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บทที� 9   

วล ีและประโยคภาษาขะแมร์                                   
 

1.  วล ี (វលី ឬ ឃល )  
วลี ในภาษาขะแมร์  มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัวลีในภาษาไทย   วลีในภาษาขะแมร์ เกิดจากการเรียงคาํที@

เป็นคาํนาม  กริยา  วิเศษณ์  คุณศพัท์ และสันธาน โดยไม่ตอ้งเรียงตามลาํดบั ประธาน  กริยา  กรรม ดงั
ตวัอยา่ง 

 - សំុេទផង                - ซมโตว พอ้ง   - ขอไปดว้ย 
 - មិនចំបច់េទ    - มึน จาํบจั โตว   - ไม่จาํเป็นตอ้งไป 

 - រតូវែតេទ     - โตรวแตฺ โตว    - จะตอ้งไป 

 - ែថមមួយេទៀត    - แทม มวย เตียด   - เพิ@มอีกอนัหนึ@ง 

 

2.  ประโยค (របេយគ)  
ประโยคในภาษาขะแมร์ มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัประโยคในภาษาไทย ส่วนการสร้างประโยคนั(น จะ

เป็นการนาํคาํศพัทห์ลายคาํ มาวางเรียงกนั เพื@อสื@อความหมายอยา่งใดอยา่งหนึ@งโดยจะตอ้งมีการเรียงคาํตาม
หนา้ที@ ประธาน   กริยา   กรรม  หรือมีการนาํคาํขยายที@เป็นคาํคุณศพัท ์ คาํวิเศษณ์ หรือสันธานมาประกอบ
เพื@อใหไ้ดค้วามหมายที@สมบูรณ์ ประโยคแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี(     

2.1 ประโยคบอกเล่า  มีวธีิการสร้างประโยคบอกเล่าแบบง่าย ๆ และสามารถนาํไปใชไ้ดท้ั(ง 3 กาลโดย

ใชกิ้ริยาช่วยขา้งหนา้กิริยาหลกั เช่น คาํ បន (บาน แปลว่า ได้) ใชข้า้งหนา้กิริยาหลกัสําหรับอดีตกาล  คาํ  

កំពុង (ก็อมปุง แปลวา่ กําลัง) สําหรับปัจจุบนักาล  และ នឹង (นึง แปลวา่ จะ) สําหรับอนาคตกาล ซึ@ งมี

รายละเอียด ดงันี(  
 2.1.1 ประโยคที@เกิดจาก    ประธาน +   กริยา     เช่น 

 - ខញុំបននិយយ ។   - คญม บาน นิเยยีย - ผม/ฉนัไดพ้ดู 

 - នងកំពុងនិយយ ។  - เนียง ก็อมปุง นิเยยีย - เธอกาํลงัพดู  

 - នងនឹងនិយយ ។   - เนียง นึง นิเยยีย  - เธอจะพดู 

 2.1.2 ประโยคที@เกิดจาก   ประธาน  +   กริยา +  กรรม      เช่น 
- ខញុំបនញុបំយេហយ ។  - คญม บาน ญาํ บาย เฮฺย - ฉนัไดกิ้นขา้วแลว้ 

- ខញុំកំពុងញុបំយ ។   - คญม ก็อมปุง ญาํ บาย    - ฉนักาํลงักินขา้ว 

- ខញុំនឹងញុបំយ ។   - คญม นึง ญาํ บาย     - ฉนัจะกินขา้ว 

 2.1.3 ประโยคที@เกิดจาก   ประธาน + กริยา + กรรม + คําขยาย      เช่น 
- ខញុំបនទូរស័ពទេទរក  - คญม บาน ตูรศพัท ์โตวโรก - ผมไดโ้ทรศพัทไ์ปหา 
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 ែម៉េនរសុកែខមរ ។   แม โนว ซะรก ขะแมร์ ฯ       แม่ที@กมัพชูา     - 
គត់នឹងេធវដំេណ រេទ - ก็วด นึง ทะเวอ ด็อมเนฺอ โตว - แก จะเดินทางไป 
រសុកែខមរតមយនតេហះ។     ซะรก ขะแมร์ ตาม ยนุฮอ็ฮ ฯ     กมัพชูาโดยเครื@องบิน 

 2.1.4 ประโยคที@เกิดจาก  ประธาน  +  คําขยาย +  กริยา +  กรรม +  คําขยาย    เช่น 
 - ពូរបស់េសភបនេបក    - ปู โรบอฮ โซเภีย บาน  เบิก - คุณอาของโสเภียไดเ้ปิด 

រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ กรมฮุน เตฮซะจอร์   บริษทัการท่องเที@ยว 

េនភនំេពញ។   โนว พนมเปญ ฯ    ที@กรุงพนมเปญ 

- ពណិជជករៃថេរចនរកុម - เปียนิจกอร์ ไทย เจริญ กรม - นกัธุรกิจไทยหลายกลุ่ม 

 បនចូលមករកសីុែផនក บานโจล โมก โรกซี แพนฺก ไดเ้ขา้มาลงทุนดา้น 

 សណឋ គរេនេសៀមរប។  ซ็อนทาเกีย โนว เซียมเรียบ ฯ  โรงแรมที@เมืองเสียมราฐ 

 

อยา่งไรก็ตาม ในชีวิตประจาํวนั หรือในหนา้ที@การงาน ชาวขะแมร์มกัจะใชภ้าษาพูดแบบง่าย ๆ ชอบ
พูดเป็นวลีมากกว่าประโยค  การพูดวลีสั( นๆ  ตดัประธานออกบา้ง  ตดักรรมออกบา้ง  ตดัคาํขายออกบา้ง  
สามารถสื@อความหมายได ้ก็ถือวา่ใชไ้ดแ้ลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งเคารพตามหลกัเกณฑที์@กาํหนด  

 

2.2 ประโยคคําถาม (Yes/No)  โครงสร้าง  ( เตฺอ  +  ประธาน  +  กริิยา  +  กรรม + ? ) 
ประโยคคาํถาม ใช้สําหรับสอบถามเรื@องต่างๆ เพื@อให้ได้คาํตอบที@ตนอยากรู้ ประโยคคาํถาม มี

ลกัษณะการเรียงคาํ และการสร้างประโยคคลา้ยคลึงกบัประโยคบอกเล่า แตกต่างตรงที@มีการนาํ คาํ    េត 
(เตฺอ) มาใชน้าํหนา้ประโยค หรือวลี และใชส้ัญลกัษณ์คาํถาม (?) หรือ សញញ សួរ (สัญญาซวัร์) มาใชท้า้ย

ประโยค   ส่วนการพูด อาจจะตอ้งเปล่งเสียงออกแบบคาํถามดว้ย  ในการพูดสื@อสาร ประโยคคาํถามอาจจะ

เป็นประโยคยาว หรือวลีสั( นๆ ไม่มีคาํ េត (เตฺอ) ก็ได้ พอให้สื@อความหมายได้ ก็ใช้ได้ ขึ(นอยู่กบัการให้

นํ(าหนกัเสียงที@พดูออกมา ดงันี(   
       ศัพท์คําถาม                      คําอ่าน                      ความหมาย 

         េត   เตฺอ    (คาํถามตน้ประโยค)   

        ណ  ณา    ไหน 

  បុ៉នម ន  ปนมาน   เท่าไร  

        បុ៉ណណ   ปนนา   เท่าใด 

     អវី  อะเวย็   อะไร 

     អី  เอย็    อะไร 

     សអី  ซะเอย็   อะไร 

     នរណ          โนร์นา   ใคร 
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     ដូចេមតច  โดจ มะเด็จ  อยา่งไร 

     យ៉ងេម៉ច  ยาง เมจ็   อยา่งไง 

     អងក ល  ออ็งกาล   เมื@อไร 
 

ตัวอย่าง  

- េពលណេទផទះ?    - เปล นา โตว พะเตียฮ ?   - เมื@อไรกลบับา้น 

- េតបនទប់ទឹកេនឯណ? - เตฺอ บ็อนตุบตึก โนว แอฺ นา?  ห้องนํ(าอยูที่@ไหน 

- េធវដូចេមតច?    - ทะเวอ โดจ มะเด็จ ?    - ทาํอยา่งไร 

- េនះជអវី?  - นิฮ เจีย อะเวย็ ?         - นี( คืออะไร 

 

2.3 ประโยคปฏิเสธ  โครงสร้าง  ( ประธาน  +  มึน/ ออ็ด/ ปุม/ คะเมียน  + กริิยา  +  กรรม + เต ) 
ประโยคปฏิเสธ ใชส้ําหรับการปฏิเสธ หรือไม่ยอมรับ สิ@งต่างๆ ที@เกิดขึ(นกบัตนเอง ประโยคปฏิเสธ 

มีลกัษณะการเรียงคาํ และการสร้างประโยค คลา้ยกบัประโยคบอกเล่า แตกต่างตรงที@มีการนาํคาํปฏิเสธ  

មិន (มึน) អត់ (ออ็ด)  គម ន (คะเมียน) และ ពំុ (ปุม) มาใชน้าํหนา้คาํกิริยาหลกัของวลี หรือประโยค  และ

ใชค้าํวา่  េទ (เต) อยูท่า้ยวลี หรือประโยค  ส่วนในการพูด อาจจะตอ้งเปล่งออกแบบคาํปฏิเสธดว้ย  ในการ

พดูสื@อสารกนั ประโยคปฏิเสธอาจจะเป็นประโยคยาว  หรือเป็นคาํ และวลีสั(นๆ ที@สามารถสื@อความหมายได ้
ก็ใชไ้ด ้ขึ(นอยูก่บัการใหน้ํ(าหนกัเสียงที@พดูออกมา ดงันี(   

       คําปฏิเสธ                       คําอ่าน                        ความหมาย 

         មិន  มึน   ไม่  

         អត់    ออ็ด   ไม่ 

     គម ន    คะเมียน   ไม่มี  

         េទ    เต   ไม่, หรอก 

     ពំុសូវ    ปุม โซว   ไม่ค่อย    

     មិនចំបច់   มึน จาํบจั  ไม่จาํเป็น 

ตัวอย่าง 

-ខញុំអត់រតូវករេទ។  - ขญม ออ็ดโตรวการ์ เต - ผมไม่ตอ้งการหรอก 

- គម នសល់អវីេទ ។  - คะเมียน ซ็อล อะเวย็ เต    - ไม่มีเหลืออะไรเลย 

- គត់មិនទន់ហូប - ก็วด มึน ต็วน ฮูบ - แกยงัไม่ทนัไดกิ้น 

  បយេទ។     บาย เต ฯ     ขา้วหรอก 
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5. คําสรรพนามที�เป็นประธาน และกรรม 
 คาํสรรพนามใช้เป็นประธาน และเป็นกรรมในประโยคต่างๆ ของภาษาขะแมร์มีลกัษณะการใช้
คลา้ยคลึงกบัการใชส้รรพนามที@เป็นประธานและกรรมในภาษาไทยอยา่งมาก โดยไม่มีการเปลี@ยนแปลงคาํที@
เป็นสรรพนามประธาน และกรรมดงัในภาษาองักฤษ ซึ@ งมีดงันี(   
     สรรพนามประธานและกรรม                  คําอ่าน                              ความหมาย 

  ខញុំ(ពួកខញុំ)    ขญม (ปวกขญม)  ผม/ฉนั (พวกผม/ฉนั)- สุภาพ   

   អញ         อญั    ก ู– ไม่สุภาพ 

   អនក         เนียก    คุณ (สุภาพ)  

 េលក        โลก   ท่าน (สุภาพ สาํหรับผูมี้ฐานะ) 

  ឯង          แอฺง   เอง็, แก (ไม่สุภาพ) 

  េយង       เยงิ   เรา 

  គត់        ก็วด   แก, เขา (ชาย และหญิง)  

   េគ         เก   เขา, คนนั(น 

 នង         เนียง   หนู, เธอ (สาํหรับผูห้ญิง) 

   វ        เวยี   มนั  

        




