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A Contrastive of Adjectives in Thai and Vietnamese
ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร1 / Thanomphan Triwanitchakorn

บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี ้มุ่งศึกษาการเปรี ยบต่างเกี่ยวกับตาแหน่งและหน้ าที่ของ
ค าคุณศัพท์ ในภาษาไทยและภาษาเวี ยดนาม วิ ธี ศึกษาคื อ การศึกษาตาม
แนวทางไวยากรณ์ โครงสร้ าง ขณะเดียวกันก็มีการเก็ บข้ อมูลคาคุณศัพท์ และ
ตัวอย่างการใช้ คาคุณศัพท์เพื่อประกอบการวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องทังในภาษาไทยและภาษาเวี
้
ยดนาม
การศึกษาพบว่าคาคุณศัพท์ภาษาไทยจะมีหน้ าที่ขยายคาที่อยูข่ ้ างหน้ า
ในขณะที่คาคุณศัพท์ภาษาเวี ยดนามสามารถขยายคาที่ อยู่ตาแหน่งข้ างหน้ า
หรื อข้ างหลังได้ และนอกจากท าหน้ าที่ ขยายค าแล้ ว ค าคุณศัพท์ ในภาษา
เวี ยดนามยังสามารถท าหน้ าที่ เป็ นประธานและเป็ นกรรมของประโยคได้ อี ก
ขึ น้ อยู่กับต าแหน่ ง และหน้ าที่ ของค าคุณ ศัพท์ ในบริ บทของแต่ ละประโยค
อย่างไรก็ดี ทังสองภาษามี
้
ความใกล้ เคียงกันทางภาษา ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้ าง
รู ปแบบ และความหมาย จึ งท าให้ ระบบและหน้ าที่ ของค าคุณศัพท์ ทัง้ ใน
ภาษาไทยและเวียดนามมีความคล้ ายคลึงกันในการขยายคาต่างๆ
คาสาคัญ: การเปรี ยบต่าง คาคุณศัพท์ภาษาไทย คาคุณศัพท์ภาษาเวียดนาม
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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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บทนา
หลังจากที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ ก้าวเป็ น
ประชาคมเดียวกันตังแต่
้ ปี พ.ศ.2559 เป็ นต้ นมา ได้ กลายเป็ นกระแสสาคัญที่ทา
ให้ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี ใ้ ห้ ความสนใจในการศึกษาและเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะกรณีด้านเวียดนามศึกษาในประเทศไทย
ที่มีผ้ ูสนใจศึกษาในแง่มุมต่างๆ ไว้ มากมายทัง้ ในด้ านประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์
วรรณกรรม ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ เช่น เรื่ อง “เหงวียน ถิ มินห์ คาย: วีรสตรี
นักปฏิวตั ิเวียดนาม (ค.ศ.1910 - 1941)” (ธนนันท์ บุน่ วรรณา, 2552), นอกจากนี ้
ยัง มี ง านเรื่ อง “ความเป็ นมาและการปรั บตัวของคนเวี ยดนามลุ่ ม น า้ โขง:
กรณีศกึ ษาคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงคาม่วน สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชานลาว” (ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2559) ขณะเดียวกัน ในอีกด้ านหนึ่งยังมี
งานที่ เป็ นการศึ กษาเกี่ ยวกั บการเปรี ยบเที ยบระหว่ างภาษาของไทยและ
เวี ยดนามในแง่ มุมต่างๆ อันได้ แก่ “การศึกษาเปรี ยบเที ยบค าเรี ยกญาติ ใน
ภาษาไทยและภาษาเวี ยดนาม” (Nguyen Thi Thuy Chau, 2558) “การศึกษา
เปรี ยบเทียบสานวนเวียดนามกับสานวนไทย” (วู ถิ กิม จี, 2550) หรื อ “คาซ ้าใน
ภาษาไทยและภาษาเวียดนาม” (รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์, 2552: 59 - 98) เป็ นต้ น
จากงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าวมาในข้ างต้ นจะพบว่ามีผ้ ูศึกษาเกี่ ยวกับ
การเปรี ยบเที ยบภาษาไทยและเวี ยดนามไว้ ค่อนข้ างมาก โดยใช้ วิธี การทาง
ภาษาศาสตร์ คือ ภาษาศาสตร์ เปรี ยบเทียบ (Comparative method) อันเป็ นอีก
สาขาหนึ่งของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ที่จดั อยู่ในกลุ่มของภาษาศาสตร์ ประยุกต์
และเป็ นพื ้นฐานของวิชาภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป (ประสิทธิ์ กาพย์กลอน, 2523: 230)
ขณะที่ยงั มีอีกหนึ่งวิธีการทางภาษาศาสตร์ ที่เป็ นพื ้นฐานในการศึกษาเรื่ องความ
แตกต่างของภาษาคื อ การวิเคราะห์ และการเปรี ยบต่างภาษา (Contrastive
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Analysis หรื อเขี ยนย่อว่า CA) ซึ่งมี บทบาทส าคัญส าหรั บการเรี ยนการสอน
ภาษาที่สอง อันเป็ นการหาความแตกต่างระหว่างสองภาษาหรื อมากกว่านั น้
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2553: 101 - 102) แต่โดยส่วนมากเป็ นการวิเคราะห์ และ
เปรี ยบต่างระหว่างสองภาษามากกว่า โดยนักภาษาศาสตร์ โครงสร้ างเป็ นผู้นา
กลวิธีเปรี ยบต่างภาษานี ้มาเป็ นเครื่ องช่วยผู้สอนภาษา เพื่อช่วยในการชี ้ให้ เห็น
ข้ อผิดพลาดในการเรี ยนภาษา ไม่ว่าจะเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบต่างในเรื่ องของ
ระบบเสี ยง (Phoneme) หน่วยคา (Morpheme) ประโยค (Sentence) คาศัพท์
(Vocabulary) วัฒนธรรมทางด้ านภาษา (Culture) รวมทังความคิ
้
ด (Concept)
ตลอดจนสิ่งที่กาหนดความคิด (Condition) ระหว่างภาษาแม่กบั ภาษาที่ต้องการ
ศึกษาเปรี ยบต่าง และลดปัญหาและข้ อจากัดต่อผู้เริ่ มเรี ยนภาษาต่างประเทศ
ในปั จจุบนั มีผ้ สู นใจศึกษาเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ เวียดนามไว้ พอสมควร
หากแต่ยงั ไม่มีการศึกษาในเรื่ องการเปรี ยบต่างคาคุณศัพท์ภาษาไทยและภาษา
เวียดนาม ซึ่งในภาษาไทยจะเรี ยกว่า “คาวิเศษณ์ ” ในขณะที่ภาษาเวี ยดนาม
เรี ยกว่า “คาคุณศัพท์” 2 ด้ วยว่าคาคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
ต่างทาหน้ าที่ขยายคาหรื อประกอบอยูใ่ นรูปประโยคด้ วยกัน แม้ วา่ ภาษาไทยและ
ภาษาเวียดนามต่างมีหลักภาษาที่สมบูรณ์ อีกทังยั
้ งมีกฎเกณฑ์ในการใช้ ภาษา
บางอย่างที่คล้ ายคลึงกัน ถึงอย่างไรก็ยงั มีความต่างทางไวยากรณ์ในบางอย่าง
เช่น การวางตาแหน่งของคา หรื อการวางรูปโครงสร้ างในประโยค ซึง่ ได้ ก่อให้ เกิด
ความสับสนแก่ผ้ ูเริ่ มเรี ยนภาษาเวี ยดนาม เหตุนีผ้ ้ ูเขียนจึงสนใจในการศึกษา
เกี่ยวกับการเปรี ยบต่างคาคุณศัพท์ระหว่างภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ซึง่ ใน
การวิเคราะห์ภาษาก็เพื่อให้ เข้ าใจลักษณะที่แท้ จริ งของภาษา และการสร้ างความ
2

ในบทความเรื่ องนี ้ผู้เขียนจะใช้ คาว่า “คาคุณศัพท์” เป็ นหลัก แต่อาจมีการสลับไปใช้ คาว่า
“คาวิเศษณ์” ในบางแห่งเพื่อให้ สะดวกแก่การนาเสนอ
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เข้ าใจที่ถูกต้ องย่อมทาให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์และเปรี ยบต่างทาง
ภาษา ซึ่ ง จะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ อีกทัง้ ยังช่วยในการแทนที่ของภาษา (Transfer) ได้ ถูกต้ อง
และช่วยลดการแทรกแซง (Interference) ของภาษาที่ 1 (ภาษาแม่) เข้ าสู่ภาษาที่
2 และยั ง ช่ ว ยให้ เข้ าใจในลั ก ษณะที่ แ ท้ จริ ง ของภาษาอั น จะช่ ว ยเพิ่ ม พู น
ความสามารถในการเขียนและการพูด การฟั ง และการอ่านได้ ดียิ่งขึ ้น
นิยามคาศัพท์
คาคุณศัพท์ คือ คาที่ทาหน้ าที่เป็ นคาวิเศษณ์ในความหมายของภาษาไทย
แนวคิดของไวยากรณ์ โครงสร้ าง (Structural Grammar)
ลี โอนาร์ ด บลูมฟิ ลด์ (Leonard Bloomfield, 1887 - 1949 อ้ างอิ ง ใน
วิ โรจน์ อรุ ณ มานะกุ ล , 2555 : 77 - 86) นักภาษาศาสตร์ โครงสร้ างถื อ เป็ น
นักภาษาศาสตร์ กลุ่มแรกที่พยายามศึกษาภาษาตามแนววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า
ภาษามีหน้ าที่ปฏิสมั พันธ์ ของสมาชิกในสังคม สื่อความคิดระหว่างสมาชิกใน
สังคม ในตัวบทของภาษาคือการสร้ างสารและจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาษากับบริ บทและการที่ จะอธิ บายไวยากรณ์ ของภาษาได้ จะต้ องจัดหมวด
(form - class) ของรูปศัพท์ (lexical form) กล่าวคือ ศึกษาภาษาพูดสมัยเดียวกัน
นิยมใช้ อยู่ ซึ่งแต่ละภาษาจะมีลกั ษณะเฉพาะของตน จึงต้ องใช้ วิธีการฟั ง การ
จดบันทึกหรื อบันทึกเสียงแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ ลักษณะที่ปรากฏซ ้าแล้ วซ ้า
เล่าอย่างสม่าเสมอในภาษา และศึกษาถึงส่วนประกอบที่สาคัญของภาษา และ
หน่วยที่เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญ เรี ยกว่าโครงสร้ าง เพราะหน่วยโครงสร้ างนี ้เอง
ที่นามาประกอบกันเข้ าเป็ นโครงสร้ างอีกทีหนึ่ง (วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2543: 111)
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นักภาษาศาสตร์ โครงสร้ างมุ่งที่จะศึกษาถึงรู ปแบบ ด้ วยการพิจารณารู ปแบบที่
สามารถสังเกตได้ โดยตรง (form) ได้ แก่ รูปลักษณะ ตาแหน่ง หน้ าที่ของเสียง
พยางค์ หน่ วยค า วลี อนุพากย์ และประโยคในภาษา โดยไม่ ค านึ งถึ ง
การศึกษาในเรื่ องความหมาย ด้ วยเหตุผลที่ว่าความหมายเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อน ยัง
ไม่สามารถเข้ าใจความหมายอย่างลึกซึ ้งเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา
ได้ เพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวเนื่องกับประสบการณ์ ความรู้ สึกนึกคิด ความรู้ สึก
ตลอดจนอารมณ์ของผู้พดู และผู้ฟัง เป็ นเรื่ องที่จะศึกษาให้ ร้ ูอย่างละเอียดได้ ยาก
และเป็ นสิ่งที่ยงั ไม่สามารถเข้ าถึงได้ ฉะนันจึ
้ งไม่ควรที่จะใช้ เกณฑ์ความหมาย
เป็ นหลักจาแนกคา
วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้เขียนมุง่ ศึกษาเปรี ยบต่างคาคุณศัพท์ในภาษาไทย
และภาษาเวี ยดนามเพื่ อศึกษาความแตกต่างในด้ านตาแหน่งและหน้ าที่ ของ
คาคุณศัพท์ ตามแนวทางไวยากรณ์โครงสร้ าง (Structural Grammar) ด้ วยการ
เก็บข้ อมูลคาคุณศัพท์และตัวอย่างการใช้ คาคุณศัพท์จากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง โดยมีไวยากรณ์ภาษาไทย 3 เล่ม ได้ แก่ 1. หลักภาษาไทย. (พระยา
อุปกิ ตศิลปะสาร, 2541) 2. โครงสร้ างภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ (วิจิ นตน์
ภาณุพงษ์ , 2543) 3. ไวยากรณ์ไทย (นววรรณ พันธุเมธา, 2551) และไวยากรณ์
ภาษาเวี ยดนาม 3 เล่ม ได้ แก่ ไวยากรณ์ ภาษาเวี ยดนาม (โสภณา ศรี จ 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)
ตระกู ล ภาษา (Language family) หมายถึ งกลุ่ ม ของภาษาที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ทางเชื ้อสาย โดยมีข้อสังเกตจากการเปรี ยบเทียบคาศัพท์พื ้นฐาน
ในหมวดต่างๆ ในด้ านเสี ยง และความหมายว่าต้ องมี ความคล้ ายคลึงกัน ซึ่ง
ตระกูลภาษาในแถบเอเชียตะวันตกเฉี ยงใต้ แบ่งได้ เป็ น 5 ตระกูลภาษา (ปฐม
หงส์สวุ รรณ, 2554: 37 - 44) ดังต่อไปนี ้
1. ตระกูลภาษาจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) เป็ นภาษาที่ใช้ พูดกันใน
บริ เวณประเทศจีน ทิเบต รัฐอัสสัมในประเทศอินเดีย ประกอบด้ วยตระกูลย่อย
คือ จีน (Sinitic) ทิเบต – พม่า (Tibeto – Burman) และกะเหรี่ ยง (Karenic)
2. ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) เป็ นภาษาที่ใช้ พดู กัน
ในแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และทางตะวั น ออกของประเทศอิ น เดี ย
ประกอบด้ วยตระกูลย่ อย คื อ มุนดา (Munda) ใช้ พูดกันทางตะวันออกของ
ประเทศอิ นเดี ย และมอญ – เขมร (Mon – Khmer) ใช้ พูดกันในแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศ
เวียดนาม เป็ นต้ น
3. ตระกูลภาษาไท – กะได (Tai – Kadai) พบว่าใช้ พูดกันทางตอนใต้
ของจีน ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศไทย เป็ นต้ น
ประกอบด้ วยตระกูลย่อย 2 ตระกูล คือ ไท (Tai) และ กะได (Kadai)
4. ตระกูลภาษาแม้ ว – เย้ า (Maio – Yao) หรื อ ม้ ง – เมี่ยน (Hmong –
Mien) ประกอบด้ วยตระกูลย่อยคือ แม้ ว (Miao) และ เย้ า (Yao)
5. ตระกูลภาษาออสโตรนีเซี ยน (Austronesian) หรื อที่ร้ ู จักกันในนาม
มลาโย – โพลินีเซียน (Malayo – Polynesian) ได้ แก่ตระกูลภาษาที่ใช้ พูดกันใน
แถบบริ เวณแหลมมลายู และหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้ วย
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ตระกูลย่อย คือ มาเลย์ และโพลินีเซียน เช่น ภาษามลายู อินโดนีเซียน ภาษา
ตากาล็อก ซึ่งพูดกันในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และภาษาตาฮิเตียน (Tahitian) ภาษา
ฮาวาย เป็ นต้ น
ไวยากรณ์ ภาษาไทย
ตระกูลของภาษาไทย
คาว่า “ไท” “ไต” และ “ไทย” นับว่ายังมี ความเข้ าใจที่ สับสนอยู่มาก
เกี่ยวกับความหมายของ 3 คานี ้ ดังนันจึ
้ งขอนิยามคาว่า “ไท” “ไต” และ “ไทย”
ดังนี ้
ไท หรื อ ไต (Tai) มีความหมายอย่างเดียวกัน คือ ชื่อภาษาตระกูลไทหรื อ
ไต (Tai Language family) หมายถึง กลุ่มชาติพนั ธุ์ที่พดู ภาษาตระกูลไท ในอดีต
เรี ยกตัวเองว่า “ได” (Dai) แต่เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเสียงบางกลุ่มจึงเรี ยกตัวเอง
ว่า “ไท” บางกลุ่มเรี ยกตัวเองว่า “ไต” เช่น ชาวไทจ้ วงในจีน ไทพาเกในอินเดีย ไท
เขินในพม่า ไทดา ไทแดง ไทขาว ไทนุง เป็ นต้ น
ไทย (Thai) ภาษาไทยซึ่งเป็ นภาษาประจาชาติไทยของชนชาติไทยทัง้ 4
ถิ่ น ได้ แก่ ภาษาไทยถิ่ นกลาง ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ ภาษาไทยถิ่ นอี สาน และ
ภาษาไทยถิ่นใต้ (ดารงพล อินทร์ จนั ทร์ , 2553)
จากการแบ่งกลุ่มตระกูลภาษาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า ภาษาไทยที่ใช้ พูด
กันในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไท – กะได (Tai – Kadai) แต่ยงั มีผ้ ู
สงสัยว่าตระกูลภาษาไท – กะไดอาจมีความสัมพันธ์ทางเชื ้อสายกับตระกูลภาษา
อื่นๆ อีก โดยมีนักภาษาศาสตร์ ได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ทางเชื อ้
สายภาษาตระกูลภาษาไท – กะได ดังนี ้
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ภาษาตระกูลไท – กะได (Tai – Kadai) มี ความสัมพันธ์ ทางเชื อ้ สายกับภาษา
ตระกูลจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ภาษาตระกูลไท –
กะได เป็ นตระกูลย่อยของภาษาตระกูลจีน – ทิเบต เนื่องจากข้ อค้ นพบที่ว่าคาใน
ภาษาไทยและค าในภาษาจี นมี ค วามใกล้ เคี ยงกั นมาก จึ ง สันนิ ษฐานว่ า
ภาษาไทยและภาษาจี น จึ ง อาจมี ต้ นก าเนิ ดมาจากตระกู ลภาษาเดี ย วกั น
ดังแผนภาพต่อไปนี ้

จีน

ทิเบต – พม่า

จีน – ทิเบต

ไท – กะได

ออสโตรนีเซียน

แม้ ว – เย้ า

ออสโตรเอเชียติก

ภาพที ่ 1 แสดงความสัมพันธ์ ว่าภาษาตระกูลไท – กะได ทีม่ ี ความสัมพันธ์ ทางเชื ้อสาย
กับภาษาตระกูลจี น – ทิ เบต ทีม่ า: กฤติ กา ชูผล อ้างใน วิ ไลวรรณ ขนิ ษฐานันท์ (2533).
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ระบบไวยากรณ์ภาษาไทย แบ่งโครงสร้ างออกเป็ น 2 โครงสร้ างใหญ่ คือ
1. โครงสร้ างของคา หรื อ การประกอบรูปคา
2. โครงสร้ างของประโยค หรื อ การประกอบรูปประโยค
คาในภาษาไทยมี หลายประเภท แต่หากอาศัยความหมายหรื อหน่วยคาและ
พยางค์ ของค าเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่งแล้ ว สามารถแบ่งค าภาษาไทยเป็ น 3
ประเภท
1. คาที่มีพยางค์เดียวมีหน่วยคาเดียว (Monosyllabic Monomorphemic
word) เช่น ไป มา สู่ นก
2. คาที่มีหลายพยางค์แต่มีหน่วยคาเดียว (Polysyllabic Monomorphemic
word) เช่น สบู่ ตุ๊กแก นาฬิกา
3. คาที่มีหลายพยางค์และมีหลายหน่วยคา (Polysyllabic Polymorphemic
word) คาชนิดนี ้โดยปกติจะเป็ นประสานและคาประสม เช่น กระโดด ตระเตรี ยม
สนามหลวง
การจาแนกหมวดคา
คาที่ใช้ อยูใ่ นภาษาไทยอาจจะจาแนกเป็ นชนิด โดยอาศัยเกณฑ์ดงั นี ้
1. “ความหมายของคา” ในตาราไวยากรณ์ ทงั ้ ของตะวันตกและของ
ไทยที่ใช้ กนั มา มักจะแบ่งคาเป็ นชนิดต่างๆ โดยถือเอาความหมายของคาแต่ละ
ชนิดเป็ นเกณฑ์ ซึ่งหากต้ องการทราบว่าเป็ นคาชนิดไหน ควรดูคาที่ต้องการ
ทราบนัน้ ดังเช่น ถ้ าเป็ นคาเรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ก็เป็ นคานาม หากเป็ นคา
ที่แสดงอาการของคน สัตว์ สิ่งของ ก็คือคากริ ยา คาที่ประกอบคาอื่ นให้ มี
ความหมายต่างออกไป ก็เป็ นคาวิเศษณ์ เป็ นต้ น
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2. “หน้ าที่ของคา” แบ่งออกได้ หลายชนิดและแบ่งออกได้ หลายวิธี โดย
แบ่งคาออกเป็ น 3 ชนิด ดังต่อไปนี ้
2.1 แบ่ งชนิดของคาโดยยึดคาจ ากั ดความเป็ นหลัก วิธีนีเ้ ป็ น
การแบ่งชนิดของคามาตัง้ แต่โบราณ หากต้ องการรู้ ว่าเป็ นคาชนิดใดก็ ใช้ ค า
จากัดความอธิบายความหมายของคานัน้ เช่น
คานาม
คือ คาที่เรี ยกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ
คาสรรพนาม คือ คาที่ทาหน้ าที่แทนคานาม
คากริยา คือ คาที่แสดงอาการของคน สัตว์ สิ่งของ
คาวิเศษณ์ คือ คาที่ใช้ ประกอบคาอื่นให้ มีความต่างกันออกไป
2.2 แบ่ งชนิดของคาโดยยึดรู ปคาเป็ นหลัก วิธีนี ้เหมาะสาหรับ
ลักษณะภาษาที่มีวิภัตติปัจจัย เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต และอังกฤษที่มีการ
ประกอบรูปคาด้ วยการเติมคาซึ่งมีทงเติ
ั ้ มคาเข้ าข้ างหน้ า เรี ยกว่า อุปสรรค เติม
ตรงกลางเรี ยกว่า “อาคม” เติมข้ างหลังเรี ยกว่า “ปั จจัย” โดยมีหลักว่า ถ้ าคา
ใดเติมอุปสรรค – ปั จจัยแล้ วแสดงพจน์เป็ นคาชนิดหนึ่ง แสดงกาลก็เป็ นคาอีก
ชนิดหนึง่ แสดงเพศก็เป็ นคาอีกประเภทหนึ่ง
3. “ต าแหน่ งของค า” คื อ การแบ่งค าของภาษากลุ่มค าโดด เช่ น
ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม เป็ นต้ น วิธีการคือพิจารณาความสัมพันธ์
ของคาในประโยค ถ้ าคาใดใช้ แทนที่ในตาแหน่งเดียวกันได้ ก็ถือว่าเป็ นคาชนิด
เดียวกัน โดยสามารถแบ่งชนิดของคาต่างๆ ในภาษาไทยได้ ดงั นี ้ (พระยาอุปกิต
ศิลปสาร, 2541: 87 - 96)
1. คานาม (Noun) เป็ นคาบอกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ
2. คาสรรพนาม (Pronoun) เป็ นคาใช้ แทนชื่อต่าง ๆ
3. คากริยา (Verb) เป็ นคาบอกอาการของคน สัตว์ สิ่งของ เป็ นต้ น
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4. คาวิเศษณ์ (Adjective/Adverb) เป็ นคาประกอบคาอื่ นให้ มี ความ
ต่างออกไป
5. คาบุพบท (Preposition) เป็ นคาสาหรับนาหน้ านามและสรรพนาม
6. คาสันธาน (Conjunction) เป็ นคาเชื่อมคาหรื อความให้ ติดต่อกัน
7. คาอุทาน (Interjection) เป็ นคาบอกเสียงต่างๆ
ค าคุ ณศั พท์ คือคาที่ ท าหน้ าที่ ขยายค านาม สรรพนาม กริ ยา หรื อ
คุณศัพท์ด้วยกัน เพื่อให้ ได้ ความชัดเจนยิ่งขึ ้น ในภาษาไทย คาคุณศัพท์สามารถ
ใช้ ขยายได้ ทงนาม
ั้
สรรพนาม กริยา และคุณศัพท์ ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะแยก
ค าคุณศัพท์ ออกเป็ นสองประเภทคื อ “ค าคุณศัพท์ ” (adjective) ใช้ ขยายได้
เฉพาะคานามและสรรพนามเท่านัน้ และ “คากริ ยาวิเศษณ์ ”(adverb) ใช้ ขยาย
กริ ยา คุณศัพท์ และกริ ยาวิเศษณ์ ด้ วยกันเพื่ อให้ ได้ ความชัดเจนยิ่ งขึ น้ โดย
แบ่งกลุ่มย่อยของคาคุณศัพท์ ในภาษาไทยมี 10 ชนิดดังนี ้ (โสภิ ต สิงห์ มณี ,
2557)
1. ลักษณวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์บอกลักษณะ ชนิด ขนาด สัณฐาน สี
เสียง กลิ่น รส อาการ เป็ นต้ น
O คุณพ่อชอบขนมหวาน
O คนชั่วต้ องถูกลงโทษ
O ใบไม้ เน่าเปื่ อย
2. กาลวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ที่บอกเวลา เช้ า สาย บ่าย เย็น ค่า อดีต
ปัจจุบนั อนาคตเป็ นต้ น
O นักเรี ยนส่วนใหญ่มาโรงเรี ยนแต่เช้ า
O ครู โบราณตังใจสอนและเข้
้
มงวดนักเรี ยนมาก
O ครอบครัวของเราจะไปงานเลี ้ยงตอนค่า
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3. สถานวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ที่บอกสถานที่ หรื อระยะทาง เช่น บน
ล่าง ใกล้ ไกล หน้ า หลัง ขวา ซ้ าย ใน นอก เหนือ ใต้ เป็ นต้ น
O ญาติของผู้ป่วยกรุ ณารอข้ างนอก
o เกิดความไม่สงบทางภาคใต้
o บ้ านของสุดาอยู่หลังซ้ ายมือ
4. ประมาณวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ ที่บอกจานวนปริ มาณ เช่น หนึ่ง
สอง สาม สี่ มาก น้ อย หลาย หมด เป็ นต้ น
O ชุมชนแออัดแห่งนี ้มีคนอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
o ฉันเขียนจดหมายลาครู หนึ่งฉบับ
o ปกรณ์หายออกไปจากบ้ านหลายวันแล้ ว
5.ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ที่แสดงคาถาม เช่น ใคร ใด อะไร ไหน
ทาไม อย่างไร เป็ นต้ น
O วิชาอะไรที่นก
ั เรี ยนชอบมากที่สดุ
o กานดาชอบดอกไม้ ประเภทไหน
o เพื่อนใครมารออยูข่ ้ างนอก
6. นิยมวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ที่แสดงความชี ้เฉพาะเจาะจง เช่น นี่ นี ้
นัน่ นัน้ โน่น โน้ น อย่างนัน้ อย่างนี ้ ทีเดียว เป็ นต้ น
O น ้าตกแห่งนี้สวยงามมาก
o บ้ านหลังโน้ นขาย 1 ล้ านบาท
o ฉันออกแบบเสื ้อชุดนั้นด้ วยตัวเอง
7. อนิยมวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ที่แสดงความไม่ชี ้เฉพาะเจาะจง หรื อ
บอกความไม่แน่นอน เช่น ใคร อะไร ใด ไหน ทาไม อื่น เป็ นต้ น (โดยรูปประโยคจะ
เป็ นลักษณะบอกเล่า ไม่ใช่คาถาม)
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ประเทศไหนก็นา่ ไปเที่ยวทังนั
้ น้
O พนักงานคนอื่นๆ กลับไปหมดแล้ ว
O การ์ ตน
ู อะไรมีเนื ้อเรื่ องไม่สร้ างสรรค์เลย
8. ประติ ชญาวิ เศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ ที่ แสดงการขานรั บใช้ ในการ
เจรจาโต้ ตอบ เช่น จ๊ ะ จ๋า ค่ะ ครับ วะ โว้ ย ขา เป็ นต้ น
O ท่านครั บมีคนมารอพบท่านครับ
o คุณยายขาหนูขออนุญาตไปซื ้อของนะคะ
o ลูกดื่มนมก่อนนอนหรื อยังจ๊ ะ
9. ปฏิเสธวิเศษณ์ คือ คาวิเศษณ์ที่แสดงการปฏิเสธ เช่น บ่ ไม่ ไม่ได้
มิได้ หามิได้ เป็ นต้ น
O คุณพ่อไม่ ชอบดื่มสุรา
O มิตรแท้ หาไม่ ได้ ง่ายในสังคมปั จจุบน
ั
O พวกเรามิได้ พด
ู ปดกับอาจารย์เลยครับ
10. ประพันธวิ เศษณ์ คือ วิเศษณ์ เชื่อมประโยค เช่น ผู้ ที่ ซึ่ง อัน ให้
เพื่อว่า เป็ นต้ น
O งูเห่ามีพิษซึ่งทาให้ เสียชีวิตได้
O ประยงค์เป็ นคนเงี ยบๆ ที่เพื่อนไม่กล้ าคุยด้ วย
O ตาลอ่านหนังสือเยอะเพื่อว่ าจะสอบให้ ได้ ที่หนึง่
O

ถ้ าพิจารณาตามรูปคา (form) ซึง่ ภาษาไทยไม่มีคาคุณศัพท์ โดยเฉพาะ
ใช้ อยู่ในระบบโดยตรงเหมือนภาษาตระกูลอินเดียยุโรป เพราะคาที่คาดว่าเป็ น
คาคุณศัพท์นนั ้ (เนื่องจากนาไปเทียบกับภาษาอังกฤษ) สามารถเป็ นกริ ยาได้
ด้ วย เช่น อ้ วน ผอม ดี เลว ฯลฯ ดังนัน้ จึงควรพิ จารณาค าคุณศัพท์ ใน
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ภาษาไทยตามหน้ าที่ของคา (Function) เท่านัน้ กล่าวคือ ถ้ าหากคาใดมาทา
หน้ าที่ ขยายคานามก็ ถือว่าเป็ นคาคุณศัพท์ และคาใดก็ ตามที่ ทาหน้ าที่ เป็ น
คุณศัพท์ คานันจั
้ ดว่าเป็ นคาคุณศัพท์ได้ โดยปริ ยาย แบ่งหน้ าที่ของคาข้ างล่าง
นี ้ (นววรรณ พันธุเมธา, 2558: 37 - 88)
หน้ าที่ของคาคุณศัพท์
1.ขยายคานาม เช่น
O นักเรี ยนเก่ าเดินเข้ าห้ องเรี ยนได้
O เด็กฉลาดสอบได้ คะแนนดี
O กุหลาบสีแดงสวยงามมาก
2.ขยายคาสรรพนาม เช่น
O เพื่อนเองมาหาเมื่อเช้ านี ้
o ประชาชนทั้งหลายต่างแสดงความเคารพต่อนายกรัฐมนตรี
o เรานี้ล้วนแต่ต้องตายทุกคน
3. ขยายคากริ ยา เช่น
O ทหารเดินเร็ วจริ งๆ
O อาจารย์อบ
ุ ลสอนหนังสือดีมาก
O คลื่นสึนามิโหมกระหน่าที่เกาะพีพี
4. ขยายคาวิเศษณ์ เช่น
O แกงส้ มถ้ วยนี ้มีรสเปรี ย
้ วจริงๆ
o พี่ชายของฉันเป็ นคนฉลาดเฉียบแหลม
o รถชนกันเสียงดังโครม

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

133

134
5. เป็ นอกรรมกริ ยา หรื อเป็ นกริยาบอกสภาพ เช่น
O บ้ านหลังนี ้แพง
o ประเทศอิตาลีสวยงาม
o เครื่ องชายชุดนี ้เก่ าแก่
นอกจากนี ย้ ั ง สามารถแยกประเภทค าคุ ณ ศัพ ท์ ใ นภาษาไทย ได้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.คาแยกประเภท คือคาที่จาแนกคานามหรื อคากริ ยาออกเป็ นกลุ่ม
เป็ นพวก คาแยกประเภทจะช่วยบอกลักษณะหรื อคุณสมบัติของคานามหรื อ
ค ากริ ยาที่ อยู่ข้ างหน้ า และมักจะช่วยบอกว่าผู้พูดก าลังพูดถึ งค านามหรื อ
คากริยานันๆ
้ ในแง่ใด ตัวอย่างเช่น
1.1) ก. ด้ ายเส้ นนี ้เหนียวดี
ข. ด้ ายไจนี ้เหนียวดี
ค. ด้ ายกลุ่มนี ้เหนียวดี
1.2) ก. แค่เดินก้ าวเดียวก็เหนื่อยแล้ ว
ข. แค่เดินรอบเดียวก็เหนื่อยแล้ ว
ค. แค่เดินอย่ างเดียวก็เหนื่อยแล้ ว
ผู้พดู กล่าวถึงด้ ายที่เป็ นเส้ นในประโยค 1) ก. ด้ ายที่ขดเป็ นไจในประโยค
1) ข. ด้ ายที่ม้วนเป็ นกลุ่มในประโยค 1) ค. และลักษณะหรื อคุณสมบัติของด้ าย
ในประโยค 2) ก. การเดินเป็ นรอบในประโยค 2) ข. และการเดินเปรี ยบเทียบกับ
การกระทาอย่างอื่นในประโยค 2) ค. กล่าวถึงการเดินเป็ นก้ าวในประโยค
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2. ค ากริ ยา คื อค ากริ ยาใช้ ขยายได้ ทัง้ ค านามและค ากริ ยา มักเป็ น
คากริ ยาแสดงสภาพ อาจมีคาแยกประเภทอยู่ด้วยหรื อไม่ก็ได้ คากริ ยาแสดง
สภาพจะขยายความหมายของคานามในด้ านต่างๆ เป็ นต้ นว่า
- บอกขนาด เช่น คุณแม่เอาแหวนใส่ไว้ ในกระเป๋ าใบเล็ก มีกระถางใหญ่
ตังอยู
้ ม่ มุ ห้ อง
- บอกสี เช่น เด็กๆ เปรี ยบเหมือนผ้ าขาว เขาชอบสวมแว่นดา
- บอกคุณสมบัติ เช่น ครู ชอบนักเรี ยนขยัน คนดีตกน ้าไม่ไหลตกไฟไม่
ไหม้
- บอกรูปร่าง เช่น เด็กอ้ วนๆ นัน่ ลูกใคร หล่อนสวมเสื ้อคลุมตัวยาว
3. คาบอกจานวน คือคาบอกจานวนใช้ ขยายได้ ทงค
ั ้ านามและคากริยา
คาบอกจานวนที่ใช้ ขยายคานามจะบอกจานวนหรื อปริ มาณของสิ่งต่างๆ ได้ แก่
จานวนเลข เช่น หนึ่ง สอง สามซึ่งอาจจะเขียนโดยใช้ ตวั เลขแทนได้ ว่า 1 2 3
และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจานวนและปริ มาณ เช่น ครึ่ง ค่อน บาง ทุก หลาย ทัง้
คาบอกจานวนที่ใช้ ขยายคานามทุกคาจะต้ องใช้ ร่วมกับคาแยกประเภท เช่น
แม่ตีฉนั 3 ที เขาซ้ อม 2 หน
4. ค าบอกล าดั บ ค าบอกล าดับใช้ ขยายได้ ทัง้ ค านามและค ากริ ยา
ได้ แก่ คาที่มีคาว่า ที่ นาหน้ าจานวนเลข เช่น ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สามและคาอื่นๆ
ที่บอกลาดับ เช่น แรก สุดท้ าย หลัง ก่อน เช่น เขาอยูบ่ ้ านแรก
5. ค าบอกความเฉพาะตน ค าบอกความเฉพาะตนใช้ ขยายได้ ทัง้
คานามและคากริยา ได้ แก่คาว่า เอง
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เอง ที่ใช้ ขยายคานามหรื อคาแทนนามจะช่วยแสดงว่าผู้นนหรื
ั ้ อสิ่งนันมี
้
บทบาทสาคัญ ไม่ใช่ผ้ หู รื อสิ่งอื่น เช่น บ้ านหลังนี ้ผมจะอยู่เอง
6. คาชีเ้ ฉพาะ ใช้ ขยายได้ ทงค
ั ้ านามและคากริ ยา คาชี ้เฉพาะที่ใช้ ขยาย
คานามจะระบุว่าคานามนันหมายถึ
้
งหรื อมิได้ หมายถึง บุคคลผู้ใด สัตว์ตวั ไหน
หรื อวัตถุชิ ้นใด ได้ แก่ นี ้ นัน้ โน้น นู้น นี ่ นัน่ โน่น นู่น และ อื ่น คา นี ้ นี ่
ใช้ บง่ ชี ้สิ่งที่อยู่ใกล้ คา นัน้ นัน่ ใช้ บง่ ชี ้สิ่งที่อยู่ไกลออกไป คา โน้น โน่น นู้น
นู่น ใช้ บ่งชี ้สิงที่อยู่ห่างออกไปมาก และคา อื ่น ใช้ บ่งชี ้สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวถึง
อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวถึง เช่น คุณพูออย่างนี้ไม่ถกู เขาทาอย่างนั้นเพราะ
อะไร
7. คาไม่ ชีเ้ ฉพาะ ใช้ ขยายได้ ทงค
ั ้ านามและคากริยา คาไม่ชี ้เฉพาะได้ แก่
ใด ไหน ไร ไย กี ่ และคาอื่นๆ ที่เกิดจากการประกอบคา ใด ไหน ไร กับคา
ต่างๆ บางคายังเห็นได้ ชดั ว่าเกิดจากการประกอบคา ได้ แก่ ที ่ใด ที ่ไหน เท่าใด
เท่าไร แค่ไหน เพี ยงใด อย่างใด อย่างไหน เมื ่อไร แต่บางคาก็เปลี่ยนแปลง
เสียงจนสังเกตได้ ยากว่าเกิดจากการประกอบคา ได้ แก่ อะไร ทาไม ไฉน
ไวยากรณ์ ภาษาเวียดนาม
ตระกูลภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามเป็ นภาษาในตระกูลภาษามอญ - เขมร นักภาษาศาสตร์
จัดให้ อยู่ในกลุ่มของภาษาออสโตร-เอเชียติก ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาจากภาษาจีน
และทิเบต และเป็ นภาษาที่มีวรรณยุกต์ ระบบการเขียนของภาษาเวียดนามนัน้
แต่เดิมภาษาเวี ยดนามได้ ยื มตัวตัวอักษรจี นโบราณ เรี ยกว่า “จื๋ อญอ หรื อ
อักษรญอ” Chữ Nho ต่อมาภาษาเวียดนามได้ พฒ
ั นาตัวอักษรให้ เป็ นของตนเอง
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เรี ยกว่า “จื๋อโนม หรื อ อักษรโนม” Chữ Nôm ซึ่งมีการใช้ อกั ษรดังกล่าวมาตังแต่
้
ศตวรรษที่ 8 และได้ ใช้ ตอ่ มาอีกหลายศตวรรษ กระทัง่ ในปี ค.ศ.1624 มิชชันนารี
ชาวฝรั่ งเศส ชื่ ออาเลกซ็ องดร์ เ ดอโรดส์ (Alexandre de Rhodes) ได้ เข้ ามา
เผยแพร่ ศริ สต์ศาสนาในเวี ยดนามและได้ ใช้ ตัวอักษรโรมันที่พัฒนาขึน้ เพื่ อใช้
แทนอักษร chữ nôm เรี ยกว่ าอักษรโกว๊ กหงื อ ( Quốc Ngữ แปลว่ า อักษร
แห่งชาติ) ซึ่งเป็ นอักษรละตินที่เพิ่มเติมเครื่ องหมายต่างๆ เข้ ามาเพื่อให้ มีอักษร
เพียงพอที่จะใช้ เขียนภาษา

ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก
ตระกูลย่อยมุนดา

ตระกูลย่อยนิโคบารี ส

ตระกูลย่อยมอญ – เขมร

กาศี ปะหล่อง ขมุ มอญ เวียด – เหมื่อง... ฯลฯ
ภาพที ่ 2 แสดงความสัมพันธ์ ภาษาออสโตรเอเชี ยติ ก
ดัดแปลงมาจาก: กัณหา แสงรายา (2553).
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สาขาเวียด-เหมื่อง
เวียดนาม
- กลุ่มเหนือและอยูใ่ นที่สงู
- กลุ่มอยู่ในที่ราบลุม่

เหมื่อง
- เหมื่อง
- หมัย่
- อะเรม
- ไต่ปง
- ซัช
- งวน
- ฮุงคงเค็ง

ลักษณะของค าในภาษาเวี ยดนามนัน้ เป็ นภาษาค าพยางค์ โ ดด
(Monosyllabic language) โดยส่ ว นมากพยางค์ ใ นภาษาเวี ย ดนามจะมี
ความหมายสมบู รณ์ ในตัวเองที่ ใช้ เป็ นฐานในการศึ กษาวิ เคราะห์ ในเรื่ อ ง
ความหมาย ดังนัน้ พยางค์ในภาษาเวียดนามจึงมีความทับซ้ อนกับหน่วยคา
หรื อคาในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปี ยน (Indo-European) โดยสามารถแบ่งชนิด
ของคาในภาษาเวียดนาม (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001: 129 -172) ดังนี ้
1. คาแท้ (thực từ) คือ คาที่ ใช้ เรี ยกคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่
ทาหน้ าที่เป็ นแก่นของนามวลี สามารถเกิดในตาแหน่งประธานหรื อกรรมของ
ประธานในประโยคหรื อเป็ นกรรมของบุพบทได้
2. คานาม (danh từ) คือ คาที่ บ่งชี บ้ ุคคล สิ่งมี ชี วิต สิ่งของ สถานที่
ปรากฏการณ์ ปริมาณ หรื อความคิด
3. คากริยา (động từ) คือ คาที่บง่ ชี ้การกระทา เหตุการณ์ หรื อสถานะ
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4. คาคุณศัพท์ (tính từ) คือคาที่กาหนดคุณลักษณะให้ กับคานาม ซึ่ง
ขยายความหมายของคานาม
5. คาสรรพนาม (đại từ) คือคาที่อ้างถึงคานาม และใช้ แทนคานาม
6. คาเรี ยกจานวน (số từ) คือคาที่บอกจานวน
7. คาช่วย (hư từ) คาช่วย (phụ từ) [คาช่วยนาม (định từ) / คาช่วย
กริยาและวิเศษณ์ (phó từ) คือคาที่ทาหน้ าที่ขยายคากริยา
8. คาเชื่ อม (kết từ) คือคาที่ ทาหน้ าที่ เป็ นคาเชื่ อมระหว่างวลี กับวลี
ประโยคกับประโยค ข้ อความกับข้ อความ
9. คาอนุภาค (tình thái từ) คือคาที่ไม่จดั เป็ นชนิดของคาทางไวยากรณ์
ชนิดใด ซึ่งมักจะขาดหน้ าที่ทางไวยากรณ์ของมันเอง และมีไว้ สร้ างวจีวิภาคอื่น
หรื อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอนุประโยคที่แสดงอารมณ์ เสียง หรื ออื่นๆ เป็ น
การอุทาน
“คาคุณศัพท์ ” เป็ นคาที่ใช้ บ่งชีล้ ักษณะเฉพาะของสิ่งที่อยู่จริ ง (thực
thể) หรื อลักษณะของกระบวนการของการกระทา ความหมายของคาคุณศัพท์มี
ระดับ สามารถปรากฏร่ วมกับคาช่วย (phụ từ) แต่ไม่ปรากฏร่ วมกับ จง (hãy),
อย่า (đừng), อย่า (chớ) ซึ่งแตกต่างจากคากริ ยา คาคุณศัพท์อาจจะปรากฏ
ร่วมกับคาแท้ (thực từ) เพื่อขยายความความหมายให้ คาคุณศัพท์นนั ้ หน้ าที่หลัก
ของค าคุณศัพท์ คื อท าหน้ าที่ เป็ นภาคแสดงและปรากฏร่ วมกับค านามและ
คากริ ยาเพื่อขยายความความหมาย นอกจากนัน้ ยังสามารถมีหน้ าที่อื่ นอีกคือ
(Bùi Minh Toán, 2007: 42 - 44)
1. มี หน้ าที่ ในการอ้ างอิ งเหตุผล เช่น นัน้ คื อฟิ ล์ มใหม่ (Đó là phim
mới.)
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2. มี หน้ าที่ เป็ นกรรม เช่น พี่ พูดเร็ วเหมื อนลม (Anh nói nhanh như
gió.)

3. มี หน้ าที่ เป็ นกริ ยาวิเศษณ์ เช่น เมื่ ออดีตมี ชาวนายากจนคนหนึ่ง
(Xưa có một người nông dân nghèo.)

4. มีหน้ าที่เป็ นประธาน เช่น กตัญญูเป็ นคุณความดีของพวกผู้คน (Tri
ân là đức tính tốt của những người con.)

ค าคุ ณศั พท์ ในภาษาเวี ยดนามสามารถจ าแนกได้ ออกเป็ น 2 ลั กษณะ
ใหญ่ ๆ ดังนี ้
1. คาคุณศัพท์ที่มีระดับของความหมายโดยตัวมันเอง (tính từ chỉ đặc
trưng xác định thanh độ) ดังนี ้
1.1 คาคุณศัพท์บอกลักษณะสุดขัว้ (chỉ đặc trưng tuyệt đối) เช่น
เฉพาะ (riêng), โดยรวม (chung), หลัก (chính), รอง (phụ), ... ปกติจะใช้ ร่วมกับ
คานามหรื อคากริยาเพื่อขยายความให้ คาเหล่านัน้
1.2 คาคุณศัพท์บอกลักษณะสุดขัวแต่
้ ไม่มีค่ขู นาน (chỉ đặc trưng
tuyệt đối nhưng không làm thành cặp đối lợp) เช่น แดงแจ๊ ด (đỏ lòm), ขาว
โพลน (trắng phau), ดาปี๋ (đen sì), เขียวขจี (xanh mượt), ...
1.3 คาคุณศัพท์ชี ้ลักษณะลอกเลียนแบบ (เสียงธรรมชาติ) (chỉ đặc
trưng mô phỏng) เช่น เสียงน ้าตกดังซู่ๆ (ào ào), เสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ ยงๆ, เสียง
ฟ้าร้ องดังครืนๆ (đùng đùng),…
2. คาคุณศัพท์ที่ไม่กาหนดชัดระดับของความหมายโดยตัวของมันเอง
(tính từ chỉ đặc trưng không xác định thanh độ) แต่จะอาศัยคาช่วยที่ชี ้ระดับ
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เช่น มาก (rất, quá, lắm), ค่อนข้ าง (hơi), อย่างยิ่ง (cực kì),... ซึ่งสามารถแยก
ย่อยได้ ดังนี ้ (โสภณา ศรี จาปา, 2545: 91 – 95)
2.1 คาคุณศัพท์ชี ้เฉพาะ คือ คาคุณศัพท์ที่ทาหน้ าที่ขยายคานามที่
อยู่ข้างหน้ า (หลัก) เพื่อประกอบกันเป็ นนามวลี ได้ แก่คาว่า นี่ (này), นี ้ (nay),
โน้ น (đó), นัน้ (âý) ไม่สามารถเกิดลาพังโดยไม่มีนามข้ างหน้ าได้ เช่น
Đưa

cho

tôi

quyển sách

ấy

เอา ให้
ฉัน เล่ม หนังสือ นั้น
กริ ยา บุพ นามวลี ล.น. นาม คุณ
2.2 คาคุณศัพท์ บอกลักษณะ (biểu hiện các đặc điểm về chất)
ซึง่ ทาหน้ าที่ขยายคานามนันเป็
้ นคาเดียวกับคากริ ยาบอกสภาพ เช่น
2.2.1 ค าคุณศัพท์ บอกลักษณะขนาด (chỉ kích thước) เช่น
ใหญ่ (to), เล็ก (nhỏ), ใหญ่ (lớn), มาก (nhiều), น้ อย (ít)
Họ

đang

cắt

cây

to

พวกเขา กาลัง ตัด ต้ นไม้ ใหญ่
นามวลี กช. กริยา นาม คุณ
nhà

nhỏ

này

หลัง บ้ าน
นามวลี

เล็ก
คุณ.

นี ้
แพง เกิน
ชี ้เฉพาะ กริยา ว.วลี

Cái

2.2.2 ค าคุณศัพท์ บอกลักษณะสี
(xanh), แดง (đỏ), เหลือง (vàng)
Thủ đồ Hà Nội

có

đắt

(chỉ màu sắc)

nhiều cây
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เมืองหลวงฮานอย
นามวลี

มี
มาก
กริยา ว.วลี

ต้ นไม้ เขียว
นาม คุณ

2.2.3 คาคุณศัพท์บอกลักษณะกลิ่น รสชาติ (chỉ mủi vị) เช่น
หอม (thơm), เหม็น (thối), ขม (đắng), จืดชืด (nhạt nhẽo)...
Em thích

เช่น สนุก (vui),

uống

chè đắng.

น้ อง ชอบ ดื่ม ชา
ขม
นามวลี
กริยา กริยา นาม คุณ.
2.2.4 คาคุณศัพท์ บอกความรู้ สึกทางด้ านจิ ตใจ (chỉ tâm lí)
เศร้ า (buồn), เงียบสงบ (điềm đạm), ใจร้ อน (nóng naỷ)
Anh ấy

là

người nóng nảy

เขา
นามวลี

เป็ น คน
กริยา นาม

ใจร้ อน
คุณ.

ค านามวลี ที่ อยู่ในต าแหน่งกรรม คื อ คนใจร้ อน (người nóng nảy)
ประกอบด้ วยคานามหลักคือ “คน” (người) และคาคุณศัพท์ขยายนามหลักคือ
“ใจร้ อน” (nóng nảy)
2.2.5 คาคุณศัพท์บอกลักษณะสัณฐาน (chỉ tính chất lí) เช่น
แข็ง (cứng), อ่อน (mềm), กรอบ (giòn), เหนียว (đẻo)
Đất cứng

trồng

ดินแข็ง
นามวลี

ปลูก ต้ นไม้ ไม่
ดี
กริยา นามวลี ปฏิเสธ กริยา

cây

không tốt.
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นามวลี ที่ ท าหน้ าที่ ประธาน คือ “ดินแข็ง” (đất cứng) ประกอบด้ วย
คานามหลักคือ “ดิน” (đất) และคาคุณศัพท์ขยายนามคือ “แข็ง” (cứng)
2.2.6 คาคุณศัพท์บอกคุณภาพ (chỉ phẩm chất) เช่น ดี (tốt),
ไม่ดี, ขี ้เหล่ (xấu)
Tôi có

nhiều bạn

tốt

ฉัน มี
มาก เพื่อน ดี
นามวลี กริยา จานวน นามวลี
“เพื่อนดี” bạn tốt เป็ นกรรมของประโยคซึ่งประกอบด้ วยนามหลักคือ
“เพื่อน” bạn และขยายด้ วยคาคุณศัพท์คือ “ดี” tốt
2.2.7 คาคุณศัพท์บอกจานวน (chỉ về lượng) คือ จานวนตัว
เลขที่อาจทาหน้ าที่เป็ นส่วนขยายนามหลักหรื อทาหน้ าที่เป็ นแก่นของจานวนนับ
วลีก็ได้ คาบอกจานวนแบ่งออกเป็ นจานวนนับ (cardinal numbers) และลาดับ
ที่ (ordinal numbers) ในภาษาเวียดนามทาได้ ด้วยการเติมคาว่า thứ “ลาดับ”
และคาบอกจานวนไม่ชี ้เฉพาะ เช่น ที่ 1 (thứ nhất), 20 (hai mười)
Một bức

thư

dài

หนึ่ง ล.น. จดหมาย ยาว
คุณ. ล.น. นาม คุณ.
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเปรี ยบต่างคาคุณศัพท์ภาษาไทยและภาษาเวี ยดนาม
พบว่าทังสองภาษาต่
้
างอยู่คนละตระกูลทางภาษา โดยภาษาไทยอยู่ในตระกูล
ภาษาไท – กระได และภาษาเวียดนามอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ต่าง
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ก็มีความคล้ ายกันในเรื่ องของหลักภาษา โดยทังสองภาษาต่
้
างจัดอยู่ในกลุ่มคา
โดด เป็ นภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปเพื่อบอกหน้ าที่ทางไวยากรณ์ มีลกั ษณะ
เด่ นที่ การใช้ ค าที่ มี ค วามหมายโดยตรงและโดยอ้ อม อี กทัง้ นักวิ จั ย ทาง
ภาษาศาสตร์ ยงั ลงความเห็นว่า ภาษาเวียดนามมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันกับ
ตระกูลภาษาไท – กระได (Nguyễn Hữu Quỳnh, 2001: 14 - 17) นอกจากนัน้
ทังสองภาษาต่
้
างก็มีคาคุณศัพท์เป็ นส่วนหนึ่งในไวยากรณ์ทางภาษา ทาหน้ าที่
เป็ นคาขยายในภาษาของตนเอง จะเห็นได้ วา่ ทังภาษาไทยและเวี
้
ยดนามล้ วนก็มี
การแบ่งประเภทของค าอย่ างชัดเจน แต่บางชนิ ดของกลุ่มค าคุณศัพท์ ใน
ภาษาไทยที่มีการจัดกลุ่มต่างจากภาษาเวียดนาม ดังนี ้
ตารางที่ 1 เปรี ยบต่ างชนิ ดของคาคุ ณศั พท์ ภาษาไทยและชนิ ดกลุ่มคา
ภาษาเวียดนาม
ชนิดคาคุณศัพท์ ในภาษาไทย 3
1.สถานวิ เศษณ์ คื อ ค าคุณศัพท์ ที่ บอก
สถานที่ หรื อระยะทาง เช่น บน ล่าง ใกล้
ไกล หน้ า หลัง ขวา ซ้ าย ใน นอก เหนือ ใต้
เป็ นต้ น
- ญาติของผู้ป่วยกรุ ณารอข้ างนอก
- เกิดความไม่สงบทางภาคใต้
- บ้ านของสุดาอยู่หลังซ้ ายมือ

ชนิดคาในเวียดนาม
1.คานามชีส้ ถานที่ (Danh từ chỉ phương
hướng, vị trí)
- sao cho trong ấm thì ngoài mới êm

(ภายในใจสงบ การปฏิบตั ิภายนอกก็ราบรื่น)

- trên nói dưới nghe
(ข้ างบนพูดข้ างล่ างฟั ง)
(ผู้ ใหญ่ มี เ มตตาต่ อ ผู้ น้ อย ผู้ น้ อยเคารพ
ศรัทธา)
2.ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คาคุณศัพท์ที่แสดง 2.คาสรรพนามไม่ ชีเ้ ฉพาะ (Đại từ nghi
vấn) คื อค าที่ มี ความหมายกว้ างไม่ กาหนด

3

คาคุณศัพท์ในภาษาไทยเป็ นชื่อเฉพาะ โดยยึดตามพระยาอุปกิตศิลปสาร (2541).
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ชนิดคาคุณศัพท์ ในภาษาไทย 3
ชนิดคาในเวียดนาม
แสดงคาถาม เช่น ใคร ใด อะไร ไหน ทาไม ตายตัวชัดเจนแน่แนน เช่น ใคร ai อะไร gì
อย่างไร เป็ นต้ น
ที่ไหน ở đâu เมื่อไหร่ bao giờ
Ai cũng làm việc này.
- วิชาอะไรที่นกั เรี ยนชอบมากที่สดุ
(ใคร ก็
ทา งาน นี ้)
- กานดาชอบดอกไม้ ประเภทไหน
นามวลี ว.วลี กริ ยา นามวลี
- เพื่อนใครมารออยู่ข้างนอก
* ค าสรรพนามไม่ ชี เ้ ฉพาะและจะต้ องตาม
ด้ วยกริ ยาวิเศษณ์ วลี คือ Ai + cũng ‘ใครก็’
ซึ่ ง เกิ ด ในต าแหน่ ง เดี ย วกั บ นามวลี ใน
ตาแหน่งประธาน
3.ประติ ชญาวิเศษณ์ คือ คาคุณศัพท์ที่ 3.คาลงท้ าย (tình thái từ) คือ คาที่ใช้ เรี ยก
แสดงการขานรับใช้ ในการเจรจาโต้ ตอบ เช่น กลุ่ มค าที่ มี หน้ าที่ ทางไวยากรณ์ เมื่ อ เกิ ด
จ๊ ะ จ๋า ค่ะ ครับ วะ โว้ ย ขา เป็ นต้ น
ร่ วมกับคาหรื อองค์ประกอบที่อยู่ข้างหน้ า ใน
- ท่านครับมีคนมารอพบท่านครับ
ภาษาเวี ยดนามมี ทัง้ ค าลงท้ ายที่ เกิ ดต้ น
- คุณยายขาหนูขออนุญาตไปซื ้อของนะคะ ประโยคและค าลงท้ ายที่ เกิ ดท้ ายประโยค
- ลูกดื่มนมก่อนนอนหรื อยังจ๊ ะ
ตามแต่เป้าหมายของประโยคนัน้ เช่น คาถาม
ความต้ องการ การอุทาน และการแสดงถึง
ความรู้ สกึ ถึงบุคคลนัน้
chính cô ấy đã giới thiệu tôi với anh

(เป็ นทีแ่ น่ นอน เขาญ.ได้ แนะนา ฉัน กับ คุณ)
แสดงความรู้สึก นามวลี กช. กริ ยา นามวลี บุพวลี
Anh quên rồi à?

(คุณ ลืม แล้ ว หรือ)
นามวลี กริ ยา ว.วลี ลงท้ าย
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ชนิดคาคุณศัพท์ ในภาษาไทย 3
ชนิดคาในเวียดนาม
4.ปฏิเสธวิเศษณ์ คือ คาคุณศัพท์ที่แสดง 4.คากริ ยาช่ วยที่แสดงการปฏิเสธ (Phó
การปฏิ เสธ เช่น บ่ ไม่ ไม่ได้ มิได้ หามิได้ từ biểu thị ý nghĩa phủ định) คือ คาปฏิเสธ
ที่ ท าหน้ าที่ ช่ ว ยขยายกริ ยาส าคั ญ ให้ มี
เป็ นต้ น
ความหมายชัดเจนยิ่งขึ ้น เช่น không, chưa,
- คุณพ่อไม่ ชอบดื่มสุรา
chẳng ... (ไม่, ยังไม่, ไม่ เป็ นต้ น)
- มิตรแท้ หาไม่ ได้ ง่ายในสังคมปัจจุบนั
- พวกเรามิได้ พดู ปดกับอาจารย์เลยครับ
Tôi chẳng đi

đâu.

(ฉัน ไม่ ไป ไหน)
นามวลี ว.วลี กริ ยา คาถาม
5.ประพันธวิเศษณ์ คาคุณศัพท์ทาหน้ าที่ 5.ประพั นธสรรพนาม ( Đại từ Quan hệ
เชื่อมคาหรื อประโยคให้ มีความเกี่ยวข้ องกัน từ) คือสรรพนามใช้ เชื่อมความและสามารถ
แทนคานามข้ างหน้ าได้ ในภาษาเวียดนามมี
เช่นคาว่า ที่ ซึง่ อัน
คาเดียวคือ mà (ที่ ซึง่ อัน) เช่น
Anh ấy là người mà tôi thích nhất.

(เขา

เป็ น คน ที่

ฉัน ชอบ ที่สดุ )

นามวลี กริยา นามวลี ป.ส.วลี นามวลี กริยา ว.วลี
mà ‘ที่ ’ ใช้ แทนนามวลี ข้ างหน้ าคื อ người

‘คน’ และทาหน้ าที่เชื่ อมอนุพากย์ รองซึ่งทา
หน้ าที่เป็ นกรรมเข้ ากับประโยคหลักข้ างหน้ า

จะเห็นได้ ว่าชนิดของคาคุณศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเวียดนามมีการ
จัดแบ่งกลุ่ ม ย่ อยที่ มี ความแตกต่ างกั น ซึ่ งกลุ่มย่ อยค าคุณศัพ ท์ ในภาษา
เวียดนามนัน้ ถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่มของคานาม คาสรรพนาม คาลงท้ ายและ
คากริ ยาช่วยที่แสดงการปฏิเสธ โดยกลุ่มคาเหล่านี ้ในภาษาไทยล้ วนจัดอยู่ใน
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กลุ่มคาคุณศัพท์ หากแต่ในภาษาเวียดนามจัดอยู่ในชนิดคาที่แตกต่างออกไป
ไม่ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มคาต่างๆ เช่น 1. กลุ่มคานามชีต้ าแหน่งสถานที่เพื่อแสดง
จุดหรื อระยะของสิ่ งต่างๆ 2. กลุ่มคาสรรพนามไม่ชี เ้ ฉพาะเพื่ อแสดงค าที่ มี
ความหมายกว้ างไม่กาหนดให้ ชัดเจนแน่นอน 3. กลุ่มคาลงท้ ายซึ่งในภาษา
เวี ยดนามสามารถเกิ ดร่ วมกับค าหรื อองค์ประกอบที่ อยู่ข้างหน้ าหรื อลงท้ าย
ประโยค ตามแต่เป้าหมายของประโยค ไม่วา่ จะเป็ นคาถาม ความต้ องการ
การอุทาน และการแสดงถึงความรู้ สึกถึงบุคคล 4. คาปฏิเสธที่ทาหน้ าที่ช่วย
ขยายกริ ยาสาคัญให้ มี ความหมายชัดเจนยิ่งขึน้ และ 5. กลุ่มคาสรรพนามใช้
เชื่ อมความและสามารถแทนคานามข้ างหน้ าได้ แม้ ว่าจะมี การจัดกลุ่ มคาที่
แตกต่างกัน หากแต่การทาหน้ าที่ในชนิดของคานัน้ ยังคงมีความสมบูรณ์ และ
เมื่อแปลภาษาแล้ วก็ยงั คงมีความหมายที่ครบถ้ วนตามโครงสร้ างของประโยค
ในภาษาไทยกาหนดหน้ าที่ของคาคุณศัพท์เพื่อขยายความหมายของคา
ที่อยู่ข้างหน้ า ได้ แก่ คานาม คากริ ยา และขยายคาขยาย หากแต่ในภาษา
เวียดนามจัดให้ คาคุณศัพท์สามารถทาหน้ าที่ ในการอ้ างอิงเหตุผล กรรมของ
ประโยค กริยาวิเศษณ์และเป็ นประธานของประโยคได้ อีก โดยพบความต่างที่พบ
ของทังภาษาไทยและภาษาเวี
้
ยดนาม เช่น
ตัวอย่างคาคุณศัพท์ในภาษาเวียดนามทาหน้ าที่เป็ นกรรมของประโยค
Anh

nói

nhanh như

gió.

พี่
พูด เร็ว เหมือน ลม
นามวลี กริยา คุณศัพท์
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Cánh đại bàng rất khoẻ.

ปี ก นกอินทรี มาก แข็งแรง
นามวลี
คุณศัพท์
คาคุณศัพท์ “khoẻ” แข็งแรง ทาหน้ าที่เป็ นกรรมของประโยค อยู่ใน
ตาแหน่งหลังคาคุณศัพท์โดยมี “rất” มาก ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นคาขยายคาคุณศัพท์
ที่อยูข่ ้ างหลัง
ตัวอย่างคาคุณศัพท์ภาษาเวียดนามทาหน้ าที่เป็ นประธานของประโยค
Tri ân là

đức tính tốt

của

กตัญญู
คุณศัพท์

เป็ น คุณความดี
กริยา นามวลี บุ

những người con.

ของ
พ.

พวก ผู้คน
นามวลี

“Tri ân” แปลว่ า

กตั ญ ญู เป็ นค าคุ ณ ศั พ ท์ โ ดยในประโยคนี ม้ ี
ความหมายว่า “ความกตัญญู” อยู่ในตาแหน่งของประธานประโยคหรื อชนิ ด
คานามทาหน้ าที่เป็ นประธานของประโยค ในสถานการณ์นี ้จึงเรี ยกว่า การแปร
ชนิดคา (Chuyển di từ loại)
ตัวอย่างคาคุณศัพท์ของทังสองภาษาที
้
่มีหน้ าที่และตาแหน่งการขยายคานาม
Nhà

này

บ้ าน นี้
นามวลี คุณ.

có

đắt

không?

คาถาม แพง ไหม
คาถาม กริยา ไหม
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Quyển sách này, nó là tác phẩm

đầu tiên của anh ấy

ล.น. หนังสือ นี ้ มัน เป็ น ผลงาน
นามวลี
นามวลี กริ ยา นามวลี

เริ่มแรก ของ เขา
คุณ.

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
การศึกษาเปรี ยบต่างคาคุณศัพท์ภาษาไทยและภาษาเวียดนามในครัง้ นี ้
ผู้เขียนพบว่าคาคุณศัพท์ในภาษาไทยมีหน้ าที่ขยายความหมายของคา รวมถึง
ขยายคาที่อยูข่ ้ างหน้ า ในขณะที่คาคุณศัพท์ในภาษาเวียดนามสามารถขยายคา
ในตาแหน่งที่อยู่ได้ ทงข้
ั ้ างหน้ าและข้ างหลังของประโยค นอกจากนี ้คาคุณศัพท์
ของทัง้ สองภาษายังมีหน้ าที่ขยายคานาม คาสรรพนาม คากริ ยา คาคุณศัพท์
และอกรรมกริ ยาหรื อ กริ ยาบอกสภาพได้ หากแต่ ว่ า ค าคุณศัพท์ ในภาษา
เวียดนามยังสามารถมีหน้ าที่อื่นได้ อีก คือ ทาหน้ าที่เป็ นประธานหรื อกรรมของ
ประโยค โดยขึน้ อยู่กับตาแหน่งและหน้ าที่ของคาคุณศัพท์ในแต่ละบริ บทของ
ประโยค ซึ่งจะต่างจากภาษาไทยที่หากต้ องการเปลี่ยนชนิดหรื อประเภทของคา
ต้ องมีการเติมคา เช่น “เดิน” เป็ นคากริ ยา หากต้ องการเปลี่ยนเป็ นคานามต้ อง
เติมคา “การ/ความ” เพื่อเปลี่ยนชนิดหรื อประเภทคา ในขณะที่ภาษาเวียดนาม
เมื่อเปลี่ยนตาแหน่งของคา ชนิดหรื อประเภทของคาก็จะเปลี่ยนไป ที่เรี ยกว่า
“การแปรชนิดคา” (Chuyển di từ loại)
อย่างไรก็ดี ทังภาษาไทยและภาษาเวี
้
ยดนามก็ยงั มีความใกล้ เคียงกันไม่
ว่าจะในด้ านโครงสร้ าง รูปแบบ และความหมาย สอดคล้ องกับเหงียน ถิ กิม เจา
(เหงียน ถิ กิม เจา, 2546) ในเรื่ องการวิเคราะห์เปรี ยบต่างการสร้ างคาในภาษา
เวียดนามและภาษาไทย ที่พบว่าหน้ าที่และโครงสร้ างของคาในภาษาเวียดนาม
และภาษาไทยคล้ ายกัน อีกประการหนึง่ ไมเคิล อเล็กซานเดอร์ คริกวูด ฮอลลิเดย์
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(Michael Alexander Kirkwood Halliday, 2003 อ้ างอิงในวิโรจน์ อรุณมานะกุล,
2555: 115 - 132) ยังได้ กล่าวเกี่ยวกับภาษาไว้ ว่า ภาษาเป็ นลักษณะเครื่ องมื อ
บางอย่าง โดยไวยากรณ์เป็ นเหมือนแหล่งข้ อมูลที่ทาหน้ าที่สื่อความหมาย ด้ วย
วิธีการผูกคาต่างๆ เข้ าด้ วยกัน ดังนัน้ การใช้ รูปภาษาต่างๆ กันจึงมีผลเกี่ยวเนื่อง
จากการเลือกใช้ หน้ าที่ตา่ งๆ กัน ด้ วยเหตุนี ้ ภาษาจึงเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร
เพื่อให้ เข้ าใจปั จจัยทางโครงสร้ างสังคม ความสัมพันธ์ ระหว่างหน้ าที่ทางสังคม
ของภาษากับระบบภาษา และแม้ จะพบว่าภาษาไทยและภาษาเวียดนามจะมี
ตระกูลภาษาที่ต่างกัน แต่ก็ยังมีไวยากรณ์ โครงสร้ างในบางแง่มุมที่เหมื อนกัน
โดยเฉพาะในด้ านคาคุณศัพท์ที่มีรูปแบบการใช้ และการทาหน้ าที่ที่คล้ ายคลึงกัน
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Nguyễn Hữu Quỳnh. (2001). Ngữ pháp tiếng Việt. Hà Nội: NXB từ
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