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 บทคัดย่อ      

 

บทความเร่ืองนีมุ้่งศกึษาการเปรียบตา่งเก่ียวกบัต าแหนง่และหน้าท่ีของ
ค าคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม วิธีศึกษาคือ การศึกษาตาม
แนวทางไวยากรณ์โครงสร้าง ขณะเดียวกันก็มีการเก็บข้อมูลค าคุณศพัท์และ
ตวัอย่างการใช้ค าคณุศพัท์เพ่ือประกอบการวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องทัง้ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  

การศกึษาพบว่าค าคณุศพัท์ภาษาไทยจะมีหน้าท่ีขยายค าท่ีอยูข้่างหน้า  
ในขณะท่ีค าคุณศพัท์ภาษาเวียดนามสามารถขยายค าท่ีอยู่ต าแหน่งข้างหน้า
หรือข้างหลังได้ และนอกจากท าหน้าท่ีขยายค าแล้ว ค าคุณศัพท์ในภาษา
เวียดนามยังสามารถท าหน้าท่ีเป็นประธานและเป็นกรรมของประโยคได้อีก  
ขึน้อยู่กับต าแหน่งและหน้าท่ีของค าคุณศัพท์ในบริบทของแต่ละประโยค  
อย่างไรก็ดี ทัง้สองภาษามีความใกล้เคียงกันทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง  
รูปแบบ และความหมาย จึงท าให้ระบบและหน้าท่ีของค าคุณศัพท์ทัง้ใน
ภาษาไทยและเวียดนามมีความคล้ายคลงึกนัในการขยายค าตา่งๆ 
ค าส าคัญ: การเปรียบตา่ง  ค าคณุศพัท์ภาษาไทย  ค าคณุศพัท์ภาษาเวียดนาม 
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Abstract   
 

A study of comparative adjectives between Thai and Vietnamese 
languages was focused on positions and functions of adjectives modified 
to clarify more explicit meanings. To collect the data, assembling adjectives 
and searching samples of adjectives used through grammatical structures 
from related literatures were done. The study found that Thai adjectives 
were always placed after nouns in order to modify meanings of these 
nouns. On the other hand, Vietnamese adjectives could be placed before 
or after nouns, and these adjectives could be functioned as subject or 
object of sentences, depending on functions and positions placed in 
different context of each sentence. All in all, both Thai and Vietnamese 
languages were similar in terms of structures, forms, and meanings, so it 
was not surprised that their systems, functions, and adjectives used were 
also similar. 
Keywords:  Contrastive, Thai Adjectives, Vietnamese Adjectives 
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บทน า  
หลงัจากท่ีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้ก้าวเป็น

ประชาคมเดียวกนัตัง้แตปี่ พ.ศ.2559 เป็นต้นมา ได้กลายเป็นกระแสส าคญัท่ีท า
ให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนีใ้ห้ความสนใจในการศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะกรณีด้านเวียดนามศกึษาในประเทศไทย
ท่ีมีผู้สนใจศึกษาในแง่มุมต่างๆ ไว้มากมายทัง้ในด้านประวัติศาสตร์ ชาติพนัธุ์  
วรรณกรรม ภาษาและวฒันธรรม ฯลฯ เช่น  เร่ือง “เหงวียน ถิ มินห์ คาย: วีรสตรี
นกัปฏิวตัิเวียดนาม (ค.ศ.1910 - 1941)” (ธนนนัท์ บุน่วรรณา, 2552), นอกจากนี ้
ยังมีงานเร่ือง “ความเป็นมาและการปรับตัวของคนเวียดนามลุ่มน า้โขง: 
กรณีศกึษาคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชานลาว” (ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559) ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งยงัมี
งานท่ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับการเปรียบเทียบระหว่างภาษาของไทยและ
เวียดนามในแง่มุมต่างๆ อันได้แก่ “การศึกษาเปรียบเทียบค าเรียกญาติใน
ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม” (Nguyen Thi Thuy Chau, 2558) “การศึกษา
เปรียบเทียบส านวนเวียดนามกับส านวนไทย” (ว ูถิ กิม จี, 2550) หรือ “ค าซ า้ใน
ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม” (รุจิวรรณ  เหลา่ไพโรจน์, 2552: 59 - 98) เป็นต้น  

จากงานวิจัยต่างๆ  ดงักล่าวมาในข้างต้นจะพบว่ามีผู้ศึกษาเก่ียวกับ 
การเปรียบเทียบภาษาไทยและเวียดนามไว้ค่อนข้างมาก โดยใช้วิธีการทาง
ภาษาศาสตร์ คือ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ (Comparative method) อนัเป็นอีก
สาขาหนึ่งของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ท่ีจดัอยู่ในกลุ่มของภาษาศาสตร์ประยุกต์
และเป็นพืน้ฐานของวิชาภาษาศาสตร์ทัว่ไป  (ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน, 2523: 230) 
ขณะท่ียงัมีอีกหนึ่งวิธีการทางภาษาศาสตร์ ท่ีเป็นพืน้ฐานในการศกึษาเร่ืองความ
แตกต่างของภาษาคือ การวิเคราะห์และการเปรียบต่างภาษา (Contrastive 
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Analysis หรือเขียนย่อว่า CA)  ซึ่งมีบทบาทส าคัญส าหรับการเรียนการสอน
ภาษาท่ีสอง อันเป็นการหาความแตกต่างระหว่างสองภาษาหรือมากกว่านั น้ 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2553: 101 - 102) แต่โดยส่วนมากเป็นการวิเคราะห์และ
เปรียบต่างระหว่างสองภาษามากกว่า โดยนกัภาษาศาสตร์โครงสร้างเป็นผู้น า
กลวิธีเปรียบต่างภาษานีม้าเป็นเคร่ืองช่วยผู้สอนภาษา เพ่ือช่วยในการชีใ้ห้เห็น
ข้อผิดพลาดในการเรียนภาษา  ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เปรียบต่างในเร่ืองของ
ระบบเสียง (Phoneme) หน่วยค า (Morpheme) ประโยค (Sentence) ค าศัพท์ 
(Vocabulary)  วฒันธรรมทางด้านภาษา (Culture)  รวมทัง้ความคิด (Concept) 
ตลอดจนสิ่งท่ีก าหนดความคิด (Condition) ระหวา่งภาษาแม่กบัภาษาท่ีต้องการ
ศกึษาเปรียบตา่ง และลดปัญหาและข้อจ ากดัตอ่ผู้ เร่ิมเรียนภาษาตา่งประเทศ   

ในปัจจบุนัมีผู้สนใจศึกษาเก่ียวกับภาษาศาสตร์เวียดนามไว้พอสมควร 
หากแตย่งัไม่มีการศกึษาในเร่ืองการเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ภาษาไทยและภาษา
เวียดนาม ซึ่งในภาษาไทยจะเรียกว่า “ค าวิเศษณ์” ในขณะท่ีภาษาเวียดนาม
เรียกว่า “ค าคณุศพัท์” 2  ด้วยว่าค าคุณศพัท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
ตา่งท าหน้าท่ีขยายค าหรือประกอบอยูใ่นรูปประโยคด้วยกนั แม้วา่ภาษาไทยและ
ภาษาเวียดนามต่างมีหลกัภาษาท่ีสมบรูณ์  อีกทัง้ยงัมีกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษา
บางอย่างท่ีคล้ายคลึงกัน ถึงอย่างไรก็ยงัมีความต่างทางไวยากรณ์ในบางอย่าง 
เชน่ การวางต าแหนง่ของค า  หรือการวางรูปโครงสร้างในประโยค ซึง่ได้ก่อให้เกิด
ความสับสนแก่ผู้ เร่ิมเรียนภาษาเวียดนาม เหตุนีผู้้ เขียนจึงสนใจในการศึกษา
เก่ียวกบัการเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  ซึง่ใน
การวิเคราะห์ภาษาก็เพ่ือให้เข้าใจลกัษณะท่ีแท้จริงของภาษา และการสร้างความ
                                                           
2 ในบทความเร่ืองนีผู้้ เขียนจะใช้ค าวา่ “ค าคณุศพัท์” เป็นหลกั แตอ่าจมีการสลบัไปใช้ค าวา่  
   “ค าวิเศษณ์” ในบางแหง่เพื่อให้สะดวกแก่การน าเสนอ   
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เข้าใจท่ีถูกต้องย่อมท าให้เกิดประโยชน์  ต่อการวิเคราะห์และเปรียบต่างทาง
ภาษา ซึ่ งจะช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ อีกทัง้ยังช่วยในการแทนท่ีของภาษา (Transfer) ได้ถูกต้อง
และช่วยลดการแทรกแซง (Interference) ของภาษาท่ี 1 (ภาษาแม)่ เข้าสู่ภาษาท่ี 
2 และยังช่วยให้เข้าใจในลักษณะท่ีแท้จริงของภาษาอันจะช่วยเพิ่มพูน
ความสามารถในการเขียนและการพดู  การฟัง และการอา่นได้ดียิ่งขึน้   
 
นิยามค าศัพท์ 
ค าคณุศพัท์  คือ  ค าท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าวิเศษณ์ในความหมายของภาษาไทย    
 
แนวคิดของไวยากรณ์โครงสร้าง (Structural Grammar) 
 ลีโอนาร์ด บลูมฟิลด์ (Leonard Bloomfield, 1887 - 1949 อ้างอิงใน 
วิโรจน์  อรุณมานะกุล, 2555 : 77 - 86) นักภาษาศาสตร์โครงสร้างถือเป็น
นกัภาษาศาสตร์กลุ่มแรกท่ีพยายามศกึษาภาษาตามแนววิทยาศาสตร์  กล่าวว่า  
ภาษามีหน้าท่ีปฏิสมัพันธ์ของสมาชิกในสงัคม  ส่ือความคิดระหว่างสมาชิกใน
สงัคม   ในตวับทของภาษาคือการสร้างสารและจดัระบบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ภาษากับบริบทและการท่ีจะอธิบายไวยากรณ์ของภาษาได้ จะต้องจัดหมวด 
(form - class) ของรูปศพัท์ (lexical form) กลา่วคือ  ศกึษาภาษาพดูสมยัเดียวกัน
นิยมใช้อยู่ ซึ่งแต่ละภาษาจะมีลกัษณะเฉพาะของตน จึงต้องใช้วิธีการฟัง  การ
จดบนัทึกหรือบนัทึกเสียงแล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์  ลกัษณะท่ีปรากฏซ า้แล้วซ า้
เล่าอย่างสม ่าเสมอในภาษา และศกึษาถึงส่วนประกอบท่ีส าคญัของภาษา และ
หนว่ยท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั เรียกวา่โครงสร้าง เพราะหน่วยโครงสร้างนีเ้อง
ท่ีน ามาประกอบกันเข้าเป็นโครงสร้างอีกทีหนึ่ง (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2543: 111) 
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นกัภาษาศาสตร์โครงสร้างมุ่งท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบ  ด้วยการพิจารณารูปแบบท่ี
สามารถสงัเกตได้โดยตรง (form) ได้แก่  รูปลกัษณะ  ต าแหน่ง  หน้าท่ีของเสียง  
พยางค์  หน่วยค า  วลี  อนุพากย์  และประโยคในภาษา  โดยไม่ค านึงถึง
การศกึษาในเร่ืองความหมาย  ด้วยเหตผุลท่ีว่าความหมายเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน  ยงั
ไม่สามารถเข้าใจความหมายอย่างลึกซึง้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา
ได้  เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกับประสบการณ์  ความรู้สึกนึกคิด  ความรู้สึก  
ตลอดจนอารมณ์ของผู้พดูและผู้ ฟัง  เป็นเร่ืองท่ีจะศกึษาให้รู้อย่างละเอียดได้ยาก
และเป็นสิ่งท่ียงัไม่สามารถเข้าถึงได้  ฉะนัน้จึงไม่ควรท่ีจะใช้เกณฑ์ความหมาย
เป็นหลกัจ าแนกค า   
 
วิธีการศึกษา 
  ในการศกึษาครัง้นี ้ ผู้ เขียนมุง่ศกึษาเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ในภาษาไทย
และภาษาเวียดนามเพ่ือศึกษาความแตกต่างในด้านต าแหน่งและหน้าท่ีของ
ค าคณุศพัท์  ตามแนวทางไวยากรณ์โครงสร้าง (Structural Grammar) ด้วยการ
เก็บข้อมลูค าคณุศพัท์และตวัอย่างการใช้ค าคณุศพัท์จากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง  โดยมีไวยากรณ์ภาษาไทย 3 เล่ม  ได้แก่ 1. หลกัภาษาไทย. (พระยา 
อุปกิตศิลปะสาร, 2541)  2. โครงสร้างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์  (วิจินตน์  
ภาณุพงษ์, 2543) 3. ไวยากรณ์ไทย (นววรรณ  พนัธุเมธา, 2551) และไวยากรณ์
ภาษาเวียดนาม 3 เล่ม ได้แก่ ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม (โสภณา ศรีจ าปา, 
2545) Ngữ pháp tiếng Việt (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001) และ  Giáo trình 

ngữ pháp tiếng Việt (Bùi Minh Toán chủ biên) – Nguyễn Thị Lương, 2007)  
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ตระกูลภาษา (Language family) 
 ตระกูลภาษา (Language family) หมายถึ งกลุ่ มของภาษาท่ี มี
ความสมัพนัธ์กนัทางเชือ้สาย โดยมีข้อสงัเกตจากการเปรียบเทียบค าศพัท์พืน้ฐาน
ในหมวดต่างๆ ในด้านเสียง และความหมายว่าต้องมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
ตระกูลภาษาในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งได้เป็น 5 ตระกูลภาษา (ปฐม   
หงส์สวุรรณ, 2554: 37 - 44) ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ตระกูลภาษาจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) เป็นภาษาท่ีใช้พูดกันใน
บริเวณประเทศจีน ทิเบต รัฐอสัสมัในประเทศอินเดีย ประกอบด้วยตระกูลย่อย 
คือ จีน (Sinitic) ทิเบต – พมา่ (Tibeto – Burman) และกะเหร่ียง (Karenic) 
 2. ตระกลูภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) เป็นภาษาท่ีใช้พดูกัน
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตะวันออกของประเทศอินเดีย 
ประกอบด้วยตระกูลย่อย คือ มุนดา (Munda) ใช้พูดกันทางตะวันออกของ
ประเทศอินเดีย และมอญ – เขมร (Mon – Khmer) ใช้พูดกันในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศ
เวียดนาม เป็นต้น 
 3. ตระกูลภาษาไท – กะได (Tai – Kadai) พบว่าใช้พูดกันทางตอนใต้
ของจีน ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศไทย เป็นต้น 
ประกอบด้วยตระกลูย่อย 2 ตระกลู คือ ไท (Tai) และ กะได (Kadai) 
 4. ตระกูลภาษาแม้ว – เย้า (Maio – Yao) หรือ ม้ง – เม่ียน (Hmong – 
Mien) ประกอบด้วยตระกลูย่อยคือ แม้ว (Miao) และ เย้า (Yao) 
 5. ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน (Austronesian) หรือท่ีรู้จักกันในนาม 
มลาโย – โพลินีเซียน (Malayo – Polynesian) ได้แก่ตระกูลภาษาท่ีใช้พูดกันใน
แถบบริเวณแหลมมลาย ูและหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วย
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ตระกูลย่อย คือ มาเลย์ และโพลินีเซียน  เช่น  ภาษามลายู อินโดนีเซียน ภาษา 
ตากาล็อก ซึ่งพดูกนัในประเทศฟิลิปปินส์ และภาษาตาฮิเตียน (Tahitian) ภาษา
ฮาวาย เป็นต้น 
 
ไวยากรณ์ภาษาไทย 
 

ตระกูลของภาษาไทย 
   

ค าว่า “ไท” “ไต” และ “ไทย” นับว่ายังมีความเข้าใจท่ีสับสนอยู่มาก
เก่ียวกับความหมายของ 3 ค านี ้ดงันัน้จึงขอนิยามค าว่า “ไท” “ไต” และ “ไทย” 
ดงันี ้
 ไท หรือ ไต (Tai) มีความหมายอยา่งเดียวกนั คือ ช่ือภาษาตระกลูไทหรือ
ไต (Tai Language family) หมายถึง กลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีพดูภาษาตระกลูไท ในอดีต
เรียกตวัเองว่า “ได” (Dai) แตเ่น่ืองจากเปล่ียนแปลงเสียงบางกลุ่มจึงเรียกตวัเอง
ว่า “ไท” บางกลุ่มเรียกตวัเองว่า “ไต” เช่น ชาวไทจ้วงในจีน ไทพาเกในอินเดีย ไท
เขินในพมา่ ไทด า ไทแดง ไทขาว ไทนงุ เป็นต้น 
 ไทย (Thai) ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติไทยของชนชาติไทยทัง้ 4 
ถ่ิน ได้แก่ ภาษาไทยถ่ินกลาง ภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษาไทยถ่ินอีสาน และ
ภาษาไทยถ่ินใต้ (ด ารงพล  อินทร์จนัทร์, 2553) 
 จากการแบ่งกลุ่มตระกูลภาษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ภาษาไทยท่ีใช้พูด
กนัในประเทศไทยจดัอยู่ในกลุ่มภาษาตระกลูไท – กะได (Tai – Kadai) แตย่งัมีผู้
สงสยัวา่ตระกลูภาษาไท – กะไดอาจมีความสมัพนัธ์ทางเชือ้สายกบัตระกลูภาษา
อ่ืนๆ อีก โดยมีนักภาษาศาสตร์ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางเชือ้
สายภาษาตระกลูภาษาไท – กะได ดงันี ้
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ภาษาตระกูลไท – กะได (Tai – Kadai) มีความสัมพันธ์ทางเชือ้สายกับภาษา
ตระกลูจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ ภาษาตระกลูไท – 
กะได เป็นตระกลูย่อยของภาษาตระกลูจีน – ทิเบต เน่ืองจากข้อค้นพบท่ีว่าค าใน
ภาษาไทยและค าในภาษาจีนมีความใกล้เคียงกันมาก จึงสันนิษฐานว่า
ภาษาไทยและภาษาจีนจึงอาจมีต้นก าเนิดมาจากตระกูลภาษาเดียวกัน  
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
 
 
                                                 จีน                                ออสโตรนีเซียน 
                                    
 
 
      ทิเบต – พมา่                 จีน – ทิเบต                 แม้ว – เย้า  
 
 

 
              ไท – กะได                                                  ออสโตรเอเชียติก 
 
 
ภาพที ่1  แสดงความสมัพนัธ์ว่าภาษาตระกูลไท – กะได  ทีมี่ความสมัพนัธ์ทางเชื้อสาย 
กบัภาษาตระกูลจีน – ทิเบต ทีม่า: กฤติกา ชูผล อา้งใน วิไลวรรณ ขนิษฐานนัท์ (2533). 
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ระบบไวยากรณ์ภาษาไทย  แบง่โครงสร้างออกเป็น 2 โครงสร้างใหญ่ คือ 
           1. โครงสร้างของค า หรือ การประกอบรูปค า 
           2. โครงสร้างของประโยค หรือ การประกอบรูปประโยค 
ค าในภาษาไทยมีหลายประเภท  แต่หากอาศัยความหมายหรือหน่วยค าและ
พยางค์ของค าเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแล้ว สามารถแบ่งค าภาษาไทยเป็น 3 
ประเภท 
           1. ค าท่ีมีพยางค์เดียวมีหน่วยค าเดียว (Monosyllabic Monomorphemic 
word) เชน่  ไป  มา  สู ่ นก 
           2. ค าท่ีมีหลายพยางค์แตมี่หนว่ยค าเดียว (Polysyllabic Monomorphemic 
word)  เชน่  สบู ่ ตุ๊กแก นาฬิกา 
           3. ค าท่ีมีหลายพยางค์และมีหลายหนว่ยค า (Polysyllabic Polymorphemic 
word) ค าชนิดนีโ้ดยปกตจิะเป็นประสานและค าประสม เชน่  กระโดด  ตระเตรียม  
สนามหลวง 
 

การจ าแนกหมวดค า  
ค าท่ีใช้อยูใ่นภาษาไทยอาจจะจ าแนกเป็นชนิด โดยอาศยัเกณฑ์ดงันี ้

 1. “ความหมายของค า” ในต าราไวยากรณ์ทัง้ของตะวันตกและของ
ไทยท่ีใช้กนัมา  มกัจะแบง่ค าเป็นชนิดตา่งๆ โดยถือเอาความหมายของค าแต่ละ
ชนิดเป็นเกณฑ์  ซึ่งหากต้องการทราบว่าเป็นค าชนิดไหน  ควรดูค าท่ีต้องการ
ทราบนัน้  ดงัเชน่  ถ้าเป็นค าเรียกช่ือคน  สตัว์  สิ่งของ  ก็เป็นค านาม  หากเป็นค า
ท่ีแสดงอาการของคน  สัตว์  สิ่งของ  ก็คือค ากริยา  ค าท่ีประกอบค าอ่ืนให้มี
ความหมายตา่งออกไป  ก็เป็นค าวิเศษณ์  เป็นต้น 
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 2. “หน้าที่ของค า” แบง่ออกได้หลายชนิดและแบง่ออกได้หลายวิธี  โดย
แบง่ค าออกเป็น 3 ชนิด  ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 แบ่งชนิดของค าโดยยึดค าจ ากัดความเป็นหลัก วิธีนีเ้ป็น
การแบ่งชนิดของค ามาตัง้แต่โบราณ  หากต้องการรู้ว่าเป็นค าชนิดใดก็ใช้ค า
จ ากดัความอธิบายความหมายของค านัน้ เชน่   

      ค านาม คือ ค าท่ีเรียกช่ือคน  สตัว์  สิ่งของ 
      ค าสรรพนาม คือ ค าท่ีท าหน้าท่ีแทนค านาม 
      ค ากริยา คือ ค าท่ีแสดงอาการของคน  สตัว์  สิ่งของ 
      ค าวิเศษณ์ คือ ค าท่ีใช้ประกอบค าอ่ืนให้มีความตา่งกนัออกไป 
    2.2 แบ่งชนิดของค าโดยยึดรูปค าเป็นหลัก  วิธีนีเ้หมาะส าหรับ

ลกัษณะภาษาท่ีมีวิภัตติปัจจยั  เช่น  ภาษาบาลี  สนัสกฤต  และองักฤษท่ีมีการ
ประกอบรูปค าด้วยการเติมค าซึ่งมีทัง้เติมค าเข้าข้างหน้า  เรียกวา่  อปุสรรค  เติม
ตรงกลางเรียกว่า  “อาคม”  เติมข้างหลงัเรียกว่า  “ปัจจยั”  โดยมีหลกัว่า  ถ้าค า
ใดเติมอุปสรรค – ปัจจยัแล้วแสดงพจน์เป็นค าชนิดหนึ่ง  แสดงกาลก็เป็นค าอีก
ชนิดหนึง่  แสดงเพศก็เป็นค าอีกประเภทหนึ่ง 

3. “ต าแหน่งของค า” คือ การแบ่งค าของภาษากลุ่มค าโดด เช่น  
ภาษาจีน  ภาษาไทย  ภาษาเวียดนาม  เป็นต้น  วิธีการคือพิจารณาความสมัพนัธ์
ของค าในประโยค  ถ้าค าใดใช้แทนท่ีในต าแหน่งเดียวกันได้ก็ถือว่าเป็นค าชนิด
เดียวกนั  โดยสามารถแบง่ชนิดของค าตา่งๆ ในภาษาไทยได้ดงันี ้(พระยาอุปกิต
ศลิปสาร, 2541: 87 - 96)      
                1. ค านาม (Noun) เป็นค าบอกช่ือคน สตัว์ สิ่งของ 
                2. ค าสรรพนาม (Pronoun) เป็นค าใช้แทนช่ือตา่ง ๆ 
                3. ค ากริยา (Verb) เป็นค าบอกอาการของคน สตัว์ สิ่งของ เป็นต้น 
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                4. ค าวิเศษณ์ (Adjective/Adverb) เป็นค าประกอบค าอ่ืนให้มีความ
ตา่งออกไป 
                5. ค าบพุบท (Preposition) เป็นค าส าหรับน าหน้านามและสรรพนาม 
                6. ค าสนัธาน (Conjunction) เป็นค าเช่ือมค าหรือความให้ติดตอ่กนั 
                7. ค าอทุาน (Interjection) เป็นค าบอกเสียงตา่งๆ 
  

ค าคุณศัพท์ คือค าท่ีท าหน้าท่ีขยายค านาม สรรพนาม กริยา หรือ
คณุศพัท์ด้วยกนั เพ่ือให้ได้ความชดัเจนยิ่งขึน้  ในภาษาไทย ค าคณุศพัท์สามารถ
ใช้ขยายได้ทัง้นาม สรรพนาม กริยา และคณุศพัท์ ในขณะท่ีภาษาองักฤษจะแยก
ค าคุณศัพท์ออกเป็นสองประเภทคือ “ค าคุณศัพท์” (adjective) ใช้ขยายได้
เฉพาะค านามและสรรพนามเท่านัน้ และ “ค ากริยาวิเศษณ์”(adverb) ใช้ขยาย
กริยา คุณศัพท์ และกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเพ่ือให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ น้  โดย
แบ่งกลุ่มย่อยของค าคุณศัพท์ในภาษาไทยมี 10  ชนิดดังนี ้(โสภิต สิงห์มณี, 
2557) 

1. ลักษณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์บอกลกัษณะ ชนิด ขนาด สณัฐาน สี 
เสียง กลิ่น รส อาการ เป็นต้น 

O  คณุพอ่ชอบขนมหวาน 
O คนช่ัวต้องถกูลงโทษ 
O ใบไม้เนา่เป่ือย 

2. กาลวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกเวลา เช้า สาย บา่ย เย็น ค ่า อดีต 
ปัจจบุนั อนาคตเป็นต้น 

O นกัเรียนสว่นใหญ่มาโรงเรียนแตเ่ช้า 
O ครูโบราณตัง้ใจสอนและเข้มงวดนกัเรียนมาก 
O ครอบครัวของเราจะไปงานเลีย้งตอนค ่า 
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3. สถานวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกสถานท่ี หรือระยะทาง เช่น บน 
ลา่ง ใกล้ ไกล หน้า หลงั ขวา ซ้าย ใน นอก เหนือ ใต้ เป็นต้น 

O  ญาตขิองผู้ ป่วยกรุณารอข้างนอก 
o เกิดความไมส่งบทางภาคใต้ 
o บ้านของสดุาอยู่หลงัซ้ายมือ 

4. ประมาณวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีบอกจ านวนปริมาณ เช่น หนึ่ง 
สอง สาม ส่ี มาก น้อย หลาย หมด เป็นต้น 

O ชมุชนแออดัแห่งนีมี้คนอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
o  ฉนัเขียนจดหมายลาครูหน่ึงฉบบั 
o  ปกรณ์หายออกไปจากบ้านหลายวนัแล้ว 

5.ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงค าถาม เชน่ ใคร ใด อะไร ไหน 
ท าไม อยา่งไร เป็นต้น 

O วิชาอะไรท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 
o กานดาชอบดอกไม้ประเภทไหน 
o เพ่ือนใครมารออยูข้่างนอก 

6. นิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงความชีเ้ฉพาะเจาะจง เช่น น่ี นี ้
นัน่ นัน้ โนน่ โน้น อยา่งนัน้ อยา่งนี ้ทีเดียว เป็นต้น 

O  น า้ตกแหง่น้ีสวยงามมาก 
o  บ้านหลงัโน้นขาย 1 ล้านบาท 
o ฉนัออกแบบเสือ้ชดุน้ันด้วยตวัเอง 

7. อนิยมวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงความไม่ชีเ้ฉพาะเจาะจง หรือ
บอกความไม่แนน่อน เชน่ ใคร อะไร ใด ไหน ท าไม อ่ืน เป็นต้น (โดยรูปประโยคจะ
เป็นลกัษณะบอกเล่า ไมใ่ชค่ าถาม) 
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O ประเทศไหนก็นา่ไปเท่ียวทัง้นัน้ 
O พนกังานคนอ่ืนๆ กลบัไปหมดแล้ว 
O การ์ตนูอะไรมีเนือ้เร่ืองไม่สร้างสรรค์เลย 

8. ประติชญาวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงการขานรับใช้ในการ
เจรจาโต้ตอบ เชน่ จ๊ะ จา๋ คะ่ ครับ วะ โว้ย ขา เป็นต้น 

O ทา่นครับมีคนมารอพบท่านครับ 
o คณุยายขาหนขูออนญุาตไปซือ้ของนะคะ 
o ลกูด่ืมนมก่อนนอนหรือยงัจ๊ะ 

9. ปฏิเสธวิเศษณ์ คือ ค าวิเศษณ์ท่ีแสดงการปฏิเสธ เช่น บ่ ไม่ ไม่ได้ 
มิได้ หามิได้ เป็นต้น 

O  คณุพอ่ไม่ชอบด่ืมสรุา 
O   มิตรแท้หาไม่ได้ง่ายในสงัคมปัจจบุนั 
O  พวกเรามิได้พดูปดกบัอาจารย์เลยครับ 

10. ประพันธวิเศษณ์ คือ วิเศษณ์เช่ือมประโยค เช่น ผู้  ท่ี ซึ่ง อัน ให้
เพ่ือวา่ เป็นต้น 

O  งเูหา่มีพิษซึ่งท าให้เสียชีวิตได้ 
O   ประยงค์เป็นคนเงียบๆ ท่ีเพ่ือนไมก่ล้าคยุด้วย 
O   ตาลอา่นหนงัสือเยอะเพ่ือว่าจะสอบให้ได้ท่ีหนึง่ 

 
ถ้าพิจารณาตามรูปค า (form) ซึง่ภาษาไทยไมมี่ค าคณุศพัท์  โดยเฉพาะ

ใช้อยู่ในระบบโดยตรงเหมือนภาษาตระกูลอินเดียยุโรป  เพราะค าท่ีคาดว่าเป็น
ค าคณุศพัท์นัน้  (เน่ืองจากน าไปเทียบกับภาษาอังกฤษ) สามารถเป็นกริยาได้
ด้วย  เช่น  อ้วน  ผอม  ดี  เลว ฯลฯ ดังนัน้  จึงควรพิจารณาค าคุณศัพท์ใน
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ภาษาไทยตามหน้าท่ีของค า (Function) เท่านัน้ กล่าวคือ  ถ้าหากค าใดมาท า
หน้าท่ีขยายค านามก็ถือว่าเป็นค าคุณศัพท์  และค าใดก็ตามท่ีท าหน้าท่ีเป็น
คณุศพัท์  ค านัน้จดัว่าเป็นค าคณุศพัท์ได้โดยปริยาย  แบง่หน้าท่ีของค าข้างล่าง
นี ้ (นววรรณ  พนัธุเมธา, 2558: 37 - 88) 

 
หน้าที่ของค าคุณศัพท์ 

1.ขยายค านาม เชน่ 
O นกัเรียนเก่าเดนิเข้าห้องเรียนได้ 
O เดก็ฉลาดสอบได้คะแนนดี 
O กหุลาบสีแดงสวยงามมาก 

2.ขยายค าสรรพนาม เชน่ 
O เพ่ือนเองมาหาเม่ือเช้านี ้
o ประชาชนท้ังหลายตา่งแสดงความเคารพตอ่นายกรัฐมนตรี 
o เราน้ีล้วนแตต้่องตายทกุคน 

3. ขยายค ากริยา เชน่ 
O ทหารเดนิเร็วจริงๆ 
O อาจารย์อบุลสอนหนงัสือดีมาก 
O  คล่ืนสนึามิโหมกระหน ่าท่ีเกาะพีพี 

4. ขยายค าวิเศษณ์ เชน่ 
O แกงส้มถ้วยนีมี้รสเปรีย้วจริงๆ 
o พ่ีชายของฉนัเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม 
o รถชนกนัเสียงดงัโครม 
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5. เป็นอกรรมกริยา หรือเป็นกริยาบอกสภาพ เชน่ 
O บ้านหลงันีแ้พง 
o ประเทศอิตาลีสวยงาม 
o เคร่ืองชายชดุนีเ้ก่าแก่ 
 

นอกจากนีย้ังสามารถแยกประเภทค าคุณศัพท์ในภาษาไทย ได้ 
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1.ค าแยกประเภท  คือค าท่ีจ าแนกค านามหรือค ากริยาออกเป็นกลุ่ม
เป็นพวก  ค าแยกประเภทจะช่วยบอกลักษณะหรือคุณสมบัติของค านามหรือ
ค ากริยาท่ีอยู่ข้างหน้า  และมักจะช่วยบอกว่าผู้ พูดก าลังพูดถึงค านามหรือ
ค ากริยานัน้ๆ ในแง่ใด  ตวัอยา่งเชน่ 

1.1)  ก. ด้ายเส้นนีเ้หนียวดี 
        ข. ด้ายไจนีเ้หนียวดี 

                                    ค. ด้ายกลุ่มนีเ้หนียวดี 
1.2)  ก. แคเ่ดนิก้าวเดียวก็เหน่ือยแล้ว 

                        ข. แคเ่ดนิรอบเดียวก็เหน่ือยแล้ว 
                                    ค. แคเ่ดนิอย่างเดียวก็เหน่ือยแล้ว 
 

ผู้พดูกลา่วถึงด้ายท่ีเป็นเส้นในประโยค 1) ก. ด้ายท่ีขดเป็นไจในประโยค 
1) ข. ด้ายท่ีม้วนเป็นกลุ่มในประโยค 1) ค. และลกัษณะหรือคณุสมบตัิของด้าย
ในประโยค  2) ก. การเดินเป็นรอบในประโยค 2) ข. และการเดินเปรียบเทียบกับ
การกระท าอย่างอ่ืนในประโยค 2) ค. กลา่วถึงการเดนิเป็นก้าวในประโยค 
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2. ค ากริยา คือค ากริยาใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา มักเป็น

ค ากริยาแสดงสภาพ  อาจมีค าแยกประเภทอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้  ค ากริยาแสดง
สภาพจะขยายความหมายของค านามในด้านตา่งๆ เป็นต้นวา่ 

- บอกขนาด เชน่ คณุแมเ่อาแหวนใสไ่ว้ในกระเป๋าใบเล็ก  มีกระถางใหญ่
ตัง้อยูม่มุห้อง 

- บอกสี เชน่ เดก็ๆ เปรียบเหมือนผ้าขาว เขาชอบสวมแวน่ด า 
- บอกคณุสมบตัิ เช่น ครูชอบนกัเรียนขยัน คนดีตกน า้ไม่ไหลตกไฟไม่

ไหม้ 
- บอกรูปร่าง เชน่ เดก็อ้วนๆ นัน่ลกูใคร หลอ่นสวมเสือ้คลมุตวัยาว 

 
3. ค าบอกจ านวน  คือค าบอกจ านวนใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา  

ค าบอกจ านวนท่ีใช้ขยายค านามจะบอกจ านวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ ได้แก่  
จ านวนเลข  เช่น  หนึ่ง  สอง  สามซึ่งอาจจะเขียนโดยใช้ตวัเลขแทนได้ว่า 1  2  3
และค าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัจ านวนและปริมาณ  เช่น  คร่ึง  คอ่น  บาง  ทกุ  หลาย  ทัง้  
ค าบอกจ านวนท่ีใช้ขยายค านามทุกค าจะต้องใช้ร่วมกับค าแยกประเภท  เช่น   
แมตี่ฉนั 3 ที  เขาซ้อม 2 หน 

4. ค าบอกล าดับ ค าบอกล าดับใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา  
ได้แก่  ค าท่ีมีค าว่า ท่ี  น าหน้าจ านวนเลข เช่น  ท่ีหนึ่ง  ท่ีสอง  ท่ีสามและค าอ่ืนๆ 
ท่ีบอกล าดบั  เชน่  แรก  สดุท้าย  หลงั  ก่อน  เชน่  เขาอยูบ้่านแรก 

5. ค าบอกความเฉพาะตน ค าบอกความเฉพาะตนใช้ขยายได้ทัง้
ค านามและค ากริยา  ได้แก่ค าวา่ เอง       
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เอง  ท่ีใช้ขยายค านามหรือค าแทนนามจะช่วยแสดงว่าผู้นัน้หรือสิ่งนัน้มี
บทบาทส าคญั  ไมใ่ชผู่้หรือสิ่งอ่ืน เชน่ บ้านหลงันีผ้มจะอยู่เอง                           

6. ค าชีเ้ฉพาะ ใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา ค าชีเ้ฉพาะท่ีใช้ขยาย
ค านามจะระบวุ่าค านามนัน้หมายถึงหรือมิได้หมายถึง  บคุคลผู้ ใด  สตัว์ตวัไหน  
หรือวตัถชุิน้ใด  ได้แก่  นี้  นัน้  โน้น  นู้น  นี่  นัน่  โน่น  นู่น  และ  อื่น  ค า  นี้  นี่  
ใช้บง่ชีส้ิ่งท่ีอยู่ใกล้  ค า  นัน้  นัน่  ใช้บง่ชีส้ิ่งท่ีอยู่ไกลออกไป  ค า  โน้น  โน่น  นู้น  
นู่น  ใช้บ่งชีส้ิงท่ีอยู่ห่างออกไปมาก  และค า  อื่น  ใช้บ่งชีส้ิ่งท่ีไม่ใช่สิ่งท่ีกล่าวถึง
อยู่นอกเหนือจากสิ่งท่ีกล่าวถึง  เช่น  คณุพอูอย่างน้ีไม่ถกู  เขาท าอย่างน้ันเพราะ
อะไร 

7. ค าไม่ชีเ้ฉพาะ ใช้ขยายได้ทัง้ค านามและค ากริยา ค าไมชี่เ้ฉพาะได้แก่  
ใด  ไหน  ไร  ไย  ก่ี  และค าอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการประกอบค า  ใด  ไหน  ไร  กบัค า
ตา่งๆ บางค ายงัเห็นได้ชดัว่าเกิดจากการประกอบค า  ได้แก่  ที่ใด  ที่ไหน  เท่าใด  
เท่าไร  แค่ไหน  เพียงใด  อย่างใด  อย่างไหน  เมื่อไร  แต่บางค าก็เปล่ียนแปลง
เสียงจนสงัเกตได้ยากวา่เกิดจากการประกอบค า  ได้แก่  อะไร  ท าไม  ไฉน 
 
ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม 
  

ตระกูลภาษาเวียดนาม 
 

 ภาษาเวียดนามเป็นภาษาในตระกลูภาษามอญ - เขมร นกัภาษาศาสตร์
จดัให้อยู่ในกลุ่มของภาษาออสโตร-เอเชียติก  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีน
และทิเบต  และเป็นภาษาท่ีมีวรรณยกุต์  ระบบการเขียนของภาษาเวียดนามนัน้  
แต่เดิมภาษาเวียดนามได้ยืมตัวตัวอักษรจีนโบราณ  เรียกว่า “จ๋ือญอ หรือ 
อกัษรญอ” Chữ Nho ตอ่มาภาษาเวียดนามได้พฒันาตวัอกัษรให้เป็นของตนเอง 
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เรียกว่า “จ๋ือโนม หรือ อกัษรโนม” Chữ Nôm ซึ่งมีการใช้อกัษรดงักล่าวมาตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 8 และได้ใช้ตอ่มาอีกหลายศตวรรษ กระทัง่ในปี ค.ศ.1624 มิชชนันารี
ชาวฝร่ังเศส ช่ืออาเลกซ็องดร์เดอโรดส์ (Alexandre de Rhodes) ได้เข้ามา
เผยแพร่ศริสต์ศาสนาในเวียดนามและได้ใช้ตัวอักษรโรมันท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือใช้
แทนอักษร chữ nôm เรียกว่าอักษรโกว๊กหงือ (Quốc Ngữ  แปลว่า อักษร
แห่งชาติ) ซึ่งเป็นอกัษรละตินท่ีเพิ่มเติมเคร่ืองหมายต่างๆ เข้ามาเพ่ือให้มีอักษร
เพียงพอท่ีจะใช้เขียนภาษา 
   
 

ภาษาตระกลูออสโตรเอเชียติก 
 
  ตระกลูยอ่ยมนุดา               ตระกูลยอ่ยนิโคบารีส          ตระกลูยอ่ยมอญ – เขมร  
 
      กาศี   ปะหลอ่ง   ขม ุ  มอญ  เวียด – เหมื่อง... ฯลฯ 
 
                          ภาพที ่2 แสดงความสมัพนัธ์ภาษาออสโตรเอเชียติก 
                          ดดัแปลงมาจาก: กณัหา แสงรายา (2553). 
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สาขาเวียด-เหม่ือง 
   เวียดนาม    เหม่ือง 

- กลุ่มเหนือและอยูใ่นท่ีสงู   - เหม่ือง 
- กลุ่มอยู่ในท่ีราบลุม่   - หมัย่ 

- อะเรม 
- ไตป่ง 
- ซชั 
- งวน 
- ฮงุคงเคง็ 

 
ลักษณะของค าในภาษาเวียดนามนัน้  เป็นภาษาค าพยางค์โดด 

(Monosyllabic language) โดยส่วนมากพยางค์ในภาษาเวียดนามจะมี
ความหมายสมบูรณ์ในตัวเองท่ีใช้เป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ในเร่ือง
ความหมาย  ดงันัน้  พยางค์ในภาษาเวียดนามจึงมีความทับซ้อนกับหน่วยค า
หรือค าในตระกลูภาษาอินโด-ยโูรเปียน (Indo-European)   โดยสามารถแบง่ชนิด
ของค าในภาษาเวียดนาม  (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001: 129 -172) ดงันี ้

1. ค าแท้ (thực từ) คือ ค าท่ีใช้เรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานท่ี   
ท าหน้าท่ีเป็นแก่นของนามวลี  สามารถเกิดในต าแหน่งประธานหรือกรรมของ
ประธานในประโยคหรือเป็นกรรมของบพุบทได้   

2. ค านาม (danh từ)  คือ ค าท่ีบ่งชีบุ้คคล สิ่งมีชีวิต สิ่งของ สถานท่ี 
ปรากฏการณ์ ปริมาณ หรือความคดิ 

3. ค ากริยา (động từ) คือ ค าท่ีบง่ชีก้ารกระท า เหตกุารณ์ หรือสถานะ 
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4. ค าคณุศพัท์ (tính từ) คือค าท่ีก าหนดคณุลกัษณะให้กับค านาม ซึ่ง
ขยายความหมายของค านาม 

5. ค าสรรพนาม (đại từ) คือค าท่ีอ้างถึงค านาม และใช้แทนค านาม 
6. ค าเรียกจ านวน (số từ) คือค าท่ีบอกจ านวน 
7. ค าช่วย (hư từ) ค าช่วย (phụ từ) [ค าช่วยนาม (định từ) / ค าช่วย

กริยาและวิเศษณ์ (phó từ) คือค าท่ีท าหน้าท่ีขยายค ากริยา 
8. ค าเช่ือม (kết từ) คือค าท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าเช่ือมระหว่างวลีกับวลี  

ประโยคกบัประโยค  ข้อความกบัข้อความ 
9. ค าอนภุาค (tình thái từ) คือค าท่ีไม่จดัเป็นชนิดของค าทางไวยากรณ์

ชนิดใด ซึ่งมกัจะขาดหน้าท่ีทางไวยากรณ์ของมนัเอง และมีไว้สร้างวจีวิภาคอ่ืน
หรือแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างอนุประโยคท่ีแสดงอารมณ์ เสียง หรืออ่ืนๆ เป็น
การอทุาน 

“ค าคุณศพัท์”  เป็นค าท่ีใช้บ่งชีล้ักษณะเฉพาะของสิ่งท่ีอยู่จริง (thực 

thể) หรือลกัษณะของกระบวนการของการกระท า ความหมายของค าคณุศพัท์มี
ระดบั  สามารถปรากฏร่วมกับค าช่วย (phụ từ) แต่ไม่ปรากฏร่วมกับ จง (hãy), 
อย่า (đừng), อย่า (chớ) ซึ่งแตกต่างจากค ากริยา ค าคุณศพัท์อาจจะปรากฏ
ร่วมกบัค าแท้ (thực từ) เพ่ือขยายความความหมายให้ค าคณุศพัท์นัน้ หน้าท่ีหลกั
ของค าคุณศัพท์คือท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงและปรากฏร่วมกับค านามและ
ค ากริยาเพ่ือขยายความความหมาย นอกจากนัน้ยังสามารถมีหน้าท่ีอ่ืนอีกคือ 
(Bùi Minh Toán, 2007: 42 - 44) 

1. มีหน้าท่ีในการอ้างอิงเหตุผล เช่น นัน้คือฟิล์มใหม่ (Đó là phim 

mới.) 
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2. มีหน้าท่ีเป็นกรรม เช่น พ่ีพูดเร็วเหมือนลม (Anh nói nhanh như 

gió.)  
3. มีหน้าท่ีเป็นกริยาวิเศษณ์ เช่น เม่ืออดีตมีชาวนายากจนคนหนึ่ง 

(Xưa có một người nông dân nghèo.) 

4. มีหน้าท่ีเป็นประธาน  เชน่  กตัญญูเป็นคณุความดีของพวกผู้คน (Tri 

ân là đức tính tốt của những người con.) 

 

ค าคุณศัพท์ในภาษาเวียดนามสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ ดังนี ้

1. ค าคณุศพัท์ท่ีมีระดบัของความหมายโดยตวัมนัเอง (tính từ chỉ đặc 

trưng xác định thanh độ) ดงันี ้
      1.1 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะสดุขัว้ (chỉ đặc trưng tuyệt đối) เช่น 

เฉพาะ (riêng), โดยรวม (chung), หลกั (chính), รอง (phụ), ... ปกตจิะใช้ร่วมกบั
ค านามหรือค ากริยาเพ่ือขยายความให้ค าเหลา่นัน้ 
       1.2 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะสุดขัว้แต่ไม่มีคู่ขนาน (chỉ đặc trưng 

tuyệt đối nhưng không làm thành cặp đối lợp) เช่น แดงแจ๊ด (đỏ lòm), ขาว
โพลน (trắng phau), ด าป๋ี (đen sì), เขียวขจี (xanh mượt), ... 

      1.3 ค าคณุศพัท์ชีล้กัษณะลอกเลียนแบบ (เสียงธรรมชาติ) (chỉ đặc 

trưng mô phỏng) เช่น เสียงน า้ตกดงัซู่ๆ (ào ào), เสียงฟ้าผา่ดงัเปร้ียงๆ, เสียง
ฟ้าร้องดงัครืนๆ (đùng đùng),… 

2. ค าคณุศพัท์ท่ีไม่ก าหนดชัดระดบัของความหมายโดยตวัของมนัเอง 
(tính từ chỉ đặc trưng không xác định thanh độ) แตจ่ะอาศยัค าช่วยท่ีชีร้ะดบั 
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เช่น มาก (rất, quá, lắm), ค่อนข้าง (hơi), อย่างยิ่ง (cực kì),... ซึ่งสามารถแยก
ยอ่ยได้  ดงันี ้ (โสภณา  ศรีจ าปา, 2545: 91 – 95) 

      2.1 ค าคณุศพัท์ชีเ้ฉพาะ  คือ ค าคณุศพัท์ท่ีท าหน้าท่ีขยายค านามท่ี
อยู่ข้างหน้า (หลกั) เพ่ือประกอบกันเป็นนามวลี  ได้แก่ค าว่า น่ี (này), นี ้(nay), 
โน้น (đó),  นัน้ (âý) ไมส่ามารถเกิดล าพงัโดยไมมี่นามข้างหน้าได้ เชน่ 
  Đưa cho tôi quyển sách ấy 

เอา ให้ ฉนั เลม่ หนงัสือ น้ัน 
  กริยา บพุ นามวลี ล.น. นาม คุณ 

      2.2 ค าคุณศัพท์บอกลักษณะ (biểu hiện các đặc điểm về chất) 
ซึง่ท าหน้าท่ีขยายค านามนัน้เป็นค าเดียวกบัค ากริยาบอกสภาพ เชน่ 

 

            2.2.1 ค าคุณศัพท์บอกลักษณะขนาด (chỉ kích thước) เช่น 
ใหญ่ (to), เล็ก (nhỏ), ใหญ่ (lớn), มาก (nhiều), น้อย (ít) 

 

Họ  đang  cắt  cây  to 

พวกเขา ก าลงั ตดั ต้นไม้ ใหญ่ 
นามวลี กช. กริยา นาม คุณ 

 

Cái  nhà  nhỏ  này  đắt  quá 

หลงั บ้าน เล็ก นี ้ แพง เกิน 
นามวลี    คณุ.   ชีเ้ฉพาะ  กริยา   ว.วลี 

 

            2.2.2 ค าคุณศัพท์บอกลักษณะสี (chỉ màu sắc)  เช่น เขียว 
(xanh), แดง (đỏ), เหลือง (vàng) 
 

     Thủ đồ Hà Nội  có  nhiều  cây  xanh 
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        เมืองหลวงฮานอย   มี  มาก  ต้นไม้  เขียว 
      นามวลี    กริยา   ว.วลี   นาม   คุณ 

 

            2.2.3 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะกลิ่น  รสชาติ (chỉ mủi vị) เช่น
หอม (thơm), เหม็น (thối),  ขม (đắng), จืดชืด (nhạt nhẽo)... 

 

      Em  thích uống chè    đắng. 

        น้อง ชอบ ด่ืม ชา ขม 
        นามวลี กริยา กริยา นาม คุณ.   

2.2.4 ค าคุณศัพท์บอกความรู้สึกทางด้านจิตใจ (chỉ tâm lí) 
เชน่ สนกุ (vui),  เศร้า (buồn),  เงียบสงบ (điềm đạm), ใจร้อน (nóng naỷ) 

 

       Anh ấy  là  người  nóng nảy 

          เขา   เป็น  คน  ใจร้อน 
      นามวลี   กริยา   นาม  คุณ. 
 

ค านามวลีท่ีอยู่ในต าแหน่งกรรม คือ คนใจร้อน (người nóng nảy) 
ประกอบด้วยค านามหลกัคือ “คน” (người) และค าคณุศพัท์ขยายนามหลักคือ 
“ใจร้อน” (nóng nảy) 
 

2.2.5 ค าคณุศพัท์บอกลกัษณะสณัฐาน (chỉ tính chất lí) เช่น 
แข็ง (cứng), ออ่น (mềm), กรอบ (giòn), เหนียว (đẻo) 

 

     Đất cứng  trồng  cây  không  tốt. 

      ดนิแข็ง   ปลกู   ต้นไม้   ไม ่  ดี 
     นามวลี   กริยา   นามวลี  ปฏิเสธ  กริยา 

 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

143  การเปรียบต่างค าคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 
 
 

นามวลีท่ีท าหน้าท่ีประธาน คือ “ดินแข็ง” (đất cứng) ประกอบด้วย
ค านามหลกัคือ “ดนิ” (đất) และค าคณุศพัท์ขยายนามคือ “แข็ง” (cứng) 

2.2.6 ค าคณุศพัท์บอกคณุภาพ (chỉ phẩm chất)  เชน่ ดี (tốt),  
ไมดี่, ขีเ้หล ่(xấu) 

 

     Tôi  có  nhiều  bạn  tốt 

     ฉนั   มี   มาก   เพ่ือน ดี 
     นามวลี  กริยา  จ านวน  นามวลี 
 

 “เพื่อนดี” bạn tốt เป็นกรรมของประโยคซึ่งประกอบด้วยนามหลักคือ  
“เพ่ือน”  bạn  และขยายด้วยค าคณุศพัท์คือ  “ดี” tốt  

 

2.2.7 ค าคณุศพัท์บอกจ านวน (chỉ về lượng) คือ จ านวนตวั
เลขท่ีอาจท าหน้าท่ีเป็นส่วนขยายนามหลกัหรือท าหน้าท่ีเป็นแก่นของจ านวนนับ
วลีก็ได้  ค าบอกจ านวนแบง่ออกเป็นจ านวนนบั (cardinal numbers) และล าดบั
ท่ี (ordinal numbers) ในภาษาเวียดนามท าได้ด้วยการเติมค าว่า thứ “ล าดบั” 
และค าบอกจ านวนไมชี่เ้ฉพาะ  เชน่  ท่ี 1 (thứ nhất), 20 (hai mười) 

 

     Một    bức  thư   dài 

     หน่ึง    ล.น.    จดหมาย  ยาว    
     คุณ.   ล.น.     นาม    คณุ. 

 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาเปรียบต่างค าคุณศพัท์ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  

พบว่าทัง้สองภาษาต่างอยู่คนละตระกูลทางภาษา  โดยภาษาไทยอยู่ในตระกูล
ภาษาไท – กระได และภาษาเวียดนามอยู่ในตระกลูภาษาออสโตรเอเชียติก  ตา่ง



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

144 

ก็มีความคล้ายกนัในเร่ืองของหลกัภาษา  โดยทัง้สองภาษาตา่งจดัอยู่ในกลุ่มค า
โดด  เป็นภาษาท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปเพ่ือบอกหน้าท่ีทางไวยากรณ์  มีลกัษณะ
เด่นท่ีการใช้ค าท่ีมีความหมายโดยตรงและโดยอ้อม  อีกทัง้นักวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์ยงัลงความเห็นว่า  ภาษาเวียดนามมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันกับ
ตระกลูภาษาไท – กระได (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001: 14 - 17)  นอกจากนัน้
ทัง้สองภาษาตา่งก็มีค าคณุศพัท์เป็นส่วนหนึ่งในไวยากรณ์ทางภาษา  ท าหน้าท่ี
เป็นค าขยายในภาษาของตนเอง  จะเห็นได้วา่ทัง้ภาษาไทยและเวียดนามล้วนก็มี
การแบ่งประเภทของค าอย่างชัดเจน  แต่บางชนิดของกลุ่มค าคุณศัพท์ใน
ภาษาไทยท่ีมีการจดักลุ่มตา่งจากภาษาเวียดนาม  ดงันี ้  

 

ตารางที่  1 เปรียบต่างชนิดของค าคุณศัพท์ภาษาไทยและชนิดกลุ่มค า
ภาษาเวียดนาม 
 

ชนิดค าคุณศัพท์ในภาษาไทย 3 ชนิดค าในเวียดนาม 
1.สถานวิเศษณ์ คือ ค าคุณศัพท์ท่ีบอก
สถานท่ี หรือระยะทาง เช่น บน ล่าง ใกล้ 
ไกล หน้า หลัง ขวา ซ้าย ใน นอก เหนือ ใต้ 
เป็นต้น 
   - ญาตขิองผู้ ป่วยกรุณารอข้างนอก 
   - เกิดความไม่สงบทางภาคใต้ 
   - บ้านของสดุาอยู่หลงัซ้ายมือ 

1.ค านามชีส้ถานที่ (Danh từ chỉ phương 

hướng, vị trí)  
- sao cho trong ấm thì ngoài mới êm 
  (ภายในใจสงบ การปฏิบติัภายนอกก็ราบร่ืน) 
- trên nói dưới nghe  
 (ข้างบนพดูข้างล่างฟัง)  
(ผู้ ใหญ่มีเมตตาต่อผู้ น้อย ผู้ น้อยเคารพ
ศรัทธา) 

2.ปฤจฉาวเิศษณ์ คือ ค าคณุศพัท์ท่ีแสดง 2.ค าสรรพนามไม่ชีเ้ฉพาะ (Đại từ nghi 

vấn) คือค าท่ีมีความหมายกว้างไม่ก าหนด

                                                           
3 ค าคณุศพัท์ในภาษาไทยเป็นช่ือเฉพาะ โดยยดึตามพระยาอปุกิตศิลปสาร (2541). 
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 ชนิดค าคุณศัพท์ในภาษาไทย 3 ชนิดค าในเวียดนาม 

แสดงค าถาม เช่น ใคร ใด อะไร ไหน ท าไม 
อย่างไร เป็นต้น 
- วชิาอะไรท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุ 
- กานดาชอบดอกไม้ประเภทไหน 
- เพ่ือนใครมารออยู่ข้างนอก 

ตายตวัชัดเจนแน่แนน เช่น ใคร ai   อะไร  gì 

ท่ีไหน  ở đâu  เม่ือไหร่ bao giờ 
         Ai    cũng    làm     việc  này. 

       (ใคร     ก็          ท า      งาน   นี)้ 
     นามวลี  ว.วลี      กริยา     นามวลี 
* ค าสรรพนามไม่ชีเ้ฉพาะและจะต้องตาม
ด้วยกริยาวิเศษณ์วลี คือ Ai + cũng ‘ใครก็’ 
ซึ่ งเกิดในต าแหน่งเดียวกับนามวลี ใน
ต าแหน่งประธาน 

3.ประติชญาวิเศษณ์ คือ ค าคุณศัพท์ท่ี
แสดงการขานรับใช้ในการเจรจาโต้ตอบ เช่น 
จ๊ะ จ๋า คะ่ ครับ วะ โว้ย ขา เป็นต้น 
- ทา่นครับมีคนมารอพบทา่นครับ 
- คณุยายขาหนขูออนญุาตไปซือ้ของนะคะ 
- ลกูดื่มนมก่อนนอนหรือยงัจ๊ะ 

3.ค าลงท้าย (tình thái từ) คือ  ค าท่ีใช้เรียก
กลุ่มค าท่ีมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์เม่ือเกิด
ร่วมกบัค าหรือองค์ประกอบท่ีอยู่ข้างหน้า  ใน
ภาษาเวียดนามมีทัง้ค าลงท้ายท่ีเกิดต้น
ประโยคและค าลงท้ายท่ีเกิดท้ายประโยค 
ตามแตเ่ปา้หมายของประโยคนัน้ เช่น ค าถาม 
ความต้องการ การอุทาน และการแสดงถึง
ความรู้สกึถงึบคุคลนัน้ 
 
 

chính cô ấy  đã giới thiệu  tôi với anh 

(เป็นทีแ่น่นอน เขาญ.ได ้แนะน า ฉนั กบั  คุณ)
แสดงความรู้สึก นามวลี กช. กริยา นามวลี บุพวลี 
 
 

             Anh    quên    rồi   à? 

             (คณุ     ลืม      แล้ว  หรือ) 
             นามวลี  กริยา  ว.วลี  ลงท้าย 
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ชนิดค าคุณศัพท์ในภาษาไทย 3 ชนิดค าในเวียดนาม 
4.ปฏิเสธวิเศษณ์ คือ ค าคณุศพัท์ท่ีแสดง
การปฏิเสธ เช่น บ่ ไม่ ไม่ได้ มิได้ หามิได้ 
เป็นต้น 
- คณุพ่อไม่ชอบดื่มสรุา 
- มิตรแท้หาไม่ได้ง่ายในสงัคมปัจจบุนั 
- พวกเรามิได้พดูปดกบัอาจารย์เลยครับ 

4.ค ากริยาช่วยที่แสดงการปฏิเสธ (Phó 

từ biểu thị ý nghĩa phủ định) คือ ค าปฏิเสธ
ท่ีท าหน้าท่ีช่วยขยายกริยาส าคัญให้ มี
ความหมายชดัเจนยิ่งขึน้  เช่น không, chưa, 

chẳng ... (ไม่, ยงัไม่, ไม่  เป็นต้น) 
 
 

              Tôi    chẳng    đi     đâu. 

              (ฉนั     ไม่        ไป     ไหน) 
            นามวลี   ว.วลี  กริยา  ค าถาม 

5.ประพันธวเิศษณ์  ค าคณุศพัท์ท าหน้าท่ี
เช่ือมค าหรือประโยคให้มีความเก่ียวข้องกนั 
เช่นค าวา่ ท่ี ซึง่ อนั 

5.ประพันธสรรพนาม (Đại từ Quan hệ 

từ) คือสรรพนามใช้เช่ือมความและสามารถ
แทนค านามข้างหน้าได้  ในภาษาเวียดนามมี
ค าเดียวคือ mà (ท่ี ซึง่ อนั)  เช่น 
 

 Anh ấy   là   người  mà    tôi    thích nhất. 

(เขา         เป็น  คน     ที่       ฉนั       ชอบ  ท่ีสดุ)
นามวลี กริยา นามวลี ป.ส.วลี นามวลี กริยา  ว.วลี 
 

mà ‘ท่ี’ ใช้แทนนามวลีข้างหน้าคือ người 

‘คน’ และท าหน้าท่ีเช่ือมอนุพากย์รองซึ่งท า
หน้าท่ีเป็นกรรมเข้ากบัประโยคหลกัข้างหน้า 
 

 
จะเห็นได้ว่าชนิดของค าคณุศพัท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนามมีการ

จัดแบ่งกลุ่มย่อยท่ีมีความแตกต่างกัน  ซึ่งกลุ่มย่อยค าคุณศัพท์ในภาษา
เวียดนามนัน้  ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของค านาม  ค าสรรพนาม  ค าลงท้ายและ
ค ากริยาช่วยท่ีแสดงการปฏิเสธ  โดยกลุ่มค าเหล่านีใ้นภาษาไทยล้วนจัดอยู่ใน



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

147  การเปรียบต่างค าคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 
 
 

กลุ่มค าคณุศพัท์  หากแต่ในภาษาเวียดนามจัดอยู่ในชนิดค าท่ีแตกต่างออกไป  
ไม่ว่าจะจดัอยู่ในกลุ่มค าต่างๆ เช่น  1. กลุ่มค านามชีต้ าแหน่งสถานท่ีเพ่ือแสดง
จุดหรือระยะของสิ่งต่างๆ  2. กลุ่มค าสรรพนามไม่ชีเ้ฉพาะเพ่ือแสดงค าท่ีมี
ความหมายกว้างไม่ก าหนดให้ชัดเจนแน่นอน  3. กลุ่มค าลงท้ายซึ่งในภาษา
เวียดนามสามารถเกิดร่วมกับค าหรือองค์ประกอบท่ีอยู่ข้างหน้าหรือลงท้าย
ประโยค  ตามแตเ่ปา้หมายของประโยค  ไมว่า่จะเป็นค าถาม  ความต้องการ   
การอุทาน  และการแสดงถึงความรู้สึกถึงบุคคล  4. ค าปฏิเสธท่ีท าหน้าท่ีช่วย
ขยายกริยาส าคัญให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ และ 5. กลุ่มค าสรรพนามใช้
เช่ือมความและสามารถแทนค านามข้างหน้าได้  แม้ว่าจะมีการจัดกลุ่ มค าท่ี
แตกต่างกัน  หากแต่การท าหน้าท่ีในชนิดของค านัน้ยงัคงมีความสมบูรณ์และ
เม่ือแปลภาษาแล้วก็ยงัคงมีความหมายท่ีครบถ้วนตามโครงสร้างของประโยค 

ในภาษาไทยก าหนดหน้าท่ีของค าคณุศพัท์เพ่ือขยายความหมายของค า
ท่ีอยู่ข้างหน้า  ได้แก่  ค านาม  ค ากริยา  และขยายค าขยาย  หากแต่ในภาษา
เวียดนามจัดให้ค าคุณศพัท์สามารถท าหน้าท่ีในการอ้างอิงเหตุผล กรรมของ
ประโยค กริยาวิเศษณ์และเป็นประธานของประโยคได้อีก  โดยพบความตา่งท่ีพบ
ของทัง้ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม  เชน่    
 

ตวัอยา่งค าคณุศพัท์ในภาษาเวียดนามท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค 
 

Anh  nói  nhanh  như  gió. 

  พ่ี พดู เร็ว เหมือน ลม 
             นามวลี กริยา คุณศัพท์  
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  Cánh đại bàng   rất    khoẻ.  

ปีก  นกอินทรี    มาก   แข็งแรง 
นามวลี        คุณศัพท์ 

 
 

ค าคุณศพัท์ “khoẻ” แข็งแรง ท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค  อยู่ใน
ต าแหน่งหลงัค าคณุศพัท์โดยมี “rất” มาก ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นค าขยายค าคุณศพัท์
ท่ีอยูข้่างหลงั 
 

ตวัอยา่งค าคณุศพัท์ภาษาเวียดนามท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค 
 

 Tri ân  là  đức tính tốt  của  những  người con. 

 กตัญญู  เป็น  คณุความดี ของ พวก ผู้คน 
 คุณศัพท์ กริยา นามวลี บ ุ พ. นามวลี 
 

“Tri ân” แปลว่า กตัญญู เป็นค าคุณศัพท์โดยในประโยคนี มี้
ความหมายว่า “ความกตัญญู” อยู่ในต าแหน่งของประธานประโยคหรือชนิด
ค านามท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค  ในสถานการณ์นีจ้ึงเรียกว่า การแปร
ชนิดค า (Chuyển di từ loại)  

 

ตวัอยา่งค าคณุศพัท์ของทัง้สองภาษาท่ีมีหน้าท่ีและต าแหนง่การขยายค านาม 
   

Nhà  này  có  đắt  không?  

บ้าน   น้ี   ค าถาม แพง   ไหม 
นามวลี   คณุ. ค าถาม  กริยา   ไหม 
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      Quyển  sách     này,     nó    là    tác phẩm         đầu tiên     của     anh   ấy 

      ล.น. หนงัสือ  นี ้       มนั    เป็น   ผลงาน        เร่ิมแรก     ของ     เขา 
      นามวลี                      นามวลี  กริยา  นามวลี       คณุ. 
 
อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 

การศกึษาเปรียบตา่งค าคณุศพัท์ภาษาไทยและภาษาเวียดนามในครัง้นี ้
ผู้ เขียนพบว่าค าคณุศพัท์ในภาษาไทยมีหน้าท่ีขยายความหมายของค า รวมถึง
ขยายค าท่ีอยูข้่างหน้า  ในขณะท่ีค าคณุศพัท์ในภาษาเวียดนามสามารถขยายค า
ในต าแหน่งท่ีอยู่ได้ทัง้ข้างหน้าและข้างหลงัของประโยค  นอกจากนีค้ าคุณศพัท์
ของทัง้สองภาษายังมีหน้าท่ีขยายค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าคุณศพัท์
และอกรรมกริยาหรือกริยาบอกสภาพได้ หากแต่ว่าค าคุณศัพท์ในภาษา
เวียดนามยงัสามารถมีหน้าท่ีอ่ืนได้อีก คือ  ท าหน้าท่ีเป็นประธานหรือกรรมของ
ประโยค โดยขึน้อยู่กับต าแหน่งและหน้าท่ีของค าคุณศพัท์ในแต่ละบริบทของ
ประโยค ซึ่งจะตา่งจากภาษาไทยท่ีหากต้องการเปล่ียนชนิดหรือประเภทของค า  
ต้องมีการเติมค า  เช่น “เดิน” เป็นค ากริยา  หากต้องการเปล่ียนเป็นค านามต้อง
เติมค า “การ/ความ” เพ่ือเปล่ียนชนิดหรือประเภทค า  ในขณะท่ีภาษาเวียดนาม  
เม่ือเปล่ียนต าแหน่งของค า  ชนิดหรือประเภทของค าก็จะเปล่ียนไป  ท่ีเรียกว่า 
“การแปรชนิดค า” (Chuyển di từ loại)  

อยา่งไรก็ดี ทัง้ภาษาไทยและภาษาเวียดนามก็ยงัมีความใกล้เคียงกันไม่
ว่าจะในด้านโครงสร้าง รูปแบบ และความหมาย สอดคล้องกบัเหงียน ถิ กิม เจา 
(เหงียน ถิ กิม เจา, 2546) ในเร่ืองการวิเคราะห์เปรียบต่างการสร้างค าในภาษา
เวียดนามและภาษาไทย ท่ีพบว่าหน้าท่ีและโครงสร้างของค าในภาษาเวียดนาม
และภาษาไทยคล้ายกนั  อีกประการหนึง่ ไมเคลิ อเล็กซานเดอร์ คริกวดู ฮอลลิเดย์ 
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(Michael Alexander Kirkwood Halliday, 2003 อ้างอิงในวิโรจน์ อรุณมานะกุล, 
2555: 115 - 132) ยงัได้กล่าวเก่ียวกับภาษาไว้ว่า ภาษาเป็นลักษณะเคร่ืองมือ
บางอย่าง โดยไวยากรณ์เป็นเหมือนแหล่งข้อมลูท่ีท าหน้าท่ีส่ือความหมาย ด้วย
วิธีการผกูค าตา่งๆ เข้าด้วยกนั  ดงันัน้ การใช้รูปภาษาตา่งๆ กนัจงึมีผลเก่ียวเน่ือง
จากการเลือกใช้หน้าท่ีตา่งๆ กนั  ด้วยเหตนีุ ้ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
เพ่ือให้เข้าใจปัจจยัทางโครงสร้างสงัคม  ความสมัพนัธ์ระหว่างหน้าท่ีทางสงัคม
ของภาษากับระบบภาษา และแม้จะพบว่าภาษาไทยและภาษาเวียดนามจะมี
ตระกูลภาษาท่ีต่างกัน แต่ก็ยังมีไวยากรณ์โครงสร้างในบางแง่มุมท่ีเหมือนกัน 
โดยเฉพาะในด้านค าคณุศพัท์ท่ีมีรูปแบบการใช้และการท าหน้าท่ีท่ีคล้ายคลงึกนั  
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