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บทที� 4    
การประสมสระ กบัตวัสะกด และการอ่าน 

 
เมื@อสระประสมกบัพยญัชนะที@มีตวัสะกดอยูข่า้งหลงั  ขะแมร์เรียกตวัสะกดนี(วา่  “ตวัประกอบ”  ซึ@ ง

มีหลกัในการอ่านดงันี(   
1.  การออกเสียงตวัประกอบ   แตกต่างตามเสียงอโฆษะ   และ โฆษะ  
2.  เพื@อให้ไดเ้สียงที@ใกลเ้คียงกบัภาษาขะแมร์มากที@สุด  จึงตอ้งมีสัญลกัษณ์บางตวัที@จาํเป็นตอ้งเขียน

เพิ@มเติม ซึ@ งออกเสียงตามระบบภาษาขะแมร์ ดงันี(  
 

1. ตัวสะกด សសសស(ซอ)  

   มีเสียงเฉพาะตวั ไม่ไดจ้ดัให้อยู่ในมาตราแม่ กด ดงัในภาษาไทย ซึ@ งคาํที@ลงทา้ยดว้ยตวั ស(ซอ) 

และสระ◌ះ (อฮั) ใหอ้อกเสียง  ฮ หรือ h  (เสียงพน่ลมออกจากปาก) ลงทา้ยดว้ย  

จึงแทนเสียงดว้ยตวั ฮ ในภาษาไทย ตวัอยา่งเช่น 
 

            คําศัพท์                      ถอดเสียง                 คําอ่าน                             คําแปล 

 ចស           จอ  อา  ซอ จาฮ   ค่ะ, จะ๊ 

 ខុស       คอ โอะ ซอ                               โคฮ็                                  ผดิ 

 មស       โม เอีย ซอ                                 เมียฮ                                ทอง 

 េសះ          ซอ แอ็ฮ แซ็ฮ               มา้ 

 លះ           โล  เอียฮ เลียฮ   สละ(เสียสละ) 

 ជិះ             โจ  อิฮ จิฮ   ขี@  
 េគះ           โก อวัฮ  ก็วฮ                      เคาะ 

 

2. ตัวสะกด ញញញញ(โญ)   

   มีเสียงเฉพาะตวั (มีเสียงออกทางจมูก) ไม่ไดจ้ดัให้อยูใ่นมาตราแม่ กน ดงัในภาษาไทย จึงแทนเสียง
ดว้ยตวั ญ ในภาษาไทย ตวัอยา่งเช่น 

 

            คําศัพท์                      ถอดเสียง                      คําอ่าน                              คําแปล 

 សញ       ซอ  อา  โญ ซาญ   ขี( เหนียว 
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  េចញ       จอ เอ  โญ        เจญ        ออก        

 ទញ                     โต  เอีย โญ เตียญ   ดึง 

 េឃញ       โค เออ โญ เคิญ     เห็น 

 ជំនញ       โจ อุม-โน เอีย โญ จุม เนียญ   ชาํนาญ 

  

3. ตัวสะกด លលលល(โล) และ ឡឡឡឡ(ลอ)  

  มีเสียงเฉพาะตวั  ไม่ไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นมาตราแม่ กน ดงัในภาษาไทย   ลกัษณะของการสะกดเหมือนกบั

ตวั  L ในภาษาองักฤษ จึงแทนเสียงดว้ยตวั ล ในภาษาไทย ตวัอยา่งเช่น 
 

คําศัพท์                      ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

 កល         กอ  อา โล                 กาล   กาล 

 ចូល        จอ โอ โล                โจล     เขา้ 

 ពល       โป เอีย โล               เปียล   พาล 

       េមល    โม เออ โล                             เมิล       มอง, ดู 

      នឡិក   โน เอีย -ลอ เอะ- กอ อา                เนีย เละ กา      นาฬิกา 

 

4. ตัวสะกด ររររ    (โร)  

  ในภาษาขะแมร์  ไม่มีการออกเสียง   เมื@อนาํไปเป็นตวัสะกด  และไม่ไดจ้ดัใหอ้ยูใ่นมาตราแม่ กน ดงั

ในภาษาไทย   คาํที@ลงทา้ยดว้ย រ  ให ้งด ออกเสียงตวัสะกด   ตวัอยา่งเช่น 
 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

ករ      กอ อา โร              กา   การ, งาน 

ករងរ     กอ อา โร- โง เอีย โร            กา  เงีย   การงาน 

ពីរ       โป อี โร              ปี   สอง 

សរ       ซอ ออ โร             ซอ   ศร 

សរេសរ      ซอ ออ โร – ซอ เอ โร             ซอ เซ                                    เขียน 

 

5.  ตัวสะกด  ចចចច    (จอ)  ឆឆឆឆ    (ชอ) และ ជជជជ    (โจ)   

   มีเสียงเฉพาะตวั  ไม่ไดจ้ดัให้อยูใ่นมาตราแม่ กด ดงัในภาษาไทย   มีลกัษณะการออกเสียงเหมือน 

กบัตวัสะกด j และ ch ในภาษาองักฤษ จึงแทนเสียงดว้ยตวั จ ในภาษาไทย  ตวัอยา่งเช่น 
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คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

កច       กอ อา จอ               กาจ   กาจ, ดุร้าย 

អច      ออ อา จอ              อาจ   อาจจะ, สามารถ 

រជ                    โร เอีย โจ              เรียจ   ราช 

មុជ                    โม อุ โจ              มุจ   ดาํ, มุด 

 
 นอกจากตัวสะกดดังกล่าวข้างต้นแล้ว   พยัญชนะตัวสะกดอื�น ๆ มีการออกเสียงคล้ายกับมาตรา

ตัวสะกดในภาษาไทย  สามารถนําไปเปรียบเทยีบกบัการอ่านในภาษาไทยได้  ตัวอย่างเช่น  

1. ตัวสะกด កកកក    (ก)  ខខខខ    (ข)   គគគគ (ค)   และ  ឃឃឃឃ(ฆ)    

มีลกัษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ กก จึงแทนเสียงดว้ยตวั ก ในภาษาไทย 
ตวัอยา่งเช่น  

 
คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

ចុក       จอ โอะ กอ             จก              จุก 

េលខ       โล เอ คอ             เลก              เลข 

នគ        โน เอีย โก             เนียก              นาค 

េមឃ       โม เอ โค             เมก              ทอ้งฟ้า, เมฆ 

 

2.  ตัวสะกด ដដដដ (ฎ)     ឋឋឋឋ (ฐ)     ឌឌឌឌ (ฑ)    ឍឍឍឍ (ฒ)   តតតត (ต,ด)    ថថថថ (ถ)    ទទទទ (ท)   และ  ធធធធ (ธ)     

  มีลักษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ กด จึงแทนเสียงด้วยตัว ด ใน
ภาษาไทย ตวัอยา่งเช่น 

 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

អិដឋ        ออ เอะ ดอ             เอด็   อิฐ 

មឌ      โม เอีย โด             เมียด   ขนาด 

អសឍ     ออ อา -ซอ อา โท             อา ซาด   เดือนแปด 

     គិត      โก อึ ตอ             กึด   คิด 

នថ      โน เอีย ทอ            เนียด   นาถ 

បទ      บอ อา โต            บาด   ครับ 

ពិេរធ     โป อิ -โร โอ โท            ปิ โรด   พิโรธ 
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3.  ตัวสะกด បបបប    (บ,ป)    ពពពព (พ)   และ  ភភភភ (ภ)    

มีลกัษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ กบ จึงแทนเสียงด้วยตวั บ ในภาษาไทย 
ตวัอยา่งเช่น 

 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

ចប       จอ อา บอ              จาบ             นกกระจาบ 

ភព       โพ โอ โป              โพบ หรือ พุบ             ภพ 

េលភ       โล โอ โพ             โลบ             โลภ 
 

4.  ตัวสะกด នននន    (น)   และ  ណណណណ    (ณ)    

มีลกัษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ กน จึงแทนเสียงด้วยตวั น ในภาษาไทย 
ตวัอยา่งเช่น 

 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

គុណ    โก อุ นอ   คุน   คุณ (บุญคุณ), คูณ 

បូរណ      บอ โอ-โร เอีย นอ             โบ เรียน              โบราณ 

េកន   กอ เอฺอ โน   เกฺน   เกิน, มากขึ(น 

បន   บอ อา โน   บาน   ได ้

មន      โม เอีย โน               เมียน                มี 

អន           ออ อา โน               อาน                   อ่าน 
  

5. ตัวสะกด  ងងងង (ง)   

มีลกัษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ กง จึงแทนเสียงดว้ยตวั ง ในภาษาไทย ดงั
ตวัอยา่ง 

 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

បង       บอ ออ โง              บอง               พี@ 

ពង      โป เอีย โง              เปียง               ตุ่มนํ(า, โอ่ง 

និង     โน อึ โง              นึง                     และ 

នឹង       โน อึ โง              นึง                     จะ  
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6. ตัวสะกด  មមមម (ม)    

มีลกัษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ กม จึงแทนเสียงดวัยตวั ม ในภาษาไทย ดงั
ตวัอยา่ง 

 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

េដម   ดอ เอฺอ โม             เดฺม   เดิม, ตน้ 

េដមេឈ  ดอ เอฺอ โม-โช เออ            เดฺม  เชอ   ตน้ไม ้

ែថម   ทอ แอฺ โม   แทฺม   แถม, เพิ@ม 

 

7.  ตัวสะกด យយយយ    (ย)    

  มีลกัษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ เกอย จึงแทนเสียงดว้ยตวั ย ในภาษาไทย 
ตวัอยา่งเช่น 

 

   คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

បយ        บอ อา โย              บาย               ขา้ว 

យយ        โย เอีย โย               เยยีย                      ยา่, ยาย 

មួយ          โม อัว โย              มวย                 หนึ@ง 

េហយ      ฮอ เอฺอ โย              เฮฺย               แลว้ 

េឡយ        ลอ เอฺอ โย             เลฺย               เลย 
 

8.  ตัวสะกด វវវវ (ว)   

มีลกัษณะการสะกด และออกเสียงเหมือนในมาตราแม่ เกอว จึงแทนเสียงดว้ยตวั ว ในภาษาไทย 
ตวัอยา่งเช่น 

 
   คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

អវ         ออ อา โว              อาว               เสื(อ 

សវម៉វ       ซอ อา โว-มอ อา โว             ซาว มาว               เงาะ 

ែកវ         กอ แอฺ โว                แกฺว                 แกว้ 

លវ         โล เอีย โว              เลียว               คนลาว 

 




