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บทที� 5   

 เครื�องหมาย และวธีิการใช้ในภาษาขะแมร์      
       

  ในภาษาขะแมร์มีการนาํเครื@องหมายบางประเภทไปใช้ในการประสม หรือสะกดคาํ  เพื@อให้ได้
เสียงครบตามตอ้งการ  และการเขียนคาํศพัท์ที@ยืมมาจากภาษาบาลี  สันสกฤต  และภาษาอื@นๆ  สามารถ
อธิบายได ้ดงันี(  

 

1.   เครื�องหมาย ◌់◌់◌់◌់  

  เรียกวา่ บอนเตาะ  มีลกัษณะคลา้ยกบัไมเ้อกในภาษาไทย  นาํไปใชเ้ขียนบนตวัสะกดเพื@อเปลี@ยนสระ
เสียงยาวเป็นสระเสียงสั( น หรือทาํให้เสียงสั( นลง  หรือเปลี@ยนเสียงไปต่างจากเสียงเดิม กล่าวคือ พยญัชนะ
กลุ่มเสียง ออ สระ ออ เปลี@ยนเป็นเสียง เอาะ, สระ อา เปลี@ยนเป็นเสียง อะ พยญัชนะกลุ่มเสียงโอ  สระ โอ 
เปลี@ยนเป็นเสียง อัวะ  ดงัตวัอยา่ง 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                     คําอ่าน                             คําแปล 

ចប់    จอ ออ บอ (◌់)    จอ็บ   จบ 

ចស់   จอ อา ซอ (◌់)   จฮั   แก่ 

រត់   โร โอ  ตอ (◌់)     ร็วด    วิ@ง 

លក់   โล โอ  กอ (◌់)      ลวัะ   ขาย 

 

ในกลุ่มพยญัชนะตน้ที@เป็นเสียงโฆษะ(ชุดโอ) เมื@อมีเครื@องหมาย◌់◌់◌់◌់ เขียนอยูบ่นตวัสะกดเฉพาะตวั ប 

(บอ) ทาํใหมี้การเปลี@ยนเสียงสระ  คือ เปลี@ยนเสียงสระ โอ เป็นเสียง อุ  ดงัตวัอยา่ง 
 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                      คําอ่าน                             คําแปล 

ឈប់   โช โอ บอ (◌់)   ชุบ   หยดุ 

ទប់   โต โอ บอ (◌់)   ตุบ   ขวาง, กั(น 
លប់   โล โอ บอ (◌់)   ลุบ   ลบ 
គប់   โก โอ บอ (◌់)   กุบ   ปา 
ជប់   โจ โอ บอ (◌់)   จุบ   ชบ 
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เครื@องหมาย ◌់◌់◌់◌់ ในกลุ่มพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ ) เมื@อประสมกบัสระ◌ា (อา) แลว้สะกดดว้ยตวั ក់ 

(◌ា + ក់) จะออกเสียง อกั ส่วนพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ) เมื@อประสมกบัสระ◌ា (เอีย) แลว้สะกดดว้ย

ตวัย ក់ (◌ា + ក់) จะออกเสียง เอียะ ดงัตวัอยา่ง    
 

คําศัพท์                     ถอดเสียง                    คําอ่าน                             คําแปล 

ដក់   ดอ อา กอ (◌់)  ดะ   ใส่, วาง 

ពក់    โป เอีย กอ (◌់)  เปียะ    ใส่ (เสื(อ) 

នក់   โน เอีย กอ (◌់)    เนียะ      คน (ลกัษณะนาม) 
 

เครื@องหมาย◌់◌់◌់◌់  เขียนไวบ้นตวัสะกดอื@นๆ  นอกเหนือจากตวั ក และเมื@อพยญัชนะตน้เป็นเสียงโฆษะ 

(ชุด โอ) ประสมกบัสระ◌ា (เสียง เอีย)  จะเปลี@ยนเสียงสระ เอีย  เป็นเสียง อวั ดงัตวัอยา่ง 

 
คําศัพท์                     ถอดเสียง                             คําอ่าน                     คําแปล 

មន់   โม เอีย โน (◌់)     มว็น  ไก่ 

ជប់ โจ เอีย บอ (◌់)    จว็บ ติด 

ងប់ โง เอีย บอ (◌់)    ง็วบ ตาย 

ទន់ โต เอีย โน (◌់)    ตว็น ทนั 

ទត់ โต เอีย ตอ (◌់)    ตว็ด แตะ 

មត់ โม เอีย ตอ (◌់)    มว็ด ปาก 
 

2.   เครื�องหมาย ◌៉◌៉◌៉◌៉  

  เรียกวา่ ซาํลบัปีร์ หรือ ทะเมญ็ก็อนดอลฺ (ฟันหนู) เมื@อนาํไปใชก้บัพยญัชนะโฆษะ  ที@ไม่มีพยญัชนะ

อโฆษะที@คู่กนั  ทาํให้เกิดเสียงอโฆษะ  ไดแ้ก่  พยญัชนะตวั  ង  ញ  ម  យ  រ  เป็น  ង៉  ញ៉  ម៉  យ៉  រ ៉  
ยกเวน้ตวั  ប  ที@เป็นเสียงอโฆษะอยูแ่ลว้  เมื@อนาํ ◌៉ มาไวข้า้งบน  ប៉  ตอ้งออกเสียงเป็น ปอ แทน  ตวัอยา่ง 

 
คําศัพท์                        ถอดเสียง                      คําอ่าน                   คําแปล 

ង៉ស់  งอ อา ซอ (◌់)  งฮั  ตกใจ, สะบดัมือ 
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ញំុងឱយ  ญอ อะ โง-ออ โอฺ โย  ญงั โอฺย  ทาํให ้

 មំុ  มอ อาํ   มาํ  ชนิดอาหารอยา่งหนึ@ง 

 យ៉ង ยอ อา โง   ยาง  อยา่ง 

 រក៉ รอ ออ กอ   รอก  รอกชกั 

 បិុន ปอ เออะ โน  เปิน  ทาํเป็น, เก่ง 

    េប៉ងេប៉ង                         ปอ  เอ โง-ปอ โอฺ โง  เปฺง-โปฺง ลูกโป่ง 
 

3.  เครื�องหมาย ◌៊◌៊◌៊◌៊  

  เรียกวา่ เตร็ยศพัท ์(ตรีศพัท)์ ใชเ้ฉพาะกบัพยญัชนะอโฆษะ 4 ตวั ที@ไม่มีตวัโฆษะคู่กนั  เพื@อทาํให้เกิด

เสียงโฆษะ  ไดแ้ก่ พยญัชนะตวั  ប  ស  ហ และ អ เป็น ប៊  ស៊  ហ៊ และ អ៊ (ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ใน

บทตน้ๆ ) ตวัอยา่ง 
 
คําศัพท์                        ถอดเสียง                      คําอ่าน                 คําแปล 

បី៊យ៉  โบ อี-ยอ อา  บียา   สนุก้เกอร์ 

សុ៊ម  โซ อุ โม  ซุม กรอบไม ้, ซุม้รูป 

 េហ៊ โฮ โอ   โฮ  โห่ร้อง 

  អុ៊ំ  โอ อุม   อุม  ลุง, ป้า 

 

4.  เครื�องหมาย ◌័◌័◌័◌័  

  เรียกวา่ ผดัเลอ หรือสังโยคสัญญา (ไมห้นัอากาศ) มีวิธีการสะกด และออกเสียงเหมือนกบัการใชไ้ม้
หนัอากาศในภาษาไทย  แต่ต่างกนัที@   เมื@อนาํไปใช้กบัพยญัชนะอโฆษะ จะออกเสียง อะ   เมื@อนาํไปใช้กบั

พยญัชนะโฆษะ  จะออกเสียง อัว  หรือ เอียะ (ถ้าลงทา้ยด้วย ក) และหากเป็นรูป◌័◌័◌័◌័យ เมื@อนาํไปใช้กบั

พยญัชนะอโฆษะ จะออกเสียง ไอ เมื@อนําไปใช้กับพยญัชนะโฆษะ  จะออกเสียง อึย หรือ เอ็ย และเมื@อ

นาํมาใชก้บัตวั  រ และ យ ใหอ้อกเสียง กระดกลิ(น นิดๆ ทา้ยคาํ ตวัอยา่งเช่น 

 
คําศัพท์                        ถอดเสียง                     คําอ่าน                             คําแปล 

ច័នទ   จอ อะ โน จนั  จนัทร์ 

ប័រត  บอ อะ ตอ บดั  บตัร 

ទ័ល  โต อัว โล ตว็ล  จนตรอก 



เอกสารประกอบการสอนภาษาเขมร โดย ผศ. ดร.ประทีป  แขรัมย์ และเป็ก เซียง 23 

 

យ័នត  โย อัว โน ยว็น  ยนัต ์

អភ័ពវ  ออ อา-โพ อัว โป อา พว็บ  อาภพั 

ព័ទធ   โป อัว โต ป็วด  ลอ้มรอบ 

ន័យ  โน อึย นึย หรือ เน็ย    นยั, ความหมาย 

 ញ័រ       โญ อัว โร   ญวั   สั@น 

 ជ័រ  โจ อัว โร  จวั   ยาง 

 

 ปัจจุบนันี(  ภาษาขะแมร์ไดใ้ชต้วั ◌័ เขียนเฉพาะคาํศพัทที์@ยมืมาจากภาษาบาลี สันสกฤตเท่านั(น   ส่วน

คาํที@เป็นภาษาขะแมร์แท ้ หรือยมืจากภาษาอื@น จะใชส้ระ ◌ំaaaa  และสระ ◌ា กบัเครื@องหมาย ◌់ กบัตวัสะกด

ต่าง ๆ แทน   เพื@อใหอ้อกเสียงคลา้ยกบัการใชเ้ครื@องหมาย ◌័ ตวัอยา่งเช่น 

 
 

คําศัพท์                        ถอดเสียง                      คําอ่าน                       คําแปล 

កំលំង  กอ ออ็ม-โล อาํ โง  ก็อม ลงั กาํลงั, พลงั 

ចន់  จอ อา โน (◌់)  จนั ตน้จนั 
ចំង  จอ อาํ โง  จงั แสงสะทอ้น 

គំង  โก เอีย โง   เกียง คั@งค่าง, ติดขดั 

ឃត់  คอ เอีย  ตอ (◌់)  คว็ด  หา้มปราม 

លន់ โล เอีย โน (◌់)  ล็วน   เสียงดงัลั@น 

 ជប់ โจ เอีย  บอ (◌់)   จว็บ  ติด 

5.  เครื�องหมาย ◌ៈ◌ៈ◌ៈ◌ៈ  

  เรียกวา่ จอ็จปีร์ หรือ เรียฮมุข ใชเ้ขียนไวห้ลงัตวัพยญัชนะ  เพื@อเขียนคาํที@ยืมจากภาษาบาลี สันสกฤต  
เหมือนกบัสระ อะ ในภาษาไทย   เมื@อใชก้บัพยญัชนะเสียงอโฆษะ  จะออกเสียง อะ  และเมื@อใชก้บัพยญัชนะ

เสียงโฆษะ  จะออกเสียง เอียะ   ตวัอยา่ง   
 

คําศัพท์                        ถอดเสียง                      คําอ่าน                                คําแปล 

          កលេទសៈ  กอ อา โล-โต เอ- ซอ อะ  กา ละ เต ซะ           กาลเทศะ 

 រយៈ   โร โอ-โย เอียะ               โร เยยีะ                  ระยะ 
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6. เครื�องหมาย ◌៌◌៌◌៌◌៌  

  เรียกวา่ โรบาด ใชเ้ขียนไวบ้นตวัสะกด คาํที@ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต เพื@อแทนตวั  រ (ร) หรือ 

รร (ร หนั) เวลาออกเสียงจะตอ้งออกเสียง រ ดว้ย  มีวธีิการสะกด และอ่านออกเสียงไดด้งันี(  

 
คําศัพท์                        ถอดเสียง                      คําอ่าน                          คําแปล 

មត៌ក   โม โอ –โร - ดอ เอาะ             โม โร เดาะ      มรดก 

ពណ៌  โป อัว -โร               ปัว        สี, พรรณ 

           ព័ត៌មន โป  อัว –โร-โม เอีย โน     ปัว โร เมียน      ข่าว, ข่าวสาร  
 

7.   เครื�องหมาย ◌៏◌៏◌៏◌៏  

        เรียกวา่ เลขปรําเบ็ย หรือ อาสดาร์ คลา้ยกบัไมไ้ต่คู ้ในภาษาไทย  แต่ในภาษาขะแมร์นาํไปใชเ้ขียน

บนตวั ក และ ដ เท่านั(น  โดยไม่มีผลต่อการออกเสียง ดงัตวัอยา่ง 

 
คําศัพท์                        ถอดเสียง                      คําอ่าน                         คําแปล 

ក៏    กอ ออ   กอ       ก็ 

ដ៏ (ធំ)  ดอ ออ (ธม)  ดอ       อนั, ซึ@ ง (ใหญ่) 
 

8.  สระ ◌ំ◌ំ◌ំ◌ំ (สระ องั หรือ เอียง)  

  ใชเ้มื@อเขียนคาํที@เป็นภาษาบาลี สันสกฤต   จะมีเสียงเฉพาะ  เมื@อนาํไปประสมกบัพยญัชนะอโฆษะ  
คือ จะออกเสียง อัง  และเมื@อนาํไปประสมกบัพยญัชนะโฆษะ  จะออกเสียง เอียง ดงัตวัอยา่ง  
 

คําศัพท์                        ถอดเสียง                      คําอ่าน                              คําแปล 

សុខំ  ซอ โอะ –คอ องั   โซะ คงั                สุขขงั 
ធមមំ    โท อัว โม-โม เอียง  ทวม เมียง                     ธมัมงั  

 

9. เครื�องหมาย ◌៎◌៎◌៎◌៎  

  เรียกว่า กากบาท หรือ เจิงกะแอก  คลา้ยกบัไมจ้ตัวาในภาษาไทย  เมื@อนาํไปไวที้@ใด  ให้ออกเสียง
จตัวาเหมือนภาษาไทย (จะพบนอ้ย) ดงัตวัอยา่ง 
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คําศัพท์                       ถอดเสียง                            คําอ่าน                              คําแปล 

 អវីហន៎          ออ เจิง วอ เอย็-ฮอ เจิง นอ ออ                อเวย็ น๋อ           อะไรนั@น 

ច៎ស  จอ อา ซอ                                     จ๋าฮ                      จ๋าจะ๊ 
 

10.  เครื�องหมาย ◌៍◌៍◌៍◌៍  

  เรียกวา่ ต็วนตะเคียด (ไมท้นัฑฆาต) มีวิธีการใชเ้หมือนกบัตวัการันตใ์นภาษาไทย เมื@อเขียนคาํที@ยืม
มาจากภาษาอื@น  เฉพาะอยา่งยิ@ง ภาษาบาลี  สันสกฤต  ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                   ถอดเสียง                      คําอ่าน                              คําแปล 

    សហករណ៍ ซอ อะ- ฮอ อะ –กอ ออ               ซะ ฮะ กอ           สหกรณ์ 

    និរនតរ ៍  โน อิ-โร เอาะ โน              นิ  ร็อน                นิรันดร์ 
 

11.  เครื�องหมาย  ៗ  

   เรียกว่า เลขโต (ไมย้มก) มีวิธีการใช้เหมือนกับไมย้มกในภาษาไทย  เขียนข้างหลังคาํ หรือวลี  
เพื@อใหอ่้านออกเสียงซํ( าๆ กนั ดงัตวัอยา่ง  

 
คําศัพท์                        ถอดเสียง                          คําอ่าน                                  คําแปล 

ប៉ៗ   ปอ อา      ปา ปา           พอ่ๆ , ป๋า ๆ 

មួយៗ  โม อัว โย      มวย มวย            ค่อยๆ ทาํ 

មតងៗ  โม เจิง ดอ ออ โง       มดอง มดอง                   ทีละครั( ง, ทีละคน 

 
12.   เครื�องหมาย ៖  

  เรียกว่า แพนกม็วน (ตาไก่) ใช้เขียนไวท้้ายคาํว่า ដូចជ, ដូចេនះ, ខងេរកម, ដូច
តេទ  หมายความวา่ ยงัมีเนื(อหา หรือคาํอธิบายต่อไปอีก    ดงัตวัอยา่ง  

 
คําศัพท์                        ถอดเสียง                               คําอ่าน                                   คําแปล 

មនដូចជ ៖             โม เอีย โน-ดอ โอ จอ-โจ เอีย          เมียน โดจ เจีย               มีดงันี(  

ដូចេនះ ៖  ดอ โอ  จอ – โน อิฮ   โดจ นิฮ                 ดงันี(  

ខងេរកម ៖ คอ อา โง- กอ เจิง โร โอฺ โม  คาง โกรฺม                ขา้งล่าง 

ដូចតេទ  ៖  ดอ โอ จอ – ตอ ออ- โต โอว  โดจ ตอ โตว                 ดงัต่อไป 
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13.  เครื�องหมาย ។។។។    ៕៕៕៕   

   เรียกวา่ คนั คลา้ยกบัไปยาลนอ้ยในภาษาไทย  แต่ภาษาขะแมร์นาํไปใชท้า้ยประโยค  หมายความวา่  

จบประโยคนี(แลว้  และเครื@องหมาย ៕ (คนั) ใชเ้มื@อจบเนื(อความ หรือขอ้ความ  ในประโยคสุดทา้ยของเรื@อง  

ส่วนเครื@องหมาย ។ល។ เรียกวา่ ลกั มีวธีิการใชเ้หมือนไปยาลใหญ่ในภาษาไทย ดงัตวัอยา่ง 

 
คําศัพท์                                               คําอ่าน                                                      คําแปล 

កុមរសុខេទសលេរៀន ។      กุมา - ซก -โตว- ซา ลา เรียน               ด.ช. สุข ไป โรงเรียน  

តចំចំករេពត ។ ตา -จาํ- จอ็ม การ-โปด                    ตา เฝ้า ไร่ ขา้วโพด 

ែឆក ឆម   មន់ ។ល។    ชแกฺ - ชมา – มว็น- ลกั                        หมา แมว ไก่ ฯลฯ 
 

นอกจากเครื@องหมายที@ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นี( แลว้  ยงัมีเครื@องหมายอีกหลายประเภทที@มีลกัษณะการ
เขียน  การใช ้ และการ26ออกเสียงเหมือนในภาษาไทย   เช่น 

 
เครื�องหมาย                                  คําอ่าน                                   คําแปล 

      .    จอ็จ   จุด     

     ,  กะ เบียฮ  ลูกนํ(า, คอมมา 

 ( )   วว็ง กรอ จอ็ก  วงเล็บ 

   ?   ซญั ญา ซวั  เครื@องหมายคาํถาม 

  !   ซญั ญา อุ เตียน  เครื@องหมายตกใจ 

 “ ”  อพั พวน ตะ ระ ซญั ญา  อญัประกาศ 

   ៚   โก มูด  ใชต่้อจากเครื@องหมายคนั 

     หมายถึง จบหมดสิ(นแลว้    




