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The purpose of this research is to analyze the terms used to refer to 

women in 20 modern Khmer novels, published between 2004 - 2013, in relation to 
methods of word formation, word meanings and the reflection of terms used for 
women by modern Khmer authors. 

Terms for women in modern Khmer novels are pro-forms used 
as substitutes for nouns. The result of the study found that there are in total 139 
terms for women found in modern Khmer novels, derived from 4 groups of word 
formations, being: isolating words, 17 terms; Pali, Sanskrit samāsa compounds, 34 
terms; synonymous compounds, 27 terms; compound words, 61 terms. Of these, 
modern Khmer authors tend to use compound words the most frequently. 

From the result of the analysis of meaning and reflection of terms used for 
women in modern Khmer novels, it can be seen that modern Khmer authors 
normally use synonyms as terms for women. Moreover, the researcher divided terms 
for women into 2 large groups, which are: single words, and single words used 
together with modifiers. Furthermore, the researcher further divided words into 
another 6 groups based on characteristics or conditions used to refer to women, 
which are: words with neutral meaning, words indicating beauty, words indicating 
youth, words indicating endearment, words comparing value, and words indicating 
high honor. According to the study, the meanings of terms used can reflect popular 
culture and the attitudes of people in Khmer society that women who are highly 
praised must be gorgeous, and especially be more beautiful than average women. 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายนวนิยาย (Novel)  
ไว้ว่า  “นวนิยาย  น. บันเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ่ง มีตัวละคร โครงเรื่อง เหตุการณ์ใน
เรื่อง และสถานที่ ที่ท าให้เนื้อเรื่องมีความสมจริง ... ถ้ามีขนาดสั้น เรียกว่า นวนิยายขนาดสั้น ...” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 564)  นวนิยายจัดเป็นวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้ประพันธ์
เพ่ือสร้างความบันเทิง  เพลิดเพลินให้กับผู้อ่านเป็นหลัก  โดยยังคงความสมจริงของชีวิตมนุษย์ใน
แง่มุมต่างๆ (วนิดา บ ารุงไทย, 2543:  14)  พร้อมทั้งสอดแทรกแนวความคิด  ความรู้   หลักการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์  เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์  และเหตุการณ์ที่แสดงถึงความ
เปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย  เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทั้งการจรรโลงใจและจรรโลงปัญญาควบคู่
กันไป 

นวนิยายในภาษาเขมรเรียกว่า  ររលោមលោក  //  ตามพจนานุกรมฉบับ                 
พุทธศาสนบัณฑิตย์ให้ความหมายว่า  น. เรื่องประโลมใจมนุษย์โลก  เป็นเรื่องที่ผู้แต่งประดิษฐ์ขึ้น  
โดยไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์... นวนิยาย (ในปัจจุบันนี้) แบ่งออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ  คือ  ររលោមលោកលននហា / / ‘นวนิยายรัก’  ររលោមលោក
កសាងជី វភាពខ្លួ ន   / /   ‘นวนิ ย ายชี วิ ต ’ และ 
ររលោមលោកររវត្តិសាស្តនត / / ‘นวนิยายแนวประวัติศาสตร์’...                
(ពុទ្ធសាននរណ្ឌិ ត្យ, 1967: 326)   

ส่วน  ឃីង   ហុក  ឌី  //  นักวิชาการทางด้านอักษรศาสตร์ชาวเขมรได้ให้
ที่มาเกี่ยวกับค านี้ว่า  ... ររលោមលោក  / / มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “roman”  และ  
ผู้ที่ริเริ่มใช้ค านี้เป็นคนแรกคือឧកញ៉ា វរិុលរាជលននា  នូ កន / /  
นอกจากนี้  ឃួន  នុខ្ / /  ได้จ าแนกประเภทนวนิยายเขมรออกเป็น 6 ประเภท  คือ   

1. ររលោមលោកមលនានលចេត្នា  
/ /  ‘นวนิยายแนวรักโรแมนติก’  
2. ររលោមលោកផ្សងលរពងនិងអាថក៌ំបងំ  
/ / ‘นวนิยายแนวผจญภัยและลึกลับ’ 
3. ររលោមលោកររវត្តិសាស្តនត  
/ / ‘นวนิยายอิงประวัติศาสตร์’  
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4. ររលោមលោកលនុ៊ើរអលងេត្និងចារកមម   
/ / ‘นวนิยายแนวสืบสวน’ 
5. ររលោមលោកនលោបយនិងនងគម  
/ /  ‘นวนิยายแนวการเมืองและสังคม’  
6. ររលោមលោកទ្នសនវជិ្ជា និងចិត្តសាស្តនត  
/ /  ‘นวนิยายแนวจิตวิทยา ’. . .                   

(ឃីង  ហុក  ឌី, 2007: 48 - 50) 
    

นวนิยายเขมรเป็นงานวรรณกรรมที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาจากงาน                
អកសរនិលប  ៍// หรือวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง   โดยแต่ เดิมนิยมสร้างสรรค์งาน      
เพ่ือสถาบันพระมหากษัตริย์  และสถาบันทางศาสนา (ឃីង  ហុក  ឌី, 2007: 20 - 21)  จนกระทั่ง
ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอาณาจักรกัมพูชาในช่วง ค.ศ. 1863 - 1953  จึงเริ่มปรากฏการสร้างสรรค์งาน
เขียนประเภทร้อยแก้ว (រមី  គីន, 2010: 7)  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  นวนิยายเขมรได้รับความนิยม
แพร่หลายสู่ประชาชนชาวเขมรอย่างต่อเนื่อง  แม้จะมีบางช่วงที่เหตุการณ์ทางการเมือง  สภาพสังคม
ทั้งภายนอกและภายใน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้วงการวรรณกรรมเขมรหยุดชะงักลง  นักประพันธ์ไม่
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้  อย่างไรก็ตาม  เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง  ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
ต่างร่วมมือกันฟ้ืนฟูและพัฒนางานวรรณกรรมให้กลับมารุ่งเรืองจนได้รับความนิยมอีกครั้ง     

ปัจจุบันวงการสื่ อสิ่ ง พิมพ์ของประเทศกัมพูชาได้ขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น                      
มีนักประพันธ์ใหม่ๆ เป็นจ านวนมาก  มีการพัฒนางานเขียนหลายรูปแบบ  และมีอิสระมากขึ้น  
สามารถน าเสนอเรื่องราวที่สะท้อนสังคม  การเมือง  และวัฒนธรรมที่หลากหลายกว่าเดิม  อย่างไร              
ก็ตาม  นวนิยายที่นักเขียนสร้างสรรค์ขึ้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อ่านตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมากที่สุดคือ  ประเภทนวนิยายรัก  ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เข้าถึงผู้อ่านได้ง่าย  และสร้างความ
บันเทิงได้ตลอดทุกยุคทุกสมัย 

นวนิยายรัก (Love Novel)  เป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงรักใคร่
ระหว่างชายกับหญิงเป็นจุดส าคัญของเรื่อง (วนิดา บ ารุงไทย, 2543: 88)  โดยนวนิยายรักของเขมร
นั้นเป็นเรื่องยอดนิยมอยู่ทุกสมัย  มีโครงเรื่องหลักเกี่ยวกับความรักของตัวเอกฝ่ายชายและตัวเอกฝ่าย
หญิง  ที่ผู้ประพันธ์จะสร้างสถานการณ์ต่างๆ  อาจมีความสุข  ความสนุกสนาน  ตลกขบขัน                    
หรือสร้างอุปสรรคปัญหาให้ทั้งคู่ได้ร่วมกันฝ่าฟันไป  นวนิยายรักเป็นโครงเรื่องพ้ืนฐานซึ่งเป็นการ
จ าลองชีวิตมนุษย์ที่เสมือนจริง   และเมื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นงานวรรณกรรมจึงท าให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจ  เข้าถึงได้ง่าย  เพราะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนทุกชนชั้น  จากการศึกษา
ของ  ឃួន  នុខ្ //  นับตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1938  จนถึงปี ค.ศ. 1972  ช่วงสมัยรัฐอารักขา
ฝรั่งเศส  ทางภาครัฐมีการควบคุมเนื้อหาในการตีพิมพ์ข่าวสารและหนังสือ  นักประพันธ์เขมรจึง
ผลิตผลงานได้เฉพาะนวนิยายรัก  และพบว่ามีนวนิยายรักเขมรที่ตีพิมพ์และได้รับความนิยมจากผู้อ่าน
กว่า 250  เรื่อง  แต่หลังจากที่ได้รับเอกราชแล้ว  ทั้งผู้น าและรัฐบาลในขณะนั้นได้เปิดโอกาสทาง
ความคิดมากขึ้น  วงการวรรณกรรมเขมรจึงมีการพัฒนายิ่งขึ้นด้วย  โดยทางภาครัฐมีการเล็งเห็นถึง
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ความส าคัญของวรรณกรรมจึงได้ก่อตั้งสมาคมนักประพันธ์เขมร  และน าพระนามพระอัครมเหสี           
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  คือ พระนางอินทรเทวี   มาเป็นนามรางวัลทางวรรณกรรม  เพ่ือเป็น
แรงผลักดันและก าลังใจให้นักประพันธ์เขมรได้สร้างสรรค์ผลงานต่อไป (ឃីង  ហុក  ឌី, 2007: 51)       

ในนวนิยายรักเขมร  ผู้ประพันธ์ให้ความส าคัญกับการกล่าวถึงตัวละครเอกฝ่ายชาย    
และตัวละครเอกฝ่ายหญิงในฐานะที่เป็นตัวด าเนินเรื่องราวไปจนถึงจุดสิ้นสุดของเรื่อง  และเป็นที่             
น่าสังเกตว่า  ผู้ประพันธ์ได้สรรค าเพ่ือใช้แทนชื่อตัวละคร  โดยเฉพาะตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่มีบทบาท
ส าคัญในเนื้อเรื่อง  เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของการใช้ค า  และท าให้เกิดความงามทางวรรณศิลป์
ได้อีกด้วย  ส่วนตัวละครเอกฝ่ายชายนั้น  แม้ว่าผู้ประพันธ์นวนิยายมีการใช้กลวิธีดังกล่าวด้วยเช่นกัน  
แต่ความหลากหลายของศัพท์เรียกผู้ชายมีน้อยกว่าศัพท์เรียกผู้หญิงมาก  นอกจากนี้ยังมีการใช้ค าที่
แสดงความเป็นเจ้าของ  คือค าว่า  លយ៊ើង // ‘เรา’  หรือค าว่า  ររន់លយ៊ើង / / ‘ของ
เรา’  ต่อท้ายส่วนที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  การใช้ค าแสดงความเป็นเจ้าของแบบนี้เป็นวิธีการที่สื่อ
ความหมายในเชิงร่วมเป็นเจ้าของคือผู้ประพันธ์และผู้อ่านได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งท าให้
ผู้อ่านรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับความรู้สึกของตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่องด้วย 

จากการศึกษานวนิยายแนวรักของเขมรที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปี  ค.ศ. 2004 - 2013    
ผู้วิจัยพบว่า  ศัพท์ที่เกิดจากการสรรค าใช้เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมรนั้นมีลักษณะพิเศษและมี
ความน่าสนใจ  กล่าวคือ  ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรมีลักษณะเป็น ศัพท์กวี (Poetic diction)  
คือ  เป็นค าที่กวีเขมรนิยมใช้ในการแต่งบทร้อยกรองที่มีมาแต่โบราณ (วิชชุกร  ทองหล่อ, 2548ก: 57)  
การสรรค าศัพทเ์รียกผู้หญิงนี้ยังปรากฏในเพลงสมัยนิยมเขมร  เนื่องจากเนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่เป็น
เรื่องราวของความรักระหว่างชายหญิงเช่นกัน  ผู้แต่งเพลงจึงจ าเป็นต้องสรรค าใช้  ซึ่งเป็นการใช้ภาษา
ภาพพจน์แบบนามนัย (Metonymy)  คือ  การเอ่ยถึงสิ่งหนึ่งแต่มีความหมายเป็นอย่างอ่ืน  (วิชชุกร  
ทองหล่อ, 2548ก: 58-59)  ส่วนศัพทเ์รียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรเป็นศัพทท์ีผู่้ประพันธ์นิยมใช้แทนชื่อ
ของตัวละครเอกหญิงในเรื่อง  และพบการใช้แทนชื่อตัวละครประกอบบ้าง  ผู้ศึกษาจึงเห็นควรจัดให้
อยู่ในหมวดค าที่ใช้เป็นค าแทนนาม (Pro-form)  กล่าวคือ  เป็นค านามที่น ามาใช้เรียกแทนตัวบุคคล 
(นววรรณ  พันธุเมธา, 2551: 22-24)  ดังตัวอย่าง 

 
រាន់តត្ឮ   នំលអឿនលៅនាង   ចំល ម្ ោះ   ដូលចនោះឆវី    ហាក់លដៅ ចិត្តមួយរលំពច    រ៉ាុតនៅ                   

នួននាង  ល្វ៊ើហាកដូ់ចជ្ជមនិឮ ... 
រានត់ត្  ឮ    នំលអឿន  លៅ  នាង 

       

ทันท ี  ได้ยิน  สมเอือน  เรียก  นาง 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ច ំ  ល ម្ ោះ  ដូលចនោះ    ឆវី     ហាក់ 
        

ตรง  ชื่อ  ดังนั้น    ฉวี  เหมือน  

លដៅ ចិត្ត  មយួ  រលំពច  រ៉ាុតនៅ  ននួនាង  

      

โกรธ  หนึ่ง  พัก    แต่ว่า  นวลนาง  
ល្វ៊ើ  ហាក់  ដូចជ្ជ  មនិ  ឮ ... 
        

ท า  เหมือน  กับ  ไม่  ได้ยิน...  

 
แปลความ  ทันทีที่ได้ยินสมเอือนเรียกชื่อ เธอ (นาง) ตรงๆ เช่นนั้น  หญิงสาว

(ฉวี) โกรธขึ้นมาทันที  แต่ว่า เธอ (นวลนาง) ท าเป็นเหมือนไม่ได้ยิน...     
(แม่พริกขี้หนู: 21) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น  จะสังเกตเห็นว่าข้อความนี้หนึ่งข้อความปรากฏศัพท์เรียกผู้หญิง
ต่างๆ กัน  คือ  នាង  //  ‘นาง’  ឆវ ី//  ‘ฉวี’  และ នួននាង //  ‘นวลนาง’  
ซึ่งทั้งหมดสื่อความหมายถึงตัวละครหญิงในเรื่องคนเดียวกัน  เมื่อกล่าวถึงตัวละครหญิงแต่ละครั้ง  
ผู้ประพันธ์ก็จะสรรค าอ่ืนมาใช้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น   

การสรรค าศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายภาษาเขมรนั้น  ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้ศัพท์ที่
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความงามของผู้หญิงเขมรด้วย  การใช้ค าแทนนามลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับกลวิธี
การประพันธ์เฉพาะตัวของผู้ประพันธ์  นวนิยายเขมรบางเรื่องอาจ ใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงอยู่บ้าง          
แต่นวนิยายเขมรบางเรื่องผู้ประพันธ์ได้ใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่หลากหลาย  โดยจะมีการกล่าวถึง       
ตัวละครเอกฝ่ายหญิงอยู่ตลอดทั้งเรื่องและพบจ านวนมาก  ยกตัวอย่างเช่น 

 
និមលលរ៊ើកទ្វវ រោន  លោមលអ   រត្់លចញរងឹលៅរកផ្ទោះ។ ពិទូ្រយនលុត្អាណិ្ត្រនី  លគរត្់

តាមកលាណ្  ទ្វងំតរនកលៅនួននាង  ៖ 

និមល   លរ៊ើក    ទ្វវ រ  ោន             លោមលអ   
          
นิมล  เปิด  ประตู  รถยนต์          โฉมลออ 

រត្ ់  លចញ    រងឹ    លៅ    រក   
         

วิ่ง  ออก  ตรง  ไป  หา 

 

                                           
ผู้ศึกษาสะกดค าว่า   ឆវី   ในตัวอย่างดังกล่าว  ตามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง   កញ្ញា លមទនខ្ម ំង  

// ‘แม่พริกขี้หนู’  หน้าที่  21 ซึ่งค านี้ที่ถูกต้องตามพจนานุกรมเขมรแล้วต้องเขียนว่า  ឆវ ី 
//  แปลว่า  ‘ผิวพรรณ’  ในกรณีนี้อาจเป็นความผิดพลาดในการตีพิมพ์ของส านักพิมพ์  
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ផ្ទោះ។  ពិទូ្រយ   នលុត្    អាណិ្ត្    រនី   
          

บ้าน    พิทูรย์  สลด  สงสาร  หญิง    

លគ    រត្ ់  តាម    កលាណ្   ទ្វងំ 

        

เขา  วิ่ง  ตาม  กัลยาณ  ทั้ง 
តរនក  លៅ   នួននាង 

     

ร้อง  เรียก  นวลนาง  
แปลความ  นิมลก็เปิดประตูรถยนต์  หญิงสาว (โฉมลออ)   วิ่งตรงไปที่บ้าน  

พิทูรย์สงสารเธอ (หญิง)  เขาวิ่งตาม เธอ (กัลยาณ) ไปพร้อมร้องเรียก เธอ (นวลนาง) ...     
(แพ้ใจผูกรัก: 165) 

 
 

ตัวอย่างข้างต้นคัดมาจากนวนิยายเขมรเรื่อง ចាញ់ចិត្តចងលននហ៍ //  
‘แพ้ใจผูกรัก’  แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ศัพทเ์รียกผู้หญิงที่หลากหลายอ้างถึงตัวละครเอกหญิง  เช่น 

   
លោមលអ  // ‘โฉมลออ’   រនី  //  ‘หญิง’ 
កលាណ្  //  ‘กัลยาณ’   នួននាង  //  ‘นวลนาง’   

 

ตัวอย่างการใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ของผู้ประพันธ์ที่ต้องการสรรค าเพ่ือแทนตัวละครเอกฝ่ายหญิงให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายทั้งใน
ทางตรงและเชิงเปรียบเทียบ  พร้อมกับดื่มด่ าความงดงามทางภาษา  โดยใช้ลีลาในการสรรค าศัพท์
เรียกผู้หญิงที่มีความไพเราะ   

ผู้วิจัยสั งเกตเห็นว่า  ศัพท์ เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรมีหลากหลาย                         
ทั้งการสร้างค าจากภาษาเขมร  และค ายืมจากภาษาต่างประเทศ  ได้แก่  ค ายืมจากภาษาบาลี-
สันสกฤต  และค ายืมจากภาษาไทย  ซึ่งคล้ายกับการใช้ “ค าไวพจน์” ในการแต่งค าประพันธ์แบบ 
ร้อยกรอง  หรืออาจเป็นรสนิยมในการเขียนของเขมรที่ต้องการให้มีการใช้ศัพท์  เพ่ือให้ได้ความงาม
ทางวรรณศิลป์  ซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งในการสร้างค า  และความหมายที่ปรากฏอยู่ ใน              
ศัพท์เรียกผู้หญิง  อีกทั้งศัพท์เรียกผู้หญิงยังสามารถสะท้อนเรื่องค่านิยมของชาวเขมรที่มีต่อลักษณะ
ของผู้หญิงในช่วงระยะเวลานั้นได้ด้วย      

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  โดยจะวิเคราะห์การสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ความหมายของ
ศัพท์เรียกผู้หญิง  รวมทั้งวิเคราะห์ภาพสะท้อนและค่านิยมในศัพท์เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมร
ปัจจุบัน  โดยผู้ศึกษาได้คัดเลือกนวนิยายเพ่ือใช้ในการศึกษาวิเคราะห์จ านวน  20  เรื่องในหนึ่ง
ทศวรรษ  คือระหว่างปี  ค.ศ. 2004 - 2013  เนื่องจากนวนิยายในช่วงระยะเวลานี้มีการใช้ศัพท์เรียก
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ผู้หญิงที่หลากหลายมากกว่านวนิยายในยุคเก่า  ที่ยังไม่เน้นการสรรค าเรียกบุคคล  เพ่ือให้เกิด         
องค์ความรู้ในการศึกษางานวรรณกรรมเขมรประเภทนวนิยายต่อไป 

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วิธีการสร้างศัพทเ์รียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความหมายและภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมร 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. นวนิยายแนวรักของเขมรปี  ค.ศ. 2004 – 2013  นักประพันธ์เขมรสรรค าใช้เรียก
ผู้หญิงในนวนิยายเขมรที่มีลักษณะเป็น ศัพท์กวี (Poetic diction)  โดยใช้แทนชื่อของตัวละครเอก
หญิงในเรื่องโดยจัดว่าเป็น ค าแทนนาม (Pro-form)  

2. ศัพท์เรียกผู้หญิงสามารถสะท้อนเรื่องค่านิยมของชาวเขมรที่มีต่อลักษณะความงาม
ของผู้หญิงในช่วงปี ค.ศ. 2004 - 2013 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมและศึกษาศัพทเ์รียกผู้หญิงจากนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันระหว่าง
ปี ค.ศ. 2004 - 2013  จ านวน  20  เรื่อง  ดังนี้ 

1. นวนิยายเรื่อง  លមឃរនកានាគ  // ‘ฟ้าเกล็ดนาค’  ประพันธ์โดย  
ប៉ា ល  វណ្ណា ររីកស  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2004 

2. นวนิยายเรื่อง  កូនអកត្ចាូ   // ‘ลูกอกตัญญู’  ประพันธ์โดย                      
អុំ  នំអាង //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2004 

3. นวนิยายเรื่อง  ចាញ់ចិត្តចងលននហ៍  //  ‘แพ้ใจผูกรัก’  ประพันธ์
โดย  ប៉ា ល  វណ្ណា ររីកស  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2005 

4. นวนิยายเรื่อง  ម្ចេ ន់លជ្ជគជតា  //  ‘เจ้าโชคชะตา’  ประพันธ์โดย  
អ ុន  នុខ្ហា ន //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2005 

5. นวนิยายเรื่อง នុរិនាម នថ្ថៃរចេរ់ // ‘ฝันไม่มีวันจบ’ 
ประพันธ์โดย  ល ៉ា   នំណ្ណង //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2006 

6.                ផ្កេ យរោះលពលថ្ថៃ  // ‘              ’  
             នួន  លពរជន ូ លដននី  //                           

7.               កញ្ញា លមទនខ្ម ងំ // ‘             ’              
យូ  នុភា  //                           

8.               ចលរមៀងជីវតិ្  //  ‘         ’                                     
ទ្ឹម   ម្ច៉ា នី  //                           
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9.                ដីលកាោះកំលណ្៊ើ ត្លននហ៍  //  ‘เกาะก าเนิดรัก’  
ประพันธ์โดย  នួន  លពរជន ូ លដននី  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2008 

10. นวนิยายเรื่อง រុបផ លឈៀងថ្ម៉ា //  ‘บุปผาเชียงใหม่’  ประพันธ์
โดย  ល ៉ា   នំណ្ណង //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2008 

11. นวนิยายเรื่อง  ល្ល៊ើងទ្ឹកឃមុ ំ  //  ‘เพลิงน้ าผึ้ง’  ประพันธ์โดย                    
ទ្ឹម  ម្ច៉ា នី  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2009 

12. นวนิยายเรื่อง  ដងនទឹងលននហា  //  ‘สายน้ าเสน่หา’  ประพันธ์
โดย  ល ៉ា   នំណ្ណង  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2009 

13. นวนิยายเรื่อง   ដួងលនរតា   //  ‘ดวงเนตรา’  ประพันธ์โดย                                  
ល ៉ា   នំណ្ណង  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2010 

14. นวนิยายเรื่อง  ជ្ជកំណ្រល់ននហ៍  អូនតថជូនរង  /
/  ‘เป็นหลุมรัก น้องดูแลให้พ่ี’  ประพันธ์โดย  យូ  នុភា //  ตีพิมพ์เมื่อปี 
ค.ศ. 2010 

15. นวนิยายเรื่อง កុំផ្កៅ ចន់ិនសយ័  កុំររល័យលននហ៍រង  /
/  ‘อย่าตัดเยื่อใย  อย่าท าลายรักพ่ี’  ประพันธ์โดย យូ  នុភា  //  
ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2011

16. นวนิยายเรื่อง   លថ៊ើរផ្កៅ ំចាំលននហ៍  //  ‘จูบฝากรอรัก’  
ประพันธ์โดย ទ្ឹម  ម្ច៉ា នី //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2011 

17. นวนิยายเรื่อง  វរិត្តិលករមរត្ក  // ‘วิกฤตเหตุมรดก’ ประพันธ์
โดย  ទ្ឹម  ម្ច៉ា នី  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2012 

18. นวนิยายเรื่อง នអរអ់ូនចុោះ!  លរ៊ើរងដឹង...  // ‘เกลียด
น้องเถิด! ถ้าพ่ีรู้...’  ประพันธ์โดย  យូ  នុភា  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2012 

19. นวนิยายเรื่อง ថ្ថៃជួរថ្ថៃរាត្់ // ‘วันพบ วันพราก’  ประพันธ์
โดย  ល ៉ា   នំណ្ណង  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2013 

20. นวนิยายเรื่อง  ផ្កេ រកវាន់  //  ‘ผกากระวัน’  ประพันธ์โดย  ទ្ឹម  ម្ច៉ា នី  
//  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2013 
 

ดูรายละเอียดการคัดเลือกนวนิยายมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในบทที่  2  วิธีด าเนินการวิจัย 
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ขั้นตอนของการศึกษา 
1. ศึกษาบทความ  หนังสือ  วิทยานิพนธ์  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                      

ทั้งห้องสมุดภายในประเทศไทย  และในประเทศกัมพูชา 

2. รวบรวมศัพทเ์รียกผู้หญิงจากนวนิยายเขมรกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. ตรวจสอบศัพทเ์รียกผู้หญิงจากพจนานุกรมภาษาเขมร 

4. ตรวจสอบข้อมูลจากนักเขียน  และ/หรือผู้บอกภาษาที่ประเทศกัมพูชา 

5. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  อันได้แก่  ศึกษาการสร้างศัพท์  วิเคราะห์
ความหมายและภาพสะท้อนจากศัพทเ์รียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมรสมัยปัจจุบัน 

6. เรียบเรียงผลการวิจัย 

7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อตกลงเบื้องต้น 
1. “ศัพท์เรียกผู้หญิง”  ในที่นี้  หมายถึง  ศัพท์ที่ใช้เรียกแทนชื่อผู้หญิง  ซึ่งอยู่ใน

ต าแหน่งเดียวกับค านามในประโยคหรือข้อความของนวนิยาย  ปรากฏในบทบรรยายของผู้ประพันธ์ 
ที่กล่าวถึง ตัวละครเอกฝ่ายหญิง (Female Protagonist) 

2. ในการถ่ายถอดข้อมูลภาษาเขมรเป็นสัทอักษร (Phonetic Alphabet)  ผู้วิจัยจะยึด
การถ่ายถอดตามระบบเสียงของ  Franklin E. Huffman (1987: 6-11) 

3. ในการน าเสนอชื่อบุคคล  ผู้วิจัยจะเขียนเป็นภาษาเขมร  และถ่ายถอดเสียง                    
ในรูปสัทอักษรไว้ในเครื่องหมายทับ /.../  หลังรูปอักษรเขมร  เช่น  ឃីង   ហុក  ឌី  //  
เป็นต้น   

 4. ในการน าเสนอชื่อเฉพาะที่ใช้เป็นข้อมูลหรือเป็นแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์                        
ผู้วิจัยจะเขียนเป็นภาษาเขมร  และถ่ายถอดเสียง  โดยเขียนด้วยสัทอักษรไว้ในเครื่องหมายทับ /.../  
พร้อมทั้งระบุค าแปลโดยรวมไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ‘...’  หลังรูปอักษรเขมร  เช่น  កញ្ញា លមទន
ខ្ម ងំ  // ‘แม่พริกข้ีหนู’   เป็นต้น 

5. ในการน าเสนอศัพท์เรียกผู้หญิง  ผู้วิจัยจะเขียนเป็นภาษาเขมร และถ่ายถอดเสียง 
ด้วยสัทอักษรไว้ในเครื่องหมายทับ /.../  และระบุค าแปลเป็นภาษาไทยไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ 
‘...’  หลังรูปอักษรเขมร  ในกรณีที่มีศัพท์หนึ่งๆ สามารถแปลและสื่อความในภาษาไทยได้โดยตรง  
ผู้วิจัยจะใช้วิธีแปลทับศัพท์  เช่น  កញ្ញា   //  ‘กัญญา’  រនីរកមុ ំ / / ‘หญิงสาว’   
เป็นต้น  ในกรณีทีศ่ัพท์นั้นๆ เมื่อแปลทับศัพท์แล้วไม่สื่อความ  ไม่สามารถแปลทับศัพท์เป็นภาษาไทย 
ผู้วิจัยจะแปลศัพท์นั้นโดยขยายความ  เช่น  លោមពិនី  / / ‘หญิงผู้ประเสริฐที่มีรูป
โฉมงาม’  រនន់រតាណ្លរត្៊ើយ  / /  ‘หญิงผู้เป็นที่พ่ึงที่สดใส’  เป็นต้น  ผู้วิจัยจะ
น าเสนอศัพท์เรียกผู้หญิงด้วยรูปแบบดังกล่าวในการกล่าวถึงค าศัพท์นี้เป็นครั้งแรก  ส่วนในครั้งต่อๆ 
ไป จะน าเสนอเฉพาะภาษาเขมร  และค าแปลไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ ‘...’  หลังรูปอักษรเขมร
เท่านั้น  เช่น  កញ្ញា   ‘กัญญา’  រនីរកមុ ំ ‘หญิงสาว’  เป็นต้น      
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6. การแสดงตัวอย่างข้อความ  ในบทที่ 3  การสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยจะแสดงตัวอย่างเป็นภาษาเขมร  แล้วถ่ายถอดเสียงในรูปสัทอักษร  แปลเป็น
ภาษาไทยค าต่อค า  และแสดงข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยโดยความ  ส่วนในบทที่ 4  ความหมาย
และภาพสะท้อนของศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  การแสดงตัวอย่างจะน าเสนอ
เฉพาะข้อความภาษาเขมร  และข้อความแปลเป็นภาษาไทยโดยความเท่านั้น   

7. ในการอ้างอิงข้อความที่ยกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยาย
เขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยจะระบุเฉพาะชื่อนวนิยายที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว  และเลขหน้าตามที่
ปรากฏในนวนิยายฉบับภาษาเขมร  เช่น  (แม่พริกขี้หนู: 5)  หมายถึง  ข้อความที่เป็นตัวอย่างนี้คัดมา
จากนวนิยายเรื่อง  កញ្ញា លមទនខ្ម ងំ  // ‘แม่พริกข้ีหนู’  หน้า 5 

8. ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนั้น                  
ผู้วิจัยจะอ้างอิงความหมายจาก 

- พจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์   
- พจนานุกรมเขมร-ไทย  ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน   
- Cambodian-English Glossary  by Franklin E. Huffman and Im Proum   
- Cambodian-English Dictionary by Robert K. Headley  
- A Concise Cambodian-English Dictionary by Judith M. Jacob 
- พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542    
9. การอ้างอิงความหมายค าศัพท์ในบทที่ 3  ผู้วิจัยจะแสดงความหมายและอ้างอิงข้อมูล

จากพจนานุกรมหรือเอกสารต่างๆ ในการกล่าวถึงค าศัพท์นี้เป็นครั้งแรก  ส่วนในครั้งต่อๆ ไป จะใช้
วิธีการเสริมความระบุหมายเลขหัวข้อและค าศัพท์ที่กล่าวในครั้งแรกนั้นไว้ที่ส่วนท้ายของหน้ากระดาษ  
เช่น  ดูค าศัพท์ในข้อ 1.8  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’  หมายถึง  กลับไปดู
ความหมายและค าอธิบายค าศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’  ในข้อ 1.8  หรือ                
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าว่า  រនន់  // ‘สวยสดใส’  หมายถึง  กลับไปดู
ความหมายและค าอธิบายศัพท์เรียกผู้หญิงในข้อ 2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าว่า  រនន់  // 

‘สวยสดใส’  เป็นส่วนประกอบ  เป็นต้น   
10. การศึกษานี้จะยึดปีคริสต์ศักราชเป็นหลัก  เพราะเขมรนิยมใช้ปีคริสต์ศักราชมากกว่า

ปีพุทธศักราช  และการนับปีพุทธศักราชของเขมรมีความเหลื่อมกับไทย  การแสดงข้อมูลเป็นปี
คริสต์ศักราชจะไม่ท าให้เกิดความสับสน 

11. ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า “ประเทศกัมพูชา”  เรียกราชอาณาจักรกัมพูชา               
และจะใช้ค าว่า  ชาวเขมร  นักประพันธ์เขมร  นวนิยายเขมร  วรรณกรรมเขมร  เมื่ อกล่าวถึงบุคคล  
ภาษาและวรรณกรรมท่ีใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชา  
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนั้น  

ไม่มีปรากฏโดยตรง  แต่มีเนื้อหาบางส่วนของงานวิจัยของนักวิชาการไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์เรียก
ผู้หญิงในเพลงสมัยนิยมเขมร  คือ  วิทยานิพนธ์เรื่อง “เพลงสมัยนิยมเขมร:  ภาษาและภาพสะท้อน
วัฒนธรรม”  วิชชุกร  ทองหล่อ  (2548ข) ได้ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทั่วไป  เนื้อหา  การใช้ภาษา   
การใช้กระบวนการจินตภาพ  และภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของเพลงสมัยนิยมเขมร  พบว่าเพลง
สมัยนิยมเขมรมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหา  มีทั้งเนื้อหาความรัก  ให้แง่คิดคติ
สอนใจ  พรรณนาสถานที่  ความสนุกสนาน  เกี่ยวกับประเพณีเทศกาล  และมีเนื้อหาสะท้อนถึงสังคม
ขณะนั้น  โดยเพลงสมัยนิยมเขมรมีที่มาจากวรรณกรรม  สิ่งบันเทิงเขมรและจากสิ่งบันเทิง
ต่างประเทศ   ในด้านการใช้ภาษาก็จะมีทั้งที่อิงกับขนบการแต่งบทร้อยกรอง  และการใช้ถ้อยค าที่อิง
กับความหมายและเนื้อความ  ซึ่งเพลงสมัยนิยมเขมรได้สะท้อนภาพทางวัฒนธรรมที่เป็นไปตาม
ช่วงเวลาแตกต่างกันทั้งความเชื่อ  ค่านิยมประเพณี  การละเล่น  การงานอาชีพ  และลักษณะของ
ชายหญิงในแต่ละยุคสมัย  เป็นต้น  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค าเรียกผู้หญิงนั้น  วิชชุกร  ทองหล่อได้
วิเคราะห์ถึงค าเรียกหญิงที่ปรากฏในเพลงสมัยนิยมเขมรไว้ส่วนหนึ่ง  ผลการศึกษาพบว่า   ค าเรียก
ผู้หญิงในเพลงสมัยนิยมเขมรนิยมใช้แสดงความหมายถึงหญิงอันเป็นที่รัก 

นอกจากนี้  วิชชุกร  ทองหล่อ  (2548ก) ยังได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับค าเรียกหญิงไว้ใน
บทความเรื่อง “ค าเรียกหญิงในเพลงสมัยนิยม” โดยพบว่าค าเรียกหญิงเป็นศัพท์กวี (poetic diction) 
ที่กวีเขมรนิยมเลือกสรรใช้ตามขนบนิยมในการแต่งบทร้อยกรองที่มีมาแต่โบราณ  และค าเหล่านี้ยังคง
สืบต่อมาถึงเพลงสมัยนิยมเขมรในปัจจุบัน  นอกจากนี้  ค าเรียกหญิงแสดงให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะ  
คตินิยมที่เกี่ยวกับความงาม  ความรักของชาวเขมร  รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต  
สังคม  และวัฒนธรรมเขมรผ่านค าเรียกผู้หญิงนี้อีกด้วย    

งานวิจัยอีกเรื่องหนึ่งของนักวิชาการไทยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับค าเรียกผู้หญิง  โดยใช้
ข้อมูลจากงานวรรณกรรมไทย  คือ วิทยานิพนธ์เรื่อง “ค าเรียกผู้หญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา”  
ของปริศนา  พิมดี  (2547)  โดยศึกษาในด้านความหมาย  การสร้างค า  และวิเคราะห์ค่านิยมของกวี
ไทยในสมัยอยุธยาที่มีต่อผู้หญิงในสมัยนั้น  และผลการศึกษาพบว่ากวีในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ค าเรียก
ผู้หญิงที่มีความหมายแฝงซึ่งแสดงถึงความงามของผู้หญิงไว้มากที่สุด  และนิยมสร้างค าโดยวิธีการ
ประสมค ามากที่สุด   ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาค าเรียกผู้หญิงใน            
นวนิยายเขมรสมัยใหม่ได้ 

  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบวิธีการสร้างศัพทเ์รียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

2. ท าให้เข้าใจความหมายและภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน 
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บทที่ 2 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนี้  เป็นการวิจัย

เอกสาร (Documentary Research)  คือ  นวนิยายเขมร  เป็นหลัก  และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจาก              
ผู้บอกภาษาชาวเขมรมาประกอบค าอธิบาย  เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการสร้างศัพท์  ความหมาย                 
และภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้น  ผู้วิจัย
ได้ก าหนดการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่  โดยจะอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  
การเก็บข้อมูล 

 
ในการศึกษาเรื่องศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 แห่ง  คือ  ข้อมูลทางเอกสาร  และข้อมูลภาคสนาม 
     

1.  ข้อมูลทางเอกสาร 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยเลือกเก็บข้อมูลจาก

เอกสารปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ใช้ภาษาเขมรมาตรฐานเป็นหลัก  โดยผู้วิจัยจะเก็บค าศัพท์และ
บริบทที่ปรากฏศัพท์เรียกผู้หญิงร่วมอยู่ด้วย  ได้แก่  เอกสารประเภทนวนิยายเขมร  และเอกสาร
ประเภทพจนานุกรม  ดังนี้ 

1.1 เอกสารประเภทนวนิยายเขมร 
เนื่องจากผู้วิจัยใช้เอกสารประเภทนวนิยายเขมรเป็นหลักในการรวบรวมข้อมูล  

และนวนิยายเขมรในยุคนี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ เป็นจ านวนมาก  ผู้วิจัยจึ งต้องคัดเลือก                  
นวนิยายเล่มทีม่ีข้อมูลเหมาะสมมาใช้ในการวิจัยโดยมีเกณฑ์คัดเลือกนวนิยาย  ดังนี้ 

1.1.1 เป็นนวนิยายเขมรที่ผู้ประพันธ์ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาหลัก  และมีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก  ระหว่างปี ค.ศ. 2004 - 2013  เพ่ือให้ได้นวนิยายที่มีความร่วมสมัย                      
ทั้ งนี้ผู้ ศึกษาสามารถเลือกนวนิยายที่แต่งโดยผู้ประพันธ์คนเดียวกัน  แต่แต่งต่างปีกันได้                       
โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกอ่ืนประกอบด้วย  ซึ่งการเลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงของผู้ประพันธ์
ในนวนิยายเขมรนั้นมีจ านวนมากน้อยแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับการสรรค าศัพท์เรียกผู้หญิงของ
ผู้ประพันธ์แต่ละท่าน  

1.1.2 เป็นนวนิยายเขมรประเภทนวนิยายรัก  หรือพาฝัน  เนื่องจากนวนิยาย
ประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะมีตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่มีบทบาทความส าคัญมากกว่าหรือเทียบเท่ากับ           
ตัวละครเอกฝ่ายชาย  และมีการพรรณาเก่ียวกับตัวละครผู้หญิงอยู่มาก  จึงปรากฏศัพท์เรียกผู้หญิงอยู่
เป็นจ านวนมากด้วยเช่นกัน     
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1.1.3 เป็นนวนิยายที่ มีกลวิธีการเล่าเรื่องแบบผู้ประพันธ์เป็นผู้ เล่ าเรื่องเอง  
(Omniscient point of view) ) คือผู้ประพันธ์เป็นผู้รู้เหตุการณ์ทุกอย่างในเรื่อง  มีการเล่าเรื่องของ
ตัวละคร  โดยใช้ค าแทนนามเรียกตัวละครเป็นบุรุษที่ 3  (Third person)  สามารถบรรยาย
พฤติกรรมและทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครทุกตัว  พร้อมทั้งสามารถแสดงทัศนะเกี่ยวกับ             
ตัวละครได้อย่างอิสระด้วย  กลวิธีที่ผู้ประพันธ์เป็นผู้เล่าเรื่องของตัวละครนี้  ท าให้ผู้ประพันธ์ใช้               
ค าแทนนามรูปแบบต่างๆ เป็นศัพทเ์รียกตัวละครหญิงในเรื่อง  

1.1.4 เป็นนวนิยายเขมรที่มีศัพท์เรียกผู้หญิงที่หลากหลายและมีจ านวนมาก
พอสมควร  โดยผู้วิจัยพิจารณาจากการปรากฏของศัพท์เรียกผู้หญิงที่ไม่ซ้ ากันอยู่ในจ านวน  10  หน้า
แรกของฉากแรกของเรื่องที่ปรากฏตัวละครฝ่ายหญิง  หากมีศัพท์เรียกผู้หญิงจ านวนไม่น้อยกว่า              
5  ค า  ที่แตกต่างกัน  ผู้วิจัยจะถือว่า  นวนิยายเล่มนั้นเป็นเอกสารกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ในการศึกษา   

นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันที่ผู้วิจัยใช้เป็นเอกสารกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล  จ านวน  
20  เรื่อง  ได้แก่ 

1. นวนิยายเรื่อง   មេឃស្រកានាគ  // ‘ฟ้าเกล็ดนาค’  ประพันธ์โดย  
ប៉ា ល  វណ្ណា ររីក្ស  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2004 

2. นวนิยายเรื่อง  កូ្នអក្តញ្ញូ   // ‘ลูกอกตัญญู’  ประพันธ์โดย                      
អ ុំ  រុំអាង //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2004 

3. นวนิยายเรื่อง  ចាញ់ចិតតចងមរេហ៍  //  ‘แพ้ใจผูกรัก’  ประพันธ์
โดย  ប៉ា ល  វណ្ណា ររីក្ស  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2005 

4. นวนิยายเรื่อง  ម្ចា រ់មោគជតា  //  ‘เจ้าโชคชะตา’  ประพันธ์โดย  
អ  ន  រ ខហ ន //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2005 

5. นวนิยายเรื่อง  រ បិនគ្មា នថ្ងៃបញ្ាប ់// ‘ฝันไม่มีวันจบ’ 
ประพันธ์โดย  ម ៉ា   រុំណ្ណង //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2006 

6.                ផ្កា យរះមេលថ្ងៃ  // ‘              ’  
             នួន  មេស្ជរ ូ មេននី  //                           

7.                ក្ញ្ញញ មេេរខ្ា ុំង // ‘             ’              
យូ  រ ភា  //                           

8.                ចមស្េៀងជីវតិ  //  ‘         ’              ទឹេ   ម្ច៉ា នី  
//                           

9.                េីមកាះក្ុំម ើ តមរេហ៍  //  ‘เกาะก าเนิดรัก’  
ประพันธ์โดย  នួន  មេស្ជរ ូ មេននី  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2008 

10. นวนิยายเรื่อง  ប បា ម ៀងថ្េ៉ា //  ‘บุปผาเชียงใหม่’  ประพันธ์
โดย  ម ៉ា   រុំណ្ណង //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2008 
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11. นวนิยายเรื่อง  ម្លើងទឹក្ឃា ុំ  // ‘เพลิงน้ าผึ้ง’ ประพันธ์โดย  ទឹេ  ម្ច៉ា នី  
//  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2009 

12. นวนิยายเรื่อง  េងរេឹងមរេហ  //  ‘สายน้ าเสน่หา’  ประพันธ์
โดย  ម ៉ា   រុំណ្ណង  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2009 

13. นวนิยายเรื่อง  េួងមនស្តា  //  ‘ดวงเนตรา’  ประพันธ์โดย  ម ៉ា   រុំណ្ណង  
//  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2010 

14. นวนิยายเรื่อง  ោក្ុំ បម់រេហ៍  អូនថងជូនបង  /
/  ‘เป็นหลุมรัก น้องดูแลให้พ่ี’  ประพันธ์โดย  យូ  រ ភា //  ตีพิมพ์เมื่อปี 
ค.ศ. 2010 

15. นวนิยายเรื่อง  ក្ ុំផ្កា ចន់ិរសយ័  ក្ ុំស្បល័យមរេហ៍បង   /
/  ‘อย่าตัดเยื่อใย  อย่าท าลายรักพ่ี’  ประพันธ์โดย យូ  រ ភា  //  
ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2011

16. นวนิยายเรื่ อง  មងើបផ្កា ុំចាុំ មរេហ៍   / /  ‘จูบฝากรอรัก ’ 
ประพันธ์โดย ទឹេ  ម្ច៉ា នី //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2011 

17. นวนิยายเรื่อง  វបិតតិមក្រេរតក្  // ‘วิกฤตเหตุมรดก’ ประพันธ์
โดย  ទឹេ  ម្ច៉ា នី  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2012 

18. นวนิยายเรื่อง   រអប់អូនច ះ   មបើបងេឹង...  // 
‘เกลียดน้องเถิด! ถ้าพ่ีรู้...’  ประพันธ์โดย  យូ  រ ភា  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2012 

19. นวนิยายเรื่อง  ថ្ងៃជួបថ្ងៃស្ាត់ // ‘วันพบวันพราก’  ประพันธ์
โดย  ម ៉ា   រុំណ្ណង  //  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2013 

20. นวนิยายเรื่อง  ផ្កា ស្ក្វាន់  //  ‘ผกากระวัน’  ประพันธ์โดย  ទឹេ  ម្ច៉ា នី  
//  ตีพิมพ์เมื่อปี ค.ศ. 2013 

1.2 เอกสารประเภทพจนานุกรม 
ผู้วิจัยใช้พจนานุกรมเขมร-ไทย  ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน  และพจนานุกรม

เขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ในการตรวจสอบข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิง  เนื่องจากพจนานุกรมดังกล่าว
ได้ให้ความหมาย  แหล่งที่มาและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ ไว้ค่อนข้างละเอียด                 
และสามารถน ามาใช้อธิบายศัพทเ์รียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 
 
2.  ข้อมูลภาคสนาม 

การเก็บข้อมูลภาคสนามในการวิจัยนี้ เป็นการสัมภาษณ์  ( Interview Method)                      
ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรที่ใช้เป็นเอกสารกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  และ/หรือผู้บอกภาษา  ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ณ ประเทศกัมพูชา  เพ่ือตรวจสอบข้อมูล (Editing)   
ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลทางเอกสารชั้นต้นมาแล้ว  ให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความคิดของชาวเขมร           
มากที่สุด 
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เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บอกภาษา  คือ  ผู้บอกภาษาต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาเขมรมาตรฐาน
เป็นภาษาหลัก  สามารถอ่านภาษาเขมรมาตรฐานได้  ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนวนิยายเขมร   
เช่น  นักเขียน  กองบรรณาธิการ  บรรณารักษ์  นักวิชาการทางด้านภาษาและวรรณกรรม  เป็นต้น  
คุณสมบัติเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยาย
เขมรสมัยปัจจุบันของผู้ศึกษา                              

ในขั้นตอนนี้  ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงที่เก็บได้  ไปสอบถามผู้บอกภาษา             
ทีละค า  โดยสอบถามทั้งข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงเดี่ยวๆ  และศัพท์เรียกผู้หญิงในบริบทว่า  ผู้บอกภาษา
รับรู้ศัพท์เรียกผู้หญิงนั้นอย่างไร  และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของศัพท์นั้นอย่างไร  รวมทั้ง
สอบถามถึงวิธีการใช้ศัพท์นั้นๆ  ในภาษาเขมร   

ผู้วิจัยน าข้อมูลทางเอกสารมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลทางภาคสนามว่า  การรับรู้ศัพท์
เรียกผู้หญิงของผู้ใช้ภาษาเขมรมาตรฐาน  และความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  และหาเหตุผลที่นักประพันธ์เขมรเลือกใช้ค าศัพท์เหล่านั้นเป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  
ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องศัพทเ์รียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  เป็นการวิเคราะห์

ข้อมูลทางเอกสารที่เป็นข้อมูลส่วนส าคัญที่สุดในงานวิจัยนี้จากกลุ่มเอกสารตัวอย่างที่ได้ผ่านการ
คัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด   

การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้  จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่  การวิเคราะห์ข้อมูล
เรื่องวิธีการสร้างศัพท์  และการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความหมายและภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิง
ทีป่รากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องวิธีการสร้างศัพท์ 

ผู้ วิ จั ย วิ เคราะห์ วิ ธี ก ารสร้ า งศัพท์ เ รี ยกผู้ หญิ ง ในนวนิยาย เขมรสมัยปั จจุบั น                
โดยพิจารณาจัดกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงตามวิธีการสร้างศัพท์แบ่งออกเป็น  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค า
เดี่ยว  ค าสมาส  ค าซ้อน  และค าประสม  โดยพิจารณาจากเกณฑ์การปรากฏค า  ความหมาย                 
และที่มาว่าเป็นค าในภาษาเขมร  หรือค ายืมจากภาษาอ่ืนตามที่ระบุในพจนานุกรมเขมร  จากนั้นจะ
ยกตัวอย่างประโยคจากนวนิยายประกอบ  เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงเป็นค าแทน
นามในนวนิยายจริงๆ  ในการอธิบายลักษณะของการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงในภาษาเขมร  ผู้วิจัยจะ
ตรวจสอบความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงจากพจนานุกรมเขมร  และน าข้อมูลทางภาคสนามมา
ประกอบการวิเคราะห์ 
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2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความหมายและภาพสะท้อนจากศัพทเ์รียกผู้หญิง 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายของศัพทเ์รียกผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  

โดยอิงความหมายตามพจนานุกรมเขมร  และจัดกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงตามความหมาย   การจัดกลุ่ม
ศัพท์เรียกผู้หญิงตามความหมายจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ทัศนคติและค่านิยมผู้หญิงเขมรใน
อุดมคติ  อีกท้ังยังแสดงค่านิยมของชาวเขมรในการกล่าวถึงความงามของผู้หญิงอีกด้วย   

จากขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาศัพท์
เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันตามการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  กล่าวคือ  ในบท
ที่ 3  การสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  และบทที่ 4  ความหมายและ
ภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ทั้งนี้ในบทที่ 5 จะเป็นการ
สรุปผลของการศึกษา  
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บทที่ 3 

 
การสร้างศัพทเ์รียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

 
การสร้างค าศัพท์ในภาษา  เป็นวิธีการบัญญัติเรียกสิ่งต่างๆ โดยน าเสียงมารวมกันเป็น 

ค าขึ้น (อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, 2553: 142)  เพ่ือแทนความหมายให้คนในกลุ่มหรือสังคมเกิดความ
เข้าใจร่วมกัน  การสร้างค าในภาษาจึงเกิดอยู่เสมอ  และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสังคมและ
มนุษย์มีวิวัฒนาการมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้ที่เป็นนักประพันธ์หรือกวีนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาและเข้าใจถึงค าศัพท์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง  เพ่ือเลือกสรรมาใช้ในงาน
ประพันธ์ของตนได้อย่างเหมาะสม   

การสร้างค าศัพท์ในภาษาโดยทั่วไปรวมทั้งในภาษาเขมรนั้นจะน าค าเดี่ยวหรือค ามูลที่มี
อยู่แล้วในภาษา  และค ายืมจากภาษาอ่ืนมาใช้สร้างเป็นค าใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น  วิธีการสมาสค า  
วิธีการซ้อนค า  และวิธีการประสมค า  ท าให้มีค าเลือกใช้ตามความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการ  ทั้งนี้  การสรรค าของกวีหรือนักประพันธ์ที่น ามาใช้ในงานของตนนั้น  ย่อมต้องเลือกตาม
ประสบการณ์และความรู้ในการใช้ค าศัพท์  รวมไปถึงเลือกใช้ค าตามอารมณ์ของเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อ
ให้ผู้อ่านได้คล้อยตามไปด้วย   

ศัพท์เรียกผู้หญิง  ในที่นี้หมายถึงค าศัพท์ที่ใช้แทนค านามเพ่ือเรียกแทนชื่อของตัวละคร
หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ในบทนี้  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์วิธีการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏ                 
ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  โดยจัดกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงนั้นเป็นค าเดี่ยว  ค าสมาส  ค าซ้อน             
และค าประสม  พร้อมทั้งระบุความหมายและที่มาของค าศัพท์ตามที่ปรากฏในพจนานุกรมเขมร  
เพ่ือให้เห็นความหมายเดิมของศัพท์นั้นและวิธีการประกอบค าศัพท์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่ได้จากการสร้างค าตามวิธีการข้างต้นนั้น  บางค าเป็นค าหลักที่ใช้ในการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิง
รูปอ่ืนๆ  เพ่ือให้มีศัพท์เรียกผู้หญิงที่หลากหลายมากขึ้น  ในการอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละ
ประเภท  ผู้วิจัยจะจัดเรียงศัพท์เรียกผู้หญิงตามล าดับอักษร  พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างจากนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน  เพ่ือให้เห็นว่ามีการใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงเป็นค าแทนนามในนวนิยายเขมรจริงๆ   

การสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น  
4  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

 
1. ศัพทเ์รียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยว 

ค าเดี่ยว  หรือค ามูล  คือ  ค าค าเดียว  จะมีพยางค์เดียว  หรือหลายพยางค์ก็ได้              
โดยที่ค าๆ นั้นจะไม่ได้เกิดจากการประสมค าต่างๆ เข้ามา (ก าชัย  ทองหล่อ,  2552: 193)  ค าเดี่ยวใน
ภาษาเขมรเรียกว่า  មូលសពទ  //  ‘มูลศัพท์’  มีลักษณะเหมือนกับค าเดี่ยวในภาษาไทย   
ค าเดี่ยวที่ปรากฏเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันมีทั้ งที่เป็นค าในภาษาเขมร                  
และเป็นค ายืมมาจากภาษาอ่ืนๆ  คือค ายืมจากภาษาไทย  และค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต            
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ศัพท์เรียกผู้หญิงบางค ามีความหมายและหน้าที่ตรงตามพจนานุกรม  ในขณะที่ศัพท์เรียกผู้หญิงบางค า
มีความหมายและหน้าที่ต่างจากที่ปรากฏในพจนานุกรม  แต่จะสื่อความโดยนัยว่า “หญิงสาว” และมี
หน้าที่เป็นค าแทนนาม     

จากการเก็บข้อมูลศัพท์ เรียกผู้หญิง ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน   ผู้ วิ จัยพบ                 
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวจ านวน  17  ค า  ดังต่อไปนี้  

 
1.1 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  កញ្ញា  
 ค าศัพท์ว่า  កញ្ញា   //  ‘กัญญา’  เป็นค ายืมมาจากภาษาบาลี             

มีความหมายปรากฏตามพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ว่า  ผู้หญิงสาว  หญิงวัยรุ่น. . .          
(ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, 1967: 10)  และในพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธนให้
ความหมายว่า  กัญญา (หญิง)... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517 : 4)  ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน                 
ผู้วิจัยพบค านี้ในฐานะค าแทนนาม  ดังตัวอย่าง 

 

ម ៉ោ ងប្រាំពីរប្ពឹកនាថ្ងៃចនទមនេះ  កញ្ញា    ន កក់នុងវយ័  ២៤  ឆ្ន ាំកាំពុងជិេះម៉ោូតូ្ហុងដា                   

អាគុយសៃួត្ពណ៌្ទ្ឹកប ចិ  ឱ្យលូនចូលមកាននប់រមិវណ្វទិ្យាលល័យមយួកនុងទ្ីប្កងងភនាំមពញ    

ម ៉ោ ង  ប្រាំពីរ  ប្ពឹក  នា  ថ្ងៃចនទ 
       
โมง  เจ็ด  เช้า  ใน  วันจันทร ์
មនេះ    កញ្ញា    ន ក ់  កនុង  វយ័   
       
นี้   หญิงสาว คนหนึ่ง  ใน  วัย 
២៤    ឆ្ន ាំ  កាំពុង  ជិេះ  ម៉ោូតូ្ 
       
24   ปี    ก าลัง  ขี ่  จักรยานยนต ์
ហុងដា  អាគុយ  សៃួត្  ពណ៌្  ទ្ឹកប ចិ  
        
ฮอนด้า   แบตเตอรี ่ แห้ง  สี  น้ าเงินเข้ม 
 ឱ្យ  លូន  ចូល  មក  ានន ់
         
ให้  แล่น  เข้า  ไป  สู่ 
បរមិវណ្  វទិ្យាលល័យ មយួ  កនុង  ទ្ីប្កងង 
       
บริเวณ  วิทยาลัย  หนึ่ง  ใน  กรุง 
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ភនាំមពញ  
 
พนมเปญ 

ยามเจ็ดโมงเช้าของวันจันทร์  หญิงสาว (กัญญา) คนหนึ่งในวัย 24 ปี  ก าลังขี่
จักรยานยนต์ฮอนด้า (แบตเตอรี่) สีน้ าเงินเข้ม  แล่นเข้าไปยังบริเวณวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุง
พนมเปญ... 

(แพ้ใจผูกรัก: 1) 
 

ในตัวอย่างข้างต้น  ค าศัพท์ว่า  កញ្ញា   ‘กัญญา’  เป็นค าแทนนามในการแนะน าตัวละคร  
จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาเขมร  ค านี้ในภาษาเขมรปัจจุบันสามารถใช้เป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 2  
หรือ  3  เพ่ือเรียกผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน  ใช้ได้ทั้งในโอกาสที่เป็นทางการ  กึ่งทางการ  และไม่เป็น
ทางการ  นอกจากนี้ยังสามารถใช้น าหน้าชื่อบุคคล  เทียบได้กับค าในภาษาไทยว่า “นางสาว”  
(Virakbot Yeang, Interview, 2013)  นั่นเอง  ดังตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น 

   
មត្ើកញ្ញា   នឹងម្វើអវីប្បសិនមបើជាបជ់ាបវរកញ្ញា ចប្កវាលពិភពមោក ២០១៣? 
“แล้ว คุณ (กัญญา) จะท าอะไร  ถ้าหากได้เป็นนางงามจักรวาลปี 2013” 

(Prak Chanseyha, 2556) 
 

កញ្ញា  Truong Thi May កនុងសាំមលៀកបាំពាកប់្បថ្ពណី្ខ្មែរ 
“คุณ (กัญญา) Truong Thi May ในชุดประจ าชาติเขมร” 

(Prak Chanseyha, 2556) 
 

ตัวอย่างประโยคแรกเป็นประโยคที่ปรากฏในข่าวภาษาเขมร  ค าว่า   កញ្ញា   ‘กัญญา’ ใช้
เป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 2 โดยใช้กับผู้หญิงสาวที่ยังมิได้สมรส  ส่วนประโยคต่อมาใช้ค าว่า កញ្ញា   
‘กัญญา’ เป็นค าน าหน้าชื่อ 

   
1.2 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  កលយាលណ្ 
 ค าศัพท์ว่า   កលយាលណ្   //  ‘หญิงงาม’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี -

สันสกฤต    แปลว่า  ที่ดีงาม... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517 : 9)  แม้ว่าความหมายตาม
พจนานุกรมจะแสดงหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์  แต่ในนวนิยายเขมรค าศัพท์นี้ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง                 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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កលយាលណ្  មដើរចុេះមដើរមឡើង...  
កលយាលណ្  មដើរចុេះមដើរមឡើង... 
  
หญิงสาว  เดินไปเดินมา 

หญิงสาว (หญิงงาม) เดินไปเดินมา...  
(เมฆเกล็ดนาค: 113) 

 
កលយាលណ្  ជួបមោកសាស្រ្សាា ចារយចាំមរ ើនមៅកនុងបនទបប់ិតា  

កលយាលណ្  ជួប  មោកសាស្រ្សាា ចារយ  ចាំមរ ើន 
     
หญิงสาว  พบ  อาจารย์   จ าเริญ 

មៅ  កនុង  បនទប ់  បិតា  
      
ที่   ใน  ห้อง  บิดา 

หญิงสาว (หญิงงาม) พบอาจารย์จ าเริญที่ห้องของพ่อ 
(เมฆเกล็ดนาค: 164) 

 
ឯកលយាលណ្  វញិមលួនជាប្សី   និមលមនិអាចម្វើអវីខ្ដលមនិសមទ្ាំនងជាប្សី...  

ឯ   កលយាលណ្  វញិ  មលួន  ជា 

        

ส่วน  หญิงสาว (ค าเสริม) ตัว  เป็น     

ប្សី  និមល  មនិ  អាច  ម្វើ 
       
ผู้หญิง  นิมล  ไม่  สามารถ  ท า 
អវី   ខ្ដល  មនិ  សម  ទ្ាំនង  

         

อะไร  ที่  ไม่  เหมาะสม ท านอง 
ជា  ប្សី... 
   

เป็น  ผู้หญิง 

ส่วน หญิงสาว (หญิงงาม) นั้นเป็นหญิง  นิมลไม่สามารถท าอะไรที่ไม่เหมาะสม
ตามบทบาท (ท านอง) ของสตรี 

(แพ้ใจผูกรัก: 199) 
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1.3 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  កលយាលណី្ 
 ค าศัพท์ว่า  កលយាលណី្  // ‘หญิงงาม’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-

สันสกฤต    ตามพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน  แปลว่า  ผู้ดีงาม... 
(บรรจบ  พันธุเมธา, 2517 : 9)  ส่วนใน Cambodian-English Glossary  ให้ความหมายว่า  
beautiful woman... (Franklin E. Huffman and Im Proum, 1977: 3)  ตัวอย่างการใช้ค าว่า  
កលយាលណី្  ‘หญิงงาม’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงจากนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

កលយាលណី្  ជប្មងេះនូវសនូរដមងហើម្ាំមចញអាំពីប្បអបប់្ទ្ូងទាំងភស័្រ្កាមសាកមៅ... 
កលយាលណី្   ជប្មងេះ  នូវ  សនូរ  ដមងហើម 
       
หญิงสาว  ท าให้ร่วง  ซึ่ง  เสียง  หายใจ 

្ាំ   មចញ  អាំពី  ប្បអប ់  ប្ទ្ូង 
       
ใหญ่  ออก  จาก  ผอบ  ทรวง 

ទាំង  ភស័្រ្កា  មសាកមៅ  
      
ทั้ง  หน้า  โศกเศร้า   

หญิงสาว (หญงิงาม) ถอนหายใจใหญ่ (ออกจากทรวง)  ทั้งสีหน้าเศร้าโศก...   
(แม่พริกข้ีหนู: 107-108) 

 
1.4 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ប្កមុាំ 
 ค าศัพท์ว่า  ប្កមុាំ  // ‘หญิงสาว’ เป็นค าภาษาเขมร  พจนานุกรมเขมร-

ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน  ให้ความหมายว่า  สาว...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 27)  และ
ในพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ระบุความหมายที่ชัดเจนกว่าว่า  ผู้หญิงที่มีอายุ 15 หรือ 16  ปี  
ครบก าหนดให้มีสามีได้...  (ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, 1967: 77)  ค านี้ปรากฏเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงใน               
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
សមមលងមានកានករបស់កែួយៗ  រនោន់ឮមឡើងមៅខាងមប្ានមផទេះ  មហើយសខ្ប្មក 

សត្វឆ្ែ ខ្ប្សកយាំមម៉ោវៗ  ពីមលើខ្មក កម់កលឿរនអប្ងនច់ិត្ាប្កមុាំ  ឱ្យភ្ញាភ ភ្ញាភ ក.់..  
សមមលង  មានកានក របស់  កែួយៗ    រន 
     
เสียง  เอะอะ  ของ  หลานๆ  ได้ 
ោន ់  ឮ  មឡើង  មៅ  ខាង 
         
ดัง  ได้ยิน  ขึ้น  ที่  ข้าง 
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មប្ានម  ផទេះ    មហើយ  សខ្ប្មក  សត្វឆ្ែ  
        
ล่าง  บ้าน  และ  ท าให้ร้อง แมว 

ខ្ប្សកយាំ  មម៉ោវៗ    ពី  មលើ  ខ្មក 
       
ร้อง  เหมียวๆ  จาก  บน  กิ่งไม้  

 កម់កលឿ  រន  អប្ងន ់  ចិត្ា  ប្កមុាំ   
       
มะเกลือ  ได้  สั่นไหว  ใจ  หญิงสาว 

ឱ្យ  ភ្ញាភ ភ្ញាភ ក ់

   

ให้  ตื่น 

เสียงเอะอะของหลานๆ จากข้างล่าง (บ้าน) ได้ยินมาถึง (บนบ้าน)  และเสียงของ
แมวร้องเหมียวๆ  จากบนกิ่ง(ของ) ไม้มะเกลือได้ท าให้ หญิงสาว (หญิงสาว) ตกใจ 

(เจ้าโชคชะตา: 29) 
 

นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบการใช้ค านี้เป็นค าน าหน้าชื่อของตัวละครหญิงอีกด้วย  ดังนี้ 
 

នាយវភិូ  ករ៏នខ្ឆកមមើលទូ្រស័ពទរបស់ប្កមុាំ  ថាវនី...  
នាយ  វភិូ    ក ៏  រន  ខ្ឆក 
        
นาย  วิภ ู  ก็  ได้  เช็ค 

មមើល  ទូ្រស័ពទ  របស់  ប្កមុាំ  ថាវនី   
       
ดู   โทรศัพท์  ของ  หญิงสาว  ถาวนี 

นายวิภไูด้เช็คดูโทรศัพท์ของหญิงสาว (หญิงสาว) ถาวนี...  
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 61-62) 

 
1.5 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ឆវ ី
 ค าศัพท์ว่า  ឆវ ី  //  ‘หญิงผู้มีผิวงาม’  ในพจนานุกรมให้ความหมายว่า  

ฉวี  ผิวพรรณ... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 103)  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต    ค านี้
ในภาษาเขมรได้มีการพัฒนาจากความหมายเดิมมาเป็นศัพท์เรียกผู้หญิง   คล้ายกับภาษาไทย                  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ប្ានខ់្ត្ឮសាំមអឿនមៅនាងចាំម ែ្ េះដូមចនេះ  ឆវ ី ហាកម់តា ចិត្ាមយួរ ាំមពច ... 
ប្ានខ់្ត្  ឮ  សាំមអឿន  មៅ  នាង 
       
เพียงแค ่  ได้ยิน  สมเอือน  เรียก  เธอ 

ចាំ   ម ែ្ េះ  ដូមចនេះ    ឆវ ី  ហាក ់
      
ตรง  ชื่อ  ดังนั้น  หญิงสาว เหมือน 

មតា ចិត្ា  មយួ  រ ាំមពច     
    
โกรธ  หนึ่ง  พัก 

เพียงแค่ได้ยินสมเอือนเรียกหญิงสาวด้วยชื่อเช่นนั้น  หญิงสาว (หญิงผู้มีผิวงาม) 
โกรธขึ้นมาทันที...   

(แม่พริกข้ีหนู: 21) 
 

1.6 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មយង ់
 ศัพท์ว่า  មឆ្មយង់  /  /  ‘โฉมยง’  ตามพจนานุกรมมีความหมายว่า

ที่มีรูปทรงงามเกลี้ยงเกลา...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 107)  ในทางหนึ่ง  ศัพท์นี้อาจจะพิจารณา
ว่าเกิดจากค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’  กับค าว่า  យង ់ //  ‘ยง’  หมายถึง  ย่อง  มาจาก ย่อง ค าไทย...  
(บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 556)  อย่างไรก็ตาม  ความหมายของค าที่น ามาประสมกันไม่เข้ากับ
ความหมายของค าว่า  មឆ្មយង់  ‘โฉมยง’  ผู้วิจัยมีความเห็นในเรื่องนี้ว่า  น่าจะเป็นการยืมค าว่า  
មឆ្មយង ់ ‘โฉมยง’  มาจากภาษาไทยทั้งศัพท์  ไม่ได้เป็นการสร้างค านี้ขึ้นเองในภาษาเขมร  และมีการ
พัฒนาจากความหมายเดิมมาเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงเช่นเดียวกับในภาษาไทย  ค าศัพท์ว่า  មឆ្មយង ់ 
‘โฉมยง’ ที่ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันมีตัวอย่าง  ดังนี้ 

  
 ណ្ពឱ្បបមគោ លជាបប់ងវិលានយមឆ្មយង ់ ឱ្យមតាងជាមយួ  

 ណ្ព  ឱ្ប  បមគោ ល  ជាប ់  បងវិល 
       
ชายหนุ่ม  กอด  เสา  ติด  หมุน 

ានយ  មឆ្មយង ់ ឱ្យ  មតាង  ជាមយួ 
        
กาย  หญิงสาว ให้  เกาะ  ด้วยกัน 

ชายหนุ่มเกาะเสาแน่น  หมุนตัว หญิงสาว (โฉมยง) ไปด้วยกัน...  
(บุปผาเชียงใหม่: 56) 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  3.1 เฉพาะค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’  
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1.7 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ត្រណីុ្ 
 ค าศัพท์ว่า  ត្រណីុ្  // ‘ดรุณี’  ในพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยา

อนุมานราชธนให้ความหมายว่า  ดรุณี  หญิงรุ่นสาว... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 167) ค านี้เป็นค า
ยืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต    โดยในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใช้เป็นค าเรียกผู้หญิง  หมายถึง  
“หญิงสาว”   

จากการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยพบว่า  มีการสะกดศัพทน์ี้ต่างกัน  3  แบบ จากนวนิยายหลาย
เรื่อง  คือ  ត្រណីុ្   // ‘ดรุณี’  តុ្រណីុ្ // ‘ดรุณี’  และ តុ្រណី្ // ‘ดรุณี’  ซึ่งมี
ที่มาจากศัพท์เดิมว่า  ត្រណីុ្  ‘ดรุณี’  เหมือนกัน  เมื่อตรวจสอบจากพจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสน
บัณฑิตย์แล้ว  พบรูปศัพท์ที่สะกดตามการบัญญัติศัพท์เพียงรูปเดียว  ត្រុណី្  ‘ดรุณี’ ត្រុណី្  (ត្េះរុ-)               
ន.  (រ. ;សាំ. ត្រូណី្)  ស្រ្សាី ប្កមុាំ, នាងប្កមុាំ  (ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, 1967: 364) เท่านั้น  ส่วนค าว่า  តុ្រុណី្ 

// ‘ดรุณี’ และ  តុ្រណី្ // ‘ดรุณี’    ไม่พบในพจนานุกรมภาษาเขมรฉบับพุทธศาสน
บัณฑิตย์และพจนานุกรมเขมรอ่ืนๆ   

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร  Virakbot YEANG อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
Inscription and Linguistics, Department of Khmer Literature, Faculty of Social Sciences 
and Humanities, Royal University of Phnom Penh, CAMBODIA  และภาคีสมาชิก 
រាជបណ្ឌិ ត្យសភ្ញាកមពុជា  // ‘ราชบัณฑิตยสภากัมพูชา’    ได้แสดง
ความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า     

“...ค าที่ถูกต้องและพบการใช้อยู่บ่อยครั้งนั้น  คือ  ត្រុណី្  ‘ดรุณี’  ตามที่สะกดใน
พจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์  ส่วนค าว่า   តុ្រុណី្ // ‘ดรุณี’  และ  តុ្រណី្ // 
‘ดรุณี’  ที่พบในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนั้น  ไม่ได้เป็นรูปศัพท์บัญญัติในภาษาเขมร  น่าจะเกิดจาก
ปัญหาการตีพิมพ์  ซึ่งพบได้อยู่บ่อยครั้ง  หรืออาจเป็นวัจนลีลาของผู้ประพันธ์ที่ต้องการสรรค า 
สร้างสรรค์ภาษาให้มีความสละสลวย  ไพเราะเหมือนกับการใช้ค าในวรรณคดีก็เป็นได้... ” (Virakbot 
Yeang, Interview, 2013) 

นอกจากนี้  ผู้ศึกษายังได้ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ประพันธ์นวนิยายที่ใช้เป็นกลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้พบว่า  ผู้ประพันธ์ตั้งใจเลือกใช้ค า   ត្រណីុ្  ‘ดรุณี’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงใน            
นวนิยาย  ส่วนค าว่า   តុ្រុណី្ // ‘ดรุณี’  และ  តុ្រណី្ // ‘ดรุณี’  นั้นเป็นความ
ผิดพลาดทางการตีพิมพ์ (Sophea You, Interview, 2013) 

อย่างไรก็ตาม  ในการแสดงตัวอย่างในงานวิจัยฉบับนี้  ผู้ศึกษาจะยึดการสะกดตาม
ต้นฉบับที่ตีพิมพ์เป็นส าคัญ  คือจะไม่เปลี่ยนแปลงการสะกดค าดังกล่าว  เพ่ือสะดวกต่อการตรวจสอบ
อ้างอิงในภายหลัง  แต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่าการสะกดค าที่ควรจะเป็น  คือค าว่า  ត្រុណី្  ‘ดรุณี’              
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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    ត្រណីុ្ មដើរតាមដាណាមកដល់សាលខ្ដលកាំពុងមរៀបចាំប្បជុាំ... 
ត្រណីុ្  មដើរ  តាម  ដាណា  មក 
        
หญิงสาว  เดิน  ตาม  ฎาณา  ไป 

ដល់  សាល  ខ្ដល  កាំពុង  មរៀបចាំ 
        
ถึง  ห้องประชุม ที่  ก าลัง  เตรียม 

ប្បជុាំ... 
 
ประชุม 

หญิงสาว (ดรุณี) เดินตามฎาณาไปถึงห้องประชุมที่ก าลังเตรียมการประชุม 
(ดาวขึ้นกลางวนั: 96) 

 
តុ្រណី្  មគងមលើម ៉ោ អុីអានមសៀវមៅមលង...  

តុ្រណី្  មគង  មលើ  ម ៉ោ អុី  អាន 
        
หญิงสาว  นอน  บน  เก้าอี้พับ  อ่าน 

មសៀវមៅ  មលង     
   
หนังสือ  เล่น 

หญิงสาว (ดรุณี)นอนบนเก้าอี้พับอ่านหนังสือเล่น... 
(ดาวขึ้นกลางวนั: 108) 

 
តុ្រណី្  ប្កបចួ ត្ខ់្សនខាែ ញ់នឹងអនកកាំមោេះ  

តុ្រណី្  ប្កបចួ   ត្ ់  ខ្សន  ខាែ ញ់ 
        
หญิงสาว  รวบ  ปาก  แสน  เขม็ง  

នឹង  អនកកាំមោេះ 
   
กับ  ชายหนุ่ม 

หญิงสาว (ดรุณี) เม้มปากแน่นใส่ชายหนุ่ม 
(ดาวขึ้นกลางวนั: 110) 
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1.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ្តីា 
 ค าศัพทว์่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’ เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต                   

มีความหมายว่า  ลูกสาว... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 244)  ในที่นี้ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงซึ่งมี
ความหมายว่า “สาวน้อย”  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้ 
 

្ីតា   មលើកខ្ពងានមហវហុចជូនមោកសុភ្ញា  
្ីតា  មលើក  ខ្ពង  ានមហវ  ហុច 
         
หญิงสาว  ยก  ถ้วย  กาแฟ  ยื่น 

ជូន  មោកសុភ្ញា 
   
ให้  คุณสุภา 

หญิงสาว (สาวน้อย) ยกแก้วกาแฟยื่นให้คุณสุภา (ผู้เป็นบิดา) ... 
(เมฆเกล็ดนาค: 114) 

 
្ីតា  ប្ត្ូវប្បឹងទ្ប់នឹងានរមអៀន ទល់ខ្ត្ខ្បកមញើសមជាកថាៃ សនឹងមជាកមនងអស់

មហើយ... 
្ីតា  ប្ត្ូវ  ប្បឹង  ទ្ប ់  នឹង 

         

หญิงสาว  ต้อง  พยายาม  ทน  กับ 

ានរមអៀន   ទល់ខ្ត្  ខ្បក  មញើស  មជាក 

       

ความอาย  จนกระทั่ง แตก  เหงื่อ  โชก 
ថាៃ ស  នឹង  មជាក  មនង  អស់ 

        

หน้าผาก  กับ  โชก  หลัง  หมด 

មហើយ...  
 
แล้ว 

หญิงสาว (สาวน้อย) ต้องพยายามกลั้นความอาย  จนเหงื่อไหลไปทั้งหน้าผาก
และโชกเต็มหลังไปหมด... 

(แพ้ใจผูกรัก: 37) 
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1.9 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាង 
 ค าศัพท์ว่า  នាង  // ‘นาง’  มีความหมายตามพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับ   

ทุนพระยาอนุมานราชธนว่า  ค าร้องเรียกเด็ก  หรือผู้ที่อายุน้อยกว่าผู้เรียกเป็นอันมาก  ใช้ได้ทั้งหญิง
และชาย  เป็นค าอ่อนโยน   ค าเรียกหญิงสูงศักดิ์ ไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมาก... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2521: 251)  ส่วนใน  Cambodian-English Glossary  ให้ความหมายว่า  Miss; young lady (title 
or pronoun for women younger than speaker, or for young boys)... (Franklin E. 
Huffman and Im Proum, 1977: 60)  ซึ่งจะระบุชัดเจนกว่าพจนานุกรม เขมร-ไทย ฉบับทุนพระยา
อนุมานราชธนว่าเป็นค าสรรพนามใช้เรียกผู้หญิง  โดยเน้นผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูด 

ศานติ  ภักดีค า  (2553: 143) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของค านี้ไว้ว่า  
ค าว่า  នាង  ‘นาง’  เป็นค าเขมรโบราณและสืบทอดการใช้มายังภาษาเขมรปัจจุบัน  ส่วนเมชฌ                
สอดส่องกฤษ (2550: 139-178)  แสดงความคิดเห็นว่า  នាង  ‘นาง’  ในภาษาเขมร  และค าว่า  
“นาง” ในภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนยุคกลาง  โดยค าว่า “นาง” ในภาษาไทยไม่ได้ยืมมา
จากภาษาเขมร  แต่เป็นค าศัพท์ร่วมเชื้อสายกับภาษาจีน  ความสัมพันธ์และที่มาของค าดังกล่าวนี้เป็น
เรื่องยากที่จะสืบทราบได้อย่างแน่ชัด  เพราะการติดต่อสัมพันธ์ของไทยและเขมรมีมาอย่างยาวนาน
และมีความใกล้ชิดกันมาก  หากต้องการข้อสรุปที่ชัดเจนก็ต้องมีการพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ ให้
มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ค าว่า  នាង  ‘นาง’  ในภาษาเขมรดังกล่าวนี้ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  โดยสื่อ
ความหมายว่า  “หญิงสาว”  ดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
នាង  កឈ៏បប់្សដីមហើយញញឹមមករកប៉ោូរា  

នាង  ក ៏  ឈប ់  ប្សដី  មហើយ 
        
หญิงสาว  ก็  หยุด  ค าพูด  และ 

ញញឹម  មក  រក  ប៉ោូរា   
       
ยิ้ม  ไป  หา  บูรา 

เธอ (นาง) ก็หยุดพูด (ไม่ตอบ) แล้วยิ้มให้บูรา 
(เมฆเกล็ดนาค: 73) 

 
នាង   យកកខ្នែងមកជូត្ទ្ឹកខ្ភនក  រចួខាាំ ត្ប់្បឹងទ្បក់ាំសួលចុកផា...  

នាង  យក  កខ្នែង  មក  ជូត្ 

        

หญิงสาว  เอา  ผ้า  มา  เช็ด 

ទ្ឹកខ្ភនក    រចួ  ខាាំ   ត្ ់  ប្បឹង 

       
น้ าตา  แล้ว  กัด  ปาก  พยายาม 
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ទ្ប ់  កាំសួល  ចុកផា... 
   
กลั้น  กระไอ  เจ็บปวด 

หญิงสาว (นาง) เอาผา้มาเช็ดน้ าตาแล้วกัดฟนัอดกลั้นความรู้สกึเจ็บปวด 
(แพ้ใจผูกรัก: 171) 

 
នាង   ភ្ញាភ កម់ប្ពើត្សួរមក ា ស់មគហដាា នមដាយមារព  

នាង  ភ្ញាភ កម់ប្ពើត្ សួរ  មក   ា ស់ 

        

หญิงสาว  ตื่นตกใจ  ถาม  ไป  เจ้าของ 
មគហដាា ន  មដាយ  មារព 
    
บ้าน  โดย  เคารพ 

หญิงสาว (นาง) ตกใจถามเจา้ของบ้านดว้ยความเคารพ 
(สายน้ าเสน่หา: 7) 

 
ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้ประพันธ์ใช้ค าว่า  នាង  ‘นาง’  แบบเดี่ยวๆ เป็นศัพท์

เรียกผู้หญิง  ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์เขมรสมัยปัจจุบันใช้ค าศัพท์นี้ในนวนิยายมากที่สุด  โดยพบใน 
นวนิยายทุกเรื่อง  และค าว่า  នាង  ‘นาง’  ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันน่าจะมีฐานะเป็นค าสรรพนาม
บุรุษที่ 3  ที่ผู้ประพันธ์ใช้เรียกตัวละคร  คือมีหน้าที่มากกว่าจะเป็นเพียงค าแทนนามที่แทนเฉพาะ             
ตัวบุคคล  อย่างไรก็ตาม ค าศัพท์ดังกล่าวสามารถใช้ได้หลายหน้าที่และสามารถใช้ได้กับตัวละคร 
หลายตัว  ปรากฏทั้งในบทบรรยายของผู้ประพันธ์และบทสนทนาทีต่ัวละครใช้กันเองด้วย 

นอกจากนี้ค าว่า  នាង  ‘นาง’  ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันยังปรากฏอยู่หน้าชื่อของ    
ตัวละครในเรื่อง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
នាង  សីុនិងអនកបមប្មើដថ្ទ្មទ្ៀត្រតូ្រេះមកមរៀបចាំប្បមូលទុ្កដាកម់ៅកនុងបនទបរ់បស់ប្សី

តូ្ចយ៉ោ ងមលឿន... 
នាង សីុ  និង  អនកបមប្មើ  ដថ្ទ្  មទ្ៀត្ 

       
นางสี  กับ  คนรับใช ้ อื่นๆ  อีก 

រតូ្រេះ  មក  មរៀបចាំ  ប្បមូល  ទុ្កដាក ់

      

ว่องไว  มา  จัดเตรียม รวบรวม  วาง 
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មៅ  កនុង  បនទប ់  របស់  ប្សីតូ្ច 

        

อยู ่  ใน  ห้อง  ของ  สาวน้อย 
យ៉ោ ង  មលឿន 

   

อย่าง  รวดเร็ว 

นาง (นาง) สีกับคนรับใช้คนอืน่ รีบมาจัดของในห้องของสาวน้อยอย่างรวดเร็ว 
(จูบฝากรอรัก: 36) 

 
នាង  សន  ជាអនកបមប្មើប្សី  ខ្ដលមៅដាាំរយលួចយាំអាណិ្ត្នាង... 

នាង សន    ជា  អនកបមប្មើ  ប្សី    ខ្ដល 

       

นางสอน  เป็น  คนรับใช ้ หญิง  ที่ 
មៅ  ដាាំរយ  លួច  យាំ  អាណិ្ត្ 

        

อยู ่  หุงขา้ว  ลอบ  ร้องไห ้  สงสาร 

នាង
 

เธอ 

นาง (นาง) สอนเปน็คนรับใช้หญิงที่อยู่ในครัว แอบร้องไหส้งสารเธอ 
(สายน้ าเสน่หา: 70) 

 
จากตัวอย่างประโยคข้างต้น  ผู้ประพันธ์ใช้ค าว่า  នាង  ‘นาง’  น าหน้าชื่อของตัวละคร

ประกอบหญิงที่มีอายุมาก  ดังในตัวอย่างใช้กับหญิงรับใช้  คือ  นางสี  และนางสอน  โดยผู้วิจัยไม่พบ
การใช้น าหน้าชื่อของตัวละครเอกฝ่ายหญิงเลย 

จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา (Virakbot Yeang, Interview, 2013)  และการสังเกต
การใช้ค าว่า នាង  ‘นาง’ ของชาวเขมร  ผู้วิจัยพบว่า  ภาษาเขมรปัจจุบันที่ใช้พูดทั่วไปจะใช้ค าศัพท์นี้
ตรงกับที่อธิบายในพจนานุกรม  แต่สามารถขยายความลักษณะการใช้จากพจนานุกรมได้ดังนี้ 

 
1. ใช้เป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 2 เพ่ือเรียกเด็กหญิงหรือบางครั้งก็พบเพ่ือใช้เรียกเด็กชาย    

แสดงความเอ็นดู  อาจแปลเทียบเท่ากับ  “หน”ู ในภาษาไทย 

2. ใช้เป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 2  เพื่อเรียกผู้หญิงในวัยสาว  หรือใช้เรียกผู้หญิงที่อายุน้อย
กว่าด้วยความเอ็นดู  ซึ่งก็จะแปลเทียบเท่าว่า  “หน”ู  ในภาษาไทยเช่นกัน 

3. ใช้เป็นค าน าหน้าชื่อของสตรีที่มีครอบครัวแล้ว  หรือที่มีอายุมากพอสมควร                      
แต่ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน และอยู่ในวัยสาวจะไม่ใช้ค านี้เพ่ือน าหน้าชื่อโดยเด็ดขาด 
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ดังนั้น  การใช้ค าว่า  នាង  ‘นาง’  ของผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรทั่วไป  เป็นไปตาม
ลักษณะที่ใช้พูดกันในชีวิตประจ าวัน  และเป็นค าที่อาจมองว่าเป็นค าสรรพนามก็ได้  หรือเป็นค าแทน
นามเพ่ือเรียกตัวละครเอกหญิงก็ได้  
 

1.10 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារ ី
 ค าศัพท์ว่า  នារ  ី // ‘นารี’  เป็นค ายืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต               

มีความหมายตามพจนานุกรมว่า  นารี... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 253)  หรือ  สตรี  มนุษย์ผู้หญิง  
นาง... (ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, 1967: 506)  ผู้ศึกษาพบว่ามีการใช้ค าศัพท์นี้ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน
เป็นค าแทนนาม  ดังตัวอย่าง 

 
នារ ី   នោកម់លៀមនូវអវីជាកាីមទ្ើសទស់  កនុងចិត្ាកនុងានរជខ្ជកជាមយួមគ... 

នារ ី    ន  ោកម់លៀម នូវ  អវី 
         
หญิงสาว  ม ี  ซ่อน, ปิดบัง ซึ่ง  อะไร 

ជា  កាី  មទ្ើសទស់ កនុង  ចិត្ា 
        
เป็น  ความ  ขัดขวาง  ใน  ใจ   
កនុង  ានរជខ្ជក ជាមយួ  មគ... 
     
ใน  การถกเถียง กับ  เขา... 

หญิงสาว (นารี) มีเร่ืองปิดบังที่รบกวนอยู่ในจิตใจ  ในการถกเถียงกับเขา... 
(แพ้ใจผูกรัก: 91) 

 
1.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า នមិល 
 ค าศัพท์ว่า  និមល  // ‘หญิงงาม’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  

   ตามความหมายในพจนานุกรมหมายถึง  ที่ไม่มีมลทิน  ไม่หม่นหมอง...  (ពុទ្ធសាសន
បណ្ឌិ ត្យ, 1967: 512)  ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันปรากฏเป็นศัพทเ์รียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

   
និមល   ត្បទាំងទ្ឹកមុមមសែើមនិហា នសមលងឹចាំភស័្រ្កាកាំមោេះមយើងមទ្  

និមល  ត្ប  ទាំង  ទ្ឹកមុម  មសែើ 
        
หญิงสาว  ตอบ  ทั้ง  สีหน้า  เสมอ, เรียบ 
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មនិ  ហា ន  សមលងឹ  ចាំ  ភស័្រ្កា 
        
ไม่  กล้า  มองจ้อง  ตรง  หน้า 

កាំមោេះ  មយើង  មទ្ 

     

ชายหนุ่ม  เรา  (ค าลงท้าย) 
หญิงสาว (หญิงงาม) ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย  ไม่กล้าจ้องมองหน้าชายหนุ่ม  

(แม่พริกข้ีหนู: 105) 
 

1.12 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នមឹននួ 
 ผู้วิจัยไมพ่บค าศัพทว์่า នឹមនួន //‘หญิงผู้มีกิริยานิ่มนวล’  ในพจนานุกรม

เขมร  แต่พบค าว่า  នឹងនួន //  ‘นิ่มนวล’  หมายความว่า  สงบเสงี่ยม  มีสัมมาคารวะ                 
นิ่มนวล... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 257)  ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า  การสะกดค าว่า  នឹមនួន  ‘หญิงผู้
มีกิริยานิ่มนวล’ นี้  คล้ายกับค าในภาษาไทย  ค าว่า “นิ่มนวล” หมายถึง  อ่อนโยน  ละมุนละม่อม  
ไม่กระด้าง... (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 589)  ค าว่า  នឹមនួន  ‘หญิงผู้มีกิริยานิ่มนวล’  ในภาษาเขมร
น่าจะพัฒนาจากความหมายเดิมมาเป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

នឹមនួន   មនិ នវាចាសប្ បត់្បមឆលើយមកនឹងសាំមណ្ើ របស់បុរសមយើងមឡើយ  
នឹមនួន  មនិ   ន  វាចា  សប្ ប ់
       
หญิงสาว  ไม่  ม ี  วาจา  ส าหรับ 

ត្បមឆលើយ  មក  នឹង  សាំមណ្ើ   របស់ 
       
ตอบ  ไป  กับ  ข้อเสนอ  ของ 

បុរស  មយើង  មឡើយ  
     
ชายหนุ่ม  เรา  เลย 

หญิงสาว (หญิงผู้มีกิริยานิ่มนวล) ไม่พูดอะไรตอบรับข้อเสนอของชายหนุ่ม 
(แม่พริกข้ีหนู: 105) 

   
1.13 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ពុាំគ 
 ค าศัพท์ว่า  ពុាំគ  // ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’  หมายถึง  เป็นที่รัก  ประเสริฐ  

เฉิดฉาย  สดใส  มักใช้ในกาพย์กลอน  เรียกหญิงคนรัก  หมายว่ายอดรัก... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2523: 449)  ศัพท์นี้สามารถปรากฏเป็นค าแทนนามในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 
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ពុាំគ  ស ូមដើរមកអងោុយមៅមកៀនតុ្ ា ង...  
ពុាំគ  ស ូ  មដើរ  មក  អងោុយ 

         

หญิงสาว  สู้  เดิน  ไป  นั่ง 
មៅ  មកៀន  តុ្   ា ង... 
       
อยู ่  ริม  โต๊ะ  หนึ่งข้าง 
 

หญิงสาว (หญิงผู้เปน็ที่รัก) พยายามเดินไปนั่งริมโตะ๊อีกข้างหนึง่ 
(แพ้ใจผูกรัก: 86) 

 
1.14 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า   ណ្វ ី
 ค าศัพท์ว่า   ណ្វ  ី  //‘หญิงสาว’  เป็นค ายืมมาจากภาษาบาลี-

สันสกฤต    พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธนให้ความหมายว่า  หญิงสาว  
สาววัยรุ่น... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 511)  ศัพท์ค านี้ยังปรากฏเป็นค าแทนชื่อตัวละครหญิงด้วย  
ซึ่งอาจจะมีการพัฒนาความหมายและหน้าที่มาเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน              
ดังตัวอย่างประโยคดังนี้ 

                                          
 ណ្វ ី  វាចាត្ិចៗ  មដាយទ្ឹកមុមសៃប ់ 

 ណ្វ ី   វាចា  ត្ិចៗ  មដាយ  ទ្ឹកមុម 
       
หญิงสาว  พูด  น้อยๆ  โดย  สีหน้า 

សៃប ់
 
สงบ 

หญิงสาว (หญิงสาว) พูดช้าๆ ด้วยสีหน้าสงบ 
(บุปผาเชียงใหม่: 75) 

 
1.15 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  យុវត្ ី

 ค าศัพท์ว่า  យុវត្ី  // ‘ยุวดี’  เป็นค ายืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต                     
  ในพจนานุกรมให้ความหมายว่า  ยุวดี  หญิงสาว  สาว...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 566)  
ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยาย  ดังนี้ 
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យុវតី្   ន ក់កនុងឯកសណាា នជាសិសែខ្ដលប្បកបមដាយរូបសប្មស់ដ៏ប្សស់ភុាំផាន
ដាចម់គកាំពុងមដើរមចញពីរបងសាោជាមយួមតិ្ា... 
យុវតី្   ន ក ់  កនុង  ឯកសណាា ន  ជា 
      
หญิงสาว  หนึ่งคน  ใน  เครื่องแบบ  เป็น 
សិសែ  ខ្ដល  ប្បកប  មដាយ   របូ 
         
นักเรียน  ที่  ประกอบ  ด้วย   รูป 

សប្មស់  ដ ៏  ប្សស់  ភុាំផាន   ដាច ់
         
ความสวย  ที่  สวย  สวยงาม   ขาด 

មគ  កាំពុង  មដើរ  មចញ   ពី 
         
เขา  ก าลัง  เดิน  ออก   จาก 

របង  សាោ  ជាមយួ  មតិ្ា... 
      
รั้ว  โรงเรียน  กับ  เพื่อน 

หญิงสาว (ยุวดี) คนหนึ่งในชุดเคร่ืองแบบนักเรียน  ซึ่งมีความสวยงามกว่าคนอื่น  
ก าลังเดินออกจากร้ัวโรงเรียนกับเพื่อน... 

(แม่พริกข้ีหนู: 1) 
 
1.16 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សី 
 ค าศัพท์ว่า   ប្សី  //‘หญิง’  ในพจนานุกรมมีความหมายว่า  ผู้หญิง                

(ค ากลายจาก สฺตฺรี)  ศรี  สิริ...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528: 1004)  เป็นค ายืมมาจากภาษาสันสกฤต  
ในภาษาเขมรน ามาใช้เป็นค าสามัญที่มีความหมายว่า “ผู้หญิง”  และผู้ประพันธ์นวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบันได้น าค าดังกล่าวมาใช้เป็นศัพทเ์รียกตัวละครผู้หญิงด้วย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សី  សមលងឹចាំខ្កវភស្រ្កាប្បងសថ្ងលជាងែីមាងមទ្ៀត្... 

ប្សី    សមលងឹ  ចាំ  ខ្កវភស្រ្កា  ប្បងស 
       
หญิงสาว  จ้อง  ตรง  ใบหน้า  ชาย 
ថ្ងល  ជា  ងែី  មាង  មទ្ៀត្... 
        
แพง  เป็น  ใหม่  หนึ่งคร้ัง  อีก 

หญิงสาว (หญิง) จ้องมองใบหน้าชายอันเป็นที่รักใหม่อีกคร้ังหนึ่ง 
(เมฆเกล็ดนาค: 97) 
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1.17 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្រ្សដី 
 ค าศัพท์ว่า   ស្រ្សដី   //   ‘สตรี’  เป็นค ายืมมาจากภาษาสันสกฤต                    

พจนานุกรมให้ความหมายว่า  สตรี... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528: 961)  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบันได้น าค าศัพทด์ังกล่าวมาใช้เป็นค าเรียกตัวละครผู้หญิง  ดังปรากฏในตัวอย่าง  ดังนี้ 

 
មូលីដាកប់្ានសសិត្សកចុ់េះកប៏៉ោេះស ុមរបូងត្សាំអាត្ប្ត្ឹមមយួកាំណាត្់មលួនខ្ដលអការា

មទ្ើបនឹងមមើលមហើយោកម់ៅខាងមប្ានយមនងបណាា លឱ្យ ស្រ្សាី    មកើត្ចិត្ាឆ្បឆលួមយួរ ាំមពច  
មូលី  ដាក ់  ប្ានសសិត្សក ់   ចុេះ 
        
มูลี  วาง  หว(ีเสนียด) สางผม  ลง 

ក ៏  ប៉ោេះ  ស ុម  របូងត្  សាំអាត្ 
        
ก็   โดน  กรอบ  รูปภาพ  สมอาต 

ប្ត្ឹម  មយួ  កាំណាត្ ់  មលួន  ខ្ដល 
        
เพียง  หนึ่ง  ท่อน  ตัว  ที่ 
អការា  មទ្ើបនឹង  មមើល  មហើយ  ោក ់
        
อักขรา  เพิ่งจะ  ดู  แล้ว  ซ่อน 

មៅ  ខាង  មប្ានយ  មនង  បណាា ល 
        
อยู ่  ด้าน  หลัง  หลัง  ท าให้ 
ឱ្យ  ស្រ្សាី   មកើត្  ចិត្ា  ឆ្បឆលួ 
         
ให้  หญิงสาว เกิด  ใจ  หวน 

មយួ  រ ាំមពច  
   
หนึ่ง  พัก 

มูลีวางหวีสางผมลงถูก (โดน) กรอบรูป (ขนาด) คร่ึงตัว (ของ) สมอาต  ที่อักขรา
เพิ่งจะดูแล้วซ่อนไว้ข้างหลัง  ท าให้ หญิงสาว (สตรี) เกิดหวนนึกถึงทันที 

(เจ้าโชคชะตา: 28) 
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จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้ วิจัย
พบว่า  ผู้ประพันธ์ไม่เพียงเลือกใช้ค าเดี่ยวที่เป็นค าศัพท์ในภาษาเขมรเท่านั้น  แต่ยังน าค าที่ยืมมาจาก
ภาษาอ่ืนๆ  คือ  ภาษาไทย  และภาษาบาลี-สันสกฤตมาเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงด้วย  ท าให้สามารถใช้
ศัพท์เรียกผู้หญิงได้หลากหลาย  โดยศัพท์เรียกผู้หญิงบางค าสามารถพบได้ในภาษาพูดของชาวเขมร  
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรยังคงเลือกค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเข้ามาใช้
ในนวนิยาย  เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกคุ้นเคยและแสดงความเป็นภาษาที่มีใช้อยู่จริง  พร้อมทั้งได้รับอรรถรส
ทางวรรณศิลป์ไปด้วย   

นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบว่าผู้ประพันธ์เลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงบางค าโดยไม่ได้ค านึงถึง
ความหมายหลัก  แต่ใช้ในความหมายที่สื่อถึง “ผู้หญิง”  และเป็นที่น่าสังเกตว่า  ค าศัพท์บางค าน่าจะ
ได้รับรูปแบบหรือแรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง  ซึ่งบทประพันธ์ประเภทนี้             
กวีนิยมสรรค าเพ่ือมุ่งเน้นเรื่องท านองและเสียงที่ไพเราะ  รวมทั้งมีการใช้ค าในความหมายแบบ
เปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าที่จะใช้ค าตรงตามความหมายที่ระบุในพจนานุกรม  เพ่ือสร้างสรรค์
งานของตนเองให้ดูมีความไพเราะสละสลวย  และสื่ออารมณ์ท าให้ผู้อ่านได้รับสุนทรียรสทางภาษา  
อนึ่ง  ผู้วิจัยพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวบางค าในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันสามารถใช้เป็น
ค าหลัก  และใช้เป็นส่วนขยายในการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงอื่นๆ ได้อีกด้วย  ซึ่งจะอธิบายต่อไป   
 
2. ศัพทเ์รียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาส 

ค าสมาส  หรือวิธีการสร้างค าแบบสมาส   ในภาษาเขมรเรียกว่า   វ ិ្ ីស ស 
// ‘วิธีสมาส (ច័នទ  សាំណ្ពវ, 2010: 22)  เป็นการน าค าบาลี-สันสกฤตตั้งแต่ 2 ค าขึ้น
ไปมารวมกันเป็นศัพท์  ท าให้เกิดเป็นค าใหม่  มีความหมายใหม่  มีลักษณะคล้ายกับค าซ้อน  หรือค า
ประสมในภาษาไทย (จ าลอง  สารพัดนึก, 2547: 125)  ลักษณะการสร้างค าสมาสจะมีค าหนึ่งเป็น
ค าหลักอยู่ข้างหลัง  มีค าขยายอยู่ข้างหน้า  การแปลจึงต้องแปลความหมายจากหลังไปหน้าด้วย   

วิธีการสมาสค าของเขมรเรียกว่า  វ ិ្ ីស ស ‘วิธีสมาสค า’ เป็นการน าค าศัพท์มากกว่า             
2  ค าขึ้นไปมาประกอบกัน  โดยใช้วิธีการสร้างค า  2  วิธีหรือหลายวิธีการเป็นต้นไป (ច័នទ  សាំណ្ពវ, 
2010: 22-23)  กล่าวคือ  อาจเป็นการสมาสในค าประสม  ទ្ប្មង់ស ស //                    
คือมีทั้งการใช้วิธีประสมค าและการสมาสค าอยู่ในค าเดียวกัน  เช่น  ตัวอย่างค าศัพท์ค าว่า  កងទ្័ពថ្ប្ព
ម ៉ោ និយម  // ‘กองทัพไพรเหมานิยม’  ส่วนที่ใช้การประสมค าคือ                  
ค าว่า  កងទ្័ពថ្ប្ព ‘กองทัพไพร’  และส่วนที่ใช้วิธีการสมาสคือ  ค าว่า  ម ៉ោ និយម  //  
‘เหมานิยม’  ในการแปลความจะแปลเรียงจากค าที่หนึ่ง  កងទ្័ពថ្ប្ព ‘กองทัพไพร’  ไปค าที่สามคือ 
និយម // ‘นิยม’ และค าที่สอง  ម ៉ោ   //  ‘เหมา’  เป็น  “กองทัพป่าที่นิยมลัทธิเหมา 
(เหมา เจ๋อ ตุง)” (ចន័ទ  សាំណ្ពវ, 2010: 16)   

การสมาสค า อีกแบบหนึ่ ง   คือ  การสมาสค า ในวิ ธี สั ง โยค   ซึ่ ง   វ ិ្ ីសាំ មយគ 
// ‘วิธีสังโยค’  เทียบกับวิธีการสนธิค าในภาษาไทย  เช่น សកលភ្ញាវូបនីយកមែ  
// ‘โลกาภิวัตน์’ (ច័នទ  សាំណ្ពវ, 2010: 22) เกิดจากค าสมาส   
សកលភ្ញាព  // ‘ความเป็นสากล’  สนธิกับค าสมาสอีกค าหนึ่งคือค าว่า ឧបនីយកមែ 



 35 

//  ‘เอามาใกล้’ (KI-Media2 KI Media What is the Khmer word for ‘Globaliza
tion’?, 2013)  เป็นที่น่าสังเกตว่า  วิธีการสมาสค าในภาษาเขมรไม่ได้ค านึงว่าค าสมาสจะต้องเป็นค า
ยืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตเท่านั้น  ค าที่น ามาสมาสกันอาจเป็นค าภาษาเขมรเอง  ค ายืมจากภาษาจีน                
ค ายืมจากภาษาไทย  หรือค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตก็ได้  แต่จะพิจารณาจากการแปลความหมาย
เป็นหลัก  ถ้าค าศัพท์นั้นแปลสลับต าแหน่ง  กล่าวคือ  ค าศัพท์นั้นมีค าขยายอยู่ก่อนค าหลัก  ต้องแปล
ค าหลักที่อยู่ข้างหลังก่อนค าขยายที่อยู่ข้างหน้า  ก็จะถือว่าค าศัพท์นั้นใช้วิธีการสมาสค า 

ในที่นี้  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และพิจารณาศัพท์เรียกผู้หญิงที่ใช้วิธีการสมาสค าตามแบบ
ไวยากรณ์ไทย (วัลยา  ช้างขวัญยืน และคณะ, 2553: 70 - 99)  ร่วมกับไวยากรณ์เขมร (ច័នទ  សាំណ្ពវ, 
2010: 22-23)  กล่าวคือ  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่ใช้วิธีการสมาสค านั้น  จะต้องเป็นการน าค าศัพท์มา
ประกอบกัน  2  ค าขึ้นไป  และต้องเป็นการสร้างค าโดยใช้ค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตทั้งหมด              
ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตามจะถือว่าเป็นค าสมาส  แต่ถ้าเป็นการสร้างค าจากค าศัพท์ในภาษาเขมร  
หรือค ายืมจากภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มาประกอบกัน  จะพิจารณาให้เป็นค าสมาสเฉพาะค าศัพท์ที่มี
ค าขยายอยู่หน้าค าหลัก  หรือแปลความจากส่วนหลังมาส่วนหน้าเท่านั้น   

จากข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่
สร้างจากการสมาสค าจ านวน  34  ค า  โดยสามารถแบ่งการสมาสค าออกเป็น  3  ประเภท
เช่นเดียวกับที่พบในภาษาไทย (วัลยา  ช้างขวัญยืน และคณะ, 2553: 70 - 99)  ได้แก่  ค าสมาสยืม  
ค าสมาสสร้าง  และค าสมาสซ้อน  ดังนี้ 

 
ค าสมาสยืม  (loan Pali -Sanskrit compound)  (วัลยา  ช้างขวัญยืน และคณะ, 

2553: 73)  คือ  ค าสมาสที่เขมรยืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตเข้ามาใช้  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ทั้งสิ้น  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาสยืมนั้นมีเพียง  1  ค าเท่านั้น  คือ   
 

2.1 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  វរនារ ី
 ค าศัพท์ว่า  វរនារ  ី // ‘นารีผู้ดีงาม’  เป็นค าสมาสที่ยืมจากภาษา

บาลี-สันสกฤตมาทั้งค า  คือ  -  หมายถึง the best woman, a most excellent 
woman... (Monier Williams, 2001)  ในภาษาเขมรน ามาใช้โดยไม่เปลี่ยนแปลงรูป  และมี
ความหมายเหมือนกัน  ค าว่า  វរនារ  ី ‘นารีผู้ดีงาม’  เป็นค าสมาสที่มีค าขยายอยู่ต าแหน่งหน้าและ
ค าหลักอยูในต าแหน่งหลัง  ตามรูปแบบการสมาสค าในภาษาบาลี-สันสกฤต  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมร
น าค าศัพท์นี้มาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่าง 

 
វរនារ ី  ចិត្ាអងអ់ាចមាំពប្ងឹងសាែ រត្ីកម៏ោត្ទ្ ល កម់លួនតាមបងអួចខាងមប្ានយបនទប.់.. 

វរនារ ី   ចិត្ា  អងអ់ាច  មាំ  ពប្ងឹង 
       
หญิงสาว  ใจ  องอาจ  พยายาม  ท าให้แข็ง 
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សាែ រត្ី  ក ៏  មោត្  ទ្ ល ក ់  មលួន 
       
สติ  ก็  กระโดด  ทิ้ง, ปล่อยลง ตัว 

តាម  បងអួច  ខាង  មប្ានយ  បនទប.់.. 
        
ตาม  หน้าต่าง  ข้าง  หลัง  ห้อง 

หญิงสาว (นารีผู้ดีงาม) ใจกล้าพยายามตั้งสติ  ก็กระโดดลงไปจากหน้าต่าง
ด้านหลังห้อง...  

(เจ้าโชคชะตา: 139) 
 
นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบการสมาสที่น าค าศัพท์จากภาษาเขมร  หรือค ายืมจากภาษาอ่ืนๆ 

มาประกอบกับค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  โดยมีค าขยายอยู่ต าแหน่งหน้า  ค าหลักอยู่ต าแหน่ง
หลังแปลความหมายจากหลังไปหน้าด้วย  ค าสมาสประเภทนี้อาจเรียกเช่นเดียวกับในภาษาไทยว่า  
ค าสมาสสร้าง  (imitated Pali -Sanskrit compound)  คือ  ค าสมาสที่สร้างขึ้นเพ่ือเลียนแบบ
ค าสมาสของภาษาบาลี-สันสกฤต  โดยน าค าที่ยืมมาจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาประกอบกัน  (วัลยา  
ช้างขวัญยืน และคณะ, 2553: 74)     

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาสสร้างพบจ านวน  30  ค า  มีลักษณะการวางต าแหน่งค า
แบบค าขยายอยู่ต าแหน่งหน้าค าหลัก [ค าขยาย+ค าหลัก]  ได้แก่ 

 
2.2 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវកនិនដាា  
 ศัพท์ว่า  ខ្កវកនិនដាា   / / ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’  เกิดจากค าว่า  

ខ្កវ  / / ‘แก้ว’  มีความหมายในพจนานุกรมเขมร-ไทย  ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธนว่า                
แก้ว... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 15)  ส่วนพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ให้ความหมายว่า  
ความเปรียบคือสิ่งที่ถือว่ามีค่ามีราคา...  (ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, 1967: 50)  สมาสกับค าว่า  កនិនដាា   
// ‘กนิษฐา’  เป็นค ายืมภาษาบาลี-สันสกฤต    แปลว่า  อายุน้อยกว่า อายุน้อย
ที่สุด  ผู้ที่เกิดเป็นน้อง...  (សួន  ឱ្សង, 2011: 251)  หรือ “น้องสาว” 

ค าว่า  ខ្កវកនិនដាា   ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’  เป็นค าสมาสสร้างที่เกิดจากค ายืมจากภาษาอ่ืน
มารวมกับค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  โดยมีค าว่า  ខ្កវ  ‘แก้ว’  เป็นค าขยายอยู่ต าแหน่งหน้า  
สมาสกับค าว่า  កនិនដាា   ‘กนิษฐา’  ซึ่งเป็นค าหลักมาอยู่ต าแหน่งหลัง [ค าขยาย+ค าหลัก]  ผู้ประพันธ์
นวนิยายใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่าง 

      
ខ្កវកនិនដាា     បមគហ េះវាចាទាំងខ្កវខ្ភនកមុត្ប្សួច  

ខ្កវកនិនដាា   បមគហ េះ  វាចា  ទាំង  ខ្កវខ្ភនក 
     
หญิงสาว  ท าให้ลอย พูด  ทั้ง  สายตา 
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មុត្  ប្សួច 

   

บาด, ต า  แหลม   

หญิงสาว (สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว) พูดออกไปด้วยสายตาที่แหลมคม...  
(แม่พริกข้ีหนู: 65) 

 
นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบค าสมาสสร้าง  ที่มีค าว่า ខ្កវ  ‘แก้ว’ เป็นค าขยายอยู่ในต าแหน่ง

หน้า  สมาสกับค าอ่ืนๆ ด้วย  ได้แก่   
 
2.3 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវប្តាណ្មប្ត្ើយ 
 ศัพท์ว่า  ខ្កវប្តាណ្មប្ត្ើយ  / / ‘หญิงผู้เป็นที่พึ่งที่มีค่าดั่งแก้ว’  

เกิดจากค าว่า  ខ្កវ  ‘แก้ว’  สมาสกับค าว่า  ប្តាណ្មប្ត្ើយ   ‘ที่พ่ึง’  ในพจนานุกรมให้ความหมายว่า                 
ที่พ่ึงพา  พักพิงเสมอด้วยฝั่ง  (มักใช้ในกาพย์กลอน)... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 188)  ซึ่งเกิดจาก
ค าว่า  ប្តាណ្  // ‘ที่พักพิง’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต    แปลว่า  การครอบครอง  
รักษา  ที่พักพิง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 188)  ซ้อนกับค าว่า  មប្ត្ើយ  // ‘ฝั่ง’ เป็นค าภาษา
เขมร  แปลว่า  ฟาก  ฝั่ง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 191)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังที่ปรากฏใน
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មនិមាីឆលងមឆលើយខ្កវប្តាណ្មប្ត្ើយ   ប្បញាបប់ញ្ញា ម៉ោូតូ្ចាកមចញមក...  

មនិ  មាី  ឆលងមឆលើយ  ខ្កវប្តាណ្មប្ត្ើយ 
      
ไม่  ยืม  ตอบโต ้  หญิงสาว 

ប្បញាប ់  បញ្ញា   ម៉ោូតូ្  ចាក  មចញ 
       
รีบ  สั่ง  จักรยานยนต ์ จาก  ออก 

មក   
   
ไป   

ไม่โต้ตอบ หญิงสาว (หญิงผู้เป็นที่พึ่งที่มีค่าดั่งแก้ว) รีบขับรถมอร์เตอร์ไซค์
ออกไป ....  

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 25) 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.2 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ខ្កវ  // ‘แก้ว’ 
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2.4 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវ្ីតា 
 ศัพท์ว่า  ខ្កវ្ីតា / / ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’  เกิดจากค าว่า  ខ្កវ  

‘แก้ว’ สมาสกับค าว่า  ្ីតា  ‘สาวน้อย’ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยาย  
ดังนี้ 
 

ខ្កវ្ីតា   មបើកខ្ភនក្ាំៗ... 
ខ្កវ្ីតា  មបើក  ខ្ភនក  ្ាំៗ   
       
หญิงสาว  เปิด  ตา  ใหญ่ๆ   

หญิงสาว (สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว) เบิกตากว้าง 
(แม่พริกข้ีหนู: 18) 

 
2.5 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវនួនលអង 
 ศัพท์ว่า  ខ្កវនួនលអង  / / ‘นวลน้องผู้มีค่าดั่งแก้ว’  เกิดจากค าว่า  

ខ្កវ  ‘แก้ว’  สมาสกับค าว่า  នួនលអង  ‘นวลละออง’  เป็นศัพทเ์รียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างในนวนิยาย
เขมรสมัยปัจจุบันต่อไปนี้ 

 
នរៈញាកច់ិម ា្ ើមដាក់ ណ្វពីីរបីដងកនុងបាំណ្ងឱ្យ ខ្កវននួលអង   ចងកាំហឹងាននខ់្ត្

ខាល ាំង... 
នរៈ  ញាក់  ចិម ា្ ើម  ដាក ់   ណ្វ ី
       
ชายหนุ่ม  ยัก  คิ้ว  วาง  มาณว ี

ពីរ  បី  ដង  កនុង  បាំណ្ង 
         
สอง  สาม  คร้ัง  ใน  จุดมุ่งหมาย 

ឱ្យ  ខ្កវននួលអង   ចង  កាំហឹង 
       
ให้  หญิงสาว   ผูก  ความโกรธ 
 
 
 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.2 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ខ្កវ  // ‘แก้ว’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.8   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’     
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.2 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ខ្កវ  // ‘แก้ว’  
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.13  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ននួលអង  // ‘นวลละออง’ 
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ាននខ់្ត្  ខាល ាំង 

   

ยิ่ง  หนัก 

ชายหนุ่มยักคิ้วให้มาณวี (ชื่อของตัวละคร) สองสามครั้ง  ต้องการให้ หญิงสาว 
(นวลน้องผู้มีค่าดั่งแก้ว) โกรธยิ่งขึ้น...  

(แม่พริกข้ีหนู: 50) 
 

2.6 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវពិសី 
 ศัพท์ว่า  ខ្កវពិសី  / / ‘หญิงที่ประเสริฐผู้มีค่าดั่งแก้ว’  พจนานุกรมได้

ให้ความหมายว่า  ยอดรัก (มักใช้ในกาพย์กลอน)... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 436)  เป็นค าสมาส
เกิดจากค าว่า  ខ្កវ  ‘แก้ว’  สมาสกับค าว่า  ពិសី  // ‘ประเสริฐ’  เป็นค ายืมจากบาลี-สันสกฤต  
  หมายถึง  ประเสริฐ  เลิศ  วิเศษ  ยอดเยี่ยม... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 436)  และใน 
Cambodian-English Glossary  ให้ความหมายว่า  precious, special... (Franklin E. Huffman 
and Im Proum, 1977: 83) 

ค าว่า  ខ្កវពិសី  ‘หญิงที่ประเสริฐผู้มีค่าดั่งแก้ว’  นี้เป็นค าสมาสสร้าง  ที่มีค าว่า  ខ្កវ  
‘แก้ว’  เป็นค าขยาย  และมีค าว่า  ពិសី  ‘ประเสริฐ’ เป็นค าหลัก  ผู้ประพันธ์นวนิยายใช้เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิง ดังตัวอย่างนี้ 

 
ខ្កវពិសី    ប្សវាឱ្ប តាទាំងទ្ឹកមនប្តា... 

ខ្កវពិសី    ប្សវា  ឱ្ប   តា  ទាំង 
      
หญิงสาว  ผวา, คว้า กอด  มารดา  ทั้ง 

ទ្ឹកមនប្តា   
  
น้ าตา   

หญิงสาว (หญิงที่ประเสริฐผู้มีค่าดั่งแก้ว) โอบกอดมารดาทั้งน้ าตา...  
(แม่พริกข้ีหนู: 116) 

 
ค าว่า ពិសី ‘ประเสริฐ’ สามารถเป็นได้ทั้งค าหลักและค าขยาย  ผู้วิจัยพบค าว่า  ពិសី  

‘ประเสริฐ’  ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันจะปรากฏอยู่ในต าแหน่งท้ายของศัพท์เรียกผู้หญิงเสมอ  
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาค าศัพท์ที่อยู่ในต าแหน่งหน้าค าว่า ពិសី ‘ประเสริฐ’  ถ้าค าศัพท์ที่อยู่ในต าแหน่ง
หน้าเป็นค านามที่มีความหมายโดยตรงว่า “หญิง, หญิงสาว”  ผู้วิจัยจะถือว่า  ค าว่า  ពិសី ‘ประเสริฐ’  
นั้นเป็นส่วนขยาย  แต่ถ้าค าศัพท์ที่อยู่ในต าแหน่งหน้าเป็นขยาย  ผู้วิจัยจะจัดว่า  ค าว่า  ពិសី 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.2   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ខ្កវ  // ‘แก้ว’       



 40 

‘ประเสริฐ’  นั้น  เป็นค าหลัก  ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ที่สามารถพัฒนาความหมายไปท าหน้าที่เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงทีเ่ป็นค าหลักได้ด้วย 

 
2.7 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវពុាំគ 
 ศัพท์ว่า  ខ្កវពុាំគ  / /  ‘ยอดรักผู้มีค่าดั่งแก้ว’  เกิดจากค าว่า  ខ្កវ   

‘แก้ว’  สมาสกับค าว่า  ពុាំគ  ‘ที่รัก’ นักประพันธ์นวนิยายเขมรน ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง                 
ดังตัวอย่าง 
 

ខ្កវពុាំគ   រកីរាយខ្ដលនាងទ្ទ្ួលនូវានរមយគយល់  កាីប្សឡាញ់  ភ្ញាពយុត្ាិ្មព៌ី
មោកនាយកសាោនិងមតិ្ារមួានរគរ...  
ខ្កវពុាំគ  រកីរាយ  ខ្ដល  នាង  ទ្ទ្ួល 
       
หญิงสาว  เบิกบาน  ที่  เธอ  รับ 

នូវ  ានរមយគយល់     កាីប្សឡាញ់   
      
ซึ่ง  ความเห็นอกเห็นใจ  ความรัก 

ភ្ញាពយុត្ាិ្ម៌ ពី  មោកនាយកសាោ  និង 
      
ความยุติธรรม จาก  ท่านผู้อ านวยการโรงเรียน  และ 

មតិ្ារមួានរគរ 
 
เพื่อนร่วมงาน 

หญิงสาว (ยอดรักผู้มีค่าดั่งแก้ว) ดีใจที่เธอได้รับความเห็นอกเห็นใจ  ได้ความรัก  
ความยุติธรรมจากผู้อ านวยการโรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน...  

(แพ้ใจผูกรัก: 96) 
 
2.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវប្សី 
 ศัพท์ว่า  ខ្កវប្សី  / / ‘หญิงผู้มีค่าดั่งแก้ว’ เกิดจากค าว่า  ខ្កវ  ‘แก้ว’ 

สมาสกับค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  
 
                                           

ดูค าศัพท์ในข้อ    2.2   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ខ្កវ  // ‘แก้ว’       
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.13  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ពុាំគ  // ‘หญิงผู้เป็นท่ีรัก’  
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.2   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ខ្កវ  // ‘แก้ว’       
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 



 41 

ឧត្ាមមដើរចូលមករក ខ្កវប្សី    

ឧត្ាម  មដើរ  ចូល  មក  រក 
         
อุดม  เดิน  เข้า  มา  หา 
ខ្កវប្សី 

 

หญิงสาว 

อุดมเดินมาหาหญิงสาว (หญิงผู้มีค่าดั่งแก้ว)...  
(แม่พริกข้ีหนู: 102) 

 
2.9 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  យុវកញ្ញា  
 ค าศัพท์ว่า  យុវកញ្ញា   / / ‘หญิงผู้อ่อนวัย’ เป็นค ายืมจากภาษา

บาลี-สันสกฤตทั้งสองค า  โดยเป็นค าสมาสสร้างที่เกิดจากหน่วยค าไม่อิสระว่า  យុវ-  //   
‘ยุว-’  มีความหมายว่า  หนุ่ม บุรุษหนุ่ม... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 566)  น ามาสมาสกับค าว่า  
កញ្ញា   ‘กัญญา’  ซึ่งเป็นวิธีการสร้างค าแบบบาลี -สันสกฤตที่น าค าขยายมาอยู่หน้าค าหลัก                         
มีตัวอย่างดังนี ้

 
យុវកញ្ញា   ដាកថ់ាសបខ្ងអមចុេះ... 

យុវកញ្ញា     ដាក ់  ថាស  បខ្ងអម  ចុេះ 
      
หญิงสาว  วาง  ถาด  ของหวาน ลง 

หญิงสาว (หญิงผู้อ่อนวัย) วางถาดขนมหวานลง...  
(แม่พริกข้ีหนู: 32) 

 
นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบค าสมาสสร้าง  ที่มีหน่วยค าไม่อิสระว่า  យុវ- ‘ยุว-’ เป็นค าขยาย

อยู่ในต าแหน่งหน้า  สมาสกับค าอ่ืนๆ ด้วย  ดังต่อไปนี้ 
 
2.10 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  យុវនារ ី
 ศัพท์เรียกผู้หญิง  យុវនារ  ី / / ‘นารีผู้อ่อนวัย’  เป็นค ายืมมาจาก

ภาษาบาลี-สันสกฤต  และเป็นค าสมาสสร้างที่มาจากหน่วยค าไม่อิสระว่า  យុវ-  ‘ยุว-’  สมาสกับ            

ค าว่า  នារ ី ‘นารี’  ค าศัพท์นี้ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ    1.1  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า កញ្ញា   //  ‘กัญญา’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.12 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีหน่วยค าไม่อิสระว่า យុវ-  // ‘ยุว-’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.10 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារ ី // ‘นารี’ 
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ប្បទ្េះម ើញយុវនារ ី  ទាំងមទ្វហា នអាកបបកិរយិសនិទ្ធសាន លនឹងាន ដូចជាគូសងារ
ប្បងសប្សីយ៉ោ ងដូមចនេះមនាេះ... 
ប្បទ្េះ  ម ើញ  យុវនារ ី  ទាំង  មទ្វហា 
       
พบ  เห็น  หญิงสาว ทั้ง  ทั้งสอง 
 ន  អាកបបកិរយិ   សនិទ្ធសាន ល នឹង 
      
มี   อากัปกิริยา   สนิทสนม และ 

ាន   ដូចជា  គូសងារ  ប្បងស  ប្សី 
       
กัน  เหมือน  คู่รัก  ชาย  หญิง 

យ៉ោ ង  ដូមចនេះ  មនាេះ... 
    
อย่าง  เช่นนี ้  นั้น 

พบเห็น หญิงสาว (นารีผู้อ่อนวัย) ทั้งคู่มีอากัปกิริยาสนิทสนมกัน  เหมือนเป็น
คู่รักชายหญิงเช่นนั้น...  

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 33) 
 
2.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់កញ្ញា  
 ศัพท์ว่า  ប្សស់កញ្ញា   / / ‘กัญญาที่สดใส’ เป็นค าสมาส  เกิดจากค า

ว่า  ប្សស់   // ‘สดใส’  หมายถึง  สด  ไม่แห้ง  ที่สดใส  แจ่มใส  สวยงาม... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2528: 998)  สมาสกับค าว่า  កញ្ញា   ‘กัญญา’  ผู้ประพันธ์ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน 

ค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  โดยทั่วไปท าหน้าที่เป็นส่วนขยายค านาม  โดยปรากฏในต าแหน่ง
หลังค านามที่ต้องการขยาย  แต่ในการศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงนี้พบว่า  ค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  สามารถ
ปรากฏอยู่ในต าแหน่งหน้าค านามได้  ในลักษณะการสมาสค า  และเป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนหลักที่อยู่
ต าแหน่งหลังส่วนขยายว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  นั้น  ส่วนใหญ่เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต 

ค าว่า  ប្សស់កញ្ញា  ‘กัญญาที่สดใส’ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงค าหนึ่งที่มีค าว่า  ប្សស់ ‘สดใส’  
เป็นส่วนขยาย  และอยู่ในต าแหน่งหน้าค านามที่ส่วนหลักเป็นค ายืมจากภาษาบาลีว่า  កញ្ញា   ‘กัญญา’  
ดังตัวอย่างจากนวนิยายเขมร ดังนี้   
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.1  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า កញ្ញា   //  ‘กัญญา’  
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ខ្ត្ ប្សស់កញ្ញា    វញិ  នាងមនិរនដឹងពីចិត្ាលួចគួចមមប្ត្ីរបស់អនកប្បងស...  
ខ្ត្  ប្សស់កញ្ញា  វញិ    នាង  មនិ 

        

แต ่  หญิงสาว (ค าเสริม) เธอ  ไม่ 
រន  ដឹង  ពី  ចិត្ា  លួចគួច 

         

ได้  รู ้  จาก  ใจ  แอบ 

មមប្ត្ី  របស់  អនកប្បងស   

      

ไมตร ี  ของ  ชายหนุ่ม   

แต่หญิงสาว (กัญญาที่สดใส) กลับไม่รู้ใจแอบรักของชายหนุ่ม...  
(แพ้ใจผูกรัก: 103) 

 
นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบค าสมาสสร้าง  ที่มีค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  เป็นค าขยายอยู่ใน

ต าแหน่งหน้า  สมาสกับค าอ่ืนๆ อีกหลายค า  ดังต่อไปนี้ 
 
2.12 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់កនិនដាា  
 ศัพท์ว่า  ប្សស់កនិនដាា   / /  ‘สาวน้อยที่สดใส’  เป็นค าสมาส               

เกิดจากค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  ที่เป็นส่วนขยาย  สมาสกับค าว่า  កនិនដាា   // ‘กนิษฐา’      
ที่เป็นส่วนหลัก  ดังตัวอย่างจากนวนิยายเขมรต่อไปนี้ 

 
មតិ្ាកមែត្ម់សនហ៍មយើងមលើកហត្ថជជូត្វាសទ្ឹកខ្ភនកឱ្យ ប្សស់កនិនដាា   ទាំងញ័រៗ  

មតិ្ា  កមែត្ ់  មសនហ៍  មយើង  មលើក 
        
ชายหนุ่ม  อาภัพ  รัก  เรา  ยก 
ហត្ថជ  ជូត្  វាស  ទ្ឹកខ្ភនក  ឱ្យ 
        

มือ  เช็ด  วาด  น้ าตา  ให้ 

ប្សស់កនិនដាា  ទាំង  ញ័រៗ 
    
หญิงสาว  ทั้ง  สั่นๆ 

ชายหนุ่มอาภัพรักยกมืออันสั่นเทาเช็ดน้ าตาให้ หญิงสาว (สาวน้อยที่สดใส) 
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 93) 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.11   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.4   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า កនិនដាា   // ‘กนิษฐา’      
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2.13 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់កលយាលណ្ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់កលយាលណ្  / /  ‘หญิงงามที่สดใส’  เกิดจากค าว่า  

ប្សស់   ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  កលយាលណ្   ‘หญิงงาม’  เป็นค าสมาสสร้างที่น าค าขยายมาไว้ใน
ต าแหน่งหน้าและน าค าหลักมาไว้ต าแหน่งหลัง  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรน าค านี้มาใช้ เป็นศัพท์เรียก
ผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ប្សស់កលយាលណ្   មដើរមកមបើកទវ រឱ្យអនកមាេះទវ រ... 
ប្សស់កលយាលណ្ មដើរ  មក  មបើក  ទវ រ 
        

หญิงสาว  เดิน  มา  เปิด  ประต ู
ឱ្យ  អនក  មាេះ  ទវ រ...  
       
ให้  คน  เคาะ  ประต ู

หญิงสาว (หญิงงามที่สดใส) เดินมาเปิดประตูให้ผู้ที่เคาะประตู 
(แพ้ใจผูกรัก: 89) 

 
2.14 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ចរថ្ណ្ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ចរថ្ណ្  / / ‘หญิงงามผู้เป็นที่รัก’  เกิดจากค าว่า  

ប្សស់   ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  ចរថ្ណ្  ‘แก้ว’  ในพจนานุกรมหมายถึง  แก้วมีค่า  หรือพลอย 
หัวแหวนที่เจียระไนแล้ว... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 79)  ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า  ค านี้ในภาษาเขมร
น่าจะยืมค ามาจากภาษาไทย  คือ  “เจียระไน”  แปลว่า  ท าเพชรพลอยหรือแก้วให้เป็นเหลี่ยมหรือ
รูปตามต้องการแล้วขัดเงา...  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานระบุว่า  ไทยยืมค านี้มาจากภาษา
ทมิฬ จาไณ  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 326)  ค าศัพท์นี้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยาย
เขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សស់ចរថ្ណ្  យកថ្ដមាេះប្ទ្ូងត្ចិៗ  ទាំងខាា កនូ់វវាចា ននយ័មសើចចាំអកចាំមពាេះ

ពាំមនាលអនកកាំមោេះមយើងមុនមនេះ  
ប្សស់ចរថ្ណ្ យក  ថ្ដ  មាេះ  ប្ទ្ូង 
        
หญิงสาว  เอา  มือ  ตบ  อก 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  

ดูค าศัพท์ในข้อ  1.2    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า កលយាលណ្  // ‘หญิงงาม’  

ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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ត្ិចៗ  ទាំង  ខាា ក ់  នូវ  វាចា 
         
นิดๆ  ทั้ง  คาย  ซึ่ง  ค าพูด 
 ន  នយ័  មសើច  ចាំអក  ចាំមពាេះ 
        
มี   ความหมาย หัวเราะ  เยาะเย้ย  เฉพาะ  
ពាំមនាល  អនកកាំមោេះ មយើង  មុន  មនេះ 
       
ค าพูด  ชายหนุ่ม  เรา  ก่อน  นี้ 

หญิงสาว (หญิงงามผู้เปน็ที่รัก) เอามือตบอกเบาๆ พร้อมพูดเยาะเย้ยต่อค าพูด
ของชายหนุ่มก่อนหน้านี ้

(แม่พริกข้ีหนู: 40) 
 

2.15 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ឆវ ី
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ឆវ ី  / / ‘หญิงผู้มีผิวพรรณสดใส’  เป็นค าสมาส  

ประกอบด้วยค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’ ที่เป็นค าขยาย  น ามาสมาสกับค าว่า  ឆវ ី  ‘หญิงผู้มีผิวงาม’   
ซึ่งสามารถปรากฏเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงเดี่ยวๆ ที่เป็นค าหลัก  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
ប្សស់ឆវ  ី   ញញឹមប៉ោប្បិម   ដូចកាំពុងក ឆ្ ក់មបេះដូងប៉ោូលីសទាំងពីរឱ្យប្ជងេះផាល ក ់                             

ប្បោកដ់ី  
ប្សស់ឆវ ី  ញញឹម  ប៉ោប្បិម  ដូច  កាំពុង 
      

หญิงสาว  ยิ้ม  พริ้มพราย เหมือน  ก าลัง 

ក ឆ្ក ់  មបេះដូង  ប៉ោូលីស  ទាំង  ពីរ 
       
ฉุดกระชาก หัวใจ  ต ารวจ  ทั้ง  สอง 

ឱ្យ  ប្ជងេះផាល ក ់  ប្បោក ់  ដី 
    
ให้  ร่วงหล่น  ท าให้หล่น ดิน 

หญิงสาว (หญิงผู้มีผิวพรรณสดใส) ยิ้มพริ้มเพราเหมือนก าลังกระชากหัวใจ
ต ารวจทั้งสองนายให้ร่วงหล่นไปที่พื้น... 

(เจ้าโชคชะตา: 19) 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.11   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’   

ดูค าศัพท์ในข้อ 1.5    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ឆវ ី //  ‘หญิงผูม้ีผิวงาม’   
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សាំអាត្មសើចប៉ោប្បិមទ្ទ្ួលមដើមមទ្ៀន  មទ្ើប ប្សស់ឆវ ី   លូកថ្ដមកអខ្ងអលប្បអបថ់្ដ
សាំអាត្... 
សាំអាត្  មសើច  ប៉ោប្បិម  ទ្ទ្ួល  មដើម 
       
สมอาต  หัวเราะ  สวย  รับ  ต้น 

មទ្ៀន    មទ្ើប  ប្សស់ឆវ ី  លូក  ថ្ដ 
        
เทียน  จึง  หญิงสาว ล้วง  มือ 

មក  អខ្ងអល  ប្បអបថ់្ដ  សាំអាត្ 
     
มา  ลูบ  อุ้งมือ  สมอาต  

สมอาตหัวเราะรับเทียน หญิงสาว (หญิงผู้มีผิวพรรณสดใส) จึงลูบมือของสมอาต 
(เจ้าโชคชะตา: 164) 

 
2.16 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ជីវា៉ោ  
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ជីវា៉ោ   / / ‘ยอดรักที่สดใส’  เป็นค าสมาส  เกิดจากค าว่า  

ប្សស់  ‘สดใส’ ที่เป็นค าขยาย  สมาสกับค าว่า  ជីវា៉ោ   ‘ชีวา’ แปลว่า ชีวา... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 
120) หรือชีวิต  ซึ่งเป็นค าหลักของศัพท์เรียกผู้หญิงค านี้  ดังตัวอย่างจากนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

 
ប្សស់ជីវា៉ោ   ត្បវាចាទាំងកាំហឹងនិងភ្ញាា បនូ់វសាន មញញឹម ននយ័ប្ឈ ឺ 

ប្សស់ជីវា៉ោ   ត្ប  វាចា  ទាំង  កាំហឹង 
       
หญิงสาว  ตอบ  ค าพูด  ทั้ง  ความโกรธ 

និង  ភ្ញាា ប ់  នូវ  សាន ម  ញញឹម 
        
กับ  ติด  ซึ่ง  รอย  ยิ้ม  

 ន  នយ័  ប្ឈ ឺ
     
ม ี  ความหมาย ท าให้เจ็บ 

หญิงสาว (ยอดรักที่สดใส) ตอบด้วยความโกรธและยังมีรอยยิ้มด้วยความดูถูก 
(แม่พริกข้ีหนู: 24) 

 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’    
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2.17 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ត្រណីុ្ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ត្រណីុ្  / / ‘ดรุณีที่สดใส’  เป็นค าสมาส  มาจากค าว่า  

ប្សស់   ‘สดใส’  ซึ่งเป็นค าขยาย  สมาสกับค าว่า  ត្រណីុ្   ‘ดรุณี’ เป็นค าหลัก  และจะแปลความ
จากหลังไปหน้า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សស់ត្រណីុ្ គកមក  ម ើញស្រ្សាី ន កស់កា់នត្ម់លី  ថ្ផទមុមមប្កៀម... 

ប្សស់ត្រណីុ្ គក  មក    ម ើញ  ស្រ្សាី 
        
หญิงสาว  หัน  ไป  เห็น  หญิง 

 ន ក ់  សក ់  ានត្ ់  មលី    ថ្ផទមុម 
         
หนึ่งคน  ผม  ตัด  สั้น  ใบหน้า 

មប្កៀម     
   
เกรียมกรม 

หญิงสาว (ดรุณีที่สดใส) หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัดผมสั้น  หน้าอมทุกข์... 
(เจ้าโชคชะตา: 3) 

 
2.18 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ប្តាណ្មប្ត្ើយ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ប្តាណ្មប្ត្ើយ  / /  ‘หญิงผู้เป็นที่พ่ึงที่สดใส’                

เกิดจากค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’ น ามาสมาสกับค าว่า  ប្តាណ្មប្ត្ើយ  ‘ที่พ่ึง’ หมายถงึ  ที่พ่ึงพา  พักพิง
เสมอด้วยฝั่ง (มักใช้ในกาพย์กลอน)... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 188)  ค าว่า  ប្តាណ្មប្ត្ើយ  ‘ที่พ่ึง’  
นั้นเป็นค าซ้อนที่เกิดจากค าว่า  ប្តាណ្  // ‘ที่พักพิง’  แปลว่า  การครอบครอง  รักษา  ที่พักพิง
... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 188)  ซ้อนกับค าว่า  មប្ត្ើយ  // ‘ฝั่ง’  เป็นค าภาษาเขมร  แปลว่า  
ฟาก  ฝั่ง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 191)  ในที่นี้เป็นค าหลักที่อยู่ต าแหน่งหลัง  และมีค าว่า  
ប្សស់  ‘สดใส’  เป็นค าขยายอยู่ต าแหน่งหน้า  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  

ดูค าศัพท์ในข้อ  1.7    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ត្រណីុ្  // ‘ดรุณ’ี 
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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ប្សស់ប្តាណ្មប្ត្ើយ  ក៏ប្បញាប់មប្ានកមចញពីមតអីចរយប្តាចាកមចញមកទាំងមិន
រនមពាលពាកយថាោអនកកាំមោេះមយើង... 
ប្សស់ប្តាណ្មប្ត្ើយ   ក ៏  ប្បញាប ់  មប្ានក  
       
หญิงสาว    ก็  รีบ  ลุก 

មចញ  ពី  មតអី  ចរយប្តា ចាកមចញ 
       
ออก  จาก  เก้าอี ้  เดิน  ออก 

មក  ទាំង  មនិ  រន  មពាល 
         
ไป  ทั้ง  ไม่  ได้  พูด 

ពាកយ  ថា  ោ  អនកកាំមោេះ មយើង   
        
ค า  ว่า  ลา  ชายหนุ่ม  เรา 

หญิงสาว (หญิงผู้เป็นที่พึ่งที่สดใส) ก็รีบลุกจากเก้าอี้  เดินออกไปทั้งที่ไม่ได้กล่าว
ลาชายหนุ่ม... 

(อย่าตัดเยื่อใย  อย่าท าลายรักพี:่ 81) 
 

ប្សស់ប្តាណ្មប្ត្ើយ  ឈបឆ់លងមឆលើយរចួគកមករកភកាីទាំងវាចា  
ប្សស់ប្តាណ្មប្ត្ើយ   ឈប ់  ឆលងមឆលើយ  រចួ 
      
หญิงสาว    หยุด  ตอบโต้  แล้ว 

គក  មក  រក  ភកាី   
         
หัน  ไป  หา  ภักด ี

หญิงสาว (หญิงผู้เป็นที่พึ่งที่สดใส) หยุดตอบโต้แล้วหันไปหาภักดี...  
(แม่พริกข้ีหนู: 60) 

 
2.19 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់មទ្ពី 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់មទ្ពី  / /  ‘หญิงงามที่สดใสดั่งนางฟ้า’  เป็นค าสมาส  

ประกอบด้วยค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  เป็นค าขยาย  น ามาสมาสกับค าว่า  មទ្ពី  // ‘เทพี’                  
ค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต    หมายถึง  เทพี  มเหสี  อัครมเหสี... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 
227)  ซึ่งเป็นค าหลัก  ดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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ប្សស់មទ្ពី   មប្ានមមនារាប្ត្ីានលមចញបងអួត្សប្មស់មកប្ត្ងទ្ឹកមភលៀងចាក់ចូលមក
កនុងពាងចាំមហៀងផទេះយ៉ោ ងសៃបម់សៃៀម  
ប្សស់មទ្ពី  មប្ានម  មនា  រាប្ត្ីានល មចញ 
      
หญิงสาว  ใต ้  มนต์  ราตรีกาล ออก 

បងអួត្  សប្មស់  មក  ប្ត្ង  ទ្ឹកមភលៀង 
      
อวด  ความงาม มา  รอง  น้ าฝน  

ចាក ់  ចូល  មក  កនុង  ពាង 
        
แทง  เข้า  ไป  ใน  โอ่ง 

ចាំមហៀង  ផទេះ  យ៉ោ ង  សៃបម់សៃៀម 
      
ซีก, คร่ึง  บ้าน  อย่าง  เงียบ 

หญิงสาว (หญิงงามที่สดใสดั่งนางฟ้า) ภายใต้มนตราแห่งราตรีกาล ออกมาอวด
ความงาม  รองน้ าฝนเทลงไปในโอ่งน้ ามุมบ้านอย่างเงียบๆ...  

(เจ้าโชคชะตา: 2) 
 

ប្សស់មទ្ពី   កម៏ចេះខ្ត្មកើត្ចមៃល់មយួខ្បបមផែងមទ្ៀត្...  
ប្សស់មទ្ពី  ក ៏  មចេះខ្ត្  មកើត្  ចមៃល់ 
       
หญิงสาว  ก็  เอาแต่  เกิด  ความสงสัย 

មយួ  ខ្បប  មផែង  មទ្ៀត្ 
       
หนึ่ง  แบบ  ต่าง  อีก  

หญิงสาว (หญิงงามที่สดใสดั่งนางฟ้า) ก็ยังคงเกิดความสงสัยอีกอย่างหนึ่ง...  
(เจ้าโชคชะตา: 123) 

 
2.20 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់មទ្វ ី
 ศัพท์ว่า  ប្សស់មទ្វ ី  / / ‘หญิงงามที่สดใสดั่งนางฟ้า’  เป็นค าสมาส  

เกิดจากค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  មទ្វ ី // ‘เทวี’  ค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  
  ไม่ปรากฏค านี้ในพจนานุกรม  แต่เป็นค าเดียวกับค าว่า   មទ្ពី  // ‘เทพี’  หมายถึง  เทพี  
มเหสี  อัครมเหสี... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 227)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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ប្សស់មទ្វ ី  មតដ ចិត្ារហូត្មឡើងញ័រអស់ានយញ័រសាំមឡង  
ប្សស់មទ្វ ី  មតដ ចិត្ា  រហូត្  មឡើង  ញ័រ 
      
หญิงสาว  ร้อนใจ  ตลอด  ขึ้น  สั่น 

អស់  ានយ  ញ័រ  សាំមឡង 
      
หมด  กายา  สั่น  เสียง 

หญิงสาว (หญิงงามที่สดใสดั่งนางฟ้า) โกรธจนตัวสั่นเสียงสั่น...  
(แม่พริกข้ีหนู: 41) 

 
2.21 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់្ីតា 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់្ីតា  / / ‘สาวน้อยที่สดใส’  เป็นค าสมาส  

ประกอบด้วยค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  ្ីតា  ‘สาวน้อย’  ซึ่งเป็นค าหลัก  ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
យុទ្ធមាំញញឹមមលើកបី ប្សស់្ីតា   មកមផាកយ៉ោ ងថាន កង់នមមលើពូក...  

យុទ្ធ  មាំ  ញញឹម  មលើក  បី 
        
ยุทธ  พยายาม  ยิ้ม  ยก  อุ้ม 

ប្សស់្ីតា  មក  មផាក  យ៉ោ ង  ថាន កង់នម 
        
หญิงสาว  ไป  จับให้นอนลง อย่าง  ทนุถนอม 

មលើ  ពូក   
     
บน  ฟูก 

ยุทธพยายามยิ้ม  อุ้ม หญิงสาว (สาวน้อยที่สดใส) ไปวางบนเตียงอย่างทะนุ
ถนอม...  

(บุปผาเชียงใหม่: 125) 
 
 
 
 

 

                                           
ดคู าศัพท์ในข้อ 2.11   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.8    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’ 
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ប្ានខ់្ត្ ប្សស់្ីតា   រ ាំកិលមលួនចុេះពីយនមៅចាំពីមុមរបងទវ រផទេះ...  
ប្ានខ់្ត្  ប្សស់្ីតា   រ ាំកិល  មលួន  ចុេះ 
      
เพียงแค ่  หญิงสาว ถัด  ตัว  ลง  
ពី   យន  មៅ  ចាំ  ពី 
         
จาก  รถยนต์  ที่  ตรง  จาก 

មុម  របង  ទវ រ  ផទេះ... 
      
หน้า  รั้ว  ประตู  บ้าน 

ทันทีที่ หญิงสาว (สาวน้อยที่สดใส) เลื่อนตัวลงจากรถที่จอดไว้หน้ารั้วบ้าน...  
(เจ้าโชคชะตา: 52) 

 
2.22 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់នរនាង 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់នរនាង  / / ‘หญิงสูงศักดิ์ที่สดใส’  เป็นค าสมาส  

เกิดจากค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  เป็นค าขยาย   สมาสกับค าว่า  នរនាង   ‘คนสูงศักดิ์’  ซึ่งเป็นค าหลัก  
ตามความหมายในพจนานุกรม  หมายถึง  ที่พ่ึงแห่งคน  พระราชา... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 
251)  ค านี้มาจากค าว่า  នរ  //  ‘นร’  แปลว่า  นร  คน... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 
251)  สมาสกับค าว่า  នាង  // ‘ผู้สูงศักดิ์’  แปลว่า  ผู้เป็นที่พ่ึง  เจ้านาย... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2521: 252)  ดังนั้น  ค าศัพท์นี้จึงเป็นการน าค ามาสมาส 2 ส่วน  คือ  ค าว่า នរ  ‘นร’  สมาสกับค าว่า  
នាង ‘ผู้สูงศักดิ์’  เป็นค าว่า  នរនាង   ‘คนสูงศักดิ์’  จากนั้นก็น ามาสมาสกับค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  อีก
ครั้งหนึ่ง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

   
ប្សស់នរនាង  ក៏មដើរមក ត្់ទវ រម ើញមូលីឈរទ្នទឹមនាយភ្ញានខ្ដលកាំពុងានន់

ប្បអប់្ ាំលែមនឹងថ្ដ  
ប្សស់នរនាង  ក ៏ មដើរ  មក   ត្ ់
       
หญิงสาว   ก็ เดิน  ไป  ปาก 

ទវ រ  ម ើញ  មូលី  ឈរ  ទ្នទឹម 
        

ประตู  เห็น  มูลี  ยืน  เคียงคู่ 
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នាយភ្ញាន  ខ្ដល  កាំពុង  ានន ់  ប្បអប ់
       
นายภาน  ที่  ก าลัง  ถือ  กล่อง, ลัง 

្ាំ   លែម  នឹង  ថ្ដ 
      
ใหญ่  พอสมควร กับ  มือ 

หญิงสาว (หญิงสูงศักดิ์ที่สดใส) ก็เดินไปริมประตูเห็นมูลียืนคู่นายภานที่ก าลังถือ
กล่องขนาดใหญ่พอสมควร...  

(เจ้าโชคชะตา: 64) 
 

ប្សស់នរនាង   ប្បងងមសនៀត្ជានិចានឹងត្បមឆលើយសាំណួ្របិតា  
ប្សស់នរនាង  ប្បងង  មសនៀត្  ជានិចា  នឹង 
        
หญิงสาว   เตรียม  ท่า, ชั้นเชิง อยู่เสมอ  กับ 
ត្បមឆលើយ   សាំណួ្រ  បិតា 
    
ตอบ   ค าถาม  บิดา 

หญิงสาว (หญิงสูงศักดิ์ที่สดใส) เตรียมวางแผนอยู่แล้วที่จะตอบค าถามพ่อ...  
(แม่พริกข้ีหนู: 49) 

 
2.23 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់នារ ី
 ศัพท์ว่า  ប្សស់នារ ី  / / ‘นารีที่สดใส’  เป็นค าสมาส  เกิดจากค าว่า  

ប្សស់   ‘สดใส’  เป็นค าขยาย  สมาสกับค าว่า  នារ ី  ‘นารี’ ซึ่งเป็นค าหลัก  ผู้ประพันธ์นวนิยาย
เขมรใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សស់នារ ី មដើរបមណ្ាើ រនិយយកនុងចិត្ាបមណ្ាើ រ  

ប្សស់នារ ី  មដើរ  បមណ្ាើ រ  និយយ  កនុង 
      

หญิงสาว  เดิน  พลาง  พูด  ใจ 

ចិត្ា  បមណ្ាើ រ 
   
ใจ  พลาง 

หญิงสาว (นารทีี่สดใส) เดินไปพลางคิดในใจไปพลาง...  
(แม่พริกข้ีหนู: 29) 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  

ดูค าศัพท์ในข้อ 1.10 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี 
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2.24 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់និមល 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់និមល  / / ‘หญิงงามที่สดใส’  เป็นค าสมาส  เกิดจาก

ค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  និមល   ‘หญิงงาม’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏใน        
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ 

 
ប្សស់និមល  យល់សមាបី្សីត្បវញិ  

ប្សស់និមល យល់  សមា ី  ប្សី  ត្ប 
       
หญิงสาว  เข้าใจ  ค าพูด  ผู้หญิง  ตอบ 

វញិ 
 
กลับ 

หญิงสาว (หญิงงามที่สดใส) เข้าใจค าพูดของผู้หญิง (คนนั้น) จึงตอบว่า...  
(แม่พริกข้ีหนู: 64) 

 
2.25 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់នឹមនួន 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់នឹមនួន  / / ‘หญิงงามที่สดใส’  เป็นค าสมาสที่เกิด

จากค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  នឹមនួន  ‘หญิงผู้มีกิริยานิ่มนวล’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง
ที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សស់នឹមនួន  ឈលជីាយផាហ ុមខ្ដលចាករ់ ាំមលចជាកាចរ់ចនាបនលបា់នរមអៀនខាែ ស  

ប្សស់នឹមនួន ឈល ី  ជាយ  ផាហ ុម  ខ្ដល 
       
หญิงสาว  ขยี ้  ชาย  ผ้าห่ม  ที่ 
ចាក ់  រ ាំមលច  ជា  កាចរ់ចនា 
      
แทง  ท าลวดลาย เป็น  ลวดลาย 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  

ดูค าศัพท์ในข้อ  1.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า និមល  // ‘หญิงงาม’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’   
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.12 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នឹមននួ  // ‘หญิงผู้มีกริยิานิ่มนวล’    
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បនលប ់  ានរមអៀនខាែ ស 
   
กลบเกลื่อน ความเขินอาย 

หญิงสาว (หญิงงามที่สดใส)  ขย าชายผ้าห่มที่ปักเป็นลวดลายกลบเกลื่อนความ
เขินอาย...  

(จูบฝากรอรัก: 59) 
 

2.26 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់នួនលអង 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់នួនលអង / / ‘นวลละอองผู้สดใส’  เกิดจากค าว่า  

ប្សស់   ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  នួនលអង  // ‘นวลละออง’  ซึ่งเป็นค าซ้อนที่ท าหน้าที่
เป็นค าหลักของค าศัพท์นี้  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  
មតិ្ាមយើងវាចាទាំងញឹមឌឺដងនាាំឱ្យ ប្សស់នួនលអង   ចងចិត្ារតឹ្ខ្ត្មឹង... 

មតិ្ា  មយើង  វាចា  ទាំង  ញឹម 
        
ชายหนุ่ม  เรา  พูด  ทั้ง  ยิ้ม 

ឌឺដង  នាាំ  ឱ្យ  ប្សស់នួនលអង 
       
ดื้อ  น า  ให้  หญิงสาว 

ចង  ចិត្ា  រតឹ្ខ្ត្  មឹង 
      
ผูก  ใจ  ยิ่งทวี  โกรธ 

ชายหนุ่มของเราพูดพร้อมกับยิ้มดื้อตอบ  ท าให้ หญิงสาว (นวลละอองผู้สดใส)                 
ผูกใจเจ็บ...  

(อย่าตัดเยื่อใย  อย่าท าลายรักพี:่ 44) 
 
2.27 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ពាលមៅ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ពាលមៅ  / / ‘น้องน้อยที่สดใส’ เป็นการสมาสค ากัน

ระหว่างค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  เป็นค าขยาย  สมาสกับค าว่า  ពាលមៅ  // ‘น้องน้อย’   
ซึ่งเป็นค าซ้อนที่ท าหน้าที่เป็นค าหลักของค าศัพท์นี้  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
ดูค าศัพท์ในข้อ  3.13  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ននួលអង  // ‘นวลละออง’ 

ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.14  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ពាលមៅ  // ‘น้องน้อย’ 
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ប្សស់ពាលមៅ   អឹមមអៀនមិនត្ិចមហើយមាំមរ ើបប្មេះានយដ៏ខ្សនលវត្លវន់មចញអាំពី
រងវងថ់្ដដ ៏នឥទ្ិធពលរបស់អនកប្បងសមយើង... 
ប្សស់ពាល មៅ   អឹមមអៀន  មនិ  ត្ិច  មហើយ 
       
หญิงสาว  เอียงอาย  ไม่  น้อย  แล้ว 

មាំ   មរ ើបប្មេះ  ានយ  ដ ៏  ខ្សន 
        
พยายาม  ดิ้นรน  กาย  ที่  แสน 

លវត្លវន់  មចញ  អាំពី  រងវងថ់្ដ  ដ ៏
     
บอบบาง  ออก  จาก  อ้อมแขน ที่ 
 ន  ឥទ្ិធពល  របស់  អនកប្បងស  មយើង 
       
มี   อิทธิพล  ของ  ชายหนุ่ม  เรา 

หญิงสาว (น้องน้อยที่สดใส) เอียงอายไม่น้อย  แล้วพยายามดิ้นรนกายที่บอบ
บางออกจากอ้อมแขนที่มีอิทธิพลของชายหนุ่มของเรา...  

(แม่พริกข้ีหนู: 117) 
 

2.28 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ពសីិ 

 ศัพท์ว่า  ប្សស់ពិសី  / /  ‘หญิงผู้ประเสริฐที่สดใส’  เป็นค าสมาส         
เกิดจากค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’ สมาสกับค าว่า  ពិសី   // ‘ประเสริฐ’ ซึ่งเป็นค าหลัก เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សស់ពិសី  សមលងឹមុម តាទ្ាំនងកាំពុងខ្ត្ងលឹងខ្ងលងនូវពាំមនាល តាប្សី  

ប្សស់ពិសី  សមលងឹ  មុម   តា  ទ្ាំនង 
      
หญิงสาว  จ้อง  หน้า  มารดา  ท านอง 

កាំពុងខ្ត្  ងលឹងខ្ងលង  នូវ  ពាំមនាល   តាប្សី 
      
ก าลังจะ  คาดคะเน ซึ่ง  ค าพูด  มารดา 

หญิงสาว (หญิงผู้ประเสริฐที่สดใส) มองหน้าแม่  เหมือนก าลังจะคาดคะเนค าพูด
ของแม่ 

(แม่พริกข้ีหนู: 111) 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ពិសី  // ‘ประเสริฐ’  
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2.29 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់វរមបិ្ត្ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់វរមបិ្ត្  / / ‘มิ่งมิตรผู้สดใส’  เป็นการสมาสค ากัน  

ระหว่างค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’ ซึ่งเป็นค าขยาย  น ามาสมาสกับค าว่า  វរមបិ្ត្  // ‘วรมิตร’  
ค าว่า    វរមបិ្ត្  ‘วรมิตร’  นี้  เกิดจากหน่วยค าไม่อิสระว่า វរ-  // ‘วร-’  เป็นค า

ยืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  หมายถึง  วร  ประเสริฐ  เลิศ  เลิศล้น... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2526: 761)  สมาสกับค าว่า  មិប្ត្  // ‘มิตร’  เป็นค ายืมจากภาษาสันสกฤต    แปลว่า  
เพ่ือน... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 522) แปลว่า  “เพ่ือนที่ประเสริฐ”  หรือ  “คนรัก”   

ดังนั้น  ค าว่า  ប្សស់វរមបិ្ត្  ‘มิ่งมิตรผู้สดใส’  จึงใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่เกิดจากค าเดี่ยว
ว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  เป็นค าขยายอยู่ต าแหน่งหน้า  ที่สมาสกับค าสมาสว่า  វរមបិ្ត្ ‘มิ่งมิตร’  ซึ่งเป็น
ค าหลักในต าหน่งหลังอีกทีหนึ่ง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សស់វរមិប្ត្   រតឹ្ខ្ត្មឹងប្បឹងវាចាមឆលើយត្បមដាយមនិបងអងយូ់រ  

ប្សស់វរមិប្ត្   រតឹ្ខ្ត្  មឹង  ប្បឹង  វាចា 
       

หญิงสาว   ยิ่ง  โมโห  เปล่ง  วาจา 

មឆលើយត្ប  មដាយ  មនិ  បងអង ់  យូរ 
       
ตอบ  โดย  ไม่  รีรอ  นาน 

หญิงสาว (มิ่งมิตรผู้สดใส) ยิ่งโมโหแล้วพูดตอบไปโดยไม่รอช้า...  
(แม่พริกข้ีหนู: 25) 

 
2.30 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់វរលកាណ៍្ 

 ศัพท์ว่า  ប្សស់វរលកាណ៍្  / / ‘หญิงงามพร้อมที่สดใส’  เป็นการ
สมาสค ากันระหว่างค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  สมาสกับค าว่า  វរលកាណ៍្  // ‘หญิงงาม
พร้อม’  ซึ่งเป็นค าหลัก  ค าว่า  វរលកាណ៍្  ‘หญิงงามพร้อม’ เป็นค าสมาสที่เกิดจากหน่วนค าไม่อิสระ  
វរ-  ‘วร-’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  หมายถึง  วร  ประเสริฐ  เลิศ  เลิศล้น... 
(บรรจบ  พันธุเมธา, 2526: 761)  และค าว่า  លកាណ៍្  // ‘ลักษณ์’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี  
  หมายถึง  ลักษณะ  ลักขณ์... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2526: 700)  หมายถึง  “ลักษณะที่ดี”  
ผู้ประพันธ์นวนิยายใช้เป็นศัพทเ์รียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’    
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’    
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ប្សស់វរលកាណ៍្  មរថាព ល់មចញពីនាសាសាវ មរីចួប្សដីបនលប ់ 
ប្សស់វរលកាណ៍្ មរ  ថាព ល់  មចញ  ពី  
        
หญิงสาว  ส่าย  แก้ม  ออก  จาก  

នាសា  សាវ ម ី  រចួ  ប្សដី  បនលប ់
       
จมูก  สาม ี  แล้ว  พูด  หลบเลี่ยง 

หญิงสาว (หญิงงามพร้อมที่สดใส) เบนแก้มออกจากจมูกสามีแล้วพูดกลบเกลื่อน
...  

(แม่พริกข้ีหนู: 119) 
 
2.31 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ប្សី 

 ศัพท์ว่า  ប្សស់ប្សី  / / ‘หญิงที่สดใส’  เป็นการสมาสค ากันระหว่างค าว่า  
ប្សស់  ‘สดใส’ ที่เป็นค าขยาย  สมาสกับค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’ ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าหลัก           
ดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันต่อไปนี้ 
 

ប្សស់ប្សី    ម្វើមុមប្សមពានសាំអាត្កម៏្វើមុមមប្កៀមខ្ដរ  
ប្សស់ប្សី  ម្វើ  មុម  ប្សមពាន  សាំអាត្ 
       
หญิงสาว  ท า  หน้า  เห่ียวแห้ง สมอาต 

ក ៏  ម្វើ  មុម  មប្កៀម  ខ្ដរ 
         
ก็   ท า  หน้า  เกรียมกรม ด้วยเหมือนกัน 

หญิงสาว (หญิงที่สดใส) ท าสีหน้ากังวลใจ  สมอาดก็ท าหน้ากังวลใจเช่นกัน 
(เจ้าโชคชะตา: 21) 

 
ប្សស់ប្សី  មងើបមឡើងមមើលមកតុ្មៅខ្ក្ាំទាំងមនាេះ ... 

ប្សស់ប្សី  មងើប  មឡើង  មមើល  មក 
        

หญิงสาว  หัน  ขึ้น  มอง  ไป 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  

ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’   
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តុ្   មៅខ្ក  ្ាំ  ទាំង  មនាេះ 
        
โต๊ะ  เถ้าแก่  ใหญ่  ทั้ง  นั้น 

หญิงสาว (หญิงที่สดใส) ลุกข้ึนมองไปที่โต๊ะของเถ้าแก่ใหญ่เหล่านั้น...  
(ฝันไม่มีวันจบ: 18) 

 
ប្សស់ប្សី   មនិប្សដីត្បមហើយម្វើមនិឮ  

ប្សស់ប្សី  មនិ  ប្សដី  ត្ប  មហើយ 
       
หญิงสาว  ไม่  พูด  ตอบ  แล้ว 

ម្វើ  មនិ  ឮ 
     
ท า  ไม่  ได้ยิน 

หญิงสาว (หญิงที่สดใส) ไม่พูดตอบและท าเป็นไม่ได้ยิน 
(แม่พริกข้ีหนู: 65) 

 
นอกจากค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  ในต าแหน่งหน้าค าหลักจะท าหน้าที่เป็นค าขยายใน

ค าสมาสแล้ว  ผู้วิจัยยังพบว่า ค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’ ที่เป็นค าขยายก็สามารถปรากฏในต าแหน่งหลัง
ค าหลักได้  อีกท้ังค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’ ยังสามารถพัฒนาความหมายไปท าหน้าที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง
ที่เป็นค าหลัก  และมีค าขยายอ่ืนๆ มาประกอบได้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งทั้ง  2  กรณีที่กล่าวมานั้น  ผู้วิจัย 
จัดให้อยู่ในวิธีการประสมค า  ดังจะอธิบายต่อไปในส่วนของค าประสม 

จากการเก็บข้อมูลจากนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  นอกจากผู้วิจัยจะพบค าว่า  ប្សស់  

‘สดใส’ มาประกอบกับค าอ่ืนๆ ด้วยวิธีการสมาสค า  และประสมค าแล้ว  ยังพบการใช้ค าว่า  ប្សស់  

‘สดใส’  แบบค าเดี่ยวๆ  น าหน้าชื่อของตัวละครเอกฝ่ายหญิงด้วย  ดังตัวอย่าง 

 
ប្សស់  អការាមគងសាា បទ់ាំងមុមសៃួត្  

ប្សស់  អការា  មគង  សាា ប ់  ទាំង  មុម 
         
หญิงสาว อักขรา  นอน  ฟัง  ทั้ง  หน้า 
សៃួត្ 
 
สลด 

หญิงสาว (ที่สดใส) อักขรา นอนฟังด้วยใบหน้าสลด...  
(เจ้าโชคชะตา: 85) 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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ប្សស់  និមល  និងមតិ្ារមួានរគរ  មទ្ើបខ្ត្វលិមកពីប្កសួងអបរ់ ាំ  
ប្សស់  និមល   និង  មតិ្ារមួានរគរ  មទ្ើបខ្ត្ 
    
หญิงสาว นิมล กับ  เพื่อนร่วมงาน  เพิ่งจะ 
វលិ  មក  ពី   ប្កសួងអបរ់ ាំ 
        
หมุน  มา  จาก   กระทรวงศึกษาธิการ  

หญิงสาว (ที่สดใส)นิมล กับเพื่อนร่วมงานเพิ่ งจะกลับมาจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

(แพ้ใจผูกรัก: 25) 
 
จากตัวอย่างข้างต้น  ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรนิยมใช้ค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  

เป็นค าน าหน้าชื่อของตัวละครเอกฝ่ายหญิงที่อยู่ในวัยสาว  และมีรูปร่างหน้าตาสวยสดใส 

   
ค าสมาสซ้อน  (synonymous Pali -Sanskrit compound)  คือ  ค าสมาสที่น าค ายืม

ภาษาบาลี-สันสกฤตที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมารวมกัน (วัลยา  ช้างขวัญยืน         
และคณะ, 2553: 77) ท าให้เกิดค าใหม่ข้ึนมาโดยมีลักษณะคล้ายกับวิธีการซ้อนค า   

ในที่นี้  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาสซ้อน  คือ  การน าศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค ายืม
จากภาษาบาลี-สันสกฤตและสื่อความหมายว่า  “ผู้หญิง” มาสมาสกัน  เพ่ือให้เกิดความหมายที่เน้น
ย้ าและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาสซ้อนพบจ านวน  3  ค า  ได้แก่ 

  
2.32 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្តីាប្សី 
 ค าศัพท์ว่า  ្ីតាប្សី  / /  ‘หญิงสาวผู้อ่อนเยาว์’  เป็นค าสมาส  ที่เกิด

จากค าว่า  ្ីតា  ‘สาวน้อย’  สมาสกับค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  ผู้ประพันธ์ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง               
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
្ីតាប្សី   ប្បញាបប់ញ្ញា កសួ់រមដាយកាីរនាត្ដ់ួងចិត្ា  

្ីតាប្សី  ប្បញាប ់  បញ្ញា ក ់  សួរ  មដាយ 
      
หญิงสาว  รีบ  ท าให้ชัด  ถาม  โดย 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ ីតា  //  ‘สาวน้อย’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សី //‘หญิง’ 
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កាីរនាត្ ់  ដួងចិត្ា 
  
ความเกรงกลัว ดวงใจ 

หญิงสาว (หญิงสาวผู้อ่อนเยาว์) รีบถามด้วยความวิตกกังวล...  
(แม่พริกข้ีหนู: 92) 

 
2.33 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า   ណ្វបី្សី 
 ค าศัพท์ว่า   ណ្វបី្សី / /‘หญิงสาว’  เกิดจาก ค าว่า   ណ្វ ី 

‘หญิงสาว’  สมาสกับค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’ ค าศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
     
 ណ្វបី្សី    នឹងបនទនឥ់រយិបងមករកានរយល់ដល់ចិត្ាមងលើមរបស់អនក...  

 ណ្វបី្សី    នឹង  បនទន ់  ឥរយិបង មក 
      
หญิงสาว  จะ  ท าให้อ่อน อิริยาบถ  มา 

រក  ានរយល់  ដល់  ចិត្ា  មងលើម 
        
หา  การเข้าใจ ถึง  ใจ  ตับ 

របស់  អនក... 
   
ของ  เธอ 

หญิงสาว (หญิงสาว) จะยอมมาหาด้วยความยินยอมพร้อมใจของเธอ...  
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 77) 

 
2.34 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីកលយាលណ្ 
 ค าศัพท์ว่า  ប្សីកលយាលណ្  / / ‘หญิงผู้มีความดีงาม’  เป็นการ

สมาสระหว่างค าว่า  ប្សី‘หญิง’  กับค าว่า  កលយាលណ្   ‘หญิงงาม’  ตัวอย่างจากนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.14   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า   ណ្វ ី //‘หญิงสาว’  
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.8     ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ ីតា  //  ‘สาวน้อย’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ    1.2    ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  កលយាលណ្  // ‘หญิงงาม’    
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ប្សីកលយាលណ្ នឹកម ើញដល់ភស្រ្កាដប៏្សពាបប់្សមពានថ្នប្បងសថ្ងល... 
ប្សីកលយាលណ្ នឹក  ម ើញ  ដល់  ភស្រ្កា 
        
หญิงสาว  คิด  เห็น  ถึง  หน้า 

ដ ៏  ប្សពាបប់្សមពាន   ថ្ន  ប្បងសថ្ងល 
       
ที่   เห่ียวเฉา    ของ  ชายที่รัก  

หญิงสาว (หญิงผู้มีความดีงาม) คิดถึงใบหน้าที่เศร้าหมองของชายคนรัก...  
(แม่พริกข้ีหนู: 99) 

 
การสมาสค าเป็นวิธีการสร้างค าแบบหนึ่งที่ผู้ประพันธ์นิยมใช้สร้างศัพท์เรียกผู้หญิงใน  

นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  นอกจากผู้วิจัยจะพบการสร้างค าสมาสจากค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต
ทั้งค าแล้ว  ยังพบว่ามีการน าค าจากภาษาเขมรหรือค ายืมจากภาษาอ่ืนๆ เช่น  ภาษาไทย                    
มาสมาสกันด้วย  โดยใช้รูปแบบการสร้างค าแบบสมาส  คือ  การน าค าขยายมาอยู่ในต าแหน่งหน้า  
และน าค าหลักมาอยู่ในต าแหน่งหลัง  [ค าขยาย+ค าหลัก]  ซึ่งจะแปลความหมายจากส่วนหลังมา            
ส่วนหน้านั่นเอง  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่ใช้วิธีการสมาสค ามี  3  ลักษณะ  ได้แก่  ค าสมาสยืม  เป็นการยืม
ค าสมาสจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาทั้งค า  ค าสมาสสร้าง  เป็นการน าวิธีการสมาสค ามาสร้างค าสมาส
ในภาษาเขมรเอง  ไม่พบค าสมาสนี้ในภาษาบาลี-สันสกฤต  และค าสมาสซ้อน  เป็นการน าค ายืมจาก
ภาษาบาลี-สันสกฤตท่ีมีความหมายคล้ายกันมาสมาสกัน 

จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิง  ผู้วิจัยพบว่า  ลักษณะการสมาสค าที่พบมากที่สุด  
คือ  ค าสมาสสร้าง  พบจ านวน  30  ค า  รองลงมาคือค าสมาสซ้อน  จ านวน  3  ค า  และค าสมาสยืม 
มีเพียง 1 ค าเท่านั้น  แสดงให้เห็นว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรยังต้องการใช้วิธีการสร้างค าแบบสมาส
จากภาษาบาลี-สันสกฤต  แต่นิยมใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาสโดยสร้างและประกอบค าในภาษา
เขมรเอง  เพ่ือให้เกิดค าศัพท์ที่มีความหมายหรือลักษณะค าศัพท์ตามที่ต้องการ  ส่วนค าสมาสซ้อน
และค าสมาสยืมนั้นพบในจ านวนน้อยมาก  

จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาเกี่ยวกับศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาสในนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบันพบว่า  การใช้ค าสมาสที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงนี้เป็นที่นิยมของนักประพันธ์ที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการประพันธ์วรรณกรรมในระดับสูง  หรือศึกษาทางด้าน                       
อักษรศาสตร์และวรรณคดีมาโดยตรง  เช่น  ម ៉ោ   សាំណាង  // ใช้นามปากกาว่า 
“ទ្នាយ” // ‘กระต่าย’ นักประพันธ์นวนิยายเขมร  ที่มีผลงานต่อเนื่องมายาวนานกว่า  
30 ปี  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981  (ศิริวรรณ  ประสพสุข, 2549:  6)  จนถึงปัจจุบัน  มีผลงานที่ได้รับความ
นิยมอย่างสูงในประเทศกัมพูชาและได้รับการยกย่องจากวงการวรรณกรรมเขมร  และ យូ  សុភ្ញា  
//  จบการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์  (យូ  សុភ្ញា, 2010:   )  และเป็นนักประพันธ์
รุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมจากหลากหลายสถาบัน  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าประจ า
สาขาวิชา Inscription and Linguistics, Department of Khmer Literature, Faculty of Social 
Sciences and Humanities, Royal University of Phnom Penh, CAMBODIA  (Sophea You, 
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Interview, 2013)  เป็นต้น  ซึ่งนักประพันธ์กลุ่มนี้จะพยายามสรรค าใหม่ๆ มาใช้ในงานวรรณกรรม  
เพ่ือแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถของตนให้ปรากฏอยู่ในงาน
วรรณกรรมเขมรนั่นเอง 

     
3. ศัพทเ์รียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน 

ค าซ้อน  คือ  ค าที่เกิดจากการน าค าตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมาเรียงต่อกัน  โดยแต่ละค าจะมี
ความสัมพันธ์ในด้านความหมาย อาจเป็นความหมายเหมือนกัน คล้ายกัน ท านองเดียวกัน                          
หรือตรงข้ามกัน  เมื่อน าค าดังกล่าวมาประกอบกัน ท าให้เกิดความหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น                   
หรือ อาจเป็นการซ้อนค าเพ่ือแปลความหมายของค าในภาษาถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ  (วัลยา               
ช้างขวัญยืน และคณะ, 2553: 57)  นอกจากนี้  ค าซ้อนในงานวรรณกรรมนอกจากจะเป็นการสื่อ
ความหมายเรื่องราวให้ชัดเจนแล้ว  ยังท าให้วรรณกรรมมีความไพเราะ  สละสลวยจากค าซ้อนที่มีเสียง
หรือความหมายคล้องจองกัน  

ต าราไวยากรณ์ภาษาเขมรไม่มีการแบ่งชนิดการสร้างค าที่เป็นวิธีการซ้อนค าอย่างชัดเจน   
แต่จะถือว่าการซ้อนค านี้เป็นวิธีการประสมค าประเภทหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม  จากการเก็บข้อมูลศัพท์
เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า   มีศัพท์เรียกผู้หญิงใน           
นวนิยายเขมรจ านวนหนึ่งที่สามารถจัดประเภทเป็นค าซ้อนได้  กล่าวคือ  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่เกิด
จากการน าค าที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกันเท่านั้น  ผู้วิจัยจึงเห็นควรจัดประเภท
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้เป็นค าซ้อน  เพราะสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะการสร้างศัพท์
เรียกผู้หญิงได้ชัดเจนมากกว่าการรวมค าศัพท์เหล่านี้ในไว้กลุ่มค าประสม  นอกจากนี้  ในกรณีที่                
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เกิดจากการซ้อนค าเป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตทั้ง  2  ค า  ผู้วิจัยจะจัดให้
ศัพท์เรียกผู้หญิงนั้นเป็นค าสมาสซ้อน   

นอกจากนี้  ผู้วิจัยพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  
อาจจะเกิดจากค าเดี่ยว  ค าสมาส  ค าซ้อน  หรือค าประสม  มาซ้อนกันก็ได้  จากการเก็บข้อมูล  
ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนจ านวน  27  ค า  และสามารถแบ่งตามลักษณะการประกอบ
ค าได้เป็นค าเดี่ยวซ้อนค าเดี่ยว [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวซ้อนค าซ้อน [ค าเดี่ยว + ค าซ้อน]                
ค าประสมซ้อนค าเดี่ยว [ค าประสม + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวซ้อนค าประสม [ค าเดี่ยว + ค าประสม]  และ
ค าซ้อนซ้อนค าประสม [ค าซ้อน + ค าประสม]  ดังนี้ 

 
ค าเดี่ยวซ้อนค าเดี่ยว  [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว] 

จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  ผู้วิจัยพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มี
การซ้อนค ากันนั้น  ส่วนใหญ่เกิดจากการน าค าเดี่ยวมาซ้อนกับค าเดี่ยวอีกค าหนึ่ง  โดยค าทั้งสองค านี้
มีความหมายที่เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในที่นี้คือมีความหมายที่สื่อถึง “ผู้หญิง”           
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  ซึ่งประกอบจากค าเดี่ยวซ้อนกับค าเดี่ยว  มีจ านวน  18  ค า  ดังนี้ 
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3.1 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មឆវ ី
 ศัพท์ว่า  មឆ្មឆវ ី  / / ‘หญิงผู้มีผิวพรรณงาม’  เป็นค าซ้อน                  

เกิดจากค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’  ในพจนานุกรมให้ค าจ ากัดความว่า  รูปร่าง  รูปทรง... (บรรจบ  
พันธุเมธา, 2517: 107)  ซึ่งเป็นการแสดงถึงรูปร่าง  รูปทรงที่งดงามของผู้หญิง  แม้ค าว่า  មឆ្ម  
‘โฉม’  ไม่ปรากฏเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงเดี่ยวๆ ในนวนิยาย  แต่เมื่อปรากฏร่วมกับศัพท์เรียกผู้หญิงค า
อ่ืนๆ  เช่น  ค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’  ประกอบกับค าว่า  ឆវ ី  ‘หญิงผู้มีผิวงาม’  ค านี้กลายเป็นค าซ้อนที่
เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ที่เกิดจากการน าค าที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาซ้อนกัน  และมีความหมาย
โดยนัยว่า “ผู้หญิง”  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
មឆ្មឆវ ី និងមូលីមចេះខ្ត្មៅមសៃៀមមដាយមសើចញឹមៗ...  

មឆ្មឆវ ី   និង  មូលី  មចេះខ្ត្  មៅ 
     

หญิงสาว  กับ  มูลี  รู้แต ่  อยู ่
មសៃៀម  មដាយ  មសើច  ញឹមៗ 
       
เงียบ  โดย  หัวเราะ  ยิ้มๆ 

หญิงสาว (หญิงผู้มผีิวพรรณงาม) กับมูลียังอยูเ่งียบๆ และยิ้มนอ้ยๆ...  
(เจ้าโชคชะตา: 159) 

 
មៅខាងកនុងបនទបឯ់មណ្េះវញិ  អនកប្សីសនយាលក៏រនចូលមកដល់លែមកនុងមណ្ៈមពល

ខ្ដល មឆ្មឆវ ី  មដើរមកដាកប់ងោុយមលើពូក... 
មៅ  ខាងកនុង  បនទប ់  ឯ  មណ្េះ 
       
ที่   ข้างใน  ห้อง  ที่  นี้ 
វញិ  អនកប្សីសនយាល   ក ៏  រន 
       
(ค าเสริม)  คุณผู้หญิงสนยา   ก็  ได ้

ចូល  មក  ដល់  លែម  កនុង 
        
เข้า  มา  ถึง  พร้อม  ใน 
មណ្ៈ  មពល  ខ្ដល  មឆ្មឆវ ី    
       
ขณะ  ตอน  ที่  หญิงสาว 
   

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.5 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ឆវ ី //  ‘หญิงผู้มผีิวงาม’ 
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មដើរ  មក  ដាក ់  បងោុយ  មលើ  
         
เดิน  มา  วาง  นั่ง  บน  

ពូក 

 
ฟูก 

คุณสนยาเข้ามาถึงในห้องในเวลาที่ หญิงสาว (หญิงผู้มีผิวพรรณงาม) เดินมานั่ง
บนที่นอน...  

(แม่พริกข้ีหนู: 83) 
  
นอกจากนี้  ค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’ ยังสามารถปรากฏซ้อนกับค าอ่ืนๆ ด้วย  ดังนี้ 

 
3.2 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មមទ្ពី 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មមទ្ពី  / /  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมดั่งนางฟ้า’  เกิดจากค าว่า  

មឆ្ម  ‘โฉม’  ซ้อนกับค าว่า  មទ្ពី  ‘เทพี’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

នាយភ្ញានប្ាន់ខ្ត្រនម ើញ  មឆ្មមទ្ពី   តុ្បខ្ត្ងមលួននិងមសលៀករ ៉ោូបពណ៌្ខាល ញ់ានា ម
មនេះ... 
នាយភ្ញាន  ប្ានខ់្ត្  រន  ម ើញ                  មឆ្មមទ្ពី  
                 
นายภาน  เพียงแค ่  ได้  เห็น          หญิงสาว 

តុ្បខ្ត្ង  មលួន  និង  មសលៀករ ៉ោបូ 
       
ตกแต่ง  ตัว  กับ  เสื้อผ้า 

ពណ៌្ខាល ញ់ានា ម មនេះ   
    
สีเหลืองมันปู นี้   

นายภานเพียงแค่ได้เห็นหญิงสาว (หญิงผู้มีรูปโฉมดั่งนางฟ้า) ตกแต่งตัวด้วย
เสื้อผ้าสีมันปู (เหลือง) ชุดนี้...  

(เจ้าโชคชะตา: 64) 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.1   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’  
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.21  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មទ្ពី  // ‘เทพี’ 
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3.3 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មមទ្វ ី
ศัพท์ว่า  មឆ្មមទ្វ ី   / /  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมดั่งนางฟ้า’  เป็นค าประสม          

เกิดจากค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’ ประสมกับค าว่า  មទ្វ ី  ‘เทวี’  ผู้ประพันธ์นวนิยายใช้เป็นศัพท์เรียก
ผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មងីណាប្គីដាកថ់ាសអាហារចុេះមលើតុ្រចួប្បញាបចូ់លមករក មឆ្មមទ្វ.ី.. 

មងីណាប្គី  ដាក ់  ថាស  អាហារ  ចុេះ 
       
น้าณาครี  วาง  ถาด  อาหาร  ลง 

មលើ  តុ្  រចួ  ប្បញាប ់  ចូល 
        
บน  โต๊ะ  แล้ว  รีบ  เข้า 

មក  រក  មឆ្មមទ្វ ី  
      
ไป  หา  หญิงสาว 

น้าณาครีวางถาดอาหารลงบนโต๊ะแล้วรีบเข้าไปหา หญงิสาว (หญิงผู้มีรูปโฉมดั่ง
นางฟา้)...  

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 14) 
 

3.4 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្ម្ីតា 
 ศัพท์ว่า  មឆ្ម្ីតា  / / ‘สาวน้อยโฉมงาม’  เกิดจากค าว่า  មឆ្ម   

‘โฉม’  ซ้อนกับค าว่า  ្ីតា  ‘สาวน้อย’  ผู้ประพันธ์ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังตัวอย่างที่ปรากฏ
ในนวนิยาย  ดังนี้ 

 
មឆ្ម្ីតា  ត្បត្ិចៗ  ថ្ដ ា ងមរេះចាំណី្ឱ្យប្ត្ីប្កឹប  

មឆ្ម្ីតា  ត្ប  ត្ិចៗ  ថ្ដ   ា ង 
        
หญิงสาว  ตอบ  หน่อยๆ  มือ  หนึ่งข้าง 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.22  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មទ្វ ី // ‘เทว’ี  
ดูค าศัพท์ในข้อ 3.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.8  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’  
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មរេះ  ចាំណី្  ឱ្យ  ប្ត្ីប្កឹប 
      
โปรย  อาหาร  ให้  ปลาหางนกยูง 

หญิงสาว (สาวน้อยโฉมงาม) ตอบค่อยๆ มือข้างหนึ่งโรยอาหารให้ปลาหางนกยูง 
(บุปผาเชียงใหม่: 54) 

 
3.5 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មនារ ី
 ศัพท์ว่า  មឆ្មនារ ី  / /  ‘นารีโฉมงาม’  เกิดจากค าว่า   មឆ្ម ‘โฉม’  

ซ้อนกับค าว่า  នារ ី ‘นารี’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

មឆ្មនារ  ី   ប្បញាប់ខ្បរវង់ភ័ស្រ្កាមករក ា ស់សាំមនៀងជាបនាទ ន់ក៏រនប្បទ្េះចាស់            

នូវត្ួានយរបស់កាំមោេះវភិូ... 
មឆ្មនារ ី  ប្បញាប ់  ខ្បរ  វងភ់ស័្រ្កា  មក 
      
หญิงสาว  รีบ  หัน  วงหน้า  ไป 

រក   ា ស់  សាំមនៀង  ជា  បនាទ ន ់
        
หา  เจ้าของ  เสียง  เป็น  ทันใด 

ក ៏  រន  ប្បទ្េះ  ចាស់  នូវ 
        
ก็   ได ้  พบ  ชัด  ซึ่ง 

ត្ ួានយ  របស់  កាំមោេះ  វភិូ 
     
ตัว  ของ  ชายหนุ่ม  วิภู 

หญิงสาว (นารีโฉมงาม) รีบหันหน้าไปหาเจ้าของเสียงทันที  ก็ได้พบกับตัวของ
ชายหนุ่มวิภู...  

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 18) 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.10 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នារ ី // ‘นารี’ 
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3.6 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មនិមល 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មនិមល  / / ‘หญิงโฉมงาม’  เป็นค าซ้อนที่เกิดจาก 

ค าว่า  មឆ្ម   ‘โฉม’  ซ้อนกับค าว่า  និមល  ‘หญิงงาม’  มีการใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยาย
เขมร  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
យុវជនទុ្រគត្កនុងវយ័ប្ប ណ្ជាង  ២០  ឆ្ន ាំ  ប្គងមដាយសមមលៀកបាំពាកម់និសមរមយ

ដាមមកមដាយបាំណ្េះជាមប្ចើនកខ្នលង  ភ្ញាភ កក់ស្រ្នាា កន់ឹងសមាមីវេះសុជីវ្មម៌បើកខ្ភនក្ាំៗមូលដូចជា
ប្រកា់នកម់ឡើងភ្ញាាំងសមលងឹ មឆ្មនិមល   តាាំងពីមប្ានមដល់មលើ... 
យុវជន  ទុ្រគត្  កនុង  វយ័  ប្ប ណ្ 
       

เดก็หนุ่ม  ยากจน  ใน  วยั  ประมาณ 

ជាង  ២០  ឆ្ន ាំ  ប្គង  មដាយ 
        
กว่า  20  ปี  สวม  โดย 

សមមលៀកបាំពាក ់ មនិ  សមរមយ  ដាម  មក 
      
เสื้อผ้า  ไม่  น่ามอง  เป็นรอย  ไป 

មដាយ  បាំណ្េះ  ជា  មប្ចើន  កខ្នលង   
        
ด้วย  รอยปะ  เป็น  มาก  ที่ 
ភ្ញាភ ក ់  កស្រ្នាា ក ់  នឹង  សមា ី  មវេះ 
       
ตกใจ  กระชาก  กับ  ค าพูด  ขาด 

សុជីវ្ម ៌  មបើក  ខ្ភនក  ្ាំៗ  មូល 
       
จริยธรรม  เปิด  ตา  ใหญ่ๆ  กลม 

ដូចជា  ប្រក ់  ានក ់  មឡើង  ភ្ញាាំងសមលងឹ 
       
เหมือน  เงิน  เหรียญ  ขึ้น  จ้องมอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า និមល  // ‘หญิงงาม’  
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មឆ្មនិមល  តាាំងពី  មប្ានម  ដល់  មលើ 
       
หญิงสาว  ตั้งแต่  ล่าง  ถึง  บน  

เด็กหนุ่มยากจนในวัยประมาณ 20 กว่าปี สวมเสื้อผ้าไม่น่าดูเต็มไปด้วยรอยปะ
หลายที่  ผงะกับค าพูดไร้จริยธรรม เบิกตากลมเหมือนเหรียญเงิน  ตะลึงมอง หญิงสาว     
(หญิงโฉมงาม) ตั้งแต่หัวจรดเท้า... 

(จูบฝากรอรัก: 2 - 3) 
 

3.7 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សី 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សី / / ‘หญิงโฉมงาม’  ตามพจนานุกรมมีความหมาย

ว่า  ที่มีรูปทรงงามประกอบด้วยสิริมงคล... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 107)  เป็นค าซ้อน  เกิดจาก
ค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’  ซ้อนกับค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’  ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง                    
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មឆ្មប្សី  យកថ្ដមកអខ្ងអលត្ួអកែរយ៉ោ ងងនមៗ 

មឆ្មប្សី  យក  ថ្ដ  មក  អខ្ងអល 
        
หญิงสาว  เอา  มือ  ไป  ลูบ 

ត្ួអកែរ  យ៉ោ ង  ងនមៗ 
    
ตัวอักษร  อย่าง  ถนอมๆ 

หญิงสาว (หญิงโฉมงาม) เอามือไปลูบตัวอักษรเบาๆ....  
(เมฆเกล็ดนาค: 95) 

  
3.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងប្កមុាំ 
 ค าศัพท์ว่า  នាងប្កមុាំ  / / ‘นางสาว’  เป็นค าซ้อน  เกิดจากค าว่า  

នាង ‘นาง’  ซ้อนกับค าว่า  ប្កមុាំ  ‘หญิงสาว’ ซึ่งทั้ง  2  ค านี้พบการใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงเดี่ยวๆ 
ด้วย  และสื่อความหมายถึง  “ผู้หญิง”  เหมือนกัน  ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง                    
ดังตัวอย่าง 

 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.1 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’   
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.9   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.4   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្កមុាំ  // ‘หญิงสาว’ 
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នាងប្កមុាំ  ឱ្បកមោក  មដាយអាានរសិនទ្ធសាន លណាស់និងមភុកិមភ៉ោករ់មបៀបកូនទ្មប្មើស  
នាងប្កមុាំ  ឱ្ប  ក  មោក  មដាយ 
        
หญิงสาว  กอด  คอ  ท่าน  โดย 

អាានរ  សិនទ្ធសាន ល ណាស់  និង  មភុកិមភ៉ោក ់
        
อาการ  สนิทสนม มาก  และ  ออดอ้อน 

រមបៀប  កូន  ទ្មប្មើស 
     
แบบ  ลูก  ถูกตามใจ 

หญิงสาว (นางสาว) กอดคอท่าน  โดยความสนิทสนมอย่างมาก  และออดอ้อน
ตามแบบลูกที่ถูกตามใจ 

(บุปผาเชียงใหม่: 7) 
 

នាងប្កមុាំ   ឈរយួរ្ុងទ្ឹកខ្បរមក  មប្ានមពនលឺអគីសនី...  
នាងប្កមុាំ  ឈរ  យួរ  ្ុងទ្ឹក  ខ្បរ 
      
หญิงสาว  ยืน  หิ้ว  ถังน้ า  หัน 

មក    មប្ានម  ពនលឺ  អគីសនី... 
      
มา  ใต ้  แสง  ไฟฟ้า 

หญิงสาว (นางสาว) ยืนหิ้วถังน้ าหันมาภายใต้แสงไฟ 
(เจ้าโชคชะตา: 1) 

 
นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบการใช้ค าว่า  នាងប្កមុាំ  ‘นางสาว’  น าหน้าชื่อของตัวละครด้วย  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

នាងប្កមុាំ   រ ៉ោដូាលីនកជ៏ាកែួយបមងកើត្របស់មោកខាាំសីុនខ្ដរ... 
នាងប្កមុាំ  រ ៉ោដូាលីន  ក ៏  ជា  កែួយ 
       
หญิงสาว  รูฎาลีน  ก็  เป็น  หลาน 

បមងកើត្  របស់  មោកខាាំសីុន ខ្ដរ... 
    

บังเกิด  ของ  ท่านข าสีน ด้วย   

หญิงสาว (นางสาว) รูฎาลีนก็เป็นหลานแท้ๆ ของท่านข าสีนด้วย...  
(บุปผาเชียงใหม่: 7) 
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3.9 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងនាង 
 ค าศัพท์ว่า  នាងនាង  / / ‘นางผู้สูงศักดิ์’ เป็นค าซ้อน  เกิดจากค าว่า  

នាង ‘นาง’  ซ้อนกับค าว่า  នាង // ‘ผู้สูงศักดิ์’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  แปลว่า               
ผู้เป็นที่พ่ึง  เจ้านาย... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 252)  

ผู้วิจัยจัดให้ค าศัพท์นี้เป็นค าซ้อน  โดยพิจารณาจากความหมายของค าว่า នាង ‘นาง’   
ที่ว่า  ค าเรียกหญิงสูงศักดิ์ ไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมาก... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 251) ซึ่งเป็น
ความหมายในทิศทางเดียวกับค าว่า  នាង  ‘ผู้สูงศักดิ์’  ที่หมายถึง “เจ้านาย”  ผู้ประพันธ์น าค าศัพท์
ดังกล่าวมาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
នាងនាង   រនជួបកាំមោេះពិទូ្រយខ្ដល នអាានរៈដូចជាឈររងច់ាាំនាង...  

នាងនាង  រន  ជួប  កាំមោេះ  ពិទូ្រយ 
       
หญิงสาว  ได ้  พบ  ชายหนุ่ม  พิฑูรย์ 
ខ្ដល   ន  អាានរៈ  ដូចជា  ឈរ 
       
ที่   มี  อากปักิริยา เหมือน  ยืน 
រងច់ាាំ  នាង 
 
รอ  เธอ 

หญิงสาว (นางผู้สูงศักดิ์) ได้พบชายหนุ่มพิฑูรย์  ซึ่งมีท่าทีเหมือนว่ายืนรอเธออยู ่
(แพ้ใจผูกรัก: 18-19) 

 
3.10 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារមីឆ្មយង ់
 ศัพท์ว่า  នារមីឆ្មយង់   / / ‘นารีโฉมยง’ เป็นค าซ้อนที่

ประกอบด้วยค าว่า  នារ ី‘นารี’  ซ้อนกับค าว่า  មឆ្មយង់  // ‘โฉมยง’  เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

មៅតាមផលូវ  នរៈរបូសគហ ប្រកដានយមៅចងកូត្រងយនាទ្នទឹម នារមីឆ្មយង ់   

មៅ  តាម  ផលូវ    នរៈ  របូ 
       
ที่   ตาม  ทาง    ผู้ชาย  รูป 
  

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.9   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.10 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.6    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មយង ់ /  /  ‘โฉมยง’    
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សគហ   ប្រកដ  ានយ  មៅ  ចងកូត្ 
        
หล่อ  ปรากฏ  กาย  ที่  พวงมาลัย 

រងយនា  ទ្នទឹម  នារមីឆ្មយង ់

   

รถยนต์  นั่งเคียง  หญิงสาว 

บนถนน  ชายหนุ่มรูปงามอยู่ที่พวงมาลัยรถยนต์นั่งเคียงข้างกับ หญิงสาว (นารี
โฉมยง)... 

(เมฆเกล็ดนาค: 33) 
 
3.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារនីឹមនួន 
 ศัพท์ว่า នារនីឹមនួន / / ‘นารีผู้มีกิริยานิ่มนวล’  เป็นค าซ้อน  

เกิดจากค าว่า  នារ ី ‘นารี’  ซ้อนกับค าว่า  នឹមនួន  ‘หญิงผู้มีกิริยานิ่มนวล’  ผู้ประพันธ์ใช้เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
នារនឹីមនួន ទញថ្សបផាហ ុមមកដណាា ប់ានន់ខ្ត្ត្ឹងមលចមដើមប្ទ្ូងមពើងមឆនើមបនាិច

មុសពីឆ្ន ាំមុនឆ្ៃ យណាស់... 
នារនឹីមនួន  ទញ  ថ្សបផាហ ុម   មក 
      
หญิงสาว  ดึง  สไบ    มา 

ដណាា ប ់  ាននខ់្ត្  ត្ឹង  មលច  មដើមប្ទ្ូង 
        
ห่ม  ยิ่ง  ตึง  โผล ่  หน้าอก 

មពើង  មឆនើម  បនាិច  មុស  ពី 
       
นูน  เลิศ  นิดหน่อย ผิด  จาก 

ឆ្ន ាំ  មុន  ឆ្ៃ យ  ណាស់... 
       
ปี   ก่อน  ไกล  มาก 

หญิงสาว (นารีผู้มีกิริยานิ่มนวล) ดึงสไบมาพันให้ตึงจนหน้าอกนูนออกมา     
ต่างจากปีก่อนอย่างมาก... 

(จูบฝากรอรัก: 62) 
  

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.10    ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า នារ ី // ‘นารี’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.12   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า នឹមននួ  // ‘หญิงผู้มีกริยิานิ่มนวล’ 
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3.12 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ននួលអ 
 ศัพท์ว่า  នួនលអ  // ‘นวลลออ’  เป็นการซ้อนค ากันระหว่างค าว่า  នួន  

‘นวล’  แปลว่า  ผุดผ่อง (ค าไทย นวล)... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 257)  กับค าว่า  លអ  ‘ลออ’  
เป็นค าในภาษาเขมร  แปลว่า  สวย  งาม  ดี... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2526 : 748) ทั้งสองค ามี
ความหมายที่ใกล้เคียงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงเป็นการซ้อนค ากันเพ่ือน ามาใช้เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
នួនលអ   កគ៏កមករកភកាីទាំងវាចាមនិសបាយចិត្ា  

នួនលអ  ក ៏  គក  មក  រក 
        

หญิงสาว  ก็  หัน  ไป  หา 
ភកាី  ទាំង  វាចា  មនិ  សបាយចិត្ា 
       
ภักด ี  ทั้ง  พูด  ไม่  สบายใจ 

หญิงสาว (นวลลออ) ก็หันไปหาภักดีพร้อมพูดด้วยความไม่สบายใจ 
(แม่พริกข้ีหนู: 60) 

 
3.13 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ននួលអង 
 ศัพท์ว่า  នួនលអង  // ‘นวลละออง’  ในพจนานุกรมมีความหมายว่า  

นวลละออง  ที่มีสีผุดผ่อง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 257)  เป็นการซ้อนค ากันระหว่างค าว่า  នួន  
‘นวล’  แปลว่า  ผุดผ่อง (ค าไทย นวล)... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521 : 257) ซ้อนกับค าว่า  លអង  
// ‘ละออง’  แปลว่า  ละออง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2526: 748) ซึ่งมีความหมายไปในท านอง
เดียวกัน  ในที่นีผู้้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ននួលអង    រត្ម់កមុមជានិចា...រត្ម់ករកបនទបប់្សី   

ននួលអង  រត្ ់  មក  មុម  ជានិចា 
        

หญิงสาว  วิ่ง  ไป  หน้า  อยู่เสมอ 

រត្ ់  មក  រក  បនទប ់  ប្សី 
        
วิ่ง  ไป  หา  ห้อง  หญิงสาว 

หญิงสาว (นวลละออง) วิ่งไม่หยุด...วิ่งไปที่ห้องของเธอ 
(แพ้ใจผูกรัก: 165) 
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នួនលអង   សងសមដសីដីមកវញិទាំងមប្កវមប្ាន្  
នួនលអង  សង  សមដ ី  សដី  មក  

        

หญิงสาว  สนอง  ค าพูด  พูด  ไป  

វញិ  ទាំង  មប្កវមប្ាន្ 
     
คืน  ทั้ง  เก้ียวโกรธ 

หญิงสาว (นวลละออง) พูดตอบกลับไปด้วยความเกรี้ยวโกรธ...  
(แม่พริกข้ีหนู: 41) 

 
3.14 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ពាលមៅ 
 ค าศัพท์ว่า  ពាលមៅ  // ‘น้องน้อย’  เป็นค าซ้อน  เกิดจากค าว่า  ពាល 

/ /  ‘อ่อนเยาว์’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต   หมายความว่า  พาล  อ่อน  เยาว์  
โง่  ชั่ว  ร้าย... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 429)  โดยเขมรน ามาใช้ทั้งในความหมายว่า  “อ่อนเยาว์”  
และ  “เกเร, คนพาล”  เหมือนในภาษาไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 785)  อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
พบว่า  ค านี้ไมไ่ด้ปรากฏเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงเดี่ยวๆ  แต่พบว่ามีการน ามาซ้อนกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้หญิง  และจะมีความหมายที่เกี่ยวกับความอ่อนเยาว์  เช่น  น ามาซ้อนกับค าว่า  មៅ  // ‘น้อง’  
เป็นค าภาษาเขมร  แปลว่า  สุดท้อง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2523: 449) ทั้งสองค ามีความหมาย
เกี่ยวกับความอ่อนเยาว์เหมือนกันจึงเป็นการซ้อนค ากัน  และสื่อความหมายถึง “ผู้หญิง”   

แม้ว่าพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ได้ให้ค าจ ากัดความค าว่า  ពាលមៅ ‘น้องน้อย’  
ไว้ว่า  เป็นค าใช้ส าหรับเรียกผู้หญิงที่เป็นลูกคนสุดท้องที่ก าลังจะโตเป็นสาว...  (ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិ ត្យ, 
1967: 747)  แตผู่้ประพันธ์นวนิยายเขมรก็น าค าศัพท์นี้มาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ពាលមៅ   មៅញញឹមសងឃមឹមជាគជយ័កនុងជម ល េះមនេះ  

ពាលមៅ  មៅ  ញញឹម  សងឃមឹ  មជាគជយ័ 
      
หญิงสาว  ยัง  ยิ้ม  หวัง  โชคชัย 
កនុង  ជម ល េះ  មនេះ 
    
ใน  การทะเลาะ นี้ 

หญิงสาว (น้องน้อย) ยังยิ้มหวังโชคในการเถียงกันคร้ังนี้...  
(แม่พริกข้ีหนู: 40) 
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3.15 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ប្សីប្កមុាំ   
 ค าศัพท์ว่า  ប្សីប្កមុាំ  / / ‘หญิงสาว’  มาจากค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  

ซ้อนกบัค าว่า  ប្កមុាំ ‘หญิงสาว’  ผู้ประพันธ์ได้น าค าศัพท์นี้มาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មប្ទេះ ប្សីប្កមុាំ   មទ្ើបមពញវយ័ប្កមុាំផាក កសុ៏ាំខាែ ស់ខ្ដរ... 

មទេះ  ប្សីប្កមុាំ  មទ្ើប  មពញវយ័  ប្កមុាំ 
       
แม้ว่า  หญิงสาว เพิ่งจะ  เต็มวัย  สาว 

ផាក   ក ៏  សុាំ  ខាែ ស់  ខ្ដរ... 
         
ดอกไม้  ก็  ขอ  อาย  เหมือนกัน 

แม้ว่าหญิงสาว (หญิงสาว) เพิ่งจะโตเป็นสาว  ดอกไม้ก็อายเช่นกัน... 
(ฝันไม่มีวันจบ: 7) 

 
3.16 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីមឆ្មយង ់
 ศัพทว์่า  ប្សីមឆ្មយង ់ / / ‘หญิงโฉมยง’  เป็นค าซ้อนเกิดจาก

ค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  ซ้อนกับค าว่า  មឆ្មយង់ ‘ โฉมยง’  ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างใน           
นวนิยายต่อไปนี้ 
 

អនកប្បងសខ្ត្ងរកាកិត្ិាយសជូន ប្សីមឆ្មយង ់  ជានិចា   
អនកប្បងស  ខ្ត្ង  រកា  កិត្ិាយស  ជូន 

      

ชายหนุ่ม  มักจะ  รักษา  เกียรติยศ ให้ 

ប្សីមឆ្មយង ់   ជានិចា 
   
หญิงสาว    อยู่เสมอ 

ชายหนุ่มมักจะให้เกียรติ หญิงสาว (หญิงโฉมยง) อยู่เสมอ 
(แพ้ใจผูกรัก: 167) 

 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សី  //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.4   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្កមុាំ  // ‘หญิงสาว’  
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្សី  //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.6    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មយង ់ /  /  ‘โฉมยง’  
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3.17 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីពុាំគ 
 ศัพท์ว่า  ប្សីពុាំគ  / /  ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’ เป็นค าซ้อน  เกิดจากค าว่า  

ប្សី  ‘หญิง’  ซ้อนกับค าว่า  ពុាំគ   ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’  ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร              
มีตัวอย่างดังนี ้

        
នរៈមយើងមគចាបប់្ត្កងានយដល៍វត្ល់វនរ់បស់ ប្សីពុាំគ  មកបីប្ត្កងកនុងរងវង់ថ្ដដ៏ទ្ន់

ប្ត្ជាករ់បស់មគ... 
នរៈ  មយើង  មគ  ចាប ់  ប្ត្កង 
        
ชายหนุ่ม  เรา  เขา  จับ  กอด 

ានយ  ដ ៍  លវត្ល់វន ់ របស់  ប្សីពុាំគ 
        
กาย  ที่  ไหวเอน  ของ  หญิงสาว 

មក  បី  ប្ត្កង  កនុង  រងវងថ់្ដ 
       
มา  อุ้ม  ตระกองกอด ใน  วงแขน 

ដ ៏  ទ្ន ់  ប្ត្ជាក ់  របស់  មគ... 
        
ที่   อ่อน  เย็น  ของ  เขา 

ชายหนุ่มของเราจับประคองกายที่โงนเงนของ หญิงสาว (หญิงผู้เป็นที่รัก)                 
มาประคองในอ้อมแขนที่เย็นฉ่ าของเขา... 

(แม่พริกข้ีหนู: 121) 
 

3.18 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីនាង 
 ค าศัพท์ว่า  ប្សីនាង  // ‘หญิงสาว’  เป็นค าซ้อน  เกิดจากค าว่า  ប្សី  

‘หญิง’  ซ้อนกับค าว่า  នាង  ‘นาง’  ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្សី  //‘หญิง’   
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.13   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ពុាំគ  // ‘หญิงผู้เป็นท่ีรัก’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សី  //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ    1.9   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
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ប្សីនាង   មនិទនស់ប្មួលដមងហើមប្សួលបលួផង...  
ប្សីនាង  មនិ  ទន ់  សប្មួល  ដមងហើម 
       
หญิงสาว  ไม่  ทัน  ท าให้เบา  ลมหายใจ 

ប្សួលបលួ  ផង     
   
เรียบร้อย  ด้วย  

หญิงสาว (หญิงสาว) ยังไม่ทันหายใจได้ปกติ 
(สายน้ าเสน่หา: 25) 

 
ค าเดี่ยวซ้อนค าซ้อน [ค าเดี่ยว + ค าซ้อน] 

ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยยังพบว่า  ผู้ประพันธ์มีการน าค าเดี่ยวที่เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงค าหนึ่งมาซ้อนกับค าซ้อนที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงอีกด้วย  ทั้งสองส่วนมักมีความหมาย                   
ที่เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวซ้อนกับค าซ้อน  พบเพียง                  
1  ค าเท่านั้น  คือ 

 
3.19 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីននួលអង 

 ศัพทว์่า  ប្សីនួនលអង  / / ‘หญิงผู้มีผิวงามนวลละออง’  เป็นค า

ซ้อนที่เกิดจากค าเดี่ยวว่า  ប្សី  ‘หญิง’  ซ้อนกับค าว่า  នួនលអង  ‘นวลละออง’  ซึ่งเป็นค าซ้อน  
ผู้ประพันธ์น าค าศัพท์นี้มาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សីនួនលអង  សងវាចាទាំងញញឹមចាំអកសកមកវញិ  

ប្សីននួលអង សង  វាចា  ទាំង  ញញឹម 
      
หญิงสาว  ตอบ  ค าพูด  ทั้ง  ยิ้ม 

ចាំអក  សក  មក  វញិ 
      
ดูถูก  กลับ  ไป  (ค าเสริม) 

หญิงสาว (หญิงผู้มีผิวงามนวลละออง) พูดตอบพร้อมกับยิ้มดูถูกกลับไป 
(แม่พริกข้ีหนู: 48) 

 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សី  //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 3.13  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ននួលអង  // ‘นวลละออง’   
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ค าซ้อนซ้อนค าเดี่ยว [ค าซ้อน + ค าเดี่ยว] 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบ  การใช้ค าซ้อนที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงมาซ้อนกับค าเดี่ยวที่เป็น

ศัพท์เรียกผู้หญิงด้วย  และทั้งสองส่วนมีความหมายที่เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน               
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนซ้อนกับค าเดี่ยว  พบเพียง  1  ค าเช่นกัน  คือ 

 
3.20 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សីកលយាលណ្ 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សីកលយាលណ្  //  ‘หญิงงามผู้มีรูปโฉมสวย

สดใส’  เป็นการซ้อนค ากันระหว่าง  ค าว่า  មឆ្មប្សី  ‘หญิงโฉมงาม’  ซึ่งเป็นค าซ้อน  น ามาซ้อนกับ

ค าเดี่ยวว่า  កលយាលណ្  ‘หญิงงาม’  นักประพันธ์เขมรได้น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
មតិ្ាមយើងរនពញ្ញា ក់នាងប្កមុាំមដាយមលើកតុ្កកតាខាល  ែុ ាំពណ៌្សមយួយ៉ោ ង្ាំប៉ោុនមលួន

មនុសែដាករ់ាំងមលួនរបស់អនកជាមហតុ្បណាា លឱ្យ មឆ្មប្សីកលយាលណ្   ភ្ញាភ កម់ប្ពើត្... 
មតិ្ា  មយើង  រន  ពញ្ញា ក់   
        
ชายหนุ่ม  เรา  ได ้  หลอกให้ตกใจ 
នាងប្កមុាំ  មដាយ  មលើក  តុ្កកតា  ខាល  ែុ ាំ 
       
เธอ  โดย  ถือ  ตุ๊กตา  หมี 

ពណ៌្ស  មយួ  យ៉ោ ង  ្ាំ  ប៉ោុន 
         
สีขาว  หนึ่ง  อย่าง  ใหญ่  เท่า 

មលួន  មនុសែ  ដាក ់  រាំង  មលួន 
        
ตัว  คน  วาง  บัง  ตัว 

របស់  អនក  ជា  មហតុ្   
         
ของ  คน  เป็น  เหตุ 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.7 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មប្សី / / ‘หญิงโฉมงาม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.2     ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  កលយាលណ្  // ‘หญิงงาม’   
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បណាា លឱ្យ មឆ្មប្សីកលយាលណ្   ភ្ញាភ កម់ប្ពើត្ 
    
ท าให้  หญิงสาว   ตกใจ 

ชายหนุ่มแกล้งให้หญิงสาวตกใจ โดยถือตุ๊กตาหมีสีขาวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเท่ากับคน
บังตัวของเขา  ท าให้ หญิงสาว (หญิงงามผู้มีรูปโฉมสวยสดใส) ตกใจ...  

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 83) 
 
ค าเดี่ยวซ้อนค าประสม  [ค าเดี่ยว + ค าประสม] 

ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงอีกแบบหนึ่งที่มีการน าค าเดี่ยวค าหนึ่งมาซ้อนกับค าประสมอีก
ค าหนึ่ง  โดยค าศัพท์ทั้งสองส่วนมีความหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็น    
ค าซ้อนแบบค าเดี่ยวซ้อนกับค าประสม  พบเพียง  1  ค าเช่นกัน  คือ 
 

3.21 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីមឆ្មមលល  
 ศัพท์ว่า  ប្សីមឆ្មមលល   / / ‘หญิงผู้มีรูปร่างสวยงาม’  เป็นค า

ซ้อนเกิดจากค าเดี่ยวว่า  ប្សី  ‘หญิง’  ซ้อนกับค าว่า  មឆ្មមលល    ‘โฉมเฉลา’  ซึ่งเป็นค าประสมที่เป็น
ศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันต่อไปนี้ 
 

ប្សីមឆ្មមលល   មសើចប្សស់បមគហ េះវាចា  
ប្សីមឆ្មមលល   មសើច  ប្សស់  បមគហ េះ   
       
หญิงสาว   หัวเราะ  ใส  ท าให้บิน  
វាចា 
 
วาจา 

หญิงสาว (หญิงผู้มีรูปร่างสวยงาม) หัวเราะเสียงใสพูดตอบไปว่า...  
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 42) 

  
ค าประสมซ้อนค าเดี่ยว  [ค าประสม + ค าเดี่ยว] 

นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบว่า  มีศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีการน าค าประสมค าหนึ่งมาซ้อนกับ     
ค าเดี่ยว/ค ามูลอีกค าหนึ่ง  โดยทั้งสองส่วนมีความหมายที่เหมือนกันหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ
มีความหมายที่สื่อถึง “ผู้หญิง”  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  ที่เกิดจากค าประสมซ้อนกับค าเดี่ยว   
พบจ านวน  5  ค า  ดังนี้ 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្សី  //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.45   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មមលល   // ‘โฉมเฉลา’ 
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3.22 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សស់មទ្ពី 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សស់មទ្ពី  //  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสวยสดใสดั่ง

นางฟ้า’  เป็นค าซ้อนเกิดจากค าว่า  មឆ្មប្សស់  / / ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’                 

ซึ่งเป็นค าประสม  มาซ้อนกับค าว่า  មទ្ពី  ‘เทพี’  ผู้ประพันธ์ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร
สมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មឆ្មប្សស់មទ្ពី    កម៏ន ីន យប្តាចាកមចញមក... 

មឆ្មប្សស់ មទ្ពី  ក ៏  មន ីន    យប្តា 
      
หญิงสาว   ก็  รีบร้อน   เดิน 

ចាក   មចញ  មក 
      
จาก   ออก  ไป 

หญิงสาว (หญิงผู้มีรูปโฉมสวยสดใสดั่งนางฟ้า) รีบร้อนเดินออกไป...  
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 77) 

 
3.23 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សស់នារ ី
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សស់នារ ី  // ‘นารีผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’                

เกิดจากค าว่า  មឆ្មប្សស់  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’  ซึ่งเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  
และน ามาซ้อนกับค าว่า  នារ ី ‘นารี’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างในนวนิยายต่อไปนี้ 

 
កនុងចាំមណាមមនេះ មឆ្មប្សស់នារ ី  មយួរបូ  សថជិត្កនុងវយ័ប្ប ណ្ជា  ២២  ឆ្ន ាំ  ប្បកប

មកមដាយរបូមឆ្មលអខ្បលកចខ្មលកប្សស់ដាចអ់ស់មសាភណ័្ថ្ននារដីថ្ទ្... 
កនុង  ចាំមណាម  មនេះ  មឆ្មប្សស់នារ ី
      
ใน  กลุ่ม  นี้  หญิงสาว 

មយួ  របូ  សថជិត្  កនុង  វយ័ 
         
หนึ่ง  รูป  ตั้ง  ใน  วัย 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.10  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មប្សស់  // ‘หญงิผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’ 
ดคู าศัพท์ในข้อ  2.21  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មទ្ពី  // ‘เทพี’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.10 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า មឆ្មប្សស់  // ‘หญงิผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.10   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า នារ ី // ‘นารี’ 
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ប្ប ណ្  ជា  ២២  ឆ្ន ាំ  ប្បកប 
       
ประมาณ  เป็น  22  ปี  ประกอบ 

មក  មដាយ  របូ  មឆ្ម  លអ 
        
ไป  ด้วย  รูป  โฉม  สวย 

ខ្បលក  ចខ្មលក  ប្សស់  ដាច ់  អស់ 
        
แปลก  แปลก  ใส  ขาด  หมด 

មសាភណ័្  ថ្ន  នារ ី  ដថ្ទ្ 
      
สวยงาม  ของ  นาร ี  อื่นๆ 

ในกลุ่มนี้  หญิงสาว (นารีผู้มีรูปโฉมสวยสดใส) คนหนึ่งอยู่ในวัยประมาณ 22 ปี  
ที่มีรูปโฉมงดงามผิดแผกไปจากความงามของผู้หญิงคนอื่นๆ...  

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 1) 
 
3.24 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សស់និមល 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សស់និមល  // ‘หญิงงามผู้มีรูปโฉมสวย

สดใส’  มาจากค าว่า  មឆ្មប្សស់  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’  ซึ่งเป็นค าประสม  น ามาซ้อนกับค า

เดี่ยวว่า  និមល  ‘หญิงงาม’ ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างในนวนิยายดังนี้ 
 

មឆ្មប្សស់និមល   ករ៏នខ្ឆកមមើលអុីខ្ម៉ោលវញិមាង  
មឆ្មប្សស់ និមល  ក ៏  រន  ខ្ឆក  
       
หญิงสาว   ก็  ได ้  เช็ค (ตรวจสอบ) 
មមើល   អុីខ្ម៉ោល  វញិ  មាង 
       
ดู    อีเมลล์  (ค าเสริม)  หนึ่งคร้ัง 

หญิงสาว (หญิงงามผู้มีรูปโฉมสวยสดใส) ได้เช็คดูอีเมลล์อีกครั้งหนึ่ง...  
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 97) 

 
 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.10  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មប្សស់  // ‘หญงิผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’ 
ดคู าศัพท์ในข้อ 1.11 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า និមល  // ‘หญิงงาม’ 
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3.25 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សស់ ណ្វ ី
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សស់ ណ្វ ី  // ‘หญิงสาวผู้มีรูปโฉม

สวยสดใส’  เป็นค าซ้อน  เกิดจากค าว่า  មឆ្មប្សស់  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’  เป็นค าประสม  

และน ามาซ้อนกับค าเดี่ยว   ណ្វ ី  ‘หญิงสาว’  ดังตัวอย่างในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

រយរចួនាងអងោុយបកមមៀនហុចមអាយបងប្បងស...រា៉ោ វនិសមលងឹមមើលមុមខ្ម៉ោផា  ទាំង
ពីរញញឹមរចួហា ត្់ទ្ទ្ួលមមៀនខាាំ   មដាយ មឆ្មប្សស់ ណ្វ  ី   ខ្ប្សកថ្យ៉ោមដញគត្់បងប្បងស
មពញបនទបស់ាឡុង... 
រយ  រចួ  នាង  អងោុយ  បក 
        
ข้าว  แล้ว  หญิงสาว  นั่ง  ปอก 
មមៀន  ហុច  មអាយ  បងប្បងស 
       
ล าไย  ยื่น  ให้  พี่ชาย 
រា៉ោ វនិ  សមលងឹ  មមើល  មុម  ខ្ម៉ោផា 
        
ราวิน  จ้อง  มอง  หน้า  แม่ผา 

ទាំង  ពីរ  ញញឹម  រចួ  ហា 
        
ทั้ง  สอง  ยิ้ม  แล้ว  อ้า 

 ត្ ់  ទ្ទ្ួល  មមៀន  ខាាំ  មដាយ 
         
ปาก  รับ  ล าไย  กัด  โดย 

មឆ្មប្សស់ ណ្វ ី   ខ្ប្សកថ្យ៉ោ  មដញ  គត្ ់
      
หญิงสาว    ร้อง  ไล ่  ถ้วน 
បងប្បងស  មពញ  បនទបស់ាឡុង 
    
พี่ชาย  เต็ม  ห้องรับแขก  

กินข้าวแล้ว  หญิงสาวนั่งปอกล าไยยื่นให้พี่ชาย... ราวินมองดูหน้าแม่ผา  ทั้งสอง
ยิ้มแล้วอ้าปากรับล าไย  โดยหญิงสาว (หญิงสาวผู้มีรูปโฉมสวยสดใส) ร้องลั่นไล่ทุบพี่ชายไป
รอบห้องรับแขก...  

(ฝันไม่มีวันจบ: 5-6) 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.10  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មប្សស់  // ‘หญงิผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.14    ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า   ណ្វ ី //‘หญิงสาว’ 



 82 

3.26 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីប្សស់្ីតា  
 ศัพทว์่า  ប្សីប្សស់្ីតា  // ‘สาวน้อยผู้สวยสดใส’ เป็นค าซ้อน  

ที่เกิดจากค าประสมว่า  ប្សីប្សស់  // ‘หญิงที่สดใส’  น ามาซ้อนกับค าเดี่ยวว่า ្ីតា ‘สาว

น้อย’  อีกทีหนึ่ง  ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยาย  ดังนี้ 
 

ផានិត្អខ្ងអលសាន ម   មលើថាព ល់  ប្សីប្សស់្ីតា   ទាំងទ្ឹកមុមប្សងូត្ជាំនួសពាកយ                    
លួងមោម...  
ផានិត្  អខ្ងអល  សាន ម    មលើ  ថាព ល់ 
      
ผานิต  ลูบ  รอยแผล  บน  แก้ม 

ប្សីប្សស់្ីតា ទាំង  ទ្ឹកមុម  ប្សងូត្  ជាំនួស 
     
หญิงสาว  ทั้ง  สีหน้า  สงสาร  สิ่งแทน 

ពាកយលួងមោម   
 
ค าปลอบโยน 

ผานิตลูบรอยแผลบนแก้ม หญิงสาว (สาวน้อยผู้สวยสดใส) ด้วยสีหน้าสงสาร  
แทนค าปลอบโยน...  

(วิกฤตเหตุมรดก: 106) 
 
ค าสมาสซ้อนค าประสม  [ค าสมาส + ค าประสม] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนอีกแบบหนึ่ง  เกิดจากการน าค าสมาสค าหนึ่งมาซ้อนกับ 
ค าประสมอีกค าหนึ่ง  ท าให้เกิดค าซ้อนที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงค าใหม่ขึ้น  การสร้างค าในลักษณะนี้จะ
เป็นการสร้างค า  2  ระดับ คือ  น าค าเดี่ยว  2  ค า มาสมาสกันเกิดเป็นค าสมาส  และน าค าเดี่ยว           
2  ค า  มาประสมกันเป็นค าประสม  จากนั้นน าค าสมาสกับค าประสมที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
คล้ายกันมาซ้อนกันอีกทีหนึ่งท าให้เกิดเป็นค าซ้อน  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนที่เกิดจากค าสมาส
ซ้อนกับค าประสม  พบเพียง 1 ค า  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.32  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សីប្សស់  // ‘หญิงที่สดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.8    ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’   
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3.27 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ប្សីមឆ្មលអ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ប្សីមឆ្មលអ  // ‘หญิงผู้มีรูปโฉมลออ

สดใส’  เป็นการซ้อนค ากันระหว่างค าสมาสว่า  ប្សស់ប្សី // ‘หญิงที่สดใส’ และน ามาซ้อน

กับค าว่า  មឆ្មលអ  ‘โฉมลออ’  ซึ่งเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม   ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็น
ศัพท์เรียกผู้หญิงดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
ប្សស់ប្សីមឆ្មលអ  ញញឹមប្សស់សមលងឹនុត្យ៉ោ ងប្សទ្ន ់ 

ប្សស់ប្សីមឆ្មលអ   ញញឹម  ប្សស់  សមលងឹ 
      
หญิงสาว    ยิ้ม  ใส  จ้องมอง 

នុត្  យ៉ោ ង  ប្សទ្ន ់
     
นุต  อย่าง  อ่อนหวาน, สุภาพ 

หญิงสาว (หญิงผู้มีรูปโฉมลออสดใส) ยิ้มแย้มมองนุตอย่างอ่อนหวาน...  
(ดวงเนตรา: 60) 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  มีลักษณะการซ้อนค า              

หลายแบบ  ได้แก่  ค าเดี่ยวซ้อนกับค าเดี่ยว [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวซ้อนกับค าซ้อน [ค าเดี่ยว + 
ค าซ้อน]  ค าซ้อนซ้อนกับค าเดี่ยว [ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวซ้อนกับค าประสม  [ค าเดี่ยว +            
ค าประสม]  ค าประสมซ้อนกับค าเดี่ยว  [ค าประสม + ค าเดี่ยว]  และค าสมาสซ้อนกับค าประสม  
[ค าสมาส + ค าประสม]  โดยใช้ค าในภาษาเขมรน ามาซ้อนกันเองบ้าง  ค าในภาษาเขมรซ้อนกับค ายืม
จากภาษาบาลี-สันสกฤตบ้าง  และค าจากภาษาเขมรซ้อนกับค ายืมจากภาษาไทยบ้าง  แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประพันธ์มีความรู้ภาษาอ่ืนๆ ท าให้ เกิดค าศัพท์ที่ ใช้สื่อความหมายถึงผู้หญิงที่หลากหลาย                     
และมีท่วงท านองเสียงที่ไพเราะคล้องจองเหมือนค าในบทร้อยกรอง 

จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมร
เลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนแบบค าเดี่ยวซ้อนกับค าเดี่ยว [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว]  มากที่สุด          
คือ  18  ค า  รองลงมาคือค าประสมซ้อนกับค าเดี่ยว  [ค าประสม + ค าเดี่ยว]  จ านวน  5  ค า                 
ส่วนค าเดี่ยวซ้อนกับค าซ้อน [ค าเดี่ยว + ค าซ้อน]  ค าซ้อนซ้อนกับค าเดี่ยว [ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]               
ค าเดี่ยวซ้อนกับค าประสม  [ค าเดี่ยว + ค าประสม]  และค าสมาสซ้อนกับค าประสม  [ค าสมาส +              
ค าประสม]  พบเพียงแบบละ 1 ค าเท่านั้น  รวมศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนทั้งหมด  27  ค า        
แสดงให้เห็นว่า   ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรไม่ค่อยนิยมเลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อนใน                  
นวนิยาย  ซึ่งน่าจะเป็นเพราะมีศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน                     
และสามารถน ามาซ้อนกันได้มีไม่มาก  รวมทั้งในการซ้อนค าจะสื่อความหมายเน้นย้ าเจาะจงได้แค่ 
                                           

ดูค าศัพท์ในข้อ  2.33    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សស់ប្សី  / / ‘หญิงที่สดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.7    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មលអ  // ‘โฉมลออ’ 
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“ผู้หญิง” เท่านั้น  หรือจะแสดงนัยทางความหมายถึงลักษณะอ่ืนๆ  ของผู้หญิงได้จ ากัดกว่าการสร้าง
ค าแบบอื่นๆ 

 
4. ศัพทเ์รียกผู้หญิงท่ีเป็นค าประสม   

ค าประสม  คือ  ค าที่เกิดจากการน าหน่วยค าอิสระที่มีความหมายต่างกันอย่างน้อย      
2  หน่วยมารวมกัน  เกิดเป็นค าใหม่ที่มีความหมายใหม่  หรือยังคงเค้าความหมายของหน่วยค าเดิม  
ที่น ามาประกอบกัน  (วัลยา  ช้างขวัญยืน และคณะ, 2553: 32-33)  การประสมค าในภาษาเขมร
เรียกว่า  វ ិ្ ីបនែ ាំ (ចន័ទ  សាំណ្ពវ, 2010: 13) //  ‘วิธีประสม’  โดยลักษณะการประสม
ค านั้นจะประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  ส่วนประกอบหลัก  และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบขยาย 
(วินัย  ภู่ระหงษ์, 2542: 77)  และอาจเป็นการสร้างค าระหว่างค าภาษาเขมรกับค าภาษาเขมร  หรือ
ค าภาษาเขมรกับค าในภาษาอ่ืนก็ได้   

จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยพบว่า           
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  ไม่ได้เกิดจากการประสมค าเดี่ยวกับค าเดี่ยว [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว]            
อย่างเดียว  แต่ยังพบค าสมาสประสมกับค าเดี่ยว [ค าสมาส + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวประสมกับค าซ้อน 
[ค าเดี่ยว + ค าซ้อน]  ค าซ้อนประสมกับค าเดี่ยว [ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวประสมกับค าประสม 
[ค าเดี่ยว + ค าประสม]  ค าประสมประสมกับค าเดี่ยว [ค าประสม + ค าเดี่ยว]  ค าสมาสประสมกับค า
ประสม [ค าสมาส + ค าประสม]  ค าซ้อนประสมกับค าซ้อน [ค าซ้อน + ค าซ้อน]  ค าประสมประสม
กับค าซ้อน [ค าประสม + ค าซ้อน]  และค าประสมประสมกับค าประสม [ค าประสม + ค าประสม]   

นอกจากนี้  ยังมีค าศัพท์ที่ใช้วิธีประกอบค าที่มากกว่า 1 วิธี  คือ  ค าประสมประสมกับ
ค าซ้อนและน ามาซ้อนกับค าเดี่ยว [ค าประสม + ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]  อีกทีหนึ่ง  ซึ่งพบศัพท์เรียก
ผู้หญิงลักษณะนี้เพียงค าเดียวเท่านั้น  รวมศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมมีจ านวน  61  ค า  
ดังต่อไปนี้ 

 
ค าเดี่ยวประสมค าเดี่ยว  [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันที่เป็นค าประสม  และมีลักษณะการ
ประกอบค าแบบใช้ค าเดี่ยวมาประสมกับค าเดี่ยว  โดยมีค าหน้าเป็นส่วนหลัก  และค าหลังเป็น
ส่วนประกอบขยาย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  ประกอบด้วยค าเดี่ยวประสมกับค าเดี่ยวมี
จ านวน  32  ค า  ได้แก่ 
 

4.1 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  កញ្ញា មឆើត្ 
 ศัพท์ว่า  កញ្ញា មឆើត្  / / ‘กัญญาผู้งามโดดเด่น’  เกิดจากการประสม

ค า  កញ្ញា   ‘กัญญา’  และค าภาษาเขมรว่า  មឆើត្  // ‘เฉิด’ หมายถึง  เลิศ  ประเสริฐ... (บรรจบ  
พันธุเมธา, 2517: 106)  ผู้ประพันธ์ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่าง 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.1 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า កញ្ញា   //  ‘กัญญา’ 
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កញ្ញា មឆើត្   កចូ៏លមកកនុងរងយនារងចាាំមតិ្ាមយើងមយួសនទុេះ... 
កញ្ញា មឆើត្  ក ៏  ចូល  មក  កនុង 
         
หญิงสาว  ก็  เข้า  ไป  ใน 

រងយនា  រងចាាំ  មតិ្ា  មយើង  មយួ 
       
รถยนต์  รอ  เพื่อน  เรา  หนึ่ง 

សនទុេះ...   
   
พักหนึ่ง...   

หญิงสาว (กัญญาผู้งามโดดเด่น) ก็เข้าไปในรถรอชายหนุ่มสักพักหนึ่ง... 
(แม่พริกข้ีหนู: 27) 

 
4.2 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្កមុាំតូ្ច 
 ศัพท์ว่า  ប្កមុាំតូ្ច / / ‘สาวน้อย’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  

ប្កមុាំ  ‘หญิงสาว’ ประสมกับค าภาษาเขมรว่า  តូ្ច  // ‘เล็ก’  แปลว่า  เล็ก... (บรรจบ             
พันธุเมธา, 2517: 171)  ในที่นีจ้ะมีความหมายในเชิงแสดงความอ่อนเยาว์   

ดังนั้น  ค าว่า  ប្កមុាំតូ្ច ‘สาวน้อย’  มีค าว่า  តូ្ច  ‘เล็ก’  เป็นส่วนขยายเดี่ยวๆ  ค านี้จึงมี
ความหมายเกี่ยวกับอายุน้อยหรือความอ่อนเยาว์  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ប្កមុាំតូ្ច   មលើកខ្មែកមពប្ជបគហ ញរត្នៈ... 
ប្កមុាំតូ្ច  មលើក  ខ្មែក  មពប្ជ  បគហ ញ 
       
หญิงสาว  ยก  สร้อยคอ  เพชร  แสดง 
រត្នៈ    
   
รัตนะ    

หญิงสาว (สาวน้อย) ยกสร้อยคอเพชรอวดรัตนะ 
(วันพบ วันพราก: 3) 

 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.4  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្កមុាំ  // ‘หญิงสาว’ 
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4.3 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្កមុាំភុាំផាន 
 ศัพท์ว่า  ប្កមុាំភុាំផាន  / /  ‘หญิงสาวผู้สง่างาม’  เป็นค า

ประสม  เกิดจากค าว่า  ប្កមុាំ   ‘หญิงสาว’  ประสมกับค าว่า  ភុាំផាន  // ‘สง่างาม’  
ผู้วิจัยไม่พบค านี้ในพจนานุกรมเขมรฉบับใดเลย  ผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรได้กล่าวว่า  น่าจะแปลค านี้ว่า  
“สง่างาม หรืองดงาม”  และนิยมน ามาใช้เพ่ือขยายความในเรื่องลักษณะความงาม (Virakbot 
Yeang, Interview, 2013)  ดังปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ានលមបើយល់អាានរៈ ណ្ព  ប្កមុាំភុាំផាន  កញ៏ាកច់ិម ា្ ើមបនាិចដាកម់គ... 
ានលមបើ  យល់  អាានរៈ   ណ្ព   
       
เมื่อ  เข้าใจ  อาการ  ชายหนุ่ม   

ប្កមុាំភុាំផាន   ក ៏ ញាក ់  ចិម ា្ ើម  បនាិច 
      
หญิงสาว   ก็ ยัก  คิ้ว  นิดหน่อย 

ដាក ់  មគ 

   

วาง  เค 

เมื่อเข้าใจอาการของชายหนุ่ม  หญิงสาว (หญิงสาวผู้งาม) ก็ยักคิ้วนิดหนึ่งให้เขา 
(เมฆเกล็ดนาค: 11) 

 
4.4 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មមឆើត្ 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មមឆើត្  / / ‘โฉมเฉิด’  เกิดจากค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’  

ประสมกับค าว่า មឆើត្  ‘เฉิด’  ผู้ประพันธ์ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน              
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មឆ្មមឆើត្   ពយាលយមផាទ ត្ទ់្ាំពរ័មសៀវមៅមមមរៀនជាងែី...  

មឆ្មមឆើត្  ពយាលយម  ផាទ ត្ ់  ទ្ាំពរ័  មសៀវមៅ 
      
หญิงสาว  พยายาม  พลิก  หน้า  หนังสือ 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.4   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  ប្កមុាំ  // ‘หญิงสาว’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  3.1 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’    
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្  // ‘เฉิด’ 
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មមមរៀន  ជា  ងែី 
    

บทเรียน  เป็น  ใหม่ 
หญิงสาว (โฉมเฉิด) พยายามพลิกหนังสือเรียนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง...  

(เมฆเกล็ดนาค: 136) 
 

មឆ្មមឆើត្    ខ្ត្ងខ្ត្ចាត្ទុ់្កមគ   ជាបអូនរបស់មតិ្ានាងជាដខ្ដល...  
មឆ្មមឆើត្  ខ្ត្ងខ្ត្  ចាត្ ់  ទុ្ក  មគ 

       

หญิงสาว  มักจะ  จัด  ไว ้  เขา 

ជា  បអូន  របស់  មតិ្ា  នាង 

        

เป็น  น้อง  ของ  เพื่อน  เธอ 

ជា  ដខ្ដល 
   
เป็น  เสมอ 

หญิงสาว (โฉมเฉิด) มักจะท าเชน่นั้นเสมอ  คือถือเป็นเป็นน้องของเพื่อนเธอไม่
เปลี่ยนแปลง....  

(แพ้ใจผูกรัก: 165) 
 

មឆ្មមឆើត្   យកថ្ដមទប ់ត្ប់្បងសសគហ ... 
មឆ្មមឆើត្  យក  ថ្ដ  មទប ់   ត្ ់
        
หญิงสาว  เอา  มือ  ตะปบ  ปาก 

ប្បងស  សគហ  
   
ชายหนุ่ม  หล่อ 

หญิงสาว (โฉมเฉิด) เอามือปิดปากชายหนุ่ม...  
(ฝันไม่มีวันจบ: 36) 
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4.5 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មមលល  
 ศัพท์ว่า  មឆ្មមលល   / / ‘โฉมเฉลา’   ในพจนานุกรมเขมร-ไทย               

ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธนให้ความหมายค านี้ว่า  ที่มีรูปทรงสูงโปร่ง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 
107) เกิดจากค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’  ประสมกับค าภาษาเขมรว่า  មលល   // ‘เฉลา’  
แปลว่า  สวยงามเป็นเงา... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 112)  ผู้ประพันธ์นวนิยายใช้เป็นศัพท์เรียก
ผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

មឆ្មមលល      មតា ចិត្ាឮខ្ត្មឆវដូចរ ាំមសវប្ត្ូវមគដុច  
មឆ្មមលល   មតា ចិត្ា  ឮ  ខ្ត្  មឆវ 
       
หญิงสาว  ร้อนใจ  ได้ยิน  แต่  ฉุนโกรธ 

ដូច  រ ាំមសវ  ប្ត្ូវ  មគ  ដុច 
        
เหมือน  ดินปนื  ถูก  เขา  จุด 

หญิงสาว (โฉมเฉลา) ร้อนใจมีแต่ความโกรธเหมือนดินปืนที่ถูกเขาจุดขึ้นมา 
(แม่พริกข้ีหนู: 50)   

 
4.6 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មពិសី 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មពិសី  / / ‘หญิงผู้ประเสริฐที่มีรูปโฉมงาม’  เป็นค า

ประสม  เกิดจากค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’  ประสมกับค าว่า  ពិសី  ‘ประเสริฐ’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មឆ្មពិសី     ប្សដីត្បមក តាទាំងភស័្រ្កាញញឹមរាងប្សមពាន  

មឆ្មពិសី  ប្សដី  ត្ប  មក   តា 
       
หญิงสาว  พูด  ตอบ  ไป  มารดา 

ទាំង  ភស័្រ្កា  ញញឹម  រាង  ប្សមពាន 
        
ทั้ง  หน้า  ยิ้ม  ร่าง  เห่ียว 

หญิงสาว (หญิงผู้ประเสริฐที่มีรูปโฉมงาม) พูดตอบกลับไปที่แม่ด้วยรอยยิ้มแห้งๆ   
(แม่พริกข้ีหนู: 83) 

 
                                           

ดูค าศัพท์ในข้อ    3.1 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.1 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ពិសី  // ‘ประเสริฐ’  
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4.7 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មលអ 
 ศัพท์ว่า មឆ្មលអ  / /  ‘โฉมลออ’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  

មឆ្ម   ‘โฉม’  ประสมกับค าภาษาเขมรว่า  លអ   ‘ลออ’  แปลว่า สวย งาม ดี... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2526: 748)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
មឆ្មលអ    មសើចមូចប្សស់ប្ត្ចង់ានន់ផាិលប្រក់មដើរមបេះផាក មលេិះប្កងជាកប្មងដាក់ភនួង

សករ់បស់នាង  
មឆ្មលអ  មសើចមូច  ប្សស់ប្ត្ចង ់ ានន ់  ផាិលប្រក ់
      
หญิงสาว  ลักยิ้ม  สดใส  ถือ  ขันเงิน 
មដើរ  មបេះ  ផាក មលេិះ  ប្កង  ជា 
        
เดิน  เด็ด  ดอกมะลิ  ร้อย  เป็น 

កប្មង  ដាក ់  ភនួងសក ់  របស់  នាង 
       
พวงมาลัย  ใส่  มวยผม  ของ  เธอ 

หญิงสาว (โฉมลออ) (ผู้มี) ลักยิ้มสดใสถือขันเงินเดินเด็ดดอกมะลิร้อยพวงมาลัย
ใส่ในมวยผมของเธอ...  

(บุปผาเชียงใหม่: 34) 
 

ខ្ត្ មឆ្មលអ    មនិ នចិត្ាបមនាទ សាត្ម់ទ្  អវីខ្ដលអនកប្គូរ ាំផាម្វើមលើ ៉ោ ល័យ គឺជាមរឿង
គួរម្វើបាំផុត្មហើយ  

ខ្ត្  មឆ្មលអ  មនិ   ន  ចិត្ា 
        

แต ่  หญิงสาว ไม่  มี  ใจ 

បមនាទ ស  ាត្ ់  មទ្    អវី  ខ្ដល  

        

กล่าวโทษ  เขา  หรอก  อะไร  ที่ 
អនកប្គូ  រ ាំផា  ម្វើ  មលើ   ៉ោ ល័យ 

       

คุณครู  ร าพา  ท า  บน  มาลัย 

គឺ ជា  មរឿង  គួរ  ម្វើ  បាំផុត្ 

         

เป็น  เร่ือง  ควร  ท า  ที่สุด 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  3.1  เฉพาะค าวา่  មឆ្ម  // ‘โฉม’  
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មហើយ 

 

แล้ว 

แต่หญิงสาว (โฉมลออ) ไม่ได้โกรธในสิ่งที่ครูร าพาท าต่อมาลัย  เพราะเป็นเรื่องที่
เหมาะสมแล้ว 

(แพ้ใจผูกรัก: 165) 
 

4.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មសៃួន 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មសៃួន  / / ‘โฉมสงวน’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  

មឆ្ម   ‘โฉม’  ประสมกับค าว่า  សៃួន   //  ‘สงวน’  ตามพจนานุกรมเขมร-ไทย  ฉบับทุน             
พระยาอนุมานราชธนให้ความหมายว่า  รัก  ทนุถนอม  ระมัดระวัง. .. ใช้ประกอบค าอ่ืนส าหรับ             
เรียกหญิง  ผู้เป็นที่รัก ใช้ในกาพย์กลอน... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528: 955)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่
ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
មឆ្មសៃួ ន  មលួនជាប្សី  ខាល ាំងសមដខី្ត្អនក់ ល ាំងានយ... 

មឆ្មសៃួ ន  មលួន  ជា  ប្សី    ខាល ាំង 
        
หญิงสาว  ตัว  เป็น  หญิง  หนัก 

សមដ ី  ខ្ត្  អន ់  ក ល ាំង  ានយ 
       

ค าพูด  แต่  น้อย  ก าลัง  กาย 

หญิงสาว (โฉมสงวน) นั้นเป็นหญิงพูดเก่งแต่ร่างกายอ่อนแอ  
(แม่พริกข้ีหนู: 39) 

 
មឆ្មសៃួ ន   សមលងឹចាំវងភ់ស័្រ្កាអនក នគុណ្  ទាំងខាា កម់ចញវាចាចងជាបជ់ាមយួនូវ

ភ្ញាពមងឿងឆៃល់  

មឆ្មសៃួ ន  សមលងឹ  ចាំ  វងភ់ស័្រ្កា 
     
หญิงสาว  จ้องมอง  ตรง  ใบหน้า 

អនក នគុណ្ ទាំង  ខាា ក ់  មចញ  វាចា 
        
ผู้มีพระคุณ  ทั้ง  คายจากปาก ออก  ค าพูด 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  3.1 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
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ចង  ជាប ់  ជាមយួ  នូវ  ភ្ញាពមងឿងឆៃល់ 
       
ผูก  ติด  ด้วยกัน  ซึ่ง  ความสงสยั 

หญิงสาว (โฉมสงวน) มองไปยังใบหน้าผู้มีพระคุณหลดุค าพูดด้วยความสงสัย 
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 8-9) 

 
4.9 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មសនិទ្ធ 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មសនិទ្ធ  / / ‘โฉมสนิท’ ตามพจนานุกรมหมายความว่า   

อันเป็นที่รัก... (Franklin E. Huffman and Im Proum, 1977: 31)  เกิดจากค าว่า  មឆ្ម   ‘โฉม’  
ประสมกับค าว่า  សនិទ្ធ  // ‘สนิท’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  หมายถึง  สนิท  รักใคร่   
ดีงาม  ละเอียดลออ... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528 : 971) ผู้ประพันธ์ใช้ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง                     
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មឆ្មសនិ ទ្ធ   ញញឹមប្សស់   ម្វើហីហាក់មិនចាប់អារមែណ៍្នឹងានរលាំរករបស់មិត្ា          

មយើង  
មឆ្មសនិទ្ធ  ញញឹម  ប្សស់  ម្វើ  ហី 
       
หญิงสาว  ยิ้ม  สดใส  ท า  ท าไมส่นใจ 

ហាក់  មនិ  ចាបអ់ារមែណ៍្ នឹង  ានរលាំរក 
        
เหมือน  ไม่  สนใจ  กับ  ความล าบาก 

របស់  មតិ្ា  មយើង 
     
ของ  ชายหนุ่ม  เรา 

หญิงสาว (โฉมสนิท) ยิ้มคนเดียวไม่สนใจกับความล าบากของชายหนุ่ม 
(แม่พริกข้ีหนู: 30) 

 
4.10 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សស់ 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សស់  / /  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสดใส’  เป็นค าประสม  

เกิดจากค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’  ประสมกับค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  ค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’ ในที่นี้ท า
หน้าที่เป็นส่วนขยายของค าว่า  មឆ្ម  ‘โฉม’  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ    3.1 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.1 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆ្ម  // ‘โฉม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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មឆ្មប្សស់   ដកថ្ដមចញមដាយកាីមអៀនខាែ ស... 
មឆ្មប្សស់ ដក  ថ្ដ  មចញ  មដាយ 
        
หญิงสาว  ถอน  มือ  ออก  โดย 

កាី មអៀនខាែ ស    
   
ความเอียงอาย    

หญิงสาว (หญิงผู้มีรูปโฉมสดใส) ดึงมือออกด้วยความอาย 
(บุปผาเชียงใหม่: 55) 

 
4.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្តីាតូ្ច 
 ศัพท์ว่า  ្ីតាតូ្ច  / / ‘สาวน้อย’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า   ្ីតា   

‘สาวน้อย’  ประสมกับค าว่า  តូ្ច  // ‘เล็ก’  เป็นค าภาษาเขมร  แปลว่า  เล็ก... (บรรจบ               
พันธุเมธา, 2517: 171)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ប្កវានខ់្សនមពញចិត្ានឹងចរតិ្រមបៀបរបបរស់មៅរបស់ ្ីតាតូ្ច    មនេះជាពនម់ពក  

ប្កវាន ់  ខ្សន  មពញចិត្ា  នឹង  ចរតិ្ 
         
กระวัน  แสน  ยินด ี  กับ  นิสัย 

រមបៀបរបប  រស់មៅ  របស់  ្ីតាតូ្ច  មនេះ 
      
ระบบระเบียบ อยู่อาศัย  ของ  หญิงสาว นี้ 
ជា  ពនម់ពក  
   
เป็น  อย่างมาก 

กระวันแสนพอใจกับนิสัยความประพฤติของหญิงสาว (สาวน้อย) คนนี้เป็นอย่าง
มาก... 

(ผกากระวัน: 66) 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.8    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’ 
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4.12 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្តីាប្សស់ 
 ศัพท์ว่า  ្ីតាប្សស់  / / ‘สาวน้อยที่สดใส’  เป็นค าประสม  เกิดจาก

ค าว่า   ្ីតា   ‘ธิดา’  ประสมกับค าว่า  ប្សស់  ‘สวย’ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยาย
เขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
្ីតាប្សស់    មៅមសៃៀម... 

្ីតាប្សស់  មៅ  មសៃៀម   
      
หญิงสาว  อยู ่  เงียบ   

หญิงสาว (สาวน้อยทีส่ดใส) อยูเ่ฉย... 
(บุปผาเชียงใหม่: 37) 

 
4.13 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ីតាមសាភ្ញា 
 ศัพท์ว่า  ្ីតាមសាភ្ញា  / / ‘สาวน้อยผู้โสภา’  เป็นค าประสม          

ซึ่งเกิดจากค าว่า   ្ីតា   ‘สาวน้อย’ ประสมกับค าว่า  មសាភ្ញា  ‘โสภา’  មសាភ្ញា  // ‘ โสภา’  
เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต    หมายถึง  สวยงาม  หมดจด... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2528: 923)  แม้ว่าค าศัพท์นี้เกิดจากค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาประกอบกัน  แต่มีโครงสร้าง
แบบ [ค าหลัก+ค าขยาย]  ผู้วิจัยจึงจัดค านี้เป็นค าประสม  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     
្ីតាមសាភ្ញា   កាំពុងខ្ត្សថជិត្មៅកនុងសភ្ញាពមប្កៀមប្កាំ  

្ីតាមសាភ្ញា កាំពុងខ្ត្  សថជិត្  មៅ  កនុង 
       
หญิงสาว  ก าลังจะ  ตั้ง  อยู ่  ใน 
សភ្ញាព  មប្កៀមប្កាំ 
   
สภาพ  โศกเศร้า 

หญิงสาว (สาวน้อยผูโ้สภา) ก าลังอยู่ในสภาพเศร้าโศกเสียใจ 
(แม่พริกข้ีหนู: 107) 

 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.8    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สวย’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.8    ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า ្ីតា  //  ‘ธิดา’   
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4.14 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងតូ្ច 
 ศัพท์ว่า  នាងតូ្ច / / ‘สาวน้อย’  เป็นค าประสมเกิดจากค าว่า នាង  

‘นาง’  ประสมกับค าว่า  តូ្ច  ‘เล็ก’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  
នាងតូ្ច   ចូលចិត្ាមសលៀកពាករ់មបៀបកូនប្បងសប្កងសកព់ីរ... 

នាងតូ្ច  ចូលចិត្ា  មសលៀកពាក ់ រមបៀប  កូនប្បងស 
     
หญิงสาว  ชอบ  แต่ง  แบบ  เด็กผู้ชาย 
ប្កង  សក ់  ពីរ... 
     
ผูก  ผม  สอง 

หญิงสาว (สาวน้อย) ชอบสวมใส่เสื้อผ้าแบบผู้ชาย ถักเปียสองข้าง 
(วิกฤตเหตุมรดก: 110) 

 
4.15 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងលអ 
 ศัพท์ว่า  នាងលអ / / ‘หญิงผู้มีความสวย’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า 

នាង ‘นาง’  ประสมกับค าว่า  លអ   ‘ลออ’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

   
នាងលអ   លិចប្សឹបមកមហើយមប្ពាេះនាងហត្ម់ពក... 

នាងលអ   លិចប្សឹប មក  មហើយ  មប្ពាេះ 
       
หญิงสาว  จม  ไป  แล้ว  เพราะ 
នាង  ហត្ ់  មពក... 
     

เธอ  เหนื่อย  เกินไป 

หญิงสาว (หญิงผู้มีความสวย) จมน้ าไปแล้ว  เพราะเธอเหนื่อยมาก 
(บุปผาเชียงใหม่: 56) 

 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ    1.9 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า តូ្ច  // ‘เล็ก’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.9   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ    4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’   
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នាងលអ   មប្ានកមឡើងរចួមហើយកចុ៏ចទ្ទ្ួលទូ្រស័ពទ... 
នាងលអ  មប្ានក  មឡើង  រចួមហើយ  ក ៏
       
หญิงสาว  ลุก  ขึ้น  แล้ว  ก็  

ចុច  ទ្ទ្ួល  ទូ្រស័ពទ   
     
กด  รับ  โทรศัพท์ 

หญิงสาว (หญิงผู้มีความสวย) ตื่นขึ้นแล้วก็กดรับโทรศัพท์... 
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 40) 

 
4.16 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងសាអ ត្ 
 ศัพท์ว่า នាងសាអ ត្  // ‘หญิงผู้มีความงาม’  เป็นค าประสมเกิดจาก         

ค าว่า  នាង ‘นาง’  ประสมกับค าภาษาเขมรว่า  សាអ ត្  ‘งาม’  แปลว่า  สะอาด  บริสุทธิ์  ปราศจาก
มลทิน... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528: 1024)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างในนวนิยายดังนี้ 

 
មនេះជាផាក ឈូកកាំពុងរកី  នាងសាអ ត្    ខ្បបមយាល៉ោងមផែងពីនីឡា  អនកកាំមោេះមាំសួរមដាយ

យកចិត្ាទុ្កដាក ់ 

មនេះ  ជា  ផាក ឈូក  កាំពុង  រកី 
       
นี้   เป็น  ดอกบัว  ก าลัง  บาน 

នាងសាអ ត្  ខ្បប  មយាល៉ោង  មផែង  ពី 
       
หญิงสาว  แบบ  หนึ่งอย่าง ต่าง  จาก 

នីឡា    អនកកាំមោេះ មាំ  សួរ  មដាយ 
        
นีลา  ชายหนุ่ม  พยายาม  ถาม  โดย 

យកចិត្ាទុ្កដាក់ 
 

เอาใจใส่   

นี่เป็นดอกบัวก าลังผลิบาน (อีกดอกหนึ่ง)  หญิงสาว (หญิงผู้มีความงาม)           
(เป็นอีก) แบบหนึ่งต่างจากนีลา  ชายหนุ่มพยายามถามด้วยความเอาใจใส่ 

(บุปผาเชียงใหม่: 65) 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.9   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
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4.17 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារលីអ 
 ศัพท์ว่า  នារលីអ  / / ‘นารีผู้มีความสวย’ เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  

នារ ី ‘นารี’ ประสมกับค าว่า  លអ   ‘ลออ’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังปรากฏในนวนิยาย  ดังนี้ 
 

ប្សីប្ឈប់វាចា  ខ្ត្ខ្ភនកលអក់របស់នាងសមលងឹមកនិមលជាសញ្ញា   សុាំ   នារលីអ   របស់
ប្សីឱ្យយល់ប្ពមទ្ទ្ួលអវីជាបាំណ្ង្ីតា  

ប្សី  ប្ឈប ់  វាចា  ខ្ត្  ខ្ភនកលអក ់
       
หญิงสาว  ท าให้หยุด พูด    แต่  สายตาพร่ามัว 

របស់  នាង  សមលងឹ  មក  និមល 
        
ของ  เธอ  จ้องมอง  ไป  นิมล 

ជា  សញ្ញា   សុាំ  នារលីអ  របស់ 
      
เป็น  สัญญาณ   ขอ  หญิงสาว ของ 
ប្សី  ឱ្យ  យល់ប្ពម ទ្ទ្ួល  អវី 
        
หญิงสาว  ให้  ยอมรับ  รับ  สิ่ง 

ជា  បាំណ្ង  ្ីតា  
    

เป็น  ความมุ่งหมาย หญิงสาว 

หญิงสาวหยุดพูด  แต่สายตาพร่ามัวของเธอมองไปที่นิมลเป็นสัญญาณ  ขอให้
หญิงสาว (นารีผู้มีความสวย) (หมายถึงนิมล)  ยอมรับสิ่งที่เป็นความต้องการของหญิงสาว 

(แพ้ใจผูกรัก: 9-10) 
 

4.18 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារបី្សស់ 
 ศัพท์ว่า  នារបី្សស់ / / ‘นารีที่สดใส’  เป็นค าประสมระหว่างค าว่า  នារ ី 

‘นารี’  ประสมกับค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.10 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.7 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.10  ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี 
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’ 



 97 

នារបី្សស់     ន ក់វយ័ប្បខ្ហល  ១៨  ឆ្ន ាំ  ខ្ភនកនាង្ាំៗ  មរាមខ្ភនកងប្ចាង  ប្ចមុេះប្សួច
សាចស់រមោងដូចមពាង នប់ក  ពាកម់ពប្ជមពញមលួនចាាំងរសែីភលមឺផលក...  
នារបី្សស់   ន ក ់  វយ័  ប្បខ្ហល   ១៨ 
      
หญิงสาว  หนึ่งคน  วัย  ประมาณ  18 

ឆ្ន ាំ    ខ្ភនក  នាង  ្ាំៗ    មរាមខ្ភនក 
        
ปี   ตา  นาง  โตๆ  ขนตา 

ង   ប្ចាង    ប្ចមុេះ  ប្សួច  សាច ់
        
งอ  ชัน, ตั้งขึ้น จมูก  แหลม  เนื้อ 

ស  រមោង  ដូច  មពាង ន ់ បក 
       
ขาว  เปล่งปลั่ง เหมือน  ไข่ไก่  ปอก 

ពាក ់  មពប្ជ  មពញ  មលួន  ចាាំង 
        
สวม  เพชร  เต็ม  ตัว  ส่องแสง 

រសែី  ភលមឺផលក... 
  
รัศมี  สว่างวาววับ 

หญิงสาว (นารทีี่สดใส) คนหนึ่งอายุประมาณ 18 ปี ดวงตาของเธอโต ขนตางอน 
จมูกโด่งแหลม  ผิวขาวเปล่งปลั่งราวกับไข่ปอก  สวมเพชรเต็มตัวส่องรัศมีแวววาว... 

(วันพบ วันพราก: 3) 
 

4.19 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ននួនាង 
 ศัพท์ว่า  នួននាង  // ‘นวลนาง’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  នួន  

// ‘นวล’  ประสมกับค าว่า នាង  // ‘นาง’  ค าศัพท์นี้ปรากฏเป็นศัพท์เรียกผู้หญิง
ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 

                                           
ผู้วิจัยสะกดค าว่า  មពាង  ในตัวอย่างดังกล่าว  ตามที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ថ្ងៃជួបថ្ងៃប្ពាត្ ់ 

// ‘วันพบ วันพราก’  หน้าที่ 3 ซึ่งค านี้ที่ถูกต้องตามพจนานุกรมแล้วต้องเขียนว่า   ពង 
//  แปลว่า  “ไข”่  ในกรณีนี้อาจเป็นความผิดพลาดทางการตีพิมพ์ของส านักพิมพ์นวนิยายเรื่องนี้    

ดูค าศัพท์ในข้อ  3.13  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ននួ  // ‘นวล’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.9   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
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នួននាង   បាំរេះពីថ្ដខ្ដលមទបខ់្ភនក... 
នួននាង  បាំរេះ  ពី  ថ្ដ  ខ្ដល 
       
หญิงสาว  ดิ้น  จาก  มือ  ที่ 
មទប ់  ខ្ភនក... 
   
ตะปบ  ตา 

หญิงสาว (นวลนาง) ดิ้นจากมือที่ปิดตา...  
(เมฆเกล็ดนาค: 92) 

 
នួននាង   កាំពុងអងោុយនិពនធប្បមោមមោកមួយមរឿង  មៅកនុងបណាា ល័យប្គួសារ

ពិទូ្រយ  
ននួនាង  កាំពុង  អងោុយ  និពនធ   

    
หญิงสาว  ก าลัง  นั่ง  ประพันธ ์

ប្បមោមមោក មយួ  មរឿង    មៅ  កនុង 

        

นวนิยาย  หนึ่ง  เร่ือง  อยู ่  ใน 

បណាា ល័យ ប្គួសារ  ពិទូ្រយ  
   
ห้องสมุด  ครอบครัว พิฑูรย์ 

หญิงสาว (นวลนาง) ก าลังนั่งแต่งนวนิยายเรื่องหนึ่ง ในห้องสมุดของครอบครัว
พิฑูรย์...  

(แพ้ใจผูกรัก: 43) 
 

4.20 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ននួប្សី 
 ศัพท์ว่า  នួនប្សី  // ‘นวลศรี’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  នួន  

// ‘นวล’  ประสมกับค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  
แม้ค าดังกล่าวนี้ปรากฏพจนานุกรมและมีให้ความหมายว่า  ต้นมะลิชนิดหนึ่ง... (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2523: 258)  ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นค าพ้องรูป  แต่สื่อความหมายต่างกัน  នួនប្សី  ‘นวลศรี’        
ตามบริบทในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  หรือค าแทนชื่อของตัวละครหญิง             
ในเรื่อง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  3.13  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ននួ  // ‘นวล’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
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មបេះដូងដប៏្កពុាំដូចផាក របស់ នួនប្សី... 
មបេះដូង  ដ ៏  ប្កពុាំ  ដូច  ផាក  
       
หัวใจ  ที่  ตูม, พุ่ม  เหมือน  ดอกไม้ 
របស់  នួនប្សី... 
   
ของ  หญิงสาว 

พุ่มหัวใจเหมือนดอกไม้ของหญิงสาว (นวลศรี)...  
(แม่พริกข้ีหนู: 93) 

 
4.21 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  សៃួនពិសី 
 ศัพท์ว่า  សៃួនពិសី  / /  ‘หญิงผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก’  เกิดจากการ

ประสมค า  ระหว่างค าว่า  សៃួន  ‘สงวน’  กับค าว่า  ពិសី   ‘ประเสริฐ’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงใน            
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
សៃួនពិសី    ប្សដីត្ិចៗ  ដាកប់្ត្មចៀកមតិ្ាកាំមោេះមយើង  

សៃួនពិសី  ប្សដី  ត្ិចៗ  ដាក ់  ប្ត្មចៀក 
       
หญิงสาว  พูด  น้อยๆ  วาง  หู 

មតិ្ាកាំមោេះ  មយើង 
  
ชายหนุ่ม  เรา 

หญิงสาว (หญิงผูป้ระเสริฐอันเป็นที่รัก) พูดเบาๆ ที่หูชายหนุ่ม...  
(อย่าตัดเยื่อใย  อย่าท าลายรักพี:่ 51) 

 
4.22 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  សៃួនប្សី 
 ศัพท์ว่า សៃួនប្សី  / / ‘สงวนศรี’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  សៃួន   

‘สงวน’  ประสมกับ ค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’  ค านี้ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.14 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  សៃួន  // ‘สงวน’    
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ពិសី  // ‘ประเสริฐ’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.14 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  សៃួន  // ‘สงวน’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
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ប្បទ្េះម ើញនូវកិរយិអលួអាករ់បស់មងីណាប្គី សៃួ នប្សី   កប៏្បញាបវ់ាចាមចាទ្សួរ  
ប្បទ្េះ  ម ើញ  នូវ  កិរយិ  អលួអាក ់
        
พบ  เห็น  ซึ่ง  กิริยา  โศกเศร้า 

របស់  មងី  ណាប្គី  សៃួ នប្សី  ក ៍
       
ของ  น้า  ณาครี  หญิงสาว ก็ 
ប្បញាប ់  វាចា  មចាទ្សួរ 
    
รีบ  พูด  ถาม   

เมื่อได้เห็นกิริยาโศกเศร้าของน้าณาครี หญิงสาว (สงวนศรี) ก็รีบถาม (ไป) ว่า...  
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 16) 

 
4.23 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់មឆើត្ 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់មឆើត្  / / ‘หญิงที่งามสดใส’  เป็นค าประสม  เกิดจากค า

ว่า  ប្សស់  ‘สดใส’ ประสมกับค าว่า  មឆើត្  ‘เฉิด’ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  
ค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  ในที่นี้เป็นค าหลักในต าแหน่งหน้าและอยู่ในฐานะศัพท์เรียกผู้หญิง  และมีค า
ขยายอยู่ในต าแหน่งหลัง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ប្សស់មឆើត្   បងអួត្សប្មស់ទកទ់ញនាង... 
ប្សស់មឆើត្  បងអួត្  សប្មស់  ទកទ់ញ នាង... 
     
หญิงสาว  อวด  ความสวย เก่ียวข้อง  หญิงสาว 

หญิงสาว (หญิงที่งามสดใส) อวดความสวยของเธอ...  
(เมฆเกล็ดนาค: 13) 

 
4.24 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ភុាំផាន 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ភុាំផាន  / / ‘หญิงผู้สง่างามที่สดใส’  เกิดจาก  

ค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  ประสมกับค าว่า  ភុាំផាន  ‘สง่างาม’  โดยค าว่า  ប្សស់  ‘สดใส’  ในที่นี้เป็น

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   2.13  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าว่า  មឆើត្  // ‘เฉิด’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.13 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’   
ดูค าศัพท์ในข้อ    4.3 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ភុាំផាន  // ‘สง่างาม’  
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ค าหลักและอยู่ในฐานะศัพท์เรียกผู้หญิง  ผู้ประพันธ์ใช้ค าว่า  ប្សស់ភុាំផាន ‘หญิงผู้สง่างามที่สดใส’  
เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันดังในตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សស់ភុាំផាន   ញញឹមចាំអករចួគកមកនិយយជាមយួដានី  

ប្សស់ភុាំផាន   ញញឹម  ចាំអក  រចួ 
     
หญิงสาว    ยิ้ม  เยาะเย้ย  แล้ว 

គក  មក  និយយ  ជាមយួ  ដានី 
       
หัน  ไป  พูด  ด้วยกัน  ฎานี 

หญิงสาว (หญิงผู้สง่างามที่สดใส) ยิ้มเยาะเย้ยแล้วหันไปพูดกับฎานีว่า...  
(แม่พริกข้ีหนู: 36) 

 
4.25 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីមឆើត្ 
 ศัพท์ว่า  ប្សីមឆើត្ //‘หญิงผู้งามโดดเด่น’ เป็นค าประสม  เกิดจากค า

ว่า  ប្សី ‘หญิง’  ประสมกับค าว่า មឆើត្  ‘เฉิด’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

     
ភ្ញាន ក់គរសនាិសុមហុចានត្ជូនហាលីនមដាយមារព  ប្សីមឆើត្  ខ្ដល នានយវាិនរ

រមវៀសរថ្វចុេះពិនិត្យសាកសពប្ពមទាំងម្វើានរកត្ម់ហតុ្... 
ភ្ញាន កគ់រសនាិសុម   ហុច  ានត្  ជូន 
       
พนักงานรักษาความปลอดภัย  ยื่น  บัตร  ให้ 

ហាលីន  មដាយ  មារព    ប្សីមឆើត្  ខ្ដល 
       
ซาลีน  โดย  เคารพ  หญิงสาว ที่  

 ន  ានយវាិនរ រមវៀសរថ្វ  ចុេះ  ពិនិត្យ 
       
ม ี  ท่าทาง  กระฉับกระเฉง ลง  ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្  // ‘เฉิด’   
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សាកសព  ប្ពមទាំង  ម្វើ  ានរកត្ម់ហតុ្... 
      
ซากศพ  พร้อมทั้ง  ท า  การบันทึกเหตุ 

พนักงานรักษาความปลอดภัยยื่นบัตรให้ซาลีนด้วยความเคารพ  หญิงสาว              
(หญิงผู้งามโดดเด่น) ซึ่งมีท่าทางกระฉับกระเฉงก้มตรวจสอบซากศพพร้อมทั้งลงบันทึก
รายงาน...  

(วิกฤตเหตุมรดก: 91) 
 

4.26 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីមឆនើម 

 ศัพท์ว่า  ប្សីមឆនើម  / / ‘หญิงผู้งามเลิศ’  เป็นค าประสม  มาจากค าว่า  
ប្សី  ‘หญิง’  และค าภาษาเขมรว่า  មឆនើម  ‘เฉิด’  แปลว่า  เลิศ  ยิ่งยวด... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 
109)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
ប្សីមឆនើម   បនធូរអារមែណ៍្វាចាប្សងូត្ប្សគត្ ់ 

ប្សីមឆនើម  បនធូរ  អារមែណ៍្  វាចា     ប្សងូត្ប្សគត្ ់
    
หญิงสาว  บรรเทา  อารมณ์  พูด   ตรอมตรม 

หญิงสาว (หญิงผู้งามเลิศ) ผ่อนอารมณ์ค่อยๆ พูดอย่างน่าสงสาร 
(บุปผาเชียงใหม่: 50) 

 
4.27 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីជីវា៉ោ  
 ศัพท์ว่า  ប្សីជីវា៉ោ   // ‘หญิงยอดรักเสมอด้วยชีวิต’  เป็นค าประสม               

เกิดจากค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’  ประสมกับค าว่า  ជីវា៉ោ   // ‘ชีวา’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-
สันสกฤต    แปลว่า  ชีวา... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 120)  หรือชีวิต  โดยผู้ประพันธ์               
นวนิยายใช้ค าศัพท์นี้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ចិត្ានិងានយ  ប្សីជីវា៉ោ    ចាប់មផដើមរ ាំជួយ ញាប់ញ័រ  មដាយអាំណាចថ្នមសចកដីខាែ សមអៀន  

កនុងដួងចិត្ាកលយាលណ្  
ចិត្ា  និង  ានយ  ប្សីជីវា៉ោ   ចាបម់ផដើម 
        
ใจ  และ  กาย  หญิงสาว เร่ิมต้น 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សី  //‘หญิง’ 
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រ ាំជួយ   ញាបញ័់រ   មដាយ  អាំណាច  ថ្ន 
      
สั่น  สั่น  โดย  อ านาจ  ของ 

មសចកដីខាែ សមអៀន    កនុង ដួងចិត្ា  កលយាលណ្  
    
ความเอียงอาย  ใน ดวงใจ  หญิงสาว 

ใจและกายของ หญิงสาว (หญิงยอดรักเสมอด้วยชีวิต) เริ่มสั่นสะท้านด้วย
อ านาจของความเขินอายในใจของหญิงสาว...  

(แม่พริกข้ีหนู: 117) 
 
4.28 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីតូ្ច 
 ศัพท์ว่า  ប្សីតូ្ច  / / ‘สาวน้อย’  เกิดจากค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  ประสมกับ

ค าว่า  តូ្ច  ‘เล็ก’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  มีตัวอย่างดังนี้ 
 

ប្សីតូ្ច   ប្ត្ូវឈបស់ាំរាកខ្ត្នាងប្ត្ូវប្ពួយពីបញ្ញហ មយួមទ្ៀត្គឺប្រក!់ 
ប្សីតូ្ច  ប្ត្ូវ  ឈប ់  សាំរាក  ខ្ត្ 
       
หญิงสาว  ต้อง  หยุด  พัก  แต่ 
នាង  ប្ត្ូវ  ប្ពួយ  ពី  បញ្ញហ  
         
นาง  ต้อง  กังวล  จาก  ปัญหา 

មយួ  មទ្ៀត្  គឺ  ប្រក ់
       
หนึ่ง  อีก  คือ  เงิน 

หญิงสาว (สาวน้อย) ต้องหยุดพกั  แต่เธอกังวลกับปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง  คือเงิน 
(ฝันไม่มีวันจบ: 68) 

 
4.29 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីថ្ងល 
 ศัพท์ว่า  ប្សីថ្ងល  / / ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’  เป็นค าประสม  มาจากค าว่า  ប្សី 

‘หญิง’  ประสมกับค าภาษาเขมรว่า  ថ្ងល   ‘แพง’  มีความหมายว่า  มีราคา  แพง... (บรรจบ  พันธุ
เมธา, 2521: 202) ผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรได้กล่าวว่า  เมื่อน ามาใช้กับคนรักทั้งชายและหญิงจะ มี

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า តូ្ច  // ‘เล็ก’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
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ความหมายโดยนัยว่า  “ที่รัก  อันเป็นที่รักยิ่ง” (Virakbot Yeang, Interview, 2013)  ตามตัวอย่างที่
ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้   

 
នាទ្ីដាំបូង ប្សីថ្ងល  តាាំងចិត្ាថាមនិបងហូរទ្ឹកខ្ភនកមទ្... 

នាទ្ី  ដាំបូង  ប្សីថ្ងល  តាាំងចិត្ា  ថា 
       
นาที  แรก  หญิงสาว ตั้งใจ  ว่า 

មនិ  បងហូរ  ទ្ឹកខ្ភនក  មទ្... 
     
ไม่  ท าให้ไหล น้ าตา  (ค าลงท้าย) 

นาทีแรก  หญิงสาว (หญิงผู้เป็นที่รัก) ตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห ้
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 119) 

 
4.30 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីមៅ 
 ศัพท์ว่า  ប្សីមៅ / / ‘สาวน้อย’  เป็นค าประสมมาจากค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’  

ประสมกับค าว่า  មៅ   ‘น้อง’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน             
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
សារា៉ោ ខ្ដនអស់សាំមណ្ើ ចមកៀកសាែ  ប្សីមៅ   មែបិត្ិចៗ... 

សារា៉ោ ខ្ដន  អស់  សាំមណ្ើ ច  មកៀក  សាែ  
       
สาราแดน  หมด  หัวเราะ  โอบ  ไหล่ 
ប្សីមៅ  មែបិ  ត្ិចៗ... 
    
หญิงสาว  กระซิบ  น้อยๆ 

สาราแดนหัวเราะโอบไหล่ หญิงสาว (สาวน้อย) กระซิบเบาๆ...  
(ฝันไม่มีวันจบ: 20) 

 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 3.14 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าว่า  មៅ //‘น้อง’  
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4.31 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីលអ 
 ศัพท์ว่า  ប្សីលអ  / / ‘หญิงผู้มีความสวย’  เป็นค าประสม  มาจากค าว่า  

ប្សី  ‘หญิง’  ประสมกับค าว่า  លអ   ‘ลออ’   เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
ប្សីលអ   មដើរមករកតុ្ខ្ដលមៅជិត្បិតា... 

ប្សីលអ  មដើរ  មក  រក  តុ្  
        
หญิงสาว  เดิน  มา  หา  โต๊ะ 

ខ្ដល  មៅ  ជិត្  បិតា...   
       
ที่   อยู ่  ใกล้  บิดา 

หญิงสาว (หญิงผู้มีความสวย) เดินมาที่โต๊ะที่ใกล้ๆ บิดา...  
(เมฆเกล็ดนาค: 114) 

 
អនកកាំមោេះលួចមមើល ប្សីលអ   ពីមប្ានយចមងកេះរាវតូ្ចមូលកលាំសាអ ត្មលងឹៗ... 

អនកកាំមោេះ  លួច  មមើល  ប្សីលអ  ពី  
       
ชายหนุ่ม  ลอบ  มอง  หญิงสาว จาก 

មប្ានយ  ចមងកេះ  រាវ  តូ្ច  មូលកលាំ 
        
หลัง  เอว  เรียว  เล็ก  กลม 

សាអ ត្  មលងឹៗ... 
   
สวย  ถึงขนาด 

ชายหนุ่มลอบมอง หญิงสาว (หญิงผู้มีความสวย) จากข้างหลัง (เห็น) เอวบาง
กลมสวย... 

(บุปผาเชียงใหม่: 16) 
  

ប្សីលអ    បនលឺត្ិចៗ មកាននព់ិទូ្រយ... 
ប្សីលអ  បនលឺ  ត្ិចៗ  មក  ានន ់

        

หญิงสาว  ท าให้ดัง  น้อยๆ  ไป  ถือ 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’   
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ពិទូ្រយ... 
 
พิฑูรย์ 

หญิงสาว (หญิงผู้มีความสวย) พูดเบาๆ ไปยังพฑิูรย์...  
(แพ้ใจผูกรัก: 63) 

 
จากตัวอย่าง    ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใช้ค าศัพทว์่า  ប្សីលអ  ‘หญิงผู้มีความ

สวย’เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่หมายถึง  ผู้หญิงที่มีความสวยน่ารัก  เป็นการแสดงความชื่นชมต่อรูปร่าง
ลักษณะของตัวละครหญิงนั้น  นิยมใช้ในงานวรรณกรรม  และพบในบทเพลงสมัยนิยมของกัมพูชา 

อย่างไรก็ตาม  จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาเกี่ยวกับค านี้ (Virakbot Yeang, 
Interview, 2013) พบว่า  การใช้ค านี้ในภาษาเขมรจ าเป็นที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก                 
เพราะสามารถสื่อความหมายในแง่ของการประชดประชัน  เสียดสีด้วย  เช่น  ประโยคที่ว่า 

 
   ប្សីមនេះជា ប្សីលអ  ខ្មនខ្ទ្ន     “ผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยจริงๆ” 
   
ตัวอย่างประโยคนี้สามารถสื่อความหมายได้สองความหมาย  กล่าวคือ  ความหมายแรก                  

ใช้เป็นค าแสดงความชื่นชม  ยกย่อง  และความหมายที่สอง  ใช้เป็นค ากล่าวเสียดสี  ประชดประชัน  
ไม่จริงใจ  ซึ่งในการใช้ปัจจุบันและความรู้สึกที่มีต่อค านี้ของชาวกัมพูชาจะเป็นแบบความหมายแบบ
หลังมากกว่า 

จากการเก็บข้อมูลเป็นที่น่าสังเกตว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใช้ค าศัพท์ว่า  
ប្សីលអ  ‘หญิงผู้มีความสวย’  เป็นศัพทเ์รียกผู้หญิงในแง่ของการแสดงความชื่นชม  ไม่ได้กล่าวไปในเชิง
ประชดประชันแบบที่ใช้พูดกันโดยทั่วไปเลยแม้แต่น้อย  ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ว่า  การใช้ค าดังกล่าวนั้น  
ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อในเรื่องของลีลาการใช้ภาษาให้มีความงดงามคล้ายบทกาพย์กลอน  มากกว่าที่
จะค านึงถึงความหมายในทางลบ 

 
4.32 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីប្សស់ 

 ศัพท์ว่า  ប្សីប្សស់  / / ‘หญิงที่สดใส’  เป็นค าประสมที่เกิดจากค าว่า  
ប្សី  ‘หญิง’  ประสมกับค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างในนวนิยาย  ดังนี้ 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 

ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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ប្សីប្សស់   ចាាំរចប់្ត្ូវខ្ត្លកផ់ទេះមៅមឈៀងថ្ម៉ោ... 
ប្សីប្សស់  ចាាំរច ់  ប្ត្ូវខ្ត្  លក ់  ផទេះ 
      
หญิงสาว  จ าเป็น  จ าต้อง  ขาย  บ้าน 

មៅ  មឈៀងថ្ម៉ោ ...  
  
ที่   เชียงใหม่  

หญิงสาว (หญิงที่สดใส) จ าเป็นต้องขายบ้านที่เชียงใหม่ ... 
(บุปผาเชียงใหม่: 11) 

 
ប្សីប្សស់   ទាំងពីរចូលអងោុយកនុងកខ្នលងលកច់ាំណី្... 

ប្សីប្សស់  ទាំង  ពីរ  ចូល  អងោុយ 
        
หญิงสาว  ทั้ง  สอง  เข้า  นั่ง 

កនុង  កខ្នលងលកច់ាំណី្... 
   
ใน  ร้านอาหาร   

หญิงสาว (หญิงที่สดใส) ทั้งสองเข้ามานั่งในร้านอาหาร... 
(บุปผาเชียงใหม่: 39) 

 
ค าสมาสประสมค าเดี่ยว  [ค าสมาส + ค าเดี่ยว] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีลักษณะการประกอบค าแบบใช้ค าสมาสมาประสมกับค าเดี่ยว              
เป็นการประสมค าท่ีมีค าสมาสเป็นค าหลักอยู่ต าแหน่งหน้า  และใช้ค าเดี่ยวเป็นค าขยายอยู่ในต าแหน่ง
หลัง  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาสประสมกับค าเดี่ยวมีเพียง  1  ค า  คือ 
 

4.33 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ប្សីមសាភ្ញា 
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ប្សីមសាភ្ញា  // ‘หญิงผู้สดใสโสภา’  เป็นการ

ประสมค าระหว่าง  ค าสมาสว่า  ប្សស់ប្សី  ‘หญิงที่สดใส’  กับค าเดี่ยวว่า  មសាភ្ញា  ‘โสภา’               
เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.31 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សស់ប្សី  //‘หญิงที่สดใส’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.2 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មសាភ្ញា  //‘โสภา’  



 108 

កាំពុងខ្ត្គិត្មកដល់ានរចាញ់ឈនេះ  ប្សស់ប្សីមសាភ្ញា   មយួរបូមដើរចូលមកដល់ខ្ដរ... 
កាំពុងខ្ត្  គិត្  មក  ដល់ ានរចាញ់ឈនេះ 
       
ก าลังจะ  คิด  ไป  ถึง การแพ้ชนะ 

 ប្សស់ប្សីមសាភ្ញា   មយួ  របូ  មដើរ  
        
หญิงสาว    หนึ่ง  คน  เดิน  

ចូលមក  ដល់  ខ្ដរ 
    
เข้ามา  ถึง  ด้วยเหมือนกัน 

ก าลังคิดถึงการแพ้ชนะ  หญิงสาว (หญิงผู้สดใสโสภา) คนหนึ่งก็เดินเข้ามาพอดี 
(ผกากระวัน: 9) 

 
ค าเดี่ยวประสมค าซ้อน [ค าเดี่ยว + ค าซ้อน] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมอีกแบบหนึ่ง  มีลักษณะการประกอบค าแบบใช้ค าเดี่ยว
มาประสมกับค าซ้อน  กล่าวคือ  น าค าเดี่ยวค าหนึ่งมาประสมกับค าซ้อนอีกค าหนึ่ง  โดยมีลักษณะ
โครงสร้างแบบใช้ส่วนหลักที่เป็นค าเดี่ยวอยู่ข้างหน้า  ตามด้วยส่วนประกอบขยายที่เป็นค าซ้อนอยู่ 
ข้างหลัง  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมประกอบด้วยค าเดี่ยวประสมกับค าซ้อนมีจ านวน  10  ค า  
ได้แก่ 

 
4.34 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ត្រណីុ្មឆើត្ឆ្យ 
 ศัพท์ว่า  ត្រណីុ្មឆើត្ឆ្យ  / / ‘ดรุณีผู้มีความงามเฉิดฉาย’  

เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  ត្រណីុ្  ‘ดรุณี’  ประสมกับค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  ‘เฉิดฉาย’ หมายถึง  งาม

สดใส... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 106)  ซึ่งเป็นค าซ้อน  เกิดจากค าว่า  មឆើត្ ‘เฉิด’ ซ้อนกับค าว่า 
ឆ្យ  // ‘ฉาย’ เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต    เป็นค าที่ใช้ประกอบกับ  เฉีต 
หรือ โฉม... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 105) เมื่อประสมกันแล้วเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนว
นิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
អនកកាំពុងខ្ត្ម្វើានរវភិ្ញាគពីចរយិសមបត្ាិថ្ន ត្រណីុ្មឆើត្ឆ្យ    របូមនេះ  

អនក  កាំពុងខ្ត្  ម្វើ  ានរវភិ្ញាគ  ពី 
       
เขา  ก าลังจะ  ท า  การพิจารณา จาก 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.7 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ត្រណីុ្  //‘ดรุณ’ี   
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.1   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្  // ‘เฉิด’  
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ចរយិ  សមបត្ាិ  ថ្ន  ត្រណីុ្មឆើត្ឆ្យ 
      

กิริยา  สมบัติ  ของ  หญิงสาว 

របូ  មនេះ 
   
คน  นี้ 

เขาก าลังจะพิจารณากิริยามารยาทของ หญิงสาว (ดรุณีผู้มีความงามเฉิดฉาย)
คนนี้...  

(แม่พริกข้ีหนู: 4) 
 
4.35 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ីតាតូ្ចមសាើង 
 ศัพท์ว่า  ្ីតាតូ្ចមសាើង  / / ‘สาวน้อยผู้มีร่างเล็กบอบบาง’   

เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า   ្ីតា   ‘สาวน้อย’  ประสมกับค าว่า  តូ្ចមសាើង  ‘เล็กบอบบาง’ เป็นค า

ซ้อนที่มาจากค าว่า តូ្ច  ‘เล็ก’ ซ้อนกับค าว่า  មសាើង  // ‘บาง’ เป็นค าในภาษาเขมร  หมายถึง  
บาง...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528: 959)  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
្ីតាតូ្ចមសាើង   ឆកអ់ាវផាយមកប្គបមលួនសមលកឆ់យ័រនិ  

្ីតាតូ្ចមសាើង     ឆក ់ អាវផាយ  មក  ប្គប 
      
หญิงสาว   กระชาก เสื้อคลุม  มา  ครอบ 

មលួន  សមលក ់  ឆយ័រនិ 
    
ตัว  เขม้นมอง ฉัยริน 

หญิงสาว (สาวน้อยผู้มีร่างเล็กบอบบาง) กระชากเสื้อคลุมมาปิดตัว เขม้นมอง 
ฉัยริน... 

(บุปผาเชียงใหม่: 66) 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.8    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า តូ្ច  // ‘เล็ก’   
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4.36 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ីតាលអប្សស់ 
 ศัพท์ว่า  ្ីតាលអប្សស់  / / ‘สาวน้อยผู้สวยสดใส’  เกิดจากค าว่า   

្ីតា  ‘สาวน้อย’  ประสมกับค าว่า  លអប្សស់  //  ‘สวยสดใส’  ซึ่งเป็นค าซ้อนเกิดจากค าว่า  

លអ   ‘ลออ’  ซ้อนกับค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  ค าว่า  ្ីតាលអប្សស់  ‘สาวน้อยผู้สวยสดใส’               
เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
្ីតាលអប្សស់   គកមុមយ៉ោ ងរហ័ស...  

្ីតាលអប្សស់  គក មុម  យ៉ោ ង  រហ័ស... 
       
หญิงสาว   หัน หน้า  อย่าง  รวดเร็ว 

หญิงสาว (สาวน้อยผู้สวยสดใส) หันหน้าอย่างรวดเร็ว...  
(บุปผาเชียงใหม่: 138) 

 
4.37 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងប្សស់ប៉ោប្បិម 
 ศัพท์ว่า  នាងប្សស់ប៉ោប្បិម  / / ‘หญิงผู้มีความสดใสพริ้มเพรา’ 

เป็นค าประสม  เกิดจากค าว่า  នាង ‘นาง’  ประสมกับค าว่า  ប្សស់ប៉ោប្បិម  //  ‘สดใส
พริ้มเพรา’  แปลว่า  สวยสด  ละมุนละไม... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528: 998)  ซึ่งเป็นค าซ้อนเกิดจาก
ค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’ ซ้อนกับค าว่า  ប៉ោប្បិម // ‘พริ้มเพรา’  แปลว่า  ชื่นบาน  สดใส...  
(บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 325)  ค าว่า  នាងប្សស់ប៉ោប្បិម  ‘หญิงผู้มีความสดใสพริ้มเพรา’ เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยาย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
នាងប្សស់ប៉ោប្បិម   ដូចមទ្ព្ីតានាឋានសូគ៌ថ្ប្ត្ប្ត្ឹងែចុេះមកប្កសាលគនធវារមីៅឋាន

កណាា លយ៉ោ ងដូមចនេះ     
នាងប្សស់ ប៉ោប្បិម    ដូច មទ្ព្ីតា  នា  ឋានសូគ ៌
      
หญิงสาว   เหมือน เทพธิดา  ที่  สวรรค์ 
ថ្ប្ត្ប្ត្ឹងែ  ចុេះ  មក  ប្កសាល  គនធវារ ី
       
ไตรตรึงษ์  ลง  มา  เสด็จประพาส คันธวารี 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.8    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.9   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាង  // ‘นาง’  
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
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មៅ  ឋាន  កណាា ល  យ៉ោ ង  ដូមចនេះ 
        
ที่   ฐาน  กลาง  อย่าง  เช่นนี้ 

หญิงสาว (หญิงผู้มีความสดใสพริ้มเพรา) เหมือนเทพธิดาสวรรค์ไตรตรึงษ์ลงมา
เล่นน้ าบนโลกมนุษย์เช่นนั้น 

(เจ้าโชคชะตา: 2) 
 
4.38 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារមីឆើត្ឆ្យ 
 ศัพท์ว่า  នារមីឆើត្ឆ្យ  / / ‘นารีผู้มีความงามเฉิดฉาย’ เป็นค า

ประสมมาจากค าว่า  នារ ី ‘นารี’  ประสมกับค าซ้อนว่า  មឆើត្ឆ្យ  ‘เฉิดฉาย’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง
ทีพ่บในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันตามตัวอย่าง  ดังนี้ 

   
 នីឡាមចញពីកនុងហាងប្កមឡកម ើញ នារមីឆើត្ឆ្យ   ទញថ្ដភូម ី ពីមុមពីមប្ានយ... 

 នីឡា  មចញ  ពី  កនុង  ហាង 
        
มานีลา   ออก  จาก  ใน  ร้าน 

ប្កមឡក  ម ើញ  នារមីឆើត្ឆ្យ  ទញ ថ្ដ 
       
มอง  เห็น  หญิงสาว  ดึง มือ 

ភូម ី  ពី  មុម  ពី  មប្ានយ... 
        
ภูม ี  จาก  หน้า  จาก  หลัง 

มานีลา ออกจากร้านมองเห็น สาวสวย (นารีผู้มีความงามเฉิดฉาย) ดึงมือภูมีไป
มา... 

(บุปผาเชียงใหม่: 75) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.10 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี  
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.34 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  // ‘เฉิดฉาย’   



 112 

4.39 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារបី្សស់សាអ ត្ 
 ศัพท์ว่า  នារបី្សស់សាអ ត្ / / ‘นารีที่งามสดใส’  เป็นค าประสม

จากค าว่า  នារ ី ‘นารี’  ประสมกับค าว่า  ប្សស់សាអ ត្ // ‘งามสดใส’  เป็นค าซ้อนเกิดจาก  

ค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  ซ้อนกับค าว่า  សាអ ត្  ‘งาม’ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังปรากฏตัวอย่างใน 
นวนิยาย  ดังนี้ 

 
មៅកនុងមភ្ញាជនីយដាា នជាទ្ីណាត្់ជួបពិទូ្រយ  ឌីណា  និង នារបី្សស់សាអ ត្   ន ក់ម ែ្ េះ

ដានីកាំពុងអងោុយពិភ្ញាកាាន អាំពីមរឿងរា៉ោ វរបស់មោកស័កាិបូនសារតិ្...   
មៅ  កនុង  មភ្ញាជនីយដាា ន ជា  ទ្ី 
       
ที่   ใน  ร้านอาหาร เป็น  ที่ 
ណាត្ ់  ជួប  ពិទូ្រយ    ឌីណា    និង 
         
นัด  พบ  พิฑูรย์  ฑีนา  และ 

នារបី្សស់សាអ ត្         ន ក ់  ម ែ្ េះ  ដានី  កាំពុង 
         
หญิงสาว          คนหนึ่ง ชื่อ  ฎานี  ก าลัง 

អងោុយ  ពិភ្ញាកា  ាន   អាំពី  មរឿងរា៉ោ វ 
       
นั่ง  ปรึกษา  กัน  เก่ียวกับ  เร่ืองราว 

របស់  មោក  ស័កាិបូនសារតិ្... 
     
ของ  คุณ  นายพันสาริต... 

ในร้านอาหารที่นัดพบพิฑูรย์  ฑีนา  และหญิงสาว (นารีที่งามสดใส) คนหนึ่งชื่อ
ว่า  ฎานี  ก าลังนั่งปรึกษากันเกี่ยวกับเร่ืองราวของนายพันสาริต... 

(แพ้ใจผูกรัก: 232) 
  
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.10   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี 
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.15 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  សាអ ត្  // ‘งาม’ 
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4.40 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า   ណ្វលីអប្សស់ 
 ศัพท์ว่า   ណ្វលីអប្សស់ / /‘หญิงสาวที่สวยสดใส’  เป็น

ค าประสมที่เกิดจากค าว่า   ណ្វ ី  ‘หญิงสาว’  ประสมกับค าว่า  លអប្សស់  //  ‘สวยสดใส’  

ซึ่งเป็นค าซ้อนเกิดจากค าว่า  លអ   ‘ลออ’  ซ้อนกับค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  
ดังตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
 ណ្វលីអប្សស់   ភយ័ញ័រញាកម់ាំបប្មេះអស់ទ្ីហឹង...  

 ណ្វលីអប្សស់   ភយ័  ញ័រញាក ់ មាំ 
      
หญิงสาว    กลัว  สั่น  พยายาม 

បប្មេះ  អស់  ទ្ី  ហឹង... 
       
ดิ้นไปดิ้นมา หมด  ที่  (ค าลงท้าย)   

หญิงสาว (หญิงสาวที่สวยสดใส) กลัวตัวสั่นพยายามดิ้นรนอย่างสุดก าลัง...  
(บุปผาเชียงใหม่: 105) 

 
4.41 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីមឆើត្ឆ្យ 
 ศัพท์ว่า  ប្សីមឆើត្ឆ្យ  / / ‘หญิงผู้มีความงามเฉิดฉาย’ เป็นค า

ประสม  เกิดจากค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’ ประสมกับค าซ้อนว่า មឆើត្ឆ្យ  ‘เฉิดฉาย’ ค าว่า ប្សីមឆើត្ឆ្យ  
‘หญิงผู้มีความงามเฉิดฉาย’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 

អាវដាំមណ្ករបស់  ប្សីមឆើត្ឆ្យ   មបុើងទ្ក់ទ្ីតាមក ល ាំងឈែុសឈែុលរបស់អនកប្បងស
មឆែើងថ្ឆែ... 
អាវដាំមណ្ក របស់  ប្សីមឆើត្ឆ្យ   មបុើង 
      
เสื้อนอน  ของ  หญิงสาว   ยับ  
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.14   ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า   ណ្វ ី //‘หญิงสาว’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สดใส’  
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.34  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  // ‘เฉิดฉาย’   
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ទ្ក ់  ទ្ី  តាម  ក ល ាំង  ឈែុសឈែុល 
        
ยุ่ย  ที่  ตาม  ก าลัง  ซุกเข้า  

របស់  អនកប្បងស  មឆែើងថ្ឆែ 
    
ของ  ชายหนุ่ม  หยิ่งยโส 

ชุดนอนของหญิงสาว (หญิงผู้มีความงามเฉิดฉาย) ยับย่นตามแรงซุกไซ้ของชาย
หนุ่มผู้หยิ่งยโส....  

(บุปผาเชียงใหม่: 29) 
 

4.42 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីលអមឆើត្ 
 ศัพท์ว่า  ប្សីលអមឆើត្  / /‘หญิงผู้มีความสวยโดดเด่น’  เป็นค า

ประสม  เกิดจากค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  ประสมกับค าซ้อนว่า  លអមឆើត្  //‘สวยโดดเด่น’  

เกิดจากค าว่า  លអ   ‘ลออ’  ซ้อนกับค าว่า  មឆើត្  ‘เฉิด’  ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏใน             
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ប្សីលអមឆើត្   ប្ពិចខ្ភនកដភ៏លបឺ្ត្ចេះរបស់នាង  

ប្សីលអមឆើត្  ប្ពិច  ខ្ភនក  ដ ៏  ភល ឺ
        
หญิงสาว  กระพริบ  ตา  ที่  สว่าง  
ប្ត្ចេះ  របស់  នាង 
     
สว่าง  ของ  เธอ 

หญิงสาว (หญิงผู้มีความสวยโดดเด่น) กระพริบตาที่สวยงามของเธอ...  
(วิกฤตเหตุมรดก: 151) 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’     
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្  // ‘เฉิด’   
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4.43 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីលអមសាភ្ញា 
 ศัพท์ว่า  ប្សីលអមសាភ្ញា  / / ‘หญิงผู้มีความสวยโสภา’  เป็นค า

ประสม  เกิดจากค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  ประสมกับค าซ้อนว่า  លអមសាភ្ញា  // ‘สวยโสภา’  

ซึ่งเกิดจากค าว่า  លអ  ‘ลออ’  ซ้อนกับค าว่า  មសាភ្ញា  ‘โสภา’  ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังปรากฏ
ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
ប្សីលអមសាភ្ញា   សាោ ល់ភូមតីាាំងពីតូ្ចៗ... 

ប្សីលអមសាភ្ញា  សាោ ល់  ភូម ី   តាាំងពី 
      
หญิงสาว   รู้จัก  ภูม ี   ตั้งแต่ 
តូ្ចៗ 
 
เล็กๆ 

หญิงสาว (หญิงผู้มีความสวยโสภา) รู้จักภูมีตั้งแต่เด็กๆ...  
(บุปผาเชียงใหม่: 13) 

 
ค าซ้อนประสมค าเดี่ยว  [ค าซ้อน + ค าเดี่ยว] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีการสร้างค าแบบการประสมค าอีกแบบหนึ่ง  เกิดจากการน าค าซ้อน
ที่เป็นส่วนหลักค าหนึ่งมาประสมกับค าเดี่ยวที่เป็นส่วนขยายอีกค าหนึ่ง  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค า
ประสมแบบค าซ้อนประสมกับค าเดี่ยวมีจ านวน  5  ค า  ได้แก่ 

 
4.44 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មប្សីលអ 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មប្សីលអ  // ‘หญิงผู้มีรูปโฉมงาม’ เป็นค าประสม  

ที่เกิดจากค าซ้อนว่า  មឆ្មប្សី  ‘หญิงโฉมงาม’  ประสมกับค าว่า  លអ   ‘ลออ’ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง
ดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’     
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.2 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មសាភ្ញា  //‘โสภา’  
ดูค าศัพท์ในข้อ    3.7 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មប្សី  //‘หญิงโฉมงาม’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’     
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មឆ្មប្សីលអ   កគ៏កមុមផាាំងមករក ា ស់សាំមនៀងកប៏្បទ្េះម ើញបុរសមុមមែួត្កាំពុងខ្ត្
ឈរឱ្បថ្ដញញឹមយ៉ោ ងប្សស់មកាននន់ួនប្សី  
មឆ្មប្សីលអ    ក ៏  គក  មុម 
       
หญิงสาว    ก็  หัน  หน้า 

ផាាំង  មក  រក   ា ស់  សាំមនៀង 
         
ปัง  ไป  หา  เจ้าของ  เสียง 

ក ៏  ប្បទ្េះ  ម ើញ  បុរស  មុម 
        
ก็   พบ  เห็น  ชาย  หน้า 

មែួត្  កាំពុងខ្ត្  ឈរ  ឱ្ប  ថ្ដ 
        
ขี้เหร่  ก าลังจะ  ยืน  กอด  มือ 

ញញឹម  យ៉ោ ង  ប្សស់  មក  ានន ់
         
ยิ้ม  อย่าง  ใส  มา  ถือ 

នួនប្សី 
 
นวลศรี 

หญิงสาว (หญิงผู้มีรูปโฉมงาม) ก็หันหน้าขวับไปหาเจ้าของเสียงก็พบกับชาย
หนุ่มหน้าตาปุปะ(เหมือนมอดกินข้าว)  ก าลังยืนกอดอกยิ้มแย้มมายังหญิงสาว 

(อย่าตัดเยื่อใย อยา่ท าลายรักพี:่ 42) 
 

4.45 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងប្កមុាំមឆើត្ 
 ศัพท์ว่า  នាងប្កមុាំមឆើត្  // ‘หญิงสาวผู้มีความงามโดดเด่น’  

เป็นค าประสม  เกิดจากค าซ้อนว่า  នាងប្កមុាំ  ‘นางสาว’  ประสมกับค าว่า  មឆើត្  ‘เฉิด’  เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ចាំខ្ណ្ក នាងប្កមុាំមឆើត្   វញិមពលពួកមគមបើកឡានមចញមក... 

ចាំខ្ណ្ក  នាងប្កមុាំ មឆើត្   វញិ  មពល 
      
ส่วน  หญิงสาว   (ค าเสริม) ตอน 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   3.8   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាងប្កមុាំ  // ‘นางสาว’    
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.1   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្  // ‘เฉิด’   
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ពួកមគ  មបើក  ឡាន  មចញ  មក... 
        

พวกเขา  เปิด  รถ  ออก  ไป 

ส่วน หญิงสาว (หญิงสาวผู้มีความงามโดดเด่น)  ตอนพวกเขาขับรถออกไป...  
(ดวงเนตรา: 25) 

 
4.46 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងប្កមុាំតូ្ច 
 ศัพท์ว่า  នាងប្កមុាំតូ្ច  //  ‘สาวน้อย’  เป็นค าประสม                

เกิดจากค าซ้อนว่า  នាងប្កមុាំ  ‘นางสาว’  ประสมกับค าว่า  តូ្ច   ‘เล็ก’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่
ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ពូដូងមបើកទវ រឡានឱ្យ  នាងប្កមុាំតូ្ច   រចួមឡើងមបើកឡានមចញមក... 

ពូ ដូង  មបើក  ទវ រ  ឡាន  ឱ្យ 
        
น้าโดง  เปิด  ประตู  รถ  ให้ 

នាងប្កមុាំតូ្ច   រចួ  មឡើង  មបើក 
       
หญิงสาว    แล้ว  ขึ้น  เปิด 

ឡាន  មចញ  មក... 
     

รถ  ออก  ไป 

น้าโดงเปิดประตูรถให้ หญิงสาว (สาวน้อย) แล้วขึ้นไปขับรถออกไป...  
(ดวงเนตรา: 19) 

 
4.47 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងប្សីថ្ងល 
 ศัพท์ว่า  នាងប្សីថ្ងល  // ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’ เป็นค าประสม  เกิดจาก

ค าซ้อนว่า  នាងប្សី  //  ‘หญิงสาว’  ซึ่งใช้ค าว่า  នាង ‘นาง’ ซ้อนกับค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’  
ประสมกับค าว่า  ថ្ងល  ‘แพง’ เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงตามตัวอย่างที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังนี้ 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ    3.8 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាងប្កមុាំ  // ‘นางสาว’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า តូ្ច  // ‘เล็ก’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.9   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាង  // ‘นาง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ   1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.27   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ថ្ងល  // ‘แพง’  
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ថាន ាំមពាលពាកយមលបខាយសរមសើរលាំអ នាងប្សីថ្ងល   ដរ៏មយទ្ម... 
  ថាន ាំ  មពាល  ពាកយ  មលបខាយ សរមសើរ 
        
ทะน า  พูด  ค าพูด  แยบคาย  สรรเสริญ 

លាំអ  នាងប្សីថ្ងល ដ ៏  រមយទ្ម... 
      

ความงาม  หญิงสาว ซึ่ง  เรียบร้อย 

ทะน าใช้ค าพูดที่แยบคายชื่นชมความสวยของหญิงสาว (หญิงผู้เป็นที่รัก)                     
ที่เรียบร้อย...  

(บุปผาเชียงใหม่: 90) 
 
4.48 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងប្សីលអ 
 ศัพท์ว่า  នាងប្សីលអ  //  ‘หญิงผู้มีความสวย’  เป็นค าประสม  เกิด

จากค าซ้อนว่า  នាងប្សី  //  ‘หญิงสาว’  ประสมกับค าว่า  លអ   ‘ลออ’  เป็นศัพท์เรียก
ผู้หญิงดังตัวอย่างในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
ទ្ប់ចិត្ាខ្លងរនមទ្ៀត្មហើយមដាយម ើញ តាដូចជាានន់មជើង នាងប្សីលអ  មនាេះ

ខាល ាំងមពក... 
ទ្បច់ិត្ា  ខ្លង  រន  មទ្ៀត្  មហើយ 
         
อดทน  เลิก  ได้  อีก  แล้ว 

មដាយ  ម ើញ   តា  ដូចជា  ាននម់ជើង 
      
โดย  เห็น  มารดา  เหมือน  ให้ท้าย 

នាងប្សីលអ  មនាេះ  ខាល ាំង  មពក... 
      
หญิงสาว  นั้น  หนัก  เกินไป 

อดทนไม่ได้อีกแล้ว  โดยเห็นแม่เหมือนให้ท้าย (สนับสนุน, ส่งเสริม) หญิงสาว
(หญิงผู้มีความสวย) นั้นอย่างมาก... 

 (จูบฝากรอรัก: 131) 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.45   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  នាងប្សី  // ‘หญิงสาว’ 

ดูค าศัพท์ในข้อ 4.7   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’    
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ค าเดี่ยวประสมค าประสม  [ค าเดี่ยว + ค าประสม] 
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่ประกอบค าแบบใช้ค าเดี่ยวมาประสมกับค าประสม  คือ  การน าค า

เดี่ยวค าหนึ่งมาประสมกับค าประสมอีกค าหนึ่ง   โดยค าเดี่ยวที่อยู่ข้างหน้าเป็นส่วนหลัก  และค า
ประสมที่ตามมาข้างหลังเป็นส่วนประกอบขยาย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  ประกอบด้วยค า
เดี่ยวมาประสมกับค าประสมมีจ านวน  6  ค า  ได้แก่ 

 
4.49 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ខ្កវលអឯក 
 ศัพท์ว่า  ខ្កវលអឯក  / / ‘หญิงงามเป็นเอกผู้มีค่าดั่งแก้ว’  เป็นค า

ประสม  เกิดจากค าว่า  ខ្កវ   ‘แก้ว’  ในค านี้ท าหน้าที่เป็นค าหลัก  ประสมกับค าประสมว่า  លអឯក  

// ‘งามเป็นเอก’  ที่มีค าว่า  លអ   ‘ลออ’  ประสมกับค าว่า  ឯក  // ‘เอก’  เป็นค า
ยืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต   แปลว่า  เอก  หนึ่ง...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2528 : 1185)                  
ดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
ខ្កវលអឯក   ញញឹមសៃួត្បគហ ញយុទធ   ម លងមលល ងដូចទូ្កកណាា លទ្ឹកអ ា្ ឹង...! 

ខ្កវលអឯក  ញញឹម  សៃួត្  បគហ ញ  យុទធ  
     
หญิงสาว  ยิ้ม  แห้ง  แสดง  ยุทธา 

ម លងមលល ង ដូច  ទូ្ក  កណាា ល  ទ្ឹក 
       
โคลงเคลง  เหมือน  เรือ  กลาง  น้ า 

អ ា្ ឹង... 
 

อย่างนั้น 

หญิงสาว (หญิงงามเป็นเอกผู้มีค่าดั่งแก้ว) ยิ้มแห้งให้ยุทธา  (ร่างกาย) โคลงเคลง
เหมือนเช่นเรือกลางน้ า...  

(ฝันไม่มีวันจบ: 2) 
 
4.50 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ីតាមកែងប្សស់ 
 ศัพท์ว่า  ្ីតាមកែងប្សស់  / / ‘สาวน้อยผู้สดใส’  เกิดจาก ค าว่า   

្ីតា   ‘สาวน้อย’  ประสมกับค าว่า  មកែងប្សស់  // ‘สาวสวยสดใส’  เป็นค าประสม  
เกิดจากค าภาษาเขมรว่า  មកែង  // ‘เด็ก’  แปลว่า  เด็ก  ที่ยังเด็ก...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ    2.4 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  ខ្កវ  // ‘แก้ว’  
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.7   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអ  // ‘ลออ’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.8    ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘ธิดา’ 
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2517: 24)  และค าว่า  ប្សស់   ‘สดใส’ ผู้ประพันธ์ใช้ค านี้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

្ីតាមកែងប្សស់   មៅខ្ត្អងោុយអុឹមមអៀនដខ្ដល...  
្ីតាមកែងប្សស់  មៅខ្ត្  អងោុយ  អុឹមមអៀន 
    
หญิงสาว   ยังคง  นั่ง  เอียงอาย 

ដខ្ដល... 
 
เสมอๆ 

หญิงสาว (สาวน้อยผู้สดใส) ยังคงนั่งเอียงอายอยู่...  
(บุปผาเชียงใหม่: 163) 

 
4.51 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ្ីតាលអឯក 

 ศัพท์ว่า  ្ីតាលអឯក  / /  ‘สาวน้อยผู้งามเป็นเอก’  เกิดจากค าว่า   

្ីតា   ‘สาวน้อย’ ประสมกับค าประสมว่า  លអឯក  // ‘งามเป็นเอก’  เป็นศัพท์เรียก
ผู้หญิง  ดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 

 
្ីតាលអឯក   អខ្ងអលផាក ងនមៗមងើបមមើលមុមអនកប្បងស  

្ីតាលអឯក     អខ្ងអល  ផាក   ងនមៗ 
     
หญิงสาว   ลูบ  ดอกไม้  ถนอมๆ 

មងើប   មមើល  មុម  អនកប្បងស 
        
เงย   มอง  หน้า  ชายหนุ่ม 

หญิงสาว (สาวน้อยผู้งามเป็นเอก) ลูบดอกไม้เบาๆ เงยมองหน้าชายหนุ่ม 
(บุปผาเชียงใหม่: 20) 

 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  2.13 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ប្សស់  // ‘สวย’  
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.8 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ្ីតា  //  ‘สาวน้อย’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.49 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអឯក  // ‘งามเป็นเอก’  
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4.52 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នារតូី្ចប្ចឡឹង 
 ศัพท์ว่า  នារតូី្ចប្ចឡឹង   // ‘นารีผู้มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด’              

เป็นค าประสมจากค าว่า  នារ ី ‘นารี’  ประสมกับค าว่า  តូ្ចប្ចឡឹង   ‘เล็กกะทัดรัด’  แปลว่า  เล็ก

กะทัดรัด... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 171)  เกิดจากการประสมค าว่า តូ្ច  ‘เล็ก’  กับค าว่า  
ប្ចឡឹង  // ‘กะทัดรัด’  แปลว่า  กะทัดรัด  น่าดูไม่ขัดตา... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 99)  
ค าดังกล่าวนี้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่าง 

 
ឯ នារតូី្ចប្ចឡឹង   មនាេះវញិ   នវយ័មាីណាស់  ១៩  ឆ្ន ាំ   នសមមលៀកបាំពាកម់ឆើត្ឆ្យ  

ខ្ត្ានយវាិនរទ្នភ់លនប់្សគត្ប់្សគាំ... 
ឯ   នារតូី្ចប្ចឡឹង   មនាេះ  វញិ 
       
ส่วน  หญิงสาว   นั้น  (ค าเสริม) 
 ន  វយ័  មាី  ណាស់  ១៩ 
        

มี   วัย  อ่อน  มาก  ๑๙ 

ឆ្ន ាំ   ន  សមមលៀកបាំពាក ់  មឆើត្ឆ្យ 
      
ปี    ม ี  เสื้อผ้า   สวยงาม  

ខ្ត្  ានយវាិនរ ទ្នភ់លន ់   ប្សគត្ប់្សគាំ... 
      
แต ่  กิริยา  อ่อนช้อย   เรียบร้อย 

ส่วน หญิงสาว (นารีผู้มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด) นั้น  มีอายุน้อยมากเพียง 19 ปี  
สวมเสื้อผ้าสวยงาม  กิริยาอ่อนช้อยเรียบร้อย 

(บุปผาเชียงใหม่: 7) 
 

4.53 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីតូ្ចប្ចឡឹង 
 ศัพท์ว่า   ប្សីតូ្ចប្ចឡឹង   / /  ‘หญิงผู้มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด’               

เป็นค าประสมมาจากค าว่า  ប្សី ‘หญิง’  ประสมกับค าซ้อนว่า  តូ្ចប្ចឡឹង  ‘เล็กกะทัดรัด’                    
ผู้ประพันธ์นวนิยายใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.10  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.11  ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า តូ្ច  // ‘เล็ก’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.53   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  តូ្ចប្ចឡឹង  // ‘เล็กกะทัดรัด’     
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ប្សីតូ្ចប្ចឡឹង   មសលៀកសឹុងរងមជើងមហើយអាវ្មែតាមសាេះ... 
ប្សីតូ្ចប្ចឡឹង  មសលៀក  សឹុង  រង  មជើង 
       
หญิงสาว  สวม  ซิ่น  กรอม  เท้า 

មហើយ  អាវ  ្មែតា  មសាេះ... 
      
และ  เสื้อ  ธรรมดา  เลย 

หญิงสาว (หญิงผู้มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด) ใส่ซิ่นกรอมเท้าและสวมเสื้อธรรมดา... 
(บุปผาเชียงใหม่: 12) 

 
4.54 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីតូ្ចត្ន ់
 ศัพท์ว่า  ប្សីតូ្ចត្ន ់ / / ‘สาวน้อยยอดรัก’  เป็นค าประสม  เกิดจาก                

ค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’  ประสมกับค าว่า  តូ្ចត្ន ់ // ‘น้องยอดรัก’  มาจากค าว่า  តូ្ច   ‘เล็ก’  
ประสมกับค าว่า  ត្ន់  //  ‘ที่รัก’  แปลว่า  ที่รัก  (มักใช้ในกาพย์กลอน)...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2517: 165)  ผู้ประพันธ์ใช้ค านี้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

មដាយ ណ្វមីយើងហាក់ដូចជាកាំពុងខ្ត្ នអារមែណ៍្ថាត្ួានយនិងកលិនានយរបស់
បុរស ន កខ់្ដលកាំពុងខ្ត្ឱ្បប្កមសាបានយ  ប្សីតូ្ចត្ន ់  មនេះ... 
មដាយ   ណ្វ ី  មយើង  ហាកដូ់ចជា 
      
โดย  หญิงสาว  เรา  เหมือนกับ 
កាំពុងខ្ត្   ន  អារមែណ៍្  ថា  ត្ួានយ 
       
ก าลัง  มี  อารมณ์  ว่า  ตัว 

និង  កលិន  ានយ  របស់  បុរស 
         
และ  กลิ่น  กาย  ของ  ชายหนุ่ม 

 ន ក ់  ខ្ដល  កាំពុងខ្ត្  ឱ្បប្កមសាប ានយ 
       
หนึ่งคน  ที่  ก าลังจะ  กอด  กาย 
 
 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  1.16 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សី //‘หญิง’    
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.11   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า តូ្ច  // ‘เล็ก’ 
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ប្សីតូ្ចត្ន ់ មនេះ... 
  
หญิงสาว  นี้ 

ด้วยหญิงสาวของเราเหมือนรู้สึกถึงร่างกายและกลิ่นกายของชายคนหนึ่งที่ก าลัง
กอด หญิงสาว (สาวน้อยยอดรัก) นี้... 

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 59) 
 
ค าประสมประสมค าเดี่ยว  [ค าประสม + ค าเดี่ยว] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมรูปแบบหนึ่ง  เป็นการประสมค าที่มีค าประสมค าหนึ่ง
เป็นส่วนหลักมาประสมกับค าเดี่ยวอีกค าหนึ่งที่เป็นส่วนขยาย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมแบบ
ค าประสมมาประสมกับค าเดี่ยวมีเพียง  1  ค า  คือ 

 
4.55 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មសៃួនពិសី 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មសៃួនពិសី  // ‘หญิงโฉมงามผู้ประเสริฐ’               

เกิดจากค าประสมว่า  មឆ្មសៃួន  ‘โฉมสงวน’  ประสมกับค าว่า  ពិសី  ‘ประเสริฐ’  เป็นศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មឆ្មសៃួ នពិសី    មនិខ្ដលនឹកនាលល នបនាិចណាទល់ខ្ត្មសាេះ ... 

មឆ្មសៃួ នពិសី   មនិ  ខ្ដល  នឹក 
       
หญิงสาว    ไม่  เคย  นึก 

នា  លល ន  បនាិច  ណា  ទល់ខ្ត្ 
        

ที่   หิว  นิด  ไหน  เพียงแต่ 
មសាេះ     
   
เลย   

หญิงสาว (หญิงโฉมงามผู้ประเสริฐ) ไม่เคยคิดถึงความหิวสักนิดหนึ่งเลย...  
(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 117) 

 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.8   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  មឆ្មសៃួន  // ‘โฉมสงวน’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 2.8 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  ពិសី  // ‘ประเสริฐ’ 
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ค าสมาสประสมค าประสม  [ค าสมาส + ค าประสม] 
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมอาจมีโครงสร้างอีกแบบหนึ่ง  เกิดจากการน าค าสมาส 

ค าหนึ่งเป็นส่วนหลัก  มาประสมกับค าประสมอีกค าหนึ่งที่เป็นส่วนขยาย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค า
ประสมแบบค าสมาสมาประสมกับค าประสมมีเพียง  1  ค าเช่นกัน  คือ 

 
4.56 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សស់ប្សីតូ្ចត្ន ់
 ศัพท์ว่า  ប្សស់ប្សីតូ្ចត្ន់  // ‘สาวน้อยยอดรักผู้สดใส’              

เป็นการประสมค ากันระหว่างค าว่า  ប្សស់ប្សី  ‘หญิงที่สดใส’  ประสมกับค าว่า  តូ្ចត្ន់  ‘น้องยอด

รัก’  ผู้ประพันธ์ใช้ค านี้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ានន់ខ្ត្មរ ើបប្មេះគឺមតិ្ាមយើងក៏ានន់ខ្ត្ឱ្បរតឹ្ត្ួានយរបស់  ប្សស់ប្សីតូ្ចត្ន់  ានន់ខ្ត្
ខាល ាំងមឡើង  មទ្វដងខ្ងមមទ្ៀត្... 
ាននខ់្ត្  មរ ើបប្មេះ  គឺ  មតិ្ា  មយើង 
        
ยิ่ง  ดิ้น  คือ  เพื่อน  เรา  

ក ៏  ាននខ់្ត្  ឱ្ប  រតឹ្  ត្ួានយ 
        

ก็   ยิ่ง  กอด  แน่น  กาย 

របស់  ប្សស់ប្សី តូ្ចត្ន ់   ាននខ់្ត្  ខាល ាំង 
      
ของ  หญิงสาว   ยิ่ง  หนัก 

មឡើង    មទ្វ  ដង  ខ្ងម  មទ្ៀត្... 
         
ขึ้น  เพิ่ม  คร้ัง  เพิ่ม  อีก 

ยิ่งดิ้น ชายหนุ่มของเราก็ยิ่งโอบกอดตัวของ หญิงสาว (สาวน้อยยอดรักผู้สดใส) 
แน่นขึ้นไปอีก... 

(อย่าตัดเยื่อใย  อย่าท าลายรักพี:่ 58) 
 
ค าซ้อนประสมค าซ้อน  [ค าซ้อน + ค าซ้อน] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมแบบนี้  เป็นการประกอบค าแบบใช้ค าซ้อนมาประสม
กับค าซ้อนอีกค าหนึ่ง  โดยค าซ้อนที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นส่วนหลัก  ส่วนค าซ้อนอีกค าหนึ่งที่อยู่ข้างหลัง
จะเป็นส่วนขยาย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมแบบค าซ้อนประสมกับค าซ้อนพบเพียง  1  ค า  
คือ 

                                           
ดคู าศัพท์ในข้อ   2.31 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សស់ប្សី //‘หญิงที่สดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.52 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าว่า  តូ្ចត្ន ់ // ‘น้องยอดรัก’    
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4.57 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងប្កមុាំមឆើត្ឆ្យ 
 ศัพท์ว่า  នាងប្កមុាំមឆើត្ឆ្យ  // ‘หญิงสาวผู้มีความ

งามเฉิดฉาย’  เป็นค าประสม  เกิดจากค าซ้อนว่า  នាងប្កមុាំ  ‘นางสาว’  มาประสมกับค าซ้อนอีก            

ค าหนึ่งคือค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  ‘เฉิดฉาย’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน
ตามตัวอย่าง  ดังนี้ 
 

នាងប្កមុាំមឆើត្ឆ្យ   ចាក់ ៉ោ មញ៉ោមទ័រ ប្ទ្ហឹងមពញបនទប់ហាត្់មរៀនរា ាំសលូឬ  ឆ្ច់ឆ្
ឡុកឡាកឆ់ុងឆ្ាំង... 
នាងប្កមុាំមឆើត្ឆ្យ   ចាក ់   ៉ោ មញ៉ោ  មទរ័ 
     
หญิงสาว    แทง  เครื่องเล่นซีดี สนั่น  

ប្ទ្ហឹង  មពញ  បនទបហ់ាត្ម់រៀន រា ាំ  សលូ 
       
ดัง  เต็ม  ห้องเรียน ร า(เต้น)  ช้า 

ឬ   ឆ្ចឆ់្ឡុកឡាកឆ់ុងឆ្ាំង 
   
หรือ  (เต้นแบบ) เร็ว     

หญิงสาว (หญิงสาวผู้มีความงามเฉิดฉาย) เปิดแผ่นเสียงดังลั่นห้องเรียนเต้นร า 
(แบบช้าหรือเร็ว) ...  

(สายน้ าเสน่หา: 58) 
 
ค าประสมประสมค าซ้อน  [ค าประสม + ค าซ้อน] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมอีกแบบหนึ่ง  เป็นการประสมค าที่มีส่วนหลักเป็นค า
ประสมอยู่ข้างหน้า  ตามด้วยส่วนประกอบขยายคือค าซ้อนอยู่ข้างหลัง  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีโครงสร้าง
แบบนี้มีจ านวน  2  ค า  ได้แก่ 

 
4.58 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីលអតូ្ចមាី 
 ค าว่า   ប្សីលអតូ្ចមាី   //  ‘สาวน้อยวัยอ่อนผู้มีความสวย’            

เป็นค าประสม  เกิดจากค าประสมว่า  ប្សីលអ  ‘หญิงผู้มีความสวย’  ประสมกับค าว่า  តូ្ចមាី  
//  ‘อ่อน(วัย)’  ซึ่งเป็นค าซ้อนเกิดจากค าว่า  តូ្ច   ‘เล็ก’  ซ้อนกับค าว่า  មាី  //  

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ    3.8 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า  នាងប្កមុាំ  // ‘นางสาว’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.34 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  // ‘เฉิดฉาย’  
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.29 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សីលអ  // ‘หญิงผู้มคีวามสวย’  
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.11 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า តូ្ច  // ‘เล็ก’ 
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‘อ่อน’ แปลว่า  ดิบ อ่อน... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517 : 38)  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏใน                    
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ប្សីលអតូ្ចមាី    សទុេះមងើបឈរបគហ ញរាងងមមទើត្ដូច ន់ខ្ចមជើងរាងមានា បរកចមនាល េះមជើង
ាែ នមទ្... 
ប្សីលអតូ្ចមាី   សទុេះ  មងើប  ឈរ 
       
หญิงสาว    โผ  ลุก  ยืน 

បគហ ញ  រាង  ង  មមទើត្  ដូច 
        
แสดง  ร่าง  งอ  แอ่นขึ้น  เหมือน 

 នខ់្ច  មជើង  រាង  មានា ប  រក 
        
ไก่แจ้  เท้า  ร่าง  รวบ  หา 

ចមនាល េះ  មជើង  ាែ ន  មទ្... 
       
ช่องว่าง  เท้า  ไม่มี  (ค าลงท้าย)... 

หญิงสาว (สาวน้อยวัยอ่อนผู้มีความสวย) ลุกขึ้นยืนทันทีแสดงรูปร่างอ้อนแอ้น
เหมือนไก่แจ้  รูปขาติดกันจนหาช่องว่างไม่พบ...  

(บุปผาเชียงใหม่: 65) 
 

4.59 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យ 
 ศัพท์ว่า   ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យ   //  ‘หญิงผู้มีความงาม               

เฉิดฉาย’  เป็นค าประสม  ที่มาจากค าซ้อนค าว่า  ប្សីប្សស់  ‘หญิงที่สดใส’  ประสมกับค าซ้อนอีก

หนึ่งค าคือ  ค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  ‘เฉิดฉาย’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน                           
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
មៅមពលខ្ដល ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យ   ចូលមកអងោុយមៅកនុងរងយនាទ្នទឹមនឹងពិទូ្រយ     

នរៈមបើកខ្ភនក្ាំៗ  សមលងឹមកនាង  ជាមយួវាចា  

មៅ  មពល  ខ្ដល  ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យ 

       

ที่   เวลา  ที่  หญิงสาว 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ  4.32 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សីប្សស់ //‘หญิงที่สดใส’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.34   ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  // ‘เฉิดฉาย’   
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ចូល  មក  អងោុយ  មៅ  កនុង 

        

เข้า  มา  นั่ง  ที่  ใน 

រងយនា  ទ្នទឹម  នឹង  ពិទូ្រយ    នរៈ 

      

รถยนต์  เคียงคู่  กับ  พิฑูรย์  ชายหนุ่ม 

មបើក  ខ្ភនក  ្ាំៗ    សមលងឹ  មក 

       

เปิด  ตา  ใหญ่ๆ  มอง  มา 

នាង    ជាមយួ  វាចា  
    
เธอ  กับ  พูด 

ตอนที่ หญิงสาว (หญิงผู้มีความงามเฉิดฉาย) เข้ามานั่งในรถยนต์เคียงข้างกับ
พิฑูรย์  ชายหนุ่มเบิกตากว้างมองมายังหญิงสาวแล้วพูดว่า...  

(แพ้ใจผูกรัก: 21) 
 
ค าประสมประสมค าประสม  [ค าประสม + ค าประสม] 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีลักษณะการประกอบค าแบบใช้ค าประสมมาประสมกับค าประสมอีก
ค าหนึ่ง  โดยค าประสมที่อยู่ต าแหน่งหน้าเป็นส่วนหลัก  และค าประสมที่อยู่ต าแหน่งท้ายคือ
ส่วนประกอบขยาย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีโครงสร้างแบบนี้มีเพียง  1  ค า  คือ 

 
4.60 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មឆ្មមឆើត្លអឯក 
 ศัพท์ว่า  មឆ្មមឆើត្លអឯក  // ‘หญิงผู้มีรูปโฉมงดงามเป็น

เอก’  ศัพท์นี้เป็นการประสมค าระหว่างค าว่า  មឆ្មមឆើត្ ‘โฉมเฉิด’  ประสมกับค าว่า  លអឯក  

// ‘งามเป็นเอก’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงดังปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

កម ល េះសមលឹងមុមសងារហាក់អងវរសុាំអវីមយាល៉ោងពីនាង...ម្វើមអាយមឆ្មមឆើត្លអឯក  

មអៀនណាស់... 
កម ល េះ  សមលងឹ  មុម  សងារ  ហាក ់
       
ชายหนุ่ม  จ้อง  หน้า  คนรัก  เหมือน 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.4   ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า មឆ្មមឆើត្  // ‘โฉมเฉิด’ 
ดูค าศัพท์ในข้อ 4.49   ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีค าว่า  លអឯក  // ‘งามเป็นเอก’   
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អងវរ  សុាំ  អវី  មយាល៉ោង  ពី  
       
อ้อนวอน  ขอ  อะไร  หนึ่งอย่าง จาก  

នាង  ម្វើ  មអាយ  មឆ្មមឆើត្លអឯក 
       
เธอ  ท า  ให้  หญิงสาว 

មអៀន  ណាស់ 
   
อาย  มาก 

ชายหนุ่มมองหน้าแฟนเหมือนกับจะอ้อนวอนขออะไรอย่างหนึ่งจากเธอ...               
ท าให้ หญิงสาว (หญิงผู้มีรูปโฉมงดงามเป็นเอก) อายมาก...  

(ฝันไม่มีวันจบ: 37) 
 

นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีโครงสร้างการประกอบค า  2  วิธีในร่วมกัน  
คือ  ค าประสมประสมค าซ้อน  แล้วน าไปซ้อนกับค าเดี่ยว  [ค าประสม + ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]             
เป็นการน าค าประสมต าแหน่งหน้าเป็นค าหลักมาประสมกับค าซ้อนซึ่งเป็นส่วนขยาย  จากนั้นน ามา
ซ้อนกับค าเดี่ยวอีกค าหนึ่ง  เพ่ือเน้นย้ าให้เห็นว่าเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกผู้หญิง  เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะ
การประกอบค าแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะในการสร้างค าของเขมร  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่โครงสร้างแบบนี้
พบเพียง  1  ค า  คือ 

 
4.61 ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យនារ ី
 ศัพท์ว่า  ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យនារ  ី // ‘หญิงสาวที่มี

ความงามเฉิดฉาย’  เป็นการประสมค า  ระหว่างค าประสมว่า  ប្សីប្សស់   ‘หญิงที่สดใส’  ประสมกับ

ค าซ้อนว่า  មឆើត្ឆ្យ  ‘เฉิดฉาย’  และซ้อนกับค าเดี่ยวค าว่า  នារ ី ‘นารี’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่
ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ភូមមីបើកខ្ភនក្ាំៗ មប្ពាេះមគជាបថ់្ដ នកាំណានច់ិត្ាជា ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យនារ ី   ន ក.់.. 

ភូម ី  មបើក  ខ្ភនក  ្ាំៗ  មប្ពាេះ 
       
ภูม ี  เปิด  ตา  ใหญ่ๆ  เพราะ 
 
 
 
 

                                           
ดูค าศัพท์ในข้อ   4.32 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า ប្សីប្សស់ //‘หญิงที่สดใส’  

ดูค าศัพท์ในข้อ  4.34 ศัพท์เรียกผูห้ญิงท่ีมีค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  // ‘เฉิดฉาย’   
ดูค าศัพท์ในข้อ 1.10 ศัพท์เรียกผูห้ญิงว่า នារ ី // ‘นาร’ี 
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មគ  ជាបថ់្ដ   ន  កាំណានច់ិត្ា 
      
เขา  ถูกใจ  ม ี  คู่รัก 
ជា  ប្សីប្សស់មឆើត្ឆ្យនារ ី   ន ក.់.. 
    
เป็น  หญิงสาว   หนึ่งคน 

ภูมีเบิกตากว้าง  เพราะพึงพอใจคนรักที่เป็น หญิงสาวสวย (หญิงสาวที่มีความ
งามเฉิดฉาย) คนหนึ่ง...  

(บุปผาเชียงใหม่: 5) 
 

ผู้วิจัยพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เกิดจากการประสมค านั้น  ค าหลักส่วนใหญ่มักจะเป็น 
ค าซ้อนหรือค าประสมที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงอยู่ก่อนแล้ว  จากนั้นจึงเพ่ิมเติมส่วนขยายอ่ืนๆ เข้าไป  
ดังนั้น  เพ่ือให้เข้าใจถึงโครงสร้างการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นตาราง
โครงสร้างส่วนประกอบของศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  โดยในตารางจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน
ใหญ่ๆ  คือ  ส่วนหลัก  และส่วนขยาย  

ส่วนหลักในตารางนี้  มีจ านวน  26  ค า  พบทั้งที่เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยว  
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาส  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  
โดยพบค าที่มีส่วนขยายมาประกอบจ านวน  19  ค า  และค าที่ไม่มีส่วนขยายจ านวน  7  ค า               
และพบค าที่เป็นส่วนขยายจ านวนมากถึง  23  ค า  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค าคุณศัพท์  มีทั้งที่เป็นค า
ขยายค าเดียว  และค าขยายมากกว่า  2  ค า                

จากตารางโครงสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  พบว่า  ส่วนหลักหนึ่งค าอาจมี
ส่วนขยายได้หลายค า  และเป็นที่น่าสังเกตว่า  ส่วนขยายนั้นจะเป็นค าที่เกิดร่วมกับส่วนหลักได้หลาย
ค า  ซึ่งสื่อลักษณะทางความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงดังจะอภิปรายในบทที่  4  ต่อไป  นอกจากนี้
ยังพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวส่วนใหญ่จะมีส่วนขยายมาประกอบ  มากกว่าศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่ใช้วิธีการสร้างค าชนิดอ่ืนๆ  โดยส่วนหลักที่สามารถมีส่วนขยายมาประกอบได้มากที่สุดคือ  
ค าว่า  ប្សី  ‘หญิง’  โดยมีส่วนขยายประกอบได้มากถึง  13  ค า  และส่วนขยายที่น ามาประกอบกับ
ส่วนหลักมากที่สุดคือ  ค าว่า  មឆើត្ឆ្យ  ‘เฉิดฉาย’  และค าว่า  លអ   ‘ลออ’  มีจ านวน  6  ค าเท่ากัน   

ทั้งนี้  ผู้วิจัยจะจัดเรียงศัพท์ในส่วนหลักตามล าดับอักษร  และแสดงสัญลักษณ์    
(เครื่องหมายถูก)  ลงในตาราง  ในกรณีที่ค านั้นไม่มีส่วนขยายก็จะแสดงสัญลักษณ์    (เครื่องหมาย
ถูก)  ลงในช่อง  -  (เครื่องหมายยัติภังค์)  ส่วนค าหลักที่มีส่วนขยายก็จะแสดงสัญลักษณ์    
(เครื่องหมายถูก)  ลงในช่องส่วนขยายนั้นๆ  ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตา
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ี ่ 1

  โ
คร
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ร้า
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่วน

ปร
ะก

อบ
ขอ

งศ
ัพท

์เรีย
กผ

ู้หญ
ิงท

ี่เป
็นค

 าป
ระ

สม
 

សាអ ត្            
  

ប្សស់សាអ ត្              

ប្សស់ប៉ោប្បិម            
  

ប្សស់    


       
   

មសាភ្ញា           
   

លអឯក  


   


      


   

លអប្សស់           
   

លអមសាភ្ញា              

លអតូ្ចមាី              

លអមឆើត្              

លអ    


     


   


  

ភុាំផាន   
           

ពិសី    


   
       

ថ្ងល              

តូ្ចមសាើង           
   

តូ្ចត្ន ់              
តូ្ចប្ចឡឹង              
តូ្ច   

        
 


 


 

មឆនើម              

មឆើត្ឆ្យ          


   


 

មឆើត្ 


   


         


 

ជីវា៉ោ               

មកែងប្សស់           
   

 -      
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មឆ្
មប្
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ត្រ
ណ្

 

្ីតា
 

នា
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   នា
ងប្
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ាំ 
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សាអ ត្              
ប្សស់សាអ ត្  


            

ប្សស់ប៉ោប្បិម              
ប្សស់  


       
     

មសាភ្ញា        


      
លអឯក              
លអប្សស់      


        

លអមសាភ្ញា         
     

លអតូ្ចមាី         
     

លអមឆើត្         
     

លអ 


 


       
     

ភុាំផាន       
       

ពិសី              
ថ្ងល 


        
     

តូ្ចមសាើង              
តូ្ចត្ន ់        


 


     

តូ្ចប្ចឡឹង  


       
     

តូ្ច         
     

មឆនើម         
     

មឆើត្ឆ្យ  


       
  


 


  

មឆើត្       


  


     

ជីវា៉ោ          
     

មកែងប្សស់              

 -   
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จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันทั้งหมด  139  ค า  
ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีวิธีการสร้างค า  ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2  สรุปจ านวนศัพท์เรียกผู้หญิงตามวิธีการสร้างค า 
 

 
 
 

ศัพท์เรียกผู้หญิง 
 

 

วิธีการสร้างค า จ านวน (ค า) 
ค าเดี่ยว 17 

ค าสมาส 34 

ค าซ้อน 27 

ค าประสม 61 

รวม 139 
 
จากตารางสรุปจ านวนศัพท์เรียกผู้หญิงตามวิธีการสร้างค า  ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์          

นวนิยายเขมรใช้วิธีการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงทั้งหมด  4  ประเภทใหญ่ๆ  โดยวิธีการสร้างค าที่ใช้มาก
ที่สุดคือ  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่ใช้วิธีการประสมค า  พบจ านวน  61  ค า  รองลงมาคือ  ศัพท์เรียกผู้หญิง
ที่ใช้วิธีการสมาสค า  พบจ านวน  34  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่ใช้วิธีการซ้อนค า  พบจ านวน  27  ค า  
และศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวพบเพียง  17  ค า  ตามล าดับ 

ในส่วนของศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยว  นอกจากผู้ประพันธ์น าค าในภาษาเขมรที่มี
ความหมายว่า “ผู้หญิง” มาใช้แล้ว  ยังมีการน าค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  และค ายืมจาก
ภาษาไทยที่มีความหมายสื่อถึงผู้หญิงมาใช้ด้วย  ส่วนการสร้างค าสมาส  สามารถแบ่งได้                 
3  ลักษณะ  คือ  ค าสมาสยืม  ที่เป็นการยืมค าจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาทั้งค า  ค าสมาสสร้าง              
เป็นการน าค าศัพท์หรือวิธีการสร้างค าสมาสจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาสร้างในภาษาเขมรเองและจะ
พบค าศัพท์เหล่านี้เฉพาะในภาษาเขมรเท่านั้น  และค าสมาสซ้อน  เป็นการน าค าศัพท์ที่ เป็นค ายืมจาก
ภาษาบาลี-สันสกฤตที่มีความหมายเหมือนกันมาสมาสกัน  โดยผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ค าสมาสสร้าง
จ านวนมากที่สุด  ส่วนศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  และค าประสม  นอกจากจะมีการน าค าเดี่ยวกับ
ค าเดี่ยวมาประกอบกันแล้ว  [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว]  ยังมีการน าค าแบบอ่ืนๆ มาประกอบกันด้วย  เช่น  
ค าเดี่ยวประกอบค าซ้อน [ค าเดี่ยว + ค าซ้อน]  ค าซ้อนประกอบค าเดี่ยว [ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]        
ค าเดี่ยวประกอบค าประสม  [ค าเดี่ยว + ค าประสม]  ค าประสมประกอบค าเดี่ยว [ค าประสม +              
ค าเดี่ยว]  ค าสมาสประกอบค าเดี่ยว [ค าสมาส + ค าเดี่ยว]  ค าสมาสประกอบค าประสม [ค าสมาส + 
ค าประสม]  ค าซ้อนประกอบค าประสม [ค าซ้อน + ค าประสม]  ค าซ้อนประกอบค าซ้อน [ค าซ้อน + 
ค าซ้อน]  ค าประสมประกอบค าประสม [ค าประสม + ค าประสม]  เป็นต้น  ผู้วิจัยพบว่า  ค าที่มา
ประกอบเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงสามารถสลับสับเปลี่ยนต าแหน่งได้  ท าให้ศัพท์เรียกผู้หญิงมีความ
หลากหลาย  ศัพท์ เรียกผู้หญิงบางค าสามารถเป็นส่วนหลักของศัพท์ เรียกผู้หญิ งค าหนึ่ ง                 
และสามารถเป็นส่วนขยายของศัพท์เรียกผู้หญิงอีกค าหนึ่งด้วย   
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สรุปได้ว่า  ลักษณะการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงที่กล่าวมานั้น  แสดงให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถทางภาษาของนักประพันธ์เขมรทางด้านอักษรศาสตร์ที่รู้จักสรรค ามาใช้ในนวนิยาย  
เพ่ือให้มีทั้งความไพเราะและสื่อภาษาภาพพจน์  อย่างไรก็ตาม  การเลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิง                    
ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันของนักประพันธ์ เขมร  บางค าศัพท์เป็นค าที่พบการใช้ทั่วไป                           
ในชีวิตประจ าวัน  และบางค าศัพท์เป็นศัพท์วรรณกรรมที่ผู้ประพันธ์นวนิยายที่ต้องการให้ผู้อ่านได้รับ
สุนทรียภาพและสุนทรียรสไปพร้อมกัน 

การวิเคราะห์การสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ที่ผู้ศึกษา                     
ได้ท าการศึกษามาข้างต้นนั้น  เป็นส่วนที่ท าให้เข้าใจถึงลักษณะโครงสร้างของศัพท์เรียกผู้หญิง               
ในนวนิยายเขมร  และเป็นพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เข้าใจความหมายของค าที่น ามาประกอบเป็นศัพท์เรียก
ผู้หญิง  โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษาความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใน             
บทต่อไป 



134 

 
บทที่ 4 

 
ความหมายและภาพสะท้อนจากศัพทเ์รียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการเลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงของผู้ประพันธ์นวนิยายเขมร         

คือ  ความหมายของค าศัพท์ควรสื่อภาพลักษณ์ของตัวละครหญิงในเรื่อง  และท าให้ผู้อ่านเกิด                
จินตภาพเกี่ยวกับตัวละครหญิงได้  ความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงจึงเป็นสื่อที่แสดงให้ผู้อ่านเข้าใจ
และตีความเก่ียวกับตัวละครหญิงตามแบบที่ผู้ประพันธ์ต้องการจะสื่อความคิดของตนออกมา 

อย่างไรก็ตาม  ผู้วิจัยพบว่าความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน                      
ไม่สามารถพิจารณาจากเนื้อหาในนวนิยายได้  ดังตัวอย่าง 

 
នាងនាថ  បានជួបកំល ោះពិទូរយដដលមានអាការៈដូចជាឈររងច់នំាង...  
หญิงสาว (นางผู้สูงศักดิ์) พบชายหนุ่มพิฑูรย์  ซึ่งมีอากัปกิริยาเหมือนว่า

ยืนรอเธอ 
(แพ้ใจผูกรัก: 18-19) 

 
ค าว่า  នាងនាថ ‘นางผู้สูงศักดิ์’  มีความหมายโดยทั่วไปว่า  หญิงชนชั้นสูง  หรือมีฐานะ

ชาติตระกูลสูง  แต่ตัวละครหญิงในเรื่องไม่ได้มีลักษณะตามความหมายของค า  แสดงให้เห็นว่า
ผู้ประพันธ์นวนิยายไม่ได้สนใจว่าศัพท์เรียกผู้หญิงที่น ามาใช้ในนวนิยายนี้จะสัมพันธ์กับเนื้อหาในเรื่อง
เท่าใดนัก  แต่ต้องการน าศัพท์เรียกผู้หญิงมาใช้ให้หลากหลายเพ่ือแสดงฝีมือ   ดังนั้น  ในการศึกษา
เรื่องความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันจึงจะดูจากความหมายของค าที่มา
ประกอบกันเป็นหลัก 

เพียรศิริ  วงศ์วิภานนท์  (2542: 291)  ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับความหมายของค า
โดยทั่วไปไว้ว่า  ความหมาย  คือ  คุณสมบัติประจ ารูปต่างๆ  ที่มีอยู่ในภาษา  เป็นสารที่ผู้พูดเจตนา
สื่อไปสู่ผู้ฟัง  และเป็นสารที่ผู้ฟังตีความได้จากการฟังหรืออ่านสิ่งที่ผู้พูดสื่อมา  ความหมายของศัพท์
เรียกผู้หญิงที่ผู้ประพันธ์ใช้ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน  คือ  เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกผู้หญิง 
โดยการสรรค าอย่างหลากหลาย  จากการศึกษาข้อมูล  ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรนิยมใช้
ค าศัพท์ที่พ้องความหมาย (Synonyms)  หรือค าที่มีรูปต่างกัน  แต่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาเป็น
ศัพทเ์รียกผู้หญิง  โดยยืมค าศัพท์จากภาษาต่างประเทศ  เช่น  ค ายืมจากภาษาไทย  ค ายืมจากภาษา
บาลี-สันสกฤต  เป็นต้น 
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การเลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงของผู้ประพันธ์นวนิยายนั้น  นอกจากจะท าให้ทราบถึง
ความหมายที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อมายังผู้อ่านให้เข้าใจลักษณะของตัวละคร  และยังสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงค่านิยม  และมุมมองของชาวเขมรเกี่ยวกับความงามทั้งทางรูปสมบัติและคุณสมบัติที่ดีของ
ผู้หญิงเขมร  รวมถึงสะท้อนแนวความคิดของชาวเขมรในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ กับผู้หญิงด้วย  
บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในสังคมเขมรที่ยึดถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  คือต้องประพฤติปฏิบัติเป็นผู้หญิงที่ดีทั้งในครอบครัวและสังคม  เพราะ
ผู้หญิงเป็นบุคคลส าคัญที่มีความใกล้ชิดกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของชาติ          
(វ៉ា ន់  រ,ី 2011: 51)  ผู้หญิงที่ดีในภาษาเขมรเรียกว่า  ស្រីស្រប់លកខណ៍  // ‘สตรีครบ
ลักษณ์’  มีหน้าที่เป็นลูกท่ีดี  ภรรยาที่ดี  และมารดาที่ดี  ตามล าดับช่วงเวลาของชีวิต  หากหญิงคนใด
ขาดคุณสมบัติและมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือที่เรียกว่า  ស្រីខាតលកខណ៍  // 

‘สตรีขาดลักษณ์’ ไม่สมควรที่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตและเป็นที่ต าหนิติฉินนินทาของคนในสังคม  ซึ่ง
ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันยังคงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นค่านิยมและ
ความเชื่อเกี่ยวกับสตรีในสังคมเขมรได้ 

ในการศึกษาเรื่องความหมายและภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบันในบทนี้  ผู้วิจัยจะวิเคราะห์และจัดกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงตามความหมาย  ทั้งนี้จ านวนค าศัพท์
เรียกผู้หญิงแต่ละกลุ่มความหมายจะสามารถน ามาเชื่อมโยงให้เห็นถึงภาพสะท้อนด้านค่านิยมและ
มุมมองเกี่ยวกับผู้หญิงเขมรท่ีปรากฏในนวนิยายได้  โดยจะอธิบายดังต่อไปนี้ 

 
จากข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันจ านวน  139  ค า  ซึ่งเป็นศัพท์

เรียกผู้หญิงแบบค าเดียว  และศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวประกอบส่วนขยาย  ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์และจัดกลุ่มค าศัพท์ เรียกผู้หญิงตามความหมายได้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  6  กลุ่ม                     
ทัง้นี้  ค าศัพท์ที่เป็นส่วนหลักและค าศัพท์ที่เป็นส่วนขยายของศัพท์เรียกผู้หญิงแต่ละค าก็มีความหมาย
เฉพาะตัวที่ก าหนดลักษณะหรือสถานะของตัวละครหญิง  ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มส่วนประกอบของ
ศัพท์เรียกผู้หญิงทั้งส่วนหลักและส่วนขยายตามความหมาย  ดังนี้ 
 

1. ค าที่มีความหมายเป็นกลาง  คือค าที่มีความหมายว่า “ผู้หญิง”  เท่านั้น  ไม่ได้บอก
รูปร่างลักษณะหรือสถานะใดๆ  ค าในกลุ่มนี้เป็นส่วนส าคัญในศัพท์เรียกผู้หญิง อ่ืนๆ  คือ  เป็นส่วน
หลักของศัพท์เรียกผู้หญิงที่สามารถมีส่วนขยายต่างๆ เข้ามาประกอบ 

2. ค าที่มีความหมายแสดงความงาม  เป็นค าที่มีความหมายแสดงความงามในลักษณะ
ต่างๆ  โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  ความงามภายนอกและความงามภายใน  ความงาม
ภายนอกเป็นความงามของเรือนร่าง  ความงามแบบสวยน่ารัก  ความงามที่สดใสเปล่งปลั่ง  ความงาม
สะอาดหมดจด  ความงามที่ผิวพรรณ  ความงามเหมือนเทพธิดา  และความงามที่รูปร่างเล็กบอบบาง  
เป็นต้น  ส่วนความงามภายในคือความดีงามภายในจิตใจ  ซึ่งค าที่แสดงความงามสามารถน ามา
ประกอบกับค าที่แสดงความงามค าอ่ืนๆ ได้ด้วย  ท าให้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงถึงความงามนั้น  
สามารถแสดงความงามเพียงลักษณะเดียว  หรือหลายลักษณะร่วมกัน   
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3. ค าที่มีความหมายแสดงความอ่อนเยาว์  เป็นค าที่แสดงถึงความเยาวว์วัย  อายุน้อย   
4. ค าที่มีความหมายเปรียบเทียบกับสิ่งมีค่า  เป็นค าที่ผู้ประพันธ์น าสิ่งมีค่า  มีราคา              

มาเปรียบเทียบกับผู้หญิง  แสดงให้เห็นถึงการยกย่องว่าเป็นหญิงที่มีค่าควรรักษาและทะนุถนอม    
5. ค าที่มีความหมายแสดงความเป็นที่รัก  เป็นค าที่แสดงถึงสถานะของตัวละครว่าเป็น

ผู้หญิงอันเป็นที่รักและหมายปอง   
6. ค าที่มีความหมายแสดงความสูงศักดิ์  เป็นค าที่แสดงถึงสถานะของผู้หญิงว่า  มีความ

สูงส่ง  หรืออาจเป็นการยกย่องให้เกียรติผู้หญิงที่กล่าวถึงในนวนิยาย 
  
แม้ว่าศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันมีความหมายโดยภาพรวมที่สื่อความ

ถึง “ผู้หญิง”  แต่เมื่อพิจารณาแยกค าที่น ามาประกอบกันเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงแล้ว  ผู้วิจัยพบว่า           
แต่ละค านั้นมีความหมายที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือสถานะของตัวละครหญิงที่แตกต่างกันออกไป            
โดยผู้วิจัยจะจัดกลุ่มความหมายของส่วนประกอบศัพท์เรียกผู้หญิงตามแผนผังที่  1  เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

แผนผังที่  1  เป็นแผนผังที่แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของศัพท์เรียกผู้หญิง  ทั้งส่วนหลัก
และส่วนขยาย  โดยค าที่สามารถเป็นส่วนหลักของศัพท์เรียกผู้หญิงจะเป็นค าที่สามารถปรากฏเดี่ยวๆ 
ได้  หรือที่ระบุไว้ในแผนผังว่า  ใช้ค า...ทั้งค า  ส่วนค าที่ใช้เป็นส่วนขยายจะระบุในแผนผังว่า                 
ใช้ค า...มาประกอบ  ซ่ึงส่วนหลักของศัพท์เรียกผู้หญิงค าหนึ่ง  อาจเป็นส่วนขยายของศัพท์เรียกผู้หญิง
อีกค าหนึ่งก็ได้  นอกจากนี้ยังพบว่า  ส่วนหลักและส่วนขยายของศัพท์เรียกผู้หญิงสามารถน ามา
ประกอบเพ่ือแสดงความหมายได้มากกว่า  1  ลักษณะ  กล่าวคือ  ค าท่ีเป็นส่วนหลักหนึ่งๆ อาจมีศัพท์
ที่มาประกอบได้ตั้งแต่  1  ค าขึ้นไป  ท าให้เมื่อน าค าศัพท์มาประกอบกัน  ศัพท์เรียกผู้หญิงนั้นอาจมี
ความหมายทีแ่สดงลักษณะหรือสถานะได้ตั้งแต่  1  ความหมายขึ้นไปด้วย   

ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  มีการแสดงความหมาย  1  ลักษณะ  2  
ลักษณะ  และมากที่สุด 3  ลักษณะ  ยกตัวอย่างเช่น  ค าว่า ស្ររ់ស្រីតូចតន់  ‘สาวน้อยยอดรัก                  
ผู้สดใส’  ศัพท์เรียกผู้หญิงค านี้มีส่วนขยายที่แสดงความหมายต่างกัน  3  ส่วน  คือ  ค าว่า  ស្ររ់ 

‘สดใส’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความงาม  ค าว่า តូច  ‘เล็ก’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความอ่อนเยาว์  และ 
ค าว่า  តន ់  ‘ที่รัก’  ที่แสดงความเป็นที่รัก เป็นต้น  ดังแผนผังต่อไปนี้ 
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แผนผังที่ 1  ความหมายของส่วนประกอบศัพท์เรียกผู้หญิง: ส่วนหลักและส่วนขยาย 

 
 

ศัพท์เรียก
ผู้หญิง 

ความงาม 

ความอ่อนเยาว ์

ความเป็นที่รัก 

เปรียบเทยีบสิ่งมีค่า 

ความสูงศักดิ ์

ภายนอก 

ภายใน 

ใช้ค าว่า នាថ  มาประกอบ 
 

งามทั้งเรือนร่าง แสดงความสง่างามและโดดเด่น 
ใช้ค าว่า លោមលឆើត, លោមយង,់ លោមលលៅ  ทั้งค า 
หรือใช้ค าว่า លឆើត, លឆើតោយ, លោម, លោមលឆើត, លោមយង,់   
លោមលលៅ , លឆនើម, ភុផំាន  มาประกอบ 

สวยน่ารัก  ใช้ค าว่า លអ, លអឯក, ប៉ាស្បមិ มาประกอบ 

ใช้ค าว่า ដកវ, ជវី៉ា , ថ្ថៅ, ចរថ្ណ  มาประกอบ 
 

ใช้ค าว่า ពុំងា ทั้งค า หรือใช้ค าว่า តន,់ ពរីិ, ពុងំា, រងួន, រនិទធ  มาประกอบ 

 

ใช้ค าว่า កញ្ញា ,  ស្កមុ,ំ  តរណីុ, ធតីា, ពាលលៅ, មាណវ,ី យុវតី ทั้งค า 

หรือใช้ค าว่า ស្កមុ,ំ តរណីុ, ធតីា, លៅ, មាណវ,ី តូច, យុវ- มาประกอบ 

งามสดใสเปล่งปลั่ง  ใช้ค าว่า  ស្ររ់  มาประกอบ 

งามสะอาดหมดจด  ใช้ค าวา่ ស្អអ ត, លស្អភា มาประกอบ 

แสดงผิวพรรณงาม  ใช้ค าว่า ឆវ,ី នួនលអ, នួនលអង  ทั้งค า 

หรือใช้ค าว่า ឆវ,ី ននួ, នួនលអ, នួនលអង  มาประกอบ 

มีความดีงาม ใช้ค าวา่ កលាណ, កលាណី, និមល, នមឹនួន ทั้งค า 

หรือใช้ค าว่า  កលាណ, កលាណី, នមិល, នមឹននួ, វរ- มาประกอบ 

มีรูปร่างเล็กบอบบาง ใช้ค าวา่ តូចស្ចឡងឹ, តូចលរដើង มาประกอบ 

งามเหมือนเทพธิดา ใช้ค าว่า លទព,ី លទវ ី มาประกอบ 

ความหมายเป็นกลาง มีความหมายวา่ “ผู้หญิง” เท่านั้น ไม่มีความหมายอื่นเพิ่มเติม 

ใช้ค าว่า នាង, នារ,ី ស្រីនាង, ស្រី, ស្តររី ทั้งค า  
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นอกจากนี้  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันยังเลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงหลากหลาย
ค าศัพท์ในการสื่อความหมายถึงสตรี  อาจเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อความหมายนัยตรง (denotative 
meaning หรือ lexical meaning)  เป็นความหมายหลักของค าที่ใช้สื่อสาร  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  
ความหมายประจ าค า  (สุนันท์  อัญชลีนุกูล, 2547: 170)  คือค าที่มีความหมายโดยตรง  เข้าใจได้
ชัดเจน  น ามาใช้ตามความหมายที่ระบุไว้ในพจนานุกรม  โดยไม่ต้องตีความหมายเพ่ิมจากที่มีใน
พจนานุกรม  เมื่อนักประพันธ์น าค าศัพท์ดังกล่าวมาใช้  ผู้อ่านก็เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าต้องการสื่อ
ความถึง  “ผู้หญิง”  ตรงตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมและตรงกับความเข้าใจของคนทั่วไป  
และศัพท์เรียกผู้หญิงบางค านั้นอาจจะมีความหมายโดยนัย (connotative meaning)  หรือ
ความหมายแฝง  เป็นความหมายที่นอกเหนือจากความหมายนัยตรงหรือความหมายประจ าค า                    
ซึ่งอาจเป็นการน าคุณสมบัติจากค าที่มีความหมายตรงมาตีความเพ่ิมเติม (สุนันท์  อัญชลีนุกูล, 2547: 
171) หรือเป็นการเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวโยงกัน  โดยเป็นการน าค าที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้หญิงมาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ซึ่งค าเหล่านี้ เดิมอาจจัดอยู่ในหมวดค าอ่ืนที่ไม่ใช่หมวดค านาม     
แต่มีความหมายที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับผู้หญิง  เมื่อน ามาพัฒนาให้เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกผู้หญิงจึงมี
ความหมายแสดงลักษณะ  และสถานะของผู้หญิง  ท าให้สื่อความคิดและจินตภาพให้ผู้อ่านได้รับรู้ได้
โดยที่ผู้ประพันธ์ไม่จ าเป็นต้องกล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมา     

นอกจากนี้  ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยมด้านความงามของสตรีเขมรที่สังคมใช้เป็นกรอบก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน  และเชื่อมโยงมาถึง
การใช้ค่านิยมนั้นในการก าหนดลักษณะของสตรีที่ปรากฏในงานวรรณกรรมด้วย   

ในการวิเคราะห์ความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน
จ านวน  139  ค า  ผู้วิจัยจะอธิบายความหมายของค าและจัดกลุ่มตามการแสดงความหมายดังที่
ก าหนดไว้ในแผนผังที่  1  ความหมายของส่วนประกอบศัพท์เรียกผู้หญิง:  ส่วนหลักและส่วนขยาย  
พร้อมทั้งจะอธิบายถึงภาพสะท้อนและค่านิยมเกี่ยวกับศัพท์เรียกผู้หญิงประกอบ  ดังนี้   

 
  1. ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย 1 ลักษณะ 

 เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวที่แสดงความหมาย  1  ลักษณะ  หรือศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่น าค าศัพท์มากกว่า  1  ค ามาประกอบกัน  แต่แสดงความหมายเพียง  1  ลักษณะ                       
โดยค าหลักอาจใช้ค าที่สื่อความหมายถึงผู้หญิงประกอบค าขยายที่บอกลักษณะ  หรือค าหลักอาจมี
ความหมายแสดงลักษณะของผู้หญิง  ประกอบกับค าขยายที่แสดงลักษณะของผู้หญิงแบบเดียวกับ
ค าหลักก็ได้                   

ในการน าเสนอค าที่มาประกอบเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในแต่ละหัวข้อ  ผู้วิจัยจะแสดงข้อมูล
ค าที่มีความหมายในกลุ่มนั้นทั้งหมด  แต่ค าดังกล่าวอาจไม่พบในศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  
1  ลักษณะ  แต่จะพบในกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  2  ลักษณะ  หรือ  3  ลักษณะ 

จากการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยสามารถแบ่งศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  1  ลักษณะ
ออกได้เป็น  6  กลุ่ม  ดังนี้   
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1.1 ศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายเป็นกลาง 
 เป็นการน าค าที่มีความหมายสื่อถึง “ผู้หญิง” เพียงอย่างเดียวเท่านั้นมาใช้เป็น

ศัพท์เรียกผู้หญิง  โดยไม่ได้มีการขยายความใดๆ เพ่ิมเติม  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวที่มี
ความหมายเป็นกลางจ านวน  5  ค า  คือ   

 
នាង   ‘นาง’   នារ ី  ‘นารี’  ស្រី   ‘หญิง’  

 ស្រីនាង  ‘หญิงสาว’  ស្តររី   ‘สตร’ี 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  มีความหมายกลางๆ ว่า  “ผู้หญิง”  ใช้กับผู้หญิง

ได้ไม่จ ากัดวัย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีความหมายเป็นกลางนี้นิยมใช้เป็นค าหลักของศัพท์เรียกผู้หญิงที่มี
ส่วนขยายเพ่ิมเติม  และแม้ว่าศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีความหมายเป็นกลางนี้มีจ านวนไม่หลากหลาย  แต่
ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนิยมใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงกลุ่มนี้อย่างสม่ าเสมอ  และปรากฏอยู่
ในนวนิยายหลายแห่งกว่าศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีการขยายความ  ที่ปรากฏในนวนิยายกลุ่มตัวอย่างเพียง
แห่งเดียวหรือสองแห่งเท่านั้น  ดังตัวอย่างประโยค 

 
នាង   កឈ៏បស់្រដីល ើយញញឹមលៅរកប៉ាូរា។ 

หญิงสาว (นาง) ก็หยุดพูด (ไม่ตอบ) แล้วยิ้มตอบบูรา 
(เมฆเกล็ดนาค: 73) 

 
លពញមយួយបល់នោះ ស្រី   មនិបានលរងលទ... 
คืนนั้นทั้งคืน หญิงสาว (หญิง) ไม่ได้นอนเลย... 

(แพ้ใจผูกรัก: 174) 
 

ค าว่า  នាង  ‘นาง’  ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  โดยสื่อความหมายว่า  “หญิงสาว” หรือ 
“เธอ” ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์เขมรสมัยปัจจุบันใช้ค านี้แบบเดี่ยวๆ ในนวนิยายมากที่สุด และพบ
ในนวนิยายทุกเรื่อง  ส่วนค าว่า  ស្រី  ‘หญิง’  มีความหมายว่า  ผู้หญิง  เป็นอีกค าหนึ่งที่ผู้ประพันธ์            
นวนิยายเขมรนิยมใช้  แต่จะนิยมใช้เป็นส่วนหลักที่มีส่วนขยายมาประกอบ  มากกว่าใช้แบบเดี่ยวๆ                 
โดยผู้วิจัยพบว่า  ค าว่า  ស្រី  ‘หญิง’  เป็นค าที่มีส่วนขยายมาประกอบมากที่สุด  

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีความหมายเป็นกลางจะเป็นค าที่สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านทราบว่า
ก าลังกล่าวถึงเพศหญิง  และไม่ได้บ่งบอกลักษณะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า  ผู้ประพันธ์              
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันได้เลือกสรรทั้งค าภาษาเขมรและค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาเป็น 
ศัพท์เรียกผู้หญิง  โดยใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตมากกว่าศัพท์เรียกผู้หญิง
ที่เป็นค าภาษาเขมร 

 
                                           

ดูตารางที่ 1  โครงสร้างส่วนประกอบของศัพท์เรียกผู้หญิงท่ีเป็นค าประสม  ในหน้า  130  ประกอบ 
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1.2 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงาม   
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความงามนั้น  มีทั้งที่เป็นค าศัพท์

แบบค าเดียว  ค าศัพท์ค าเดียวประกอบค าขยายที่แสดงความงาม  และค าศัพท์ที่แสดงความงามมา
ประกอบกันเป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามจ านวน  68  ค า  ดังนี้   
 

ผู้วิจัยพบว่า  มีการใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวที่แสดงถึงความงาม  เป็นที่รับรู้เข้าใจ
ร่วมกันของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า  ค าศัพท์กลุ่มนีจ้ะสื่อความหมายโดยนัยว่า “ผู้หญิง”  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่
สื่อความหมายโดยนัยแบบค าเดียวที่แสดงความงามพบจ านวน  7  ค า  คือ 

 
កលាណ   ‘หญิงงาม’  កលាណី  ‘หญิงงาม’  ឆវ ី  ‘หญิงผู้มีผิวงาม’ 

និមល   ‘หญิงงาม’  នឹមនួន   ‘หญิงผู้มีกิริยานิ่มนวล’ នួនលអ   ‘นวลลออ’
 នួនលអង   ‘นวลละออง’ 

 
ค าว่า  កលាណ  ‘หญิงงาม’ มีความหมายเดิมว่า  ที่ดีงาม... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 

9)  และมีหน้าที่เป็นค าคุณศัพท ์ ชาวเขมรมีการใช้ค าดังกล่าวตั้งชื่อได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  จึงไม่ได้สื่อ
ความหมายว่าผู้หญิงโดยตรง  (Virakbot Yeang, Interview, 2013)  อย่างไรก็ตาม  ตามความเข้าใจ
ร่วมกันของผู้ใช้ภาษา  ค านี้ในนวนิยายเขมรเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อความหมายว่า  beautiful 
woman... (Franklin E. Huffman and Im Proum, 1977: 3)  ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าค า
ดังกล่าวสื่อเฉพาะถึงผู้หญิง  ไม่ใช่เป็นค ากลางๆ   

ค าว่า  ឆវ ី   ‘หญิงผู้มีผิวงาม’  มีความหมายว่า  ฉวี  ผิวพรรณ...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 
2517: 103)  เป็นค านามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชมโฉมของผู้หญิง  โดยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณ 
จากนั้นจึงน่าจะมีการพัฒนาน ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงต่อมา  โดยมีความหมายแฝงว่าเป็นผู้หญิงที่
มีผิวพรรณงาม  คล้ายกับภาษาไทย 

ส่วนค าว่า  នួនលអ   ‘นวลลออ’  และค าว่า  នួនលអង   ‘นวลละออง’  มีความหมายคล้ายๆ 
กันว่า  นวลละออง  ที่มีสีผุดผ่อง...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 257)  หรือเป็นนวลงาม  ทั้งสองค านี้
เดิมเป็นค าคุณศัพท์ที่ใช้ขยายความเกี่ยวกับผิวพรรณของผู้หญิง  แต่ต่อมาน่าจะมีการพัฒนาหน้าที่มา
เป็นค านามและมคีวามหมายจากการขยายเป็น “หญิงผู้มีผิวพรรณนวลงาม” 

 

ผู้วิจัยพบว่าค าศัพท์ในกลุ่มนี้ นอกจากจะมีศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับความงามแล้ว  ยังมีศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าเกี่ยวกับความงามมาประกอบกันด้วย  
โดยผู้วิจัยพบว่า  ค าท่ีมาประกอบเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความงามนี้สามารถ
แบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ  คือ  ความงามภายนอก  และความงามภายใน  นอกจากนี้  
ความหมายเกี่ยวกับความงามยังสามารถแยกลักษณะย่อยได้หลายแบบ  รวมทั้งลักษณะความงาม
แบบย่อยนั้นก็สามารถเกิดร่วมกันได้ด้วย   
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ลักษณะความงามภายนอกที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนั้น  ได้แก่  ความงาม
ทั้งเรือนร่าง  มีความสง่าและโดดเด่น  ความสวยน่ารัก  ความงามสดใสเปล่งปลั่ง  ความงามสะอาด
หมดจด  ความงามที่ผิวพรรณ  ความงามเหมือนเทพธิดา  และความงามที่รูปร่างเล็กบอบบาง  ส่วน
ความงามภายในนั้นคือ  ความดีงาม  โดยผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามจ านวน  61  ค า  
ดังนี้ 

 
กลุ่มศัพท์ เรียกผู้หญิงที่สื่อความงามทั้งเรือนร่าง   มีความสง่างามและโดดเด่น                

จะมีค าว่า  ค าว่า  លោម  ‘โฉม’  ค าว่า  លឆើត  ‘เฉิด’ ค าว่า  លឆើតោយ  ‘เฉิดฉาย’  ค าว่า  លោមលលៅ   
‘โฉมเฉลา’  ค าว่า  លោមយង់  ‘โฉมยง’  และค าว่า លឆនើម  ‘งามเลิศ’  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อ
ความหมายนัยตรงที่แสดงความงามในกลุ่มนี้จ านวน  9  ค า  ได้แก่ 

 
លោមនារ ី  ‘นารีโฉมงาม’   លោមស្រី   ‘หญิงโฉมงาม’ 

 នារលីឆើតោយ   ‘นารีผู้มีความงามเฉิดฉาย’ នារលីោមយង់   ‘นารีโฉมยง’  
ស្រីលឆើត   ‘หญิงผู้งามโดดเด่น’  ស្រីលឆនើម   ‘หญิงผู้งามเลิศ’  

ស្រីលោមយង់   ‘หญิงโฉมยง’  ស្រីលោមលលៅ    ‘หญิงผู้มีรูปร่างสวยงาม’  
ស្រីលឆើតោយ   ‘หญิงผู้มีความงามเฉิดฉาย’  

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อความหมายโดยนัยที่แสดงความงามในกลุ่มนี้ มีจ านวน  3  ค า  

ได้แก่ 
                      

លោមលឆើត  ‘โฉมเฉิด’  លោមលលៅ   ‘โฉมเฉลา’  លោមយង ់ ‘โฉมยง’ 

 
นอกจากนี้  ยังมีส่วนขยายค าว่า  ភុំផាន  ‘สง่างาม’  ที่สื่อความหมายของความงาม              

ทั้งเรอืนร่าง  มีความสง่างามและโดดเด่น  แต่ปรากฏอยู่ในกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  2  
ลักษณะ   

 
กลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อความสวยน่ารัก  จะมีส่วนขยายค าว่า  លអ  ‘ลออ’ และค าว่า  លអ

ឯក   ‘งามเป็นเอก’  มาประกอบ  ผู้วิจัยพบจ านวน  5  ค า  ได้แก่ 
 

លោមស្រីលអ   ‘หญิงผู้มีรูปโฉมงาม’  នាងលអ   ‘หญิงผู้มีความสวย’  

នាងស្រីលអ   ‘หญิงผู้มีความสวย’  នារលីអ   ‘นารีผู้มีความสวย’  
ស្រីលអ   ‘หญิงผู้มีความสวย’  
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กลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อถึงความงามสดใสเปล่งปลั่ง  รวมไปถึงความงามในวัยสาวจะมี
ค าว่า  ស្ររ់   ‘สดใส’  เป็นค าขยายมาประกอบในค าศัพท์  ผู้วิจัยพบจ านวน  5  ค า  ได้แก่ 

 
នារសី្ររ់   ‘นารีที่สดใส’   ស្ររ់កញ្ញា    ‘กัญญาที่สดใส’   
ស្ររ់នារ ី  ‘นารีที่สดใส’   ស្ររ់ស្រី   ‘หญิงที่สดใส’    
ស្រីស្ររ់     ‘หญิงทีส่ดใส’  

 
กลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อความงามของผิวพรรณ  มีความนวลเนียนละเอียด  จะมีค าว่า  

នួន  ‘นวล’ ค าว่า  នួនលអ  ‘นวลลออ’  และค าว่า  នួនលអង   ‘นวลละออง’  มาประกอบ  พบจ านวน   
3  ค า  ได้แก่ 

 
នួនស្រី   ‘นวลศรี’    នួននាង   ‘นวลนาง’   

ស្រីនួនលអង  ‘หญิงผู้มีผิวงามนวลละออง’ 

 

กลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อถึงรูปร่างเล็กบอบบาง  เล็กกะทัดรัด  จะมีค าว่า  តូចស្ចឡឹង  
‘เล็กกะทัดรัด’  และ  តូចលររើង  ‘เล็กบอบบาง’  มาประกอบ  แสดงให้เห็นค่านิยมของชาวเขมร  
ประการหนึ่งที่มองว่าผู้หญิงที่สวยต้องมีรูปร่างเล็กบอบบาง (วิชชุกร  ทองหล่อ, 2548ก: 61)               
จากการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้จ านวน  2  ค า  คือ 

 
នារតូីចស្ចឡឹង ‘นารีผู้มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด’   ស្រីតូចស្ចឡឹង  ‘หญิงผู้มีรูปร่างเล็กกะทัดรัด’ 

 

กลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อความงามสะอาดหมดจด  จะมีค าว่า  ស្អអ ត  ‘งาม’  และค าว่า  

លស្អភា   ‘โสภา’  มาประกอบศัพท ์ จากการเก็บข้อมูลจากนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันพบเพียง  1  ค า
เท่านั้น  คือ 

 
នាងស្អអ ត   ‘หญิงผู้มีความงาม’ 

 
กลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อถึงความงามภายใน  กล่าวคือ  เป็นผู้หญิงที่มีความดีงาม          

จะมีค าว่า  កលាណ  ‘หญิงงาม’ ค าว่า  កលាណី  ‘หญิงงาม’  ค าว่า  និមល  ‘หญิงงาม’ ค าว่า                 
នឹមនួន   ‘หญิงผู้มีกิริยานิ่มนวล’ และหน่วยค าไม่อิสระว่า   វរ-  ‘วร-’  มาประกอบ  จากการเก็บข้อมูล
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยพบจ านวน  3  ค า  คือ 

 
ស្រីកលាណ   ‘หญิงผู้มีความดีงาม’  នារនីឹមនួន   ‘นารีผู้มีกิริยานิ่มนวล’ 
វរនារ ី  ‘นารีผู้ดีงาม’ 
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ผู้วิจัยพบกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าศัพท์เกี่ยวกับความงามมาประกอบกันตั้งแต่  2  
ลักษณะย่อยขึ้นไป  มีจ านวน  30  ค า  ดังนี้ 

   
លោមស្រីកលាណ  ‘หญิงงามผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’ លោមឆវ ី ‘หญิงผู้มีผิวพรรณงาม’ 
លោមស្ររ់នារ ី  ‘นารีผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’    លោមនិមល  ‘หญิงโฉมงาม’ 
លោមលឆើតលអឯក  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมงดงามเป็นเอก’ លោមលអ  ‘โฉมลออ’   
លោមស្ររ់និមល ‘หญิงงามผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’ លោមស្ររ់   ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสดใส’  
លោមលទពី  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมดั่งนางฟ้า’  លោមលទវ ី ‘หญิงผู้มีรูปโฉมดั่งนางฟ้า’   
លោមស្ររ់លទពី  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมสวยสดใสดั่งนางฟ้า’ 
នាងស្ររ់ប៉ាស្បិម   ‘หญิงผู้มีความสดใสพริ้มเพรา’ នារសី្ររ់ស្អអ ត   ‘นารีที่งามสดใส’ 

 ស្ររ់ស្រីលោមលអ  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมลออสดใส’ ស្ររ់ស្រីលស្អភា   ‘หญิงผู้สดใสโสภา’ 
ស្រីលអលឆើត   ‘หญิงผู้มีความสวยโดดเด่น’  ស្រីលអលស្អភា   ‘หญิงผู้มีความสวยโสภา’ 
ស្រីស្ររ់លឆើតោយ   ‘หญิงผู้มีความงามเฉิดฉาย’  

ស្រីស្ររ់លឆើតោយនារ ី‘หญิงสาวที่มีความงามเฉิดฉาย’  
ស្ររ់កលាណ ‘หญิงงามที่สดใส’   ស្ររ់លឆើត  ‘หญิงที่งามสดใส’ 
ស្ររ់ឆវ ី ‘หญิงผู้มีผิวพรรณสดใส’   ស្ររ់និមល  ‘หญิงงามท่ีสดใส’ 
ស្ររ់លទពី   ‘หญิงงามท่ีสดใสดั่งนางฟ้า’    ស្ររ់លទវ ី  ‘หญิงงามท่ีสดใสดั่งนางฟ้า’ 
ស្ររ់នឹមនួន  ‘หญิงงามท่ีสดใส’   ស្ររ់នួនលអង  ‘นวลละอองผู้สดใส’ 
ស្ររ់ភុផំាន  ‘หญิงผู้สง่างามที่สดใส’  ស្ររ់វរមសិ្ត   ‘มิ่งมิตรผู้สดใส’  
ស្ររ់វរលកខណ៍  ‘หญิงงามพร้อมที่สดใส’ 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  លោមស្រីកលាណ   ‘หญิงงามผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’  หมายถึง  หญิง

ที่มีรูปโฉมงดงามและมีความดีงาม  โดยมีค าว่า  លោម   ‘โฉม’ แสดงความงามทั้งเรือนร่าง  และค าว่า 
កលាណ   ‘หญิงงาม’  ที่แสดงความงามภายในคือความดีงาม  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  នាងស្ររ់ប៉ាស្បិម   
‘หญิงผู้มีความสดใสพริ้มเพรา’  หมายถึง  หญิงที่มีความงามสดใสและน่ารักพริ้มเพรา  ค าศัพท์นี้มีค า
ขยายที่แสดงความงาม  2  แบบ  คือ  ค าว่า  ស្ររ់ ‘สดใส’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความงามสดใสเปล่ง
ปลั่ง  และค าว่า  ប៉ាស្បិម   ‘พริ้มเพรา’ หรือน่ารัก  แสดงความงามแบบสวยน่ารัก  ส่วนศัพท์เรียกผู้หญิง
ว่า  ស្រីស្ររ់លឆើតោយនារ ី ‘หญิงสาวที่มีความงามเฉิดฉาย’  หมายถึง  หญิงที่มีความงามสดใสและมี
ความโดดเด่น  มีค าขยายที่แสดงความงาม  2 แบบ  คือ  ค าว่า  ស្ររ់ ‘สดใส’  เป็นค าศัพท์ที่แสดง
ความงามสดใสเปล่งปลั่ง  และค าว่า  លឆើតោយ  ‘เฉิดฉาย’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความงามทั้งเรือนร่าง  
มีความสง่างามและโดดเด่น  เป็นต้น 
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ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  លោមឆវ ី ‘หญิงผู้มีผิวพรรณงาม’  หมายถึง  หญิงผู้มีความงามและ
ผิวพรรณงาม  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อความหมายโดยนัยและแสดงความงาม  2  แบบ  คือ  ค าว่า  
លោម   ‘โฉม’ แสดงความงามท้ังเรือนร่าง  และค าว่า  ឆវ ី ‘หญิงผู้มีผิวงาม’  ที่แสดงผิวพรรณงาม   

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  លោមលឆើតលអឯក  ‘หญิงผู้มีรูปโฉมงดงามเป็นเอก’  หมายถึง  หญิง
สาวผู้มีรูปโฉมงดงามน่ารักเป็นที่หนึ่ง  แสดงความงาม  2  แบบ คือ  ค าว่า  លោមលឆើត   ‘โฉมเฉิด’ 
แสดงความงามทั้งเรือนร่าง  มีความสง่างามและโดดเด่น  ค าว่า  លអ  ‘ลออ’  แสดงความสวยน่ารัก  
ส่วนค าว่า  ឯក  ‘เอก’  เป็นส่วนขยายที่น ามาขยายค าที่แสดงความงามอีกที่หนึ่ง  เพ่ือสื่อความหมาย
ว่า เป็นหนึ่ง 

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្ររ់ភុផំាន  ‘หญิงผู้สง่างามที่สดใส’  หมายถึง  ผู้หญิงที่มีความงาม
สดใสและสง่างามโดดเด่น  แสดงความงาม  2  แบบ คือ  ค าว่า  ស្ររ់ ‘สดใส’  เป็นค าศัพท์ที่แสดง
ความงามสดใสเปล่งปลั่ง  และค าว่า  ភុផំាន  ‘สง่างาม’  ซึ่งแสดงความงามทั้งเรือนร่าง  มีความสง่า
งามและโดดเด่น       

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្ររ់វរលកខណ៍  ‘หญิงงามพร้อมที่สดใส’  หมายถึง  ผู้หญิงที่มีความ
งามสดใสและมีความดีงามเพรียบพร้อม  แสดงความงาม  2  แบบ คือ  ค าว่า  ស្ររ់ ‘สดใส’  เป็น
ค าศัพท์ที่แสดงความงามสดใสเปล่งปลั่ง  และค าว่า  វរលកខណ៍  ‘วรลักษณ์’  แสดงความงามภายในคือ                   
มีลักษณะที่ประเสริฐอันเป็นความงามที่สมบูรณ์พร้อม (วิชชุกร  ทองหล่อ, 2548ก: 62)    

 
นอกจากนี้  กลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าว่า  លទពី  ‘เทพี’  และค าว่า  លទវ ី  ‘เทวี’                  

มาประกอบกับค าที่แสดงความงาม  เป็นการสื่อความหมายโดยนัยแบบค าเดียวประกอบค าขยายที่
แสดงความงาม  2  แบบขึ้นไป  โดยเป็นการเปรียบเทียบความงามของผู้หญิงกับนางฟ้า  เทพนารี  
คือเป็นความงามท่ีเป็นเลิศโดดเด่นกว่ามนุษย์ธรรมดา  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  លោមលទពី  ‘หญิงผู้มีรูปโฉม
ดั่งนางฟ้า’  หมายถึง  หญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงามดั่งเทพธิดา  โดยมีค าว่า  លោម   ‘โฉม’ แสดงความ
งามทั้งเรือนร่าง  และค าว่า  លទពី  ‘เทพี’  ที่แสดงความงามเหมือนเทพธิดา  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  
ស្ររ់លទវ ី   ‘หญิงงามที่สดใสดั่งนางฟ้า’  หมายถึง  หญิงสาวที่มีความงามสดใสดั่งเทพธิดา  แสดง
ความงาม  2  แบบ คือ  ค าว่า  ស្ររ់ ‘สดใส’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความงามสดใสเปล่งปลั่ง  และค า
ว่า  លទវ ី ‘เทวี’  ที่แสดงความงามเหมือนเทพธิดา 

อนึ่ง  ในพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ให้ความหมายค าว่า  លទពី  ‘เทพี’  หรือ  
លទវ ី  ‘เทวี’ ไว้ว่า  พระอัครมเหสี  หรือพระมเหสีของพระมหากษัตริย์   (ពុទធស្អរនបណឌិ តយ, 1967: 
45 0 )  โ ด ยค า ดั ง กล่ า ว ไ ด้ ป ร ากฏท้ า ยพระ นามตามต า แหน่ ง   เ ช่ น   ស្ ព ោះនាងជ័យ លទ វ ី
// ‘พระนางชัยเทวี’ ស្ពោះនាងឥស្តនរលទវ ី  // 
‘พระนางอินทรเทวี’  เป็นต้น  และยังพบการใช้ค าดังกล่าวในวรรณคดี  រាមលករ រិ៍  // 
‘รามเกียรติ’์  ดังความตอนหนึ่งว่า 
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នានាងលនាោះរឺរីតា លទពី   ចមប៉ាដព៏ិរី 
រឺអងគស្ពោះលកសណ៍អនុជា 

(លរឿងរាមលករ រិ៍   ២, 1969: 3) 
 

“ส่วนนางนั้นคือสีดาเทพี  จ าปีอันพิสี 
คือองค์พระลักษมณ์อนุชา”    หรืออีกบทหนึ่งที่ว่า 

 
លរដចនា ំលទពី   អនុជា   បងគំស្ពោះមហា 

ឥរីនឹង ចីរចរ 
(លរឿងរាមលករ រិ៍   ២, 1969: 12) 

 “เสด็จน าเทพี (แล) อนุชา  บังคมพระมหา- 
ฤๅษีแล้วจึงลาจร”  
 
ค าว่า  លទពី  ‘เทพี’  ในบทประพันธ์ทั้งสองบทข้างต้นหมายถึง  นางสีดา  เป็นตอนที่

พระราม  นางสีดา  และพระลักษมณ์ถูกเนรเทศให้ออกมาอยู่ป่า  พระฤๅษีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้น
ต่างออกมาต้อนรับ  เมื่อถึงเวลาอันสมควรพระรามจึงได้น าพระมเหสีและพระอนุชากราบลาและ
เดินทางต่อไป  ค าว่า  លទពី  ‘เทพี’  ในบทแรกปรากฏอยู่หลังพระนามของนางสีดา  คือ “นางสีดา
เทพี”  ซึ่งเป็นการแสดงต าแหน่งคือ  พระมเหสี  และแสดงลักษณะของตัวละครที่เปรียบเทียบว่ามี
ความงามดั่งเทพธิดา  ส่วนบทที่สองใช้เป็นค าแทนนามท่ีต้องการจะกล่าวถึงนางสีดาเช่นกัน 

นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบว่ามีการน าค าว่า  លទពី  ‘เทพี’  และ  លទវ ី  ‘เทวี’     มาเป็นชื่อ
ของหญิงสามัญชนเขมรในปัจจุบันเช่น  ពីណា    លទពី  // ‘พีณา  เทพี’ (Chean 
Chanra, 2014)  หรือ  អមពរ    លទវ ី // ‘อัมพร  เทวี’ (អមពរ លទវ ីលលចវតរមាន កំដរការមតិរ
ភករិលៅអាលមរកិ, 2014)  ชื่อดารานักแสดงหญิงชาวกัมพูชา  โดยการตั้งชื่อของคนอาจบ่งบอกความเป็น
ตัวตนของคนๆ นั้นได้  หรือเป็นความคาดหวังของผู้ที่ตั้งชื่อให้  ค าดังกล่าวจึงสื่อความหมายถึง
เจ้าของชื่อว่า  เป็นผู้หญิงผู้มีความงามดั่งเทพธิดา  นั่นเอง                      

 
จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิง  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามมากที่สุด  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติที่ส าคัญในการสร้างตัวละครเอกฝ่ายหญิงของผู้ประพันธ์นวนิยายเขมร  
คือต้องเป็นผู้หญิงที่มีความงามเป็นอันดับแรก  หรืออาจจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าตัวละครหญิง
อ่ืนๆ ในเรื่อง  ซ่ึงในสังคมเขมรนั้น  ถือว่าสตรีที่เกิดมาล้วนแล้วแต่มีมงคลติดมาด้วยกันทุกคน  หากจะ
ท าให้เจริญมากขึ้น  ก็ต้องอาศัยความพยายามของตนเอง  และการอบรมขัดเกลาจากบุคคลใกล้ชิดให้
มีความเหมาะสม (ងួន  ញិុល, 2548: 127)  ความงามจึงเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งที่สตรีต้องมีพร้อม  
ค่านิยมเกี่ยวกับความงามของหญิงสาวเขมรประกอบด้วยลักษณะความงามจากภายนอกและความ
งามจากภายใน 
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ความงามภายนอกคือ  รูปร่าง  หน้าตา  ผิวพรรณ  ฯลฯ  เป็นคุณสมบัติประการหนึ่ง
ของสตรีที่บุรุษใช้พิจารณาเป็นล าดับต้นๆ  ลักษณะสตรีที่บุรุษพึงปรารถนาและต้องการเลือกมาเป็น
คู่ครองส่วนหนึ่งคือต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกงดงามตามต าราที่สืบทอดมาแต่โบราณ  คือ  ความงาม
ของสตรีจะต้องประกอบด้วยผมงาม  ฟันงาม ริมฝีปากงาม  ผิวงาม  และวัยงาม  รวมเรียกว่า  
បញ្ចពិធកលាណី (វ៉ាន ់ រ,ី 2011: 8) // ‘เบญจกัลยาณี’ ซึ่งได้รับความเชื่อนี้
มาจากอินเดีย ส่วนความงามภายใน  คือ  ความงามที่ เป็นคุณสมบัติ ผู้หญิงเขมรควรมีคือ                    
มีอุปนิสัยใจคอดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  ปฏิบัติตนตามแบบแผนประเพณี  และเป็นกุลสตรีที่ดีงาม 

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อถึงความงามทั้งภายนอกและภายในนั้นสามารถเชื่อมโยงกับ
ความคิดของชาวเขมรได้ว่า  ชาวเขมรเป็นชนชาติหนึ่งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการอบรม                 
ขัดเกลาให้สตรีมีความงามเพรียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติ  มีพิธีกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ผู้หญิงเขมร  นั่นคือ  ពិធីចូលមៅប់ (វ៉ា ន់  រ,ី 2011: 8) // ‘พิธีเข้าร่ม’   ซึ่งเป็น             
ธรรมเนียมเก่าที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน  แต่เมื่อความเจริญและความทันสมัยเข้ามามากขึ้น 
ปัจจุบันพิธีกรรมนี้จึงได้เลือนหายไปตามกาลเวลา (Virakbot Yeang, Interview, 2013) 

“พิธีเข้าร่ม”  ของชาวเขมร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมคุณลักษณะให้หญิงสาวมีความ
สมบูรณ์ทั้งความงามภายนอกและความงามภายใน  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแต่งงานมีครอบครัว
ต่อไป  บิดามารดาจะต้องจัดเตรียมพิธีกรรมนี้เมื่อบุตรสาวของตนย่างเข้าสู่วัยสาว  คือเริ่มตั้งแต่ตอน 
ที่บุตรสาวมีประจ าเดือนครั้งแรก  อันเป็นกุศโลบายที่จะท าให้บุตรสาวเป็น ស្រីស្រប់លកខណ៍  (វ៉ា ន់  រ,ី 
2011: 6)  // ‘สตรีครบลักษณ์’  หรือเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะที่ดี  โดยมีข้อห้าม-             
ข้อปฏิบัติ  อาทิ  การกักบริเวณให้บุตรสาวอยู่เฉพาะในบ้าน  ห้ามมิให้ออกไปข้างนอกในเวลากลางวัน  
ใส่เสื้อแขนยาวและนุ่งผ้ายาวกรอมเท้า  ผัดแป้งทาขมิ้นทั่วทั้งตัวเป็นประจ า  และไม่อนุญาตให้
รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือปลา  ต้องรับประทานเฉพาะอาหารที่เป็นมังสวิรัติเท่านั้น   
ข้อห้าม-ข้อปฏิบัตินี้  มีวัตถุประสงค์ให้ผิวพรรณของสตรีงามเปล่งปลั่งนวลเนียน  และรักษารูปร่างให้
เล็กงดงาม  (ងួន  ញិុល, 2548: 33-37)  ซึ่งศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายยังคงสะท้อนให้เห็นความงาม
ภายนอก  ทั้งความงามทุกส่วนของร่างกาย  ผิวพรรณนวลงาม  และมีรูปร่างเล็กบอบบางอย่างเด่นชัด  
แสดงให้เห็นว่าลักษณะความงามของสตรีดังที่กล่าวมานั้นเป็นทัศนคติและมุมมองที่ชาวเขมรยึดถือมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ความงามจากภายในเป็นความงามทางลักษณะนิสัย กิริยามารยาท  และความประพฤติ
ที่สตรีพึงมีและพึงปฏิบัติ  ซ่ึงจะแสดงถึงชาติตระกูล  และลักษณะการอบรมเลี้ยงดู  คุณสมบัติที่ดีของ
กุลสตรีเขมรก็เช่นเดียวกัน  คือควรจะมีความประพฤติที่เรียบร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคน
นี้มีครอบครัวที่ดีและได้รับการเอาใจใส่   อบรมสั่งสอนจากครอบครัว (ងួន   ញិុល, 2548: 42)                 
โดยผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวจะเป็นที่เอ็นดูและชื่นชมของผู้ที่พบเห็นโดยทั่วไป  ในขณะที่อยู่ในช่วง
เข้าร่ม  บุตรสาวจะได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากมารดาในเรื่องงานบ้านงานเรือน  ศีลธรรม
จริยธรรม  และคุณธรรมให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติอันน่ายกย่อง  เป็นที่รักของผู้พบเห็น  เพ่ือให้
ด าเนินชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นสุข (ងួន  ញិុល, 2548: 33-37)  ศัพท์เรียกผู้หญิงใน               
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นวนิยายก็สะท้อนให้เห็นความงามภายในที่สตรีจะต้องประกอบไปด้วยความดีงาม  ประพฤติตนอยู่ใน
กรอบของศีลธรรมจรรยาเช่นกัน 

ผู้วิจัยพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความงามภายนอกมีจ านวนมากกว่าศัพท์
เรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความงามภายใน  เพราะความงามภายนอกเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  
และสะท้อนอยู่ทุกยุคทุกสมัย  เห็นได้จากตัวละครเอกหญิงในวรรณคดี  ตลอดจนตัวละครเอกหญิง
ในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  มักจะถูกสร้างให้มีรูปลักษณ์เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามตาม
ค่านิยมความงามแบบชาวเขมร  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันยังคงน าค าที่
แสดงลักษณะความงามท่ีปรากฏในงานวรรณคดีมาใช้ในนวนิยายสมัยปัจจุบันด้วย     
 

1.3  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์    
เรื่องที่เกิดขึ้นในนวนิยายรักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวละครวัย

หนุ่มสาว  ผู้ประพันธ์จึงได้น าเรื่องความอ่อนเยาว์มาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  ซึ่งความอ่อนเยาว์หรือ
เยาว์วัยในที่นี้  คือ  ความเป็นเด็ก  ความสาว  หรือมีอายุน้อย  โดยมีทั้งค าศัพท์เดี่ยวๆ ที่แสดงความ
อ่อนเยาว์  และค าศัพท์ที่มีค าหลักหรือค าขยายที่แสดงความอ่อนเยาว์มาประกอบกัน  ในการศึกษานี้  
พบค าศัพท์ในกลุ่มนี้จ านวน  19  ค า  ดังนี้ 

  
ศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวที่มีความหมายสื่อถึง “ผู้หญิง” พร้อมทั้งระบุวัยของผู้หญิง   

ซึ่งเน้นความหมายถึง  “หญิงสาววัยเด็ก หรือหญิงสาววัยรุ่น”  โดยศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวที่สื่อ
ความหมายนัยตรงและแสดงความอ่อนเยาว์  มีจ านวน  7  ค า  ได้แก่ 

     
កញ្ញា    ‘กัญญา’   ស្កមុ ំ   ‘หญิงสาว’  តរណីុ   ‘ดรุณี’  

មាណវ ី  ‘หญิงสาว’  យុវតី   ‘ยุวดี’ 

ធីតា   ‘สาวน้อย’   ពាលលៅ   ‘น้องน้อย’ 
 

ค าว่า  ស្កមុ ំ  ‘หญิงสาว’  เป็นค าในภาษาเขมรที่มีความหมายว่า  สาว...  (บรรจบ  พันธุ
เมธา, 2517: 27)  ค าศัพท์นี้สามารถเป็นได้ทั้งค านามและค าคุณศัพท์  ผู้ประพันธ์นวนิยายน ามาใช้
เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่สื่อถึงความอ่อนเยาว์ของตัวละครหญิงที่กล่าวถึง  โดยชาวเขมรนิยมใช้ค าว่า  
ស្កមុ ំ   ‘สาว’  เรียกผู้หญิงที่อยู่ในวัยรุ่นอายุไม่เกิน  20  ปี  (วิชชุกร  ทองหล่อ, 2548ก: 61) 

ส่วนค าว่า  កញ្ញា    ‘กัญญา’  ค าว่า  តរណីុ   ‘ดรุณี’  ค าว่า  មាណវ ី  ‘หญิงสาว’  และค า
ว่า យុវតី   ‘ยุวดี’  เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตท่ีมีความหมายเหมือนกันว่า  “หญิงรุ่นสาว  หรือ
สาววัยรุ่น”  ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีความหมายนัยตรงสื่อว่า  “ผู้หญิง”  และยัง
แสดงความอ่อนเยาว์ของตัวละครหญิง  
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ค าว่า  ធីតា   ‘สาวน้อย’  มีความหมายตรงว่า  ลูกสาว... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 
244)  ผู้ประพันธ์ได้น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  โดยมีความหมายว่า “เด็กผู้หญิง  หรือหญิงวัยรุ่น”  
ไม่ได้มีความหมายว่า  “ลูกสาว”  ตัวอย่างข้างล่างนี้  ค าว่า  ធីតា   ‘ธิดา’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่ใช้ใน
เหตุการณ์ที่มีตัวละครเป็นชายหนุ่มและหญิงสาว  ดังนั้น  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ធីតា   ‘สาวน้อย’     
จึงหมายถึง  “หญิงในวัยสาว”  ซึ่งเป็นการท าให้ความหมายของค านี้กว้างออก (widening of 
meaning)  จากความหมายเดิมที่จ ากัดเพียง “ลูกสาว” 

 
ធីតា   ឈៅកទ់ឹកកអកកអួតស្បឡាកល់ពញថ្ដយុទធ... 
หญิงสาว (สาวน้อย) ส าลักน้ าเลอะเต็มแขนยุทธ... 

(บุปผาเชียงใหม่: 57) 
   
ค าว่า  ពាលលៅ   ‘น้องน้อย’  โดยทั่วไปเป็นค าส าหรับเรียกผู้หญิงที่เป็นลูกคนสุดท้อง           

ที่ก าลังจะโตเป็นสาว... (ពុទធស្អរនបណឌិ តយ, 1967: 747)  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า  เดิมค าศัพท์นี้สื่อ
ความหมายเกี่ยวกับผู้หญิงที่เฉพาะเจาะจงเรื่องสถานะคือ ลูกสาวหรือน้องสาวคนเล็ก  และวัยคือ         
วัยสาว  แต่มีการพัฒนาน ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  โดยยังคงแฝงความหมายความอ่อนเยาว์         
ในค าศัพท์นั้น 

ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรน าศัพท์เรียกผู้หญิงแบบค าเดียวที่แสดงความ              
อ่อนเยาว์นี้มาใช้แบบเดี่ยวๆ หรือน ามาเป็นค าหลักของศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีส่วนขยายเพ่ิมเติมก็ได้  
โดยจะมีความหมายที่สื่อถึงผู้หญิงและแสดงถึงความอ่อนเยาว์ด้วย 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์อาจมีค ามาประกอบ  โดยเป็นการน าค าศัพท์              

ที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความอ่อนเยาว์มาประกอบกัน  หรือมีค าหลักเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่    
เป็นกลาง  และมีส่วนขยายที่ใช้ค าว่า  ស្កមុ ំ  ‘หญิงสาว’  ค าว่า តូច  ‘เล็ก’  ค าว่า ធីតា  ‘สาวน้อย’                 
ค าว่า លៅ  ‘น้อง’  และหน่วยค าไม่อิสระว่า  យុវ-   ‘ยุว-’  มาประกอบ  จากการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยพบ
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์จ านวน  12  ค า  ได้แก่ 

 
ស្កមុតូំច   ‘สาวน้อย’ នាងស្កមុ ំ  ‘หญิงสาว’  នាងស្កមុតូំច   ‘สาวน้อย’ 
នាងតូច   ‘สาวน้อย’ មាណវសី្រី   ‘หญิงสาว’  យុវកញ្ញា    ‘หญิงผู้อ่อนวัย’ 
យុវនារ ី  ‘นารีผู้อ่อนวัย’ ស្រីស្កមុ ំ  ‘หญิงสาว’  ស្រីតូច   ‘สาวน้อย’  

ស្រីលៅ   ‘สาวน้อย’ ធីតាតូច  ‘สาวน้อย’  ធីតាស្រី  ‘หญิงสาวผู้อ่อนเยาว์’ 
 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า  การที่ผู้ประพันธ์ใช้ค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องความสาว                 
ความอ่อนวัย  หรือเปรียบเทียบว่าตัวละครมีอายุน้อยเหมือนกับน้องสาวคนเล็ก  น่าจะเป็นการแสดง
ความเอ็นดูต่อหญิงอันเป็นที่รัก  มากกว่าจะหมายถึงการเรียกตามล าดับญาติ  และจากการสัมภาษณ์
ผู้บอกภาษา  (Virakbot Yeang, Interview, 2013)  เกี่ยวกับค่านิยมเรื่องคู่ครองของชาวเขมรมีข้อที่
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น่าสนใจว่า  ชาวเขมรมีค่านิยมให้บุตรสาวแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย  คือ  อายุประมาณ 15 - 22 ปี  
และไม่ควรเกิน  25 ปี  เพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการมีครอบครัวของผู้หญิง   อีก
ทั้งชาวเขมรนิยมยังใช้สรรพนามเรียกแทนตัวสามีว่า បង  // ‘พ่ี’  และภรรยาว่า  ផអូន  // 
‘น้อง’ หรือ  អូន  // ‘น้อง’  แม้ว่าภรรยาจะมีอายุมากกว่าก็ตาม  โดยจะถือว่าเมื่อแต่งงานอยู่กิน
กันแล้ว  สามีเป็นผู้ปกป้องดูแลเสมือนพ่ีชายดูแลน้องสาว  อีกประการหนึ่งคือแสดงให้เห็นว่า              
ผู้ที่เป็นภรรยาได้ยกย่อง  ให้เกียรติสามีในการเป็นผู้น าครอบครัว  ค าอธิบายนี้จึงเชื่อมโยงได้กับ
ความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงลักษณะความอ่อนเยาว์ว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีอีกประการหนึ่ง
ของสตรีเขมร 

 
1.4 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เปรียบเทียบสิ่งมีค่า   

เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าหลักเป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  และมีค าว่า  ដកវ  ‘แก้ว’ 
ค าว่า  ថ្ថៅ ‘แพง’  หรือค าว่า  ចរថ្ណ  ‘เจียระไน’ มาขยาย  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้จ านวน  
4  ค า  ได้แก่ 

 
ដកវស្រី  ‘หญิงผู้มีค่าดั่งแก้ว’   នាងស្រីថ្ថៅ   ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’  
ស្រីជីវ៉ា    ‘หญิงยอดรักเสมอด้วยชีวิต’  ស្រីថ្ថៅ  ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’ 

 
ค าว่า  ដកវ  ‘แก้ว’  ที่น ามาประกอบในศัพท์เรียกผู้หญิงแสดงถึงสิ่งมีค่า  เนื่องจากแก้ว

เป็นวัตถุที่มีความใส  บริสุทธิ์และมีค่ามาก  ค าว่า  ដកវ  ‘แก้ว’  เป็นอัญมณีที่มีความงาม มีความ
เปราะบาง  และมีราคาสูง  ซึ่งค านี้จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับสิ่งสูงค่าเสมอ  (ปริศนา  พิมดี, 2547: 
256)  เช่น  พระรัตนตรัย  แก้วสามประการอันเป็นสิ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนา  เป็นต้น  ดังนั้น  
ผู้ประพันธ์จึงน ามาใช้ประกอบในศัพท์เรียกผู้หญิง  เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบว่าผู้หญิงคนนี้มีคุณค่า  
และควรค่าแก่การรักทะนุถนอม  เสมือนเป็นของมีค่ามีราคา  เป็นแร่รัตนชาติ  (วิชชุกร  ทองหล่อ, 
2548ก: 59)  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ឧតរមលដើរចូលមករក ដកវស្រី ៖ 

อุดมเดินมาหาหญิงสาว (หญิงผูม้ีค่าดั่งแก้ว)...  
(แม่พริกขี้หนู: 102) 

 
ค าว่า  ដកវស្រី  ‘หญิงผู้มีค่าดั่งแก้ว’  หมายถึง  หญิงสาวอันเป็นที่รักดั่งแก้วที่น่าทะนุ

ถนอม  ในที่นี้จึงเปรียบเทียบแสดงให้เห็นคุณค่าของผู้หญิงเปรียบประดุจเป็นนางแก้วมณีที่ล้ าค่า                
ซึ่งแสดงความยกย่องต่อผู้หญิงที่หมายปอง 
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នាទីដំបូង  ស្រីថ្ថៅ  តាងំចិតរថាមនិបងហូរទឹកដភនកលទ... 
นาทีแรก  หญิงสาว (หญิงผู้เปน็ที่รัก) ตั้งใจว่าจะไม่ให้น้ าตาไหล 

(อย่าตัดเยื่อใย อย่าท าลายรักพี:่ 119) 
 

ค าว่า   ស្រីថ្ថៅ  ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’  หมายถึง  หญิงที่มีคุณค่ามีราคา  ค าว่า  ថ្ថៅ ‘แพง’  
หมายถึง  มีค่า  มีราคาแพง  เทียบได้กับค าว่า “แพง” ในภาษาไทยถิ่นเหนือและอีสานที่น ามาใช้กับ
ผู้หญิงแปลว่า เป็นที่รัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 803)  ค าว่า  ស្រីជីវ៉ា    ‘หญิงยอดรักเสมอด้วย
ชีวิต’  หมายถึง  ผู้หญิงที่ควรถนอมรักษาไว้ด้วยชีวิต  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่าหญิงคนรักมีค่า
เทียบเท่ากับชีวิตของตน 

 
1.5 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รัก   

 ค าศัพท์ในกลุ่มนี้มีทั้งที่เป็นค าเดี่ยว  และค าหลักประกอบค าขยายที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับความเป็นที่รัก  พบจ านวน  3  ค า  โดยผู้วิจัยพบการน าค าศัพท์ที่แสดงความเป็น
ที่รักมาเป็นศัพท์เรียกผู้หญิงแบบเดี่ยวๆ เพียง  1  ค า  คือ 

 

ពុំងា   ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’   
 

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ពុំងា   ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’  นี้มีความหมายว่า  เป็นที่รัก...  (บรรจบ  
พันธุเมธา, 2523: 449)  ค าศัพท์นี้เดิมมีหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์  โดยทั่วไปสามารถใช้กับผู้เป็นที่รักได้
ทั้งผู้ชายและผู้หญิง  (Virakbot Yeang, Interview, 2013)  อย่างไรก็ตาม  เมื่อน ามาใช้ในนวนิยาย
มักใช้อ้างอิงถึงผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  จึงได้พัฒนามาเป็นค านามที่ใช้เรียกผู้หญิงอันเป็นที่รัก 
 

นอกจากนี้  ยังมีศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รัก  ที่มีค าว่า  ពុំងា  ‘หญิงผู้เป็นที่
รัก’  และค าว่า  រងួន  ‘สงวน’ มาประกอบ  จากการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้
จ านวน  2  ค า  คือ 

 
ស្រីពុំងា  ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’   រងួនស្រី  ‘สงวนศรี’ 

 
ค าว่า  ស្រីពុំងា  ‘หญิงผู้เป็นที่รัก’  หมายถึง  ผู้หญิงอันเป็นที่รัก  และค าว่า  រងួនស្រី  

‘สงวนศรี’  หมายถึง  หญิงที่ควรค่าแก่การดูแลรักษา  ซึ่งก็คือผู้หญิงที่รักและหมายปองนั่นเอง           
การน าลักษณะที่แสดงถึงความเป็นที่รักในศัพท์เรียกผู้หญิง  มีนัยยะถึงหญิงที่หมายปองและต้องการ
ให้เป็นคนรัก 

 

นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบค าว่า រនិទធ  ‘สนิท’ ค าว่า  តន់  ‘ที่รัก’ ค าว่า  ពិរី  ‘ประเสริฐ’  
สามารถเป็นส่วนขยายในค าศัพท์ที่แสดงความเป็นที่รักในหัวข้อศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  2  
ลักษณะด้วย   
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1.6 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความสูงศักดิ์   
ค าศัพท์ในกลุ่มนี้จะมีค าว่า  នាថ  ‘ผู้สูงศักดิ์’ มาประกอบเป็นค าขยาย                 

โดยผู้วิจัยพบค าศัพท์ในกลุ่มนี้เพียง  1  ค า  คือ 

 
នាងនាថ  ‘นางผู้สูงศักดิ์’  

 
ค านีม้ีใช้ในวรรณคดี  เช่น  រាមលករ រិ៍  // ‘รามเกียรติ’์  ดังความตอนหนึ่งว่า 
 
នាកនុងរាស្តីលនាោះណា  នាងនាថ  និស្តនារ  

ស្ទងស់្ពោះរុបិនរួរដី 
(លរឿងរាមលករ រិ៍   ៦, 1969: 24) 

 “ในราตรีนั้นหนา   นางนาถ นิทรา 

ทรงพระสุบินสิริสวัสดี” 

 
នាងនាថ  បានជួបកំល ោះពិទូរយដដលមានអាការៈដូចជាឈររងច់នំាង...  
หญิงสาว (นางผู้สูงศักดิ์) พบชายหนุ่มพิฑูรย์  ซึ่งมีอากัปกิริยาเหมือนว่า

ยืนรอเธอ 
(แพ้ใจผูกรัก: 18-19) 

 
ค าว่า  នាងនាថ ‘นางผู้สูงศักดิ์’  จากบทประพันธ์แรกหมายถึง  นางสีดา  เป็นตอนที่                

หนุมานได้ลอบเข้ามายังกรุงลงกาและตามหานางสีดาเพ่ือถวายพระธ ามรงค์ ของพระราม                          
ในขณะเดียวกันนั้น  นางสีดาที่ประทับ ณ ต าหนักในอุทยานกรุงลงกาก็เกิดสุบินอันเป็นมงคล                      
กวีน าค าว่า  នាងនាថ ‘นางผู้สูงศักดิ์’ มาใช้ตรงตามความหมายว่า  “นางผู้เป็นใหญ่  นางผู้เป็นที่พ่ึง”  
ใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในงานวรรณคดีส าหรับกล่าวถึงเจ้านายผู้หญิงที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์  หรือเป็น
ราชวงศ์ชั้นสูง  ส่วนในตัวอย่างจากนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้ประพันธ์ได้น าค านี้มาใช้เป็นศัพท์
เรียกผู้หญิงเช่นกัน  แต่ใช้กับผู้หญิงสามัญเท่านั้น  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบันน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลี-สันสกฤต  จึงน าค าศัพท์ที่แสดงความสูงศักดิ์ของสตรีใน
วรรณคดี  ซึ่งไม่ใช่ค าที่ใช้กันทั่วไปนักและพบน้อยมากในชีวิตประจ าวันมาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง                  
แต่นวนิยายสมัยใหม่มักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคนธรรมดาสามัญทั่วไป  ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า
ผู้ประพันธ์ใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงโดยไม่ได้ค านึงถึงสถานะของตัวละครหญิงในเรื่อง  แต่เลือกใช้ค าที่มี
ความไพเราะและสื่อความหมายถึงผู้หญิงให้หลากหลายเท่านั้น 
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2. ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  2  ลักษณะ 

เป็นการน าค ามากกว่า 1 ค ามาประกอบกันโดยแสดงความหมาย  2  ลักษณะ  
ค าหลักของค าศัพท์กลุ่มนี้จะมีความหมายแสดงลักษณะของผู้หญิง  ประกอบกับค าขยายที่แสดง
ลักษณะของผู้หญิงแบบอ่ืนๆ  ดังนี้ 

 
2.1 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามและความอ่อนเยาว์   

เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าหลักและมีค าขยายที่ประกอบด้วยค าแสดงความงาม
กับค าแสดงความอ่อนเยาว์  ศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้นอกจากจะบ่งบอกลักษณะความงามของผู้หญิง
แล้ว  ยังแสดงให้เห็นว่ามีความอ่อนเยาว์ในตัวผู้หญิงที่กล่าวถึงด้วย   

ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่ แสดงความงามและความอ่อนเยาว์จ านวน  20  ค า  ได้แก่ 

 
កញ្ញា លឆើត   ‘กัญญาผู้งามโดดเด่น’  ស្កមុភំុផំាន   ‘หญิงสาวผู้สง่างาม’  

 តរណីុលឆើតោយ  ‘ดรุณีผู้มีความงามเฉิดฉาย’ ធីតាលកេងស្ររ់  ‘สาวน้อยผู้สดใส’  
ធីតាតូចលររើង   ‘สาวน้อยผู้มีร่างเล็กบอบบาง’ធីតាលអស្ររ់  ‘สาวน้อยผู้สวยสดใส’  
ធីតាលអឯក   ‘สาวน้อยผู้งามเป็นเอก’ ធីតាស្ររ់   ‘สาวน้อยที่สดใส’   
ធីតាលស្អភា   ‘สาวน้อยผู้โสภา’  លោមធីតា   ‘สาวน้อยโฉมงาม’ 
លោមស្ររ់មាណវ ី‘หญิงสาวผู้มีรูปโฉมสวยสดใส’ 
នាងស្កមុលំឆើត ‘หญิงสาวผู้มีความงามโดดเด่น’ 
នាងស្កមុលំឆើតោយ ‘หญิงสาวผู้มีความงามเฉิดฉาย’ 
មាណវលីអស្ររ់   ‘หญิงสาวที่สวยสดใส’ ស្ររ់កនិនដ្ឋា    ‘สาวน้อยที่สดใส’ 
ស្ររ់តរណីុ  ‘ดรุณีที่สดใส’  ស្ររ់ធីតា   ‘สาวน้อยผู้สวยสดใส’ 
ស្ររ់ពាលលៅ   ‘น้องน้อยที่สดใส’  ស្រីលអតូចខ្ចី  ‘สาวน้อยวัยอ่อนผู้มีความสวย’  
ស្រីស្ររ់ធីតា   ‘สาวน้อยผู้สวยสดใส’  
  

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្កមុភំុផំាន   ‘หญิงสาวผู้สง่างาม’  หมายถึง  หญิงสาวที่มีความงาม  
โดยมีค าหลักว่า  ស្កមុ ំ‘หญิงสาว’  เป็นค าที่แสดงความอ่อนเยาว์  และค าขยายว่า  ភុផំាន   ‘สง่างาม’  
ที่เป็นค าแสดงความงามทั้งเรือนร่าง  มีความสง่างามและโดดเด่น  

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  មាណវលីអស្ររ់   ‘หญิงสาวที่สวยสดใส’  หมายถึง  หญิงสาวที่มี
ความงามสดใสเปล่งปลั่ง  ซึ่งมีค าหลักว่า  មាណវ ី  ‘หญิงสาว’  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อน
เยาว์  และค าขยายว่า  លអស្ររ់   ‘สวยสดใส’  เป็นค าที่แสดงความงาม  โดยมีลักษณะความงาม 2 
แบบ  คือ  มีความสวยน่ารัก  และมีความงามสดใสเปล่งปลั่ง   

ส่วนศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្រីលអតូចខ្ចី  ‘สาวน้อยวัยอ่อนผู้มีความสวย’  หมายถึง  หญิง
สาวเยาว์วัยและมีความสวยน่ารัก  โดยมีค าหลักว่า  ស្រី  ‘หญิง’ และมีค าขยายว่า  លអ  ‘ลออ’  เป็นค า
ที่แสดงความงาม  ส่วนค าขยายอีกค าหนึ่งคือ  តូចខ្ចី  ‘อ่อน(วัย)’  เป็นค าที่แสดงความอ่อนเยาว์        
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ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  លោមធីតា   ‘สาวน้อยโฉมงาม’  หมายถึง  หญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงาม  

โดยมีค าหลักคือ  ធីតា   ‘สาวน้อย’  เป็นค าที่แสดงความอ่อนเยาว์  และค าขยายว่า  លោម   ‘โฉม’  ที่
เป็นค าแสดงความงาม  ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ធីតាលកេងស្ររ់  ‘สาวน้อยผู้สดใส’  หมายถึง  สาวน้อยที่มี
ความงามสดใส  โดยมีค าว่า  ធីតា ‘สาวน้อย’  และ លកេង  ‘เด็ก’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความอ่อนเยาว์  
ส่วนค าว่า  ស្ររ់  ‘สดใส’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความงาม 

 
2.2 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับความเป็นที่รัก   

เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่น าค าที่แสดงความงาม  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดง
ความเป็นที่รักมาประกอบกัน  ท าให้ศัพท์เรียกผู้หญิงค าหนึ่งมีความหมายที่แสดงลักษณะ 2 ลักษณะ  
ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนีจ้ านวน  5  ค า  คือ 

 
លោមរងួន  ‘โฉมสงวน’   លោមរនិទធ  ‘โฉมสนิท’  

លោមពិរី   ‘หญิงผู้ประเสริฐที่มีรูปโฉมงาม’ ស្ររ់ស្តាណលស្តើយ  ‘หญิงผู้เป็นที่พ่ึงที่สดใส’ 
លោមរងួនពិរី ‘หญิงโฉมงามผู้ประเสริฐ’ 

 
ស្ររ់ស្តាណលស្តើយ    ឈបឆ់ៅងលឆៅើយរចួងាកលៅរកភករីទងំវច៖ 
หญิงสาว (หญิงผู้เปน็ที่พึ่งที่สดใส) หยุดตอบโต้แลว้หันไปหาภักดี...  

(แม่พริกขี้หนู: 60) 
 
ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្ររ់ស្តាណលស្តើយ ‘หญิงผู้เป็นที่พ่ึงที่สดใส’ หมายถึง  หญิงงาม                

ผู้เป็นที่พ่ึง  มีความหมายโดยนัยว่า  หญิงคนรักที่หมายปองไว้เป็นคู่ชีวิตในอนาคต  ค าว่า  ស្ររ់ 
‘สดใส’ เป็นค าที่แสดงความงาม  ส่วนค าว่า  ស្តាណលស្តើយ  ‘ที่พ่ึง’ หรือ  ‘ฝั่ง’  เป็นค าที่แสดงความ
เป็นที่รัก  ค านี้ใช้เป็นความเปรียบว่า  “ผู้เป็นที่พ่ึงเสมอด้วยฝั่ง”  กล่าวคือ  เปรียบ ‘ฝั่ง’ กับ
ความส าเร็จหรือความสมหวังในชีวิต  เหมือนสภาพคนที่อยู่ในน้ าที่มีภัยอันตรายต่างๆ  เช่น  สัตว์มี
พิษ  สัตว์ดุร้าย  ฯลฯ  การอยู่ในน้ าจึงท าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงและหวาดหวั่นต่อภัยอันตรายต่างๆ  
แต่เมื่อไปถึงฝั่งบนแผ่นดิน  นั่นคือความหวังที่จะท าให้มีชีวิตอยู่รอด  และหากคนนั้นสามารถไปยังฝั่ง
ได้ก็จะเกิดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต  โดยความเปรียบนี้ยังสะท้อนให้เห็นสภาพภูมิ
ประเทศกัมพูชาที่มีแม่น้ าหรือแหล่งน้ ามาก  และวิถีชีวิตของชาวเขมรที่มีความผูกพันกับสายน้ า     

นอกจากนี้  ความคิดทางพุทธศาสนายังเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์อยู่บนส าเภาที่ล่องไปตาม
นาวาวัฏสงสาร  หากสะสมคุณธรรมความดีมากเพียงพอก็จะสามารถเข้าสู่ฝั่งได้อย่างปลอดภัย  นั่นคือ
พระนิพพาน  ดังนั้น  ค าว่า  ស្តាណលស្តើយ  ‘ที่พ่ึง’  เมื่อน ามาใช้กับหญิงคนรักจึงเป็นการยกย่องให้
คุณค่าว่าเป็นผู้ที่ท าให้ชีวิตพบความส าเร็จ  เป็นพ่ึงพิง  ท าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และถือเป็น
ความส าเร็จของชีวิตคู่     
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2.3 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับเปรียบเทียบสิ่งมีค่า  
เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าศัพท์เกี่ยวกับความงามมาประกอบกับค าศัพท์ที่

เปรียบเทียบสิ่งมีค่า  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้จ านวน  5  ค า  ได้แก่ 

 
ដកវលអឯក  ‘หญิงงามเป็นเอกผู้มีค่าดั่งแก้ว’ ដកវនួនលអង   ‘นวลน้องผู้มีค่าดั่งแก้ว’ 

ស្ររ់ចរថ្ណ  ‘หญิงงามผู้เป็นที่รัก’  ស្ររ់ជីវ៉ា    ‘ยอดรักที่สดใส’ 
ស្ររ់ពិរី  ‘หญิงผู้ประเสริฐที่สดใส’ 
   

ស្ររ់ចរថ្ណ  យកថ្ដល ោះស្ទូងតិចៗទំងខាា ក់នូវវចមានន័យលរើចចំអក
ចំលពាោះពំលនាលអនកកំល ោះលយើងមុនលនោះ៖ 

หญิงสาว (หญิงงามผู้เป็นที่รัก) เอามือตบอกเบาๆ พร้อมพูดดูถูกต่อ
ค าพูดของชายหนุ่มก่อนหน้านี้ 

(แม่พริกขี้หนู: 40) 
 

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្ររ់ចរថ្ណ ‘หญิงงามผู้เป็นที่รัก’  หมายถึง  หญิงที่มีค่าดังแก้วที่
ได้รับการเจียระไน  ซึ่งค าว่า  ចរថ្ណ  ‘แก้ว’  ในพจนานุกรมหมายถึง  แก้วมีค่า  หรือพลอยหัวแหวน
ที่เจียระไนแล้ว... (บรรจบ  พันธุเมธา, 2517: 79)  ผู้ประพันธ์น ามาใช้ประกอบในศัพท์เรียกผู้หญิงเพ่ือ
เปรียบเทียบผู้หญิงที่รักว่าเหมือนแก้วหรือพลอยที่ได้เจียระไนแล้วจึงมีค่ามีราคาเป็นพิเศษ (วิชชุกร  
ทองหล่อ, 2548ก: 60) 

 
2.4 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รักกับเปรียบเทียบสิ่งมีค่า  

คือศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าที่แสดงความเป็นที่รัก  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่
เปรียบเทียบสิ่งมีค่ามาประกอบกัน  พบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้จ านวน  4  ค า  ได้แก่ 

 
ដកវស្តាណលស្តើយ ‘หญิงผู้เป็นที่พ่ึงที่มีค่าดั่งแก้ว’ ដកវពុំងា   ‘ยอดรักผู้มีค่าดั่งแก้ว’ 
ដកវពិរី   ‘หญิงที่ประเสริฐผู้มีค่าดั่งแก้ว’  រងួនពិរី  ‘หญิงผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก’ 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ដកវពិរី   ‘หญิงที่ประเสริฐผู้มีค่าดั่งแก้ว’  หมายถึง  ผู้หญิงอันเป็นที่

รักและมีคุณค่า     โดยมีค าว่า  ដកវ   ‘แก้ว’ เป็นค าที่เปรียบเทียบสิ่งมีค่าคือ “แก้ว”  และค าว่า  ពិរី   

‘ประเสริฐ’  แสดงถึงความเป็นที่รัก  ส่วนศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  រងួនពិរី  ‘หญิงผู้ประเสริฐอันเป็นที่รัก’  
หมายถึง   ผู้หญิงอันเป็นที่รักและควรสงวนรักษาไว้  ค าศัพท์นี้จะมีค าว่า  រងួន  ‘สงวน’  เป็นค าที่
เปรียบเทียบสิ่งมีค่า  และค าว่า  ពិរី  ‘ประเสริฐ’  ที่แสดงความเป็นที่รัก 
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2.5 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์กับเปรียบเทียบสิ่งมีค่า   
เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่น าค าที่แสดงความอ่อนเยาว์กับค าศัพท์ที่เปรียบเทียบ            

กับสิ่งมีค่ามาประกอบกัน  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้จ านวน  2  ค า  คือ 

 
 ដកវកនិនដ្ឋា    ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’  ដកវធីតា   ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’ 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ដកវកនិនដ្ឋា    ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’  หมายถึง  สาวน้อยที่มีค่าดั่ง

แก้ว  มีค าว่า  ដកវ   ‘แก้ว’  เป็นค าที่เปรียบเทียบสิ่งมีค่า  และค าว่า  កនិនដ្ឋា    ‘กนิษฐา’  หมายถึง  
น้องสาว  เป็นค าที่แสดงความอ่อนเยาว์  โดยผู้วิจัยยังพบค านี้ในวรรณกรรมร้อยกรองเรื่องตุมเตียว 
ตอนหนึ่งว่า 

  
ទុំថាខ្ៅួនបងលស្បៀបដូចខាៅ   ខ្ៅួន  ដកវកនិដ្ឋា   លស្បៀបដូចថ្ស្ព 

ធមេតារតវខាៅ មនិវលិថ្វ   លចៀរលចញលចលថ្ស្ពណា៎ា ថ្ថៅបង 

(ស្ពោះបទុមលតថរ  លស្អម, 2009: 43) 
 “ตุมว่าตัวพ่ีเปรียบดังขลา  ส่วนแก้วกนิษฐาเปรียบดังไพร 

ธรรมดาเสือไม่เลาะเลี้ยวเที่ยวไกล ทิ้งป่าพงไพรหนายอดรักพ่ี” 

 
ค าว่า  ដកវកនិនដ្ឋា    ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’  ในบทประพันธ์ข้างต้นหมายถึง  นางเตียว  

เป็นตอนที่ เณรตุมสึกแล้วลอบขึ้นหานางเตียว  นางเตียวแม้มีใจปฏิพัทธ์รักใคร่ต่อตุม  แต่ด้วยความ
เป็นหญิงจึงได้กล่าวหยั่งเชิงว่าจะรักตนจริงหรือไม่  ซึ่งตุมก็ได้ยืนยันถึงความรักที่มีต่อเตียวโดยการ
กล่าวเปรียบเทียบกับสิ่งที่คู่กันทางธรรมชาติ  เช่น  เสือเป็นสัตว์ที่ไม่ทิ้งถิ่นอาศัย  เช่นเดียวกับความ
รักแท้ที่แน่วแน่ของตุมที่มีต่อเตียว  เป็นต้น  แสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรได้น าศัพท์เรียก
ผู้หญิงในวรรณคดีหรือวรรณกรรมร้อยกรองที่มีมาก่อนนั้นมาใช้ในนวนิยายปัจจุบันด้วย      

ส่วนศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ដកវធីតា   ‘สาวน้อยผู้มีค่าดั่งแก้ว’  หมายถึง  สาวน้อยที่มีค่าดั่ง
แก้ว  มีค าว่า  ដកវ   ‘แก้ว’  เป็นค าที่เปรียบเทียบสิ่งมีค่า  และค าว่า  ធីតា   ‘สาวน้อย’  ตามศัพท์
แปลว่า  ลูกสาว  แต่ในที่นี้น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์   

     
2.6 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์กับความเป็นที่รัก   

เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีค าแสดงความอ่อนเยาว์  มาประกอบกับค าที่แสดง
ความเป็นที่รัก  ซึ่งจะสื่อว่าผู้หญิงที่กล่าวถึงนั้น  เป็นผู้หญิงที่อยู่ในวัยสาวและยังเป็นผู้หญิงที่รักอีก
ด้วย  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้เพียง  1  ค า คือ 

 
  ស្រីតូចតន ់  ‘สาวน้อยยอดรัก’ 
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ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្រីតូចតន់   ‘สาวน้อยยอดรัก’  หมายถึง  สาวน้อยอันเป็นที่รัก  
โดยมีค าศัพท์ว่า  ស្រី   ‘หญิง’  เป็นค าหลัก  ประกอบกับค าว่า តូច  ‘เล็ก’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความ
อ่อนเยาว์  และค าว่า  តន ់  ‘ที่รัก’ เป็นค าแสดงความเป็นที่รัก   

 
2.7 ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับความสูงศักดิ์   

เป็นค าศัพท์ที่น าค าศัพท์ที่เกี่ยวกับความงาม  และค าศัพท์ที่เกี่ยวกับความ               
สูงศักดิ์มาประกอบกัน  ผู้วิจัยพบศัพท์เรียกผู้หญิงในกลุ่มนี้จ านวน  1  ค า  คือ 

 
ស្ររ់នរនាថ  ‘หญิงสูงศักดิ์ที่สดใส’ 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្ររ់នរនាថ  ‘หญิงสูงศักดิ์ที่สดใส’  หมายถึง  หญิงสาวที่มีความ

สวยสดใส  โดยค าว่า  ស្ររ់  ‘สดใส’  เป็นค าที่แสดงความงาม  ส่วนค าว่า  នរនាថ  ‘คนสูงศักดิ์’  
แปลว่า  ที่พ่ึงแห่งคน  พระราชา...  (บรรจบ  พันธุเมธา, 2521: 251)  หรือใช้กับเรียกนางกษัตริย์  
ชนชั้นสูงในวรรณคดี  แต่ผู้ประพันธ์น ามาใช้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงในความหมายเชิงยกย่องผู้หญิงที่มี
ฐานะทางสังคมสูง  จึงเป็นค าที่แสดงความสูงศักดิ์ 

 
3. ศัพท์เรียกผู้หญิงทีแ่สดงความหมาย 3 ลักษณะ 

เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่น าค ามากกว่า 1 ค ามาประกอบกัน  โดยมีส่วนหลักที่มี
ความหมายแสดงลักษณะของผู้หญิง  ประกอบกับส่วนขยายที่แสดงลักษณะของผู้หญิง  2 - 3  
ลักษณะ  จากข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ดังนี้ 
 

3.1 ศัพทเ์รียกผู้หญิงท่ีแสดงความงาม  ความอ่อนเยาว์  และความเป็นที่รัก   
เป็นการน าค าศัพท์ที่แสดงความงาม  ความอ่อนเยาว์ และความเป็นที่รักมา

ประกอบกัน  โดยมีความหมายที่แสดงลักษณะของผู้หญิง  3  ลักษณะปรากฏอยู่ในค าเดียวกัน               
ผู้วิจัยพบค าศัพท์ในกลุ่มนี้เพียง  1  ค า  คือ 

 
ស្ររ់ស្រីតូចតន ់  ‘สาวน้อยยอดรักผู้สดใส’ 

 

ศัพท์เรียกผู้หญิงว่า  ស្ររ់ស្រីតូចតន់   ‘สาวน้อยยอดรักผู้สดใส’  หมายถึง  สาวน้อย                
ที่สวยสดใสผู้เป็นที่รัก  โดยค าว่า  ស្ររ់ ‘สดใส’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความงาม  ค าว่า តូច  ‘เล็ก’  
เป็นค าศัพทท์ี่แสดงความอ่อนเยาว์  และค าว่า  តន ់  ‘ที่รัก’  เป็นค าศัพท์ที่แสดงความเป็นที่รัก 
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ในการจัดกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงตามความหมายที่แสดงรายละเอียดข้างต้น  ทั้งการ
พิจารณาจัดกลุ่มค าศัพท์จากส่วนประกอบของศัพท์เรียกผู้หญิง  และการจัดกลุ่มในการแสดง
ความหมาย  1  ลักษณะ  2  ลักษณะ  และ  3  ลักษณะ  ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นแผนผังโครงสร้าง
ทางความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงได้ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังที่ 2  โครงสร้างทางความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิง 

 
 
 
 
 

ศัพท์เรียก
ผู้หญิง 

แสดงความหมาย 1 ลักษณะ 

ความหมายเป็นกลาง 

เปรียบเทยีบสิ่งมีค่า 

ความงามกับความอ่อนเยาว ์

ความอ่อนเยาว์กับความเป็นที่รัก 

ความงาม 

ความอ่อนเยาว ์

ความเป็นที่รัก 

ความสูงศักดิ ์

ความงามกับเปรียบเทียบสิ่งมีค่า 

ความเป็นที่รักกับเปรียบเทียบสิ่งมคี่า 

ความอ่อนเยาว์กับเปรียบเทียบสิ่งมีค่า 

ความงาม  ความอ่อนเยาว์  
และความเป็นที่รัก 

ความงามกับความเป็นที่รัก 

ความงามกับความสูงศักดิ ์

แสดงความหมาย 2 ลักษณะ 

แสดงความหมาย 3 ลักษณะ 
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จากแผนผังโครงสร้างทางความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงข้างต้น  สามารถแบ่งศัพท์
เรียกผู้หญิงตามการแสดงความหมายได้  3  ลักษณะ  คือ  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย                  
1  ลักษณะ  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  2  ลักษณะ  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดง
ความหมาย  3  ลักษณะ  ซึ่งทั้ง  3  ลักษณะนี้   ก็ยังสามารถแบ่งกลุ่มตามความหมายของ
ส่วนประกอบศัพท์เรียกผู้หญิง  ดังตารางต่อไปนี้     
 
ตารางที่ 3  สรุปจ านวนศัพท์เรียกผู้หญิงตามความหมาย 

 
ศัพท์เรียกผู้หญิง ความหมาย จ านวน (ค า) 

 
 

แสดงความหมาย   
1  ลักษณะ 

 
 

ความงาม 68 

ความอ่อนเยาว ์ 19 

ความหมายเป็นกลาง 5 

เปรียบเทยีบสิ่งมีค่า 4 

ความเป็นที่รัก 3 
ความสูงศักดิ ์ 1 

 
 

แสดงความหมาย  
 2  ลักษณะ 

 

ความงามกับความอ่อนเยาว ์ 20 

ความงามกับความเป็นที่รัก 5 

ความงามกับเปรียบเทียบสิ่งมีค่า 5 

ความเป็นที่รักกับเปรียบเทียบสิ่งมคี่า 4 
ความอ่อนเยาว์กับเปรียบเทียบสิ่งมีค่า 2 
ความอ่อนเยาว์กับความเป็นที่รัก 1 
ความงามกับความสูงศักดิ ์ 1 

แสดงความหมาย   
3  ลักษณะ 

ความงาม ความอ่อนเยาว์ และความเป็นท่ีรัก 1 

รวม 139 
 

จากตารางแสดงจ านวนศัพท์เรียกผู้หญิงตามความหมาย  ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์               
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนิยมใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความงามจ านวนมาก
ที่สุดถึง  68 ค า  รองลงมาคือศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์  จ านวน  19  ค า  ศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่มีความหมายเป็นกลาง  จ านวน  5  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เปรียบเทียบกับสิ่งมีค่า               
พบจ านวน  4  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รักพบจ านวน  3  ค า  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่
แสดงความสูงศักดิ์พบเพียง  1  ค า  ตามล าดับ 

ผู้วิจัยพบว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันได้เลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับความงามมากที่สุด  โดยน ามาประกอบในศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย
เกี่ยวกับความงามเพียงอย่างเดียว  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายตั้งแต่  2  ลักษณะขึ้นไป  
คือ  การน าค าแสดงความหมายเกี่ยวกับความงามมาประกอบกับค าที่แสดงลักษณะแบบอ่ืนๆ ได้แก่  
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับความอ่อนเยาว์พบจ านวน  20  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิง               
ทีแ่สดงความงามกับความเป็นที่รัก  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับเปรียบสิ่งมีค่าพบจ านวน
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เท่ากันคือ  5  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงทีแ่สดงถึงความงามกับความสูงศักดิ์  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดง
ความงาม  ความอ่อนเยาว์  ความเป็นที่รัก  พบเท่ากันคือกลุ่มละ  1  ค า   

นอกจากนี้   ผู้ วิ จั ยยั งพบศัพท์ เ รี ยกผู้ หญิ งที่ แสดงความหมายลั กษณะอ่ืนๆ                       
มาประกอบกันตั้งแต่  2  ลักษณะขึ้นไป  ได้แก่  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รักกับเปรียบ                
สิ่งมีค่า พบจ านวน  4  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์กับเปรียบสิ่งมีค่า  พบจ านวน                
2  ค า  สุดท้ายคือ  ศัพท์เรียกผู้หญิงทีแ่สดงความอ่อนเยาว์กับความเป็นที่รัก  พบเพียง  1  ค า 

   
จากการศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  

จ านวน  139  ค า  สรุปได้ว่า  นักประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนิยมใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มี
ความหมายเป็นกลางและเพ่ิมเติมส่วนขยาย  เพ่ือแสดงความหมายเกี่ยวกับลักษณะหรือสถานะของ
ตัวละคร  โดยนิยมแสดงความหมายเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงเป็นอันดับแรก  แม้แต่ในศัพท์เรียก
เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย  2 - 3  ลักษณะ  แต่ความหมายที่แสดงความงามของผู้หญิงก็ยังคง
เป็นลักษณะที่ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรนิยมใช้มากที่สุดเช่นกัน  โดยศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดง
ความหมายเกี่ยวกับความงามโดยรวมแล้วพบจ านวนสูงสุดถึง  100  ค า  รองลงมาคือศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่แสดงลักษณะความอ่อนเยาว์  พบจ านวน  43  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เปรียบเทียบกับสิ่งมีค่า  
พบจ านวน  15  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รัก  พบจ านวน  14  ค า  และสุดท้ายคือ  
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความสูงศักดิ์  พบเพียง  2  ค า  จ านวนศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความงามและลักษณะต่างๆ  สามารถสะท้อนค่านิยมที่มีต่อผู้หญิงเขมรได้อย่างชัดเจน  ดัง
ตารางค่านิยมจากศัพท์เรียกผู้หญิงต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4  แสดงค่านิยมจากศัพท์เรียกผู้หญิง 

 
 

 
 

ศัพทเ์รียกผู้หญิง 
 
 

แสดงค่านิยมเกี่ยวกับ จ านวน (ค า) 
ความงาม 100 

ความอ่อนเยาว ์ 43 

เปรียบเทยีบสิ่งมีค่า 15 

ความเป็นที่รัก 14 
ความสูงศักดิ ์ 2 

 
ข้อมูลจ านวนศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความงาม  สะท้อนว่า                     

นักประพันธ์เขมรนิยมสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามในเรื่องรูปสมบัติเป็นมากกว่าศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่แสดงความงามในเรื่องคุณสมบัติ  ผู้วิจัยมีความเห็นในเรื่องนี้ว่า  ค าที่สื่อถึงรูปสมบัติของ
ผู้หญิงสามารถแสดงจินตภาพของตัวละครได้อย่างชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม  ส่วนเรื่องของ
คุณสมบัตินั้น  การบรรยายและสร้างสถานการณ์ช่วยให้ผู้อ่านตัดสินได้ว่า ตัวละครหญิงคนนี้ดีหรือไม่
ดีอย่างไร  มีคุณลักษณะอย่างไร  ชัดเจนกว่าการใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงเพียงค าเดียว  การใช้ศัพท์เรียก
ผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันจึงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ประพันธ์ที่ต้องการใช้ค า                   
ที่สื่อสารให้ผู้อ่านเกิดสุนทรียภาพและสุนทรียรสในงานวรรณกรรม  รวมทั้งแฝงเรื่องค่านิยมและความ
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เชื่อเกี่ยวกับสตรีเขมรไว้ว่า  ស្រី  ‘หญิง’  มาจาก ศรี  หรือสิริ  ที่แสดงถึงความเป็นมงคล  ความสุข
ความเจริญ  ผู้หญิงที่ดีจึงเป็นสิริมงคลต่อครอบครัววงศ์ตระกูล  แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่สตรีเขมร
ควรจะมีตามขนบจารีตที่เป็นกรอบก าหนดของสังคมเขมร     
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง “การศึกษาศัพท์ เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน ”                         

มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การสร้างศัพท์  ความหมาย  และภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิงใน               
นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยวิเคราะห์ใช้ข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก  
คือ  เอกสารกลุ่มตัวอย่างประเภทนวนิยายที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์จ านวน  20  เรื่อง  และน า
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเอกสารมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลทางภาคสนาม  เพ่ือหาข้อสรุปผล   
การใช้ศัพทเ์รียกผู้หญิงที่ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

ในการวิเคราะห์การสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้วิจัยพบศัพท์
เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันทั้งหมด  139  ค า  สามารถจัดกลุ่มตามลักษณะการสร้าง
ศัพท์เรียกผู้หญิงได้  4  ประเภท  ได้แก่  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยว  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็น
ค าสมาส  ศัพทเ์รียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  โดยศัพท์เรียกผู้หญิง
ที่น ามาประกอบด้วยวิธีการสร้างค าทั้ง  4  ประเภทนี้  มีทั้งค าในภาษาเขมรเอง  และค าที่ยืมมาจาก
ภาษาอ่ืนๆ  เช่น  ค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  ค ายืมจากภาษาไทย  เป็นต้น  โดยมีโครงสร้างการ
สร้างศัพท์เรียกผู้หญิงสามารถแบ่งได้เป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนหลัก  และส่วนขยาย  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่
มีเฉพาะส่วนหลัก  คือ  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยว  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  ส่วนศัพท์
เรียกผู้หญิงที่มีทั้งส่วนหลักและส่วนขยาย  คือ  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาส  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่
เป็นค าประสม   

จากการศึกษาว่า  การสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงด้วยวิธีการสร้างค าแบบต่างๆ ค าน ามา
ประกอบกันสามารถสับเปลี่ยนต าแหน่งได้  ท าให้ศัพท์เรียกผู้หญิงมีความหลากหลาย  ศัพท์เรียก
ผู้หญิงบางค าสามารถเป็นส่วนหลักของศัพท์เรียกผู้หญิงค าหนึ่ง  และสามารถเป็นส่วนขยายของศัพท์
เรียกผู้หญิงอีกค าหนึ่งได้  รวมทั้งส่วนขยายของศัพท์เรียกผู้หญิงบางค า  อาจเป็นค าหลักของศัพท์
เรียกผู้หญิงอีกค าหนึ่งก็ได้  กล่าวคือ  ค าต่างๆ ในศัพท์เรียกผู้หญิงไม่ได้มีหน้าที่และต าแหน่งที่แน่นอน
เสมอไป 

ผลการศึกษาพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวมีจ านวน  17  ค า  ซึ่งนอกจาก
ผู้ประพันธ์จะน าค าในภาษาเขมรที่มีความหมายว่า “ผู้หญิง” มาใช้ในการสร้างค าเดี่ยวแล้ว  ยังมีการ
น าค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  และค ายืมจากภาษาไทยที่มีความหมายสื่อถึงผู้หญิงมาใช้ด้วย               
โดยศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยวนี้จะเป็นส่วนหลักของการสร้างศัพท์เรียกผู้หญิงแบบอ่ืนๆ   

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาส  จ านวน  34  ค า  โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาค าศัพท์ตามแบบไวยากรณ์ไทยและไวยากรณ์เขมรร่วมกัน  กล่าวคือ  จะต้องเป็นค าศัพท์ที่
เป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาประกอบกัน  2  ค าขึ้นไป  ในกรณีที่เป็นค าศัพท์ในภาษาเขมร  
หรือค ายืมจากภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มาประกอบกัน  จะพิจารณาให้เป็นค าสมาสเฉพาะค าศัพท์ที่มี
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ค าขยายอยู่หน้าค าหลัก  และแปลความจากส่วนหลังมาส่วนหน้าเท่านั้น  พบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่
เป็นค าสมาสสามารถแบ่งได้  3  ลักษณะ  คือ  ค าสมาสยืม  ค าสมาสสร้าง  และค าสมาสซ้อน   
ผู้วิจัยพบว่า  มีการใช้ค าสมาสสร้างจ านวนมากที่สุด  ซึ่งการสร้างค าสมาสแบบนี้เป็นการน าค าหรือ
วิธีการสร้างค าสมาสจากภาษาบาลี-สันสกฤตมาสร้างในภาษาเขมรเอง  และจะพบค าศัพท์เหล่านี้
เฉพาะในภาษาเขมรเท่านั้น   

ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  พบจ านวน  27  ค า  เป็นศัพท์เรียกผู้หญิงที่เกิดจากการ
น าค าที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันมาซ้อนกันเท่านั้น  แต่ในกรณีที่ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เกิด
จากการซ้อนค าเป็นค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตทั้ง  2  ค า  ผู้วิจัยจะจัดให้ศัพท์เรียกผู้หญิงนั้นเป็น
ค าสมาสซ้อน  จากข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรพบว่า  ผู้ประพันธ์ไม่ได้น าค าเดี่ยวซ้อนกับ
ค าเดี่ยว [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว]  เท่านั้น  แต่พบลักษณะการซ้อนค าที่หลากหลาย  คือ  ค าเดี่ยวซ้อน 
ค าซ้อน [ค าเดี่ยว + ค าซ้อน]  ค าประสมซ้อนค าเดี่ยว [ค าประสม + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวซ้อนค าประสม 
[ค าเดี่ยว + ค าประสม]  และค าซ้อนซ้อนค าประสม [ค าซ้อน + ค าประสม] 

ส่วนศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสม  พบจ านวน  61  ค า  เป็นการน าหน่วยค าตั้งแต่ 2  
หน่วยค าขึ้นไปมารวมกัน  โดยในค าศัพท์หนึ่งจะมีส่วนหลักและส่วนขยาย  ซึ่งศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็น
ค าประสม  นอกจากจะมีการน าค าเดี่ยวกับค าเดี่ยว [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว] มาประกอบกันแล้ว  ยังมี
การน าค าศัพท์ที่ใช้วิธีการสร้างค าแบบอ่ืนๆ มาประกอบกันด้วย  คือ  ค าสมาสประสมกับค าเดี่ยว 
[ค าสมาส + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวประสมกับค าซ้อน [ค าเดี่ยว + ค าซ้อน]  ค าซ้อนประสมกับค าเดี่ยว 
[ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]  ค าเดี่ยวประสมกับค าประสม [ค าเดี่ยว + ค าประสม]  ค าประสมประสมกับค า
เดี่ยว [ค าประสม + ค าเดี่ยว]  ค าสมาสประสมกับค าประสม [ค าสมาส + ค าประสม]  ค าซ้อนประสม
กับค าซ้อน [ค าซ้อน + ค าซ้อน]  ค าประสมประสมกับค าซ้อน [ค าประสม + ค าซ้อน]  และค าประสม
ประสมกับค าประสม [ค าประสม + ค าประสม]  นอกจากนี้  ยังมีค าศัพท์ที่ใช้วิธีประกอบค าที่มากกว่า 
1 วิธี  คือ  ค าประสมประสมกับค าซ้อนและน ามาซ้อนกับค าเดี่ยว [ค าประสม + ค าซ้อน + ค าเดี่ยว]  
อีกทีหนึ่ง  โดยพบว่าศัพท์เรียกผู้หญิงที่เกิดจากค าเดี่ยวประสมกับค าเดี่ยว [ค าเดี่ยว + ค าเดี่ยว]                 
มีจ านวนมากที่สุด 

จากการเก็บข้อมูลศัพท์เรียกผู้หญิงแสดงให้เห็นว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน
นิยมใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าประสมมากที่สุด  รองลงมาคือศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าสมาส                
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าซ้อน  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นค าเดี่ยว  ตามล าดับ  ลักษณะการสร้าง
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่กล่าวมานั้น  แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในการสรรค าใช้ของนักประพันธ์
นวนิยายเขมร  ทั้งค าทีป่ระกอบใช้ใหม่  และค าท่ีมีมาแต่เดิมจากศัพทเ์รียกผู้หญิงที่ปรากฏในวรรณคดี
หรือเพลงสมัยนิยมเขมร   

การศึกษาความหมายและภาพสะท้อนจากศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  
แสดงให้เห็นว่า  ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใช้ค าพ้องความหมาย (Synonyms)  คือ  ค าที่มี
รูปต่างกัน  แต่มีความหมายคล้ายคลึงกัน  มาเป็นศัพท์เรียกผู้หญิง  โดยใช้ค าในภาษาเขมรเอง  และ
ยืมค าจากภาษาต่างประเทศ  เช่น  ค ายืมจากภาษาไทย  ค ายืมจากภาษาบาลี-สันสกฤต  เป็นต้น  
ผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มค าศัพท์ที่ก าหนดลักษณะหรือสถานะที่น ามาประกอบให้เป็นศัพท์เรียกผู้หญิง
ได้  6  กลุ่ม  ได้แก่  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายเป็นกลาง  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงาม  
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ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รัก  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่
เปรียบเทียบสิ่งมีค่า  และศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความสูงศักดิ์  นอกจากนี้ยังพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิง
หลายค ามีความหมายที่บอกลักษณะและสถานะได้มากกว่า 1 ลักษณะ  2  ลักษณะ  และมีมากที่สุด
คือ  3  ลักษณะ 

ผลการศึกษาเรื่องความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิง  ผู้วิจัยพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่
ปรากฏในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันรวมทั้งสิ้น  139  ค า  พบศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมาย
เกี่ยวกับความงามเพียงลักษณะเดียวนั้นมีจ านวนมากที่สุดคือ  68  ค า  รองลงมาคือศัพท์เรียกผู้หญิง
ที่แสดงความอ่อนเยาว์จ านวน  19  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีความหมายเป็นกลางจ านวน  5  ค า  
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เปรียบเทียบกับสิ่งมีค่า จ านวน  4  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รักพบ
จ านวน  3  ค า  สุดท้ายคือศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความสูงศักดิ์พบเพียง  1  ค า  ตามล าดับ            
โดยผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนิยมเลือกใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายเกี่ยวกับ
ความงามมากท่ีสุด 

ส่วนศัพท์เรียกผู้หญิงที่มีการสื่อความหมาย  2  ลักษณะขึ้นไป  ผู้วิจัยก็ยังพบว่า  ศัพท์
เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามเป็นลักษณะหนึ่งที่ผู้ประพันธ์นิยมน ามาประกอบกับค าที่แสดงลักษณะ
แบบอ่ืนๆ  ได้แก่  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับความอ่อนเยาว์  พบจ านวน  20  ค า  
รองลงมาคือศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับความเป็นที่รัก  และศัพท์เรียกผู้หญิงความหมายที่
แสดงความงามกับเปรียบสิ่งมีค่าพบจ านวนเท่ากันคือ  5  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความงามกับ
ความสูงศักดิ์  และศัพท์เรียกที่แสดงความงาม ความอ่อนเยาว์ ความเป็นที่รัก  พบกลุ่มละ  1  ค า
เท่ากัน  ตามล าดับ  นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังพบศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายลักษณะอ่ืนๆ                       
มาประกอบกันตั้งแต่  2  ลักษณะขึ้นไป  ได้แก่  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รักกับเปรียบสิ่งมี
ค่าพบ  4  ค า  ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์กับเปรียบสิ่งมีค่าพบ  2  ค า  สุดท้ายคือ   
ศัพท์เรียกผู้หญิงทีแ่สดงความอ่อนเยาว์กับความเป็นที่รักพบเพียง  1  ค า   

จากการศึกษาพบว่า  นักประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนิยมใช้ศัพท์เรียกผู้หญิงที่มี
ความหมายเป็นกลางและเพ่ิมเติมส่วนขยาย  เพ่ือแสดงความหมายเกี่ยวกับลักษณะหรือสถานะของ
ตัวละคร  โดยนิยมแสดงความหมายเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงเป็นอันดับแรก  แม้ว่าจะพบการ
แสดงความหมาย 2 - 3  ลักษณะด้วย  แต่ความหมายที่แสดงความงามของผู้หญิงก็ยังคงเป็นลักษณะ
ที่ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรนิยมใช้ประกอบกับลักษณะอ่ืนๆ มากที่สุดเช่นกัน  และจากผลลัพธ์การ
แบ่งกลุ่มทางความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิง  ท าให้เห็นภาพสะท้อนในเรื่องค่านิยมและความเชื่อ
เกี่ยวกับผู้หญิงของชาวเขมรได้อีกด้วย 

ความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงสามารถสะท้อนให้เห็นค่านิยม  และทัศนคติของคนใน
สังคมเขมรได้ว่า  ผู้หญิง  คือ  สิริมงคลที่จะน าความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัว  และมีความเชื่อ
เกี่ยวกับมาตาธิปไตย  คือ  การยกย่องให้ผู้หญิงเป็นผู้น าครอบครัว  เป็นผู้ดูแลและมีสิทธิ์ขาดภายใน
บ้านทั้งหมด  ดังนั้น  ผู้หญิงเขมรจึงควรเป็นผู้ที่มีรูปสมบัติและคุณสมบัติที่ดี  กล่าวคือผู้หญิงที่มีรูป
สมบัติจะต้องมีความงามจากภายนอก  คือ  มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม  มีรูปร่างเล็กบอบบาง  และ
ต้องมีความอ่อนเยาว์  โดยเปรียบเทียบความงามของผู้หญิงว่าเป็นความงามที่อุปมาเหมือนดังนางฟ้า           
ที่มีความงามโดดเด่นและเป็นเลิศกว่าผู้หญิงทั่วไป  ส่วนความงามจากภายใน  ตามค่านิยมของ           
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ชาวเขมร  คือ  งามในกิริยามารยาท  มีความดีงาม  และผู้หญิงจะต้องมีคุณค่าโดยเปรียบเทียบผู้หญิง
ที่รักกับสิ่งที่มีราคา  ของวิเศษ  รวมทั้งผู้หญิงจะต้องเป็นที่พ่ึงและเป็นที่รัก  และเป็นยอดปรารถนา
ของชายที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคต  พิธีกรรมเข้าร่มจึงเป็นกรอบจารีตให้ครอบครัวฝ่ายหญิงอบรม
ขัดเกลาบุตรสาวมีความสมบูรณ์ทั้งความงามภายนอกและความงามภายใน  เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการแต่งงานมีครอบครัวต่อไป  จากการศึกษาพบว่า  ศัพท์เรียกผู้หญิงยังคงมีความสัมพันธ์กับ
พิธีกรรมนี้  แม้สภาพสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป  แต่ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัยยังคง
มีวิธีการสร้างค าแนวเดิม  และสื่อความหมายตามขนบแบบเดิมเช่นกัน     

ดังนั้น  ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  ผู้ประพันธ์เขมรนิยมใช้ค าศัพท์ที่มี
ความหลากหลาย  สื่อความหมายที่ลึกซึ้ง  และมีความไพเราะสละสลวย  คล้ายกับศัพท์เรียกผู้หญิงใน
งานวรรณคดี  เพ่ือเป็นการแสดงฝีมือและความรู้ให้ประจักษ์  พร้อมทั้งท าให้เกิดภาพพจน์ที่สื่อ
ความคิดให้ผู้อ่านได้รับรู้และเกิดจินตภาพได้โดยที่ผู้ประพันธ์ไม่จ าเป็นต้องกล่าวออกมาอย่าง
ตรงไปตรงมา  อย่างไรก็ตาม   นวนิยายคือเรื่องประโลมโลก  ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโลมใจ  ดังนั้น  
สิ่งส าคัญท่ีสุดคือการสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดสุนทรียภาพและสุนทรียรสในงานวรรณกรรมนั่นเอง   
        
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน  สะท้อนให้เห็นการสร้างศัพท์  
ความหมายและภาพสะท้อนจากการใช้ศัพท์เรียกผู้หญิง  รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ        
นักประพันธ์เขมรที่เลือกสรรค ามาใช้ในงานของตน  ผู้วิจัยพบว่า  มีหัวข้อการศึกษาที่น่าจะช่วยให้เห็น
ภาพรวมและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องศัพท์เรียกผู้หญิงมากขึ้น  ดังนี้ 

 
1.  ควรศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในงานวรรณคดีเขมร  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้าน

การศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงให้ครบถ้วน  โดยวิเคราะห์ถึงการสร้างค า  ความหมาย  และภาพสะท้อน   
2.  ควรศึกษาพัฒนาการศัพท์เรียกผู้หญิงในงานวรรณคดี-วรรณกรรมเขมรทุกสมัย  

เปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นภาพรวมของศัพท์เรียกผู้หญิงในภาษาเขมรทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
พัฒนาการทางด้านการสร้างค า  พัฒนาการทางด้านความหมาย  และภาพสะท้อน-ค่านิยมของสังคม
เขมรที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

3.  ควรศึกษาศัพท์เรียกผู้ชายที่ปรากฏในงานวรรณคดีและวรรณกรรมเขมร  เพ่ือให้เห็น
ถึงลักษณะวิธีการใช้  ลักษณะการสร้างค า  ความหมาย  และภาพสะท้อนที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการเปรียบเทียบกับศัพท์เรียกผู้หญิงในภาษาเขมรต่อไป 

4.  ควรศึกษาวัจนลีลาของผู้ประพันธ์นวนิยายเขมร  เพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบและ
ลักษณะเฉพาะของการใช้ภาษาของนักประพันธ์เขมรแต่ละคน      
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