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บทที� 2   

สระขะแมร์ 
  

1.  สระ   
  สระ  หมายถึง  เครื@องหมายที@ใช้แทนเสียงที@เปล่งออกมา  สระภาษาขะแมร์แบ่งเป็น 2  ประเภท 
เรียกวา่  สระเต็มตวั และ สระนิสัย  ซึ@ งสระนิสัยนี( เป็นสระที@ตอ้งนาํไปประกอบกบัพยญัชนะ สระในภาษา
ขะแมร์มี  23 ตวั ซึ@ งรูปสระขะแมร์ต่างๆ ไดแ้ก่ 

 

  ◌ា ◌ិ ◌ី ◌ឹ ◌ឺ ◌ុ ◌ូ ◌ួ េ◌ េ◌ឿ 

เทียบกบัสระไทย    อา อิ อี อึ อือ อุ อู อวั เออ เอือ 
 

  េ◌ៀ  េ◌ ែ◌ ៃ◌ េ◌ េ◌      MM MM uu uu ◌ំ ◌ំaaaa 
เทียบกบัสระไทย    เอีย   เอ แอ ไอ โอ เอา   -  - อาํ 
  

  ◌ះ  ◌ុH  េ◌H  េ◌H ។ 

เทียบกบัสระไทย     อะ    -    -  เอาะ 
 

ส่วนสระตวับรรจงที@ใชใ้นแบบอกัษรมูลก็มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัแบบธรรมดา ดงันี(  
  

◌ា ◌ិ ◌ី ◌ឹ ◌ឺ ◌ុ ◌ូ ◌ួ េ◌ េ◌ឿ 

េ◌ៀ  េ◌ ែ◌ ៃ◌ េ◌ េ◌      MM MM uu uu   ◌ំ ◌ំaaaa ◌ះ 

◌ុHHHH េ◌HHHH េ◌HHHH ។ 

หมายเหตุ สําหรับสระ ◌ុH    េ◌H   េ◌H  เป็นการผสมระหวา่งสระเดี@ยวกบัสระ ◌ះ หรือ      

ประวิสรรชนีย ์◌ះ(อฮั) ออกเสียง อะ และมีเสียง ฮ หรือ h (พ่นลม) ทา้ยเสียง (บางตาํราไดเ้พิ@มตวัสระ ◌ិH  
และ ◌ឹH เป็นตน้ แต่ก็พบคาํที@ประสมกบัสระเหล่านี(นอ้ยมาก)     
 

2.  การอ่านสระขะแมร์   
  เมื@อนาํสระไปประสมกบัพยญัชนะ จะอ่านต่างกนัตามกลุ่ม พยญัชนะเสียงอโฆษะ  และเสียงโฆษะ   
ดงันั(นสระตวัเดียวกนั เมื@อนาํไปประสมกบักลุ่มพยญัชนะเสียงอโฆษะจะออกเสียงอย่างหนึ@ ง เมื@อนาํไป
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ประสมกบักลุ่มพยญัชนะเสียงโฆษะ จะออกเสียงอีกอย่างหนึ@ ง ดงัตารางวิธีการอ่านออกเสียงสระขะแมร์ 
ต่อไปนี(  
 

รูปสระขะแมร์ 
เสียงอ่าน  

รูป

สระขะแมร์ 

เสียงอ่าน 
กบัพยญัชนะ

อโฆษะ/ชุด ออ 

กบัพยญัชนะ

โฆษะ/ชุด โอ 
 กบัพยญัชนะ

อโฆษะ/ชุด ออ 

กบัพยญัชนะ

โฆษะ/ชุด โอ 

1. ◌ា อา เอีย    13.  ែ◌ อา-แอ/ แอฺ แอ 

2. ◌ិ เอะ อิ    14.  ៃ◌ ไอ เอย็  

3. ◌ី เอย็ อี    15.  េ◌ อา-โอ/ โอฺ โอ 

4. ◌ឹ เออะ อึ    16.  េ◌ เอา โอว 

5. ◌ឺ เออ อือ    17.       MM MM uu uu อม อุม 

6. ◌ុ โอะ อุ    18.  ◌ំ ออ็ม อุม 

7. ◌ូ โอ อู    19. ◌ំaaaa อาํ อว็ม 

8. ◌ួ อวั อวั    20.  ◌ះ อฮั เอียฮ 

9. េ◌ อา-เออ / เอฺอ เออ    21.  ◌ុH โอ็ฮ อุฮ 

   10.េ◌ឿ เอือ เอือ    22.  េ◌H แอฮ็ อิฮ 

   11. េ◌ៀ เอีย เอีย    23.  េ◌H ออ็ฮ อว็ฮ 

   12.េ◌ เอ เอ     

 

หมายเหตุ   
1. เครื@องหมาย ◌ ็หรือ ไมไ้ต่คู ้ใชแ้ทนการออกเสียงสระเสียงสั(น  
2. เครื@องหมาย  .  หรือ จุด  ใชแ้ทนการออกเสียงสระประสมเสียงยาว 

3. สระ ◌ិ เมื@อมีตวัสะกดเสียงสระ  เอะ จะเป็นเสียง เออะ  และ  อิ จะเป็นเสียง อึ  

4. สระ ◌ំaaaa  เมื@อใชก้บัพยญัชนะชุด 2 เสียงโฆษะ และมีตวัสะกด ង ใหอ้อกเสียง เอียง 
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3. การอ่านออกเสียงสระ  

   เมื@อนาํมาประสมกบัพยญัชนะอโฆษะและ พยญัชนะโฆษะ  โดยใชต้วั ក /กอ/ แทนกลุ่ม

พยญัชนะเสียงอโฆษะ และใชต้วั គ /โก/ แทนกลุ่มเสียงพยญัชนะโฆษะ 

ตัวอย่าง     

    พยญัชนะอโฆษะ    ក  พยญัชนะโฆษะ      គ 

รูปสระ เสียงอโฆษะ ถอดเสียง คําอ่าน  เสียงโฆษะ ถอดเสียง คําอ่าน 

1.◌ា ក กอ  อา กา  គ โก  เอีย เกีย 

2. ◌ិ កិ กอ   เอะ เกะ  គិ โก  อิ กิ 

3. ◌ី កី กอ  เอย็ เก็ย  គី โก  อี กี 

4. ◌ឹ កឹ กอ  เออะ เกอะ  គឹ โก  อึ กึ 

5.◌ឺ កឺ กอ  เออ เกอ  គឺ โก  อือ กือ 

6.◌ុ កុ กอ  โอะ โกะ  គុ โก  อุ กุ 

7.◌ូ កូ กอ  โอ โก  គូ โก  อู ก ู

8.◌ួ កួ กอ  อัว กวั  គួ โก  อัว กวั 

9.េ◌ េក กอ เอฺอ (อา-เออ) 

 

เกฺอ  
(กา-เออ) 

 េគ โก  เออ  เกอ 

10.េ◌ឿ េកឿ กอ  เอือ เกือ  េគឿ โก  เอือ เกือ 

11. េ◌ៀ េកៀ กอ  เอีย เกีย  េគៀ โก  เอีย เกีย 

12.េ◌ េក กอ เอ เก  េគ โก  เอ เก 

13.  ែ◌ ែក กอ  แอฺ แกฺ 
(กา-แอ) 

 ែគ โก  แอ แก 

14.  ៃ◌ ៃក กอ  ไอ ไก  ៃគ โก  เอย็  เก็ย 

15.  េ◌ េក กอ  โอฺ (อา-โอ) โกฺ  
(กา-โอ) 

 េគ โก  โอ โก 

16.  េ◌ េក กอ  เอา เกา  េគ โก  โอว โกว 

17.       MM MM uu uu កំុ กอ  อม กม  គំុ โก  อุม กุม 
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หมายเหตุ   

1.  การเขียน ប  (บอ)  ประสมกบัสระที@มีสระ ◌ា (อา) ประกอบอยู ่ ไดแ้ก่ สระ ◌ា (อา) ,េ◌ 
(โอฺ)  , េ◌ (เอา) , ◌ំaaaa (อาํ) , េ◌H (ออ็ฮ)  จะไม่เขียนเป็น babababa  เพราะจะทาํใหส้ับสนกบัตวั ហ (ฮอ)  ใน

ภาษาขะแมร์จะเขียนเป็น ប(บา) , េប (โบฺ) , េប (เบา) , បំ (บาํ) , េបះ (บอ็ฮ)  แทน ดงัเช่น បន 

(บาน) ,បក់ (บกั) , បង (บาง)  

2.  การอ่านออกเสียงสระ ◌ិ (เอะ) เมื@อนาํไปประสมกบัพยญัชนะอโฆษะที@ไม่มีตวัสะกด ออกเสียง

วา่ เอะ  ถา้มีตวัสะกดดว้ยจะออกเสียงว่า เออะ เช่นเดียวกนัเมื@อนาํสระ ◌ិ (เอะ) ไปประสมกบัพยญัชนะ

โฆษะที@ไม่มีตวัสะกดจะออกเสียงวา่ อิ ถา้มีตวัสะกดดว้ยจะออกเสียงวา่ อึ   ตวัอยา่งเช่น  

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

ចិក  จอ เออะ กอ   เจิก   จิก 

ជិត  โจ อึ ตอ    จึด   ชิด, ใกล ้
គិត  โก อึ ตอ   กึด   คิด 
3.  การอ่านออกเสียงสระ ◌ំaaaa (อาํ) เมื@อคาํที@มีการสะกดดวัยตวั ង จะออกสียง องั เมื@อมีพยญัชนะ

ตน้เป็นอโฆษะ  และจะออกเสียง เอียง เมื@อมีพยญัชนะตน้เป็นเสียงโฆษะ ตวัอยา่งเช่น 
คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

តំង  ตอ อาํ โง   ตงั   ตั(ง 

ទំង  โต อัวม โง   เตียง   ทั(ง 

18.  ◌ំ កំ กอ  ออ็ม ก็อม  គំ โก  อุม กุม 

19. ◌ំaaaa កំ กอ  อาํ กาํ  គំ โก  อว็ม ก็วม 

 20.  ◌ះ កះ กอ  อัฮ กฮั  គះ โก  เอียฮ เกียฮ 

21.  ◌ុH កុះ กอ  โอฮ็ โก็ฮ  គុះ โก  อุฮ กุฮ 

22.  េ◌H េកះ กอ  แอ็ฮ แก็ฮ  េគះ โก  อิฮ  กิฮ 

23. េ◌H េកះ กอ  ออ็ฮ ก็อฮ  េគះ โก  อว็ฮ ก็วฮ 
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4. สระเป็ญตัว   
  สระเป็ญตวั หรือสระเต็มตวั เป็นรูปสระที@พบไดท้ั@วไปในภาษาเขียน  เป็นรูปแบบสระที@เขียนขึ(น
เพื@อออกเสียงสระครั( งเดียวเป็นเอกเทศ  ไม่จาํเป็นตอ้งนาํพยญัชนะมาประสมดว้ย  

สระเป็ญตวัในภาษาขะแมร์ปัจจุบนั  หยิบยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต  มีการคงไวแ้ละตดัออกบา้ง   
เหลือที@ใชใ้นปัจจุบนัจาํนวน  12  ตวั ไดแ้ก่ 

 

ឥ     ឦ     ឧ     ឪ     ឫ     ឬ     ឭ     ឮ     ឯ          ឰ      ឱ     ឳ      

(เอย็)    (เอย็)       (อุ)        (โอว)    (ฤ)        (ฤๅ)       (ฦ)        (ฦๅ)     (อา-แอ)     (ไอ)    (อา-โอ)   (เอา) 
               (รึ)       (รือ)       (ลึ)        (ลือ)      (แอฺ)                     (โอฺ) 

 สระเป็ญตวัที@ตรงกบัภาษาไทยมีแค่ 4 ตวัเท่านั(น คือ ឫ(ฤ) ឬ(ฤๅ) ឭ(ฦ) ឮ(ฦๅ)  มีคาํที@ใชป้ระสม

กบัสระเป็ญตวัไดด้งันี(     
 
          คําศัพท์                                               คําอ่าน                               คําแปล 

  สระ ឥ    ឥសី  เอย็ เซ็ย   ฤษี    

  สระ  ឦ   ឦសន  เอย็ ซาน   อีสาน 

  สระ ឧ    ឧតតរ  อุ ดอ   อุดร 

  สระ ឪ    ឪឡឹក เอา เลิก   แตงโม 

  สระ ឫ    ឫសសី  รึ เซ็ย   ไมไ้ผ ่  

  สระ ឬ    ឬ  รือ   หรือ  

  สระ ឭ    រឭក  โร ลึก   คิดถึง  

  สระ ឭ    ឭ  ลือ   ไดย้นิ, ลือ  

  สระ ឯ    ឯណ แอฺ นา   ที@ไหน  

  สระ ឰ    ឰដ៏  ไอ ดอ   ณ ขา้งบน  

  สระ ឱ    ឱសថ โอฺ ซด   โอสถ  

  สระ ឳ    ឳពុក  เอา ปุก   พอ่ 

 
 
 




