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บทที� 16    

การเปรียบเทียบ 

    
1. คุณศัพท์ และคําวเิศษณ์ที�ใช้ในการเปรียบเทยีบ 

คุณศพัท ์และคาํวิเศษณ์ของภาษาขะแมร์ที@ใช้ในการเปรียบเทียบเหมือนกบัภาษาไทย โดยใชค้าํวา่  
ជង  (เจียง-กวา่)  ตามหลงัคาํที@นาํมาเปรียบเทียบ ดงันี(    

   คําศัพท์                   คําอ่าน                  ความหมาย 

 លអជង    ละ-ออ-เจียง  ดีกวา่/ สวยกวา่   

 សអ តជង    สะ-อาด-เจียง  สะอาดกวา่/ สวยกวา่ 

 េលឿនជង    เลือน-เจียง  เร็วกวา่ 

 យឺតជង   ยดื-เจียง   ชา้เจียง 

              ញឹកញប់ជង   ญึก-ญว็บ-เจียง  บ่อยกวา่   

េរចនជង   เจริญ-เจียง  มากกวา่   

តិចជង    เตจ็-เจียง  นอ้ยกวา่  

ៃថលជង    ไถล-เจียง  แพงกวา่ 

េថកជង    โถฺก-เจียง  ถูกกวา่  

ថមីជង    ทะ-เมย็-เจียง  ใหม่กวา่  

ចស់ជង    จฮั-เจียง   เก่ากวา่  

 

ตัวอย่างการสร้างประโยค  
 

ประธาน คําขยาย กริยา คุณศัพท์ กรรม 

- េលក 

- โลก 

- คุณ 

ជអនកមន 

เจีย เนียก เมียน 
เป็นคนรวย 

មនលុយ 

เมียน ลยุ 
มีเงิน 

េរចនជង 

เจริญ เจียง 
มากกวา่ 

ខញុំ 
คญม 
ฉนั 

- ឡន 

- ลาน 

- รถ 

របស់ខញុំ 
โร-บอ็ฮ คญม 

ของผม 

មនតៃមល 
เมียน ด็อม-ไล 

มีราคา 

ៃថលជង 

ไถล เจียง 
แพงกวา่ 

ឡនគត់ 

ลาน ก็วด 
รถแก 
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2. คําศัพท์ที�ใช้เรียกชื�อประเทศต่างๆ และคําศัพท์ภาษาขะแมร์ที�ยมืจากต่างประเทศ 

2.1 คําศัพท์ที�ใช้เรียกชื�อประเทศต่างๆ  
 ชื@อประเทศต่างๆ ในภาษาขะแมร์ เรียกทบัศพัทภ์าษาฝรั@งเศส เนื@องจากกมัพูชาเคยเป็นเมืองขึ(นของ
ฝั@งเศส ดงันี(   

   คําศัพท์                   คําอ่าน                  ความหมาย 

របេទស    ปรอ-เตฮ  ประเทศ   

អង់េគលស    ออ็ง-เคลฮ  องักฤษ   

សុ៊យែអដ    ซุย-แอฺด   สวเีดน  

ែបលហសិុក    แบล-ซิก  เบลเยี@ยม   

ជបុ៉ន    โจ-ปน   ญี@ปุ่น 

អេមរចិ    อา-เม-ริก  อเมริกา   

សវុីស    สะ-วฮิ   สวสิเซอร์แลนด ์  

បូ៉ឡូញ    โป-โลญ  โปแลนด์ 

េអសប៉ញ    แอฺฮ-ซะ-ปาญ  สเปน 

ចិន     เจน็   จีน   

ៃថ     ไท   ไทย   
 

2.2 คําศัพท์ภาษาขะแมร์ที�ยมืมาจากภาษาต่างประเทศ 
ในภาษาขะแมร์ มีคาํศพัทที์@ยืมมาจากภาษาต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่ยืมจากภาษาปาลี 

และสันสกฤต นอกจากนี(  คาํศพัทภ์าษาต่างประเทศที@นิยมใชใ้นปัจจุบนันี(  คือภาษาฝรั@งเศส และองักฤษ  ดงันี(   
คําศัพท์                  คําอ่าน                   ความหมาย 

សីុេញ   ซี-เญ    เซ็น   

រ៉ដយូ៉   ราด-โย    วทิย ุ 

កែសត   กา-แซฺด    หนงัสือพิมพ/์ เทป   

ម៉េញ  มา-เญ    เครื@องเล่นเทป 

មូ៉តូ    โม-โต    มอเตอร์ไซด ์  

សត ត   สตาด    สนามกีฬา   

មូ៉ដ    โหมด    โมเดล/ แบบ  

ម៉ក    หมาก    ยี@หอ้  
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ตัวอย่าง 

ประโยค                    คําอ่าน                  ความหมาย 
- សូម អេញជ ញ សីុេញ េល - โซม อ็อญ-เจิญ ซี-เญ เลอ  - เชิญลงชื@อใน 

 ឯកសរ េនះ សិន។    แอฺก-กะ-ซาร์ นิฮ เซ็น ฯ        เอกสารนี( ก่อน 

- រសលញ់ េខអវ មូ៉ត ណ - ซรอ-ลญั โคฺ-อาว โหมด นา  - รักเสื(อผา้ยี@ห้อไหน 

 ឬ ចង់ យក ម៉ក េនះ វញិ។    รือ จอ็ง โยก หมาก นิฮ วิญ    หรือ อยากไดแ้บบนี(  

 

3. คําศัพท์ที�เกี�ยวกบัเครื�องดื�ม และอาหาร  

คําศัพท์                   คําอ่าน                   ความหมาย 

ទឹករកចូ    ตึก-โกรจ   นํ(าอดัลม   

រស    สะรา    เหลา้, สุรา  

រសេបៀ/ បី៊ែយរ   สรา-เบีย/ บี-แย   เบียร์   

កូកកូឡ    โก-กา-โก-ลา   โคก้   

បិុបសីុ   เป็บ-ซี    เป๊บซี  

កេហវេខម    กา-เฟ-เคมา   กาแฟดาํ 

កេហវទឹកកក   กา-เฟ-ตึก-กอก   โอเลียง   

កេហវទឹកេដះេគ  กา-เฟ-ตึก-ด็อฮ-โก  กาแฟนม 

កេហវទឹកេដះេគទឹកកក  กา-เฟ-ตึก-ด็อฮ-โก-ตึก-กอก กาแฟนมเยน็ 

ទឹកសីុរ ៉ទឹូកកក   ตึก-ซี-โร-ตึก-กอก  นํ(าหวานเยน็   

កកវទឹកក   กา-กาว-ตึก-กอก   โอวลัตีนเยน็  

ែតទឹកកក    แตฺ-ตึก-กอก   นํ(าชาเยน็ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




