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4 หัวขอ้ทสํีาคัญในหลักไวยกรณ์

   ภาษาสวเีดนทคีวรทราบกอ่นทจีะเรมิ
   เรยีนไวยกรณ์ภาษาสวเีดน นันก็คอื  

ชนดิของคํา

โครงสรา้งของประโยค

การใชถู้กตอ้งตามเวลา

หลกัการสรา้งคําใหม ่



ชนิดของคาํ
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ชนดิของคําในภาษาสวีเดน แบ่งออกตามหนา้ทใีนประโยค
ไดด้ังต่อไปนี 

1. คํานาม (Substantiv)             สบุ-สะ-ตัน-ทฟี-วึ
2. คําสรรพนาม (Pronomen)       โพร-โน-เม๊น
3. คํากรยิา (Verb)                        แว๊รบ
4. คําคุณศพัท ์(Adjektiv)         อัด-เจ็ค-ฺทฟี-วึ
5. คําวเิศษณ์  (Adverb)              อัด-แว๊รบ 
6. คําบุพบท  (Preposition)     เพร็บ-โพ-ส-ิคูน 
7. คําสนัธาน (Konjunktion)           คอน-จุง-คูน
8. คําอุทาน (Interjektion)           อนิ-เตอรฺ-เจ็ค-คูน
9. ตัวเลข (Räkneord)                   แรก-เน่ะ-อูดฺ

ชนิดของคํา
      เรืองนีเป็นเรืองทีสําคัญมาก ขอแนะนําให้ทํา
ความเข้าใจกับเรืองนี เพราะถ้าไม่เข้าใจเรืองนแีล้ว ก็
อย่าคิดว่าจะง่ายทจีะสามารถทีจะทําความเข้าใจกับ
ภาษาสวีเดนได้มากนัก ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ไม่มี
ทางลัด



1. คํานาม (Substantiv) ใชแ้ทนชอื คน สตัว ์และสงิของ มักทํา
หนา้ทปีระธานในประโยค เชน่ Kalle, Anka ฯลฯ คํานามจะแยกได ้
เป็น เอกพจน ์(singular) พหูพจน ์(plural) เจาะจง (bestämd) และไม่
เจาะจง (obestämd)

2. คําสรรพนาม (Pronomen) ใชแ้ทนคํานาม เชน่  ฉัน เธอ คุณ เรา 
พวกเขาทงัหลาย 

3. คํากรยิา (Verb) บ่งบอกถงึการกระทํา เชน่ กนิ นอน  คํากรยิาจะ
ผันและเปลยีนรูปไปตามเวลา (tempus) คอื ปัจจุบัน (presens), อดตี 
(preteritum), อนาคต (futurum)

4. คําคุณศัพท ์(Adjektiv) บ่งบอกลักษณะของคํานาม เชน่ ส ีรสชาต ิ
ขนาด  รอ้น หนาว  คําคุณศัพทผ์ันได ้3 ระดับ ชนัธรรมดา(

(Komparativ), ขนัมากทสีดุ (superlativ)
       
5. คําวเิศษณ ์ (Adverb) ใชบ้่งบอกลักษณะของ คํากรยิา 
คําคุณศัพท ์คําวเิศษณ์เอง   

6. คําบุพบท  (Preposition) ใชบ้่งบอกตําแหน่งของคํานาม เชน่ บน 
ล่าง ใต ้

7. คําสนัธาน (Konjunktion) ใชเ้ชอืมประโยคเขา้ดว้ยกัน เชน่ และ, แต ่   

8. คําอุทาน (Interjektion) ใชอุ้ทาน เชน่ ว๊าย โอ ้

9. ตัวเลข (Räkneord) ใชใ่นการนับจํานวน หรอื บอกลําดับ  
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ชนิดของประโยค และ
โครงสร้างของประโยค



ชนดิของประโยค

1. ประโยคบอกเล่า (Påstående)
ประธาน (Substantiv) + กรยิา (verb) + กรรม (Objekt)
เชน่ 
• Jag ska äta middag snart.- ฉันจะรับประทานอาหารในไม่ชา้นี

2. ประโยคคําถาม (fråga)
กรยิา (verb) + ประธาน (subjekt) + กรรม (objekt)
เชน่ 
• Vet du var Tom är? - เธอรูไ้หมวา่ทอมอยู่ทไีหน

3. ประโยคเรยีกรอ้งหรอืเตอืน (Uppmaning)
คําสงั (Imperativ) | Imperativ + กรรม (objekt)
เชน่ 
• Rör inte min bil! - อย่าแตะตอ้งรถของฉัน

4. ประโยคแสดงความปรารถนา ตอ้งการ หรอื หวัง 
ประโยคจะมคีําดังนีอยู่ดว้ย Ö nskar, vill, hoppas
เชน่ 
• Hoppas det slutar att regna snart.- หวังวา่ฝนจะหยุดตกในไม่ชา้

5. การรอ้งอุทาน (Utrop)
คําอทุาน  (Interjektion)
เชน่
• Hurra, vi vann! - ฮูล่า เราชนะแลว้
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   การใช้คําให้ถูกต้องตาม
   เวลา (Tempus)



การเล่าเรอืงอะไรสกัอย่างใหใ้ครฟังจําเป็นตอ้งระบุใหผู้ท้เีราพูดดว้ย
ทราบถงึเวลาทเีหตุการณ์นันเกดิขนึแลว้ หรอืวา่ กําลังเกดิขนึ หรอื 
เป็นสงิทจีะเกดิขนึในอนาคต ดังนัน การใช ้และ การผันคํากรยิา 
(Verb) ใหถู้กตอ้งตามเวลา ”tempus” จงึเป็นสงิทสีําคัญในภาษา
สวเีดน  
คํากรยิาจะอยู่ในรูปต่างๆในประโยค เชน่ 

Infinitiv [อนิฟินทิฟีว] คอื คํากรยิาปฐม หรอื รากศพัท ์ทลีงทา้ยดว้ย –a

Imperativ [อมิเพอราทฟีว] คอื คําชนดินีสว่นใหญ่ลงทา้ยดว้ย -a หรอืไม่ม ีa 
เลยก็ได ้ จะใชใ้นเป็นคําสงัซะเป็นสว่นใหญ่

Presens [เพรสเซน่ส] คํากรยิาทเีกดิขนึเดยีวนี ลงทา้ยดว้ย-er เเละ –ar

Preteritum [เพอรเทอรทิุ่ม[ กรยิาทเีป็นเหตุการณ์นันผ่านไปเเลว้ (อดตี  (ลง
ทา้ยดว้ย - ade หรอื เปลยีนรูปไปเลย

Supinum [สุพนีุ่ม[ กรยิาทตีามหลังคํากรยิา har หรอื hade จะลงทา้ย ดว้ย –t

Perfekt Particip [เพอเฟค พารทซิพี[ คํากรยิาททีําหนา้ทเีหมอืน คําวเิศษณ์ 
ลงทา้ยดว้ย -ade หรอืเปลยีนรูป เชน่ fryser => frusen ตําเเหน่งของ perfekt 
particip คอืหลังกรยิาเเท ้
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Futurum - อนาคต
เหตุการณ์ทเีกดิขนึในอนาคต ใชค้ําว่า
A.
► kommer att + infinitiv 
ตัวอย่าง
Jag kommer att vara i Karlskoga i morgon. – ฉันจะอยู่ท ีคารล์สกูกก่ะ ในวัน
พรุ่งนี 

► Ska (skall) + infinitiv 
ตัวอย่าง
Jag ska städa efter lunchen. – ฉันจะทําความสะอาดหลังอาหารกลางวัน 

B. 
► Presens + tid 
ตัวอย่าง
Hon åker till Kreta i morgon. – เธอไปเครยีต่ะพรุ่งนี



   หลักการสร้างคาํใหม่ 
Ordbildning
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Ordbildning - การสรา้งคําใหม่ ในภาษาสวเีดนมอียู่ 2 วธิ ี 

1. Sammansättningar เอามารวมกัน เชน่  
kaffe+ kanna = kaffekanna หมอ้กาแฟ/หมอ้ตม้กาแฟ

2. Avledningar การเอามาผสมเเลว้อาจทําใหค้ําๆนันเปลยีนไปเป็น
คําประเภทอนื เชน่ motion - motionera 

Prefix = Avledningar = förled คํานําหนา้
Suffix = En ändelse คําลงทา้ย, หรอืทังสองอย่าง 

ตัวอย่าง 
Otacksam – อกัต ,ู ไม่รูบุ้ญคุณ   Prefix: O, Rot: tack,  suffix: sam 
Misstänksam – สงสยั, พริุธ         Prefix: miss, Rot: tänk, suffix: sam 
ogästvänlig – ไม่ตอ้นรับเเขก       Prefix: O,  Rot: gäst,  suffix: vänlig 

การใช ้คํานําหนา้ หรอื คําลงทา้ยสามารถสรา้งคําใหม่ๆ ชนดิต่างๆ ได ้
อกีมากมาย เชน่คํานาม คํากรยิา คําคุณศัพท ์และ คําวเิศษณ์


