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บทที� 13   

คาํแสดงความเป็นเจ้าของ 
    

1. คําวเิศษณ์ที�เกี�ยวกบัความเป็นเจ้าของ 
 การใชค้าํวเิศษณ์ที@แสดงถึงความเป็นเจา้ของในภาษาขะแมร์ เช่นเดียวกบัการใชค้าํวิเศษณ์ที@แสดงถึง

ความเป็นเจา้ขอ้งในภาษาไทย มีวิธีการเรียงคาํ และการสร้างคาํเหมือนกนั ภาษาขะแมร์ ใช้คาํว่า  របស់ 

(โรบอ็ฮ- แปลวา่ ของ)  นาํ ดงัตวัอยา่ง 
ตัวอย่าง 

ความเป็น

เจ้าของ 
สรรพนาม กริยา 

របស់ 

โร-บ็อฮ 

ที� 1 

 

 

ที� 2 

 

 

ที� 3 
 
 
 
 

ខញុំ (คญม)      េយង (คญม) 

 ฉนั, ผม,หนู             เรา 

 
អនក (เนียก)    េលក (โลก)    ឯង (แอฺง)    នង (เนียง)   

คุณ                       ท่าน                  เอง็                เธอ,หนู 
 

គត់ (ก็วด)    េលក (โลก)    នង (เนียง)    េគ (เค)   

แก                       ท่าน                    เธอ                  เขา 

វ (เวยี)      

มนั                        

 

2. ครอบครัว และเครือญาติ 

      คําศัพท์                   คําอ่าน                            ความหมาย 

        ឪពុក/ ពុក  โอว-ปุก/ ปุก    พอ่   

     មត យ/ ែម៉   มดาย/ แมฺ   แม่  

        កូនរបុស   โกน-ปร็อฮ   ลูกชาย  

         កូនរសី   โกน-ซะเร็ย   ลูกสาว 

        កូនរបស  โกน-ปรอ-ซา   ลูกเขย, ลูกสะใภ 
    បង/បអូនរបុស  บอง/ ปะโอน-ปร็อฮ  พี@/ นอ้งชาย 
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        បង/បអូនរសី  บอง/ ปะโอน-ซะเร็ย  พี@/ นอ้งสาว 

       បងៃថល   บอง-ไถล   พี@เขย, พี@สะใภ 

    បអូនៃថល   ปะโอน-ไถล   นอ้งเขย, นอ้งสะใภ 

    ជីដូន/យយ   จีโดน/ เยยีย   ยาย,ยา่ 

       ជីត/ត    จีตา/ ตา    ตา, ปู่  

     េច    เจา    หลาน (ปู่ ยา่-ตายาย) 

    បងបអូនបេងកត  บอง-ปะโอน-บอ็ง-เกิด  พี@นอ้งทอ้งเดียว 
    បងបអូនជីដូនមួយ บอง-ปะโอน-จี-โดน-มวย  ลูกพี@ลูกนอ้ง   

      បងបអូនជីទួតមួយ บอง-ปะโอน-จี-ตวด-มวย  พี@นอ้งทวดคนเดียวกนั   
    ពូ/ ម    ปู/ เมีย    อา, นา้ (ผูช้าย)  

      មីង    มีง    อา, นา้ (ผูห้ญิง) 

     អុ៊ំរបសុ    อุม-ปร็อฮ   ลุง 

   អុ៊ំរសី   อุม-ซะเร็ย   ป้า   

     កមួយរបុស   กะมวย-ปร็อฮ   หลานชาย (นา้อา)  

     កមួយរសី   กะมวย-ซะเร็ย   หลานสาว (นา้อา) 

    ញតិ/ សច់ញតិ เญียด/ ซจั-เญียด   ญาติ/ เครือญาติ 

      
3. สี  ขนาด และรูปทรง 

 2.1 สี 

      คําศัพท์                   คําอ่าน                       ความหมาย 

        ពណ៌    ปัวร์   สี   

     ស    ซอ   ขาว   

        េខម     เคมา   ดาํ  

         រកហម    กรอ-ฮอม  แดง 

       េលឿង    เลือง   เหลือง 

        េខៀវ   เคียว   นํ(าเงิน 

       ៃបតង    ใบ-ตอง   เขียว 



เอกสารประกอบการสอนภาษาเขมร โดย ผศ. ดร.ประทีป  แขรัมย์ และเป็ก เซียง 65 

 

       ៃផទេមឃ    พะ-เตย็-เมฆ  ฟ้า 

    ទឹករបក់   ตึก-ปรัก   เงิน   

      េតន ត    ตะ-โนด   นํ(าตาล  

     ផក ឈូក    ผกา-ชูก   ชมพ ู

        2.2 ขนาด และรูปทรง  

     คําศัพท์                          คําอ่าน                          ความหมาย 

        តូច    โตจ๊   เล็ก   

        ធំ     ธม   ใหญ่  

       ទប    เตียบ   ตํ@า 

       ខពស់    คะ-ป็วฮ   สูง 

        ែវង   แวง   ยาว 

       ខលី     คะ-เล็ย   สั(น 

      ធត់    ทว็ด   อว้น 

   សគម   ซะ-กวม   ผอม   

     មូល    มูล   กลม  

     រងវង់មូល   รุง-วงุ-มูล  วงเวยีน   
   សំែប៉ត    ซ็อม-แปฺด  แบน 

   រជុង    จะ-รุง   เหลี@ยม   

     កច់រជុង    กจั-จะรุง  หกัมุม/ ถนนแยก   

     េវៀច   เวยีจ   เบี(ยว  

     រតង់    ตร็อง   ตรง  

     េកង    โกฺง   โคง้  

     ែកង    แกฺง   โคง้หกัศอก  

     េចត    โจฺด   ลาดชนั 
   រសឡូន    ซรอ-โลน  หุ่นดี 

     េតឿ    เตือ   เตี(ย 

    រលុង    โร-ลุง   หลวม 
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     ចេងអៀត    จอ็ง-เอียด  คบั 

  ទូលយ   ตู-เลียย   กวา้ง   

    លមម   ละ-โมม   พอดี   
 

4. คําศัพท์สําคัญ 

     คําศัพท์                          คําอ่าน                          ความหมาย 

        ផទះ    พะ-เตียฮ  บา้น   
     ភូមិ    ภูม   หมู่บา้น   

        អវ    อาว   เสื(อ  

       េខ    โคฺ   กางเกง 

       េខអវ    โคฺ-อาว   เสื(อผา้ 

        ែសបកេជង  แสบฺก-เจิง  ร้องเทา้  

      កបូប    กา-โบบ   กระเป๋า 

     រថយនត/ ឡន รถ-ยนุ/ ลาน  รถยนต ์

       មឌធំ   เมียด-ธม  คนตวัใหญ่ 

       មឌតូច    เมียด-โตจ  คนตวัเล็ก 

     ទំហំ/ ខន ត  ตุม-ฮุม/ คนาด  ขนาด 

     ตัวอย่างการสร้างประโยค 

ประธาน 
ความเป็น

เจ้าของ 
สี ขนาด รูปร่าง 

ផទះ 

พะ-เตียฮ 
บ้าน 

របស់-ខញុំ 
โร-บ็อฮ-คญม 

ของฉนั 

ពណ៌-េតន ត 

ปัว-ตะ-โนด 
สนํี 3าตาล 

ទំហំ-ធំ 

ตมุฮมุ-ธม 
หลงัใหญ่ 

ខពស់ ៣ ជន់ 

คะ-ปวฮ –เบ็ย-จ็วน 
สงู ๓ ชั 3น 

អវ 

อาว 
เสื 3อ 

របស់-នង 

โร-บ็อฮ-เนียง 
ของน้อง 

ពណ៌-ផក ឈូក 
ปัว-พกา-ชกู 

สชีมพ ู

ចេងអៀត-ណស់ 

จ็อง-เอียด-นฮั 
คบัมาก 

ខលី-ផង-ែដរ 

คะ-เลย็-พอง-แด ฺ
สั 3นด้วย 

 




