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บทที�  6   

ตวัเจงิ พยญัชนะ 

ตวัเจิง หรือ อกัษรเจิง (เชิงตวัอกัษร) ในภาษาขะแมร์ แปลวา่ ขา หรือตวัล่าง  เป็นตวัพยญัชนะที@นาํไป
เขียนขา้งล่าง  หรือเขียนใตพ้ยญัชนะตวัอื@น ๆ   พยญัชนะทุกตวัของภาษาขะแมร์ลว้นมีตวัที@เป็นเจิง  เวลา
เขียน หรือสะกดเป็นคาํควบกลํ(า ซึ@ งเป็นพยญัชนะตวัที@ 2  จะตอ้งเขียนในลกัษณะเป็นเจิงเพื@อให้ทราบวา่ การ
อ่านคาํนั(นให้ออกเสียงควบกนั  โดยไม่จาํเป็นตอ้งเขียนเรียงกนัเหมือนภาษาไทย  ภาษาขะแมร์สามารถใช้
ตวัอกัษรเจิงซ้อนกนัไดถึ้ง 2-3 ตวั  แลว้ออกเสียงควบกลํ(าเจิงทั(ง 2-3 ตวันั(น ตามลกัษณะของเสียงอโฆษะ
และโฆษะ 

 

 รูปพยญัชนะตัวเจิง 

      1      2     3     4       5 

วรรค ก   ◌ក   ◌ខ   ◌គ   ◌ឃ   ◌ង 
คาํอ่าน  กอ   คอ   โก   โค    โง 

วรรค จ  ◌ច   ◌ឆ   ◌ជ   ◌ឈ    ◌ញ 
คาํอ่าน  จอ  ชอ  โจ  โช   โญ 

วรรค ฎ  ◌ដ   ◌ឋ  ◌ឌ  ◌ឍ    ◌ណ 
คาํอ่าน  ดอ  ทอ  โด  โท   นอ 

วรรค ต  ◌ត   ◌ថ   ◌ទ   ◌ធ    ◌ន 
คาํอ่าน  ตอ  ทอ  โต  โท   โน 

วรรค ป  ◌ប   ◌ផ   ◌ព   ◌ភ    ◌ម 
คาํอ่าน  บอ  พอ  โป  โพ   โม 

เศษวรรค  ◌យ  រ◌   ◌ល   ◌វ    ◌ស    ◌ហ  -    ◌អ 
คาํอ่าน  โย  โร  โล  โว    ซอ       ฮอ              ออ 
 

េជង (เจิง) หรือเชิง เป็นรูปหนึ@ งของตวัพยญัชนะ  พยญัชนะขะแมร์แทบทุกตวัจะมีการเขียนตวัเจิง 

ยกเวน้ ตวั ឡ เพราะมีเจิงรวมอยู่ด้วยแล้ว   เจิงบางตวัเขียนเหมือนตวัพยญัชนะปกติ เพียงแต่ตวัเล็กกว่า
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เพื@อให้ง่ายแก่การนาํไปวางไวใ้ตพ้ยญัชนะอื@น   และจาํไดง่้ายขึ(น   เจิงบางตวัเขียนลดรูป  เพื@อให้ง่ายแก่การ
นาํไปประสมคาํ     
 

รูปพยญัชนะตัวเต็ม และตัวเจิง 

      แถว  1  2  3    4     5 

วรรค ก   កក   ខខ   គគ   ឃឃ     ងង 
 

  วรรค จ  ចច ឆឆ ជជ ឈឈ   ញ ញញ 
 

วรรค ฎ  ដត ឋឋ ឌឌ ឍឍ   ណណ  
 

วรรค ต  តត ថថ ទទ ធធ  នន 
 

วรรค ป  បប ផផ ពព ភភ  មម 
 

เศษวรรค យយ ររ លល  វ វ  សស   ហហ  ឡ  អអ  
 

ข้อควรจํา 1  ในการอ่าน ตอ้งอ่านพยญัชนะตวัตน้หรือตวัเต็มก่อน แลว้จึงตามดว้ย พยญัชนะตวัเจิง
ที@อยูข่า้งใต ้เช่น  

 កក  อ่านวา่   กอ  เจิง  กอ   

លល  อ่านวา่   โล  เจิง  โล  

តប  อ่านวา่   ตอ  เจิง  บอ  

 

ข้อควรจํา 2  คือ ตวั ញ (โญ) สามารถเขียนตวัเจิงได ้2 แบบ คือ  

ញ และ ញញ  ขึ(นอยูก่บัประเภทของคาํนั(น เช่น  

េផញ   พอ เจิง โญ สระ เอฺอ                           อ่านวา่   พเ_ฺอ    แปลวา่    ฝาก  

កតតញញូ   กอ  ตอ- เจิง ตอ โญ- เจิง โญ อู              อ่านวา่   กตญั_ู        แปลวา่    กตญั_ู  
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วธีิการเขียนตัวเจิง 
การเขียนตวัเจิงของภาษาขะแมร์ เป็นวิธีการเขียนคาํควบกลํ(า คือ การเขียนที@มีพยญัชนะ 2 ตวั ซึ@ งมี

พยญัชนะตวัแรกและพยญัชนะตวัที@สอง ทั(งนี( ใช้สระ 1 ตวัร่วมกนั ตวัเจิง คือตวัพยญัชนะตวัที@สองของคาํ
ควบกลํ(า ดงัตวัอยา่ง 

 
                 สระ อา 

   พยญัชนะตวัแรก (พยญัชนะตน้ คือ พอ)  ផក            (อ่านวา่  พกา   แปลวา่ ดอกไม ้หรือ ผกา) 

 
พยญัชนะตวัที@สอง (ตวัเจิง กอ) 
 

การเขียน 

 

 พยญัชนะตวัแรก   (พยญัชนะตน้)   เขียนตัวเต็ม 
 พยญัชนะตวัที@สอง (ตวัเจิง)   เขียนเป็นตัวเจิง (ตัวที�ลดรูป) 
 

การเขียนเป็นตวัเจิง ให้เขียนไวใ้ตพ้ยญัชนะตวัแรก การเขียนแบบนี( ภาษาขะแมร์เรียกว่า การเขียน

แบบ “ฝากเจิง” หรือ េផញ េជង (พเ_ฺอ เจิง)  การจะเขียนตวัเจิงไดถู้กตอ้ง จะตอ้งจาํตวัเจิงใหไ้ด ้

 
หลกัการอ่านพยญัชนะประสมเจิง 

 วธีิการอ่าน พยัญชนะประสมตัวเจิงที�เป็นพยัญชนะอโฆษะ (ชุด ออ) 

1.  เจิงของพยญัชนะ อโฆษะ ที@อยูใ่ตพ้ยญัชนะ อโฆษะ  เสียงที@ออกมาจะเป็นเสียง อโฆษะ เหมือนกนั   
ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                      คําอ่าน                              คําแปล 

ែឆក ชอ  เจิง กอ แอฺ  ชแกฺ   สุนขั 

េកត  กอ  เจิง ดอ เอา กเดา   ร้อน 

សត ប់   ซอ เจิง ดอ  อา บอ (◌់) ซดบั   สดบั, ฟัง 

កបត់  กอ เจิง บอ ออ ตอ (◌់) กบอ็ด   กบฏ 
ឆអឹង   ชอ เจิง ออ  เออะ โง  ชเอิง   กระดูก 
បអូន บอ เจิง ออ โอ โน ปโอน   นอ้ง 
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2. เจิงตอ ◌ត มกัใชก้บัพยญัชนะ ខ  ផ  ស  มีที@ใชไ้ม่มากนกั  สามารถนาํไปเขียนทบัศพัทเ์พื@อรักษา

เสียงเดิมของตนได ้ใหอ้อกเป็นเสียง อโฆษะ  เช่น 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                      คําอ่าน                                 คําแปล 

ខតត    คอ เจิง ตอ ออ ตอ  คตอ็ด              แม่ไก่ร้องเมื@อจะออกไข ่

ផតឹល  พอ เจิง ตอ เออะ โล พเติล             ขนันํ(า 

សតង់   ซอ เจิง ตอ โง (◌់)  ซตอ็ง            แผง, ร้าน 

 

3.  เจิงดอ ◌ត  มกัจะอยู่ใตพ้ยญัชนะ ក  ឆ  ប  ផ  ម และ ស มีใช้มากในภาษาขะแมร์  และใช้

เมื@อเขียนทบัศพัทค์าํภาษาต่างประเทศ ใหอ้อกเป็นเสียง อโฆษะ   เช่น 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                      คําอ่าน                               คําแปล 

កត ម    กอ เจิง ดอ อา โม  กดาม    ปู (นาม) 

េឆត    ชอ เจิง ดอ โอฺ   ชโดฺ    ปลาชะโด 

បតី   บอ เจิง ดอ เอย็  ปเด็ย    สามี 

េផតម    พอ เจิง ดอ เอฺอ โม  พเดฺม    ประเดิม, เริ@ม 

មត យ   โม เจิง ดอ อา โย  มดาย    แม่ 

សត ំ   ซอ เจิง ดอ อาํ  ซดาํ    ขวา 
 

4.  เจิง ◌ខ (คอ) ◌ប  (บอ) ◌ហ (ฮอ) และ ◌អ (ออ) เมื@ออยูใ่ตพ้ยญัชนะ ល ใหอ้อกเสียงเป็นเสียง อโฆษะ   

เช่น 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                                 คําอ่าน                               คําแปล 

េលខ ន   โล เจิง คอ โอฺ โน  ลโคฺน    ละคร 

ែលបង  โล เจิง บอ แอฺ โง  ลแบฺง    ของเล่น 

លហុង   โล เจิง ฮอ โอะ โง  ลฮง    มะละกอ 

លអិត    โล เจิง ออ เออะ ตอ  ลเอิด   ละเอียด 

 

5.  เจิง ◌ក (กอ)  ◌ខ (คอ)  ◌ច (จอ)  ◌ស(ซอ)  ◌ហ(ฮอ) และ ◌អ (ออ) เมื@ออยูใ่ตพ้ยญัชนะ ម ให้ออกเสียง

เป็นเสียง อโฆษะ   เช่น 
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คําศัพท์                    ถอดเสียง                      คําอ่าน                              คําแปล 

មក ក់    โม เจิง กอ อา กอ (◌់)  มกกั  มะกอก 

មខ ង    โม เจิง คอ อา โง   มคาง   หนึ@งขา้ง, ขา้งหนึ@ง 

មច ស់   โม เจิง จอ อา ซอ (◌់) มจฮั  เจา้ของ 
េមស    โม เจิง ซอ เอา   มเซา  แป้ง 

មហូប    โม เจิง ฮอ โอ บอ   มโฮบ  อาหาร, กบัขา้ว 

មអម    โม เจิง ออ ออ โม  มออม  ผกัมะออม 

 
 วธีิการอ่าน  พยัญชนะประสมตัวเจิงที�เป็นพยัญชนะโฆษะ (ชุด โอ) 

1. เจิงของพยัญชนะ โฆษะ ที@อยู่ใตพ้ยญัชนะโฆษะ เสียงที@ออกมาจะเป็นเสียง โฆษะ เหมือนกนั ดัง
ตวัอยา่ง  
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                      คําอ่าน                             คําแปล 

ភជ ប់   โพ  เจิง โจ เอีย  บอ (◌់)  พจว็บ   ติด, เชื@อม 

ភនំ   โพ  เจิง โน  อุม  พนุม   ภูเขา  

ឃមុំ   โค  เจิง โม อุม   คมุม   ผึ(ง 

គម ន   โก  เจิง  โม  เอีย โน  คเมียน   ไม่มี 

រគង   โก  เจิง โร โอ โง  โกรง    ครอบครอง, คู่ครอง 

 

2.  เจิง  ◌គ◌គ◌គ◌គ (โก)     ◌ជ◌ជ◌ជ◌ជ (โจ)     ◌ទ◌ទ◌ទ◌ទ (โต)  และ ◌ព◌ព◌ព◌ព (โป)  เมื@ออยูใ่ตพ้ยญัชนะ ក ខ  ឆ  ថ  ផ และ ស  ให้

ออกเสียงเป็นเสียง โฆษะ ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                        คําอ่าน                             คําแปล 

កទុំ    กอ เจิง โต อุม    กตุม    ชื@อตน้ไมช้นิดหนึง 

ខជះខជ យ  คอ เจิง โจ เอียฮ-คอ เจิงโจ เอีย โย   คเจียฮ-คเจียย  ฟุ่มเฟือย 

ខទឹម    คอ  เจิง โต อึ  โม    คตึม  กระเทียม 

ឆគ ំឆគង  ชอ  เจิง โก อว็ม-ชอ เจิงโก อัว โง   ชก็วม-ชก็วง  ผดิพลาด 

ថព ល់  ทอ เจิง โป เอีย โล (◌់)    ทป็วล   แกม้ 

ផទះ        พอ  เจิง  โต เอียฮ       พเตียฮ  บา้น 
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ផទ ល់   พอ  เจิง โต เอีย  โล (◌់)    พตว็ล  โดยตรง 

សគ ល់  ซอ  เจิง โก เอีย โล (◌់) ซก็วล รู้จกั 

សគមសគ ំង  ซอ  เจิง โก โอ โม-ซอ เจิง โก เอียง    ซโกม-ซเกียง   ผอมแหง้แรงนอ้ย 
សទ ក់េសទរ ซอ เจิง โต เอียะ - ซอ เจิง โต เออ โร      ซเตียะ-ซเตอ  ไม่กลา้, ลงัเล 

សទឹង   ซอ  เจิง  โต  อึ  โง    ซตึง  คลอง 
 

3.  เจิงของพยญัชนะโฆษะหรือกลุ่มพเิศษ 8 ตัว คือ  ◌ង◌ង◌ង◌ង(โง)  ◌ញ◌ញ◌ញ◌ញ(โญ)  ◌ន◌ន◌ន◌ន(โน)  ◌ម◌ម◌ម◌ម(โม)  ◌យ◌យ◌យ◌យ(โย)   

រ◌រ◌រ◌រ◌(โร)      ◌ល◌ល◌ល◌ល(โล)  และ ◌វ◌វ◌វ◌វ(โว)  เสียงสระจะไม่อ่านตามตัวเจิง ถา้เจิงเขียนอยูใ่ตพ้ยญัชนะกลุ่มเสียงใดใหอ้อก

เสียงตามพยญัชนะกลุ่มเสียงนัGน (ออกเสียงตามตวัขา้งบน) ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                     คําอ่าน                              คําแปล 

ឆងល់    ชอ  เจิง  โง  ออ โล (◌់) ชง็อล   งง, ประหลาดใจ 

ខញុំ    คอ  เจิง  โญ  อม  คญม   ฉนั 

សនង    ซอ  เจิง  โน  ออ โง  ซนอง   สนอง 

ថមី    ทอ  เจิง  โม  เอย็  ทเมย็   ใหม่  

េខម ច   คอ  เจิง  โม  โอฺ  จอ  คโมฺจ   ผ ี  

ខយល់   คอ  เจิง  โย  ออ โล (◌់) คยอ็ล   ลม 
រតូវ    ตอ  เจิง  โร โอ โว  ตโรว                         ทาํถกู,โดน, ถกูกระทาํ 
េភល   โพ  เจิง  โล  เออ  พเลอ   โง่เง่า 
េធវ   โท  เจิง โว  เออ  ทเวอ  ทาํ, กระทาํ 

 

4.  เจิงพยญัชนะโฆษะ 4 ตัว คือ ◌ន◌ន◌ន◌ន(โน)     ◌ម◌ម◌ម◌ម(โม)    ◌ល◌ល◌ល◌ល(โล)    ◌វ◌វ◌វ◌វ(โว) จะเขียนไวใ้ตพ้ยญัชนะ ហ ในที@นี(  

ตวั ហ จะไม่ออกเสียง ดงันี(  
 

ហន = ន៉ นอ    ហម = ម៉ มอ 

ហល = ល៉ ลอ    ហវ = វ ៉ ฟอ, วอ 
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ดังตัวอย่าง 

คําศัพท์                              ถอดเสียง                    คําอ่าน                              คําแปล 

ហនឹង   นอ  เออะ  โง   เนิง   นั(น, เช่นนั(น 

ហមឺន   มอ  อือ  โน   มืน   หมื@น 

ហមង   มอ  ออ  โง   มอง   มวัหมอง 

ហលួង   ลอ  อัว  โง   ลวง   หลวง, พระเจา้แผน่ดิน 

កេហវ  กอ  อา – ฟอ  เอ   กาเฟ   กาแฟ 

ហវឹក   ฟอ  เออะ  กอ   เฟิก   ฝึก, ฝึกหดั 

ហវូង   ฟอ  โอ  โง   โฟง   ฝงู 

 
มีข้อสังเกตว่า  ตวัที@เขียนดว้ยพยญัชนะเจิงเหล่านี( มีรูปพอ้งกบัคาํในภาษาไทย หรือ เป็นคาํยมืจากภาษาอื@น 
             คําที�มีตัวสะกดตัวตามในภาษาบาลีสันสฤต ในภาษาขะแมร์จะเขียนตวัตามดว้ยรูปตวัเจิง 
และจะ ไม่ออกเสียงเจิง ถา้พยางคต์น้มีรูปสระ เสียงสระของพยางคจ์ะปรากฏตามเสียงของพยญัชนะตน้ ดงั
ตวัอยา่ง 
 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                     คําอ่าน                             คําแปล 

បុណយ  บอ  โอะ  นอ  เจิง โย  บน  บุญ, งานฉลอง 

ចិតត   จอ  เออะ ตอ  เจิง ตอ  เจิด  ใจ 

កិចច   กอ  เออะ  จอ  เจิง  จอ เกิจ  กิจ, งาน, เรื@อง 

បរត  บอ  อา  ตอ  เจิง  โร  บาด  บาตร 

ទុកខ   โต  อุ  กอ  เจิง  คอ  ตุก  ทุกข ์

យុទធ   โย  อุ  โต  เจิง  โท  ยดุ  ยทุธ์, การสู้รบ 

ទូរស័ពទ  โต อู – โร – ซอ อะ โป เจิง โต ตูโรซบั  โทรศพัท ์

មនុសស  โม โอ -โน อุ ซอ เจิง  ซอ มนุฮ  มนุษย,์ คน 

 
 ถา้พยางคข์า้งหนา้หรือพยญัชนะตน้ไม่มีรูปสระปรากฏอยู ่เสียงสระจะปรากฎเป็นเสียงสั(นของสระ 

◌ា (เทียบไดก้บั ◌ា◌់)  ดงัตวัอยา่ง 
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คําศัพท์                    ถอดเสียง                       คําอ่าน                              คําแปล 

កមម   กอ อะ โม เจิง โม   กมั   กรรม 

បកខ   บอ  ออ  กอ  เจิง  คอ  ปัก  ปักษ,์ ฝ่าย 

រទពយ  โต  เจิง  โร อัว  โป เจิง โย ตร็วบ  ทรัพย ์

 
 แต่บางคาํก็ออกเสียงต่างไป ดงัตวัอยา่ง 
 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                       คําอ่าน                              คําแปล 

អងគ   ออ งอ  เจิง  โก   ออ็ง   องค ์

សពវ   ซอ โป  เจิง โว   ซ็อบ   ครบ, ทั@ว 

 
ข้อสังเกตเพิ�มเติม 

1. เจิงที@เขียนเหมือนกนัคือ เจิง ตอ ◌ត และเจิงดอ ◌ត ใหส้ังเกตวธีิการอ่าน  

2. การอ่านออกเสียงพยญัชนะประกอบเจิงบางคู่  ไม่ไดอ้อกเสียงตามรูปที@ประสม ตวัอยา่ง  

1)  กอ เจิงโม កម  เสียงที@ชาวบา้นพดู คือ  ค – ม เช่น  

េកមង  พดูวา่  คเมง   แปลวา่  เด็ก 

2)  กอ เจิง โน កន  เสียงที@ชาวบา้นพดู  คือ ค – น เช่น  

កនុង  พดูวา่  คนง   แปลวา่  ใน  

3)  กอ เจิง โล កល  เสียงที@ชาวบา้นพดู คือ  ค – ล  เช่น  

កល យ  พดูวา่ คลาย   แปลวา่  กลาย 

4)  คอ เจิงโย ខយ  เสียงที@ชาวบา้นพดู คือ ค –จ เช่น  

ខយល់  พดูวา่  คจอ็ล   แปลวา่  ลม 

5)  บอ เจิงโร រប  ตามปกติควรจะออกเสียงเป็น บ-ร แต่ในความเป็นจริงจะออกเสียง ป-ร 

แทน เช่น របកប อ่านวา่   ปรอกอบ  แปลวา่  ประกอบ 

6)  บอ เจิงโล បល  เสียงที@ชาวบา้นพดู คือ พ – ล เช่น  

បលន់  พดูวา่  พล็อน   แปลวา่  ปลน้ 

7)  บอ เจิง ดอ បតី  เสียงที@ชาวบา้นพดู คือ พ – ด  เช่น  

បតី   พดูวา่  พเด็ย   แปลวา่  สามี 
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8)  บอ เจิง ออ បអ  เสียงที@อ่าน คือ ป – อ เช่น  

បអូន  อ่านและพดูวา่  ปโอน   แปลวา่  นอ้ง 

9)  โป เจิง โย ពយ  เสียงที@ชาวบา้นพดู คือ ป –จ  เช่น  

ពយួរ  พดูวา่  ปจวั   แปลวา่  แขวน       

 
 นอกจากนี(การเขียนคาํบางคาํที@ประสมทั(งเจิงและสระ  บางครั( งตวัสะกดของพยางคห์นา้อยูต่รง

กลางของพยางคห์ลงั ตอ้งสังเกตเล็กนอ้ย  แต่ส่วนใหญ่ใชก้บัคาํผสม  หรือคาํที@มีมากกวา่หนึ@งพยางค ์ ซึ@ งจะ

มีการกล่าวรายละเอียดในบทต่อไป  เช่น 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                       คําอ่าน                             คําแปล 

គេរមងករ โก โม-เจิงโร โอ โง-กอ อา กุม-โรง-กา  โครงการ 

បទចេរមៀង บอ โต-จอ โม-เจิงโร เอีย โง บอ็ด-จอ็ม-เรียง  บทเพลง 

សមភ រៈ  ซอ โม-เจิง โพ เอีย-โร เอียะ ซ็อม-เพีย-เรียะ  สัมภาระ 

 
 




