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1. พยัญชนะและการสะกดคา
a. พยัญชนะ
ตัวพิมพ์
ใหญ่

ตัวพิมพ์
เล็ก

การออกเสียง
(แบบภาษาดัตช์)

การออกเสียง1
(แบบภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่าง
คาศัพท์

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

อา2
เบ
เซ
เด
เอ
เอ็ฟ
เฆ
ฮา
อี
เย
กา
แอ็ล
เอ็ม
เอ็น
โอ
เป
กือยฺ
แอรฺ
เอ็ส
เต
อือยฺ
เฟ
เว
อิกสฺ
ไอ
เซ็ท

ah
bay
say
day
ay
eff
(-)4
hah
ee
yay
kah
ell
emm
enn
oh
pay
(-)5
air
ess
tay
(-)
vay
way
iks
(-)
zett

straat, water
baard, beter
centimeter3
daar, draak
veel, mee
fles, foto
gaar, geven
haan, heet
bikini
ja, jaar
kaas, keel
laat, lepel
maar, meter
naar, nee
boot, foto
paard, peen
quota
raar, rebus
straat, steel
traan, totaal
buur, zuur
vaar, veel
water, weet
extra
trein, wijn
zebra, zomer

1

เทียบกับเสียงภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงที่สุด

2

เวลาหมอตรวจในลาคอเรา เราจะต้องอ้าปากและทาเสียง “อาาา”

3

ตัว c จะออกเสียงเหมือนตัว s เมื่ออยู่หน้าสระ e และ i
แต่ถ้าตัว c ตามด้วยสระหรือพยัญชนะอื่น จะออกเสียงเหมือนตัว k

4

เทียบได้กับเสียง ch ในคาว่า loch ของภาษาสก็อต (คล้ายเสียง ค ที่ขากเบา ๆ)

5

ใช้ร่วมกับตัว u เช่นในคาว่า quarter ของภาษาอังกฤษ

3

ตัวพิมพ์ใหญ่ใช้สาหรับ:
- ขึ้นต้นคาแรกของประโยค
- ขึ้นต้นคาแรกของชื่อบทความหรือหนังสือ ภาพยนต์ รายการทีวี เป็นต้น
- ขึ้นต้นนามสกุลและชื่อหน้า
- ขึ้นต้นชื่อวันหยุดนักขัตฤกษ์, ชื่อเทศกาล, เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และยุคต่าง ๆ
- ขึ้นต้นชื่อและตาแหน่งของบุคคลและวัตถุที่มีความสาคัญทางศาสนา
- ขึ้นต้นชื่อประเทศหรือเขตต่าง ๆ, ผู้คนในถิ่นนั้น ๆ, ภาษา และคาขยายที่มีรากศัพท์มาจากชื่อ
เหล่านั้น
- ขึ้นต้นชื่อทางภูมิศาสตร์อ่ ืน ๆ เช่น ชื่อถนน, ชื่อเมืองและผู้คนที่น่ัน, แม่น้า, ทะเลสาบ
ตัวอย่าง:
Hij is Nederlander.
Hij woont in Amsterdam.
Hij woont in de Beethovenstraat.
Zijn naam is Jan Jansen.
Hij leest Lof der zotheid van Erasmus.
Erasmus was een Nederlandse geleerde.

เขาเป็นชาวดัตช์
เขาอาศัยอยู่ในอัมสเตอรฺดัม
เขาอาศัยอยู่ในซอยเบโตเฟิ่ นสตราท
ชื่อของเขาคือ ยัน ยันเซิ่น
เขากาลังอ่าน ‘ล็ฟ แดรฺ ซ็ทไฮทฺ’ โดย เอรัสมึส
เอรัสมึสเป็นนักวิชาการชาวดัตช์

b. การสะกดคา
ชุดพยัญชนะภาษาดัตช์มต
ี ัวสระห้าตัว ได้แก่ a, e, i, o และ u โดยตัวอักษรเหล่านี้จะมีเสียง ยาว
และ สั้น (ā / ă, ē / ĕ, ī / ĭ, ō / ŏ และ ū / ŭ) การออกเสียงยาวและเสียงสั้นให้ต่างกันอย่าง
ชัดเจนเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะในภาษาดัตช์มีค่ค
ู าใกล้เคียง6 หลายคู่ ที่ออกเสียงต่างกันแค่สระ
เสียงยาวหรือสระเสียงสั้น เช่น:
สระเสียงสั้น
man
tak
ram
bon
zon
wil

สระเสียงยาว
[มัน] ผู้ชาย
[ตัก] กิ่งไม้
[รัม] แกะตัวผู้
[บ็น] ใบเสร็จ
[ซ็น] พระอาทิตย์
[วิวลฺ] ความประสงค์

maan
taak
raam
boon
zoon
wiel7

[มาน] พระจันทร์
[ตาก] งาน, ภารกิจ
[ราม] หน้าต่าง
[โบน] ถั่ว
[โซน] ลูกชาย
[วีวลฺ] ล้อรถ

ก่อนจะเข้าเรื่องกฎการสะกดคา คุณควรรู้จักกับ พยางค์ และการแบ่งคาออกเป็นพยางค์เสียก่อน
6

คู่คาที่สะกดเกือบจะเหมือนกัน แต่มีความหายต่างกันอย่างสิ้นเชิง

7

สระอีเสียงยาวจะเขียนด้วย ie ทั้งในรูปพยางค์ปิดและพยางค์เปิด แต่ว่า ในคาบางคา (เช่น benzine, Afrika)
สระอี เสียงยาวจะเขียนด้วย i

4

พยางค์มีอยู่สองชนิด นั่นคือ พยางค์เปิด กับ พยางค์ปิด โดย พยางค์เปิด จะลงท้ายด้วยสระตัว
เดียว ขณะที่ พยางค์ปิด จะลงท้ายด้วยตัวพยัญชนะ คาบางคาอาจมีแค่หนึ่งพยางค์ หรือหลาย
พยางค์ก็ได้ เราสามารถแบ่งพยางค์ได้โดยการอ่านออกเสียงคา ๆ นั้น อย่างช้า ๆ
ถ้าคาของเรามีตัวพยัญชนะหนึ่งตัวตรงกลางคา เราจะแบ่งพยางค์ที่หน้าตัวพยัญชนะนั้น เช่น
ma-nen, ra-men, zo-nen แต่ถ้าคา ๆ นั้นมีพยัญชนะสองตัวอยู่ตรงกลางคา เราจะแบ่งพยางค์ที่
ระหว่าง พยัญชนะสองตัวนั้น เช่น man-nen, bus-sen, ken-nen
ตัวอย่างคาที่มีแค่หนึ่งพยางค์ เช่น:
man
maan
ma

[มัน] ผู้ชาย
[มาน] พระจันทร์
[มา] แม่

สองคาแรกเป็นพยางค์ปิดเพราะว่า ลงท้ายด้วยตัวพยัญชนะ ส่วนคาสุดท้ายลงท้ายด้วยสระตัว
เดียว จึงเป็นพยางค์เปิด
ตัวอย่างคาที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์ข้น
ึ ไป เช่น:
Eu-ro-pa
ta-fel
con-so-nant

ทวีปยุโรป
โต๊ะ
เสียงพยัญชนะ/ตัวพยัญชนะ

คาว่า Europa ประกอบด้วยพยางค์เปิดสามพยางค์ [eu-ro-pa], คาว่า tafel มีสองพยางค์ เป็น
พยางค์เปิดและพยางค์ปิด [ta-fel] ส่วนคาว่า consonant มีสามพยางค์ เป็นพยางค์ปิด พยางค์
เปิด และพยางค์ปิด [con-so-nant]
ในแต่ละพยางค์ จะมีสระเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ และเพื่อให้สะกดคาได้อย่างถูกต้อง เรา
จะต้องใ้ช้กฎต่อไปนี้:
1. สระเสียงยาวในพยางค์ปิด จะเขียนด้วยอักษรซ้าสองตัว: maan, rood, buur
2. สระเสียงยาวในพยางค์เปิด จะเขียนด้วยอักษรตัวเดียว: ma-nen, ro-de, bu-ren8
3. สระเสียงสั้นในพยางค์ปิด จะเขียนด้วยอักษรตัวเดียว: man, bon, wit, zit และเมื่อต้องเขียน
คา ๆ นั้นในรูปที่ยาวขึ้น เราก็ต้องคงเสียงสั้นเอาไว้และทาให้เป็นพยางค์ปิดเหมือนเดิม โดยการ
เพิ่มตัวสะกดซ้าเป็นสองตัว: man-nen, bon-nen, wit-te, zit-ten
หลักการออกเสียงสระสั้นและยาว มีดังนี้:
1. สระเดี่ยวที่เขียนติดกันสองตัว (aa, ee, ie, oo, uu) ในพยางค์ปิด จะออกเสียงยาว:
maan(มาน), wiel(วีวลฺ), rood(โรท), buur(เบือรฺ)
2. สระเดี่ยวที่เขียนตัวเดียว (a, e, i, o, u) ในพยางค์เปิด จะออกเสียงยาว:
ma-nen(มา-เนิ่น), bi-ki-ni(บี-กี-นี), ro-de(โร-เดอะ), bu-ren(บือยฺ-เริ่น)

8

แต่ในพยางค์เปิดที่สะกดด้วยสระอีเสียงยาว(เขียนแทนด้วย ie) ให้เราคงการสะกดด้วยสระผสมสองตัว เช่น
wie-len, kie-zen

5

3. สระเดี่ยวที่เขียนตัวเดียว (a, e, i, o, u) ในพยางค์ปิด จะออกเสียงสั้น:
man(มัน), bon(บ็น), wit(วิท), zit(ซิท)
กฎข้างต้นจะมีความสาคัญอย่างมากในกรณีต่อไปนี้:
- เมื่อเราผันคานามรูปพหูพจน์โดยการเติม -en: maan  manen, man  mannen
- เมื่อเราเติม -e ท้ายคาขยายนาม: rood  rode, wit  witte
- เมื่อเราผันคากริยา: loop  lopen, zit  zitten

กฎการสะกดอื่น ๆ
ในบรรดาตัวพยัญชนะทั้งหมด เราควรให้ความสาคัญกับสองตัวนี้เป็นพิเศษ นั้นคือตัว f และตัว s
ในหลาย ๆ กรณี ตัว f จะเปลี่ยนเป็นตัว v ขณะที่ตัว s จะเปลี่ยนเป็นตัว z เมื่อตามด้วยสระ เช่น
graaf  graven, kaas  kazen
สังเกตว่าคาในภาษาดัตช์จะไม่ลงท้ายด้วยตัวพยัญชนะซ้ากันสองตัว ดังนั้น ในการเขียนจึงไม่
อนุญาตให้มีรูปคาเช่น * kenn และ * mann9 แต่จะต้องเขียนเป็น ken และ man

2. ลาดับคา (1): พื้นฐาน
ก่อนที่จะพูดถึงคาสรรพนามแทนบุคคลและคากริยาผัน เราควรพูดถึงตาแหน่งการวางคาเหล่านี้
ในประโยคเสียก่อน โดยในประโยคหลัก10 คากริยาผัน (= คากริยาที่ผันตามประธานและกาล) จะ
อยู่ในลาดับที่สองเสมอ ซึ่งลาดับคามาตรฐานคือ ประธาน-กริยาผัน-ส่วนทีเ่ หลือ:
Ik zie hem vandaag.

ฉันเห็นเขาวันนี้

องค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่ประธานก็สามารถอยู่ในลาดับแรกได้เช่นกัน ในกรณีดังกล่าว ประธานจะ
ย้ายไปอยู่ในลาดับที่สาม ต่อจากคากริยาผัน และลาดับคาในประโยคก็จะกลายเป็น
X-กริยาผัน-ประธาน-ส่วนทีเ่ หลือ:
Vandaag zie ik hem.

*วันนี้เห็นฉันเขา

การวางประธานไว้หลังคากริยาผันเรียกว่า การสลับที่(inversie) ซึ่งปกติแล้วประธานจะต้องอยู่
หน้าคากริยาผัน หรือคากริยาผันอยู่หน้าประธาน จะมีคาอื่นมาแทรกไม่ได้ และเรามักจะเห็น
ประโยคบอกเล่าที่มีการสลับที่อยู่บ่อยครั้ง
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการเรียงลาดับคาได้ที่หัวข้อ 19 และดูหัวข้อ 6 เรื่องประโยคคาถามที่มีการ
สลับที่
9

เครื่องหมาย * บ่งบอกว่าประโยคนี้ไม่ได้เขียนตามไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

10

คือประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคคาถาม

6

3. คาสรรพนาม (1): คาสรรพนามแทนบุคคล11
คาสรรพนามแทนบุคคลมีสองรู ป นั่นคือ รูปประธาน และรูปที่ไม่ใช่ประธาน
คาสรรพนามรูปที่ไม่ใช่ประธาน สามารถใช้เป็นกรรม หรือใช้วางหลังคาบุพบทก็ได้ :
Ik zie hem morgen.
Ik wacht op hem.

ฉันจะเจอเขาพรุ่งนี้
ฉันกาลังรอเขาอยู่

รูปประธาน
เอกพจน์

1
2
3

พหูพจน์

1
2
3

รูปที่ไม่ใช่ประธาน

ik
je/jij
u
hij
ze/zij
het

ฉัน
แก, คุณ
คุณ (สุภาพ)
เขา (ชาย)
หล่อน
มัน

me/mij
je/jou
u
hem12
haar13
het14

ฉัน
แก, คุณ
คุณ (สุภาพ)
เขา (ชาย)
หล่อน
มัน

we/wij
jullie
ze/zij

เรา
พวกแก , พวกคุณ
พวกเขา

ons
เรา
jullie
พวกแก, พวกคุณ
15
ze/hen/hun พวกเขา

โดยปกติ รูปประธานที่ไม่เจาะจง จะใช้คาว่า je, ze (ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์) และ we ส่วน jij,
zij และ wij จะใช้เมื่อพูดถึงอย่างเจาะจง และเรายังใช้กฎเดียวกันนี้กับคาสรรพนามรูปที่ไม่ใช่
ประธานด้วย คือเมื่อพูดถึงแบบไม่เจาะจงก็จะใช้รูป me, je และ ze ส่วน mij, jou และ hen/hun
จะใช้เมื่อพูดถึงอย่างเจาะจง
ในภาษาดัตช์มีคาเรียกบุคคลบุรุษที่สอง สองรูป คือ รูปทางการ และ รูปไม่ทางการ
je/jij (เอกพจน์) และ jullie (พหูพจน์) เป็นรูปไม่ทางการ ส่วน u เป็นรูปทางการ ( u เป็นได้ท้ัง
เอกพจน์และพหูพจน์) แต่คาว่า u จะต้องใช้ค่ก
ู ับกริยาผันเอกพจน์เสมอ แม้ในกรณีที่พูดถึงคน
หลายคนก็ตาม
คาสรรพนามรูปทางการ u จะใช้เรียกคนที่เราไม่สนิทหรือคนที่อาวุโสกว่า ส่วนคาสรรพนามรูปไม่
ทางการ je/jij จะใช้กับคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

11

ในเรื่องคาสรรพนามแทนบุคคล ยังคงมีการใช้ลักษระทางไวยากรณ์ (การก)ระบบเก่าอยู่

12

ในภาษาพูดคือ 'm (ออกเสียง “เมิ่น” สั้น ๆ)

13

ในภาษาพูดคือ d'r (ออกเสียง “เดอร์” สั้น ๆ)

14

ในภาษาพูดคือ 't (ออกเสียง “เอิ่ท” สั้น ๆ) ทั้งรูปประธานและรูปกรรม โดย het ที่ไม่ใช่ประธานจะไม่สามารถวาง
ไว้หลังคาบุพบทได้ แต่จะเปลี่ยนคาว่า er (ดูหัวข้อ 12 เรื่อง er)

15

รูปไม่เจาะจง ze ใช้กล่าวถึงได้ทั้งกลุ่มคนและสิ่งของ ส่วนรูปไม่เจาะจง hen และ hun ใช้ได้กับคนเท่านั้น

7

คาสรรพนามแทนบุคคลเอกพจน์บุรุษที่สาม ในภาษาดัตช์จะแบ่งเป็นรูปเพศชาย (hij/hem) รูป
เพศหญิง (zij/haar) และรูปไร้เพศ (het/het) แต่ในกรณีที่เป็นพหูพจน์จะไม่มีการบ่งบอกเพศที่
ชี้ชัด
สาหรับคาสรรพนามบุรุษที่สามรูปพหูพจน์ที่ไม่ใช่ประธาน คือ hen และ hun จาเป็นต้องอธิบาย
เพิ่มเติมเล็กน้อย รู ปที่ไม่ใช่ประธาน hen (ของประธาน ze) จะใช้เป็น กรรมตรง หรือวางไว้หลัง
คาบุพบท ในขณะที่รูป hun (ของประธาน ze) จะใช้เป็นกรรมรอง
ยกตัวอย่างเช่น คากริยา zien (มองเห็น) ซึ่งเป็นคากริยาที่ต้องมีกรรมตรง (มองเห็นใคร/อะไร) ใน
ที่นี้จึงต้องใช้คาสรรพนามรูป hen (ของประธาน ze)
Ik zie de studenten.
Ik zie hen (ze).

ฉันเห็นเหล่านักเรียน
ฉันเห็นพวกเขา

คากริยา geven (ให้, มอบ) เมื่อใช้กับกรรมตัวเดียว ซึ่งก็คือกรรมตรง (ให้อะไร) จะได้ว่า:
Ik geef een boek.

ฉันให้หนังสือ

แต่คากริยา geven สามารถใช่ร่วมกับกรรมสองตัวได้ด้วยเช่นกัน โดยตัวหนึ่งเป็นกรรมตรงและ
อีกตัวเป็นกรรมรอง มอบอะไร (กรรมตรง) ให้แก่ใคร (กรรมรอง) ในที่นี้ รูปที่ไม่ใช่ประธาน hun
จะใช้เป็นกรรมรอง16
Ik geef de studenten een boek.
Ik geef hun (ze) een boek.

ฉันมอบหนังสือให้เหล่านักเรียน
ฉันมอบหนังสือให้แก่พวกเขา

กรรมรองสามารถแทนที่ได้ด้วยกลุ่มคานามที่ตามหลังบุพบท aan (มอบอะไรให้แก่ใคร) และหลัง
คาบุพบทเราจะต้องใช้รูป hen
Ik geef een boek aan de studenten.
Ik geef een boek aan hen (aan ze).

ฉันมอบหนังสือให้เหล่านักเรียน
ฉันมอบหนังสือให้แก่พวกเขา

4. คากริยา (1): กาลปัจจุบันที่ผันปกติ
คากริยาในภาษาดัตช์เกือบทุกตัวจะลงท้ ายด้วย -en (werken, maken, reizen) และคากริยาใน
ภาษาดัตช์ส่วนใหญ่จะผันปกติเมื่ออยู่ในรูปกาลปัจจุบัน
ขั้นแรกของการผันคากริยากาลปัจจุบัน คือการหา แกนคา (stam) โดยทาตามขั้นตอนต่อไปนี้

16

กฎข้อนี้มักไม่ค่อยได้ใช้ คนดัตช์ส่วนใหญ่เองก็ใช้ hen กับ hun สลับกันแบบผิด ๆ โดยเฉพาะในภาษาพูด
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1. เริ่มจากคากริยาที่ไม่ได้ผัน หรือเรียกอีกอย่างว่า คากริยารู ปเต็ม17
2. ตัด -en ท้ายคาออก
3. ปรับเปลี่ยนการสะกดของคาเมื่อจาเป็น:
a. เมื่อมีพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียว และสระที่เหลืออยู่จาเป็นต้องเป็นเสียงยาว
ให้เพิ่มตัวสระเข้าไปอีกหนึ่งตัว
b. ถ้าคาที่เหลืออยู่ลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวสะกดซ้ากันสองตัว ให้ตัดออกหนึ่งตัว
c. เปลี่ยนตัว z เป็นตัว s
d. เปลี่ยนตัว v เป็นตัว f
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแกนคา (stam) นั่นเอง
4. จากนั้นให้ผันคากริยาตามประธาน:
ik
: แกนคาเท่านั้น
je/jij, u
: แกนคา + t
hij, ze/zij, het : แกนคา + t
we/wij
: คากริยารูปเต็ม
jullie
: คากริยารูปเต็ม
ze/zij
: คากริยารูปเต็ม
เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เราจะมาดูอย่างการผันคากริยา bakken (อบ, ทอด), werken (ทางาน),
maken (ทา), reizen (เดินทาง) และ verven (ทาสี)
เริ่มผันตามสามขั้นตอนแรก:
1.
2.
3.

bakken
bakkbak

werken
werkwerk

maken
makmaak

reizen
reizreis

verven
vervverf

werk
werkt
werkt
werken
werken
werken

maak
maakt
maakt
maken
maken
maken

reis
reist
reist
reizen
reizen
reizen

verf
verft
verft
verven
verven
verven

ในขั้นตอนที่ 4 จะได้เป็น:
ik
bak
je/jij, u
bakt
hij, ze/zij, het bakt
we/wij
bakken
jullie
bakken
ze/zij
bakken

อย่างที่เราเห็นในหัวข้อ 2 ลาดับคาของประธานและคากริยาผันสามารถสลับที่กันได้ แต่ถ้าหากว่า
การสลับที่น้ันทาให้ประธาน je/jij ต้องไปอยู่หลังคากริยาผัน รูปแกนคา+t ก็จะต้องตัดตัว t ทิ้ง
แต่กฎข้อนี้ใช้ไม่ได้กับประธาน u
bak je/jij
bakt u

17

นี่คือรูปที่เราจะเจอในพจนานุกรม

werk je/jij
werkt u

maak je/jij
maakt u

reis je/jij
reist u

verf je/jij
verft u
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ถ้าหากว่าแกนคากริยา ลงท้ายด้วย -t อยู่แล้ว ก็ไม่จาเป็นต้องเติมตัว t เข้าไปอีก ในทางกลับกัน
ถ้าแกนคากริยาลงท้ายด้วย -d (ซึ่งออกเสียงท้ายคาเหมือนตัว t) ก็จะต้องเติม -t เข้าไปตามกฎที่
กล่าวไว้ข้างต้น เสียงของ -dt ยังคงออกเหมือน -t
เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น เราจะดูตัวอย่างการผันคากริยาต่อไปนี้: moeten (จาเป็นต้อง), praten
(พูด, คุย), zitten (นั่ง), worden (กลายเป็น) และ bidden (สวดมนต์)
เริ่มจากสามขั้นตอนแรกเหมือนเดิม:
1.
2.
3.

moeten
moetmoet

praten
pratpraat

zitten
zittzit

worden
wordword

bidden
biddbid

praat
praat
praat
praten
praten
praten

zit
zit
zit
zitten
zitten
zitten

word
wordt
wordt
worden
worden
worden

bid
bidt
bidt
bidden
bidden
bidden

ขั้นตอนที่ 4 จะได้เป็น:
ik
moet
je/jij, u
moet
hij, ze/zij, het moet
we/wij
moeten
jullie
moeten
ze/zij
moeten

ในกรณีของการสลับที่ คากริยาผันของประธาน je/jij จะเปลี่ยนรูปดังนี้
moet je/jij

praat je/jij

zit je/jij

word je/jij

bid je/jij

5. คากริยา (2): กาลปัจจุบันที่ผันไม่ปกติ
a. คากริยาทีล
่ งท้ายด้วย -n ไม่ใช่ -en
หัวข้อนี้พูดถึงคากริยา เช่น gaan (ไป), slaan (ตี, ตบ), staan (ยืน), doen (ทา) และ zien (เห็น)
ในการหาแกนคากริยา เราจะต้องตัด -n ทิ้งไป ส่วนขั้นตอนอื่น ๆ ให้ทาเหมือนการผันแบบปกติ:
1.
2.
3.

gaan
gaaga

จากนั้นก็ผันตามประธาน:

slaan
slaasla

staan
staasta

doen
doedoe

zien
ziezie
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ik
ga
je/jij, u
gaat
hij, ze/zij, het gaat
we/wij
gaan
jullie
gaan
ze/zij
gaan

sla
slaat
slaat
slaan
slaan
slaan

sta
staat
staat
staan
staan
staan

doe
doet
doet
doen
doen
doen

zie
ziet
ziet
zien
zien
zien

แต่

sla je

sta je

doe je

zie je

ga je

b. คากริยา komen
คากริยา komen (มา) มีเสียงสั้นเมื่ออยู่ในรูปผันเอกพจน์ แต่มีเสียงยาวในรูปผันพหูพจน์:
ik
kom
je/jij, u
komt
hij, ze/zij, het komt
we/wij
komen
jullie
komen
ze/zij
komen

c. คากริยา zijn และ hebben
คากริยา zijn (เป็น, อยู่, คือ) และ hebben (มี) ก็จัดเป็นคากริยาที่ผันไม่ปกติเช่นกัน:
ik
ben
heb
je/jij, u
bent
hebt
hij, ze/zij, het
is
heeft
we/wij
zijn
hebben
jullie
zijn
hebben
ze/zij
zijn
hebben
คากริยา hebben สาหรับประธาน u สามารถใช้ได้ท้ังรู ปผัน hebt และ heeft18

d. คากริยาช่วย
คากริยาผันไม่ปกติกลุ่มสุดท้าย ประกอบด้วยคากริยาช่วย: kunnen (สามารถ), zullen (จะ),
mogen (ได้รับอนุญาตให้) และ willen (อยาก, ต้องการ) คากริยาเหล่านี้มีแค่สองรูปในกาล
ปัจจุบัน คือรูปผันเอกพจน์และรูปผันพหูพจน์

18

เปรียบเทียบการใช้คาสรรพนามตนเอง (zich) สาหรับ u ดูที่หัวข้อ 15
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ik
kan
je/jij, u
kan
hij, ze/zij, het kan
we/wij
kunnen
jullie
kunnen
ze/zij
kunnen

zal
zal
zal
zullen
zullen
zullen

mag
mag
mag
mogen
mogen
mogen

wil
wil
wil
willen
willen
willen

สาหรับประธานเอกพจน์บุรุษที่สอง (je/jij, u) จะใช้คากริยาที่ผันโดยการเติม -t เช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาเขียนแบบทางการ:
je/jij, u

kunt

zult

-

wilt

คากริยาช่วย moeten (จาเป็นต้อง) จะผันปกติในกาลปัจจุบัน อย่างที่เราเห็นข้างต้น
คากริยาช่วยจะใช้ร่วมกับคากริยารูปเต็มโดยไม่มี te และคากริยารูปเต็มจะอยู่ท้ายประโยค:
Ik kan goed zwemmen.
Ik zal je morgen bellen.
Ik wil dit boek lezen.

ฉันสามารถว่ายน้าได้ดี (ฉันว่ายน้าเก่ง)
ฉันจะโทรหาเธอพรุ่งนี้
ฉันอยากอ่านหนังสือเล่มนี้

เราจะพูดถึงลาดับคากันต่อในหัวข้อ 19 และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคากริยารู ปเต็มที่ต้องมีและ
ไม่มี te ในหัวข้อ 20

6. คาถาม
คาถามมีสองประเภท คือคาถามที่ข้น
ึ ต้นด้วยคากริยาผัน (เรียกอีกอย่างว่า คาถามแบบปิด หรือ
คาถามที่ต้องตอบ ja/nee) และคาถามที่ข้น
ึ ต้นด้วยคาแสดงคาถาม เช่น ใคร อะไร ที่ไหน (เรียก
อีกอย่างว่า คาถามแบบเปิด)
ถ้าคาถามขึ้นต้นด้วยคากริยาผัน ประธานก็จะไปอยู่หลังคากริยาโดยอัตโนมัติในตาแหน่งที่สอง ก็
จะกลายเป็นเรียงคาแบบสลับที่(inversie)นั่นเอง
ตัวอย่างประโยคคาถามแบบปิด:
Komen jullie vanavond?
Studeer jij in Leiden?
Wachten jullie op ons?
Houden jullie van muziek?

คืนนี้พวกคุณจะมาหรือไม่?
คุณเรียนในเลเดิ่นใช่หรือไม่?
พวกคุณกาลังรอพวกเราอยู่หรือเปล่า?
พวกคุณชอบดนตรีหรือไม่?

ถ้าคาถามขึ้นต้นด้วยคาแสดงคาถาม คากริยาผันก็จะอยู่ตาแหน่งที่สอง ตามมาด้วยประธานใน
ตาแหน่งที่สาม (ยกเว้นกรณีที่คาแสดงคาถามคือประธานเสียเอง)
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คาแสดงคาถาม ได้แก่:
wie?19
wat?
waar?
welk(e)?20
waarom?
wanneer?
hoe?

ใคร
อะไร
ที่ไหน
อันไหน / อะไร
ทาไม
เมื่อไหร่
อย่างไร

ตัวอย่างคาถามแบบเปิด
Wie is je docent?
Wat doe je morgen?
Waar is de auto?
Welke fiets is van jou?21
Welk boek lees je?
Welke boeken koop je?
Waarom kom je niet?
Wanneer kom je?
Hoe gaat het met je?

ใครคือครู ของคุณ
พรุ่งนี้คุณจะทาอะไร
รถอยู่ที่ไหน
จักรยานคันไหนเป็นของคุณ
คุณกาลังอ่านหนังสือเล่มไหนอยู่
คุณจะซื้อหนังสือเล่มไหนบ้าง
ทาไมคุณไม่มา
คุณจะมาเมื่อไหร่
คุณเป็นอย่างไรบ้าง

คาแสดงคาถาม hoe สามารถใช้ร่วมกับคาอื่น ๆ ได้ด้วย:
hoeveel?
hoe lang?
hoe laat?
hoe ver?
hoe groot?
hoe klein?
เป็นต้น

เท่าไหร่, มากแค่ไหน
สูงเท่าไหร่? ยาวเท่าไหร่ (hoelang? - นานแค่ไหน)
กี่โมง
ไกลแค่ไหน
ใหญ่แค่ไหน
เล็กแค่ไหน

คาแสดงคาถามสามารถใช้ร่วมกับคาบุพบทได้ด้วย หลักในการสร้างคาถามประเภทนี้คือ
- คาบุพบท + wie เมื่อถามเกี่ยวกับคน
- waar + คาบุพบท เมื่อถามเกี่ยวกับสิ่งของ22
19
20

คาแสดงคาถาม wie ที่เป็นประธาน มักใช้ร่วมกับกริยาผันรูปเอกพจน์
คาแสดงคาถาม welk ใช้ร่วมกับคานามเอกพจนที่นาหน้าด้วย het ส่วน welke ใช้ร่วมกับคานามเอกพจน์
ทีน
่ าหน้าด้วย de และคานามพหูพจน์ หลักการนี้เป็นไปตามกฎของคาขยายนาม ดูที่หัวข้อ 9

21

โครงสร้าง van + คำสรรพนามแทนบุคคล ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ 15

22

Waar + คาบุพบท แทนที่โครงสร้าง คาบุพบท + wat
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ตัวอย่าง เช่น
Aan wie denk je?
Waaraan denk je?
Waar denk je aan?

คุณกาลังนึกถึงใครอยู่
คุณกาลังคิดอะไรอยู่
คุณกาลังคิดอะไรอยู่

Op wie wacht je?
Waarop wacht je?
Waar wacht je op?

คุณกาลังรอใครอยู่
คุณกาลังรออะไรอยู่
คุณกาลังรออะไรอยู่

การใช้ waar + คาบุพบท บางครั้งจะเขียนติดกันเป็นคาเดียวและอยู่ตาแหน่งแรกของประโยค
คาถาม แต่โครงสร้างที่เห็นได้บ่อยกว่าคือ การวาง waar ไว้ที่ตาแหน่งแรก และวางคาบุพบทไว้ที่
ตาแหน่งสุดท้ายของประโยค

7. คานาม
a. เพศ
เพศของคาจะแสดงผ่านคานาหน้านามแบบชี้เฉพาะ แบ่งเป็น de (สาหรับคาเพศชายและเพศ
หญิง) และ het (สาหรับคาไร้เพศ) ส่วนคานามพหูพจน์ทุกคา จะมีคาว่า de เป็นคานาหน้านาม
แบบชี้เฉพาะ การที่คาหนึ่ง ๆ จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนั้น ไม่มีความสาคัญเท่าไหร่ แต่สิ่ง
สาคัญคือเราต้องดูว่าคานั้น ๆ เป็น คา de (ที่นาหน้าด้วย de) หรือ คา het (คาที่นาหน้าด้วย het)
เพราะว่ามันจะส่งผลถึงรู ปของคาขยายนาม, คาสรรพนามชี้เฉพาะ และ คาสรรพนามเชื่อมความ
ซึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันในหัวข้อต่อ ๆ ไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องจดจาคานามทุกคาร่วมกับคา
นาหน้านามของมัน พจนานุกรมดี ๆ จะมีข้อมูลบอกเอาไว้ว่าคานามนั้น ๆ เป็นคาที่นาหน้าด้วย
de หรือ het หรือระบุเพศของคามาให้ด้วย
ในกรณีของ คานามประสม (คาที่เกิดจากคานามหลายคามาชนกัน) คานามสุดท้ายจะเป็น
ตัวกาหนดเพศและคานาหน้านามของคา ๆ นั้น
het huis + de deur =
de oefening + het boek =

de huisdeur
บ้าน + ประตู = ประตูบ้าน
het oefeningenboek แบบฝึกหัด + หนังสือ = หนังสือแบบฝึกหัด
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b. พหูพจน์23
คานามพหูพจน์สามารถลงท้ายได้ 3 แบบ คือ การลงท้ายด้วย -s/-'s, -eren และ -en โดยกลุ่มที่
เยอะที่สุดจะเป็นคาที่ลงท้ายด้วย -en และกลุ่มที่น้อยที่สุดคือคาที่ลงท้ายด้วย -eren

• คานามรูปพหูพจน์ทล
ี่ งท้ายด้วย -s/-'s
คานามที่มีต้ังแต่สองพยางค์ข้น
ึ ไป และลงท้ายด้วย -el, -em, -en, -er หรือ -je ที่ไม่เน้นเสียง จะมี
รูปพหูพจน์ที่เติม -s:
de tafel
de bodem
de wagen
de kamer
het meisje

de tafels
de bodems
de wagens
de kamers
de meisjes

โต๊ะ
พื้น/ก้น
ยานพาหนะ
ห้อง
เด็กผู้หญิง

คานามที่ลงท้ายด้วย -a, -é, -i, -o, -u หรือ -y จะมีรูปพหูพจน์ที่เติม -'s หรือ -s:
de opa
de taxi
de kilo
de accu
de baby
het café

de opa's
de taxi's
de kilo's
de accu's
de baby's
de cafés

ปู่ / ตา
แท็กซี่
กิโลกรัม
แบ็ตเตอรี่
เด็กทารก
คาเฟ่

เครื่องหมายอะพอสทรอฟี (’) มีไว้เพื่อให้เราอ่านออกเสียงคาได้ถูกต้อง เช่น opas จะอ่านออก
เสียงว่า โอปัส ที่สะกดด้วยสระอะเสียงสั้น (สระเดี่ยวในพยางค์ปิด) แต่เครื่องหมายอะพอสทรอฟี
ในคาว่า opa's ช่วยคงเสียงสระให้เป็นเสียงยาว (โอ-ปา-สฺ) เช่นเดียวกับคาว่า taxi (ลงท้ายด้วย
สระอีเสียงยาว), kilo (ลงท้ายด้วยสระโอเสียงยาว), accu (ลงท้ายด้วยสระอือยฺเสียงยาว) และ
baby (ลงท้ายด้วยสระอีเสียงยาว)
อย่างไรก็ดี คาอื่น ๆ เช่นคาว่า café ที่มีสัญลักษณ์เน้นเสียงบนสระท้ายคา บ่งบองว่าสระนั้น
จะต้องออกเสียงยาว ดังนั้น เครื่องหมายอะพอสทรอฟีในรู ปพหูพจน์จึงไม่มีความจาเป็นในกรณี
นี้: cafés (กา-เฟ-สฺ)

• พหูพจน์ทล
ี่ งท้ายด้วย -eren
het kind
het ei
het blad
23

de kinderen
de eieren
de bladeren24

เด็ก, ลูก
ไข่
ใบไม้

หน่วยนับบางคาจะใช้รูปเอกพจน์ในขณะที่คุณคิดว่าควรจะใช้รูปพหูพจน์ เช่น 3 euro, 3 kilometer, 3 jaar
เป็นต้น ดูหน่วยนับได้ที่ภาคผนวก III 23 สังเกตว่าสระเสียงสั้นกลายเป็นเสียงยาวในรูปพหูพจน์
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• พหูพจน์ทล
ี่ งท้ายด้วย -en
de citroen
de kaart
het park
het boek

de citroenen
de kaarten
de parken
de boeken

มะนาวเลม่อน
แผนที่, ตั๋ว
สวนสาธารณะ
หนังสือ

สังเกตการสะกดคาในตัวอย่างต่อไปนี้:
เมื่อมีสระเสียงยาว:
de minuut
de tomaat
de week

de minuten
de tomaten
de weken

นาที
มะเขือเทศ
สัปดาห์

de bussen
de katten
de bellen

รถประจาทาง
แมว
กริ่งหน้าประตู

เมื่อมีสระเสียงสั้น:
de bus
de kat
de bel

เมื่อคานามลงท้ายด้วย -ee หรือ -ie ที่เน้นเสียง:
het idee
de ideeën25
de industrie de industrieën

ไอเดีย
อุตสาหกรรม

ตัว f ที่อยู่ท้ายคา มักจะ เปลี่ยนเป็นตัว v ส่วนตัว s จะเปลี่ยนเป็นตัว z: 26
de golf
de brief
de reis
de kaas
het huis
de prijs

de golven
de brieven
de reizen
de kazen
de huizen
de prijzen

คลื่น
จดหมาย
การเดินทาง
ชีส
บ้าน
ราคา

ตัว f และตัว s จะไม่เปลี่ยนแปลงในคาต่อไปนี้:
de fotograaf de fotografen
de mens
de mensen

ช่างถ่ายภาพ
คน, มนุษย์

25

สัญลักษณ์ เตรม่า บนตัว -ë- บ่งบอกจุดขึ้นต้นพยางค์ใหม่ ต้องออกเสียงแยกเป็น i-dee-en

26

แต่จะไม่เปลี่ยนเมื่อเป็นคาสระเสียงสั้น: kas  kassen, straf  straffen
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de wens
de kans
de dans
het kruis

de wensen
de kansen
de dansen
de kruisen

พร, ความปรารถนา
โอกาส
การเต้น
เครื่องหมายกากบาท, ไม้กางเขน

• กรณีพิเศษ
สระเสียงสั้นกลายเป็นสระเสียงยาว:
de dag
het glas
de weg
het blad

de dagen
de glazen
de wegen
de bladen27

วัน
แก้ว
ทาง, ถนน
นิตยสาร

การเปลี่ยนสระแบบอื่น ๆ:
het schip
de stad
de koe

de schepen
de steden
de koeien

เรือ
เมือง
วัว

c. คาเล็ก28
คาเล็ก เกิดจากการเติม -je, -tje, -pje, -etje หรือ -kje ต่อท้ายคานาม เช่น:
het boek
de brief
de jas

het boekje
het briefje
het jasje

หนังสือ
จดหมาย, โน้ตเตือนจา
เสื้อคลุม

het verhaal
de schoen
de vrouw
de duw
het ei
de auto

het verhaaltje
het schoentje
het vrouwtje
het duwtje
het eitje
het autootje

เรื่องเล่า, นิทาน
รองเท้า
ผู้หญิง
การผลัก
ไข่
รถยนต์

de boom
de film

het boompje
het filmpje

ต้นไม้
ภาพยนตร์

27

คาว่า blad มีรูปพหูพจน์สองรูป คือ bladeren (ใบไม้) และ bladen (นิตยสาร)

28

เนื่องจากกฎการเลือกส่วนท้ายคาค่อนข้างซับซ้อน เราจึงแสดงตัวอย่างบางส่วนให้ดูเท่านั้น
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de man
de ring
de bal
de weg

het mannetje
het ringetje
het balletje
het weggetje

ผู้ชาย
แหวน
ลูกบอล
ถนน, เลน

de koning

het koninkje

กษัตริย์

เราจะเห็นได้ว่า คาเล็กทั้งหมดจะเป็น คา het และรูปพหูพจน์จะลงท้ายด้วย -s

8. คานาหน้านาม29
ในภาษาดัตช์มีคานาหน้านามอยู่สองแบบ คือ แบบชี้เฉพาะและแบบไม่ชี้เฉพาะ คานาหน้านาม
แบบชี้เฉพาะได้แก่ de และ het ส่วนคานาหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะคือ een30
คานาหน้านามแบบชี้เฉพาะ de หรือ het บ่งบอกว่าเราพูดถึงคานามที่ตามหลังมาแบบเจาะจง
โดยคาว่า de จะใช้วางหน้าคานามเอกพจน์เพศชายและเพศหญิง ส่วนคาว่า het จะใช้วางหน้า
คานามเอกพจน์ไร้เพศ ขณะที่คานามพหูพจน์ทุกคาจะมีคานาหน้าเป็น de:
de school
het huis

de scholen
de huizen

โรงเรียน
บ้าน

คานาหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะ een บ่งบอกว่าเราพูดถึงคานามที่ตามหลังมาแบบไม่เจาะจง ใช้
เฉพาะกับคานามรูปเอกพจน์ โดยไม่ต้องสนใจเพศของคานามนั้น ๆ ส่วนคานามรู ปพหูพจน์ที่ไม่ชี้
เฉพาะจะไม่มีคานาหน้านาม:
Daar zit een man.
Daar zitten mannen.

ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น (ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร)
ชายกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น (ไม่เจาะจงว่าเป็นใคร)

คานามที่นบ
ั ไม่ได้ (วัตถุดิบ) เมื่อกล่าวถึงแบบไม่เจาะจง จะไม่ใช้คานาหน้านาม:31
Is er nog koffie?
Wil je suiker in je thee?
29

ยังมีกาแฟอยู่ไหม
คุณต้องการน้าตาลในชาของคุณไหม

ถึงแม้ว่าภาษาดัตช์จะไม่มี การก อีกต่อไปแล้ว (คือกรรตุการก, สัมพันธการก, สัมปทานการก, กรรมการก,
อปาทานการ) แต่ก็ยังคงมีส่วนที่หลงเหลืออยู่จากระบบเก่าบ้าง [หนึ่งในนั้นคือ คานาหน้านาม 's ที่ใช้ในคาขยาย
กริยาอย่างเช่น 's morgens (ในตอนเช้า), 's middags (ในตอนกลางวัน), 's zomers (ในฤดูร้อน) เป็นต้น ซึ่งตัว
ย่อ 's มาจากคาว่า des ซึ่งเป็นสัมพันธการกเก่าของคานาหน้านาม สัมพันธการกนี้ยังปรากฎตรงท้ายคาของ
คานามอีกด้วย (des morgens - 's morgens)

30

อย่าสับสนระหว่างคานาหน้านามไม่ชี้เฉพาะ een (เอิ่น) กับเลขหนึ่ง een (เอน) สังเกตการออกเสียงที่แตกต่างกัน
คานาหน้านามไม่ชี้เฉพาะ een มีเสียงสระที่ไม่เน้น (เหมือน e ในคาว่า the ของภาษาอังกฤษ) ส่วนเลขหนึ่ง een มี
เสียงสระที่เน้น (เป็นสระ เอ ยาว ๆ)

31

ตัวอย่างคานามที่นับไม่ได้ (วัตถุดิบ): gas (แก๊ส), koffie (กาแฟ), olie (น้ามัน), zilver (โลหะเงิน), water (น้า)
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เราจะไม่ใส่คานาหน้านาม ในกรณีต่อไปนี้:
Jan is Nederlander.
Hij is lid van een voetbalclub.
Juan is buitenlander.
Hij is docent Engels.

ยันเป็นชาวดัตช์
เขาเป็นสมาชิกของทีมฟุตบอลทีมหนึ่ง
ฮวนเป็นชาวต่างชาติ
เขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

9. คาขยายนาม
เราสามารถใช้คาขยายนามได้สองวิธี คือใช้แบบเดี่ยว ๆ หรือใช้วางไว้หน้าคานาม
• การใช้แบบเดีย
่ วๆ
เมื่อเราใช้คาขยายนามแบบเดี่ยว ๆ การสะกดคาจะไม่เปลี่ยนแปลง:
De school is groot.
Die scholen zijn groot.
Ik vind die school groot.

โรงเรียนนี้ใหญ่
โรงเรียนเหล่านั้นใหญ่
ฉันคิดว่าโรงเรียนนั้นใหญ่

Het huis is mooi.
Die huizen zijn mooi.
Ik vind dat huis mooi.

บ้านหลังนี้สวย
บ้านเหล่านั้นสวย
ฉันคิดว่าบ้านหลังนั้นสวย

• ใช้แบบวางไว้หน้านานาม
ถ้าเราวางคาขยายนามไว้หน้าคานาม การสะกดคาจะเปลี่ยนไป ในกรณีส่วนใหญ่คือจะเติม -e
ท้ายคา อย่าลืมพิจารณาปรับเปลี่ยนการสะกดคาเมื่อจาเป็น

เอกพจน์

คา de

de grote school
een grote school

คา het
พหูพจน์

เอกพจน์

de grote scholen
grote scholen

het mooie huis
een mooi huis

พหูพจน์
de mooie huizen
mooie huizen

จากตารางสรุปการวางคาขยายนามไว้หน้าคานาม จะเห็นได้ว่ามีการเติม -e เข้าไปท้ายคาในทุก
กรณี ยกเว้น เมื่อคานั้น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขสามข้อต่อไปนี้:
1. เป็น คา het
2. เป็นคานามเอกพจน์
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3. มีคานาหน้าไม่ชี้เฉพาะ een32 อยู่แล้ว หรือไม่มีคานาหน้านาม33
กลุ่มคาขยายนามที่ไม่ต้องเติม -e ท้ายคา:
- คาขยายนามที่บอกวัตถุดิบ ส่วนมากจะมี -en ลงท้ายอยู่แล้ว
gouden (ซึ่งทาจากทองคา), katoenen (ซึ่งทาจากกระดาษลัง), plastic, aluminium
- คากริยาช่องสามที่ลงท้ายด้วย -en
gebakken (ที่เตรียมโดยการทอด, ที่เตรียมด้วยการอบ), gesloten (ซึ่งปิดอยู่)
- คาขยายนามบางคาที่ลงท้ายด้วย -en อยู่แล้ว
eigen (ของตัวเอง), open (ที่เปิดอยู)่ , tevreden (ที่น่าพอใจ), verleden (ที่ผ่านไปแล้ว)
ตัวอย่าง:
de gouden ring
het aluminium frame
de gesloten deur
het gebakken brood
mijn eigen huis
de tevreden klant

แหวนทองคา
กรอบอะลูมิเนียม
ประตูที่ปิดอยู่
ขนมปังที่อบแล้ว
บ้านของฉันเอง
ลูกค้าที่พึงพอใจ

คาเปรียบเทียบขั้นกว่า และ ขั้นสุด
• การสร้างคาเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด
คาเปรียบเทียบขั้นกว่าเกิดจากการเติม -er เข้าไปท้ายคาขยายนาม แต่คาขยายนามที่ลงท้ายด้วย
-r อยู่แล้ว จะเติม -der ขณะที่คาเปรียบเทียบขั้นสุดจะเติม -st(e) ท้ายคาขยายนาม:
คาขยายนาม
mooi
groot
klein
duur

สวย
ใหญ่
เล็ก
แพง

ขั้นกว่า

ขั้นสุด

mooier
groter
kleiner
duurder

mooist(e)
grootst(e)
kleinst(e)
duurst(e)

• เมื่อใช้แบบเดีย
่ วๆ
หลักการเดียวกันกับคาขยายนาม คือเมื่อเราใช้คาเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดแบบเดี่ยว ๆ จะ
ไม่ต้องเติม -e ท้ายคา:
32

หรือรูปปฏิเสธของมัน ซึ่งก็คือ geen (ดูหัวข้อ 10 เรื่องการปฏิเสธ) ลองเปรียบเทียบระหว่าง
een grote stad - geen grote stad / een groot huis - geen groot huis

33

ยกตัวอย่างเช่น Prettig weekend! (ขอให้มีสุดสัปดาห์ที่ดีนะ) และในกรณีของ คา het ที่นับไม่ได้
เช่น Mmmm, lekker bier! (อื้มมม เบียร์แสนอร่อย)
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De school is groot.
Deze school is groter.
Deze school is het grootst.34

โรงเรียนนี้ใหญ่
โรงเรียนนี้ใหญ่กว่า
โรงเรียนนี้ใหญ่ที่สุด

Het huis is mooi.
Dit huis is mooier.
Dit huis is het mooist.

บ้านนี้สวย
บ้านนี้สวยกว่า
บ้านนี้สวยที่สุด

• เมื่อใช้แบบวางไว้หน้าคานาม
ถ้าคาเปรียบเทียบขั้นกว่าวางอยู่หน้าคานาม จะต้องนาเอากฎการสะกดของคาขยายนามมาใช้
(+/- -e):

เอกพจน์

คา de
พหูพจน์

เอกพจน์

คา het

de grotere school de grotere scholen het mooiere huis
een grotere school grotere scholen
een mooier huis

พหูพจน์
de mooiere huizen
mooiere huizen

ถ้าคาเปรียบเทียบขั้นสุดวางอยู่หน้าคานาม จะต้องเติม -e ท้ายคาเสมอ เช่น:
คา de
เอกพจน์

คา het
พหูพจน์

เอกพจน์

de grootste school de grootste scholen het mooiste huis

พหูพจน์
de mooiste huizen

•โครงสร้างประโยคแสดงการเปรียบเทียบ
คาเชื่อมที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบคือคาว่า dan (กว่า):
Deze school is groter dan die school.
Dit huis is mooier dan dat huis.

โรงเรียนนี้ใหญ่กว่าโรงเรียนนั้น
บ้านหลังนี้สวยกว่าบ้านหลังนั้น

โครงสร้างต่อไปนี้สามารถใช้ในการเขียนประโยคเปรียบเทียบได้:
Deze school is tweemaal zo groot als die school. โรงเรียนนี้ใหญ่กว่าโรงเรียนนั้นสองเท่า
Dit huis is tien keer zo mooi als dat huis.
บ้านหลังนี้สวยกว่าบ้านหลังนั้นสิบเท่า

34

ในภาษาพูดมักจะเติม -e
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เมื่อต้องการบอกว่าไม่มค
ี วามแตกต่าง ให้ใช้โครงสร้าง even ... als (...เท่ากัน), net zo … als (...
พอกันกับ...) or even ... (...เท่ากัน) เช่น:
Deze school is even groot als die school. โรงเรียนนี้ใหญ่เท่ากับโรงเรียนนั้น
Deze scholen zijn even groot.
โรงเรียนเหล่านี้ใหญ่เท่ากัน
Dit huis is net zo mooi als dat huis.
Deze huizen zijn even mooi.

บ้านหลังนี้สวยพอกันกับบ้านหลังนั้น
บ้านพวกนี้สวยพอ ๆ กัน

• การเปลีย
่ นรูปแบบไม่ปกติ
คาเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุดบางคาจะเปลี่ยนรู ปแบบไม่ปกติ คาเหล่านี้เป็นได้ท้ังคาขยาย
นามและคาขยายกริยา
คาขยายนาม/คาขยายกริยา

ขั้นกว่า

ขั้นสุด

เท่ากัน

goed
veel
weinig
graag35

beter
meer
minder
liever

het best(e)
het meest(e)
het minst(e)
het liefst(e)

even goed als
even veel als
even weinig als
even graag als

ดี
เยอะ, มาก
น้อย
ชอบ

10. การปฏิเสธ
ในภาษาดัตช์มีคาที่ใช้ปฏิเสธอยู่สองคา คือ geen และ niet โดยเราจะเริ่มที่คาว่า geen ก่อน
เพราะเป็นคาที่ใช้ในไม่กี่กรณีเท่านั้น

a. Geen
Geen จะวางไว้หน้าคานาม และใช้ในประโยคปฏิเสธเมื่อ คานาหน้านามในประโยคบอกเล่าเป็น
แบบไม่ชี้เฉพาะ (een) หรือเมื่อไม่มีคานาหน้านามเลย คานามนี้จะถูกกล่าวถึงแบบไม่เจาะจง36
คานามจะถูกกล่าวถึงแบบไม่เจาะจง ในกรณีต่อไปนี้:
• เมื่ออยู่หลังคานาหน้านามไม่ชี้เฉพาะ een:
35

ใช้เป็นคาขยายกริยาเท่านั้น เช่น Ik drink graag thee, maar Jan drinkt liever/het liefst koffie (ฉันชอบดื่มชา แต่
ยันชอบดื่มกาแฟมากกว่า/มากที่สุด)

36

ดูหัวข้อ 8 เรื่องคานาหน้านามแบบชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะ
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Heb jij een euro voor mij?
Nee, ik heb geen euro voor je.

คุณมีเงินสักยูโรให้ฉันไหม
ไม่ ฉันไม่มีเงินสักยูโรให้คุณ

• เมื่อเป็นคาพหูพจน์และไม่มค
ี านาหน้านาม:
Hij geeft haar bloemen.
Hij geeft haar geen bloemen.

เขามอบดอกไม้ให้หล่อน
เขาไม่ได้มอบดอกไม้ให้หล่อน

• เมื่อเป็นคานามที่นับไม่ได้และไม่มีคานาหน้านาม:37
Wil je suiker in je koffie?
Nee, ik wil geen suiker.

คุณต้องการน้าตาลในกาแฟของคุณไหม
ไม่ ฉันไม่ต้องการน้าตาล

ถ้าคากริยา moeten ใช้ค่ก
ู ับคานามที่ไม่เจาะจง เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคปฎิเสธจะใช้โครงสร้าง
hoeven + geen + คานาม + te + คากริยารูปเต็ม:
Moet je huiswerk maken?
คุณต้องทาการบ้านหรือเปล่า
Ik hoef geen huiswerk te maken. ฉันไม่จาเป็นต้องทาการบ้าน

b. Niet
กฎการหาตาแหน่งของคาว่า niet มีอยู่ท้ังหมด 7 ข้อ แต่ถ้าหากมีความเป็นไปได้มากกว่า 1 ข้อ ให้
เลือกใช้กฎข้อที่ตามหลังมา
Niet จะวางไว้ที่:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลังคากริยาผัน
หลังคาว่า er, hier และ daar
หลังส่วนขยายที่บอกเวลา
หลังกรรมที่ชี้เฉพาะ38
หน้าคาขยายนาม
หน้ากลุ่มคาที่นาหน้าด้วยคาบุพบท39
หน้าคาขยายกริยา40

ตัวอย่างของกฎแต่ละข้อ:
37

ตัวอย่างคานามที่นับไม่ได้: gas (แก๊ส), koffie (กาแฟ), olie (น้ามัน), zilver (โลหะเงิน), water (น้า) เป็นต้น

38

กรรมที่เจาะจงจะมีคานาหน้านามชี้เฉพาะ de/het หรือคาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ หรือชื่อเฉพาะ (เช่น
Jan) ก็จัดเป็นกรรมชี้เฉพาะเช่นกัน

39

ดูภาคผนวก 5 เรื่องคาบุพบท

40

ดูภาคผนวก 6 เรื่องคาขยายกริยา
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rook jij?
Nee, ik rook niet.

คุณสูบบุหรี่หรือเปล่า
ไม่ ฉันไม่สูบ

Studeren jullie?
Nee, wij studeren niet.

พวกคุณเรียนหรือเปล่า
ไม่ พวกเราไม่เรียน

Woon jij hier?
Nee, ik woon hier niet.

คุณอาศัยอยู่ที่นี่หรือ
เปล่า ฉันไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่

Je woont in Leiden.
Werk je er ook?
Nee, ik werk er niet.

คุณอาศัยอยู่ในไลเดิ่น
คุณทางานที่น่น
ั ด้วยหรือเปล่า
เปล่า ฉันไม่ได้ทางานที่น่ัน

Komen jullie morgen?
Nee, wij komen morgen niet.

พรุ่งนี้พวกคุณจะมาไหม
ไม่ พวกเราจะไม่มา

Ga je vanavond weg?
Nee, ik ga vanavond niet weg.

คุณจะไปคืนนี้หรือเปล่า
ไม่ ฉันจะไม่ไปคืนนี้

Ken jij Jan Janssen?
Nee, ik ken Jan Janssen niet.

คุณรู ้จัก ยัน ยันเซิ่น ไหม
ไม่ ฉันไม่รู้จัก ยัน ยันเซิ่น

Geef je hem dat boek?
Nee, ik geef hem dat boek niet.

คุณจะให้หนังสือเล่มนั้นแก่เขาหรือ
เปล่า ฉันจะไม่ให้หนังสือเล่มนั้นแก่เขา

Is jouw jas groen?
Nee, mijn jas is niet groen.

เสื้อคลุมของคุณสีเขียวใช่ไหม
ไม่ใช่ เสื้อคลุมของฉันไม่ใช่สีเขียว

Ben je moe?
Nee, ik ben niet moe.

คุณเหนื่อย/ง่วงหรือเปล่า
ไม่ ฉันไม่เหนื่อย/ไม่ง่วง

Ga je naar Amsterdam?
คุณจะไปอัมสเตอรฺดัมหรือ
Nee, ik ga niet naar Amsterdam. ไม่ ฉันไม่ได้จะไปอัมสเตอรฺดัม
Gaan we bij Jan eten?
Nee, we gaan niet bij Jan eten.

เราจะไปกินข้าวบ้านยันหรือเปล่า
ไม่ เราจะไม่ไปกินข้าวบ้านยัน

Werken jullie hard?
Nee, wij werken niet hard.

พวกคุณทางานหนัก/ขยันหรือเปล่า
ไม่ พวกเราไม่ทางานหนัก/ไม่ขยัน

Kijk je graag naar de tv?

คุณชอบดูโทรทัศน์หรือเปล่า
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Nee, ik kijk niet graag naar de tv.41 ไม่ ฉันไม่ชอบดูโทรทัศน์
ถ้าคากริยา moeten ใช้ร่วมกับคานามชี้เฉพาะ รูปประโยคปฏิเสธจะใช้โครงสร้าง
hoeven + คานาม + niet + te + คากริยารูปเต็ม:
Moet jij dit boek ook kopen?
Nee, ik hoef dit boek niet te kopen.

คุณจาเป็นต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยไหม
ไม่ ฉันไม่จาเป็นต้องซื้อหนังสือเล่มนี้

11. คาสรรพนาม (2): คาสรรพนามชีเ้ ฉพาะ
ในภาษาดัตช์มีคาสรรพนามชี้เฉพาะสี่คา คือ deze/dit และ die/dat คาเหล่านี้บ่งบอกระยะห่าง
ระหว่างผู้พูดกับวัตถุหรือบุคคลที่ผู้พูดกล่าวถึง ว่า อยู่ใกล้ หรือ อยู่ไกล เมื่อคาสรรพนามชี้เฉพาะ
วางอยู่หน้าคานาม เราจะต้องรู ้ก่อนว่าคานามนั้นเป็น คา de หรือ คา het
อยู่ใกล้

อยู่ไกล

คา de

คา het

คา de

คา het

เอกพจน์
พหูพจน์

deze
deze

dit
deze

die
die

dat
die

เอกพจน์
พหูพจน์

deze deur
dit huis
deze deuren deze huizen

die deur
die deuren

dat huis
die huizen

คาสรรพนามชี้ระยะสามารถใช้แบบเดี่ยว ๆ ก็ได้ เมื่อพูดถึงบุคคลหรือวัตถุที่ถูกกล่าวถึงก่อนหน้า
นี้ ดูภาคผนวก VII

12. Er
คาว่า er สามารถใช้ได้หลายแบบ แบบที่สาคัญที่สุดมีดังต่อไปนี้:
a. er เป็นรูปย่อของคาว่า daar หรือ hier
b. er + ประธานที่ไม่ชี้เฉพาะ
c. er (daar) + บุพบท
d. er + คาบอกปริมาณ42

41

ตามกฎข้อ 6 คาว่า niet ควรอยู่หน้ากลุ่มคาที่มีคาบุพบทนาหน้า แต่กฎข้อ 7 (หน้าคาขยายกริยา) แข็งกว่า

42

การใช้คาว่า er เป็นประธานของประโยครูปถูกกระทา (passief) มีคาอธิบายในหัวข้อ 22

25

a. Er เป็นรูปย่อของคาว่า daar หรือ hier
การใช้คาว่า er แบบแรกคือใช้อ้างอิงถึงสถานที่ การใช้ er แทนคาว่า daar (ตรงนั้น, ที่น่ัน) และ
hier (ตรงนี้, ที่นี่) เป็นการบ่งบอกว่าสถานที่น้ัน ๆ ไม่มีความสาคัญอะไรในบริบท โดยคาว่า er จะ
วางไว้หลังคากริยาผัน แต่ถ้าหลังคากริยาผันมีคาสรรพนามแทนบุคคลตามมา ก็ให้ย้ายคาว่า er
ไปไว้หลังคาสรรพนามนั้นแทน ส่วนคาว่า daar และคาว่า hier จะใช้เพื่อเจาะจงถึงสถานที่น้ัน
การวางคาว่า daar หรือ hier ไว้ในตาแหน่งแรกของประโยคจะยิ่งเพิ่มความสาคัญของสถานที่
นั้น ๆ มากขึ้นไปอีก สังเกตตาแหน่งของคาในประโยคต่อไปนี้
ตัวอย่างประโยคที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง daar (hier) กับ er:
Woon je in Leiden?
Ik woon al tien jaar in Leiden.
Ik woon er al tien jaar.43
Daar woon ik al tien jaar.

คุณอาศัยอยู่ในไลเดิ่นใช่ไหม
ฉันอาศัยอยู่ในไลเดิ่นมาสิบปีแล้ว
ฉันอาศัยอยู่ที่น่น
ั มาสิบปีแล้ว
นั่นคือเมืองที่ฉันอาศัยอยูม
่ าสิบปีแล้ว

Heb je Peter in de tuin gezien?
Ja, ik heb hem in de tuin gezien.
Ik heb hem er gezien.44
Daar heb ik hem gezien.

คุณเห็นเปเตอร์ในสวนไหม
เห็น ฉันเห็นเขาอยู่ในสวน
ฉันเห็นเขาที่น่ัน
นั่นคือที่ ๆ ฉันเห็นเขา

b. Er + ประธานทีไ่ ม่เจาะจง
ถ้าประธานของประโยคถูกกล่าวถึงแบบไม่เจาะจง เราก็จะใช้ er ขึ้นต้นประโยคเป็นประธาน
สมมติที่เกริน
่ นาประธานที่ ‘แท้จริง’ ในประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะเห็นประธานที่แท้จริงเป็น
ตัวหนา และคากริยาผันอยู่ตาแหน่งที่สองเหมือนเช่นปกติ
ประธานจะมีลักษณะไม่เจาะจงในกรณีต่อไปนี้:
• เมื่อเป็นคานามนาหน้าด้วยคานาหน้านามไม่ชี้เฉพาะ een
Er loopt een kind in het park.
Er ligt een boek op tafel.

มีเด็กคนหนึ่งเดินอยู่ในสวนสาธารณะ
มีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่บนโต๊ะ

• เมื่อเป็นคานามที่ไม่มค
ี านาหน้านามและเป็นคารูปพหูพจน์
Er spelen kinderen in het park.
Er liggen boeken op tafel.

มีเด็กหลายคนเล่นอยู่ในสวนสาธารณะ
มีหนังสือหลายเล่มอยู่บนโต๊ะ

• เมื่อเป็นคานามที่ไม่มค
ี านาหน้านามและเป็นคานามที่นับไม่ได้(วัตถุดิบ)45
43
44

er = ในเมืองไลเดิ่น สังเกตว่า er อยู่หลังคากริยาผัน
er = ในสวน สังเกตว่า er อยู่หลังคาสรรพนามแทนบุคคล hem
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Er staat koffie op tafel.
Er zit suiker in deze pot.

มีกาแฟอยู่บนโต๊ะ
มีน้าตาลอยู่ในโหล

• เมื่อเป็นคานามที่นาหน้าด้วย geen
Er is geen thee meer.
Er zijn geen studenten in dit lokaal.

ไม่มีชาเหลือแล้ว
ไม่มีนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนี้แล้ว

• เมื่อเป็นคานามที่อยู่หลังเลข
Er zitten tien studenten in deze klas.
Er lopen vijf kinderen buiten.

มีนักเรียนสิบคนในห้องเรียนนี้
มีนักเรียนห้าคนเดินอยู่ข้างนอก

• เมื่อเป็นคานามที่อยู่หลังคาบอกปริมาณ เช่น veel, genoeg, weinig
Er is veel vraag naar dit boek.
Er is weinig verkeer vandaag.
Er zijn veel kinderen in het park.

มีคนถามถึงหนังสือเล่มนี้เยอะมาก
วันนี้มีรถน้อย
มีเด็กจานวนมากในสวนสาธารณะ

• เมื่อประธานมีคาสรรพนามไม่ชี้เฉพาะ เช่น iets, niets, iemand, niemand
Er ligt iets lekkers op tafel.
Er gebeurt helemaal niets.
Er is niemand aanwezig.

มีของอร่อย ๆ อยู่บนโต๊ะ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อย
ไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลย

c. Er (daar) + คาบุพบท
คานามหรือกลุ่มคานามสามารถใช้ร่วมกับคาบุพบท ได้ เรียกว่ากลุ่มคาที่นาหน้าด้วยคาบุพบท:
Ik houd van Franse films.

ฉันชอบหนังฝรั่งเศส

เมื่อกล่าวถึงกลุ่มคา van Franse films (นาหน้าด้วยคาบุพบท van) เราจะใช้แทนด้วย er + คา
บุพบท โดยที่ er จะแทนที่คานามหรือกลุ่มคานาม โครงสร้าง er + คาบุพบท สามารถใช้ได้กับ
สิ่งของเท่านั้น จะไม่ใช้ในการกล่าวถึงบุคคล:46
Ik houd ervan.47

45

ฉันชอบมัน / ฉันชอบพวกมัน

ตัวอย่างคานามนับไม่ได้: gas (แก๊ส), koffie (แกแฟ), olie (น้ามัน), zilver (โลหะเงิน), water (น้า) เป็นต้น

เมื่อพูดถึงบุคคล เราจะใช้คาสรรพนามแทนบุคคล เช่น Ik houd van mijn kinderen (ฉันรักลูก ๆ ของฉัน)  Ik
houd van hen/ze (ฉันรักพวกเขา)
47
ervan = van Franse films
46
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โครงสร้าง er (daar) + คาบุพบท สามารถใช้ได้แบบเขียนติดกันเป็นคาเดียวก็ได้ แต่ส่วนใหญ่
แล้วคาบุพบทจะเขียนแยกจากคาว่า er โดยคาบุพบทจะอยู่ท้ายประโยค แต่ต้องอยู่หน้าคากริยา
ตัวสุดท้ายเสมอ:
Ik houd er veel van.
Ik heb er altijd veel van gehouden.

ฉันชอบพวกมันมาก
ฉันชอบพวกมันมากมาโดยตลอด

คาว่า er สามารถแทนด้วยคาว่า daar ได้ และจะใช้ข้น
ึ ต้นประโยคเพื่อแสดงการเน้นย้า:
Daarvan heb ik altijd veel gehouden.
Daar heb ik altijd veel van gehouden.

นั่นคือสิ่งที่ฉันชอบมากมาโดยตลอด
นั่นคือสิ่งที่ฉันชอบมากมาโดยตลอด

สังเกตว่าคาบุพบท met จะเปลี่ยนเป็น mee เมื่อใช้ร่วมกับคาว่า er หรือ daar:
Ik begin met mijn studie.
Ik begin ermee.
Ik begin er volgend jaar mee.
Ik kan er volgend jaar mee beginnen.
Daarmee begin ik volgend jaar.
Daar begin ik volgend jaar mee.

ฉันจะเริ่มต้นเรียน
ฉันจะเริ่มทามัน
ฉันจะเริ่มทามันปีหน้า
ฉันสามารถเริ่มทามันได้ปีหน้า
นั่นคือสิ่งที่ฉันจะเริ่มทาปีหน้า
นั่นคือสิ่งที่ฉันจะเริ่มทาปีหน้า

คาบุพบทอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ร่วมกับคาว่า er เช่น:
- er + naar  ernaartoe / erheen (ส่วนใหญ่ใช้กับคากริยา gaan เพื่ออ้างอิงถึงจุดหมาย)
- er + uit  ervandaan (ส่วนใหญ่ใช้กับคากริยา komen เพื่ออ้างอิงถึงจุดกาเนิดหรือจุดตั้งต้น)
Ik ga naar Frankrijk.
Ik ga er morgen naartoe.48
Ik kom er net vandaan.49
Daar kom ik net vandaan.

ฉันจะไปยังประเทศฝรั่งเศส
ฉันจะไปที่น่น
ั วันพรุ่งนี้
ฉันเพิ่งมาจากที่น่ัน
ฉันเพิ่งมาจากที่น่ัน

d. Er + คาบอกปริมาณ
Er สามารถใช้ แทนคานาม ได้เมื่อคานามนั้นใช้ร่วมกับคาบอกปริมาณ สังเกตตาแหน่งคาว่า er:

48
49

Hoeveel kinderen heb je?
Ik heb drie kinderen.
Ik heb er drie.

คุณมีลูกกี่คน
ฉันมีลูกสามคน
ฉันมีสามคน

Heb jij veel cd's?
Ja, ik heb veel cd's.

คุณมีแผ่นซีดีเยอะไหม
ใช่ ฉันมีแผ่นซีดีเยอะ

er (...) naartoe = naar Frankrijk
er (...) vandaan = uit Frankrijk
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Ja, ik heb er veel.

ใช่ ฉันมีเยอะ

Hebt u een auto?
Nee, ik heb geen auto.
Nee, ik heb er geen.

ฉันมีรถยนต์ไหม
ไม่ ฉันไม่มีรถยนต์
ไม่ ฉันไม่มี

13. คากริยา (3): คากริยารูปคาสั่ง
เราจะใช้คากริยารู ปคาสั่ง เมื่อต้องการออกคาสั่งหรือกระตุ้นให้ใครทาอะไรสักอย่างหนึ่ง โดย
ส่วนมากจะใช้ แกนคากริยา แต่คาสั่งรูปนี้จัดว่าเป็นแบบไม่ทางการ:
Houd je mond!
Blijf hier!
Schiet op!
Kom hier!

หุบปาก!
หยุดอยู่ตรงนี้! / อยู่นิ่ง ๆ อย่าไปไหน!
เร็วเข้า!
มานี่!

แต่เราก็สามารถใช้ คากริยาผัน ตามด้วย u (ทางการ) หรือ jij (ไม่ทางการ) ในการออกคาสั่งได้
ด้วยเช่นกัน:
Komt u toch50 hier!
Blijft u toch hier!
Gaat u maar zitten.

ช่วยมานี่หน่อยสิ!
อยู่ตรงนี้ก่อนนะ!
ไปนั่งก่อนเถอะ!

Kom jij eens hier!
Blijf jij even hier!

มานี่หน่อย!
อยู่ตรงนี้ก่อนนะ!

บนป้ายต่าง ๆ คุณจะเห็น คากริยารูปเต็ม ที่ใช้บอกคาสั่งแบบไม่เจาะจงบุคคล:
Niet roken
Hier bellen

อย่าสูบบุหรี่
คุยโทรศัพท์ตรงนี้

14. คากริยา (4): คากริยาบอกตาแหน่ง
ในการบอกตาแหน่งทางกายภาพของวัตถุหรือบุคคล เราจะใช้คากริยาบอกตาแหน่งมากกว่า
คากริยาที่เป็นกลางอย่างคาว่า zijn คากริยาที่สามารถใช้แทนคานี้ได้คือ: staan, liggen, zitten
และ hangen

50

คาอย่างเช่น eens, even, maar และ toch จะใช้ในการปรับโทนเสียงคาสั่งให้ดูเป็นมิตรมากขึ้น
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สาหรับวัตถุที่วางตั้งตรงและอาจล้มลงได้ (ถ้าโดนผลักหรือถูกจับวาง) เราจะใช้คากริยา staan:
Het glas staat op tafel.
De klok staat op de kast.
De boom staat voor het huis.
Er staan boeken op de plank.

แก้วตั้งอยู่บนโต๊ะ
นาฬิกาตั้งอยู่บนตู้
ต้นไม้ยืนต้นอยู่หน้าบ้าน
มีหนังสือหลายเล่มตั้งอยู่บนชั้น(แผ่นไม้)

สาหรับวัตถุที่วางแนวราบและไม่สามารถล้มได้ เราจะใช้คากริยา liggen:
Het boek ligt op tafel.
Het kind ligt in bed.
Er ligt een krant op de grond.
De sleutels liggen op de plank.

หนังสือวางอยู่บนโต๊ะ
เด็กนอนอยู่ในเตียง
มีหนังสือพิมพ์วางอยู่บนพื้น
กุญแจวางอยู่บนชั้น(แผ่นไม้)

สาหรับวัตถุที่อยู่ภายในพื้นที่เล็ก ๆ เราจะใช้คากริยา zitten:
Het geld zit in mijn zak.
Er zit geen suiker in de pot.
Mijn paspoort zit in jouw tas.
De sleutels zitten in mijn zak.

เงินอยู่ในกระเป๋า(กางเกง)ของฉัน
ไม่มีน้าตาลเหลืออยู่ในโหลแล้ว
พาสปอร์ตของฉันอยู่ในกระเป๋าของคุณ
กุญแจอยู่ในกระเป๋า(กางเกง)ของฉัน

สาหรับวัตถุที่แขวนหรือห้อยจากที่ใดที่หนึ่ง เราจะใช้คากริยา hangen:
Er hangt een schilderij aan de muur.
In de badkamer hangt een spiegel.
De sleutels hangen aan het haakje.

มีภาพเขียนแขวนอยู่บนผนัง
มีกระจกเงาแขวนอยู่ในห้องน้า
กุญแจแขวนอยู่บนตะขอ

คากริยา staan, liggen, zitten และ hangen เป็นคากริยาในกลุ่มคากริยา 5 คาที่ใช้ร่วมกับ
โครงสร้าง te + infinitive เพื่อบ่งบอกกิจกรรมสองอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ดูหัวข้อ 20 (c)
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15. คาสรรพนาม (3): คาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ, คาสรรพ
นามสะท้อนกลับ และคาสรรพนามกันและกัน
เพื่อให้เห็นภาพรวม เราจะดูที่ตารางสรุปคาสรรพนามต่อไปนี้
สรรพนามบุคคล
รูปประธาน

สรรพนามบุคคล
รูปที่ไม่ใช่ประธาน

สรรพนามแสดง
ความเป็นเจ้าของ

สรรพนาม
สะท้อนกลับ

ik
je/jij
u
hij
ze/zij
het

me/mij
je/jou
u
hem
haar
het

mijn
je/jouw51
uw
zijn
haar
zijn

me
je
u/zich52
zich
zich
zich

we/wij
jullie
ze/zij

ons
jullie
ze/hen/hun54

ons/onze53
jullie
hun

ons
je
zich

คาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ จะวางไว้หน้าคานาม นอกจากนี้ยังมีวิธีบอกความเป็น
เจ้าของแบบอื่นด้วย เช่น การใช้คาบุพบท van + คาสรรพนามบุคคลรูปที่ไม่ใช่ประธาน ซึ่งจะ
เป็นการกล่าวถึงแบบเน้นย้า:
Dit is mijn boek.
Dit boek is van mij.

นี่คือหนังสือของฉัน
หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

Dit zijn onze boeken.
นี่คือหนังสือของพวกเรา
Deze boeken zijn van ons. หนังสือเหล่านี้เป็นของพวกเรา
คาสรรพนามสะท้อนกลับ มักใช้ร่วมกับคากริยาหลาย ๆ คา เช่น zich wassen (อาบน้าล้างตัว),
zich scheren (โกนหนวดตัวเอง), zich schamen (รู้สึกละอายใจเอง), zich vergissen (ทา
ผิดพลาดเอง), zich bukken (โก้งโค้ง), zich voelen (รู้สึกในตัวเอง) เป็นต้น:
Ik was me in de rivier.

ฉันอาบน้าในแม่น้า

คาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของรูป je ใช้ร่วมกับคาสรรพนามแทนบุคคลไม่เน้นย้า je
ในขณะที่รูป jouw ใช้กับคาสรรพนามแทนบุคคลที่เน้นย้า jij และ jou
52
คาสรรพนามรูป zich ใช้กับประธานบุรุษที่สามทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์ แต่ก็มักจะใช้กับประธาน u ด้วยเช่นกัน
เปรียบเทียบ u hebt/u heeft ในหัวข้อ 5
51

ถ้าพูดถึง คา het รูปเอกพจน์ ให้ใช้คาว่า ons ส่วนถ้าเป็น คา de รูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ทั้งหมด ใช้คาว่า
onze
54
คาสรรพนามแทนบุคคล hun จะใช้เป็นกรรมตรงเท่านั้น ดูหัวข้อ 3
53
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Nee, jij vergist je.
Hij scheert zich elke dag.
Wij voelen ons heerlijk!

ไม่ใช่ คุณผิดพลาดเอง
เขาโกนหนวดทุกวัน
พวกเรารู้สึกดีมาก

คาสรรพนามสะท้อนกลับยังสามารถใช้ตามหลังคาบุพบทได้ด้วย เช่น เพื่อบอกว่าเราพกอะไรติด
ตัว bij zich hebben:
Ik heb geld bij me.
Jij hebt geld bij je.
Hij heeft geld bij zich.
Wij hebben geld bij ons.
Jullie hebben geld bij je.
Zij hebben geld bij zich.

ฉันมีเงินอยู่กับตัว
คุณมีเงินอยู่กับตัว
เขามีเงินอยู่กับตัว
เรามีเงินอยู่กับตัว
พวกคุณมีเงินอยู่กับตัว
พวกเขามีเงินอยู่กับตัว

คาสรรพนามกันและกัน สาหรับประธานพหูพจน์บุรุษที่หนึ่ง, สอง และสาม คือคาว่า elkaar (กัน,
แก่กัน, กันและกัน ฯลฯ):
Wij begroeten elkaar.
Jullie lijken op elkaar.
Zij houden van elkaar.

พวกเราทักทายกัน
พวกคุณหน้าเหมือนกัน
พวกเขารักกัน

16. คากริยา (5): กาลอดีตทีผ
่ น
ั ปกติ
เราจะใช้คากริยากาลอดีตปกติเมื่อเราเล่าเรื่อง, บรรยายชุดเหตุการณ์ในอดีต หรือบรรยายกิจวัตร
ปกติในอดีต:
Er was eens een prins ...

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าชายองค์หนึ่ง

...en ze leefden nog lang en gelukkig. แล้วพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วกาลนาน

Ik was in de stad, liep over een
plein en toen gleed ik uit over
een bananenschil.

ตอนนั้นฉันอยู่ในเมือง กาลังเดิน
อยู่บนจัตุรัส แล้วฉันก็ล่ ืนล้ม
เพราะเปลือกกล้วย

Vroeger dronk ik elke dag melk.
Dat vond ik lekker.

ฉันเคยดื่มนมทุกวัน
ฉันว่ามันอร่อยดี

ในการผันกริยาอดีตปกติ เราสามารถทาตามกฎได้ไม่ยากนัก โดยเริ่มที่คากริยารู ปเต็ม ตัด -en
ออกเหมือนการผันกริยาปัจจุบันปกติ (ขั้นตอน 1 และ 2)
ส่วนขั้นตอนที่ 3 แบบใหม่ มีความสาคัญอย่างมาก: สังเกตที่พยัญชนะตัวสุดท้ายของคากริยาที่ตัด
-en ออกแล้ว (ย้าว่า คากริยาที่ตัด -en ออกแล้ว!)

32

จากนั้นให้เลือกว่าต้องใส่ -te(n) หรือ -de(n) ต่อท้ายคากริยาอดีตช่องสอง ซึ่งก็ข้น
ึ อยู่กับ
พยัญชนะตัวสุดท้ายของคากริยาที่ตัด -en ออกแล้วนั่นเอง:
-te(n) ใช้เมื่อพยัญชนะตัวสุดท้ายคือ -ch, -f, -k, -p, -s หรือ -t
(จาเสียงพยัญชนะในคาว่า: soft ketchup)
-de(n) ใช้ในกรณีอ่ ืน ๆ รวมถึงกรณีที่ลงท้ายด้วยตัวสระ
ปรับเปลี่ยนการสะกด (ขั้นตอน 4) และสุดท้ายคือเติมส่วนท้ายคากริยาอดีตช่องสอง (ขั้นตอน 5)
สาหรับประธานเอกพจน์จะมีแค่รูปเดียว (-te หรือ-de) และสาหรับประธานพหูพจน์ก็มีแค่รูป
เดียวเช่นกัน (-ten หรือ -den).
สรุป การผันกริยาอดีตช่องสองมีข้น
ั ตอนต่อไปนี้:
1. เริม
่ ที่คากริยารูปเต็ม
2. ตัด -en ออก
3. คากริยาส่วนที่เหลือลงท้ายด้วยตัวอะไร ใช้กฎคาจา soft ketchup (ดูด้านบน) แล้วเลือกว่าจะ
ใส่ -te(n) หรือ -de(n) ท้ายคา
4. ปรับเปลี่ยนการสะกดเมื่อจาเป็น:
a. ถ้าสระของคากริยาส่วนที่เหลือควรเป็นเสียงยาว ให้เพิ่มสระเมื่อมีตัวสะกดต่อท้าย
b. ถ้าคากริยาส่วนที่เหลือลงท้ายด้วยตัวสะกดซ้าสองตัว ให้ตัดออกหนึ่งตัว
c. เปลี่ยนตัว z ท้ายคาเป็นตัว s
d. เปลี่ยนตัว v ท้ายคาเป็นตัว f
ผลลัพธ์ที่ได้คือ แกนคากริยา
5. จากนั้นให้ผันตามนี:้
ik
: แกนคา + -te/-de
je/jij, u
: แกนคา + -te/-de
hij, ze/zij, het : แกนคา + -te/-de
we/wij
: แกนคา + -ten/-den
jullie
: แกนคา + -ten/-den
ze/zij
: แกนคา + -ten/-den
เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ลองดูตัวอย่างคากริยาต่อไปนี้: maken (ทา), maaien (ตัดหญ้า), lachen
(หัวเราะ), vissen (ตกปลา) และ straffen (ลงโทษ)
เราจะเริ่มผันตามขั้นตอน 1-4:
1.
2.
3.
4.

maken
mak-k
maak

เมื่อถึงขั้นตอนที่ 5 ก็จะได้เป็น:

maaien
maai-i
maai

lachen
lach-ch
lach

vissen
viss-s
vis

straffen
straff-f
straf
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ik
maakte
je/jij, u
maakte
hij, ze/zij, het maakte
we/wij
maakten
jullie
maakten
ze/zij
maakten

maaide
maaide
maaide
maaiden
maaiden
maaiden

lachte
lachte
lachte
lachten
lachten
lachten

viste
viste
viste
visten
visten
visten

strafte
strafte
strafte
straften
straften
straften

และถึงแม้ว่าคากริยาที่ตัด -en แล้วลงท้ายด้วยตัว d หรือตัว t เราก็ต้องใช้กฎนี้เช่นกัน ลอง
เปรียบเทียบคากริยา planten (ปลูกต้นไม้) และ leiden (นาทีม, นาไปสู)่ :
1.
2.
3.
4.

planten
plant-t
plant

leiden
leid-d
leid

เมื่อถึงขั้นตอนที่ 5 จะได้เป็น:
ik
plantte
je/jij, u
plantte
hij, ze/zij, het plantte
we/wij
plantten
jullie
plantten
ze/zij
plantten

leidde
leidde
leidde
leidden
leidden
leidden

โดยตัวพยัญชนะซ้าสองตัว ที่อยู่ตรงกลางคาเหล่านี้จะออกเสียงเสมือนว่ามีแค่หนึ่งตัวเท่านั้น ทา
ให้เราไม่สามารถแยกแยะได้ ระหว่างเสียงของกริยารูปพหูพจน์กาลปัจจุบัน (wij planten, wij
leiden) และกริยารูปพหูพจน์กาลอดีตช่องสอง (wij plantten, wij leidden)
เพื่อให้เห็นภาพว่าทาไมขั้นตอนที่ 3 ถึงมีความสาคัญ (ก่อนจะปรับเปลี่ยนการสะกด) เราจะมาดูที่
ตัวอย่างของคากริยา verhuizen (ย้ายบ้าน) และ beloven (สัญญา):
1.
2.
3.
4.

verhuizen
verhuiz-z
verhuis

beloven
belov-v
beloof

ขั้นตอน 5:
ik
verhuisde
je/jij, u
verhuisde
hij, ze/zij, het verhuisde
we/wij
verhuisden
jullie
verhuisden

beloofde
beloofde
beloofde
beloofden
beloofden
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ze/zij

verhuisden

beloofden

ถ้าเราปรับเปลี่ยนการสะกดเร็วเกินไป เราก็อาจจะเขียนออกมาเป็น * ik verhuiste และ * ik
beloofte แทนที่จะเป็น ik verhuisde และ ik beloofde ซึ่งเป็นการสะกดที่ถูกต้อง

17. คากริยา (6): กาลสมบูรณ์ทผ
ี่ ันปกติ
เราจะใช้คากริยากาลสมบูรณ์เมื่อต้องการเน้นย้า(ความสาคัญของ)เหตุการณ์หรือสถานการณ์น้น
ั
ๆ ในอดีต ในภาษาดัตช์ กาลสมบูรณ์จะใช้บ่อยกว่ากาลอดีตปกติ (อดีตช่องสอง):
Waar heb je gestudeerd?
Ik heb in Leiden gestudeerd.

คุณเรียนจบจากที่ไหน
ฉันเคยเรียนที่ไลเดิ่น

Waar heb je je man ontmoet?
Ik heb hem in Leiden ontmoet.

คุณเจอกับสามี(ครั้งแรก)ที่ไหน
ฉันเจอเขา(ครั้งแรก)ที่ไลเดิ่น

กาลสมบูรณ์ประกอบด้วย คากริยาช่วย และ คากริยาช่องสาม โดยคากริยาช่วยที่ใช้สร้างประโยค
กาลสมบูรณ์คือ hebben หรือไม่ก็ zijn โดยถ้าคากริยาช่วยอยู่ในรู ปกาลปัจจุบัน ประโยคนั้นก็จะ
เรียกว่าประโยคกาลปัจุบน
ั สมบูรณ์ แต่ถ้าคากริยาช่วยอยู่ในรูปกาลอดีต ประโยคที่ได้ก็จะเป็นกาล
อดีตสมบูรณ์
เราจะเริ่มที่การสร้าง คากริยาช่องสาม ของคากริยาผันปกติ

a. คากริยาช่องสาม
คากริยาช่องสามของคากริยาที่ผันปกติ ประกอบด้วย แกนคากริยาที่นาหน้าด้วยคาอุปสรรค geและตามหลังด้วยพยัญชนะ -t หรือ -d
เราจะใช้กฏคาจา soft ketchup เหมือนการผันกริยาอดีตช่องสอง นั่นคือ เราจะเติมตัว -t ท้าย
คากริยาช่องสาม เมื่อคากริยาที่ตัด -en ออกแล้วลงท้ายด้วยพยัญชนะจาก 'soft ketchup' และ
เราจะเติมตัว -d ในกรณีอ่ ืน ๆ ทั้งหมด โดยจะทาตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เริ่มที่กริยารูปเต็ม
2. ตัด -en ออก
3. ดูว่าพยัญชนะตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ในคากริยาคือตัวอะไร ใช้กฎคาจา soft ketchup แล้วเลือก
เติม -t หรือ -d
4. ปรับเปลี่ยนการสะกดเมื่อจาเป็น:
a. ถ้าสระของคากริยาส่วนที่เหลือควรเป็นเสียงยาว ให้เพิ่มสระเมื่อมีตัวสะกดต่อท้าย
b. ถ้าคากริยาส่วนที่เหลือลงท้ายด้วยตัวสะกดซ้าสองตัว ให้ตัดออกหนึ่งตัว
c. เปลี่ยนตัว z ท้ายคาเป็นตัว s
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d. เปลี่ยนตัว v ท้ายคาเป็นตัว f
ผลลัพธ์ที่ได้คือแกนคากริยา
5. เติมคาอุปสรรค ge- เข้าไปข้างหน้าคา และเติม -t หรือ -d ต่อท้ายแกนคา
สังเกตว่า ถ้าคากริยาขึ้นต้นด้วยคาอุปสรรคที่ ไม่เน้นเสียงอยู่แล้ว (be-, ge-, her-, er-, ont- และ
ver-) เราจะไม่เติม ge- เข้าไปอีก
เพื่อให้เห็นภาพ เราจะดูตัวอย่างคากริยาต่อไปนี้: werken (ทางาน), planten (ปลูกต้นไม้),
leiden (นา), verhuizen (ย้าย) และ beloven (สัญญา):
1.
2.
3.
4.
5.

werken
werk-k
werk
gewerkt

planten
plant-t
plant
geplant

leiden
leid-d
leid
geleid

verhuizen
verhuiz-z
verhuis
verhuisd

beloven
belov-v
beloof
beloofd

กริยาช่องสาม geplant ไม่ใส่ตัว -t เพิ่มเพราะแกนคาลงท้ายด้วย -t อยู่แล้ว กริยาช่องสาม
geleid ไม่ใส่ตัว -d เพิ่มเพราะแกนคาลงท้ายด้วย -d อยู่แล้ว กริยาช่องสาม verhuisd ขึ้นต้นด้วย
คาอุปสรรคที่ไม่เน้นเสียง (ver-) ดังนั้นจึงไม่ต้องเติม ge- เข้าไปอีก และคาว่า beloofd ก็เช่นกัน

b. คากริยาช่วย hebben และ zijn
คาถามคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรใช้คาว่า hebben และเมื่อไหร่ควรใช้คาว่า zijn ในการ
สร้างประโยคกาลสมบูรณ์ - กรณีส่วนใหญ่เราจะใช้คากริยา hebben เป็นกริยาช่วย
Zijn จะใช้กับคากริยา (ทั้งที่ผันปกติและผันไม่ปกติ) ต่อไปนี้:
• ใช้กับคากริยา komen, gaan, zijn, blijven, worden และ gebeuren
Ik ben gisteren al aangekomen. ฉันมาถึงเมื่อวานนี้
Ik ben naar Amsterdam gegaan. ฉันไปอัมสเตอรฺดัมมา
Ik ben er maar een week geweest. ฉันไปที่น่น
ั มาแค่หนึ่งสัปดาห์
Ik ben er niet lang gebleven.
ฉันไม่ได้อยู่ที่น่ันนาน
Ik ben ziek geworden.
ฉันเกิดป่วย
Dat is al eerder gebeurd.
มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว
• ใช้กับคากริยาที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์: veranderen (เปลี่ยนแปลง),
geboren worden ([คน]เกิด), sterven (ตาย), stoppen (หยุด, เลิกทา) เป็นต้น
Jij bent erg veranderd.
Hij is in 1996 geboren.
Zij is in 2003 gestorven.

คุณเปลี่ยนไปมากเลยนะ
เขาเกิดในปี 1996
หล่อนตายในปี 2003
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Hij is met roken gestopt.

เขาเลิกสูบบุหรี่แล้ว

• ใช้กับคากริยาที่บ่งบอกการเคลื่อนไหว: fietsen (ปั่ นจักรยาน), lopen (เดิน) เป็นต้น
คากริยาเหล่านี้สามารถใช้ได้กับทั้งคากริยา zijn และ hebben:
- zijn จะใช้เมื่อมีการบอกทิศทางหรือจุดหมาย
- hebben จะใช้เมื่อไม่มีการบอกทิศทางหรือจุดหมาย
ลองเปรียบเทียบ:
Ik ben naar Leiden gefietst.
Ik heb drie uur gefietst.

ฉันปั่ นจักรยานไปยังไลเดิ่น
ฉันปั่ นจักรยานสามชั่วโมง

Ik ben naar huis gelopen.
Ik heb in de tuin gelopen.

ฉันเดินกลับบ้าน
ฉันเดินในสวน

มาถึงตรงนี้ เราเพิ่งได้เห็นแค่ตัวอย่างคากริยาช่วยในกาลปัจจุบันสมบูรณ์เท่านั้น แต่ถ้าเราแปลง
ประโยคตัวอย่างข้างต้นให้เป็นกาลอดีตสมบูรณ์ เราก็จะได้ว่า:
Ik was naar Leiden gefietst.
Ik had drie uur gefietst.
Ik was naar huis gelopen.
Ik had in de tuin gelopen.

ฉันปั่ นจักรยานไปเมืองไลเดิ่น
ฉันปั่ นจักรยานสามชั่วโมง
ฉันเดินกลับบ้าน
ฉันเดินอยู่ในสวน

สังเกตว่าในประโยคหลัก คากริยาช่วยซึ่งเป็นคากริยาผัน จะอยู่ในตาแหน่งที่สอง แล้วคากริยา
ช่องสามจะอยู่ท้ายประโยค55

18. คากริยา (7): กาลอดีตและกาลสมบูรณ์ทผ
ี่ ันไม่ปกติ
a. กาลอดีตทีผ
่ ันไม่ปกติ
มีคากริยาหลายคาที่ผันปกติในกาลปัจจุบัน แต่ผันไม่ปกติในกาลอดีตและกาลสมบูรณ์ เราจะต้อง
จดจาด้วยตัวเอง ไม่มีทางลัดอื่น คากริยาผันไม่ปกติส่วนมากจะเปลี่ยนตัวสระ:
spreken
zitten

55

sprak, spraken
zat, zaten

ดูเรื่องลาดับคาในหัวข้อ 19

heeft gesproken
heeft gezeten

พูด
นั่ง
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ประธานเอกพจน์ทุกตัวจะใช้คากริยารูปเดียวกัน และประธานพหูพจน์ก็จะใช้คากริยาอีกรูปหนึ่ง
โดยคากริยารูปพหูพจน์สว
่ นมากจะมาจากการเติม -en ต่อท้ายคากริยารูปเอกพจน์ แต่ก็อย่าลืม
ปรับเปลี่ยนการสะกดเมื่อเติม -en หากจาเป็น :
schrijven
zingen

ik/jij/... schreef
ik/jij/... zong

wij/jullie/zij schreven
wij/jullie/zij zongen

เขียน
ร้องเพลง

ในภาคผนวก I คือตารางรวมคากริยาที่ผันไม่ปกติ โดยคากริยาในตารางนี้จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ
ตามองค์ประกอบที่คล้ายคลีงกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวสระ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนจดจาได้ง่าย
ขึ้น ตารางรวมคากริยาแบบเรียงตามตัวอักษรก็อาจเป็นประโยชน์เช่นกัน ถ้าคากริยานั้นเป็น
คากริยาผันไม่ปกติ (เช่น nemen) คากริยาที่เกิดจากการผสมกับคาอุปสรรคที่ไม่เน้นเสียงก็จะผัน
ไม่ปกติเช่นกัน (เช่น afnemen, innemen, opnemen, overnemen เป็นต้น)
ด้านล่างนี้คือการผันกริยารูปอดีตปกติของ hebben (มี), zijn (เป็น, อยู่, คือ) and worden
(กลายเป็น) และคากริยาช่วยทั้งหมด: kunnen, moeten, mogen, zullen และ willen:
hebben
ik
had
je/jij, u
had
hij, ze/zij, het had
we/wij
hadden
jullie
hadden
ze/zij
hadden

moeten
ik
moest
je/jij, u
moest
hij, ze/zij, het moest
we/wij
moesten
jullie
moesten
ze/zij
moesten

zijn

worden

kunnen

was
was
was
waren
waren
waren

werd
werd
werd
werden
werden
werden

kon
kon
kon
konden
konden
konden

mogen

zullen

willen

mocht
mocht
mocht
mochten
mochten
mochten

zou
zou
zou
zouden
zouden
zouden

wilde/wou56
wilde/wou
wilde/wou
wilden/wouden
wilden/wouden
wilden/wouden

b. กาลสมบูรณ์ทผ
ี่ ันไม่ปกติ
ในภาคผนวก I เราจะเห็นรูปกาลสมบูรณ์ของคากริยาที่ผันไม่ปกติที่ใช้บ่อย ๆ และจะมีบอก
คากริยาช่วย (hebben หรือ zijn) เอาไว้ด้วย กริยาช่องสามที่ผันไม่ปกติมักจะเขียนด้วย
ge- + แกนคากริยา(อาจเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสระ) + -en:
56

รูปผันที่ถูกต้องคือ wilde/wilden แต่ในภาษาพูดมักจะใช้รูป wou/wouden บ่อยกว่า
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slapen
vallen

sliep, sliepen
viel, vielen

heeft geslapen
is gevallen

นอนหลับ
ล้ม

้
19. ลาดับคา (2): ประโยคหลักทีย
่ าวขึน
ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ว่า ประโยคหลักที่ไม่มีการสลับที่ จะมีลาดับคาเป็น ประธาน-คากริยาผันส่วนทีเ่ หลือ57 ต่อไปเราจะมาดูประโยคหลักที่ยาวขึ้นกันบ้าง โดยในส่วนของคาทีไ่ ม่ใช่กริยา เรา
จะศึกษาตาแหน่งของคาสรรพนามสะท้อนกลับ, กรรมตรงและกรรมรอง, ส่วนขยายเวลา, ส่วน
ขยายวิธีการ และส่วนขยายสถานที่ และสุดท้าย เราจะพูดถึงเรื่องตาแหน่งของคากริยารูปเต็ม
และคากริยาช่องสาม58

a. ลาดับคาของคาทีไ่ ม่ใช่กริยา
คาสรรพนามสะท้อนกลับจะอยู่หลังโครงสร้าง ประธาน + กริยาผัน ทันที (หรือในกรณีมีการสลับ
ที่ ก็จะอยู่ต่อจาก กริยาผัน + ประธาน):
Ik herinner me die man.
ฉันจาผู้ชายคนนั้นได้
Nu herinner ik me hem.
ฉันจาผู้ชายคนนั้นได้แล้ว

กรรมตรง จะตามหลังกรรมรอง ยกเว้นเมื่อ กรรมตรงเป็นคาสรรพนามแทนบุคคล:
Zij geeft haar vriend Lof der zotheid van Erasmus.
หล่อนมอบ ล็ฟ แดร์ ซ็ทไฮทฺ โดย เอรัสมึส ให้แก่เพื่อน/แฟนของหล่อน
Zij geeft hem Lof der zotheid van Erasmus.
หล่อนมอบ ล็ฟ แดร์ ซ็ทไฮทฺ โดย เอรัสมึส ให้แก่เขา
Zij geeft het haar vriend.
หล่อนมอบมันให้แก่เพื่อน/แฟนของหล่อน
Zij geeft het hem.
หล่อนมอบมันให้แก่เขา
57
58

ดูหัวข้อ 2
ตาแหน่งของคาอุปสรรคของคากริยาที่แยกได้ ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ 27 ส่วนตาแหน่งของโครงสร้าง om (...) te +
กริยารูปเต็ม ดูที่หัวข้อ 20
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กรรมตรงที่ชี้เฉพาะ จะตามหลังคากริยาผันทันทีหรือวางเอาไว้กลางประโยค ขณะที่ กรรมตรงที่
ไม่ชี้เฉพาะ จะอยู่ค่อนไปทางท้ายประโยคมากกว่า:
Ik heb de tweeling gisteren nog gezien.
ฉันยังเห็นฝาแฝด(ที่รู้จัก)เมื่อวานนี้อยู่เลย
Ik heb gisteren de tweeling nog gezien.
เมื่อวานฉันยังเห็นฝาแฝด(ที่รู้จัก)อยู่เลย
Ik heb gisteren in dit restaurant een tweeling gezien.
ฉันเห็นฝาแฝดคู่หนึ่งที่ร้านอาหารเมื่อวานนี้
คนดัตช์มีแนวโน้มที่จะวางส่วนขยายเวลา ไว้หน้า ส่วนขยายวิธก
ี าร, ส่วนขยายสถานที่หรือ
ทิศทาง:
Ik ga op zaterdag naar de markt.
ฉันไปตลาดวันเสาร์ (ฉันไปวันเสาร์ยังที่ตลาด)
Ik ga morgen met de trein naar Amsterdam.
พรุ่งนี้ฉันจะไปอัมสเตอรฺดัมด้วยรถไฟ (ฉันจะไปพรุ่งนี้ด้วยรถไฟยังอั มสเตอรฺดัม)

b. ลาดับคาในกลุ่มคากริยาอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่คากริยาผัน
คากริยาช่องสาม จะอยู่ท้ายประโยค:
Ik heb gisteren zelf gekookt.
ฉันทากับข้าวเองเมื่อวานนี้
คากริยารูปเต็ม จะอยู่ท้ายประโยค แต่ถ้ามีคากริยารู ปเต็มมากกว่าหนึ่งคา คากริยาหลัก จะอยู่
ท้ายสุด:
Hij blijft vanavond bij ons eten.
เขาจะอยู่กินมื้อเย็นกับเราคืนนี้
Hij wil vanavond bij ons blijven eten.
เขาอยากจะอยูก
่ ินมื้อเย็นกับเราคืนนี้
Hij zou vanavond bij ons willen blijven eten.
เขาปรารถนาอยากจะอยูก
่ ินมื้อเย็นกับเราคืนนี้
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ถึงแม้ว่าการรูจ
้ ักกฎพื้นฐานต่าง ๆ จะเป็นเรื่องที่ดี แต่เราก็ควรระลึกไว้ว่า ลาดับคาในประโยค
ภาษาดัตช์น้น
ั ค่อนข้างจะยืดหยุน
่ และยิ่งเราศึกษาภาษาดัตช์มากเท่าไหร่ เราก็จะได้เรียนรูก
้ ฎ
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้ค้นพบข้อยกเว้นอื่น ๆ ด้วย

20. คากริยา (8): คากริยารูปเต็ม ทีม
่ แ
ี ละไม่มี te นาหน้า
a. คากริยารูปเต็มทีไ่ ม่มี te นาหน้า
เราได้เห็นไปแล้วว่าคากริยาช่วย kunnen, moeten, mogen, willen และ zullen จะใช้กับ
คากริยารูปเต็มโดยไม่มีคาว่า te นาหน้า:
Ik kan/moet/mag/wil/zal morgen komen.
นอกจากคากริยาช่วยแล้วก็ยังมีคากริยาอื่น ๆ ที่ใช้กับคากริยารูปเต็มโดยไม่มีคาว่า te นาหน้า:
gaan, komen, blijven, horen, zien, voelen และ laten:
Ik ga vanavond hard studeren.
ฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือเรียนคืนนี้
Hij komt morgen bij ons eten.
เขาจะมากินมื้อเย็นกับเราพรุ่งนี้
Wij blijven vanavond niet slapen. เราจะไม่อยู่ค้างคืนวันนี้
Wij horen de baby huilen.
เราได้ยินเด็กร้องไห้
Ik zie mijn neef Jan daar lopen. ฉันเห็นหลานชายของฉัน(ที่ช่ ือยัน)เดินไปที่น่น
ั
Ik voel de mug bijten.
ฉันรู้สึกได้ว่ายุงกัดฉัน
Zij laat anderen voor zich werken. หล่อนให้คนอื่นทางานให้หล่อน

b. คากริยารูปเต็มทีม
่ ี te นาหน้า
คากริยาอื่นที่เหลือทั้งหมด ที่สามารถใช้ร่วมกับคากริยารูปเต็มได้ จะใช้ร่วมกับคาว่า te ด้วย
ยกตัวอย่างเช่น:
beginnen te
beloven te
blijken te
durven te
hoeven te
lijken te
proberen te
schijnen te
vergeten te
weigeren te

เริ่มต้น
สัญญาว่าจะ
ดูเหมือนจะ
กล้า
ไม่จาเป็นต้อง (ใช้ร่วมกับ geen/niet)
ดูเหมือนจะ
พยายาม
ดูเหมือนจะ
ลืม
ปฏิเสธที่จะ
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Het begint te regenen.
Het kind belooft het nooit meer te doen.
Hij blijkt toch te komen.
Ik durf niet te zwemmen.
Ik probeer toch naar Amsterdam te komen.
Hij vergeet een kaartje te kopen.

ฝนเริ่มตกแล้ว
เด็กคนนั้นสัญญาว่าจะไม่ทามันอีก
ดูเหมือนว่าเขาจะมา
ฉันไม่กล้าว่ายน้า
ฉันจะพยายามมายังอัมสเตอรฺดัมให้ได้
เขาลืมซื้อตั๋ว

กรณีพิเศษในกลุ่มนี้คือคาว่า hoeven ซึ่งจะต้องใช้กับคาปฏิเสธ(niet/geen)เสมอ59 และใช้เป็น
คารูปปฏิเสธของ moeten โดยเมื่อใช้กับคากริยารูปเต็ม จะต้องมีคาว่า te ด้วย:
Ik moet huiswerk maken.
Ik hoef geen huiswerk te maken.

ฉันต้องทาการบ้าน
ฉันไม่จาเป็นต้องทาการบ้าน

Hij moet vanavond komen.
Hij hoeft vanavond niet te komen.

เขาต้องมาคืนนี้
เขาไม่จาเป็นต้องมาคืนนี้

c. กิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นพร้อมกันสองอย่าง เชื่อมด้วยคาว่า te
ถ้ากิจกรรมสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน จะใช้โครงสร้างพิเศษ: คากริยาผัน + te + คากริยารูปเต็ม
โดยที่คากริยาผันดังกล่าวจะต้องอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้เท่านั้น:
staan
zitten
liggen
lopen
hangen

ยืน
นั่ง
นอน
เดิน
แขวน

คากริยาผันจะระบุกิจกรรมแรก และเชื่อมกับคากริยารูปเต็มซึ่งระบุกิจกรรมที่สอง ด้วยคาว่า te:
Hij staat te praten.
Ik zit een boek te lezen.
Zij ligt te slapen.
Jij loopt te dromen.
De was hangt te drogen.

เขากาลังยืนคุยอยู่
ฉันกาลังนั่งอ่านหนังสืออยู่
หล่อนกาลังนอนหลับอยู่
คุณกาลังเดินเหม่อลอยอยู่
ผ้ากาลังตากรอแห้งอยู่

d. โครงสร้าง om (...) te + คากริยารูปเต็ม
ในโครงสร้าง om (...) te + คากริยารูปเต็ม คาว่า om จะใช้บอกวัตถุประสงค์:60
59

ดูหัวข้อ 10 เรื่องการปฏิเสธ
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Ik heb een cursus gevolgd om te leren koken.
ฉันสมัครคอร์ส (เพื่อที่จะ) เรียนทาอาหาร
Ik ben gisteren naar Amsterdam geweest om een expositie te bezoeken.
เมื่อวานนี้ฉันไปอัมสเตอรฺดัม (เพื่อที่จะ) ไปเยี่ยมชมงานแสดง(ศิลปะ)
การใช้โครงสร้าง te + คาขยายนาม + om (...) te + กริยารูปเต็ม ก็ทาได้เช่นกัน:
Ik ben te moe om te studeren.
ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะเรียน
Het is te laat om naar de supermarkt te gaan.
มันสายเกินไปที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ต
โครงสร้าง om (...) te + คากริยารูปเต็ม สามารถใช้ขยายความคาสรรพนามแทนบุคคุล het ที่
อยู่ข้างหน้าได้:
Ik haat het om die onregelmatige werkwoorden te leren!
ฉันเกลียดที่จะต้องจาคากริยาผันไม่ปกติพวกนั้นเสียจริง!
Het is veel leuker om naar het strand te gaan!
ไปชายหาดสนุกกว่า!
ถ้าใช้ zin hebben ร่วมกับ om (...) te + คากริยารูปเต็ม จะได้ว่า: 61
Ik heb zin om vanavond naar Utrecht te gaan.
ฉันอยากไปอือเตร็ฆท์คืนนี้
สังเกตว่าโครงสร้าง om (...) te + คากริยารูปเต็ม จะวางอยู่ท้ายประโยค ต่อท้ายทั้งคาที่ไม่ใช่
กริยาและคากริยารูปอื่น ๆ

21. คากริยา (9): กาลอนาคต
ในภาษาดัตช์มีคากริยาช่วยที่บอกกาลอนาคต ( คือ zullen) แต่ก็มักจะไม่นามาใช้ เพราะปกติ
แล้วจะใช้แค่คากริยาผันในรูปกาลปัจจุบันเท่านั้น เมื่อดูจากบริบทมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าประโยค
นั้นสื่อถึงอนาคตหรือไม่ และบางครั้งก็จะมีการใช้ส่วนขยายบอกเวลา อย่างเช่น morgen (พรุ่งนี้)
หรือ volgende week (สัปดาห์หน้า) เพื่อเพิ่มความชัดเจน:
60
61

เปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษคือโครงสร้าง in order to + กริยาที่ไม่ผัน
โครงสร้าง zin hebben อีกแบบหนึ่งคือการใช้ร่วมกับ in และกลุ่มคานาม: Ik heb zin in koffie (ฉันอยากจะดื่ม
กาแฟ)
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Ik werk morgen niet.
ฉันไม่ทางานพรุ่งนี้
Ik doe volgende week rijexamen.
สัปดาห์หน้าฉันจะสอบทาใบขับขี่
คากริยา gaan จะใช้เสมือนคากริยาช่วยเพื่อบอกอนาคต และจะใช้ร่วมกับคากริยารูปเต็มเสมอ:
Volgend jaar ga ik in Amerika studeren.
ปีหน้าฉันจะไปเรียนที่อเมริกา
คากริยาช่วย zullen จะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เช่น การประกาศบนสถานีรถไฟ เป็นต้น:
De trein naar Leiden zal over enkele ogenblikken aankomen op spoor 5.
รถไฟสายไลเดิ่นจะมาถึงในอีกไม่ช้าที่ชานชาลา 5

22. คากริยา (10): รูปถูกกระทา
รูปถูกกระทา ประกอบด้วย คากริยาช่วยและกริยาช่องสามของคากริยาหลัก62 โดยคากริยาช่วย
worden จะใช้สาหรับกาลปัจจุบันปกติและกาลอดีตปกติ ส่วนคากริยา zijn จะใช้กับกาลปัจจุบัน
สมบูรณ์และกาลอดีตสมบูรณ์
โดยทั่วไป ประโยครูปถูกกระทาก็คือประโยคหลักธรรมดา ๆ ที่นาเสนอมุมมองที่แตกต่างไป
กล่าวคือ การให้ กรรมของประโยครูปกระทา มาเป็น ประธาน แทน บางครั้งจะมีการใส่ประธาน
ตัวจริงเข้าไปแล้วใส่คาว่า door นาหน้า:
Ik heb deze boeken gekocht.
Deze boeken zijn door mij gekocht.63

ฉันซื้อหนังสือพวกนั้น (รูปกระทา)
หนังสือพวกนั้นถูกซื้อโดยฉัน (รูปถูกกระทา)

ส่วนมาก ประธานจากประโยครูปกระทา จะไม่ปรากฎในประโยค:
De arts opereert mij volgende week.
Ik word volgende week [-] geopereerd.

หมอจะผ่าตัดฉันสัปดาห์หน้า (รูปกระทา)
ฉันจะถูกผ่าตัดสัปดาห์หน้า (รูปถูกกระทา)

Hij heeft twee studenten gebeld.
Twee studenten zijn [-] gebeld.

เขาโทรหานักเรียนสองคน (รูปกระทา)
นักเรียนสองคนถูกโทรหา (รูปถูกกระทา)

ดูหัวข้อ 17-18 และภาคผนวก I เรื่องกริยาช่องสาม (กาลสมบูรณ์)
Deze boeken worden (= กาลปัจจุบันปกติ)/werden (= กาลอดีตปกติ)/zijn (= กาลปัจจุบันสมบูรณ์)/waren (= กาล
อดีตสมบูรณ์) door mij gekocht.
62
63
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ประโยครูปถูกกระทาบางประโยคไม่มีประธานที่แท้จริง ในกรณีนี้ เราจะใช้คาว่า er เป็นประธาน
ทางไวยากรณ์:
Er wordt gebeld. Wie kan dat zijn?
Er wordt vanavond veel gelachen.

กริง่ ประตูดัง จะเป็นใครกันนะ
คืนนี้ได้หัวเราะกันหนักมาก

23. ประโยคความซ้อน (1): การเชื่อมประโยคหลัก
ประโยคความซ้อนอาจประกอบด้วยประโยคหลักสองประโยค ที่เชื่อมกันด้วยคาเชื่อมประโยค
หลัก โดยที่คาเชื่อมนั้นไม่ได้ส่งผลต่อการเรียงลาดับคา เพราะคากริยาผันของทั้งสองประโยค จะ
ยังคงอยู่ในตาแหน่งที่สองเสมอ และคาเชื่อมเองก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่สอง ดังนั้น
เราจึงเริ่มนับลาดับคาหลัง คาเชื่อม
คาเชื่อมประโยคหลัก :
en
maar
want64
of
dus

และ
แต่
เพราะว่า
หรือ
ดังนั้น

ตัวอย่าง:
Jan slaapt en Marian kookt.
ยันนอนหลับและมารียันกาลังทาอาหาร
Jan slaapt maar Marian kan niet slapen.
ยันนอนหลับแต่มารียันนอนไม่หลับ
Jan slaapt want hij is erg moe.
ยันนอนหลับเพราะเขาเหนื่อย/ง่วงมาก
Jan werkt nog of hij is op weg naar huis.
ยันยังคงทางานอยู่หรือไม่ก็กาลังเดินทางกลับบ้าน
Jan is moe dus hij gaat naar bed.
ยันง่วงดังนั้นเขาจึงขึ้นนอน

64

want จะตามด้วยประโยคหลัก เทียบกับคาเชื่อมประโยคย่อย omdat ซึ่งแปลว่า เพราะว่า เหมือนกัน แต่จะตาม
ด้วยประโยคย่อย ดูเพิ่มที่หัวข้อ 24 (c)
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นอกจากนี้คาเชื่อม of ยังสามารถเชื่อมประโยคคาถามปิด65สองประโยคได้อีกด้วย โดยในที่นี้
ประโยคคาถามจะขึ้นต้นด้วยคากริยาผัน:
Ga je mee of blijf je thuis?
คุณจะมาหรือคุณจะอยู่บ้าน
Kom jij bij mij of kom ik bij jou?
คุณจะมาบ้านฉันหรือจะให้ฉันไปบ้านของคุณ

24. ประโยคความซ้อน (2): การเชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อย
a. ลาดับคาในประโยคความซ้อน
ประโยคความซ้อนที่ประกอบด้วย ประโยคหลักและประโยคย่อย สามารถขึ้นต้นด้วยประโยค
หลักหรือประโยคย่อยก็ได้ ถ้าประโยคหลักขึ้นก่อน ลาดับคาภายในประโยคหลักจะยังคงเดิม
คากริยาผันอยู่ตาแหน่งที่สอง และประธานจะอยู่ตาแหน่งแรกหรือตาแหน่งที่สาม(กรณีที่มีการ
สลับที่):
Ik ga vanavond naar de film als ik genoeg tijd heb.
ฉันจะไปดูหนังคืนนี้ถ้าฉันมีเวลาพอ
Vanavond ga ik naar de film als ik genoeg tijd heb.
คืนนี้ฉันจะไปดูหนังถ้าฉันมีเวลาพอ
ในทางกลับกัน ถ้าหากขึ้นต้นด้วยประโยคย่อย ก็ให้นับว่าประโยคย่อยทั้งก้อนนั้นคือตาแหน่งที่
หนึ่ง คาที่ตามมาในตาแหน่งที่สองจึงต้องเป็นคากริยาผันของประโยคหลัก และประธานของ
ประโยคหลักในตาแหน่งที่สาม:
Als ik genoeg tijd heb,66 ga ik vanavond naar de film.
ถ้าฉันมีเวลาพอ ฉันจะไปดูหนังคืนนี้
ประโยคย่อยในทีนี้จึงก่อให้เกิดการสลับที่ เหมือนกับการใส่คาขยายกริยาเข้าไป:
Dan ga ik vanavond naar de film.
เมื่อนั้นฉันจะไปดูหนังคืนนี้
ตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น:
65

ดูหัวข้อ 6 เรื่องคาถาม

66

ถ้าคากริยาผันของประโยคย่อยตามด้วยคากริยาผันของประโยคหลัก ให้ใส่เครื่องหมายลูกน้า(komma)คั่นกลาง
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Nadat ik boodschappen heb gedaan, ga ik eten koken.
หลังจากซื้อของชาเสร็จแล้ว ฉันจะทากับข้าว
Daarna ga ik eten koken.
หลังจากนั้นฉันจะทากับข้าว

b. ลาดับคาในประโยคย่อย
คากริยาผันของประโยคย่อยจะเลื่อนไปอยูห
่ ลังสุด ดังจะเห็นได้ในประโยคตัวอย่างข้างต้ น และถ้า
ในประโยคย่อยมีคากริยามากกว่าหนึ่งคา ก็ให้เอาไว้ท้ายประโดยด้วยกันทั้งหมด โดยมักจะวาง
คากริยาผันไว้หน้าคากริยาอื่น ๆ (คากริยารูปเต็มและคากริยาช่องสาม):
Ik weet dat hij dat niet doet.
ฉันรู้ว่าเขาจะไม่ทามัน
Ik weet dat hij dat niet heeft gedaan.
ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้ทามัน
Ik weet dat hij dat nooit had kunnen doen.
ฉันรู้ว่าเขาไม่มีวันเคยทามัน
ประโยคย่อยจะตามหลังคาเชื่อมประโยคย่อย ซึ่งในภาษาดัตช์ก็มีอยู่หลายคา

c. คาเชื่อมประโยคย่อย
• คาเชื่อมที่บอกช่วงเวลา จัดเป็นกลุ่มที่ใหญ่:
als, wanneer67
toen68
totdat
voordat
nadat69
terwijl
sinds70
zodra

เมื่อ
เมื่อ (ใช้กับเหตุการณ์อดีตเท่านั้น)
จนกระทั่ง, จนกว่า
ก่อนที่จะ
หลังจากที่
ในขณะที่
นับตั้งแต่
ทันทีที่

ใช้ร่วมกับกาลปัจจุบันเสมอ
ใช้ร่วมกับกาลอดีตเสมอ อย่าสับสนคาเชื่อมประโยคย่อย toen กับคาขยายบอกเวลา toen (ดูภาคผนวก VI)
69
ใช้ร่วมกับกาลสมบูรณ์เสมอ
67
68

70

อย่าสับสนคาเชื่อมประโยคย่อย sinds กับคาบุพบท sinds (ดูภาคผนวก V)
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• คาเชื่อมอื่น ๆ:
omdat71
doordat72
zodat
als, indien73
tenzij
hoewel
zoals

เพราะว่า (ตามด้วยประโยคย่อย)
เนื่องจากว่า
เพื่อที่จะ
ถ้า, ในกรณีที่
เว้นแต่ว่า
ถึงแม้ว่า
อย่างที่, เหมือนอย่าง

เพื่อให้เห็นภาพการใช้คาเชื่อมเหล่านี้ เราจะลองมาดูในบริบทต่าง ๆ กัน สังเกตลาดับคาทั้งใน
ประโยคหลักและประโยคย่อย:
Wanneer ik klaar ben, roep ik je.
เมื่อฉันพร้อม ฉันจะเรียกคุณ
Toen het begon te regenen, ging ik naar huis.
พอฝนเริ่มตกฉันก็กลับบ้าน
We blijven hier staan totdat de trein komt.
เราจะยืนอยู่ตรงนี้จนกว่ารถไฟจะมา
Je moet je handen wassen voordat je gaat eten.
คุณควรล้างมือก่อนที่จะกินข้าว
Nadat ik heb opgeruimd, ga ik naar bed.
หลังจากเก็บกวาดของเสร็จแล้วฉันจะขึ้นนอน
Hij fluit terwijl hij onder de douche staat.
เขาผิวปากขณะที่เขากาลังอาบน้า
Sinds zij in Leiden woont, zien we haar nooit meer.
นับตั้งแต่ที่หล่อนไปอยู่ไลเดิ่น เราก็ไม่ได้ข่าวจากหล่อนอีกเลย
Ik bel je zodra ik iets weet.
ฉันจะโทรหาคุณทันทีที่ฉันรู้ข่าว
Ik ga niet met vakantie omdat ik geen geld heb.
ฉันจะไม่ไปเที่ยวพักร้อนเพราะฉันไม่มีเงิน
เทียบกับคาว่า want ซึ่งหมายถึง เพราะว่า เหมือนกัน แต่จะตามหลังด้วยประโยคหลัก (ดูหัวข้อ 23)
แม้แต่คนดัตช์เองก็ไม่ค่อยเข้าใจความแตกต่างระหว่าง omdat และ doordat โดยคาว่า omdat จะระบุถึงเหตุผล
ส่วน doordat จะระบุต้นเหตุ
73
indien เป็นภาษาเขียน, als เป็นได้ทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด
71
72
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Doordat de trein vertraging had, kwam ik te laat.
เนื่องจากรถไฟมาช้า ฉันก็เลยสาย
Ik heb geld gespaard, zodat ik met vakantie kan.
ฉันออมเงินเอาไว้ เพื่อที่ฉน
ั จะได้ไปเที่ยวพักร้อน
Als je morgen langs wilt komen, moet je me van tevoren bellen.
ถ้าคุณอยากจะแวะมาพรุ่งนี้ คุณต้องโทรบอกฉันล่วงหน้า
Ik kan niet met jullie mee, tenzij ik een dag vrij kan krijgen.
ฉันไปกับพวกคุณไม่ได้ เว้นแต่ว่าฉันจะขอลาได้หนึ่งวัน
Je spreekt dit woord uit zoals je het schrijft.
คุณออกเสียงคานี้เหมือนอย่างที่คุณเขียนมัน

d. ประโยครายงาน
ประโยครายงานจะใช้กับประโยคย่อยแบบพิเศษ ความหมายตรงตัวของประโยครายงานคือ
ประโยคบอกเล่าที่เอามาพูดรายงาน แต่ในความหมายที่กว้างกว่านั้น มันก็ครอบคลุมไปถึงคาถาม
แบบอ้อม และ ประโยคบอกเล่าแบบอ้อม ด้วยเช่นกัน โดยที่ประโยคคาถามแบบอ้อมและประโยค
บอกเล่าแบบอ้อมจะใช้กฎการเรียงลาดับคาของประโยคย่อย(คากริยาผันอยู่หลังสุด) การเชื่อม
ประโยคหลักเข้ากับประโยคย่อยสามารถทาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
• ใช้คาเชื่อมประโยคย่อย dat74 ตามด้วยประโยครายงาน
• ใช้คาเชื่อมประโยคย่อย of75 ตามด้วยคาถามรายงานแบบปิด
• คาแสดงคาถาม ตามด้วยคาถามรายงาน
ในตัวอย่างด้านล่างนี้ เราจะเริ่มจากคาถามแบบตรงหรือประโยคบอกเล่าแบบตรงกันก่อน สังเกต
ลาดับคาให้ดี

• ประโยครายงานบอกเล่า ทีม
่ ค
ี าเชื่อมประโยคย่อย dat
Kees zegt: "Ik heb honger."
Kees zegt dat hij honger heeft.

เกสพูด: "ฉันหิว"
เกสพูดว่าเขาหิว

Hij komt morgen.

เขาจะมาพรุ่งนี้

74

75

อย่าสับสนคาเชื่อมประโยคย่อย dat กับคาสรรพนามชี้เฉพาะ dat (ดูหัวข้อ 11) และคาสรรพนามเชื่อมความ dat
(ดูหัวข้อ 25)
อย่าสับสนคาเชื่อมประโยคย่อย of กับคาเชื่อมประโยคหลัก of ที่บ่งบอกให้เราเลือก (ดูหัวข้อ 23).
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Ik denk dat hij morgen komt.
Het is zeker dat hij morgen komt.

ฉันคิดว่า เขาน่าจะมาพรุ่งนี้
เป็นที่แน่นอนว่า เขาจะมาพรุ่งนี้

• คาถามรายงาน ทีม
่ ค
ี าว่า of
Jan vraagt: "Wil jij een appel?"
Jan vraagt of jij een appel wilt.

ยันถาม: "คุณต้องการแอปเปิ้ ลสักลูกไหม"
ยันถามว่า คุณต้องการแอปเปิ้ ลสักลูกหรือไม่

Komt hij morgen?
Ik weet niet of hij morgen komt.
Het is onzeker of hij morgen komt.

พรุ่งนี้เขาจะมาไหม
ฉันไม่รู้ว่า พรุ่งนี้เขาจะมาหรือไม่
ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่า พรุ่งนี้เขาจะมาหรือไม่

• คาถามรายงาน ทีม
่ ค
ี าแสดงคาถาม
Anne vraagt: "Waar ga je naartoe?"
Anne vraagt waar je naartoe gaat.

อันเหนอะถาม: "คุณกาลังไปไหน"
อันเหนอะถามว่า คุณกาลังจะไปไหน

Wat komt hij doen?
Ik weet niet wat hij komt doen.
Het is niet duidelijk wat hij komt doen.

เขามาทาอะไรที่นี่
ฉันไม่รู้ว่า เขามาทาอะไรที่นี่
ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เขามาทาอะไรที่นี่

25. คาสรรพนาม (4): คาสรรพนามเชื่อมความ
a. คาสรรพนามเชื่อมความ die และ dat
• Die อ้างอิงถึง:
- คา de ที่เป็นเอกพจน์
- คานามที่เป็นพหูพจน์ท้ังหมด ไม่ว่าตอนเป็นเอกพจน์จะนาหน้าด้วย de หรือ het ก็ตาม
ตัวอย่าง:
De man die daar loopt, is mijn buurman.
ผู้ชายคนที่กาลังเดินอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนบ้านของฉัน
De huizen die kort geleden zijn verkocht, zijn 10 jaar oud.
พวกบ้านที่เพิ่งขายไปไม่นานนี้อายุ 10 ปีแล้ว
• Dat อ้างอิงถึง:
- คา het ที่เป็นเอกพจน์
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ตัวอย่าง:
Het huis dat kort geleden is verkocht, is 10 jaar oud.
บ้านหลังที่เพิง่ ขายไปไม่นานนี้อายุ 10 ปีแล้ว
Het kind dat huilt, is gevallen.
เด็กคนที่กาลังร้องไห้เพิ่งหกล้ม

b. คาสรรพนามเชื่อมความ wat
คาสรรพนามเชื่อมความ wat จะใช้ต่อท้ายคาต่อไปนี้:
alles
iets
niets
veel
weinig

ทุกสิ่งทุกอย่าง
บางสิ่งบางอย่าง
ไม่มีสิ่งใดเลย
หลายสิ่งหลายอย่าง
น้อย, ไม่กี่อย่าง

ตัวอย่าง:
Alles wat je hier ziet, heb ik zelf gemaakt.
ทุกอย่างที่คุณเห็นตรงนี้ ฉันทาเองหมดเลย
Er is niet veel wat ik niet lekker vind.
มีของ(กิน)ไม่มาก ที่ฉันคิดว่าอร่อย
ถ้าคุณชอบเขียนหรือพูดแบบเต็มประโยค คุณก็ยังต้องใช้ wat อยู่ดี:
We gaan morgen naar Amsterdam, wat ik heel leuk vind.
พรุ่งนี้เราจะไปยังอัมสเตอรฺดัม ซึ่งฉันชอบมาก ๆ

c. คาสรรพนามเชื่อมความ waar
คาสรรพนามเชื่อมความ waar อ้างอิงถึงสถานที่:
Ik woon in de stad waar ik geboren ben.
ฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่ฉันเกิด
De winkel waar ik deze heerlijke broodjes koop, is vlakbij.
ร้านค้าที่ฉันซื้อขนมปังแสนอร่อยพวกนี้มา อยู่ใกล้ ๆ นี่เอง
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d. คาสรรพนามเชื่อมความ wie และ wat + คาบุพบท
คาสรรพนามเชื่อมความ wie และ wat สามารถใช้ร่วมกับคาบุพบทได้ วิธีใช้โครงสร้างนี้คือ:
- คาบุพบท + wie เมื่ออ้างอิงถึงบุคคล
- waar + คาบุพบท เมื่ออ้างอิงถึงวัตถุสิ่งของ76
ตัวอย่าง:
De docent op wie ik wacht, is er nog niet.77
ครูคนที่ฉันรอ ยังไม่มาเลย
De film waar ik naar kijk, is heel goed.78
หนังเรื่องที่ฉันดูอยู่ ดีมาก ๆ

26. ประโยคความซ้อน (3): ประโยคย่อยเชื่อมความ
ประโยคย่อยเชื่อมความ จะตามหลังคาสรรพนามเชื่อมความ ประโยคย่อยประเภทนี้มักจะ
ต่อท้ายคาหรือกลุ่มคาที่มน
ั อ้างอิงถึงทันที ดังนั้น เราจึงอาจจะเห็นประโยคย่อยเชื่อมความอยู่ตรง
กลางประโยค ลาดับคาภายในประโยคย่อยเชื่อมความจะคล้ายคลึงกับลาดับคาในประโยคย่อย
แบบอื่น ๆ คือคากริยาผันและคากริยาอื่น ๆ จะอยู่ท้ายประโยค:
De man die in dat huis woont, is erg oud.
ชายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นแก่มากแล้ว
Het boek dat ik gisteren heb gekocht, is een cadeau voor mijn moeder.
หนังสือเล่มที่ฉันซื้อเมื่อวาน เป็นของขวัญสาหรับแม่ของฉัน
บางครั้งประโยคย่อยเชื่อมความก็จะเลื่อนไปอยู่ท้ายประโยค แต่ถ้าพิจารณาจากบริบทแล้ว เราก็
จะเข้าใจว่าประโยคย่อยเชื่อมความอันนั้นกาลังอ้างอิงถึงคา ๆ ไหน
Hij heeft mij een foto gestuurd, die ik erg leuk vind.
เขาส่งรูปถ่ายมาให้ฉัน ซึ่งฉันชอบมาก(อ้างอิงถึงรูปถ่าย)

76
77
78

ถ้าคาสรรพนามเชื่อมความ wat ใช้ร่วมกับคาบุพบท คาว่า wat จะเปลี่ยนเป็นคาว่า waar
ในภาษาพูด คนดัตช์มักใช้ waar + คาบุพบท เวลาพูดถึงบุคคล ซึ่งในทางไวยากรณ์ถือว่าไม่ถูกต้อง
De film waarnaar ik kijk ... ก็ใช้ได้เช่นกัน แต่ปกติแล้วคาว่า waarnaar จะเขียนแยกกัน (ดูหัวข้อ 6)
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27. คากริยา (11): คากริยาแยกได้ และคากริยาแยกไม่ได้
มีคากริยาหลายคาที่ข้น
ึ ต้นด้วยคาอุปสรรค ซึ่งบ้างก็เน้นเสียง บ้างก็ไม่เน้นเสียง พจนานุกรมที่ดี ๆ
จะบอกไว้ชัดเจนว่าคาอุปสรรคนั้น ๆ เน้นเสียงหรือไม่
ตัวอย่างของ คาอุปสรรคที่ไม่เน้นเสียง คือ: be-, ge-, her-, er-, ont- และ ver- ในตัวอย่าง
ต่อไปนี้ เราจะทาตัวหนาตรงพยางค์ที่เน้นเสียง และคากริยาต่อไปนี้ แยกไม่ได้:
beginnen
gebeuren
herkennen
ontmoeten
veranderen
ervaren

เริ่มต้น
เกิดขึ้น
นึกจาขึ้นได้
พบกัน, ไปเจอ
เปลี่ยนแปลง
ประสบ, เปิดประสบการณ์

สังเกตว่า คากริยาแยกไม่ได้เหล่านี้ จะไม่มี ge- นาหน้าในรูปกริยาช่องสาม เพราะขึ้นต้นด้วยคา
อุปสรรคที่ไม่เน้นเสียงอยู่แล้ว79
คากริยาที่ข้น
ึ ต้นด้วย คาอุปสรรคที่เน้นเสียง จะเป็นคากริยาที่แยกได้ คาอุปสรรคที่เน้นเสียง
(ตัวหนา) จะเปลี่ยนความหมายของคากริยาเดิม เช่น คาว่า nemen (รับมา, เอา) สามารถ
กลายเป็น:
aannemen
afnemen
doornemen
innemen
meenemen
opnemen
overnemen
toenemen

ยอมรับ
ลดลง
ไล่ดูคร่าว ๆ เช่น อ่านจดหมายคร่าว ๆ เป็นต้น
กินเข้าไป
พก/พาไปด้วย
ถอน(เงิน), รับ(โทรศัพท์)
ยึด/รับมาทาแทน
เพิ่มขึ้น

ถ้าคุณอยากจะหา ความหมาย ของคากริยาใด ๆ ในพจนานุกรม ให้พึงระลึกไว้ว่า คากริยานั้น ๆ
อาจเป็นคากริยาแยกได้ โดยที่คาอุปสรรคของมันอาจไปอยู่ตรงส่วนอื่นของประโยค (ส่วนใหญ่
มักจะอยู่เกือบจะท้ายประโยค) และคุณจะสามารถหาความหมายที่ถูกต้องของคากริยานั้นได้
ก็ต่อเมื่อ คุณค้นหาคากริยารูปเต็มที่สมบูรณ์ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งก็คือต้องมีคาอุปสรรครวมอยู่ด้วย
ยกตัวอย่างเช่นคาว่า opzoeken (ไม่ใช่ zoeken):
Hij zoekt het woord in het woordenboek op.
เขาหาความหมายของคานั้นในพจนานุกรม

79

ดูเพิ่มที่หัวข้อ 17 เรื่องกาลสมบูรณ์และคากริยาที่ผันปกติ
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คากริยาแยกได้ไม่ต้องเขียนแยกกันเสมอไป ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะลองฝึกใช้คากริยาแยกได้
meenemen และ opbellen:
• คากริยาแยกได้จะเขียนแยกกันก็ต่อเมื่อ มันเป็นคากริยาผันของประโยคหลัก ไม่ว่าจะเป็นกาล
ปัจจุบันหรือกาลอดีตปกติ ส่วนคาอุปสรรคมักจะอยู่ท้ายประโยค:
Ik neem dit boek mee.
ฉันจะพกหนังสือเล่มนี้ไปด้วย
Hij belde me gisteren op.
เขาโทรหาฉันเมื่อวานนี้
• คากริยาแยกได้จะเขียนแยกกัน เมื่ออยู่ในรูปคาสั่ง:
Neem dit boek mee!
พกหนังสือเล่มนี้ไปด้วย!
Bel me morgen op!
พรุ่งนี้โทรหาฉันด้วย!
• คากริยาแยกได้จะเขียนแยกกัน เมื่อใช้แบบคากริยารูปเต็มที่มี te:
Hij belooft het morgen mee te nemen.
เขาสัญญาว่าจะพกมันมาด้วยพรุ่งนี้
Jij hoeft me vanavond niet op te bellen.
เธอไม่จาเป็นต้องโทรหาฉันคืนนี้
• คากริยาแยกได้จะเขียนแยกกัน เมื่ออยู่ในรูปกริยาช่องสาม โดยคากริยาช่องสามเกิดจากการ
เติม ge- ตรงกลางระหว่างคาอุปสรรคและคากริยา:
Ik heb dit boek voor jullie meegenomen.
ฉันพกหนังสือเล่มนี้มาเพื่อพวกคุณ
Ik weet dat hij me gisteren heeft opgebeld.
ฉันรู้ว่าเขาโทรหาฉันเมื่อวานนี้
• คากริยาแยกได้จะเขียนติดกัน เมื่อมันเป็นคากริยารูปเต็มที่ใช้ร่วมกับคากริยาช่วย:
Ik wil dit boek meenemen.
ฉันอยากจะพกหนังสือเล่มนี้ไปด้วย
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Ik zal je morgen opbellen.
ฉันจะโทรหาคุณพรุ่งนี้

• และสุดท้าย คากริยาแยกได้จะเขียนติดกัน เมื่อมันเป็นคากริยาผันในประโยคย่อย โดยจะอยู่ใน
รูปผันที่เขียนติดกันตรงท้ายประโยคย่อย:
Ik weet dat hij het boek niet meeneemt.
ฉันรู ้ว่าเขาจะไม่พกหนังสือเล่มนั้นมา
Ik hoop dat je me morgen opbelt.
ฉันหวังว่าคุณจะโทรหาฉันพรุ่งนี้
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ภาคผนวก
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

คากริยาที่ผันไม่ปกติ
ตัวเลข
หน่วยนับ
วันที่และเวลา
คาบุพบท
คาขยายกริยา
การอ้างอิงถึงคนและวัตถุสิ่งของ
คาศัพท์ไวยากรณ์พ้ น
ื ฐาน ดัตช์-ไทย
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ภาคผนวก I: คากริยาทีผ
่ ันไม่ปกติ
ถึงแม้ว่าคากริยาต่อไปนี้จะเป็นคากริยาที่ผันไม่ปกติ แต่เราก็จะได้ค้นพบว่า ในความไม่ปกตินี้ก็ยัง
มีลักษณะบางอย่างที่เหมือนนอยู่ กล่าวคือ นี่เป็นกลุ่มคากริยาที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน เรา
จะเริ่มด้วยคากริยารู ปเต็ม จากนั้นจะเป็นรู ปกาลอดีตปกติสาหรับประธานเอกพจน์และกาลอดีต
ปกติสาหรับประธานพหูพจน์ และช่องสุดท้ายคือรูปกริยาช่องสามพร้อมด้วยคากริยาช่วยในรูป
ผันสาหรับประธานบุรุษที่สาม80
รูปเต็ม

อดีตปกติเอก./พหู.

ช่องสามเอกพจน์

ij
begrijpen
beschrijven
blijken
blijven
kijken
krijgen
lijken
ontbijten
overlijden
rijden
schijnen
schrijven
snijden
verdwijnen
vergelijken
verwijzen
wijzen

ē
begreep, begrepen
beschreef, beschreven
bleek, bleken
bleef, bleven
keek, keken
kreeg, kregen
leek, leken
ontbeet, ontbeten
overleed, overladen
reed, reden
scheen, schenen
schreef, schreven
sneed, sneden
verdween, verdwenen
vergeleek, vergeleken
verwees, verwezen
wees, wezen

ē
heeft begrepen
heeft beschreven
is gebleken
is gebleven
heeft gekeken
heeft gekregen
heeft geleken
heeft ontbeten
is overleden
heeft/is81 gereden
heeft geschenen
heeft geschreven
heeft gesneden
is verdwenen
heeft vergeleken
heeft verwezen
heeft gewezen

เข้าใจ
บรรยายลักษณะ
ดูเหมือนจะ
อยู่พัก, คงอยู่
มอง/ดู
ได้รับ
เหมือน, ดูเหมือนจะ
รับประทานมื้อเช้า
ตาย/เสียชีวิต
ขับรถ, ขี่
ดูเหมือนจะ, ส่องแสง
เขียน
หั่น/เฉือน/บาด
หายไป, จากไป, สาบสูญ
เปรียบเทียบ
อ้างอิง, ส่งตัว
ชี้

ie
bieden
genieten
kiezen
liegen
schieten
verbieden
verliezen

ō
bood, boden
genoot, genoten
koos, kozen
loog, logen
schoot, schoten
verbood, verboden
verloor, verloren

ō
heeft geboden
heeft genoten
heeft gekozen
heeft gelogen
heeft geschoten
heeft verboden
(is/)heeft verloren

เสนอให้, ประมูล
เพลิดเพลินกับ
เลือก
โกหก
ยิง
ห้าม
ทาหาย, พ่ายแพ้

80

สาหรับคากริยาแยกได้ ควรดูที่คากริยาเดิม (ดูตัวอย่างคาว่า nemen เมือ
่ คุณต้องการรู้วิธีผันรูปอดีตและรูป
สมบูรณ์ของคาว่า aannemen, afnemen, doornemen, innemen, meenemen, opnemen, overnemen)
ความหมายของคากริยาแยกได้เหล่านี้ สามารถหาเจอได้ที่คากริยารูปเต็มพร้อมคาอุปสรรคเท่านั้น กรุณาเช็ค
จากพจนานุกรมให้ดี และดูหัวข้อ 27 เรื่องคากริยาแยกได้

81

เมื่อไม่ได้บ่งบอกจุดหมายคือทิศทาง จะใช้ heeft แต่ถ้าบ่งบอกจุดหมายหรือทิศทาง จะใช้ is ดูหัวข้อ 17
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ui
buigen
ruiken
sluiten

ō
boog, bogen
rook, roken
sloot, sloten

ō
heeft gebogen
heeft geroken
heeft gesloten

งอ, โค้งคานับ
ดม, ได้กลิ่น, มีกลิ่น
ปิด

ē
bewegen
scheren
wegen

ō
bewoog, bewogen
schoor, schoren
woog, wogen

ō
heeft bewogen
heeft geschoren
heeft gewogen

เคลื่อนไหว
โกน
ชั่งน้าหนัก

ĭ
beginnen
binden
drinken
schrikken
springen
stinken
verbinden
vinden
winnen
zingen

ŏ
begon, begonnen
bond, bonden
dronk, dronken
schrok, schrokken
sprong, sprongen
stonk, stonken
verbond, verbonden
vond, vonden
won, wonnen
zong, zongen

ŏ
is begonnen
heeft gebonden
heeft gedronken
is geschrokken

ĕ
trekken
vechten
vertrekken
zenden
zwemmen

ŏ
trok, trokken
vocht, vochten
vertrok, vertrokken
zond, zonden
zwom, zwommen

ŏ
heeft getrokken
heeft gevochten
is vertrokken
heeft gezonden

ĕ
helpen
sterven

ie
hielp, hielpen
stierf, stierven

ŏ
heeft geholpen
is gestorven

ช่วยเหลือ
ตาย

ē
bespreken
breken
nemen
ontbreken
spreken
steken

ă, ā
besprak, bespraken
brak, braken
nam, namen
ontbrak, ontbraken
sprak, spraken
stak, staken

ō
heeft besproken
heeft gebroken
heeft genomen
heeft ontbroken
heeft gesproken
heeft gestoken

ถกเถียง, ปรึกษาหารือ
แตก, ทาแตก
นา, เอา
ขาดหายไป
พูด
แทง, ทิ่ม

ē
eten

ă, ā
at, aten

ē
heeft gegeten

กิน

เริ่มต้น
ผูก, มัด
ดื่ม
สะดุ้ง, ตกใจ
81
heeft/is gesprongen กระโดด
heeft gestonken
มีกลิ่นเหม็น
heeft verbonden
เชื่อมต่อ
heeft gevonden
หา...เจอ
heeft gewonnen
ชนะ
heeft gezongen
ร้องเพลง

ดึง
สู้
(รถ)ออก, ออกเดินทาง
ส่ง
81
heeft/is gezwommen ว่ายน้า
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genezen
geven
lezen
vergeten

genas, genazen
gaf, gaven
las, lazen
vergat, vergaten

is genezen
heeft gegeven
heeft gelezen
(is/)heeft vergeten

รักษา, ทาให้ลุเลา
ให้
อ่าน
ลืม

ĭ
bidden
liggen
zitten

ă, ā
bad, baden
lag, lagen
zat, zaten

ē
heeft gebeden
heeft gelegen
heeft gezeten

สวดมนต์
นอนราบ, วางราบ
นั่ง

ā
dragen
slaan
vragen

oe
droeg, droegen
sloeg, sloegen
vroeg, vroegen

ā
heeft gedragen
heeft geslagen
heeft gevraagd

อุ้ม, สวมใส่
ตี, ตบ
ถาม

คากริยาอื่น ๆ
bezoeken
brengen
denken
kopen
verkopen
zoeken

bezocht, bezochten
bracht, brachten
dacht, dachten
kocht, kochten
verkocht, verkochten
zocht, zochten

heeft bezocht
heeft gebracht
heeft gedacht
heeft gekocht
heeft verkocht
heeft gezocht

ไปเยี่ยมเยียน, ไปเยี่ยมชม
นาไป, พาไป
นึกคิด
ซื้อ
ขาย
ค้นหา

bestaan
doen
gaan
staan
verstaan
zien

bestond, bestonden
deed, deden
ging, gingen
stond, stonden
verstond, verstonden
zag, zagen

heeft bestaan
heeft gedaan
is gegaan
heeft gestaan
heeft verstaan
heeft gezien

มีอยู่จริง, ก่อตั้ง
ทา
ไป
ยืน
เข้าใจ/ฟังรู้เรื่อง
เห็น

houden
laten
lopen
roepen
slapen
vallen

hield, hielden
liet, lieten
liep, liepen
riep, riepen
sliep, sliepen
viel, vielen

heeft gehouden
heeft gelaten
heeft/is81 gelopen
heeft geroepen
heeft geslapen
is gevallen

ถือไว้, เกาะไว้
ปล่อย
เดิน
(ตะโกน)เรียก
หลับ
ล้ม, ร่วง, หล่น

hangen
vangen

hing, hingen
ving, vingen

heeft gehangen
heeft gevangen

แขวน
จับ, รับไว้, คว้าไว้

hebben
komen

had, hadden
kwam, kwamen

heeft gehad
is gekomen

มี
มา
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kunnen
moeten
mogen
weten
willen
worden
zeggen
zijn
zullen

kon, konden
moest, moesten
mocht, mochten
wist, wisten
wou/wouden82
werd, werden
zei, zeiden
was, waren
zou, zouden

heeft gekund
heeft gemoeten
heeft gemogen
heeft geweten
heeft gewild
is geworden
heeft gezegd
is geweest
-

สามารถทาได้
จาเป็นต้อง
(ได้รับ)อนุญาตให้ทาได้
รู้
ต้องการ
กลายเป็น
พูด
เป็น, อยู่, คือ
จะ

bakken
heten
lachen
raden
wassen

bakte, bakten
heette, heetten
lachte, lachten
raadde, raadden
waste, wasten

heeft gebakken
heeft geheten
heeft gelachen
heeft geraden
heeft gewassen

อบ(ขนม), ทอด
มีช่ ือว่า, เรียกว่า
หัวเราะ
เดา
ล้าง

82

ปกติแล้วจะใช้รูปอดีตปกติเป็น wilde/wilden ดูเพิ่มที่หัวข้อ 18
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คาศัพท์ชุดเดิม เรียงตามตัวอักษร:
bakken
beginnen
begrijpen
beschrijven
bespreken
bestaan
bewegen
bezoeken
bidden
bieden
binden
blijken
blijven
breken
brengen
buigen
denken
doen
dragen
drinken
eten
gaan
genezen
genieten
geven
hangen
hebben
helpen
heten
houden
kiezen
kijken
komen
kopen
krijgen
kunnen
lachen
laten
lezen
liegen
liggen

bakte, bakten
begon, begonnen
begreep, begrepen
beschreef, beschreven
besprak, bespraken
bestond, bestonden
bewoog, bewogen
bezocht, bezochten
bad, baden
bood, boden
bond, bonden
bleek, bleken
bleef, bleven
brak, braken
bracht, brachten
boog, bogen
dacht, dachten
deed, deden
droeg, droegen
dronk, drunken
at, aten
ging, gingen
genas, genazen
genoot, genoten
gaf, gaven
hing, hingen
had, hadden
hielp, hielpen
heette, heetten
hield, hielden
koos, kozen
keek, keken
kwam, kwamen
kocht, kochten
kreeg, kregen
kon, konden
lachte, lachten
liet, lieten
las, lazen
loog, logen
lag, lagen

heeft gebakken
is begonnen
heeft begrepen
heeft beschreven
heeft besproken
heeft bestaan
heeft bewogen
heeft bezocht
heeft gebeden
heeft geboden
heeft gebonden
is gebleken
is gebleven
heeft gebroken
heeft gebracht
heeft gebogen
heeft gedacht
heeft gedaan
heeft gedragen
heeft gedronken
heeft gegeten
is gegaan
is genezen
heeft genoten
heeft gegeven
heeft gehangen
heeft gehad
heeft geholpen
heeft geheten
heeft gehouden
heeft gekozen
heeft gekeken
is gekomen
heeft gekocht
heeft gekregen
heeft gekund
heeft gelachen
heeft gelaten
heeft gelezen
heeft gelogen
heeft gelegen

อบ(ขนม), ทอด
เริ่มต้น
เข้าใจ
บรรยายลักษณะ
ถกเถียง, ปรึกษาหารือ
มีอยู่จริง, ก่อตั้ง
เคลื่อนไหว
ไปเยี่ยมเยียน, ไปเยี่ยมชม
สวดมนต์
เสนอให้, ประมูล
ผูก, มัด
ดูเหมือนจะ
อยู่พัก, คงอยู่
แตก ทาแตก
นามา, นาไป
งอ, โค้งคานับ
นึกคิด
ทา
อุ้ม, สวมใส่
ดื่ม
กิน
ไป
รักษา, ทาให้ทุเลา
เพลิดเพลินไปกับ
ให้
แขวน
มี
ช่วยเหลือ
มีช่ ือว่า, เรียกว่า
ถือไว้, เกาะไว้
เลือก
มอง/ดู
มา
ซื้อ
ได้รับ
สามารถทาได้
หัวเราะ
ปล่อย
อ่าน
โกหก
นอนราบ, วางราบ
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lijken
lopen
moeten
mogen
nemen
ontbijten
ontbreken
overlijden
raden
rijden
roepen
ruiken
scheren
schieten
schijnen
schrijven
schrikken
slaan
slapen
sluiten
snijden
spreken
springen
staan
steken
sterven
stinken
trekken
vallen
vangen
vechten
verbieden
verbinden
verdwijnen
vergelijken
vergeten
verkopen
verliezen
verstaan
vertrekken
verwijzen
vinden
vragen

leek, leken
liep, liepen
moest, moisten
mocht, mochten
nam, namen
ontbeet, ontbeten
ontbrak, ontbraken
overleed, overleden
raadde, raadden
reed, reden
riep, riepen
rook, roken
schoor, schoren
schoot, schoten
scheen, schenen
schreef, schreven
schrok, schrokken
sloeg, sloegen
sliep, sliepen
sloot, sloten
sneed, sneden
sprak, spraken
sprong, sprongen
stond, stonden
stak, staken
stierf, stierven
stonk, stonken
trok, trokken
viel, vielen
ving, vingen
vocht, vochten
verbood, verboden
verbond, verbonden
verdween, verdwenen
vergeleek, vergeleken
vergat, vergaten
verkocht, verkochten
verloor, verloren
verstond, verstonden
vertrok, vertrokken
verwees, verwezen
vond, vonden
vroeg, vroegen

heeft geleken
heeft/is81 gelopen
heeft gemoeten
heeft gemogen
heeft genomen
heeft ontbeten
heeft ontbroken
is overleden
heeft geraden
heeft/is81 gereden
heeft geroepen
heeft geroken
heeft geschoren
heeft geschoten
heeft geschenen
heeft geschreven
is geschrokken
heeft geslagen
heeft geslapen
heeft gesloten
heeft gesneden
heeft gesproken

เหมือน, ดูเหมือนจะ
เดิน
จาเป็นต้อง
(ได้รับ)อนุญาตให้ทาได้
นา, เอา
รับประทานมื้อเช้า
ขาดหายไป
ตาย, เสียชีวิต
เดา
ขับรถ, ขี่
(ตะโกน)เรียก
ดม, ได้กลิ่น, มีกลิ่น
โกน
ยิง
ดูเหมือนจะ, ส่องแสง
เขียน
สะดุ้ง, ตกใจ
ตี, ตบ
นอนหลับ
ปิด
หั่น, เฉือน
พูด
heeft/is81 gesprongen กระโดด
heeft gestaan
ยืน
heeft gestoken
แทง, ทิ่ม
is gestorven
ตาย
heeft gestonken
มีกลิ่นเหม็น
heeft getrokken
ดึง
is gevallen
ล้ม, ร่วง, หล่น
heeft gevangen
จับ, รับไว้
heeft gevochten
สู้
heeft verboden
ห้าม
heeft verbonden
เชื่อมต่อ
is verdwenen
หายตัวไป, สาบสูญ
heeft vergeleken
เปรียบเทียบ
is/heeft vergeten
ลืม
heeft verkocht
ขาย
heeft verloren
ทาหาย, พ่ายแพ้
heeft verstaan
เข้าใจ, ฟังรู้เรื่อง
is vertrokken
(รถ)ออก, ออกเดินทาง
heeft verwezen
อ้างอิง, ส่งตัว
heeft gevonden
หา...เจอ
heeft gevraagd
ถาม
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wassen
wegen
weten
wijzen
willen
winnen
worden
zeggen
zenden
zien
zijn
zingen
zitten
zoeken
zullen
zwemmen

waste, wasten
woog, wogen
wist, wisten
wees, wezen
wou/wouden
won, wonnen
werd, werden
zei, zeiden
zond, zonden
zag, zagen
was, waren
zong, zongen
zat, zaten
zocht, zochten
zou, zouden
zwom, zwommen

heeft gewassen
heeft gewogen
heeft geweten
heeft gewezen
heeft gewild
heeft gewonnen
is geworden
heeft gezegd
heeft gezonden
heeft gezien
is geweest
heeft gezongen
heeft gezeten
heeft gezocht
-

ล้าง
ชั่งน้าหนัก
รู้
ชี้
ต้องการ
ชนะ
กลายเป็น
พูด
ส่ง
เห็น
เป็น, อยู่, คือ
ร้องเพลง
นั่ง
ค้นหา
จะ
81
heeft/is gezwommen ว่ายน้า
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ภาคผนวก II: ตัวเลข83
a. จานวนนับ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

nul
een84
twee
drie
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien
elf
twaalf
dertien
veertien
vijftien
zestien
zeventien
achttien
negentien

274
1000
1154
5432
1.000.000

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
70
80
90

twintig
eenentwintig
tweeëntwintig85
drieëntwintig
vierentwintig
vijfentwintig
zesentwintig
zevenentwintig
achtentwintig
negenentwintig
dertig
veertig
vijftig
zestig
zeventig
tachtig
negentig

100
200

honderd86
tweehonderd

tweehonderdvierenzeventig
duizend87
elfhonderdvierenvijftig88
vijfduizend vierhonderdtweeëndertig
een miljoen

83

เลขที่ผันไม่ปกติจะเป็นตัวเฉียง ดูภาคผนวก IV เรื่องวันและเวลา

84

een คานี้ ไม่ใช่คานาหน้านามไม่ชี้เฉพาะ แต่เป็นเลข และต้องออกเสียง สระเอยาว ส่วนใหญ่จะเขียน één

85

สัญลักษณ์ออกเสียงแยก (จุดสองจุดบนตัวสระ ภาษาดัตช์เรียก trema) บ่งบอกว่าขึ้นพยางค์ใหม่ที่สระนั้น เช่น

twee-en-twintig (ตเว-เอ็น-ตวินตึฆ)
ไม่ใช่ éénhonderd แต่เป็น honderd
87
ไม่ใช่ éénduizend แต่เป็น duizend
88
ปกติจะพูดว่า duizend honderdvierenvijftig มากกว่า
86
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b. ลาดับที่
ลาดับที่เกิดจากการเติม -de หรือ -ste ต่อท้ายจานวนนับ
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

eerste
tweede
derde
vierde
vijfde
zesde
zevende
achtste
negende
tiende

11e
12e
13e

elfde
twaalfde
dertiende

20e
30e
40e

twintigste
dertigste
veertigste

100e honderdste
1000e duizendste

c. คาบอกปริมาณ
คาต่อไปนี้ใช้ในการบอกปริมาณ:
veel
weinig
genoeg

มาก, เยอะ
มาก, เยอะ
น้อย
น้อย
พอ, มากพอ

wat

บ้าง, เล็กน้อย
บ้าง, เล็กน้อย
นิดหน่อย
enkele
บ้าง/นิดหน่อย
sommige
บาง…
verschillende ต่าง ๆ
een paar
นิดหน่อย, ไม่กี่...

veel water
veel mensen
weinig water
weinig mensen
genoeg water
genoeg mensen
wat water
wat mensen
wat geld
enkele mensen
sommige mensen

น้าเยอะ
คนเยอะ
น้าน้อย
คนน้อย
น้ามากพอ
คนมากพอ
น้าเล็กน้อย
คนจานวนเล็กน้อย
เงินเล็กน้อย
คนจานวนเล็กน้อย
บางคน
verschillende mensen คนแต่ละคน
een paar mensen
คนไม่กี่คน

d. ตัวอย่างสานวนการพูด
4+1=5
5-1=4
2x2=4
4:2=2

vier plus één is vijf (หรือ: vier en één is vijf)
vijf min één is vier
twee keer twee is vier (หรือ: twee maal twee is vier)
vier gedeeld door twee is twee
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½, 1½, 2½, 3½
½, ⅓, ¼, 1⁄5
¼, ²⁄4, ¾, 4⁄4
1
⁄100, 1⁄1000
9
⁄10
1
⁄19

een half,89 anderhalf, twee en een half, drie en een half
een tweede, een derde, een vierde,90 een vijfde
een kwart, twee kwart, drie kwart, vier kwart
een honderdste, een duizendste
negen tiende
een negentiende

1 m2
1 m3

1 vierkante meter
1 kubieke meter

89
90

หรือ: een tweede ดูเรื่องถัดไป
หรือ: een kwart ดูเรื่องถัดไป
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ภาคผนวก III: หน่วยนับ
ตามกฎพื้นฐาน เมื่อพูดถึงสิ่งที่นับได้ เราต้องใช้รูปพหูพจน์เมื่อสิ่งนั้นมีมากกว่าหนึ่งหน่วย:
Hoeveel katten heb jij?
Ik heb één kat.
Ik heb twee katten.
Ik heb een paar katten.

คุณมีแมวกี่ตัว
ฉันมีแมวหนึ่งตัว
ฉันมีแมวสองตัว
ฉันมีแมวไม่กี่ตัว

แต่ หน่วยนับส่วนใหญ่จะคงรูปเอกพจน์เมื่ออยู่หลังตัวเลข:
1 kilo
2 kilo
3 kilo

1 กิโลกรัม
2 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม

เช่นเดียวกันกับคาต่อไปนี้:
3 gram
3 jaar
3 uur
3 kwartier
3 euro91
3 meter
3 centimeter
3 millimeter

3 กรัม
3 ปี
3 ชั่วโมง
3 หนึ่งส่วนสี่ช่ัวโมง (45 นาที)
3 ยูโร
3 เมตร
3 เซ็นติเมตร
3 มิลลิเมตร

ถ้าคา hoeveel (กี่), zoveel (หลาย) หรือ een paar (ไม่กี่) ใช้ร่วมกับหน่วยนับต่อไปนี้ ก็ให้ใช้รูป
เอกพจน์เช่นกัน:
hoeveel kilo?
zoveel meter
een paar jaar

กี่กิโลกรัม
หลายเมตร
ไม่กี่ปี

ข้อยกเว้น:
3 maanden
3 weken
3 dagen
3 minuten
3 seconden
91

3 เดือน
3 สัปดาห์
3 วัน
3 นาที
3 วินาที

ให้อ่าน € 12,50 ว่า twaalf euro vijftig หรือแค่ twaalf vijftig ก็ได้
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3 graden
hoeveel maanden?
zoveel minuten
een paar graden

3 องศา
กี่เดือน
หลายนาที
ไม่กี่องศา

ตัวอย่าง:
300 kilo is92 te veel.
1000 jaar is lang.
3 kwartier is 45 minuten.
35 centimeter is 350 millimeter.
2 minuten is 120 seconden.
8 weken is 2 maanden.

92

300 กิโลกรัมนั้นเยอะไป
1000 ปีน้ันนานเกินไป
3 หนึ่งส่วนสี่ช่ัวโมง คือ 45 นาที
35 เซ็นติเมตร คือ 350 มิลลิเมตร
2 นาที คือ 120 วินาที
8 สัปดาห์คือ 2 เดือน

สังเกตว่าคากริยาผันในตัวอย่างเหล่านี้ก็เป็นรูปเอกพจน์เช่นกัน
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ภาคผนวก IV: วันและเวลา

a. ปี
เราจะอ่านปีด้วยวิธีต่อไปนี้:
1300 - dertienhonderd
1964 - negentien vierenzestig
2004 - tweeduizend vier
v.Chr. (voor Christus): ก่อนคริสต์ศักราช (B.C.)
n.Chr. (na Christus): หลังคริสต์ศักราช
A.D. (ภาษาละติน: anno Domini): ปีของพระเจ้า
เลขโรมันก็มีใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์เหมือนกัน เช่น บนตัวอาคาร
ตัวอย่างสัญลักษณ์พ้ น
ื ฐาน:
M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
X = 10
V=5
I=1
ถ้าใส่ตัวที่น้อยกว่าไว้ขา้ งหลัง จะถือเป็นการเพิ่มเข้าไป:
MD = 1500
DC = 600
LXX = 70
VIII = 8
ถ้าใส่ตัวที่น้อยกว่าไว้ขา้ งหน้า จะถือเป็นการหักออก:
CM = 900
XC = 90
XL = 40
IX = 9
IV = 493
93

แต่บนหน้าปัดนาฬิกาที่ใช้เลขโรมัน คุณอาจเห็นเป็น IIII
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ดังนั้น MCMLXIV = 1964 และ MMVII = 2007

b. ฤดูกาล
de winter
de lente, het voorjaar
de zomer
de herfst, het najaar

ฤดูหนาว
ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูร้อน
ฤดูใบไม้ร่วง

c. เดือนต่าง ๆ ของปี94
januari
februari
maart95
april96
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

94

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ชื่อเดือนส่วนใหญ่มาจากภาษาโรมัน เช่น maart (มีนาคม) อ้างอิงถึง Mars(มาร์ส) เทพเจ้าแห่งสงคราม; mei
(พฤษภาคม) มาจาก Jupiter Maius(จูปิเตอร์ ไมอุส) เทพีแห่งการเจริญงอกงาม; juni (มิถุนายน) คือ Juno(จูโน)
เทพีแห่งสตรีและการแต่งงาน; juli (กรกฎาคม) และ augustus (สิงหาคม) มาจากชื่อจักรพรรดิ Julius Caesar
(จูเลียส ซีซาร์) และจักรพรรดิ Augustus(ออกัสตัส) โดยที่ maart เป็นเดือนแรกของปีโรมัน และเป็นเหตุผลของ
ชื่อเดือนอื่น ๆ ที่ตามมา คือ september (septem = 7), oktober (octo = 8), november (novem = 9) และ
december (decem = 10) ซึ่งเป็นเดือนทีเจ็ด, แปด, เก้า และสิบนั่นเอง ส่วน februari คือเดือนสุดท้ายของปีโรมัน
และยังคงเป็นเดือนอทิกมาส (เดือนที่เพิ่มวันในปีที่หารสี่ลงตัว)

95

สานวน Maart roert zijn staart หมายถึงสภาพอากาศในเดือนมีนาคมที่ยากต่อการคาดเดา มันอาจจะเย็นยะ
เยือก หิมะตก หรืออุ่น 25 องศาก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วคือฝนตกตลอด และยังมีแม้กระทั่งชื่อเรียกพายุฝนที่ตั้งตาม
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เดือนนี้ ว่า maartse buien
April doet wat hij wil หมายถึง คุณไม่มีทางรู้ว่าอากาศในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไร
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d. วันต่าง ๆ ของสัปดาห์97
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

e. เวลา98
คนดัตข์มีวิธีนับเวลาของตัวเอง คือเมื่อที่ถึงเวลา 20 นาที เราก็จะเริ่มพูดถึงชั่วโมงถัดไปทันที:
10.20 = 10 voor half 11 (ก่อนเที่ยง)
17.20 = 10 voor half 6 (หลังเที่ยง)
ขั้นแรก มาดูทีพ้ น
ื ฐานกันก่อน:
een uur99
een half uur
een kwartier100
een minuut101
een seconde102

เวลาชั่วโมง
เวลาครึ่งชั่วโมง
เวลาสิบห้านาที (หนึ่งส่วนสี่ของชั่วโมง)
เวลาหนึ่งนาที
เวลาหนึ่งวินาที

ในภาคผนวก III เรื่องหน่วยนับ เราได้เรียนรู้ว่าชั่วโมงและหนึ่งส่วนสี่ของชั่วโมง จะต้องใช้รูป
เอกพจน์เสมอ (ถึงแม้จะเยอะกว่าหนึ่งก็ตาม) ในขณะที่นาทีกับวินาที เมื่อมีเยอะกว่าหนึ่ง จะต้อง
ใช้รูปพหูพจน์:
een dag = 24 uur
een uur = 4 kwartier
een kwartier = 15 minuten
een minuut = 60 seconden
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หนึ่งวัน = 24 ชั่วโมง
หนึ่งชั่วโมง = 4 หนึ่งส่วนสีข
่ องชั่วโมง
หนึ่งส่วนสี่ของชั่วโมง = 15 นาที
หนึ่งนาที = 60 วินาที

ชื่อต่อไปนี้อ้างอิงถึงเทพพระเจ้าเจอร์แมนิกโบราณ เช่น woensdag (วันพุธ) มาจาก Wodan(โวดัน) เทพเจ้าแห่ง
สงคราม; donderdag (วันพฤหัสบดี) มาจาก Donar(โดนาร์) เทพเจ้าแห่งสายฟ้า และ vrijdag (วันศุกร์) มาจาก
Freya(เฟร-ยา) เทพีแห่งการเจริญพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์

เวลาเขียนเราจะใช้ระบบ 24 ชั่วโมง ส่วนเวลาพูดเราจะใช้ระบบ 12 ชั่วโมง
Het uur
100
Het kwartier
101
De minuut
102
De seconde
98
99
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สังเกตสานวนพูดและคาบุพบทในตัวอย่างต่อไปนี้:
Hoe laat is het?
Het is 11 uur.

กี่โมงแล้ว
ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา

Hoe laat vertrekt de trein?
De trein vertrekt om 12 uur

รถไฟจะออกเวลาไหน
รถไฟจะออกตอนเที่ยง

Hoe lang duurt de reis?
การเดินทางนี้กินเวลาเท่าไหร่
De reis duurt 2 uur en 10 minuten. การเดินทางนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงกับ 10 นาที
Tot hoe laat moet je wachten?
Tot 12 uur.

คุณต้องรอจนถึงกี่โมง
จนถึงเที่ยง

Hoe laat kom je aan?
Ik kom om 10 over 2 aan.

คุณจะมาถึงกี่โมง
ฉันจะมาถึงเวลาบ่ายสองสิบนาที
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ภาคผนวก V: คาบุพบท
การใช้คาบุพบทในภาษาต่างประเทศมักเป็นเรื่องยากเสมอ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสานวนพูด
ที่เจ้าของภาษาใช้กัน ดังนั้นเราจะไม่ดูแค่คาแปลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องศึกษาตัวอย่างบริบทด้วย
aan

Ik zit aan tafel.
ฉันนั่งอยู่ทโี่ ต๊ะ
Er is iemand aan de deur.
มีใครสักคนอยู่หน้าประตู
De foto hangt aan de muur.
ภาพถ่ายแขวนบนผนัง
Ik geef het boek aan jou.
ฉันมอบหนังสือแก่คุณ

achter

Hij staat achter een boom.
เขายืนอยู่หลังต้นไม้

behalve

Hij is er altijd behalve vandaag.
เขามาตลอด ยกเว้นวันนี้

beneden

West-Nederland ligt beneden zeeniveau.
ภาคตะวันตกของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ต่ากว่า/ใต้ระดับน้าทะเล

bij

Ik was bij de boekwinkel.
ฉันอยู่ทรี่ ้านหนังสือ
Ik woon dicht bij de universiteit.
ฉันอาศัยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย
Ik heb een boek bij me.
ฉันมีหนังสือเล่มหนึ่งติดตัว
Ik woon bij mijn tante.
ฉันอาศัยอยู่กับป้า (หรือน้า/อาผู้หญิง)

binnen

Ik ben binnen een uur klaar.
ฉันจะพร้อมภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง

boven

Hij woont boven een winkel.
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เขาอาศัยอยู่เหนือ/ด้านบนร้านค้า
Oost-Nederland ligt boven zeeniveau.
ภาคตะวันออกของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่สูงกว่า/เหนือระดับน้าทะเล
Het is boven de 35 graden.
มันร้อนเกิน 35 องศา
buiten

Hij is buiten gevaar.
เขาพ้นขีดอันตรายแล้ว
Ik woon buiten de stad.
ฉันอาศัยอยู่นอกเมือง

dankzij

Ik heb dit boek dankzij jou.
ฉันมีหนังสือเล่มนี้ก็เพราะคุณ

door

Hij is door een auto aangereden.
เขาถูกชนโดยรถยนต์คันหนึ่ง (เขาถูกรถยนต์คันหนึ่งชน)
Ik loop door het bos.
ฉันกาลังเดินทะลุป่า

gedurende

Gedurende het weekend heb ik vrij.
ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ฉันว่าง

in

Ik ben in de keuken.
ฉันอยู่ในครัว
Ik moet dit in het Engels vertalen.
ฉันต้องแปลมันให้เป็นภาษาอังกฤษ
In het weekend heb ik vrij.
ช่วงสุดสัปดาห์ฉน
ั ว่าง

langs

Hij loopt langs de rivier.
เขาเดินเลาะเลียบแม่นา้

met

Ik kom met de fiets.
ฉันจะมาด้วยจักรยาน (ฉันจะปั่ นจักรยานมา)
Ik kom met Kerstmis.
ฉันจะมาตอนคริสต์มาส
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Ik wil koffie met suiker.
ฉันต้องการกาแฟแบบมีนา้ ตาล (ฉันต้องการกาแฟใส่น้าตาล)
na

Na u!
หลังคุณ! (เชิญคุณเดินก่อนเลย)
Na de winter ga ik naar Parijs.
หลังฤดูหนาวฉันจะไปปารีส

naar

Hij gaat naar Amsterdam.
เขาจะไปยังอัมสเตอรฺดัม
De trein naar Parijs vertrekt nu.
รถไฟทีม
่ ุ่งหน้าสู่ปารีสกาลังออก

naast

Ik zit naast een student.
ฉันนั่งข้าง/ถัดจากนักเรียนคนหนึ่ง

om

Wij zitten om de tafel.
พวกเรานั่งรอบโต๊ะ
Ik kom om 12 uur.
ฉันจะมาตอนเที่ยง

onder

Wij praten veel onder het eten.
เราคุยกันเยอะระหว่างรับประทานอาหาร
De kat zit onder de tafel.
แมวนั่งอยู่ใต้โต๊ะ

op

Ik heb geen geld op de bank.
ฉันไม่มีเงินในธนาคาร
De koffie staat op tafel.
กาแฟอยู่บนโต๊ะ

over

Ik lees een boek over Erasmus.
ฉันกาลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับเอรัสมึส
Ik loop over de brug.
ฉันกาลังเดินข้ามสะพาน
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Ik kom over een uur.
ฉันจะมาในอีกหนึ่งชั่วโมง
Hij is over de veertig.
เขาอายุเลยสี่สบ
ิ
per

Reizen per trein is comfortabel.
การเดินทางโดยรถไฟนั้นสบาย
Deze tomaten kosten 1 euro per kilo.
มะเขือเทศเหล่านี้ราคา 1 ยูโรต่อกิโลกรัม

rond

Wij zitten rond het vuur.
พวกเรานั่งรอบกองไฟ

sinds

Hij studeert sinds 2004.
เขาเรียนนับตั้งแต่ปี 2004

te

Dit huis is te huur.
บ้านหลังนี้ให้เช่า
Ik ben geboren te Utrecht.
ฉันเกิดในอือเตร็ฆทฺ

tegen

Hij leunt tegen de muur.
เขายืนพิงกาแพง
Hij stemt tegen dit voorstel.
เขาจะโหวตต่อต้านข้อเสนอนี้
Hij is heel aardig tegen mij.
เขาเป็นมิตรกับ/ต่อฉันมาก

tegenover

Ik woon tegenover het station.
ฉันอาศัยอยู่ตรงข้ามกับสถานที

tijdens

Tijdens de zomer kom ik.
ฉันจะมาในช่วงฤดูร้อน

tot

Deze trein rijdt tot Leiden.
รถไฟขบวนนี้จะไปถึงไลเดิ่น
Ik wacht tot 12 uur.
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ฉันจะรอจนถึงเที่ยง
Tot volgende week!
เจอกันสัปดาห์หน้า!
tussen

De trein staat stil tussen Leiden en Den Haag.
รถไฟจอดนิ่งช่วงระหว่างไลเดิ่นกับเด็น ฮาฆ
Er is een verschil tussen A en B.
มีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่าง A กับ B

uit

Ik kom uit Nederland.
ฉันมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์
Hij stapt uit de trein.
เขาลงจากรถไฟ
De kat springt uit het raam.
แมวกระโดดออกนอกหน้าต่าง

van

Hij werkt van 9 tot 5.
เขาทางานตั้งแต่ 9 โมงถึง 5 โมงเย็น
Hij is de zoon van Jan.
เขาเป็นลูกชายของยัน
Deze pen is van mij.
นี่คือปากกาของฉัน
Dat is aardig van je.
คุณใจดีจัง / คุณ(นิสัย)น่ารักจัง / คุณช่างดีเหลือเกิน

vanaf

Ik werk vanaf 2000.
ฉันทางานตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป

vanwege

Ik kan niet slapen vanwege de muggen.
ฉันนอนไม่หลับเนื่องจากพวกยุง

via

Ik ga via Parijs naar Rome.
ฉันไปโรมผ่านทางปารีส

volgens

Volgens het weerbericht gaat het regenen.
อ้างตามพยากรณ์อากาศ ฝนจะตก (พยากรณ์อากาศบอกว่า...)
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Volgens mij gaat het regenen.
ฉันคิดว่าฝนจะตก
voor

Ik ben vóór 6 uur klaar.
ฉันจะพร้อมก่อน 6 โมง
Dit moet vóór 1 april klaar zijn.
งานนี้ต้องเสร็จก่อน 1 เมษายน
Ik kom voor jou.
ฉันมาเพื่อคุณ (ฉันมาหาคุณ)
Ik sta voor het huis.
ฉันยืนอยู่หน้าบ้าน
Hij stemt voor dit voorstel.
เขาจะโหวตเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้

voorbij

Hij rijdt voorbij Leiden.
เขาขับรถเลยไลเดิ่น

zonder

Alles kwam zonder problemen aan.
ของทุกอย่างมาถึงแบบไร้ปัญหา

คากริยาทีม
่ ค
ี าบุพบทเฉพาะ (กริยาวลี)
นี่คือตัวอย่างบางคาเท่านั้น:
beginnen met
denken aan
gaan naar
geven aan
helpen met
houden van
kijken naar
lachen om
luisteren naar
stoppen met
trek hebben in
vragen aan

เริ่มต้นทา
นึกถึง
ไปยังที่
มอบให้แก่
ช่วยเกี่ยวกับ/ช่วยเหลือเรื่อง
รัก/ชอบ
มองที่/ดูที่/ดู
หัวเราะเกี่ยวกับ/หัวเราะใส่
ฟัง
หยุดทา/เลิกทา
รู้สึกอยากกิน
ถาม(ใครสักคน)
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wachten op
รอ(ใคร/อะไร)
103
zin hebben in iets อยากทา/อยากกิน(อะไรสักอย่าง)

เวลาและคาบุพบท
Tijd
Dagen en data
Weekend
Maanden
Seizoenen
Jaren

(เวลา)
(วันและวันที่)
(สุดสัปดาห์)
(เดือน)
(ฤดูกาล)
(ปี)

Ik kom om 12 uur.
Ik kom op woensdag 17 september.
Ik kom in het weekend.
Ik kom in september.
Ik kom in de zomer.
Ik kom in 2021.

(ประเทศ)
(เมือง)
(ย่าน)
(ซอยระหว่างบ้าน)
(ถนน)
(ถนนที่มีต้นไม้ขนาบ)
(คลองในเมือง)
(บ้านเลขที่)
(ชั้นบนตึก)

Ik woon in Nederland.
Ik woon in Leiden.
Ik woon in de Bloemenwijk.
Ik woon in de Herenstraat.
Ik woon aan de Appelweg.
Ik woon aan de Lindelaan.
Ik woon aan de Hooigracht.
Ik woon op nummer 15.
Ik woon op de tweede verdieping.104

ทีอ
่ ยู่และคาบุพบท
Land
Stad/dorp
Wijk
Straat
Weg
Laan
Gracht/singel
Huisnummer
Verdieping

โครงสร้างที่ใช้ได้กับ zin hebben มีสองแบบ:
zin hebben in + คานาม: Ik heb zin in koffie.
zin hebben + om (...) te +กริยารูปเต็ม: Ik heb zin om morgen naar Amsterdam te gaan.
ดูเพิ่มที่หัวข้อ 20
104
ในภาษาดัตช์ ชั้นหนึ่ง (begane grond) จะไม่นับรวมกับชั้นอื่น ๆ
103
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ภาคผนวก VI: คาขยายกริยา
คาขยายกริยา จะให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับคากริยา คาขยายนาม หรือคาขยายกริยาอื่น ๆ คาขยาย
กริยาจะไม่มีวันเปลี่ยนรูป ในตัวอย่างต่อไปนี้มีคาขยายกริยาเป็นตัวหนา:
Zij zingt mooi.
Zij zingt een heel mooi lied. (mooi ในประโยคนี้เป็นคาขยายนาม)
Zij zingt heel mooi.
ด้านล่างนี้ คุณจะเห็นคาขยายกริยาที่ใช้บ่อย โดยจะมีท้ังที่ใช้บอกเวลา, บอกสถานที่,
บอกทิศทาง, ใส่อารมณ์ และคาขยายกริยาทั่วไปแบบอื่น ๆ

• คาขยายกริยาบอกเวลา
morgen
overmorgen
gisteren
eergisteren

พรุ่งนี้
มะรืนนี้
เมื่อวานนี้
เมื่อวานซืน

overdag
vandaag
vanmorgen/vanochtend
vanmiddag
vanavond
vannacht

ระหว่าง(กลาง)วัน
วันนี้
เช้านี้
บ่ายนี้
เย็นนี้, ค่านี้
คืนนี้, เมื่อคืน

's morgens/'s ochtends
's middags
's avonds
's nachts

ตอนเช้า
ตอนกลางวัน
ตอนกลางคืน
ตอนดึก

binnenkort
straks
later
volgende week
volgende maand
volgend jaar

เร็ว ๆ นี้
อีกเดี๋ยวเดียว
ทีหลัง
สัปดาห์หน้า
เดือนหน้า
ปีหน้า

altijd
meestal
regelmatig

เสมอ, ตลอด
ส่วนใหญ่
เป็นประจา, สม่าเสมอ
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soms
af en toe/nu en dan
even
zelden
nooit
bijna nooit
ooit

เป็นบางครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
แป๊บนึง
แทบจะไม่
ไม่เคยเลย
แทบไม่เคย
เคย

eerst
dan
daarna
vervolgens
ten slotte

ขั้นแรก
จากนั้น
หลังจากนั้น
ต่อมา
ท้ายที่สุด

toen
sindsdien
al
weer
eindelijk

จากนั้น
นับจากนั้นมา
แล้ว
อีกครั้ง
ในที่สุด

• คาขยายกริยาบอกสถานที่
hier
daar
er
binnen
buiten
overal
ergens
nergens
weg
boven
beneden

ที่นี่/ตรงนี้
ที่น่ัน/ตรงนั้น
ที่น่ัน
ข้างใน
ข้างนอก
ทุกที่/โดยทั่ว
สักที่หนึ่ง/ที่ใดที่หนึ่ง
ไม่มีที่ไหนเลย
หายไป/ไม่อยู่
ข้างบน
ข้างล่าง

• คาขยายกริยาบอกทิศทาง
rechtdoor
naar links/linksaf
naar rechts/rechtsaf
terug

ตรงไป
เลี้ยวซ้าย
เลี้ยวขวา
กลับ
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• คาขยายกริยาใส่อารมณ์
zeer105
erg106
heel107
zo
te

มาก
โคตร
มาก
มาก
เกินไป

• คาขยายกริยาทั่วไปอื่น ๆ
eigenlijk
graag
ook
misschien
toch

อันที่จริง
ด้วยความยินดี, อยาก/ชอบ
ด้วยเหมือนกัน, เช่นกัน
ไม่แน่ว่า, อาจจะ
ยังคง, ยังไม่, แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น

Heb je trek in een kopje thee? Ja, graag! Ik wil graag een kopje thee.
คุณอยากได้ชาสักถ้วยไหม เอาค่ะ ฉันอยากได้ชาถ้วยหนึ่ง
Yvonne en Ingrid gaan naar Rotterdam, en ik ga ook.
อีฟ็นเหนอะกับอินฆริทจะไปร็อตเตอรฺดัม ฉันก็ด้วย
Misschien vertrek ik zaterdag, misschien ook niet.
ฉันอาจจะออกเดินทางวันเสาร์ หรืออาจจะไม่ก็ได้
Ik weet dat het niet mag maar ik doe het toch!
ฉันรู้ว่ามันต้องห้าม แต่ฉันก็ยังทา
De tentoonstelling is niet spectaculair maar toch aardig om te zien.
งานแสดงนั้นไม่ได้น่าประทับใจอะไร แต่ก็ยังดีที่ได้ไปเห็น

ทางการ ส่วนมากใช้ในภาษาเขียน
ภาษาพูด
107
ภาษาพูด
105
106
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ภาคผนวก VII: การอ้างอิงถึงบุคคลและสิ่งของ
เมื่อจะพูดถึงบุคคลหรือสิ่งของ เราสามารถใช้คาสรรพนามแทนบุคคลได้ ส่วนคาสรรพนามชี้
เฉพาะก็ใช้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อต้องการเจาะจงเป็นพิเศษ ซึ่งในกรณีน้น
ั เราจะไม่วางมันไว้
หน้าคานามเหมือนอย่างในหัวข้อ 11 แต่ จะใช้แบบคาเดียวเดี่ยว ๆ เลย โดยจะใช้แค่สองรูป
เท่านั้น คือ die กับ dat สองคานี้มักใช้ข้น
ึ ต้นประโยคเพราะมันช่วยเพิ่มความเจาะจง สาหรับ
บุคคลเราจะใช้คาว่า die กับทั้งรู ปเอกพจน์และพหูพจน์ ส่วนสาหรับสิ่งของ จะเลือกใช้คาว่า die
หรือ dat โดยที่ die ใช้แทนคานาม de และคารูปพหูพจน์ ส่วน dat ใช้แทนคานาม het รูป
เอกพจน์

a. การอ้างอิงถึงบุคคล
ผู้ชาย เอกพจน์
Wat vind je van de nieuwe buurman?
คุณคิดอย่างไรกับเพื่อนบ้านชายคนใหม่
คาสรรพนามแทนบุคคล:
ประธาน:
Hij is heel aardig.
กรรม:
Ik vind hem heel aardig.
หลังบุพบท: Ik praat vaak met hem.

เขานิสัยดีมาก
ฉันคิดว่าเขานิสัยดีนะ
ฉันคุยกับเขาบ่อย

คาสรรพนามชี้เฉพาะ:
ประธาน:
Die is heel aardig.
กรรม:
Die vind ik heel aardig.

เขานิสัยดีมาก
ฉันคิดว่าเขานิสัยดีมากเลย

ผู้หญิง เอกพจน์
Wat vind je van de nieuwe buurvrouw?
คุณคิดยังไงกับเพื่อนบ้านหญิงคนใหม่
คาสรรพนามแทนบุคคล:
ประธาน:
Ze/zij is heel aardig.
กรรม:
Ik vind haar heel aardig.
หลังบุพบท: Ik praat vaak met haar.

หล่อนนิสัยดีมาก
ฉันคิดว่าหล่อนนิสัยดีนะ
ฉันคุยกับหล่อนบ่อย

คาสรรพนามชี้เฉพาะ:
ประธาน:
Die is heel aardig.
กรรม:
Die vind ik heel aardig.

หล่อนนิสัยดีมาก
ฉันคิดว่าหล่อนนิสัยดีมาก
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รูปพหูพจน์
Wat vind je van onze nieuwe buren?
คุณคิดยังไงกับเพื่อนบ้านใหม่(หลายคน)ของคุณ
คาสรรพนามแทนบุคคล:
ประธาน:
Ze/zij zijn heel aardig.
กรรม:
Ik vind ze heel aardig.108
หลังบุพบท: Ik praat vaak met ze.109

พวกเขานิสัยดีมาก
ฉันคิดว่าพวกเขานิสัยดีมาก
ฉันคุยกับพวกเขาบ่อย

คาสรรพนามชี้เฉพาะ:
ประธาน:
Die zijn heel aardig.
กรรม:
Die vind ik heel aardig.

พวกเขานิสัยดีมาก
ฉันคิดว่าพวกเขานิสัยดีมาก

b. การอ้างอิงถึงสิ่งของ
คา De
Waar is de krant?
หนังสือพิมพ์อยู่ไหน
คาสรรพนามแทนบุคคล:
ประธาน:
Hij is er nog niet.
กรรม:
Ik zie hem nergens.
หลังบุพบท: Ik zoek er al uren naar.110

มันยังไม่มา
ฉันไม่เห็นมันเลยสักที่
ฉันมองหามันมาเป็นชั่วโมง ๆ แล้ว

คาสรรพนามชี้เฉพาะ:
ประธาน:
Die is er nog niet.
กรรม:
Die zie ik nergens.
Die zoek ik al uren.

มันยังไม่มา
ฉันไม่เห็นมันเลยสักที่
ฉันมองหามันมาเป็นชั่วโมง ๆ แล้ว

คา Het
Waar is mijn woordenboek?
หนังสือพจนานุกรมของฉันอยู่ไหน

หรือ hen
หรือ hen
110
กริยา zoeken ในประโยคนี้ มีคาบุพบทเฉพาะเป็นคาว่า naar โครงสร้างที่สมบูรณ์จะเป็น Ik zoek al uren naar de
krant. ถ้าคุณต้องการจะพูดถึงแบบผิวเผิน ให้แทนที่ naar de krant ด้วย ernaar และอย่างที่เราได้เห็นในหัวข้อ
12 คาว่า er ใช้อ้างอิงถึงสิงของได้เท่านั้น จะไม่ใช้กับบุคคล และคาว่า ernaar สามารถแยกได้ง่าย ๆ ถ้าคุร
ต้องการเพิ่มความเจาะจงลงไป ให้ใช้ว่า Daar zoek ik al uren naar!
108
109
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คาสรรพนามแทนบุคคล:
ประธาน:
Het staat niet in de kast.
กรรม:
Ik zie het nergens.
หลังบุพบท: Ik zoek er al uren naar.

มันไม่อยู่ในชั้น
ฉันไม่เห็นมันเลยสักที่
ฉันมองหามันมาเป็นชั่วโมง ๆ แล้ว

คาสรรพนามชี้เฉพาะ:
ประธาน:
Dat staat niet in de kast.
กรรม:
Dat zie ik nergens.
Dat zoek ik al uren.

มันไม่อยู่ในชั้น
ฉันไม่เห็นมันเลยสักที่
ฉันมองหามันมาเป็นชั่วโมง ๆ แล้ว

รูปพหูพจน์
Waar zijn mijn tijdschriften?
นิยสาร(หลายเล่ม)ของฉันอยู่ไหน
คาสรรพนามแทนบุคคล:
ประธาน:
Ze liggen niet op tafel.
กรรม:
Ik zie ze nergens.
หลังบุพบท: Ik zoek er al uren naar.

พวกมันไม่อยู่บนโต๊ะ
ฉันไม่เห็นพวกมันเลยสักที่
ฉันมองหาพวกมันมาเป็นชั่วโมง ๆ แล้ว

คาสรรพนามชี้เฉพาะ:
ประธาน:
Die liggen niet op tafel.
กรรม:
Die zie ik nergens.
Die zoek ik al uren.

พวกมันไม่อยู่บนโต๊ะ
ฉันไม่เห็นพวกมันเลยสักที่
ฉันมองหาพวกมันมาเป็นชั่วโมง ๆ แล้ว
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ภาคผนวก VIII: คาศัพท์ไวยากรณ์พ้ น
ื ฐาน ดัตช์-ไทย
aanwijzend voornaamwoord
accentteken
achtervoegsel
afgeleid
apostrof
beklemtoond
bepaald
betrekkelijk voornaamwoord
betrekkelijke bijzin
bezittelijk voornaamwoord
bijvoeglijk naamwoord/adjectief
bijwoord
bijzin
directe rede
enkelvoud
formeel
gebiedende wijs
geslacht
gesloten lettergreep/syllabe
gesloten vraag
gespecificeerd
hoeveelheidswoord
hoofdletter
hoofdtelwoord
hoofdwerkwoord
hoofdzin
hulpwerkwoord
indirecte rede
infinitief
informeel
inversie
ja-neevraag
kleine letter
klinker
klinkerletter
lettergreep
lidwoord
lijdend voorwerp
lijdende vorm
mannelijk
mededeling

คาสรรพนามชี้เฉพาะ
เครื่องหมายเน้นเสียง
คาปัจจัย (ส่วนที่เติมท้ายรากศัพท์)
ที่กลายมา
เครื่องหมายอะโพสโตรฟี
ซึ่งเน้นเสียง/ลงเสียงหนัก
ที่ชี้เฉพาะ
คาสรรพนามเชื่อมความ
ประโยคย่อยเชื่อมความ
คาสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
คาขยายนาม
คาขยายกริยา
ประโยคย่อย
ประโยครายงานแบบตรง (มีเครื่องหมายคาพูด)
เอกพจน์
ทางการ
คากริยารู ปคาสั่ง
เพศ
พยางค์ปิด (มีตัวสะกด)
คาถามแบบปิด (ตอบ Ja/Nee)
แบบเจาะจง
หน่วยนับ
ตัวพิมพ์ใหญ่
จานวนนับ
คากริยาหลัก
ประโยคหลัก
คากริยาช่วย
ประโยครายงานแบบอ้อม
คากริยารูปเต็ม
ไม่ทางการ
การสลับที่
คาถามแบบปิด (ตอบ Ja/Nee)
ตัวพิมพ์เล็ก
เสียงสระ
ตัวสระ
พยางค์
คานาหน้านาม
กรรมตรง
ประโยครูปถูกกระทา
ที่เป็นเพศชาย
ประโยคบอกเล่า
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medeklinker
meervoud
meewerkend voorwerp
modaal (hulp)werkwoord
naamval
nevenschikkend voegwoord
niet-telbaar
onbeklemtoond
onbepaald
onbepaald telwoord
onderschikkend voegwoord
onderwerp
ongespecificeerd
onpersoonlijk
onregelmatig
onscheidbaar
ontkenning
onzijdig
open lettergreep/syllabe
open vraag
overtreffende trap/superlatief
passieve zin
persoonlijk voornaamwoord
persoonsvorm
rangtelwoord
regelmatig
samengesteld woord
samengestelde zin
samenstelling
scheidbaar
schrijftaal
spreektaal
stam van het werkwoord
stam
stofnaam
substantief
tegenwoordige tijd
telwoord
toekomende tijd
trema
uitgang
uitspraak
vergrotende trap/comparatief

เสียงพยัญชนะ/ตัวพยัญชนะ
พหูพจน์
กรรมรอง
คากริยาช่วย
ลักษณะทางไวยากรณ์ (การก)
คาเชื่อมประโยคหลัก
ที่นับไม่ได้
ที่ไม่เน้นเสียง
ที่ไม่ชี้เฉพาะ
คาบอกปริมาณ
คาเชื่อมประโยคย่อย
ประธาน
แบบไม่เจาะจง
แบบไม่เจาะจงบุคคล
ไม่ปกติ
ที่แยกไม่ได้
การปฏิเสธ
ที่ไร้เพศ
พยางค์เปิด (สระเดี่ยว-ไม่มีตัวสะกด)
คาถามแบบเปิด
คาขยายขั้นสุด
ประโยครูปถูกกระทา
คาสรรพนามบุคคล
คากริยาผัน
ลาดับที่
ปกติ
คาประสม
ประโยคความซ้อน
คาประสม
ที่แยกได้
ภาษาเขียน
ภาษาพูด
แกนคากริยา
แกนคา
คานามที่นับไม่ได้ (ชื่อวัตถุดิบหรือสสาร)
คานาม
กาลปัจจุบัน
เลข
กาลอนาคต
เครื่องหมายบอกการขึ้นต้นพยางค์ใหม่
ส่วนท้าย
การออกเสียง
คาขยายขั้นกว่า
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verkleinwoord
verleden tijd
vervoegen
verzwakte vorm
vocaal
voegwoord
voltooid deelwoord
voltooid tegenwoordige tijd
voltooid verleden tijd
voltooide tijd
voorlopig onderwerp
voorvoegsel
voorzetsel
vraag
vraagwoord
vrouwelijk
wederkerend voornaamwoord
wederkerig voornaamwoord
werkwoord met vast voorzetsel
werkwoord
woordvolgorde
zelfstandig naamwoord/substantief
zin
zinsdeel

คาเล็ก
กาลอดีต
ผันกริยา
รูปที่ไม่เน้นเสียง
เสียงสระ
คาเชื่อม
คากริยาช่องสาม
กาลปัจจุบันสมบูรณ์
กาลอดีตสมบูรณ์
กาลสมบูรณ์
ประธานชั่วคราว/ประธานสมมติ/ประธานลอย
คาอุปสรรค (ส่วนที่เติมหน้ารากศัพท์)
คาบุพบท
คาถาม
คาแสดงคาถาม
ที่เป็นเพศหญิง
คาสรรพนามสะท้อนกลับ
คาสรรพนามกันและกัน
กริยาวลี
คากริยา
ลาดับคา
คานาม
ประโยค
ส่วนประกอบของประโยค

