
ການໃຊ �ຄ �າເວ ��າຄ �າຈາໃນພາສາລາວ

ຄ �າຜາຣ �ບ
ສ �ງຄ �ມລາວເປ�ນສ �ງຄ �ມ ທ�� ມ�ປະເທດເປ�ນຂອງຕ �ນເອງ ຊ  �ງເຄ�ຍເປ�ນປະເທດມະຫາອ �ານາດ ດ �ນນານ 

ພ� ສ �ມຄວນໃນຂ �ງເຂດສ$ວ �ນນະພ%ມ ເເລະ ຈະເເຕກຕ�າງກ �ບສ �ງຄ �ມ ຂອງຊ �ນຊາດທ�� ບ�� ມ�ປະເທດເປ�ນຂອງ 
ຕ �ນເອງເເລະປະເທດທ�� ຕ ��ງຂ  �ນໃຫມ�ອ �ກດ �ວຍ ຫມາຍຄວາມວ �າ ເປ�ນສ �ງຄ �ມ ທ�� ມ�ຮ�ດຄອງປະເພນ� ເເລະ 
ວ �ທນະທ�ມອ �ນເກ�� າເເກ�ພ�ອມທ�ງມ�ການຈ �ດຕ ��ງ ຂ ��ນບ�ານ ຂ ��ນຕາເເສງ ຂ ��ນເມ'ອງ ຂ ��ນເເຂວງເເລະອ'�ນໆອ�ກ 
ພາຍໃຕ�ກ �ດຫມາຍຕລອດມາ ພ�ອມດ �ວຍມາຣະຍາດໃນສ �ງຄ �ມ ເຊ��ນ ການເວ��າຈາກ �ບຜ% �ຫລ �ກເຈ ��າຈອມ 
ນ �າຜ% �ເຖ��າຜ% �ເເກ� ນ �າເເມ �ຍ �າເເມ�ຍ*ງ ເເລະ ເດ�ກເລ�ກເດ�ກນ�ອຍ ເປ�ນຕ ��ນ ອ �ນເປ�ນການໃຫ�ກຽດຊ  �ງກ �ນເເລະ 
ກ �ນ ບ�� ເເມ �ນວ �າຢາກໃຊ �ຄ �າໃດກ�ໃຊ �ໄປຕາມລ �າພາງ ເຫມ'ອນດ ��ງຄ �ນປ�າຄ �ນດ �ງ

ຄ �າອະທ* ບາຍ
ການຂ �ນປໂຍກໃນພາສາລາວມ�ກ�ຣະນ�ສ �າຄ �ນຢ%�ດ �ວຍກ �ນຫລາຍຢ�າງ ຄ'
1- ດ �ວຍນາມ ຫລ'ດ �ວຍ ຄ �ານາມ (ຄ �ານາມ ເເມ�ນຄ �າທ�� ເປ�ນນາມ) / ຄວາຍເຖ��າກ*ນຫຍ�າອ �ອນ
2- ດ �ວຍສ �ພນາມ (ເເມ�ນຄ �າທ�� ໃຊ �ເເທນນາມ) / ມ �ນກ*ນຫຍ�າເເລ �ວບ� ?
3- ດ �ວຍກ*ຣ*ຍາ / ຮ% �ເເລ �ວເຖ��າ ເຂ��າໃຈເເລ �ວຕາຍ / ໄປກ�ອນສາ
4- ດ �ວຍຄ �າອ '�ນໆ ເເລະ ຂພຈ ຈະບ�� ກ�າວເຖ*ງ / ດ ��ງທ�� ໄດ �ກ�າວມາເເລ �ວ

ຄວາມສ �ບສ �ນໃນການໃຊ �ຄ �າລາວຈະຕ �ກຢ%�ກ�ຣະນ�ທ�� ຄ �າດ ��ງກ�າວນ ��ນເປ�ນສ �ພນາມນ � ງ  ເເລະ  ເປ�ນຄ �າ 
ທ�� ໃຊ �ຢ% �ຫນ�າຄ �າສ �ພນາມນ ��ນນ � ງ

ຄ �າທ�� ເປ�ນສ �ພນາມມ�ຄ' ກ% ມ ງ ມ �ນ ຕ% ສ% ເສ�າ ເຂ�າ ຂ �ອຍ ຂາ ຂາເຈ ��າ ເຂ 'ອ ເຂ 'ອເຈ ��າ ຂ �າ ຜ% �ຂ �າ ຂ �ານ �ອຍ 
ຂ �າບາດ ຂ �າພະບາດ ຂ �າພະເຈ ��າ ເຮ�າ ຮຽມ ເຜ'ອ ເຜ'ອຂ �າ ຕ%ຂ �າ ເຈ ��າ ທ� ານ ພຣະອ �ງ ລາວ ເພ*� ນ ໂຕ ເຮ�ຍ 
ຯລຯ ເເລະຄ �າທ�� ຄ �ນເຮ�າບ�� ເຄ�ຍນ �າມາສ ກສາເທ'� ອກ�ຍ �ງມ�ຫລວງຫລາຍ ເຊ ��ນ ອ ��ນາງ ບ �ກກ* ບ �ກຫ�າ ອ ��ພ��  
ອ ��ລ%ງ ອ ��ປ�າ ນ �າ ຂ �າເເຕ� ເເລະອ'�ນໆອ�ກ ຊ  �ງຄ �າເຫລ�� ານ��ພວກເຮ�າຄ �ງເຂ��າໃຈໄດ � ເເຕ�ບາງຄ ��ງອາດຈະບ�� ຮ% �ວ *ທ� ໃຊ �

ນອກຈາກນ��  ກ�ຍ �ງມ�ຄ �າທ�� ເພ*� ນໃຊ �ເປ�ນນາມຍ �ດ  ເຊ ��ນ  ນາງ  ທ� າວ  ເພ� ຽ  ຫມ'�ນ  ເເສນ  ພຍາ  ຂ$ນ 
ພ�ອມທ�ງຄ �າທ�� ໃຊ �ໃນການປ�ກຄອງເເລະໃນສ �ງຄ �ມ ດ ��ງ ທ� ານ ທ� າວ ນາງ ຍາ ຍານາງ ທ� ານຍ*ງ ທ� ານຊາຍ 
(ເເຕ�ບ�� ເວ ��າຈ �ກເທ'� ອວ �າ  ທ� ານນາງ ທ� ານທ� າວ ທ� ານພ��  ທ� ານເເມ� ທ� ານປ%� ທ� ານຍ�າ ຊ  �ງຄ �ນລາວ ຈະເວ��າວ �າ 
ຂ �າເວ ��າລາວ ຫລ' ເເກວເວ��າລາວ) ອ �ນຍາ ອາດຍາ ຍາພ��  ຍາເເມ� ຫມ�ອມ ເຈ ��າ ພນະທ� ານ ສ �ມເດ�ດ ເຈ ��າຟ� າ 
ເເລະ ຖ �າເວ ��ານ �າກະສ �ດ ນ �າພຣະສ �ງອ �ງຄະເຈ ��າ ເພ*� ນກ�ມ�ຄ �າຕ�າງຫາກອ�ກ (ຜ% �ນາງ ຜ% �ທ� າວ ກ�ບ�� ຖ'ກເເລ)

ບ �ນຫາ
ຄ �ນລາວທ�� ຢ% �ເມ'ອງນອກກ�ບ�� ສ% �ເວ ��າຄວາມລາວເລ'�ອຍ ເເລະ ຄ �ນລາວໃນປະເທດກ�ບ�� ສ �ນໃຈໃນພາສາ 

ຊາດຂອງຕ �ນພ� ປານໃດ  ຈ  �ງພາໃຫ�ການປາກເວ��າພາສາລາວຈ 'ດຈາງລ �ງນ �ບມ'�  ຍ �ອນພາກ �ນຂຽນເເລະເວ��າ 
ປ �ສຈາກການສ ກສາກ �ດເກນຂອງ ຄວາມລາວ ທ�� ມ�ມາເເຕ�ດ ��ງເດ�ມນ ��ນເອງ ປ�ອຍປະລະໄລໄປນ �າທ$ກມ'�
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ການໃຊ �ຄ �າເວ ��າຄ �າຈາໃນພາສາລາວ

ປະອ�ກການນ � ງ  ໃນເມ'� ອຂາດການສ ກສາພາສາຊາດຂອງຕ �ນຢ�າງເຂ��ມງວດ  ເເລະ  ຕ �ນເອງກ�ໄດ �ຮຽນ 
ພາສາຊາວຕາວ �ນຕ �ກ ການປາກເວ��າພາສາລາວໃນປ�ດຈ$ບ �ນກ�ເປ�ນພຽງເເຕ�  ການເເປ ມາຈາກພາສາອ'�ນ 
ຫລາຍກວ �າ ການປາກເວ��າພາສາລາວອ �ນເເທ� ຈ *ງ ເຊ ��ນວ �າ

-  ຫລາຍໆທ� ານ ກ�ເຄ�ຍໄດ �ເວ ��າມາເເລ �ວ ຊ  �ງເປ�ນການປາກເວ��າທ�� ບ�� ເຂ��າກ �ບພາສາລາວ ບ�� ເຂ��າກ �ບ La 
logique de la langue lao  ຍ�ອນເພ*� ນບ�� ຂ  �ນປໂຍກດ�ວຍຄ �າວ *ເສດຈ �ກເທ'� ອ  « ຫລາຍ »  ເເລະ 
ປໂຍກທ�� ຄວນເວ��າຄວນຂຽນນ ��ນ ຄ' « ທ� ານທ�ງຫລາຍກ�ເຄ�ຍໄດ �ເວ ��າມາເເລ �ວ /ທ� ານບາງຄ �ນ.../ບາງຄ �ນ 
...» ໂດຍໃຊ �ຄ �າສ �ພນາມ « ທ� ານ » ຂ  �ນຫນ�າປໂຍກ (ຫລາຍໆທ� ານ.../ຕ$ �ຍໆນາງໄດ �ຂ  �ນມາເວ��າເເລ �ວ)

- ທ�� ມາ ທ�� ໄປ ທ�� ຢ% � ທ�� ນອນ ເປ�ນຄ �າວະລ�ທ�� ຄ �ນລາວນ*ຍ �ມກ �ນໃຊ �ຫລາຍທ�� ສ$ດໃນປ�ດຈ$ບ �ນນ�� ເເລະ 
ຄ �າທ�� ເຮ�າຄວນເຂ��າໃຈກ�ຄ'ຄ �າ  « ທ��  »  ຊ  �ງເປ�ນຄ �າບ$ພບ �ດ ທ�� ເພ*� ນໃຊ �ຢ% �ຫນ�າ ຄ �ານາມນ � ງ ຄ �າສ �ພນາມນ � ງ 
ເເລະຄ �າກ*ຣ*ຍານ � ງ ອ �ກປະການນ � ງ ເຮ�າບ�� ສາມາດຈະໃຊ �ຄ �າເຫລ�� ານ��ຕາງຄ �ານາມທ�� ບອກສະຖານທ��  ຖ �າເຮ�າ 
ຢາກໃຊ �ເປ�ນວະລ�  ທ�� ເຂ��າເນ'�ອເຂ��າຄວາມກ �ບພາສາລາວ  ເຮ�າຄວນໃຊ �  « ຄວາມ »  ຫລ'  « ການ »  ດ ��ງ 
ຄວາມເປ�ນມາ ການໄປ ການມາ ບ�ອນຢ%� ບ�ອນນອນ ຊ  �ງຄ �າ « ຄວາມ » ຈະບອກສະພາບ ຫລ' ອາການ 
ເເລະ ຄ �າ « ການ » ຈະຫມາຍເຖ*ງສ *� ງທ�� ເຮ�າເຮ�ດເເລະປະຕ*ບ �ດ (ວະລ�=ຈ �າພວກຄ �າເວ��າ)

ຄ �າຄ*ດ
ສ*� ງສ �າຄ �ນທ�� ພວກເຮ�າຄວນຄ*ດນ ��ນກ�ຄ'  ກ�ອນຈະເວ��າຈະຂຽນຫຍ �ງລ �ງໄປ  ພວກທ�� ມ�ຜ �ມສ�ຂາວຄວນ 

ຄ*ດໃຫ�ຖ��ຖ �ວນ ເພາະພວກລ$ �ນນ�ອຍຈະຄອຍຕາມຮອຍເຮ�າໄປ ເເລະ ຈ$ດສ �າຄ �ນຈະເນ��ນຫນ �ກໃສ �ພວກ 
ທ�� ເວ ��າທ�� ຂຽນຂ �າວເປ�ນພາສາລາວ

ຕາມປ�ກຕ*  ເພ*� ນຈະໃຊ �ຄ �າ  ນາມ ສ �ພນາມ ກ*ຣ*ຍາ  ຂ  �ນຫນ�າປໂຍກໃນການປາກເວ��າພາສາລາວ 
ເເລະການໃຊ � ຄ �າບ$ພບ �ດ ເເລະ ຄ �າວ *ເສດ ຂ �ນຫນ�າປໂຍດນ ��ນ ຈະເປ�ນກ�ຣະນ�ພ* ເສດທ�� ສ$ດຈ  �ງຈະເຮ�ດໄດ �
1. ສະບາຍດ� ທ� ານທ�� ຮ �ກເເພງເເລະນ �ບຖ'ທ�ງຫລາຍ / ສະບາຍດ� ທ� ານນ ��ນທ� ານນ�� / ຮຽນທ� ານກ�ຂ� 

ເເລະ ເພ*� ນຈະບ�� ກ�າວວ �າ « ຮຽນທ$ກໆທ� ານ » (ຢ�າງໄຮ �ຄວາມນ �ບຖ' ຫລ' ໄຮ �ການໃຫ�ກຽດ)
• ສະບາຍດ�ໃຜ ? ທ� ານທ�� ຮ �ກເເພງ ເເລະ ທ� ານທ�� ນ �ບຖ' / ສະບາຍດ� ຍາລ%ງ
• ຈ �ກຄ �ນ ? ທ� ານເຫລ�� ານ ��ນມ�(ຢ%�ດ �ວຍກ �ນ)ຫລາຍຄ �ນ / ພາສາລາວຈະໃຊ �ຄ �າ « ທ�ງຫລາຍ » ດ ��ງ 

ທ�ງຫມ �ດທ�ງປວງ ທ�ງເເປດ ທ� ານທ�ງສອງ ເເທນຈ �ານວນຫລາຍ ເເລະ ເເທນຫມ �ດທ$ກຄ �ນ

2. ສະບາຍດ� ທ$ກໆທ� ານ
• ຄ �າຖາມຈະປ��ນໄປເປ�ນ  « ຖາມສະບາຍດ�ຈ �ກຄ �ນ  ເເລະ  ຖາມສະບາຍດ�ໃຜເເນ �? »  ຕາມປ�ກຕ* 

ຄ �າຖາມທ�� ຖ'ກຕ�ອງເເທ� ນ ��ນຈະຕ ��ງຕ ��ນດ �ວຍ « ລ%ກຖາມສະບາຍດ�ໃຜເເນ � » ຯລຯ

ຂ��ສອງຈະມ�ຂ��ຍ �ກເວ��ນ  ໃນເມ'� ອເຮ�າຮ% �ວ �າເຮ�າກ�າວເຖ*ງເຣ'� ອງຫຍ �ງກ �ນເເທ�  (Sous  entendu)  ໃນ 
ຕອນນ ��ນເຮ�າສາມາດກ�າວລ �ດໄປໂລດ ໂດຍບ�� ກ�າວເຖ*ງ « ນາມ » ທ�� ເປ�ນ « ກ �ມ / Complément » 
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ການໃຊ �ຄ �າເວ ��າຄ �າຈາໃນພາສາລາວ

ຄ �າສລ$ບ
ຖ�າເຮ�າເວ ��າພາສາລາວຖ'ກ ຫລ' ເວ ��າບ�� ຜ*ດຫລາຍພ� ປານໃດ ມ �ນກ�ເປ�ນຕາຟ�ງ ຖ �າບ�� ດ ��ງນ ��ນ ມ �ນຈະມ� 

ເເນວໃດເເນວນ � ງຂ �ດຫ% ເເລະ ໃນເມ'� ອປໂຍກໃດຂ �ດຫ% ກ�ຫມາຍຄວາມວ �າປໂຍກນ ��ນ ບ�� ສອດຄ�ອງກ �ບ 
ການປາກເວ��າໃນພາສາລາວ

ດ ��ງນ ��ນ  ການສ ກສາໄວຍາກອນ  ຈະເປ�ນຂ '�ເປ�ນຫລ �ກຄ ��າປະກ �ນຄວາມເເຫນ�ນຫນ �າ  ເເລະ  ຄວາມ 
ຫມ ��ນຄ �ງຂອງພາສາລາວ ເຖ*ງເເມ �ນວ �າ ຫລ �ກດ ��ງກ�າວນ�� ຈະບ�� ໃຫ�ຄວາມພ� ໃຈເເກ�ພວກເຮ�າກ�ຈ *ງ ເເຕ�ເຮ�າ 
ຈ �າເປ�ນຈະຕ�ອງມ� ເເລະໃນເມ'� ອເຮ�າມ�ມ �ນມາເເລ �ວ  ເຮ�າຈ  �ງສາມາດປ�ບປ$ງໃຫ�ມ �ນດ�ຂ  �ນກວ �າເກ�� າເພ'� ອໃຫ�  
ເຂ��າກ �ບ ຄວາມຕ�ອງການຂອງສ �ງຄ �ມ ເຫມ'ອນດ ��ງພາສາຂອງປະເທດທ�� ຈະເຣ�ນ ທ$ກໆປະເທດ ນ ��ນເອງ

ຂ�ອ$ທ* ດຄວາມຄ*ດອ �ນນ�ອຍໆອ �ນນ�� ເເດ �ພຣະເຖຣະນ$ເຖຣະ ພ�ອມດ �ວຍຄ �ນລາວທ$ກຖ �ວນຫນ�າ

ເມ'� ອວ �ນທ�  ໓໐/໐໙/໒໐໑໐ ເດ'ອນ ກ �ນຍາ ພສ.  ໒໕໕໓ ເເຫ� ງເມ'ອງ ປາຣ�ສ ທ�� ປະເທດ ຝຣ ��ງ

ຄ �າເເພວ ພ%ເພ� ຊຣລ*ນທອງ
http://laocom.free.fr
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