เช่นตัวอย่างประโยค 
Anh Nam qua Phú Thọ.  ‘คุณนามไป(จังหวัด)ฟู๋เถอะ’  
Anh Nam xuôi Trung Hà.  ‘คุณนามล่องเรือไป Trung Hà’ 
Anh Nam về Phú Thọ.   ‘คุณนามกลับ(จังหวัด)ฟู๋เถอะ’  
Anh Nam xuống Cà Mau.  ‘คุณนามลงไป(จังหวัด)ก่าเมา’  
Anh Nam ra vườn.   ‘พ่ีนามออกไปสวน’  
Anh Nam lên tầng hai.  ‘พ่ีนามขึ้นไปชั้นสอง’  
 
2) Trung tâm เป็น ค ากริยาแท้ (Động từ thực)    
 ค ากริยาแท้ (Động từ thực) คือ ค ากริยาที่แสดงอาการ หรือการกระท าของภาคประธาน ซึ่ง
ค ากริยาแท้ (Động từ thực) นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กริยาแท้ประเภทไม่ต้องการ
กรรม (Động từ nội động), กริยาแท้ประเภทต้องการกรรม (Động từ ngoại động) และกริยา
ประเภทที่เป็นได้ทั้งแบบต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรม (Động từ vừa nội động vừa ngoại 
động) ดังนี้ 

 
2.1) กริยาแท้ประเภทไม่ต้องการกรรม (Động từ nội động) 
      กริยาแท้ประเภทไม่ต้องการกรรม (Động từ nội động) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

กริยาประเภทอกรรมกริยา (Động từ không đòi hỏi bổ ngữ) หมายถึง ค ากริยาไม่ต้องการค า
ประเภทอ่ืนๆ มาท าหน้าที่เป็นผู้ถูกกริยาประเภทนี้กระท า บางต าราจะเรียกค ากริยาประเภทนี้ว่า 
(Động từ độc lập) ในภาษาไทยเรียกค ากริยาประเภทนี้ว่า อกรรมกริยา (สุนันท์  อัญชลีนุกูล, 2556: 
160) 
เช่น 
  ngồi trên xe    ‘นั่งบนรถ’ 
  ngủ trên giường  ‘นอนบนเตียง’ 
  cười to     ‘หัวเราะร่วน’ 
  chạy nhanh     ‘วิ่งเร็ว’ 
  đau đầu      ‘ปวดหัว’ 
  rất đẹp      ‘สวยมาก’ 
  tươi lắm      ‘สดมาก’ 
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2.2) กริยาแท้ประเภทต้องการกรรม (Động từ ngoại động) 
      กริยาแท้ประเภทต้องการกรรม (Động từ ngoại động) หมายถึง ค ากริยาต้องการค า

ประเภทอ่ืนๆ มาท าหน้าที่เป็นผู้ถูกกริยาประเภทนี้กระท า บางต าราจะเรียกค ากริยาประเภทนี้ว่า 
(Động từ kông độc lập) ในภาษาไทยเรียกค ากริยาประเภทต้องการกรรมนี้ว่า สกรรมกริยา (สุนันท์  
อัญชลีนุกูล, 2556 : 160) ตัวอย่างเช่น 

  đọc sách       ‘อ่านหนังสือ’ 
  cắt tóc       ‘ตัดผม’ 
  nghe đài      ‘ฟังวิทยุ’ 
  nấu cơm      ‘ท ากับข้าว’ 
  đặt trên bàn      ‘วางบนโต๊ะ’ 
  đánh con      ‘ตีลูก’ 
 
3) Trung tâm เป็น ค ากริยาบอกสภาวะ (Động từ tình thái)    
 กริยาประเภทที่เป็นได้ทั้งแบบต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรม (Động từ vừa nội động 
vừa ngoại động) หมายถึง ค ากริยาที่บางครั้งก็ต้องการกรรม บางครั้งก็ไม่ต้องการกรรม ดังนั้น หาก
ต้องการวิเคราะห์เพ่ือระบุว่าค ากริยาค านี้เป็นค ากริยาประเภทต้องการกรรม หรือไม่ต้องการกรรม 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์บริบทของค ากริยานั้นๆ ด้วย  
เช่น 
a) Anh Thắng nói.    ‘พ่ีถังพูด’ 
b) Chị Nga cười.       ‘พ่ีงาหัวเราะ’ 
c) Anh Thắng nói một câu tiếng Anh.  ‘พ่ีถังพูดภาษาอังกฤษ 1 ประโยค’ 
d) Chị Nga cười anh.       ‘พ่ีงาหัวเราะเยาะพ่ี’ 
 
 หากพิจารณาค ากริยาที่ปรากฏอยู่ในบริบทประโยค a) และ b) แล้วจะพบว่า ค ากริยา nói 
และ cười จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มค ากริยาประเภท Động từ nội động  ‘กริยาประเภทไม่ต้องการกรรม’  
 หากพิจารณาค ากริยาที่ปรากฏอยู่ในบริบทประโยค c) และ d) แล้วจะพบว่า ค ากริยา nói 
และ cười จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มค ากริยาประเภท Động từ ngoại động  ‘กริยาประเภทต้องการกรรม’ 
เพราะในประโยค c) มีกลุ่มค า một câu tiếng Anh ท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา nói และใน
ประโยค d) มีค าสรรพนาม anh ท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา cười 
 กริยาประเภทที่เป็นได้ทั้งแบบต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรม (Động từ vừa nội động 
vừa ngoại động) ได้แก่ 
 

3.1) บอกสภาวะความเป็นจริงที่เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น 
  là giáo viện   ‘เป็นอาจารย์’ 
  làm giám đốc   ‘เป็นผู้จัดการ’ 
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3.2) บอกสภาวะการคงอยู่/มีตัวตน เช่น 
  còn hai mươi nghìn   ‘ยังเหลือเงินสองหมื่น’ 
  biến khó khăn thành thuận lợi ‘เปลี่ยนความยากล าบากเป็นโอกาส’ 
  mất hai mươi triệu    ‘หมดไปยี่สิบล้าน’ 
 

3.3) บอกสภาวะความเป็นเจ้าของ เช่น 
  có áo đẹp     ‘มีเสื้อสวย’ 
  gồm hai phần     ‘ประกอบด้วยสองส่วน’ 
 

3.4) บอกสภาวะการเปลี่ยนแปลง เช่น 
  trở thành ca sĩ    ‘กลายเป็นนักร้อง’ 
  trở nên khó khăn    ‘กลายเป็นความล าบาก’ 
 

3.5) บอกสภาวะการพัฒนาการตามกาลเวลา เช่น 
  bắt đầu họp    ‘เริ่มต้นประชุม’ 
  tiếp tục lên đường   ‘เดินทางต่อ’ 
  kết thúc ở đây   ‘จบลงตรงนี้’ 
 

3.6) บอกสภาวะการพัฒนาการตามระยะทาง เช่น 
  gần đây    ‘ใกล้ที่นี้’ 
  xa trường     ‘ไกลโรงเรียน’ 
  ở trên bàn       ‘อยู่บนโต๊ะ’ 
 

3.7) บอกสภาวะการเปรียบเทียบ เช่น 
  giống mẹ    ‘เหมือนแม่’ 
  khác với bài kia   ‘ต่างจากบทนั้น’ 
 
4) Trung tâm เป็นค าคุณศัพท์ (Tính từ)    
 ค าคุณศัพท์ (tính từ) บางประเภทก็สามารถปรากฏเป็นค าหลักใน cụm động từ ได้ ซึ่ง
ค าคุณศัพท์ดังกล่าวนี้ ได้แก่ 
 

4.1) บอกคุณภาพของสีสัน รสชาด กลิ่น เสียง เช่น 
  xanh tươi    ‘เขียวสด’   
  rất đỏ     ‘แดงมาก’   
  rất chua    ‘เปรี้ยวมาก’   
  hơi cay    ‘ค่อนข้างเผ็ด’   
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4.2) บอกสภาพอากาศ เช่น 
  khá nóng    ‘ค่อนข้างร้อน’   
  hơi lạnh    ‘ค่อนข้างเย็น/หนาว’   
  ẩm nhất   ‘อุ่นที่สุด’   
 

4.3) บอกขนาด เช่น 
  Lớn lắm     ‘ใหญ่มาก’   
  rất ngắn    ‘สั้นมาก’   
  dài hai mét   ‘ยาว 2 เมตร’ 

  
4.4) บอกจ านวน เช่น 

  nhiều người    ‘คนมาก’   
  đông sinh viên   ‘นักศึกษาเยอะ’   
  vắng khách   ‘ลูกค้าไม่มี’   
  đầy nước   ‘เต็มไปด้วยน้ า’ 

 
4.5) บอกสภาพทางกายภาพ เช่น 

  cứng lắm    ‘แข็งมาก’   
  hơi mềm    ‘ค่อนข้างอ่อน/นุ่ม’   
  khá giòn      ‘ค่อนข้างกรอบ’   
 

4.6) บอกสภาพทางจิตใจ ความรู้สึก เช่น 
  thật vui    ‘สนุกจริง’   
  buồn lắm   ‘เศร้ามาก’   
  hơi chán   ‘ค่อนข้างเบื่อ’   
  rất thông minh  ‘ฉลาดมาก’   
 
 ค ากริยาที่สามารถปรากฏในต าแหน่ง Trung tâm ได้ นอกกจากจะเป็นค ากริยาประเภท từ 
đơn และค ากริยาประเภท từ ghép แล้ว ยังมีอีกประเภทที่เรียกว่า serial verb (two word verb)
อีกด้วย หมายถึง กลุ่มค ากริยา ที่ต้องมีค าบางชนิดบังคับปรากฏร่วมกับค ากริยา เพ่ือให้ได้ความหมาย
เฉพาะ ซึ่ง โสภนา ศรีจ าปา (Sophana  Srichampa, 1998) ระบุว่ามีกลุ่มค ากริยาประเภทนี้ 5 ชนิด 
เช่น 
a) ค ากริยา + ค านาม เช่น 

  có mặt    ‘ปรากฏตัว/มาร่วม/มีอยู่’ 
  làm việc   ‘ท างาน’ 
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b) ค ากริยา + ค ากริยา เช่น 

  ăn cắp   ‘ขโมย’ 
  đòi hỏi   ‘เรียกร้อง/ร้องขอ’ 
 
c) ค ากริยา + ค ากริยาวิเศษณ์ เช่น 

  bình thường  ‘ปกต/ิธรรมดา’ 
  ở lại   ‘อยู่ต่อ’ 
 
d) ค านาม + ค ากริยา เช่น 

  kỷ niệm  ‘เป็นที่จารึก’ 
  kiềm hoá  ‘ท าให้ใช้งานได้นานขึ้น’ 
 
e) ค ากริยาวิเศษณ์ + ค ากริยา เช่น 

  chính đáng  ‘ถูกต้อง/ตามสิทธิ์’ 
  nhất định  ‘แน่นอน/ตายตัว’ 
 

แต่ก็มีค ากริยาบางค าที่ปรากฏร่วมกับค านามแล้วไม่ได้ท าหน้าที่เป็นค ากริยาอีกต่อไป ซึ่งจะ
กลายเป็นค านามประสม (từ ghép) ที่เกิดจากค ากริยาประสมกับค านาม 
เช่น  
f) ค ากริยา + ค านาม เช่น 

  chạy điện  ‘กระแสไฟฟ้า’ 
  thông tin  ‘ข้อมูล’ 
 
g) ค านาม + ค ากริยา เช่น 

  thư ký   ‘เลขานุการ’ 
  bài tập   ‘แบบฝึกหัด’ 
 

6.2.1.3 Phần phụ sau 
                      ค าที่สามารถปรากฏเป็น phần phụ sau (ส่วนประกอบรองหลังค ากริยา) 
ของ cụm động từ ได้ทั้งค าประเภท thực từ ‘ค าเชิงเนื้อหา’ และค าประเภท hư từ ‘ค าเชิง
ไวยากรณ์’ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของค า กลุ่มค า หรือกลุ่มค าที่มีโครงสร้าง (chủ – vị) ก็ได้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1) Phần phụ sau ที่เป็นค านาม (danh từ) เช่น  

viết thư   ‘เขียนจดหมาย’      
đọc sách   ‘อ่านหนังสือ’      
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thăm mẹ    ‘เยี่ยมแม่’      
ở Hà Nội    ‘อยู่ฮานอย’      
 

2) Phần phụ sau ที่เป็นค านาม (từ ghép) เช่น  
viết thư     ‘เขียนจดหมาย’      
mua sách vở.    ‘ซ้ือสมุดหนังสือ’      
thăm bố mẹ.    ‘เยี่ยมพ่อแม่’      
đi máy bay.    ‘ไปเครื่องบิน’      
 

3) Phần phụ sau ที่เป็นค ากริยา (động từ) เช่น  
thi đỗ.     ‘สอบติด’      
chặt đổ.    ‘ตัดทิ้ง’      
bẻ gẫy.    ‘ท าแตก’      
kiểm tra hộ tôi với.   ‘ช่วยตรวจดูให้ฉันด้วย’      
mua giúp chị với.  ‘ช่วยซื้อมาให้พี่ด้วย’      

 
4) Phần phụ sau ที่เป็นค าคุณศัพท์ (tính từ) เช่น  

học giỏi.    ‘เรียนเก่ง’      
hát hay.    ‘ร้องเพลงเพราะ’      
múa đẹp.    ‘ร าสวย’      
chạy nhanh.    ‘วิ่งเร็ว’      

 
5) Phần phụ sau ที่เป็นค าบอกจ านวน (số từ) เช่น  

chia tư.    ‘แบ่งส่ี’      
chia hai.    ‘แบ่งสอง’      
chia đôi.    ‘แบ่งครึ่ง’      

 
6) Phần phụ sau ที่เป็นค าเชิงไวยากรณ์ (hư từ) เช่น  

Ăn rồi.     ‘กินแล้ว’      
Làm xong.    ‘ท าเสร็จ’      

 
7) Phần phụ sau ที่เป็นค าช่วย (Phụ từ)  
 ค าชนิด phụ từ (ค าช่วย) ที่สามารถปรากฏในต าแหน่ง Phần phụ sau (ส่วนประกอบรอง
หลังค ากริยา) ของ Cụm động từ ได้ แต่ต้องเป็น phụ từ (ค าช่วย) ประเภท phụ từ cho cụm 
đồng từ (ค าช่วยส าหรับกลุ่มค ากริยา) เท่านั้น ซึ่งได้แก่       
  



195 

 

a) กลุ่มค าบอกปริมาณ เช่น ค าว่า quá ‘มาก/จัง’, lắm ‘มาก’ เช่น 
  Vui quá    ‘สนุกมาก/สนุกจัง’ 
  Ngon quá    ‘อร่อยมาก/อร่อยจัง’ 
  khoẻ quá    ‘แข็งแรงมาก/แข็งแรงจัง’ 
  Vui lắm    ‘สนุกมาก’ 
  Ngon lắm    ‘อร่อยมาก’ 
  khoẻ lắm    ‘แข็งแรงมาก’ 
หมายเหตุ  

ค าว่า lắm และค าว่า quá ซึ่งปกติจะเป็นค าวิเศษณ์ (Tính từ) สามารถปรากฏเป็นค ากริยา
ได้ ซึ่งเป็นค ากริยาประเภทบอกสภาวะหรือลักษณะ  
เช่น 
Nhà rất lắm khách.    ‘บ้านมีแขกมาเยี่ยมเยอะมาก’ 
Anh ấy đã quá lời.     ‘เขาคนนั้นพูดเกินไป’ 
 

b) กลุ่มค าบอกระดับความสามารถ เช่น ค าว่า khá ‘ค่อนข้างดี’, giỏi ‘เก่ง’, tốt ‘ดี’, ẩu 
‘แย่’, tồi ‘แย่’  เช่น 
Anh Sôm Pông viết tiếng Việt khá lắm.    
‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามค่อนข้างดีมาก’ 
   
Anh Sôm Pông viết tiếng Việt giỏi lắm.   
‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามเก่งมาก’ 
   
Anh Sôm Pông viết tiếng Việt tốt lắm.   
‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามดีมาก’ 
   
Anh Sôm Pông viết tiếng Việt ẩu lắm.   
‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามแย่มาก’ 
   
Anh Sôm Pông viết tiếng Việt tồi lắm.   
‘คุณสมพงษ์เขียนภาษาเวียดนามแย่มาก’ 
 

c) ค าว่า rồi ‘แล้ว’ ใช้เพื่อเสริมความหมายของค ากริยาว่าได้กระท ากริยานั้นๆ แล้ว เช่น 
  làm rồi    ‘ท าแล้ว’ 
  đúng rồi   ‘ถูกแล้ว’ 
  đến rồi    ‘ถึงแล้ว’ 
 



196 

 

d) ค าว่า nữa ‘อีก’ ใช้เพื่อเสริมความหมายของค ากริยาว่าให้กระท ากริยานั้นๆ อีก เช่น 
  làm nữa    ‘ท าอีก’ 
  ăn nữa    ‘กินอีก’ 
  đến nữa    ‘มาอีก’ 
 

e) ค าว่า suốt ‘ตลอด’ ใช้เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่าได้กระท ากริยานั้นๆ ตลอด 
หรือเรื่อยๆ เช่น 
  làm suốt    ‘ท าตลอด’ 
  ăn suốt   ‘กินตลอด’ 
  đi suốt    ‘ไปตลอด’ 
 

f) ค าว่า mãi ‘ตลอดกาล/ตลอดเวลา’ ใช้เพื่อเสริมความหมายของค ากริยาว่าได้กระท ากริยา
นั้นๆ ตลอดกาล/ตลอดเวลา เช่น 
  làm việc mãi    ‘ท างานตลอดเวลาไม่หยุด’ 
  ăn cơm mãi   ‘กินข้าวตลอดเวลา(ตอนนี้ยังไม่เลิกกิน)’ 
  yêu mãi    ‘รักตลอดไป’ 
 

g) ค าว่า được ‘ได้’ ใช้เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่ามีความสามารถกระท ากริยา
นั้นๆ ได้ เช่น 
Tôi làm được bài tập này    ‘ฉันท าการบ้านนี้ได้’ 
Tôi ăn được món này    ‘ฉันกินอาหารนี้ได้’ 
Tôi đi được.      ‘ฉันไปได้’ 
Tôi nói được tiếng Việt   ‘ฉันพูดภาษาเวียดนามได้’ 
Tôi hát được bài hát này    ‘ฉันร้องบทเพลงนี้ได้’ 
 

h) ค า từ chỉ toàn bộ ‘ค าบอกจ านวนทั้งหมด’ ใช้เพ่ือเสริมความหมายของค ากริยาว่าได้
กระท ากริยานั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว เช่น 
  ăn hết     ‘กินให้หมด’ 
  ăn tất cả   ‘กินให้หมด’ 
  ăn tất đi   ‘กินให้หมดนะ’ 

 
6.2.2 หน้าที่ของ Cụm động từ 

        หน้าที่หลักของ cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) คือท าหน้าที่เป็นกลุ่มค าส าคัญหรือกลุ่ม
ค าหลักของภาคแสดงในโครงสร้างไวยากรณ์ระดับประโยค  
เช่น 
Mật trời mọc.     ‘ดวงอาทิตย์ขึ้น’ 
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Hoa nở.    ‘ดอกไม้บาน’ 
Nó đọc sách.    ‘เขาอ่านหนังสือ’ 
Họ trả sách cho thư viện.  ‘พวกเขาคืนหนังสือให้ห้องสมุด’ 
 
 นอกจากการเป็นภาคแสดงของประโยคแล้ว cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) ยังสามารถ
ปรากฏในหน้าที่อ่ืนๆ ได้ เช่น 
 

6.2.2.1 ท าหน้าที่เป็นส่วนภาคประธานของประโยค (chủ ngữ) 
                     Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) นอกจากจะท าหน้าที่เป็นส่วนภาคแสดงของ

ประโยคแล้ว Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) ยังท าหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยค (chủ ngữ) 
เช่น 
Sản xuất tốt là nhiệm vụ của nhà máy chúng ta. 
‘ผลิตดี คือ หน้าที่ของโรงงานพวกเรา’      

 
Dạy tốt, học tốt là nhiệm vụ của thầy và trò trong nhà trường chúng ta. 
‘สอนดี เรียนดี คือ หน้าที่ของครูและศิษย์ของโรงเรียนของพวกเรา’  
 

6.2.2.2 ท าหน้าที่เป็นส่วนเสริมกริยา (bổ ngữ) 
                               Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค (bổ ngữ) 
เช่น 
Con tập nói.     
‘ลูกฝึกพูด’     
 
Nó xin mua cuốn sách.   
‘เขาขอซื้อหนังสือ’      
 

6.2.2.3 ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มค านาม (định ngữ) 
                               Cụm động từ (กลุ่มค ากริยา) ท าหน้าที่ส่วนเติมเต็มค านามที่ท าหน้าที่
ขยายค านาม (định tố)  
เช่น 
Cô ấy đọc cuốn truyện mới mua.  
‘เธอคนนั้นอ่านนิยายที่พึ่งซื้อ’     
 
Hàng mới về chưa có giá.   
‘สินค้าพึ่งมาถึงยังไม่ติดราคา’      
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Việc đang làm tôi thích lắm.   
‘งานที่ก าลังท า ฉันชอบมาก’      
 
หมายเหตุ   

ด้วยความสามารถในการเป็นส่วนขยายหรือส่วนเติมเต็มของประโยคได้นี้ ท าให้ cụm động 
từ (กลุ่มค ากริยา) ยังสามารถปรากฎร่วมกับค านามเพ่ือเป็นค ารวมแบบหลัก-รอง (từ ghép chính 
phụ) ได้ เช่น 
  Nhà ăn    ‘ร้านอาหาร’ 
  Bàn học   ‘โต๊ะส าหรับเรียนหนังสือ’ 
  Rau luộc   ‘ผักต้ม’ 
  Phòng tắm   ‘ห้องส าหรับอาบน้ า’ 
  Bánh rán   ‘ขนมทอด’ 
  Nhà nghỉ   ‘ห้องเช่า’ 
  Xe đạp    ‘รถถีบ (รถจักรยาน)’ 
 
6.3 Cụm tính từ (กลุ่มค าคุณศัพท์) 
 

 Cụm tính từ หมายถึง กลุ่มค าที่มีค าคุณศัพท์เป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีค าชนิดอ่ืนๆ เป็น
ส่วนประกอบรองของกลุ่มค า  

ค าว่า Cụm tính từ ก็มีชื่อเรียกที่หลากหลายตามแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม
แต่ละท่าน เช่น nhóm tính từ (Nguyễn Xuân Khoa: 2006), ngữ tính từ หรือ tính ngữ (Cao 
Xuân Hạo: 2005) ซึ่งในต าราเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า cụm tính từ เพ่ือให้ผู้อ่านไม่เกิดความสับสน
กับชื่อเรียกอ่ืนที่มีความคล้ายคลึงกัน    
 

6.3.1 โครงสร้างของ Cụm tính từ 

         Cụm tính từ  มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.12 แสดงส่วนประกอบของ cụm tính từ (กลุ่มค าคุณศัพท์) 
 

 

Phần phụ trước 
 

 

Trung tâm 
 

Phần phụ sau 

 

ส่วนประกอบรองหน้าค าคุณศัพท์ 
 

 

 ค าหลัก 
 

 ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท ์

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  



199 

 

 จากตารางที่ 6.12 สามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างทางไวยากรณ์ของ Cụm tính từ (กลุ่มค า
คุณศัพท์) มีโครงสร้าง คือ “ส่วนประกอบรองหน้าค าคุณศัพท ์ +  ค าหลัก (ค ากริยา)  +  ส่วนประกอบ
รองหลังค าคุณศัพท์” ดังที่จะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

 
6.3.1.1 Phần phụ trước (ส่วนประกอบรองหน้าค าคุณศัพท์) 

                      สว่นประกอบรองหน้าค าคุณศัพท์ของ cụm tính từ มีดังต่อไปนี้ 
 
1) Phần phụ trước เป็น từ chỉ mức độ (ค าบอกความเข้มข้น) 
 ค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) สามารถปรากฏร่วมกับค าบอกความเข้มข้น (từ chỉ mức độ) เพ่ือ
บอกความเข้มข้นของความรู้สึกของผู้พูด ซึ่งค าบอกความเข้มข้น (từ chỉ mức độ) นี้จะเป็นค าที่
ปรากฏได้เฉพาะหน้าค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) เท่านั้น การปรากฏร่วมกันของค า Tính từ 
(ค าคุณศัพท์) และค าบอกความเข้มข้น (từ chỉ mức độ) จะปรากฏดังโครงสร้างในตารางที่ 6.13 
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.13 แสดงส่วนประกอบรองหน้าค าคุณศัพท์ที่เป็น từ chỉ mức độ  

      (ค าบอกความเข้มข้น) 
 

 

Phần phụ trước  
 

 

Trung tâm 

 

ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท ์ 
 

 

 ค าหลัก 

 

từ chỉ mức độ ‘ค าบอกความเข้มข้น’ 
 

 

ค าคุณศัพท์ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  
 

ตัวอย่างการปรากฏร่วมกันของค า tính từ (ค าคุณศัพท์) และค าบอกความเข้มข้น (từ chỉ 
mức độ) เช่น 
  hơi xấu   ‘ค่อนข้างขี้เหล่’ 
  khá đắt   ‘ค่อนข้างแพง’ 
  rất vui    ‘สนุกมาก’ 
  cực kỳ đẹp   ‘สวยมาก’ 
  khá bẩn   ‘สกปรกเล็กน้อย’ 
  vô cùng đẹp   ‘สวยมาก’ 
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2) Phần phụ trước เป็นค าว่า đã  
 ค าว่า đã ในที่นี้เป็นค าเชิงไวยากรณ์ (hư từ) ซึ่งเมื่อปรากฏร่วมกับค า tính từ (ค าคุณศัพท์) 
จะมีความหมายเฉพาะ คือ จะให้ความหมายว่า “สิ่งนั้นๆ ได้กลับสู่สภาพเดิมก่อนหน้านี้แล้ว” การ
ปรากฏร่วมกันของค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) และค าว่า đã จะปรากฏดังโครงสร้างในตารางที่ 6.14 
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.14 แสดงส่วนประกอบรองหน้าค าคุณศัพท์ที่เป็นค าว่า “đã” 
 

 

Phần phụ trước  
 

 

Trung tâm 

 

ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท ์ 
 

 

 ค าหลัก 

 

ค าว่า “đã” 
 

 

ค าคุณศัพท์ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  
 

ตัวอย่างของการปรากฏร่วมกันของค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) และค าว่า đã เช่น 
  đã khoẻ lại rồi   ‘ได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว’ 
  đã vui lại rồi   ‘ได้กลับมาสนุกเหมือนเดิมแล้ว’ 
  đã nóng lại rồi   ‘ได้กลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้ว’ 
  đã ngoại lạnh lại rồi  ‘ได้กลับมาเย็นเหมือนเดิมแล้ว’ 
  đã tỉnh táo rồi   ‘ได้สติแล้ว’ 
 

6.3.1.2 Trung tâm (ค าหลัก) 
                      ต าแหน่ง trung tâm เป็นต าแหน่งที่ส าคัญเพราะเป็นต าแหน่งของค าหลัก 
ซึ่งค าหลักในต าแหน่ง trung tâm นี้ จะปรากฏได้เฉพาะค า tính từ (ค าคุณศัพท์) เท่านั้น  
                     Lê Biên (Lê Biên, 1999 : 103) ได้ให้ค าจ ากัดความของค า Tính từ 
‘ค าคุณศัพท์’ ในภาษาเวียดนาม ว่ามีความหมายโดยกว้างๆ คือ 1) หมายถึงค าที่บรรยายลักษณะ 
รูปลักษณ์ ของคน สัตว์ สิ่งของ วัตถุ หรือค านามที่เป็นประเภทนามธรรม 2) หมายถึงค าที่บรรยายการ
กระท า กระบวนการ หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ค า 
Tính từ ‘ค าคุณศัพท’์ (1) สามารถใช้ในการขยายค านาม (Danh từ) เพ่ือบรรยายลักษณะ รูปลักษณ์ 
ของคน สัตว์ สิ่งของ วัตถุ หรือค านามที่เป็นประเภทนามธรรม (2) สามารถเป็นค ากริยา และ (3) 
สามารถใช้ในการเสริมค ากริยา (Động từ) เพ่ือบรรยายการกระท า กระบวนการ หรือการด าเนิน
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กิจกรรมต่างๆ (ซึ่งการที่ค า tính từ สามารถเป็นค ากริยา หรือเสริมค ากริยานี้ ผู้สอนได้กล่าวถึงแล้วใน
บทที่ 4)  
 ค า tính từ (ค าคุณศัพท์) ที่สามารถปรากฏในต าแหน่ง trung tâm ของ cụm tính từ 
(กลุ่มค าคุณศัพท์) ได้แก่ ค า tính từ (ค าคุณศัพท์) ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  
1) Trung tâm เป็นค าคุณศัพท์บอกลักษณะ (tính từ chỉ đặc trựng)  
 ค าคุณศัพท์ประเภทบอกลักษณะ (Tính từ chỉ đặc trưng) หมายถึง ค าคุณศัพท์ที่มีหน้าที่
เสริมความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล วัตถุ สิ่งของ ซึ่งปกติจะไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า “rất” 
(ค าระบุปริมาณหรือค าเน้นความเข้มข้น)  
เช่น 
  thân    ‘ใกล้ชิด/คุ้นเคย’   
  cực thịnh   ‘รุ่งเรือง/ม่ังคั่ง’   
  (gà) trống   ‘ตัวผู้ (ไก่)’   
  (gà) mái   ‘ตัวเมีย (ไก่)’   
  (con) đực   ‘ตัวผู้ (สัตว์)’   
  (con) cái   ‘ตัวเมีย (สัตว์)’   
  (con) gái   ‘หญิง (คน)’   
  (con) trai   ‘ชาย (คน)’   
  (số) chẵn   ‘คู ่(เลข)’   
  (số) lẻ    ‘คี ่(เลข)’   
 
2) Trung tâm เป็นค าคุณศัพท์บอกคุณภาพ (tính từ chỉ phẩm chất)  

Tính từ chỉ phẩm chất ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอกคุณภาพ’ หมายถึง ค าคุณศัพท์ที่บอก
สภาพความเป็นจริง หรือคุณภาพของวัตถุ สิ่งของ บุคคล แนวคิด หรือการกระท า ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบหรือวัดระดับความเข้มข้นได้ ซึ่งหมายความว่าค าเหล่านี้สามารถปรากฏร่วมกับค าว่า 
“rất” ได้ ค าคุณศัพท์ประเภทบอกคุณภาพสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ ดังนี้  
 

2.1) บอกคุณภาพของสีสัน รสชาติ กลิ่น เสียง เช่น 
  rất xanh   ‘เขียวมาก’   
  rất đỏ    ‘แดงมาก’   
  rất chua   ‘เปรี้ยวมาก’   
  rất cay    ‘เผ็ดมาก’   
  rất ngọt   ‘หวานมาก’   
  rất ngái   ‘หอมมาก’ 
  rất thơm   ‘หอมมาก’ 
  rất khai   ‘เหม็นมาก’ 
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2.2) บอกสภาพอากาศ เช่น 
  hơi nóng    ‘ค่อนข้างร้อน’   
  hơi lạnh    ‘ค่อนข้างเย็น/หนาว’   
  hơi ấm    ‘ค่อนข้างอุ่น’   
 

2.3) บอกขนาด เช่น 
  hơi to     ‘ค่อนข้างใหญ่’   
  hơi nhỏ     ‘ค่อนข้างเล็ก’   
  hơi lớn     ‘ค่อนข้างใหญ่’   

  
2.4) บอกจ านวน เช่น 

  rất ít     ‘น้อยมาก’   
  rất nhiều     ‘เยอะมาก’   
  rất đông    ‘เยอะมาก’   
  rất vắng    ‘ไมมี่เลย’   

 
2.5) บอกช่วงเวลา เช่น 

  hàng ngày    ‘ทุกวัน’   
  hôm nay   ‘วันนี้’   
  ngày mai   ‘พรุ่งนี้’   
  tuần sau   ‘สัปดาห์หน้า’   
  hiện nay    ‘ปัจจุบันนี้’   
  năm tới   ‘ปีหน้า’   
  năm sau   ‘ปีหน้า’   
  năm ngoái   ‘ปีที่ผ่านมา’   
  tháng qua   ‘เดือนที่แล้ว’   

 
2.6) บอกสภาพทางกายภาพ เช่น 

  rất rắn    ‘ของแข็งมาก’   
  rất giòn     ‘กรอบมาก’   
  rất dẻo    ‘นุ่มมาก’   
  rất chắc    ‘แน่นมาก’   
  rất bền    ‘แข็งมาก’   
  rất nhão     ‘เหนียวมาก’   
  rất nát    ‘ยับมาก’   
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2.7) บอกสภาพทางจิตใจ ความรู้สึก เช่น 
  vui lắm    ‘สนุกมาก’   
  buồn lắm   ‘เศร้ามาก’   
  chán lắm   ‘เบื่อมาก’   
  rất hiền     ‘เรียบร้อยมาก (หญิง)’   
  rất dịu dàng   ‘นิ่มนวลมาก’   
  rất thông minh  ‘ฉลาดมาก’   
  rất ngoan   ‘เด็กดมีาก’ 
  rất vui     ‘สนุกมาก’   
  rất buồn    ‘เศร้ามาก’   
  rất chán    ‘เบื่อมาก’   
  hiền lắm    ‘เรียบร้อยมาก (หญิง)’   
  dịu dàng lắm   ‘นิ่มนวลมาก’   
  thông minh lắm  ‘ฉลาดมาก’   
  ngoan lắm   ‘เด็กดีมาก’ 
 
3) Trung tâm ที่เป็นค าคุณศัพท์ประเภทบอกการเลียนเสียง (tính từ chỉ đậc trưng mô phỏng) 
 ค าคุณศัพท์ประเภทบอกการเลียนเสียง (tính từ chỉ đậc trưng mô phỏng) หมายถึง   
การน าเสียงที่มนุษย์ใช้พูดสื่อสารมาสร้างเป็นค าเลียนเสียงธรรมชาติ หรือเสียงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม โดยส่วนใหญ่ค า tính từ ประเภท chỉ đậc trưng mô phỏng ‘ค าคุณศัพท์ประเภทบอก
การเลียนเสียง’ นี้จะเป็นค าประเภท Từ láy ‘ค าซ้ า’  
เช่น 
 Đàn muỗi bay vo vo.    ‘ฝูงยุงบินวอวอ’  
 Anh ta nói oang oang.   ‘เขาพูดเสียงดังมาก’  
 Hắn cười khanh khách.   ‘เขายิ้มแฮะแฮะ’  
 Bà ta quạt phành phạch.   ‘ยายคนนั้นกวาดแกวกแกวก’  
 

6.3.1.3 Phần phụ sau (ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศพัท์) 
                     ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท์ สามารถมีค าหรือกลุ่มค า ที่สามารถ

ปรากฏในส่วนนี้ได้ ดังต่อไปนี้  
 

1) Phần phụ sau เป็น từ chỉ hướng (ค าบอกทิศทาง) 
 ค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) สามารถปรากฏร่วมกับค าบอกทิศทาง (từ chỉ hướng) เพ่ือให้
ความหมายเฉพาะตัว ค าบอกทิศทางที่ปรากฏเป็นส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท์จะปรากฏดัง
โครงสร้างในตารางที่ 6.15 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.15 แสดงส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท์ที่เป็น từ chỉ hướng  
        (ค าบอกทิศทาง) 

 
 

Trung tâm 
 

 

Phần phụ sau 

 

 ค าหลัก 
 

 

 ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท ์

 

ค าคุณศัพท์ 
 

 

từ chỉ hướng ‘ค าบอกทิศทาง’ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  

 
ตัวอย่างค าคุณศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับค าบอกทิศทาง  

เช่น 

  Xinh ra    ‘สวยขึ้น’  
  Xấu đi    ‘ขี้เหล่ลง’ 
  Trắng ra   ‘ขาวขึ้น’  
  Béo ra    ‘อ้วนขึ้น’ 
  Khoẻ lên   ‘แข็งแรงข้ึน’  
  Khá lên   ‘ดีขึ้น’ 
  Đẹp ra    ‘สวยขึ้น’  
  Hồng hào lên   ‘สุขภาพดีขึ้น’ 
  To ra    ‘ใหญ่ขึ้น’  
  Gầy đi    ‘ผอมลง’ 
  Đen đi    ‘ด าลง’  
  Già đi    ‘แก่ตัวลง’ 
  Teo lại    ‘หดลง/สั้นลง’  
  Bé lại    ‘เล็กลง’ 
  Xanh lại   ‘เขียวขึ้น’  

 
2) Phần phụ sau เป็นค าเปรียบเทียบ (từ so sánh) 

ค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) สามารถปรากฏร่วมกับค าเปรียบเทียบ (từ so sánh) เมื่อต้องการ
เปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองสิ่ง บุคคลสองบุคคล หรือมากกว่า ค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) ที่ปรากฏ
ร่วมกับค าเปรียบเทียบ จะปรากฏดังโครงสร้างในตารางที่ 6.16 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6.16 แสดงส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท์ที่เป็น từ so sánh 
 

 

Trung tâm 
 

 

Phần phụ sau 

 

 ค าหลัก 
 

 

 ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท์ 

 

ค าคุณศัพท์ 
 

 

từ so sánh ‘ค าเปรียบเทียบ’ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  
 

ตัวอย่างค าคุณศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันกับค าเปรียบเทียบ  
เช่น 
Con cao bằng mẹ    ‘ลูกสูงเท่าแม่’ 
Em ngoan hơn chị   ‘น้องเรียบร้อยกว่าพ่ีสาว’ 
Cháu giỏi nhất lớp   ‘หลานเก่งที่สุดในชั้นเรียน’ 
 
3) Phần phụ sau เป็นค าบอกความเข้มข้น (từ chỉ mức độ) 
 ค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) สามารถปรากฏร่วมกับค าบอกความเข้มข้น (từ chỉ mức độ) เพ่ือ
บอกความเข้มข้นตามความรู้สึกของผู้พูด ซึ่งค าบอกความเข้มข้น (từ chỉ mức độ) นี้จะเป็นค าที่
ปรากฏได้เฉพาะหลังค า Tính từ (ค าคุณศัพท์) เท่านั้น ดังโครงสร้างในตารางที่ 6.17 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.17 แสดงส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท์ที่เป็น từ chỉ mức độ  
 

 

Trung tâm 
 

 

Phần phụ sau 

 

 ค าหลัก 
 

 

 ส่วนประกอบรองหลังค าคุณศัพท์ 

 

ค าคุณศัพท์ 
 

 

từ chỉ mức độ ‘ค าบอกความเข้มข้น’ 

 
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  
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ตัวอย่างค า tính từ (ค าคุณศัพท์) ที่ปรากฏร่วมกับค าบอกความเข้มข้น  
เช่น 
  xấu lắm   ‘ขี้เหล่มาก’ 
  đắt quá   ‘แพงมาก’ 
  lâu phết   ‘นานมาก’ 
 

6.3.2 หน้าที่ของ Cụm tính từ 

        การวิเคราะห์หน้าที่ของ cụm tính từ สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 

6.3.2.1 การวิเคราะห์ความหมายตามการปรากฏในวลีหรือประโยค 
                      หากวิเคราะห์โดยอาศัยความหมายของ Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ จะพบว่า
ความหมายของ Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ เป็นความหมายประเภทรูปธรรม สามารถจับต้องได้และ
มองเห็นได้ ซึ่งต้องมีความหมายใกล้ชิดกับค าที่ Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ ก าลังท าหน้าขยายอยู่ โดยการ
บรรยายหรือเปรียบเทียบค าๆ นั้น 
                      จากการวิเคราะห์ความหมายพบว่า Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ มีความหมาย
คล้ายคลึงกับความหมายของค ากริยาประเภทบอกสภาวะ  
เช่น  
lá xanh.     ‘ใบไมเ้ป็นสีเขียว’ 
mây trắng.      ‘เมฆเป็นสีขาว’ 
bức tranh này đẹp.     ‘รูปภาพนี้สวย’ 
cô ấy rất thật thà.     ‘ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนจริงใจมาก’ 
 
 จากตัวอย่างข้างบนนี้ชี้ให้เห็นว่า ค า xanh, trắng, đẹp และ thật thà ต่างก็ปรากฏใน
ความหมายของการบอกสภาวะของคนและสิ่งของ ดังนั้นอาจตีความได้ว่า ทั้ง 4 ค านี้เป็นค าท่ีจัดอยู่ใน
ชนิดของค า คือ ค ากริยา ‘Động từ’  

โปรดศึกษาตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ 
Cô ấy hát hay.     ‘ผู้หญิงคนนั้นร้องเพลงเพราะ’ 
Cô ấy múa đẹp.     ‘ผู้หญิงคนนั้นร าสวย’ 
 
 จากประโยคตัวอย่างข้างบนนี้จะเห็นว่า ค า hay และ đẹp ต่างก็ปรากฏในความหมายของ
การบรรยายคุณสมบัติของการกระท า ดังนั้นอาจจะตีความได้ว่า ทั้ง 2 ค านี้เป็นค าที่จัดอยู่ในชนิดของ
ค า คือ ส่วนเสริมกริยา ‘Bổ ngữ’  

เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น โปรดศึกษาตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ 
Cô ấy mặc áo xanh.    ‘ผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อสีเขียว’ 
Áo đẹp đó giá rất đắt.    ‘เสื้อสวยตัวนั้นราคาแพงมาก’ 
Cô ấy đang ngồi trong nhà to.   ‘เธอคนนั้นก าลังนั่งในบ้านหลังใหญ’่ 
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จากประโยคตัวอย่างข้างบนนี้จะเห็นว่า ค า xanh, đẹp และ to ต่างก็ปรากฏในความหมาย
ของการบรรยายคุณลักษณะของสิ่งของ ดังนั้นอาจจะตีความได้ว่า ทั้ง 2 ค านี้เป็นค าที่จัดอยู่ในชนิด
ของค า คือ ค าวิเศษณ์ขยายค านาม ‘Tính từ’ 
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่จะระบุให้ชัดเจนว่า ค าท่ีจัดอยู่ในกลุ่ม Tính từ ‘ค าคุณศัพท’์ เป็น
ค าชนิดใด (ค ากริยา, ค าขยายค ากริยา หรือค าขยายค านาม) Điệp Quang Ban จึงให้ข้อสังเกตว่า 
Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ จะไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า hãy ‘จง’, đừng ‘ห้าม’ และ chớ ‘อย่า’ ได้เหมือน
ค ากริยาแท้ (động từ thực) (Điệp Quang Ban, 2013 : 115)  
เช่น 
*Cô ấy mặc áo hãy xanh.   ‘-’ 
*Áo đừng đẹp đó giá rất đắt.   ‘-’ 
*Cô ấy đang ngồi trong nhà chớ to.  ‘-’ 
  

6.3.2.2 การวิเคราะห์ด้านไวยากรณ์ระดับประโยค 
                      ค า Tính từ ‘ค าคุณศัพท’์ สามารถปรากฏในประโยคเพ่ือเป็นส่วนประกอบ
ของประโยค และท าหน้าที่แตกต่างกัน 3 ส่วนประกอบ คือ 
 
1) เป็น Định tố หรือ Định ngữ 

หากวิเคราะห์ด้านวากยสัมพันธ์ระดับประโยค พบว่า Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ สามารถปรากฏ
เป็นส่วนขยายเพื่อเติมความสมบูรณ์ให้กับประโยคค า กลุ่มค า หรือประโยค ซึ่งค าว่า Định tố หมายถึง
ค าท่ีท าหน้าที่ขยาย ส่วน định ngữ หมายถึงกลุ่มค าที่ท าหน้าที่ขยาย เช่น 
 

1.1) เป็น Định tố 
เช่น 
Quyển sách mới có nhiều tranh đẹp. 
‘หนังสือเล่มใหม่มีภาพสวย’ 
 

ในประโยคข้างบนนี้ มีค าว่า mới และ đẹp เป็นส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์ของค าว่า sách 
และค าว่า tranh ตามล าดับ ดังนั้นค าว่า mới และ đẹp ต่างก็เป็นค า Tính từ ที่ท าหน้าที่เป็น định 
tố ของประโยค 

 
1.2) เป็น Định ngữ  

เช่น 

Quyển sách rất mới có nhiều tranh rất đẹp. 
‘หนังสือเล่มใหม่มากมีภาพสวยมาก’ 
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ในประโยคข้างบนนี้ มีค าว่า mới และ đẹp เป็นส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์ของค าว่า sách 
และค าว่า tranh ตามล าดับ แต่ค าว่า mới และ đẹp ในประโยคนี้ปรากฏร่วมกับค าว่า rất จึง
กลายเป็นกลุ่มค า (cụm tính từ) เป็น rất mới และ rất đẹp โดยมีค าว่า mới และ đẹp เป็น 
tính từ trung tâm และมีค าว่า rất เป็นค าบอกความเข้มข้นท าหน้าที่ขยาย ดังนั้นวลี rất mới และ 
rất đẹp ในประโยคข้างบนนี้จึงเป็น định ngữ  
 
2) เป็นภาคแสดง Vị ngữ 

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของภาษาเวียดนาม คือ Tính từ (ค าคุณศัพท์) สามารถปรากฏ
เป็นค ากริยา (động từ) ในโครงสร้าง Vị ngữ ‘ภาคแสดง’ ได้  
เช่น 
Ngôi nhà này đẹp.    ‘บ้านหลังนี้สวย’ 
Bài tập này khó.    ‘แบบฝึกหัดนี้ยาก’ 
Món ăn này ngon.    ‘อาหารนี้อร่อย’ 
Cuốn sách này rất hay.  ‘หนังสือเล่มนี้สนุกมาก’ 
 
 จากตัวอย่างข้างบน สามารถแบ่งส่วนประกอบได้ดังตารางที่ 6.18 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6.18 แสดง Động từ ที่เป็น Vị ngữ ของประโยค 

 
ภาคประธาน 
(chủ ngữ) 

ภาคแสดง 
(vị ngữ) 

Ngôi nhà này  đẹp 

Bài tập này  khó 
Món ăn này  ngon 
Cuốn sách này  rất hay 

   
ที่มา : ปรับปรุงจาก Nguyễn Xuân Khoa, 2006: 51  
 

จากตารางข้างบนนี้ มีค าว่า đẹp ในประโยค ngôi nhà này đẹp ซึ่งในความเป็นจริง เป็น
ค าคุณศัพท์ (tính từ) มาท าหน้าที่เป็นค ากริยาหลัก (động từ) ของประโยค และค าว่า rất hay ใน
ประโยค cuốn sách này rất hay มาท าหน้าที่เป็นภาคแสดง (vị ngữ) ของประโยค โดยมี ค า hay 
เป็น động từ trung tâm และมีค าว่า rất ค าบอกความเข้มข้นที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบรองหน้า
ค าว่า hay) ซึ่งทั้งค าว่า đẹp (tính từ) และค าว่า rất hay (cụm tính từ) ต่างก็ท าหน้าที่เป็นภาค
แสดง (vị ngữ) ของประโยค  
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3) เป็นภาคแสดง Vị ngữ 
 ค า Tính từ ‘ค าคุณศัพท’์ ในภาษาเวียดนามสามารถปรากฏเป็น Bổ ngữ เพ่ือท าหน้าที่เสริม
ความสมบูรณ์ให้ค ากริยาได้  
เช่น 
Bạn Hà học giỏi.    ‘เพ่ือน Ha เรียนเก่ง’ 
Nó trả lời lưu loát.   ‘เขาตอบค าถามอย่างคล่องแคล่วว่องไว’ 
Họ sống đẹp.    ‘พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างดี’ 
 

หมายเหตุ 
 a) ค า Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ สามารถท าหน้าที่เป็นได้ทั้ง Tính từ (TT) ‘ค าคุณศัพท์’ และ
สามารถท าหน้าที่เป็น Bổ ngữ (BN) ‘ค าเสริมกริยา’  ได้ด้วย โปรดศึกษาตัวอย่างข้างล่างนี้ เช่น 
  a1) cây to  ‘ต้นไม้ใหญ่’     
   TT 
 
  a2) nói to  ‘พูดเสียงดัง’     
   BN 
 
 จากตัวอย่างพบว่า ค าว่า to ที่ปรากฏใน a1) และ a2) ท าหน้าที่ต่างกัน ใน a1) ท าหน้าที่
ขยายค าว่า cây ‘ต้นไม้’ ซึ่งเป็นค านาม (danh từ) ดังนั้น ค าว่า to ที่ปรากฏใน a1) นั้น จึงเป็นค า 
Tính từ (TT) ‘ค าคุณศัพท’์      
 ส่วนค าว่า to ใน a2) ท าหน้าที่ขยายค าว่า nói ‘พูด’ ซึ่งเป็นค ากริยา (động từ) ดังนั้น ค าว่า 
to ที่ปรากฏใน a2) นั้น จึงเป็นค า Bổ ngữ (BN) ‘ค าเสริมกริยา’  
   
 b) Tính từ ‘ค าวิเศษณ์’ สามารถท าหน้าที่เป็นได้ทั้ง Động từ (ĐT) ‘ค ากริยา’ และสามารถ
ท าหน้าที่เป็น Bổ ngữ (BN) ‘ส่วนเสริมกริยา’  ได้ด้วย โปรดศึกษาตัวอย่างข้างล่างนี้  
เช่น 
b1) Một học sinh giỏi toán ‘เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เก่งคณิตศาสตร์’   

                ĐT 
 
b2) Nó học giỏi  ‘เขาเรียนเก่ง’                                    
                BN 
 
 จากตัวอย่างพบว่า ค าว่า giỏi ที่ปรากฏใน b1) และ b2) ท าหน้าที่ต่างกัน ใน b1) ท าหน้าที่
เป็นค าหลักของภาคแสดงในประโยค ดังนั้น ค าว่า giỏi ที่ปรากฏใน b1) นั้น จึงเป็นค า Động từ 
(ĐT) ‘ค ากริยา’      
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 ส่วนค าว่า giỏi ใน b2) ท าหน้าที่ขยายค าว่า học ‘เรียน’ ซึ่งเป็นค ากริยา (động từ) ดังนั้น 
ค าว่า giỏi ที่ปรากฏใน b2) นั้น จึงเป็นค า Bổ ngữ (BN) ‘ค าเสริมกริยา’  
 
 c) ค า Tính từ ‘ค าคุณศัพท์’ สามารถมีค าที่มีความหมายตรงข้ามได้ เช่น 
  cao  ‘สูง’  
  thấp  ‘เตี้ย’ 
      dài  ‘ยาว’  
      ngắn  ‘สั้น’ 

to  ‘ใหญ่’  
nhỏ  ‘เล็ก’ 

      nghèo  ‘จน’  
      giàu  ‘รวย’ 
  mạnh  ‘แข็งแรง’  
  yếu  ‘อ่อนแอ’ 
      nhiều  ‘มาก’  
      ít  ‘น้อย’ 
  đông  ‘เยอะ’  
  vắng  ‘ไมค่่อยมี’ 
      đen  ‘ด า’  
      trắng  ‘ขาว’ 
  đẹp  ‘สวย’  
  xấu  ‘ขี้แหล่’ 
      tốt  ‘ดี’  
      xấu  ‘เลว’ 
 

d) เมื่อน าค า Tính từ เหล่านี้ไปสร้างเป็นค าประสม (từ ghép) มักจะเป็นค าประสมประเภท 
từ ghép chính phụ (ซึ่งค าแรกจะเป็น từ chính ส่วนค าหลังจะเป็น từ phụ) เช่น 
  vui tính   ‘(เป็นคน)สนุกสนาน’  
  mát tay   ‘(เป็นคน)มีความช านาญ’ 
  nóng mặt   ‘(เป็นคน)โกรธง่าย’  
  dễ bảo    ‘(เป็นคน)เชื่อฟัง’  
  khó nghe   ‘(พูด)ฟังยาก’ 
  tươi sống   ‘สด’  
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6.4 สรุป 
 

กลุ่มค าในภาษาเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของค าที่ท าหน้าที่เป็น
ค าหลัก หรือ ค าส าคัญ ของกลุ่มค านั้นๆ ได้แก่ cụm danh từ (กลุ่มค านาม) หมายถึง การรวมตัวกัน
ของค าโดยมีค านามเป็นส่วนประกอบหลัก และมีค าชนิดอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบรอง cụm động từ 
(กลุ่มค ากริยา) การรวมตัวของค าให้เป็นกลุ่มค าที่มีค ากริยาเป็นส่วนประกอบหลัก และมีค าชนิดอ่ืนๆ
เป็นส่วนประกอบรอง และ cụm tính từ (กลุ่มค าคุณศัพท์) กลุ่มค าที่มีค าคุณศัพท์เป็นส่วนประกอบ
หลัก โดยมีค าชนิดอื่นๆ เป็นส่วนประกอบรองของกลุ่มค า  

ส าหรับโครงสร้างกลุ่มค าทั้ง 3 ชนิดนี้ ต่างก็มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วนประกอบ ได้แก่ 
ประกอบด้วยที่เป็น phần phụ trước (ส่วนประกอบรองหน้า) trung tâm (ส่วนค าหลัก) และ phần 
phụ sau (ส่วนประกอบรองหลัก)  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงหาเติมค าที่เหมาะสมในส่วนประกอบรองหน้า ของกลุ่มค านามต่อไปนี้ แล้วบอกความหมาย 
1) người 

=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

2) cơm 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

3) cuổn sách 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

4) cái bánh mỳ 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

5) tủ lạnh 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

6) sinh viên trong lớp tôi 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

7) quả cam trên bàn  
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

8) con mèo đen ấy  
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

9) bức tranh này 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

10) tờ báo mà cô ấy thích xem 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

11) xe máy của anh ấy 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 
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2. จงหาเติมค าที่เหมาะสมในส่วนประกอบรองหน้า ของกลุ่มค ากริยาต่อไปนี้ แล้วบอกความหมาย 
1) xem ti vi 

=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

2) ăn cơm 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

3) học bài đi 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

4) đi ngủ lúc 10 giở tối 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

5) nói dối mẹ 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

6) khỏi bệnh 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

7) gọi điện thoại cho mẹ mỗi ngày một lần 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

8) chạy nhanh kẻo ngã 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

9) là người Thái Lan 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

10) học tiếng Anh ở Mỹ 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

11) bay lên trời. 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 
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3. จงหาเติมค าที่เหมาะสมในส่วนประกอบรองหน้า ของกลุ่มค าคุณศัพท์ต่อไปนี้ แล้วบอก
ความหมาย 
1) cao 

=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

2) giỏi 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

3) khó 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

4) dễ 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

5) xấu 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

6) đẹp trai 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

7) sớm 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

8) dài 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

9) nhiều 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

10) nhỏ 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

11) trắng 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 
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4. จงหาเติมค าที่เหมาะสมในส่วนประกอบรองหลัง กลุ่มค านามต่อไปนี้ แล้วบอกความหมาย 
1) bàn 

=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

2) công viên 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

3) phòng 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

4) cửa 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

5) nhà 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

6) quần 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

7) giường  
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

8) con đường 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

9) đồng hồ 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

10) nhà hàng 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

 
5. จงหาเติมค าที่เหมาะสมในส่วนประกอบรองหลัง กลุ่มค ากริยาต่อไปนี้ แล้วบอกความหมาย 
1) ăn cơm 

=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 
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2) yêu 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

3) nói 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

4) đi 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

5) trốn học 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

6) đọc 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

7) nghe 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

8) ngủ dậy 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

9) tăng 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

10) nhìn 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

 
6. จงหาเติมค าที่เหมาะสมในส่วนประกอบรองหลัง กลุ่มค าคุณศัพท์ต่อไปนี้ แล้วบอกความหมาย 
1) ngon 

=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

2) buồn 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 
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3) hiểu 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

4) đói 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

5) rộng 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

6) sâu 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

7) đen 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

8) giàu 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

9) nhanh 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

10) nghèo 
=………………………………………………………………………………………. 
ความหมาย:………………………………………………………………………… 

 
7. จงหาค าหลักของกลุ่มค าต่อไปนี้ แล้วระบุว่าเป็นค าชนิดใด และกลุ่มค านั้นเป็นกลุ่มค าอะไร 
1) chăm chỉ học tập 

ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

2) áo mẹ mua cho tôi 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

3) hơi nóng 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 
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4) bị thầy phê bình 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

5) thơm lắm 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

6) sáu giờ sáng 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

7) bao nhiêu quyển sách 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

8) áo ngắn kia 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

9) tất cả các sinh viên của thầy Songgot 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

10) bao nhiêu con chó  
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

11) đi một cách nhẹ nhàng 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

12) học giỏi tiếng Việt 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

13) búp bê bằng gỗ ấy 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

14)   rất thông minh 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

15) một bức thư dài hai trang 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 
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16) anh Nam và anh Tuấn 
ค าหลัก:..……………………………………………………………………………. 
กลุ่มค า:……………………………………………………………………………… 

 
8. ให้ศึกษาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม 
 

Hàng rong bủa vây đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
 

Tuyến cao tốc hiện đại nhất VN vừa được khánh thành vào đầu tháng 12.2015 
nhưng đang bị “bao vây” bởi hàng rong, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. 

Tình trạng nêu trên xảy ra tại đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (địa 
phận P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội) kể từ thời điểm cao tốc này thông xe. Tại đây, 
người dân vô tư bày bán hàng rong, người tham gia giao thông cũng đỗ luôn xe giữa 
đường để mua hàng. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, hàng hóa được bày bán trên các sạp hàng chủ 
yếu là ổi từ những vườn hai bên đường. Hàng rào chắn được dùng làm chỗ để giấu 
hàng hóa mỗi khi có lực lượng chức năng đi kiểm tra, còn phần đường dành cho phương 
tiện giao thông được “tận dụng” làm chỗ bán. Người bán hàng đứng tràn ra giữa đường 
chèo kéo, gây ra cảnh tượng giao thông lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Điều đáng 
nói, biển cấm bán hàng rong, cấm phương tiện dừng đỗ được cắm ngay tại vị trí lối vào 
đường cao tốc nhưng đều bị phớt lờ. 

Lái xe Trịnh Vũ Hòa (ở Hưng Yên) bức xúc: “Nhiều lần tôi quan sát thấy cùng 
lúc 3 xe tải dừng lại để lái xe mua ổi. Thậm chí, họ còn đỗ lại để ăn xong mới di chuyển, 
khiến đường bị ùn tắc. Nguy hiểm hơn là việc xe dừng che khuất tầm nhìn, khiến các 
phương tiện phía sau rất khó khăn trong lưu thông”. 

Trao đổi với chúng tôi ngày 14.1, ông Lê Xuân Tú, Phó giám đốc Ban quản lý 
khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thừa nhận tình trạng tụ tập bán hàng rong 
dọc đường dẫn vào cao tốc diễn ra phức tạp, gây mất trật tự an toàn giao thông nghiêm 
trọng. “Người bán hàng rong tại lối vào đường cao tốc khá đông, chèo kéo khách đi xe 
máy, ô tô dừng lại mua hàng, gây mất an toàn đối với các xe rẽ vào vào đường cao 
tốc”, ông Tú nói. 

ที่มา : หนังสือพิพม์ Thanh Niên online สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 
 
1) จงหากลุ่มค านามจากข้อความที่อ่าน
1.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.7)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.8)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.9)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) จงหากลุ่มค ากริยาจากข้อความที่อ่าน 
2.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.7)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.8)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.9)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) จงหากลุ่มค าคุณศัพท์จากข้อความที่อ่าน 
3.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.7)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.8)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.9)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที ่7 
 
 

การวิเคราะห์ไวยากรณ์ระดับประโยค 
Việc phân tích ngữ pháp bậc câu 

 
 
 
 ในบทที่ผ่านมา ผู้เขียนได้อธิบายการวิเคราะห์ไวยากรณ์ระดับค า และไวยากรณ์ระดับกลุ่มค า
ไปแล้ว ในบทนี้ผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบ
เบื้องต้นของประโยคก่อนที่ผู้เขียนจะได้อธิบายไวยากรณ์ระดับประโยค เพ่ือที่ผู้อ่านจะได้มีความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น และใช้เป็นความรู้พ้ินฐานเพื่อศึกษาการวิเคราะห์ไวยากรณ์ระดับประโยคต่อไป 
 
7.1 ประโยคในภาษาเวียดนาม  
 
 ประโยค หมายถึง การรวมตัวกันของค าหรือกลุ่มค าอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนที่แน่นอน เพ่ือ
ท าหน้าที่สื่อความหมายให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ (Hoàng Trọng Phiến: 2008: 27)        
 
7.2 แก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) 
 
 ค าว่า nòng cốt câu มีความหมายในภาษาไทยว่า แก่นใจความหลักของประโยค หมายถึง
แก่นของสารที่ผู้พูดประโยคนั้นๆ ต้องการจะสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามให้
ความเห็นว่า nòng cốt câu มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องประโยคในภาษาเวียดนาม 
เพราะเมื่อวิเคราะห์ได้ว่า nòng cốt câu คืออะไร ก็เท่ากับว่าเราสามารถอธิบายได้ว่าโครงสร้าง
ไวยากรณ์ของประโยคนั้นๆ เป็นประโยคประเภทใด (câu đơn, câu phép, câu phức, câu đặc 
biệt)  
 ในการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม การศึกษาเรื่อง nòng cốt câu เป็นแนวคิดที่     
ถูกน าไปศึกษาไวยากรณ์ภาษาเวียดนามอย่างกว้างขวางในราวปี 1960 และถูกน าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
หนังสือประกอบการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (Nguyễn Văn Hiệp: 2009: 109)  
 
 7.2.1 เนื้อหาของ nòng cốt câu 
         นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามหลายท่านต่างก็มีแนวคิดที่หลากหลายในการระบุว่า 
nòng cốt câu มีเนื้อหาอย่างไร แต่แนวคิดที่โดดเด่น ได้แก่ แนวคิดของคณะกรรมการภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (UBKHXHVN: 1983: 169) ที่ระบุว่า nòng cốt câu มี
เนื้อหาในการแจ้งสารที่อยู่ในรูปแบบของโครงสร้าง đề – thuyết ซ่ึง đề เป็นส่วนที่ระบุว่าเนื้อหาของ 
nòng cốt câu เกี่ยวกับเรื่องอะไร ส่วน thuyết เป็นส่วนที่ระบุว่าเนื้อหาของ nòng cốt câu คือ
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อะไร และแนวคิดของ Diệp Quang Bản (Diệp Quang Bản: 1987: 24) ให้แนวคิดว่า nòng cốt 
câu มีเนื้อหาในการระบุเหตุการณ์ที่มีโครงสร้างแบบสองส่วน คือ ส่วนภาคประธานและส่วนภาค
แสดงของประโยค 
          สรุป nòng cốt câu คือ ศูนย์กลางของประโยคที่มีเนื้อหาเป็นแก่นใจความหลักของ
ประโยคที่ใช้ในการแจ้งสาร      
 

 7.2.2 รูปแบบของ nòng cốt câu 
         เกี่ยวกับรูปแบบของ nòng cốt câu (แก่นใจความหลักของประโยค) ส่วนใหญ่
นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามใช้รูปแบบโครงสร้าง C – V เพ่ืออธิบาย nòng cốt câu เพราะค าว่า 
nòng cốt เป็นส่วนส าคัญท่ีระบุแก่นสารของประโยคซึ่งปกติก็จะอยู่ในโครงสร้าง วลีระบุผู้กระท าและ
วลีที่ระบุการกระท า (chủ ngữ – vị ngữ) (Hoàng Trọng Phiến: 1980: 183-202) เพราะท้ังวลีระบุ
ผู้กระท า (chủ ngữ) วลีระบุการกระท า (vị ngữ) ต่างก็เป็นสองส่วนประกอบที่ส าคัญของ nòng cốt 
câu ที่จะระบุได้ว่าประโยคที่วิเคราะห์นั้นๆ เป็นประโยคประเภทใด หากเป็นประโยคประเภท câu 
đơn จะมี nòng cốt câu จ านวน 1 ชุด câu phép จะมี nòng cốt câu จ านวน 2 ชุด และ câu 
phức จะมี nòng cốt câu จ านวน 2 ชุดขึ้นไป   
 
 7.2.3 การวิเคราะห์หา nòng cốt câu 
         การวิเคราะห์หา nòng cốt câu (แก่นใจความหลักของประโยค) ของประโยคจะใช้
วิธีการลดรูป (lược) หมายถึงวิธีการตัด/ลด ส่วนของประโยคที่ไม่จ าเป็นต้องมีหรือเป็นส่วนที่ไม่ส าคัญ
ของประโยคออก ซึ่งส่วนที่ตัด/ลดรูปออกไปนั้นต้องไม่เป็นส่วนที่ส าคัญของข้อความที่ต้องการจะสื่อ 
ซึ่งการตัดออกนี้จะใช้วิธีการวิ เคราะห์ประโยคแบบ thành tố trực tiếp (Immidately 
Constituent = IC) ตั้งแต่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดถึงส่วนที่เล็กที่สุด โปรดศึกษาการวิเคราะห์ประโยคต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างท่ี 1 
Đêm hôm ấy, tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. 
‘คืนวันนั้น เรือเฟืองดงของพวกเราได้ทอดสมอในบริเวณทะเลเจื่องซา’ 
 
ขั้นตอนที่ 1: 
Đêm hôm ấy / tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. 
จากขั้นตอนที่ 1 เราสามารถลดรูปข้อความ Đêm hôm ấy ได้ เพราะเมื่อลดรูปข้อความดังกล่าว
เนื้อหาของประโยคก็ยังคงอยู่ ดังนั้นจากขั้นตอนนี้เราจึงได้ข้อความ tàu Phương Đông của chúng 
tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa ไปวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 2: 
tàu Phương Đông của chúng tôi / buông neo trong vùng biển Trường Sa. 
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ในขั้นตอนที่ 2 นี้ เราไม่สามารถลดรูปข้อความใดๆ ออกไปได้ เพราะเมื่อลดรูปข้อความใดข้อความ
หนึ่งออกไป เนื้อหาของประโยคจะไม่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นจึงตัองน าข้อความทั้งข้อความ tàu 
Phương Đông của chúng และข้อความ tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa ไป
วิเคราะห์ต่อในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป  
 
ขั้นตอนที่ 3: 
tàu Phương Đông / của chúng tôi  
buông neo / trong vùng biển Trường Sa. 
จากขั้นตอนที่ 3 นี้ เราสามารถลดรูปข้อความ của chúng tôi ออกไปได้ และลดรูปข้อความ trong 
vùng biển Trường Sa ออกไปได้ ดังนั้นจะเหลือข้อความ tàu Phương Đông และข้อความ buông 
neo ไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ 4: 
tàu / Phương Đông  
buông neo  
จากขั้นตอนที่ 4 เราสามารถลดรูปได้เฉพาะข้อความ Phương Đông ออกจาก tàu ได้เท่านั้น ส่วน
ข้อความ buông neo เราไม่สามารถลดรูปได้เลย ดังนั้นเราจะได้ข้อความสุดท้ายหลังการวิเคราะห์
แล้ว คือ “Tàu buông neo. ‘เรือทอดสมอ’” ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่มีความสมบูรณ์ตาม
จุดประสงค์ของสารที่ประโยคต้องการจะสื่อให้ผู้ฟังได้รับทราบ และข้อความที่เราลดรูปออกไปนั้นเป็น
ข้อความที่ถูกเติมเข้ามาเพ่ือเสริมให้สารที่ประโยคต้องการจะสื่อมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนโครงสร้าง
ของ nòng cốt câu “Tàu buông neo. ‘เรือทอดสมอ’” คือ chủ (tàu) – vị (buông neo)    
 

ในบางครั้ง ประโยคที่เราก าลังวิเคราะห์หา nòng cốt câu เป็นประโยคที่มีโครงสร้าง 
ประกอบด้วยค ากริยาประเภทก่อให้เกิดการกระท า (động từ khiên động) เช่นค าว่า bắt ‘บังคับ’
ซึ่งค าว่า bắt เป็นค ากริยาที่ต้องการโครงสร้าง “ภาคประธาน + ภาคแสดง” มารองรับค าว่า bắt เป็น
โครงสร้าง “bắt + ใคร + ท าอะไร”  
เช่น 
 
ตัวอย่างท่ี 2 
Mẹ bắt tôi ngủ. 
ประโยคข้างบนนี้ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีลดรูปแล้วจะได้ขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 
Mẹ / bắt tôi ngủ. 
เราไม่สามารถลดรูปด้วยการตัดทั้งข้อความ mẹ และข้อความ bắt tôi ngủ ได้  
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ขั้นตอนที่ 2 
bắt / tôi ngủ. 
เราไม่สามารถลดรูปด้วยการตัดทั้งข้อความ bắt และข้อความ tôi ngủ ได้  
 
ขั้นตอนที่ 3 
tôi / ngủ. 
เราไม่สามารถลดรูปด้วยการตัดทั้งข้อความ tôi และข้อความ ngủ ได้  

จากการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคเพ่ือหา nòng cốt câu ด้วยวิธีลดรูปแบบตัดค าใดค าหนึ่ง
ออกจากโครงสร้างประโยค Mẹ bắt tôi ngủ. สามารถสรุปได้ว่า ทั้ง 3 ขั้นตอนนั้น เราไม่สามารถตัด
ค าใดค าหนึ่งออกจากประโยค Mẹ bắt tôi ngủ. ได้ เพราะเมื่อเราตัดค าใดค าหนึ่งออกไปแล้ว ความ
สมบูรณ์ของ nòng cốt câu หมดไป ดังนั้น nòng cốt câu ของประโยคข้างบนนี้ยังคงเป็นประโยค
เดิม คือ Mẹ bắt tôi ngủ. 
 
ตัวอย่างท่ี 3 
Ông bắt tôi học bài. 
ประโยคข้างบนนี้ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีลดรูปแล้วจะได้ขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 
Ông / bắt tôi học bài. 
เราไม่สามารถลดรูปทั้งข้อความ ông และข้อความ bắt tôi học bài ได้  
 
ขั้นตอนที่ 2 
bắt / tôi học bài. 
ขั้นตอนนี้เราก็ไม่สามารถลดรูปทั้งข้อความ bắt และข้อความ tôi học bài ได้  
 
ขั้นตอนที่ 3 
tôi / học bài. 
ขั้นตอนนี้เราก็ยังคงไม่สามารถลดรูปทั้งข้อความ tôi และข้อความ học bài ได้  
 
ขั้นตอนที่ 4 
học / bài. 
ในขั้นตอนนี้เราสามารถลดรูปทั้งข้อความ bài ได้ เพราะค าว่า bài เป็นข้อความที่ไม่ส าคัญ เมือ่ละแล้ว
ความหมายของประโยคที่ต้องการสื่อนั้นยังคงความสมบูรณ์ ดังนั้น nòng cốt câu ของประโยค
ข้างบนนี้ คือ Ông bắt tôi học. 
  
 ทั้งตัวอย่างท่ี 2 และ 3 นี้พบว่า nòng cốt câu มีโครงสร้าง ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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     nòng cốt câu 
 
 
 
    chủ   vị 
 
 
 
 
      chủ  vị    
     
 
  แผนภูมิที่ 7.1 แสดงโครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 2 และ 3 
 
 
 จากการวิเคราะห์หา nòng cốt câu ด้วยวิธีลดรูป (lược) ทั้ง 3 ตัวอย่าง พบว่า nòng cốt 
câu มีโครงสร้างอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่ 1) nòng cốt khép kín (แก่นใจความแบบปิด) เหมือน
ตัวอย่างที่ 1 และ แบบที่ 2) nòng cốt không khép kín (แก่นใจความแบบไม่ปิด) เหมือนตัวอย่างที่ 
2 และตัวอย่างที่ 2     
 
 7.2.4 ประเภทของ nòng cốt câu 
         การระบุประเภทของ nòng cốt câu (แก่นใจความหลักของประโยค) จะต้องอาศัย
ส่วนประกอบของโครงสร้าง nòng cốt câu นั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก โปรดศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้
ประกอบการระบุชนิดของ nòng cốt câu 
 
ตัวอย่างท่ี 1:  Mưa! 
โครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 1 แม้จะปรากฏให้เราเห็นส่วนประกอบที่มีแค่ค า 1 ค า แต่
ค าว่า mưa ค านี้ อาจจะมาจากประโยคที่ว่า “Thế rồi mưa!” ซึ่งมีแค่ค าว่า mua เท่านั้นที่สามารถ
เป็น nòng cốt câu ได้ ดังนั้นโครงสร้าง nòng cốt câu ประเภทนี้เรียกว่า nòng cốt đơn phần 
kiểu đơn  
 
ตัวอย่างที่ 2:  Nó / ngủ 
โครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 2 มีส่วนประกอบแค่ค า 2 ค า โครงสร้าง nòng cốt câu 
ประเภทนี้เรียกว่า nòng cốt song phần đơn giản kiểu đơn  
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ตัวอย่างท่ี 3:  Nam / đọc sách 
โครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 3 มีส่วนประกอบเป็น 1 ค า และ 1 กริยาวลี (กริยา + กรรม
ของกริยา) โครงสร้าง nòng cốt câu ประเภทนี้ก็ยังคงเรียกว่า nòng cốt song phần đơn giản 
kiểu đơn  
 
ตัวอย่างท่ี 4:  Nếu trời mưa thì nó ngủ 
โครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 4 เป็นการรวมข้อความสองข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน
รวมเข้าด้วยกันด้วยค าเชื่อมประโยคแบบคู่ nếu ......... thì ......... โครงสร้าง nòng cốt câu ประเภท
นี้เรียกว่า nòng cốt song phần phức hợp kiểu đơn  
 
ตัวอย่างท่ี 5:  Tàu buông neo 
โครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 5 เป็น nòng cốt câu ของประโยค “Đêm hôm ấy, tàu 
Phương Đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.” ซึ่งข้อความ “Tàu 
buông neo” เป็นข้อความเดียวที่สามารถเป็น nòng cốt câu ที่อยู่ในโครงสร้างแบบ chủ – vị ได้ 
ดังนั้นโครงสร้าง nòng cốt câu ประเภทนี้เรียกว่า nòng cốt song phần đơn giản kiểu đơn  
 
ตัวอย่างท่ี 6:  Nắng tắt 
ตัวอย่างท่ี 7:  Sương buông  
โครงสร้าง nòng cốt câu ของทั้งตัวอย่างที่ 6 และตัวอย่างที่ 7 มาจากประโยค Hoàng hôn, nắng 
vừa tắt, sương đã buông khắp mặt biển โดยประโยคดังกล่าวสามารถมี nòng cốt câu 
ประเภทมีโครงสร้างแบบ chủ – vị อยู่ 2 ข้อความคือ ข้อความ nắng tắt และข้อความ sương 
buông ซึ่งทั้งสองข้อความต่างก็สามารถเป็น nòng cốt câu ได้เหมือนกัน ท าให้ประโยคนี้มี nòng 
cốt câu อยู่ 2 ข้อความ ดังนั้นโครงสร้าง nòng cốt câu ประเภทนี้เรียกว่า nòng cốt song phần 
đơn giản kiểu ghép  
 
ตัวอย่างท่ี 8:  Hà nội 
โครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 8 มาจากประโยค Hà Nội mùa đông 1945 โดยประโยค
ดังกล่าวสามารถแบ่งข้อความออกเป็นสองส่วน คือ ข้อความ Hà Nội และข้อความ mùa động 1945 
ซึ่งทั้งสองข้อความต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และทั้งสองข้อความต่างก็สามารถเป็น nòng cốt 
câu ได้เหมือนกัน ดังนั้นโครงสร้าง nòng cốt câu ประเภทนี้เรียกว่า nòng cốt đơn phần kiểu 
ghép  
 
ตัวอย่างท่ี 9:  Nếu nói thì phải làm 
โครงสร้าง nòng cốt câu ของตัวอย่างที่ 9 มาจากประโยค Nếu nói thì phải làm, nếu làm thì 
phải cố gắng. โดยประโยคดังกล่าวสามารถแบ่งข้อความออกเป็นสองส่วน คือ ข้อความ Nếu nói 
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thì phải làm และข้อความ nếu làm thì phải cố gắng ซึ่งทั้งสองข้อความต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน และทั้งสองข้อความต่างก็สามารถเป็น nòng cốt câu ได้เหมือนกัน ดังนั้นโครงสร้าง nòng 
cốt câu ประเภทนี้เรียกว่า nòng cốt song phần phức hợp kiểu ghép  
 
 จากตัวอย่างท่ี 1-9 สามารถสรุปได้ว่า nòng cốt câu มี 6 ประเภท คือ 
1) ประเภท nòng cốt đơn phần kiểu đơn (ตัวอย่างท่ี 1)  
2) ประเภท nòng cốt đơn phần kiểu ghép (ตัวอย่างท่ี 8)  
3) ประเภท nòng cốt song phần đơn giản kiểu đơn (ตัวอย่างท่ี 2,3,5)  
4) ประเภท nòng cốt song phần đơn giản kiểu ghép (ตัวอย่างท่ี 6,7)  
5) ประเภท nòng cốt song phần phức hợp kiểu đơn (ตัวอย่างท่ี 4)  
6) ประเภท nòng cốt song phần phức hợp kiểu ghép (ตัวอย่างท่ี 9)  
 
7.3 ประเภทของประโยคในภาษาเวียดนาม 
 
 ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาเวียดนามของนักภาษาศาสตร์
ชาวเวียดนามในบทที่ 2 ไปแล้วว่า นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามมีแนวคิดในการวิเคราะห์โครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม 2 แนวคิด คือ แนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์แบบ đề – thuyết 
และแนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจะใช้แนวคิดการ
วิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị เพราะการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์แบบนี้เป็น
แนวคิดท่ีนิยมใช้ในหมู่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเป็นสากล นอกจากนี้ 
การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาแบบ chủ – vị ก็เป็นการวิเคราะห์ไวยากรณ์ที่ผู้อ่านชาวไทยคุ้นเคยแล้ว
ในการเรียนหลักภาษาไทย  

ส าหรับการแบ่งประเภทของประโยคในภาษาเวียดนาม นอกจากจะอาศัยโครงสร้างแสดง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในประโยคแบบ chủ – vị แล้ว การแบ่งประเภทของประโยคยังต้อง
อาศัย nòng cốt câu หรืออาศัยแก่นใจความหลักที่ปรากฏในแต่ละประโยคอีกด้วย ประโยคในภาษา
เวียดนามแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ câu đơn, cân đặc biệt, câu ghép และ câu phức 
(Nguyễn Văn Hiệp, 2009 และ Nguyễn Minh Thuyết, 2014) อาจจะมีนักภาษาศาสตร์ชาว
เวียดนามบางคนที่ใช้ค าเรียกประโยคทั้ง 4 ประเภทนี้ต่างออกไป เช่น Cao Xuân Hạo เรียกว่า câu 
một bậc, câu hai bậc, câu nhiều bậc และ câu đặc biệt (Cao Xuân Hạo, 2003)    

ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจะใช้ค าเรียกประเภทของประโยคภาษาเวียดนามตามแนวคิดของ 
Nguyễn Văn Hiệp หนึ่งในจ านวนนักภาษาศาสตร์ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับประโยคภาษาเวียดนามละเอียด 
นั้นคือ câu đơn, câu ghép, câu phức และ cân đặc biệt ดังที่ผู้เขียนจะได้อธิบายต่อไปนี้ 
 

 7.3.1 Câu đơn 
         Câu đơn หมายถึง ประโยคที่มีแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) เพียง 1 แก่น
ใจความหลัก ซึ่งโครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยค câu đơn ประกอบด้วย ส่วนประกอบที่ส าคัญ
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อย่างน้อยที่สุด 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) และ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) 
ความหมายของ câu đơn มีความหมายตรงกับประโยคในภาษาไทยคือ “ประโยคความเดียว” ดังนั้น 
เพ่ือให้ผู้อ่านที่เป็นคนไทยเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงใช้ความหมายของ câu đơn ว่า ประโยค  ใจความ
เดียว ตรงกับภาษาไทย (รายละเอียดของประโยคใจความเดียว ผู้เขียนจะอธิบายอย่างละเอียดในบทที่ 
9 ต่อไป) 
 ความเป็นจริงแล้ว câu đơn (ประโยคใจความเดียว) สามารถแบ่งส่วนประกอบของประโยค
ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนประกอบหลัก (thành phần chính) ได้แก่ chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ 
และ ส่วนประกอบรอง (thành phần phụ) ได้แก่ tình thái ngữ, khởi ngữ, định ngữ, trạng ngữ 
(Nguyễn Văn Hiệp, 2009 และ Nguyễn Minh Thuyết, 2014) ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายอย่าง
ละเอียดในบทที่ 8 ต่อไป 
 

7.3.2 Câu ghép 
         Câu ghép หมายถึง ประโยคที่มีแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) ตั้งแต่ 2 แก่น
ใจความหลักข้ึนไป ซึ่งโครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยค câu ghép ก็ประกอบด้วย ส่วนที่เป็น chủ 
ngữ (ส่วนภาคประธาน) และ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปเช่นกัน หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง
ว่า câu ghép คือ ประโยคที่เกิดจากการน าเอา câu đơn ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกัน             
ให้กลายเป็นหนึ่งประโยคใหม่ ซึ่งความหมายของ câu ghép มีความหมายตรงกับประโยคในภาษาไทย
คือ “ประโยคความรวม” ดังนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านที่เป็นคนไทยเข้าใจได้เร็วขึ้น ผู้เขียนจงึใช้ความหมายของ 
câu ghép ว่า ประโยคความรวม (รายละเอียดของประโยคใจความรวม ผู้เขียนจะอธิบายอย่าง
ละเอียดในบทที่ 9 ต่อไป)  

 
 7.3.3 Câu phức 
         Câu phức ซึ่งนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามบางคนเรียกประโยคชนิดนี้ว่า câu 
ghép nhiều tầng (Nguyễn Xuân Khoa, 2006) หมายถึง ประโยคที่เกิดจากประโยคความรวมกับ
ประโยคความรวมมารวมกันให้เป็นประโยคที่มีองค์ประกอบที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งการรวมกันของประโยค
เหล่านี้จะเป็นการให้ได้ใจความในความหมายที่กว้างขึ้น ซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น ความหมายของ câu 
phức มีความหมายตรงกับประโยคในภาษาไทยคือ “ประโยคความซ้อน” ดังนั้น เพ่ือให้ผู้อ่านที่เป็น
คนไทยเข้าใจได้เร็วขึ้น ผู้เขียนจึงใช้ความหมายของ câu phức ว่า ประโยคความซ้อน (รายละเอียด
ของประโยคใจความซ้อน ผู้เขียนจะอธิบายอย่างละเอียดในบทที่ 9 ต่อไป)  
 
 7.3.4 Câu đặc biệt 
         Câu đặc biệt หมายถึง ประโยคที่มีลักษณะการรวมตัวกันของค าหรือกลุ่มค าไม่เป็น
ระบบ ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่แน่นอน ซึ่งในต าราเล่มนี้ผู้เขียนจะแปลประโยค câu đặc biệt ว่า 
“ประโยคพิเศษ” ในบางครั้ง câu đặc biệt อาจจะมีแค่ค าๆ เดียว หรือกลุ่มค าๆ เดียว ซึ่งกลุ่มค าที่ว่า
นี้อาจจะมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์แบบ หลัก-รอง หรือ แบบเท่าเทียม ก็ได้ (รายละเอียดของ
ประโยคพิเศษ ผู้เขียนจะอธิบายอย่างละเอียดในบทที่ 9 ต่อไป) 
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7.4 ลักษณะไวยากรณ์ระดับประโยคในภาษาเวียดนาม 
 
 ลักษณะไวยากรณ์ภาษาเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มนักภาษาศาสตร์
ที่ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคภาษาเวียดนามแบบ đề – thuyết ได้แก่ Cao Xuân Hạo 
(2003) ซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์รุ่นแรกๆ ที่ศึกษาภาษาเวียดนาม และกลุ่มนักภาษาศาสตร์ที่ศึกษา
โครงสร้างไวยากรณ์ประโยคภาษาเวียดนามแบบ chủ – vị ได้แก่ Nguyễn Minh Thuyết (1981), 
Nguyễn Văn Hiệp (2009) ซึ่งทั้งสองแบบต่างก็สามารถอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคภาษา
เวียดนามได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ แนวคิดทั้งสองแนวคิดต่างก็สามารถเติมเต็มการอธิบายโครงสร้าง
ไวยากรณ์ประโยคภาษาเวียดนามซึ่งกันและกันได้อย่างสมเหตุสมผล ดังนั้นผู้เขียนจึงจะน าเสนอ
แนวคิดท้ังสองแนวเพ่ือผู้อ่านจะได้เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคภาษาเวียดนามได้อย่างเข้าใจง่าย
ขึ้น 
 

7.4.1 ไวยากรณ์ประโยคแบบ đề – thuyết 
 

7.4.1.1 โครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ đề – thuyết 
           โครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ đề – thuyết ประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบของประโยคที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็น đề และส่วนที่เป็น thuyết โดยทั้งสอง
ส่วนมีลักษณะเป็นอนุภาค (Mệnh đề) ซึ่งเมื่อทั้งสองส่วนท างานร่วมกันจะท าให้โครงสร้างไวยากรณ์นี้
เป็นประโยคที่สมบูรณ์ และผู้ฟังก็สามารถรับสารหรือเข้าใจใจความของประโยคได้อย่างสมบูรณ์ (Cao 
Xuân Hạo: 2003: 22) โปรดศึกษาโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

a) Mẹ    đi Hà Nội rồi.      
b) Năm nay   mưa ít quá. 
c) Bức này   màu không đẹp. 
d) Trời mà mưa  thì ở lại. 

  
โครงสร้างอนุภาค  กึ่ง đề    กึ่ง thuyết 
โครงสร้างประโยค đề    thuyết 
 
 จากข้อความข้างบนนี้ หากเปล่งค าพูดออกมาเฉพาะส่วนที่เป็น đề ข้อความนั้นๆ จะยังไม่ใช่
ประโยค เพราะเนื้อหาหลักของข้อความนั้นๆ จะอยู่ในส่วนที่เป็น thuyết ที่ยังไม่ได้พูดออกมา หาก   
ผู้พูดพูดเฉพาะส่วนที่เป็น thuyết แล้วผู้ฟังสามารถเข้าใจข้อความนั้นได้ ก็แสดงว่าข้อความส่วนที่เป็น 
thuyết นั้นๆ มีค่าเทียบเท่าประโยค เช่น ส่วนที่เป็น thuyết ที่ว่า mưa ít quá. และ màu không 
đẹp. ทั้งสองข้อความนี้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้จึงมีค่าเทียบเท่าประโยค แต่หากส่วนที่เป็น thuyết ที่ยัง
ไม่มีค่าเทียบเท่าประโยคจะมีค่าเทียบเท่ากับประโยคได้จะต้องพิจารณาจากบริบทด้วย โปรดศึกษา
ประโยคค าถามต่อไปนี้  
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  1) Mẹ đi Hà Nội chưa? 
  2) Năm nay mưa nhiều không? 

3) Bức này thế nào? 
4) Trời mà mưa thì sao?  

 
จากประโยคค าถามข้างบนนี้ เราสามารถน าข้อความ a) ถึง d) ข้างบนนั้นมาเป็นค าตอบของ

ค าถาม 1) ถึง 4) นี้ได้ และข้อความที่น ามาตอบค าถาม 1) ถึง 4) นี้ คือ ส่วนที่เป็น thuyết ของ
ประโยค 
เช่น 

1) Mẹ đi Hà Nội chưa? 
      -Đi Hà Nội rồi. 
    

2) Năm nay mưa nhiều không? 
    -Mưa ít quá. 

 
3) Bức này thế nào? 
    -Màu không đẹp. 

 
4) Trời mà mưa thì sao?  
    -Thì ở lại. 

 

จะเห็นได้ว่าหากน าข้อความ a) ถึง d) ข้างบนมาเป็นค าตอบของค าถาม 1) ถึง 4) ได้นี้ ผู้ฟัง
สามารถเข้าใจข้อความ a) ถึง d) ได้อย่างเข้าใจ ดังนั้น ข้อความ a) ถึง d) จึงมีค่าเทียบเท่าประโยค 
เพราะในสถานการณ์ของการสนทนานั้น ส่วน đề ของประโยคที่เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 (tôi), บุรุษที่ 
2 (anh, chị, ông, bà, em…), ở đây, bây giờ, cái....này โดยปกติมักถูกละไว้เพราะผู้ถามและ
ผู้ตอบเข้าใจตรงกันแล้ว ดังนั้นประโยคค าถามหรือค าตอบในลักษณะของการสนทนาจึงถือว่าเป็น
ประโยคที่สมบูรณ์ 
เช่น    
Đau quá. มาจากประโยคเต็ม Tôi đau quá.   ‘ผมเจ็บมาก’ 
Đau lắm à? มาจากประโยคเต็ม Anh đau lắm à?  ‘คุณเจ็บมากไหม’ 
Có muỗi. มาจากประโยคเต็ม Ở đây có muỗi.  ‘ที่นี่มียุง’ 
Ba giờ rồi. มาจากประโยคเต็ม Bây giờ là ba giờ rồi.  ‘ขณะนี้เป็นเวลา 3 นาฬิกา’ 
Bao nhiêu tiền? มาจากประโยคเต็ม Cái này bao nhiêu tiền?  ‘สิ่งนี้ราคาเท่าไหร่’ 
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 ต าแหน่งของ đề ในประโยคมักจะถูกวางไว้หน้า thuyết เสมอ แต่อาจจะมีบางกรณีที่ 
thuyết ถูกวางไว้หน้า đề แต่มีไม่มากนัก ซึ่งอาจจะมีบางที่ค านามระบุบุคคลที่อยู่ในส่วน đề และ
ส่วน thuyết สลับต าแหน่งกัน โปรดศึกษาประโยคในสถานการณ์ต่อไปนี้ 
 
สถานการณ:์  

เราเห็น A และ B เดินมาด้วยกันบนถนน โดยมี A เดินน าหน้า เราสามารถพูดได้ว่า 
 

a) A   đi trước B. ‘A เดินไปก่อน B’ 
b) B  đi sau A. ‘B เดินตามหลัง A’ 

      đề      thuyết 
 

จากสถานการณ์ข้างบน แม้ว่าจะสถานการณ์เดียวกัน ปรากฏการณ์เดียวกัน แต่ความหมาย
ของการพูดแบบ a) และแบบ b) จะให้ความหมายไม่เหมือนกัน เช่น  
 1) หากเราพูดแบบ a) แสดงว่าเราให้ความส าคัญกับ A เราจึงเอา A มาวางไว้ต าแหน่ง đề 
เป็นการเน้นคนที่เดินก่อน   
 2) หากเราพูดแบบ b) แสดงว่าเราให้ความส าคัญกับ B เราจึงเอา B มาวางไว้ต าแหน่ง đề 
เป็นการเน้นคนที่เดินหลัง     
 
 ส่วนที่มาก่อนหรือส่วนที่เป็น đề อาจจะเป็นสิ่งของหรือบุคคลที่ถูกกล่าวถึง อาจจะเป็น
เงื่อนไข หรืออาจจะเป็นเนื้อหาใดๆ ก็ตาม ที่จ าเป็นจะต้องมีส่วนที่ตามมาหรือส่วนที่เป็น thuyết 
ประกอบด้วย โปรดศึกษาประโยคต่อไปนี้ 
 
a) Cuốn sách ấy đọc được đấy.  ‘หนังสือเล่มนี้    อ่านได้สาระนะ’ 
b) Con mèo này không đẹp.  ‘แมวตัวนี้ ไม่สวย’ 
c) Anh   thì cần gì đến tôi. ‘คุณ     จ าเป็นอะไรที่จะคิดถึงผม’ 
d) Cụ Tú  tóc đã bạc hết rồi. ‘คุณทวดตู๋ ผมหงอกหมดแล้ว’ 
e) Vườn nhà tôi lá rụng nhiều.  ‘สวนบ้านผม    ใบไม้หล่นเยอะ’ 
g) Có một người thì làm không xuể. ‘มีแค่หนึ่งคน    ท าไม่ส าเร็จ’ 
h) Bây giờ  chưa muộn đâu. ‘ตอนนี้     ยังไม่สายหรอก’ 
i) Tham   thì thâm.  ‘โลภมาก    ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมา’ 
 
Đề      Thuyết   
 
 ประโยคข้างบนเหล่านี้ต่างก็มีส่วนที่เป็น đề และส่วนที่เป็น thuyết ประกอบเข้าด้วยกัน   จึง
จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ หากประโยคขาดส่วนที่เป็น thuyết เหลือเฉพาะส่วนที่เป็น đề ประโยค
นั้นๆ จะไม่สามารถสื่อใจความได้ ดังนั้นประโยคที่ขาดส่วนที่เป็น thuyết จะไม่สามารถเป็นประโยคได้ 
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แต่หากประโยคขาดส่วนที่เป็น đề เหลือเฉพาะส่วนที่เป็น thuyết ข้อความที่เป็น thuyết จะยัง
สามารถสื่อใจความได้หากเป็นข้อความที่สื่อใจความได้  
เช่น 
d) tóc đã bạc hết rồi.   ‘ผมหงอกหมดแล้ว’ 
e) lá rụng nhiều.   ‘ใบไม้หล่นเยอะ’ 
 
 ส่วนที่เป็น thuyết บางข้อความจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ต้องปรากฏในบทสนทนาที่ผู้พูด
และผู้ฟังเข้าใจตรงกันเก่ียวกับข้อความนั้นๆ แล้ว 
เช่น  
a) đọc được đấy.   ‘อ่านได้สาระนะ’ 
b) không đẹp.    ‘ไม่สวย’ 
h) chưa muộn đâu.   ‘ยังไม่สายหรอก’ 
 
 จากค าอธิบายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่า đề ในระบบไวยากรณ์ประโยค
ภาษาเวียดนาม คือ ส่วนเปิดประเด็น และ thuyết คือ ส่วนเติมเต็มประเด็น ซึ่งส่วนที่เป็น đề จะท า
ให้เราทราบว่า ผู้พูดต้องการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร และส่วนที่เป็น thuyết จะท าให้เราทราบว่า   
ผู้พูดต้องการจะพูดรายละเอียดอะไรของเรื่องนั้น   
    

7.4.1.2 วิธีวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ đề – thuyết 
           เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ đề – thuyết เพ่ือวิเคราะห์
ว่าส่วนใดของประโยคเป็น đề และส่วนใดของประโยคเป็น thuyết ผู้วิเคราะห์ต้องให้ความส าคัญกับ
ค าไวยากรณ์ คือ thì, là และ mà เพราะเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของโครงสร้างไวยากรณ์ประโยค
แบบ đề – thuyết ซึ่งค าว่า thì, là และ mà จะปรากฏในโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ đề – 
thuyết ดังนี้ 
 
1) ค าเชิงไวยากรณ์ “thì” 
 ส่วนใหญ่เมื่อประโยคใดก็ตามที่มีค าว่า thì ปรากฏร่วมในโครงสร้างประโยคจะท าให้เราทราบ
ว่า ส่วนที่อยู่หน้าค าว่า thì จะเป็น đề และส่วนที่อยู่ข้างหลังค าว่า thì จะเป็น thuyết ยกเว้นเมื่อ
โครงสร้างประโยคนั้นๆ มีข้อความอ่ืนๆ หรือประโยครองอ่ืนๆ แทรกขั้นไว้ เพราะค าว่า thì ถูกใช้เป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้ประโยคสมบูรณ์ หากขาดไปความหมายอาจจะไม่สมบูรณ์หรือความหมายอาจจะ
เปลี่ยนไป โปรดศึกษาประโยคในตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างท่ี 1 
a) Anh Nam làm việc thì chăm chỉ. 
b) Anh Nam làm việc chăm chỉ. 
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ในประโยค a) กลุ่มค า Anh Nam làm việc คือส่วนที่เป็น đề และ กลุ่มค าว่า chăm chỉ คือส่วนที่
เป็น thuyết ต่างกับในประโยค b) เพราะ ส่วนที่เป็น đề คือ กลุ่มค า anh Nam โดยมีส่วนที่เป็น 
thuyết คือกลุ่มค า làm việc chăm chỉ นอกจากนั้นความหมายของประโยค a) และ ประโยค b) ก็
สมบูรณ์ด้วยกันที่สองประโยค แต่ประโยค a) และ ประโยค b) มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 
 
a) Anh Nam làm việc thì chăm chỉ.  
มีความหมายว่า ‘(เมื่อใดก็ตามท่ีคุณนามท างาน) คุณนามจะขยันขันแข็ง’  
b) Anh Nam làm việc chăm chỉ. 
มีความหมายว่า ‘คุณนามท างานอย่างขยันขันแข็ง’  
 
ตัวอย่างท่ี 2 
a) Anh mời thì tôi đến. 
b) Anh mời tôi đến. 
 
ในประโยค a) กลุ่มค า Anh mời คือส่วนที่เป็น đề และ กลุ่มค าว่า tôi đến คือส่วนที่เป็น thuyết 
ต่างกับในประโยค b) เพราะ ส่วนที่เป็น đề คือ กลุ่มค า anh โดยมีส่วนที่เป็น thuyết คือกลุ่มค า 
mời tôi đến แม้ความหมายของประโยค a) และ ประโยค b) ต่างก็สมบูรณ์ด้วยกันที่สองประโยค แต่
ประโยค a) และ ประโยค b) มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 
 
a) Anh mời thì tôi đến.  
มีความหมายว่า ‘(ถ้า) คุณเชิญ ผมจะมา’  
 
b) Anh mời tôi đến. 
มีความหมายว่า ‘คุณ(เป็นคน)เชิญผมมา’  
 
ตัวอย่างท่ี 3 
a) Khi tàu chạy thì về. 
b) Khi tàu chạy về 
 
ในประโยค a) กลุ่มค า khi tàu chạy คือส่วนที่เป็น đề และ กลุ่มค าว่า về คือส่วนที่เป็น thuyết 
เป็นประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์ แต่ข้อความ b) ไม่เป็นประโยค เพราะการรวมกลุ่มของ
ส่วนประกอบต่างๆ ของข้อความ Khi tàu chạy về เป็นแค่การรวมตัวกันใรระดับวลี ซึ่งวลี Khi tàu 
chạy về เป็นวลีที่บอกจุดของเวลา ซึ่งประโยค a) และวลี b) มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 
 
a) Khi tàu chạy thì về. 
มีความหมายว่า ‘เมื่อรถไฟวิ่ง (ให้คุณ)กลับนะ’  
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b) Khi tàu chạy về 
มีความหมายว่า ‘(อุบัติเหตุเกิดขึ้น) ตอนรถไฟวิ่งกลับ’  
 
2) ค าเชิงไวยากรณ์ “là” 
 ปกติค าว่า là ในภาษาเวียดนามสามารถปรากฏในระดับโครงสร้างประโยคเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ 
แต่หากค าว่า là ปรากฏในโครงสร้างประโยคเพ่ือท าหน้าที่แบ่งส่วนที่เป็น đề และส่วนที่เป็น thuyết 
นั้น ส่วนใหญ่ค าว่า là จะร่วมเป็นส่วนประกอบตัวหนึ่งของส่วนที่เป็น thuyết โปรดศึกษาตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 
a) Hà Nội là thủ đô nước ta.   ‘ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเรา’ 
b) Hai lần năm là mười.  ‘ห้าสองครั้งเป็นสิบ’ 
 
ในประโยค a) ส่วนที่เป็น đề คือ กลุ่มค า Hà Nội และส่วนที่เป็น thuyết คือกลุ่มค า là thủ đô 
nước ta เช่นเดียวกันกับประโยค b) ที่มีส่วนที่เป็น đề คือ กลุ่มค า Hai lần năm และส่วนที่เป็น 
thuyết คือกลุ่มค า là mười ซึ่งทั้งประโยค a) และประโยค b) ต่างก็มีค าว่า là เป็นส่วนประกอบของ
ส่วนที่เป็น thuyết  

ในบางครั้งค าว่า là ที่ปรากฏร่วมในโครงสร้างประโยคเพ่ือท าหน้าที่ระบุส่วนที่เป็น đề และ
ส่วนที่เป็น thuyết จะสามารถลดหรือตัดออกได้ ซึ่งความหมายก็ยังคงเดิม โปรดศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
a) Em tôi thích nhất là kẹo chanh.  
‘น้องผมชอบที่สุดคือลูกอมรสมะนาว’ 
 
b) Gặp nhau lần cuối là trong chiến dịch Tây Bắc. 
‘พบกันครั้งหลังสุดคือตอนสู้รบกันระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้’ 
 
c) Anh ấy đến đây là để gặp chị. 
‘เขามาที่นีค่ือเพ่ือพบกับพ่ีสาว’ 
 
ทั้งประโยค a), b) และ c) มีส่วนที่เป็น đề คือ Em tôi thích nhất, Gặp nhau lần cuối และ Anh 
ấy đến đây โดยที่มีส่วนที่เป็น thuyết คือ là kẹo chanh, là trong chiến dịch Tây Bắc และ 
là để gặp chị ตามล าดับ ซึ่งทั้งประโยค a), b) และ c) นี้สามารถตัดค าว่า là ออกได้โดยความหมาย
ของประโยคก็ยังสมบูรณ์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ค าว่า là ในประโยค a), b) และ c) นี้ไม่จ าเป็นต้อง
ปรากฏก็ได้ ดังนี้ 
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a) Em tôi thích nhất kẹo chanh.  
‘น้องผมชอบลูกอมรสมะนาวที่สุด’ 
 
b) Gặp nhau lần cuối trong chiến dịch Tây Bắc. 
‘พบกันครั้งหลังสุดตอนสู้รบกันระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้’ 
 
c) Anh ấy đến đây để gặp chị. 
‘เขามาที่นี่เพ่ือพบกับพ่ีสาว’ 
 

แต่ในบางโครงสร้างประโยคก็ไม่สามารถลดหรือตัดค าว่า là ออกจากโครงสร้างประโยคได้เลย 
เพราะเมื่อตัดค าว่า là ออกไปแล้ว จะท าให้ความสมบูรณ์ด้านความหมายของประโยคขาดหายไป
จนกระท่ังไม่มีสถานะความเป็นประโยคอีกต่อไป โปรดศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
a) Trên cùng là tượng Phật.  
‘บนหิ้งบูชาคือพระพุทธรูป’ 
 
ในประโยค a) ส่วนที่เป็น đề คือ Trên cùng โดยที่มีส่วนที่เป็น thuyết คือ là tượng Phật ซึ่งใน
ประโยค a) นี้ไม่สามารถตัดค าว่า là ออกได้ เพราะประโยคนี้จะไม่สมบูรณ์และกลายเป็นกลุ่มค าที่ท า
หน้าที่วลีที่บอกต าแหน่งหรือสถานที่เท่านั้น คือ  
Trên cùng tượng Phật.  ‘บนหิ้งบูชาพระ’ 
 
b) Món tiền thưởng là của anh.  
‘เงินรางวัลเป็นของคุณ’ 
 
ในประโยค b) ส่วนที่เป็น đề คือ Món tiền thường โดยที่มีส่วนที่เป็น thuyết คือ là của anh ซ่ึง
ในประโยค b) นี้ไม่สามารถตัดค าว่า là ออกได้ เพราะประโยคนี้จะไม่สมบูรณ์และกลายเป็นกลุ่มค าท่ี
ท าหน้าที่เป็นนามวลี คือ  
Món tiền thưởng của anh.  ‘เงินรางวัลของคุณ’ 
 
c) Được tặng giải nhất là tôi.  
‘ได้รับรางวัลที่หนึ่งคือฉัน’ 
 
ในประโยค c) ส่วนที่เป็น đề คือ Được tặng giải nhất โดยที่มีส่วนที่เป็น thuyết คือ là tôi ซึ่งใน
ประโยค c) นี้ไม่สามารถตัดค าว่า là ออกได้ เพราะประโยคนี้จะไม่สมบูรณ์ด้านความหมายจนกระทั่ง
ไม่มีความหมายใดเลย และไม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้เลย คือ  
Được tặng giải nhất tôi  ‘*ได้รับรางวัลที่หนึ่งฉัน’ 
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3) ค าไวยากรณ์ “mà” 
 ค าว่า mà เป็นค าไวยากรณ์ที่มีหลากหลายหน้าที่ในโครงสร้างระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม 
ซึ่งโดยปกติค าว่า mà จะท าหน้าที่เป็นค าเชื่อมระหว่างค านามกับค าท่ีขยายค านามนั้นๆ เช่น 
 
a) Tôi mua được cuốn sách mà anh giới thiệu rồi.  
‘ฉันได้ซื้อหนังสือเล่มที่คุณแนะน าแล้ว’ 
 
b) Người mà khó tính thì chẳng ai ưa.  
‘คนที่เอาแต่ใจก็จะไม่มีใครชอบ’ 
 
ประโยค a) ข้างบนนี้ มีส่วนที่เป็น đề คือ tôi และมีส่วนที่เป็น thuyết คือ mua được cuốn sách 
mà anh giới thiệu rồi ซึ่งแม้จะมีค าว่า mà ในประโยค แต่ค าว่า mà นี้ก็ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นค าระบุ
ส่วนที่เป็น đề หรือส่วนที่เป็น thuyế ในประโยค เพราะค าว่า mà ท าหน้าที่เป็นค าเชื่อมค านาม 
cuốn sách และส่วนขยายค านาม anh giới thiệu rồi ให้เป็นนามวลี ดังนี้ 
cuốn sách mà anh giới thiệu rồi ‘หนังสือที่คุณแนะน า’ 
 
เช่นเดียวกันกับประโยค a) ข้างบนนี้ ในประโยค b) มีส่วนที่เป็น đề คือ người mà khó tính และมี
ส่วนที่เป็น thuyết คือ thì chẳng ai ưa ซึ่งแม้จะมีค าว่า mà ในประโยค แต่ค าว่า mà นี้ก็ไม่ได้     
ท าหน้าที่เป็นค าระบุส่วนที่เป็น đề หรือส่วนที่เป็น thuyế ในประโยคแต่อย่างใด เพราะค าว่า mà   
ท าหน้าที่เป็นค าเชื่อมค านาม người และส่วนขยายค านาม khó tính ให้เป็นนามวลี ดังนี้ 
người mà khó tính  ‘คนที่เอาแต่ใจ’ 
 
 การปรากฏตัวของค าว่า mà เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวระบุ đề และ thuyết ในโครงสร้าง
ไวยากรณ์มีน้อยมาก และจะปรากฏเป็นค าระบุ đề และ thuyết เฉพาะในประโยคที่มีความหมาย   
ในเชิงประหลาดใจ ต่อต้าน หรือประโยคแสดงความไม่พอใจ เช่น 
 
a) Bài toán này mà em không làm được sao?  
‘แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นี้น้องท าไม่ได้หรือยังไงหา’ 
 
ประโยค a) ข้างบนนี้ มีส่วนที่เป็น đề คือ Bài toán này และมีส่วนที่เป็น thuyết คือ em không 
làm được sao? ซึ่งค าว่า mà ในประโยคท าหน้าที่เป็นค าระบุส่วนที่เป็น đề และส่วนที่เป็น thuyế 
ซึ่งความหมายของประโยค a) เป็นความหมายในเชิงแสดงความไม่พอใจ 
 
b) Quá trưa mà khách vẫn chưa đến hả.  
‘เลยเที่ยงมาแล้ว ลูกค้ายังไม่มาอีกหรา’ 
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ประโยค b) ข้างบนนี้ มีส่วนที่เป็น đề คือ Quá trưa และมีส่วนที่เป็น thuyết คือ khách vẫn chưa 
đến hả ซึ่งค าว่า mà ในประโยคท าหน้าที่เป็นค าระบุส่วนที่เป็น đề และส่วนที่เป็น thuyế ซึ่ง
ความหมายของประโยค b) เป็นความหมายในเชิงแสดงความประหลาดใจ 
 
c) Hắn mà dám thế à?  
‘มันกล้าขนาดนั้นเลยหรอ’ 
 
ประโยค c) ข้างบนนี้ มีส่วนที่เป็น đề คือ Hắn และมีส่วนที่เป็น thuyết คือ dám thế à? ซึ่งค าว่า 
mà ในประโยคท าหน้าที่เป็นค าระบุส่วนที่เป็น đề หรือส่วนที่เป็น thuyết ซึ่งความหมายของประโยค 
c) เป็นความหมายทั้งในเชิงแสดงความประหลาดใจและไม่พอใจ 
 

7.4.2 โครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ chủ – vị 
           โครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ที่มีส่วนประกอบ 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ถูกเรียกว่าภาคประธาน (chủ ngữ) และส่วนที่ถูกเรียกว่าภาคแสดง (vị ngữ) ซึ่งทั้งสอง
ส่วนมีความเกี่ยวพันกัน โดยที่ส่วนหนึ่งบอกผู้กระท าหรือก่อให้เกิดเหตุการณ์ (chủ) และอีกส่วนบอก
เหตุการณ์ที่ถูกกระท าให้เกิดข้ึนหรือบอกสภาพของภาคประธาน (vị) โปรดศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
Chim hót.  ‘นกร้อง’ 
 
กลุ่มค านี้ประกอบด้วยค านามว่า chim ‘นก’ และค ากริยาว่า hót ‘ร้อง’ ซึ่งค าว่า chim ‘นก’ เป็น
ผู้กระท าเหตุการณ์ และค าว่า hót ‘ร้อง’ เป็นค าที่บอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น กลุ่มค า Chim hót. 
‘นกร้อง’ จึงเป็นกลุ่มค าที่อยู่ในโครงสร้าง ไวยากรณ์แบบ chủ - vị และกลุ่มค านี้มีโครงสร้างเป็น
ประโยค (câu) 
 
Ăn cơm. ‘กินข้าว’ 
 
กลุ่มค านี้ประกอบด้วยค ากริยาว่า ăn ‘กิน’ และค านามว่า cơm ‘ข้าวสวย’ ซึ่งค าว่า ăn ‘กิน’ เป็นค า
ที่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และค าว่า cơm ‘ข้าวสวย’ เป็นค านามที่ถูกใช้เสริมหรือเติมเต็มค าบอก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น กลุ่มค า ăn cơm. ‘กินข้าว’ จึงเป็นกลุ่มค าที่อยู่ในโครงสร้าง ค ากริยา 
(động từ) + ค าเติมเต็มค ากริยา (bổ ngữ) และกลุ่มค านี้มีโครงสร้างเป็นกริยาวลี (động ngữ) 
   
Đồng hồ ba kim ‘นาฬิกาสามเข็ม’ 
 
กลุ่มค านี้ประกอบด้วยค าว่า đồng hồ ‘นาฬิกาสามเข็ม’ และกลุ่มค าว่า ba kim ‘สามเข็ม’ โดยที่  
ค าว่า đồng hồ ‘นาฬิกา’ เป็นค านามที่กลุ่มค าว่า ba kim ‘สามเข็ม’ เป็นกลุ่มค าท่ีถูกน ามาเสริมหรือ
เติมเต็มค านาม đồng hồ ‘นาฬิกา’ ดังนั้น กลุ่มค า đồng hồ ba kim ‘นาฬิกาสามเข็ม’ จึงเป็น
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กลุ่มค าที่อยู่ในโครงสร้าง ค านาม (danh từ) + ค าเติมเต็มค านาม (định ngữ) และกลุ่มค านี้มี
โครงสร้างเป็นนามวลี (danh ngữ) 
 
 ในบางครั้ง โครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นโครงสร้างของประโยค 
(ภาคประธาน + ภาคแสดง) เสมอไป เพราะโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị ในภาษาเวียดนาม  
ถูกน ามาใช้เป็นส่วนเติมเต็มของค านามที่ท าหน้าที่ต่างๆ ในประโยค เช่น 
 
Người tôi gặp hôm qua là một nhà văn nổi tiếng.   
‘คนที่ฉันเจอเมื่อวานเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง’ 
 
ประโยคนี้มีกลุ่มค าว่า tôi gặp hôm qua ‘คนที่ฉันเจอเมื่อวาน’ เป็นและกลุ่มค าที่อยู่ในรูปแบบ
ไวยากรณ์แบบ chủ – vị ท าหน้าที่เติมเต็มค าว่า người ‘คน’ ซึ่งมีค าว่า tôi ‘ฉัน’ เป็นค าที่บอก
ผู้กระท า (chủ) และมีกลุ่มค าว่า gặp hôm qua ‘เจอเมื่อวาน’ เป็นกลุ่มค าที่บอกการกระท า
เหตุการณ์ (vị) ดังนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคที่มีกลุ่มค า tôi gặp hôm qua ‘คนที่ฉันเจอเมื่อวาน’ 
เป็น định ngữ ขยายค าว่า người  
 
 สรุป โครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับ
โครงสร้างประโยคในภาษาเวียดนาม กล่าวคือ เป็นโครงสร้างที่ประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็น
ผู้กระท าเหตุการณ์ และส่วนระบุหรือบอกการกระท าเหตุกาณ์นั้นๆ ซึ่งโครงสร้างไวยากรณ์แบบ    
chủ – vị นั้น เป็นโครงสร้างที่สามารถปรากฏในระดับกลุ่มค า (đoản ngữ) หรือในระดับประโยค 
(câu)  
 การระบุว่าส่วนใดของกลุ่มค าหรือของประโยคเป็น chủ หรือเป็น vị ก็เป็นปัญหาส าหรับผู้เริ่ม
เรียนภาษาเวียดนามที่ความสามารถด้านค าศัพท์มีจ านวนจ ากัด ดังนั้นการวิเคราะห์ว่ากลุ่มค าหรือ
ประโยคที่เราก าลังวิเคราะห์นั้นมีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị หรือไม่ จึงเป็นปัญหาส าหรับ
ผู้เรียนไวยากรณ์ภาษาเวียดนามไม่น้อย ผู้เขียนได้เสนอแนะวิธีการการวิเคราะห์ว่ากลุ่มค าหรือประโยค
ที่เราก าลังวิเคราะห์นั้นมีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị หรือไม่ในหัวข้อต่อไปนี้  
 

7.4.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị   
             การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์เพ่ือจะระบุว่ากลุ่มค าหรือประโยคที่เรา
ก าลังวิเคราะห์นี้มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị หรือไม่ มีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
1) ให้ทดลองเติมค าที่บอกความใกล้หรือความไกล ได้แก่ này ‘นี้’, nọ ‘นั่น’, kia ‘นั่น’, ấy ‘นั่น’, đó 
‘นั้น’ เป็นต้น มาเติมไว้ข้างหลังค านามที่เรามีความสงสัยว่าจะเป็นค านามหรือนามวลีที่ท าหน้าที่เป็น
ภาคประธานหรือไม่ เช่น 
 
Cô gái thông minh.  ‘หญิงสาวฉลาด’ 
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แม้เราจะสามารถแยกกลุ่มค านี้ออกเป็นสองส่วน คือส่วน cô gái ‘หญิงสาว’ และส่วน thông minh 
‘ฉลาด’ ได้ก็จริง แต่เรายังไม่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มค านี้มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị หรือไม่ 
เพราะส่วน thông minh ‘ฉลาด’ นี้สามารถเป็นส่วนขยายของกลุ่มค า cô gái ‘หญิงสาว’ ได้ ดังนั้น
เราจึงทดลองโดยการเติมค าท่ีบอกความใกล้ này ‘นี้’ ไว้หลังค าว่า cô gái ดังนี้ 
 

Cô gái này thông minh.  ‘หญิงสาว คนนี้ ฉลาด’ 
 
เมื่อเติมแล้วพบว่า โครงสร้างประโยค Cô gái này thông minh. ‘หญิงสาว คนนี้ ฉลาด’ เป็น
โครงสร้างที่ตรงกับความหมายหลักของประโยค Cô gái thông minh ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า 
ประโยค Cô gái thông minh. เป็นประโยคที่มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị 
 
2) ให้ทดลองเติมโครงสร้าง “của + danh từ” ไว้ข้างหลังค าหรือกลุ่มค านามที่เรามีความสงสัยว่า  
จะเป็นค านามหรือนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคประธานหรือไม่ เช่น 
 
Người em học giỏi.   ‘คนน้องเรียนเก่ง’ 
เราจะสามารถแยกกลุ่มค านี้ออกเป็นสองส่วน คือ ส่วน người em ‘คนน้อง’ และส่วน học giỏi 
‘เรียนเก่ง’ แต่เรายังไม่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มค านี้มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị หรือไม่ เพราะ
ส่วน học giỏi ‘เรียนเก่ง’ นี้สามารถท าหน้าที่เป็นส่วนขยายของกลุ่มค า người em ‘คนน้อง’ ได้ 
ดังนั้นเราจึงทดลองโดยการเติมโครงสร้าง “của + danh từ” ไว้หลังค าว่า người em ดังนี้ 
 

Người em của tôi học giỏi.  ‘คนน้อง ของฉัน เรียนเก่ง’ 
 
เมื่อเติมแล้วพบว่า โครงสร้างประโยค Người em của tôi học giỏi. ‘คนน้อง ของฉัน เรียนเก่ง’ 
เป็นโครงสร้างที่ตรงกับความหมายหลักของประโยค Người em học giỏi. ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า 
ประโยค Người em học giỏi. เป็นประโยคที่มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị 
 
3) ให้ทดลองเติมโครงสร้าง “chỉ có + ค านาม + là” ‘มีเพียงแค่ + ค านาม + เป็น’ ค านามใน
โครงสร้างนี้หมายถึงค านามของกลุ่มค าหรือประโยคที่เราก าลังวิเคราะห์ และเป็นค านามที่เรามี    
ความสงสัยว่าจะเป็นค านามหรือนามวลีที่ท าหน้าที่เป็นภาคประธานหรือไม่ เช่น 
 
Anh thông minh.   ‘คุณฉลาด’ 
เราสามารถเติมโครงสร้าง “chỉ có + ค านาม + là” กับค านาม anh ในกลุ่มค า anh thông minh 
‘คุณฉลาด’ เพ่ือวิเคราะห์ว่าค าว่า anh ท าหน้าที่เป็น chủ ในโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị 
หรือไม่ ดังนี้ 
 

Chỉ có anh là thông minh.  ‘มีเพียงแค่ คุณ เป็นคน ฉลาด’ 
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เมื่อเติมโครงสร้าง “chỉ có + ค านาม + là” แล้วพบว่า โครงสร้างประโยค Chỉ có anh là thông 
minh. ‘มีเพียงแค่ คุณ เป็นคน ฉลาด’ เป็นโครงสร้างที่ตรงกับความหมายหลักของกลุ่มค า Anh 
thông minh ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ประโยค Anh thông minh. เป็นประโยคที่มีโครงสร้าง
ไวยากรณ์แบบ chủ – vị 
 
4) ให้ทดลองเติมค า thì หรือค าว่า là ไว้ข้างหลังค านามที่เรามีความสงสัยว่าจะเป็นค านามหรือนามวลี
ที่ท าหน้าที่เป็นภาคประธานหรือไม่ เช่น 
 
Chị giỏi, tôi kém.  ‘คุณเก่ง ผมไม่เก่ง’ 
เราสามารถเติมค าว่า thì หรือค าว่า là ไว้ข้างหลังค าว่า chị ‘คุณ’ และค าว่า tôi ‘ฉัน’ เพ่ือวิเคราะห์
ว่าค าว่ากลุ่มค า chị giỏi, tôi kém เป็นโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị หรือไม่ ดังนี้ 
 

Chị là giỏi, tôi thì kém.  ‘คุณ เป็นคน เก่ง ผม นะ ไม่เก่ง’ 
 
เมื่อเติมแล้วพบว่า โครงสร้างประโยค Chị là giỏi, tôi thì kém. ‘คุณ เป็นคน เก่ง ผม นะ ไม่เก่ง’  
เป็นโครงสร้างที่ตรงกับความหมายหลักของประโยค Chị giỏi, tôi kém. ‘คุณเก่ง ผมไม่เก่ง’ ดังนั้น  
จึงสามารถสรุปได้ว่า ประโยค Chị giỏi, tôi kém. เป็นประโยคที่มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị 
  
5) ให้ทดลองเติมค าช่วยกริยาบอกกาล (đã, đang, sẽ), ค าช่วยกริยาบอกปฏิเสธ (không, không 
phải, chưa), ค าช่วยกริยาบอกความสามารถ (có thể, không thể), และค าช่วยกริยาอ่ืนๆ ไว้หน้า
ค ากริยาในกลุ่มค าที่เรามีความสงสัยว่าจะเป็นกลุ่มค าหรือนามวลีที่มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – 
vị หรือไม่ เช่น 
  
Anh ở Băng Cốc.    ‘พ่ีชายอยู่กรุงเทพ’ 
Phòng của anh Sôm Kiệt.   ‘ห้องคุณสมเกียรติ์’ 
Tôi làm việc này.    ‘ผมท างานนี้’ 
 
เราเติมค าช่วยกริยาข้างบนลงในกลุ่มค าทั้งสามกลุ่มค าจะได้รูปประโยคดังนี้ 
Anh đang ở Băng Cốc.   ‘พ่ีชาย ก ำลัง อยู่กรุงเทพ’ 
Phòng này không phải của anh Sôm Kiệt. ‘ห้อง(นี้) ไม่ใช่ (ห้องของ)คุณสมเกียรติ์’ 
Tôi có thể làm việc này.   ‘ผม สำมำรถ ท างานนี’้ 
 
เมื่อเราเติมแล้วพบว่ากลุ่มค า Anh ở Băng Cốc., Phòng của anh Sôm Kiệt. และกลุ่มค า Tôi làm 
việc này. เป็นประโยคที่มีโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị 
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7.4.2.2 ลักษณะของ vị ngữ ในโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị  
             การศึกษาลักษณะที่เป็นรูปแบบของส่วนที่เป็น vị ngữ ในกลุ่มค าที่เราก าลัง
วิเคราะห์ จะท าให้เราวิเคราะห์เพ่ือแยกส่วนประกอบโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị ได้ง่ายขึ้น 
เพราะส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ จะสามารถท าให้เราวิเคราะห์ส่วนที่เป็น chủ ngữ ได้ โดยลักษณะ
ของ vị ngữ มีรูปแบบดังนี้ 
 
1) รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นค ากริยา (động từ) 

ลักษณะค ากริยา (động từ) ที่เป็น vị ngữ ของโครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị เป็นค าที่
บอกลักษณะอาการของภาคประธาน ซึ่งค ากริยา (động từ) สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ดังนี้ 
 

1.1) ค ากริยาบอกลักษณะของเหตุการณ์ เช่น 
Tôi ăn cơm.       ‘ฉันกินข้าว’ 
Nó đang ngủ.      ‘มันก าลังนอน’ 
Bố tôi vào Sài Gòn.      ‘พ่อฉันไปไซ่ง่อน’ 
Tôi đạp xe đi làm.      ‘ฉันปั่นจักรยานไปท างาน’ 
 

1.2) ค ากริยาก่อให้เกิดการกระท าอีกเหตุการณ์หนึ่ง เช่น 
Tôi gửi cho nó một bức thư.    ‘ฉันส่งจดหมายให้มันหนึ่งฉบับ’ 
Mẹ bảo tôi học bài.      ‘แม่บอกให้ฉันอ่านหนังสือ’ 
Bà bắt tôi ngủ.      ‘ยายบังคับให้ฉันนอน’ 
 

1.3) ค ากริยาบอกเหตุการณ์ถูกกระท า เช่น 
Tôi bị phạt.       ‘ฉันถูกปรับ’ 
Em gái tôi được khen.    ‘น้องสาวฉันได้รับค าชม’ 
 

1.4) ค ากริยาบอกสภาพของภาคประธาน เช่น 
Màn treo rồi.     ‘ผ้าม่านถูกแขวนแล้ว’ 
Ruộng cày xong.    ‘เรื่องมันจบไปแล้ว’ 
Đại bàng gãy cánh.    ‘เขาตายขณะยังแข็งแรงอยู่’ 
 

1.5) ค ากริยาบอกการปรากฏ การเป็นรูปเป็นร่าง และการเปลี่ยนแปลง เช่น 
Anh ta sinh ra đã lười biếng.  ‘เขาเกิดมาเพ่ือขีเ้กียจ’ 
Chị ta tỏ ra khó khăn.   ‘เธอคนนั้นแสดงออกถึงความยากล าบาก’ 
Ông ta trở nên điềm đạm hơn trước.  ‘ลุงคนนั้นกลายเป็นคนใจเย็นมากกว่าเดิม’ 
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1.6) ค ากริยาบอกทิศทาง หรือการคงอยู่ เช่น 
Bố em ngoài đồng.   ‘พ่อน้องอยู่ทุ่งนา’ 
Mộ anh trên đồi cao.   ‘หลุมศพพ่ีชายอยู่บนเนินเขา’ 
Bà ra vườn.    ‘ยายออกไปสวน’ 
 
2) รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นค าคุณศัพท์ (tính từ) 

ค าคุณศัพท์ (tính từ) หมายถึง ค าที่บอกคุณลักษณะของค านาม ซึ่งโดยปกติจะถูกใช้เป็น   
ค าขยายค านาม แต่ค าคุณศัพท์ (tính từ) ในโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ chủ – vị จะท าหน้าที่
เป็นภาคแสดง (vị ngữ) กล่าวคือท าหน้าที่เป็นค ากริยาบอกสภาพของภาคประธาน (chủ ngữ) เช่น 
 
Nó thấp, tôi cao.   ‘มันเตี้ย ฉันสูง’ 
Đường này rất rộng.   ‘ถนนเส้นนี้กว้างมาก’ 
Chị đẹp lắm.    ‘พ่ีสวยมาก’ 
Cô bé này ngoan.   ‘เด็กหญิงคนนี้ว่านอนสอนง่าย’ 
Năm nay bà yếu rồi.   ‘ปีนี้ ยายอ่อนแอแล้ว’ 
 
3) รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นโครงสร้าง “là + danh từ/nhóm danh từ”  

โครงสร้าง “là + danh từ” เป็นโครงสร้างที่ต้องการระบุว่า ภาคประธาน (chủ vị) และค า 
danh từ หรือกลุ่มค านามในโครงสร้าง “là + danh từ/nhóm danh từ” เป็นบุคคลหรือสิ่งของ
เดียวกัน เช่น 
Tôi là chiến sĩ.    ‘ฉันเป็นนักรบ’ 
Bố tôi là anh hùng.    ‘พ่อฉันเป็นวีระบุรุษ’ 
Người tôi gặp hôm qua là ca sĩ.  ‘คนที่ฉันเจอเมื่อวานนี้เป็นนักร้อง’ 
Đó là điều chắc chắn.   ‘มันเป็นเรื่องแน่นอน’ 
Cách mạng là một việc rất quan trọng. ‘การปฏิวัติงานส าคัญมาก’ 
 
4) รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นบุพบทวลี (giới ngữ) 

บุพบทวลี (giới ngữ) หมายถึง รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นกลุ่มค าที่ขึ้นต้นด้วยค าบุพบท (giới từ) 
แล้วท าหน้าที่เป็นภาคแสดง เช่น 
Nhà này của tôi.    ‘บ้านนี้ของฉัน’ 
Bàn này bằng gỗ.    ‘โต๊ะนี้ท าด้วยไม้’ 
Quà để tặng bạn.    ‘ของฝากนี้ส าหรับมอบให้เพื่อน’ 
 
5) รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นค าบอกจ านวน (số từ) 

ค าบอกจ านวน (số từ) หมายถึง รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นตัวเลข (số từ) ซึ่งอาจจะมีค าว่า là 
หรือค าว่า đều ปรากฏหน้าค าบอกจ านวนนั้นๆ ด้วย เช่น 
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Nam Bắc là một nhà.    ‘เหนือใต้คือบ้านหลังเดียวกัน’ 
Cả nước đều một lòng.   ‘ทั้งประเทศมีใจหนึ่งเดียว’ 
Cô ta 30 tuổi.     ‘เธอคนนั้น 30 ปี’ 
 
6) รูปแบบ vị ngữ ที่เป็นค ากริยาอื่นๆ 

รูปแบบ vị ngữ ประเภทนี้ คือ ค ากริยาที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มข้อ 1) ถึงข้อ 5) ได้เลย เช่น 
Không có gì quý hơn độc lập tự do. ‘ไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่าเอกราชและอิสรภาพ’ 
Nó đang cái tuổi ăn với ngủ.  ‘มันก าลังอยู่ในวัยก าลังกินก าลังนอน’ 
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.   ‘เนื้อไม้ดีกว่าสีน้ า’ 
Thằng này cứ vâng vâng dạ dạ cả ngày. ‘ไอ้เด็กชายคนนี้เอาแต่ครับๆ ผมๆ ทั้งวัน’ 
 
 สรุปโครงสร้างไวยากรณ์ประโยคแบบ chủ – vị เป็นโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เล็กที่สุด
เหมาะสมที่จะใช้ในการวิเคราะห์ประโยคใจความเดียว (câu đơn) ในระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม 
(Hoàng Trọng Phiến: 2008: 128)  
 
7.5 สรุป 
 
 ประโยค (câu) หมายถึง การรวมตัวกันของค าหรือกลุ่มค าอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนที่
แน่นอน เพ่ือท าหน้าที่สื่อความหมายให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ ซึ่งหนึ่งประโยคจ าเป็นต้องมีแก่นใจความ
หลักของประโยค (nòng cốt câu) อย่างน้อย 1 ใจความ เพราะเม่ือวิเคราะห์หาแก่นใจความหลักของ
ประโยคได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถอธิบายได้ว่าโครงสร้างไวยากรณ์ของประโยคนั้นเป็นประโยค
ประเภทใด (câu đơn, câu phép, câu phức, câu đặc biệt)  

นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามมีแนวคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม 
2 แนวคิด คือ แนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์แบบ đề – thuyết และแนวคิดการวิเคราะห์
โครงสร้างไวยากรณ์แบบ chủ – vị ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจะใช้แนวคิดการวิเคราะห์โครงสร้าง
ไวยากรณ์แบบ chủ – vị เพราะการวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์แบบนี้เป็นแนวคิดที่นิยมใช้ในหมู่
นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นสากล นอกจากนี้ การวิเคราะห์
ไวยากรณ์ภาษาแบบ chủ – vị ก็เป็นการวิเคราะห์ไวยากรณ์ที่ผู้อ่านชาวไทยคุ้นเคยแล้วในเรียนหลัก
ภาษาไทย  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงระบุ Để ของประโยคต่อไปนี้ 
1) Cơm đã dọn xong. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Người vẽ bức này là ông đức. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Lấy chồng hay chữ là tiên.  
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Năm ngoái lạnh lắm. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) Ở đây vui quá nhỉ. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) Có yêu thì nói rằng yêu. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Gà sống, gà mái đều là gà sống cả. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8) Về hay ở đều không tiện. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9) Họ sống và chiến đấu. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10) Dẫn đầu đội hình là cờ và biểu ngữ. 
 Để =………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. จงระบุว่าส่วนใดในประโยคเป็นส่วนภาคแสดง (vị ngữ) 
1) Bố tôi ra Hà nội. 
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Lời mẹ nói khiến tôi buồn. 
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Anh trai tôi bị công an phạt vì đi ngược chiều. 
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Con út tôi sinh ra lười biếng.  
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
5) Ba con chó ở ngoài vườn. 
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
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6) Anh trai tôi là chiến sĩ. 
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Giường này bằng gỗ.     
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
8) Bà ấy năm nay 80 tuổi.      
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
9) Nó đang ngủ gà ngủ gật. 
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
10) Chúng tôi đang học môn ngữ pháp tiếng Việt. 
 ภาคแสดง =……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. จงระบุว่าส่วนภาคแสดง (vị ngữ) ของประโยคต่อไปนี้ มีค าชนิดในมาท าหน้าที่เป็นค าหลักหรือ
เป็นกริยาหลัก 

1) Bố tôi ra Hà nội. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
2) Lời mẹ nói khiến tôi buồn. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
3) Anh trai tôi bị công an phạt vì đi ngược chiều. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
4) Con út tôi sinh ra đã lười biếng.  
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
5) Ba con chó ở ngoài vườn. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
6) Anh trai tôi là chiến sĩ. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
7) Giường này bằng gỗ.     
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
8) Bà ấy năm nay 80 tuổi.      
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
9) Nó đang ngủ gà ngủ gật. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
10) Chúng tôi đang học môn ngữ pháp tiếng Việt. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
11) Tôi có thể ăn mười bát phở. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
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4. จงเติมค าว่า thì, mà, là ลงในประโยคต่อไปนี้ในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อท าให้เป็นประโยค  ที่
มีโครงสร้าง Để - Thuyết 
1) Anh mời tôi đến. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
 
2) Anh Nam làm việc chăm chỉ. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
3) Khi xe chạy về. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
4) Không học không được đi chơi.  
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
5) Cần gì nói ngay. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
6) Thì giờ là vàng bạc. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
7) Hai lần năm là mười.     
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
8) Người hoa đất.      
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
9) Người đến thế thì thôi. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
10) Bây giờ đi bộ thì không kịp. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
 
5. จงระบุว่าส่วนใดของประโยคต่อไปนี้เป็น chủ ngữ 

1) Anh ấy mời tôi đến tiệc liên hoan. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
2) Anh Tuấn và anh Nam là bạn thân nhau. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
3) Các sinh viên năm một đang thi. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
4) Không học không được đi chơi.  
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
5) Chúng ta đều học tiếng Việt. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
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6) Năm sau chúng tôi sẽ sang Việt Nam du lịch. 
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
7) Vài phút nữa các bạn tôi sẽ đến nhà tôi.     
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
8) Giám đốc công ty mà tôi đang làm việc cho rất tốt bụng.     
=…………………….................................……………………………………………………………………………………….. 
 
6. จงวิเคราะห์หาแก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) ของประโยคต่อไปนี้ ด้วยวิธี 
thành tố trực tiếp (Immidately Constituent = IC) แบบแผนภูมิต้นไม้ 

 
1) Áo dài này mẹ may cho tôi. 
2) Năm sau chúng tôi sẽ sang Việt Nam du lịch. 
3) Việc mà anh giao cho tôi tuần trước đã xong rồi. 
4) Tôi đã mua được cuổn sách mà anh giời thiệu cho tôi rồi. 
5) Chúng tôi đang học môn ngữ pháp tiếng Việt của thầy Songgot. 
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บทที่ 8 
 
 

ส่วนประกอบของประโยค 
Thành phần câu 

 
 
 
 นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับส่วนประกอบของ
ประโยค นั่นคือ ประโยคในภาษาเวียดนามทุกประโยคต้องมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบทั้งท่ีส าคัญ
และไม่ส าคัญ ซึ่งส่วนประกอบที่ส าคัญจ าเป็นต้องปรากฏเพ่ือเป็นแก่นใจความหลักของประโยค (nòng 
cốt câu) นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามเรียกส่วนที่ส าคัญนี้ว่า ส่วนประกอบหลักของประโยค แต่
ส าหรับส่วนที่ไม่ส าคัญที่มีหน้าที่ปรากฏเพ่ือเป็นส่วนเติมเต็มหรือส่วนขยายให้กับส่วนที่เป็นแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) มีชื่อเรียกว่า ส่วนประกอบรองของประโยค  

ส่วนประกอบหลักของประโยค ประกอบด้วย vị ngữ, chủ ngữ และ bổ ngữ ส่วนประกอบ
รองของประโยค ประกอบด้วย khỏi ngữ, tình thái ngữ, định ngữ câu และ trạng ngữ ซึ่งใน  
บทนี้ผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของประโยค ทั้งที่เป็นส่วนประกอบหลักของ
ประโยคและส่วนประกอบรองของประโยค ดังรายละเอียดตามล าดับต่อไปนี้ 
 
8.1 Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) 
 
 Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) เป็นส่วนประกอบหลักของประโยคเพราะเป็นส่วนที่ส าคัญของแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) เป็นส่วนระบุอากัปกิริยา บอกการกระท า บอก           
การด าเนินการของส่วนภาคประธาน  
 

8.1.1 ความหมายของ Vị ngữ 
           Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หมายถึง ส่วนที่บอกอากัปกริยา อาการ หรือการกระท า ที่
ภาคประธานเป็นผู้กระท า เป็นส่วนที่มีค ากริยา (động từ หรือ vị từ) กลุ่มค ากริยา (cụm động từ) 
เป็นค าหลัก  โดย Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) นี้ เป็นส่วนที่สามารถมีค าช่วยกริยาที่ระบุช่วงเวลา (เช่น  
ค าว่า đã, đang, sẽ,...) ค าช่วยแสดงการปฏิเสธ (không, chưa) น าหน้าได้  

          ในส่วนต าแหน่งของ vị ngữ ในประโยค นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามระบุว่า Vị 
ngữ (ส่วนภาคแสดง) นี้ ไม่สามารถสลับต าแหน่งไปวางไว้หน้าประโยคหรือหน้าประธานของประโยค
ได้เลย และไม่สามารถแทนที่ด้วยค าแสดงการถามต่างๆ ได้เช่นกัน (Nguyễn Minh Thuyết, 2014)  
  Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) นอกจากจะมีค ากริยา (động từ หรือ vị từ) กลุ่มค ากริยา 
(cụm động từ) เป็นค าหลักแล้ว ยังมีค าชนิดอ่ืนๆ ปรากฏเป็นค ากริยาหลักใน Vị ngữ (ส่วนภาค
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แสดง) ได้ เช่น ค าคุณศัพท์ (tính từ), ค านาม (danh từ), กลุ่มค า (cụm từ) หรือกลุ่มค าที่มีโครงสร้าง 
C – V (โครงสร้าง Chủ ngữ – Vị ngữ)  
 

8.1.2 ประเภทของ Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) 
  การแบ่งประเภทของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) สามารถแบ่งประเภทได้โดยอาศัย
โครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นตัวก าหนด หมายถึง Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ในประโยคนั้นๆ เป็นค าหรือ
กลุ่มค า หรือเป็น โครงสร้าง C – V ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
  8.1.2.1 Vị ngữ là một từ, cụm từ  
   Vị ngữ là một từ, cụm từ หมายถึง Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ประเภท  
ที่มี ค า (từ) หรือกลุ่มค า (cụm từ) ท าหน้าที่เป็นค ากริยาหลัก ซึ่งได้แก่ ค า (từ) หรือกลุ่มค า (cụm 
từ) ได้แก่ 
 
1) Vị ngữ được biểu hiện bằng động từ (ส่วนภาคแสดงที่มีค ากริยาเป็นค าหลัก) 
 Vị ngữ được biểu hiện bằng động từ (ส่วนภาคแสดงที่มีค ากริยาเป็นค าหลัก) หมายถึง 
ค ากริยา (động từ หรือบางต าราจะใช้ค าว่า vị từ) ที่ปรากฏเป็นค าหลักของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) 
เป็นชนิดของค าที่ท าหน้าที่ตรงตามโครงสร้างไวยากรณ์ เพราะหน้าที่หลักของค ากริยาคือการเป็นค าที่
บอกอากัปกริยา อาการ หรือการกระท า      
 ค ากริยา (động từ) ที่ปรากฏเป็นค าหลักของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) นี้ ยังสามารถ       
แบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ (Nguyễn Văn Hiệp, 2009) ดังต่อไปนี้  
 
 1.1) Động từ nội động (อกรรมกริยา) 
       Động từ nội động หมายถึง ค ากริยาที่ไม่ต้องการกรรม ซึ่งตรงกับชนิดค ากริยาใน
ภาษาไทยที่เรียกว่า “อกรรมกริยา” 
เช่น 
Bé ngủ.    ‘เด็กนอน’   (từ) 
Cô ấy buồn.     ‘หญิงคนนั้นเศร้า’   (từ) 
Trẻ con đang khóc.    ‘เด็กๆ ก าลังร้องไห้’  (cụm từ) 
Bố tắm xong rồi.   ‘พ่ออาบน้ าเสร็จแล้ว’  (cụm từ) 
Anh ta không bao giờ cười.   ‘เขาคนนั้นไม่เคยยิ้ม’  (cụm từ) 
  
 1.2) Động từ ngoại động (สกรรมกริยา) 
       Động từ ngoại động หมายถึง ค ากริยาที่ต้องการกรรม ซึ่งตรงกับชนิดค ากริยาใน
ภาษาไทยที่เรียกว่า “สกรรมกริยา” ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่ม คือ 
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  1.2.1) Động từ ngoại động đòi hỏi một bổ ngữ หมายถึง ค ากริยาที่ต้องการ
กรรมหนึ่งตัวมารองรับ   
เช่น  
Cô ấy đạp xe.      ‘หญิงคนนั้นปั่นจักรยาน’   
Học sinh đang làm bài.   ‘นักเรียนก าลังท าแบบฝึกหัด’   

Công ty chưa có xe.     ‘บริษัทยังไม่มีรถยนต์’   
Trẻ con đang đá bóng.    ‘เด็กๆ ก าลังเตะฟุตบอล’  
Anh ta không thích cuốn sách này.   ‘เขาคนนั้นไม่ชอบหนังสือเล่มนี้’  
 
  1.2.2) Động từ ngoại động đòi hỏi hai bổ ngữ หมายถึง ค ากริยาที่ต้องการ
กรรมสองตัวมารองรับ   
เช่น  
Học sinh biếu cô giáo một cân cam.  ‘นักเรียนมอบส้มหนึ่งกิโลให้คุณครู’  

Bố tôi mua xe đạp cho tôi.    ‘พ่อฉันซื้อรถจักรยานให้ฉัน’   
Cô ấy gửi thư cho tôi.    ‘เธอคนนั้นส่งจดหมายให้ฉัน’  
Thầy Songgot tặng tôi một cuốn sách.  ‘อาจารย์ทรงกตให้หนังสือฉัน’  
Thầy Songgot cho tôi mười điểm.   ‘อาจารย์ทรงกตให้คะแนนผม 10 คะแนน’  
 
หมายเหตุ 
 นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามจะเรียกค ากริยาชนิดนี้ว่าเป็นค ากริยากลุ่ม “trao tặng” 
 
  1.2.3) Động từ ngoại động đòi hỏi bổ ngữ có cấu trúc C – V หมายถึง 
ค ากริยาที่ต้องการกรรมที่มีโครงสร้างเป็น Chủ ngữ – Vị ngữ    
เช่น  
Sinh viên muốn thầy cho nghỉ sớm.  ‘นักศึกษาอยากให้ครูเลิกเรียนเร็ว’  
       C            V 
 
Bố tôi mong tôi thi đỗ Đại học.   ‘พ่อฉันหวังว่าฉันจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้’ 
          C           V 
หมายเหตุ 
 C หมายถึง  chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
 V หมายถึง  vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) 
 
 1.3) Động từ vừa nội động vừa ngoại động (ค ากริยาที่สามารถเป็นได้ทั้งอกรรมกริยา
และสกรรมกริยา) 
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       Động từ vừa nội động vừa ngoại động ‘กริยาประเภทที่เป็นได้ทั้งแบบต้องการ
กรรมและไม่ต้องการกรรม’ หมายถึง ค ากริยาที่บางครั้งก็ต้องการกรรม บางครั้งก็ไม่ต้องการกรรม 
ดังนั้น หากต้องการระบุว่าค ากริยาตัวนี้เป็นประเภทต้องการกรรม หรือไม่ต้องการกรรม จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพิจารณาบริบทของค ากริยานั้นๆ ด้วย  
เช่น 
  a) Anh Thắng nói.      

   ‘พ่ีถังพูด’ 
 

  b) Chị Nga cười.     
                ‘พ่ีงาหัวเราะ’ 
 
  c) Anh Thắng nói một câu tiếng Anh.    

   ‘พ่ีถังพูดภาษาอังกฤษ 1 ประโยค’ 
 

  d) Chị Nga cười anh.        
   ‘พ่ีงาหัวเราะให้พ่ี’ 

 
 หากพิจารณาค ากริยาที่ปรากฏอยู่ในบริบทประโยค a) และ b) แล้วจะพบว่า ค ากริยา nói 
และ cười จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มค ากริยาประเภท Động từ nội động  ‘กริยาประเภทไม่ต้องการกรรม’  
 หากพิจารณาค ากริยาที่ปรากฏอยู่ในบริบทประโยค c) และ d) แล้วจะพบว่า ค ากริยา nói 
และ cười จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มค ากริยาประเภท Động từ ngoại động ‘กริยาประเภทต้องการกรรม’ 
เพราะในประโยค c) มีกลุ่มค า một câu tiếng Anh ท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา nói และใน
ประโยค d) มีกลุ่มค า anh ท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา cười 
 
2) Vị ngữ được biểu hiện bằng tính từ (ส่วนภาคแสดงที่มีค าคุณศัพท์เป็นค าหลัก) 
 Vị ngữ được biểu hiện bằng tính từ (ส่วนภาคแสดงที่มีค าคุณศัพท์เป็นค าหลัก) หมายถึง 
ค าที่ปรากฏเป็นค าหลักของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) เป็นค าคุณศัพท์ ได้แก่ ค าบอกสภาพ บอก
ลักษณะ บอกขนาด เป็นต้น ซึ่งค าคุณศัพท์นี้จะท าหน้าที่ขยายค านาม แต่ในกรณีนี้ ค าคุณศัพท์จะถูก
ยืมมาท าหน้าที่เป็นค ากริยาหลักของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง)    
เช่น 
Cô ấy rất xinh đẹp.     ‘เธอคนนั้นสวยมาก’  
Nó cao hơn tôi.     ‘เขาสูงกว่าผม’  
Mùa này rất nóng.     ‘ฤดูนี้ร้อนมาก’  
Cô ấy trẻ quá.     ‘เธอคนนั้นดูเด็กจัง’  
Quyển sách này đắt lắm.    ‘หนังสือเล่มนี้แพงมาก’  
  



355 

 

3) Vị ngữ được biểu hiện bằng những từ khác (ส่วนภาคแสดงที่มีค าอ่ืนๆ เป็นค าหลัก) 
 นอกจาก Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) จะมีค ากริยาและค าคุณศัพท์ที่สามารถเป็นค ากริยาหลัก 
ได้แล้ม ยังมีค าอ่ืนๆ ที่สามารถปรากฏเป็นค าหลักของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ได้ 
เช่น 
Năm nay tôi hai mươi tuổi.    ‘ปีนี้ผมอายุ 20 ปี’  
Đồng hồ này bằng gỗ.    ‘นาฬิกาเรือนนี้ท าจากไม’้  
Đồng hồ này ba kim.     ‘นาฬิกามีสามเข็ม’  
Bây giờ đang mùa bưởi.    ‘ตอนนี้ก าลังเป็นฤดูส้มโอ’  
Thầy Nam người Thái Nguyên.   ‘อาจารย์นามเป็นคนท้ายเหงียน’  
Nhà nó cũng nhà gạch.    ‘บ้านมันก็เป็นบ้านอิฐ’  
Quả sầu riêng này ba trăm một cân.  ‘ทุเรียนลูกนี้กิโลละสามร้อย’  
 
4) Vị ngữ là từ “là” (ส่วนภาคแสดงที่เป็นค าว่า “là”) 
 ส าหรับค าว่า “là” มีความหมายคล้ายกับ verb to be ในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะแปลว่า 
เป็น อยู่ คือ ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้น นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามยังมีข้อถกเถียงกัน
ว่าจะจัดค าว่า “là” เป็นกลุ่มค าประเภทใด นักภาษาศาสตร์บางคนจัดว่าเป็นค าเชิงเนื้อหา (thực từ) 
เพราะสามารถปรากฏร่วมกับค าแสดงการปฏิเสธได้ เช่น không phải là ‘ไม่ได้เป็น/ไม่ใช่’ แต่
นักภาษาศาสตร์บางคนจัดค าว่า “là” เป็นค าสัญธาน (hệ từ) เพราะเป็นค าเชื่อมภาคประธาน (chủ 
ngữ) เข้ากับภาคแสดง (vị ngữ) ซึ่งในปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปข้อถกเถียงนี้ไม่ได้ 

ดังนั้น ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจึงขอใช้ค าว่า “là” เป็นค าเชิงเนื้อหา (thực từ) โดยยึดเกณฑ์
การปรากฏร่วมกับค าบอกการปฏิเสธได้  
เช่น 
Ông ấy là bố tôi.     ‘คุณตาคนนั้นเป็นพ่อผม’  
Ông ấy không phải là bố tôi.   ‘คุณตาคนนั้นไม่ได้เป็นพ่อผม’  
Nó là sinh viên giỏi nhất lớp.    ‘เขาเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในชั้นเรียน’  
Nó không phải là sinh viên giỏi nhất lớp.  ‘เขาไม่ได้เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดในชั้นเรียน’ 
Băng Cốc là một thành phố đẹp.   ‘กรุงเทพเป็นนครที่สวย’  
Băng Cốc không phải là một thành phố đẹp. ‘กรุงเทพไม่ได้เป็นนครที่สวย’  
 
  8.1.2.2 Vị ngữ là cụm C – V   
   ประโยคในภาษาเวียดนามมีจ านวนไม่น้อยที่ Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) จะมี
โครงสร้างแบบ C – V เพ่ือท าหน้าที่เป็นค ากริยาหลัก  
เช่น 
Ông tôi bao giờ cũng miệng nói tay làm. ‘ปู่ผมเป็นคนที่พูดแล้วต้องท าเสมอ’ 
Con gà này mỏ ngắn.    ‘ไก่ตัวนี้จงอยปากสั้น’ 
Súng này báng bằng gỗ lim.   ‘ปืนกระบอกนี้ ด้ามท าจากไม้เนื้อแข็ง’ 
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8.2 Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
 
 Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นส่วนประกอบหลักของประโยคเพราะเป็นส่วนที่ส าคัญของ
แก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu)  
 

8.2.1 ความหมายของ Chủ ngữ 
           Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) หมายถึง ส่วนที่ส าคัญของแก่นใจความหลัก (nòng 
cốt câu) เพราะเป็นส่วนที่ระบุผู้แสดงการอากัปกริยา อาการ หรือการกระท านั้น  ซึ่งในทาง
ไวยากรณ์จะเรียกส่วนนี้ว่า “ประธานของประโยค”  
  โดยปกติแล้ว ถ้าประโยคนั้นมีแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) แค่สองส่วน และ
เมื่อเราวิเคราะห์ได้ว่าส่วนใดเป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) แล้ว ส่วนที่เหลือก็จะเป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) นั่นเอง  
  แต่หากประโยคนั้นมีแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) ครบสามส่วน และเมื่อเรา
วิเคราะห์ได้ว่าส่วนใดเป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) แล้ว ส่วนที่เหลืออีกสองส่วนก็จะเป็น chủ ngữ 
(ส่วนภาคประธาน) และ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) หากเป็นเช่นนี้แล้วให้พิจารณาว่าส่วนที่น าหน้า 
vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) นั้นๆ เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ของประโยค เพราะส่วนที่เป็น Chủ 
ngữ (ส่วนภาคประธาน) ส่วนใหญ่จะถูกวางไว้ข้างหน้าส่วนที่เป็น Vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) เสมอ  
            

8.2.2 ประเภทของ Chủ ngữ 
           การแบ่งประเภทของ chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) สามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งที่แตกต่างกันดังนี้          
 

8.2.2.1 การประเภทของ Chủ ngữ ตามความหมาย 

             การแบ่งประเภทของ chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ตามความหมาย ในที่นี้ 
หมายถึง การแบ่งประเภทของ chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) โดยใช้เกณฑ์ความหมายตามแนวทฤษฎี
ไวยากรณ์การก ได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 
1) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นตัวบอกผู้กระท าเหตุการณ์นั้นๆ 
เช่น 
Nam đánh Ba.    ‘นามตีบา’            
Bố mắng con.    ‘พ่อดุลูก’            
Tôi đá bòng.    ‘ฉันเตะฟุตบอล’            
 
2) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นตัวบอกผู้ได้รับสภาพการณ์นั้นๆ 
เช่น 
Cô đã mệt.    ‘ผู้หญิงคนนั้นเหนื่อย’            
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Bà khoẻ.     ‘ยายแข็งแรง’            
Nó ốm.     ‘มันป่วย’            
Chị ấy buồn.     ‘พ่ีสาวเศร้าใจ’            
 
3) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นตัวบอกผู้ได้รับผลประโยชน์ 
เช่น 
Tôi được bằng khen.    ‘ฉันได้รับใบประกาศชื่นชม’            
Bà được biếu cân cam.   ‘คุณยายได้รับการมอบส้มหนึ่งกิโล’            
Chị ấy được nó chữa xe cho hôm qua. ‘ผู้หญิงคนนั้นได้เขาซ่อมรถให้’            
 
4) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นต้นเหตุของการกระท า 
เช่น 
Bão làm đổ cây.    ‘พายุท าให้ต้นไม้หัก’            
Nó làm vỡ cốc.    ‘เขาท าแก้วแตก’            
Hòn đá làm vỡ kính.    ‘ก้อนหินท ากระจกแตก’            
 
5) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นผู้รับผลของการกระท านั้นๆ 
เช่น 
Cầu bị bộ đội phá.    ‘สะพานถูกทหารพังทะลาย’            
Cái cốc bị nó đập vỡ.    ‘แก้วถูกมันทุบแตก’            
 
6) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระท า 
เช่น 
Cái Xe máy này để đi học.   ‘รถจักรยานยนต์นี้ใช้เพ่ือไปเรียน’            
Cái bàn kia dùng để ăn cơm.   ‘โต๊ะตัวนั้นใช้เพ่ือกินข้าว’            
 
7) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นสถานที่ 
เช่น 
Sa Pa lạnh cả năm.    ‘ซาปาหนาวตลอดปี’            
Hồ Chí Minh ở miền Nam.   ‘โฮจิมินห์อยู่ภาคใต้’            
 
8) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นแหล่งที่มาของสภาวะการณ์ 
เช่น 
Cô ấy khiến nó chết mê chết mệt.  ‘หญิงคนนั้นท าให้มันหลงหัวปักหัวป า’            
Tằng Tỉ làm cho nó bị bố mắng.  ‘ไอ้ตี๋ ท าให้มันถูกพ่อด่า’            
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9) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นจุดของเวลา 
เช่น 
Tháng giêng rất lạnh.    ‘เดือนมกราคมหนาวมาก’            
Hôm qua mưa to.    ‘เมื่อวานฝนตกหนัก’            
  
10) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นช่วงของเวลา 
เช่น 
Bốn tháng là quá dài đối với tôi.  ‘สี่เดือนเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานส าหรับผม’ 
Mấy ngày nữa là sinh nhật nó.  ‘อีกไม่ก่ีเดือนจะถึงวันเกิดเขา’ 
 
11) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นจุดประสงค์ 
เช่น 
Nhu cầu làm đẹp khiến cô ấy không tiếc tiền cho đồ trang sức.  
‘ความอยากสวยท าให้เธอคนนั้นไม่เสียดายเงินส าหรับเครื่องเสริมสวย’ 
 
Đến đúng giờ khiến cho tôi vội vàng đi.   
‘ความตรงต่อเวลาท าให้ผมเร่งรีบออกไป’ 
          
12) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นเหตุผล 
เช่น 
Sợ hãi làm nó líu lưỡi.    
‘ความกลัวเป็นอันตรายท าให้มันพูดปด’ 
 
Sợ mẹ mắng làm cho tôi không dám về muộn.  
‘ความกลัวแม่ดุท าให้ผมไม่กล้ากลับบ้านช้า’ 
 

8.2.2.2 การประเภทของ Chủ ngữ ตามโครงสร้างของค า 

   ประเภทของ Chủ ngữ สามารถแบ่งได้ตามโครงสร้างของค า เป็นประเภท
ต่างๆ ดังนี้ 
 
1) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นค า หรือกลุ่มค า  

Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็นค า (từ) หรือกลุ่มค า (cụm từ) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชนิด
ย่อยๆ ได้ดังนี้ 
 1.1) Chủ ngữ เป็น thể từ (ค าใช้แทนที่) หรือ cụm thể từ (กลุ่มค าใช้แทนที่) 
เช่น 
Bà nội vẫn khoẻ chứ ?   ‘ย่ายังคงสบายดีนะ’            
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Nó đi chơi suốt ngày.    ‘มันไปเที่ยวทั้งวัน’     
        
 1.2) Chủ ngữ เป็น vị từ (ค ากริยา) หรือ cụm vị từ (กลุ่มค ากริยา) 
เช่น 
Yêu là tất cả.     ‘ความรักคือทุกสิ่ง’            
Dối trá là tính xấu.    ‘การโกหกเป็นนิสัยไม่ดี’            
Mặc quần Jean đi học bị coi là không lịch sự.  
‘การใส่กางเกงยีนไปเรียนถูกมองว่าไม่สุภาพ’            
 
 1.3) Chủ ngữ เป็น cụm giới từ (กลุ่มค าบุพบท) 
เช่น 
(người) Trong nhà ra mở cửa ngay.  ‘(คน)ในบ้านออกมาเปิดประตูเดี๋ยวนี้’ 
Trên tường treo một bức tranh.  ‘บนผนังแขวนรูปภาพหนึ่งใบ’            
Ngoài sân là chỗ mát nhất.   ‘ข้างนอกคือบริเวณท่ีเย็นที่สุด’ 
Trước mặt là một chuỗi ngày buồn.  ‘ต่อหน้าคือวันแห่งความเศร้า’ 
 
2) Chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) เป็น cụm C – V (กลุ่มค าที่มีโครงสร้าง chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
– vị ngữ (ส่วนภาคแสดง))  
เช่น 
Cô ấy ra đi khiến tôi buồn.   ‘เธอคนนั้นจากไปท าให้ผมเศร้า’            
Cậu làm thế là đúng.    ‘เพ่ือนท าแบบนี้ถูกแล้ว’            
Nó đi học sớm làm tôi bất ngờ.  ‘มันมาเรียนสายท าให้ฉันประหลาดใจ’            
           

8.2.2.3 การประเภทของ Chủ ngữ โดยวิเคราะห์จากต าแหน่งในประโยค 
   การแบ่งด้วยเกณฑ์ต าแหน่งของ chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ที่ปรากฏใน
แก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) ซึ่งโดยมากจะปรากฏน าหน้า vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) 
ดังที่เห็นในประโยคตัวอย่างในข้อ 8.2.2.2 ข้อย่อยท่ี 1) และ 2)   

               แต่ในบางประโยค chủ ngữ (ส่วนภาคแสดง) ก็สามารถปรากฏหลังค ากริยา
ได้  
เช่น 
Cháy nhà !    ‘บ้านไฟไหม้แล้ว’            
Rơi cuối sách rồi kia !   ‘หนังสือตกแล้วนั่น’            
Chạy hết cá tao rồi !   ‘หนีไปหมดแล้วปลาฉัน’            
 
 จากตัวอย่างข้างบนพบว่า ประโยคที่ chủ ngữ (ส่วนภาคแสดง) ย้ายต าแหน่งไปวางไว้หลัง
ค ากริยาส่วนใหญ่เป็นประโยคอุทาน การย้ายต าแหน่งของ chủ ngữ (ส่วนภาคแสดง) ลักษณะนี้ 



360 

 

Nguyễn Minh Thuyết ให้ค าอธิบายว่า ประโยคใดก็ตามที่ chủ ngữ (ส่วนภาคแสดง) วางหน้า vị 
ngữ (ส่วนภาคแสดง) จะเป็นประโยคที่ให้ความหมายเน้นไปที่ผู้กระท า เพื่อบอกว่าผู้กระท านั้น
กระท าอะไร แต่หากประโยคใดก็ตามที่ chủ ngữ (ส่วนภาคแสดง) วางหลัง vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) 
จะเป็นประโยคที่เน้นความหมายว่า เกิดเรื่องอะไรขึ้น (Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp, 
1998 : 131) 
 
8.3 Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) 
 
 Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) เป็นส่วนประกอบหลักของประโยคเพราะเป็นส่วนที่ส าคัญของ
แก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu)   
 

8.3.1 ความหมายของ Bổ ngữ  
         Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ส่วนประกอบที่ส าคัญอีกส่วนของแก่นใจความหลัก 
(nòng cốt câu) เพราะเป็นส่วนที่ระบุผู้ถูกกระท า หรือ สิ่งที่ถูกกระท า อันเป็นผลมาจากการแสดง
อากัปกริยา อาการ หรือการกระท านั้นๆ ดังนั้น Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) จึงมีความหมายว่า เป็น
ส่วนที่ท าหน้าที่เติมเต็มความหมายให้กับค ากริยา ซึ่งอาจจะเติมเต็มเกี่ยวกับผู้ถูกกระท าโดย
ค ากริยานั้นๆ หรืออาจจะเติมเต็มเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของความหมาย ซึ่งในต าราไวยากรณ์ภาษา
อ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย จะเรียกส่วนนี้ว่า “เป็นกรรมของกริยา” แต่ผู้เขียนขอเรียกส่วน bổ ngữ นี้ว่า 
“ส่วนเติมเต็มกริยา” เพราะในบางครั้ง ส่วนที่เป็นค ากริยา (động từ หรือ vị từ) กลุ่มค ากริยา (cụm 
động từ) บางค านั้นไม่ต้องการกรรมมารองรับ แต่ต้องการส่วนเติมเต็มความหมายให้กับกริยาแทน  
 

8.3.2 ประเภทของ Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา)   
         การแบ่งประเภทของ Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ก็เช่นเดียวกับการแบ่งประเภทของ 
vị ngữ และ chủ ngữ นั่นคือ ต้องอาศัยเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ได้ประเภทของ Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็ม
กริยา) อย่างครอบคุม ดังนี้ 
 

8.3.2.1 การแบ่งโดยอาศัยการเติมเต็มความหมาย   
             Bổ ngữ ที่ท าหน้าที่ส่วนเติมเต็มความหมายสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 
 
1) Bổ ngữ เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยาหลักของประโยค 

 หมายถึง bổ ngữ ที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นกรรมของค ากริยาในประโยค แต่จะท าหน้าที่เป็นส่วน
เติมเต็มความหมายให้กับค ากริยาแทน  
เช่น 
Nó chạy vào nhà.   ‘มันวิ่งเข้าบ้าน’     
Chúng tôi đang nói về điểm thi. ‘พวกฉันก าลังพูดถึงคะแนนสอบ’     
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Mẹ đi ra ngoài.   ‘แม่ออกไปข้างนอก’     
 

 
2) Bổ ngữ เป็นส่วนเติมเต็มของ chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
เช่น 
Mẹ tôi là giáo viên.    ‘แม่ผมเป็นคร’ู     
Người ngồi trong nhà là bố tôi.  ‘คนนั่งในบ้านคือพ่อผม’     
Giám đốc của chúng tôi là ông Minh Cường.‘ผู้จัดการของพวกเราคือท่านมิงเกื่อง’     
Bạn thân nhất của tôi là Minh Kiệt.  ‘เพ่ือนที่สนิทที่สุดของผมคือมิงเกียต’     
 

3) Bổ ngữ เป็นส่วนเติมเต็มของ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ตัวที่มาก่อน 

เช่น 
Các bạn bầu tôi làm lớp trưởng.  ‘เพ่ือนๆ เลือกผมเป็นหัวหน้าห้อง’     
Tôi gọi cô ấy bằng bác.   ‘ผมเรียกหญิงคนนั้นว่าป้า’     
Tôi gọi nơi đây là nhà.   ‘ผมเรียกท่ีแห่งนี้ว่าบ้าน’     
 
หมายเหตุ 
 ค าที่พิมพ์ตัวเอียงเป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ตัวที่มาก่อน ส่วนค าที่พิมพ์ตัวหนาเป็น 
bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ตัวที่มาขยาย 
 

8.3.2.2 การแบ่งโดยอาศัยความหมายเม่ือปรากฏร่วมกับ động từ (ค ากริยา)   
             Động từ (ค ากริยา) ที่ปรากฏร่วมกับ Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) สามารถ
แบ่งประเภทของ Bổ ngữ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 
1) Bổ ngữ ของค าคุณศัพท์ (tính từ) ที่ท าหน้าที่เป็นกริยาหลักของประโยค 

เช่น 
Cô ấy giống mẹ tôi.    ‘หญิงคนนั้นเหมือนแม่ผม’     
Anh ta khác mọi người.   ‘เขาแตกต่างจากคนอื่น’     
Cháu gái này đẹp như bà nội.  ‘หลานสาวคนนี้สวยเหมือนย่า’     
 
2) Bổ ngữ ของค ากริยา (động từ) 
 Bổ ngữ ของค ากริยา ยังสามารถแบ่งประเภทย่อยออกไปอีกได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
 

2.1) Bổ ngữ trực tiếp (กรรมตรง) 
เช่น 
Cô ấy đang đọc sách.    ‘เธอคนนั้นก าลังอ่านหนังสือ’     
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Tôi vẽ tranh.     ‘ผมวาดรูป’     
Các sinh viên đang học bài.   ‘นักศึกษาก าลังอ่านหนังสือ’     
Anh ta thích uống bia hơi.   ‘เขาชอบดื่มเบียรส์ด’     
 

2.2) Bổ ngữ gián tiếp (กรรมรอง) ซึ่งมี 2 โครงสร้าง ได้แก่ 
a) โครงสร้าง กรรมตรง + กรรมรอง  
เช่น 
Cô ấy tặng chiếc xe đạp cho em trai. ‘เธอคนนั้นมอบจักรยานให้น้องชาย’     
         กรรมตรง        กรรมรอง 
 

Tôi biếu một cân táo cho thầy.  ‘ผมมอบแอ๊ปเปิ้ลให้อาจารย์หนึ่งกิโล’     
    กรรมตรง      กรรมรอง 
 
Mẹ mua áo cho tôi.    ‘แม่ซ้ือเสื้อให้ฉัน’     
     กรรมตรง     กรรมรอง 
 
b) โครงสร้าง กรรมรอง + กรรมตรง  
เช่น 
Bà ấy tặng em trai của bà ấy chiếc xe đạp. ‘หญิงสูงอายุคนนั้นมอบจักรยานให้น้องชาย’     

    กรรมรอง                  กรรมตรง 
 
Tôi biếu thầy một cân táo.   ‘ผมมอบแอ๊ปเปิ้ลให้อาจารย์หนึ่งกิโล’     
          กรรมรอง   กรรมตรง 
 
Mẹ cho tôi hai trăm baht.   ‘แม่ให้เงินฉันสองร้อยบาท’     
       กรรมรอง   กรรมตรง 
 

8.3.2.3 การแบ่งโดยอาศัยโครงสร้างของ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา)   
            Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) สามารถแบ่งประเภทต่างๆ โดยอาศัยโครงสร้าง
ของค าที่มาท าหน้าที่เป็น Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ได้ดังนี้ 
 
1) Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) เป็นค านาม (danh từ) หรือกลุ่มค านาม (cụm danh từ) 
เช่น 
Nó sợ ma.     ‘มันกลัวผี’     
Chúng tôi đang ăn cơm.   ‘พวกฉันก าลังกินข้าว’     
Chị ấy mua 3 cuốn sách.  ‘พ่ีคนนั้นซื้อหนังสือสามเล่ม’     
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Con xin tiền của mẹ.   ‘ลูกขอเงินแม่นะ’   
   
2) Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) เป็นค าสรรพนาม (đại từ) หรือกลุ่มค าสรรพนาม (cụm đại từ) 
เช่น 
Mẹ mắng tôi.    ‘แม่ดุผม’     
Chúng tôi hôn nhau.   ‘พวกเราจูบกัน’     
Tôi đang gọi bà ấy.   ‘ฉันก าลังเรียกยายคนนั้น’     
Chìa khoá này của anh kia.  ‘กุญแจนี้เป็นของคุณคนนั้น’     
Thầy đang đợi chúng ta đấy.  ‘อาจารย์ก าลังรอเรานะ’     
 
3) Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) เป็นค าคุณศัพท์ (tính từ) หรือกลุ่มค าคุณศัพท์ (cụm tính từ) 
เช่น 
Tôi cảm thấy buồn.   ‘ผมรู้สึกเศร้า’     
Tôi cảm thấy đói quá.  ‘ผมรู้สึกหิวมากแล้ว’     
 
4) Bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) เป็นกลุ่มค าท่ีมีโครงสร้าง C – V  
เช่น 
Tôi tưởng cô ấy cũng yêu tôi. ‘ผมคิดว่าเธอคนนั้นก็รักผม’ 
                 C             V     
 
Em Nam bị thầy phê bình.  ‘น้องนามถูกอาจารย์วิจารณ์’     
                  C         V     
 
หมายเหตุ 
 a) ในภาษาเวียดนามมีการละค าในโครงสร้างประโยคย่อยเพ่ือมารวมกันเป็นประโยคใหญ่   
ให้ได้รูปประโยคและความหมายที่กระชับขึ้น โปรดศึกษาประโยคต่อไปนี้ 
 
a) Bố luôn luôn bắt tôi cố gắng học tập. ‘พ่อบังคับให้ฉันขยันเรียนตลอด’ 
b) Anh ta nhờ tôi trông coi ngôi nhà. ‘เขาขอให้ฉันช่วยดูบ้านให้’ 
 
 จากประโยคตัวอย่างจะเห็นข้อความที่พิมพ์ตัวหนาไว้ คือ tôi cố gắng học tập ‘ฉันขยัน
เรียน’ และ tôi trông coi ngôi nhà ‘ฉันดูบ้านให้’ ซึ่งทั้งสองต่างก็มีโครงสร้างเป็น C – V ด้วยกันทั้ง
คู่ และทั้งคู่ต่างก็ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยคใหญ่ (ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ลดค า)   ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วทั้งสองประโยคมีโครงสร้างเต็มส่วน ดังนี้ 
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a1) Bố luôn luôn bắt tôi // tôi cố gắng học tập.  
     ‘พ่อบังคับให้ฉันขยันเรียนตลอด’ 
 
b1) Anh ta nhờ tôi // tôi trông coi ngôi nhà.   
     ‘เขาขอให้ฉันช่วยดูบ้านให้’ 
 
 จะเห็นว่าทั้งสองประโยคควรต้องมีค าว่า tôi สองค า ซึ่ง tôi ค าแรกจะท าหน้าที่เป็นกรรมตรง
ของค าว่า bắt และค าว่า nhờ โดยที่ค าว่า tôi ค าที่สองท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคย่อยที่มี vị 
ngữ เป็น “cố gắng học tập” และ “trông coi ngôi nhà” ซึ่งทั้งสองประโยคมีโครงสร้างดังนี้  
 

a2) Bố luôn luôn bắt tôi + tôi cố gắng học tập. ‘พ่อบังคับให้ฉันขยันเรียนตลอด’ 
         ประโยคย่อย 1                 ประโยคย่อย 2 
 
b2) Anh ta nhờ tôi + tôi trông coi ngôi nhà.  ‘เขาขอให้ฉันช่วยดูบ้านให้’ 
       ประโยคย่อย 1          ประโยคย่อย 2 
 
 ดังนั้น เมื่อต้องรวมประโยคย่อย 1 และ 2 เข้าด้วยกัน จึงต้องตัดค าว่า tôi ที่ท าหน้าที่เป็น
กรรมตรงของค าว่า bắt และค าว่า nhờ ในประโยคย่อย 1 ออกไป แล้วจึงเอาประโยคย่อย 2 มา
รวมเข้ากับประโยคย่อย 1 กลายเป็นประโยคดังนี้  
a) Bố luôn luôn bắt tôi cố gắng học tập.  ‘พ่อบังคับให้ฉันขยันเรียนตลอด’ 
b) Anh ta nhờ tôi trông coi ngôi nhà.  ‘เขาขอให้ฉันช่วยดูบ้านให้’ 
 
 b) บางประโยคในภาษาเวียดนาม สามารถเอา bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ไปวางไว้หน้า
ประโยคได้ เพ่ือเป็นการเกริ่นน าให้ผู้ฟังทราบว่าก าลังจะพูดถึงหัวข้ออะไร และเพ่ือเป็นการเน้น bổ 
ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) นั้นๆ 
เช่น 
Thuốc, bố tôi không hút.    ‘บุหรี่ พ่อผมไม่สูบ’ 
Rượu, bố tôi cũng không uống.    ‘เหล้า พ่อผมก็ไม่ดื่ม’ 
 
 ประโยคในลักษณะนี้สามารถเติมค าว่า “thì” ไว้ข้างหลัง bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ที่ถูก
น าเอาไปวางไว้หน้าประโยคก็ได้ ซึ่ง Cao Xuân Hạo เรียกประโยคลักษณะนี้ว่า “ประโยคที่มี
โครงสร้าง Đề – Thuyết” (Cao Xuân Hạo, 2003) ดังนี้ 
Thuốc thì bố tôi không hút.   ‘บุหรี่ พ่อผมไม่สูบ’ 
Rượu thì bố tôi cũng không uống.   ‘เหล้า พ่อผมก็ไม่ดื่ม’ 
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 c) บางประโยคในภาษาเวียดนามมี bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) เป็น bổ ngữ Zê Rô 
หมายความว่า ประโยคที่ไม่มีการปรากฏของ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) แต่ทุกคนก็เข้าใจได้ว่า 
ประโยคนั้นๆ มี bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ด้วย  
เช่น 
Một thằng chạy.  Mấy trăm người đuối theo.  
‘คนหนึ่งวิ่ง(หนี) (อีก)หลายร้อยคนวิ่งตาม’ 
 
 ในกรณีนี้ Nguyễn Thị Quy อธิบายว่า ปกติแล้วในภาษาเวียดนามค าว่า “đuối” เป็น
ค ากริยาประเภทต้องการกรรม คือ “đuối cái gì?” (ไล่ตามอะไร) ดังนั้น ถึงแม้จะไม่ปรากฏ bổ ngữ 
ของค าว่า đuối แต่ผู้ฟังก็สามารถเข้าใจได้ว่า ค าว่า “đuối” ในที่นี้ มีค าไหนเป็น bổ ngữ (Nguyễn 
Thị Quy, 1995 : 85 - 86) ดังนี้ 
 
Một thằng chạy.  Mấy trăm người đuối thằng đó.  
‘คนหนึ่งวิ่ง(หนี) (อีก)หลายร้อยคนวิ่งตามไอ้คนนั้น’ 
 
8.4 Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) 
 

Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) เป็นส่วนประกอบรองของประโยคที่ไม่มีความส าคัญกับแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) 

 
8.4.1 ความหมายของ Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) 
        Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) หมายถึง ส่วนที่ท าหน้าที่เปิดประเด็นประโยค หรือส่วน

ที่ผู้พูดต้องการเน้นความส าคัญก่อนจะกล่าวถึงแก่นใจความหลักของประโยค (noông cốt câu) 
เพ่ือให้ผู้ฟังรับทราบว่า ประโยคนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยปกติ khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) เป็นส่วนที่
ต้องวางไว้หน้าแก่นใจความหลักของประโยคเสมอ  

        นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามบางคนเรียกส่วนประกอบรองนี้ว่า “Đề” ซึ่งเป็น
ประกอบส าคัญของโครงสร้างประโยคแบบ “Đề – Thuyết” โดย Cao Xuân Hạo (Cao Xuân 
Hạo, 2003) และ Diệp Quang Bản เรียกส่วนประกอบรองนี้ว่า “Đề ngữ” กับการวิเคราะห์
ไวยากรณ์เวียดนามแนวโครงสร้าง (Diệp Quang Bản, 2009)  

         ในต าราเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า khởi ngữ ในการเรียก “ส่วนเปิดประโยค” ของ 
Nguyễn Văn Hiệp เพราะค าเรียกชื่อ khởi ngữ นี้สื่อความหมายถึงส่วนประกอบ “ส่วนเปิด
ประโยค” ได้อย่างชัดเจน 
          เพ่ือความเข้าใจยิ่งขึ้น โปรดศึกษาตัวอย่าง khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ในภาษา
เวียดนาม ต่อไปนี้ 
Rượu, tôi không uống đâu.   ‘เหล้า ผมไม่ดื่มหรอกครับ’ 
Tôi thì tôi thích đọc chuyện ngắn.  ‘ส าหรับผม ผมชอบอ่านเรื่องสั้น’ 
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 จะเห็นได้ว่า ส่วนที่พิมพ์ตัวหนาเป็นส่วนที่ใช้เปิดประโยค เป็นส่วนประกอบรองที่ใช้เพ่ือเปิด
ประเด็นประโยคเท่านั้น ส่วนที่เป็นแก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) จะอยู่หลังส่วนที่
เป็น khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค)            

 

8.4.2 ประเภทของ Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) 
         การแบ่งประเภทของ khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) สามารถกระท าได้โดยการใช้เกณฑ์
ต่างๆ กัน เช่น เกณฑ์การเสริมความหมายของ khởi ngữ เกณฑ์โครงสร้างของ khởi ngữ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

8.4.2.1 การแบ่งประเภทของ Khởi ngữ ตามการเน้นความหมาย 
            การแบ่งประเภทของ khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ประเภทนี้ สามารถแบ่ง
ประเภทย่อย ได้ดังนี้  
 
1) Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ที่เน้นความหมาย chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
เช่น 
 

1.1) Bộ đội họ tập trận vui lắm mẹ ơi.   
      ‘กองทัพ พวกเขาฝึกรบสนุกมาก แม่ครับ’    

 
 

1.2) Người xem kịch thì cứ thấy anh ấy họ cũng đủ cười rồi.   
        ‘คนดูละคร แค่ได้เห็นหน้าเขาคนนั้น พวกเขาก็หัวเราะแล้ว’    
 
 

1.3) Con lừa, phải thật nặng nó mới chịu kéo. 
        ‘ลา ถ้าไม่หนักจริงมันไม่ลากหรอก’    
 
 จะเห็นได้ว่า ค าว่า Bộ đội ‘กองทัพ’ ในประโยคตัวอย่างที่ 1.1) เป็นค าที่เน้นความหมาย
ให้กับค าว่า họ ‘พวกเขา’ ซึ่งท าหน้าที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ของแก่นใจความหลักของ
ประโยค ในที่นี้ค าว่า Bộ đội ‘กองทัพ’ และค าว่า họ ‘พวกเขา’ คือค าเดียวกัน  

ส่วน ค าว่า Người xem kịch ‘คนดูละคร’ ในประโยคตัวอย่างที่ 1.2) เป็นค าที่ใช้เพ่ือเน้น
ความหมายให้กับค าว่า họ ‘พวกเขา’ ซึ่งท าหน้าที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ของแก่นใจ 
ความหลักของประโยค ในที่นี้ค าว่า Người xem kịch ‘คนดูละคร’ และค าว่า họ ‘พวกเขา’ คือค า
เดียวกัน 
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ในประโยคตัวอย่างที่ 1.3) ก็เช่นเดียวกัน เพราะค าว่า con lừa ‘ลา’ เป็นค าที่เน้นความหมาย
ให้กับค าว่า nó ‘มัน’ ซึ่งท าหน้าที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ของแก่นใจความหลักของ
ประโยค ในที่นี้ค าว่า con lừa ‘ลา’ และค าว่า nó ‘มัน’ คือค าเดียวกัน 
 
2) Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ที่เน้นความหมาย vị ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
เช่น 
 
 

2.1) Thấy thì tôi chưa thấy nó chịu học.  
      ‘เห็น ผมก็ยังไม่เห็นมันตั้งใจเรียนเลย’    
 

 
2.2) Sáng thì có lẽ sáng hơn, nhưng vui thì không chắc vui bằng. 
      ‘เช้าก็อาจจะเช้านะ แต่เรื่องความสนุกนั้น ยังไม่แน่ว่าจะสนุกเท่า’    

 
 

2.3) Mời giám đốc, mình là nhân viên, mình nên tự đi mời tận nơi chứ. 
      ‘การเชิญผู้จัดการ เราเป็นพนักงาน เราควรไปเชิญท่านถึงที่สิ’    

 
 จากประโยคตัวอย่างข้างบน พบว่า khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ประเภทที่เน้นความหมาย 
vị ngữ (ภาคประธาน) นี้ เป็นการน าค าที่ท าหน้าที่เป็นกริยาหลักของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของแก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) มาวางซ้ าไว้หน้าประโยค 
เพ่ือเน้นการกระท า    
 
3) Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ที่เน้นความหมาย bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) 
เช่น 

3.1) Thuốc thì tôi không bao giờ hút đâu.  
      ‘บุหรี่ ผมไม่เคยคิดที่จะสูบหรอกนะ’    

 
3.2) Rượu thì tôi uống được một ít.  
      ‘เหล้าผมดื่มได้นิดหน่อย’    

 
3.3) Bài tập rất khó, chúng em không thể làm được ạ.  
      ‘แบบฝึกหัดยากมาก พวกผมไม่สามารถท าได้ครับ’    
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 จากตัวอย่างข้างบนพบว่า มีการน าค าที่ท าหน้าที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ของ
ประโยคไปวางไว้ที่หน้าประโยค โดยในแก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) จะมีการละ
ส่วนนี้ไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.1a) Tôi không bao giờ hút thuốc đâu.  
      ‘บุหรี่ ผมไม่เคยคิดที่จะสูบหรอกนะ’    

 
3.2a) Tôi uống rượu được một ít.  
      ‘เหล้าผมดื่มได้นิดหน่อย’    
 

3.3a) Chúng em không thể làm bài tập khó được ạ.  
      ‘แบบฝึกหัดยากมาก พวกผมไม่สามารถท าได้ครับ’    

 
การย้ายต าแหน่งของ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) 
 
 

3.1b) Thuốc thì tôi không bao giờ hút ∅ đâu.  
        ‘บุหรี่ ผมไม่เคยคิดที่จะสูบหรอกนะ’    

 
 

3.2b) Rượu tôi uống ∅ được một ít.  
              ‘เหล้าผมดิ่มได้นิดหน่อย’    
 
 

3.3b) Bài tập thật khó, chúng em không thể làm ∅ được ạ.  
             ‘แบบฝึกหัดยากมาก พวกผมไม่สามารถท าได้ครับ’    
 
 จะเห็นได้ว่า โดยปกติส่วนที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ของแก่นใจความหลักของ
ประโยคจะต้องปรากฏตามหลัง vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) แต่ใน khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ประเภท
ที่เน้นความหมาย bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) นี้ มักจะมีการน า bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ไปวาง
ไว้หน้าแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) ซึ่งประโยคชนิดนี้ Nguyễn Văn Hiệp เรียกว่าประโยคที่มี 
bổ ngữ เป็น bổ ngữ Zê Rô (Nguyễn Văn Hiệp, 2009 : 186 – 187) 
 
4) Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ที่เน้นความหมายเกี่ยวกับ สถานที่ และ เวลา 
เช่น 

4.1) Cái ao này, chúng tôi câu được nhiều cá to.  
        ‘บึงแห่งนี้ พวกฉันสามารถตกปลาได้ตัวใหญ่ๆ หลายตัว’    
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4.2) Chiến dịch này, chúng tôi sẽ làm cho chúng nó biết tay.  
                ‘การรบครั้งนี้ พวกฉันจะท าให้พวกมันรู้ฝีมือพวกฉัน’    
 

4.3) Kinh tế khó khăn thế này, ai cũng tiết kiệm.  
                ‘เศรษฐกิจย่ าแย่แบบนี้ ใครๆ ก็ต้องประหยัด’    
 
 จากประโยคตัวอย่างพบว่า ประโยคที่ 4.1) เป็นประโยคที่เน้นสถานที่ ส่วนประโยคที่ 4.2) 
เป็นประโยคที่เน้นเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ส าหรับประโยคที่ 4.3) เป็นประโยคที่เน้นช่วงเวลา  โดย
การระบุช่วงเวลาที่ยากล าบาก 
 

8.4.2.2 การแบ่งประเภทของ Khởi ngữ ตามโครงสร้างไวยากรณ์ 
            การแบ่งประเภทของ khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ประเภทแบ่งตาม
โครงสร้างไวยากรณ์นี้ สามารถแบ่งประเภทย่อย ได้ดังนี้  
 
1) Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ที่มีโครงสร้างเป็นค านาม ค าสรรพนาม หรือกลุ่มค านาม กลุ่ม       ค า
สรรพนาม 
เช่น 

1.1) Cái món ấy tôi tự làm cho các anh chị ăn thử.  
      ‘อาหารนั้น ผมท าด้วยตนเองเพ่ือให้คุณๆ ลองชิมดู’    

 
1.2) Anh em họ thường nói xấu người khác.  
      ‘พ่ีน้องนั้น พวกเขาชอบนินทาคนอ่ืน’    

 
1.3) Còn nó nó thích xem ti vi hơn.  
      ‘ส่วนมัน มันชอบดูทีวีมากกว่า’    

  
2) Khởi ngữ (ส่วนเปิดประโยค) ที่มีโครงสร้างเป็นค ากริยา หรือกลุ่มค ากริยา 
เช่น 

2.1) Giàu thì chả giàu gì nhưng tôi cũng phong lưu.  
      ‘รวย ก็ไม่เห็นจะรวยอะไร แต่ผมก็ต้องดูดี’    

 
2.2) Ăn thì tôi ăn được nhiều hơn hôm qua rồi đây.  
      ‘กิน ผมกินได้เยอะมากกว่าเมื่อวานแล้วนะ’    

 
2.3) Kể đẹp thì bức này đẹp thật.  
      ‘พูดถึงความสวย ภาพนี้สวยจริงๆ’    
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2.4) Đạp xe thì bố tôi thích đạp buổi sáng sớm.  
      ‘ปั่นจักรยาน พ่อผมชอบปั่นตอนเช้าตรู่’    

 
8.5 Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) 
 

Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) เป็นส่วนประกอบรองของประโยคที่ไม่มีความส าคัญกับ
แก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) ซึ่ง tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) มีชื่อเรียกที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามแต่ละคน เช่น Nguyễn Kim Thản เรียกว่า 
“cảm hoán ngữ” (Nguyễn Kim Thản, 1964 : 223) และชื่ออ่ืนๆ ได้แก่ tiểu từ kết thúc, trợ 
ngữ từ, ngữ khí từ, tiểu từ câu, tiểu từ hậu trí เป็นต้น 

ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจะใช้ค าว่า tình thái ngữ เพ่ือใช้เรียก “ส่วนแสดงทัศนคติ” ที่เป็น
ส่วนประกอบรองของประโยคนี้   
 

8.5.1 ความหมายของ Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) 
        Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) หมายถึง ส่วนประกอบรองของประโยคที่ท า

หน้าที่เป็นส่วนแสดงทัศนคติ แนวคิด ความรู้สึก หรืออารมณ์ ของผู้พูดประโยคนั้น เป็นส่วนที่เสริม
ความหมายให้แก่แก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) ส่วนใหญ่ tình thái ngữ (ส่วนแสดง
ทัศนคติ) จะถูกวางไว้ หลัง แก่นใจความหลักของประโยค  

        Đinh Văn Đức ระบุว่า ชนิดของค าที่เป็นส่วนส าคัญของ Tình thái ngữ (ส่วนแสดง
ทัศนคติ) มักจะเป็นค าชนิด “ค าบอกทัศนคติ” (tình thái từ) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด โดยอาศัย
โครงสร้างของค า ได้แก่ 
         1) ค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ประเภทค าพยางค์เดียว ได้แก่ a, à, ạ, ấy, ư, nhỉ, 
nhé (nhá, nhớ), với, thế, nào, đâu, vậy, chắc, chăng, mà, cơ, kia, chứ (chớ), thôi, đã, đi, 
hả, hử (hở), ơi, hời, ôi, sao เป็นต้น  
         2) ค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ประเภทค าสองพยางค์ ได้แก่ cơ chứ, mà lại, 
chăng tá, chăng chớ, than ôi, hỡi ôi, vậy ư, mà thôi, cơ mà, thì phải, thì khốn, thì chết, 
thì chớ, thì có, thì thôi, mới chết, là cùng, là may, nữa là, lại còn, còn gì, mới phải, mới 
được เป็นต้น (Đinh Văn Đức, 1986) 
         นอกจากนี้ Nguyễn Văn Hiệp ยังแบ่งค าชนิด “ค าบอกทัศนคติ” (tình thái từ) ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด โดยอาศัยความหมายของค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) หรือตามทัศนคติของ  
ผู้พูด ดังนี้ 
                2.1) ค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ที่มีความหมายทางไวยากรณ์ ได้แก่ 
    2.1.1) ค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ในประโยคค าถาม เช่น à, 
hả, hử, nhỉ, chăng, ru, chắc, hẳn เป็นต้น 
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    2.1.2) ค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ในประโยคเงื่อนไข หรือ
ประโยคค าสั่ง เช่น đi, thôi, nào, với, nhé เป็นต้น 

  2.2) ค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ที่มีบอกอารมณ์ผู้พูด เช่น ạ, kia, vậy, mà, 
đâu, đây, ấy, thế เป็นต้น (Nguyễn Văn Hiệp, 2009 : 305) 
เช่น 
Con đi học về à ?    ‘ลูกไปเรียนมาหรือจ๊ะ’ 
Mai con đi học chứ ?    ‘พรุ่งนี้ลูกไปเรียนไหม’ 
Mai có bão to đấy.    ‘พรุ่งนี้มีพายุใหญ่นะ’ 
Không, tôi lấy loại kia cơ.   ‘ไม่ ฉันเอาชนิดนั้นต่างหาก’ 
Mai mình gặp lúc 8 giờ sáng nhé.  ‘พรุ่งนี้เราพบกันตอนแปดโมงเช้านะ’ 
 

8.5.2 ประเภทของ tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) 
         การแบ่งประเภทของ tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) สามารถแบ่งได้โดยใช้เกณฑ์
การปรากฏร่วมกับประโยคชนิดต่างๆ ดังนี้ 
 
  8.5.2.1 Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคเพื่อบอกเล่า 
            Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคบอกเล่าเพ่ือเน้น
ทัศนคติของผู้พูดต่อความหมายของประโยคบอกเล่านั้นๆ 
เช่น 
Được mười điểm, nó rất mừng còn gì.  
‘ได้คะแนนเต็มสิบ มันก็มีความสุขมากสิ จะอะไรซะอีกละ’  
 
Học dốt thế này, em thì trượt là đúng.  
‘เรียนโง่อย่างนี้ หนูสอบตก นะถูกแล้ว’  
 
Nó được mười điểm, nói thật đấy. 
‘มันสอบได้สิบคะแนน มันพูดจริงนะ’ 
 

8.5.2.2 Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคเพื่อถาม 
            Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคค าถามเพ่ือเน้น
ทัศนคติของผู้พูดต่อความหมายของประโยคค าถามนั้นๆ 
เช่น 
 
Mai con đi học chứ ?  
‘พรุ่งนี้ลูกไปเรียนใช่ไหม’  
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Các em làm bài tập xong rồi hả ?  
‘พวกหนูท าการบ้านเสร็จแล้วหรา’  
 
Còn chỗ ngồi nào tốt hơn nữa chăng ?  
‘ยังมีที่นั่งดีกว่านี้อีกหรา’  
 
  8.5.2.3 Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคเพื่อสั่ง หรือ
บอกเงื่อนไขถาม 
                    Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคค าถามเพ่ือเน้น
การสั่งการ หรือบอกเง่ือนไขตามทัศนคติของผู้พูดประโยคนั้นๆ 
เช่น 
Chúng ta bắt đầu làm bài tập đi.  
‘พวกเราเริ่มท าการบ้านเถอะ’  
 
Cho mấy cái ghế vào đây nhé.  
‘เอาเก้าอ้ีไว้ตรงนี้นะ’  
 
Mày đi rót một it nước mắm vào đây cái đã.  
‘แกไปรินน้ าปลาใส่ถ้วยนี้สักหน่อยก่อนนะ’  
 
  8.5.2.4 Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคอุทาน  
   Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่ปรากฏหลังประโยคอุทานเพ่ือเน้น
อารมณ์ของผู้พูดว่ามีทัศนคติแบบใดกับประโยคนั้นๆ 
เช่น 
Con lười làm bài tập như thế này bố tức thật !  
‘ลูกขี้เกียจท าการบ้านแบบนี้ พ่อโมโห จริงๆ แล้วนะ’  
 
Có im không, người ta tắm cho sạch sẽ lại còn !  
‘จะเงียบไหม เขาอาบน้ าเพื่อให้ร่างกายสะอาด แล้วนี้อะไรห๊า’  
 
Bố mẹ chết thì các con đi ăn mày mất !  
‘ถ้าพ่อแม่ตายไป พวกแกต้องไปขอทานเขาแน่ๆ เลย’  
 
หมายเหตุ 
 1) ในบางครั้ง Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) อาจจะมีค าแสดงทัศนคติปรากฏพร้อมกัน
หลายๆ ค า  
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เช่น 
Con ăn một chút đi.    ‘ลูกกินนิดหนึ่งสิ’ 
Con ăn một chút đi đã.   ‘ลูกกินนิดหนึ่งก่อนสิ’ 
Con ăn một chút đi nào.   ‘ลูกกินนิดหนึ่งเลยสิ’ 
Con ăn một chút đã nào.   ‘ลูกกินนิดหนึ่งก่อนเลย’ 
Con ăn một chút đi đã nào.   ‘ลูกกินนิดหนึ่งสิตอนนี้เลย’ 
 
 2) ค าคุณศัพท์บางค าก็สามารถปรากฏเป็นค าบอกทัศนคติ (tình thái từ) ซึ่งเป็นค าส าคัญ
ของ tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ได้ ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องศึกษาดูบริบทของประโยคด้วย 
เช่น 
a) Tôi đã tiêu mất số tiền mà bố mẹ mới cho hôm qua.  
    ‘ผมได้ใช้เงินที่พ่อแม่พ่ึงจะให้ไว้เมื่อวานหมดแล้ว’ 
a*) Thế này thì nhịn đói cả lũ mất !  
    ‘อย่างนี้ ก็เห็นแล้วหิวทั้งแก๊งหมดเลยนะ’ 
 
b) Nó nói thật hoàn cảnh của nó cho mọi người biết.  
    ‘มันพูดจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ของมันให้ทุกคนรู้’ 
b*) Nó nói dối thật !  
    ‘มันพูดโกหกจริงๆ’ 
 
c) Tôi đến đây một chút thôi.  
    ‘ผมมาตรงนี้สักครู่นะ’ 
c*) Thôi, tao đi ngủ đây !  
    ‘เอาละ เราไปนอนนะ’ 
 
 ข้อความที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่าง ข้อ a), b), c) ต่างก็เป็น tính từ ที่ท าหน้าที่ขยาย
ส่วนประกอบที่เป็นแก่นใจความหลักของประโยค นั่นคือ ขยาย vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ได้แก่ ค าว่า 
mất ขยาย động từ “tiêu”, ค าว่า thật ขยาย động từ “nói” และ ค าว่า đây ขยาย động từ 
“đi”  
 ส่วนข้อความที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่าง ข้อ a*), b*), c*) ต่างก็เป็น tình thái từ ที่
ท าหน้าที่เป็น tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ)  
 
 3) Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) ที่เป็นค าแสดงทัศนคติแบบสองพยางค์หรือสองค า ใน
บางครั้งก็สามารถเป็นกลุ่มค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ของแก่นใจความหลักของ
ประโยคได้ (ประโยคที่ Tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ) เป็นกลุ่มค ากริยานี้ Cao Xuân Hạo จัด
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อยู่ในโครงสร้างประโยคแบบ Đề – Thuyết โดยเรียกกลุ่มค ากริยานี้ว่า “Thuyết tình thái”       
(Cao Xuân Hạo, 1991 : 182) 
เช่น 
a) Nên im lặng là hơn.    ‘ควรนิ่งไว้แหละดี’ 
a*) Im lặng là hơn.     ‘นิ่งเงียบคือสิ่งที่ดี’ 
 
b) Anh làm ẩu thì có.     ‘คุณสัพเพร่านะสิ’ 
b*) Tiền thì có nhưng tôi không mua.  ‘เงินน่ะมี แต่ฉันไม่ซื้อ’ 
 
c) Chỉ còn hai cân là đủ.    ‘แค่อีกสองกิโลก็พอละ’ 
c*) Ngần ấy là đủ.     ‘มากเท่านั้นนะพอละ’ 
 
d) Nó còn khóc nữa mới chết chứ.   ‘มันยังร้องไห้อยู่อีก นี่สิถึงเป็นกรรม(อยู่นี่ไง)’ 
d*) Uống quá liều mới chết chứ.   ‘ดื่มเกินขนาด ถึงได้ตายไงละ’ 
 
e) Mất phải đến một triệu là ít.   ‘ต้องเสียไปถึงหนึ่งล้าน ยังน้อยนะ’ 
e*) Bị mắng còn là ít.     ‘โดนดุยังน้อยไป’ 
 
 ข้อความที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่าง ข้อ a), b), c), d), e) ต่างก็เป็น từ tình thái แบบ
สองค า ดังนั้น ประโยคตัวอย่าง ข้อ a), b), c), d), e) จึงเป็นประโยคที่มีส่วนประกอบรองของประโยค
เป็น tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ)  
 ส่วนข้อความที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่าง ข้อ a*), b*), c*), d*), e*) ต่างก็เป็นกลุ่มค าที่
ท าหน้าที่เป็นกริยาหลักของประโยค ดังนั้น ประโยคตัวอย่าง ข้อ a*), b*), c*), d*), e*) จึงเป็น
ประโยคบอกเล่าปกติ   
 
8.6 Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) 
 

Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) เป็นส่วนประกอบรองที่ไม่มีความส าคัญกับแก่นใจความ
หลักของประโยค (nòng cốt câu) ซึ่ง Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามแต่ละคน เช่น Diệp Quang Ban เรียกว่า “phụ ngữ câu” 
(Diệp Quang Ban, 1987) เป็นต้น 

ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนจะใช้ค าว่า định ngữ câu เพ่ือใช้เรียก “ส่วนเสริมประโยค” ที่เป็น
ส่วนประกอบรองของประโยคนี้   

ส าหรับต าแหน่งของ định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) จะวางไว้ที่ต าแหน่งต้นประโยคเสมอ 
แต่ก็อาจจะมีบางประโยคที่พบว่า định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) วางไว้ระหว่าง chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) และ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง)   
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8.6.1 ความหมายของ Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) 
        Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) หมายถึง ส่วนแสดงความรู้สึกของผู้พูดประโยค

นั้นๆ กับเนื้อหาของประโยคท่ีผู้พูดได้พูดออกไป เช่น อาจจะเป็นการประเมินผลว่าเป็นจริงหรือไม่เป็น
จริง ประเมินจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์นั้นๆ ประเมินระดับความเป็นไปได้ของเนื้อหาในประโยค 
ประเมินว่าเนื้อหาของประโยคนั้นๆ มีลักษณะที่ประโยชน์หรือไม่มี หรือประเมินว่าเนื้อหาของประโยค
นั้นๆ มีเป็นสิ่งที่ต้องการหรือไม่ต้องการ เป็นต้น 
เช่น 
Biết đâu nó chịu đi cùng.   ‘รู้ได้ไงว่ามันยอมไปด้วย’  
May ra nó chịu đi cùng.   ‘โชคดีนะมันยอมไปด้วย’  
Nhỡ ra nó chịu đi cùng.   ‘ถ้าเป็นไปได้มันจะยอมไปด้วย’  
Hoá ra nó chịu đi cùng.   ‘มิน่ามันยอมไปด้วย’  
Có lẽ nó chịu đi cùng.    ‘บางทีมันยอมไปด้วย’  
Làm như thế nó chịu đi cùng.  ‘ท าแบบนี้มันก็จะยอมไปด้วย’  

 
 ชนิดของค าที่สามารถปรากฏเป็น định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนี้ 
 1) Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) ที่เป็น ค า หรือกลุ่มค า ได้แก่ có thể, có lẽ, chắc 
chắn, ắt, thật, tất nhiên เป็นต้น 

 2) Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) ที่เป็น đậc ngữ (ส านวน) ได้แก่ nói của đáng tội, 
mới biết, phải chi, số là, đằng thằng ra, tội gì, nói khí không phải, nghe đồn, nghe đâu, 
ý chừng, chẳng biết chừng, có hoạ là, thảo nào, vạ gì, cứ làm như thế, kiểu gì thì kiểu 
เป็นต้น 

 ซึ่งค าทั้งสองชนิดนี้ อาจจะมีค าว่า “thì หรือ là” ปรากฏตามหลังก็ได้ (Nguyễn Văn Hiệp, 
2009 : 267) 
 

8.6.2 ประเภทของ Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) 
         ถึงแม้ว่า จะมีการแบ่งประเภทของ Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) ออกเป็น
ประเภทต่างๆ หลายประเภทตามแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามแต่ละคน เช่น Hoàng 
Trọng Phiến (1980), Diệp Quang Ban (1987), Cao Xuân Hạo (1991) และ Nguyễn Minh 
Thuyết (1998) เป็นต้น แต่ในต าราเล่มนี้ ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าการแบ่งประเภทของ Nguyễn Văn 
Hiệp (2009) เป็นการแบ่งที่เป็นระบบ และง่ายต่อการท าความเข้าใจของผู้เรียน      
  Nguyễn Văn Hiệp ได้แบ่งประเภทของ Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) โดยใช้
เกณฑ์การแสดงออกและการรับรู้ความหมายของผู้พูดและผู้ฟัง ได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

8.6.2.1 Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) แสดงการรับรู้ 
            การรับรู้ที่เป็น định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) ยังสามารถแบ่งเป็น
ประเภทย่อยได้อีก 3 ประเภทย่อย คือ 
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1) Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) แสดงการรับรู้ว่าประโยคที่พูดออกมานั้นเป็นความจริงโดยไม่
ต้องมีข้อโต้แย้งใดๆ  
เช่น 
Khổ một nỗi nó đi chơi mấy hôm này rồi.  
‘ต้องล าบากแล้ว มันไปเที่ยวได้หลายวันละ’ 
 
Chả là hôm nay mẹ không thổi cơm.  
‘เป็นไปได้เลยว่า แม่ไม่ได้หุงข้าววันนี้’ 
 
Té ra anh làm báo mà không chịu đọc báo.  
‘เป็นไปได้ไง คุณท าอาชีพนักข่าวแต่คุณไม่ชอบอ่านข่าว’ 
 
Phiền một nỗi anh ấy lại quá thương con.  
‘ทนไม่ได้แล้วนะ คุณคนนั้นยังกลับมาชอบลูกอีก’ 
 
Chẳng ngờ anh vẫn đem lòng yêu thương người năm xưa ấy.  
‘ไม่แปลกใจเลย คุณยังเอาใจทั้งใจมอบความรักให้กับคนวันวานคนนั้น’ 
 
2) Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) แสดงการรับรู้ว่าประโยคที่พูดออกมานั้นไม่เป็นความจริงเลย 
เช่น 
Chắc gì chúng nó lấy nhau.  
‘ไม่แน่นะ พวกเขาอาจจะแต่งงานกันก็ได้’ 
 
Anh ta dáng chừng còn trẻ.  
‘เขาคนนั้น ยังดู หนุ่มๆ อยู่เลย’ 
 
Dường như cậu mợ ấy cũng khá yêu nhau.  
‘ดูเหมือนว่า น้ากับน้าสะใภ้ก็ค่อนข้างรักกันนะ’ 
 
Hẳn là cô ấy rất hoang mang trước cái tin ấy.  
‘ในที่สุด เธอคนนั้นสับสนมากกับข่าวนั้น’ 
 
Biết đâu anh ta là người vô định ten-nít năm nay.  
‘ไม่แน่นะ เขาอาจจะเป็นแชมป์เทนนิสปีนี้ก็ได้’ 
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3) Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) แสดงการรับรู้ว่าประโยคที่พูดออกมานั้นขัดแย้งกับสภาพ
ความเป็นจริง  
เช่น 
Đáng lí ra tôi đã là hiệu trưởng từ năm ấy.  
‘ความจริงแล้ว ผมเป็นอธิการตั้งแต่ปีนั้นแล้ว’ 
 
Hoạ là tôi có cả đống tiền trong nhà.  
‘ความจริงแล้ว ผมมีเงินเป็นกองๆ ในบ้าน’ 
 
Thực sự thì tôi là tỉ phú.  
‘ความจริงแล้ว ผมเป็นเศรษฐีพันล้าน’ 
 
Làm như thế người ta chạy vào cướp của mình cái gì đây.  
‘ท าอย่างนี้ เหมือนคนวิ่งเข้ามาขโมยอะไรของเราไปเลยนะ’ 
 
Tí nữa thì tôi thắng được cuộc thi quý ông làng mình đấy, bà ạ.  
‘อีกนิดเดียว ฉันก็จะชนะตาแก่หมู่บ้านของเราแล้วนะ ยายเอ้ย’ 
 
  8.6.2.2 Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) เน้นความหมายแบบไม่แน่นอน 
หรือความหมายแบบคาด 
            Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) แบบไม่แน่นอน หรือความหมายแบบ
คาดเดา หมายถึง ผู้พูดประโยคนั้นๆ ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาในประโยคจะเป็นจริงทั้งหมดหรือไม่ เป็นเพียง
แค่การคาดเดาเหตุการณ์เท่านั้น 
เช่น 
Công bằng mà nói, nó là người có lương tâm nghề nghiệp.  
‘พูดแบบเป็นธรรมนะ มันเป็นคนที่มีจิตส านึกของคนประกอบอาชีพนี้อยู่นะ’ 
 
Đằng thằng ra mỗi người đều có quyền phát biểu.  
‘จะว่าไปแล้ว ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นนะ’ 
 
Tội gì mà chịu khổ ải như thế ?  
‘ผิดอะไร (ท าไม) ที่เราต้องมาทุกข์ทนอย่างนี้’ 
 
Đến nước này anh phải đồng ý.  
‘มาถึงขนาดนี้แล้ว คุณต้องเห็นด้วยแล้วละ’ 
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Miễn là chúng ta không đi cùng với nhau.  
‘ยกเว้นว่า พวกเราจะไม่ไปด้วยกัน’ 
 
  8.6.2.3 Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) เน้นความหมายแบบเป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ หรือคาดหวัง 
            Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) ที่เน้นความหมายแบบเป็นไปตามที่
คาดการณ์ หรือคาดหวัง หมายถึง ผู้พูดประโยคนั้นๆ เน้นย้ าว่าเนื้อหาในประโยคเป็นไปตามที่ผู้พูด
คาดหวังไว้  
เช่น 
May nhờ một cái con bé vốn nhẹ.  
‘โชคดีนะว่า เจ้าหนูตัวเบามาก’ 
 
Mừng một cái là tay chân vẫn còn lạnh lặn.  
‘โชคดีนะว่า มือเท้ายังพอมีแรง’ 
 
Được một cái là cô ấy cũng hiền lành.  
‘โชคดีนะว่า เธอคนนั้นก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อย’ 
 
Dĩ nhiên ai cũng muốn hạnh phúc.  
‘แน่นอนว่า ใครๆ ก็อยากมีความสุข’ 
 

  8.6.2.4 Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) เน้นความหมายแบบไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ หรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 
             Định ngữ câu (ส่วนเสริมประโยค) ที่เน้นความหมายแบบไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ หรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หมายถึง ผู้พูดประโยคนั้นๆ เน้นย้ าว่าเนื้อหาในประโยคไม่
เป็นไปตามท่ีผู้พูดหวังคาดหวังไว้  
เช่น 
Hiềm một nỗi anh ta không biết chữ.  
‘โชคร้ายจัง เขาไม่รู้หนังสือ’ 
 
Phiền một nỗi chỉ toàn những món rau cả.  
‘โชคร้ายจัง มีเพียงแค่อาหารที่เป็นผัก’ 
 
Khốn một nỗi anh ấy đã mất niềm tin vào cuộc sống.  
‘โชคร้ายจัง เขาหมดความเชื่อถือต่อการด ารงชีวิต’ 
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Khốn một nỗi cô ta mất lòng tin vào cuộc sống.  
‘โชคร้ายจัง เธอคนนั้นหมดความเชื่อถือต่อการด ารงชีวิต’ 
 
8.7 Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) 
 

Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) เป็นส่วนประกอบรองของประโยคที่ไม่มีความส าคัญกับแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) ซึ่ง trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ซึ่งต าแหน่งของ trạng 
ngữ (ส่วนขยายกริยา) สามารถปรากฏตามหลัง ส่วนภาคแสดง (vị ngữ) หรือหน้าประโยคหรือหน้า
ส่วนภาคประธาน (chủ ngữ) หรือ อาจจะปรากฏระหว่างภาคประธาน (chủ ngữ) และส่วนภาคแสดง 
(vị ngữ) ก็ได้ 

 
8.7.1 ความหมายของ Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) 
        Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) หมายถึง ส่วนประกอบรองของประโยคที่มีหน้าที่ใน 

การเสริมความหมายเกี่ยวกับสถานที่ เวลา จุดประสงค์ สาเหตุ วิธีการ และอ่ืนๆ ให้กับแก่นใจความ
หลักของประโยค (nòng cốt câu) ซึ่งส่วนใหญ่จะท าหน้าที่ขยายส่วนภาคแสดง (vị ngữ)       

 

8.7.2 ประเภทของ Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) 
         การแบ่งประเภทของ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ใช้เกณฑ์การแบ่งประเภทอยู่สอง
เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์การใช้ความหมายของ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ในประโยค และเกณฑ์
โครงสร้างทางไวยากรณ์ ดังนี้  
 

8.7.2.1 เกณฑ์การใช้ความหมาย 
             การแบ่งประเภทของ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) โดยใช้เกณฑ์การใช้
ความหมาย สามารถแบ่งประเภทของ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ในประโยคได้ดังความหมาย
ต่อไปนี้  
 
1) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกเวลา  
เช่น 
Hôm qua thầy Songgot vào Băng Cốc.  
‘เมื่อวาน อาจารย์ทรงกตไปกรุงเทพ’  
 
Suốt đời họ mong mưa.  
‘ตลอดชีวิต พวกเขารอคอยฝน’  
 
Cả tháng chúng tôi chăm học.  
‘ตลอดเดือน พวกเราขยันเรียน’  
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Cuối buổi chiều chúnh tôi thường trở về nhà với sự vui vẻ.  
‘ตอนบ่ายแก่ๆ พวกผมได้กลับบ้านด้วยความสนุกสนานเสมอ’  
 
Nhưng sáng hôm sau mẹ lại không cho tôi đi du lịch với thầy Songgot.  
‘แต่เช้าวันต่อมา แม่กลับไม่ให้ผมไปเที่ยวกับอาจารย์ทรงกตแล้ว’  
 
2) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกสถานที่ 
เช่น 
Trong hiệu, một thiếu nữ đang mặc cả.  
‘ในร้าน หญิงสาวก าลังต่อราคา’  
 
Trên bàn tay, em ấy cầm một tờ mười nghìn đồng.  
‘ในมือ น้องคนนั้นก าใบหนึ่งหมื่นด่ง’  
 
Khắp người, nóng ran ran, nóng rừng rợc.  
‘ทั้งตัว ร้อนหูดับตับไหม’้  
 
Trong lòng hắn, những nỗi niềm không rõ rệt cũng rối bời.  
‘ในใจของมัน ความไม่ชัดเจนก็ยังคงวุ่นวายสับสน’  
 
Tại cửa ra vào, chị Mai đang nói chuyện với nhà vô địch Sao Mai Điểm Hẹn 2017.  
‘ตรงประตูทางเข้าออก พ่ีมายก าลังคุยกับแชมป์ ซาว มาย เดี๋ยว แฮน ปี 2017’  
 
3) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกสาเหตุ  
เช่น 
Người ta chửi nhau, đánh nhau, chỉ vì tát nước.  
‘คนเราด่ากัน ตีกัน ก็เพราะแค่เรื่องสาดน้ า’  
 
Anh ấy quyết địch không học tiếp, vì anh ấy không có tiền.  
‘เขาคนนั้นตัดสินใจไม่เรียนต่อ เพราะเขาไม่มีเงิน’  
 
Chị Mai được học bổng du học ở Mỹ là vì chị ấy học giỏi.  
‘พ่ีมายได้ไปทุนไปเรียนต่อที่อเมริกา ก็เพราะพี่มายเรียนเก่ง’  
 
4) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกจุดประสงค์  
เช่น 
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Cô giúp tôi một tay cho xong việc chỗ này đã.  
‘คุณช่วยผมหน่อยนะ ให้งานตรงนี้เสร็จก่อน’  
 
Bình Minh phải thức dậy thật sớm để nó đi học đúng giờ.  
‘บิ่งมิง ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อเขาจะได้ไปเรียนให้ทันเวลา’  
 
Để mọi người có niềm tin với nó, nó phải cô gắng học bài hơn.  
‘เพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อในตัวมัน มันจะต้องตั้งใจเรียนมากขึ้น’  
 
5) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกเงื่อนไข เช่น 
Đối với tôi, tôi không thích súp lươn.  
‘ส าหรับผม ผมไม่ชอบแกงปลาไหล’  
 
Nếu chị đẻ con gái, thế nào anh chị cũng phải gả̉́ cho thằng Binh nhà tôi đây nhé.  
‘ถ้าพี่สาวคลอดลูกสาว ยังไงพ่ีๆ ต้องให้เป็นดองกับเจ้าบิงลูกชายฉันนะ’  
 
6) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกวิธีการ  
เช่น 
Bằng một giọng ấm áp, anh ấy kể chuyện cuộc đời mình.  
‘ด้วยน้ าเสียงท่ีอบอุ่น เขาคนนั้นเล่าเรื่องชีวิตตัวเอง’  
 
Bất thình lình, trời đổ mưa.  
‘อย่างกระทันหัน ฝนก็เทลงมา’  
 
Anh ấy thay lốp xe ô tô của tôi một cách dễ dàng.  
‘คุณคนนั้นเปลี่ยนยางรถของผมอย่างง่ายดาย’  
 
7) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกการเสียสละ  
เช่น 
Dù đau khổ, anh cũng sẽ ra đi à.  
‘แม้ว่าจะยากล าบาก คุณก็จะไปหรือ’  
 
Tuy biết vậy, nó vẫn làm bộ vui vẻ.  
‘แม้จะรู้อย่างนั้น มันก็ยังคงท าทีว่าสนุกสนาน’  
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8.7.2.2 เกณฑ์การใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ 
            Nuyễn Văn Hiệp แบ่งประเภทของ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) โดยใช้
เกณฑ์เกณฑ์โครงสร้างทางไวยากรณ์ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่มี
เครื่องหมายก ากับ และ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่ไม่มีเครื่องหมายก ากับ   
 
1) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่มีค าอื่นก ากับ 
 Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่มีเครื่องหมายก ากับ หมายถึง trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่
มีค าบุพบทน าหน้า  
เช่น 
Trước khi đi, nó còn cho tôi ba triệu đồng, nó giàu ư ?  
‘ก่อนที่จะจากไป มันยังคงให้เงินฉันสามล้านด่ง มันรวยหรือ’  
 
Ở ngoài ngõ, mẹ con chị Nga vừa ăn vừa cười.  
‘ที่ซอยนั้น สองแม่ลูกพ่ีงาทั้งกินทั้งหัวเราะ’  
 
Họ cầm lấy bàn tay Tú giữa lúc tú đau đớn không bờ bến.  
‘พวกเขากุมมือตู๋ เมื่อตอนที่ตู๋ก าลังเจ็ปปวดไม่มีที่สิ้นสุด’  
 
2) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่ไม่มีค าอื่นก ากับ 
 Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่ไม่มีเครื่องหมายก ากับ หมายถึง trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) 
ที่ไม่มีค าบุพบทน าหน้า  
เช่น 
Mừa nước lớn, những giống sen trôi lang thang trên mặt nước.  
‘ฤดูน้ าหลาก บรรดาเม็ดบัวต่างก็ลอยระเกะระกะไปตามน้ า’  
 
Bước chân vào nhà, tự nhiên Liên thấy lo sợ.  
‘ก้าวขาเข้าบ้าน ทันใดนั้นเลียนรู้สึกกลัวๆ’  
 
Mỗi tuần chúng tôi đến chơi với nó hai lần.  
‘แต่ละสัปดาห์ พวกเราไปเล่นกับมัน สองครั้ง’  
 
หมายเหตุ 
 a) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่เป็นค าๆ เดียว มักจะปรากฏหน้าประโยค หรือ ระหว่าง
chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) เสมอ  
เช่น 

 



383 

 

Đêm, Đật và Ninh ngủ với bà nội.  ‘กลางคืน เดิดและนิงนอนกับย่า’  หรือ 
Đật và Ninh đêm ngủ với bà nội.  ‘เดิดและนิงกลางคืนนอนกับย่า’ 
 
 b) Trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ที่บอกเวลาไม่แน่นอน จะไม่สามารถปรากฏหลังแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) ได้เลย   
เช่น 

Có khi, Ninh nghĩ thương em quá.  ‘บางที นิงคิดสงสารน้องมาก’  หรือ 
Ninh có khi nghĩ thương em quá.  ‘นิงบางทีคิดสงสารน้องมาก’ 
 
Ngày nào, Ninh cũng phải qua vườn nhà nó.  ‘วันไหนๆ นิงก็ต้องเดินผ่านสวนบ้านมัน’ หรือ 
Ninh ngày nào cũng phải qua vườn nhà nó.  ‘นิงวันไหนๆ ก็ต้องเดินผ่านสวนบ้านมัน’ 
 
 c) หากประโยคที่มี trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) เป็นประโยคที่ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) 
มีโครงสร้างเป็น C – V ดังนั้น ในโครงสร้างชนิดนี้ trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) จะวางหลังประโยค
ไม่ได้เลย เพราะจะท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลง 
เช่น 

c1) Ngày mai, nhà trường sẽ tổ chức một ngày hội chăm sóc những cây sắp trồng. 
   ‘พรุ่งนี้ รัฐบาลจะจัดวันแห่งการดูแลต้นไม้ที่พร้อมจะปลูก’ 
 
C2) Nhà trường sẽ tổ chức một ngày hội chăm sóc những cây sắp trồng ngày mai. 
   ‘รัฐบาลจะจัดวันแห่งการดูแลต้นไม้ท่ีพร้อมจะปลูกในวันพรุ่งนี้’ 
 
 ประโยค c1) หมายถึง พรุ่งนี้จะเป็นวันดูแลต้นไม้ (ซึ่งต้นไม้จะปลูกวันไหนก็ไม่ทราบได้) แต่
ส าหรับประโยค c2) หมายถึง รัฐบาลจะจัดวันดูแลต้นไม้ (ซึ่งเป็นต้นไม้ทีจ่ะปลูกวันพรุ่งนี้)   
 
 d) หาก trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) ในประโยคนั้นๆ เป็น trạng ngữ บอกสาเหตุ จะต้อง
ถูกวางไว้หน้าประโยคเท่นนั้น ไม่สามารถวางไว้ หลัง chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ได้เลย เพราะจะท า
ให้ความหมายเปลี่ยน และไม่สามารถวางไว้หลักประโยคได้เลยเพราะประโยคจะสื่อความหมายเลย 
เช่น 

d1) Thấy mẹ gắt, thằng Tú không dám đòi ăn nữa. 
      ‘ได้ยินเสียงแม่กระแอม ไอ้หนูตู๋ไม่กล้าขอแม่กินอีกเลย’ 
 
d2) Thằng Tú thấy mẹ gắt, không dám đòi ăn nữa. 
      ‘ไอ้หนูตู๋ ได้ยินเสียงแม่กระแอม เลยไม่กล้าขอแม่กินอีก’ 
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D3) *Thằng Tú không dám đòi ăn nữa, vì thấy mẹ gắt. 
      ‘ไอ้หนูตู๋ไม่กล้าขอแม่กินอีก ได้ยินเสียงแม่กระแอม’ 
 
 ประโยค d1) หมายความว่า เพราะได้ยินเสียงแม่กระแอม ไอ้หนูตู๋เลยไม่กล้าขอแม่กินอีก เป็น
ประโยคที่มี trạng ngữ (ส่วนขยายกริยา) บอกสาเหตุ “Thấy mẹ gắt” เป็นส่วนประกอบรอง 

ส่วนประโยค d2) โครงสร้าง “Thấy mẹ gắt” จะท าหน้าที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ของ
ประธานของประโยค คือ thằng Tú ดังนั้น จึงไม่ได้ท าหน้าที่เป็น trạng ngữ 

แตส่ าหรับประโยค d3) นั้น ในภาษาเวียดนามจะไม่สามารถสื่อความหมายใดๆ เลย 
 
8.8 สรุป 
 

ประโยคในภาษาเวียดนามประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ที่สามารถจัดเป็นกลุ่มได้สองกลุ่ม 
คือ กลุ่มส่วนประกอบหลักของประโยค ได้แก่ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง), chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
และ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) และกลุ่มส่วนประกอบรองของประโยค ได้แก่ khỏi ngữ (ส่วนเปิด
ประโยค), tình thái ngữ (ส่วนแสดงทัศนคติ), định ngữ câu (ส่วนเติมเต็มประโยค) และ trạng ngữ 
(ส่วนขยายกริยา) ซึ่งส่วนประกอบที่จ าเป็นต้องปรากฏในประโยคเสมอคือ กลุ่มส่วนประกอบหลักของ
ประโยค โดยที่ bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) ไม่จ าเป็นต้องปรากฏก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า vị ngữ (ส่วนภาค
แสดง) นั้นๆ ต้องการหรือไม่ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงหา vị ngữ จากข้อความต่อไปนี้  
 

Dừng tuyển sinh nếu kê khai thông tin không đúng thực tế 
Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 

dục, Bộ GD-ĐT, cả nước có 271 trường ĐH nhưng đến nay mới có 12 trường kiểm định 
xong, 32  trường hoàn thành đánh giá ngoài. Với chu kỳ kiểm định 5  năm thì mỗi năm 
có khoảng 50 - 60 trường cần được kiểm định. Về những khó khăn hiện nay, ông Trinh 
nhận xét: “Nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên các trường ĐH về kiểm định 
chưa đồng đều vì thế chất lượng của các báo cáo tự đánh giá của các trường chưa đạt 
yêu cầu. Hệ thống văn bản tuy đã có nhưng chế tài để khuyến khích các trường làm 
tốt, xử lý các trường làm chưa tốt hoặc chưa thật sự chú trọng đến hoạt động này chưa 
mạnh. Các bộ công cụ để đánh giá hiện nay chưa theo kịp được sự phát triển rất nhanh 
của thực tế phát triển hệ thống ĐH, đặc biệt là trong việc tiếp cận xu hướng quốc tế”. 

Vì thế ông Trinh cho rằng sắp tới Bộ GD-ĐT sẽ có một số giải pháp nhằm thúc 
đẩy tiến độ kiểm định. 

Hiện Bộ đang từng bước thực hiện điều mà luật Giáo dục ĐH đã yêu cầu là công 
khai kết quả kiểm định, đồng thời có những chế tài góp phần thúc đẩy tiến độ kiểm 
định. Chẳng hạn, trong quy chế tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT vừa mới ban hành thì các 
trường phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang web của mình. Bộ GD-
ĐT sẽ tổ chức thẩm định độc lập việc kê khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất 
lượng của các trường. Nếu phát hiện trường hợp kê khai thông tin không đúng với điều 
kiện thực tế, Bộ sẽ quyết định dừng tuyển sinh đối với ngành/nhóm ngành liên quan, 
đồng thời trường và cá nhân sai phạm sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định. Việc công 
khai các điều kiện đảm bảo chất lượng sẽ thực hiện theo lộ trình. Năm 2018 , những 
trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định này thì không được thông 
báo tuyển sinh. 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Thanh Niên Online สืบค้นเมื่อวันที่ 11/02/2017  
 
1.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.7)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.8)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.9)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. จงหา chủ ngữ จากข้อความต่อไปนี้  
 

Bệnh viện nhi hiện đại nhất nước bắt đầu hoạt động 
Sáng nay, 16 . 1 , Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (tại 15  Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh) chính thức đưa vào hoạt động Khoa Khám bệnh và Khoa Cấp cứu.  
Khoa Khám bệnh hoạt động với 102 phòng khám, trong đó có 204 bàn khám với đầy 
đủ chuyên khoa: Nội, ngoại, tai mũi họng, mắt, dinh dưỡng, tiêm chủng. Khoa Cấp cứu 
với 20  giường và trang thiết bị hiện đại, ngoài ra còn có 20  giường lưu bệnh điều trị 
trong ngày. Dự kiến sang quý 2/2017 , bệnh viện sẽ triển khai công tác tiếp nhận điều 
trị bệnh nhân nội trú và hoạt động toàn bộ dự án. 

GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đây là bệnh viện 
nhi hiện đại nhất nước hiện nay và là bệnh viện được đầu tư lớn nhất khu vực phía 
Nam kể từ sau năm 1975 với 4.200 tỉ đồng vốn được Chính phủ đầu tư. Bệnh viện được 
xây dựng trên diện tích hơn 12,4 héc ta, có quy mô 1.000 giường. Bệnh viện có chức 
năng khám, chữa trị bệnh, là nhiệm vụ tuyến cuối về khoa nhi, viện - trường theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Nguồn nhân lực của bệnh viện hiện có chủ yếu chia sẻ từ các bệnh 
viện Nhi đồng 1 , Nhi đồng 2  và một số bệnh viện khác, một số bác sĩ mới ra trường 
được tào tạo chuyên khoa nhi để về công tác tại đây. 

Bệnh nhi Phùng Đức Lộc (hơn 1  tháng tuổi, Long An) là người đầu tiên “xông 
đất” Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM sáng nay. Ông Phùng Thanh Sang, cha của bệnh nhi 
Lộc, cho biết bé bị ho, khò khè mấy hôm nay nên vợ chồng ông dậy đưa con đi lên 
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Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh từ lúc 6 giờ sáng. Nghe người hàng xóm nói hôm nay 
Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM khai trương nên chở thẳng vào đây. 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Thanh Niên Online สืบค้นเมื่อวันที่ 16/01/2017  
 
2.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.7)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.8)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.9)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. จงหา bổ ngữ จากข้อความต่อไปนี้  
 

Cảnh cáo nhân viên phòng thí nghiệm để học sinh bị bỏng 
Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội 

cho biết, người bị kỷ luật là cô Nguyễn Thị Mai Anh. “Cô Mai Anh bị hình thức kỷ luật 
là cảnh cáo do "thiếu trách nhiệm không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn 
trong khi thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng", bà Huyền nói . 

Theo bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền, Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc kiểm 
điểm, nộp kiểm điểm cho Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội xem xét giải quyết. 

“Đối với học sinh liên quan đến vụ việc, căn cứ vào mức độ vi phạm, nhà trường 
sẽ làm thủ tục kỷ luật học sinh theo đúng hướng dẫn của Thông tư 8/TT ngày 21 tháng 
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3 năm 1998 của Bộ giáo dục - Đào tạo và Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 
tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục - Đào tạo”, bà Huyền thông tin. 

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cũng thừa nhận, để học sinh bị bỏng 
trong phòng thí nghiệm “là sự cố đáng tiếc và lần đầu tiên xảy ra tại trường THPT Phan 
Đình Phùng - vốn coi sự an toàn của tất cả học sinh, giáo viên học tập và giảng dạy là 
ưu tiên hàng đầu. Khi xảy ra sự việc, nhà trường đã xử lý chậm, chưa kịp thời để sự việc 
đi quá xa, gây bức xúc dư luận và tạo tâm lý không tốt cho đội ngũ giáo viên cũng như 
học sinh của trường. Qua các cơ quan báo chí, nhà trường xin gửi lời xin lỗi chân thành 
tới gia đình và cá nhân em D.A”. 

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng ngày 5.1.2017, cuối giờ thực hành 
môn hóa, bài “Thực hành kim loại kiềm, kiềm thổ” tại phòng thực hành lớp 12A2 có 
xảy ra sự cố. Trong khi trong phòng thí nghiệm không có giáo viên quản lý, sau khi thực 
hành xong, học sinh tiến hành dọn dẹp, một số học sinh nam nghịch đốt mẩu giấy 
phenolphtalein cho vào chiếc cốc. 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Thanh Niên Online สืบค้นเมื่อวันที่ 09/02/2017 

 
3.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.7)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.8)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.9)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าหลัก:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. จงหา khởi ngữ จากข้อความต่อไปนี้  
 

Ngày mai, khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi 2017 
Ngay sau lễ khai mạc, chương trình sẽ bắt đầu bằng phần giải đáp băn khoăn 

về quy chế thi và quy chế xét tuyển từ lãnh đạo Bộ GD-ĐT (gồm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT 
Bùi Văn Ga, ông Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
giáo dục) và lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM. Đại diện Bộ GD-ĐT sẽ cung cấp thông tin 
mới nhất hướng dẫn thực hiện quy chế thi và xét tuyển. Trong đó, nhiều điểm mới lần 
đầu tiên thực hiện trong năm nay khiến thí sinh băn khoăn như: cách thức thi trắc 
nghiệm, việc đăng ký xét tuyển ngay khi đăng ký dự thi, đăng ký không hạn chế số 
nguyện vọng xét tuyển… Đây là cơ hội hiếm có để HS tham dự trực tiếp đặt câu hỏi 
để nhận được sự giải đáp trực tiếp từ lãnh đạo bộ. 

Ngày hội tư vấn còn nhiều hoạt động liên quan đến hướng nghiệp và chia sẻ 
thông tin tuyển sinh các trường. Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, Trưởng bộ 
môn Tâm lý học ứng dụng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, sẽ giúp HS cách giữ sức khỏe 
và tâm lý vững vàng để ôn tập tốt nhất, thi đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, với những 
kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về hướng nghiệp, tiến sĩ Lê Thị Thanh Mai, ĐH 
Quốc gia TP.HCM, sẽ gỡ rối từng tình huống cụ thể trước khi đúc kết bài học chung về 
cách lựa chọn nghề nghiệp một cách đúng đắn và khoa học. 

Phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường ĐH theo 3  nhóm ngành nghề 
diễn ra trong buổi chiều. Theo đó, nhóm ngành kinh tế - ngân hàng - luật gồm các 
trường ĐH: Kinh tế, Kinh tế - Luật, Ngân hàng, Luật. Nhóm ngành khoa học xã hội - sư 
phạm - sức khỏe - nông lâm gồm: Khoa học xã hội và nhân văn, Sư phạm, Sài Gòn, 
Khoa Y và Nông Lâm. Nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ gồm: Bách khoa, Khoa học tự 
nhiên, Giao thông vận tải, Công nghiệp thực phẩm và Quốc tế. 

Đại diện các trường ĐH sẽ thông tin chi tiết về phương án tuyển sinh chính thức 
của trường trong năm nay với những điều chỉnh về phương thức xét, ngành và bậc đào 
tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển, tiêu chí phụ trong xác định điểm chuẩn… Đặc biệt 
dựa trên những thông tin về đặc thù đào tạo, cơ hội việc làm và yêu cầu tối thiểu với 
từng công việc cụ thể được đại diện các trường cung cấp, HS sẽ có cơ sở xác thực hơn 
khi đưa ra quyết định chọn ngành. 

Song song với các nội dung chuyên sâu này là hoạt động sôi nổi của hơn 100 
gian hàng triển lãm của các trường ĐH, CĐ và dạy nghề ngay trong khuôn viên nhà điều 
hành của khu đô thị ĐH này. Đó sẽ là nơi HS có được cái nhìn toàn cảnh, chân thực 
nhất về ngành nghề đào tạo thông qua những mô hình thực tiễn của các trường. 
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Bên cạnh hàng ngàn người tham dự trực tiếp, thông tin chương trình còn đến 
với hàng triệu bạn đọc quan tâm khác thông qua hình thức trực tuyến của Báo Thanh 
Niên tại các địa chỉ: website thanhnien.vn (bấm vào đây), fanpage Facebook/Thanhnien 
và YouTube/ Thanhnien. Ngay khi chương trình bắt đầu, Thanh Niên sẽ phát trực tiếp 
các nội dung tư vấn của chương trình. Vì vậy, dù không tham dự trực tiếp tại ngày hội 
nhưng với một máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng, 
bạn đọc vẫn cảm nhận đầy đủ không khí nóng hổi của chương trình với những thông 
tin bổ ích, kịp thời nhất. 

HS quan tâm có thể theo dõi sau khi chương trình sau khi đã kết thúc hoặc 
xem lại nhiều lần khi cần thiết một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, 
những thông tin cô đọng nhất về quy chế thi, xét tuyển và lựa chọn ngành nghề còn 
được chắt lọc và chuyển tải trên các trang của Thanh Niên báo giấy và điện tử. Với 
hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày trên các kênh của Thanh Niên, chương trình được 
phổ biến rộng rãi tới bạn đọc khắp cả nước. 
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5. จงหา định ngữ câu จากข้อความต่อไปนี้  
 

Cô dâu trèo tường vào cửa sau nhà chồng: Bình đẳng ở đâu? 
Những ngày giáp tết cũng là mùa cưới, cưới khắp Bắc - Trung - Nam. Chẳng có 

gì để nói vì đó là chuyện vui cũng là chuyện tự nhiên của con người. Nhưng hôm nay, 
ở thế kỷ 21 này, tôi nhìn thấy hình ảnh cô dâu mặc váy trắng, đội nón lá leo lên từng 
bậc thang tre để vào cửa sau của nhà chồng (được cho là ở Bắc Kạn), lý do là cô dâu 
đã có thai trước khi cưới. 
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Có cái gì đó chặn ngang cổ họng tôi lại, có cái gì đó không ngăn được nước mắt tôi rơi. 
Bởi chắc chắn đó không phải là một nơi nghèo, nhìn nhà cửa và cách ăn mặc của họ, 
nhưng hủ tục vẫn còn, người ta chấp nhận hủ tục đó mà không một lời phản kháng. 
Trái tim tôi như có ai đó bóp chặt lại, tôi ngồi hỏi mình, sinh ra làm phụ nữ là đúng 
hay sai? Và cơ quan chính quyền, hay đại diện của hội phụ nữ địa phương này đâu?... 

Ngày 8.3, 20.10 sinh ra để làm gì? Người ta rình rang ăn mừng để làm gì, quà 
cáp, hoa hồng để làm gì? Rồi chính phụ nữ lại đối xử với phụ nữ tệ bạc và đau đớn thế 
này? Đây không thể gọi là “thuần phong mỹ tục” hay “bản sắc văn hóa”, nó là “hủ 
tục”, là những tập tục vô cùng lạc hậu, coi khinh phụ nữ. 

Hủ tục này có từ thời phong kiến, thời mà người ta còn dạy con gái “chữ trinh 
đáng giá ngàn vàng”, thời mà chuyện nam nữ yêu nhau là chuyện tội lỗi, thời mà người 
ta coi chuyện quan hệ tình dục là thứ tội lỗi, dơ bẩn gớm ghiếc nhất trong mọi điều 
dơ bẩn trên trái đất này, nên con gái lỡ mang thai trước ngày cưới, là sự sỉ nhục cho cả 
gia đình dòng họ, nên nhà trai họ tự đặt cho mình bất cứ “hình phạt” nào để trừng 
phạt cô dâu, trong đó, việc đi cửa sau (hoặc chui cửa chuồng heo, chuồng bò) là một 
“hình phạt” phổ biến cho tội dám “ăn cơm trước kẻng”, tội “hư thân mất nết” của 
cô dâu. 

Nhưng thế kỷ này là thế kỷ 21, người ta mặc veston, giày tây, váy trắng trong 
ngày cưới, nhưng trình độ dân trí hình như không đi theo kịp những hào nhoáng và thay 
đổi bên ngoài, không theo kịp sự dủ đầy hay thừa thãi về vật chất. Người phụ nữ vẫn 
không đứng được bình đẳng với nam giới, thậm chí, dư luận không cho họ “quyền” 
được bình đẳng với những người phụ nữ khác. 

Ở thế kỷ này, các bệnh viện phụ sản hằng năm có hàng ngàn lượt bệnh nhân 
điều trị hiếm muộn, họ đánh đổi cả gia sản và cuộc đời mình để có một đứa con. Và 
bất cứ ai trong chúng ta, đều nhận thức được rằng, con cái là “phúc trời ban”. Một sinh 
linh đến với thế giới này để mang sứ mạng làm người, đều xứng đáng được chào đón, 
nâng niu và chăm sóc. Không chỉ vậy, luật pháp của chúng ta cũng đã có những điều 
luật quy định về bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Bộ máy chính quyền có hẳn những cơ quan 
rất lớn để làm công việc đó. 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Thanh Niên Online สืบค้นเมื่อวันที่ 11/01/2017 

 
5.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



392 

 

5.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. จงหา tình thái ngữ จากข้อความต่อไปนี้  
 

Vươn hồng 
Thư 1  
* Em 18 tuổi, giới tính: nữ, chiều cao: 1,5m. Khiêm tốn quá anh nhỉ! Hic. Hầu như lúc 
nào em cũng bị người khác lấy ra làm trò cười vì điều đó anh ạ. Em tức điên lên được 
nhưng chẳng biết làm gì cả. Nếu anh là em, anh sẽ làm gì ngay lúc đó? (đừng nói với 
em là anh sẽ đứng lên một cái gì đó để cao hơn nha). Càng buồn cười thêm đó! (huong 
huong, gmail)  
- Em hãy nhắc lại câu nói tương truyền của Napoleon là “Chiều cao của con người 
được tính từ... vầng trán đến bầu trời”. Có nghĩa là ai... càng thấp thì càng cao! Napoleon 
cũng thuộc diện... 1,5m như em vậy! Còn một câu “phản biện” khác, anh không nhớ 
là của ai: “Bạn “dài” hơn tôi nhưng chưa chắc bạn đã “cao” hơn tôi”. Ở đây, khái niệm 
“dài” chỉ về thể xác, còn khái niệm “cao” chỉ về tinh thần, trí tuệ. Thế là em đã có hai 
câu “thần chú” để phòng thân rồi nhé! 
* Em có yêu một người nhưng người đó chỉ xem em là bạn. Nhưng khi nhỏ nhờ em 
giúp đỡ bất cứ chuyện gì em cũng làm rất nhiệt tình không kể thời gian và mọi khó 
khăn. Theo anh, em có nên tiếp tục theo đuổi nhỏ nữa không? (boy cong tu online 
thinh, yahoo) 
- Tại sao không? Nhỏ coi em là bạn chứ có coi em là... kẻ thù đâu! Tại sao em không 
nghĩ hiện tại nhỏ chỉ xem em là bạn, nhưng sau khi em tận tình giúp đỡ nhỏmột thời 
gian, nhỏ sẽ chợt nhận ra: phải chi có “người bạn” này ở bên cạnh mình suốt đời để 
mình sai vặt nhỉ? Lúc đó, coi như em “trúng số độc đắc” rồi!  
* Em thích một cô gái nhưng khi em mời đi uống nước, cô ấy chỉ đi một lần rồi không 
chịu đi nữa. Em nghĩ do em không biết cách nói chuyện với bạn gái nên cô ấy chê em. 
Em vẫn âm thầm quan tâm và tìm cách giúp đỡ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy nói tại sao lại 
tốt với cô ấy? Cô ấy chỉ xem em là anh, là bạn và không có suy nghĩ gì khác. Theo anh 
em có nên theo đuổi nữa không? Có khi nào cô ấy sẽ nghĩ lại? (mọi người xung quanh 
em thường nhận xét em hiền lành, thật thà, tốt bụng nhưng không biết tán gái). Cảm 
ơn anh nhiều! (khanh vu long khanh, yahoo) 
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- Trong tình cảm, không phải bao giờ sự khéo ăn khéo nói cũng có tác dụng bằng lòng 
chân thành. Tất nhiên lòng chân thành cũng không phải là chiếc chìa khóa vạn năng 
có thể mở cửa mọi trái tim. Nhưng đã yêu thì phải nuôi hy vọng. Hoàn cảnh của em 
hiện nay là “năm ăn năm thua”. Em phải cố làm sao cho một ngày nào đó cô ấy bẽn 
lẽn thú nhận: “Trước nay em không có suy nghĩ gì khác nhưng bây giờ thì em... suy nghĩ 
rất khác rồi anh à”!  
* Cậu A tự nhủ sẽ không cười mỗi khi gặp cô B, nhưng vừa nhìn thấy cô B đã cười toe 
toét. Cậu A hay trêu chọc, gán ghép cô B với các cậu khác trong lớp nhưng lại giúp cô 
B "xử lý" những tên làm điều tương tự, và ra sức chối cãi khi bị gán ghép với cô B. Hay 
kiếm cớ đến gần cô B nhưng lại không trò chuyện gì cả. Sau hai năm không gặp nhau, 
cậu A tìm cách liên lạc với cô B, muốn nói chuyện nhiều hơn với cô B. Anh Bồ Câu ơi, 
tình cảm cậu A dành cho cô B có phải tình yêu không ạ? (hoang hai, yahoo)  
- Phải! 
* Anh Bồ Câu ơi, em và cô ấy quen nhau cũng đã được gần hơn một tuần lễ rồi. Em 
rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất thương em. Nhưng tại sao mỗi khi ở bên em, cô ấy lại 
nói cô ấy thương người khác. Tại sao vậy hở anh? (Johnny Long) 
- Anh nghĩ cô ấy nói đùa để thử lòng em đó thôi! Nhưng ngay cảtrong trường hợp cô 
ấy nói thật thì em hãy vững tin rằng: biết đâu cô ấy lại chẳng nói thương em khi ở bên 
cạnh người khác! 
 
Thư 2 
* Anh Bồ Câu ơi, em rất buồn vì đã làm một người đau khổ. Người ấy hy vọng rằng em 
yêu người ấy nhưng em đã có người yêu và chúng em cũng sắp làm đám cưới. Vậy em 
nên từ chối như thế nào để người ấy không buồn hả anh? (bongtrangtrongmua, yahoo)  
- Khi một người đem lòng yêu một người và bị người mình yêu từ chối thì tất nhiên 
người đó sẽ buồn. Buồn vì bản thân sự từ chối chứ không phải vì bị từ chối bằng cách 
nào. Do đó, anh không thể chỉ cho em cách từ chối nào khiến người bị từ chối... vui vẻ 
hay phấn khởi được. Trong trường hợp của em, em không thể đón nhận tình cảm của 
người ta vì em sắp làm đám cưới: ở đây tính chính đáng của sự từ chối có lẽ sẽ khiến 
người bị từ chối không bị sốc nhiều lắm đâu. Em yên tâm. 
* Anh Bồ Câu thân mến! Em có một câu hỏi mà chắc là câu hỏi của em cũng là đề tài 
muôn thuở rồi. Vấn đề là em có một cô bạn rất thân, chúng em chơi với nhau từ những 
năm cấp 2, đến giờ đã sắp ra trường và chuẩn bị gia nhập đội quân thất nghiệp rồi. 
Chúng em tâm sự nhiều thứ cho nhau, nhiều thứ chỉ có cô bạn đó biết, bạn đó nhiều 
khi cũng là chỗ dựa tinh thần cho em nữa, em cảm thấy nếu như thiếu bạn ấy thì chắc 
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là cuộc sống em cũng mất một phần gì đó, vậy cái đó có phải gọi là tình yêu không 
anh?  
Nếu như em phải chọn giữa tình bạn bền vững và một tình yêu không mấy chắc chắn 
thì em phải chọn cái nào bây giờ ạ? Người ta bảo bạn bè thân nhau quá thì không nên 
lấy nhau vì đã hiểu nhau hết rồi, có đúng không hả anh? Em cũng không biết phải suy 
nghĩ làm sao nữa, hy vọng anh Bồ Câu gỡ rối giúp em với. Anh ơi, nếu anh có đăng lên 
báo thì anh đừng ghi tên hay địa chỉ e-mail của em nhé. Em cảm ơn anh. (một em trai, 
gmail) 
- Tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới có thể trở thành tình yêu mà cũng có thể 
không. Nếu không thành tình yêu thì không phải vì "hiểu nhau quá" mà vì thân nhau 
đến mức nào đó tình cảm giữa hai bên sẽ giống như anh em trong nhà, lúc đó nghĩ 
đến chuyện yêu nhau bỗng thấy kỳ cục, buồn cười sao đó. Thiếu cô ấy, em cảm thấy 
"cuộc sống của em mất một phần gì đó" thì cũng chưa đến nỗi nào, khi nào không có 
cô ấy em cảm thấy "mất...  toàn phần" chứ không phải "mất một phần" thì mới đích thị 
là yêu.  
Hơn nữa, đã thực lòng yêu ai rồi thì không còn chọn lựa nữa, lúc đó trái tim chỉ quyết 
đi theo một hướng duy nhất, muốn cản cũng không được. Khi em còn tỉnh táo để tự 
hỏi nên chọn cái nào giữa tình bạn bền vững và tình yêu không mấy chắc chắn thì chưa 
phải đã thực sự yêu. Bởi khi đã yêu thì dù cảm thấy không chắc chắn con người ta vẫn 
cứ yêu em à. 
* Anh Bồ Câu ơi, chúng em yêu nhau đến nay đã hai năm, nhưng mới đây cô ấy phải 
về quê đi làm. Quê cô ấy ở Hà Tĩnh, còn em ở Đà Nẵng. Cách đây một tuần cô ấy 
muốn chia tay với em. Cô ấy nói gia đình cô ấy không muốn cô ấy lấy chồng xa, cô ấy 
sợ kéo dài tình yêu với em sẽ làm em khổ. Nhưng chúng em rất yêu nhau, em không 
thể xa cô ấy được, giờ em phải làm sao hả anh Bồ Câu? (thanh xuan phung, gmail)  
- Phải làm sao ư? Cách hay nhất là em phải thuyết phục gia đình cô ấy rằng "lấy chồng 
xa bằng ba lấy chồng gần". Nếu không thuyết phục được thì em chỉ có cách "ở rể" hoặc 
dọn nhà đến ở gần gia đình cô ấy chứ còn làm sao nữa! Em đã nói "em không thể xa 
cô ấy được" kia mà! 
* Anh Bồ Câu ơi, em nghe người ta nói cho người khác cơ hội chính là cho mình một 
cơ hội, đúng không anh? (tieu thu con nha ngheo, yahoo) 
- Còn tùy mình cho người ta cơ hội gì? Nếu mình cho người ta cơ hội... từ chối tình cảm 
của mình thì mình chẳng có cơ hội nào hết! 
Anh Bồ Câu 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Thanh Niên Online สืบค้นเมื่อวันที่ 20/11/2010   
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7. จงหา trạng ngữ จากข้อความต่อไปนี้  
 

Món quà đầu năm cho các bệnh nhi 
Sáng 11 . 2  ( nhằm ngày rằm tháng giêng, năm Đinh Dậu), Báo Thanh Niên phối 

hợp cùng Công ty Nestlé VN và một số bạn đọc tổ chức thăm, tặng quà đầu năm mới 
cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM. 

Góp mặt cùng đoàn công tác xã hội do nhà báo Nguyễn Quang Thông, Phó chủ 
tịch Hội LHTN VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên dẫn đầu, vào phút chót còn có vợ 
chồng Chủ tịch Câu lạc bộ Chung tay vì cộng đồng Nguyễn Tiến Danh - Nguyễn Thị 
Dậu, kỹ sư Ngô Hoàng Anh ở Viện Đo lường VN cùng tình nguyện viên Lâm Ngọc Huyền, 
sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. 

Th.S-BS Hoàng Nguyên Khanh, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 
Truyền máu - Huyết học, cho biết đây là đơn vị chuyên khám, điều trị các bệnh lý về 
huyết học. Phần lớn bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành, trong đó có các bệnh nhi mà 
hầu hết gia đình hoàn cảnh khó khăn. Bà Lê Thị Hà, Tổ trưởng tổ công tác xã hội của 
bệnh viện, cho biết trong các bệnh nhi có nhiều trường hợp gia đình quá khó khăn nên 
bệnh viện phải nhờ sự trợ giúp của xã hội. 

Như trường hợp cháu B.T.H, mới 6  tháng tuổi, đang nằm ở khoa nhi 2  chẳng 
hạn. Đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất đang điều trị tại bệnh viện, có cha bán hàng rong, 
mẹ nội trợ. Cháu N.T.B.Ch, 10  tuổi, quê An Giang, đang nằm điều trị dài ngày tại khoa 
nhi 1, trong khi cha làm mướn, mẹ phải theo con vào bệnh viện. Hoặc như cháu Tr.H.Đ, 
5  tuổi, quê Quảng Ngãi, có cha đánh lưới thuê ở biển, mẹ nội trợ, nên kinh tế rất khó 
khăn… Trong khi đó, theo bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Trúc, Trưởng khoa Huyết 
học trẻ em 1, các bệnh lý về máu ác tính thường phải điều trị dài ngày với chi phí cao. 
Bình quân 1 ca phải điều trị từ 4 - 5 đợt mỗi năm, chi phí khoảng 100 triệu đồng/năm. 
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Nhận phần quà mà đoàn trao cho con mình, chị Trần Nguyễn Lệ Hồng, quê ở 
Đồng Nai, nghẹn ngào: “Cảm ơn tấm lòng thơm thảo của quý báo và các nhà tài trợ. 
Đây không chỉ là món quà có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần 
rất lớn đối với chúng tôi. Điều này thể hiện rất rõ sự quan tâm của cộng đồng đối với 
những trường hợp như con tôi, không may mắc bệnh hiểm nghèo…”. 

Nhà báo Nguyễn Quang Thông bày tỏ: “Cảm nhận được sự khó khăn của đa 
phần bệnh nhân, nhất là các cháu nhỏ, nên Báo Thanh Niên cùng đơn vị tài trợ và các 
anh chị em tình nguyện viên quyết định trở lại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học 
TP.HCM để thăm các em. Sắp tới, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục kêu gọi cộng đồng xã hội 
đồng hành cùng góp tay hỗ trợ từng trường hợp cụ thể đang điều trị tại đây, giúp các 
cháu và gia đình có cơ hội vượt qua bệnh tật”. 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Thanh Niên Online สืบค้นเมื่อวันที่ 12/02/2017 
 
7.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.2)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.3)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.4)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.5)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.6)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.7)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.8)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.9)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.10)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. จงแต่งประโยคที่มี vị ngữ มา 5 ประโยค  
8.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8.5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. จงแต่งประโยคที่มี chủ ngữ มา 5 ประโยค  
9.1)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10. จงแต่งประโยคที่มี bổ ngữ มา 5 ประโยค  
10.1)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11. จงแต่งประโยคที่มี khởi ngữ มา 5 ประโยค  
11.1)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11.4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11.5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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12. จงแต่งประโยคที่มี định ngữ câu มา 5 ประโยค  
12.1)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12.5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
13. จงแต่งประโยคที่มี trạng ngữ มา 5 ประโยค  
13.1)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. จงแต่งประโยคที่มี tình thái ngữ มา 5 ประโยค  
14.1)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14.2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14.3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14.4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14.5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



บทที่ 9 
 
 

การแบ่งชนิดของประโยคในภาษาเวียดนามตามโครงสร้างประโยค 
Việc Phân loại câu tiếng Việt theo câu trúc 

 
 
 
 ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงประเภทของประโยคที่แบ่งประเภทตามรูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์
ของประโยคในบทที่ 7 ว่ามีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ câu đơn (ประโยคใจความเดียว), câu ghép 
(ประโยคความรวม), câu phức (ประโยคความซ้อน) และ câu đặc biệt (ประโยคพิเศษ) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 
9.1 Câu đơn (ประโยคใจความเดียว) 
 

 Câu đơn หรือที่มีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า “ประโยคใจความเดียว” หมายถึง ประโยค
ที่มีแก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) แค่ 1 แก่นใจความ และมีส่วนประกอบของ
ประโยคที่ส าคัญอย่างน้อย 2 ส่วนประกอบ นั่นคือส่วนที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) และส่วนที่
เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง)    
เช่น 

Tôi đi.    ‘ผมไป’ 
Bà đã ngủ rồi.   ‘คุณยายนอนแล้ว’ 
Bố tôi về quê.   ‘พ่อฉันกลับบ้านเกิด’ 
Mẹ tôi sẽ bán xe máy.  ‘แม่ผมจะขายรถจักรยานยนต์’ 
 
        จากประโยคตัวอย่างข้างบน ผู้เขียนสามารถแบ่งส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) และ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 9.1 แสดงส่วนประกอบ chủ ngữ และ vị ngữ  
 

Chủ ngữ Vị ngữ 
Tôi  đi 
Bà  đã ngủ rồi 
Bố tôi  về quê 
Mẹ tôi  sẽ bán xe máy 
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9.1.1 ประเภทของ Câu đơn 
         Câu đơn (ประโยคใจความเดียว) สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ โดยอาศัย
ส่วนประกอบของ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ได้ 2 ประเภท (Mai Ngọc chừ, 2008 : 291-293) ดังนี้ 
 
  9.1.1.1 Câu đơn có động từ / tính từ làm vị từ  
            Câu đơn có động từ / tính từ làm vị từ หมายถึง câu đơn (ประโยค
ใจความเดียว) ที่มี ค ากริยา (động từ) หรือ ค าคุณศัพท์ (tính từ) เป็นค าหลักของส่วนภาคแสดง 
(vị ngữ) ดังนี้ 
 
1) ภาคแสดงที่มี ค าคุณศัพท์ (tính từ) เป็นค าหลัก 
 ภาคแสดงที่มี ค าคุณศัพท์ (tính từ) เป็นค าหลัก หมายถึง câu đơn (ประโยคใจความเดียว) 
ที่มีค าคุณศัพท์ที่เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นค ากริยาหลักของส่วนภาคแสดง (vị ngữ)    
เช่น 
1) Nhà anh Nam rất gần.  ‘บ้านคุณนามใกล้มาก’ 
2) Áo dài này rất đẹp.   ‘ชุด áo dài นี้สวยมาก’ 
3) Món ăn nhạt quá.   ‘อาหารจืดมาก’ 
4) Cô ấy trẻ.    ‘ผู้หญิงคนนั้นยังเด็ก’ 
5) Cuốn sách này to.   ‘หนังสือเล่มนี้ใหญ่’ 
 
 ประโยค 1), 2) และ 3) จากตัวอย่างข้างบนนี้ มีกลุ่มค าว่า rất gần, rất đẹp และกลุ่มค าว่า 
nhạt quá ท าหน้าที่เป็นกลุ่มค ากริยาหลักของส่วนภาคแสดง (vị ngữ) ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มค านี้ต่างก็เป็น
กลุ่มค าคุณศัพท์ (cụm tính từ)  
 ประโยค 4) และ 5) จากตัวอย่างข้างบนนี้ มีค าว่า trẻ และค าว่า to ท าหน้าที่เป็นค า
กริยาหลักของส่วนภาคแสดง (vị ngữ) ซึ่งทั้ง 2 ค านี้ต่างก็เป็นค าคุณศัพท์ (tính từ)  
  
2) ภาคแสดงที่มี ค ากริยา (động từ) เป็นค าหลัก  
 ภาคแสดงที่มี ค ากริยา (động từ) เป็นค าหลัก หมายถึง câu đơn (ประโยคใจความเดียว) 
ที่มีค ากริยาเป็นค าหลักของส่วนภาคแสดง (vị ngữ) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ 
 

2.1) ค ากริยา (động từ) เป็นค าหลักนั้นเป็นค าอกรรมกริยา (động từ nội động) คือ
ค ากริยาที่ไม่ต้องการกรรม 

เช่น 
Anh Nam ngủ.    ‘คุณนามนอน’ 
Em Thảo đang thi.   ‘น้องถ๋าวก าลังสอบ’ 
Tôi sẽ hát.    ‘ผมจะร้องเพลง’ 
Chị Hoa cười rất tươi.   ‘คุณฮวายิ้มสดใสมาก’ 
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2.2) ค ากริยา (động từ) เป็นค าหลักนั้นเป็นค าสกรรมกริยา (động từ ngoại động) คือ
ค ากริยาที่ต้องการกรรม 

เช่น 
Chị Hoa uống cà phê.    ‘คุณฮวาดื่มกาแฟ’ 
Anh Nam tặng tôi một quyển sách.  ‘คุณนามมอบหนังสือให้ฉัน’  
Tôi mượn quyển sách của anh Nam. ‘ผมยืมหนังสือของคุณนาม’ 
Mẹ tôi mua áo mới.    ‘แม่ผมซื้อเสื้อใหม’่ 
Bác Thu viết thu cho con gái.   ‘ป้าทูเขียนจดหมายถึงลูกสาว’ 
 
  9.1.1.2 Câu đơn có từ khác làm vị từ  
  Câu đơn có từ khác làm vị từ หมายถึง câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่มี
ค าอ่ืนหรือกลุ่มค าอ่ืน ที่ไม่ใช่ค ากริยา (động từ) หรือ ค าคุณศัพท์ (tính từ) เป็นค าหลักของภาค
แสดง (vị ngữ) ดังนี้ 

 
1) ภาคแสดงที่ม ีค าอ่ืนๆ เป็นค าหลัก 
  ภาคแสดงที่มี ค าอ่ืนๆ เป็นค าหลัก หมายถึง câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่มีค าอ่ืน   
ที่ไม่ใช่ ค ากริยา (động từ) หรือ ค าคุณศัพท์ (tính từ) เป็นค าหลักของภาคแสดง (vị ngữ)  
เช่น 
Nhà anh trên gác.    ‘คุณนามอยู่บนบ้าน’ 
Cái ấm này bằng nhôm.   ‘กระติกน้ าชานี้ท าจากอะลูมิเนี่ยม’ 
Việc này tại anh Nam.    ‘งานนี้เพราะคุณนาม’ 
Cái bàn này để ăn cơm.   ‘โต๊ะนี้ส าหรับกินข้าว’ 
Xe này của anh Nam.    ‘รถคันนี้เป็นของคุณนาม’ 
   
2) ภาคแสดงที่ม ีกลุ่มค า เป็นค าหลัก 
  ภาคแสดงที่มี กลุ่มค า เป็นค าหลัก หมายถึง câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่มีกลุ่มค า
อ่ืน ที่ไม่ใช่ค ากริยา (động từ) หรือ ค าคุณศัพท์ (tính từ) เป็นค าหลักของภาคแสดง (vị ngữ)  
เช่น 
Anh ấy người Việt Nam.   ‘คุณคนนั้นเป็นคนเวียดนาม’ 
Căn hộ này 70 mét vuông.   ‘อพาร์ทเม้นนี้มีขนาด 70 ตารางเมตร’ 
Con cá này 2 kilôgam.   ‘ปลาตัวนี้ 2 กิโล’ 
Xe này 10 bánh.    ‘รถคันนี้มี 10 ล้อ’ 
Anh Nam năm nay 30 tuổi.   ‘คุณนามปีนี้อายุ 30 ปี’ 
Đồng hồ này 3 kim.    ‘นาฬิกานี้มี 3 เข็ม’ 
Tôi tên là Nam.    ‘ผมมีชื่อว่า นาม’ 
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3) ภาคแสดงที่มี thành ngữ (สุภาษิต) เป็นค าหลัก 
  ภาคแสดงที่มี thành ngữ (สุภาษิต) เป็นค าหลัก หมายถึง câu đơn (ประโยคใจความ
เดียว) ที่ไม่มี ค ากริยา (động từ) หรือ ค าคุณศัพท์ (tính từ) เป็นค าหลักของภาคแสดง (vị ngữ) แต่มี 
thành ngữ (สุภาษิต) เป็นค าหลักของภาคแสดง (vị ngữ) แทน (Nguyễn Văn Lộc, 2017 : 455) 
เช่น 
Thằng này đầu bò đầu bướu. ‘ไอ้เด็กคนนี้หัวดื้อหัวด้าน’ 
Nó cao chạy xa bay rồi.  ‘มันบินมันวิ่งหนีไปแล้ว’ 
Nó ngủ gà ngủ gật.   ‘มันง่วงนอนหัวสัปหงก’ 
 

9.1.2 โครงสร้างของ Câu đơn 
         โครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เป็นรูปแบบประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ผู้อ่านจะพบบ่อยๆ ในการใช้ภาษาเวียดนามทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน ดังมีโครงสร้างต่อไปนี้   
   

9.1.2.1 โครงสร้างท่ี 1: (N1) + V1  
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ตาม
ด้วย V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) แต่ส าหรับส่วนที่
เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) นั้น จะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได้ เพราะไม่มีผลกระทบอะไรกับ
ความหมายของประโยค เพราะถึงแม้ไม่มี chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ประโยคก็ยังคงมีความ
สมบูรณ์ โปรดศึกษาตารางที่ 9.2 ประกอบ 

เช่น 
1) Mưa rồi.  ‘(ฝน) ตกแล้ว’ 
2) Vẫn mưa.  ‘(ฝน) ยังตกอยู่’ 
3) Mưa nhiều quá. ‘(ฝน) ตกเยอะมาก’ 
4) Mát quá.  ‘(อากาศ) เย็นสบายมาก’ 
 
ตารางท่ี 9.2 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 1 แบบลดรูป N1   
 

โครงสร้างท่ี 1: (N1) + V1 แบบลดรูป N1  
N1 V1  

∅ 1) Mưa rồi. 
∅ 2) Vẫn mưa. 
∅ 3) Mưa nhiều quá. 
∅ 4) Mát quá.  
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 ประโยคตัวอย่างข้างบนนี้ เป็นประโยคที่ละ N1 คือ ละ chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) 
กล่าวคือ ประโยคที่ 1), 2), 3) และ 4) เป็นประโยคที่ละค าว่า trời และประโยคที่ 5) เป็นประโยคที่ละ
ค าว่า thời tiết ที่ท าหน้าที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) การละประธานของประโยคนี้ไม่มีผลต่อ
ความสมบูรณ์ของประโยค เพราะผู้พูดรู้แล้วว่าผู้ฟังสามารถเข้าใจประโยคที่พูดได้ เนื่องด้วยผู้พูดและ
ผู้ฟังต่างก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน โปรดศึกษาตารางที่ 9.3 ประกอบ 
เช่น 
1) Trờ sáng rồi.   ‘ฟ้าเช้าแล้ว’ 
2) Trờ mưa rồi.   ‘ฝนตกแล้ว’ 
3) Trời vẫn mưa.  ‘ฝนยังตกอยู่’ 
4) Trời mưa nhiều quá. ‘ฝนตกเยอะมาก’ 
5) Thời tiết mát quá.  ‘อากาศเย็นสบายมาก’ 
 
ตารางท่ี 9.3 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 1 แบบไม่ลดรูป N1   
 

โครงสร้างท่ี 1: (N1) + V1 แบบไม่ลดรูป N1  
N1 V1  

1) Trời sáng rồi. 
2) Trời mưa rồi. 
3) Trời vẫn mưa. 
4) Trời mưa nhiều quá. 
5) Thời tiết mát quá.  

 
 

9.1.2.2 โครงสร้างท่ี 2: N1 + V1 หรือ V1 + N1   
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ตาม
ด้วย V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) แต่โครงสร้างนี้ 
สามารถสลับต าแหน่งกันได้ นั้นคือ V1 หรือส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) สามารถวาง
น าหน้า N1 หรือส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วนภาคประธาน) ได้ โปรดศึกษาตารางที่ 9.4 
ประกอบ 

เช่น 
1) Sách rơi rồi.   ‘หนังสือตกแล้ว’ 
2) Chị ướt hết rồi.  ‘พ่ีสาวเปียกหมดแล้ว’ 
3) Cả tóc bạc hết rồi.  ‘ผมหงอกหมดแล้ว’ 
4) Xe hỏng rồi.   ‘รถพังแล้ว’ 
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ตารางท่ี 9.4 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 2 แบบ N1 น าหน้า V1   
 

โครงสร้างท่ี 2: N1 + V1 (แบบ N1 น าหน้า V1)  
N1 V1  

1) Sách  rơi rồi.  
2) người chị  ướt hết rồi. 
3) Cả tóc  bạc hết rồi.  
4) Xe  hỏng rồi.  

 
 ประโยคตัวอย่างข้างบนนี้ ทุกประโยคสามารถสลับต าแหน่งกันได้ระหว่าง N1 หรือ chủ ngữ 
(ส่วนภาคประธาน) และ V1 หรือ vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของ
ประโยคเลย โปรดศึกษาตารางที่ 9.5 ประกอบ  
เช่น 
1) Rơi sách rồi.    ‘หนังสือตกแล้ว’ 
3) Ướt hết người chị rồi.  ‘พ่ีสาวเปียกหมดแล้ว’ 
4) Bạc hết cả tóc rồi.   ‘ผมหงอกหมดแล้ว’ 
5) Hòng xe rồi.    ‘รถพังแล้ว’ 
  
ตารางท่ี 9.5 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 2 แบบ V1 น าหน้า N1   
 

โครงสร้างท่ี 2: N1 + V1 (แบบ V1 น าหน้า N1)  
V1  N1 

1) Rơi  sách rồi  
2) Ướt hết  chị rồi  
3) Bạc hết   cả tóc rồi  
4) Hỏng   xe rồi 

 
 

9.1.2.3 โครงสร้างท่ี 3: N1 + V1 + N2   
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) และตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น 
bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรดศึกษาตารางที่ 9.6 ประกอบ 

เช่น 
1) Nó nhìn cô gái.    ‘มันจ้องมองสาว’ 
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2) Chị Lan yêu anh Đạt.   ‘พ่ีลานรักพ่ีดาด’ 
3) Bốn chiến sĩ xuống cầu.   ‘ทหารสี่คนลงบันได’ 
4) Chúng đốt cháy hàng trăm tấn lúa gạo. ‘พวกมันจุดไฟเผาต้นข้าวเป็นพันๆตัน’ 
 
ตารางท่ี 9.6 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 3   
 

โครงสร้างท่ี 3: N1 + V1 + N2 

N1  V1 N2 
1) Nó  nhìn  cô gái. 
2) Chị Lan  yêu  anh Đạt. 
3) Bốn chiến sĩ xuống  cầu. 
4) Chúng  đốt cháy  hàng trăm tấn lúa gạo. 

 
 

9.1.2.4 โครงสร้างท่ี 4: N1 + V1 + về + N2   
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “về (ที่มีความหมายว่า ‘เกี่ยวกับ’)” และตามด้วย N2 หรือ
ค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรด
ศึกษาตารางที่ 9.7 ประกอบ 
เช่น 
1) Chúng tôi học về ngữ pháp.  ‘พวกเราเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์’ 
2) Công việc của anh làm về cái gì?  ‘งานพวกคุณเก่ียวกับอะไร’ 
3) Xin lỗi, anh hỏi về cái gì?   ‘ขอโทษ คุณถามเกี่ยวกับอะไร’ 
4) Con bé vẫn nhìn về phía lớp học.  ‘เด็กน้อยยังคงมองไปที่ห้องเรียน’ 
 
ตารางท่ี 9.7 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 4   
 

โครงสร้างท่ี 4: N1 + V1 + về + N2 

N1  V1 về N2 
1) Chúng tôi học  về ngữ pháp 
2) Công việc của anh  làm  Về cái gì? 
3) anh  hỏi  Về cái gì? 
4) Con bé  vẫn nhìn  Về lớp học. 
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9.1.2.5 โครงสร้างท่ี 5: N1 + V1 + đến (tới) + N2  
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “đến หรือ tới (ที่มีความหมายว่า ‘ถึง’)” และตามด้วย N2 หรือ
ค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรด
ศึกษาตารางท่ี 9.8 ประกอบ 
เช่น 
1) Họ không để ý đến người khác.  ‘พวกเขาไม่ใส่ใจถึงคนอ่ืนๆ’ 
2) Cái đói đã tràn đến làng này rồi.  ‘ความหิวโหยได้ขยายมาถึงหมู่บ้านนี้แล้ว’ 
3) Anh Nam gọi điện thoại đến công ty. ‘คุณนามโทรศัพท์ถึงบริษัท’ 
4) Vụ này ảnh hướng đến việc của tôi. ‘คดีนี้มีอิทธิพลถึงงานของผม’ 
5) Tôi luôn nghĩ tới công việc của ôi.  ‘ผมชอบคิดถึงงานของผมเอง’ 
 
ตารางท่ี 9.8 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 5   
 

โครงสร้างท่ี 5: N1 + V1 + đến (tới) + N2 

N1  V1 đến N2 
1) Họ  không để ý đến người khác. 
2) Cái đói  đã tràn  đến làng này rồi. 
3) Anh Nam  gọi điện thoại đến công ty. 
4) Vụ này  ảnh hướng đến việc của tôi. 
5) Tôi  luôn nghĩ  tới công việc tôi. 

 
 

9.1.2.6 โครงสร้างท่ี 6: N1 + V1 + với + N2   
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “với (ที่มีความหมายว่า ‘ด้วย/กับ’)” และตามด้วย N2 หรือ
ค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรด
ศึกษาตารางท่ี 9.9 ประกอบ  
เช่น 
1) Tôi đang nói với anh đây.   ‘ผมก าลังพูดกับคุณนะ’ 
2) Tôi đồng ý với anh.    ‘ผมเห็นด้วยกับคุณ’ 
3) Chúng tôi đang trao đối với huyện uý. ‘พวกผมก าลังพูดคุยกับคณะกรรมการจังหวัด’ 
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4) Con này dám chống cự với bộ đội. ‘ไอ้คนนี้ช่างกล้าต่อต้านทหาร’ 
 
ตารางท่ี 9.9 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 6   
 

โครงสร้างท่ี 6: N1 + V1 + với + N2 

N1  V1 với N2 
1) Tôi  đang nói  với anh đây. 
2) Tôi  đồng ý  với anh.  
3) Chúng tôi  đang trao đối  với huyện uý. 
4) Con này  dám chống cự  với lính. 

 
 

9.1.2.7 โครงสร้างท่ี 7: N1 + V1 + vào + N2   
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “vào (ที่มีความหมายว่า ‘ในเรื่อง/ในคน’)” และตามด้วย N2 
หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรด
ศึกษาตารางท่ี 9.10 ประกอบ 
เช่น 
1) Nó chạy vào nhà rồi.   ‘มันวิ่งเข้าไปในบ้านแล้ว’ 
2) Sắt tham gia vào quá trình tạo máu. ‘เหล็กได้เข้าร่วมในขบวนการสร้างเลือด’ 
3) Họ ùa vào một cái lạch xâm xấp nước. ‘พวกเขากระโจนลงล าธารที่น าไหลเชี่ยว’ 
4) Tôi sẽ đấm vào cái mũi bành bạnh của hắn. ‘ฉันจะชกจมูกแบนๆของมัน’ 
5) Cả nhà chỉ trông cạy vào một mình bà.     ‘ทั้งบ้านเชื่อถือแค่คุณยายคนเดียว’ 
 
ตารางท่ี 9.10 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 7   
 

โครงสร้างท่ี 7: N1 + V1 + vào + N2 

N1  V1 vào N2 
1) Nó  chạy vào nhà rồi. 
2) Sắt  tham gia  vào quá trình tạo máu. 
3) Họ  ùa  vào một cái lạch.  
4) Tôi  sẽ đấm  vào cái mũi bành bạnh. 
5) Cả nhà  chỉ trông cạy  vào một mình bà. 
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9.1.2.8 โครงสร้างท่ี 8: N1 + V1 + khỏi + N2  
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “khỏi (ท่ีมีความหมายว่า ‘แยกจาก/ออกไป’)” และตามด้วย N2 
หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรด
ศึกษาตารางท่ี 9.11 ประกอบ 
เช่น  
1) Cô ấy tách khỏi những người đưa tiễn. ‘หญิงคนนั้นแยกจากคนที่พามาส่ง’ 
2) Anh ấy đã đi khỏi nhà được hai năm rồi. ‘เขาคนนั้นออกจากบ้านไปได้สองปีแล้ว’ 
3) Cô Mai ra khỏi trường được hai tiếng rồi.   ‘ครูมายได้ออกไปจากโรงเรียนได้สองชั่วโมงแล้ว’ 
 
ตารางท่ี 9.11 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 8   
 

โครงสร้างท่ี 8: N1 + V1 + khỏi + N2 

N1  V1 khỏi N2 
1) Cô ấy  tách  khỏi những người đưa tiễn. 
2) Anh ấy  đã ra  khỏi nhà  
3) Cô Mai  ra  khỏi trường  

 
 

9.1.2.9 โครงสร้างท่ี 9: N1 + V1 + từ + N2   
             หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “từ (ท่ีมีความหมายว่า ‘มาจาก’)” และตามด้วย N2 หรือค านาม/
กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรดศึกษาตาราง
ที่ 9.12 ประกอบ 
เช่น 
1) Sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam. ‘แม่น้ าห่งมีต้นก าเนิดมาจากเวินนาม’ 
2) Ông xuất thân từ một gia đình nghèo. ‘คุณตาถือก าเนิดมาจากครอบครัวจน’ 
3) Tôi bay đến từ Băng Cốc.   ‘ผมบินมาจากกรุงเทพ’ 
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ตารางท่ี 9.12 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 9   
 

โครงสร้างท่ี 9: N1 + V1 + từ + N2 

N1  V1 từ N2 
1) Sông Hồng  bắt nguồn  từ Vân Nam. 
2) Ông  xuất thân từ một gia đình nghèo. 
3) Tôi  bay đến  từ Băng Cốc. 

 
 

9.1.2.10 โครงสร้างท่ี 10: N1 + V1 + ở (tại) + N2   
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “ở หรือ tại (ที่มีความหมายว่า ‘ที่’)” และตามด้วย N2 หรือ
ค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรด
ศึกษาตารางท่ี 9.13 ประกอบ 
เช่น 
1) Cả tuổi thơ, tôi sống ở Mai Châu.  ‘ชีวิตในวันเด็ก ผมอาศัยอยู่ที่มายเจิว’ 
2) Anh cứ tin tưởng ở tôi.   ‘คุณจงเชื่อใจผมได้เลย’ 
3) Anh Nam đang làm tại công ty ABC. ‘คุณนามก าลังท างานที่บริษัท ABC’ 
4) Chị Mai đang giảng ở phòng 734.  ‘คุณมายก าลังสอนที่ห้อง 734’ 
 
ตารางท่ี 9.13 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 10   
 

โครงสร้างท่ี 10: N1 + V1 + ở (tại) + N2 

N1  V1 ở   N2 
1) tôi  sống ở   Mai Châu. 
2) Anh  cứ tin tưởng ở  tôi. 
4) Anh Nam  đang làm  tại công ty ABC.  
4) Chị Mai  đang giảng ở   phòng 734. 

 
 

9.1.2.11 โครงสร้างท่ี 11: N1 + V1 + cho + N2 
              หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
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(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “cho (ท่ีมีความหมายว่า ‘เพ่ือ/ส าหรับ’)” และตามด้วย N2 หรือ
ค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็มกริยา) โปรด
ศึกษาตารางท่ี 9.14 ประกอบ 
เช่น 
1) Cảnh sát đã giải thoát cho các con tin. ‘XXXXX’ 
2) Mẹ hãy tha thứ cho con.   ‘แม่ให้อภัยลูกนะ’ 
3) Anh làm cho tôi đi.    ‘คุณท าให้ผมหน่อย’ 
4) Anh Nam cười cho tôi.   ‘คุณนามหัวเราะเยาะผม’ 
5) Thầy Songgot hát cho sinh viên.  ‘อาจารย์ทรงกตร้องเพลงให้นักเรียนฟัง’ 
 
ตารางท่ี 9.14 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 11   
 

โครงสร้างท่ี 11: N1 + V1 + cho + N2 

N1  V1 cho   N2 
1) Cảnh sát  đã giải thoát cho các con tin. 
2) Mẹ  hãy tha thứ cho con. 
3) Anh  làm  cho tôi. 
4) Anh Nam cười  cho tôi. 
5) Thầy Songgot hát  cho sinh viên. 

 
 

9.1.2.12 โครงสร้างท่ี 12: N1 + V1 + theo + N2   
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “theo (ท่ีมีความหมายว่า ‘ตามแนวทาง/ตามวิธีการ’)” และตาม
ด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 2 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น bổ ngữ (ส่วนเติมเต็ม
กริยา) โปรดศึกษาตารางที่ 9.15 ประกอบ 
เช่น 
1) Cảnh sát đuối theo tên ăn trộm.  ‘ต ารวจไล่ตามขโมย’ 
2) Đừng bám theo tôi.    ‘อย่าตามติดฉัน’ 
3) chúng tôi men theo dòng suối đi tiếp. ‘พวกผมลัดเลาะล าธารไปต่อ’ 
4) Tôi muốn theo nghề công an.  ‘ผมต้องการท างานเป็นต ารวจ’ 
5) Em mang theo cái ô nhé.   ‘น้องเอาร่มมาด้วยนะ’ 
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ตารางท่ี 9.15 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 12   
 

โครงสร้างท่ี 12: N1 + V1 + theo + N2 

N1  V1 theo   N2 
1) Cảnh sát  đuối  theo tên ăn trộm. 
2) Đừng  bám  theo tôi.  
3) chúng tôi  men theo dòng suối đi tiếp. 
4) Tôi  muốn  theo nghề công an. 
5) Em  mang theo cái ô nhé. 

 
 

9.1.2.13 โครงสร้างท่ี 13: N1 + V1 + V2 
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) สองตัว คือ V1 และ V2 เรียงกัน
ตามล าดับ ซึ่ง V1 และ V2 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดง โปรดศึกษาตารางที่ 
9.16 ประกอบ 
เช่น 
1) Chúng ta hãy đứng lên.   ‘ให้พวกเราลุกข้ึน’  
2) Tôi đi ăn tại nhà hàng.   ‘ผมไปกินทีภ่ัตราคาร’ 
3) Chúng tôi đang đi học.   ‘พวกฉันก าลังไปเรียน’ 
4) Chúng ta hãy cố gắng lên nhé.  ‘ให้พวกเราพยายามขึ้นนะ’ 
 
ตารางท่ี 9.16 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 13   
 

โครงสร้างท่ี 13: N1 + V1 + V2 

N1  V1 V2 
1) Chúng ta  hãy đứng  lên. 
2) Tôi  đi  ăn  
3) Chúng tôi  đi  học. 
4) Chúng ta  hãy cố gắng  lên  

 
หมายเหตุ 
 ค าว่า lên ในที่นี้เป็นค ากริยา มีความหมายว่า ‘ขึ้น/ออก’ เช่น 

1) Tôi lên xe.   ‘ผมขึ้นรถ’ 
2) Tôi lên gác.   ‘ผมขึ้นบนบ้าน’ 
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3) Tôi được lên ti vi.  ‘ผมได้ออกทีวี’ 
4) Cháu lên 10 tuổi rồi ạ. ‘หลานเต็มอายุ 10 ปีแล้วครับ’ 

 
9.1.2.14 โครงสร้างท่ี 14: N1 + V1 + V2 + V3 

               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) สามตัว คือ V1, V2 และ V3 เรียงกัน
ตามล าดับ ซ่ึง V1, V2 และ V3 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดง โปรดศึกษาตาราง
ที่ 9.17 ประกอบ 
เช่น 
1) Chúng ta muốn đi du lịch Thái Lan. ‘พวกเราอยากไปเที่ยวประเทศไทย’  
2) Tôi muốn đi ăn tại nhà hàng.  ‘ผมอยากไปกินทีภ่ัตราคาร’ 
3) Chúng tôi muốn đi chơi.   ‘พวกฉันอยากไปเที่ยว’ 
4) Chúng ta muốn đi mua sắm.  ‘พวกเราอยากไปช๊อปปิ้ง’ 
 
ตารางท่ี 9.17 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 14   
 

โครงสร้างท่ี 14: N1 + V1 + V2 + V3 

N1  V1 V2 V3 
1) Chúng ta  muốn  đi  du lịch  
2) Tôi  muốn  đi  ăn  
3) Chúng tôi  muốn  đi chơi. 
4) Chúng ta  muốn  đi  mua sắm. 

 
 

9.1.2.15 โครงสร้างท่ี 15: N1 + V1 + A 
              หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วย ค าหรือกลุ่มค าคุณศัพท์ที่ท าหน้าที่เสริมความหมายให้กับ N1 ซ่ึง N1 
ในที่นี้คือค านามหรือกลุ่มค านามที่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค โปรดศึกษาตารางที่ 9.18 
ประกอบ 
เช่น 
1) Nụ cười trở nên gượng gạo.  ‘รอยยิ้มกลายมาเป็นแสยะยิ้ม’ 
2) Bà Nghị ra bộ dễ dàng.  ‘ยายหงิ แต่งตัวสบายๆ’ 
3) Nó trở nên im lặng.   ‘มันเริ่มเงียบ’ 
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ตารางท่ี 9.18 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 15   
 

โครงสร้างท่ี 15: N1 + V1 + A 

N1  V1 A 
1) Nụ cười  trở nên  gượng gạo.  
2) Bà Nghị  ra bộ  dễ dàng. 
3) Nó  trở nên im lặng. 

 
 

9.1.2.16 โครงสร้างท่ี 16: N1 + V1 + N2 + N3 
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา และ
ตามด้วย N หรือค านาม/กลุ่มค านามอีก 2 ตัว เป็น N2 และ N3 ตามล าดับ โปรดศึกษาตารางที่ 9.19 
ประกอบ 
เช่น 
1) Đáng lẽ làng xử mày tội chết. ‘อาจจะเป็นไปได้ที่(สภา)หมู่บ้านจะตัดสินโทษตายให้แก’  
2) Bà khẩng định nó tên trộm. ‘คุณยายยืนยันว่ามันเป็นขโมย’  
 
ตารางท่ี 9.19 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 16   
 

โครงสร้างท่ี 16: N1 + V1 + N2 + N3 

N1  V1 N2 N3 
1) làng  xử  mày  tội chết. 
2) Bà  khẩng định nó  tên trộm. 

 
 

9.1.2.17 โครงสร้างท่ี 17: N1 + V1 + N2 + cho + N3  
                      หรือ N1 + V1 + cho + N3 + N2 

               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา และ
ตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สองท าหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา แล้วตามด้วยค าว่า 
“cho (ที่มีความหมายว่า ‘ให้’)” และตามด้วย N3 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สามที่ท าหน้าที่เป็น
กรรมรองของกริยา โปรดศึกษาตารางที่ 9.20 ประกอบ 
เช่น 
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1) Tuấn nhường mẹ cho thằng em gái. ‘Tuấn เสียสละแม่ให้น้องสาว’  
2) Bố đưa tiền cho anh Tuấn.   ‘พ่อให้เงินพี ่Tuấn’  
 
ตารางท่ี 9.20 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 17 แบบ cho + N3 ตามหลัง N2  
 

โครงสร้างท่ี 17: N1 + V1 + N2 + cho + N3  
N1  V1 N2 cho N3 

1) Tuấn nhường mẹ  cho  thằng em gái. 
2) Bố  đưa  tiền  cho  anh Tuấn.  

 
  โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ชนิดนี้ สามารถสลับต าแหน่ง 
ระหว่าง N2 (กรรมตรง) และ cho + N3 (กรรมรอง) เป็นโครงสร้าง N1 + V1 + cho + N3 + N2 
โปรดศึกษาตารางที่ 9.21 ประกอบ 

เช่น 
1) Bố đưa cho Tuấn năm triệu đồng một tháng.  
    ‘พ่อให้เงินตั๊วนเดือนละห้าล้านด่ง’  
 
2) Các quầng đen phát sáng ấy gây cho ta cảm giác rùng rợn.  
    ‘แสงสีด าที่เปล่งประกายออกมานั้นท าให้ฉันรู้สึกกลัว’  
 
ตารางท่ี 9.21 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 17 แบบ cho + N3 น าหน้า N2  
 

โครงสร้างท่ี 17: N1 + V1 + cho + N3 + N2 

N1  V1 cho N3 N2 
1) Bố  đưa cho Tuấn năm triệu đồng 
2) Các quầng đen phát sáng ấy  gây  cho ta  cảm giác rùng tợn 

 
 

9.1.2.18 โครงสร้างท่ี 18: N1 + V1 + N2 + của + N3  
  หรือ N1 + V1 + (của) + N3 + N2 

               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา และ
ตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สองท าหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา แล้วตามด้วยค าว่า 
“của (เป็นค าเชื่อมที่มีความหมายว่า ‘ของ’)” และตามด้วย N3 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สามที่
ท าหน้าที่เป็นกรรมรองของกริยา โปรดศึกษาตารางที่ 9.22 ประกอบ 
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เช่น 
1) Tôi mượn sách của thu viện.  ‘ผมยืมหนังสือของห้องสมุด’  
2) Công ty vay tiền của ngân hàng ABC. ‘บริษัทยืมเงินของธนาคาร’  
 
ตารางท่ี 9.22 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 18 แบบ N2 น าหน้า của + N3  
 

โครงสร้างท่ี 18: N1 + V1 + N2 + của + N3 

N1  V1 N2 của N3 
1) Tôi  mượn sách của thu viện. 
2) Công ty  vay tiền của ngân hàng ABC. 

 
  โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ชนิดนี้ สามารถสลับต าแหน่ง 
ระหว่าง N2 (กรรมตรง) และ của + N3 (กรรมรอง) เป็นโครงสร้าง N1 + V1 + (của) + N3 + N2 
ซึ่งค าว่า của ในโครงสร้างนี้สามารถละหรือลดได้ โปรดศึกษาตารางที่ 9.23 ประกอบ  
เช่น 
1) Tôi mượn của anh quyển sách.  ‘ผมยืมหนังสือของพ่ี’  
2) Công ty vay của ngân hàng ABC ba tỉ đồng.‘บริษัทยืมเงินของธนาคารสามพันล้านด่ง’  
3) Tôi mượn anh quyển sách.   ‘ผมยืมหนังสือพ่ี’  
4) Công ty vay ngân hàng ABC ba tỉ đồng. ‘บริษัทยืมเงินธนาคารสามพันล้านด่ง’  
 
ตารางท่ี 9.23 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 18 แบบ của น าหน้า + N3 + N2  
 

โครงสร้างท่ี 18: N1 + V1 + của + N3 + N2  
N1  V1 (của) N3 N2 

1) Tôi  mượn  của anh quyển sách. 
2) Công ty  vay  của gân hàng ABC ba tỉ đồng. 
3) Tôi  mượn  ∅ anh quyển sách. 
4) Công ty  vay  ∅ gân hàng ABC ba tỉ đồng. 

 
 

9.1.2.19 โครงสร้างท่ี 19: N1 + V1 + N2 + lên (xuống, ra, vào) + N3 
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่หนึ่ง ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ 
(ส่วนภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา 
และตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สองท าหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา แล้วตามด้วย   
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ค าว่า “lên, xuống, ra, vào (เป็นค าบอกทิศทางของการกระท า ที่ต้องมาคู่กับค ากริยาเสมอ ซึ่งมี
ความหมายว่า ‘ขึ้น, ลง, ออกไป และ เข้ามา’ ตามล าดับ)” และตามด้วย N3 หรือค านาม/กลุ่มค านาม
ตัวที่สามที่ท าหน้าที่เป็นกรรมรองของกริยา โปรดศึกษาตารางที่ 9.24 ประกอบ 
เช่น 
1) Xuân đặt cái túi vải xuống ghế.  ‘ซวน วางกระเป๋าผ้าลงบนเก้าอ้ี’  
2) Ông Minh đặt bàn tay lên vai Xuân. ‘องมิงห์วางมือบนบ่าซวน’  
3) Tâm đang chèo thuyền ra biển.  ‘เติมก าลังพายเรือออกจากฝั่ง’  
4) Em Mạnh ném cục đá vào đầu anh Xuân. ‘น้องแม็งขว้างหินใส่หัวพ่ีซวน’  
 
ตารางท่ี 9.24 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 19   
 

โครงสร้างท่ี 19: N1 + V1 + N2 + lên (xuống, ra, vào) + N3 

N1  V1 N2  lên/xuống/ra/vào N3 
1) Xuân  đặt  cái túi vải  xuống  ghế́́. 
2) Ông Minh đặt  bàn tay lên  vai Xuân. 
3) Tâm  đang cheo thuyền ra  biển. 
4) Em Mạnh ném cục đá vào  đầu anh Xuân.  

 
 

9.1.2.20 โครงสร้างท่ี 20: N1 + V1 + N2 + với + N3 
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่หนึ่ง ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ 
(ส่วนภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา 
และตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สองท าหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา แล้วตามด้วยค า
ว่า “với (ท่ีมีความหมายว่า ‘ด้วย/กับ/โดย)” และตามด้วย N3 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สามที่ท า
หน้าที่เป็นกรรมรองของกริยา โปรดศึกษาตารางที่ 9.25 ประกอบ 
เช่น 
1) Thầy Xuân giải thích bài giảng với các em rất khéo léo.  
    ‘อาจารย์ซวนอธิบายบทเรียนกับนักศึกษาอย่างมืออาชีพมาก’  
 
2) Tôi đã gắn bỏ cuộc đời minh với mảnh đất này.  
    ‘ผมได้ฝากชีวิตของตัวเองกับผืนดินแผ่นนี้’  
 
3) Các em sinh viên thường so sánh tiếng Thái với tiếng Việt.  
   ‘บรรดานักศึกษาปกติจะเปรียบเทียบภาษาไทยกับภาษาเวียดนาม’  
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ตารางท่ี 9.25 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 20   
 

โครงสร้างท่ี 20: N1 + V1 + N2 + với + N3 

N1  V1 N2  với N3 
1) Thầy Xuân  giải thích bài giảng với các em  
2) Tôi  đã gắn bỏ  cuộc đời với mảnh đất này. 
3) Các em sinh viên thường so sánh tiếng Thái  với tiếng Việt. 

 
 
9.1.2.21 โครงสร้างท่ี 21: N1 + V1 + N2 + V2 

               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่หนึ่ง ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ 
(ส่วนภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา 
และตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สองท าหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา แล้วตามด้วย V2 
หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่สองที่ท าหน้าที่เป็นกริยาของ N2 โปรดศึกษาตารางที่ 9.26 ประกอบ 
เช่น 
1) Cháu mời ông uống trà ạ.    ‘หลานเชิญคุณตาดื่มน้ าชาครับ’  
2) Anh Xuân rủ chị Mai đi xem phim ngày mai. ‘พ่ีซวนชวนพี่มายไปดูหนังพรุ่งนี้’  
3) Ông Xuân sai các cháu đi chia bánh cho các bạn trong làng.  
‘คุณตาซวนสั่งให้หลานๆ ไปแบ่งขนมให้เพ่ือนในหมู่บ้าน’  
 
ตารางท่ี 9.26 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 21   
 

โครงสร้างท่ี 21: N1 + V1 + N2 + V2 

N1  V1 N2 V2 
1) Cháu  mời  ông  uống trà  
2) Anh Xuân  rủ  chị Mai  đi xem phim  
3) Ông Xuân  sai các cháu  đi chia bánh  

 
 

9.1.2.22 โครงสร้างท่ี 22: N1 + V1 + cho + N2 
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา และ
ตามด้วยค าว่า “cho (มีความหมายว่า ‘ส าหรับ/ให้’)” แล้วตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่
สองท่ีท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มกริยา (bổ ngữ) โปรดศึกษาตารางที่ 9.27 ประกอบ 
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เช่น 
1) Cô giáo ra lạnh cho các học sinh im lặng. ‘ครูออกค าสั่งให้บรรดานักเรียนเงียบ’  
2) Nhạc sĩ ra hiệu cho tôi bắt đầu hát. ‘นักดนตรีส่งสัญญาณให้ผมเริ่มร้องเพลง’  
 
ตารางท่ี 9.27 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 22   
 

โครงสร้างท่ี 22: N1 + V1 + cho + N2 

N1  V1 cho N2 
1) Cô giáo  ra lạnh  cho các học sinh  
2) Nhạc sĩ  ra hiệu  cho tôi  

 
 

9.1.2.23 โครงสร้างท่ี 23: N1 + V1 + N2 + để + V2 
              หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่หนึ่ง ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ 
(ส่วนภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) หนึ่งตัว คือ V1 หรือค ากริยา 
และตามด้วย N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สองท าหน้าที่เป็นกรรมตรงของกริยา แล้วตามด้วย   
ค าว่า “để (ท่ีมีความหมายว่า ‘เพ่ือ/เพื่อที่จะ)” และตามด้วย V2 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่สอง
ที่ท าหน้าที่เป็นกริยาหลักของ N2 โปรดศึกษาตารางที่ 9.28 ประกอบ 
เช่น 
1) Anh ta dùng tay để chơi bóng.  ‘เขาใช้มือเพ่ือเล่นลูกบอล’  
2) Giám đốc Minh Cương đã đem hết sức của mình để làm vịêc.   
    ‘ผู้จัดการมิงเกื่องได้เอาแรงกายที่มีท้ังหมดของตนเองเพ่ือท างาน’  
 
ตารางท่ี 9.28 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 23   
 

โครงสร้างท่ี 23: N1 + V1 + N2 + để + V2 

N1  V1 N2 để V2 
Anh ta dùng  tay  để chơi bóng. 
2) Giám đốc Minh Cương  đã đem hết sức của mình để làm vịêc. 

 
 
9.1.2.24 โครงสร้างท่ี 24: N1 + V1 + cho + A 

              หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมี V1 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาตัวที่ 1 ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ 
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(ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วยค าว่า “cho (ซึ่งเฉพาะในโครงสร้างนี้มีความหมายตรงกับภาษาไทยว่า 
‘จะได้/เพ่ือจะได้’)” และตามด้วย A หรือค าคุณศัพท์/กลุ่มค าคุณศัพท์ที่ท าหน้าที่ขยายกริยา (bổ 
ngữ) โปรดศึกษาตารางที่ 9.29 ประกอบ 
เช่น 
1) Con ăn đi cho nóng.   ‘ลูกกินสิจะได้ร้อนๆ’ 
2) Mẹ nghỉ đi cho đỡ mệt.   ‘แม่พักเถอะครับจะได้หายเหนื่อย’ 
3) Anh hát cho vui đi.    ‘คุณร้องสิเพื่อจะได้สนุก’ 
4) Anh ngồi đây cho mát.   ‘คุณนั่งตรงนี้สิจะได้เย็นๆ’ 
5) Ngày mai chị Mai đi cho xong sớm. ‘พรุ่งนี้คุณมายไปนะจะได้เสร็จเร็ว’ 
 
ตารางท่ี 9.29 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 24   
 

โครงสร้างท่ี 24: N1 + V1 + cho + A 

N1  V1 cho   A 
1) Con  ăn  cho nóng. 
2) Mẹ  nghỉ  cho đỡ mệt. 
3) Anh  hát  cho vui đi.  
4) Anh  ngồi đây cho mát. 
5) chị Mai  đi  cho xong sớm. 

 
 

9.1.2.25 โครงสร้างท่ี 25: N1 + V1 + V2 + N2 
               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) สองตัว คือ V1 และ V2 เรียงกัน
ตามล าดับ ซ่ึง V1 และ V2 หรือค ากริยา/กลุ่มค ากริยาที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดง แล้วตามด้วย N2 หรือ
ค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สอง เพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมของกริยา (bổ ngữ) โปรดศึกษาตารางที่ 9.30 
ประกอบ 
เช่น 
1) Chị tôi thích xem phim chuyện.  ‘พ่ีสาวผมชอบดูละครทีวี’  
2) Tôi muốn mua xe máy mới.  ‘ผมอยากซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่’ 
3) Chúng tôi đang ngồi xem ti vi.  ‘พวกฉันก าลังนั่งดูทีวี’ 
4) Con mèo kia đang chạy đuối con chuột. ‘แมวตัวนั้นก าลังวิ่งไล่หนู’ 
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ตารางท่ี 9.30 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 25   
 

โครงสร้างท่ี 25: N1 + V1 + V2 + N2 

N1  V1 V2 N2 
1) Chị tôi  thích  xem  phim chuyện. 
2) Tôi muốn  mua  xe máy mới. 
3) Chúng tôi  đang ngồi  xem  ti vi. 
4) Con mèo kia  đang chạy  đuối  con chuột. 

 
 
9.1.2.26 โครงสร้างท่ี 26: N1 + là + N2 

               หมายถึง โครงสร้างประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) ที่
ประกอบด้วย N1 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่ 1 ที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น chủ ngữ (ส่วน
ภาคประธาน) โดยมีค าว่า là ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) แล้วตามด้วย 
N2 หรือค านาม/กลุ่มค านามตัวที่สองที่ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของ N1 (chủ ngữ) โปรดศึกษา
ตารางที่ 9.31 ประกอบ 
เช่น 
1) Ông Nhật Anh là thầy giáo.   ‘คุณตาเหญิดแองเป็นอาจารย์’  
2) Tên tôi là Tuấn Hưng.   ‘ชื่อผมคือต๊วน ฮึง’  
3) Cậu bé này là con trai tôi.   ‘หนุ่มน้อยคนนี้คือลูกชายผม’  
4) Cô bé kia là cháu nội.   ‘สาวน้อยคนนี้เป็นหลานปู่/หลานย่า’  
5) Các bạn tôi là thanh niên.   ‘เพ่ือนๆ ฉันเป็นวัยรุ่น’  
6) Xe tôi là xe máy.    ‘รถฉันเป็นรถจักรยานยนต์’  
 
ตารางท่ี 9.31 แสดงโครงสร้าง câu đơn โครงสร้างที่ 26   
 

โครงสร้างท่ี 26: N1 + là + N2 

N1  là N2 
1) Ông Nhật Anh  là thầy giáo. 
2) Tên tôi  là Tuấn Hưng. 
3) Cậu bé này  là con trai tôi. 
4) Cô bé kia  là cháu nội. 
5) Các bạn tôi  là thanh niên. 
6) Xe tôi  là xe máy. 
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9.2 Câu ghép (ประโยคใจความรวม) 
  
 Câu ghép หมายถึง ประโยคหนึ่งประโยคที่รวมเอาแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) ตั้งแต่ 
2 ใจความเข้าด้วยกัน หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า Câu ghép หมายถึง ประโยคใหญ่หนึ่งประโยคที่
ประกอบด้วยประโยคย่อยตั้งแต่สองประโยคย่อยขึ้นไป ซึ่งประโยคย่อยทั้งสองประโยคนี้ไม่ได้มีส่วน
ใดๆ คาบเกี่ยวซึ่งกันและกันเลย แต่มารวมกันเพราะทั้งสองประโยคย่อยนั้นๆ มีความเกี่ยวพันกันใน
เรื่องของความหมายอย่างเป็นระบบ (Mai Ngọc Chừ, 2008 : 296) โปรดศึกษาแผนภูมิที่ 9.1 เพ่ือ
ความเข้าใจยิ่งขึ้น 
 
 แผนภูมิที่ 9.1 แสดงการรวมเข้าด้วยกันระหว่างประโยคย่อยของ câu ghép 
 
 
 
   ประโยคย่อย A      ประโยคย่อย B 
 
  
 

ตัวอย่างต่อไปนี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถเห็นข้อแตกต่างระหว่าง câu đơn (ประโยคใจความ
เดียว) และ câu ghép (ประโยคใจความรวม)  
 
a) Con gà chết đói.   ‘ไก่หิวตาย’ 
b) Con gà chết vì con gà đói.  ‘ไก่ตายเพราะไก่หิว’ 
 
 จากตัวอย่างข้างบนนี้ ประโยค a) Con gà chết đói. มีโครงสร้างประโยค เป็น chủ ngữ + 
vị ngữ ดังแผนภูมิที่ 9.2  
 

แผนภูมิที่ 9.2 แสดงโครงสร้างประโยค Con gà chết đói. 
   
     Con gà chết đói. 
 
 
 

Con gà   chết đói. 
chủ ngữ   vị ngữ 
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 ส่วนประโยค b) Con gà chết vì con gà đói. มีโครงสร้างประโยค เป็นการรวมกันของ
โครงสร้างประโยคย่อย 2 โครงสร้าง chủ ngữ + vị ngữ + vì + chủ ngữ + vị ngữ ดังแผนภูมิที่ 9.3  
  

แผนภูมิที่ 9.3 แสดงโครงสร้างประโยค Con gà chết vì con gà đói. 
   

Con gà chết vì con gà đói. 
 
 
 
  Con gà chết    vì   con gà đói. 
 
 
 

Con gà   chết   con gà    đói. 
chủ ngữ   vị ngữ   chủ ngữ   vị ngữ 

 
 
 จะเห็นได้ว่า ประโยค a) Con gà chết đói. เป็นประโยคที่มีชุด chủ ngữ + vị ngữ แค่ 1 
ชุด แต่ประโยค b) Con gà chết vì con gà đói. เป็นประโยคที่มีชุด chủ ngữ + vị ngữ ถึง 2 ชุด 
และทั้งสองชุด chủ ngữ – vị ngữ นี้มารวมกันเป็นประโยคใหญ่แบบไม่ได้คาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน แต่
ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยค าว่า vì ซึ่งเป็นค าเชื่อมที่บอกสาเหตุ  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ประโยค a) Con gà chết đói. เป็นประโยคใจความเดียว (câu 
đơn) ส่วนประโยค b) Con gà chết vì con gà đói. เป็นประโยคใจความรวม (câu ghép) 
 

9.2.1 ประเภทของ Câu ghép (ประโยคใจความรวม) 
         Câu ghép (ประโยคใจความรวม) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ câu ghép 
bình đằng และ câu ghép chính phụ (Diệp Quang Ban, 2009 : 337 – 409) ดังจะอธิบาย
ต่อไปนี้ 
 

9.2.1.1 Câu ghép bình đẳng (ประโยคใจความรวมแบบเท่าเทียม) 
   Câu ghép bình đẳng (ประโยคใจความรวมแบบเท่าเทียม) หรือที่
นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนามบางคนเรียกว่า câu ghép đẳng lập แต่ Nguyễn Chí Hoa (2006 : 
369) เรียกประโยคชนิดนี้ว่า câu ghép liên hợp  
   Câu ghép bình đẳng (ประโยคใจความรวมแบบเท่าเทียม) หมายถึง 
ประโยคใจความรวมที่รวมประโยคย่อย (chủ – vị) สองประโยคเข้าด้วยกัน โดยที่ทั้งสองประโยคย่อย
นั้นมีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ละประโยคย่อยต่างก็สามารถปรากฏเป็นอิสระได้ ไม่มีประโยคย่อย
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ใดเป็นรอง แต่ที่รวมประโยคทั้งสองเข้ามาก็เพ่ือเสริมความหมายให้ซึ่งกันและกัน  (Nguyễn Xuân 
Khoa, 2006 : 80 – 82)  
 Câu ghép bình đẳng (ประโยคใจความรวมแบบเท่าเทียม) แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้ 5 กลุ่ม 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1) Câu ghép có quan hệ liên kết 
 Câu ghép có quan hệ liên kết หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวมประโยคย่อยสอง
ประโยคที่บอกเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน หรือบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน มารวมเข้าด้วยกันโดยมี
ค าเชื่อมแบบเท่าเทียมเป็นตัวเชื่อม เช่นค าว่า và, rồi, còn... เป็นต้น  
 

1.1) ค าเชื่อมบอกความเกี่ยวพันแบบเพ่ิมเติม ได้แก่ค าว่า và เป็นต้น เช่น 
Tôi đi ngủ muộn và em tôi cũng đi ngủ muộn.   
‘ฉันเข้านอนดึกและน้องฉันก็เข้านอนดึก’ 
 
Một người đọc và ba người ghi.   
‘หนึ่งคนอ่านและอีกสามคนจด’ 
 
Lốp xe nổ và chiếc xe dừng lại.   
‘ยางรถระเบิดและรถหยุด’ 
 
Cậu bé kém toán lắm và cậu bé rất ngại làm bài tập toán.   
‘หนุ่มน้อยอ่อนวิชาคณิตศาสตร์มากและไม่กล้าท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์’ 
 
Anh Nam đi đá bóng và các bạn anh Nam đã đi hết rồi.   
‘คุณนามไปเตะฟุตบอลและเพ่ือนๆ คุณนามได้ไปหมดทุกคนแล้ว’ 
 

1.2) ค าเชื่อมแสดงความขัดแย้งกัน ได้แก่ค าว่า còn เป็นต้น  
เช่น 
Tôi khoẻ, còn anh?    
‘ผมสบายดี แล้วคุณละ?’ 
 
Tôi thích bóng đá còn bạn tôi thì không.    
‘ผมชอบฟุตบอลส่วนเพื่อนผมไม่ชอบ’ 
 
Tết năm nay, anh được về nhà còn tôi không được về.  
‘เต๊ด ปีนี้คุณได้กลับบ้านเกิด ส่วนผมไม่ได้กลับ’ 
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Bạn tôi thường đi học sớm còn tôi đi học muộn. 
‘ปกตเิพ่ือนผมไปเรียนเช้า ส่วนผมไปเรียนสาย’ 
 
Tôi thích xem phim còn bạn tôi thích xem kịch.  
‘ผมชอบดูหนังแต่เพ่ือนผมชอบละคร’ 
 

1.3) ค าเชื่อมบอกความสมบูรณ์ของการกระท า ได้แก่ค าว่า rồi เป็นต้น เช่น 
Anh đi thẳng đến ngã ba rồi anh rẽ trái.   
‘คุณเดินตรงไปจนถึงสามแยก แล้วคุณเลี้ยวซ้าย’ 
 
Bạn cứ làm như thế, rồi tôi sẽ làm tiếp.   
‘เพ่ือนท าอย่างนั้นไปก่อนนะ แล้วผมจะท าต่อ’ 
 
Anh ta nói với tôi, rồi anh ta đi tiếp.   
‘เขาพูดกับฉันเสร็จ แล้วเขาก็ไปต่อ’ 
 
Tôi học xong Đại học rồi tôi sẽ đi du học.   
‘ผมเรียนจบมหาวิทยาลัย แล้วผมก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศ’ 
 

2) Câu ghép có quan hệ lựa chọn 

 Câu ghép có quan hệ lựa chọn หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวมประโยคย่อยสอง
ประโยคเข้าด้วยกันแบบให้เลือก โดยมีค าเชื่อมแบบเท่าเทียมเป็นค าเชื่อม เช่นค าว่า hay là, hoặc 
là... เป็นต้น  
เช่น 

Anh thích quyển sách này hay anh thích quyển sách kia ?  
‘คุณชอบหนังสือเล่มนี้หรือคุณชอบหนังสือเล่มนั้น’ 
 
Chị là giáo viên hay chị là bác sĩ ?   
‘คุณเป็นครูหรือคุณเป็นหมอ’ 
 
Anh thích xem phim hoặc anh thích nghe nhạc.   
‘คุณชอบดูหนังหรือคุณชอบฟังเพลง’ 
 
Anh sẽ hát bài tiếng Anh hay anh sẽ hát bài tiếng Việt?   
‘คุณจะร้องเพลงฝรั่งหรือคุณจะร้องเพลงเวียดนาม’ 
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Có lẽ anh ấy phải ra toà, hoặc chúng sẽ tra tấn anh ấy.   
‘เขาอาจจะต้องถูกส่งไปศาล หรือพวกเขาอาจจะท าโทษเขาเอง’ 
 
3) Câu ghép có quan hệ tương phản 

Câu ghép có quan hệ tương phản หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวมประโยคย่อยสอง
ประโยคที่มีลักษณะขัดแย้งกันรวมเข้าด้วยกัน โดยมีค าเชื่อมแบบประเภทบอกความขัดแย้งเป็น
ค าเชื่อม เช่นค าว่า nhưng, mà... เป็นต้น  
เช่น 

Bố tôi thích cô ta nhưng mẹ tôi không thích cô ta. 
‘พ่อผมชอบผู้หญิงคนนั้น แต่ แม่ผมไม่ชอบ’ 
 
Tôi thích ăn phở nhưng mẹ tôi thích ăn cơm. 
‘ผมชอบกินเฝ๋อ แต่ แม่ผมชอบกินข้าว’ 
 
4) Câu ghép có quan hệ hô ứng 

Câu ghép có quan hệ hô ứng หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวมประโยคย่อยสอง
ประโยคที่มีลักษณะตอบโต้ซึ่งกันและกัน โดยมีค าเชื่อมแบบประเภทบอกการโต้ตอบเป็นค าเชื่อม เช่น
ค าว่า “ai.....ấy”, “nào.....ấy”, “đâu.....đấy”, “bao nhiêu.....bấy nhiêu” และคู่ค าช่วยกริยา 
เช่น “vừa.....vừa”, “chưa.....đã”, “vừa.....đã”, “càng.....càng” เป็นต้น 
เช่น 
Anh thích bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu.  
‘คุณชอบเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้น’ 
 
Tôi càng học nhiều tôi càng dốt.    
‘ผมยิ่งเรียนยิ่งโง่’ 
 
Anh Nam vừa học vừa làm.    
‘คุณนามทั้งเรียนทั้งท างาน’ 
 
Chị Mai chưa được đi ăn trưa, chị Mai đã phải đi làm tiếp.    
‘คุณมายยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย แต่กลับต้องไปท างานต่อ’ 
 
Các em nào làm bài tập xong trước, các em nấy được về nhà trước.   
‘เด็กๆ นักเรียนคนไหนท าการบ้านเสร็จก่อน นักเรียนคนนั้นจะได้กลับบ้านก่อน’ 
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5) Câu ghép có quan hệ tăng tiến 

Câu ghép có quan hệ tăng tiến หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวมประโยคย่อยสอง
ประโยคที่มีลักษณะเพ่ิมความเข้มข้นซึ่งกันและกัน โดยมีค าเชื่อมแบบประเภทบอกความเข้มข้นเป็น
ค าเชื่อม เช่นค าว่า không những.....mà còn, chẳng những.....mà còn, không phải.....mà 
là..... เป็นต้น 
เช่น 
Không những trời mưa, mà còn có gió mạnh nữa.  
‘ไม่เพียงแค่ฝนตก ลมยังแรงอีกด้วย’ 
 
Anh trai tôi không những học giỏi, mà còn rất thông minh.  
‘พ่ีชายไม่ใช่แค่เพียงเรียนเก่ง แต่ยังฉลาดมาก’ 
 

9.2.1.2 Câu ghép chính phụ (ประโยคใจความรวมแบบหลัก-รอง) 
             Câu ghép chính phụ (ประโยคใจความรวมแบบหลัก-รอง) หมายถึง 
ประโยคความรวมที่รวมแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) เข้าด้วยกัน โดยการรวมเข้าด้วยกันนี้เป็น
ความสัมพันธ์แบบหลัก-รอง ซึ่ง câu ghép chính phụ นี้ จะประกอบด้วยประโยคย่อย 2 ประโยคมา
รวมกัน โดยจะมีประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งเป็นประโยคย่อยหลัก ส่วนอีกประโยคย่อยที่
เหลือจะเป็นประโยคย่อยรอง มีหน้าที่เสริมความหมายให้กับประโยคย่อยหลัก 
             ประโยค câu ghép chính phụ ที่มีความสัมพันธ์แบบหลัก-รองนี้ สามารถ
แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ ได้ 4 แบบ ดังนี้ 
 
1) Câu ghép có quan hệ nguyên nhân – kết quả 

Câu ghép có quan hệ nguyên nhân – kết quả หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวม
ประโยคย่อยสองประโยคที่มีลักษณะเป็นเหตุ – เป็นผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ประโยคใหญ่ชนิดนี้
จะต้องมีประโยคย่อยประโยคหนึ่งเป็นประโยคบอกสาเหตุ ซึ่งมักจะมีค าเชื่อมประเภทบอกสาเหตุ 
ได้แก่ (bởi) vì, (tại) vì, do, nhờ, bởi, tại เป็นต้น อยู่ต้นประโยคย่อย ส่วนอีกประโยคย่อยก็มักจะมี
ค าเชื่อมบอกผลลัพ ได้แก่ (cho) nên, mà เป็นต้น ปรากฏร่วมในประโยค  
เช่น 
Do bác tôi giúp đỡ nên tôi mới được nhận vào làm việc.  
‘เพราะลุงฉันช่วยฉันจึงได้รับการคัดเลือกเข้าท างาน’ 
 
Bởi vì hôm nay tôi bị ốm nên tôi không đi học.  
‘เพราะว่าวันนี้ผมป่วยดังนั้นผมจึงไม่ไปโรงเรียน’ 
 
Vì tôi bận việc nên năm nay tôi không thể về quê ăn Tết được. 
‘เพราะผมยุ่งกับงานมาก ดังนั้น ปีนี้ผมจึงไม่ได้กลับบ้านเกิดเพ่ือไปร่วมฉลองเต๊ดได้’ 
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Tại anh không mang theo cuổn từ điển Việt – Thái cho nên chúng ta không thể dịch 
bài này được. 
‘เพราะคุณไม่เอาพจนานุกรมมาด้วย ดังนั้นพวกเราจึงไม่สามารถแปลบทนี้ได้ 
 

2) Câu ghép có quan hệ điều kiện – kết quả 
Câu ghép có quan hệ điều kiện – kết quả หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวม

ประโยคย่อยสองประโยคที่มีลักษณะเป็นเงื่อนไข – ผลลัพ ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ประโยคใหญ่ชนิดนี้
จะต้องมีประโยคย่อยประโยคหนึ่งเป็นประโยคบอกเงื่อนไข ซึ่งมักจะมีค าเชื่อมประเภทบอกเงื่อนไข 
ได้แก่ nếu....., hễ...., miễn (là)….., giá (mà)…...’, giả sử...... เป็นต้น อยู่ต้นประโยคย่อย ส่วนอีก
ประโยคย่อยก็มักจะมีค าเชื่อม thì, là เป็นต้น ปรากฏร่วมในประโยค  
เช่น 
Nếu anh không học thì ra ngoài !   
‘ถ้าคุณไม่เรียนคุณก็ออกไป’ 
 
Giá mà tôi có tiền, tôi sẽ mua một ô tô.  
‘ถ้าผมมีเงินผมจะซื้อรถ’ 
 
Bố cho phép con đi chơi miễn là con về đúng giờ.  
‘พ่ออนุญาตให้ลูกไปเล่นถ้าลูกกลับตรงเวลา’ 
 
Nếu anh trứng xổ số thì anh sẽ làm gì ?   
‘ถ้าคุณถูกรางวัลล๊อตตารี่คุณจะท าอะไร’ 
 
Giả sử tôi học giỏi, thì tôi sẽ đi du học ở Mỹ.  
‘ถ้าผมเรียนเก่ง ผมจะไปเรียนที่อเมริกา’ 
 

3) Câu ghép có quan hệ nhương bộ – tăng tiến 
Câu ghép có quan hệ nhương bộ – tăng tiến หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวม

ประโยคย่อยสองประโยคท่ีมีลักษณะบอกการอุทิศ การสละ การยอม ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ประโยค
ใหญ่ชนิดนี้จะต้องมีประโยคย่อยประโยคหนึ่งเป็นประโยคบอกเง่ือนไข ซึ่งมักจะมีค าเชื่อมประเภทบอก
เงื่อนไข ได้แก่ mặc dù....., mặc dầu....., dù….. เป็นต้น อยู่ต้นประโยคย่อย ส่วนอีกประโยคย่อยก็
มักจะมีค าเชื่อม nhưng..... เป็นต้น ปรากฏร่วมในประโยค  
เช่น 
Mặc dù trễ chúng tôi cũng đi.   
‘แม้จะสายแต่พวกเราก็จะไป’ 
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Mặc dù anh Nam không khoẻ nhưng anh Nam vẫn đi làm.  
‘แม้คุณนามจะไม่สบายแต่คุณนามก็ยังคงไปท างาน’ 
 
Dù nghèo nhưng anh Nam vẫn mua xe máy.   
‘แม้คุณนามจะจนแต่คุณนามก็ยังซื้อรถจักรยานยนต์’ 
 
4) Câu ghép có quan hệ mục đích – sự kiện 

Câu ghép có quan hệ mục đích – sự kiện หมายถึง ประโยคใจความรวมที่รวมประโยค
ย่อยสองประโยคที่มีลักษณะบอกจุดประสงค์ หรือบอกเป้าหมาย ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ประโยคใหญ่
ชนิดนี้จะต้องมีประโยคย่อยประโยคหนึ่งเป็นประโยคบอกจุดประสงค์ หรือบอกเป้าหมาย ซึ่งมักจะมี
ค าเชื่อมประเภทบอกจุดประสงค์ ได้แก่ đề....., đề cho....., cho..... เป็นต้น อยู่ต้นประโยคย่อย ส่วน
อีกประโยคย่อยก็มักจะมีค าเชื่อม thì..... เป็นต้น ปรากฏร่วมในประโยค  
เช่น 
Tôi mua quyển sách để tôi có quà lưu niệm tặng anh Nam.   
‘ทีผ่มซื้อหนังสือก็เพ่ือที่ผมจะได้มีของฝากคุณนาม’ 
 
Để đặt được điểm cao thì anh phải chăm học hơn.  
‘เพ่ือให้ได้คะแนนสูงคุณต้องขยันเรียนมากข้ึน’ 
 
Để mẹ khỏi lo, thì tôi phải về nhà đúng giờ.  
‘เพ่ือให้แม่สบายใจ ผมต้องกลับบ้านตรงเวลา’ 
 
 
9.3 Câu phức (ประโยคใจความซ้อน) 
 

Câu phức (ประโยคใจความซ้อน) หมายถึง ประโยคที่มีส่วนประกอบของโครงสร้างแก่น
ใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) อย่างน้อยที่สุดหนึ่งส่วนประกอบมีรูปแบบโครงสร้าง
ไวยากรณ์เป็น C – V (Nguyễn Văn Hiệp, 2009 : 355) กล่าวคือ ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่ง
ของโครงสร้างแก่นใจความหลักของประโยค (ภาคประธาน (C) + ภาคแสดง (V) +/- ภาค
ผู้ถูกกระท า (B)) จะต้องมีโครงสร้างเป็น ภาคประธาน และ ภาคแสดง   

ในภาษาไทยเรียกประโยคชนิดนี้ว่า “ประโยคใจความซ้อน” ดังนี้ผู้เขียนจึงใช้ค าเรียกประโยค 
câu phức ในภาษาเวียดนามว่า ประโยคใจความซ้อน  
 ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถเห็นข้อแตกต่างระหว่าง câu đơn (ประโยค
ใจความเดียว), câu ghép (ประโยคใจความรวม) และ câu phức (ประโยคใจความซ้อน)  
ตัวอย่างเช่น 



329 

 

a) Tôi biết chuyện này.    ‘ฉันรู้เรื่องนี’้ 
b) Tôi biết chuyện này vì mẹ đã bảo tôi. ‘ฉันรู้เรื่องนี้เพราะแม่บอกฉัน’ 
c) Tôi biết nó đã đi Việt Nam.   ‘ฉันรู้เขาไปเวียดนามแล้ว’  
 
 จากประโยคตัวอย่างข้างบนนี้ พบว่า ประโยค a) a) Tôi biết chuyện này. นี้มีแก่น
ใจความหลัก (nòng cốt câu) 1 แก่นใจความ คือ Tôi biết chuyện ซึ่งแก่นใจความหลักนี้มี
โครงสร้าง คือ Tôi (C) +  biết (V) +  chuyện (B) ประโยคนี้จึงเป็นประโยคใจความเดียว (câu 
đơn) 

ส่วนประโยค b) Tôi biết chuyện này vì mẹ đã bảo tôi. เป็นประโยคที่ประกอบด้วย
ประโยคย่อย 2 ประโยคย่อย นั่นคือ ประโยคย่อย Tôi biết chuyện này ซึ่งมีแก่นใจความหลักคือ 
Tôi (C) +  biết (V) +  chuyện (B) และประโยคย่อย mẹ đã bảo tôi ซึ่งมีแก่นใจความหลักคือ 
mẹ (C) +  bảo (V) +  tôi (B) โดยที่ทั้งสองประโยคย่อยนี้ถูกผูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยค าว่า vì ท าให้
ทั้งสองประโยคย่อยนี้กลายเป็นประโยคใหญ่ที่มีความเกี่ยวพันกันแบบมีเหตุ -มีผล ดังนั้นประโยค b) 
จึงเป็นประโยคใจความรวม (câu ghép) 

ส าหรับประโยค c) Tôi biết nó đã đi Việt Nam.  มีโครงสร้างดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 9.4 แสดงส่วนประกอบของประโยค Tôi biết nó đã đi Việt Nam. 
 

Tôi biết nó đã đi Việt Nam. 
 
 
 

Tôi   biết   nó đã đi Việt Nam. 
 C    V   B 

 
 
 

nó   đã đi Việt Nam. 
        C          V 

 
ประโยค Tôi biết nó đã đi Việt Nam. เป็นประโยคที่มีแก่นใจความหลักเพียงแค่ 1 

ใจความหลัก นั่นคือ Tôi (C) +  biết (V) +  nó đã đi Việt Nam (B) ซึ่งพบว่าส่วนที่เป็น B หรือ 
ภาคผู้ถูกกระท า มีโครงสร้างเป็นแบบ C – V นั่นคือ nó đã đi Việt Nam โดยมีค าว่า nó เป็นภาค
ประธาน มีค าว่า đã đi Việt Nam เป็นกลุ่มค าที่ท าหน้าที่เป็นภาคแสดง ดังนั้นประโยค c) Tôi biết 
nó đã đi Việt Nam. จึงเป็นประโยคใจความซ้อน (câu phức)  
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9.3.1 ประเภทของ Câu phức 
          Câu phức (ประโยคใจความซ้อน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 

9.3.1.1 Câu phức có chủ ngữ là cụm từ C – V  
   Câu phức có chủ ngữ là cụm từ C – V (C คือส่วนภาคประธาน (chủ 
ngứ) และ V คือส่วนภาคแสดง (vị ngữ)) หมายถึง Câu phức ประเภทที่ภาคประธานของประโยคมี
โครงสร้างเป็น C – V ซ่ึง Câu phức ประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยตามความหมายของ
ประโยค คือ ประโยคประเมินค่า และ ประโยคเป็นเหตุ-เป็นผล ดังตัวอย่างและตารางต่อไปนี้ 
 
1) ประโยคประเมินค่า เช่น 

1.1) Cô ấy làm thế rất đúng.   
           ‘เธอคนนั้นท าแบบนี้ถูกต้องมาก’ 
 

1.2) Cậu nói như thế đúng lắm.   
                ‘เพ่ือนพูดแบบนี้ถูกต้องมาก’ 
 

1.3) Đạt được huy chương vàng là việc quan trọng của tôi.   
                ‘การได้เหรียญทองเป็นงานที่ส าคัญของฉัน’ 
 

1.4) Môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng là nguyên nhân sâu xa của nhiều  
      bất ổn xã hội.   

             ‘สิ่งแวดล้อมถูกท าลายขั้นวิกฤติมีสาเหตุลึกๆ มาจากความไม่แน่นอนของสังคม’ 
 

1.5) Anh thi được giải là niềm tự hào của cả cơ quan.   
                ‘คุณแข่งขันจนได้รับรางวัลเป็นความภูมิใจของทั้งส านักงาน’ 
 

1.6) Ngôn ngữ vay mượn nhiều từ nước ngoài là một hiện tượng phổ biến. 
                 ‘ภาษาได้ยืมค าหลายๆ ค ามาจากภาษาต่างประเทศเป็นปรากฏการณ์ท่ีแพร่หลาย’ 
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ตารางท่ี 9.32 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có chủ ngữ là cụm từ C – V  
        แบบ ประโยคประเมินค่า 

 
 

Câu phức có chủ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
Chủ Vị 

1.1) Cô ấy  làm thế  rất đúng. 
1.2) Cậu  nói như thế  đúng lắm. 
1.3) Tôi  đạt được huy chương vàng  là việc quan trọng của tôi. 
1.4) Môi trường  bị hủy hoại nghiêm trọng  là nguyên nhân sâu xa của 

nhiều bất ổn xã hội. 
1.5) Anh  thi được giải  là niềm tự hào của cả cơ 

quan. 
1.6) Ngôn ngữ  vay mượn nhiều từ nước ngoài là một hiện tượng phổ biến. 

 
 
2) ประโยคเป็นเหตุ-เป็นผล เช่น 

2.1) Bính nói khiến Nam phì cười.   
          ‘บิ้งพูดท าให้นามหัวเราะดังมาก’ 
 

2.2) Cô ấy ra đi khiến tôi buồn vô hạn.   
                 ‘เธอคนนั้นจากไปท าให้ฉันเศร้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด’ 

 
2.3) Lá phượng rơi làm đỏ cả góc vườn.   

                ‘ใบไม้ร่วงท าให้แดงทั้งสวน’ 
 

2.4) Cô ấy đỗ đại học đã động viên tôi rất nhiều.   
             ‘บิ้งพูดท าให้นามหัวเราะดังมาก’ 
 

2.5) Mưa rơi ngập cả phố phường.   
                ‘ฝนตกท าให้ถนนทั้งหมดน้ าท่วม’ 
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ตารางท่ี 9.33 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có chủ ngữ là cụm từ C – V  
        แบบ ประโยคเป็นเหตุ-เป็นผล 

 
 

Câu phức có chủ ngữ là cụm từ C – V 
 

Chủ ngữ  

Vị ngữ 
Chủ Vị 

2.1) Bính  nói  khiến Nam phì cười. 
2.2) Cô ấy  ra đi  khiến tôi buồn vô hạn. 
2.3) Lá  phượng rơi  làm đỏ cả góc vườn. 
2.4) Cô ấy  đỗ đại học  đã động viên tôi rất nhiều. 
2.5) Mưa  rơi  nhập cả phố phường. 

 
 

9.3.1.2 Câu phức có vị ngữ là cụm từ C – V  
   Câu phức có vị ngữ là cụm từ C – V  หมายถึง ประโยค câu phức 
ประเภทที่ภาคแสดงมีโครงสร้างเป็น C – V เช่น 
1) Con gà này lông thưa.   
   ‘ไก่ตัวนี้ ขนบาง’ 
 
2) Cái bàn này chân đã gãy.   
   ‘โต๊ะตัวนี้ ขาหักแล้ว’ 
 
3) Cán bộ thì miệng nói, tay làm.   
   ‘ข้าราชการต้องปากว่ามือท า’ 
 
ตารางท่ี 9.34 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có vị ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Câu phức có vị ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
Vị ngữ 

Chủ Vị 
1) Con gà này  lông  thưa. 
2) Cái bàn này  chân  đã gãy. 
3) Cán bộ thì  miệng, tay. nói, làm. 
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9.3.1.3 Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V  
   Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V  หมายถึง ประโยค câu phức 
ประเภทที่ภาคผู้ถูกกระท า (bổ ngữ) มีโครงสร้างเป็น C – V  
     ถึงแม้ประโยค câu phức ประเภทนี้จะมีภาคผู้กระท า (bổ ngữ) มี
โครงสร้างเป็น C – V แต่ส่วนใหญ่การที่ภาคผู้ถูกกระท า (bổ ngữ) จะมีโครางสร้างเป็นแบบ C – V 
นั้น ขึ้นอยู่กับค ากริยาหลักของภาคแสดงของประโยค ดังนั้น Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – 
V  จึงสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามค ากริยาหลัก โปรดศึกษาตารางประกอบ ดังนี้ 
 
1) กลุ่มค ากริยาหลักท่ีต้องการการเติมเต็มความหมายของค ากริยานั้นๆ 
เช่น 

1.1) Hắn thấy tất cả mọi người uống rượu đều hay hay.  
         ‘เขาเห็นคนกินเหล้าทุกๆ คนต่างก็เป็นคนสนุกสนาม’     
 

1.2) Mày tưởng tao là ai vậy?  
          ‘แกคิดว่าเราเป็นใครหรา’     
 

1.3) Tôi nghĩ nó được 10 điểm.  
          ‘ฉันคิดว่ามันได้ 10 คะแนน’     
 

1.4) Tôi thấy nó bị đau bụng.  
          ‘ฉันเห็นมันปวดท้อง’     
 
ตารางท่ี 9.35 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
         แบบ กลุ่มค ากริยาหลักที่ต้องการการเติมเต็มความหมาย  
 

 

Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
 

Bổ ngữ 
Chủ Vị 

1.1) Hắn  thấy  tất cả mọingười  uống rượu đều hay hay. 
1.2) Mày  tưởng  tao  là ai vậy? 
1.3) Tôi  nghĩ  nó  được 10 điểm. 
1.4) Tôi  thấy  nó  bị đau bụng. 
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2) กลุ่มค ากริยาหลักท่ีต้องการกรรมหรือผู้ถูกกระท า  
เช่น 

2.1) Nhà nước sợ cúm H5N1 tràn qua thành phố.  
         ‘รัฐบาลกลัวไข้หวัด H5N1 แพร่ขยายไปท่ัวนคร’   
   

2.2) Tôi thích ca sĩ Mỹ Tâm hát bài “ước gì”.  
          ‘ฉันชอบนักร้องหมีเติมร้องเพลง “ước gì”’     
 

2.3) Tôi muốn gia đình tôi được đi du lịch ở Thái Lan.  
          ‘ฉันชอบนักร้องหมีเติมร้องเพลง’     
 
ตารางท่ี 9.36 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
         แบบ กลุ่มค ากริยาหลักที่ต้องการกรรมหรือผู้ถูกกระท า  
 

 

Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
 

Bổ ngữ 
Chủ Vị 

2.1) Nhà nước  sợ  cúm H5N1 tràn qua thành phố. 
2.2) Tôi  thích  ca sĩ Mỹ Tâm  hát bài “ước gì”. 
2.3) Tôi  muốn  gia đình tôi được đi du lịch ở Thái Lan. 

 
 
3) กลุ่มค ากริยาหลักท่ีต้องการอธิบายเหตุผล  
เช่น 

3.1) Cô ấy hạnh phúc là tôi vui.  
         ‘เธอคนนั้นมีความสุขผมก็สบายใจแล้ว’     
 

3.2) Cô ấy đến là anh ấy hết giận ngay.  
          ‘เธอคนนั้นมาถึง ท าให้คุณคนนั้นหายโกรธทันที’     
 

3.3) Con được 10 điểm là bố rất mừng.  
          ‘ลูกได้คะแนนเต็ม 10 ท าให้พ่อมีความสุขแล้ว’     
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3.4) Các con thương nhau là mẹ rất hạnh phúc.  
          ‘ลูกๆ รักกัน แม่ก็มีความสุขแล้ว’     
 
ตารางท่ี 9.37 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
         แบบ กลุ่มค ากริยาหลักที่ต้องการอธิบายเหตุผล  
 

 

Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
 

Bổ ngữ 
Chủ Vị 

3.1) Cô ấy hạnh phúc  là  tôi vui. 
3.2) Cô ấy đến  là  anh ấy hết giận ngay. 
3.3) Con được 10 điểm  là  bố  rất mừng. 
3.4) Các con thương nhau là  mẹ  rất hạnh phúc.  

 
 
4) กลุ่มค ากริยาหลักท่ีบอกผลของการกระท า  
เช่น 

4.1) Mưa lớn khiến cho đường bị ngập mấy ngày.  
       ‘ฝนตกหนักท าให้ถนนถูกน้ าท่วมหลายวัน’     
 

4.2 Cô ấy trẻ và đẹp làm tôi đứng im.  
       ‘เธอคนนั้นทั้งยังสาวและสวยท าให้ผมยืนนิ่ง’     
 

4.3) Nó nghỉ học nhiều ngày làm cho nó học không hiểu.  
         ‘มันหยุดเรียนไปหลายวันท าให้มันเรียนไม่รู้เรื่อง’     
 

4.4) Tự nhiên nó hét lên làm tôi giật mình.  
         ‘จู่ๆ มันก็ร้องดังข้ึน ท าให้ฉันตกใจ’     
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ตารางท่ี 9.38 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
         แบบ กลุ่มค ากริยาหลักที่บอกผลของการกระท า  
 

 

Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
 

Bổ ngữ 
Chủ Vị 

4.1) Mưa lớn  khiến cho đường  bị ngập mấy ngày. 
4.2 Cô ấy trẻ và đẹp  làm  tôi  đứng im. 
4.3) Nó nghỉ học nhiều ngày làm cho nó  học không hiểu. 
4.4) Tự nhiên nó hét lên  làm  tôi  giật mình. 

 
 
5) กลุ่มค ากริยาหลักท่ีบอกความหรือแจ้งให้ทราบ 
เช่น 

5.1) Nó nói nó không muốn đi học nữa.  
       ‘มันบอกว่ามันไม่ต้องการไปเรียนอีกแล้ว’     
 

5.2) Bà bảo bà sẽ đi chợ Đồng Xuân.  
          ‘ย่าบอกว่าย่าจะไปตลาดด่งซวน’     
 

5.3) Bố nhắc tôi đi mua thuốc cho ông nội.  
            ‘พ่อเตือนให้ฉันไปซื้อยาให้คุณตา’     
 

5.4) Ông hiệu trưởng thông báo trường mình đạt tiêu chuẩn.  
            ‘ท่านอธิการแจ้งว่ามหาวิทยาลัยเราได้มาตรฐาน’     
 

5.5) Bạn tôi gọi tôi ghé thăm.  
            ‘เพ่ือนฉันโทรให้ฉันแวะไปเยี่ยม’     
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ตารางท่ี 9.39 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
         แบบ กลุ่มค ากริยาหลักท่ีบอกความหรือแจ้งให้ทราบ 

 
 

Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
 

Bổ ngữ 
Chủ Vị 

5.1) Nó  nói nó  không muốn đi học nữa. 
5.2) Bà  bảo  bà  sẽ đi chợ Đồng Xuân. 
5.3) Bố  nhắc  tôi  đi mua thuốc cho ông nội. 
5.4) Ông hiệu trưởng  thông báo  trường mình  đạt tiêu chuẩn. 
5.5) Bạn tôi  gọi  tôi  ghé thăm. 

 
 
6) กลุ่มค ากริยาหลักท่ีบอกการขอร้องหรือค าสั่ง  
เช่น 

6.1) Thầy Songgot dặn tôi nên chăm học hơn.  
        ‘อาจารย์ทรงกต สั่งให้ฉันตั้งใจเรียนมากขึ้น’     
 

6.2) Thầy Songgot cho các em làm bài tập 12.  
          ‘อาจารย์ทรงกตสั่งให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ 12’     
 

6.3) Thầy Songgot đề nghị các em mang theo cuổn từ điển Việt - Thai.  
        ‘อาจารย์ทรงกตขอให้นักศึกษาเอาพจนานุกรมเวียดนาม-ไทยมาด้วย’     
 

6.4) Thầy Songgot nhờ tôi mua báo Thai Rat cho thầy.  
      ‘อาจารย์ทรงกตฝากฉันซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้อาจารย์’     
 
6.5) Thầy Songgot bắt sinh viên đọc sách Ngữ pháp tiếng Việt 2.  

        ‘อาจารย์ทรงกตบังคับให้นักศึกษาอ่านหนังสือไวยากรณ์เวียดนาม 2’     
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ตารางท่ี 9.40 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
         แบบ กลุ่มค ากริยาหลักที่บอกการขอร้องหรือค าสั่ง 
 

 

Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
 

Bổ ngữ 
Chủ Vị 

6.1) Thầy Songgot dặn  tôi  nên chăm học hơn. 
6.2) Thầy Songgot cho  các em  làm bài tập 12. 
6.3) Thầy Songgot đề nghị  các em  mang theo cuổn từ điển Việt - Thai. 
6.4) Thầy Songgot nhờ  tôi  mua báo Thai Rat cho thầy. 
6.5) Thầy Songgot bắt  sinh viên  đọc sách Ngữ pháp tiếng Việt 2. 

 
หมายเหตุ 
 ส าหรับประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า (câu bị động) ที่นักภาษาศาสตร์ภาษาเวียดนาม
หลายคนได้มีแนวคิดว่า ค าว่า bị และ được ในประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า (câu bị động) นั้น
เป็นค าประเภท hư từ (ค าเชิงไวยากรณ์) เพราะเป็นค าว่า bị และ được ที่ปรากฏร่วมกับค ากริยา
หลักนั้น ท าหน้าที่เสริมกริยาเพ่ือท าให้เป็นประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระท า (câu bị động)    
เช่น  
Nó được 10 điểm.    ‘มันได้ 10 คะแนน’ 
Nó bị ngã.     ‘มันหกล้ม’ 
 
 แต่ หากประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระท า (câu bị động) ที่มีลักษณะเป็น câu phức แบบ 
Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V แล้ว Nguyễn Văn Hiệp จัดชนิดของค าว่า bị และ được 
เป็นค า thực từ (ค าเชิงเนื้อหา) เพราะค าว่า bị และ được เป็นค ากริยาหลักทีร่ะบุ câu bị động ทีมี่
ลักษณะคล้ายคลึงกับ ประโยค passive ในภาษาอังกฤษ  
เช่น  
Nó được thầy Songgot khen.   ‘มันได้รับค าชมจากอาจารย์ทรงกต’ 
Nó bị thầy Songgot mắng vì lười học.  ‘มันถูกอาจารย์ทรงกตดุเพราะข้ีเกียจเรียน’ 
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ตารางท่ี 9.41 แสดงส่วนประกอบของ Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
         แบบ กลุ่มค ากริยาหลักที่ระบุ câu bị động 
 

 

Câu phức có bổ ngữ là cụm từ C – V 
 

 

Chủ ngữ 
 

Vị ngữ 
 

Bổ ngữ 
Chủ Vị 

Nó  được thầy Songgot  khen. 
Nó  bị  thầy Songgot  mắng vì lười học.  

 
จากตัวอย่างข้างบนและจากตารางที่ 9.41 แสดงให้เห็นว่า ค าว่า bị และ được ในสอง

ประโยคนี้ต่างก็เป็นค าประเภท thực từ (ค าเชิงเนื้อหา) เพราะมีความหมายเป็นของตนเอง โดยที่    
ค าว่า bị หมายความว่า ‘ถูก’ และค าว่า được มีความหมายว่า ‘ได้’ 
 
 
9.4 Câu đặc biệt (ประโยคพิเศษ) 
 
 Câu đặc biệt (ประโยคพิเศษ) หมายถึง ประโยคที่ไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
พ้ืนฐานได้เหมือนประโยคภาษาเวียดนามประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็น ภาค
ประธาน (chủ ngữ) ภาคแสดง (vị ngữ) หรือเป็นภาคเติมเต็มกริยา (bổ ngữ) ได้ เพราะประโยค
เหล่านี้ อาจจะเป็นแค่ค าค าเดียว หรือกลุ่มค า 1 กลุ่มค า ที่ท าหน้าที่แสดงใจความหลัก (nòng cốt 
câu) ของประโยค แต่เป็นแก่นใจความหลักประเภทมีส่วนประกอบแค่ส่วนเดียว ภาษาเวียดนาม
เรียกว่า nòng cốt đơn phần โปรดศึกษาข้อความต่อไปนี้ 

1) Oành! 
2) Ôi! 
3) Chồng ơi là chồng!  
4) Đường với sá! 
5) Điện Biên Phủ! 
6) Xe! 
7) Nhà quê! 
8) Đồ con lợn! 
9) Chán quá! 
10) Khổ quá! 
11) Tốt! 
12) Đúng! 
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 ข้อความภาษาเวียดนาม ทั้ง 12 ข้อความข้างบนได้รับการสรุปผลการวิเคราะห์โดย V.S. 
Panfilov (2008) ว่าเป็นประโยค แต่เป็นประโยคที่มีส่วนประกอบที่ไม่ครบตามองค์ประกอบพ้ืนฐาน
ของประโยคในภาษาเวียดนาม V.S. Panfilov ได้วิเคราะห์โดยอาศัยเกณฑ์ทั้งความหมายและ       
การปรากฏร่วมกันกับค าอ่ืนๆ ของข้อความทั้ง 12 ข้อความ ผลการวิเคราะห์ข้อความ V.S. Panfilov 
สามารถสรุปได้ตามตารางดังต่อไปนี้   
 
ตารางท่ี 9.42 แสดงการวิเคราะห์ลักษณะการปรากฏเป็นประโยคภาษาเวียดนาม 
 
                           ลักษณะ 
 
 
ชนิดประโยค 

 

ลักษณะการปรากฏ 
ปรากฏ
แน่นอน 

ปรากฏ
ร่วมค าอื่น 

ปรากฏเป็น
ไวยากรณ์ 

ปรากฏเป็นการบอก
ปฏิเสธ ‘không’ 

1) Oành! - - - - 
2) Ôi!  - - - - 
3) Chồng ơi là chồng!  ✓ - - - 
4) Đường với sá!  ✓ - - - 
5) Điện Biên Phủ!  ✓ ✓ - - 
6) Xe!  ✓ ✓ - - 
7) Nhà quê!  ✓ ✓ ✓ - 
8) Đồ con lợn!  ✓ ✓ ✓ - 
9) Chán quá!  ✓ ✓ ✓ - 
10) Khổ quá! ✓ ✓ ✓ - 
11) Tốt! ✓ ✓ ✓ ✓ 
12) Đúng! ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
ที่มา : ปรับปรุงมาจาก V.S. Panfilov, 2008 : 374  

 
 V.S. Panfilov ชี้ให้เห็นว่า ข้อความทั้ง 12 ข้อความนี้ ข้อความใดมีเครื่องหมายถูกปรากฏ
มากเท่าไหร่ยิ่งมีความใกล้เคียงกับการเป็นประโยคที่สมบูรณ์ (nòng cốt song phần) มากขึ้นเท่านั้น 
แต่ส าหรับข้อความทั้ง 12 ข้อความข้างบนนี้ V.S. Panfilov ได้วิเคราะห์ว่าเป็นประโยคได้ เพราะทั้ง 
12 ข้อความสามารถสื่อความหมายได้ในบริบท เพียงแต่เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์เพราะองค์ประกอบ
แก่นใจความหลักของประโยคไม่สมบูรณ์ (nòng cốt đơn phần) ซึ่งในภาษาเวียดนามเรียกประโยค
ชนิดนี้ว่า câu đặc biệt (ประโยคพิเศษ) (V.S. Panfilov, 2008 : 345 – 357)  
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9.4.1 ประเภทของ Câu đặc biệt 
         Nguyễn Văn Hiệp ได้แบ่งประเภทของประโยค câu đặc biệt ออกเป็น 2 แบบ คือ 
แบบที่หนึ่ง câu đặc biệt theo ngữ nghĩa (ประโยคพิเศษแบ่งตามความหมาย) และแบบที่สอง 
câu đặc biệt theo mức độ điển hình của câu đặc biệt (ประโยคพิเศษแบ่งตามระดับรูปแบบ
ของประโยคพิเศษ) ดังนี้ (Nguyễn Văn Hiệp, 2009 : 376 – 378) 
 

9.4.1.1 Câu đặc biệt theo ngữ nghĩa 
   Câu đặc biệt theo ngữ nghĩa หมายถึง ประโยคพิเศษที่แบ่งชนิดย่อย
โดยอาศัยความหมาย สามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ ได้ดังนี้ 
 
1) Câu đặc biệt ที่แสดงสภาวะจิตใจ 
เช่น 

Ái ! 
Ôi trời ơi ! 

 
2) Câu đặc biệt ที่แสดงการเลียนเสียง 
เช่น 

Cốp. Cốp. Cốp. 
Oai. Oai. 

 
3) Câu đặc biệt ที่แสดงการบอกทิศทาง/แนวทาง 
เช่น 

Một ngày cuối thu. 
Chiến tranh. 

 
4) Câu đặc biệt ที่แสดงการร้องเรียก 
เช่น 

Em ơi ! 
Tắc xi ! 

 
5) Câu đặc biệt ที่แสดงอารมณ์/การโกรธ 
เช่น 

Con với cái ! 
Tiền ơi là tiền ! 
Đồ mất dạy ! 
Nhà quê ! 
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9.4.1.2 Câu đặc biệt theo mức độ điển hình của câu đặc biệt  
             Câu đặc biệt theo mức độ điển hình của câu đặc biệt หมายถึง 
ประโยคพิเศษแบ่งชนิดย่อยโดยอาศัยระดับรูปแบบของประโยคพิเศษ สามารถแบ่งออกเป็นชนิดย่อยๆ 
ได้ดังนี้ 
 
1) Câu đặc biệt ที่เลียนเสียงเพ่ือแสดงอารมณ์ผู้พูด 
เช่น 

Oành ! 
Ối ! 

 
2) Câu đặc biệt ที่แสดงการบ่นบอกความไม่พอใจ 
เช่น 

Đường với sá ! 
Học với hành ! 
Con ơi là con ! 
Học với hành gì ! 

 
3) Câu đặc biệt ที่เป็นการเรียกและบอกทิศทาง 
เช่น 

Anh gì ơi ! 
Sài Gòn. 
Mưa. 
Một đêm mùa hè. 

 
4) Câu đặc biệt ที่แสดงการประเมินค่า 
เช่น 

Đồ khốn nạn ! 
May quá ! 
Kinh quá ! 

 
5) Câu đặc biệt ที่ระบุเหตุการณ์ 
เช่น 

Tốt quá ! 
Tốt rồi ! 
Được rồi ! 
Tất nhiên ! 
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9.5 สรุป 
 

ประโยคในภาษาเวียดนามสามารถแบ่งตามรูปแบบโครงสร้างประโยคได้ 4 ประเภท ได้แก่  
 Câu đơn หมายถึง ประโยคที่มีแก่นใจความหลักของประโยค (nòng cốt câu) แค่ 1 แก่น
ใจความ และมีส่วนประกอบของประโยคที่ส าคัญอย่างน้อย 2 ส่วนประกอบ นั่นคือส่วนที่เป็น chủ 
ngữ และส่วนที่เป็น vị ngữ  ประโยค câu đơn (ประโยคใจความเดียว) สามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ โดยอาศัยส่วนประกอบที่เป็น vị ngữ (ส่วนภาคแสดง) ได้ 2 ชนิด คือ 1) Câu đơn có động 
từ / tính từ làm vị từ  และ 2) Câu đơn có từ khác làm vị từ  
 Câu ghép หมายถึง ประโยคใหญ่หนึ่งประโยคที่รวมเอาแก่นใจความหลัก (nòng cốt câu) 
ตั้งแต่ 2 ใจความเข้าด้วยกัน ให้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความหมายอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น câu ghép bình đằng และ câu ghép chính phụ  

Câu phức หมายถึง ประโยคที่มีส่วนประกอบของโครงสร้างแก่นใจความหลักของประโยค 
(nòng cốt câu) อย่างน้อยท่ีสุดหนึ่งส่วนประกอบ มีรูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์เป็นภาคประธานและ
ภาคแสดง 
 Câu đặc biệt หมายถึง ประโยคที่ไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์พ้ืนฐานเป็น   
ภาคประธาน (chủ ngữ) ภาคแสดง (vị ngữ) หรือเป็นภาคเติมเต็มกริยา (bổ ngữ) ได้ เพราะประโยค
เหล่านี้ อาจจะเป็นแค่ค าค าเดียว หรือกลุ่มค า 1 กลุ่มค า ที่ท าหน้าที่แสดงใจความหลัก (nòng cốt 
câu) ของประโยค  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



344 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1) Câu đơn คืออะไร 
2) Câu đơn มีส่วนประกอบอย่างน้อยกี่ส่วน 
3) มีค าชนิดใดบ้างที่สามารถเป็นค าหลักของส่วนที่เป็นส่วนภาคแสดงของ Câu đơn  
4) Câu đơn ที่มี động từ และ tính từ เป็นค าหลักของส่วนภาคแสดง คืออะไร 
5) Câu đơn ที่มีค าอ่ืนนอกเหนือจาก động từ และ tính từ เป็นค าหลักของส่วนภาคแสดง มีอะไร  
   อธิบาย 
 
2. จงระบุว่าประโยคต่อไปนี้มีค าชนิดใดเป็นค าหลักของส่วนที่เป็นส่วนภาคแสดงของ Câu đơn 
    (động từ, tính từ, ค าอ่ืน หรือ กลุ่มค าอื่น) 
1) Mẹ tôi nấu cơm rất ngon.  

Vị ngữ :............................................................................................................................ .........  
2) Cuốn sách tôi màu vàng. 

Vị ngữ :............................................................................... ......................................................  
3) Nhà tôi xa trường khoảng 10 km. 

Vị ngữ :................................................................................................................... ..................  
4) Con chim hót. 

Vị ngữ :................................................................................................................... ..................  
5) Bánh ngọt này rất thơm. 

Vị ngữ :..................................................................... ................................................................  
6) Con trai thích chơi bóng đá.  

Vị ngữ :................................................................................................................... ..................  
7) Túy này bằng vải. 

Vị ngữ :................................................................................................................... ..................  
8) Anh chị này rất đẹp đôi.   

Vị ngữ :............................................................................................................................ .........  
9) Xe kia của bố tôi. 

Vị ngữ :...................................................................................... ...............................................  
10) Anh trai tôi cao 180 cm.  

Vị ngữ :................................................................................................................... ..................  
11) Chị gái tôi có chồng rồi.  

Vị ngữ :................................................................................................................... ..................  
12) Nó đang ngủ gà ngủ gật.  

Vị ngữ :............................................................................................................................ .........  
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3. จงยกตัวอย่างประโยค câu đơn ที่มีโครงสร้างต่อไปนี้ อย่างละ 1 ประโยค 
 
1) โครงสร้างที่ 1: (N1) + V1  
 

............................................................................................................................. ...................................  
2) โครงสร้างที่ 2: N1 + V1 หรือ V1 + N1   
 

................................................................................................................................................................   
3) โครงสร้างที่ 3: N1 + V1 + N2   
 

.............................................................................................................. ..................................................  
4) โครงสร้างที่ 4: N1 + V1 + về + N2   
 

............................................................................................................................. ...................................  
5) โครงสร้างที่ 5: N1 + V1 + đến (tới) + N2  
 

............................................................................................................................. ...................................  
6) โครงสร้างที่ 6: N1 + V1 + với + N2   
 

............................................................................................................................. ...................................  
7) โครงสร้างที่ 7: N1 + V1 + vào + N2   
 

................................................................................................................................................................   
8) โครงสร้างที่ 8: N1 + V1 + khỏi + N2  
 

............................................................................................................................. ...................................  
9) โครงสร้างที่ 9: N1 + V1 + từ + N2   
 

................................................................................................................................................................   
10) โครงสร้างที่ 10: N1 + V1 + ở (tại) + N2   
 

.................................................................................................. ..............................................................  
11) โครงสร้างที่ 11: N1 + V1 + cho + N2 
 

............................................................................................................................. ...................................  
12) โครงสร้างที่ 12: N1 + V1 + theo + N2   
 

................................................................................................................................................................   
13) โครงสร้างที่ 13: N1 + V1 + V2 
 

............................................................................................................. ...................................................  
14) โครงสร้างที่ 14: N1 + V1 + V2 + V3 
 

............................................................................................................................. ...................................  
15) โครงสร้างที่ 15: N1 + V1 + A 
 

............................................................................................................................. ...................................  
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16) โครงสร้างที่ 16: N1 + V1 + N2 + N3 
 

............................................................................................................................. ...................................  
17) โครงสร้างที่ 17: แบบ N1 + V1 + N2 + cho + N3  
 

................................................................................................................................................................   
18) โครงสร้างที่ 17: แบบ N1 + V1 + cho + N3 + N2 
 

............................................................................................................................. ...................................  
19) โครงสร้างที่ 18: แบบ N1 + V1 + N2 + của + N3  
 

................................................................................................................................................................   
20) โครงสร้างที่ 18: แบบ N1 + V1 + (của) + N3 + N2 
 

............................................................................................................................. ...................................  
21) โครงสร้างที่ 19: N1 + V1 + N2 + lên (xuống, ra, vào) + N3 
 

.......................................................................................................................................................... ......  
22) โครงสร้างที่ 20: N1 + V1 + N2 + với + N3 
 

............................................................................ ....................................................................................   
23) โครงสร้างที่ 21: N1 + V1 + N2 + V2 
 

............................................................................................................................. ...................................  
24) โครงสร้างที่ 22: N1 + V1 + cho + N2 
 

............................................................................................................................. ...................................  
25) โครงสร้างที่ 23: N1 + V1 + N2 + để + V2 
 

................................................................................................................................................................   
26) โครงสร้างที่ 24: N1 + V1 + cho + A 
 

...................................................................................................... ..........................................................  
27) โครงสร้างที่ 25: N1 + V1 + V2 + N2 
 

............................................................................................................................. ...................................  
28) โครงสร้างที่ 26: N1 + là + N2 
 

................................................................................................................................................................   
 
4. จงระบุว่าประโยค câu đơn ต่อไปนี้มีโครงสร้างที่เท่าไหร่ (โครงสร้างท่ี 1-26) 
1) Cháu mời bà ăn cơm.     โครงสร้างที่…………… 
2) Thầy ra lệnh cho các em.     โครงสร้างที่…………… 
3) Anh ấy cười.       โครงสร้างที่…………… 
4) Nó chạy rất nhanh.      โครงสร้างที่…………… 
5) Em trai tôi xin mẹ hai nghìn Baht.    โครงสร้างที่…………… 
6) Mẹ mua áo dài cho tô.     โครงสร้างที่…………… 
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7) Bố tôi thích hát.      โครงสร้างที่…………… 
8) Tôi thích bài hát của Tuấn Hưng.    โครงสร้างที่…………… 
9) Anh Huy ném quả cam vào phòng ngủ.   โครงสร้างที่…………… 
10) Cháu chạy vào nhà.     โครงสร้างที่…………… 
11) Chúng tôi ra khỏi nhà lúc hai giờ sáng.   โครงสร้างที่…………… 
12) Anh John đến từ Singapore.    โครงสร้างที่…………… 
13) Hỏng chuyện rồi.      โครงสร้างที่…………… 
14) Tôi đang đá bóng.      โครงสร้างที่…………… 
15) Em gái tôi thích ăn phở.     โครงสร้างที่…………… 
16) Anh Nam là giáo viên.     โครงสร้างที่…………… 
17) Bọn nó đang nói chuyện với cô giáo.   โครงสร้างที่…………… 
18) Tôi muốn đi du lịch.     โครงสร้างที่…………… 
19) Chúng ta đang nói về anh.    โครงสร้างที่…………… 
20) Em ấy gửi thư đến bà nội.     โครงสร้างที่…………… 
21) Tôi gắn bó cuộc đời với nghề nông nghiệp.  โครงสร้างที่…………… 
22) Người Việt dùng đũa để ăn cơm.    โครงสร้างที่…………… 
23) Cháu uống đi cho nóng.     โครงสร้างที่…………… 
24) Anh Jonh đang sống ở Hà Nội.    โครงสร้างที่…………… 
25) Anh ấy không thích bóng đá.    โครงสร้างที่…………… 
 
5. จงระบุว่าประโยคต่อไปนี้เป็น câu ghép ประเภทใด (câu ghép chính phụ, câu ghép 
bình đẳng) 
1) Mẹ tôi đi ngủ và tôi cũng đi ngủ. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Giá mà tôi có tiền thì tôi sẽ mua căn hộ thật đẹp.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Tôi thích nhạc trẻ nhưng bạn tôi thích nhạc vàng. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Em gái tôi ăn cơm xong, rồi đi giúp mẹ làm việc. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) Tôi không thể đi làm được vì tôi bị ốm. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) Mặc dù trời mưa, tôi vẫn đi. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Tôi đi ngủ còn anh trai tôi vẫn học bài. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8) Bạm muốn trở thành bác sĩ hay ca sĩ.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9) Bởi trời mưa nên tôi bị ướt. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10) Dù tôi học kém nhưng tôi rất thích học tiếng Việt. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. จงระบุว่าประโยคต่อไปนี้เป็น câu ghép chính phụ แบบใด  

A) Câu ghép có quan hệ nguyên nhân – kết quả 
B) Câu ghép có quan hệ điều kiện – kết quả 
C) Câu ghép có quan hệ nhương bộ – tăng tiến 
D) Câu ghép có quan hệ mục đích – sự kiện 

 
1) Tôi mua quyển từ điển để tôi có thể dịch bài.   
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Nếu các em lười học thì các em sẽ được điểm không.   
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Vì bạn ấy dậy muộn nên không thể đi học sớm. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Giá mà tôi không bị ốm, tôi sẽ đi Sa Pa ngay.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) Để được trúng tuyển thì chị phải cô gắng đọc sách.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) Mẹ sẽ cho con đi chơi miễn là con làm bài tập xong.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Giả sử tôi trúng xổ số, tôi sẽ đi du lịch quanh thế giới.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8) Do tôi cố gắng học bài nên tôi được điểm mười.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9) Dù tôi rất thích ăm kem nhưng tôi sẽ nhịn.   
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10) Mặc dù anh Peter không khoẻ nhưng anh ấy vẫn đi du lịch.  
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7. จงระบุว่าประโยคต่อไปนี้เป็น câu phức ประเภทใด  
A) chủ ngữ là C-V 
B) vị ngữ là C-V 
C) bổ ngữ C-V 

1) Tôi tưởng mẹ tôi đến trường. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) Cô giáo bắt học sinh làm bài tấp. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Bà ăn được là tốt rồi. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4) Bạn ấy thích nghe Mỹ Tâm hát. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) Trời mưa làm lụt cả đương phố. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) Bố mẹ hạnh phúc là con vui. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Các em học giỏi là thầy mừng rồi. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8) Anh nói thế rất đúng. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9) Con được giải thưởng là niềm vui của mẹ. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10) Mẹ dặn các con đi ngủ sớm. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. จงระบุว่าประโยคต่อไปนี้เป็น câu ประเภทใด  
 A) câu đơn   C) câu ghép 
 B) cân phức   D) câu đặc biệt 
1) Cuổn sách ấy tôi đọc ba lần rồi. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Cô giáo dặn các em học từng trang một. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3) Nếu cháu thích ăn phở thì mai bà sẽ nấu cho. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4) Bạn ấy đi công tác nhưng bố bạn ấy đang về quê. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5) Trời cứ nóng là tôi mệt. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6) Dù phim này không tốt nhưng mọi người vẫn thích. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7) Nóng quá ! 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8) Sáng rồi. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9) Du tôi thật là đói nhưng tôi cũng nhịn ăn. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10) Con ơi là con. 
 =……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่10 
 
 

การแบ่งชนิดของประโยคในภาษาเวียดนามตามจุดประสงค์ผู้พูด 
Việc Phân loại câu tiếng Việt theo mục đích người nói 

 
 
 
 จุดประสงค์การพูดประโยคต่างๆ ในภาษาเวียดนามก็มีความคล้ายคลึงกันกับจุดประสงค์   
การพูดภาษาอ่ืนๆ เช่น พูดประโยคต่างๆ เพ่ือให้ความคิดเห็นเสนอแนะ เพ่ือปฏิเสธ เพ่ือถามค าถาม 
เพ่ือบอกความรู้สึก เป็นต้น ดังนั้น ประโยคในภาษาเวียดนามจึงสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ โดย
อาศัยจุดประสงค์ของผู้พูด ดังมีรายละเอียด ดังต่อนี้   
 
10.1 ประโยคเล่าความ Câu tường thuật 
 

ประโยคเล่าความ Câu tường thuật หมายถึงประโยคที่มีจุดประสงค์เพ่ือเล่าความ แจ้งให้
ทราบ ยืนยัน (ว่ามีหรือไม่มี ใช่หรือไม่ใช่) หรือประโยคที่ใช้ในการบรรยายวัตถุ/สิ่งของเพ่ือบอก
ลักษณะต่างๆ หรือบอกความเกี่ยวข้องกันของวัตถุสิ่งของนั้นๆ นอกจากนี้ประโยคเล่าความยังเป็น
ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นของผู้พูดเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจความคิดของตนเอง 
 ประโยคเล่าความ Câu tường thuật แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประโยคยืนยัน Câu 
khẳng định และ ประโยคปฏิเสธ Câu phủ định   
   

10.1.1 ประโยคยืนยัน Câu khẳng định 
        ประโยคยืนยัน Câu khẳng định คือ ประโยคเล่าความที่ใช้ในการบอกเล่าข้อความ

เป็นจริง แจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริง หรือยืนยันความคิดของผู้พูด  
เช่น 
Tôi đi làm nhé.   ‘ฉันไปท างานนะ’ 
Con đi ạ.    ‘ลูกไปเองครับ’ 
Em tôi học giỏi lắm.   ‘น้องฉันเรียนเก่งมาก’ 
Bố tôi là bác sĩ.   ‘พ่อฉันเป็นหมอ’ 
Bà cho tôi hai trăm baht.  ‘ยายให้เงินฉัน 200 บาท’ 

 
10.1.2 ประโยคปฏิเสธ Câu phủ định 

         ประโยคปฏิเสธ Câu phủ định คือ ประโยคเล่าความที่ใช้ในการบอกเล่าข้อเท็จจริงที่
เป็นเท็จ หรือแสดงความคิดของผู้พูดว่าผู้พูดมีความคิดหรือข้อคิดเห็นที่ขัดแย้ง ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ได้
ยินหรือได้ชมมาก่อนหน้านี้ ซึ่งประโยคปฏิเสธ Câu phủ định ในภาษาเวียดนามมักจะมีค าช่วย (trợ 
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từ) ที่มีหน้าที่บอกปฏิเสธปรากฏหน้าค ากริยา ซึ่งได้แก่ ค าว่า không (ไม่), chẳng (ไม่), chăng (ไม่), 
chưa (ยังไม่)  

ซึ่งในบางครั้ง ค าเหล่านี้สามารถปรากฎร่วมกับค าว่า phải เพ่ือปฏิเสธว่าไม่ใช่อย่างนั้น เป็น
ค าว่า không phải (ไม่ใช่), chẳng phải (ไม่ใช่), chăng phải (ไม่ใช่), chưa phải (ยังไม่ใช่) และใน
บางครั้งยังสามารถปรากฏร่วมกับค าว่า hề เพ่ือยืนยันว่าไม่ใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆ เป็นค าว่า 
không hề (ไม่ใช่), chẳng hề (ไม่ใช่), chăng hề (ไม่ใช่), chưa hề (ยังไม่ใช่)  
 ในบางกรณีการปฏิเสธในภาษาเวียดนามจะมีรูปแบบการปฏิเสธเป็นค าคู่  หมายถึง           
การปรากฏร่วมกันของค าสองค าขึ้นไปเพ่ือใช้ในการปฏิเสธ เช่น (không) có......đâu (ไม่มีหรอก), 
nào có......đâu (ไหนมีที่ไหนกัน), đâu có....... (มีที่ไหนกัน), làm gì có....... (มีได้ยังไง), có 
phải.......đâu 
หรือ đâu có phải....... (ใช่ซะที่ไหน) 
 
 ประโยคปฏิเสธในภาษาเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 

10.1.2.1 ประโยคปฏิเสธที่มีเฉพาะค าปฏิเสธ không ค าเดียว 

       ในภาษาเวียดนามหากประโยคนั้นๆ มีแค่ค าปฏิเสธ không ปรากฏเพียง
ค าเดียว นักภาษาศาสตร์ชาวเวียดนามจะเรียกประโยคชนิดนี้ว่า ประโยคพิเศษ (Diệp Quang Ban: 
2006: 243) เพราะประโยคชนิดนี้ไม่ได้เป็นประโยคย่อส่วน หรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคก่อน
หน้าหรือตามหลังประโยคนี้ แต่ประโยคพิเศษนี้เป็นประโยคที่ใช้เพ่ือยืนยันการไม่ปฏิบัติ/กระท าตาม
ค าสั่งหรือค าขอนั้น เช่น 
Mẹ:  Con học bài ngay. 
Con:  Không. 
แม่:  ‘ลูกไปอ่านหนังสือเลยตอนนี้’ 
ลูก:  ‘ไม’่ 
 
Bà:  Thế thì cháu đi với bà nhé. 
Cháu:  Không. 
ยาย:  ‘งั้นหลานไปกับยายนะ’ 
หลาน:  ‘ไม’่ 
 

10.1.2.2 ประโยคปฏิเสธที่มีการปฏิเสธที่ภาคแสดง vị ngữ 
       ในกรณีที่ประโยคปฏิเสธมีการปฏิเสธที่ภาคแสดง ค าปฏิเสธจะต้องปรากฏ
หน้าภาคแสดงเสมอซึ่งค าปฏิเสธนั้นๆ จะเป็นส่วนประกอบรองของภาคแสดง แต่หากเป็นค าปฏิเสธคู่ 
ค าท่ีสามารถปรากฏระหว่างค าปฏิเสธคู่นั้นๆ จะต้องเป็นค ากริยา กริยาวลี (ค ากริยา + กรรม)  
เช่น 
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Bà ấy không tin.    
‘ยายคนนั้นไม่เชื่อ’ 
 
Em chả dám.    
‘น้องไม่กล้า’ 
 
Em có dám đâu.    
‘น้องกล้าซะที่ไหนละ’ 
 
Tôi không biết chuyện đó.  
‘ผมไม่รู้เรื่องนั้น’ 
 
Tôi có biết chuyện đó đâu.  
‘ผมรู้เรื่องนั้นซะท่ีไหนละ’ 
 
Anh ấy làm gì có ở nhà bây giờ.  
‘พ่ีชายคนนั้นท ายังไงก็อยู่บ้านตอนนี้’ 
 
Không phải tôi nghi ngờ anh nhưng tôi chưa có thời gian nói với anh. 
‘ไม่ใช่ผมสงสัยพ่ีแต่ผมยังไม่มีเวลาพูดกับพี่’ 
 

10.1.2.3 ประโยคปฏิเสธที่มีการปฏิเสธที่ภาคประธาน chủ ngữ 
      ในกรณีที่ประโยคปฏิเสธมีการปฏิเสธที่ภาคประธานนี้ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
1) กลุ่มท่ีมีโครงสร้าง “không phải + ค านาม หรือ กลุ่มค านาม”  
เช่น 
Không phải ông giám đốc cho tôi mời anh mà chính tôi mời anh. 
‘ไม่ใช่ผู้จัดการที่ให้ผมเชิญคุณแต่เป็นผมเองที่เชิญคุณ’  
 
Chẳng phải người đứng kia tìm bác mà là anh lúc nãy. 
‘ไม่ใช่คนที่ยืนตรงนั้นที่ตามหาคุณลุงแต่เป็นผู้ชายคนตะกี้นี้’  
 
2) กลุ่มท่ีมีโครงสร้าง “không/chẳng + ค าสรรพนามที่ใช้ในการถาม”  
เช่น 
Trong lớp chúng ta cũng không ai biết. 
‘ในห้องเรียนของเราก็ไม่มีใครรู้’  
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Chẳng có người nào làm như thế cả. 
‘ไม่มีใครท าแบบนี้สักคน’  
 
Chẳng có ai làm việc đâu. 
‘ไม่มีใครท างานหรอก’  
 
Không có gì quý hơn độc lập tự do. 
‘ไม่มีอะไรมีค่าเกินกว่าอิสรเสรี’  
 
หมายเหตุ โครงสร้าง “không + ค านาม” ในบางครั้งก็มีลักษณะเป็นค าสุภาษิต เช่น 
Chẳng kèn chẳng trống   ‘ไม่มีปี่ไม่มกีลอง’ 
Không cơm không áo    ‘ไม่มีที่อยู่ไม่มีเสื้อผ้า’ 
Không cha không mẹ    ‘ไม่มีพ่อไม่มีแม’่ 
 
  10.1.2.4 ประโยคปฏิเสธที่มีการปฏิเสธที่แก่นใจความหลักของประโยค nòng 
cốt câu 
       ในกรณีที่ประโยคปฏิเสธมีการปฏิเสธที่แก่นใจความหลักของประโยค 
nòng cốt câu นี้ เป็นวิธีการปฏิเสธที่แก่นหลักของประโยคหรือการปฏิเสธที่กริยาวลี ซึ่งปกติมักจะ
ปรากฏร่วมกับค าว่า phải  
เช่น 
Không phải mẹ bảo con đến đây, mà là con đi học về ghế qua thôi. 
‘แม่ไม่ได้บอกให้ลูกมาหรอกครับ หากแต่ลูกเลิกเรียนก็เลยแวะมา’  
 
Chẳng phải quyển sách này của tôi, mà là của bạn kia. 
‘หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของผมครับ แต่เป็นของเพ่ือนคนนั้น’  

 
Không phải không có giường. 
‘ไม่ใช่ไม่มีเตียง’  
 
A:  Có ai muốn làm gì không? 
B: Chẳng có ai làm gì đâu. 
 
A: มีใครจะท าอะไรไหม 

B: ไม่มีใครท าอะไรหรอก 
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10.2.1.5 ประโยคปฏิเสธที่มีการปฏิเสธที่ส่วนประกอบรองของประโยค  
                        ในกรณีที่ประโยคปฏิเสธมีการปฏิเสธที่ส่วนประกอบรองของประโยคนี้ 
เป็นการปฏิเสธในส่วนที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่เป็นแก่นหลักของประโยค เช่น เป็นการปฏิเสธที่ส่วน  
เติมเต็มกริยา หรือเป็นการปฏิเสธที่ส่วนเติมเต็มหรือขยายค านาม  
เช่น 
Anh đọc không rõ. 
‘คุณอ่านไม่ชัด’  
 
Họ đi chưa ra tới ngõ thì gặp khách đến. 
‘พวกเขาไปยังไม่พ้นซอย แขกคู่หนึ่งก็มาถึง’  
 
Quyển sách không bìa thế mà quý đấy. 
‘หนังสือไม่มีปกอย่างนี้แต่มีค่านะ’  
 
Sẽ không bao giờ chị được trở về miền Bắc. 
‘จะไม่มีวันที่พ่ีสาวจะได้กลับไปภาคเหนือ’  
 
 โดยปกติ ในภาษาเวียดนามมักไม่นิยมมีการปฏิเสธที่ส่วนประกอบรองที่เป็นส่วนเติมเต็มของ
กริยา แต่จะใช้วิธีพูดประโยคนั้นกลับไปกลับมาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธที่ส่วนเติมเต็มของกริยา  
(Diệp Quang Ban: 2006: 246)  
เช่น 

Tôi lấy quyển sách này chứ không lấy quyển sách kia. 
‘ฉันเอาหรอกหนังสือเล่มนี้ ไม่เอาหรอกหนังสือเล่มนั้น’  
 
Tôi không lấy quyển này mà lấy quyển kia. 
‘ฉันไม่เอาหรอกเล่มนี้ จะเอาเล่มนั้น’  
 
Tôi không lấy quyển này mà cũng không lấy cả quyển kia nữa. 
‘ฉันไม่เอาหรอกเล่มนี้ จะเอาเล่มนั้น’  
 

10.1.2.6 ประโยคปฏิเสธที่เป็นประโยคพิเศษ  
       ในภาษาเวียดนามแบ่งประโยคพิเศษออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 
ประเภท ได้แก่ ประโยคพิเศษค านาม  และประโยคพิเศษค ากริยา 
 
1) ประโยคพิเศษค ากริยา จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการปฏิเสธที่ค ากริยา  
เช่น 
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Không có giường, chỉ có bóng tre. 
‘ไม่มีเตียง มีแค่เงาไผ่’  
 
Làm gì có mật mà ngọt. 
‘ท ายังไงก็ไม่มีน้ าผึ้งมาให้หวานหรอก’  
 
Trong nhà chẳng có người nào đâu. 
‘ในบ้านไม่มีใครหรอก’  
 
2) ประโยคพิเศษค านาม จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการปฏิเสธที่ค านาม  
เช่น 
Không phải anh này. 
‘ไม่ใช่คุณคนนี้หรอก’  
 
Trên trời không một vì sao. 
‘บนฟ้าไม่มีดาวสักดวง’  
 

10.1.2.7 ประโยคปฏิเสธที่ใช้ค าถาม “đâu”  
       โดยปกติค าว่า “đâu” มีความหมายว่า ‘ไหน’ เป็นค าถามที่ใช้ถามสถานที่
ที่เกิดเหตุการณ์ หรือต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ มักมาคู่กับค าว่า ở เป็น ở đâu แปลว่า ‘ที่ไหน’ แต่ใน
บางครั้งค าว่า “đâu” ถูกน ามาใช้เป็นค าบอกปฏิเสธ ซึ่งมีวิธีการใช้ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 
1) โครงสร้าง “có..........đâu”  

โครงสร้าง “có..........đâu” ใช้ในประโยคปฏิเสธที่มีความหมายคล้ายกับภาษาไทยว่า      
“ซะที่ไหน” โดยค าที่สามารถปรากฏระหว่างค าว่า “có..........đâu” คือค ากริยาหรือกลุ่มค ากริยา  
เช่น 
Tôi có biết chuyện ấy đâu. 
‘ฉันรู้เรื่องนั้น ซะที่ไหน’  
 
Từ đây đến nhà tôi có xa đâu. 
‘จากนี้ไปบ้านฉันไกล ซะที่ไหน’  
 
Anh ấy có quên lời hứa đâu. 
‘คุณคนนั้นลืมค าสัญญา ซะที่ไหน’  
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2) โครงสร้าง “không..........đâu”  
โครงสร้าง “không..........đâu” ใช้ในประโยคปฏิเสธที่มีความหมายคล้ายกับภาษาไทยว่า 

“ไม่..........หรอก” โดยค าที่สามารถปรากฏระหว่างค าว่า “không..........đâu” คือค ากริยา  
เช่น 
Chị ấy không nghe đâu. 
‘พ่ีคนนั้นไม่ฟังหรอก’  
  
Cái xe máy này không tốt đâu. 
‘รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ดีหรอก’  
 
Làm việc ở đây lương không cao đâu. 
‘ท างานที่นี่เงินเดือนไม่สูงหรอก’  
 
3) โครงสร้าง “đã..........đâu”  

โครงสร้าง “đã..........đâu” ใช้ในประโยคปฏิเสธที่มีความหมายคล้ายกับโครงสร้างใน
ภาษาไทยว่า “ได้..........ซะที่ไหน” โดยค าที่สามารถปรากฏระหว่างค าว่า “đã..........đâu” คือค ากริยา  
เช่น 
Em ấy đã làm bài xong đâu. 
‘หนูคนนั้น ได้ท าการบ้านเสร็จซะที่ไหน’  
 
Cô ấy đã lấy chồng đâu. 
‘หญิงคนนั้น ได้มีสามีซะที่ไหน’  
 
Nó đã ăn cơm đâu. 
‘มัน ได้กินข้าวซะที่ไหน’  
 
หมายเหตุ 
 ส าหรับการปฏิเสธที่ใช้โครงสร้าง “đã..........đâu” จะมีความหมายเหมือนกับการใช้ค าปฏิเสธ 
“chưa” ที่มีความหมายว่า ‘ยังไม’่ 
เช่น 
Em ấy chưa làm bài xong. 
‘หนูคนนั้น ยังท าการบ้านไม่เสร็จ’  
 
Cô ấy chưa lấy chồng. 
‘หญิงคนนั้น ยังไม่ มีสามี’  
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Nó chưa ăn cơm. 
‘มัน ยังไม่ได้กินข้าว’  
 
10.2 ประโยคค าถาม Câu nghi vấn 
 

ประโยคค าถาม Câu nghi vấn หมายถึงประโยคที่ผู้พูดต้องการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้พูดยังไม่
เข้าใจ หรือยังเป็นข้อสงสัยที่ต้องการค าตอบหรือค าอธิบายจากคู่สนทนา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 
10.2.1 ประโยคค าถามที่มีค าสรรพนามแสดงการถามเป็นส่วนประกอบ 

          ประโยคค าถามที่มีค าแสดงการถามเป็นส่วนประกอบ หมายถึง ประโยคค าถามที่มี   
ค าสรรพนามที่แสดงการถามเป็นส่วนประกอบส าคัญของประโยคค าถาม ซึ่งเป็นการถามเนื้อหา และ
ผู้ตอบจะต้องตอบโดยการเอาเนื้อหามาแทนที่ค าสรรพนามแสดงการถามนั้นๆ ซึ่งค าสรรพนามแสดง
การถามมีดังต่อไปนี้ 
 

10.2.1.1 ค าว่า “ai”  
      ค าว่า “ai” เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับคน ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ  
ค าว่า “ใคร” ในภาษาไทย  
เช่น   
Ai muốn ăn cơm không?   ‘มีใครอยากกินข้าวบ้างไหม’ 
Ai làm việc này?    ‘ใครท างานนี้’ 
Anh hỏi về ai?     ‘คุณถามเก่ียวกับใคร’ 
Ai về cùng anh?    ‘ใครกลับมากับคุณ’ 
Anh làm việc cho ai?    ‘คุณท างานให้กับใคร’ 
Ai mà anh chưa biết?    ‘ใครที่คุณยังไม่รู้’ (ประโยคค าถามนี้เน้น ai) 
Anh chưa biết ai?    ‘คุณยังไม่รู้จักใคร’ (ประโยคค าถามนี้เน้น anh) 
 

10.2.1.2 ค าว่า “gì”  
     ค าว่า “gì” เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับสิ่งของ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับ คน 
สัตว์ สิ่งของ ซึ่งมีความหมายคล้ายกับค าว่า “อะไร” ในภาษาไทย  
เช่น   
Đây là cái gì?     ‘นี่คืออะไร’ 
Kia là con gì?     ‘นั่นคือตัวอะไร’ 
Anh làm nghề gì?    ‘คุณประกอบอาชีพอะไร’ 
Anh hỏi về cái gì?    ‘คุณถามเก่ียวกับอะไร’ 
Em muốn mua gì?    ‘น้องต้องการซื้ออะไร’ 
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10.2.1.3 ค าว่า “nào”  
     ค าว่า “nào” เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับลักษณะที่ต้องการให้ผู้ถูก  
ตามต้องเลือก ซึ่งมีความหมายคล้ายกับค าว่า “ไหน/อันไหน” ในภาษาไทย  
เช่น   
Anh thích cái nào?    ‘คุณชอบอันไหน’ 
Màu nào anh thích nhất?   ‘สีไหนที่คุณชอบ’ 
Anh làm việc cho công ty nào?  ‘คุณท างานให้บริษัทไหน’ 
Xe máy và tàu lửa cái nào nhanh hơn? ‘รถมอเตอร์ไซด์และรถไฟอันไหนเร็วกว่า’ 
Bài anh viết bài nào được in trong tạp chí?  
‘บทความที่คุณเขียนบทความไหนที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร’ 
 

10.2.1.4 ค าว่า “(như) thế nào”  
     ค าว่า (như) thế nào เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับวิธีการ หรือผู้ถาม
ต้องการการอธิบายลักษณะของการกระท า สถานภาพ คุณลักษณะ หรือความสัมพันธ์ ซึ่งมี
ความหมายคล้ายกับค าว่า “เป็นยังไง” ในภาษาไทย  
เช่น   
Dạo này anh như thế nào?   ‘ช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้าง’ 
Món này ăn như thế nào?   ‘อาหารนี้กินยังไง’ 
Chuyện này anh nghĩ thế nào?  ‘เรื่องนี้คุณคิดอย่างไร’ 
Thế nào mới được gọi là yêu?  ‘ยังไงถึงจะเรียกว่าความรัก’ 
Công việc của anh như thế nào?  ‘งานคุณเป็นไงบ้าง’ 
 

10.2.1.5 ค าว่า “vì sao, tại sao, sao”  
     ค าว่า vì sao, tại sao, sao เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับสาเหตุ หรือ
เหตุผล ซึ่งมีความหมายคล้ายกับค าว่า “ท าไม/เพราะอะไร” ในภาษาไทย  
เช่น   
Sao con không đi học?   ‘ท าไมลูกไม่ไปโรงเรียน’ 
Sao lại như thế?    ‘ท าไมเป็นแบบนี้’ 
Vì sao anh thích màu xanh?   ‘ท าไมคุณชอบสีเขียว’ 
Vì sao em không làm bài?   ‘ท าไมหนูไม่ท าการบ้าน’ 
Tại sao anh đến muộn?   ‘ท าไมคุณมาสาย’ 
Tại sao anh mua cuốn sách này?  ‘ท าไมคุณซื้อหนังสือเล่มนี้’ 
Họ vẫn chưa đến là sao?   ‘ท าไมพวกเขายังมาไม่ถึง’ 
 
หมายเหตุ  

1) การตอบค าถามประโยคค าถามประเภทนี้ มักจะขึ้นต้นด้วยค าว่า vì, do, bởi และ tại  



360 

 

เช่น 
Vì anh không có tiền.    ‘เพราะพ่ีไม่มีเงิน’ 
Do chị có nhiều việc quá.   ‘เพราะพ่ีมีงานเยอะมาก’ 
Bởi nhà tôi ở xa lắm.    ‘เพราะบ้านผมอยู่ไกลมาก’ 
Tại tôi bị bố mẹ mắng.   ‘เพราะผมถูกพ่อแม่ดุ’ 

 
2) ค าว่า thế nào ในบางกรณีก็สามารถมีความหมายคล้ายกับค าว่า vì sao, tại sao, sao 

“ท าไม/เพราะอะไร” ได้ หากค าว่า “thế nào” ปรากฏในประโยคดังต่อไปนี้ 
  2.1) ค าว่า “thế nào” ปรากฏหน้าประโยคและมีค าว่า mà ตาม เช่น  
Thế nào mà họ vẫn chưa đến?  ‘ท าไมพวกเขายังมาไม่ถึง’ 
Thế nào mà em vẫn chưa làm bài xong? ‘ท าไมหนยูังท าการบ้านไม่เสร็จ’ 
 
  2.2) ค าว่า “thế nào” ปรากฏท้ายประโยคและมีค าว่า là น าหน้า เช่น  
Họ vẫn chưa đến là thế nào?   ‘พวกเขายังมาไม่ถึงเพราะอะไร’ 
Em vẫn chưa làm bài xong là thế nào? ‘หนยูังท าการบ้านไม่เสร็จเพราะอะไร’ 
 

10.2.1.6 ค าว่า “bao nhiêu”  
     ค าว่า bao nhiêu เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับจ านวน ซึ่งจ านวนที่ว่านี้
อาจจะเป็นจ านวนที่นับได้หรือนับไม่ได้ก็ได้ มีความหมายคล้ายกับค าว่า “(มาก)เท่าไหร่/กี่” ใน
ภาษาไทย  
เช่น   
Năm nay anh bao nhiêu tuổi?   ‘ปีนี่คุณอายุเท่าไหร่’ 
Băng Cốc xa Uđon bao nhiêu cây số?  ‘กรุงเทพห่างจากอุดรกี่กิโลเมตร’ 
Chị cao bao nhiêu?     ‘คุณสูงเท่าไหร่’ 
Bà sống đã ở Uđon bao nhiêu năm?   ‘ยายอาศัยอยู่กรุงเทพกี่ปีแล้ว’ 
Anh sinh ra năm bao nhiêu?    ‘คุณเกิดปีเท่าไหร่’ 
 

10.2.1.7 ค าว่า “mấy”  
     ค าว่า mấy ค าแสดงการถามเกี่ยวกับจ านวน ซึ่งจ านวนที่ว่านี้จะต้องเป็น
จ านวนที่นับได้และมีจ านวนไม่มาก มีความหมายคล้ายกับค าว่า “กี”่ ในภาษาไทย ได้แก่   
Năm nay cháu lên mấy tuổi?    ‘ปีนี่หลานอายุกี่ปี’ 
Nhà anh xa thành phố Uđon mấy cây số?  ‘บ้านคุณห่างนครอุดรกี่กิโลเมตร’ 
Chị có mấy con?     ‘พ่ีมีลูกกี่คน’ 
Anh đã học ở Hà Nội được mấy năm rồi?  ‘คุณได้เรียนที่ฮานอยมากี่ปีแล้ว’ 
Còn mấy tháng nữa anh về nước?   ‘อีกก่ีเดือนคุณจะกลับประเทศ’ 
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หมายเหตุ  
ค าว่า Mấy จะเป็นค าถามที่ใช้ถามเก่ียวกับเวลา ซึ่งจะปรากฏร่วมกับค าว่า giờ ที่แปลว่า 

‘ชั่วโมง/โมง’ โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
  Bây giờ là mấy giờ?  ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
  Mấy giờ rồi?   ‘กี่โมงแล้ว’ (ใช้กับเพ่ือนสนิทเท่านั้น) 
 
โครงสร้างค าตอบของค าถามที่เก่ียวกับเวลานี้ คือ 
 
1) Bây giờ là + ตัวเลขชั่วโมง + giờ + ตัวเลขนาที + phút. ‘ขณะนี้เป็นเวลา....โมง....นาที’ 
เช่น 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là chín giờ hai mươi phút. ‘ขณะนี้เวลา 9 โมง 20 นาที’ 
 

2) Bây giờ là + ตัวเลขบอกชั่วโมง + giờ + đúng.  ‘ขณะนี้เป็นเวลา....โมงตรง’ 
เช่น 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là chín giờ đúng.  ‘ขณะนี้เวลา 9 โมงตรง’ 
 
3) Bây giờ là + ตัวเลขบอกชั่วโมง + giờ + sáng/chiều/tối. ‘ขณะนี้เป็นเวลา....โมงเช้า/บ่าย/ค่ า’ 
เช่น 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là hai giờ sáng.  ‘ขณะนี้เวลาตี 2 (2 โมงตอนเช้า)’ 
 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là năm giờ chiều.  ‘ขณะนี้เวลาบ่าย 5 โมงเย็น’ 
 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là mười một giờ tối.  ‘ขณะนี้เวลา 5 ทุ่ม (5 โมงตอนค่ า)’ 
 
4) Bây giờ là + ตัวเลขบอกชั่วโมง + giờ + rưỡi. ‘ขณะนี้เป็นเวลา....โมงครึ่ง’ 
เช่น 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là chín giờ rưỡi.  ‘ขณะนี้เวลา 9 โมงครึ่ง’ 
 

5) Bây giờ là + ตัวเลขบอกชั่วโมงท่ีจะถึง + giờ + kém + ตัวเลขบอกนาทีเหลือที่จะถึงชั่วโมงต่อไป 
(+ phút). ‘ขณะนี้เหลือเวลาอีก.....นาทีจะถึง.....โมง’ 
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เช่น 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là chín giờ kém hai mươi.  ‘ขณะนี้เหลือเวลาอีก 20 นาทีจะ 9 โมง’ 
A: Bây giờ là mấy giờ?   ‘ขณะนี้เป็นเวลาเท่าไหร่’ 
B: Bây giờ là mười giờ kém năm phút.  ‘ขณะนี้เหลือเวลาอีก 5 นาทีจะ 10 โมง’ 
 

6) bao giờ ค าแสดงการถามเกี่ยวกับเวลา มีความหมายคล้ายกับค าว่า “เมื่อไหร่” ในภาษาไทย ซึ่ง
สามารถแบ่งการถามเก่ียวกับเวลาออกเป็นสองประเภทตามต าแหน่งของค าว่า bao giờ คือ 
 
 6.1) จะเป็นการถามเกี่ยวกับเวลาในการกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ในอนาคต ว่าเห็นการณ์นั้นจะ
เกิดข้ึนเมื่อใด หากค าว่า bao giờ ถูกวางไว้ต้นประโยค  
เช่น    
Bao giờ anh đi Bắng Cốc?   ‘เมื่อไหร่คุณจะไปกรุงเทพ’ 
Bao giờ anh ấy về nước?   ‘เมื่อไหร่เขาคนนั้นจะกลับประเทศ’ 
Bao giờ bà ra bệnh viện?   ‘เมื่อไหร่คุณยายจะออกจากโรงพยาบาล’ 
 
 6.2) จะเป็นการถามเกี่ยวกับเวลาในการกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ในอดีต ว่าเหตุการณ์นั้นได้
เกิดข้ึนเมื่อใด หากค าว่า bao giờ ถูกวางไว้ท้ายประโยค  
เช่น    
Anh đi Bắng Cốc bao giờ?   ‘คุณไปกรุงเทพเมื่อไหร่’ (ไปมาแล้ว) 
Anh ấy về nước bao giờ?   ‘เขาคนนั้นกลับประเทศเม่ือไหร่’ (กลับไปแล้ว) 
Bà ra bệnh viện bao giờ?   ‘คุณยายออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่’ (ไปแล้ว) 
 
7) bao lâu ค าแสดงการถามเกี่ยวกับข้อจ ากัดของเวลา มีความหมายคล้ายกับค าว่า “นานเท่าไหร่” 
ในภาษาไทย  
เช่น 
Anh ở Băng Cốc được bao lâu?  ‘คุณอยู่กรุงเทพได้นานเท่าไหร่’ 
Em học tiếng Việt được bao lâu?  ‘น้องเรียนภาษาเวียดนามได้นานเท่าไหร่’ 
Anh sẽ sống ở Hà Nội bao lâu?  ‘คุณจะอยู่ฮานอยนานเท่าไหร่’ 
Anh chị đã cưỡi nhau được bao lâu rồi? ‘คุณทั้งสองแต่งงานกันได้นานเท่าไหร่แล้ว’ 
Ông có thể ở Chiang Mai được bao lâu? ‘คุณตาสามารถอยู่เชียงใหม่ได้นานเท่าไหร่’ 
 
8) đâu ค าแสดงการถามเกี่ยวกับต าแหน่ง สถานที่ และทิศทาง มีความหมายคล้ายกับค าว่า “ที่ไหน” 
ในภาษาไทย ซึ่งมักจะปรากฏร่วมกับค าอ่ืนเพื่อให้ได้ความหมายเฉพาะ เช่น 
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 8.1) ใช้ค าว่า đâu กับค าว่า ở เป็น “ở đâu” แปลว่า ‘ที่ไหน’  
เช่น 

Anh đang sống ở đâu?   ‘คุณก าลังอาศัยอยู่ที่ไหน’ 
Em học tiếng Việt ở đâu?   ‘น้องเรียนภาษาเวียดนามที่ไหน’ 
Chị làm việc ở đâu?    ‘พ่ีสาวท างานที่ไหน’ 
Nhà hàng Tha Vi ở đâu?   ‘ร้านอาหารทวีอยู่ที่ไหน’ 
 
 8.2) ใช้ค าว่า đâu กับค าว่า về เป็น “về đâu” แปลว่า ‘กลับไปที่ไหน’  
เช่น 

Anh ấy sẽ về đâu?    ‘เขาคนนั้นจะกลับไปไหน’ 
Anh ấy đã về đâu rồi?    ‘เขาคนนั้นได้กลับไปไหนแล้ว’ 
Mai chị sẽ về đâu?    ‘พรุ่งนี้ พ่ีสาวจะกลับไปไหน’ 
 
 8.3) ใช้ค าว่า đâu กับค าว่า đi เป็น “đi đâu” แปลว่า ‘ไปที่ไหน’ 
เช่น 

Mẹ đã đi đâu rồi?    ‘แม่ไปไหนแล้ว’ 
Mai mẹ sẽ đi đâu?    ‘พรุ่งนี้แม่จะไปไหน’ 
Mẹ đang đi đâu đấy?    ‘แม่ก าลังไปไหน’ 
 
 8.4) ใช้ค าว่า đâu กับค าว่า từ เป็น “từ đâu” แปลว่า ‘มาจากที่ไหน’ 
เช่น 

Mẹ đến từ đâu?    ‘แม่มาจากไหน’ 
Thư này gửi từ đâu?    ‘จดหมายนี้ส่งมาจากไหน’ 
Anh từ đâu đến Việt Nam vậy?  ‘คุณมาจากไหน จึงมาถึงเวียดนาม’ 
 

10.2.2 ประโยคค าถามที่มีค าว่า “hay”  
           ประโยคค าถามที่มีค าว่า “hay” ที่แปลว่า ‘หรือ’ ปรากฏในประโยคค าถาม ซึ่ง
ประโยคค าถามชนิดนี้จะเป็นประโยคค าถามประเภทให้เลือกตอบ ว่าจะเลือกสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น หรือเลือก
ทั้งสอง  หรือไม่เลือกอะไรเลย โปรดศึกษาประโยคค าถามต่อไปนี้ 
ประโยคค าถาม 

Anh lấy quyển sách này hay quyển sách kia? ‘คุณจะเอาหนังสือเล่มนี้หรือเล่มนั้น’ 
 
ซึ่งผู้ตอบสามารถตอบประโยคนี้ได้ ดังนี้ 
a) Tôi lấy quyển sách này.    ‘ฉันเอาหนังสือเล่มนี้’   
b) Tôi lấy quyển sách kia.    ‘ฉันเอาหนังสือเล่มนั้น’ 
c) Tôi không lấy quyển sách này.   ‘ฉันไม่เอาหนังสือเล่มนี้’ 
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d) Tôi không lấy quyển sách kia.   ‘ฉันไม่เอาหนังสือเล่มนั้น’ 
e) Tôi lấy cả hai quyển.    ‘ฉันเอาทั้งสองเล่ม’ 
f) Tôi không lấy cả hai quyển.   ‘ฉันไม่เอาทั้งสองเล่ม’ 
 
เช่น 
Anh đi hay tôi đi?    ‘คุณจะไปหรือจะให้ฉันไป’ 
Anh về hay ở lại?    ‘คุณจะกลับหรือจะอยู่ต่อ’ 
Ông ấy đã đến hay chưa đến?  ‘คุณตาคนนั้นมาถึงหรือยังมาไม่ถึง’ 
Bố đi Băng Cốc hay Đà Làt?   ‘พ่อไปกรุงเทพหรือดาลัด’ 
Hôm qua chị mặc áo xanh lá hay xanh biển? 
‘เมื่อวานพี่สาวใส่เสื้อสีเขียวใบไม้หรือสีน้ าเงินทะเล’ 
 

10.2.3 ประโยคค าถามทีมี่ค าแสดงการถามว่า “(đã)........chưa”  
         ค าว่า chưa เป็นค าแสดงการถามเกี่ยวกับการกระท าเหตุการณ์ ที่ผู้ถามต้องการจะ
ถามว่าได้กระท าเหตุการณ์นั้นๆ หรือยัง มีความหมายคล้ายกับค าว่า “หรือยัง” ในภาษาไทย ซึ่งค าว่า 
đã สามารถละได้ และค าว่า chưa จะถูกวางไว้ท้ายประโยค เช่น 
Em đã học bài chưa?    ‘น้องอ่านหนังสือหรือยัง’ 
Bà ăn cơm chưa?    ‘คุณยายกินข้าวหรือยัง’ 
Bố đã đi làm chưa?    ‘พ่อไปท างานหรือยัง’ 
Anh được đi du lịch Băng Cốc chưa?  ‘คุณได้ไปเที่ยวกรุงเทพหรือยัง’ 
Ông giám đốc đã về chưa?   ‘ท่านผู้จัดการกลับหรือยัง’ 
 
 การตอบค าถามประโยคค าถามที่มีค าแสดงการถามว่า “(đã)........chưa” สามารถตอบได้ 2 
แบบคือ แบบตอบรับ และแบบตอบปฏิเสธ 
 
1) แบบตอบรับ  

การตอบค าถามประโยคค าถามที่มีค าแสดงการถามว่า “(đã)........chưa” แบบตอบรับ
สามารถตอบได้โดยใช้โครงสร้างดังนี้ 
 
  Rồi, ภาคประธาน + ภาคแสดง + rồi 
 
ซึ่งจะมีความหมายว่า ‘แล้ว เหตุการณ์นั้นๆ ได้ถูกกระท าแล้ว’ 
เช่น 
A: Em đã học bài chưa?   ‘น้องอ่านหนังสือหรือยัง’ 
B: Rồi ạ, em đã học bài rồi.  ‘แล้ว น้องอ่านหนังสือแล้ว’ 
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A: Bà ăn cơm chưa?   ‘คุณยายกินข้าวหรือยัง’ 
B: Rồi, bà ăn cơm rồi.   ‘แล้ว ยายกินข้าวแล้ว’ 
 
 
A:  Bố đã đi làm chưa?   ‘พ่อไปท างานหรือยัง’ 
B: Rồi, bố đã đi làm rồi.   ‘แล้ว พ่อไปท างานแล้ว’ 
 
A: Anh được đi du lịch Băng Cốc chưa?  ‘คุณได้ไปเที่ยวกรุงเทพหรือยัง’ 
B: Rồi, tôi được đi du lịch Băng Cốc rồi.  ‘แล้ว ผมได้ไปเที่ยวกรุงเทพแล้ว’ 
 
A: Ông giám đốc đã về chưa?  ‘ท่านผู้จัดการกลับหรือยัง’ 
B: Rồi ạ, ông ấy về rồi.   ‘แล้ว ท่านกลับไปแล้ว’ 
 
2) แบบตอบปฏิเสธ  

การตอบค าถามประโยคค าถามที่มีค าแสดงการถามว่า “(đã)........chưa” แบบตอบปฏิเสธ
สามารถตอบได้โดยใช้โครงสร้างดังนี้ 
 
 Chưa, ภาคประธาน + chưa + ภาคแสดง (โดยตัดค าว่า “đã” ทิ้งไป) 
 

ซึ่งจะมีความหมายว่า ‘ยัง เหตุการณ์นั้นๆยังไม่ได้ถูกกระท าแล้ว’ 
เช่น 
A: Em đã học bài chưa?   ‘น้องอ่านหนังสือหรือยัง’ 
B: Chưa ạ, em chưa học bài.  ‘ยัง น้องยังไม่ได้อ่านหนังสือ’ 
 
A: Bà ăn cơm chưa?   ‘คุณยายกินข้าวหรือยัง’ 
B: Chưa, bà chưa ăn cơm.  ‘ยัง คุณยายยังไม่ได้กินข้าว’ 
 
A: Bố đã đi làm chưa?   ‘พ่อไปท างานหรือยัง’ 
B: Chưa, bố chưa đi làm.  ‘ยัง พ่อยังไม่ไปท างาน’ 
 
A: Anh được đi du lịch Băng Cốc chưa?  ‘คุณได้ไปเที่ยวกรุงเทพหรือยัง’ 
B: Chưa, tôi chưa được đi du lịch Băng Cốc. ‘ยัง ผมยังไม่ได้ไปเที่ยวกรุงเทพ’ 
 
A: Ông giám đốc đã về chưa?  ‘ท่านผู้จัดการกลับหรือยัง’ 
B: Chưa, ông ấy chưa về.  ‘ยัง ท่านยังไม่ได้กลับ’ 
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หมายเหตุ  
ค าว่า chưa ส าหรับประโยคค าถามประเภทนี้สามารถปรากฏร่วมกับค าว่า xong ได้ ซึ่งจะมี

ความหมายว่า ‘เสร็จหรือยัง’ โดยการตอบก็จะมีโครงสร้างดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
ตัวอย่างที่ 1 กรณีค าว่า xong เป็นค าช่วยกริยา แบบ A 
A: Con làm bài xong chưa?  ‘ลูกท างานเสร็จหรือยัง’ 
 
ตอบปฏิเสธ 
B: Chưa, con làm chưa xong.  ‘ยัง ลูกยังท าไม่เสร็จเลย’  หรือ 
 Chưa, con chưa làm xong.  ‘ยัง ลูกยังท าไม่เสร็จเลย’   
ตอบรับ 
B: Rồi, con làm xong rồi.  ‘แล้ว ลูกท าเสร็จแล้ว’   
 
ตัวอย่างที่ 2 กรณีค าว่า xong เป็นค าช่วยกริยา แบบ B 

A: Con làm xong bài chưa?  ‘ลูกท างานเสร็จหรือยัง’ 
ตอบปฏิเสธ 
B: Chưa, con làm chưa xong.  ‘ยัง ลูกยังท าไม่เสร็จเลย’  หรือ 
 Chưa, con chưa làm xong.  ‘ยัง ลูกยังท าไม่เสร็จเลย’   
ตอบรับ 
B: Rồi, con làm xong rồi.  ‘แล้ว ลูกท าเสร็จแล้ว’   
 
ตัวอย่างที่ 3 กรณีค าว่า xong เป็นค ากริยาหลัก 
A: Tôi xong 2 bài rồi, anh xong chưa?  

‘ฉัน (ท าการบ้าน) เสร็จ 2 บทแล้ว คุณเสร็จหรือยัง’ 
ตอบปฏิเสธ 
B: Chưa, tôi chưa xong.   ‘ยัง ฉันยังท าไม่เสร็จเลย’   
ตอบรับ  
B: Rồi, tôi xong rồi.   ‘แล้ว ฉันท าเสร็จแล้ว’   
 
  10.2.4 ประโยคค าถามทีต่้องเลือกตอบว่า “ใช่หรือไม่ใช่”  
          ประโยคค าถามที่ต้องเลือกตอบว่า “ใช่หรือไม่ใช่” จะมีโครงสร้างการถามดังต่อไปนี้ 
 

10.2.4.1 có phải là .......... không 
     โครงสร้าง có phải là .......... không เป็นค าแสดงการถามที่มีความหมาย
คล้ายกับค าว่า “ใช่คือ/ใช่เป็น.....หรือไม่” ในภาษาไทย ซึ่งเป็นค าถามที่บ่งบอกว่าผู้ถามไม่แน่ใจ      
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ในความคิดของตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ โดยตรงกลางระหว่างค าว่า có phải là .......... không เป็น
ค านาม/ค านามวลี  
เช่น 
Bạn có phải là sinh viên không?   ‘เพ่ือนเป็นนักศึกษาใช่ไหม’ 
Bà ấy có phải là y tá không?    ‘ยายคนนั้นเป็นพยาบาลใช่ไหม’ 
Anh có phải hai mươi tuổi không?   ‘คุณอายุยี่สิบปีใช่ไหม’ 
Ông ấy có phải là thầy giáo anh không?  ‘คุณคนนั้นเป็นอาจารย์ของคุณใช่ไหม’ 
Đây có phải là công ty của chị không?  ‘นี่เป็นบริษัทของคุณใช่ไหม’ 
 
 การตอบค าถามโครงสร้างค าถาม có phải là .......... không สามารถตอบได้ทั้งแบบตอบรับ 
และแบบปฏิเสธ  
 
1) การตอบรับ  
 ประโยคตอบรับจะขึ้นต้นด้วยค าว่า Phải หรือ Đúng แล้วอาจจะตามด้วยการทวนประโยค
ค าถามที่ตัดค าว่า có phải และค าว่า không ออก เช่น 
A: Bạn có phải là sinh viên không?  ‘เพ่ือนเป็นนักศึกษาใช่ไหม’ 
B: Phải, tôi là sinh viên.    ‘ใช่ ผมเป็นนักเรียน’ 
 
A: Bà ấy có phải là y tá không?   ‘ยายคนนั้นเป็นพยาบาลใช่ไหม’ 
B: Đúng, bà ấy là y tá.    ‘ใช่ ยายคนนั้นเป็นพยาบาล’ 
 
A: Anh có phải hai mươi tuổi không?  ‘คุณอายุยี่สิบปีใช่ไหม’ 
B: Phải, tôi hai mươi tuổi.   ‘ใช่ ผมอายุ 20 ปี’ 
 
A: Ông ấy có phải là thầy giáo anh không? ‘คุณคนนั้นเป็นอาจารย์ของคุณใช่ไหม’ 
B: Phải, ông ấy là thầy tôi.   ‘ใช่ คุณคนนั้นเป็นอาจารย์ผม’ 
 
A: Đây có phải là công ty của chị không? ‘นี่เป็นบริษัทของคุณใช่ไหม’ 
B: Đúng, đây là công ty của tôi.   ‘ใช่ นี่เป็นบริษัทของฉัน’ 
 
2) การตอบปฏิเสธ  
 การตอบปฏิเสธ ผู้ตอบสามารถตอบได้ 2 แบบ คือ 
 

2.1) ประโยคตอบปฏิเสธที่มีโครงสร้าง Không + ภาคประธาน + không phải là + 
ค านาม/ค านามวลี เช่น 
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A: Bạn có phải là sinh viên không?  ‘เพ่ือนเป็นนักศึกษาใช่ไหม’ 
B: Không, tôi không phải là sinh viên.  ‘ไม่ ผมไม่ได้เป็นนักเรียน’ 
 
A: Bà ấy có phải là y tá không?   ‘ยายคนนั้นเป็นพยาบาลใช่ไหม’ 
B: Không, bà ấy không phải là y tá.  ‘ไม่ ยายคนนั้นไม่ได้เป็นพยาบาล’ 
 
A: Anh có phải hai mươi tuổi không?  ‘คุณอายุยี่สิบปีใช่ไหม’ 
B: Không, tôi không phải là hai mươi tuổi. ‘ไม่ ผมไม่ได้อายุ 20 ปี’ 
 
A: Ông ấy có phải là thầy giáo anh không? ‘คุณคนนั้นเป็นอาจารย์ของคุณใช่ไหม’ 
B: Không, ông ấy không phải là thầy tôi. ‘ไม่ คุณคนนั้นไม่ได้เป็นอาจารย์ผม’ 
 
A: Đây có phải là công ty của chị không? ‘นี่เป็นบริษัทของคุณใช่ไหม’ 
B: Không, đây không phải là công ty của chị. ‘ไม่ นี่ไม่ใช่เป็นบริษัทของพี่’ 
 

2.2) ประโยคตอบปฏิเสธที่มีโครงสร้าง Không phải + ประโยค (ที่อธิบายความถูกต้อง)  
เช่น 
A: Bạn có phải là sinh viên không?  ‘เพ่ือนเป็นนักศึกษาใช่ไหม’ 
B: Không phải, tôi là giáo viên.   ‘ไม่ใช่ ผมเป็นอาจารย์’ 
 
A: Bà ấy có phải là y tá không?   ‘ยายคนนั้นเป็นพยาบาลใช่ไหม’ 
B: Không phải, bà ấy là bác sĩ.   ‘ไม่ใช่ ยายคนนั้นเป็นหมอ’ 
 
A: Anh có phải hai mươi tuổi không?  ‘คุณอายุยี่สิบปีใช่ไหม’ 
B: Không phải, tôi đã ba mươi tuổi rồi.  ‘ไม่ใช่ ผมอายุ 30 ปีแล้ว’ 
 
A: Ông ấy có phải là thầy giáo anh không? ‘คุณคนนั้นเป็นอาจารย์ของคุณใช่ไหม’ 
B: Không phải, ông ấy là bố tôi.   ‘ไม่ใช่ คุณคนนั้นเป็นพ่อผม’ 
 
A: Đây có phải là công ty của chị không? ‘นี่เป็นบริษัทของคุณใช่ไหม’ 
B: Không phải, đây là công ty của anh Hùng. ‘ไม่ใช่ นี่เป็นบริษัทของคุณหุ่ง’ 
 

10.2.4.2 có phải .......... không 
     โครงสร้าง có phải .......... không เป็นค าแสดงการถามที่มีความหมาย
คล้ายกับค าว่า “ใช่หรือไม่” ในภาษาไทย ซึ่งตรงกลางระหว่างค าว่า có phải .......... không อาจจะ
เป็นนามวลี หรือ ประโยคก็ได้  
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เช่น 
Có phải anh này không?    ‘ใช่พี่คนนี้ไหม’ 
Có phải quyển sách kia không?   ‘ใช่หนังสือเล่มนั้นไหม’ 
Có phải xe anh không?    ‘ใช่รถคุณไหม’ 
Có phải em vẽ tranh này không?   ‘ใช่น้องเป็นคนวาดภาพนี้ไหม’ 
Có phải anh học tiếng Việt không?   ‘ใช่คุณเรียนภาษาเวียดนามไหม’ 
Có phải chị làm ở công ty này không?  ‘ใช่พี่สาวท างานที่บริษัทนี้ไหม’ 
 
 การตอบค าถามโครงสร้างค าถาม có phải .......... không สามารถตอบได้ทั้งแบบตอบรับ 
และแบบปฏิเสธ  
1) การตอบรับ  
 ประโยคตอบรับจะขึ้นต้นด้วยค าว่า Phải แล้วอาจจะตามด้วยการทวนประโยคค าถามที่ตัด 
ค าว่า không ท้ายประโยคออก เช่น 
A: Có phải anh này không?   ‘ใช่พี่คนนี้ไหม’ 
B: Phải, anh này.     ‘ใช่พี่คนนี้ละ’ 
 
A: Có phải quyển sách kia không?  ‘ใช่หนังสือเล่มนั้นไหม’ 
B: Phải, quyển sách kia.     ‘ใช่หนังสือเล่มนั้นละ’ 
 
A: Có phải xe anh không?   ‘ใช่รถคุณไหม’ 
B: Phải, xe tôi.      ‘ใช่รถผมครับ’ 
 
A: Có phải em vẽ tranh này không?  ‘ใช่น้องเป็นคนวาดภาพนี้ไหม’ 
B: Phải, em vẽ tranh này.    ‘ใช่น้องเป็นคนวาดภาพนี้เอง’ 
 
A: Có phải anh học tiếng Việt không?  ‘ใช่คุณเรียนภาษาเวียดนามไหม’ 
B: Phải, tôi học tiếng Việt.    ‘ใช่พี่เรียนภาษาเวียดนาม’ 
 
A: Có phải chị làm ở công ty này không? ‘ใช่พี่สาวท างานที่บริษัทนี้ไหม’ 
B: Phải, tôi làm ở công ty này.    ‘ใช่ฉันท างานที่บริษัทนี้’ 
 
2) การตอบปฏิเสธ  
 ประโยคตอบปฏิเสธจะขึ้นต้นด้วยค าว่า không phải แล้วอาจจะตามด้วยการทวนประโยค
ค าถามที่ตัดค าว่า không ท้ายประโยคออกด้วยหรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะตามด้วยการขยายความด้วย
ประโยคอื่นก็ได้  
เช่น 
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A: Có phải anh này không?   ‘ใช่พี่คนนี้ไหม’ 
B: Không phải anh này đâu.   ‘ไม่ใช่พี่คนนี้นะ’ 
 
A: Có phải quyển sách kia không?  ‘ใช่หนังสือเล่มนั้นไหม’ 
B: Không phải.      ‘ไม่ใช่’ 
 
A: Có phải xe anh không?   ‘ใช่รถคุณไหม’ 
B: Không phải, đây là xe bạn tôi.  ‘ไม่ใช่นะ นี่เป็นรถเพ่ือนผม’ 
 
A: Có phải em vẽ tranh này không?  ‘ใช่น้องเป็นคนวาดภาพนี้ไหม’ 
B: Không phải, em không vẽ tranh này.  ‘ไม่ใช่ น้องไม่ได้วาดภาพนี้’ 
 
A: Có phải anh học tiếng Việt không?  ‘ใช่คุณเรียนภาษาเวียดนามไหม’ 
B: Không, tôi học tiếng Nga.    ‘ไม่ ผมเรียนภาษารัสเชีย’ 
 
A: Có phải chị làm ở công ty này không? ‘ใช่พี่สาวท างานที่บริษัทนี้ไหม’ 
B: Không phải, tôi làm ở công ty khác.   ‘ไม่ใช่ ฉันท างานที่บริษัทอ่ืน’ 
 

10.2.4.3 โครงสร้าง……(ประโยค)…… (có) phải không  
            หรือ ……(ประโยค)……  (có) đúng không 

     โครงสร้าง ……(ประโยค)…… (có ) phải không  หรือ โครงสร้าง           
……(ประโยค)…… (có) đúng không เป็นค าแสดงการถามที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า “ใช่หรือไม่” 
ในภาษาไทย ซึ่งข้างหน้า ……(ประโยค)……  (có) phải không หรือ ……(ประโยค)……  (có) đúng 
không อาจจะเป็นนามวลี หรือ ประโยคก็ได้  
เช่น 
Anh này có phải không?    ‘พ่ีคนนี้ใช่ไหม’ 
Quyển sách kia có phải không?   ‘หนังสือเล่มนั้นใช่ไหม’ 
Xe anh phải không?     ‘รถคุณใช่ไหม’ 
Em vẽ tranh này, phải không?   ‘น้องเป็นคนวาดภาพนี้ใช่ไหม’ 
Anh học tiếng Việt, có đúng không?   ‘คุณเรียนภาษาเวียดนามใช่ไหม’ 
Chị làm ở công ty này, đúng không?   ‘พ่ีสาวท างานที่บริษัทนี้ใช่ไหม’ 
 

การตอบค าถามประโยคค าถามที่มีโครงสร้าง ……(ประโยค)……  (có) phải không หรือ ……
(ประโยค)……  (có) đúng không ก็สามารถตอบได้ท้ังแบบตอบรับและแบบตอบปฏิเสธ 
1) การตอบรับ  
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 ประโยคตอบรับจะขึ้นต้นด้วยค าว่า Phải หรือค าว่า Đúng แล้วอาจจะตามด้วยการทวน
ประโยคค าถามที่ตัดค าว่า không ท้ายประโยคออกด้วยหรือไม่ก็ได้  
เช่น 
A: Anh này có phải không?   ‘พ่ีคนนี้ใช่ไหม’ 
B: Phải.       ‘ใช่’ 
 
A: Quyển sách kia có phải không?  ‘หนังสือเล่มนั้นใช่ไหม’ 
B: Phải.      ‘ใช่’ 
A: Xe anh phải không?    ‘รถคุณใช่ไหม’ 
B: Phải, xe tôi đấy.    ‘ใช่รถผมครับ’ 
 
A: Em vẽ tranh này, phải không?  ‘น้องเป็นคนวาดภาพนี้ใช่ไหม’ 
B: Phải, em vẽ tranh này.    ‘ใช่น้องเป็นคนวาดภาพนี้เอง’ 
 
A: Anh học tiếng Việt, có đúng không?  ‘คุณเรียนภาษาเวียดนามใช่ไหม’ 
B: Đúng, tôi học tiếng Việt.    ‘ใช่พี่เรียนภาษาเวียดนาม’ 
 
A: Chị làm ở công ty này, đúng không?  ‘พ่ีสาวท างานที่บริษัทนี้ใช่ไหม’ 
B: Đúng, tôi làm ở công ty này.    ‘ใช่ฉันท างานที่บริษัทนี้’ 
 
2) การตอบปฏิเสธ  
 ประโยคตอบปฏิเสธจะขึ้นต้นด้วยค าว่า kông phải แล้วอาจจะตามด้วยการทวนประโยค
ค าถามที่ตัดค าว่า không ท้ายประโยคออกด้วยหรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะตามด้วยการขยายความด้วย
ประโยคอื่นก็ได้ เช่น 
A: Anh này có phải không?   ‘พ่ีคนนี้ใช่ไหม’ 
B: Không phải anh này đâu.   ‘ไม่ใช่พี่คนนี้นะ’ 
 
A: Quyển sách kia có phải không?  ‘หนังสือเล่มนั้นใช่ไหม’ 
B: Không phải.      ‘ไม่ใช่’ 
 
A: Xe anh phải không?    ‘รถคุณใช่ไหม’ 
B: Không phải, đây là xe bạn tôi.  ‘ไม่ใช่นะ นี่เป็นรถเพ่ือนผม’ 
 
A: Em vẽ tranh này, phải không?  ‘น้องเป็นคนวาดภาพนี้ใช่ไหม’ 
B: Không phải, em không vẽ tranh này.  ‘ไม่ใช่ น้องไม่ได้วาดภาพนี้’ 
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A: Anh học tiếng Việt, có đúng không?  ‘คุณเรียนภาษาเวียดนามใช่ไหม’ 
B: Không, tôi học tiếng Nga.    ‘ไม่ ผมเรียนภาษารัสเชีย’ 
 
A: Chị làm ở công ty này, đúng không?  ‘พ่ีสาวท างานที่บริษัทนี้ใช่ไหม’ 
B: Không phải, tôi làm ở công ty khác.   ‘ไม่ใช่ ฉันท างานที่บริษัทอ่ืน’ 
 

10.2.4.4 โครงสร้าง có .......... không 
     โครงสร้าง có .......... không ก็เป็นค าแสดงการถามที่มีความหมายคล้าย
กับค าว่า “ใช่หรือไม่/ใช่ไหม” ในภาษาไทย ซึ่งตรงกลางระหว่างค าว่า có .......... không เป็นได้
ค านาม/นามวลี และค ากริยา/กริยาวลี หรือค าคุณศัพท์/คุณศัพท์วลี ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 
 
1) ระหว่าง có .......... không เป็น ค านาม/นามวลี 

ค าที่สามารถปรากฏตรงกลางระหว่าง โครงสร้าง có .......... không เป็นค านามหรือนามวลี 
จะมีความหมายว่า “มีสิ่งๆ นั้น (ค านามนั้น) หรือไม”่  
เช่น 
Chị có xe không?     ‘พ่ีมีรถยนต์ไหม’ 
Anh ấy có di động không?    ‘เขาคนนั้นมี(โทรศัพท์)มือถือไหม’ 
Em có kẹo cao du không?    ‘น้องมีหมากฝรั่งไหม’ 
Bà ấy có thuốc giảm đau không?   ‘คุณยายคนนั้นมียาระงับปวดไหม’ 
Anh có quyển sách này không?   ‘คุณมีหนังสือเล่มนี้ไหม’ 
 
 ประโยคค าตอบของค าถามประเภทนี้ สามารถตอบได้ ทั้งแบบตอบรับและแบบปฏิเสธ ดังนี้ 
 

1.1) แบบตอบรับ  
      การตอบค าถามแบบตอบรับสามารถท าได้โดยโครงสร้าง ดังนี้ 

 
  Có, + การทวนประโยคค าถาม (ตัดค าว่า không ออก) 
 
 หรือตอบแบบสั้นด้วยค าว่า có ค าเดียวก็ได้แต่ไม่นิยม เพราะเป็นการไม่สุภาพ โดยเฉพาะ
เวลาตอบค าถามจากผู้ใหญ่ 
เช่น 
A: Chị có xe không?    ‘พ่ีมีรถยนต์ไหม’ 
B: Có, chị có xe.     ‘มี พี่มีรถยนต์’  
 
A: Anh ấy có di động không?   ‘เขาคนนั้นมี(โทรศัพท์)มือถือไหม’ 
B: Có, anh ấy có di động.   ‘มี เขาคนนั้นมี(โทรศัพท์)มือถือ’  
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A: Em có kẹo cao su không?   ‘น้องมีหมากฝรั่งไหม’ 
B: Có, em có kẹo cao su.   ‘มี น้องมีหมากฝรั่ง’  
 
A: Bà ấy có thuốc giảm đau không?  ‘คุณยายคนนั้นมียาระงับปวดไหม’ 
B: Có, bà ấy có thuốc giảm đau.   ‘มี คุณยายคนนั้นมียาระงับปวด’  
 
A: Anh có quyển sách này không?  ‘คุณมีหนังสือเล่มนี้ไหม’ 
B: Có, tôi có quyển sách này.   ‘มี ผมมีหนังสือเล่มนี้’  
 

1.2) แบบปฏิเสธ 
      การตอบค าถามแบบตอบปฏิเสธสามารถท าได้โดยโครงสร้าง ดังนี้ 

 
  Không, + ภาคประธาน + không + ภาคแสดง 
 หรือตอบแบบสั้นด้วยค าว่า không ค าเดียวก็ได้แต่ไม่นิยม เพราะเป็นการไม่สุภาพ โดยเฉพาะ
เวลาตอบค าถามจากผู้ใหญ่ 
เช่น 
A: Chị có xe không?    ‘พ่ีมีรถยนต์ไหม’ 
B: Không, chị không có xe.   ‘ไม่ พี่ไม่มีรถยนต์’  
 
A: Anh ấy có di động không?   ‘เขาคนนั้นมี(โทรศัพท์)มือถือไหม’ 
B: Không, anh ấy không có di động.  ‘ไม่ เขาคนนั้นไม่มี(โทรศัพท์)มือถือ’ 
 
A: Em có kẹo cao du không?   ‘น้องมีหมากฝรั่งไหม’ 
B: Không, em không có kẹo cao su.  ‘ไม่ น้องไม่มีหมากฝรั่ง’ 
 
A: Bà ấy có thuốc giảm đau không?  ‘คุณยายคนนั้นมียาระงับปวดไหม’ 
B: Không, bà ấy không có thuốc giảm đau. ‘ไม่ คุณยายคนนั้นไม่มียาระงับปวด’ 
 
A: Anh có quyển sách này không?  ‘คุณมีหนังสือเล่มนี้ไหม’ 
B: Không, tôi không có quyển sách này. ‘ไม่ ผมไม่มีหนังสือเล่มนี้’  
 
2) ระหว่าง có .......... không เป็น ค ากริยา/ค าคุณศัพท์ 

ค าที่สามารถปรากฏตรงกลางระหว่าง โครงสร้าง có .......... không เป็นค ากริยาหรือ
ค าคุณศัพท์ หากเป็นค ากริยาจะมีความหมายว่า “ได้กระท าเหตุการณ์นั้นๆ หรือไม่” หากเป็น
ค าคุณศัพท์จะมีความหมายว่า “มีสภาพเป็นแบบนั้นหรือไม่” 
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เช่น 
Chị ấy có đẹp không?     ‘พ่ีคนนั้นสวยไหม’ 
Hôm nay con có đi học không?   ‘วันนี้ ลูกไปเรียนหนังสือไหม’ 
Em có ăn phở không?     ‘น้องกินเฝ๋อไหม’ 
Bà ấy có vẫn khoẻ không?    ‘คุณยายคนนั้นยังแข็งแรงไหม’ 
Anh có đi du lịch không?    ‘คุณจะไปเที่ยวไหม’ 
 
 การตอบประโยคค าตอบที่มีโครงสร้าง có + ค ากริยา/ค าคุณศัพท์ + không สามารถตอบได้
ทั้งแบบตอบรับและแบบปฏิเสธ ดังนี้ 
 

2.1) แบบตอบรับ 
      การตอบค าถามแบบตอบรับสามารถท าได้โดยโครงสร้าง ดังนี้ 

 
  Có, + การทวนประโยคค าถาม (ตัดค าว่า không ออก) 
เช่น 
A: Chị ấy có đẹp không?    ‘พ่ีคนนั้นสวยไหม’ 
B: Có, chị ấy rất đẹp.     ‘ใช่ พ่ีคนนั้นสวยมาก’ 
 
A: Hôm nay con có đi học không?  ‘วันนี้ ลูกไปเรียนหนังสือไหม’ 
B: Có, hôm nay con đi học.   ‘ใช่ วันนี้ลูกไปเรียน’ 
 
A: Em có ăn phở không?    ‘น้องกินเฝ๋อไหม’ 
B: Có, em ăn phở.     ‘ใช่ น้องกินเฝ๋อ’ หรือ 

B: Có.       ‘ใช่’ 
 
A: Bà ấy có khoẻ không?    ‘คุณยายคนนั้นยังแข็งแรงไหม’ 
B: Có, bà ấy vẫn khoẻ.     ‘ใช่ คุณยายคนนั้นยังแข็งแรง’ 
 
A: Anh có đi du lịch không?   ‘คุณจะไปเที่ยวไหม’ 
B: Có, tôi đi du lịch.     ‘ใช่ ผมจะไปเที่ยว’ 
 

2.2) แบบตอบปฏิเสธ 
      การตอบค าถามแบบตอบปฏิเสธสามารถตอบได้ 2 แบบ คือ 

 
2.2.1) การตอบปฏิเสธแบบไม่อธิบายความถูกต้องด้วยโครงสร้าง ดังนี้ 
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   Không, + ภาคประธาน + không + ภาคแสดง 
เช่น 
A: Chị ấy có đẹp không?    ‘พ่ีคนนั้นสวยไหม’ 
B: Không, chị ấy không đẹp.    ‘ไม่ พ่ีคนนั้นไม่สวย’ 
 
 
A: Hôm nay con có đi học không?  ‘วันนี้ ลูกไปเรียนหนังสือไหม’ 
B: Không, hôm nay con không đi học.  ‘ไม่ วันนี้ลูกไม่ไปเรียน’ 
 
A: Em có ăn phở không?    ‘น้องกินเฝ๋อไหม’ 
B: Không, em không ăn phở.    ‘ไม่ น้องไม่กินเฝ๋อ’  
 
A: Bà ấy có khoẻ không?    ‘คุณยายคนนั้นยังแข็งแรงไหม’ 
B: Không, bà ấy không khoẻ.    ‘ไม่ คุณยายคนนั้นไม่แข็งแรง’ 
 
A: Anh có đi du lịch không?   ‘คุณจะไปเที่ยวไหม’ 
B: Không, tôi không đi du lịch.    ‘ไม่ ผมไม่ไปเที่ยว’ 
 

2.2.2) การตอบปฏิเสธแบบบอกความถูกต้องด้วยโครงสร้าง ดังนี้ 
 
   Không, + ประโยค 
เช่น 
A: Chị ấy có đẹp không?   ‘พ่ีคนนั้นสวยไหม’ 
B: Không, chị ấy trông bình thường.  ‘ไม่ พ่ีคนนั้นดูธรรมดา’ 
 
A: Hôm nay con có đi học không? ‘วันนี้ ลูกไปเรียนหนังสือไหม’ 
B: Không, hôm nay là ngày nghỉ. ‘ไม่ วันนี้เป็นวันหยุด’ 
 
A: Em có ăn phở không?   ‘น้องกินเฝ๋อไหม’ 
B: Không, em ăn cơm.    ‘ไม่ น้องจะกินข้าว’  
 
A: Bà ấy có khoẻ không?   ‘คุณยายคนนั้นยังแข็งแรงไหม’ 
B: Không, bà ấy còn ốm.   ‘ไม่ คุณยายคนนั้นยังป่วยอยู่’ 
 
A: Anh có đi du lịch không?  ‘คุณจะไปเที่ยวไหม’ 
B: Không, tôi đi công tác.   ‘ไม่ ผมไปท างาน’ 
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หมายเหตุ  

ในบางกรณีประโยคค าถามประเภทให้เลือกตอบอาจจะมีค าสรรพนามแสดงการถามปรากฏ
ร่วมด้วยก็ได้  
เช่น 
Anh hay ai đi?     ‘คุณหรือใครไป’ 
Anh về hay thế nào?    ‘คุณจะกลับหรือยังไง(หรือไม่กลับ)’ 
Anh đã tìm được cái bút chăng?  ‘คุณหาปากกาเจอแล้วหรือไม่ใช่’ 
Có phải anh này chăng?   ‘ใช่คุณคนนี้หรือไม่ใช่’ 
Mai anh đã đi hay thế nào?   ‘พรุ่งนี้คุณไปหรือยังไง(หรือไม่ไป)’ 
Anh đã làm xong rồi (hay) sao?  ‘คุณท าเสร็จแล้วหรือยังไง(หรือไม่ใช่)’ 
Người ta bảo anh nói thế (hay) sao?  ‘เขาบอกให้คุณพูดแบบนี้หรือยังไง(หรือไม่ใช่)’ 
Anh này sao?     ‘คุณคนนี้ใช่ไหม’ 
Mai anh đi sao?    ‘พรุ่งนี้คุณไปหรือยังไง(หรือไม่ไป)’ 
Bài này hay sao?    ‘บทนี้หรือยังไง(หรือบทไหน)’ 
 

10.2.5 ประโยคค าถามที่มีค าอนุภาคแสดงการถามท้ายประโยค tiểu từ cuối câu 
           ประโยคค าถามที่มีค าอนุภาคแสดงการถามท้ายประโยค หมายถึง ประโยคค าแสดง
การถามที่ท้ายประโยคด้วยค าอนุภาคท้ายประโยคที่แสดงการถาม ซึ่งค าอนุภาคท้ายประโยคมักจะ
เป็นค าแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้ถามด้วย ได้แก่ 
 

10.2.5.1 ค าอนุภาค “à” 
     ค าว่า “à” เป็นค าอนุภาคท้ายประโยคที่แสดงการถามที่บอกความ
ประหลาดใจว่า ‘จริงหรือไม่จริง/ใช่หรือไม่’ ซึ่งสามารถมองได้หลายประเด็นว่าผู้ถามต้องการถาม
เกี่ยวกับอะไร โปรดศึกษาประโยคต่อไปนี้ 
 
 Hôm qua bác về nhà đấy à?  ‘เมื่อวานลุงกลับบ้านหรือครับ’ 
 
ประโยคข้างบนนี้สามารถพิจารณาได้ว่า จุดประสงค์ผู้ถามต้องการถาม ดังนี้ 
 
1) ถามเกี่ยวกับเวลา 
A: Hôm qua bác về quê đấy à?  ‘เมื่อวานลุงกลับบ้านเกิดหรือครับ’ 
B: Phải, bác về nhà hôm qua.  ‘ใช่ ลุงกลับบ้านเมื่อวาน’ 
 
2) ถามเกี่ยวกับบุคคล 
A: Hôm qua bác về quê đấy à?  ‘เมื่อวานลุงกลับบ้านเกิดหรือครับ’ 
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B: Không, vợ của bác về.  ‘ไม่ ภรรยาของลุงกลับ (ไม่ใช่ลุงกลับ)’ 
 
3) ถามเกี่ยวสถานที่ 
A: Hôm qua bác về quê đấy à?  ‘เมื่อวานลุงกลับบ้านเกิดหรือครับ’ 
B: Không, bác lên chỗ ông Nam. ‘ไม่ใช่ ลุงไปบ้านคุณตานาม’ 
 
 

10.2.5.2 ค าอนุภาค “ư” 
     ค าว่า “ư” ค าอนุภาคท้ายประโยคที่แสดงการถามว่า ‘ใช่หรือไม่/ใช่ไหม’ 
ซึ่งผู้ถามแสดงอาการธรรมดา ไม่ประหลาดใจ ไม่แสดงความเคารพ ส่วนใหญ่ผู้ที่ถามประโยคค าถาม
ลักษณะนี้มักจะเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าใช้ถามคนที่มีอายุน้อยกว่า  
เช่น 
A: Anh lấy quyển sách này ư?  ‘คุณเอาหนังสือเล่มนี้หรือ’ 
B: Dạ, vâng cháu láy sách này.  ‘ครับ ใช่หลานเอาหนังสือเล่มนี้’ 
 
A: Cháu đang học tiếng Việt ư?  ‘หลานก าลังเรียนภาษาเวียดนามหรือ’ 
B: Vâng ạ, cháu đang học tiếng Việt ạ. ‘ครับ หลานก าลังเรียนภาษาเวียดนามครับ’ 
 

10.2.5.3 ค าอนุภาค “ạ” 
     ค าว่า “ạ” ค าอนุภาคท้ายประโยคที่แสดงการถามว่า ‘ใช่หรือไม่/ใช่ไหม’ 
ซึ่งผู้ถามแสดงความเคารพผู้ถูกถาม ส่วนใหญ่ผู้ที่ถามประโยคค าถามลักษณะนี้มักจะเป็นผู้อาวุโสน้อย
กว่าใช้ถามคนที่อาวุโสมากกว่า  
เช่น 
A: Bà lấy quyển sách này ạ?  ‘คุณยายเอาหนังสือเล่มนี้หรือครับ’ 
B: Vâng, bà láy sách này.   ‘ใช่ ยายเอาเล่มนี้’ 
 

10.2.5.4 ค าอนุภาค “a” 
     ค าว่า “a” หรือบางครั้งในภาษาเขียนจะพบค าว่า “ah” ค าอนุภาคท้าย
ประโยคทีแ่สดงการถามว่า ‘ใช่หรือไม่/ใช่ไหม’ ซึ่งผู้ถามแสดงอาการประหลาดใจ  
เช่น 
A: Anh lấy quyển sách a?  ‘คุณเอาหนังสือหรือ’ 
B: Đúng, tôi láy quyển sách.  ‘ใช่ ผมเอาหนังสือ’ 
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10.2.5.5 ค าอนุภาค “nhỉ” 
     ค าว่า “nhỉ” ค าอนุภาคท้ายประโยคที่แสดงการถามว่า ‘ใช่หรือไม่/ใช่
ไหม’ ซึ่งผู้ถามแสดงอาการประหลาดใจ มักใช้เป็นค าถามที่แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างผู้ถามและ 
ผู้ถูกถาม (ค าอนุภาคท้ายประโยคท่ีมีลักษณะคล้ายกับค าว่า nhỉ คือ nhè, hở, hả, chứ, chớ)  
เช่น 
A: Ông ấy chưa về nhỉ?   ‘คุณตาคนนั้นยังไม่กลับหรือ’ 
B: Đúng, ông ấy chưa về.   ‘ใช่ คุณตาคนนั้นยังไม่กลับ’ 
 
A: Ông ấy chưa về hả?   ‘คุณตาคนนั้นยังไม่กลับหรือ’ 
B: Đúng, ông ấy chưa về.   ‘ใช่ คุณตาคนนั้นยังไม่กลับ’ 
A: Bố chưa về hả mẹ?   ‘พ่อยังไม่กลับหรือแม่’ 
B: Ư, hôm nay bố về muộn.  ‘ใช่ วันนี้พ่อกลับช้า’ 
 
10.3 ประโยคค าสั่ง/ขอร้อง Câu mệnh lệnh/câu cầu khiến 
 
 ประโยคค าสั่ง câu mệnh lệnh หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประโยคขอร้อง câu cầu khiến 
หมายถึง ประโยคที่ใช้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือบังคับให้คนอ่ืนกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือตนเอง 
ซึ่งส่วนมากมักจะมีค าที่แสดงการบังคับ หรือขอร้อง เป็นค าช่วยให้เป็นประโยคค าสั่ ง câu mệnh 
lệnh หรือประโยคขอร้อง câu cầu khiến ที่สมบูรณ์ ได้แก่ค าช่วยดังต่อไปนี้ 
 

10.3.1 ค าช่วย “hãy” 
           ค าว่า hãy ที่หมายถึงการยืนยัน หรือยืนกราน ให้บุคคลอ่ืนท าตามที่ตนต้องการ โดย
การวางค าว่า hãy ไว้หน้าค ากริยา ที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘จง/ให้’ ในภาษาไทย 

เช่น 
Hãy về đây bên anh.    ‘จงกลับมาอยู่ข้างๆ พ่ี’ 
Hãy làm bài A trước.    ‘ให้ ท าแบบฝึกหัด A ก่อน’ 
Hãy viết thư cho mẹ mỗi tháng một lần. ‘ให้เขียนจดหมาหาแม่เดือนละฉบับ’ 
Hãy đi làm sớm.    ‘(จง)ไปท างานแต่เช้านะ’ 
Hãy về quê thăm bà con ơi.   ‘(จง)กลับบ้านเกิดไปเยี่ยมคุณย่าหน่อยนะลูก’ 
 

10.3.2 ค าช่วย “đừng” 
           ค าว่า đừng ที่หมายถึงการปฏิเสธ หรือการห้ามไม่ให้บุคคลอ่ืนกระท าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง โดยการวางค าว่า đừng ไว้หน้าค ากริยา ที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘ห้าม/อย่า’ ใน
ภาษาไทย 

เช่น 
Đừng về nhà muộn.    ‘ห้ามกลับบ้านช้า’ 
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Đừng làm bài A.    ‘ห้ามท าแบบฝึกหัด A’ 
Bác đừng nói thế.    ‘ลุงอย่าพูดอย่างนั้น’ 
Đừng đi làm muộn.    ‘ห้ามไปท างานสาย’ 
Đừng đi chơi nhé.    ‘ห้ามไปเล่นนะ’ 
 

10.3.3 ค าช่วย “cầm” 
           ค าว่า cấm ที่หมายถึงการห้ามไม่ให้บุคคลอ่ืนกระท าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดย
การวางค าว่า cấm ไว้หน้าค ากริยา ที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘ห้าม’ ในภาษาไทย 

เช่น 
Cấm hút thuốc ở đây.   ‘ห้ามสูบบุหรี่ที่นี่’ 
Cấm đỗ xe trên vìa hè.   ‘ห้ามจอดรถบนทางเดิน’ 
Cấm vào.     ‘ห้ามเข้า’ 
Cấm nói.     ‘ห้ามพูด’ 
Khu vực cấm bán hàng rong.   ‘บริเวณห้ามเร่ขายของ’ 
   

10.3.4 ค าช่วย “không được” 
           ค าว่า không được ที่หมายถึงการห้ามไม่ให้บุคคลอ่ืนกระท าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง โดยการวางค าว่า không được ไว้หน้าค ากริยา ที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘ห้าม/ไม่อนุญาต’ 
ในภาษาไทย 

เช่น 
Không được về nhà muộn.   ‘ไม่อนุญาตให้กลับบ้านช้า’ 
Không được làm bài A.   ‘ไม่อนุญาตให้ท าแบบฝึกหัด A’ 
Anh không được nói thế.   ‘คุณพูดแบบนั้นไม่ได้นะ’ 
Không được đi làm muộn.   ‘ไม่อนุญาตให้ไปท างานสาย’ 
Không được dùng di động trong lớp.  ‘ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือในห้องเรียน’ 
   

10.3.5 ค าช่วย “đi” 
           ค าว่า đi ที่หมายถึงการสั่งให้บุคคลอ่ืนกระท าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ตน
ต้องการ โดยการวางค าว่า đi ไว้หลังค ากริยาหรือหลังประโยค ที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘(จงท า) 
สิ’ ในภาษาไทย 

เช่น 
Anh về nhà đi.     ‘คุณกลับบ้านสิ’ 
Em làm bài A trước đi.   ‘หนูท าแบบฝึกหัด A ก่อนสิ’ 
Con viết thư cho bà ngoại đi.   ‘ลูกเขียนจดหมายหาคุณยายสิ’ 
Anh đi làm đi.     ‘พ่ีไปท างานสิ’ 
Đi đi.      ‘ไปสิ’ 
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10.3.6 ค าช่วย “đi thôi/thôi” 
           ค าว่า đi thôi / thôi ที่หมายถึงการสั่งให้บุคคลอ่ืนรวมถึงผู้พูด (chúng ta) กระท า
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ตนต้องการ โดยการวางค าว่า đi thôi หรือค าว่า thôi ไว้หลัง
ค ากริยาหรือหลังประโยค ที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘(พวกเราจงท า) เถอะนะ’ ในภาษาไทย 

เช่น 
(chúng ta) về đi thôi.    ‘(พวกเรา)กลับกันเถอะ’ 
(chúng ta) làm bài A trược thôi.  ‘(พวกเรา)ท าแบบฝึกหัด A ก่อนเถอะ’ 
(chúng ta) ngồi làm bài đi thôi.  ‘(พวกเรา)นั่งท าการบ้านเถอะ’ 
(chúng ta) đi làm đi thôi.   ‘(พวกเรา)ไปท างานกันเถอะ’ 
Đi thôi.      ‘(พวกเรา)ไปกันเถอะ’ 
 

10.3.7 ค าช่วย “đi nào/nào” 
           ค าว่า đi nào / nào ที่หมายถึงการสั่งให้บุคคลอื่นกระท าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
ตามที่ตนต้องการ โดยการวางค าว่า đi nào หรือค าว่า nào ไว้หลังค ากริยาหรือหลังประโยค ที่มี
ความหมายคล้ายกับค าว่า ‘…..หน่อยสิ/หน่อยนะ’ ในภาษาไทย 

เช่น 
Nói cho bà nghe nào.    ‘เล่าให้ยายฟังหน่อยนะ’ 
Mang cái ô cho mẹ nào.   ‘เอาร่มมาให้แม่หน่อยสิ’ 
Viết thư cho bà ngoại đi nào.   ‘เขียนจดหมายหาคุณยายหน่อยสิ’ 
Làm đi nào.     ‘ท างานหน่อยสิ’ 
Hát đi nào.     ‘ร้องเพลงหน่อยนะ’ 
 

10.3.8 การใช้ค ากริยาหรือกริยาวลี 
           ใช้ค ากริยา หรือกริยาวลี ขึ้นต้นประโยคเพ่ือสั่งให้บุคคลอ่ืนกระท าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งตามที่ตนต้องการ ที่มีความหมายคล้ายกับค าว่า ‘จง (กระท า)’ ในภาษาไทย 

เช่น 
Im!      ‘(จง) เงียบ’ 
Từ từ!      ‘ช้าๆหน่อย’ 
Ngồi xuống!     ‘(จง) นั่งลง’ 
Đứng lên.     ‘(จง) ยืนขึ้น’ 
Nhanh lên.     ‘เร็วๆหน่อย’ 
Đọc ngay.     ‘(จง) อ่านตอนนี้เลย’ 
Nói to lên.     ‘(จง) พูดดังขึ้นอีก’ 
Cố lên!      ‘(จง) พยายามขึ้นอีก’ 
Tiến lên!     ‘(จง) ก้าวหน้าขึ้นอีก’ 
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หมายเหตุ  
Diệp Quang Bản มีแนวคิดว่าประโยคเหล่านี้ก็มีลักษณะเป็นการขอร้องเพ่ือให้ผู้ฟังกระท า

เหตุการณ์นั้นๆ ประโยคเหล่านี้จึงถูกวิเคราะห์ว่าเป็นประโยคขอร้อง (Diệp Quang Bản: 2006: 236) 
ได้แก่  

a) ประโยคที่มีค าว่า mời, xin, đề nghị, yêu câu, cho phép, phải, cứ v.v...ปรากฏใน
ประโยค แม้นักภาษาศาสตร์บางคนวิเคราะห์ว่าประโยคเหล่านี้เป็นประโยคบอกเล่าหรือเล่าความ แต่ 
Diệp Quang Bản มีแนวคิดว่าประโยคเหล่านี้ก็มีลักษณะเป็นการขอร้องให้ผู้ฟังกระท าเหตุการณ์นั้นๆ  
เช่น 
Mời anh vào.     ‘เชิญคุณเข้ามาได้’ 
Tôi xin nói trước.    ‘ผมขอพูดก่อนนะ’ 
Anh cứ nói luôn đi.    ‘คุณพูดต่อได้เลย’ 
Đề nghị anh xuống xe.   ‘(ผม)ขอให้คุณลงจากรถ’ 
Mai tôi yêu câu chị đến công ty sớm  ‘พรุ่งนี้ผมขอให้คุณมาบริษัทแต่เช้านะ’ 
Cho phép tôi được giới thiệu.  ‘อนุญาตให้ผมได้แนะน า’ 
Em phải nộp bài cho tôi sáng mai.  ‘หนูต้องส่งการบ้านครูพรุ่งนี้เช้า’ 
 

b) ประโยคต่อไปนี้ Diệp Quang Bản มีวิเคราะห์ว่าประโยคเหล่านี้ก็มีลักษณะเป็น         
การขอร้องให้ผู้ฟังกระท าเหตุการณ์นั้นๆ ตามท่ีผู้พูดต้องการ   
เช่น 
Anh nói tiếp điều thứ hai.   ‘คุณพูดเรื่องที่สองต่อได้เลยนะ’ 
Mọi người đi lối này nhé.   ‘ทุกคนไปทางนี้นะ’ 
Anh nói trước.     ‘คุณพูดก่อน’ 
Các bạn giữ trật tự.    ‘เพ่ือนๆ เงียบๆ หน่อย’ 
 
10.4 ประโยคอุทาน Câu cảm thán 
 
 ประโยคอุทาน câu cảm thán หมายถึง ประโยคที่ผู้พูดต้องการแสดงออกถึงความรู้สึก หรือ
ทัศนคติ ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรกับข้อความที่ตนได้ยิน หรือได้เห็น มาก่อนหน้านี้ ประโยคอุทาน câu 
cảm thán มักจะมีค าประกอบด้วยค าต่อไปนี้       
 

10.4.1 ค าอุทาน 
           อาจจะเป็นค าหรือกลุ่มค าอุทานที่ปรากฏเดี่ยว หรือเป็นค าหรือกลุ่มค าอุทานที่
ปรากฏร่วมกับค าอ่ืนๆ เช่น 
Ô kìa! Con cá heo.    ‘โอ๊ะนั่น ปลาโลมา’   
Ô hay! Mẹ cứ tưởng con đùa.   ‘อุ๊ยตาย แม่นึกว่าลูกล้อเล่น’   
Trời ơi! Sao con lười thế.   ‘โอ้ยตาย ท าไมลูกข้ีเกียจจัง’   
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Ôi trời ơi! Đắt quá.    ‘โอ้ยตาย แพงจัง’   
Ôi! Chiều này trời thật đẹp.   ‘โอ๊ว บ่ายนี้ท้องฟ้าสวยจัง’   
Buồn ơi là buồn.    ‘เศร้าเอยเศร้าจัง’   
Vui ơi là vui.     ‘สนุกเอยสนุกมาก’   
Vui như Tết.     ‘สนุกเหมือนตอนเต๊ดเลย’   
Mừng chết đi được!    ‘ดีใจมากมาก’   
 

10.4.2 ค าอนุภาค thay 
           ค าอนุภาค thay ปรากฏร่วมกับค ากริยา โดยค าว่า thay จะถูกวางไว้หลังค ากริยา  
เช่น 
Thương thay cũng một kiếp người!   
‘ในหนึ่งชาติมนุษย์ต้องมีความโชคดีบ้างละ’  
  
Hại thay mang lấy sắc tài làm chi!       
‘เมื่อโชคร้ายมา จะเอาความสวยความฉลาดไปท าไม’   
 

Vinh quang thay những vị anh hùng dân tộc. 
‘ความรุ่งโรจน์มีมาให้ส าหรับวีระบุรุษของชนชาติ’   
 

10.4.3 ค าอนุภาค nhỉ 
           ค าอนุภาค nhỉ ปรากฏที่ต าแหน่งท้ายประโยค  
เช่น 
Hay nhỉ!     ‘สนุกเนาะ’   
Đẹp quá nhỉ!     ‘สวยจริงๆ เนาะ’   
Cháu ngoan nhỉ!    ‘หลานเป็นเด็กดีเนาะ’   
Mày khôn nhỉ!     ‘แกฉลาดเนาะ’   
 

10.4.4 ค าอนุภาคที่มาจากค าช่วยอื่น 
           ค าช่วยอ่ืนๆ ที่สามารถปรากฏเป็นค าอนุภาค ได้แก่ lạ thật, thật, quá, ghê, thế, 
dường nào, biết mấy, biết bao ปกติจะปรากฏร่วมกับค ากริยา โดยวางค าเหล่านี้ไว้หลังค ากริยา 
แต่ก็มีบางค าที่สามารถปรากฏหน้าค ากริยาได้ ขึ้นอยู่กับความหมายตามบริบทนั้นๆ  
เช่น 
Thế thì tốt quá!    ‘งั้นก็ดีนะสิ’   
Cháu này nghịch thật!    ‘หลานคนนี้ซนจริงๆ’   
Mày ngu thế!     ‘แกโง่จัง’   
Điều này lạ thật!    ‘เรื่องนี้ประหลาดจริงๆ’   



383 

 

Nếu anh đến thì hay biết bao!  ‘ถ้าพ่ีมาด้วยจะสนุกมากแค่ไหนน้อ’   
Kinh thật!     ‘น่ากลัวจริง’   
Kinh quá!     ‘น่ากลัวจัง’   
 
10.5 สรุป 
 

ประโยคในภาษาเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ โดยอาศัยจุดประสงค์ของผู้พูด ได้ 
4 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ประโยคเล่าความ (Câu tường thuật) หมายถึงประโยคที่มีจุดประสงค์เพ่ือ
เล่าความ แจ้งให้ทราบ ยืนยัน ซึ่งยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดย่อย ได้แก่ ประโยคยืนยัน (Câu 
khẳng định) และประโยคปฏิเสธ (Câu phủ định) 2) ประโยคค าถาม (Câu nghi vấn) หมายถึง
ประโยคที่ผู้พูดต้องการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้พูดยังไม่เข้าใจ หรือยังเป็นข้อสงสัยที่ต้องการค าตอบหรือ
ค าอธิบายจากคู่สนทนา 3) ประโยคค าสั่ง (Câu mệnh lệnh) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประโยค
ขอร้อง (Câu cầu khiến) หมายถึง ประโยคที่ใช้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือบังคับให้คนอ่ืน
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือตนเอง ซึ่งส่วนมากมักจะมีค าที่แสดงการบังคับ หรือขอร้อง เป็นค าช่วยให้เป็น
ประโยคค าสั่ง และ 4) ประโยคอุทาน (Câu cảm thán) หมายถึง ประโยคที่ผู้พูดต้องการแสดงออกถึง
ความรู้สึก หรือทัศนคติ ว่าตนเองรู้สึกอย่างไรกับข้อความที่ตนได้ยินหรือได้เห็นมาก่อนหน้าที่จะพูด
ประโยคนี้  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธโดยใช้ค าว่า “không”  
1) Tôi thích món ăn Việt Nam. 
............................................................................................................................. ................................... 
2) Ngày mai tôi sẽ đi Băng Cốc. 
................................................................................................................................................................  
3) Tôi đã nộp bài cho thầy Songgot rồi. 
.............................................................................................................. .................................................. 
4) Mẹ tôi năm nay 55 tuổi. 
............................................................................................................................. ................................... 
5) Tôi đang học chuyên ngành tiếng Việt du lịch. 
............................................................................................................................. ................................... 
6) Cô ấy được tặng quà. 
......................................................................................................................................................... ....... 
7) Con mèo kia rất dễ thương.  
......................................................................................... ....................................................................... 
8) Anh ấy mời tôi đến dự dám cưới anh ấy. 
............................................................................................................................. ................................... 
9) Ông ấy là thầy giáo của tôi. 
............................................................................................................................. ................................... 
10) Mai chụp ảnh với Hùng. 
.............................................................................................................................. .................................. 
 
2. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธโดยใช้ค าว่า “có.....đâu/đã.....đâu”  
1) Tôi thích món ăn Việt Nam. 
............................................................................................................................. ................................... 
2) Cô ấy được tặng quà. 
................................................................................................................................................................  
3) Mai chụp ảnh với Hùng. 
.......................................................................................................... ...................................................... 
4) Tôi chưa đi Hồ Chí Minh. 
............................................................................................................................. ................................... 
5) Tồi qua, ông ấy không đến đây. 
............................................................................................................................. ................................... 
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6) Cô ấy không nói dối đâu. 
............................................................................................................................. ................................... 
7) Nó chưa ăn cơm. 
........................................................................... .....................................................................................  
8) Em ấy chưa làm bài xong. 
............................................................................................................................. ................................... 
9) Từ đấy đến nhà tôi không xa. 
............................................................................................................................. ................................... 
10) Anh ấy không quên lời hứa. 
................................................................................................................................ ................................ 
 
3. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคค าถามโดยใช้ค าถาม “có..........không?” 
1) Anh ấy đi Hồ Chí Minh. 
............................................................................................................................. ................................... 
2) Nhà tôi có con chó. 
................................................................................................................................................................  
3) Chị ấy thuê nhà bà ấy. 
............................................................................................................................. ................................... 
4) Em trai tôi mua ba lô. 
..................................................................... ...........................................................................................  
5) Ông nội uống trà. 
............................................................................................................................. ................................... 
6) Anh ấy không hút thuốc. 
............................................................................................................................. ................................... 
7) Bạn ấy có máy vi tính. 
.......................................................................................................................................... ...................... 
8) Mùa hè ở Thái Lan rất nóng. 
............................................................................................................................. ................................... 
9) Anh ấy chưa có vợ. 
...................................................................... ..........................................................................................  
10) Từ nhà tôi đến trường xa lắm. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
4. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคค าถามโดยใช้ค าถาม “(có) phải không?” 
1) Anh ấy đi Hồ Chí Minh. 
............................................................................................................................. ................................... 
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2) Nhà tôi có con chó. 
..................................................................... ...........................................................................................  
3) Chị ấy thuê nhà bà ấy. 
............................................................................................................................. ................................... 
4) Em trai tôi mua ba lô. 
............................................................................................................................. ................................... 
5) Ông nội uống trà. 
.............................................................................................................................................. .................. 
6) Anh ấy không hút thuốc. 
............................................................................................................................. ................................... 
7) Bạn ấy có máy vi tính. 
............................................................................................................................. ................................... 
8) Mùa hè ở Thái Lan rất nóng. 
................................................................................................................................................................  
9) Anh ấy chưa có vợ. 
............................................................................................................................. ................................... 
10) Từ nhà tôi đến trường xa lắm. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
5. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคค าถามโดยใช้ค าถาม “đâu?” 
1) Anh ấy đi Hồ Chí Minh. 
............................................................................................................................. ................................... 
2) Nhà tôi ở tỉnh Uđon Thani. 
............................................................................................................................. ................................... 
3) Chị ấy thuê nhà ở Băng Cốc. 
................................................................................................................................................................  
4) Em trai tôi mua ba lô ở Chợ. 
................................................................................................................ ................................................ 
5) Ông nội ăn cơm ở nhà hàng Tha Vi. 
............................................................................................................................. ................................... 
6) Anh ấy đến Việt Nam từ Mỹ. 
............................................................................................................................. ................................... 
7) Bạn ấy về quê rồi. 
................................................................................................................................................................  
8) Mùa hề năm nay tôi sẽ đi Sa Pa. 
................................................................................................ ................................................................ 
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9) Anh ấy nhận được thư từ người yêu. 
............................................................................................................................. ................................... 
10) Anh Peter từ Úc đến Việt Nam. 
......................................................... .......................................................................................................  
 
6. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคค าถามโดยใช้ค าถาม “bao nhiêu/mấy?” 
1) Anh ấy có ba con. 
................................................................................................................................................................  
2) Nhà tôi cách thành phố Uđon Thani sáu mươi cây số. 
............................................................................................................................. ................................... 
3) Chị ấy thuê nhà ba nghìn Baht một tháng. 
................................................................................................................................................................  
4) Em trai tôi năm nay lên tám tuổi. 
..................................................................................................... ........................................................... 
5) Lớp tiếng Việt tôi có hai mươi người. 
............................................................................................................................. ................................... 
6) Tháng này là tháng năm. 
............................................................................................................................. ................................... 
7) Năm nay là năm 2017. 
......................................................................................................................................................... ....... 
8) Từ Hà Nội đến Sa Pa khoảng ba trăm cây số. 
....................................................................... .........................................................................................  
9) Nhà anh ấy có tất cả mười lăm người. 
....................................................................................................................... ......................................... 
10) Vé máy bay giá năm nghìn Baht. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
7. จงแต่งประโยคค าถามส าหรับประโยคค าตอบต่อไปนี้ 
1)............................................................................................................................. ..............................? 
  Vì tôi bị ốm. 
2)............................................................................................................................. ..............................? 
  Măn nay tôi bốn mươi tuổi. 
3).................................................................. .........................................................................................?  
  Có, tôi có một con chó. 
4)............................................................................................................................. ..............................? 
  Tôi sẽ đi Băng Cốc ngày mai. 
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5)............................................................................................................................. ..............................? 
  Tôi đã học tiếng Việt ở Hà Nội ba tháng. 
6)............................................................................................................................. ..............................? 
  Mẹ tôi chưa đi Băng Cốc. 
7)............................................................................................................................. ..............................? 
  Mùa đông ở Hà Nội rất lạnh. 
8)...........................................................................................................................................................?  
  Không, tôi không thích ăn kem. 
9)............................................................................................................................ ...............................? 
  Từ nhà tôi đến trường xa hai cây số. 
10)............................................................................................................................. ............................? 
    Tôi thích màu xanh lá cây hơn màu xanh biển. 
 
8. จงระบุว่าประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคชนิดใด  

A) Câu tường thuật   B) Câu khẳng định 
C) Câu phủ định   D) Câu nghi vấn 
E) Câu mệnh lệnh   F) Câu cầu khiến 
G) Câu cảm thán 

 
1) Ăn đi con.      =…………………………………. 
2) Cháu năm nay ba tuổi?    =…………………………………. 
3) Tôi sẽ đi nếu anh cũng đi.    =…………………………………. 
4) Bà ơi, cho cháu hai trăm nhé.   =…………………………………. 
5) Anh ấy đi Băng Cốc bao giờ?   =…………………………………. 
6) Đừng đi trong mưa con nhé.   =…………………………………. 
7) Trời ơi.      =…………………………………. 
8) Công ty này có tất cả hai trăm người.  =…………………………………. 
9) Không ai thích phim này đâu.   =…………………………………. 
10) Anh chẳng yêu ai.     =………………………………….  
 
9. จงเติมค าในช่องว่างด้วยค าแสดงการถามที่เหมาะสม 
1) Cái áo này giá.....................................? 
2) Cháu lên.....................................tuổi? 
3) Bây giờ anh đang làm.....................................? 
4) Chị vừa đi chợ về.....................................? 
5) Món này ngon.....................................? 
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6) Anh cảm thấy.....................................về bộ phim này? 
7) Chào bà ạ, bà có khoẻ.....................................ạ? 
8) .....................................là giám đốc công ty này? 
9) Cái này tiếng Việt gọi là.....................................? 
10) Anh sẽ ở Việt Nam.....................................?  
11) Anh dạo này.....................................? 
12) .....................................anh không nói gì? 
13) Có chuyện.....................................thế? 
14) Trong 3 đôi giầy này, anh thích đôi.....................................? 
15) Hồ này sâu.....................................? 
16) Anh ấy cao một mét.....................................? 
17) .....................................anh đi Băng Cốc? 
18) Nem rán ngon lắm.....................................? 
19) Anh cho tôi mượn tờ báo, .....................................? 
20) Một tuần có.....................................ngày? 
 
10. จงเติมค าว่า hay หรือค าว่า hoặc ในช่องว่างของประโยคต่อไปนี้ 
1) Hôm qua.....................................hôm nay nóng hơn? 
2) Quyển sách này của tôi.....................................của anh? 
3) .......................................anh, ....................................anh Nam phải làm việc này. 
4) Một trong hai người, chị Da Ra.....................................chị Đuông Đao phải đọc báo cáo. 
5) Người Hàn Quốc ăn cơm bằng thìa.....................................bằng đũa? 
6) Chị thích màu xanh...................................màu đó? 
7) Sáng nào tôi cũng ăn phở.....................................bún. 
8) Anh uống trà....................................cà phê? 
9) Tôi phải nộp bài cô Tha Ri Ni hôm nay hôm nay......................................ngày mai. 
10) Anh thích thành phổ nào nhất : Băng Cốc ..................................... Chieng Mai?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



390 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

กฤษณา  เกษมศิลป์. (2519). วิจัยค าต่างๆ และโครงสร้างไวยากรณ์. พระนคร : วงษ์สวา่ง. 
กิ่งกาญจน์  เทพกาญจนา. (2559). กระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์. กรุงเทพมหานคร :  
        ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ก าชัย  ทองหล่อ. (2540). หลักภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 10. รวมสาส์น.       
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. (2557). ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. 
        กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.   
จินดา งามสุทธิ. (2524). ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. พระนคร. พิมพ์ครั้งที่ 2. โอเดียนสโตร์. 
เฉลิม  จันปฐมพงศ์. (2520). ค าบรรยายวิชาหลักภาษา พ.ม. พระนคร : ชัยศิริการพิมพ์.  
ณัฐมา  พงศ์ไพโรจน์. (2554). ระบบหน่วยค าในภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร.  
        ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ทรงกต  ปานเชียงวงศ์. (2553). เอกสารประกอบการสอน : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1.  
        อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
--------. (2553). ตัวอักษรภาษาเวียดนามและการออกเสียงตามหลักภาษาศาสตร์. อุดรธานี :  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  
--------. (2556). ภาษาเวียดนามส าหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเอเชียศึกษา  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
นพดล  จันทร์เพ็ญ. (2557). หลักการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : เจเนซิส มีเดียคอม. 
นพวรรณ  พันธุเมธา. (2554). ไวยากรณ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร :  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
--------. (2555). ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ.  

คณะอักษณศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
นววรรณ  พันธุเมธา และ ปราณี กุลละวณิชย์. (2533). ไวยากรณ์แนวต่างๆ. เอกสารประกอบการ 
        สอนชุดวิชา ภาษาไทย 3. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ประยุทธ  กุยสาคร. (2527). ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์. พระนคร : หน่วยศึกษานิเทศก์  
        กรมการฝึกหัดครู. 
ประสิทธิ์  กาพย์กลอน. (2516). การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์. พระนคร :  
        ไทยวัฒนาพานิช. 
ปาริดา สุขประเสริฐ (ผู้แปล). (2555). กลไกภาษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก. 
พิณทิพย์  ทวยเจริญ. (2543, 2547). ภาพรวมของการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์.  
        กรุงเทพมหานคร : 
ยูดี  ศรีนราวัฒน์ และคณะ. (2559). ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 2.  
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

 
 



392 

 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546. กรุงเทพมหานคร :  
        นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น. 
เรืองเดช  ปันเขื่อนขัตย์. (2552). ภาษาศาสตร์ภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร :  
        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.   
วันเพญ็  เทพโสภา. (2558). หลักภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. พัฒนา จ ากัด. 
วิจินตน์  ภาณุพงศ์. (2507). ภาษาศาสตร์คืออะไร. สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับพิเศษ 1.  
        (14 ธันวาคม 2507). หน้า 71-80 
--------. (2520). ค าบรรยายวิชาภาษาไทย: การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์. พระนคร  
       : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.  
--------. (2526). โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  
วิเชียร  เกษประทุม. (2557). หลักภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : พ.ศ. พัฒนา จ ากัด.  
วิโรจน์  อรุณมานะกุล (2553). ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล : หลักการและการใช้. พิมพ์ครั้งที่ 2.  
        กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์.  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
--------. (2560). ทฤษฎีภาษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์.  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์. (2533). ภาษาและภาษาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร :  
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ศรีจันทร์  วิชาตรง. (2542). หลักภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.  
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2533). เอกสารค าสอนชุดวิชา  

ภาษาไทย 3 หน่วยที่ 7-15. กรุงเทพฯ : พิมพ์ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สมทรง  บุรุษพัฒน์. (2536). วากยสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ 
        พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สุนันท์ อัญชลีนุกุล. (2556). ระบบค าในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร :  
        คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุริยา รัตนกุล. (2544). นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ ภาคที่ 1: ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก  
        และตระกูลจีน-ทิเบต. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ครั้งที่ 4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ 
        พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 
สุวิไล เปรมศรีรัตน์, จิ่ญ เสี่ยว ถิ่น และ มยุรี ถาวรพัฒน์. (2541). ศัพทานุกรมเวียดนาม-ไทย- 
        อังกฤษ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  
        มหาวิทยาลัยมหิดล. 
โสภนา  ศรีจ าปา. (2538). การออกเสียงภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  
        สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 
--------. (2542). ค าพ้องรูปภาษาเวียดนาม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ 
        พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 



393 

 

--------. (2545). ไวยากรณ์เวยีดนาม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา 
        ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2546). ทฤษฎีไวยากรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
--------. (2548). ภาษาในสังคมไทย ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา.  
        กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
--------. (2553). หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :  
        แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
--------. (2553). ชนิดของค าในภาษาไทย : การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ :  
        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์. (2545). ภาษาศาสตร์เหมาะสมัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ต้นธรรม. 
--------. (2547). ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพมหานคร : รามค าแหง  
        มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
อุทัยวรรณ  ตันหยง. (2542). หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี. 
 
ภาษาอังกฤษ 
Bhushan, Vidya and Sachdeva, D.R. (1995). An Introduction to Sociology. India :  
        Kitab Mahal. 
Bloch, Bernard and Trager, George L. (1942). Outline of Linguistic Analysis. Baltimore  
        : Linguistic Society of America.  
Boey, Lim Kiet. (1975). An Introduction to Linguistics for the Language Teacher.  
        Singapore : Singapore University Press.  
Carnie, Andrew. (2008). Constituent Structure. New York : Oxford University Press.  
Chomsky, Noam. (1970). Remarks on Nominalization.  Readings in English  
        Transformational Grammar. Edited by Roderick A. Jacobs and Peter S.  
        Rosenbaum. Waltham, Massachusetts : Ginn and Company. pp. 184-221.  
Chomsky, Noam. (1972). Language and Mind. New York : Harcourt Brace Jovanovich  
        Inc,.  
Chomsky, Noam. (1972). Studies on Semantics in Generative Grammar. The Hague :  
        Mouton Inc,.  
Chomsky, Noam. (2002). Syntactic Structure. Second edition with an introduction by  
        David W. Lightfoot. New York : Mouton de Gruyter.  
Clark, Marybeth. (1975). Coverbs and Case in Vietnamese. Ph.D. Dissertation,  
        The University of Hawaii. The United States of America. 
Cook, Walter Anthony. (1989). Case Grammar Theory. The United States of America : 
        Georgetown University Press. 



394 

 

De Saussure, Ferdinand. (1981). Course in General Linguistics. Fourth Impression.  
        Great Britain. Richard Clay (The Press). 
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398 
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        Quốc gia Hà Nội. 
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        Xã hội. 
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404 
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