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บทที�  8   

การสร้างคาํใหม่  หรือ คาํกลาย 

 
การสร้างคาํใหม่ หรือคาํกลายในภาษาขะแมร์เพื@อให้เกิดความหมายใหม่มีหลายวิธี เช่น การเติมคาํ

ไวข้า้งหนา้อีกคาํหนึ@ง (เรียกในภาษาองักฤษวา่ Prefixation หรือการเติมหน่วยคาํเติมหนา้) และการเติมคาํ

แทรกเขา้ไปตรงกลาง (เรียกในภาษาองักฤษวา่ Infixation หรือการเติมหน่วยคาํเติมกลาง)  
คาํที@สร้างขึ(นใหม่ หรือคาํกลาย จะเป็นคาํที@เปลี@ยนหนา้ที@ไป เช่น กลายเป็น คาํนาม คาํกริยา คุณศพัท ์

วิเศษณ์ เป็นตน้ คาํที@เกิดใหม่จะมีพยางค์เท่าเดิม หรือเปลี@ยนไปก็ได ้แต่มีขอ้สังเกตว่าความหมายของคาํที@
สร้างขึ(นใหม่ยงัเกี@ยวขอ้งกบัคาํเดิม และการอ่านออกเสียงก็คลา้ยกบัคาํเดิม อยา่งไรก็ดี วิธีการเขียนคาํที@สร้าง
ขึ(นใหม่ จะเขียนผิดไปจากคาํเดิม ดงันั(นจึงขอยกตวัอย่างการสร้างคาํใหม่พอสังเขป  โดยมีรูปแบบในการ
สร้างคาํใหม่ ดงันี(  
 

กลุ่มที@สร้างคาํแบบที@ใช ้Prefixes (หน่วยคาํเติมหนา้, อุปสรรค) 

กลุ่มที@สร้างคาํแบบที@ใช ้Infixes  (หน่วยคาํเติมกลาง, อาคม) 
 

1. กลุ่มที�สร้างคําด้วยการเติมหน่วยคําเติมหน้า  (Prefixation) 

1.1  Prefixs  (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น   កញ- , កណ- , កន- , កម-  កំ- 

คําเดิม                                   คําใหม่ หรือคํากลาย                               

ចស់ จฮั (แก่)  កញច ស់  ก็อญ จฮั  (แก่ ๆ, ซึ@ งแก่) 

ដច់  ดาจ (ขาด)  កណដ ច់  ก็อน  ดาจ (ซึ@ งขาด) 

ធត់  ทว็ด (อว้น)  កនធ ត់  ก็อน  ทว็ด (อว้นๆ, ซึ@ งอว้น) 

ពុក  ปุก (ผ)ุ  កំពុក  ก็อม  ปุก (ผุๆ , ซึ@ งผ)ุ 

កសនត กซาน (สุข)  កមសនត  ก็อม  ซาน (ทาํใหมี้ความสุข) 

បំង  บงั (บงั)  កំបំង  ก็อม  บงั (กาํบงั) 

កច  กาจ (ดุ)  កំណច  ก็อม  นาจ (ซึ@ งดุร้าย) 
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1.2   Prefixs  (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น   ចំ- 

คําเดิม                                   คําใหม่ หรือคํากลาย                               

េចញ เจญ็ (ออก)  ចំេណញ  จอ็ม เน็ญ (กาํไร) 

ចូល  โจล (เขา้)  ចំណូល  จอ็ม โนล (รายได)้ 

ចយ จาย (จ่าย)  ចំណយ  จอ็ม นาย (จาํหน่าย) 

1.3  Prefixs  (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น   ជម-  ជំ-   

คําเดิม                                   คําใหม่ หรือคํากลาย                               

ជញ เจียญ (ชาญ)  ជំនញ  จุม เนียญ (ชาํนาญ) 

 

1.4  Prefixs  (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น   ដណ- , ដង-  ដំ-  

คําเดิม                                   คําใหม่ หรือคํากลาย                               

េដញ เด็ญ (ไล่)  ដេណត ញ  ด็อน เด็ญ (การไล่, ไล่) 

ហក់  ฮอ็ก (พุง่)  ដងហក់  ด็อง ฮอ็ก (พุง่ กระโดด) 

ែហ  แฮฺ (แห่)  ដែងហ   ด็อง แฮ  (แห่) 

េដរ  เดฺอร์ (เดิน)  ដំេណ រ  ด็อม เนอร์ (การเดิน, ดาํเนิน) 

េដក  เดก (นอน)  ដំេណក  ดอ้ม เนก (การนอน) 

ដូច  โดจ (เหมือน) ដំណូច  ด็อม โนจ (การเหมือน) 

 

1.5   Prefixs  (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น   តម-  តំ- 

คําเดิม                                   คําใหม่ หรือคํากลาย                               

ថល   ทลา (ใส)  តមល    ตอ็มลา  (ทาํใหใ้ส) 

េឡង เลิง (ขึ(น)  តេមលង  ตอ็ม เลิง (ทาํใหขึ้(น) 

ដន  ดาน (รอย)  តំណន  ตอ็ม นาน (ตาํนาน) 

1.6   Prefix (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น  បង-  បណ- , បន-   បញ-   បំ-   

คําเดิม                                  คําใหม่   

េកត  เกฺด        (เกิด) បេងកត  บอ็ง เกฺด    (บงัเกิด) 
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េរៀន          เรียน      ( เรียน) បេរងៀន   บอ็ง เรียน    (สอน) 

ែវង   แวง  (ยาว) បែងវង   บอ็ง แวฺง   (ทาํใหย้าว) 

ខូច   โคจ        (เสีย) បងខូច   บอ็ง โคจ    (ทาํใหเ้สียหาย) 

រកប  กราบ   (กราบ) បរងក ប บอ็ง  กราบ (ทาํใหก้ราบ) 

ដល   ดาล     (ทาํให)้ បណត ល  บอ็น ดาล            (บนัดาล, ทาํให)้ 

េដរ   เดฺอ       (เดิน)  បេណត រ  บอ็น เดฺอ  (พาเดิน) 

ធូរ    ทู          (หลวม) បនធូរ  บอ็น ทู              (ทาํใหห้ลวม) 

ត  ตอ  (ต่อ) បនត     บอ็น ตอ   (ทาํใหต่้อ, สืบสาน) 

តិច โตจ   (นอ้ย) បនតិច     บอ็น โตจ   (ซึ@ งนอ้ย) 

ទុក ตุก   (วาง) បនទុក      บอ็น ตุก    (บรรทุก, ภาระ) 

ភលឺ ภลือ   (สวา่ง) បំភលឺ       บอ็มภลือ    (ทาํใหส้วา่ง) 

ចប់   จอ็บ     (จบ) បញច ប់  บอ็ญ จ็อบ     (บรรจบ, จบ) 

ជ   เจีย      (เป็น) បញជ    บอ็ญ เจีย               (ทาํใหเ้ป็น, บญัชา) 

ចុះ    โจฮ็    (ลง, จุ) បញចុ ះ   บอ็ญ โจ็ฮ    (ทาํใหล้ง, บรรจุ) 

េឆះ        แช็ฮ       (ไหม)้  បេញឆ ះ  บอ็ญ เเช็ฮ      (ทาํใหติ้ดไฟ) 

េឆត   โชด   (โง่)  បេញឆ ត บอ็ญ โชด  (ทาํใหโ้ง่, หลอก) 

េចះ   แจฮ็  (รู้)  បេញច ះ  บอ็ญ แจฮ็ (ทาํใหรู้้) 

ែបក  แบฺก (แตก)  បំែបក  บอ็ม  แบฺก (ทาํใหแ้ตก) 

ភ័យ   เพย็  (กลวั)  បំភ័យ  บอ็ม  เพย็ (ทาํใหก้ลวั) 

េពញ  เปญ  (เตม็)  បំេពញ บอ็ม  เปญ        (ทาํใหเ้ตม็, บาํเพญ็) 

 

1.9  Prefix  (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น ពន- , ពង- 

คําเดิม                                   คําใหม่ 

យឺត ยดื (ชา้) ពនយឺត ปุน ยดื (ทาํใหช้า้) 

យល់ ยวล (เขา้ใจ, ยล) ពនយល់  ปุน ยวล  (ทาํใหเ้ขา้ใจ,อธิบาย) 
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រកី รีก  (บาน)  ពរងីក  ปุง  รีก  (ทาํใหใ้หญ่, ขยาย) 

រក់ เรียะ (ตื(น)  ពរងក់  ปุง เรียะ  (ทาํใหตื้(น) 

រប เรียบ (ราบ)  ពរងប  ปุง เรียบ  (ทาํใหร้าบ) 

1.10 Prefixs  (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น    រ-ំ 

คําเดิม                                   คําใหม่ หรือคํากลาย                               

ដំ  ด็อม (ตี)  រណតំ    รุน ด็อม  (ไพเราะ) 

ងប់  ง็วบ (ตาย)  រងំប់  รุม ง็วบ  (ระงบั, ทาํใหต้าย) 

េដះ  ด็อฮ (แก)้  រេំដះ  รุม ด็อฮ  (ปลดปล่อย) 

លយ เลียย (เลียย)  រលំយ  รุม เลียย  (ยอ่ย) 

 

1.11  Prefix (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น   សង-  សណ-, សម-  

คําเดิม                                  คําใหม่ 

រមួ รวม (รวม) សរងួម  ซ็อง  รวม (ทาํใหร้วม) 

ែរក แรก (หาม)  សែរងក  ซ็อง  แรก (สิ@งที@ใชส้าํหรับหาม) 

រងី รีง (แหง้)  សំេរង  ซ็อม  รีง  (ทาํใหแ้หง้) 

1.12   Prefix (หน่วยคาํเติมหนา้) ที@เป็น   អង- ,អម-  អំ 

คําเดิม                                   คําใหม่ 

រតុ รุด (สุ่ม-กิ)  អរងុត  ออ็ง รุด  (สุ่ม-น) 

រសូ รูฮ (ถู)  អរងូស  ออ็ง  รูฮ  (เครื@องมือสาํหรับถู) 

បុក บก (ตาํขา้ว)  អំបុក  ออ็ม  บก (ขา้วเม่า) 

េបស โบฺฮ (กวาด)  អំេបស  ออ็ม โบฺฮ (ไมก้วาด) 

นอกจากกลุ่มที@กล่าวมาขา้งตน้ ยงัมีกลุ่มคาํซึ@ งสร้างคาํแบบที@ใช ้Prefixes ในแบบต่างๆ ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปนี(  
คําเดิม                                   คําใหม่ 

ជប់ จว็บ (ติด)  ខជ ប់   คจว็บ  (ติดแน่น) 

ចយ จาย (แจก, จ่าย) ខជ យ  คจาย       (กระจาย, เกลื@อนกลาด) 
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ជិត จึด (ชิด, สนิท) ផជិត   พจึด  (ทาํใหชิ้ด) 

ដូល ดวล (ลม้)  ផដួល   พดวล  (ทาํใหล้ม้) 

លុប ลุบ (ลบ)  រលុប  โร ลุบ  (ถูกลบ) 

លយ เลียย (ผสม)  រលយ  โร เลียย  (ละลาย) 
 

2. กลุ่มที�สร้างคําด้วยการเติมหน่วยคําเติมกลาง  (Infixation) 

2.1 Infix (หน่วยคาํเติมกลาง) ที@เป็น     ណ៓ (ใชก้บัรากศพัทห์รือคาํเดิมที@ขึ(นตน้ดว้ยพยญัชนะ

อโฆษะ) 
คําเดิม                                   คําใหม่ 

 អច   อาจ        (อาจ)  អំណច  ออ็ม นาจ        (อาํนาจ) 

េសន   ซเนฺอ     (เสนอ) សំេណ   ซ็อม เนฺอ    (ขอ้เสนอ) 

េដរ   เดฺอ        (เดิน)  ដំេណ រ  ด็อม เนฺอ    (ดาํเนิน, การเดิน) 

ដក់  ดะ  (วาง, ใส่) ដំណក់ ด็อม นะ  (ที@พกั) 

េកត  เกฺอด  (เกิด) កំេណ ត ก็อม เนฺอ  (กาํเนิด) 

េចះ   แจฮ็  (รู้) ចំេណះ จอ็ม แน็ฮ  (ความรู้) 

ប៉ះ   ปัฮ  (ปะ) បំណះ  บอ็ม นฮั (รอยที@ปัก) 

ចស់  จฮั  (แก่) ចំណស់ จอ็ม  นฮั  (ความแก่) 

2.2 Infix (หน่วยคาํเติมกลาง) ที@เป็น    ៓ន (ใชก้บัรากศพัทห์รือคาํเดิมที@ขึ(นตน้ดว้ยพยญัชนะโฆษะ) 

คําเดิม                                    คําใหม่ 

គូរ   ก ู  (วาด) គំនូរ  กุม นู (รูปวาด) 

ជិះ   จิฮ  (ขี@) ជំនិះ  จุม นิฮ (พาหนะ) 

ជំុ   จุม  (รวมกนั) ជំនំុ  จุม นุม             (ชุมนุม, ปรึกษากนั) 

ទប់   ตุบ  (กั(น) ទំនប់  ตุม นุบ             (สิ@งที@ใชก้ั(น, ทาํนบ) 

ទប  เตียบ  (ตํ@า) ទំនប  ตุม เนียบ (ที@ต ํ@า, ที@ลุ่ม) 
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 2.3 Infix (หน่วยคาํเติมกลาง) ที@เป็น      -អម-  , ( ◌ំ ) 

คําเดิม                                                    คําใหม่ 

សល ប់   ซลบั      (ตาย) សមល ប់  ซ็อม ลบั           (ฆ่า) 

េរប   เปรฺอ  (ใช)้ បេរម  บอ็ม  เรฺอ (รับใช,้ บาํเรอ) 

រក   กรอ  (ยากจน) ករម  ก็อม  รอ (ความยากจน) 

ធល យ  ทเลียย  (ทลาย) ទមល យ ตุม เลียย (ทาํใหท้ลาย, ทาํลาย) 

េរចៀង   จเรียง  (ร้องเพลง) ចំេរៀង  จอ็ม เรียง   (เพลง, จาํเรียง) 

េរសច  เซริจ  (เสร็จ) សំេរច  ซ็อม เริจ           (ทาํใหเ้สร็จ, สาํเร็จ) 

ចបងំ  จบงั  (รบ) ចំបំង  จอ็ม บงั (การรบ, สงคราม) 

េកដ    กเดา  (ร้อน) កំេដ  ก็อม เดา (ความร้อน) 

របម  ปราม  (ปราม) បំរម  บอ็ม  ราม (การหา้มปราม) 

ឈឺ   ชือ  (เจบ็) ជំងឺ  จุม งือ (การเจบ็ไข,้ โรค) 

 2.4  Infix (หน่วยคาํเติมกลาง) ที@เป็น       -អង- 

คําเดิม                                                   คําใหม่ 

សគម   ซโกม     (ผอม) សងគម  ซ็อง โกม     (ตวัผอม) 

ខវល់  ควอ็ล  (ห่วงใย) កងវល់  ก็อง วอ็ล      (ความห่วงใย, ความกงัวล) 

ឆអ ប  ชอาบ  (มีกลิ@นคาว) ចងអ ប  จอ็ง อาบ (ของคาว) 

ថវ យ  ทวาย  (ถวาย) ដងវ យ ด็อง วาย (ของถวาย) 

ែផអម     พแอฺม  หวาน បែងអម              บอ็ง แอฺม (ของหวาน) 

นอกจากกลุ่มที@กล่าวมาขา้งตน้ ยงัมีกลุ่มคาํซึ@ งสร้างคาํแบบที@ใช ้Infixes ในแบบต่างๆ ดงัตงัอยา่ง
ต่อไปนี(  

Infix  -ន- 

คําเดิม                                                    คําใหม่ 

េកស โกฺฮ (ขดู) េខន ស  คโนฺฮ  (ที@ขดูมะพร้าว) 

េកយ เกฺย (หนุน) េខនយ  คเนฺย  (หมอน) 
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សិត เซิด (หวี-กิ) សនិត   ซเนิด  (หว ี-น) 

Infix  -ម- 

คําเดิม                                                คําใหม่ 

ជួញ จวญ (คา้) ឈមួញ  ชมวญ  (ผูค้า้) 

សូន โซน   (ปั( น) សមូន   ซโมน  (ผูปั้( น) 

េលភ โลบ  (โลภ) េលម ភ  ลโมบ  (ซึ@ งมีความโลภ) 

េលស เลิส  (เกิน, เลิศ) េលមស  ลเมิส  (ทาํเกิน, ละเมิด) 

Infix  -ប- 

คําเดิม                                                  คําใหม่ 

រ ំ ร็วม  (รํา)  របំ   โร บาํ  (ระบาํ) 

េរៀប   เรียบ (จดั, ตกแต่ง)រេបៀប  โร เบียบ (ระเบียบ) 

េលង เลง (เล่น) ែលបង  ลแบง  (การเล่น) 

หมายเหตุ คาํวา่ េដរ เดฺอ  (เดิน)  นาํมาสร้างคาํแบบใช ้Prefix (หน่วยคาํเติมหนา้) ก็ได ้และนาํมาสร้างคาํ

แบบ Infix (หน่วยคาํเติมกลาง) ก็ได ้ ตวัอยา่ง 

สร้างคาํแบบใช ้ Prefix :  បណ- 
คําเดิม                                                คําใหม่ 

េដរ   เดฺอ (เดิน)    បេណដ រ       บอ็น เดฺอ   (พาเดิน) 

สร้างคาํแบบใช ้Infix :   ៓ណ 

คําเดิม                                                คําใหม่ 

េដរ   เดฺอ (เดิน) ដំេណ រ       ด็อม เนฺอ  (ดาํเนิน, การเดิน) 

 
อยา่งไรก็ตาม นอกจากที@ยกตวัอยา่งมาขา้งตน้ คาํศพัทใ์นภาษาขะแมร์มีรูปแบบการสร้างคาํไดห้ลาย

วิธี  อาจจะสร้างจากคําศัพท์ภาษาขะแมร์ สร้างจากคํายืมจากภาษาบาลี  สันสกฤต  ภาษาฝรั@งเศส  
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย  ภาษาจีน  และ อื@นๆ  จึงมีวธีิการเขียนคาํมีแบบแผนที@แน่นอนเช่นเขียนเป็นตวัซ้อน
กนั หรือเขียนเรียงต่อๆ กนั แต่บางกรณีคาํเดียวอาจเขียนไดท้ั(งสองแบบ การอ่านออกเสียงภาษาขะแมร์แมจ้ะ
มีกฏเกณฑที์@แน่นอนแต่ก็ไม่ตายตวั   ดงันั(น ผูเ้รียนตอ้งสังเกต และจดจาํใหแ้ม่นยาํ 




