บทที 9
วลี และประโยคภาษาขะแมร์
1. วลี

(វលី ឬ ឃល)

วลี ในภาษาขะแมร์ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับวลีในภาษาไทย วลีในภาษาขะแมร์ เกิดจากการเรี ยงคําที@
เป็ นคํานาม กริ ยา วิเศษณ์ คุ ณศัพท์ และสันธาน โดยไม่ตอ้ งเรี ยงตามลําดับ ประธาน กริ ยา กรรม ดัง
ตัวอย่าง
- សុំេទផង
- ซมโตว พ้อง
- ขอไปด้วย
- មិ នចំបច់ េទ
- มึน จําบัจ โตว
- ไม่จาํ เป็ นต้องไป
- រតូវែតេទ
- โตรวแตฺ โตว
- จะต้องไป
- ែថមមួ យេទៀត
- แทม มวย เตียด
- เพิ@มอีกอันหนึ@ง
2. ประโยค (របេយគ)
ประโยคในภาษาขะแมร์ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับประโยคในภาษาไทย ส่ วนการสร้ างประโยคนั(น จะ
เป็ นการนําคําศัพท์หลายคํา มาวางเรี ยงกัน เพื@อสื@ อความหมายอย่างใดอย่างหนึ@ งโดยจะต้องมีการเรี ยงคําตาม
หน้าที@ ประธาน กริ ยา กรรม หรื อมีการนําคําขยายที@เป็ นคําคุณศัพท์ คําวิเศษณ์ หรื อสันธานมาประกอบ
เพื@อให้ได้ความหมายที@สมบูรณ์ ประโยคแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี(
2.1 ประโยคบอกเล่ า มีวธิ ี การสร้างประโยคบอกเล่าแบบง่าย ๆ และสามารถนําไปใช้ได้ท( งั 3 กาลโดย
ใช้กิริยาช่วยข้างหน้ากิริยาหลัก เช่น คํา បន (บาน แปลว่า ได้ ) ใช้ขา้ งหน้ากิริยาหลักสําหรับอดีตกาล คํา
កំ ពុង (ก็อมปุง แปลว่า กําลัง) สําหรับปั จจุบนั กาล และ នឹ ង (นึ ง แปลว่า จะ) สําหรับอนาคตกาล ซึ@ งมี

รายละเอียด ดังนี(
2.1.1 ประโยคที@เกิดจาก ประธาน + กริยา เช่น
- ខញំុបននិ យយ ។
- คญม บาน นิเยียย
- ผม/ฉันได้พดู
- នងកំ ពុងនិ យយ ។
- เนียง ก็อมปุง นิเยียย - เธอกําลังพูด
- នងនឹ ងនិ យយ ។
- เนียง นึง นิเยียย
- เธอจะพูด
2.1.2 ประโยคที@เกิดจาก ประธาน + กริยา + กรรม เช่น
- ខញំុបនញ
ំ យេហយ ។
- คญม บาน ญํา บาย เฮฺย - ฉันได้กินข้าวแล้ว
ុ ប
- ខញំុកំពុងញ
ំ យ។
- คญม ก็อมปุง ญํา บาย - ฉันกําลังกินข้าว
ុ ប
- ខញំុនឹងញ
ំ យ។
- คญม นึง ญํา บาย
- ฉันจะกินข้าว
ុ ប
2.1.3 ประโยคที@เกิดจาก ประธาน + กริยา + กรรม + คําขยาย เช่น
- ខញំុបនទូ រស័ពទេទរក
- คญม บาน ตูรศัพท์ โตวโรก - ผมได้โทรศัพท์ไปหา
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แม โนว ซะรก ขะแมร์ ฯ
แม่ที@กมั พูชา
គត់ នឹងេធវដំេណរេទ
- ก็วด นึง ทะเวอ ด็อมเนฺ อ โตว - แก จะเดินทางไป
រសុកែខមរតមយនតេហះ។ ซะรก ขะแมร์ ตาม ยุนฮ็อฮ ฯ กัมพูชาโดยเครื@ องบิน
2.1.4 ประโยคที@เกิดจาก ประธาน + คําขยาย + กริยา + กรรม + คําขยาย เช่น
- ពូ របស់េសភបនេប ក - ปู โรบอฮ โซเภีย บาน เบิก - คุณอาของโสเภียได้เปิ ด
กรมฮุน เตฮซะจอร์
บริ ษทั การท่องเที@ยว
រកុមហ៊ុនេទសចរណ៍
េនភនំេពញ។
โนว พนมเปญ ฯ
ที@กรุ งพนมเปญ
- ពណិជជករៃថេរច នរកុម - เปี ยนิ จกอร์ ไทย เจริ ญ กรม - นักธุ รกิจไทยหลายกลุ่ม
បនចូ លមករកសុីែផនក
บานโจล โมก โรกซี แพนฺ ก ได้เข้ามาลงทุนด้าน
សណ
ឋ គរេនេសៀមរប។ ซ็อนทาเกีย โนว เซี ยมเรี ยบ ฯ โรงแรมที@เมืองเสี ยมราฐ
ែម៉ េនរសុកែខមរ ។

-

อย่างไรก็ตาม ในชี วิตประจําวัน หรื อในหน้าที@การงาน ชาวขะแมร์ มกั จะใช้ภาษาพูดแบบง่าย ๆ ชอบ
พูดเป็ นวลี มากกว่าประโยค การพูดวลี ส( ันๆ ตัดประธานออกบ้าง ตัดกรรมออกบ้าง ตัดคําขายออกบ้าง
สามารถสื@ อความหมายได้ ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องเคารพตามหลักเกณฑ์ที@กาํ หนด
2.2 ประโยคคําถาม (Yes/No) โครงสร้าง ( เตฺอ + ประธาน + กิริยา + กรรม + ? )
ประโยคคําถาม ใช้สําหรั บสอบถามเรื@ องต่ างๆ เพื@อให้ได้ค าํ ตอบที@ ตนอยากรู ้ ประโยคคํา ถาม มี
ลักษณะการเรี ยงคํา และการสร้างประโยคคล้ายคลึงกับประโยคบอกเล่า แตกต่างตรงที@มีการนํา คํา េត
(เตฺ อ) มาใช้นาํ หน้าประโยค หรื อวลี และใช้สัญลักษณ์คาํ ถาม (?) หรื อ សញញសួរ (สัญญาซัวร์ ) มาใช้ทา้ ย
ประโยค ส่ วนการพูด อาจจะต้องเปล่งเสี ยงออกแบบคําถามด้วย ในการพูดสื@ อสาร ประโยคคําถามอาจจะ
เป็ นประโยคยาว หรื อวลี ส( ันๆ ไม่มี คาํ េត (เตฺ อ) ก็ได้ พอให้สื@อความหมายได้ ก็ใช้ได้ ขึ( นอยู่กบั การให้
นํ(าหนักเสี ยงที@พดู ออกมา ดังนี(
ศัพท์ คําถาม
คําอ่ าน
ความหมาย
េត
เตฺ อ
(คําถามต้นประโยค)
ណ

ณา

ไหน

ប៉ុនមន

ปนมาน

เท่าไร

ប៉ុណណ

ปนนา

เท่าใด

អវី

อะเว็ย

อะไร

អី

เอ็ย

อะไร

សអី

ซะเอ็ย

อะไร

នរណ

โนร์ นา

ใคร
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ដូចេមតច

โดจ มะเด็จ

อย่างไร

យ៉ ងេម៉ច

ยาง เม็จ

อย่างไง

អងកល

อ็องกาล

เมื@อไร

ตัวอย่ าง
- េពលណេទផទះ?

- เปล นา โตว พะเตียฮ ?

- เมื@อไรกลับบ้าน

- េតបនទប់ទឹកេនឯណ? - เตฺ อ บ็อนตุบตึก โนว แอฺ นา? ห้องนํ(าอยูท่ ี@ไหน
- េធវដូចេមតច?

- ทะเวอ โดจ มะเด็จ ?

- ทําอย่างไร

- េនះជអវី?

- นิฮ เจีย อะเว็ย ?

- นี(คืออะไร

2.3 ประโยคปฏิเสธ โครงสร้าง ( ประธาน + มึน/ อ็อด/ ปุม/ คะเมียน + กิริยา + กรรม + เต )
ประโยคปฏิเสธ ใช้สําหรับการปฏิเสธ หรื อไม่ยอมรับ สิ@ งต่างๆ ที@เกิดขึ(นกับตนเอง ประโยคปฏิเสธ
มีลกั ษณะการเรี ยงคํา และการสร้ างประโยค คล้ายกับประโยคบอกเล่า แตกต่างตรงที@ มีการนําคําปฏิ เสธ
មិន (มึน) អត់ (อ็อด) គមន (คะเมียน) และ ពុំ (ปุม) มาใช้นาํ หน้าคํากิริยาหลักของวลี หรื อประโยค และ
ใช้คาํ ว่า េទ (เต) อยูท่ า้ ยวลี หรื อประโยค ส่ วนในการพูด อาจจะต้องเปล่งออกแบบคําปฏิเสธด้วย ในการ
พูดสื@ อสารกัน ประโยคปฏิเสธอาจจะเป็ นประโยคยาว หรื อเป็ นคํา และวลีส( ันๆ ที@สามารถสื@ อความหมายได้
ก็ใช้ได้ ขึ(นอยูก่ บั การให้น( าํ หนักเสี ยงที@พดู ออกมา ดังนี(
คําปฏิเสธ
คําอ่ าน
ความหมาย
មិន
มึน
ไม่
អត់

อ็อด

ไม่

គមន

คะเมียน

ไม่มี

េទ

เต

ไม่, หรอก

ពុំសូវ

ปุม โซว

ไม่ค่อย

មិនចំបច់

มึน จําบัจ

ไม่จาํ เป็ น

ตัวอย่ าง
-ខញំុអត់រតូវករេទ។
- គមនសល់អីវេទ ។

- ขญม อ็อดโตรวการ์ เต - ผมไม่ตอ้ งการหรอก

- គត់មិនទន់ហូប

- ก็วด มึน ต็วน ฮูบ

- แกยังไม่ทนั ได้กิน

บาย เต ฯ

ข้าวหรอก

បយេទ។

- คะเมียน ซ็อล อะเว็ย เต - ไม่มีเหลืออะไรเลย
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5. คําสรรพนามทีเ ป็ นประธาน และกรรม
คําสรรพนามใช้เป็ นประธาน และเป็ นกรรมในประโยคต่างๆ ของภาษาขะแมร์ มีลกั ษณะการใช้
คล้ายคลึงกับการใช้สรรพนามที@เป็ นประธานและกรรมในภาษาไทยอย่างมาก โดยไม่มีการเปลี@ยนแปลงคําที@
เป็ นสรรพนามประธาน และกรรมดังในภาษาอังกฤษ ซึ@ งมีดงั นี(
สรรพนามประธานและกรรม
คําอ่ าน
ความหมาย
ខញំុ(ពួកខញំុ)
ขญม (ปวกขญม)
ผม/ฉัน (พวกผม/ฉัน)- สุ ภาพ
អញ

อัญ

กู – ไม่สุภาพ

អនក

เนียก

คุณ (สุ ภาพ)

េលក

โลก

ท่าน (สุ ภาพ สําหรับผูม้ ีฐานะ)

ឯង

แอฺ ง

เอ็ง, แก (ไม่สุภาพ)

េយង

เยิง

เรา

គត់

ก็วด

แก, เขา (ชาย และหญิง)

េគ

เก

เขา, คนนั(น

នង

เนียง

หนู, เธอ (สําหรับผูห้ ญิง)

វ

เวีย

มัน
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