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บทที�  7 

คาํผสม 
 

ពកយផសំ  (คําผสม) 

 คาํผสมเป็นคาํที@มีมากกว่าหนึ@ งพยางค์  เกิดจากการประสมสระกบัพยญัชนะหลายตวั  รวมทั(งเจิง

พยญัชนะดว้ย  จะเป็นพยางคที์@ซ้อนกนั (ภาษาขะแมร์เรียกว่า ពយងគតរមួត) หรือพยางค์ที@เรียงกนัก็ได ้  

รูปแบบการประสมคาํผสมนั(น มีหลายรูปแบบ  และมีวธีิการออกเสียงแตกต่างกนั    
 
การเขียนคําผสม  (คําทมีี 2 พยางค์) 

กรณีที@มีคาํ 2 พยางค ์จะมีพยางคแ์รก และพยางคที์@สองหรือพยางคห์ลงั (คือ พยางคแ์รกเขียนไวห้นา้ 
พยางคที์@สองเขียนไวห้ลงั) ดงัตวัอยา่ง 

พยางคแ์รก  พยางคที์@สอง 

សង   ស័យ 

การเขียนคาํสองพยงค์นั(น จะเอาพยญัชนะตน้ของพยางค์ที@สอง เขียนซ้อนไวใ้ต้ตวัสะกด ของ

พยางคแ์รก จากตวัอยา่ง ตวัสะกดของพยางคแ์รก คือ ង    และตวั ស เป็นพยญัชนะตน้ของพยางคที์@สองจึง

ตอ้งกลายมาเป็น ตัวเจิง ที@ซอ้นอยูใ่ต ้ตวั ង    ดงันี(  

សងស័យ       อ่านวา่ ซ็อง ซยั แปลวา่ สงสัย 

เรียกการเขียนซอ้นแบบนี(ในภาษาขะแมร์วา่การเขียนแบบพยางคต์าํรวจ ตวัอยา่งเช่น 
 

មួយ ដង  มวย  ดอง   មដង     มดอง  หนึ@งครั( ง 

មួយ យ៉ង  มวย  ยาง   មយ៉ង       มยาง  หนึ@งอยา่ง 

មួយ នក់  มวย  เนียะ   មន ក់      มเนียะ  หนึ@งคน 

មួយ ៃថង  มวย ทไง   ៃមង៉   มไง  หนึ@งวนั 

วิธีการเขียนคาํผสม หรือพยางค์ที@ซ้อนกนั (พยางค์ตาํรวจ) จะนาํพยญัชนะตน้ ของพยางค์ที@สอง 

เขียนซอ้นไวใ้ตต้วัสะกด ของพยางคแ์รก ดงัตวัอยา่ง 
พยญัชนะตน้เป็นเสียงอโฆษะ (ชุดออ) ดงัตวัอยา่ง   

คําอ่าน                             คําแปล 

អង  +   គរ   អងគ រ   ออ็ง เกีย   องัคาร 

កន  +   ែលង  កែនលង  ก็อน แลฺง  สถานที@, แหล่ง 
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พยญัชนะตน้เป็นเสียงโฆษะ (ชุดโอ) ดงัตวัอยา่ง    
คําอ่าน                             คําแปล 

ទន  +   េល   ទេនល   ตว็น เล   แม่นํ(า, ทะเล 

ជញ  +  ជំង   ជញជ ំង  จญ เจียง   กาํแพง, ผนงั 

 
ตัวอย่างคําผสม หรือคําสองพยางค์ ต่างๆ 

1.  คําสองพยางค์ หรือเป็นพยางค์ที�ซ้อนกนั  (พยางค์ตํารวจ) 
1.1 พยางคแ์รกมีพยญัชนะตน้เป็นพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ)  ให้ออกเสียงสระที@นาํมาประสม

กบัพยางคห์ลงัซึ@ งมีพยญัชนะตน้เป็นเจิงพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ)  เป็นเสียงอโฆษะ  (ชุด ออ) และถา้เป็น
เจิงที@อยูใ่นกลุ่มพยญัชนะพิเศษ 8 ตวัดงัที@กล่าวไปแลว้ในบทขา้งตน้ เสียงสระในพยางคห์ลงัจะออกเสียงตาม
พยญัชนะตน้ของพยางคแ์รก  ดงัตวัอยา่ง 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                             คําแปล 

បងក រ   บอ ออ โง - เจิง กอ อา โร บอ็ง กา  ป้องกนั 

បងកង   บอ ออ โง – เจิง กอ ออ โง บอ็ง กอง  กุง้ 

បងខំ    บอ  ออ  โง – เจิง คอ อ็อม บอ็ง คอ็ม  บงัคบั 

អងករ    ออ ออ โง – เจิง กอ ออ โร ออ็ง กอ  ขา้วสาร 

កនលង   กอ ออ โน- เจิง โล ออ โง ก็อน ลอง  ที@ผา่นมา 

កមល ច  กอ ออ โม- เจิง โล อา จอ ก็อม ลาจ  ขี(กลวั 

ចៃរង   จอ ออ โง- เจิง โร ไอ  จอ็ง ไร  จญัไร 

ចេរមន   จอ ออ โม- เจิง โร เอฺอ โน จอ็ม เรฺน  เจริญ 

ដងវ យ  ตอ ออ โง- เจิง โว อา โย ด็อง วาย  เครื@องถวาย 

 
1.2  พยางคแ์รกมีพยญัชนะตน้เป็นพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ)  ให้ออกเสียงสระที@นาํมาประสม

กบัพยางคห์ลงัซึ@ งมีพยญัชนะตน้เป็นเจิงพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ)  เป็นเสียงโฆษะ (ชุด โอ) ดงัตวัอยา่ง 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                           คําแปล 

អងគុយ   ออ  ออ โง –  เจิง โก อุ โย ออ็ง  กุย  นั@ง 

អងគរ    ออ  ออ  โง – เจิง  โก  โอ  โร ออ็ง โก  ภูเขา 

សងគម   ซอ ออ โง –  เจิง โก โอ โม ซ็อง โกม, ซ็อง กม สังคม 

សងឃឹម   ซอ  ออ  โง – เจิง  โค อึ  โม ซ็อง คึม  ความหวงั 
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សនទសសន៍  ซอ ออ โน- เจิง โต อัวะ ซอ ซ็อน ตวัฮ   ดชันี 

ឆនទៈ   ชอ ออ โน- เจิง โต เอียะ ช็อน เตียะ   ฉนัทะ 

បនទ ប   บอ ออ โน- เจิง โต เอีย บอ บอ็น เตียบ   ทาํใหต้ ํ@าลง 

សមព ធ   ซอ ออ โม- เจิง โป เอีย โท ซ็อม เปียด   ความกดดนั

  
1.3 พยางค์แรกมีพยญัชนะตน้เป็นพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ)  ให้ออกเสียงสระที@นาํมาประสม

กบัพยางคห์ลงัซึ@ งมีพยญัชนะตน้เป็นเจิงพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ)  เป็นเสียงโฆษะ (ชุด โอ) ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                          คําแปล 

ជមងឺ    โจ  อุ  โม – เจิง โง อือ  จุม งือ   ความเจบ็ป่วย 

ជញជូ ន       โจ โอ โญ – เจิง โจ อู โน  จญ จูน   ขนส่ง 

ជញជ ំង       โจ  โญ – เจิง โจ เอีย โง  จุญ เจียง   กาํแพง 

ទមល យ          โต  โม – เจิง โล เอีย โย  ตุม เลียย   เจาะ 

ពនយល់       โป  โน – เจิง โย  โล (◌់)  ปุน ยวล   อธิบาย 

 
1.4 พยางค์แรกมีพยญัชนะตน้เป็นพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ) ให้ออกเสียงสระที@นาํมาประสมกบั

พยางคห์ลงัซึ@ งมีพยญัชนะตน้เป็นเจิงพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ)  เป็นเสียงอโฆษะ (ชุด ออ)  ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                           คําแปล 

ជេណត រ   โจ โอ นอ- เจิง ดอ เอฺอ โร จน เดฺอ  บนัได 

ទនសយ   โต  โอ  โน –  เจิง ซอ อา โย ตน  ซาย  กระต่าย 

រណតំ     โร โอ นอ – เจิง ดอ อ็อม รน ด็อม  ดุ, ด่า 

រេណត    โร โอ นอ – เจิง ดอ เอา รน เดา  หลุม, รู, โพรง 

លមអ    โล อุ โม – เจิง ออ ออ ลุม ออ  ความดี, ความงาม 

 
2. คําสองพยางค์ ซึ�งไม่ใช่พยางค์ที�ซ้อนกนั 

2.1  คาํที@พยญัชนะต้นของพยางค์ทั( งสองเป็นพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ) ให้ออกเป็นเสียง
อโฆษะ (ชุดออ) ดงัตวัอยา่ง 
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คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                          คําแปล 

កករ    กอ ออ – กอ ออ โร  กอ กอ  ตะกอน 

បបូរ    บอ ออ – บอ โอ โร  บอ โบ  ริมฝีปาก 

រកដស   กอ เจิง โร  ออ –  ดอ อา ซอ กรอ ดาฮ  กระดาษ 

រតែដត   ตอ เจิง โร ออ – ดอ แอฺ ตอ ตรอ แดฺต  ลอยไป 

កំេណ ត   กอ ออ็ม – นอ เอฺอ ตอ ก็อม เนฺด  กาํเนิด 

 

2.2  คาํที@พยญัชนะตน้ของพยางคท์ั(งสองเป็นพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ) ใหอ้อกเป็นเสียงโฆษะ 
(ชุดโอ) ดงัตวัอยา่ง 

 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                          คําแปล 

ជជីក   โจ โอ-โจ อี กอ  โจ จีก  ขดุออก 

ពែព    โป โอ – โป แอ  โป แป  แพะ 

រពលឹម   โป เจิง โร โอ – โล อึ โม โป ลึม  รุ่งอรุณ, เชา้ตรู่ 

គំនូរ    โก อุม – โน อู โร  กุม นู  รูปวาด 

ជំនំុ    โจ อุม – โน อุม  จุม นุม  ชุมนุม, ประชุม 

 

2.3  คาํที@พยญัชนะตน้ของพยางคแ์รกเป็นพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ) และพยญัชนะตน้ของ
พยางคห์ลงัเป็น พยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ) ดงัตวัอยา่ง 

 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                           คําแปล 

ចំេពះ  จอ อ็อม-โป อ็วฮ  จอ็ม ป็วฮ เฉพาะ, จาํพวก 

របទះ   บอ เจิง โร ออ – โต เอียฮ ปรอ เตียฮ ปะทะ  

រកេព   กอ เจิง โร ออ – โป เออ กรอ เปอ จระเข ้

 
2.4 คาํที@พยญัชนะตน้ของพยางคแ์รกเป็นพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ) และพยญัชนะตน้ของ

พยางคห์ลงัเป็นพยญัชนะอโฆษะ (ชุด ออ) ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                           คําแปล 

រេំដះ   โร อุม - ดอ อ็อฮ  รุม ด็อฮ  ปลดปล่อย 
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េយបល់  โย โอ-บอ ออ โล (◌់) โย บอ็ล  ความคิดเห็น 

លំហត់  โล อุม-ฮอ อา ตอ(◌់)  ลุม ฮดั แบบฝึกหดั 

  3.  คําสองพยางค์  ซึ�งเป็นคํายมืมาจากภาษาบาล ีสันสกฤต หรือคําที�มาจากภาษาอื�น 

    3.1 คาํผสมที@พยญัชนะตน้ของพยางคแ์รกเป็นพยญัชนะอโฆษะ (ชุดออ) ใหอ้อกเสียงสระของ
พยางคห์ลงัเป็นเสียงอโฆษะ (ชุดออ) ตามพยางคแ์รก ดงัตวัอยา่ง 
 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                           คําแปล 

បរ ី        บอ อา – โร เอย็    บา เร็ย                    บุหรี@  

កុមរ  กอ โอะ – โม อา โร โกะ มา เด็ก 

ចរចរ จอ ออ –รอ อา- จอ ออ โร จรา จอ  จราจร 

 
3.2 คาํผสมที@พยญัชนะตน้ของพยางคแ์รกเป็นพยญัชนะโฆษะ (ชุด โอ) ให้ออกเสียงสระของ

พยางคห์ลงัเป็นเสียงโฆษะ (ชุด โอ) ตามพยางคแ์รก ดงัตวัอยา่ง 
  

คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                              คําแปล 

ទហន   โต เอีย – ฮอ เอีย โน   เตีย เฮียน  ทหาร 

វហិរ   โว อิ – ฮอ เอีย โร             ว ิเฮีย     วหิาร 

ជំហន  โจ อุม-ฮอ เอีย โน              จุม เฮียน     กา้วเดิน 

 
 3.3  นอกจากนี(  คาํยืมที@มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ให้ออกเสียงสระตามเสียงของพยญัชนะที@

นาํมาประสม ดงัตวัอยา่ง 
 

คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                              คําแปล 

មហ   โม โอ - ฮอ อา  โม ฮา   มหา 

វងស    โว โอ โง- ซอ อา  วง ซา    วงษา 

សុររិនទ   ซอ โอะ-โร อึ โน  โซะ รึน   สุรินทร์ 

 
ข้อสังเกต  คาํผสมในภาษาขะแมร์ สามารถใช้ตวัพยญัชนะและตวัเจิงจาํนวน 3 ตวั มาซ้อนกนัได้ ถา้มี

พยญัชนะเจิงเป็นตวั រ◌   ในการอ่านออกเสียงควบกลํ( าของพยญัชนะและเจิงทั(ง 3 ตวั   จะใช้เจิงของ
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พยญัชนะตวัที@ 2  เป็นตวักาํหนดเสียง จะเป็นเสียงอโฆษะ หรือโฆษะ ขึ(นอยูก่บัเจิงของพยญัชนะตวัที@ 2 ดงั
ตวัอยา่ง 

 
คําศัพท์                    ถอดเสียง                    คําอ่าน                              คําแปล 

សរងគ ម   ซอ ออ โง- เจิง โก โร เอีย โม ซ็อง เกรียม  สงคราม 

បរងក ប   บอ ออ โง- เจิง กอ โร อา บอ บอ็ง กราบ  ปราบปราม 

ចរនទ    จอ ออ โน- เจิง โต โร เอีย จอ็น เตร็ย  จนัทรา 

  
  อยา่งไรก็ตาม การประสม และการอ่านออกเสียงคาํที@มีมากกวา่หนึ@งพยางคขึ์(นไป  ในภาษาขะแมร์ 

มีรูปแบบ และวธีิการอ่านหลายอยา่ง  ไม่มีหลกัเกณฑก์าํหนดตายตวั  ทาํให้เกิดความสับสน  จึงจาํเป็นตอ้งมี
การสังเกต จดจาํ วธีิการประสม และการอ่านออกเสียงคาํในภาษาขะแมร์ไว ้ เพื@อใหน้าํไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

 
 
 




