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คำ�นำ�

 ภาษาไทยกับภาษาเขมรมีความใกล้ชิดกันมาก นับเป็นเวลานานมาแล้ว ตั้งแต่ศิลาจารึก
ของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ซึ่งเป็นศิลาจารึกหลักแรกที่จารึกด้วยภาษาไทยก็ปรากฏคำายืมจาก
ภาษาเขมรเป็นจำานวนมาก แม้ว่าในปัจจุบันภาษาไทยจะไม่ได้ยืมคำาศัพท์ในภาษาเขมรมาใช้มากเช่นเดิม
ก็ตาม แต่การเรียนการสอนในภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ยังจำาเป็นต้องมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาเขมร เช่น 208411 ไวยากรณ์เขมร, 208344 ภาษาเขมร 
ในภาษาไทย, 208461 วรรณกรรมแปล, 208371 วรรณกรรมเขมร, และ 208343 อิทธิพล 
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย รวมทั้งรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีต่างๆ ภาษาเขมรก็มีบทบาท 
สำาคัญอยู่มาก 
 หนังสือเรื่อง “อักขรวิธีภาษาเขมร” เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาเขมรข้างต้น รวมทั้งเพื่อผู้สนใจได้ศึกษาด้วยตนเอง และใช้เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู ้ภาษาเขมรซึ่งเป ็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยได้อีกทางหน่ึง
 ผู ้ เขียนขอกราบระลึกในพระคุณของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน  
อาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ ครูผู้เปิดโลกทัศน์ทางภาษาเขมรให้แก่ผู้เขียน ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของ
ข้อมลูต่างๆ ทีน่ำามาอ้างองิไว้ในหนงัสอืเล่มนี ้ผูเ้ขยีนถอืเสมอืนว่าทกุท่านเป็น “คร”ู ของผู้เขยีน ขอขอบคุณ
สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น บุญปก, ดร.วิชชุกร ทองหล่อ  
และนายพชร ลำาเจยีก นกัศกึษาปรญิญาโท ภาควชิาจารกึภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอย่างยิ่ง ไว้ ณ โอกาสนี้  
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วิวัฒนาการตัวอักษรเขมร 
 
 
 
 
 

อำรยธรรมจำกอินเดียได้แพร่เข้ำมำยังดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอำจเริ่มจำก
กำรติดต่อค้ำขำย ซึ่งปรำกฏหลักฐำนย้อนไปถึงสมัยรำชวงศ์กุษำณะ (ประมำณพุทธศตวรรษที่ 7)  
ดังปรำกฏหลักฐำนโบรำณวัตถุศิลปะอินเดียตำมเมืองท่ำในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท ำให้ทรำบว่ำ
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีกำรติดต่อกับทำงอินเดียมำยำวนำน  

ชำวอินเดียที่เข้ำมำในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระลอกๆ นอกจำกเข้ำมำท ำกำร
ค้ำขำยแล้วก็ได้น ำอำรยธรรมต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ผสมผสำนกับวัฒนธรรมต่ำงชำติ เช่น กรีก โรมัน 
และเปอร์เซีย ก่อนเข้ำมำสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อำรยธรรมส ำคัญ เช่น ระบบกำรเมือง  
กำรปกครอง สถำบันกษัตริย์ ระบบสังคม ศำสนำ ควำมเช่ือ ศิลปกรรม เทคโนโลยีและกำรผลิต 
วรรณกรรม และภำษำต่ำงๆ เช่น ภำษำสันสกฤตและภำษำบำลี โดยเฉพำะตัวอักษรสมัยรำชวงศ์ 
ปัลลวะที่นิยมใช้ในอินเดียตอนใต้  ก็ได้แพร่กระจำยเข้ำมำสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ 
และได้พัฒนำเป็นรูปอักษรต่ำงๆ อีกจ ำนวนมำก (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ, 2554, หน้ำ 16) 
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อักษรท่ีพบบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
1. อักษรปัลลวะ (Pallava script) 
 อักษรปัลลวะ คือ อักษรที่ใช้ในสมัยของรำชวงศ์ปัลลวะ โดยพัฒนำมำจำกอักษรพรำหมี1 
ใช้ในอินเดียทำงตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมำได้พัฒนำเป็นอักษรต่ำงๆ ทั้งในอินเดียและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ (2552, หน้ำ 486) กล่ำวว่ำ อักษรของรำชวงศ์ปัลลวะที่เผยแพร่ไปยัง
ดินแดนนอกอินเดีย คือ ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วก็ได้พัฒนำต่อไปเป็นอักษรต่ำงๆ  
หลำยชนิดเพื่อใช้บันทึกภำษำต่ำงๆ ในดินแดนดังกล่ำว อักษรหลักท่ีพัฒนำจำกอักษรปัลลวะในดินแดน
นี้มี 4 ชนิด คือ  

1.อักษรจำมปำ (Champa script)  
2.อักษรเขมร (Khmer script)  
3.อักษรมอญ (Mon script)  
4.อักษรกว ิ(Kawi script) 

 โดยอักษร 3 ชนิดแรกพัฒนำขึ้นในดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชำ เวียดนำม พม่ำ ไทย และ
ลำวปัจจุบัน ส่วนอักษรกวิพัฒนำขึ้นในดินแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน 

2. อักษรหลังปัลลวะ (Post Pallava script) 
อักษรหลังปัลลวะ คือ อักษรปัลลวะที่แพร่กระจำยเข้ำมำสู่บริเวณแถบเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ แล้วมีพัฒนำกำรต่อจำกอักษรปัลลวะ โดยมีพัฒนำกำรต่ำงจำกอักษรปัลลวะในประเทศอินเดีย 
มีลักษณะเปลี่ยนไปตำมสภำพภูมิประเทศและสังคม แต่ยังคงมีโครงสร้ำงสัณฐำนของตัวอักษรที่คล้ำย
กับอักษรปัลลวะอยู่ ตัวอักษรหลังปัลลวะนี้มีลักษณะแตกต่ำงกันไปตำมถิ่นต่ำงๆ และพัฒนำเป็น
ตัวอักษรชนิดต่ำงๆ ต่อไป 

                                                           
1 อักษรพรำหมี (Brahmi script) คือ อักษรที่ใช้ในอินเดีย พบในจำรึกสมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช ในช่วง พ.ศ.273 และเป็นต้นแบบของอักษร
ส่วนใหญ่ในอินเดีย 
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บทที่ 2 

ระบบเสียงภาษาเขมร 
 
 
 
 
 

ภำษำเขมรจัดอยู่ในกลุ่มภำษำมอญ-เขมร เป็นกลุ่มของภำษำพื้นเมืองในแถบอินโดจีน อยู่ใน
ตระกูลภำษำออสโตรเอเชียติก (Austro-Asiatic languages) ทั้งยังได้รับอิทธิพลจำกภำษำบำลี และ
ภำษำสันสกฤต จำกอิทธิพลของศำสนำฮินดูและศำสนำพุทธ นอกจำกนี้ยังมีอิทธิพลจำกภำษำอื่นๆ 
เช่น ภำษำไทย ภำษำฝรั่งเศส ภำษำเวียดนำม ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรติดต่อกัน ควำมใกล้ชิด 
ทำงภูมิศำสตร์ กำรค้ำขำย กำรเมือง เป็นต้น 

ภำษำเขมรมีกำรใช้ภำษำที่แตกต่ำงกันออกไปตำมถ่ินต่ำงๆ สำมำรถแบ่งเป็นภำษำถิ่นได้ 5 
ส ำเนียง คือ 

➢ ส ำเนียงเขมรต่ ำ (เขมรกรอม) ใช้พูดในแถบสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำโขงในประเทศเวียดนำม 
➢ ส ำเนียงเขมรสูง (เขมรเลอ) ใช้พูดในชำวไทยเช้ือสำยเขมรในแถบอีสำนใต้ โดยเฉพำะ 

ในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ 

ระบบเสียงภาษาเขมร

บทที่ 
2
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า่ง
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➢ ส ำเนียงตะวันตก ใช้พูดทำงภำคตะวันตกของประเทศกัมพูชำบริเวณทิวเขำบรรทัด และ
จังหวัดจันทบุรี ในไทย 

➢ ส ำเนียงพนมเปญ ใช้พูดในพนมเปญและจังหวัดโดยรอบ ถือเป็นส ำเนียงกลำงของกัมพูชำ 
➢ ส ำเนียงพระตะบอง ใช้พูดทำงแถบภำคเหนือของประเทศกัมพูชำ 

ภำษำเขมรสำมำรถจัดอยู่ในกลุ่มภำษำได้สองกลุ่มภำษำ คือ ภำษำค ำโดดและภำษำค ำติดต่อ 
ในภำษำเขมรค ำส่วนใหญ่เป็นค ำโดด แต่มีลักษณะกำรสร้ำงค ำแบบภำษำค ำติดต่อโดยกำรเติมหน้ำค ำ 
(Prefix) และกำรเติมกลำง (infix) โครงสร้ำงประโยคพื้นฐำนของภำษำเขมรประกอบด้วย ประธำน+
กริยำ+กรรม เช่นเดียวกับภำษำไทย  

ระบบเสียงในภำษำเขมรประกอบด้วย หน่วยเสียงพยัญชนะ และหน่วยเสียงสระ 
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บทที่ 3 

อักษร สระ และเครื่องหมายเขมร 
 
 
 

 
 
1. อักษรเขมร (Khmer script) 
 อักษรในภำษำเขมรมีสองแบบ คือ อักษรตัวเต็มและตัวเชิง อักษรตัวเต็ม เป็นอักษรที่ใช้
โดยทั่วไปเขียนบนเส้นบรรทัด ใช้ส ำหรับเป็นพยัญชนะต้นในค ำพยำงค์เดียว หรือใช้เป็นตัวสะกดได้ 
เช่น ក ច្ ដ្ ប យ ส่วนอักษรตัวเชิง หรือ សរីង หมำยควำมว่ำ เท้ำ, ตีน  อักษรตัวเชิงใช้ส ำหรับเขียน 
เป็นพยัญชนะควบกล้ ำ อักษรน ำ ตัวสะกดซ้อน ค ำสองพยำงค์แบบซ้อนพยัญชนะ หรือค ำแผลง  
โดยเขียนใต้อักษรตัวเต็ม 

อักษรตัวเต็มในภำษำเขมรมีทั้งหมด 33 รูปตัวอักษร และอักษรตัวเชิงมี 32 รูป อักษรเขมร
แบ่งเป็น สองกลุ่ม คือ กลุ่มเสียงไม่ก้อง (อโฆษะ) และกลุ่มเสียงก้อง (โฆษะ) หรือกลุ่มเสียง ออ /ɑɑ/ 
และกลุ่มเสียง โอ /ɔɔ/ และจัดตัวพยัญชนะตำมกลุ่มพยัญชนะวรรค6 ดังนี ้
  

                                                           
6 อดุลย์  ตะพัง และพลอย  แสงลอย (2559, หน้ำ 5) กล่ำวว่ำ เนื่องจำกตัวพยัญชนะเขมรเป็นตัวพยัญชนะที่สร้ำงข้ึนหรือได้ดัดแปลงมำจำก
ตัวอักษรปัลลวะในประเทศอินเดียตอนใต้ดังได้กล่ำวมำแล้ว ดังนั้นกำรจัดตัวพยัญชนะหรือแบ่งกลุ่มตัวพยัญชนะหรือกำรเข้ำวรรคของตัว
พยัญชนะจึงเป็นแบบเดียวกันกับกำรจัดกลุ่มในตัวอักษรปัลลวะ 

อักษร สระ และเครื่องหมายเขมร

บทที่ 
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แบบอักษรเชรียง 

วรรค 
เสียงไม่ก้อง (อโฆษะ) เสียงก้อง (โฆษะ) 

เสียงเบา เสียงหนัก เสียงเบา เสียงหนัก เสียงนาสิก 
วรรค 
กะ 

ក ្រ ខ្យ ្ខ ល ្គ ឃ្ ្ឃ ង ្ង 
/kɑɑ/ /khɑɑ/ /kɔɔ/ /khɔɔ/ /ŋɔɔ/ 

วรรค 
จะ 

ច្ ្ច ឆ្ ្ឆ រ ្ជ ឈ ្ឈ ញ ្ញ 
/cɑɑ/ /chɑɑ/ /cɔɔ/ /chɔɔ/ /ñɔɔ/ 

วรรค 
ฏะ 

ដ្ ្ដ ឋ្ ្ឋ ឌ្ ្ឌ ឍ្ ្ឍ ណ្  ្ណ 
/dɑɑ/ /thɑɑ/ /dɔɔ/ /thɔɔ/ /nɑɑ/ 

วรรค 
ตะ 

ត្ ្ត ថ្ ្ថ ទ្ ្ទ ធ្ ្ធ ន ្ន 
/tɑɑ/ /thɑɑ/ /tɔɔ/ /thɔɔ/ /nɔɔ/ 

วรรค 
ปะ 

ប ្ប ផ្ ្ផ ព ្ព ភ្ ្ភ ម ្ម 
/bɑɑ/ /phɑɑ/ /pɔɔ/ /phɔɔ/ /mɔɔ/ 

ไม่จัดกลุ่มเสียง (โฆษะ-อโฆษะ) 
เศษ
วรรค 

យ ្យ រ ្្ ល ្េ វ ្វ   

/yɔɔ/ /rɔɔ/ /lɔɔ/ /wɔɔ/ 

ស ្ស ហ្ ្ហ ឡ - អ ្អ  

/sɑɑ/ /hɑɑ/ /lɑɑ/ /qɑɑ/  

  

-

-

- -

-

-

-

- - -

- - -

- - - -

-

-

- -

- - -

-

- -

---

-

-
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บทที่ 4 

อักขรวิธีภาษาเขมร 
 
 
 
 
 

 อักขรวิธีภำษำเขมร หมำยถึงวิธกีำรเขียนและอ่ำนให้ถูกต้องตำมหลักภำษำของเขมร รวมทั้ง
ลักษณะทำงไวยำกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับตัวอักษร กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรใช้ตัวอักษร ซึ่งภำษำเขมร
และภำษำไทยแม้ตัวอักษรจะมคีวำมคลำ้ยคลึงกัน แต่มีรูปกำรสะกดค ำ กำรอ่ำนออกเสียงที่แตกต่ำงกัน
ซึ่งสำมำรถศึกษำได้ ดังต่อไปนี้ 
1.พยัญชนะสะกด หรือในภำษำเขมรเรียกว่ำ พยัญชนะประกอบ (ពយញ្ជ នត្ ្បកប /pyŭən cĕəq nĕəq 
tuə prɑɑ kɑɑp/) พยัญชนะสะกดในภำษำเขมรมี 13 หน่วยเสียง คือ /p t c k q h m n ñ ŋ l w y/ 
มีลักษณะกำรผสมกับพยัญชนะต้นและสระ ดังนี้ 
 1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด /-p/ คือ พยัญชนะที่สะกดด้วย “ប, ព, ភ្” เทียบได้กับ 
แม่ กบ ในภำษำไทย เช่น 

ប កប /kɑɑp/  กิ., กิ.วิ. เจริญ, ใหผ้ลดี. 
 ច្ប /cɑɑp/  น. จอบ. 

อักขรวิธีภาษาเขมร

บทที่ 
4

๖๙ 
 

 ដ្ប /dɑɑp/  น. ขวด. 

ព សគារព /koorup/ น. เคำรพ (ส . เคำรว, บำ. คำรว). 
ភាព /phiəp/  น. ภำวะ (ส ., บำ.). 
ភ្ព /phup/  น. โลก, ภพ (ส ., บำ.ภว). 

ភ្ លាភ្ /liəp/  น. ลำภ (ส ., บำ.). 
 សលាភ្ /loop/  น. โลภ. 

 1.2 หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด /-t/ คือ พยัญชนะที่สะกดด้วย “ត្, ទ្, ដ្, ឋ្, ឌ្, ថ្, ធ្, ឍ្” 
เทียบได้กับแม่ กด ในภำษำไทย เช่น 

ត្ សកាត្ /kaot/  กิ. เกรงขำม, เคำรพ. 
ទ្ បាទ្ /baat/  นิ. ครับ (ค ำขำนรับส ำหรับเพศชำย). 
ដ្ ្បាកដ្ /praakɑt/ คุ. ปรำกฏ (ส ., บำ.). 
ឋ្ បាឋ្ /baat/  น. กำรเรียน, เรื่องรำว (ปำฐะ) (ส ., บำ.). 
ឌ្ មាឌ្ /miət/  น. รูปร่ำง. 
ថ្ រថ្ /rŭət/  น. รถ. 
ធ្ អាវុធ្ /qaawut/ น. อำวุธ (ส ., บำ.). 
ឍ្ អាសាឍ្ /qaasaat/ น. เดือนแปด (ส ., บำ.). 

 1.3 หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด /-c/ คือ พยัญชนะทีส่ะกดด้วย “ច្, រ” เช่น 
ច្ កាច្ /kaac/  คุ. ดุร้ำย. 

តូ្ច្ /touc/  คุ. เล็ก. 
 រ ច្ /rŭəc/  กิ., กิ.วิ. ที่กระดิก หรือแกว่ง. 
រ ពូរ /puuc/  น. พันธุ์ไม้, พืช (ส .วีช, บำ.พีช). 

ររ /riəc/  น. พระรำชำ, รำช (บำ., ส .). 
 អុរ /qɑc/  กิ. จุด. 
 

1. พยัญชนะสะกด1. พยัญชนะสะกด หรือในภาษาเขมรเรียกว่า พยัญชนะประกอบตวั
อย
า่ง
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๖๙ 
 

 ដ្ប /dɑɑp/  น. ขวด. 

ព សគារព /koorup/ น. เคำรพ (ส . เคำรว, บำ. คำรว). 
ភាព /phiəp/  น. ภำวะ (ส ., บำ.). 
ភ្ព /phup/  น. โลก, ภพ (ส ., บำ.ภว). 

ភ្ លាភ្ /liəp/  น. ลำภ (ส ., บำ.). 
 សលាភ្ /loop/  น. โลภ. 

 1.2 หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด /-t/ คือ พยัญชนะที่สะกดด้วย “ត្, ទ្, ដ្, ឋ្, ឌ្, ថ្, ធ្, ឍ្” 
เทียบได้กับแม่ กด ในภำษำไทย เช่น 

ត្ សកាត្ /kaot/  กิ. เกรงขำม, เคำรพ. 
ទ្ បាទ្ /baat/  นิ. ครับ (ค ำขำนรับส ำหรับเพศชำย). 
ដ្ ្បាកដ្ /praakɑt/ คุ. ปรำกฏ (ส ., บำ.). 
ឋ្ បាឋ្ /baat/  น. กำรเรียน, เรื่องรำว (ปำฐะ) (ส ., บำ.). 
ឌ្ មាឌ្ /miət/  น. รูปร่ำง. 
ថ្ រថ្ /rŭət/  น. รถ. 
ធ្ អាវុធ្ /qaawut/ น. อำวุธ (ส ., บำ.). 
ឍ្ អាសាឍ្ /qaasaat/ น. เดือนแปด (ส ., บำ.). 

 1.3 หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด /-c/ คือ พยัญชนะทีส่ะกดด้วย “ច្, រ” เช่น 
ច្ កាច្ /kaac/  คุ. ดุร้ำย. 

តូ្ច្ /touc/  คุ. เล็ก. 
 រ ច្ /rŭəc/  กิ., กิ.วิ. ที่กระดิก หรือแกว่ง. 
រ ពូរ /puuc/  น. พันธุ์ไม้, พืช (ส .วีช, บำ.พีช). 

ររ /riəc/  น. พระรำชำ, รำช (บำ., ส .). 
 អុរ /qɑc/  กิ. จุด. 
 

ตวั
อย
า่ง



๑๐๘ 
 

 
บทที่ 5 

ลักษณะการสร้างค าในภาษาเขมร 
(ค าแผลง) 

 

 

 

 
 ภำษำเขมรมีกำรสร้ำงค ำศัพท์หลำยรูปแบบโดยเกิดจำกกำรน ำหน่วยค ำมำประกอบกัน 

หน่วยค ำในภำษำเขมรมีทั้งหน่วยค ำอิสระ และหน่วยค ำไม่อิสระ8 เช่น กำรประสมค ำ กำรซ้อนค ำ  
กำรซ้ ำค ำ กำรยืมค ำศัพท์ เช่นเดียวกับภำษำไทย แต่ในภำษำเขมรมีอีกหนึ่งลักษณะกำรสร้ำงค ำศัพท์ 
ที่โดดเด่นอีกวิธีกำรหนึ่ง คือ กำรแผลงค ำ 
 กำรแผลงค ำศัพท์ในภำษำเขมร คือ กำรน ำหน่วยค ำไม่อิสระมำประกอบกับหน่วยค ำอิสระ 
ค ำที่น ำมำแผลงนั้นเรียกว่ำ “รากศัพท์” โดยมักเป็นค ำพยำงค์เดียว ซึ่งเมื่อแผลงแล้วได้ค ำศัพท์ใหม่ที่มี
เค้ำโครงของรำกศัพท์ ทั้งเสียงและควำมหมำย ในภำษำเขมรมีกำรแผลงค ำศัพท์อยู่ 2 วิธี คือ 
 
 
                                                           
8 หน่วยค ำไม่อิสระ คือ หน่วยค ำที่ไม่สำมำรถปรำกฏข้ึนได้โดยอิสระต้องประกอบกับหน่วยค ำอ่ืน แต่มีควำมหมำยในทำงไวยำกรณ์ 

ลักษณะการสร้างคำาในภาษาเขมร 
(ค�าแผลง)

บทที่ 
5

๑๐๘ 
 

 
บทที่ 5 

ลักษณะการสร้างค าในภาษาเขมร 
(ค าแผลง) 

 

 

 

 
 ภำษำเขมรมีกำรสร้ำงค ำศัพท์หลำยรูปแบบโดยเกิดจำกกำรน ำหน่วยค ำมำประกอบกัน 

หน่วยค ำในภำษำเขมรมีทั้งหน่วยค ำอิสระ และหน่วยค ำไม่อิสระ8 เช่น กำรประสมค ำ กำรซ้อนค ำ  
กำรซ้ ำค ำ กำรยืมค ำศัพท์ เช่นเดียวกับภำษำไทย แต่ในภำษำเขมรมีอีกหนึ่งลักษณะกำรสร้ำงค ำศัพท์ 
ที่โดดเด่นอีกวิธีกำรหนึ่ง คือ กำรแผลงค ำ 
 กำรแผลงค ำศัพท์ในภำษำเขมร คือ กำรน ำหน่วยค ำไม่อิสระมำประกอบกับหน่วยค ำอิสระ 
ค ำที่น ำมำแผลงนั้นเรียกว่ำ “รากศัพท”์ โดยมักเป็นค ำพยำงค์เดียว ซึ่งเมื่อแผลงแล้วได้ค ำศัพท์ใหม่ที่มี
เค้ำโครงของรำกศัพท์ ทั้งเสียงและควำมหมำย ในภำษำเขมรมีกำรแผลงค ำศัพท์อยู่ 2 วิธี คือ 
 
 
                                                           
8 หน่วยค ำไม่อิสระ คือ หน่วยค ำที่ไม่สำมำรถปรำกฏข้ึนได้โดยอิสระต้องประกอบกับหน่วยค ำอ่ืน แต่มีควำมหมำยในทำงไวยำกรณ์ 

ตวั
อย
า่ง
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๑๐๙ 
 

1. การเติมหน้า (prefix) คือ กำรเติมหน่วยค ำไม่อสิระลงไปด้ำนหนำ้ของรำกศัพท์โดยกลวิธีดังนี้ 
 1.1 เติมพยัญชนะ (C-) คือ กำรเติมพยัญชนะต้นเดี่ยวลงไปด้ำนหน้ำรำกศัพท์ เมื่อเติมลงไปแล้ว
เสียงพยัญชนะต้นที่ เติมลงไปนี้จะท ำหน้ำที่ เป็นพยัญชนะต้น ส่วนพยัญชนะต้นของรำกศัพท์  
จะกลำยเป็นพยัญชนะควบ เช่น 
รากศัพท์  ความหมาย เติม C- ค าแผลง  ความหมาย 
ងាំ /ŋum/ คุ. ร้อนระอ.ุ /ph-/ ផ្ងាំ /pŋum/ กิ. ท ำให้ร้อนระอ.ุ 
ោច្ ់ /dac/ กิ. ขำด. /ph-/ ផាដ ច្ ់ /pdac/ กิ. ตัด. 
រស ់ /rŭəh/ กิ. มีชีวิตอยู่. /s-/ ្សស ់ /srɑh/ คุ. สด. 
រប /riəp/ คุ. รำบ. /k-/ ្កាប /kraap/ กิ. กรำบ. 
ហូ្ប /houp/ กิ. ทำน, กิน. /m-/ មហូប /mhoup/ น. กับข้ำว. 

 1.2 เติมพยัญชนะ และสระ (CV-) คือ กำรเติมพยัญชนะต้นเดี่ยวและสระ (ท่ีไม่ปรำกฏรูป) 
ลงไปด้ำนหน้ำรำกศัพท์ เมื่อเติมลงไปแล้วจะท ำให้กลำยเป็นค ำสองพยำงค์ เสียงพยัญชนะต้น  
ที่เติมลงไปนี้จะท ำหน้ำท่ีเป็นพยำงค์แรก ส่วนรำกศัพท์จะกลำยเป็นพยำงค์ท่ีสอง เช่น 
รากศัพท์  ความหมาย เติม CV- ค าแผลง  ความหมาย 
កាយ  /kaay/ กิ. โกย, คุ้ย. /kɑ-/ កកាយ  /kɑkaay/ กิ. คุ้ย, ตะกำย. 
សក  /keh/ กิ. แคะ. /kɑ-/ កសក   /kɑkeh/ กิ. สะกิด. 
ច្ឹក /cək/ กิ. จิก, กัด. /cɑ-/ ច្ច្ឹក /cɑcək/ กิ. จิกกันไปมำ. 
បុក /bok/ กิ. ต ำ. /rɔ-/ របុក /rɔbok/ น. เครื่องส ำหรับต ำ. 
បាាំង /baŋ/ กิ. บัง, กั้น. /rɔ-/ របាាំង /rɔbaŋ/ น. เครื่องบัง. 

  
  

น. เครื่องส�าหรับต�า, ครก.ตวั
อย
า่ง



๑๑๘ 
 

 

บทที่ 6 

หลักการปริวรรต 

 

 

 

 

 
กำรปริวรรต คือ กำรเปลี่ยน หมุนเวียน หรือแปรไป อย่ำงเป็นระบบ กำรปริวรรตตัวอักษร

จำกอักษรเขมรมำเป็นอักษรไทย จะท ำให้ผู้ศึกษำภำษำเขมรเข้ำใจควำมหมำยของค ำได้ง่ำยขึ้น 
เนื่องจำกภำษำไทยและภำษำเขมรมีกำรรับอิทธิพลจำกภำษำบำลีและภำษำสันสกฤตเข้ำมำใช้ อีกทั้ง
ภำษำไทยและเขมรยังมีกำรยืมค ำศัพท์ของกันและกัน ค ำศัพท์เขมรและไทยจึงมีควำมใกล้เคียงกันมำก  

ประกำรหนึ่งรูปอักษรไทย และเขมรยังมีควำมใกล้เคียงกัน แต่อักขระวิธีกำรเขียนแตกต่ำงกัน
ไปบ้ำง ดังนั้นหำกผู้ศึกษำสำมำรถน ำอักษรไทยเข้ำไปแทนอักษรเขมรหรือที่เรียกว่ำกำรปริวรรตนั้น  
จะท ำให้สำมำรถเรียนรู้เกี่ยวกับค ำศัพท์และอักขระวิธีของเขมรได้ง่ำยขึ้น 

หลักการปริวรรต

บทที่ 
6

ตวั
อย
า่ง
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๑๑๙ 
 

1. การปริวรรตอักษร อักษรเขมรสำมำรถแทนด้วยอักษรไทยได้ดังนี ้

วรรค 
รูปอักษร 

อักษร
เขมร 

อักษรไทย 
อักษร
เขมร 

อักษรไทย 
อักษร
เขมร 

อักษรไทย 
อักษร
เขมร 

อักษรไทย 
อักษร
เขมร 

อักษรไทย 

วรรค 
กะ ក ก ខ្យ ข ល ค ឃ្ ฆ ង ง 

           

วรรค 
จะ ច្ จ ឆ្ ฉ រ ช ឈ ฌ ញ ญ 

           

วรรค 
ฏะ ដ្ ฎ ឋ្ ฐ ឌ្ ฑ ឍ្ ฒ ណ្ ณ 

           

วรรค 
ตะ ត្ ต ថ្ ถ ទ្ ท ធ្ ธ ន น 

           

วรรค 
ปะ ប บ ផ្ ผ ព พ ភ្ ภ ម ม 

           

เศษ
วรรค យ ย រ ร ល ล វ ว   
 ស ส ហ្ ห ឡ ฬ អ อ   

           

 
  ตวั

อย
า่ง




