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บทที� 11   

 การใช้ตวัเลข ในภาษาขะแมร์ 
    
1. การนับตัวเลข และการคํานวณตัวเลขในภาษาขะแมร์ 

1.1 การนับตัวเลข ตวัเลขเป็นเครื@องหมายชนิดหนึ@ง ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์เพื@อบอกจาํนวน เลขขะแมร์ และ
เลขไทย เขียนเหมือนกนั ต่างกนัตรงการอ่านออกเสียงเท่านั(น  

០ ออกเสียงเป็น โซน  ៥០ ออกเสียงเป็น ฮา-เซ็บ 

១ ออกเสียงเป็น มวย  ៦០ ออกเสียงเป็น ฮก-เซ็บ 

២ ออกเสียงเป็น ปีร์  ៧០ ออกเสียงเป็น เจด็-เซ็บ 

៣ ออกเสียงเป็น เบย็  ៨០ ออกเสียงเป็น แปฺด-เซ็บ  

៤ ออกเสียงเป็น บวน  ៩០ ออกเสียงเป็น เกา-เซ็บ 

៥ ออกเสียงเป็น ปรํา  ១០០ ออกเสียงเป็น มวย-โรย 

៦ ออกเสียงเป็น ปรํา-มวย ២០០ ออกเสียงเป็น ปีร์-โรย  

៧ ออกเสียงเป็น ปรํา-ปีร์  ៣០០  ออกเสียงเป็น เบย็-โรย 

៨ ออกเสียงเป็น ปรํา-เบย็ ៤០០ ออกเสียงเป็น บวน-โรย  

៩ ออกเสียงเป็น ปรํา-บวน ៥០០  ออกเสียงเป็น ปรํา-โรย 

១០ ออกเสียงเป็น ด็อบ  ៦០០ ออกเสียงเป็น ปรํา-มวย-โรย 

២០ ออกเสียงเป็น มะ-เพย็  ៧០០  ออกเสียงเป็น ปรํา-ปีร์-โรย 

៣០ ออกเสียงเป็น ซาม-เซ็บ  ៨០០ ออกเสียงเป็น ปรํา-เบย็-โรย 

៤០ ออกเสียงเป็น   แซฺ-เซ็บ ៩០០  ออกเสียงเป็น ปรํา-บวน-โรย 

១.០០០   ออกเสียงเป็น    มวยป็วน ១០.០០០ ออกเสียงเป็น     มวย-เมิน 

១០០.០០០ ออกเสียงเป็น  มวยแซฺน ១.០០០.០០០ ออกเสียงเป็น มวย-เลียน 

ข้อสังเกต ในภาษาพูด หรือภาษาตลาด มีบางเลข ชาวบา้นออกเสียงที@ฟังแลว้ไม่เหมือนเสียงของ ตวัเขียน 

ไดแ้ก่ 

៥         ชาวบา้นอาจพูดวา่    ผาํ, เผยีม 

៧, ៨, ៩      ชาวบา้นอาจพูดวา่   ปรํา-เปิล –  อมัเปิล, อมั-เบย็, อมั-บวน 

១១, ១២     ชาวบา้นอาจพูดวา่    มะ-ตอน-ด็อบ, ปีร์-ตอน-ด็อบ 
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១០០   ชาวบา้นอาจพูดวา่    มะ-หอย  

1.2  การคํานวณตัวเลขในภาษาขะแมร์ การคาํนวณตวัเลขในภาษาขะแมร์มีลกัษณะคลา้ยกบัการ
คาํนวณตวัเลขในภาษาไทย โดยมีสัญลกัษณ์ คาํศพัทที์@ใช ้และวธีิคาํนวณคลา้ย ๆ กนั ดงันี(    

สัญลกัษณ์ และคําศัพท์         คําอ่าน                  ความหมาย 

       (+)  បូក    โบก   บวก   

       (-)  ដក    ดอก   ลบ  

      (x)  គុណ    กุน   คูณ 

      (៖) ែចក    แจฺก   หาร 

       ( . )  ចុច    จจ   จุด 

       ( , )  េកបៀស   กะ-เบียฮ  จุลภาค 

       ( % )  ភគរយ   เภียก-โรย  ร้อยละ 

        ( = )  េសម    เซมฺอ   เสมอ, เท่ากบั 

       េសមនិង    เซมฺอ-นึง  เท่ากบั              

     សរបុ    ซะ-รบ   สรุป   

  រមួ    รวม   รวม             

ตัวอย่าง     

១២០ +  ៥៦០ = ៦៨០  

อ่านว่า      มวย-โรย-มะ-เพย็-บวก-ปรํา-โรย-ฮก-เซ็บ-เซมฺอ-นึง-ปรํา-มวย-โรย-แปฺด-เซ็บ 

១២០ ៖  ៥០ = ២,៥  

อ่านว่า     มวย-โรย-มะ-เพย็-แจฺก-ฮา-เซ็บ-เซมฺอ-นึง-ปีร์-กะ-เบียฮ-ปรํา-หรือ-ปีร์-ก็อน-ลฮั 

២៥០ x  ២០ = ៥.០០០  

อ่านว่า     ปีร์-โรย-ฮา-เซ็บ-กุน-นึง-มะ-เพย็- เซมฺอ-นึง-ปรํา-ป็วน 

១០ %     อ่านว่า   ด็อบ-เภียก-รย   

 

2. อตัราแลกเปลี�ยน 

          คําศัพท์                   คําอ่าน                  ความหมาย 

     អរត-បតូរ-របក់   อตัรา-พะโด-ปรัก อตัราแลกเปลี@ยน   

      ហងេឆង   ฮาง-เชง   หั@งเชง้  
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  ដូរលុយ    โด-ลุย   แลกเงิน  

      លុយ-ែខមរ/ េរៀល ลุย-ขะแมร์  เงินขะแมร์/ เงินเรียล 

       លុយ-បត   ลุย-บาท   เงินบาท 

      លុយ-ដុលល   ลุย-ดอลล์า  เงินดอลล์า 

       លុយ-អប់   ลุย-อบั   เงินทอน 

ตัวอย่าง 

- អរត-បតូរ-លុយ-បត-ជមួយ         - อตัรา-พะโด-ลุย-บาท-เจียมวย   - อตัราแลกเปลี@ยนเงินบาทกบั 

 លុយ-ែខមរ-គឺ ១ បត   ลุย-ขะแมร์-กือ-มวย-บาท            เงินขะแมร์ คือ ๑ บาท 

 េសម ១២០ េរៀល។   เซมฺอ-มวย-โรย-มะ-เภย็-เรียล ฯ   เท่ากบั ๑๒๐ เรียล 

 - ចង់-ដូរ-លុយ-បត-យក-លុយ  - จอ็ง-โด-ลุย-บาท-โยก-ลุย  - อยากแลกเงินบาท เอาเงิน 
  ដុលល   េត-អរត-បតូរ-របក់   ดอลล์า  เตฺอ-อตัรา-พะโด-ปรัก    ดอลล์า มีอตัราแลกเปลี@ยน  
  បុ៉នម ន ?       ปน-มาน ?                    เท่าไร 

                    
3. การนับเวลา 

       คําศัพท์                   คําอ่าน                  ความหมาย 

       េពល/ េវល   เปล/ เว-เลีย  เวลา   

       េម៉ង    โมฺง   เวลา/ ชั@วโมง  

       នទី    เนีย-ตี   นาที 

       វនិទី    ว-ิเนีย-ตี   วนิาที 

      គត់    ก็วด   นาฬิกา/ เศษ 

      ខវះ       ควฮั   ขาด 

    េលស    เลิฮ   เกิน/ เลย 

    សល់/េនសល់   ซ็อล/ โนว-ซ็อล  เหลือ/ ยงัเหลือ 

ตัวอย่าง 

  

คําถาม ประธาน กริิยา คําขยาย 

េត 
เตฺอ 

 

េលក 

โลก 
คุณ 

មន 

เมียน 

มี 

នឡិក-េទ ? 

เนียเละกา-เต ? 

นาฬิกาไม่ 
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េត 
เตฺอ 

 

េពល-េនះ 

เปล-นิฮ 
เวลานี(  

េម៉ង 

โมฺง 

เวลา 

បុ៉នម ន-េហយ ? 

ปนมาน-เฮฺย ? 

กี@โมงแลว้  

 

4. เบอร์โทรศัพท์ 
มีวธีิการอ่านหลายแบบ แต่โดยทั@วไปจะเอาเลขโคด้ขา้งหนา้ขึ(นก่อนเลขตาม  บางทีก็อ่านเป็นหลกั

ร้อยบา้ง  หลกัสิบบา้ง หรืออ่านเป็นตวัเลขทีละตวั  ตวัอยา่ง 
วธีิการอ่านแบบที� 1 อ่านแบบเอาเลขโคด้ขา้งหนา้ และอ่านเป็นหลกัร้อย   

ตัวอย่าง  
เบอร์ 012 483 286 อ่านวา่ โซน-ด็อบ-ปีร์  บวน-โรย-แปด-เซ็บ-เบย็  ปีร์-โรย-แปด-เซ็บ-ปรํา-มวย 
เบอร์ 097 542 3424 อ่านวา่ โซน-เกา-ปรํา-ปีร์  ปรํา-โรย-แซ-เซ็บ-ปีร์   เบย็-โรย-แซ-เซ็บ-ปี  บวน 
  วธีิการอ่านแบบที� 2 อ่านแบบเอาเลขโคด้ขา้งหนา้ และตวัเลขตามเป็นหลกัสิบ   

ตัวอย่าง 
เบอร์ 017 543 679  อ่านวา่ โซน-ด็อบ-ปรํา-ปีร์  ปรํา-แซ-เบย็  ปรํา-มวย-เจด็-ปรํา-บวน  
เบอร์ 088 542 2334 อ่านวา่ โซน-แปด-ปรํา-เบย็   ปรํา-แซ-ปีร์  ปีร์-ซาม-เบย็  บวน 

5. คําศัพท์สําคัญ 

คําศัพท์                   คําอ่าน                   ความหมาย 

មន-ណត់    เมียน-นดั   มีนดั  

ណត់-ជួប    นดั-จวบ    นดัพบ 

របជំុ     ปรอ-จุม    ประชุม 

សិកខ សល   เซะ-คา-ซา-ลา   สัมมนา 

បុណយ    บน    งานบุญ 

ជប់េលៀង       จุบ-เลียง    งานเลี(ยง 

េរៀបករ    เรียบ-กา    งาน-แต่ง 

េឡង-ផទះ-ថមី   เลิง-พะ-เตียฮ-ทะ-เมย็  ขึ(นบา้นใหม่ 

ខួប-កំេណ ត   ขวบ-ก็อม-เนิด   งานวนัเกิด 

ចង-ៃដ       จอง-ได    เงินช่วยงาน 
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ตัวอย่าง 

  

คําถาม ประธาน กริิยา คําขยาย 

េត 
เตฺอ 

 

អនករសី 

เนียก-ซะ-เร็ย 
คุณ 

េទ-ញំុ 

โตว-ญาํ 

ไปกินเลี(ยง 

ករ-េគ-េន-េម៉ង-បុ៉នម ន ? 

กา-เก-โมฺง-ปน-มาน ? 

งานแต่งเขา กี@โมง 

េត 
เตฺอ 

 

េគ 

เก 
เขา 

និយម-ចងៃដ 

นิยม-จอง-ได 

นิยมช่วยงาน 

ករ-បុ៉នម ន ? 

กา-ปน-มาน ? 

แต่งงาน เท่าไร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




