:::: คำนำม
การที่จะใช้คานามในประโยคใดๆให้ถูกต้องนั้น
คุณควรจะตอบคาถามเหล่านี้ ให้ได้เสี ยก่อน
1) คาคานั้นเป็ น en หรื อ ett
2) คาๆนั้นบ่งบอกแบบทัว่ ไปหรื อแบบเฉพาะเจาะจง
3) เป็ นรู ปเอกพจน์หรื อพหูพจน์
---------------------------------En หรือ Ett
ในภาษาสวีดิชคานามแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ en และ ett
การรู ้วา่ คานามนั้นเป็ น en, ett สาคัญเพราะ มันจะส่ งผลต่อรู ปท้ายคา
หรื อรู ปพิเศษของคาอื่นๆที่ตามมา

จะรู้ ได้ อย่ ำงไรว่ ำ คำไหนเป็ น en หรือ ett
ไม่มีกฏใดๆบอกว่าคาใดเป็ น en, ett ต้องใช้ความจาเพียงอย่างเดียว
ดังนั้น เคล็บลับการจาคานามให้ได้น้ นั
เวลาท่องคาศัพท์ให้ จา en หรื อ ett ไปในตัว เช่น เวลาเราท่องศัพท์ให้ท่อง ดังนี้
en bil, ett bord, en katt, en hund, ett öga
ถ้าหากคาที่เราไม่รู้วา่ เป็ น en หรื อ ett ให้เดาไว้ก่อนว่าเป็ น en
เพราะมีโอกาสถูกสามในห้า
ข้อควรรู้
หากเราใช้ en, ett ผิด คนสวีดิชก็เข้าใจเราอยูด่ ี ดังนั้น การพูดบ่อยๆและฟังบ่อยๆ
1 | Amm, Swedish4thai.com, Sweden

จะช่วยได้มากในส่ วนของการจา เพราะเราจะรู ้สึกชินกับคานั้นๆ
------------------------------------เจำะจงหรือไม่ เจำะจง
ในภาษาอังกฤษเราใช้คาว่า the เพื่อแสดงความเจาะจงว่า อันนี้ คนนั้น ตัวนี้
ในภาษาสวีดิชจะต่างออกไป
En
en dag
en hand
en bil

dagen
handen
bilen

-ทาคานามให้เป็ นรู ปเจาะจง ให้เติม -en ต่อท้ายคานั้นๆ
-ถ้าคานั้น ลงท้ายด้วยสระ (a,e,i,o,u,y,å,ä,ö) ให้เติมแค่ -n เท่านั้น
-คาสรรพนามที่ใช้เรี ยกคานามที่เป็ น en คือ den
Ett
ett år
ett kök
ett öga

året
köket
ögat

-ทาคานามให้เป็ นรู ปเจาะจง ให้เติม -et ต่อท้ายคานั้นๆ
-ถ้าคานั้น ลงท้ายด้วยสระ (a,e,i,o,u,y,å,ä,ö) ให้เติมแค่ -t เท่านั้น
-คาสรรพนามที่ใช้เรี ยกคานามที่เป็ น ett คือ det
ลองศึกษาประโยคต่อไปนี้
Var är bilen? Det står här.
(รถคันนั้นอยูไ่ หน? มันจอดอยูต่ รงนี้ไง)
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Ser du huset? Det ligger där borta.
(เห็นบ้านหลังนั้นไหม? มันตั้งอยูต่ รงโน้นน่ะ)
:::: คำนำม (ต่ อ) โดย มะกรู ด www.thaibok.se

คำนำม Substantiv หมำยถึง
คาที่ใช้เรี ยกคน สัตว์ สิ่ งของ วัตถุ สถานที่ ภาษาทุกภาษาส่ วนใหญ่จะแบ่งคานามออกเป็ นสองหมวดคือ
คานามที่มีอยูส่ ิ่ งเดียวหรื อที่เรี ยกกันว่า คานามเอกพจน์ และคานามที่มีมากกว่าหนึ่งสิ่ งเรี ยกว่า คานาม
พหูพจน์ แต่ในการเรี ยนหลักไวยากรณ์ภาษาสวีเดนนั้น ก่อนที่จะจาแนกคานามออกไปเป็ นนามเอกพจน์หรื อ
นามพหูพจน์น้ นั หลักไวยากรณ์ภาษาสวีเดนจะแบ่งคานามออกได้เป็ น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ คานามกลุ่ม ett
และคานามกลุ่ม en หรื อที่เรี ยกกันว่าคานาหน้าคานาม(öbestämd artikel) ซึ่ งจะมีลกั ษณะคล้ายกับไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษที่จะมีคานาหน้าคานามโดยการวาง a หรื อ an ไว้หน้าคานามในภาษาอังกฤษนัน่ เอง แต่หลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้นมีหลักและกฎเกณฑ์ตายตัวว่าถ้าคานามที่เขียนขึ้นต้นตัวแรกด้วยพยัญชนะให้ใช้ a
วางหน้าคานาม และคานามที่เขียนตัวแรกด้วยสระ ให้ใช้ an วางหน้าคานามนั้นๆ
แต่สาหรับหลักไวยากรณ์ภาษาสวีเดนนั้น เป็ นที่น่าเสี ยดายว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่จะบอกให้ทราบว่า คานาม
ใดใช้ ett และคานามใดใช้ en วางหน้าคานาม และที่สาคัญคานามบางคาเขียนคล้ายกันและมีความหมาย
ใกล้เคียงกันแต่ไม่จดั อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
ข้อความข้างล่างในเรื่ องหลักการจานี้ เป็ นของพี่มะกรู ด ขออนุ ญาตเอามาใช้ในกระทูน้ ้ ี นะ เพราะว่ามี
ประโยชน์ต่อการจาง่ายดี
*******คำนำหน้ ำนำม En, Ett เป็ นเรื่องทีต่ ้ องจำ********
เหมือนกับการใช้หน่วยนับของไทยค่ะ
จะรู ้วา่ ช้างต้องใช้คาว่าเชื อก ดินสอใช้คาว่าแท่ง ปากกาใช้คาว่าด้าม เราก็ตอ้ งอาศัยความคุน้ เคย หรื อการจาเอา
แต่ก็พอมีหลักง่ายๆค่ะ
คือ คานามที่ลงท้ายด้วย -are, -ing, -het, -tion, -log
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คาพวกนี้เป็ นกลุ่ม en ค่ะ เช่น
en lärare, en öppnare
en femåring
en lägenhet
en nation
en psykolog
คานามที่ลงท้ายด้วย -ande, ende ถ้าหมายถึงการกระทา หรื อหมายถึงอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตวั คน เป็ นกลุ่ม Ett
ยังนึกตัวอย่างไม่ออกค่ะ
แต่ถา้ หมายถึงคน จะเป็ นคาในกลุ่ม en ค่ะ เช่น en studerande นักเรี ยน, en resande นักเดินทาง
ได้ยนิ บางคนว่า ชื่อผลไม้ที่สวีเดนต้องนาเข้ามักจะเป็ นคาในกลุ่ม en เช่น
en banan, en apelsin, en ananas
เคยได้ยนิ มาเหมือนกันว่าคาส่ วนใหญ่ กว่า ๙๐ ถึง ๙๕ เปอร์ เซ็นต์ จะเป็ นคาในกลุ่ม en ค่ะ
เพราะฉนั้น หากจะเดา ถ้าเดาเป็ น en ไว้ก่อน โอกาสถูกจะสู งค่ะ
...
คาแนะนาคือ
เวลาจดคาศัพท์ใหม่ๆ คาที่เป็ นคานามให้เขียน en หรื อ ett นาหน้าด้วยค่ะ
เช่น en banan
ett äpple
ส่ วนคาไหนที่เป็ นนามนับไม่ได้ ก็ให้เขียน en กับ ett ในวงเล็บค่ะ เพราะจะได้ใช้เวลาผันคา
(en) mjölk
(ett) vatten*********
เหตุผลในการเรี ยนและทาความเข้าใจกับคานามว่า คานามใดอยูใ่ นกลุ่ม ett และคานามใดอยูใ่ นกลุ่ม en นั้น
เพื่อที่ท่านจะสามารถแปลงคานามเหล่านั้นให้อยูใ่ นพจน์ของคานามรู ปแบบต่างๆได้ เพราะภาษาสวีเดน เมื่อ
มีการกล่าวถึงคานามในรู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการกล่าวถึงโดยทัว่ ๆ ไป หรื อการกล่าวเฉพาะเจาะจงก็ตาม
คานามเหล่านั้นก็จะเขียนต่างกันด้วยเช่นกัน
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ดังนั้นสาหรับท่านที่เริ่ มเรี ยนภาษาสวีเดนแรกๆ ท่านควรมีสมุดจดคาศัพท์ เมื่อพบคาศัพท์ใดที่อยูใ่ นกลุ่ม ett
หรื อ en ให้ท่านจดบันทึกไว้ในสมุดจดคาศัพท์ เพื่อเป็ นประโยชน์สาหรับตัวท่านเอง เพื่อที่จะให้รู้วา่ คานาม
คาไหนอยูใ่ นกลุ่ม ett และคานามคาไหนอยูใ่ นกลุ่ม en หากว่าท่านรู ้วา่ คานามคานั้นอยูใ่ นกลุ่มใดแล้ว ท่านก็
จะสามารถแปลงคานามเหล่านั้นให้มาเป็ นรู ปคาปิ ดท้ายคานามได้อย่างไม่อยาก (สาหรับคาปิ ดท้ายคานาม
ผูเ้ ขียนจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป) สิ่ งสาคัญในเรื่ องของคาศัพท์ คือ การออกเสี ยง และการฟัง ในการเรี ยน
ภาษาสวีเดนนั้น หากท่านสามารถฟัง และออกเสี ยงได้อย่างถูกต้องแล้ว ท่านก็สามารถเขียนและสะกด
คาศัพท์ต่างๆได้ถูกต้องเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น
คำนำมกลุ่ม ett
Ett bord เอ็ทบูร์ด
Ett äpple เอ็ท เอฟเป่ ล
Ett kök เอ็ท เชิค
Ett hus เอ็ท ฮูส
Ett barn เอ็ด บอร์ น
Ett glas เอ็ท กลอส
Ett brev เอ็ท เบรฟ
Ett plåster เอ็ท โพรสเตอร์
Ett apotek เอ็ท อะโพเทค
Ett recept เอ็ท รี เซฟ
Ett ägg เอ็ท เอ่ก
Ett fat เอ็ท ฟอท
Ett tvättmedel เอ็ท ทแว็ทเมเดิล
Ett skåp เอ็ท สโคพ
Ett träd เอ็ท แทรด
Ett hallon เอ็ท ฮาลลอน
Ett plommon เอ็ท โพรมม่อน
Ett körsbär เอ็ท เช่อสแบร์
Ett päron เอ็ท แพร์ ร่อน
Ett blåbär เอ็ท โบลแบร์
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Ett tangentbord เอ็ท ทังค์เก้นท์บอร็ ด
Ett kilogram เอ็ท ชีโลกรัม

คำนำมกลุ่ม en
En bannan เอ็น บานอน
En katt เอ็น คัตท์
En häst เอ็น เฮสท์
En stol เอ็น สตูร์
En apelsin เอ็น เอฟเปิ ลซีน
En öl เอ็น เอิล
En hamburgare เอ็นฮัมเบอร์ กาเร่ ะ
En man เอ็น มาน
En kvinna เอ็น ควินน่ะ
En flicka เอ็น ฟลิคก่ะ
En pojke เอ็นโพ้ยเก่ะ
En mamma เอ็น มัม่ ม๊ะ
En bok เอ็น บุค
En familj เอ็น ฟามิลลี่
En gitarr เอ็น ยีตา้ รร์
En dag เอ็น ดอก
En vecka เอ็น เว๊คก่ะ
En bil เอ็น บิล
En tröja เอ็น เทร่ อย่ะ
En radio เอ็น รอดีโอ
En matta เอ็น มัตต่ะ
คานามที่มีความหมายเกี่ยวกับคน และ สัตว์ ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นกลุ่ม en ยกเว้น ett barn เด็กผูช้ าย หรื อ ลูกชาย
โดย มะกรู ด www.thaibok.se
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