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การใช้คาเชื่อมประโยค / Conjunctions
สวัสดีค่ะ เนื้อหาส่วนนี้ตดั ตอนมาจากที่ พีม่ ะกรูด เขียนไว้ในเวบบ้านไทยตอนยังอยู่ท่ี pantown ค่ะ... พีม่ ะกรูดเขียนอธิบายไว้ได้ดมี าก ชอบ
มากมายค่ะ เลยเก็บลิง้ ค์ไว้ พอดีได้ไปเจอแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรือ่ งนี้มา ก็เลยเกิดไอเดียอยากจับส่วนเนื้อหากับลิง้ ค์แบบฝึกหัดมาวางไว้
ด้วยกัน ... ขอขอบคุณพีม่ ะกรูดมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ยค่ะ...

การใช้ Konjunktioner - att, om, eftersom, därför att, trots att, fastän, även om, innan, medan, när, tills
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คาพวกนี้ใช้ไว้เชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน (ประโยคหลัก + ประโยครอง)
เรือ่ งทีค่ วรรูค้ อื ความหมายของคาเหล่านี้ และ การเรียงลาดับคาในประโยคทีม่ าต่อจากคาเหล่านี้
ประโยคแรก + คาเชื่อม + ประโยคสอง
มาดูความหมายของคาเชื่อมและตัวอย่างกันค่ะ
att ว่า
Han säger att han älskar mig.
เค้าพูดว่าเค้ารักฉัน
om ถ้า
Jag kommer om jag har tid.
ถ้าฉันมีเวลาฉันจะมา
eftersom เนื่ องมาจาก เพราะ เพราะว่า
Jag kan inte komma eftersom jag måste passa mina barn.

ฉันมาไม่ได้เพราะฉันต้องดูลกู
därför att เพราะว่า
Jag är deppig därför att jag fick dåligt resultat på provet.
ฉันซึมเพราะคะแนนสอบออกมาไม่ดี
trots att แม้ แม้ว่า ทัง้ ๆ ที่
Jag gick hem trots att det regnade.
ฉันเดินกลับบ้านทัง้ ๆ ทีฝ่ นมันตก
fastän แม้ว่า
Jag somnar fastän hela familjen tittar på tv.
ฉันหลับแม้ว่าทัง้ ครอบครัวนัง่ ดูทวี กี นั
อันนี้เป็ นบ่อย อิ อิ
även om แม้ว่า
Jag älskade honom även om han var elak. (jag var korkad)

ฉันรักเค้าแม้ว่าเค้าใจร้าย (ฉันมันปญั ญาอ่อน)
innan ก่อน
Du bör tvätta händerna innan du äter.
คุณควรล้างมือก่อนกิน
medan ในขณะที่ ระหว่างที่
Du kan vila medan jag lagar mat. (ใจดีจงั เลย เหมือนพระมาโปรด)
ระหว่างทีช่ นั ้ ทาอาหารคุณพักได้นะ
när เมื่อ
Du kan komma när du känner för det.
คุณมาเมือ่ มีอารมณ์(มีอารมณ์อยากจะมาน่ ะค่ะ ไม่ใช่อารมณ์อ่นื )
tills จนกว่า
Jag väntar här med dig tills han kommer.
ฉันจะรออยูท่ น่ี ่กี บั คุณจนกว่าเค้าจะมา

ตัวอย่างทีย่ กมา ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เหมือนภาษาไทยเด๊ะเลย แต่เฉพาะกรณี ที่ประโยคที่สองเป็ นประโยคบอกเล่าเท่านัน้

ถ้าประโยคที่สองมีข้อความที่เป็ นปฏิ เสธ (ง่ายๆ คือ มี Inte ) หรือมี คาวิเศษณ์อ่นื ๆ เช่น aldrig, redan, kanske, และคาอื่นๆ ต้องวางคา
เหล่านี้ไว้หลังประธาน หน้ากริยา
ประโยค1 + คาเชื่อม + ประธาน + inte + กริ ยา
งงไหมคะ... ไม่ตอ้ งงงค่ะ ฝึกจากประโยคธรรมดาก่อน พอคล่องแล้วค่อยฝึกประโยคทีส่ องทีเ่ ป็นปฏิเสธ ตามนี้ค่ะ
Han säger att han älskar mig.
Han säger att han inte älskar mig.
Han säger att han är hungrig.
Han säger att han inte är hungrig.
Kan du ringa om du kan komma?

Kan du ringa om du inte kan komma?

หวังว่าคงพอเข้าใจนะคะ
สังเกต ตาแหน่ง inte ในประโยคทีส่ องทีอ่ ยูห่ ลังคาเชื่อมให้ดๆี นะคะ มันจะอยู่ระหว่างประธาน กับ กริยาค่ะ
แปลก แต่ถา้ จาได้ใช้คล่องแล้วภาษาเราจะดูสละสลวยมากค่ะ
ปล. เปลีย่ นจาก att เป็นคาอื่นๆ ได้ และลองเปลีย่ นจาก inte เป็นคาวิเศษณ์อ่นื ๆ ดูนะคะ
มะกรูดว่าทีส่ าคัญเราควรเน้นทีก่ ารเรียงตาแหน่งค่ะ เพราะตรงนี้จะทาให้ภาษาเราสละสลวยมาก
ถ้าเราเรียงถูกแล้วเค้าจะฟงั ไม่ตดิ ขัด ไม่สะดุด ความรูส้ กึ เค้าเวลาเราเรียงคาผิด คงเหมือนเวลาเราได้ยนิ ฝรังพู
่ ดไทยโดยเรียงคาผิด
เช่น ผมกินข้าวไม่ ผมมีสขี าวเสือ้ คนฟงั สามารถเข้าใจได้ แต่คุณภาพของภาษามันลดลง
ทีม่ ะกรูดพล่ามนักพล่ามหนาก็เพราะว่ามันสาคัญมากจริงๆ ค่ะ ในห้องมีนกั เรียนเก่งเยอะมาก แต่เค้าเรียงคาผิดทาให้เวลาคนฟงั แล้วรูส้ กึ
สะดุด
จริงๆ ไม่มใี ครเก่งกว่าใครเท่าไหร่แต่คนทีเ่ ลือกเทพลังงานให้เรือ่ งทีส่ าคัญ ดูเหมือนเก่งกว่าคนอื่นทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วไม่ใช่
บ่นมากไปไหมเนี่ยะ บ่นเพราะเสียดายโอกาสแทนเพื่อนทีเ่ ก่งๆ หลายๆ คนทีไ่ ม่ใส่ใจเรือ่ งการเรียงคาเท่านัน้ แหละค่ะ มาบอกเล่าเก้าสิบเฉยๆ

โดย: มะกรูด 3 ต.ค. 49

---------------------------------------------------------------------------

trots att /fastän = ถึงแม้ว่า
เป็นสานวนทีใ่ ช้ในความเป็นจริงค่ะ และส่วนมากสองคานี้จะใช้ในภาษาเขียนหรือภาษาทางการนันเองค่
่
ะ ยกตัวอย่าง
Trots att/ Fästän Albin lider av en svår sjukdom är han alltid på gott humör.
ถึงแม้ว่า อัลบีนจะเจ็บปวดทรมานด้วยโรคร้าย เขาก็อารมณ์ดอี ยูเ่ สมอ.

Även om = ถึงแม้ว่า
ใช้สานวนทีเ่ กิดกับเหตุการณ์ทไ่ี ม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงเกิดขึน้ ยกตัวอย่างเช่น
Även om jag inte klarar provet i morgon ska jag gå ut och dansa på kvällen.

ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ผ่านการสอบพรุง่ นี้ ฉันก็จะออกไปเต้นดิสโก้ตอนกลางคืน.
โดย: กระถิน 4 ต.ค. 49

แบบฝึกหัด Konjunktioner 1 - och, för, men, så, utan, eller
แบบฝึกหัด Konjunktioner 2 - för att, därför att, även om, trots att, att, om, så att, när, sedan, innan, eftersom
แบบฝึกหัด Att-satser
แบบฝึกหัด Som
Huvudsats och bisats - Webbanthai
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