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Ms. Kim Chansocheata: การศึกษาเปรียบเทียบคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน
ภาษาไทยและภาษาเขมร อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. อุบล เทศทอง 

 
“การศึกษาเปรียบเทียบคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร” มี

วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำประสมจากคำเรียกอวัยวะ
ร่างกายในภาษาไทยกับภาษาเขมร และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยกับภาษา
เขมรจากคำประสมจากคำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร โดยรวบรวมข้อมูลของคำ
ประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายท้ังภายนอกและภายในจาก  3 แหล่ง ได้แก่ พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมเขมร พ.ศ. 2511 และการสังเกตการใช้คำศัพท์ของผู้ใช้
ภาษาของท้ังสองภาษา รวมคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยจำนวน 692 คำ และคำ
ประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรจำนวน 760 คำ 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า ความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายมี  26 
ความหมาย ได้แก่ 1. ตำแหน่ง 2. พื้นท่ี 3. เวลา 4. คน 5. อาการ 6. ลักษณะรูปร่าง 7. การเดินทาง 
8. ความรู้สึก 9. การรับรู้ 10. ส่วนประกอบของส่ิงของ 11. การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด 12. 
ความคิด  13. ลักษณะนิ สัย  14. วัตถุ  15. อวัยวะร่างกาย  16. โรค  17. ช่ือ เฉพาะของสัตว์ , 
ส่วนประกอบของสัตว์ 18. ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช 19. ลักษณะทรงผม 20. 
ธรรมชาติ 21. อาหาร 22. ท่าต่อสู้ 23. เส้ือผ้า 24. การคิดคำนวณ 25. มาตราวัดขนาด และ 26. การ
กระทำ 

          นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสรุปได้อีกว่า ความหมายของคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะ
ร่างกายแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรท่ีเหมือนกัน คือ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 1. 
ส่ิงมีชีวิต 2. ส่ิงของ 3. อาหาร 4. เส้ือผ้า 5. เวลา 6. พื้นท่ี และ 7. โรค / อาการของโรค นอกจากนี้ 
ความหมายของคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายยังแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ท่ีคนไทยมีแต่คนเขมรไม่มี 
คือ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ และ มโนทัศน์ท่ีคนเขมรมีแต่คนไทยไม่มี คือ อวัยวะร่างกาย ส่ือ
ถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

620520001 : Major (Thai for Career Development) 
Keyword : COMPOUND WORDS, BODY PARTS, THAI LANGUAGE, KHMER LANGUAGE 

MS. CHANSOCHEATA KIM : A COMPARED STUDY OF COMPOUND WORDS 
THAT RELATED WITH BODY PARTS IN THAI LANGUAGE AND KHMER LANGUAGE THESIS 
ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR UBOL TEDTONG, Ph.D. 

This research paper aims to compared and analyze between the meaning of 
compound words that relates with the body parts in Thai and Khmer language, and 
to compared and determine between the concepts of Thai speakers and Cambodian 
speakers from the meaning of compound words relates with body parts in Thai and 
Khmer language. The data, being the vocabulary of both external and internal 
human body parts, were collected from 3 sources: Thai dictionary 
(Ratchabundittiyasathan, 1911), Khmer dictionary (Puttasasanakbundit, 1968) and the 
narrators of these two languages as the total of 692 Thai words and 760 Khmer 
words. 

The results show that the meaning of compound words that relates with 
body parts could be divided into 26 meanings. Here is the list of its meaning: 1. 
Position 2. Space 3. Time 4. People 5. Symptoms 6. Appearances 7. Travel 8. Feelings 
9. Perceptions 10. Part of Things 11. Speaking 12. Thought 13. Personal habits 14. 
Things 15. Body Parts 16. Illnesses 17. Animals (part of animals) 18. Plants (part of 
plants) 19. Hairstyle 20. Nature 21. Food 22. Fighting postures 23. Clothing 24. 
Calculation 25. Measurements and 26. Actions. 

Moreover, the results also reveals that the meaning of compound words 
that relates with body parts reflect the concept of Thai speakers and Cambodian 
speakers. Specifically, the BODY PARTS are: 1. LIVING THINGS 2. THINGS 3. FOOD 4. 
CLOTHES 5. TIME 6. SPACE and 7. ILLNESS. Therefore, there are two concepts that 
the writer encountered, which are (a) BODY PARTS is NATURE, met only in Thai 
Language; and (b) BODY PARTS is ACTION, met only in Khmer Language. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานทุนจากโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาแก่ผู้ศึกษา ให้ได้มีโอกาสเข้ามา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทท่ีประเทศไทยจนประสบความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อม
ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี
ดำเนินการช่วยเหลือทุนการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จนข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อุบล เทศทอง อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีได้ให้
ความเมตตา และความเอาใจใส่ต่อผู้ศึกษาเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด  นอกจากนี้ท่านยังกรุณาให้
คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการเขียนการค้นคว้าอิสระ และสละเวลาอันมีค่าในการตรวจแก้การ
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้ศึกษารู้สึกโชคดีและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ
พระคุณ และกราบขออภัย ณ โอกาสนี้ หากลูกศิษย์คนนี้ได้ทำผิดพลาดหรือทำให้ผิดหวังในประการใด 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าอิสระทุกท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร. สุนทรี 
โชติดิลก ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และรองศาสตราจารย์ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำเพื่อให้การค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้
ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุก
ท่าน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในให้แก่ผู้ศึกษา และกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาครั้งนี้ รวมถึงการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา ณ 
สถาบันแห่งนี้ 

เหนืออื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบุคคลท่ีสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้ คือ Ms. Eng BUN และ 
Ms. Huy SIEM ผู้เป็นมารดาและยาย ซึ่งท่านได้เสียสละทุกส่ิงทุกอย่างในการเล้ียงดูลูก และให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษามาตลอดท้ังชีวิตของผู้ศึกษา และขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือ
และให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด จนทำให้ผู้ศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาโท 

  
  

Kim  Chansocheata 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทย และประเทศกัมพูชา (ประเทศเขมรในอดีต) เป็นประเทศท่ีมีชายแดนติดกัน

หลายจังหวัด จึงทำให้ท้ังสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยการไปมาหาสู่

กันของประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาท้ังสองฝ่ัง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

กัมพูชา ส่วนมากจะเป็นการทำศึกสงครามระหว่างกัน มีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจ ต้ังแต่สมัยก่อนท่ี

จะมีชนชาติไทยในสมัยปัจจุบัน เมื่อก่อนดินแดนของประเทศไทยมีชนชาติอื่นต้ังถิ่นฐานก่อนอยู่แล้ว 

คือชนชาติมอญ-เขมร ท่ีคนไทยเรียกว่า “กล๋อม” ซึ่งหมายถึงชาวขอม รวมถึงชาวละว้าหรือมิลักขุ 

ต่อมาเมื่อชาวไทยอพยพลงมาต้ังถิ่นฐานอยู่ท่ีนี่จึงจำเป็นต้องสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนกัน เมื่อได้ต้ังถิ่น

ฐานแล้ว ชนชาติไทยได้รับวัฒนธรรมผสมผสานจากชาวขอมแต่เดิม และยังคงมีความสัมพันธ์กัน

เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ หลักฐานท่ีแสดงให้ทราบว่า ชาวไทยมีความสัมพันธ์กับชาวกัมพูชามายาวนาน 

คือจารึกท่ีพบตามสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น สมัยก่อนสุโขทัยพบว่า มีการใช้อักษรขอม

โบราณในการจดบันทึก แต่เมื่อมีการประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหง การจดบันทึกใน

จารึกจึงเปล่ียนมาเป็นการใช้อักษรไทยแทนอักษรขอมโบราณ ดังปรากฎในจารึกหลักท่ีหนึ่งของพ่อขุน

รามคำแหงซึ่งเป็นจารึกท่ีใช้อักษรไทยและภาษาไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุด จารึกหลักนี้พบว่า นอกจากมีคำ

ภาษาไทย คำยืมภาษาบาลีสันสกฤตแล้ว ยังมีคำยืมภาษาเขมรปรากฏอยู่ ท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุดคือ ใน

วรรณคดีท่ีแต่งในสมัยอยุธยา ส่วนมากจะแต่งโดยกวีท่ีเป็นชนช้ันสูง คือขุนนาง นักปราชญ์ราชบัณฑิต

และพระราชวงศ์ รวมถึงองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นกวีอีกด้วย จึงทำให้ความรู้ทางภาษาของผู้ท่ี

เป็นกวีในสมัยนั้นไมไ่ด้จำกัดอยู่เพียงภาษาไทยเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ท่ีเป็นกวีในสมัยนั้นจำเป็นต้องมี

ความรู้แตกฉานครอบคลุมท้ังภาษาบาลีสันสกฤต และภาษาขอมหรือภาษาเขมรด้วย จึงสามารถ

สังเกตได้ชัดจากวรรณคดีไทยในสมัยอยุธยาซึ่งพบคำยืมภาษาบาลีสันสกฤต และภาษาเขมรปรากฏอยู่

หลายเรื่อง (สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์, 2558 : 1 - 2)  
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นอกจากนี้ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชายังมีประวัติศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กันในหลายด้าน 

และมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ประเพณี และภาษากันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เช่น 

รูปแบบการเมืองและคติการปกครองท่ีชาวไทยได้รับจากชาวเขมร ทำให้การปกครองแบบพ่อปกครอง

ลูกในสมัยสุโขทัยเปล่ียนไปเป็นการปกครองแบบเทวราชา คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ  

เพราะในสมัยอยุธยา ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศกัมพูชาโดยการรับวัฒนธรรมของประเทศ

กัมพูชามาเป็นแม่แบบในทุกด้าน ท้ังลัทธิความเช่ือในทางศาสนาพราหมณ์ ระบบการเมืองการ

ปกครอง สถาปัตยกรรม ศิลปะ วรรณกรรม หรือแม้แต่ภาษาเป็นต้น ถึงแม้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมี

วรรณยุกต์ ส่วนภาษาเขมรเป็นภาษาท่ีไม่มีวรรณยุกต์ แต่ท้ังภาษาไทยและภาษาเขมรกลับมี

ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง และมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ท้ังสองภาษาก็ยังมี

ความแตกต่างกันในหลายลักษณะ ดังท่ีอุไรศรี วรศะริน (2553 : 21) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษานิรุกติ

ศาสตร์พบว่า ในภาษาไทยและภาษาเขมรมีการใช้คำร่วมกันเป็นจำนวนมาก การศึกษาภาษาเขมร

โบราณทำให้เห็นว่า ภาษาไทยได้ยืมคำศัพท์จากภาษาเขมรโบราณมาใช้ และคำศัพท์บางคำดังกล่าว

เหล่านั้น ภาษาเขมรปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีการใช้อีกแล้ว จึงทำให้ภาษาไทยและภาษาเขมรมีประเด็น

ท่ีน่าสนใจและศึกษาหลายประการ 

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นในหลายด้าน ไม่ว่าใน

ด้านนโยบายการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการค้า ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้าน

สารสนเทศ หรือ ด้านวัฒนธรรม จึงส่งผลให้ประชาชนของท้ังสองประเทศได้มีโอกาสไปมาหาสู่กันมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนกัเรียนชาวกัมพูชามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยของประเทศ

ไทย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก เพราะภาครัฐของท้ังสองประเทศมีนโยบายร่วมมือ

สนับสนุนระหว่างประเทศในด้านการศึกษาและด้านการอบรมความรู้ (เขียน ธีระวิทย ์ และสุณัย 

ผาสุข, 2543 : 185 - 186) อีกท้ังมีการให้ทุนแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาท่ีสนใจจะมาเรียนต่อในประเทศ

ไทยด้วย ในนามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นทุนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีได้มอบให้แก่นักศึกษา

ของประเทศกัมพูชาทุกปี ท่ีทำให้เห็นว่า นอกจากประเทศท้ังสองจะมีลักษณะเหมือนกันในหลาย

ประการ เช่น มีอาชีพหลักเป็นการทำนาปลูกข้าว ทอผ้า และปลูกผัก มีการจักสานเพื่อใช้นุ่งห่มและ

บริโภค มีการนับถือผี และบูชาผีบรรพบุรุษ ตลอดจนนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแล้ว และยังมีวิถี

ชีวิตท่ีคล้ายคลึงกันมาก ประเทศท้ังสองยังมีโครงการความช่วยเหลือแก่กันหลายโครงการ ทำให้เห็น

ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือท่ีดีท่ีใช้ในการส่ือสารกันระหว่างประเทศท้ังสองท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะ
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ภาษาเป็นเครื่องมือในการส่ือสารกันระหว่างคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ภาษาจึงมีความสำคัญมากสำหรับ

คนแต่ละคน ประเทศแต่ละประเทศ  

นอกจากนี้ ภาษาเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิต แต่สามารถเกิด ตาย ตามการเปล่ียนแปลงของกาลเวลา 

ท่ีมนุษย์ไม่สามารถกำหนดได้ (ณัฎฐิรา ทับทิม, 2559 : 80) ภาษาจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ตายตัวและมีอิทธิพล

อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน นอกจากนั้น ภาษายังเป็นส่ิงท่ีมหัศจรรย์อย่างหนึ่งสำหรับ

คนแต่ละชุมชนท่ีมีภาษาเป็นของตน เพราะภาษาเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถคัดลอกจากใครได้ง่าย ๆ แต่เป็น

มรดกอย่างหนึ่งท่ีบรรพบุรุษของคนแต่ละกลุ่มได้สร้างขึ้นมาต้ังแต่ยุคแรก ๆ ท่ีมนุษย์ได้มีกำเนิดบน

แผ่นดินนี้ และภาษาก็ได้ถ่ายทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการเปล่ียนแปลงตามแต่ละสมัยจนถึง

ปัจจุบัน 

ภาษายังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ท่ีต้องใช้ส่ือสารกันทุกวันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เช่น 

การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง ทุกอย่างเป็นการใช้ภาษาท้ังหมดไม่ว่าคนใช้ภาษาจะรู้ตัว

หรือไม่รู้ตัวว่าตนกำลังใช้ภาษาอยู่ก็ตาม ถึงแม้ว่าคนท่ีใช้ภาษานั้นเป็นผู้ท่ีไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 

แต่การพูดและการฟังของคนก็ยังอยู่ในรูปแบบของการใช้ภาษา คือ การใช้ภาษาพูดและฟัง ส่วนคนท่ี

เป็นใบ้และหูหนวกมีการใช้ท่าทางในการส่ือสารก็นับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการใช้ภาษาเหมือนกัน คือ 

ภาษามือของคนท่ีพูดไม่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวคนเป็นภาษาท้ังหมด เพราะภาษา

เป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ภาษาทำให้มนุษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ และสามารถ

เข้าใจในส่ิงท่ีอีกฝ่ายไม่รู้ หรือเพื่อแสดงความรู้สึกของตนให้อีกฝ่ายได้รับรู้ ภาษาจึงกลายเป็นส่ิงท่ี

มนุษย์จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าอยู่ในสถานท่ีแห่งใด หรืออยู่ในลักษณะแบบใด ภาษาจะ

แฝงตัวอยู่ทุกที (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557 : 1) 

ภาษายังมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะว่า

วัฒนธรรมจะต้องใช้ภาษาในการถ่ายทอด และจะไม่สามารถถ่ายทอดได้หากไม่มีภาษา  และภาษาก็

จะมีอยู่จำกัดหากไม่มีวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมจึงเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนในสังคม และเป็น

มรดกทางสังคมท่ีบรรพบุรุษของคนแต่ละชุมชนในสังคมได้ถ่ายทอด และช่วยกันรักษาต่อ ๆ กันรุ่นสู่

รุ่น (สนิท สมัคการ, 2518 : 497) ภาษายังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ

ต่าง ๆ ท่ีคนในสังคมมีอยู่ผ่านกระบวนการส่ือสารกันในลักษณะเป็นภาษาพูด ภาษาเขียน ศิลปะสาขา

ต่าง ๆ การแสดงหลายชนิดหลายรูปแบบท่ีได้ถ่ายทอดกันเรื่อยมาซึ่งอาจจะมีบางส่ิงได้หายสูญไปแล้ว
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เหลือเพียงร่องรอยเท่านั้นท่ียังคงเหลือให้ศึกษาได้เช่น จารึก หนังสือต่าง ๆ เพราะทุกอย่างได้รับการ

ปรับเปล่ียนตามยุคสมัยจนไม่เหลือร่องรอยเก่าให้เห็น 

ในแต่ละภาษา โครงสร้างของภาษาก็เป็นส่ิงท่ีสำคัญ เพราะแต่ละภาษาไม่ได้มีโครงสร้างของ

คำ วลี หรือประโยคเหมือนกันหมด โครงสร้างของแต่ละภาษามีการเปล่ียนแปลงตามภาษานั้น ๆ 

นอกเหนือจากนี้ โครงสร้างของคำยังมีส่วนช่วยให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจความหมายของคำนั้นได้

ชัดเจนขึ้นด้วย หากกรณีท่ีผู้รับสารไม่เข้าใจโครงสร้างของคำนั้น ผู้รับสารอาจจะเข้าใจความหมายของ

คำนั้นได้คลาดเคล่ือนและเข้าใจผิดความหมายจากผู้ส่งสาร (ณัฎฐิรา ทับทิม, 2559 : 80) นอกจาก

โครงสร้างของภาษาแล้ว ความหมายของคำก็เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดของภาษา เนื่องจาก

ความหมายเป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการส่ือสารกันระหว่างผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร หากผู้รับสารเข้าใจ

ความหมายของคำท่ีผู้ส่งสารต้องการจะส่ือผิด การส่ือสารก็จะไม่ประสบความสำเร็จ (จ้ิง เส่ิน, 2562 : 

68) จึงทำให้การส่ือสารระหว่างคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งพบปัญหาหลายประการ เช่น ปรึกษางานไม่

สำเร็จ เกิดความขัดใจกัน ไม่เข้าใจกันจนอาจกลายเป็นศัตรูกันเลยก็เป็นไปได้ ท้ังนี้อาจเกิดขึ้นในระดับ

สถาบนัใหญ่ เช่น เกิดปัญหาในการส่ือสารกันระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกหนึ่งประเทศจะส่งผลให้

ประเทศท้ังสองมีความขัดแย้งกัน อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อเศษฐกิจของชาติด้วย คือ ส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ ดังท่ี พระยาอนุมานราชธน (2522 : 257 - 258) ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายของ

คำแต่ละคำไม่ได้มีความหมายเดียว แต่จะเกิดการเปล่ียนแปลงความหมายเมื่อมีคำอื่นเข้ามาประสม

ด้วย ซึ่งเรียกว่า คำประสม ซึ่งเป็นคำท่ีเกิดจากการประสมคำหนึ่งกับคำอื่นเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ 

การประสมคำ (Word Compounding) เป็นวิธีการสร้างคำใหม่อย่างหนึ่งในตระกูล

ภาษาคำโดด เช่น ไทย เขมร จีน เวียดนาม ฯลฯ โดยท่ัวไปเมื่อกล่าวถึงคำประสม (Word 

Compound) จะหมายถึง คำท่ีสร้างจากการนำคำเดิมท่ีมีอยู่แล้วในภาษาสองคำหรือมากกว่าสองคำ

มาประสมเข้ากัน เพื่อสร้างคำใหม่ท่ีมีความหมายใหม่ท่ีเป็นความหมายจำเพาะ (Idiosyncratic 

meanings) ยกตัวอย่างเช่น คำว่า ลูก และ น้ำ เมื่อประสมกันเป็น ลูกน้ำ แล้ว ความหมายก็จะ

เปล่ียนแปลงเป็น “ลูกของยุง” (อัญชลี สิงห์น้อย, 2548 : 1) งานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์คำประสมใน

ภาษาไทย” ของ อนงค์ เอียงอุบล (2525 : 37) ได้กล่าวถึงลักษณะของคำประสมไว้ว่า “...คำประสม

ต้องเป็นคำท่ีเกิดจากหน่วยคำอิสระท่ีมีความหมายต่างกันต้ังแต่ 2 หน่วยคำขึ้นไปประกอบกัน คำ

ประสมแต่ละคำต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วน แต่ละส่วนนั้นอาจจะเป็นหน่วยคำอิสระ หรือเป็นหน่วยคำ

อิสระซึ่งประกอบกันเป็นกลุ่มคำ ส่วนประกอบแต่ละส่วนต้องทำหน้าท่ีร่วมกันเป็นคำเดียวกัน...” ท่ีทำ

ให้เห็นว่า คำประสมเป็นวิธีสร้างคำใหม่ชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมมากในการสร้างคำใหม่ต่าง ๆ 
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เพราะส่วนมาก ความหมายของคำท่ีประสมแล้วยังมีบางคำท่ีมีเค้าความหมายเดิมท่ีทำให้ผู้ใช้ภาษามี

ความสะดวกในการใช้คำมากขึ้น เพราะผู้ใช้ภาษาได้เข้าใจความหมายเดิมของคำท่ีนำมาประสมกันอยู่

แล้ว 

คำศัพท์ท่ีใช้ในภาษาเขมรส่วนมากจะเป็นคำท่ีมีพยางค์เดียวและสองพยางค์ คำหลายพยางค์

ก็มีบ้าง แต่มักจะเป็นคำประสม (กาญจนา นาคสกุล, 2524 : 4) เพราะภาษาเขมรเป็นภาษาคำโดด 

(Isolating Language) ส่วนคำศัพท์ท่ีใช้ในภาษาไทยส่วนมากจะเป็นคำท่ีมีเพียงพยางค์เดียว หรือ 2 

พยางค์มาประสมกันทำให้เกิดความหมายใหม่ ท่ีเรียกว่า คำประสม เพราะภาษาไทยเป็นภาษาคำโดด

เหมือนกับภาษาเขมร ภาษาคำโดดจะไม่มีหน่วยคำแสดงการณ์ลักษณะ (Aspect) แสดงกาล (Tense) 

และแสดงความสอดคล้องของประธานกับกริยา (Subject – Verb Agreement) แต่อย่างใด ซึ่งไม่

เหมือนภาษาท่ีมีวิภัติปัจจัย (Inflectional Languages) อย่างภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ ฯลฯ และภาษาท่ี

มีการก (Case Marker) อย่างภาษาญี่ปุ่น (อัญชลี สิงห์น้อย, 2548 : 6) จึงทำให้ท้ังสองภาษานี้มีความ

คล้ายคลึงกันมากในหลายด้าน 

ลักษณะท่ีพบเป็นจำนวนมากอีกลักษณะหนึ่งของคำประสมในภาษาไทย คือ “หน่วยหลัก + 

หน่วยขยาย” เช่น มือถือ หน้าบ้าน ท้องนา ท่ีเหมือนกันกับคำประสมในภาษาเขมรท่ี “หน่วยหลัก + 

ส่วนขยาย” เช่น มาต่ฎบ (មាត់ដប) หมายถึง ปากของขวด มาจาก มาต่+ฎบ (មាត់+ដប) ขฺนงกฺราส่ 

(ខ្នងក្រាស់់) หมายถึง ผู้ท่ีมีผู้มีอำนาจอยู่เบ้ืองหลัง มาจาก ขฺนง+กฺราส่ (ខ្នង+ក្រាស់់) แสดงให้เห็นถึงวิธี

ประสมคำท่ีเหมือนกัน คือ ลักษณะของคำท่ีนำมาประสมกันจำเป็นต้องมีหน่วยหลักและส่วนขยาย

เป็นจุดร่วม การนำคำเรียกส่วนอวัยวะมาประสมกับคำอื่น ๆ  ช่วยในการสร้างคำใหม่ได้ง่ายข้ึนและ

มากขึ้น โดยเฉพาะคำว่า หัว เพราะคำท่ีประสมกับ หัว จะมีความหมายหมายถึงความสำคัญของส่ิงนั้น

อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น หัวค่ำ แสดงช่วงเวลาแรก หัวสะพาน แสดงจุดเริ่ม หัวหอม แสดง

หน่อต้นไม้ หัวหน้า แสดงความเป็นผู้นำ เป็นต้น (อัญชลี สิงหน์้อย, 2548 : 129) เนื่องจาก คำเรียกส่ิง

ท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมบางอย่างมีการประสมคำมาจากคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Body 

Part) ประกอบอยู่ เช่น หัวหอม หัวโจก หัวแหลม ปากอ่าว เป็นต้น โดยสามารถสังเกตได้ว่า ลักษณะ

หรือคุณสมบัติของส่ิงนั้นท่ีมีคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประกอบอยู่ด้วย ส่ิงนั้นจะมีความสัมพันธ์

กับส่วนร่างกายส่วนนั้น เช่น หัวหอม คือ พืชชนิดหนึ่ง มีลักษณะกลม กล่ินฉุนใช้ในการปรุงอาหาร ซึ่ง

ลักษณะกลมของหัวหอมเปรียบเสมือนลักษณะกลมของศีรษะมนุษย์ท่ีเรียกว่า หัว แต่มิใช่เท่านี้ คำท่ีมี

คำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายประกอบอยู่ยังมีความสัมพันธ์กับลักษณะภายในของร่างกายด้วย
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เช่นกัน ตัวอย่าง คำว่า หัวโจก หมายถึง หัวหน้าของกลุ่มท่ีจะกระทำส่ิงบางอย่าง ซึ่งทำให้เห็นว่า คำ

ว่า หัวโจก ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับรูปลักษณะของ หัว แต่จะสัมพันธ์กับ หัว ในด้านหน้าท่ี กล่าวคือ 

หัว เป็นส่วนท่ีควบคุมระบบการทำงานท้ังหมดของคน และทำหน้าท่ีคิด ท่ีทำให้คำท่ีมีคำเรียกส่วนต่าง 

ๆ ของร่างกายประกอบอยู่มีความสัมพันธ์กับร่างกายของคนท้ังภายนอกและภายใน (มณิศา ปาลกะ

วงศ์ ณ อยุธยา, 2537 : 1) เนื่องจากมนุษย์นิยมใช้คำท่ีมีลักษณะเหมือนอวัยวะร่างกายตรงส่วนใด

ส่วนหนึ่งไปเรียกส่ิงของท่ีตนเห็น 

แต่แม้รูปแบบของการสร้างคำประสมของท้ังสองภาษามีลักษณะเหมือนกัน แต่ในรูปแบบ 

“หน่วยหลัก + หน่วยขยาย” ของคำประสมในภาษาไทยและคำประสมในภาษาเขมรมีความแตกต่าง

กัน คือ คำประสมในภาษาไทยจะใช้คำหลักในหน่วยหลัก แต่คำประสมในภาษาเขมรบางคำมีการใช้

คำหลักในหน่วยขยาย เช่น ฟันหัก (ฟัน + หัก) และ บาก่เธฺมญ (បាក់ធ្មេញ) หมายถึง ฟันหัก มาจาก 

บาก่ (បាក់) + เธฺมญ (ធ្មេញ) ซึ่งในคำประสมภาษาไทย คำว่า “ฟัน” ปรากฏอยู่ในตำแหน่งแรก 

ข้างหน้าคำว่า “หัก” แต่ในคำประสมภาษาเขมร คำว่า “ฟัน” ปรากฏอยู่ในตำแหน่งท่ีสอง ข้างหลัง

คำว่า “หัก” เหตุเพราะตำแหน่งของคำหลักในคำประสมภาษาเขมรไม่ได้จำกัดอยู่ท่ีตำแหน่งแรก 

(หน่วยหลัก) เสมอ อีกลักษณะหนึ่งของคำประสมในภาษาไทยและคำประสมในภาษาเขมรท่ีแตกต่าง

กันคือการเลือกใช้คำมาประสมกัน เช่น คำว่า “หน้าตา” ในภาษาเขมรใช้คำว่า มุขมาต่ (មុខ្មាត)់ 

หมายถึง หน้าตา มาจาก มุข (មុខ្) + มาต่ (មាត់) ซึ่งคำประสมในภาษาไทยเลือกใช้คำว่า “หน้า” กับ 

“ตา” แต่คำประสมในภาษาเขมรเลือกใช้คำว่า “หน้า” กับ “ปาก” มาแสดงถึงหน้าตา ท้ังสอง

ลักษณะนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคำประสมในภาษาไทย และคำประสมในภาษาเขมรอย่าง

ชัดเจน  

เนื่องจากคำประสมจากคำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายในภาษาไทย และภาษาเขมรมีความหมาย

ท่ีเหมือน กันและแตกต่างกันแล้ว คำประสมจากคำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษา

เขมรยังสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของคนไทย และคนเขมรจากความหมายเปรียบเทียบคำประสมจาก

คำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรอีก เพราะว่ามโนทัศน์ หมายถึง ภาพท่ีอยู่ในใจ

ของคนแต่ละคนท่ีเกิดจากความคิด ความเข้าใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งภาพท่ีเกิดขึ้นในใจนั้นอาจจะไม่

เหมือนกันทุกคน แต่จะมีบางอย่างท่ีเป็นลักษณะเหมือนกันและรวมกนั ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ

คนแต่ละคน และของคนแต่ละชุมชม ดังท่ี เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff & Johnson, 2008) ได้

กล่าวถึง มโนทัศน์ไว้ว่า มโนทัศน์เกิดจากการใช้ภาษาท่ีสะท้อนความคิดของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น 
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I have never won an argument with him. 

ฉันไม่เคยเถียงชนะเขาเลยสักครั้ง 

He attacked every weak point in my argument. 

ในการโต้เถียงกัน เขามักจะโจมตีจุดอ่อนของฉันเสมอ 

(Lakoff and Johnson, 2008 : 4) 

 

จากประโยคข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จากคำศัพท์ท่ีใช้ เช่น “won” และ “attacked” ล้วน

เป็นคำท่ีเกี่ยวกับการโต้เถียงมาใช้คู่กับปริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการทำสงคราม โดยปกติแล้ว การโต้เถียงก็

เหมือนเป็นการทำสงครามกัน เพราะฉะนั้นการใช้ภาษาในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการนำคำมาใช้

เปล่ียนแปลง และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ว่า ในกรณีตัวอย่าง

ข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมีมโนทัศน์ว่า การโต้เถียง คือ การทำสงคราม 

(ARGUMENT is WAR) 

ด้วยเหตุท่ี คำประสมเป็นวิธีการสร้างคำอย่างหนึ่งของภาษาไทยและภาษาเขมรท่ีทำให้คำ

ประสมเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเปรียบเทียบคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร เพราะภาษาท้ังสองมีความคล้ายคลึงกันมากในระดับหนึ่ง แต่ใน

ความเหมือนกันของท้ังสองภาษาก็ยังมีความแตกต่างกัน ท่ีทำให้ประเด็นนี้มีความน่าสนใจท่ีจะศึกษา

อย่างละเอียด คือในด้านความหมายและมโนทัศน์ของคำประสมภาษาไทยและคำประสมภาษาเขมร 

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจเรียนภาษาไทย และภาษาเขมรให้ได้เข้าใจความเหมือนและความ

ต่างของท้ังสองภาษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำประสมจากคำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทย

กับภาษาเขมร 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาเขมรจากคำประสมท่ีใช้

เรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยกับภาษาเขมร 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ความหมายของคำประสมจากคำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรมี

ลักษณะเหมือนกันเป็นจำนวนมาก โดยคำประสมส่วนมากจะมีความหมายเปรียบหลาย

ความหมาย เช่น แสดงความรู้สึก แสดงการรับรู้ แสดงลักษณะนิสัย เป็นต้น 

2. คำประสมจากคำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรได้แสดงให้เห็นถึงมโน

ทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาเขมร เช่น มโนทัศน์ส่ิงมีชีวิต มโนทัศน์ส่ิงของ มโนทัศน์

อาหาร เป็นต้น 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ผู้ศึกษาจะศึกษาเฉพาะคำประสมสองคำ ท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและ

ภาษาเขมรเท่านั้น เนื่องจากภาษาไทยและภาษาเขมรบางคำจะเป็นคำเดียวแต่ออกเสียง

สองพยางค์ เช่น อวัยวะ “จมูก” อ่านออกเสียงสองพยางค์ และ อวัยวะ “หู” ภาษา

เขมรอ่านว่า ตฺรอเจียก (ក្រតធ្ ៀក) เป็นคำสองพยางค์ เป็นปัจจัยท่ีทำให้ผู้ศึกษาเลือกศึกษา

คำประสมท่ีเป็นสองคำ และคำท่ีเป็นอวัยวะร่างกายต้องเป็นหน่วยหลักประสมกับหน่วย

ขยาย คือ คำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย (หน่วยหลัก) + คำขยาย (หน่วยขยาย) 

2. ผู้ศึกษาจะศึกษาคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมาตรฐานและภาษา

เขมรมาตรฐาน โดยไม่รวมคำราชาศัพท์ หรือ ภาษาถิ่นต่าง ๆ 

3. ผู้ศึกษาจะศึกษาคำประสมของภาษาไทยและภาษาเขมรท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายท้ัง

ภายนอกและภายใน ได้แก่ 
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3.1 อวัยวะภายนอก : หัว หน้า หน้าผาก ตา หู จมูก แก้ม ปาก ริมฝีปาก ฟัน ล้ิน คาง 

กราม คอ ไหล่ แขน ข้อศอก มือ นิ้ว อก นม ท้อง พุง สะดือ หลัง เอว สะโพก ก้น 

ตัก ขา เข่า เท้า (ตีน) เนื้อ หนัง ผิว 

3.2 อวัยวะภายใน : สมอง หัวใจ (ใจ) ปอด ตับ กระเพาะ ลำไส้ (ไส้) กระดูก 

4. คำประสมท่ีนำมาศึกษาในงานวิจัยนี้ 

4.1 คำประสมท่ีปรากฎในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พิมพ์ครั้งท่ี 1 

และ พจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์1 พ.ศ. 2511 ภาค 1 และภาค 2 

พิมพ์ครั้งท่ี 5 เท่านั้น เพราะพจนานุกรท้ังสองฉบับเป็นพจนานุกรมฉบับล่าสุด และ

เป็นพจนานุกรมหลักของท้ังสองประเทศ  

4.2 คำประสมท่ีไม่มีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และ พจนานุกรม

เขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ. 2511 ผู้ศึกษาได้เก็บจากการสังเกตการใช้

คำศัพท์ของผู้ใช้ภาษาท้ังสองภาษา 

5. คำประสมท่ีนำมาศึกษาท้ังหมดมีคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยจำนวน 

692 คำ และคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรจำนวน 760 คำ 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. การศึกษาคำประสมในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ความหมายของคำประสมตาม 

“หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุด บรรทัดฐานภาษาไทย เล่น 2” พิมพ์ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2549 

เป็นเกณฑ์ในการศึกษาคำประสมท้ังของไทยและเขมร เพราะหนังสือบรรทัดฐาน

ภาษาไทย เป็นหนังสือหลักภาษาไทยท่ีใช้ในการสอนไวยากรณ์แก่คนไทยท่ัวประเทศ 

และทุกสถาบันการศึกษา 

2. การถอดอักษรเขมรเป็นอักษรไทยในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างตัว

อักษรไทยกับตัวอักษรเขมร ซึ่งทำให้มีการเขียนตรงกัน แต่การออกเสียงท่ีแท้จริงของคำ

ประสมภาษาเขมรอาจไม่เป็นไปตามรูปท่ีปรากฏ  

 
1 พุทธศาสนบัณฑิตย์ เป็นชื่อของหน่วยงานทีจ่ัดพิมพห์นังสือแหง่ชาติของประเทศกัมพูชา มีสถานะเท่ากับ ราชบัณฑิตยสถานของ
ประเทศไทย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. อวัยวะร่างกายในภาษาไทย หมายถึง ส่วนของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่หัว

จรดเท้าท่ีทำงานอย่างเป็นระบบของผู้ใช้ภาษาหนึ่งในตระกูลภาษาไทท่ีใช้ในการส่ือสาร

กันในประเทศไทยในปัจจุบัน 

2. อวัยวะร่างกายในภาษาเขมร หมายถึง ส่วนของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่หัว

จรดเท้าท่ีทำงานอย่างเป็นระบบของผู้ใช้ภาษาหนึ่งในตระกูลภาษามอญ-เขมรท่ีใช้ใน

การส่ือสารกันอยู่ในประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน 

3. คำประสม หมายถึง คำท่ีมีความหมายต่างกันต้ังแต่ 2 คำขึ้นไป เป็นคำท่ีมีใจความ

สมบูรณ์ ประสมกันเกิดเป็นคำใหม่ ท่ีมีความหมายใหม่ ซึ่งอาจจะมีเค้าความหมายเดิม

อยู่หรือไม่มีก็ได้ 

4. มโนทัศน์ หมายถึง ภาพท่ีอยู่ในใจของคนแต่ละคนท่ีเกิดจากความคิด ความเข้าใจท่ีมี

ต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งภาพท่ีเกิดขึ้นในใจนั้นอาจจะไม่เหมือนกันทุกคน แต่จะมีจุดบางอย่าง

ท่ีเป็นลักษณะเหมือนกันและรวมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนแต่ละคน 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้เข้าใจความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษา

เขมร 

2. ทำให้เข้าใจมโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรจากการศึกษาคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

3. เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษาคำประสมในภาษาไทยและภาษาเขมร 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเปรียบเทียบคำประสมในภาษาอื่น ๆ ต่อไป 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาคำประสม 

1.1 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคำประสม 

1.1.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคำประสมในภาษาไทย 

1.1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคำประสมในภาษาเขมร 

1.2 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคำประสม 

1.2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคำประสมในภาษาไทยกับ

ภาษาไทยถ่ิน 

1.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบคำประสมในภาษาไทยกับ

ภาษาอื่น 

2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาอวัยวะร่างกาย 

3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องมโนทัศน์ 

4 รวบรวมคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

4.1 คำประสมท่ีปรากฎในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และ 

คำประสมท่ีปรากฎในพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนาบัณฑิตย์ พ.ศ. 2511 

4.2 คำประสมท่ีรวบรวมได้จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาไทย และ ผู้ใช้ภาษาเขมร 

4.3 ผู้ศึกษาจำแนกคำประสมตามความหมาย 

5 เปรียบเทียบคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายของภาษาไทยและภาษาเขมรด้าน

ความหมาย 

6 วิเคราะห์มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาท้ังของไทยและของเขมรจากความหมาย

เปรียบเทียบของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายของภาษาไทยและภาษาเขมร 

7 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนแนะ 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย

และภาษาเขมร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำประสมจากคำเรียก

อวัยวะร่างกายในภาษาไทยกับภาษาเขมร ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและ

ภาษาเขมรจากคำประสมท่ีใช้เรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยกับภาษาเขมร 

ดังนั้นในบทนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึง่ประกอบด้วยแนวคิด

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังท่ีเป็นภาษาไทย ภาษาเขมร และภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ “มโนทัศน์” ตามแนวทฤษฎีคิดปริชาน (Cognitive theory) ของ 

เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 2008) 

 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

เอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาคำประสม เอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาความหมายของคำท่ีเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกาย และ เอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องมโนทัศน์ 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ “มโนทัศน์” ตามแนวทฤษฎีคิดปริชาน 

(Cognitive theory) ของ เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 2008) ซึง่เป็นบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียงและมีผู้วิจัยหลายท่านได้นำมาศึกษาเป็นแบบอย่างในการศึกษางานวิจัยตามแนวภาษาศาสตร์ 

โดยเลคอฟและจอห์นสันได้กล่าวไว้ว่า มโนทัศน์เป็นส่ิงท่ีมีความหมายมากกว่าภาษาท่ีคนมองเห็นและ

ใช้กันท่ัวไป เพราะมโนทัศน์เป็นส่ิงท่ีสะท้อนความคิดของผู้บอกภาษานั้น ๆ ซึ่งหลายคนมักจะคิดว่า 



  13 

มโนทัศน์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับรูปภาษาท่ีใช้ แต่ในความเป็นจริง ภาษาและมโนทัศน์มีความสัมพันธ์

เช่ืองโยงกันอย่างแยกไม่ออก เพราะมโนทัศน์ไม่เพียงแค่สะท้อนออกมาตามภาษาเท่านั้น แต่ยัง

สะท้อนออกมาผ่านกระบวนความคิดและการกระทำด้วย ท่ีทำให้เห็นว่า ภาษาและความคิดได้สะท้อน

ให้เห็นถึงโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาอย่างชัดเจน 

หลายคนไม่รู้ตัวว่า ตัวเองมีมโนทัศน์เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งแบบใด เพราะกระบวนการกระทำ

หรือการพูดต่าง ๆ ได้แสดงออกมาอย่างทันที โดยไม่ได้ผ่านกระบวนความคิดท่ีเป็นระบบ เพราะ

ปฏิกิริยายาตอบสนองต่าง ๆ ตอบรับเองเสมือนว่า รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไรกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้น ซึ่งในทางตรงข้ามกัน การแสดงออกของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการพูด การกระทำ ความคิดทุก

อย่าง หรือแม้กระท้ังประสบการณ์ท่ีมนุษย์พบเจอในแต่ละวัน ทุกอย่างล้วนเป็นมโนทัศน์ท้ังส้ิน ดัง

ประโยคท่ีว่า “Our concepts structure what we perceive, how we get around in the 

world, and how we relate to other people.” ท่ีหมายถึงว่า มโนทัศน์เป็นส่ิงท่ีกำหนดความคิด

ของเรา ท้ังวิธีท่ีเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันและวิธีท่ีเราปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มโนทัศน์

มีหน้าท่ีสำคัญกับชีวิตของคนมาก และภาษาเป็นเครื่องมือในการทำให้เห็นมโนทัศน์นั้น ๆ 

มโนทัศน์ต่าง ๆ ได้สะท้อนออกตามภาษาง่าย ๆ ท่ีเราใช้ทุกวันและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเราได้

กระทำ ดังตัวอย่าง 

Your claims are indefensible. 

(การเรียกร้องของคุณไม่สามารถโต้แย้งได้) 

I demolished his argument. 

(ฉันทำลายข้อโต้แย้งของเขา) 

I've never won an argument with him. 

(ฉันไม่เถียงชนะกับเขา) 

You disagree? Okay, shoot! 

(คุณไม่เห็นด้วยกับฉันเหรอ ก็ได้ ยิงเลย) 
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If you use that strategy, he'll wipe you out. 

(หากคุณใช้กลยุทธ์นั้น เขาจะชนะคุณแน่) 

(Lakoff and Johnson, 2008 : 4) 

จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้มองว่า การทะเลาะกันเป็นเรืองธรรมดา แต่

การทะเลาะกันเปรียบเสมือนการทำสงครามท่ีมีผู้ชนะและผู้แพ้ โดยมโนทัศน์ท่ีว่า คู่ต่อสู้กับเราเป็น

คู่แข่งของเราท่ีเราต้องชนะให้ได้ และยังต้องปกป้องตัวเองไม่ให้แพ้ โดยการใช้กลยุกต์ต่าง ๆ ท่ี

สามารถช่วยให้เราชนะคู่ทะเลาะของเราได้ โดยการใช้ศัพท์ต่าง ๆ เช่น indefensible (ไม่สามารถ

โต้แย้งได้) demolished (ทำลาย) won (ชนะ) shoot! (ยิงเลย) strategy (กลยุทธ์) และ wipe you 

out (ชนะคุณแน่) ล้วนแต่เป็นคำศัพท์ท่ีเกี่ยวกับสงคราม จึงทำให้เห็นว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมีมโนทัศน์

ว่า การทะเลาะกัน คือ การทำสงคราม (ARGUMENT is WAR) 

เราอาจจะไม่ได้ต้ังใจให้มโนทัศน์ออกมาเป็นแบบนั้น แต่กระบวนความคิดของเราท่ีได้มาจาก

ประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้มโนทัศน์หลายอย่างได้สะท้อนออกมาผ่านภาษาท่ีเราพูดโดยท่ีเราไม่รู้ตัว 

เนื่องจาก ความคิดของเราเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได้และทำให้เราปลุกมโนทัศน์ต่าง ๆ ออกมาตามการ

กระทำและคำพูดของเรา โดยการท่ีเราเข้าใจส่ิงหนึ่ง และนำมาแปลในรูปแบบท่ีเรามองเห็น เพราะใน

เมื่อเราคิดอะไรแบบไหน เราก็จะกระทำตามความคิดของเขา และความคิดและการกระทำเหล่านั้นก็

กลายเป็นมโนทัศน์ของเราท่ีสะท้อนออกมาตามภาษาท่ีเราพูดและทำให้เห็นถึงวิธีการมองส่ิงต่าง ๆ 

ของเราบนโลกใบนี้ 

นอกจากมโนทัศน์การทะเลาะกันเป็นสงครามแล้ว เลคอฟและจอห์นสันยังพูดไว้ว่า มโนทัศน์

ท่ีสะท้อนออกมาตามภาษาท่ีเราใช้ทุกอย่างยังทำให้เห็นถึงอิทธิพลของมโนทัศน์กับการกระทำทุกวัน

ของเราด้วย ตัวอย่างเช่น 

You're wasting my time. 

(คุณกำลังทำให้ฉันเสียเวลา) 

This gadget will save you hours. 

(อุปกรณ์นี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้หลายช่ัวโมง) 
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I don't have the time to give you. 

(ฉันไม่มเีวลาให้คุณ) 

How do you spend your time these days? 

(ทุกวันนี้คุณใช้เวลาของคุณอย่างไร) 

I've invested a lot of time in her. 

(ฉันทุ่มเทเวลาให้เธอมากมาย) 

I don't have enough time to spare for that. You're running out of time. 

(ฉันไม่มเีวลาว่างพอสำหรับเรื่องนั้น คุณกำลังจะหมดเวลาแล้ว) 

Is that worth your while? 

(มันคุ้มค่ากับเวลาของคุณหรือไม่) 

Do you have much time left? 

(คุณมีเวลาเหลืออีกนานไหม) 

You don't use your time profitably. I lost a lot of time when I got sick. 

(คุณไม่ใช้เวลาของคุณให้เป็นประโยชน์ ฉันเสียเวลามากเมื่อฉันป่วย) 

(Lakoff and Johnson, 2008 : 7 - 8) 

 จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก เพราะเวลาเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ใช้ใน

การกำหนดเป้าหมายเพื่อสู่ความสำเร็จ ทำให้เวลาและงานมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะ

เวลาคือเงิน และการทำงานทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเวลา โดยการจ่ายค่าทำงานตามเวลาท่ีบริษัทได้

กำหนด เป็นต้น บางบริษัทจะให้เงินตามช่ัวโมงท่ีทำ ส่วนบางบริษัทจะให้เงินตามวัน สัปดาห์ หรือ ปีท่ี

ได้ทำงาน ดังคำศัพท์ท่ีพบในตัวอย่าง เช่น wasting (เสีย) save you (ประหยัด) spend (ใช้) 

invested (ทุ่มเท) have enough (พอ) running out (หมด) worth (คุ้มค่า) left (เหลือ) เป็นต้น ซึง

ล้วนแต่เป็นคำศัพท์ท่ีใช้เกี่ยวกับเงิน จึงทำให้เห็นว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเวลาว่า 

เวลา เป็น เงิน (TIME is MONEY) ซึ่งมโนทัศน์เรื่องนี้ ไม่ใช่มีเพียงคนองักฤษเท่านั้นท่ีคิดแบบนี้ แต่
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มโนทัศน์นี้เป็นมโนทัศน์ท่ีมีความเป็นสากลลักษณ์ เพราะมโนทัศน์นี้เป็นมโนทัศน์ท่ีทุกชาติเห็นว่าเวลา

เป็นเรื่องท่ีสำคัญเหมือนกัน เพราะเวลาเป็นส่ิงท่ีกำหนดทุกอย่าง เช่น เวลาจ่ายค่าห้อง เวลาจ่าย

ดอกเบ้ีย และอื่น ๆ ซึ่งทำให้เห็นว่า เวลากับเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง เพราะเวลาไม่ใช่เป็น

เพียงเงินเท่านั้น แต่เวลายังเป็นส่ิงท่ีมีกำหนด  (TIME is A LIMITED RESOURCE) และ เวลายังเป็น

สินค้าท่ีคุ้มค่า  (TIME is A VALUABLE COMMODITY) อีกด้วย 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ “มโนทัศน์” ตามแนวทฤษฎีคิดปริชาน (Cognitive theory) ของ 

เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 2008) มีประโชน์กับการศึกษาครั้งนี้อย่างยิ่ง เพราะ

แนวคิดของ เลคอฟและจอห์นสัน ได้ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องทโนทัศน์ได้มากขึ้น รวมทั้งความสัมพันธ์

ระหว่างภาษา ความคิด และมโนทัศน์อย่างยิ่ง ซึ่งท้ังสามอย่างนี้เป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกันไม่ได้ และ

ส่งผลกระทบต่อการกระทำและการใช้ชีวิต รวมทั้งมุมมองในการมองโลกของผู้ใช้ภาษาด้วย เพราะ

มโนทัศน์ได้ฝังลึกในจิตใจของผู้ใช้ภาษาโดยผู้ใช้ภาษาเองก็ไม่รู้ตัว แต่เราสามารถศึกษาได้จากรูปภาษา

ท่ีผู้ใช้ภาษาใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้จัดประเภทการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม 

โดยลำดับ ดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาคำประสม 

2.2.1.1 งานวิจัยท่ีศึกษาคำประสมในภาษาไทย 

2.2.1.2 งานวิจัยท่ีศึกษาคำประสมในภาษาเขมร 

2.2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาความหมายของคำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย 

2.2.2.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยข้องกับการศึกษาเฉพาะเจาะจงคำศัพท์อวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง 

2.2.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยข้องกับการศึกษาคำศัพท์อวัยวะร่างกายท่ัวไป 

2.2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องมโนทัศน์ 

 

มีรายละเอียดดังนี้  
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2.2.1 เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาคำประสม 

2.2.1.1 งานวิจัยที่เก่ียข้องกับการศึกษาคำประสมในภาษาไทย 

งานวิจัยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น การศึกษาของ อนงค์ เอียงอุบล (2525) และ แสงเทียน เพ็ง

คุ้ม (2535) รายละเอียดมีดังนี้ 

 

อนงค์ เอียงอุบล (2525) เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรื่อง  การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประสมใน

ภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาเกณฑ์ของคำประสม และเพื่อศึกษาวิเคราะห์คำประสมในแง่

ต่าง ๆ คือ ส่วนประกอบ หน้าท่ี และความหมาย โดยจะศึกษาเฉพาะคำประสมท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะ

ของไทยเท่านั้น ไม่รวมคำประสมท่ีเกิดขึ้นตามวิธีสมาส ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์ของคำประสมมี 3 

อย่าง คือ ทุกหน่วยคำท่ีนำมาประสมกันต้องมีความหมายใหม่แต่ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่ และคำ

ท่ีนำมาประสมกันแล้วจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หรือมีชนิดคำท่ีต่างกัน คือ ท้ังสองคำต้องมี

ชนิดคำท่ีเหมือนกัน ส่วนในการวิเคราะห์คำประสมในแง่ส่วนประกอบจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การ

เรียงลำดับหน่วยคำในคำประสม และความสัมพันธ์ตามลำดับข้ันของคำท่ีเป็นส่วนประกอบของคำ

ประสม ในแง่หน้าท่ี คำประสมในภาษาไทยได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คำประสมท่ีมีหน้าท่ีเพียง

อย่างเดียว และคำประสมท่ีมีหลายหน้าท่ี ส่วนในแง่ความหมาย คำประสมในภาษาไทยสามารถแบ่ง

ความหมายเป็น 2 อย่าง คือ ความหมายท่ีเป็นช่ือ และความหมายท่ีเป็นกิริยาอาการ 

การศึกษาของ อนงค์ เอียงอุบล (2525) นี้ จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการ

ทำความเข้าใจเรื่องคำประสมในภาษาไทยท่ีเป็นการประสมคำตามลักษณะของไทยแท้ ท้ังในเรื่อง

ความหมายของคำประสมไทยท้ังสองอย่าง เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำ

ประสมไทยและคำประสมเขมรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

แสงเทียน เพ็งคุ้ม (2535) เรียบเรียงปริญญานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์คำประสมจาก

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มุ่งศึกษาวิธีการประสมคำ และลักษณะทาง

ความหมายของคำประสม ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ผลการวิจัยพบว่า ใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีคำประสมท้ังหมดจำนวน 2,751 คำ และมีวิธีการ

ประสมคำจำนวน 3 แบบ ได้แก่ การประสมคำด้วยวิธีรวมคำมีจำนวน 844 คำ การประสมคำด้วยวิธี
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กลืนคำมีจำนวน 1,651 คำ และการประสมคำด้วยวิธีกลายคำมีจำนวน 256 คำ ผลการศึกษาแสดงให้

เห็นว่า การประสมคำด้วยวิธีกลืนคำเป็นวิธีท่ีพบบ่อยท่ีสุดมากกว่าการประสมคำด้วยวิธีรวมคำและวิธี

กลายคำ นอกจากนี้ การศึกษาคำประสมด้านลักษณะความหมายในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พบว่า ความหมายของคำประสมสามารถจำแนกออกเป็น 3 รูปแบบ 

คือ คำประสมท่ีมีความหมายคงเดิมจำนวน 1,776 คำ คำประสมท่ีมีความหมายเปล่ียนจำนวน 881 

คำ และคำประสมท่ีมีความหมายตามบริบทจำนวน 94 คำ ทำให้เห็นว่า คำประสมท่ีมีความหมายคง

เดิมมีจำนวนมากท่ีสุด เหตุเพราะคำประสมในภาษาไทยเป็นคำประสมท่ีมีส่วนหลัก+ส่วนขยาย และ

ความหมายส่วนมากจะอยู่ท่ีคำนำหน้า (ส่วนหลัก) ท่ีทำให้ความหมายของคำท่ีนำมาประสมกันยังคงมี

ความหมายคงเดิมอยู่ ส่วนในด้านสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประสมคำกับลักษณะทางความหมายของคำ

ประสม เห็นได้ว่า คำประสมท่ีเกิดจากวิธีรวมคำมีความหมายคงเดิมอยู่เป็นจำนวนมาก แต่คำประสม

ท่ีเกิดจากวิธีกลืนคำ ความหมายของคำประสมนั้นจะเปล่ียนแปลงหรือจะมีความหมายตามบริบท 

เพราะคำประสมประเภทนี้ส่วนมากมีความหมายในเชิงอุปมาอุปไมยมากกว่าความหมายโดยตรง 

งานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการทำความเข้าใจและเห็นแนว

ทางการวิเคราะห์และเก็บคำประสมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อนำไปสู่วิธีการ

รวบรวมคำประสมจากพจนานุกรม พร้อมการศึกษาด้านความหมาย มาใช้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคำ

ประสมในภาษาไทยและคำประสมในภาษาเขมร 

 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยข้องกับการศึกษาคำประสมในภาษาไทยท้ัง 2 เรื่องข้างต้น ผู้

ศึกษาพบว่ามีการศึกษาเรื่องโครงสร้างและด้านความหมายของคำประสมในภาษาไทยเป็นจำนวนมาก 

เช่น การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำประสมในภาษาไทย ของ อนงค์ เอียงอุบล (2525) มีการศึกษาเกณฑ์

ต่าง ๆ เกี่ยวกับคำประสม และการวิเคราะห์คำประสมจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525 ของ แสงเทียน เพ็งคุ้ม (2535) ได้ศึกษาวิธีการประสมคำประสมท่ีพบวิธีประสมคำถึง 3 แบบ 

อีกท้ังได้ศึกษาเรื่องความหมายของคำประสมในลักษณะความหมายท่ีคงเดิมหรือเปล่ียนไปตามบริบท

หรืออาจจะเป็นความหมายโดยนัย ท่ีช่วยให้ผู้ศึกษาได้เห็นข้อมูลเบ้ืองต้นของคำประสมไทย ซึ่งเป็น

ข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีผู้ศึกษาจะนำมาใช้ประกอบการศึกษาในงานวิจัยนี้ 
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2.2.1.2 งานวิจัยที่เก่ียข้องกับการศึกษาคำประสมในภาษาเขมร 

งานวิจัยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น การศึกษาของ วัลยา ช้างขวัญยืน (2549) จรรริยา บุญคง 

(2554) และ ฌุน รตนา, เมง กวี, ฌา ฉาด และ ลี เลือน (ឈុន រតនា, ធ្មង កវី, ឈា ឆាត และ លី 
ធ្លឿន) (2558) รายละเอียดท่ีน่าสนใจโดยสรุปมีดังนี้ 

 

วัลยา ช้างขวัญยืน (2549) เรียบเรียงบทความเรื่อง คำประสมในภาษาเขมร : การศึกษา

ด้านความหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของคำประสมในภาษาเขมร โดยการแบ่งคำ

ประสมเป็น 2 ลักษณะ คือ คำประสมท่ีเป็นคำนาม และคำประสมท่ีเป็นคำกริยา ผลการวิจัยพบว่า 

คำประสมท่ีเป็นคำนามเป็นคำประสมท่ีใช้เรียกช่ือส่ิงต่าง ๆ มีท้ังหมดจำนวน 16 รูปแบบ ได้แก่ คำ

เรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำจำแนกความหมายตามคุณสมบัติ คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำจำแนกความหมายตาม

ลักษณะ คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำจำแนกความหมายตามแหล่งท่ีเกิด คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำระบุ

ความหมายว่าส่ิงนั้นทำมาจากอะไร คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำระบุความหมายว่าส่ิงนั้นทำทำขึ้นได้

อย่างไร คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำระบุว่าส่วนประกอบคืออะไร คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำระบุว่าทำงานได้

เพราะอะไร คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำระบุว่าใช้ทำอะไร คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำระบุว่ามีเม่ือไหร่ คำเรียก

สถานท่ี+คำระบุว่าใช้ทำอะไร คำเรียกสถานท่ี+คำระบุเช้ือชาติผู้อยู่อาศัย คำเรียกคน+คำระบุว่ามี

อาชีพอะไร คำเรียกคน+คำระบุแหล่งท่ีอยู่ คำเรียกช่ืออวัยวะ+คำเรียกช่ือสัตว์ คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่งซึ่ง

เป็นส่วนประกอบ+คำท่ีเป็นเจ้าของส่วนประกอบนั้น และคำเรียกญาติ+คำเรียกช่ือสัตว์ คำประสมท่ี

เป็นคำนามมีหลายลักษณะเพราะคำนามเป็นชนิดคำท่ีประสมง่าย และคำประเภทนี้จะมีจำนวน

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีส่ิงของใหม่ ๆ เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ส่วนคำประสมท่ีเป็นคำกริยาเป็นคำ

ประสมท่ีหมายถึงกริยาอาการ มีท้ังหมดจำนวน 8 รูปแบบ ได้แก่ คำเรียกช่ืออวัยวะ+คำระบุ

คุณสมบัติ คำเรียกช่ืออวัยวะ+คำเรียกช่ือสัตว์ คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่ง+คำท่ีเป็นอาการของส่ิงนั้น 

คำกริยา+คำเรียกช่ือส่ิงหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับคำกริยานั้น คำกริยา+คำเรียกช่ืออวัยวะ คำกริยา+คำ

เรียกช่ือส่ิงหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับกริยา คำกริยา+คำเรียกช่ือสถานท่ีซึ่งสัมพันธ์กับคำกริยานั้น และคำกริยา+

คำกริยาซึ่งสัมพันธ์กัน ความหมายของคำประสมท่ีเป็นคำนามมีท้ังความหมายคงเดิม และความหมาย

ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม แต่ความหมายท่ีเปล่ียนแปลงนั้นก็ยังคงมีเค้าของความหมายเดิมอยู่บ้าง ส่วน

ความหมายของคำประสมท่ีเป็นคำกริยาจะไม่มีความหมายเดิมคงอยู่อีก เพราะความหมายหลังจากท่ี

ได้ประสมแล้วจะเปล่ียนแปลงจากเดิมท้ังหมด 
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งานวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการทำความเข้าใจ และ

เห็นแนวทางการศึกษาคำประสมของเขมรท้ังสองลักษณะ คือ คำประสมท่ีเป็นคำนาม และคำประสม

ท่ีเป็นคำกริยา พร้อมลักษณะทางด้านความหมายต่าง ๆ ท่ีปรากฏในคำประสมภาษาเขมร มาใช้เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบคำประสมในภาษาไทยและคำประสมในภาษาเขมร 

 

จรรริยา บุญคง (2554) เรียบเรียงการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง คำประสมในภาษาเขมร

สุรินทร ์ มุ่งศึกษาลักษณะทางความหมายของคำประสมในภาษาเขมรสุรินท์ท่ีปรากฎในพจนานุกรม

เขมร (สุรินทร์) –ไทย-อังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า คำประสมในพจนานุกรมเขมร(สุรินทร์)-ไทย-

อังกฤษ พบท้ังหมดจำนวน 332 คำ จรรริยา บุญคง ได้แบ่งความหมายของคำประสมท่ีพบเป็น 3 

ประเภท ได้แก่ คำประสมท่ียังคงความหมายเดิม จำนวน 277 คำ คำประสมท่ีมีความหมายเปล่ียนไป

จากเดิม จำนวน 54 คำ และคำประสมท่ีมีความหมายตามบริบท จำนวน 1 คำ ท้ังนี้ ผลการวิจัยได้ทำ

ให้เห็นว่า คำประสมท่ียังคงความหมายเดิมมีจำนวนมากท่ีสุด เนื่องจากคำประสมเขมรสุรินท์เป็นคำ

ประสมท่ีมีโครงสร้างเป็นส่วนหลัก+ส่วนขยาย ท่ีส่งผลให้ความหมายของคำประสมยังคงเดิม ส่วนคำ

ประสมท่ีมีความหมายเปล่ียนแปลงมีจำนวนน้องลงมาจากคำประสมท่ียังคงความหมายเดิม เพราะ

ส่วนมากคำประสมประเภทนี้จะเป็นคำท่ีมีความหมายแบบสำนวน ซึ่งมีความหมายไม่เป็นไปตามรูป

ของคำ คำประสมท่ีมีความหมายตามบริบทมีจำนวนน้อยท่ีสุด และเกือบจะไม่มี เนื่องจากคำประสม

ส่วนมากมีความหมายเดียว ท่ีทำให้คำประสมนั้นมีความหมายเฉพาะเจาะจงประจำตัว ส่งผลให้ไม่

สามารถเปล่ียนแปลงความหมายตามบริบทได้ 

งานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษา ในการทำความเข้าใจในเรื่อง

โครงสร้างของคำประสมภาษาเขมรสุรินทร์ ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนคำประสมในภาษาเขมรปัจจุบัน คือ 

ส่วนหลัก + ส่วนขยาย เพื่อนำไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบคำประสมในภาษาไทยและคำประสมใน

ภาษาเขมรมากยิ่งขึ้น 
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ฌุน รตนา, เมง กวี, ฌา ฉาด และ ลี เลือน (ឈុន រតនា, ធ្មង កវី, ឈា ឆាត และ លី 
ធ្លឿន) (2558) เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาคำประสมในภาษาเขมร (ារសិកាអំពីពាកយផ្សំ
កនុងភាសាខ្ខ្េរ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพิเศษในการใช้คำประสมในภาษาเขมร ผลการวิจัย

พบว่า คำประสมในภาษาเขมรมี 3 วิธี วิธีแรกเป็นการประสมคำแบบเขมร และประสมแบบบาลี-

สันสกฤต วิธีท่ีสองเป็นการประสมคำแบบเพิ่มคำข้างหน้าและเพิ่มคำข้างท้าย และวิธีท่ีสามเป็นการ

ประสมคำแบบประสมติด  และประสมทับ โดยวิธีการปรสมคำแบบท่ี 3 คือ การประสมติดและ

ประสมทับเป็นวิธีการประสมในภาษาเขมรท่ีภาษาไทยไม่มี โดยการประสมติดเป็นการประสมคำท่ี

สามารถแทรกคำว่า “และ” อยู่ตรงกลางคำแรกและคำท่ีสอง ตัวอย่าง พ่อแม่ (ឪពុកមាា យ) เป็น พ่อ

และแม่ สวมใส่ (ធ្សលៀកពាក់) เป็น สวมและใส่ อ้วนใหญ่ (ធាត់ម)ំ เป็น อ้วนและใหญ่ เป็นต้น ส่วนการ

ประสมทับเป็นการประสมคำท่ีใช้คำท่ีมีท่ีเสียงซ้ำกันสองครั้ง เช่น สาวๆ (ក្រសីៗ) หมายความว่า มี

ผู้หญิงหลายคน หรือ ผู้หญิงท่ัวไป อื่นๆ (ធ្ផ្សងៗ) หมายความว่า มีหลายแบบ ออกๆ (ធ្ ញៗ) 

หมายความว่า ออกไปให้เร็ว เป็นต้น โดยรวม วิธีประสมคำประสมท้ังสามวิธีนี้ ได้ทำให้คำศัพท์ของ

เขมรมีการใช้ท่ีหลายหลายข้ึนท่ีทำให้คนเขมรมีคำศัพท์เป็นจำนวนมากสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือ

ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ อีกท้ังช่วยให้ภาษาเขมรมีความสมบูรณ์แบบในการใช้คำมากขึ้น 

การศึกษาของ ฌุน รตนา, เมง กวี, ฌา ฉาด และ ลี เลือน (ឈុន រតនា, ធ្មង កវី, ឈា ឆាត 
และ លី ធ្លឿន) (2558) นี้ จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในเรื่องคำประสมภาษาเขมรมาก 

โดยเฉพาะในวิธีการประสมคำท่ีแตกต่างจากคำประสมภาษาไทยคือ การประสมติดและการประสม

ทับ ซึ่งเป็นการทำให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจในลักษณะการประสมคำของเขมรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้ใน

การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำประสมในภาษาไทยและคำประสมในภาษาเขมร 

 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยข้องกับการศึกษาคำประสมในภาษาเขมรท้ัง 3 เรื่องข้างต้น ผู้

ศึกษาพบว่าคำประสมในภาษาเขมรมีความหลากหลายมาก และมีการศึกษาเรื่องโครงสร้างและ

ความหมายของคำประสมในภาษาเขมรเป็นจำนวนมาก เช่น การศึกษาคำประสมในภาษาเขมร : 

การศึกษาด้านความหมาย ของ วัลยา ช้างขวัญยืน (2549) และ การศึกษาคำประสมในภาษาเขมร

สุรินทร์ ของ จรรริยา บุญคง (2554) ได้ศึกษาความหายของคำประสมเขมรเหมือนกัน แต่ศึกษาใน
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ประเด็นต่างกัน โดยวัลยา ช้างขวัญยืน ได้ศึกษาความหมายของคำประสมเฉพาะคำประสมท่ีเป็นนาม

และกริยา ส่วนจรรริยา บุญคง ได้ศึกษาความหมายของคำประสมในภาษาเขมร-สุรินท์ นอกจากนี้ 

การศึกษาคำประสมในภาษาเขมร (ារសិកាអំពីពាកយផ្សំកនុងភាសាខ្ខ្េរ)  ของ ฌุน รตนา, เมง กวี, ฌา 

ฉาด และ ลี เลือน (ឈុន រតនា, ធ្មង កវី, ឈា ឆាត และ លី ធ្លឿន) (2558) ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็น

ข้อมูลเบ้ืองต้นของคำประสมในภาษาเขมรในหลายด้าน ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีผู้ศึกษาจะนำมาใช้

ประกอบการศึกษาในงานวิจัยนี ้

 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นการศึกษาคำประสมภาษาไทยและคำประสมภาษาเขมรจาก

ข้อมูลท่ีหลากหลาย ท้ังการศึกษาจากคำศัพท์ในพจนานุกรม หรือจากคำศัพท์ท่ีใช้ท่ัวไปใน

ชีวิตประจำวัน แต่ก็จะเห็นได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ยังคงศึกษาเฉพาะแค่ในภาษาไทยและภาษาเขมร

เท่านั้น โดยมุ่งวิเคราะห์คำประสมในด้านความหมายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษา

วิเคราะห์เปรียบเทียบคำประสมภาษาไทยกับคำประสมภาษาเขมร 

 

2.2.2 เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาความหมายของคำที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 

2.2.2.1 งานวิจัยที่เก่ียข้องกับการศึกษาเฉพาะเจาะจงคำศัพท์อวัยวะร่างกาย

ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

งานวิจัยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น การศึกษาของ สนิท สมัครการ (2518) และ สุกัญญา รุ่งแจ้ง 

(2548) รายละเอียดมีดังนี้ 

 

สนิท สมัครการ (2518) เรียบเรียงบทความเรื่อง “หน้า” ของคนไทย วิเคราะห์ตามแนวคิด

ทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ มุ่งศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “หน้า” ของคนไทย วิเคราะห์ตามแนวคิด

ทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ตามแนวคิด “ภาษาสัมพัทธ์” (Linguistic Relativity) ตามข้อ

สมมติฐานของ “วั๊ฟ ซาเปียร์” (Whorf Sapir Hypothesis) ผลการวิจัยพบว่า คำว่า “หน้า” ของคน

ไทยมีความหมายท้ังในทางท่ีดี (ทางบวก) และทางท่ีไม่ดี (ทางลบ) หลงัจากท่ีไดศึ้กษาตามแนวคิด

ทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์พบว่า คนไทยให้ความสำคัญกับ “หน้า” มาก “หน้า” เป็นเรื่องหนึง่ท่ี

คนไทยทุกคนจะต้องรักษาให้ได้ คือ การรักษาหน้าไม่ให้อับอาย หรือ เหยียดหยาม “หน้า” จึงเป็นส่ิง

ท่ีคนไทยยอมและด้วยค่าต่าง ๆ ในการรักษาเอาไว้ ท่ีทำให้ “หน้า” เปรียบเสมือน “ตัวแทน” ของคน
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ไทยทุกคนท่ีต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไร โดยเฉพาะคนท่ีมีฐานะดีใน

สังคมมักจะใช้ทรัพย์สินท่ีตนมีเพื่อกระจายอำนาจหรือเพื่อแสดงสภานภาพทางสังคมกับผู้ท่ีมีฐานะ

ด้อยกว่าซึ่งเป็นการกระทำท่ีไม่ควรเกิดขึ้นในสังคม 

งานวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการทำความเข้าใจและ

เห็นแนวทางการวิเคราะห์อวัยวะ “หน้า” ตามแนวคิดทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่เป็น

แบบอย่างในการสรุปลักษณะมโนทัศน์ของคำศัพท์อวัยวะร่างกายของคำประสมในภาษาไทยและคำ

ประสมในภาษาเขมร โดยเฉพาะอวัยวะร่างกาย “หน้า” 

 

สุกัญญา รุ่งแจ้ง (2548) เรียบเรียงวิทยานิพน์เรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของการใช้คำว่า 

“ใจ” ในภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมายของคำว่า “ใจ” เมื่อใช้เป็นอุปลักษณ์เชิง

มโนทัศน์ และ วิเคราะห์มโนทัศน์ทางความหมายท่ีเป็นผลมาจากการใช้คำว่า “ใจ” เป็นอุปลักษณ์ 

จากการรวบรวมคำว่า “ใจ” ท่ีปรากฎท้ังในตำแหน่งหน้าและตำแหน่งหลังพยางค์อื่น โดยรวมทั้งหมด

มีจำนวน 258 คำ ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของคำว่า “ใจ” เมื่อใช้เป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์

แล้ว ล้วนแต่มีความหมายท่ีเกี่ยวกับมนุษย์ โดยสามารถแบ่งความหมายได้ 5 ประเภทได้แก่ 

ความหมายแสดงคน แสดงสภาพ แสดงการกระทำ แสดงลักษณะนิสัย และ แสดงความรู้สึก แต่

ความหมายของคำว่า “ใจ” จะขึ้นอยู่กับบริบท หรือ คำท่ีคำว่า “ใจ” ประสมอยู่ว่า “ใจ” จะมี

ความหมายแบบใด ส่วนมโนทัศน์ทางความหมายของคำว่า “ใจ” คือ ใจ เป็น มนุษย์และคุณสมบัติ

ของมนุษย์ (Mind is Person) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของคนไทยท่ีเป็นผู้บอกภาษา ว่า

เห็นคำว่า “ใจ” เป็นคน 

เช่นเดียวกับการศึกษาในงานวิจัยท่ีผ่านมา งานวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้

ศึกษาในการทำความเข้าใจและเห็นแนวทางการวิเคราะห์อวัยวะ “ใจ” ในเชิงอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 

เพื่อนำไปสู่เป็นแบบอย่างในการสรุปลักษณะมโนทัศน์ของคำศัพท์อวัยวะร่างกายของคำประสมใน

ภาษาไทยและคำประสมในภาษาเขมร  
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จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยข้องกับการศึกษาเฉพาะเจาะจงคำศัพท์อวัยวะร่างกายส่วนใด

ส่วนหนึ่งท้ัง 2 เรื่องข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่าความหมายของคำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายมีความ

หลากหลายมาก และมีการศึกษาเรื่องความหมายของคำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายเป็นจำนวนมาก เช่น 

การศึกษา“หน้า” ของคนไทย วิเคราะห์ตามแนวคิดทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ ของ สนิท สมัคร

การ (2518) และ การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของการใช้คำว่า “ใจ” ในภาษาไทย ของ สุกัญญา 

รุ่งแจ้ง (2548) ได้ศึกษาความหายของคำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย แต่ศึกษาในประเด็นต่างกัน โดย

สนิท สมัครการ ได้ศึกษาความหมายของคำศัพท์อวัยวะร่างกาย “หน้า” เพียงอย่างเดียว ส่วนสุกัญญา 

รุ่งแจ้ง ได้ศึกษาเฉพาะความหมายของคำศัพท์อวัยวะร่างกาย “ใจ” ซึ่งงานวิจัยท้ัง 2 เรื่องนี้ได้ให้ผู้

ศึกษาเห็นข้อมูลเบ้ืองต้นของความหมายของคำศัพท์อวัยวะร่างกาย “หน้า” และ “ใจ” ในหลายด้าน 

ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีผู้ศึกษาจะนำมาใช้ประกอบการศึกษาในงานวิจัยนี้ 

 

2.2.2.2 งานวิจัยที่เก่ียข้องกับการศึกษาคำศัพท์อวัยวะร่างกายทั่วไป 

งานวิจัยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น งานวิจัยของ ทิพพา ไชยฤกษ์ (2535) มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ 

อยุธยา (2537) อุทุมพร มีเจริญ (2542) และ เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน (2561) รายละเอียดท่ีน่าสนใจ

โดยสรุปมีดังนี้ 

 

ทิพพา ไชยฤกษ์ (2535) เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรื่อง โครงสร้างและความหมายของคำ

ประสมในภาษาไทยที่สร้างจากคำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อหากฎหรือเกณฑ์

ต่าง ๆ ในการตัดสินคำประสมท่ีมีส่วนประกอบของคำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์ และเพื่อศึกษา

วิเคราะห์คำประสมท่ีมีส่วนประกอบของคำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์ โดยศึกษาเฉพาะคำท่ีเกี่ยวกับ

คนหรือพฤติกรรมของคน และคำประสมท่ีเป็นสำนวนรวมทัง้หมดจำนวน 629 คำ ผลการวิจัยพบว่า  

กฎหรือเกณฑ์ต่าง ๆ ในการตัดสินคำประสมท่ีมีส่วนประกอบของคำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์มี

โครงสร้างและหน้าท่ีของคำประสมนั่น โดยหน้าท่ีของคำประสมจะแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 

ประการแรกทำหน้าท่ีเพียงอย่างเดียว และประการท่ีสองทำหน้าท่ีหลายอย่าง ส่วนในด้านความหมาย

สามารถจำแนกออกเป็น 3 อย่าง ได้แก่ ความหมายท่ีหมายถึงบุคคลหรือคน ส่ิงท่ัวไป และ กิริยา

อาการ นอกจากนี้ คำประสมท่ีมีส่วนประกอบของคำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์ยังสัมพันธ์กบั

ค่านิยม หรือวัฒนธรรมของคนไทยด้วย เช่น วฒันธรรมด้านการพูด วัฒนธรรมด้านการดำเนินชีวิต 

วัฒนธรรมด้านการรักษาหน้า ช่ือเสียง เกียรติยศ และ วัฒนธรรมด้านความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติ 
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งานวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการทำความเข้าใจและ

เห็นแนวทางการศึกษาเรื่องความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยได้มากขึ้น 

และยังช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทยกับวิถีการ

ดำเนินชีวิตของคนไทย เพื่อนำไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (2537) เรียบเรียงสาระนิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์อุปลักษณใ์น

ภาษาไทยที่มาจากคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกายท่ีใช้เป็นอุปลักษณ์ในภาษาไทย และ เพื่อศึกษาเรื่องโครงสร้าง การใช้ และ ความหมายของ

อุปลักษณ์ท่ีมาจากคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต้ังแต่ส่วนลำคอขึ้นไป ได้แก่ หัว หน้า ปาก หู ตา 

และ คอ โดยการเก็บข้อมูลจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2524 ผลการวิจับพบว่า คำ

เรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีใช้เป็นอุปลักษณ์ในภาษาไทยด้านโครงสร้างพบว่าสามารถแบ่งออกเป็น 

2 อย่าง คือ คำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเป็นคำนาม และ คำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเป็น

คำกริยาและคำวิเศษณ์ ส่วนด้านการใช้ อุปลักษณ์ท่ีมาจากคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีการ

นำไปใช้เรียกช่ือส่ิงของ พืช สถานท่ี และ ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ความหมาย

ของอุปลักษณ์ท่ีมาจากคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

รูปร่างลักษณะ ตำแหน่งหรือหน้าท่ี หรือ ท้ัง 3 อย่างร่วมกัน เช่น อุปลักษณ์ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ

รูปร่างลักษณะ ตำแหน่งและหน้าท่ี เป็นอุปลักษณ์ท่ีมาจาก หัว หน้า และ ปาก ส่วนอุปลักษณ์ท่ีมี

ความหมายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและหน้าท่ี เป็นอุปลักษณ์ท่ีมาจาก ตา และ หู และอุปลักษณ์ท่ีมี

ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่งและหน้าท่ี เป็นอุปลักษณ์ท่ีมาจาก คอ อย่างเดียว 

งานวิจัยเรื่องนี ้ จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวขอ้งกับผู้ศึกษาในการทำความเข้าใจและเห็น

แนวทางในการวิเคราะห์คำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต้ังแต่ส่วนลำคอขึ้นไป เพื่อนำไปสู่การสรุป

ลักษณะของอุปลักษณ์ต่าง ๆ ของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยได้ว่า คำประสมท่ี

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรได้แสดงให้เห็นมโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรว่า

เป็นอย่างไรบ้าง 
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อุทุมพร มีเจริญ (2542) เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรือ่ง การศึกษาความหมายเปรียบเทียบของ

คำศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทย มุ่งศึกษาความหมายเปรียบของคำศัพท์อวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทย และมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาจากคำศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทย โดยจะศึกษาเฉพาะ

อวัยวะภายนอกของร่างกายเท่านั้น และเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาษาระดับข้อความ 4 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทเรื่องเล่า ประเภทโน้มน้าว ประเภทอรรถาธิบาย และประเภทกระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า 

ความหมายเปรียบของคำศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทยจำนวน 19 อวัยวะร่างกายมีความหมาย

เปรียบท่ีเป็นอุปลักษณ์ตายแค่ 2 คำ คือ หน้า และ เนื้อ นอกจากนั้นเป็นความหมายเปรียบท่ีเป็นอุป

ลักษณ์คงท่ีท้ังหมด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 22 ความหมายได้แก่ ความหมายเปรียบแสดงตำแหน่ง 

ความหมายเปรียบแสดงร่างกาย ความหมายเปรียบแสดงวัตถุ-อุปกรณ์ ความหมายเปรียบแสดง

ลักษณะ-นิสัย ความหมายเปรียบแสดงลำดับ ความหมายเปรียบแสดงเรื่องท่ีไม่เปิดเผย ความหมาย

เปรียบแสดงมาตราวัด ความหมายเปรียบแสดงความคิด ความหมายเปรียบแสดงความสำคัญหรือ

สาระสำคัญ ความหมายเปรียบแสดงการพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด ความหมายเปรียบแสดง

ส่วนประกอบของสรรพส่ิง ความหมายเปรียบแสดงการครอบครอง ความหมายเปรียบแสดงการรับรู้ 

(การได้ยิน และ การมองเห็น) ความหมายเปรียบแสดงความรู้สึก ความหมายเปรียบแสดงการเดินทาง 

ความหมายเปรียบแสดงรูปร่าง-ลักษณะ ความหมายเปรียบแสดงการกระทำ ความหมายเปรียบแสดง

อาการ ความหมายเปรียบแสดงคน ความหมายเปรียบแสดงช่ือเสียง-เกียรติยศ ความหมายเปรียบ

แสดง เวลา (ฤดู กาล และ ลำดับเหตุการณ์) และ ความหมายเปรียบแสดงพื้นท่ี ส่วนเรื่องมโนทัศน์

ของผู้ใช้ภาษาจากคำศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทยพบว่ามีท้ังหมด 3 มโนทัศน์ ได้แก่ ร่างกายเป็น

คน (Body is Person) ร่างกายเป็นพื้นท่ี (Body is Space) และ ร่างกายเป็นเวลา (Body is Time) 

ทำให้เห็นถึงความคิดท่ีเป็นนามธรรมของผู้ใช้ภาษาอย่างชัดเจน  

การศึกษาของ อุทุมพร มีเจริญ (2542) นี้ จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการทำ

ความเข้าใจเรื่องความหมายเปรียบของคำศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะใน

เรื่องมโนทัศน์ของคำศัพท์อวัยวะร่างกายต่าง ๆ ในภาษาไทย  นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

ของ อุทุมพร มีเจริญ ได้อธิบายไว้อย่างเป็นระบบและละเอียดชัดเจน พร้อมการรวบวมข้อมูลอย่าง

เป็นขั้นตอน ท่ีทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นลักษณะของความหมายและมโนทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และผล

การศึกษาของงานวิจัยนี้ยังเป็นข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ของผู้

ศึกษาอีกด้วย 
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เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน (2561) เรียบเรียงบทความเรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำเก่ียวกับ

อวัยวะในภาษาจีนกับภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อุปลักษณ์เพื่อส่ือมโนทัศน์ใหม่จาก

คำท่ีเกี่ยวข้องอวัยวะในภาษาจีนกับภาษาไทย โดยคำท่ีนำมาศึกษามีท้ังหมด 6 คำ ได้แก่ หัว หน้า ตา 

ปาก มือ และ เท้า ผลการวิจัยพบว่า คำท่ีเกี่ยวข้องอวัยวะในภาษาจีนมีการใช้แสดงมโนทัศน์ใหม่

มากกว่าในภาษาไทย แต่มีความเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันในการใช้การทำงานและตำแหน่งของ

อวัยวะมาส่ือความหมาย เช่น คำว่า “หัว” เป็นอวัยวะท่ีอยู่บนสุดของร่างกาย ถูกนำมาส่ือความหมาย

ในตำแหน่งสูงสุดหรือบนสุด คำว่า “หน้า” เป็นส่วนหน้าของศีรษะ ถูกนำมาส่ือความหมายส่วนบน

ของบางส่ิงของสถานท่ีและส่ิงของ คำว่า “ตา” ถูกนำมาส่ือรูปร่างลักษณะของวัตถุส่ิงของตามรูปร่าง

ลักษณะของตา คำว่า “ปาก” เป็นอวัยวะท่ีใช้ในการกิน ถูกนำมาส่ือความหมายตำแหน่งทางเข้าออก

ของส่ิงของหรือสถานท่ีต่าง ๆ คำว่า “มือ” เป็นอวัยวะท่ีใช้จับส่ิงของ ถูกนำมาส่ือความหมายในการ

ทำอาชีพ การงาน หรือความสามารถในการทำงาน และ คำว่า “เท้า” เป็นอวัยวะท่ีอยู่ล่างสุดของ

ร่างกาย ถูกนำมาส่ือความหมายในตำแหน่งปลายสุดและล่างสุดของสถานท่ีและส่ิงของ โดยส่วนมาก

มโนทัศน์ใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเกิดจากความเช่ือ และความคุ้นเคยกับส่ิงรอบตัวที่แตกต่างกัน

ของคนแต่ละชาติ 

งานวิจัยดังกล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการทำความเข้าใจและ

เห็นแนวทาง วิเคราะห์เปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำเกี่ยวกับอวัยวะในภาษาจีนกับ

ภาษาไทยแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้เห็นถึงความสำคัญของมโนทัศน์ท่ีมีผลต่อระบบความคิด ค่านิยม 

ความเช่ือ การดำเนินชีวิต ของผู้ใช้ภาษาไทยและผู้ใช้ภาษาจีนท่ีมีต่ออวัยวะร่างกายแต่ละส่วน อีกท้ัง

ช่วยแสดงให้เห็นระบบความคิดท่ีเหมือนและแตกต่างกันระหว่างมโนทัศน์ในสังคมท่ีต่างภาษากัน ซึ่ง

สอดคล้องกับการวิเคราะห์มโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยและภาษาเขมร ท่ีผู้ศึกษาจะทำการศึกษาครั้งนี้ด้วย  

 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยข้องกับการศึกษาคำศัพท์อวัยวะร่างกายท่ัวไปท้ัง 3 เรื่อง

ข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่าคำศัพท์อวัยวะร่างกายมีความหลากหลายมาก และมีการศึกษาเรื่องความหมาย

และด้านมโนทัศน์ของคำท่ีสร้างจากอวัยวะร่างกายเป็นจำนวนมาก เช่น การศึกษาโครงสร้างและ

ความหมายของคำประสมในภาษาไทยท่ีสร้างจากคำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์ ของ ทิพพา ไชย

ฤกษ์ (2535) ได้ศึกษาความหมายของคำเรียกส่วนของร่างกายมนุษย์ซึง่พบว่า คำเรียกส่วนของ

ร่างกายมนุษย์ยังสัมพันธ์กับค่านิยม หรือวัฒนธรรมของคนไทยด้วย นอกจากนี้ การศึกษาวิเคราะห์อุป
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ลักษณ์ในภาษาไทยท่ีมาจากคำเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ของ มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

(2537) การศึกษาความหมายเปรียบเทียบของคำศัพท์อวัยวะร่างกายในภาษาไทย ของ อุทุมพร มี

เจริญ (2542) และ การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำเกี่ยวกับอวัยวะในภาษาจีนกับภาษาไทย ของ 

เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน (2561) ได้ศึกษาความหายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายแล้วยัง

ศึกษาให้เห็นถึงมโนทัศน์ของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายด้วย แต่มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

และ อุทุมพร มีเจริญ  ได้ศึกษาเฉพาะคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย ส่วนเบญญา

ทิพย์ ศุภะกะลิน ได้ศึกษาคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยยังเปรียบคำประสมท่ี

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาจีนด้วย ซึ่งทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นข้อมูลเบื้องต้นของคำท่ีสร้างจากอวัยวะ

ร่างกายท้ังภายในและภายนอก ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีผู้ศึกษาจะนำมาใช้ประกอบการศึกษาใน

งานวิจัยนี ้

 

ผู้ศึกษาเห็นว่ามีประเด็นการศึกษาคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายจากข้อมูลท่ีหลากหลาย 

ท้ังการศึกษาแค่ในภาษาไทย หรือเปรียบเทียบกับภาษาอื่น แต่ก็จะเห็นได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ยังคง

ศึกษาเฉพาะแค่ในภาษาไทยเท่านั้น โดยมุ่งวิเคราะห์คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในด้าน

ความหมายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบคำประสมภาษาไทยกับคำ

ประสมภาษาเขมร 

 

2.2.3 เอกสารและงานวิจัยที่ศึกษาเร่ืองมโนทัศน์ 

งานวิจัยท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนี้ เช่น งานวิจัยของ ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2556) ภัทรา พิเชษฐศิลป์ 

(2556) และ คยอง อึน ปาร์ค (2558) รายละเอียดมีดังนี้ 

 

ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2556) เรียบเรียงวิจัยเรื่อง มโนทัศน์พื้นที่ในภาษาไทย : กรณีศึกษาคำว่า 

“หลัง” ที่ปรากฏในเว็บไซต์พันทปิดอทคอม มุ่งศึกษาเพื่อวิเคราะห์การขยายความหมายของคำว่า 

“หลัง” และ เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์พื้นท่ีคำว่า “หลัง” ในภาษาไทยท่ีปรากฏในเว็บไซต์พันทิป

ดอทคอม โดยการเก็บข้อมูลท้ังหมดจำนวน 1,919 ข้อมูล จากฐานข้อมูล Search Engine Smart 

Office ของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ผลการวิจัยพบว่า การขยายความหมายของคำว่า “หลัง” ใน

ภาษาไทยท่ีปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอมมีจำนวน 11 ความหมาย ได้แก่ มนุษย์ ส่วนของร่างกาย



  29 

มนุษย์และสัตว์ ลำดับเหตุการณ์ ลำดับเวลา ทิศทาง ลักษณะนาม ส่ิงท่ีถัดจากจุดเด่น ลำดับถัดจาก

วัตถุ ด้านหลังของวัตถุท่ีอยู่ตรงหน้า ตำแหน่งด้านบนของวัตถุ และ ตำแหน่งสุดท้ายของวัตถุ โดยการ

ขยายความหมายของคำว่า “หลัง” มี 2 ความหมาย คือ การขยายความหมายด้วยวิธีการเปรียบเทียบ 

ได้แก่ การขยายความหมายด้วยวิธีนามนัย และ การขยายความหมายด้วยวิธีอุปลักษณ์ และ การ

ขยายความหมายด้วยวิธีการกลายเป็นคำไวยากรณ์ ได้แก่ การกลายคำนามเป็นคำลักษณะนาม และ 

การกลายคำนามเป็นคำบุพบท ส่วนมโนทัศน์พื้นท่ีคำว่า “หลัง” ในภาษาไทยท่ีปรากฏในเว็บไซต์พัน

ทิปดอทคอมพบว่า มโนทัศน์พื้นท่ีคำว่า “หลัง” มี 4 ตำแหน่ง ได้แก่ มโนทัศน์หน้า มโนทัศน์หลัง มโน

ทัศน์บน และ มโนทัศน์ล่าง แต่มโนทัศน์ล่างจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการรับรู้ผ่านอวัยวะ “ตา” ซึง่เป็น

อวัยวะในการมองเห็น 

การศึกษาของ ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2556) นี้ จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการ

วิเคราะห์สรุปมโนทัศน์ของส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะคำอวัยวะ “หลัง” ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้ศึกษาได้เห็น

แนวทางการศึกษาเข้าใจในลักษณะของความหมายและมโนทัศน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 

ภัทรา พิเชษฐศิลป์ (2556) เรียบเรียงวิทยานิพนธ์เรื่อง มโนทัศน์ของ “XIN” ในภาษาจนี

และ “ใจ” ในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตร์ปริชาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความหมายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่าง ๆ ของ “XIN” ในภาษาจีนและ “ใจ” 

ในภาษาไทย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาท่ีมีต่อ “XIN” และ “ใจ” ตาม

แนวทางอรรถศาสตร์ปริชาน โดยรวบรวมคำ “ใจ” ท้ังหมดจำนวน 813 คำ และคำ “XIN” ท้ังหมด

จำนวน 610 คำ ผลการวิจัยพบว่า ความหมายต่าง ๆ ของ “XIN” และ “ใจ” มีความสัมพันธ์กนัใน

ความหมายท่ีเป็นอุปลักษณ์และนามนัย เนื่องจากปัจจัยด้านความคิดและความเช่ือทางวัฒนธรรมท่ี

เป็นตัวผลักทำให้เกิดความสัมพันธ์นี้ โดยคำว่า “XIN” และ “ใจ” สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ความหมายเหมือนกัน ได้แก่ อวัยวะหัวใจ ตัวทำหน้าท่ีคิดและรู้สึก และ ศูนย์กลาง ซึ่งทำให้เห็นว่า 

“XIN” และ “ใจ” เปรียบเสมือนตัวแทนของมนุษย์ท่ีสามารถกำหนดการกระทำของผู้ท่ีเป็นเจ้าของได้

ท่ีทำให้เห็นว่า “XIN” และ “ใจ” คือ ตัวตนของมนุษย์ ภัทรา พิเชษฐศิลป์ พบว่า คนจีนและคนไทยมี

มโนทัศน์ “XIN” และ “ใจ” คล้ายคลึงกันคือ “XIN” และ “ใจ” เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิต 

นอกจากนี้ “XIN” และ “ใจ” ยังเป็นตัวกำหนดและเป็นศูนย์กลางของความคิดและอารมณ์ความรู้สึก

ของมนุษย์อีกด้วย 
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งานวิจัยเรื่องนี้ ได้แสดงให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง

อรรถศาสตร์ปริชานซึ่งเป็นความรู้และเป็นแนวทางการศึกษามโนทัศน์อย่างหนึ่ง อีกท้ังเป็นแนวทาง

ของศึกษาวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบอวัยวะ “ใจ” ด้วย  แนวทางการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาใช้เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยและภาษาเขมรว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรได้แสดง

ให้เห็นมโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอวัยวะร่างกาย “ใจ” เพราะ

การอธิบายมโนทัศน์เรื่อง “ใจ” ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่ามนุษย์แต่ละชาติมีความคิดเกี่ยวกับ “ใจ” ไม่

เหมือนกัน แต่มนุษย์สามารถนำลักษณะเด่นท่ีตนคิดไว้มาใช้เพื่อส่ือความคิดท่ีตนต้องการได้อย่าง

ชัดเจน 

 

คยอง อึน ปาร์ค (2558) เรียบเรียงบทความเรื่อง มโนทัศน์ของคำว่า “ใจ” ในภาษาไทย

เปรียบเทียบกับภาษาเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์ของคำว่า “ใจ” ในภาษาไทย

เปรียบเทียบกับภาษาเกาหลี ตลอดจนศึกษามโนอุปลักษณ์ความหมายเชิงนานมธรรมของคำว่า “ใจ” 

ในภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษาเกาหลี โดยจะศึกษาเฉพาะคำว่า “ใจ” ท่ีเป็นการขยายความเท่านั้น  

ผลการวิจับพบว่า มโนทัศน์ของคำว่า “ใจ” ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี ได้แก่ ใจคือส่ิงท่ีมีตัวตน 

(Mind is an Entity) โดยมโนทัศน์นี้ปรากฏในรูปของมโนอุปลักษณ์ท้ัง 11 มโนทัศน์ดังนี้ ใจคือ

ร่างกาย (Mind is a Body) ใจคือภาชนะ (Mind is a Container) ใจคือพื้นท่ี/ห้อง (Mind is a 

Space (Room))  ใจคือส่ิงของ (Mind is an Object) ใจคือส่ิงเปราะบาง (Mind is a Brittle 

Object) ใจคือส่ิงเคล่ือนท่ี (Mind is a Moving Object) ใจคือของกิน/อาหาร (Mind is an Edible 

Object (Food)) ใจคือทรัพยากร (Mind is a Resource) ใจคือหนังสือ/กระดาษ (Mind is a Book 

(Paper)) ใจคือดอกไม้ (Mind is Flower) และ ใจคือส่ิงพหูพจน์ (Mind is Multiple Object) โดย

มโนทัศน์ ใจคือส่ิงพหูพจน์ พบแค่ในภาษาไทยเท่านั้น ภาษาเกาหลีไม่มีมโนทัศน์นี้ การขยาย

ความหมายของ “ใจ” เป็นความหมายเชิงนามธรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก กิจกรรมทาง

ปัญญา หรือ ลักษณะนิสัยต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันของภาษาไทยและภาษาเกาหลี เนื่องจากมีเงื่อนไข

ในทางวัฒนธรรมหรือภาษาท่ีแตกต่างกัน 
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งานวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับผู้ศึกษาในการทำความเข้าใจและ

เห็นแนวทางการศึกษาเรื่องมโนทัศน์ของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย “ใจ” ในภาษาไทยใน

ด้านเปรียบเทียบได้มากขึ้น และยังช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์อวัยวะ

ร่างกาย “ใจ” ท่ีสัมพันธ์กับส่ิงท่ีเป็นนามธรรมด้วย นอกจากนี้ กระบวนการวิเคราะห์งานวิจัยข้างต้น

ยังแสดงให้เห็นถึงการจำแนกมโนอุปลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ของมโนทัศน์ใหญ่ ซึ่งงานวิจัยนี้

มีประโยชน์กับผู้ศึกษาเช่นเดียวกับงานวิจัยอื่น ๆ ท่ีกล่าวถึงในประเด็นเดียวกัน และผลการศึกษาของ 

คยอง อึน ปาร์ค ยังเป็นข้อมูลสำคัญในการสนับสนุนผลการศึกษาหรือส่วนการอภิปรายผลในประเด็น

ต่าง ๆ ของผู้ศึกษาอีกด้วย 

 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยข้องกับการศึกษามโนทัศน์ท้ัง 3 เรื่องข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่ามโน

ทัศน์ของคำศัพท์อวัยวะร่างกายมีความหลากหลายมาก เช่น การศึกษามโนทัศน์พื้นท่ีในภาษาไทย : 

กรณีศึกษาคำว่า “หลัง” ท่ีปรากฏในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ของ ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2556) ได้ศึกษา

ความหมายของคำอวัยวะร่างกาย “หลัง” พบว่า มโนทัศน์ล่างของคำว่า “หลัง” จะเกิดขึ้นได้เมื่อมี

การรับรู้ผ่านอวัยวะ “ตา” ซึ่งเป็นอวัยวะในการมองเห็นเท่านั้น นอกจากนี้ การศึกษามโนทัศน์ของ 

“XIN” ในภาษาจีนและ “ใจ” ในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวทางอรรถศาสตร์ปริชาน ของ ภัทรา 

พิเชษฐศิลป์ (2556) และ การศึกษามโนทัศน์ของคำว่า “ใจ” ในภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษา

เกาหลี ของ คยอง อึน ปาร์ค (2558) ได้ศึกษามโนทัศน์ของ “ใจ” และศึกษาเปล่ียนแปลงเหมือนกัน 

แต่งานวิจัยของภัทรา พิเชษฐศิลป์ ได้ศึกษาเปรียบเทียบ “ใจ” ในภาษาไทยกับภาษาจีน ส่วนงานวิจัย

ของคยอง อึน ปาร์ค ได้ศึกษาเปรียบเทียบ “ใจ” ในภาษาไทยกับภาษาเกาหลี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ถึงแม้ว่างานวิจัยท้ังสองนี้ได้ศึกษามโนทัศน์ของ “ใจ” เหมือนกัน แต่ผลท่ีได้คือ “ใจ” เป็นสัญลักษณ์

ของการมีชีวิต และ “ใจ” คือ ส่ิงท่ีมีตัวตน มโนทัศน์ท้ัง 2 นี้ทำให้ผู้ศึกษาเห็นว่า ถึงแม้ว่า “ใจ” เป็น

คำเดียวกัน แต่การศึกษาข้อมูลตามแนวคิดต่างกันส่งผลให้มโนทัศน์ท่ีพบมีความต่างกัน แต่ยังคงความ

เป็นเอกลักษณ์อยู่ ทำให้ผู้ศึกษาเห็นระบบความคิดหรือมุมมองความคิดของคนในสังคมท่ีมีต่ออวัยวะ

ต่าง ๆ ตัวอย่างการศึกษามโนทัศน์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจในข้อมูลเบ้ืองต้นของ

มโนทัศน์จากคำเรียกอวัยวะร่างกายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีผู้ศึกษาจะนำมาใช้ประกอบ

การศึกษาในงานวิจัยนี้ 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น แม้จะปรากฏงานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องคำ

ประสมอย่างกว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ มีการศึกษาเรื่องคำประสมของไทยและ

ภาษาเขมรท้ังในด้านโครงสร้างและความหมาย การศึกษาเปรียบเทียบคำประสมภาษาไทยกับภาษา

อื่น และการศึกษาเรื่องคำท่ีสร้างจากอวัยวะร่างกายก็ตาม ผู้ศึกษายังไม่พบว่ามีผู้ใดได้ศึกษาเกี่ยวกับ

ประเด็น “เปรียบเทียบคำประสมในภาษาไทยและภาษาเขมร” และยังไม่มีงานวิจัยได้ศึกษาคำประสม

ท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบคำ

ประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร ในด้านความหมายและมโนทัศน์ของผู้ใช้

ภาษาท้ังสอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจจะศึกษาคำประสมของไทยและของเขมรในประเด็นต่าง ๆ 

ต่อไป 
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บทที่ 3 

ความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

 

 ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง ความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย

และภาษาเขมร รวมทั้งท่ีเกิดจากคำเรียกอวัยวะรา่งกายปรากฏร่วมกับคำอื่น จากการศึกษา ผู้ศึกษา

พบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรท่ีศึกษาจากพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ. 2511 และการสังเกต

การใช้คำศัพท์ของผู้ใช้ภาษาท้ังสองภาษามีความหมายเปล่ียนนอกเหนือไปจากความหมายประจำคำ 

คำประสมท่ีเกี่ยวกับคำเรียกส่วนอวัยะร่างกายท่ีนำมาศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก ่

อวัยวะภายนอก ได้แก ่ หัว หน้า หน้าผาก ตา หู จมูก แก้ม ปาก ริมฝีปาก ฟัน ล้ิน คาง 

กราม คอ ไหล่ แขน ข้อศอก มือ นิ้ว อก นม ท้อง พุง สะดือ หลัง 

เอว สะโพก ก้น ตัก ขา เข่า เท้า (ตีน) เนื้อ หนัง ผิว 

อวัยวะภายใน ได้แก่ สมอง หัวใจ (ใจ) ปอด ตับ กระเพาะ ลำไส้ (ไส้) กระดูก ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.1 ความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย  
 

ส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะร่างกาย ท่ีปรากฏร่วมกับคำอื่น ย่อมมีความหมายท่ีหลากหลาย

นอกเหนือไปจากความหมายเดิมของคำเรียกอวัยวะของร่างกาย เช่น ในภาษาไทย คำว่า “หัว” ตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ได้ให้คำนิยามว่า ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือ

สัตว์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1324) เมื่อคำว่า “หัว” ไปปรากฏร่วมกับคำอื่น ๆ เช่น หัวค่ำ 

หัวหน้า หัวกระสุน เป็นต้น ความหมายของคำว่า “หัว” ก็จะมีความหมายหลายอย่าง ด้วยในบริบท

เหล่านี้ไม่ได้มีความหมายท่ีอ้างถึงส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์ แต่จะมีความหมายท่ีอ้างถึง

อีกส่ิงหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คำว่า “หัวค่ำ” ซึ่งหมายถึงเวลาเริ่มมืด หรือ เวลาท่ียังไม่ดึกมาก 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1325) หรือกล่าวถึงอีกนัยหนึง่ คำว่า “หัวค่ำ” จัดเป็นคำท่ีอยู่ในกลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับเวลา จะเห็นได้ว่า “หัว” ในบริบทนี้ ไม่ได้อ้างถึงส่วนบนสุดของร่างกายของคน

หรือสัตว์แต่มีความหมายท่ีอ้างถึงเวลา 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีสร้างจากคำเรียกอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยมีความหมายเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายตามการปรากฎร่วมกันกับคำต่าง ๆ ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 24 กลุ่มความหมาย ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง 

3.1.2 ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง  

3.1.3 ความหมายเกี่ยวกับคน 

3.1.4 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย 

3.1.5 ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก 

3.1.6 ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ 

3.1.7 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของพืช / ส่วนประกอบของพืช  

3.1.8 ความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพูด 

3.1.9 ความหมายเกี่ยวกับอาการ  

3.1.10 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์ / ส่วนประกอบของสัตว์ 

3.1.11 ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย 

3.1.12 ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ 

3.1.13 ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า 

3.1.14 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 

3.1.15 ความหมายเกี่ยวกับความคิด 

3.1.16 ความหมายเกี่ยวกับโรค 

3.1.17 ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี 

3.1.18 ความหมายเกี่ยวกับอาหาร 

3.1.19 ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 
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3.1.20 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม 

3.1.21 ความหมายเกี่ยวกับเวลา 

3.1.22 ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง 

3.1.23 ความหมายเกี่ยวกับมาตราวัดขนาด 

3.1.24 ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1.1 ความหมายเก่ียวกับลักษณะรูปร่าง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยาม “ลักษณะ” ว่า สมบัติเฉพาะตัว 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1048) ส่วนคำว่า “รูปร่าง” หมายถึง ลักษณะร่างกาย, ทรวดทรง, ทรง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1011) ดังนั้น “ลักษณะรูปร่าง” หมายถึง ลักษณะร่างกายของคนแต่ละ

คนท่ีสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ลักษณะรูปร่าง มีจำนวน 83 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หน้าอ่อน ขาตะเกียบ หลังกุ้ง ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 

หน้าอ่อน  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้าอ่อน” 

หน้า + อ่อน -----> หน้าอ่อน 
[ส่วนของศีรษะต้ังแต่หน้าผาก

ลงมาจดคาง] 
 [ไม่กระด้าง, นิ่ม, ไม่

แก่] 
 [ท่ีมองดูอายุน้อยกว่าอายุ

จริง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “อ่อน” ซึ่งหมายถึงไม่กระด้าง, นิ่ม, ไม่แก่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
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2556 : 1386) เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” คำว่า “หน้าอ่อน” หมายถึง ลักษณะท่ีมองดูอายุน้อยกว่า

อายุจริง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1291) 

 

ขาตะเกียบ  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขาตะเกียบ” 

ขา + ตะเกียบ -----> ขาตะเกียบ 
[อวัยวะต้ังแต่ตะโพกถึงข้อ

เท้า สำหรับยันกายและเดิน] 
 [เครื่องใช้สำหรับคีบอาหารทำ

ด้วยไม้หรืองาเป็นต้นเป็นคู่ ๆ] 
 [ขาคนท่ีลีบ

เล็ก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตะเกียบ” ซึ่งหมายถึงเครื่องใช้สำหรับคีบอาหารทำด้วยไม้หรืองา

เป็นต้นเป็นคู่ ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 472) เมื่อประสมกับคำว่า “ขา” คำว่า “ขาตะเกียบ” 

หมายถึง ลักษณะขาคนท่ีลีบเล็ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 185) 

 

หลังกุ้ง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หลังกุ้ง” 

หลัง + กุ้ง -----> หลังกุ้ง 
[ซีกของกายท่ีตรงข้ามกับ

หน้าอก] 
 [ช่ือสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง 

หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว] 
 [หลังโกงน้อย ๆ 

เหมือนหลังกุ้ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หลัง” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กุ้ง” ซึ่งหมายถึงช่ือสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยเหงือก 

ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกท่ีหุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องท่ี 8 ส่วน

ใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ท่ีส่วนหัวและอก มี 10 ขา พบในน้ำจืดและน้ำเค็ม มีหลาย

ชนิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 133) เมื่อประสมกับคำว่า “หลัง” จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาไทย คำ

ว่า “หลังกุ้ง” หมายถึง ลักษณะท่ีหลังโกงน้อย ๆ เหมือนหลังกุ้ง 
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3.1.2 ความหมายเก่ียวกับตำแหน่ง 

คำว่า “ตำแหน่ง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ท่ีอยู่, 

แห่งท่ี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 498) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ตำแหน่ง มีจำนวน 73 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น คอสะพาน หัวมุม ก้นคลอง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

คอสะพาน  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “คอสะพาน” 

คอ + สะพาน -----> คอสะพาน 
[ส่วนของร่างกายท่ีต่อ 

ศีรษะกับตัว] 
 [ส่ิงท่ีสร้างหรือทำขึ้นสำหรับ 

ข้ามแม่น้ำลำคลอง] 
 [ส่วนของถนนท่ีต่อกับ 

เชิงสะพาน] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “คอ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “สะพาน” ซึ่งหมายถึงส่ิงท่ีสร้างหรือทำขึ้นสำหรับข้ามแม่น้ำลำ

คลอง, ส่ิงท่ีสร้างหรือทำยื่นลงในน้ำสำหรับข้ึนลง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1195) เมื่อประสมกับ

คำว่า “คอ” จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาไทย คำว่า “คอสะพาน” หมายถึง ตำแหน่งท่ีส่วนของถนนต่อ

กับเชิงสะพาน 

 

หัวมุม  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวมุม” 

หัว + มุม -----> หัวมุม 
[ส่วนบนสุดของร่างกาย

ของคนหรือสัตว์] 
 [จุดท่ีเส้น 2 เส้นมา

บรรจบกัน] 
 [จุดรวมทั้งบริเวณใกล้จุดท่ี

เส้น 2 เส้น มาบรรจบกัน] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “มุม” ซึ่งหมายถึงจุดท่ีเส้น 2 เส้นมาบรรจบกัน, เนื้อที่ตรงด้าน

ยาวกับด้านสกัดท่ีเป็นด้านกั้นหรือขวางมาบรรจบกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 915) เมื่อประสม

กับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวมุม” หมายถึง ตำแหน่งจุดรวมทั้งบริเวณใกล้จุดท่ีเส้น 2 เส้น แนว 2 แนว 

หรือระนาบ 2 ระนาบมาบรรจบกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1326) 

 

ก้นคลอง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ก้นคลอง” 

ก้น + คลอง -----> ก้นคลอง 
[ส่วนเบ้ืองล่างของลำตัวของ

คน] 
 [ทางน้ำหรือลำน้ำท่ีเกิดขึ้นเอง]  [ส่วนสุดของ

ห้วงหรือแอ่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ก้น” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “คลอง” ซึ่งหมายถึงทางน้ำหรือลำน้ำท่ีเกิดขึ้นเองหรือขุดเช่ือมกับ

แม่น้ำหรือทะเล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 236) เมื่อประสมกับคำว่า “ก้น” จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาไทย คำว่า “ก้นคลอง” หมายถึง ตำแหน่งส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง 

 

3.1.3 ความหมายเก่ียวกับลักษณะนิสัย  

คำว่า “ลักษณะ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็น

สมบัติเฉพาะตัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1048) ส่วนคำว่า “นิสัย” หมายถึง ความประพฤติท่ีเคย

ชิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 639) ดังนั้น “ลักษณะนิสัย” หมายถึง ความประพฤติเฉพาะตัวของ

แต่ละบุคคล 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ลักษณะนิสัย มีจำนวน 67 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หน้าด้าน ใจดำ มือบอน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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หน้าด้าน 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้าด้าน” 

หน้า + ด้าน -----> หน้าด้าน 
[ส่วนของศีรษะต้ังแต่
หน้าผากลงมาจดคาง] 

 [กระด้าง, ไมน่ิ่ม]  [มีสีหน้าไม่สลดท้ังท่ีควร
จะอายแต่ก็ไม่อาย] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ด้าน” ซึ่งหมายถึงกระด้าง, ไมน่ิ่ม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

430) เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” คำว่า “หน้าด้าน” หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีมีสีหน้าท่ีไม่สลดท้ังท่ี

ควรจะอายแต่ก็ไม่อาย, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีความรู้สึกอายในส่ิงท่ีควรอาย 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1288) 

 

ใจดำ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ใจดำ” 

ใจ + ดำ -----> ใจดำ 
[ส่ิงท่ีทำหน้าท่ีรู้ รู้สึก นึก 

และคิด] 
 [อย่างสีเขมาไฟจับก้น

หม้อ] 
 [เห็นแก่ตัว, ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาด

ความกรุณา] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ใจ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ดำ” ซึ่งหมายถึงสีอย่างสีเขมาไฟจับก้นหม้อ (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 433) เมื่อประสมกับคำว่า “ใจ” คำว่า “ใจดำ” หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีเห็นแก่ตัว, ไม่เอื้อเฟื้อ

ใคร, ขาดความกรุณา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 341) 
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มือบอน 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มือบอน” 

มือ + บอน -----> มือบอน 
[อวัยวะท่ีอยู่ต่อจากปลายแขน 

สำหรับจับ] 
 [อาการท่ีปากหรือ

มืออยู่ไม่สุข] 
 [อาการท่ีมืออยู่ไม่สุข 

ชอบขีดเขียนตามกำแพง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มือ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “บอน” ซึง่หมายถึงอาการท่ีปากหรือมืออยู่ไม่สุข 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 658) เมื่อประสมกับคำว่า “มือ” คำว่า “มือบอน” หมายถึง ลักษณะ

นิสัยท่ีมืออยู่ไม่สุข ชอบขีดเขียนตามกำแพงหรือชอบเด็ดดอกไม้ใบไม้เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 912) 

 

3.1.4 ความหมายเก่ียวกับความรู้สึก 

คำว่า “ความรู้สึก” ซึ่งหมายถึงเกิดอาการท่ีรู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ หรือ จิตใจท่ีอยู่ข้างใน 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ความรู้สึก มีจำนวน 65 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ท้องแขวน ตาเขียว เนื้อเต้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ท้องแขวน 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ท้องแขวน” 

ท้อง + แขวน -----> ท้องแขวน 
[ส่วนของร่างกายด้านหน้า มีสะดืออยู่
ตรงกลาง มีกระเพาะและไส้อยู่ภายใน] 

 [เกี่ยวห้อยอยู่]  [หิวจัด] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ท้อง” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “แขวน” ซึ่งหมายถึง เกี่ยวห้อยอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 
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217) เมื่อประสมกับคำว่า “ท้อง” คำว่า “ท้องแขวน” หมายถึง ความรู้สึกท่ีหิวจัด 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 551) 

 

ตาเขียว 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ตาเขียว” 

ตา + เขียว -----> ตาเขียว 
[ส่วนหนึ่งของร่างกายท่ีทำหน้าท่ีดู]  [สีอย่างสีใบไม้สด]  [โกรธจัด] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ตา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เขียว” ซึ่งหมายถึงสีอย่างสีใบไม้สด, บางทีหมายถึงเขียวคราม

ด้วย เช่น สุดหล้าฟ้าเขียว โกรธจนหน้าเขียว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 213) เมื่อประสมกับคำว่า 

“ตา” คำว่า “ตาเขียว” หมายถึง ความรู้สึกท่ีโกรธจัด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 490) 

 

เนื้อเต้น 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เนื้อเต้น” 

เนื้อ + เต้น -----> เนื้อเต้น 
[ส่วนของร่างกายคนและ
สัตว์อยู่ถัดหนังเข้าไป] 

 [กิริยาท่ียืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้น ๆ ลง 
ๆ ถ่ี ๆ] 

 [อิจฉา หรือ 
ริษยา] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เนื้อ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เต้น” ซึ่งหมายถึงกิริยาท่ียืนอยู่แล้วยกเท้าขึ้น ๆ ลง ๆ ถี่ ๆ, 

เคล่ือนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ หรือไป ๆ มา ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 509) เมื่อประสมกับคำว่า “เนื้อ” 

จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาไทย คำว่า “เนื้อเต้น” หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีใจมากจนเนื้อเต้น 
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3.1.5 ความหมายเก่ียวกับคน 

คำว่า “คน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า มนุษย์ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 226) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง คน 

มีจำนวน 64 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หลังบ้าน มือขวา หน้าใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

หลังบ้าน 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หลังบ้าน” 

หลัง + บ้าน -----> หลังบ้าน 
[ซีกของกายท่ีตรงข้ามกับ

หน้าอก] 
 [อยู่, ส่ิงปลูกสร้าง

สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย] 
 [ภรรยาของผู้มีอำนาจในวง

ราชการบ้านเมือง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หลัง” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “บ้าน” ซึง่หมายถึงท่ีอยู่, ส่ิงปลูกสร้างสำหรับเป็นท่ีอยู่อาศัย, 

บริเวณท่ีเรือนต้ังอยู่, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 669) เมื่อประสมกับคำว่า “หลัง” 

คำว่า “หลังบ้าน” หมายถึง คนท่ีเป็นภรรยาของผู้มีอำนาจในวงราชการบ้านเมือง (ราชบัณฑิตยสถาน

, 2556 : 1255) 

 

มือขวา 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มือขวา” 

มือ + ขวา -----> มือขวา 
[อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อ

จากปลายแขน] 
 [ตรงข้ามกับ ซ้าย]  [ใกล้ชิด, ท่ีไว้วางใจได้] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มือ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ขวา” ซึ่งหมายถึงตรงข้ามกับ ซ้าย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

176) เมื่อประสมกับคำว่า “มือ” คำว่า “มือขวา” หมายถึง คนใกล้ชิด, ท่ีเก่งกล้าสามารถ, ท่ีไว้วางใจ

ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 911) 

 

หน้าใหม่ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้าใหม่” 

หน้า + ใหม่ -----> หน้าใหม่ 
[ส่วนของศีรษะต้ังแต่
หน้าผากลงมาจดคาง] 

 [เพิ่งมี, มีอีกนอกจากท่ี
เคยมีอยู่แล้ว] 

 [ท่ีเพิ่งเคยเห็น
หรือรู้จักกัน] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ใหม่” ซึ่งหมายถึงเพิ่งมี, มีอีกนอกจากท่ีเคยมีอยู่แล้ว, ไม่เคย

ประสบมาก่อน, เริ่มแรก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1358) เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” คำว่า 

“หน้าใหม่” หมายถึง คนท่ีเพิ่งเคยเห็นหรือรู้จักกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1291) 

 

3.1.6 ความหมายเก่ียวกับวัตถุ  

คำว่า “วัตถุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็นส่ิงของ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1104) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง วัตถุ 

มีจำนวน 41 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ตาเต็ง หน้ากาก ปากกา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตาเต็ง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ตาเต็ง” 

ตา + เต็ง -----> ตาเต็ง 
[ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำ

หน้าท่ีดู] 
 [ทับลงไป]  [เครื่องช่ังหรือตาช่ังขนาด

เล็กชนิดหนึ่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ตา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เต็ง” ซึ่งหมายถึงทับลงไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 509) เมื่อ

ประสมกับคำว่า “ตา” คำว่า “ตาเต็ง” หมายถึง เครื่องช่ังหรือตาช่ังขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีถาดห้อยอยู่

ทางหัวคันท่ีเป็นไม้หรืองาช้าง มีตุ้มถ่วงห้อยเล่ือนไปมาตามคันได้ เดิมใช้สำหรับช่ังทอง เงิน เพชร และ

พลอย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 490) 

 

หน้ากาก 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้ากาก” 

หน้า + กาก -----> หน้ากาก 
[ส่วนของศีรษะต้ังแต่
หน้าผากลงมาจดคาง] 

 [ส่ิงท่ีเหลือเมื่อค้ันหรือคัดเอา
ส่วนดีออกแล้ว] 

 [เครื่องบังใบหน้า
ท้ังหมดหรือบางส่วน] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กาก” ซึ่งหมายถึงส่ิงท่ีเหลือเมื่อค้ันหรือคัดเอาส่วนดีออกแล้ว, 

หยากเยื่อ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 109) เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” คำว่า “หน้ากาก” หมายถึง 

เครื่องบังใบหน้าท้ังหมดหรือบางส่วน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1287) 
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ปากกา 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ปากกา” 

ปาก + กา -----> ปากกา 
[อยู่ท่ีบริเวณใบหน้า มี
ลักษณะเป็นช่องสำหรับ

กินอาหาร] 

 [ช่ือนกขนาดกลาง ปาก
ใหญ่หนาแบนข้าง ตาสีดำ 

ตัวสีดำ] 

 [เครื่องสำหรับขีดเขียน
ชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย

ตัวปากและด้าม] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ปาก” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กา” ซึ่งหมายถึงช่ือนกขนาดกลางชนิด Corvus 

macrorhynchos Wagler วงศ์ย่อย Corvinae ในวงศ์ Corvidae ปากใหญ่หนาแบนข้าง ตาสีดำ ตัว

สีดำ ร้องเสียง “กา ๆ ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 109) เมื่อประสมกับคำว่า “ปาก” คำว่า 

“ปากกา” หมายถึง เครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยตัวปากและด้าม ตัวปากมักทำด้วย

โลหะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 737) 

 

3.1.7 ความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของพืช, สว่นประกอบของพืช 

คำว่า “ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช” หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด เพื่อ

เป็นการกำหนดว่า เป็นพืชประเภทใด และส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของพืชแต่ละชนิด โดยรวม

ท้ังต้นไม้ พืช หรือ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง ช่ือ

เฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช มีจำนวน 40 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น อกร่อง พุงปลา หัวหอม ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้  
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อกร่อง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “อกร่อง” 

อก + ร่อง -----> อกร่อง 
[ส่วนของร่างกายด้านหน้า

อยู่ระหว่างคอกับท้อง] 
 [รอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว

, สันดินระหว่างท้องร่องสำหรับ
เพาะปลูก] 

 [ช่ือมะม่วงพนัธุ์หนึง่ 
ผลเป็นร่องด้านข้าง] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “อก” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ร่อง” ซึง่หมายถึงรอยลึกเป็นช่องทางไปตามยาว, สันดินระหว่าง

ท้องร่องสำหรับเพาะปลูก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 974) เมื่อประสมกับคำว่า “อก” คำว่า 

“อกร่อง” หมายถึง ช่ือมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. ผลเป็นร่องด้านข้าง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1362) 

 

พุงปลา 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “พุงปลา” 

พุง + ปลา -----> พุงปลา 
[ท้อง]  [สัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง 

ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง] 
 [ช่ือเรียกส่ิงท่ีนูนปูดขึ้นมาตามกิ่ง

และใบของไม้ต้นหลายชนิดใน] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “พุง” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ปลา” ซึ่งหมายถึงช่ือสัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง ร่างกาย

แบ่งเป็นส่วนหัว ลำตัว และหาง หายใจด้วยเหงือก มีครีบใช้ช่วยในการเคล่ือนไหวและทรงตัว บาง

ชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย กินท้ังพืชและ

สัตว์ พบในแหล่งนํ้าท่ัวไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 723) เมื่อประสมกับคำว่า “พุง” คำว่า 

“พุงปลา” หมายถึง ช่ือเรียกส่ิงท่ีนูนปูดขึ้นมาตามกิ่งและใบของไม้ต้นหลายชนิดในสกุล T erminalia 

วงศ์ Combretaceae เช่น สมอไทย ( T. chebula Retz.) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 841) 
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หัวหอม 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวหอม” 

หัว + หอม -----> หัวหอม 
[ส่วนบนสุดของร่างกายของ

คนหรือสัตว์] 
 [ไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิด กล่ินฉุน 

ใช้ปรุงอาหาร] 
 [ช่ือพืชชนิด

หนึ่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “หอม” ซึ่งหมายถึงช่ือไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในสกุล Allium 

วงศ์ Alliaceae กล่ินฉุน ใช้ปรุงอาหาร เช่น หอมใหญ่ หอมหัวใหญ่ หรือ หอมฝรั่ง (A. cepa L.) 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1321) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาไทย คำว่า 

“หัวหอม” หมายถึง ส่วนของหัวพืชท่ีนำมาปรุงอาหาร 

 

3.1.8 ความหมายเก่ียวกับการพูดและอาการที่เก่ียวกับการพูด 

คำว่า “การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด” หมายถึง การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ หรือ 

การพูดจาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท้ังในทางท่ีดีและทางท่ีไม่ดี 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง การ

พูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด มีจำนวน 36 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ปากตลาด ปากจัด ล้ินลาย ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ปากตลาด 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ปากตลาด” 

ปาก + ตลาด -----> ปากตลาด 
[อยู่ท่ีบริเวณใบหน้า มี

ลักษณะเป็นช่องสำหรับกิน
อาหาร] 

 [ชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ หรือ 
สถานท่ีซึ่งปรกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ี

ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า] 

 [ถ้อยคำท่ี
โจษหรือ

เล่าลือกัน] 
 



  48 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ปาก” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตลาด” ซึ่งหมายถึงชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่าง ๆ หรือ สถานท่ีซึ่ง

ปรกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมี

สภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภท

อื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุมเพื่อจำหน่าย

สินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันท่ีกำหนด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

465) เมื่อประสมกับคำว่า “ปาก” คำว่า “ปากตลาด” หมายถึง การพูดท่ีเป็นถ้อยคำท่ีโจษหรือเล่าลือ

กัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 738) 

 

ปากจัด 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ปากจัด” 

ปาก + จัด -----> ปากจัด 
[อยู่ท่ีบริเวณใบหน้า มีลักษณะ

เป็นช่องสำหรับกินอาหาร] 
 [ยิ่ง, เต็มท่ี, 

เกินปรกติมาก] 
 [ชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำ

แข็งกร้าวไม่สุภาพ, ด่าเก่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ปาก” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “จัด” ซึ่งหมายถึงยิ่ง, เต็มท่ี, เกินปรกติมาก, มากหรือหนักไป

ในทางใดทางหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 250) เมื่อประสมกับคำว่า “ปาก” คำว่า “ปากจัด” 

หมายถึง การชอบพูดจาหรือโต้เถียงด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวไม่สุภาพ, ด่าเก่ง, ชอบพูดจาหยาบคาย 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 737) 

 

ลิ้นลาย 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ล้ินลาย” 

ล้ิน + ลาย -----> ล้ินลาย 
[อวัยวะท่ีอยู่ในปากท่ีทำให้รู้รส]  [ลักษณะเป็นแบบซํ้า ๆ เป็นหมู่ ๆ]  [ท่ีพูดสับปลับ] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ล้ิน” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ลาย” ซึ่งหมายถึงลักษณะเป็นแบบซํ้า ๆ เป็นหมู่ ๆ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1054) เมื่อประสมกับคำว่า “ล้ิน” คำว่า “ล้ินลาย” หมายถึง การพูด

สับปลับ, พูดกลับกลอกเช่ือไม่ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1061) 

 

3.1.9 ความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ 

คำว่า “ช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์” หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิด 

เพื่อเป็นการกำหนดว่า เป็นสัตว์ประเภทใด และส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของสัตว์แต่ละชนิด 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง ช่ือ

เฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ มีจำนวน 28 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ล้ินทะเล ล้ินหมา ก้นปล่อง 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ลิ้นทะเล 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ล้ินทะเล” 

ล้ิน + ทะเล -----> ล้ินทะเล 
[อวัยวะท่ีอยู่ในปาก มีหน้าท่ี 

1. กล้ัวอาหารให้เข้ากันแล้วส่งลง
ในลำคอ 

2. ช่วยในการออกเสียง 3. ให้รู้รส] 

 [ห้วงน้ำเค็มท่ีเวิ้งว้าง
กว้างใหญ่ แต่เล็กกว่า

มหาสมุทร] 

 [กระดองปลาหมึก
ชนิดหนึ่ง สำหรับ
ใช้ทำยาและขัด

ส่ิงของ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ล้ิน” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ทะเล” ซึ่งหมายถึงห้วงน้ำเค็มท่ีเวิ้งว้างกว้างใหญ่ แต่เล็กกว่า

มหาสมุทร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 557) เมื่อประสมกับคำว่า “ล้ิน” คำว่า “ล้ินทะเล” หมายถึง 

กระดองปลาหมึกชนิดหนึ่ง สำหรับใช้ทำยาและขัดส่ิงของเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1062) 
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ลิ้นหมา 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ล้ินหมา” 

ไส้ + เดือน -----> ล้ินหมา 
[ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่าง

กระเพาะอาหารกับทวารหนัก] 
 [ช่ือสัตว์เล้ียงลูกด้วย

นม มีเข้ียว 2 คู่] 
 [ช่ือสัตว์ไม่มีกระดูกสัน

หลังกลุ่มท่ีมีลำตัวกลม
เป็นปล้องหลายชนิด] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ล้ิน” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “หมา” ซึ่งหมายถึงช่ือสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุล 

ในวงศ์ Canidae มีรูปร่างและสีสันแตกต่างกัน ลำตัวมีขนปกคลุม หัวอาจยาวและแหลม หรือกลม

และส้ัน มีเข้ียว 2 คู่ ตีนหน้ามี 5 นิ้ว ตีนหลังมี 4 นิ้ว ซ่อนเล็บไม่ได้ บางพันธุ์สามารถนำมาฝึกหัดให้

ช่วยงานของมนุษยไ์ด้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1299) เมื่อประสมกับคำว่า “ล้ิน” คำว่า 

“ล้ินหมา” หมายถึง ช่ือปลาในอันดับ Pleuronectiformes มีหลายชนิด หลายสกุล พบท้ังในทะเล 

นํ้ากร่อย และนํ้าจืด เมื่อเกิดใหม่ตาจะอยู่คนละข้างกันเหมือนลูกปลาท่ัวไป แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้น

กะโหลกจะบิดไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กล้ามเนื้อข้างหนึ่งบิดตามไปด้วย จึงทำให้ตาท้ัง 2 ข้าง

เหนี่ยวกันมาหรือเคล่ือนมาอยู่ด้านเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 492) 

 

ก้นปล่อง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ก้นปล่อง” 

ก้น + ปล่อง -----> ก้นปล่อง 
[ส่วนเบ้ืองล่างของ

ลำตัวของคน] 
 [ช่องหรือรูท่ีทะลุขึ้นจากพื้นดิน, 

ส่ิงท่ีเป็นช่องกลวงคล้ายท่อตั้งตรง
ขึ้นไปสำหรับควันขึ้นหรือรับลม] 

 [ช่ือยุง ท่ีพบท่ัวไป เวลา
เกาะหรือดูดเลือดคนหรือ
สัตว์ หัวจะปักลง ก้นช้ีขึ้น] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ก้น” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ปล่อง” ซึ่งหมายถึงช่องหรือรูท่ีทะลุขึ้นจากพื้นดิน, ส่ิงท่ีเป็นช่อง

กลวงคล้ายท่อต้ังตรงขึ้นไปสำหรับควันขึ้นหรือรับลม, ช่องท่ีทะลุขึ้นจากถ้ำ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 
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: 721) เมื่อประสมกับคำว่า “ก้น” คำว่า “ก้นปล่อง” หมายถึง ช่ือยุงในสกุล Anopheles วงศ์ 

Culicidae ท่ีพบท่ัวไป เช่น ชนิด A. dirus Peyton & Harrison, A. minimusTheobald, A. 

maculatus Theobald ยุงเหล่านี้เวลาเกาะหรือดูดเลือดคนหรือสัตว์ หัวจะปักลง ก้นช้ีขึ้น ผนัง

ด้านล่างของส่วนท้องไม่มีเกล็ด ท้ังเพศผู้และเพศเมียมีรยางค์ปากยื่นยาวออกมา 1 คู่ ทำให้เหมือนกับ

มีปากเป็นสามแฉก เพศเมียดูดเลือดและบางชนิดเป็นพาหะในการนำโรคมาสู่คนและสัตว์ เช่น ไข้

มาลาเรีย เพศผู้กินน้ำหรือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 7) 

 

3.1.10 ความหมายเก่ียวกับอาการ  

คำว่า “อาการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า สภาพท่ี

เป็นอยู่หรือที่เป็นไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1401) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

อาการ มีจำนวน 26 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น อกหัก ปากขม ท้องขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

อกหัก 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “อกหัก” 

อก + หัก -----> อกหัก 
[ส่วนของร่างกายด้านหน้า

อยู่ระหว่างคอกับท้อง] 
 [พับงอหรือทำให้พับให้งอเพื่อให้

ขาดหรือหลุดออกจากกัน] 
 [พลาดหวังและมักจะ

ใช้ในด้านความรัก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “อก” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “หัก” ซึ่งหมายถึงพับงอหรือทำให้พับให้งอเพื่อให้ขาดหรือหลุด

ออกจากกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1322) เมื่อประสมกับคำว่า “อก” คำว่า “อกหัก” หมายถึง 

อาการพลาดหวังและมักจะใช้ในด้านความรัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1362) 
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ปากขม 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ปากขม” 

ปาก + ขม -----> ปากขม 
[อยู่ท่ีบริเวณใบหน้า มีลักษณะ

เป็นช่องสำหรับกินอาหาร] 
 [รสอย่างหนึ่งอย่างรส

สะเดาหรือบอระเพ็ด] 
 [อาการท่ีรู้สึกขมใน

ปากเมื่อเวลาเป็นไข้] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ปาก” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ขม” ซึ่งหมายถึงรสอย่างหนึ่งอย่างรสสะเดาหรือบอระเพ็ด 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 169) เมื่อประสมกับคำว่า “ปาก” คำว่า “ปากขม” หมายถึง อาการท่ี

รู้สึกขมในปากเมื่อเวลาเป็นไข้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 737) 

 

ท้องขึ้น 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ท้องขึ้น” 

ท้อง + ขึ้น -----> ท้องขึ้น 
[ส่วนของร่างกายด้านหน้า มี
สะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ

และไส้อยู่ภายใน] 

 [ไปสู่เบ้ืองบน เบื้องสูง 
หรือ ไปสู่เบ้ืองท่ีถือว่า

ตรงข้ามกับลง] 

 [อาการท่ีท้องอืด
เพราะลมในกระเพาะ

อาหารเฟ้อขึ้น] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ท้อง” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ขึ้น” ซึ่งหมายถึงไปสู่เบ้ืองบน เบ้ืองสูง หรือ ไปสู่เบ้ืองท่ีถือว่าตรง

ข้ามกับลง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 201) เมื่อประสมกับคำว่า “ท้อง” คำว่า “ท้องขึ้น” หมายถึง 

อาการท่ีท้องอืดเพราะลมในกระเพาะอาหารเฟ้อขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 551) 
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3.1.11 ความหมายเก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 

คำว่า “อวัยวะ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็นช้ิน, 

ส่วน, ส่วนของร่างกาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1381) ส่วนคำว่า “ร่างกาย” หมายถึง ตัวตน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 994) ดังนั้น คำว่า “อวัยวะร่างกาย” หมายถึง ส่วนของร่างกายของ

มนุษย์และสัตว์ตั้งแต่หัวจรดเท้าท่ีทำงานอย่างเป็นระบบ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

อวัยวะร่างกาย มีจำนวน 24 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ฟันแท้ ขากรรไกร หนังกำพร้า ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 

ฟันแท ้

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ฟันแท้” 

ฟัน + แท้ -----> ฟันแท้ 

[กระดูกเป็นซี่ ๆ อยู่ในปาก
สำหรับกัด ฉีกเค้ียวอาหาร] 

 [ล้วน ๆ, ไม่มีอะไรเจือปน, 

ไม่ปลอม] 
 [ฟันชุดท่ี 2 ซึ่งขึ้น

ภายหลังฟันน้ำนม] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ฟัน” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “แท้” ซึ่งหมายถึงล้วน ๆ, ไม่มีอะไรเจือปน, ไม่ปลอม, ไม่เทียม 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 586) เมื่อประสมกับคำว่า “ฟัน” คำว่า “ฟันแท้” หมายถึง ฟันชุดท่ี 2 

ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 858) 

 

ขากรรไกร 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขากรรไกร” 

ขา + กรรไกร -----> ขากรรไกร 

[อวัยวะต้ังแต่ตะโพกถึงข้อ
เท้า สำหรับยันกายและเดิน] 

 [ตะไกร]  [กระดูกต้นคางท่ีอ้าข้ึนอ้าลง 
มีลักษณะอย่างกรรไกร] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กรรไกร” ซึ่งหมายถึงตะไกร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 14) 

เมื่อประสมกับคำว่า “ขา” คำว่า “ขากรรไกร” หมายถึง กระดูกต้นคางท่ีอ้าข้ึนอ้าลง มีลักษณะอย่าง

กรรไกร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 185) 

 

หนังกำพร้า 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หนังกำพร้า” 

หนัง + กำพร้า -----> หนังกำพร้า 

[ส่วนของร่างกายท่ีหุ้ม
เนื้ออยู่] 

 [ไร้บิดาหรือมารดาเล้ียงดู
แต่เด็ก] 

 [หนังท่ีเป็นผิวชั้นนอกสุด
ของคนและสัตว์] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หนัง” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กำพร้า” ซึ่งหมายถึงไร้บิดาหรือมารดาเล้ียงดูแต่เด็ก 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 124) เมื่อประสมกับคำว่า “หนัง” คำว่า “หนังกำพร้า” หมายถึง หนังท่ี

เป็นผิวชั้นนอกสุดของคนและสัตว์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1285) 

 

3.1.12 ความหมายเก่ียวกับเสื้อผ้า 

คำว่า “เส้ือผ้า” หมายถึง ส่ิงสวมใส่ตามร่างกายของแต่ละคนต้ังแต่หัวจรดเท้า และเป็นการ

แต่งกายตามท่ีตนชอบหรือนิยม ตามความชอบของแต่ละบุคคลให้ดูดี สวย และเหมาะตามกาลเทศะ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

เส้ือผ้า มีจำนวน 23 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น คอตั้ง ตาโถง แขนพับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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คอต้ัง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “คอตั้ง” 

คอ + ต้ัง -----> คอตั้ง 
[ส่วนของร่างกายท่ีต่อศีรษะ

กับตัว] 
 [ชูตัว, ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวใน

ลักษณะท่ีไม่ใช่นอนหรือล้ม] 
 [คอเส้ือท่ีมีขอบต้ัง

แนบไปกับลำคอ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “คอ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ต้ัง” ซึ่งหมายถึงชูตัว, ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะท่ีไม่ใช่

นอนหรือล้ม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 483) เมื่อประสมกับคำว่า “คอ” คำว่า “คอตั้ง” หมายถึง 

คอเส้ือท่ีมีขอบต้ังแนบไปกับลำคอ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 245) 

 

ตาโถง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ตาโถง” 

ตา + โถง -----> ตาโถง 
[ส่วนหนึ่งของร่างกายท่ีทำหน้าท่ีดู]  [ท่ีเปิดโล่ง]  [ช่ือผ้าชนิดหนึ่งท่ีทอเป็น

ตาโต ๆ ใช้เป็นโสร่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ตา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “โถง” ซึ่งหมายถึงท่ีเปิดโล่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 537) 

เมื่อประสมกับคำว่า “ตา” คำว่า “ตาโถง” หมายถึง ช่ือผ้าชนิดหนึ่งท่ีทอเป็นตาโต ๆ ใช้เป็นโสร่ง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 490) 
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แขนพับ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “แขนพับ” 

แขน + พับ -----> แขนพับ 
[อวัยวะท่ีต่อจากไหล่ท้ัง 2 

ข้าง] 
 [เรียกลักษณะผ้าหรือกระดาษท่ีพับ

ไว้, ท่ีทบหรือหักทบเข้าด้วยกัน] 
 [ส่วนของแขน

ตรงท่ีพับได้] 
 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “แขน” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “พับ” ซึ่งหมายถึงเรียกลักษณะผ้าหรือกระดาษท่ีพับไว้, ท่ีทบหรือ

หักทบเข้าด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 829) เมื่อประสมกับคำว่า “แขน” คำว่า “แขนพับ” 

หมายถึง ส่วนของแขนตรงท่ีพับได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 216) 

 

3.1.13 ความหมายเก่ียวกับการรับรู้ 

คำว่า “การรับรู้” หมายถึง การยืนยันว่ารู้ หรอื การรับว่ารู้ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท้ังการมองเห็น

และการได้ยิน 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง การ

รับรู้ มีจำนวน 20 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หูฝาด ตาฝาด ตากลับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

หูฝาด 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หูฝาด” 

หู + ฝาด -----> หูฝาด 
[ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและ
สัตว์ ทำหน้าท่ีสำหรับฟังเสียง] 

 [รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำ
ให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง] 

 [ได้ยินผิดจาก
ความจริง] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หู” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฝาด” ซึ่งหมายถึงรสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืน

ไม่ลง น้ำลายแห้ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 797) เมื่อประสมกับคำว่า “หู” คำว่า “หูฝาด” 

หมายถึง การได้ยินเสียงเพี้ยนไป คือ ได้ยินผิดจากความจริง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1341) 

 

ตาฝาด 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ตาฝาด” 

ตา + ฝาด -----> ตาฝาด 
[ส่วนหนึ่งของร่างกายคน

และสัตว์ ทำหน้าท่ีดู] 
 [รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำ

ให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง] 
 [เห็นในส่ิงท่ีไม่

มีจริง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ตา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฝาด” ซึ่งหมายถึงรสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืน

ไม่ลง น้ำลายแห้ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 797) เมื่อประสมกับคำว่า “ตา” คำว่า “ตาฝาด” 

หมายถึง การเห็นผิดพลาดไป, เห็นคลาดเคล่ือนไปจากของเดิม(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 491) 

 

ตากลับ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ตากลับ” 

ตา + กลับ -----> ตากลับ 
[ส่วนหนึ่งของร่างกายคน

และสัตว์ ทำหน้าท่ีดู] 
 [ตรงกันข้ามกับภาวะเดิม 

หรือ คืนมาสู่ภาวะเดิม] 
 [ลักษณะท่ีสายตาคนมีอายุ

มากกลับเห็นชัดเจนขึ้น] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ตา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กลับ” ซึ่งหมายถึงตรงกันข้ามกับภาวะเดิม หรือ คืนมาสู่ภาวะ

เดิม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 78) เมื่อประสมกับคำว่า “ตา” คำว่า “ตากลับ” หมายถึง ลักษณะ

ท่ีสายตาคนมีอายุมากกลับเห็นชัดเจนขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 489) 
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3.1.14 ความหมายเก่ียวกับโรค 

คำว่า “โรค” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็นภาวะท่ี

ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติเนื่องจากเช้ือโรคเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1024) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง โรค 

มีจำนวน 18 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น คอตีบ หัวไส้ เนื้องอก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

คอตีบ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “คอตีบ” 

คอ + ตีบ -----> คอตีบ 
[ส่วนของร่างกายท่ีต่อศีรษะกับตัว]  [อาการแคบเข้าผิดปรกติ]  [โรคท่ีติดต่อ

อันตรายชนิดหนึ่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “คอ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตีบ” ซึ่งหมายถึงอาการแคบเข้าผิดปรกติ มักใช้แก่ส่ิงท่ีเป็นช่อง

กลวง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 505) เมื่อประสมกับคำว่า “คอ” จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาไทย คำ

ว่า “คอตีบ” หมายถึง โรคท่ีติดต่ออันตรายชนิดหนึ่ง เกิดจากเช้ือแบคทีเรียชนิด Corynebacterium 

diphtheriae อาจทำให้ทางเดินอากาศหายใจอุดตัน เป็นเหตุให้หายใจไม่สะดวก อาจถึงแก่ชีวิตได้ มัก

เกิดแก่เด็กเล็ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 245) 

 

หัวไส้ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวไส้” 

หัว + ไส้ -----> หัวไส้ 
[ส่วนบนสุดของร่างกาย

ของคนหรือสัตว์] 
 [ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่าง

กระเพาะอาหารกับทวารหนัก] 
 [หัวริดสีดวงทวาร] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ไส้” ซึ่งหมายถึงส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่ระหว่างกระเพาะ

อาหารกับทวารหนัก เป็นท่อยาวขดไปขดมาอยู่ในช่องท้อง มีหน้าท่ีย่อย ดูดซึมอาหาร น้ำ พักและ

ขับถ่ายกากอาหาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1275) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวไส้” 

หมายถึง หัวริดสีดวงทวาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1327) 

 

เนื้องอก 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เนื้องอก” 

เนื้อ + งอก -----> เนื้องอก 
[ส่วนของร่างกายอยู่

ถัดหนังเข้าไป] 
 [เพิ่มปริมาณมากขึ้น]  [เนื้อเยื่อท่ีเจริญเติบโตผิดปรกติ 

อาจเป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เนื้อ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “งอก” ซึ่งหมายถึงการเพิ่มปริมาณมากขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 287) เมื่อประสมกับคำว่า “เนื้อ” คำว่า “เนื้องอก” หมายถึง เนื้อเยื่อท่ีเจริญเติบโตผิดปรกติ 

อาจเป็นเนื้อร้าย หรือมะเร็ง หรือเป็นผลมาจากสาเหตุอื่น เช่นเช้ือโรค ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 

: 643) 

 

3.1.15 ความหมายเก่ียวกับส่วนประกอบของสิ่งของ 

คำว่า “ส่วนประกอบของส่ิงของ” หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบเป็นส่ิงใหญ่ หรือ 

องค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปข้ึนใหม่โดยเฉพาะ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ส่วนประกอบของส่ิงของ มีจำนวน 16 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หัวกระสุน นมหนู ล้ินชัก ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
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หัวกระสุน 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวกระสุน” 

หัว + กระสุน -----> หัวกระสุน 

[ส่วนบนสุดของร่างกาย
ของคนหรือสัตว์] 

 [เครื่องยิงมีคัน ใช้สายโก่ง
ยิงด้วยลูกดินปั้นกลม] 

 [ส่วนของกระสุนปืนซึ่งอัด
อยู่ท่ีปลายปลอกกระสุน] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กระสุน” ซึ่งหมายถึงเครื่องยิงมีคัน ใช้สายโก่งยิงด้วยลูกดินปั้น

กลม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 58) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวกระสุน” หมายถึง ส่วน

ของกระสุนปืนซึง่อัดอยู่ท่ีปลายปลอกกระสุน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1324) 

 

นมหนู 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “นมหนู” 

นม + หนู -----> นมหน ู

[ส่วนของร่างกาย อยู่
บริเวณหน้าอก มี 2 เต้า] 

 [ช่ือสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม หัว
อาจยาว หรือกลมและส้ัน] 

 [ส่วนของปืนที่สวมแก๊ป
เพื่อให้ประกายเข้าไปเผาดิน

ปืนข้างใน] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “นม” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “หนู” ซึ่งหมายถึงช่ือสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม หัวอาจยาว หรือกลม

และส้ัน มีฟันแทะ ตีนคู่หน้าและคู่หลังมีข้างละ 5 นิ้ว ไม่ซ่อนเล็บ หางยาวหรือส้ัน มีอยู่ท่ัวไปตาม

บ้านเรือนและในถิ่นธรรมชาติ มีหลายชนิด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1293) เมื่อประสมกับคำว่า 

“นม” คำว่า “นมหนู” หมายถึง ส่วนของปืนที่สวมแก๊ปเพื่อให้ประกายเข้าไปเผาดินปืนข้างใน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 606) 
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ลิ้นชัก 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ล้ินชัก” 

ล้ิน + ชัก -----> ล้ินชัก 

[อวัยวะท่ีอยู่ในปาก มีหน้าท่ี 

1. กล้ัวอาหารให้เข้ากันแล้วส่งลงใน
ลำคอ 

2. ช่วยในการออกเสียง 3. ให้รู้รส] 

 [ดึงสายเชือกเป็นต้นท่ีผูก
อยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อให้
ส่ิงนั้นเคล่ือนไหวไปตาม
ต้องการ, ดึงออกมา] 

 [ส่วนท่ีสอดอยู่
ในช่อง

ด้านหน้าตู้และ
โต๊ะ] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ล้ิน” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ชัก” ซึ่งหมายถึงดึงสายเชือกเป็นต้นท่ีผูกอยู่กับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

เพื่อให้ส่ิงนั้นเคล่ือนไหวไปตามต้องการ, ดึงออกมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 368) เมื่อปรากฏ

ร่วมกับ “ล้ิน” คำว่า “ล้ินชัก” หมายถึง ส่วนท่ีสอดอยู่ในช่องด้านหน้าตู้และโต๊ะเป็นต้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1061) 

 

3.1.16 ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 

คำว่า “ธรรมชาติ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ส่ิงท่ี

เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของส่ิงนั้น ๆ, ภาพภูมิประเทศ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 597) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ธรรมชาติ มีจำนวน 14 คำ ข้อมูลท่ีพบได้แก่ หัวด้วน นมผา และ ศอกคู้ ดังมีตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

หัวด้วน 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวด้วน” 

หัว + ด้วน -----> หัวด้วน 
[ส่วนบนสุดของร่างกายของ

คนหรือสัตว์] 
 [กุด, ขาด, ส้ัน

เข้า] 
 [เรียกลมพายุท่ีเกิดขึ้นอย่าง

ปัจจุบันทันด่วนแล้วหายไป] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ด้วน” ซึ่งหมายถึงกุด, ขาด, ส้ันเข้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

423) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวด้วน” หมายถึง ลมพายุท่ีเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้ว

หายไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1325) 

 

นมผา 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “นมผา” 

นม + ผา -----> นมผา 
[ส่วนของร่างกาย อยู่

บริเวณหน้าอก มี 2 เต้า] 
 [เรียกภูเขาด้านท่ี

มีแผ่นหินต้ังชัน] 
 [หินงอกหรือหนิย้อยซึ่งเกิดจากคราบ

หินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “นม” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ผา” ซึ่งหมายถึงเรียกภูเขาด้านท่ีมีแผ่นหินต้ังชัน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 777) เมื่อประสมกับคำว่า “นม” คำว่า “นมผา” หมายถึง หินงอกหรือ

หินย้อยซึ่งเกิดจากคราบหินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ มีสีนวลอ่อนคล้ายน้ำนม เมื่อต้องแสงจะมี

ประกายแวววาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 606) 

 

ศอกคู ้

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ศอกคู้” 

ศอก + คู้ -----> ศอกคู้ 
[ส่วนของแขน ตรงข้ามกับ

ข้อพับ] 
 [ตรงกันข้ามกับ เหยียด, 

งอเข้า] 
 [ช่ือหนึ่งของดาวฤกษ์

หัสตะ มี 5 ดวง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ศอก” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “คู้” ซึ่งหมายถึงตรงกนัข้ามกับ เหยียด, งอเข้า 
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(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 267) เมื่อประสมกับคำว่า “ศอก” คำว่า “ศอกคู้” หมายถึง ช่ือหนึ่งของ

ดาวฤกษ์หัสตะ มี 5 ดวง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1138) 

 

3.1.17 ความหมายเก่ียวกับพื้นที่ 

คำว่า “พื้นท่ี” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ขนาดของ

ผิวพื้น,  อาณาบริเวณ, ลักษณะของพื้นดิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 841) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

พื้นท่ี มีจำนวน 13 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หน้าถนน หน้ากระดาน ผิวจราจร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

หน้าถนน  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้าถนน” 

 

หน้า + ถนน -----> หน้าถนน 
[ส่วนของศีรษะต้ังแต่หน้าผากลงมาจดคาง]  [ทางท่ีทำขึ้น]  [ท้องถนน] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ถนน” ซึ่งหมายถึงทางท่ีทำขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 523) 

เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” จากการสังเกตของผู้ใช้ภาษาไทยคำว่า “หน้าถนน” หมายถึง ท้องถนน 

 

หน้ากระดาน  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้ากระดาน” 

หน้า + กระดาน -----> หน้ากระดาน 
[ส่วนของศีรษะต้ังแต่
หน้าผากลงมาจดคาง] 

 [ไม้ซงุท่ีเล่ือยออกเป็น
แผ่น ๆ] 

 [พื้นท่ีราบด้านต้ังท่ีอยู่บน
บัวหงายหรือใต้บัวคว่ำ] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กระดาน” ซึ่งหมายถึงไม้ซุงท่ีเล่ือยออกเป็นแผ่น ๆ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1287) เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” คำว่า “หน้ากระดาน” หมายถึง 

พื้นท่ีราบด้านต้ังท่ีอยู่บนบัวหงายหรือใต้บัวคว่ำ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1287) 

 

ผิวจราจร 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ผิวจราจร” 

ผิว + จราจร -----> ผิวจราจร 
[ส่วนท่ีมีลักษณะบาง ๆ เป็น

พื้นหุ้มอยู่ภายนอกสุดของหนัง] 
 [การท่ียวดยานพาหนะ 

คน หรือ สัตว์] 
 [ผิวถนนท่ียวดยาน

พาหนะแล่นไปมา] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ผิว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “จราจร” ซึ่งหมายถึงการท่ียวดยานพาหนะ คน หรือ สัตว์, 

พาหนะเคล่ือนไปมาตามทาง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 303) เมื่อประสมกับคำว่า “ผิว” คำว่า “ผิว

จราจร” หมายถึง ผิวถนนท่ียวดยานพาหนะแล่นไปมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 781) 

 

3.1.18 ความหมายเก่ียวกับความคิด 

คำว่า “ความคิด” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ส่ิงท่ีนึก

รู้ขึ้นในใจ, ความรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป, สติปัญญาท่ีจะทำส่ิงใดส่ิง

หนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 242) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ความคิด มีจำนวน 12 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หัวเก่า หัวรุนแรง หัวแล่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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หัวเก่า 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวเก่า” 

หัว + เก่า -----> หัวเก่า 
[ส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือ

สัตว์] 
 [ไม่ใหม่, 

ก่อน] 
 [นิยมของเก่า, นิยมตามแบบ

เก่า, ไม่ทันสมัย] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เก่า” ซึ่งหมายถึงไม่ใหม่, ก่อน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 147) 

เมื่อปรากฏร่วมกับ “หัว” คำว่า “หัวเก่า” หมายถึงความคิดท่ีนิยมของเก่า, นิยมตามแบบเก่า, ไม่

ทันสมัย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1324) 

 

หัวรุนแรง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวรุนแรง” 

หัว + รุนแรง -----> หัวรุนแรง 
[ส่วนบนสุดของร่างกาย

ของคนหรือสัตว์] 
 [หนักมาก, แรงมาก, เกิน

ปรกติ] 
 [มีความคิดเห็นอย่างใดอย่าง

หนึ่งอย่างเอาจริงเอาจัง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “รุนแรง” ซึ่งหมายถึงหนักมาก, แรงมาก, เกินปรกติ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1007) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวรุนแรง” หมายถึง ความคิด

ท่ีคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1327) 
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หัวแล่น 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวแล่น” 

หัว + แล่น -----> หัวแล่น 
[ส่วนบนสุดของร่างกาย

ของคนหรือสัตว์] 
 [เคล่ือนไปด้วยเครื่องยนต์

หรือแรงลม] 
 [มีความคิดเร็วปลอด

โปร่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “แล่น” ซึ่งหมายถึงเคล่ือนไปด้วยเครื่องยนต์หรือแรงลมเป็นต้น, 

โดยปริยายหมายถึงอาการท่ีคล้ายคลึงเช่นนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1088) เมื่อประสมกับคำ

ว่า “หัว” คำว่า “หัวแล่น” หมายถึง การมีความคิดเร็วปลอดโปร่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

1327) 

 

3.1.19 ความหมายเก่ียวกับอาหาร 

คำว่า “อาหาร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ของกิน, 

เครื่องค้ำจุนชีวิต, เครื่องหล่อเล้ียงชีวิต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1412) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

อาหาร มีจำนวน 9 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หน้าต้ัง หูฉลาม ไส้กรอก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

หน้าต้ัง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้าต้ัง” 

หน้า + ต้ัง -----> หน้าต้ัง 
[ส่วนของศีรษะต้ังแต่
หน้าผากลงมาจดคาง] 

 [ชูตัว, ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวใน
ลักษณะท่ีไม่ใช่นอนหรือล้ม] 

 [เครื่องจ้ิมชนิดหนึ่ง ทำด้วย
หมูสับ กุ้งสับ ต้มกับกะทิ] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ต้ัง” ซึ่งหมายถึงชูตัว, ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะท่ีไม่ใช่

นอนหรือล้ม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 483) เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” คำว่า “หน้าต้ัง” 

หมายถึง เครื่องจ้ิมชนิดหนึ่ง ทำด้วยหมูสับ กุ้งสับ ต้มกับกะทิ ผสมเครื่องมีหัวหอม ถั่วลิสง เป็นต้น 

ปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาล น้ำมะขามเปียกเล็กน้อย สำหรับกินกับข้าวตังทอดกรอบ (ราชบัณฑิตยสถาน

, 2556 : 1288) 

 

หูฉลาม 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หูฉลาม” 

หู + ฉลาม -----> หูฉลาม 
[ส่วนหนึ่งของร่างกายคน

และสัตว์ ทำหน้าท่ี
สำหรับฟังเสียง] 

 [ช่ือปลาทะเลหลายวงศ์ เป็น
ปลากระดูกอ่อน ขนาดยาว

ได้ถึง 21.4 เมตร] 

 [ช่ืออาหารคาวแบบจีน 
ปรุงด้วยครีบหรือกระโดง

ปลาฉลาม เนื้อปู] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หู” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฉลาม” ซึ่งหมายถึงช่ือปลาทะเลหลายวงศ์ในอันดับ 

Lamniformes เป็นปลากระดูกอ่อน ขนาดยาวได้ถึง 21.4 เมตร ส่วนใหญ่มีช่องเหงือก 5 คู่อยู่ข้าง

ส่วนหัว แฉกบนของหางยกสูงขึ้นและยาวมาก ตัวผู้ขอบในของครีบท้องขยายใหญ่มีแท่งอวัยวะ

สืบพันธุ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 345) เมื่อประสมกับคำว่า “หู” คำว่า “หูฉลาม” หมายถึง ช่ือ

อาหารคาวแบบจีน ปรุงด้วยครีบหรือกระโดงปลาฉลาม เนื้อปู เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

1341) 
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ไส้กรอก 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ไส้กรอก” 

ไส้ + กรอก -----> ไส้กรอก 
[ส่วนของทางเดินอาหารซึ่งอยู่
ระหว่างกระเพาะอาหารกับ

ทวารหนัก] 

 [เทลงในช่องแคบ]  [อาหารคาวชนิดหนึ่ง เอา
เนื้อสัตว์หรือข้าวสุกผสม
เครื่องปรุงยัดในไส้หมู] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ไส้” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กรอก” ซึ่งหมายถึงเทลงในช่องแคบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

19) เมื่อประสมกับคำว่า “ไส้” คำว่า “ไส้กรอก” หมายถึง ช่ืออาหารคาวชนิดหนึ่ง เอาเนื้อสัตว์หรือ

ข้าวสุกผสมเครื่องปรุงยัดในไส้หมูเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1275) 

 

3.1.20 ความหมายเก่ียวกับลักษณะทรงผม 

คำว่า “ผม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ขนที่ข้ึนอยู่

บนศีรษะ โดยปรกติเป็นเส้นยาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 771) ส่วนคำว่า “ทรงผม” หมายถึง 

การทำผมเป็นลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น ดังนั้น คำว่า “ลักษณะทรงผม” หมายถึง 

ทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับผมต้ังแต่รูปทรงของผม การประดับผมต่าง ๆ การทำให้ผมสวยงาน หรือ ลักษณะ

ของเส้นผมต่าง ๆ ท่ีต่างกันของแต่ละบุคคล 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

ลักษณะทรงผม มีจำนวน 8 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น หัวเกล้ียง หัวโกร๋น หัวหงอก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

หัวเกลี้ยง 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวเกล้ียง” 

หัว + เกล้ียง -----> หัวเกล้ียง 
[ส่วนบนสุดของร่างกายของคน]  [หมดไม่มีเหลือไม่มี

อะไรติดอยู่] 
 [ผมท่ีไม่มีน้ำมันท่ีเส้นผม] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เกล้ียง” ซึ่งหมายถึงหมดไม่มีเหลือไม่มีอะไรติดอยู่ เช่น หมด

เกล้ียง กินเสียเกล้ียง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 145) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” จากการสังเกต

ผู้ใช้ภาษาไทย คำว่า “หัวเกล้ียง” หมายถึง ลักษณะท่ีไม่มีเส้นผมบนหัว 

 

หัวโกร๋น 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวโกร๋น” 

หัว + โกร๋น -----> หัวโกร๋น 
[ส่วนบนสุดของร่างกายของคน]  [ร่วงโรยเกือบหมด, มีอยู่น้อย]  [มีผมน้อย] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “โกร๋น” ซึ่งหมายถึงร่วงโรยเกือบหมด, มีอยู่น้อย, มีห่าง ๆ, เช่น 

ต้นไม้ใบโกร๋น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 159) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาไทย คำว่า “หัวโกร๋น” หมายถึง ลักษณะของทรงผมท่ีมีผมน้อย  

 

หัวหงอก 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวหงอก” 

หัว + หงอก -----> หัวหงอก 
[ส่วนบนสุดของร่างกายของคน]  [ขาว]  [ผมเปล่ียนจากสีเดิมเป็นสีขาว] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “หงอก” ซึ่งหมายถึงขาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1279) เมื่อ

ประสมกับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวหงอก” หมายถึง ผมท่ีเปล่ียนจากสีเดิมเป็นสีขาว 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1327) 
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3.1.21 ความหมายเก่ียวกับเวลา 

คำว่า “เวลา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ช่ัวขณะ

ความยาวนานท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี เป็นต้น เช่น เวลาเป็น

เงินเป็นทอง ขอเวลาสักครู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1130) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

เวลา มีจำนวน 7 คำ ข้อมูลท่ีพบได้แก่ หลังจาก หัวที หัวค่ำ หน้าฝน หน้าร้อน หน้าหนาว หน้าแล้ง 

และ ตาปี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

หลังจาก  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หลังจาก” 

หลัง + จาก -----> หลังจาก 
[ซีกของกายท่ีตรงข้ามกับหน้าอก]  [ออกพ้นไป, ต้ังแต่]  [ภายหลัง] 
   

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หลัง” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “จาก” ซึ่งหมายถึงออกพ้นไป, ต้ังแต่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

255) เมื่อประสมกับคำว่า “หลัง” คำว่า “หลังจาก” หมายถึง ภายหลัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

1254) 

 

หัวที  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวที” 

หัว + ที -----> หัวที 
[ส่วนบนสุดของร่างกายคนหรือสัตว์]  [ครั้ง, คราว, หน]  [เวลาแรก, เวลาท่ี

เริ่มทำ, เวลาลงมือ] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ที” ซึ่งหมายถึงครั้ง, คราว, หน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

572) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวที” หมายถึง เวลาแรก, เวลาท่ีเริ่มทำ, เวลาลงมือ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1325) 

 

หัวค่ำ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หัวค่ำ” 

หัว + ค่ำ -----> หัวค่ำ 
[ส่วนบนสุดของ

ร่างกายคนหรือสัตว์] 
 [ท่ีอยู่ในช่วงเวลาต้ังแต่เย็นจนถึง

เวลามืดตอนต้นของกลางคืน] 
 [เวลาแรกมืด, 

เวลายังไม่ดึก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หัว” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ค่ำ” ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต้ังแต่เย็นจนถึงเวลามืด, ตอนต้นของ

กลางคืน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 260) เมื่อประสมกับคำว่า “หัว” คำว่า “หัวค่ำ” หมายถึง เวลา

เริ่มมืด, เวลาท่ียังไม่ดึกมาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1325) 

 

3.1.22 ความหมายเก่ียวกับการเดินทาง 

คำว่า “การเดินทาง” หมายถึง การไปสู่ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีไกลออกไป หรือ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง การ

เดินทาง พบแค่ 2 คำ ข้อมูลท่ีพบได้แก่ ขาไป และ ขากลับ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ขาไป 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขาไป” 

ขา + ไป -----> ขาไป 
[อวัยวะต้ังแต่ตะโพกถึงข้อ

เท้า สำหรับยันกายและเดิน] 
 [เคล่ือนจากตัวผู้พูด หรือ เป็นคำประกอบ

กริยาแสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด] 
 [ไป หรือ 

รอบไป] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ไป” ซึ่งหมายถึงเคล่ือนจากตัวผู้พูด หรือ เป็นคำประกอบกริยา

แสดงทิศทางออกจากตัวผู้พูด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 768) เมื่อประสมกับคำว่า “ขา” จากการ

สังเกตผู้ใช้ภาษาไทย คำว่า “ขาไป” หมายถึง การเดินทางไป หรือ รอบไป 

 

ขากลับ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขากลับ” 

ขา + กลับ -----> ขากลับ 
[อวัยวะต้ังแต่ตะโพกถึงข้อ

เท้า สำหรับยันกายและเดิน] 
 [ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทาง

เดิม หรือ คืนมาสู่ภาวะเดิม] 
 [กลับ หรือ รอบ

กลับ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขา” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กลับ” ซึ่งหมายถึงตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม หรือ 

คืนมาสู่ภาวะเดิม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 78) เมื่อประสมกับคำว่า “ขา” จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาไทย คำว่า “ขากลับ” หมายถึง การเดินทางกลับ หรือ รอบกลับ 
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3.1.23 ความหมายเก่ียวกับมาตราวัดขนาด 

คำว่า “มาตราวัดขนาด” หมายถึง ส่ิงของท่ีใช้เป็นหลักกำหนดการวัดขนาด อัตรา หรือ เป็น

เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในการวัดส่ิงของต่าง ๆ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง 

มาตราวัดขนาด มีจำนวน 2 คำ ข้อมูลท่ีพบได้แก่ ใจมือ หน้าตัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ใจมือ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ใจมือ” 

ใจ + มือ -----> ใจมือ 
[ส่ิงท่ีทำหน้าท่ีรู้ รู้สึก 

นึก และคิด] 
 [อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่

ต่อจากปลายแขน สำหรับจับ] 
 [มาตราตวงตามวิธี

ประเพณีของไทยโบราณ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ใจ” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “มือ” ซึ่งหมายถึงอวัยวะส่วนหนึง่ของร่างกายอยู่ต่อจากปลาย

แขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือ สำหรับจับ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 911) เมื่อประสมกับคำว่า 

“ใจ” คำว่า “ใจมือ” หมายถึง มาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ 150 เมล็ดข้าว = 1 ใจมือ 

4 ใจมือ = 1 กำมือ และ 8 กำมือ = 1 จังออน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 342) 

 

หน้าตัก  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “หน้าตัก” 

หน้า + ตัก -----> หน้าตัก 
[ส่วนของศีรษะ

ต้ังแต่หน้าผากลง
มาจดคาง] 

 [เอาภาชนะช้อน
ส่ิงของขึ้นจากท่ี

เดิม] 

 [คำท่ีใช้เรียกขนาดความกว้างของพระพุทธ-
รูปแบบนั่งขัดสมาธิโดยวัดจากสุดเข่าข้างหนึ่ง

ถึงอีกข้างหนึ่ง ใช้วัดด้วยมาตราไทย] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “หน้า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตัก” ซึ่งหมายถึงเอาภาชนะช้อนส่ิงของขึ้นจากท่ีเดิม 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 482) เมื่อประสมกับคำว่า “หน้า” คำว่า “หน้าตัก” หมายถึง คำท่ีใช้

เรียกขนาดความกว้างของพระพุทธ-รูปแบบนั่งขัดสมาธิโดยวัดจากสุดเข่าข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่ง ใช้วัด

ด้วยมาตราไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1288) 

 

3.1.24 ความหมายเก่ียวกับท่าต่อสู้ 

คำว่า “ท่าต่อสู้” หมายถึง การใช้กิริยาหรือท่าทางใดท่าทางหนึ่งในการสู้รบหรือปกป้อง

ตัวเองจากคนอื่น 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีความหมาย หมายถึง ท่า

ต่อสู้ พบเพียงคำเดียว ข้อมูลท่ีพบคือ เข่าลอย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เข่าลอย 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เข่าลอย” 

เข่า + ลอย -----> เข่าลอย 
[ส่วนท่ีต่อระหว่างขาส่วนบนกับ
ขาส่วนล่าง สำหรับคู้ขาเข้าและ

เหยียดขาออก] 

 [ทรงตัวอยู่ในอากาศ, 
เด่นขึ้น, นูนขึ้น] 

 [ท่าต่อสู้ของกีฬามวยไทย
โดยกระโดดให้ตัวลอยแล้ว

ใช้เข่ากระแทกคู่ต่อสู้] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เข่า” เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้ความหมาย

เปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ลอย” ซึ่งหมายถึงทรงตัวอยู่ในอากาศ, เด่นขึ้น, นูนขึ้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1042) เมื่อประสมกับคำว่า “เข่า” คำว่า “เข่าลอย” หมายถึง ท่าต่อสู้

ของกีฬามวยไทยโดยกระโดดให้ตัวลอยแล้วใช้เข่ากระแทกคู่ต่อสู้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 208) 
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กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มความหมายของคำประสมท่ี

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย ได้เป็น 24 กลุ่มความหมาย ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยคิดเป็น % 
ลำดับ กลุ่มความหมายอวัยวะร่างกายในภาษาไทย จำนวนคำที่พบ อัตราคิดเป็น % 

1 แสดงลักษณะรูปร่าง 83 11.99 % 
2 แสดงตำแหน่ง 73 10.54 % 
3 แสดงลักษณะนิสัย 67 9.68 % 
4 แสดงความรู้สึก 65 9.39 % 
5 แสดงคน 64 9.24 % 
6 แสดงวัตถุ  41 5.92 % 
7 แสดงช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช  40 5.78 % 
8 แสดงการพูดและอาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพูด  36 5.20 % 
9 แสดงช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์  28 4.04 % 
10 แสดงอาการ 26 3.75 % 
11 แสดงอวัยวะร่างกาย  24 3.46 % 
12 แสดงเส้ือผ้า 23 3.32 % 
13 แสดงการรับรู้  20 2.89 % 
14 แสดงโรค 18 2.60 % 
15 แสดงส่วนประกอบของส่ิงของ 16 2.31 % 
16 แสดงธรรมชาติ 14 2.02 % 
17 แสดงพื้นท่ี 13 1.87 % 
18 แสดงความคิด 12 1.73 % 
19 แสดงอาหาร 9 1.30 % 
20 แสดงลักษณะทรงผม 8 1.15 % 
21 แสดงเวลา 7 1.01 % 
22 แสดงการเดินทาง 2 0.28 % 
23 แสดงมาตราวัดขนาด 2 0.28 % 
24 แสดงท่าต่อสู้ 1 0.14 % 

สรุป 692 100 % 
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 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยพบท้ังหมดจำนวน 24 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มความหมายท่ีพบจำนวนมากสุด คือ กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างพบจำนวน 83 คำ คิดเป็นร้อยละ 11.99% รองลงมา คือ กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่งท่ีมีถึง 73 คำ คิดเป็นร้อยละ 10.54% และกลุ่มความหมายท่ีพบจำนวน

น้อยสุด คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ ซึ่งพบเพียงจำนวน 1 คำ คิดเป็นร้อยละ 0.14% ซึ่งใน

จำนวน 24 กลุ่มความหมายนี้ พบ 2 กลุ่มความหมายท่ีพบจำนวนน้อยเท่ากัน คือ 2 คำ ได้แก่ กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับมาตราวัดขนาด คิดเป็นร้อยละ 0.28% 

 

3.2 ความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 
 

ส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะร่างกาย ท่ีปรากฏร่วมกับคำอื่น ย่อมมีความหมายท่ีหลากหลายท่ี

นอกเหนือไปจากความหมายเดิมของคำเรียกอวัยวะของร่างกาย เช่น ในภาษาเขมร คำว่า “กฺบาล” 

(កាល) ตามพจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ 2511 ได้ให้คำนิยามว่า ส่วนบนสุดของร่างกาย

ของคนหรือสัตว์ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 69) เมื่อคำว่า “หัว” ไปปรากฏร่วมกับคำอื่น ๆ เช่น   

กฺบาลพฺรึก (កាលក្រពឹក) กฺบาลโทล (កាលធ្ោល) กฺบาลพีร (កាលពីរ) เป็นต้น ความหมายของคำว่า  

“กฺบาล” (កាល)   ก็จะมีความหมายหลายอย่าง ด้วยในบริบทเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายท่ีอ้างถึงส่วน

บนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์ แต่จะมีความหมายท่ีอ้างถึงอีกส่ิงหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คำว่า          

“กฺบาลพฺรึก” (កាលក្រពឹក) หมายถึง เวลาในตอนเช้า หรือกล่าวถึงอีกนัยหนึ่ง คำว่า “กฺบาลพฺรึก” 

(កាលក្រពឹក) จัดเป็นคำท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับเวลา จะเห็นได้ว่า “กฺบาล” (កាល)  ในบริบทนี้ 

ไม่ได้อ้างถึงส่วนบนสุดของร่างกายของคนหรือสัตว์แต่มีความหมายท่ีอ้างถึงเวลา ส่วนคำว่า กฺบาลพีร 

(កាលពីរ) เมื่อมีการนำคำว่า กฺบาล (កាល) แปลว่า “หัว” ไปประสมกับ พีร (ពីរ) แปลว่า “จำนวน

สอง” ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลงเป็น คนท่ีมีจิตใจไม่ซื่อตรง อยู่กับคนนี้ก็ว่าเขาดี ว่าคนนั้นไม่ดี 

พอไปอยู่กับคนนั่นกว็่าคนนั่นดี คนนี้ไม่ดี เป็นต้น ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า กฺบาลพีร (កាលពីរ) แสดง

ความหมายท่ีอ้างถึงคน ไม่ได้หมายถึง ส่วนบนสุดของร่างกายของคน หรือ จำนวนเลย 
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จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีสร้างจากคำเรียกอวัยวะร่างกายใน

ภาษาเขมรมีความหมายเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายตามการปรากฎร่วมกันกับคำต่าง ๆ ซึ่งสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 25 กลุ่มความหมาย ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง 

3.2.2 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย 

3.2.3 ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง 

3.2.4 ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย 

3.2.5 ความหมายเกี่ยวกับคน 

3.2.6 ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ 

3.2.7 ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก 

3.2.8 ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ 

3.2.9 ความหมายเกี่ยวกับอาหาร 

3.2.10 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของพืช / ส่วนประกอบของพืช  

3.2.11 ความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพูด 

3.2.12 ความหมายเกี่ยวกับอาการ  

3.2.13 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 

3.2.14 ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า 

3.2.15 ความหมายเกี่ยวกับเวลา 

3.2.16 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม 

3.2.17 ความหมายเกี่ยวกับโรค 

3.2.18 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์ / ส่วนประกอบของสัตว์ 

3.2.19 ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี 
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3.2.20 ความหมายเกี่ยวกับการกระทำ 

3.2.21 ความหมายเกี่ยวกับความคิด 

3.2.22 ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง 

3.2.23 ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ 

3.2.24 ความหมายเกี่ยวกับการคิดคำนวณ 

3.2.25 ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.2.1 ความหมายเก่ียวกับลักษณะรูปร่าง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยาม “ลักษณะ” ว่า สมบัติเฉพาะตัว 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1048) ส่วนคำว่า “รูปร่าง” หมายถึง ลักษณะร่างกาย, ทรวดทรง, ทรง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1011) ดังนั้น “ลักษณะรูปร่าง” หมายถึง ลักษณะร่างกายของคนแต่ละ

คนท่ีสามารถมองเห็นและเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ลักษณะรูปร่าง มีจำนวน 141 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น แภฺนกเมียม (ខ្ននកធ្មៀម) มุขชฺรุง (មុខ្ក្ររុង)   

เธฺมญทนฺสาย (ធ្មេញទនាយ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

แภฺนกเมียม (ខ្ននកធ្មៀម) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “แภฺนกเมียม” (ខ្ននកធ្មៀម) 

แภฺนก (ខ្ននក) + เมียม (ធ្មៀម) -----> แภฺนกเมียม (ខ្ននកធ្មៀម) 

[ตา]  [นกฮูก]  [ดวงตากลมโตขนาดใหญ่] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “แภฺนก” (ខ្ននក) หมายถึง ตา เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เมียม” (ធ្មៀម) หมายถึง นกฮูก เป็นนกท่ีหัว

โต ตาโต มองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน ขนรอบหัวและหน้าพองฟู รูปหน้าคล้ายรูปหัวใจ ขนตามลำตัว

นุ่มหนาและเบามีลายเป็นจุด ๆ หรือลายคล้ายเกล็ดปลา หากินในเวลากลางคืน กลางวันหลบพักผ่อน

ตามต้นไม้ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 906) เมื่อประสมกับคำว่า “แภฺนก” (ខ្ននក) จากการสังเกต

ผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “แภฺนกเมียม” (ខ្ននកធ្មៀម) หมายถึง ลักษณะดวงตาของคนท่ีมีลักษณะโต 

 

มุขชฺรุง (មុខ្ក្ររុង) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขชฺรุง” (មុខ្ក្ររុង) 

มุข (មុខ្) + ชฺรุง (ក្ររុង) -----> มุขชฺรุง (មុខ្ក្ររុង) 
[หน้า]  [มุม]  [หน้าแหลม ไม่หล่อ ไม่สวย] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข” (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ชฺรุง” (ក្ររុង) หมายถึง มุม, ลักษณะแหลม  

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 278) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข” (មុខ្) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำ

ว่า “มุขชฺรุง” (មុខ្ក្ររុង) หมายถึง ลักษณะหน้าแหลม ไม่หล่อ ไม่สวย 

 

เธฺมญทนฺสาย (ធ្មេញទនាយ) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เธฺมญทนฺสาย” (ធ្មេញទនាយ) 

เธฺมญ (ធ្មេញ) + ทนฺสาย (ទនាយ) -----> เธฺมญทนฺสาย (ធ្មេញទនាយ) 

[ฟัน]  [กระต่าย]  [ฟันหน้าสองซียืน่ออกมาเหมือนฟันกระต่าย] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เธฺมญ” (ធ្មេញ) หมายถึง ฟัน เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ทนฺสาย” (ទនាយ) หมายถึง กระต่าย, เป็น

สัตว์เล็ก มี 4 ขา ไม่กินน้ำ กินแค่น้ำค้าง  (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 410) เมื่อประสมกับคำว่า 

“เธฺมญ” (ធ្មេញ) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “เธฺมญทนฺสาย” (ធ្មេញទនាយ) หมายถึง 

ลักษณะท่ีฟันหน้าสองซียื่นออกมาเหมือนฟันกระต่าย 

 

3.2.2 ความหมายเก่ียวกับลักษณะนิสัย  

คำว่า “ลักษณะ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็น

สมบัติเฉพาะตัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1048) ส่วนคำว่า “นิสัย” หมายถึง ความประพฤติท่ีเคย

ชิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 639) ดังนั้น “ลักษณะนิสัย” หมายถึง ความประพฤติเฉพาะตัวของ

แต่ละบุคคล 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ลักษณะนิสัย มีจำนวน 123 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น มุขกฺราส่  (មុខ្ក្រាស់) จิตฺตแฏก ( ិតតខ្ដក) เพาะอนฺทง่ 

(ធ្ពាោះអនទង់) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

มุขกฺราส่  (មុខ្ក្រាស់)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขกฺราส่”  (មុខ្ក្រាស់) 
มุข  (មុខ្) + กฺราส่  (ក្រាស់) -----> มุขกฺราส่  (មុខ្ក្រាស់) 

[หน้า]  [หนา]  [หน้าด้าน] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข”  (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กฺราส่”  (ក្រាស់) หมายถึง แน่นทึบ, มาก, ตรง

ข้ามกับ บาง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 85) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข”  (មុខ្) จากการสังเกตผู้ใช้
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ภาษาเขมร คำว่า “มุข     กฺราส่”  (មុខ្ក្រាស់)  หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีสีหน้าไม่สลดท้ังท่ีควรจะอาย

แต่ก็ไม่อาย, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีความรู้สึกอายในส่ิงท่ีควรอาย 

 

จิตฺตแฏก ( ិតតខ្ដក)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “จิตฺตแฏก” ( ិតតខ្ដក) 
จิตฺต ( ិតត) + แฏก (ខ្ដក) -----> จิตฺตแฏก ( ិតតខ្ដក) 

[ใจ]  [โลหะชนิดหนึ่ง]  [ใจแข็ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “จิตฺต” ( ិតត) หมายถึง ใจ เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “แฏก” (ខ្ដក) หมายถึง โลหะท่ีมีลักษณะเป็น

ของแข็งสีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน หลอมละลายท่ี 1536 ºซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย                     

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 252) เมื่อประสมกับคำว่า “จิตฺต” ( ិតត) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร 

คำว่า “จิตฺตแฏก” ( ិតតខ្ដក) หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีไม่ยอมง่าย ๆ, ไม่รู้สึกสงสาร, อดกล้ันความ

เจ็บปวดหรือทุกข์โศกไว้ได้ 

 

เพาะอนฺทง่ (ធ្ពាោះអនទង់)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เพาะอนฺทง่” (ធ្ពាោះអនទង់) 
เพาะ (ធ្ពាោះ) + อนฺทง่ (អនទង)់ -----> เพาะอนฺทง่ (ធ្ពាោះអនទង)់ 

[ท้อง]  [ปลาไหล]  [มีจิตใจซื่อตรง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เพาะ” (ធ្ពាោះ) หมายถึง ท้อง เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “อนฺทง่” (អនទង)់ หมายถึง ปลาไหล, สัตว์ท่ีมี

รูปร่างกลมเรียวยาวคล้ายงู ลำตัวล่ืน ไม่มีพิษ อาศัยอยู่ในน้ำในดิน นับเป็นประเภทปลา             
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(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1636) เมื่อประสมกับคำว่า “เพาะ” (ធ្ពាោះ) คำว่า “เพาะอนฺทง่”     

(ធ្ពាោះអនទង់) หมายถึง ลักษณะนิสัยท่ีมีจิตใจซื่อตรง, ซื่อตรงอย่างยิ่ง (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 

1636) 

 

3.2.3 ความหมายเก่ียวกับตำแหน่ง 

คำว่า “ตำแหน่ง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ท่ีอยู่, 

แห่งท่ี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 498) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ตำแหน่ง มีจำนวน 79 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น เชิงกบ (ធ្រើងកប) ผฺจิดรงฺวง่ (ផ្ចិតរងវង់) กฺบาลฬาน        

(កាលឡាន) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เชิงกบ (ធ្រើងកប) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงกบ” (ធ្រើងកប) 
เชิง (ធ្រើង) + กบ (កប) -----> เชิงกบ (ធ្រើងកប) 

[ขา]  [อยู่อย่างสุข]  [สถานทีท่ีต้องมีคนตายทุกปี] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กบ” (កប) หมายถึง อยู่อย่างสุข               

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 22) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำ

ว่า “เชิงกบ” (ធ្រើងកប) หมายถึง ตำแหน่งของสถานทีท่ีต้องมีคนตายทุกปี เป็นท่ีอันตรายท่ีต้อง

ระมัดระวงั เช่น ท่าน้ำ เป็นต้น 
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ผฺจิดรงฺวง่ (ផ្ចិតរងវង់)   

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ผฺจิดรงฺวง”่ (ផ្ចិតរងវង់) 

ผฺจิด (ផ្ចិត) + รงฺวง่ (រងវង់) -----> ผฺจิดรงฺวง่ (ផ្ចិតរងវង់) 
[สะดือ]  [วงกลม]  [จุดตรงกลางของวงกลม] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ผฺจิด” (ផ្ចិត) หมายถึง สะดือ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “รงฺวง่” (រងវង់) หมายถึง วงกลม            

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 970) เมื่อประสมกับคำว่า “ผฺจิด” (ផ្ចិត) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร 

คำว่า “ผฺจิดรงฺวง่” (ផ្ចិតរងវង់)  หมายถึง ตำแหน่งท่ีเป็นจุดตรงกลางของวงกลม 

 

กฺบาลฬาน (កាលឡាន) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กฺบาลฬาน” (កាលឡាន) 

กฺบาล (កាល) + ฬาน (ឡាន) -----> กฺบาลฬาน (កាលឡាន) 
[หัว]  [รถ]  [กระโปรงหน้ารถ] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “กฺบาล” (កាល) หมายถึง หัว เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฬาน” (ឡាន) หมายถึง รถ                 

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1543) เมื่อประสมกับคำว่า “กฺบาล” (កាល) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “กฺบาลฬาน” (កាលឡាន) หมายถึงตำแหน่งของกระโปรงหน้ารถ 
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3.2.4 ความหมายเก่ียวกับคน 

คำว่า “คน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า มนุษย์ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 226) 

จากขอ้มูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง คน 

มีจำนวน 56 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น เชิงวตฺต (ធ្រើងវតត) ขฺนงธํ (ខ្នងម)ំ สาจ่ไถฺล (សា ់ថ្លល) ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 

เชิงวตฺต (ធ្រើងវតត) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงวตฺต” (ធ្រើងវតត) 
เชิง (ធ្រើង) + วตฺต (វតត) -----> เชิงวตฺต (ធ្រើងវតត) 

[ขา]  [วัด]  [ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณวัด] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “วตฺต” (វតត) หมายถึง วัด, เป็นท่ีอาศัยของ

พระสงฆ์ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1157) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) คำว่า “เชิงวตฺต” 

(ធ្រើងវតត) หมายถึง ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณวัด (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 267) 

 

ขฺนงธํ (ខ្នងម)ំ 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขฺนงธํ” (ខ្នងម)ំ 
ขฺนง (ខ្នង) + ธํ (មំ) -----> ขฺนงธํ (ខ្នងម)ំ 

[หลัง]  [ใหญ่]  [คนท่ีมีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลัง] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขฺนง” (ខ្នង) หมายถึง หลัง เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ธํ” (មំ) หมายถึง โต, มีขนาดโตกว่าหรือสำคัญ

กว่าเป็นต้นเมื่อเปรียบเทียบกัน (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 485) เมื่อประสมกับคำว่า “ขฺนง” (ខ្នង) 
จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “ขฺนงธํ” (ខ្នងម)ំ หมายถึง คนท่ีผู้มีอำนาจอยู่เบ้ืองหลังอะไร 

 

สาจ่ไถฺล (សា ់ថ្លល) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่ไถฺล” (សា ់ថ្លល) 
สาจ่ (សា )់ + ไถฺล (ថ្លល) -----> สาจ่ไถฺล (សា ់ថ្លល) 

[เนื้อ]  [แพง]  [ครอบครัวเขยและครอบครัวสะใภ้] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ไถฺล” (ថ្លល) หมายถึง แพง, ท่ีมีค่า         

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 396) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” (សា ់) คำว่า “สาจ่ไถฺล” (សា ់ថ្លល) 
หมายถึง คนท่ีจะเข้ามาเป็นเขยหรือสะใภ้ของครอบครัว (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 1325) 

 

3.2.5 ความหมายเก่ียวกับส่วนประกอบของสิ่งของ 

คำว่า “ส่วนประกอบของส่ิงของ” หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบเป็นส่ิงใหญ่ หรือ 

องค์ประกอบของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดเป็นรูปข้ึนใหม่โดยเฉพาะ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ส่วนประกอบของส่ิงของ มีจำนวน 48 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น เชิงเทญ (ធ្រើងធ្ទញ) ไฏกาบูบ (ថ្ដាបូប)    

เภฺลารเทะ (ធ្លល រធ្ទោះ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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เชิงเทญ (ធ្រើងធ្ទញ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงเทญ” (ធ្រើងធ្ទញ) 

เชิง (ធ្រើង) + เทญ (ធ្ទញ) -----> เชิงเทญ (ធ្រើងធ្ទញ) 

[ขา]  [ส้ันผิดปรกติ]  [ไม้รองท่ัง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เทญ” (ធ្ទញ) หมายถึง ส้ันผิดปรกติ, ส้ันผิด

ขนาด (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 448) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) คำว่า “เชิงเทญ” 

(ធ្រើងធ្ទញ) หมายถึง เป็นไม้รองท่ัง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 266) 

 

ไฏกาบูบ (ថ្ដាបូប)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ไฏกาบูบ” (ថ្ដាបូប) 
ไฏ (ថ្ដ) + กาบูบ (ាបូប) -----> ไฏกาบูบ (ថ្ដាបូប) 
[มือ]  [กระเป๋า]  [หูกระเป๋า] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ไฏ” (ថ្ដ) หมายถึง มือ เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำ

ใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กาบูบ” (ាបូប) กระเป๋า, ส่ิงของท่ีทำจากหนังเพื่อ

ใส่เงิน เป็นต้น (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 33) เมื่อประสมกับคำว่า “ไฏ” (ថ្ដ) จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “ไฏกาบูบ” (ថ្ដាបូប) หมายถึง หูกระเป๋า 

 

 

 

 



  87 

เภฺลารเทะ (ធ្លល រធ្ទោះ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เภฺลารเทะ” (ធ្លល រធ្ទោះ) 
เภฺลา (ធ្លល ) + รเทะ (រធ្ទោះ) -----> เภฺลารเทะ (ធ្លល រធ្ទោះ) 

[ตัก]  [รถเข็ม]  [ก้อนกลม ๆ ท่ีอยู่ระหว่างล้อของรถเข็ม] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เภฺลา” (ធ្លល ) หมายถึง ตัก เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “รเทะ” (រធ្ទោះ) หมายถึง รถเข็ม, ยานพาหนะท่ีมี

ล้อท่ีมีหลายรูปแบบ (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 987) เมื่อประสมกับคำว่า “เภฺลา” (ធ្លល ) คำว่า   

“เภฺลารเทะ” (ធ្លល រធ្ទោះ) หมายถึง ก้อนกลม ๆ ท่ีอยู่ระหว่างล้อของรถเข็ม (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 

: 839) 

 

3.2.6 ความหมายเก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 

คำว่า “อวัยวะ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็นช้ิน, 

ส่วน, ส่วนของร่างกาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1381) ส่วนคำว่า “ร่างกาย” หมายถึง ตัวตน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 994) ดังนั้น คำว่า “อวัยวะร่างกาย” ซึง่หมายถึงส่วนของร่างกายของ

มนุษย์และสัตว์ตั้งแต่หัวจรดเท้าท่ีทำงานอย่างเป็นระบบ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

อวัยวะร่างกาย มีจำนวน 44 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น มุขทฺวาร (មុខ្ោវ រ) ถฺงาสโกฺรม (ថ្ងា សធ្ក្រាម) ฉฺอึงกง 

(ឆ្អឹងកង) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มุขทฺวาร (មុខ្ោវ រ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขทฺวาร” (មុខ្ោវ រ) 
มุข (មុខ្) + ทฺวาร (ោវ រ) -----> มุขทฺวาร (មុខ្ោវ រ) 
[หน้า]  [ประตู]  [ปาก ทางปาก] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข” (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ทฺวาร” (ោវ រ) หมายถึง ประตู, ช่องทางท่ีมีอะไร

กั้นเพื่อเปิดปิดเข้าออก (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 471) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข” (មុខ្) คำว่า 

“มุขทฺวาร” (មុខ្ោវ រ) หมายถึง ปาก, ทางปาก (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 896) 

 

ถฺงาสโกฺรม (ថ្ងា សធ្ក្រាម)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ถฺงาสโกฺรม” (ថ្ងា សធ្ក្រាម) 

ถฺงาส (ថ្ងា ស) + โกฺรม (ធ្ក្រាម) -----> ถฺงาสโกฺรม (ថ្ងា សធ្ក្រាម) 

[หน้าผาก]  [ล่าง]  [ท้องน้อย] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ถฺงาส” (ថ្ងា ស) หมายถึง หน้าผาก เมื่อประสมกับคำ

อื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “โกฺรม” (ធ្ក្រាម) หมายถึง ล่าง, ท่ีไม่ใช่บน 

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 88) เมื่อประสมกับคำว่า “ถฺงาส” (ថ្ងា ស) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร 

คำว่า “ถฺงาสโกฺรม” (ថ្ងា សធ្ក្រាម)  หมายถึง ท้องน้อย 
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ฉฺอึงกง (ឆ្អឹងកង)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ฉฺอึงกง” (ឆ្អឹងកង) 
ฉฺอึง (ឆ្អឹង) + กง (កង) -----> ฉฺอึงกง (ឆ្អឹងកង) 
[กระดูก]  [เสียงสะท้อน]  [กระดูกสันหลัง] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ฉฺอึง” (ឆ្អឹង) หมายถึง กระดูก เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กง” (កង) หมายถึง เสียงสะท้อน         

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 3) เมื่อประสมกับคำว่า “ฉฺอึง” (ឆ្អឹង) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำ

ว่า “ฉฺอึงกง” (ឆ្អឹងកង) หมายถึง กระดูกสันหลัง 

 

3.2.7 ความหมายเก่ียวกับความรู้สึก 

คำว่า “ความรู้สึก” หมายถึง เกิดอาการท่ีรู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ หรือ จิตใจท่ีอยู่ข้างใน 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ความรู้สึก มีจำนวน 42 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น เถฺลีมรลวย (ធ្លលើមរលួយ) มุขเกฺรียม (មុខ្ធ្ក្រកៀម) มุขเขฺมา 

(មុខ្ធ្មេ ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เถฺลีมรลวย (ធ្លលើមរលួយ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เถฺลีมรลวย” (ធ្លលើមរលួយ) 

เถฺลีม (ធ្លលើម) + รลวย (រលួយ) -----> เถฺลีมรลวย (ធ្លលើមរលួយ) 

[ตับ]  [เป่ือย]  [สงสารมาก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เถฺลีม” (ធ្លលើម) หมายถึง ตับ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “รลวย” (រលួយ) หมายถึง เป่ือย, เน่า   
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(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 1013) เมื่อประสมกับคำว่า “เถฺลีม” (ធ្លលើម) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “เถฺลีมรลวย” (ធ្លលើមរលួយ) หมายถึง ความรู้สึกท่ีสงสารมาก 

 

มุขเกฺรียม (មុខ្ធ្ក្រកៀម)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขเกฺรียม” (មុខ្ធ្ក្រកៀម) 

มุข (មុខ្) + เกฺรียม (ធ្ក្រកៀម) -----> มุขเกฺรียม (មុខ្ធ្ក្រកៀម) 

[หน้า]  [แห้ง]  [ความรู้สึกมีทุกข]์ 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข” (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เกฺรียม” (ធ្ក្រកៀម) หมายถึง แห้ง              

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 87) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข” (មុខ្) คำว่า “มุขเกฺรียม” (មុខ្ធ្ក្រកៀម) 

หมายถึง ความรู้สึกมีทุกข์ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 893) 

 

มุขเขฺมา (មុខ្ធ្មេ ) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขเขฺมา” (មុខ្ធ្មេ ) 
มุข (មុខ្) + เขฺมา (ធ្មេ ) -----> มุขเขฺมา (មុខ្ធ្មេ ) 
[หน้า]  [ดำ]  [โกรธมากจนหน้าเปล่ียนสี] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข” (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เขฺมา” (ធ្មេ ) หมายถึง ดำ, สีอย่างสีเขมาไฟจับ

ก้นหม้อ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 113) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข” (មុខ្) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “มุขเขฺมา” (មុខ្ធ្មេ ) หมายถึง ความรู้สึกท่ีโกรธมากจนหน้าเปล่ียนสี 
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3.2.8 ความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของพืช, สว่นประกอบของพืช 

คำว่า “ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช” หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด เพื่อ

เป็นการกำหนดว่า เป็นพืชประเภทใด และส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของพืชแต่ละชนิด โดยรวม

ท้ังต้นไม้ พืช หรือ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง ช่ือ

เฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช มีจำนวน 34 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ไฏรหาต่ (ថ្ដរហាត់)               
เภฺลากงฺแกบ (ធ្លល កខ្ងែប) เฏาะคน่ (ធ្ ោះគន់) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ไฏรหาต่ (ថ្ដរហាត់)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ไฏรหาต่” (ថ្ដរហាត់) 

ไฏ (ថ្ដ) + รหาต่ (រហាត)់ -----> ไฏรหาต่ (ថ្ដរហាត់) 
[มือ]  [กังหัน]  [ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มักขึ้นริมน้ำ มีลูกเล็ก ๆ กินได้] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ไฏ” (ថ្ដ) หมายถึง มือ เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำ

ใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “รหาต่” (រហាត)់ หมายถึง กังหัน                   

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 1024) เมื่อประสมกับคำว่า “ไฏ” (ថ្ដ) คำว่า “ไฏรหาต่” (ថ្ដរហាត់) 

หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มักขึ้นริมน้ำ มีลูกเล็ก ๆ กินได้ (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 254) 

 

เภฺลากงฺแกบ (ធ្លល កខ្ងែប)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เภฺลากงฺแกบ” (ធ្លល កខ្ងែប) 

เภฺลา (ធ្លល ) + กงฺแกบ (កខ្ងែប) -----> เภฺลากงฺแกบ (ធ្លល កខ្ងែប) 

[ตัก]  [กบ]  [พืชน้ำชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนขากบ มัก
ขึ้นตามต้นไม้น้ำ ใช้กินเป็นพักได้] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เภฺลา” (ធ្លល ) หมายถึง ตัก เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กงฺแกบ” (កខ្ងែប) หมายถึง กบ, สัตว์น้ำชนิด

หนึ่ง มี 4 ขา ว่ายน้ำเป็น กระโดดบนดินก็ได้ มักอาศัยใกล้ริมน้ำ หรือมีรูอยู่ใต้ดิน                      

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 4) เมื่อประสมกับคำว่า “เภฺลา” (ធ្លល ) คำว่า “เภฺลากงฺแกบ” (ធ្លល កខ្ងែប) 

หมายถึง พืชน้ำชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนขากบ มักขึ้นตามต้นไม้น้ำ ใช้กินเป็นพักได้                 

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 839) 

 

เฏาะคน่ (ធ្ ោះគន់) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เฏาะคน่” (ធ្ ោះគន់) 

เฏาะ (ធ្ ោះ) + คน่ (គន់) -----> เฏาะคน่ (ធ្ ោះគន់) 
[นม]  [มอง]  [ช่ือเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง มีกล่ินหอม] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เฏาะ” (ធ្ ោះ) หมายถึง นม เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “คน่” (គន់) หมายถึง มอง, มองหา       

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 127) เมื่อประสมกับคำว่า “เฏาะ” (ធ្ ោះ) คำว่า “เฏาะคน่” (ធ្ ោះគន់) 
หมายถึง ช่ือเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง มีกล่ินหอม (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 255) 

 

3.2.9 ความหมายเก่ียวกับการพูดและอาการที่เก่ียวกับการพูด 

คำว่า “การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด” หมายถึง การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ หรือ 

การพูดจาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท้ังในทางท่ีดีและทางท่ีไม่ดี 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด มีจำนวน 33 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น มาต่เฉา (មាត់ធ្ៅ) มาต่ก (មាត់ក) 

มาต่อณฺเฎีก (មាត់អធ្ ត្ ើក) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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มาต่เฉา (មាត់ធ្ៅ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มาต่เฉา” (មាត់ធ្ៅ) 

มาต่ (មាត)់ + เฉา (ធ្ៅ) -----> มาต่เฉา (មាត់ធ្ៅ) 

[ปาก]  [ดิบ]  [ว่าให้ผู้อื่นโดยไม่มีความแกรงใจหรือไว้หน้า] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มาต่” (មាត់) หมายถึง ปาก เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เฉา” (ធ្ៅ) หมายถึง ดิบ, ยังไม่สุก      

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 233) เมื่อประสมกับคำว่า “มาต่” (មាត់) คำว่า “มาต่เฉา” (មាត់ធ្ៅ) 

หมายถึง การชอบพูดว่าร้ายคนอื่นโดยไม่มีความแกรงใจหรือไว้หน้ากัน (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 

873) 

 

มาต่ก (មាត់ក)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มาต่ก” (មាត់ក) 

มาต่ (មាត)់ + ก (ក) -----> มาต่ก (មាត់ក) 
[ปาก]  [คอ]  [ทะเลาะกันนิดหน่อยแต่มีเสียงดัง] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มาต่” (មាត់) หมายถึง ปาก เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ก” (ក) หมายถึง คอ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 

2511 : 1) เมื่อประสมกับคำว่า “มาต่” (មាត់) คำว่า “มาต่ก” (មាត់ក) หมายถึง การมีปากมีเสียงกัน 

คือ การทะเลาะกัน (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 873) 
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มาต่อณฺเฎีก (មាត់អធ្ ត្ ើក)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มาต่อณฺเฎีก” (មាត់អធ្ ត្ ើក) 

มาต่ (មាត់) + อณฺเฎีก (អធ្ ត្ ើក) -----> มาต่อณฺเฎีก (មាត់អធ្ ត្ ើក) 

[ปาก]  [เต่า]  [พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มาต่” (មាត់) หมายถึง ปาก เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “อณฺเฎีก” (អធ្ ត្ ើក) หมายถึง เต่า, 

สัตว์เล้ือยคลานท่ีมีกระดองและท้องแข็ง มี 4 ขาส้ัน ๆ หดหัว ขาและหางเข้าได้ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 

2511 : 1591) เมื่อประสมกับคำว่า “มาต่” (មាត់) คำว่า “มาต่อณฺเฎีก” (មាត់អធ្ ត្ ើក) หมายถึง การ

พูดท่ีไม่เกิดประโยชน์ (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 874 ) 

 

3.2.10 ความหมายเก่ียวกับวัตถุ  

คำว่า “วัตถุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็นส่ิงของ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1104) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

วัตถุ มีจำนวน 33 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น มุขฎาจ่ (មុខ្  )់ เชิงมา (ធ្រើងមា៉ា ) แสฺบกเชิง (ខ្សែកធ្រើង) ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

มุขฎาจ่ (មុខ្  ់)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขฎาจ่” (មុខ្  ់) 
มุข (មុខ្) + ฎาจ่ (  ់) -----> มุขฎาจ่ (មុខ្  )់ 

[หน้า]  [ขาด]  [มุขลด] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข” (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฎาจ่” (  ់) หมายถึง ขาด, ไม่ติดกัน        

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 304) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข” (មុខ្) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำ

ว่า “มุขฎาจ่” (មុខ្  ់) หมายถึง หลังคาปราสาทวิหาร ศาลาตรงช้ันล่างถัดลงมา มีช่อฟ้าตัดยอดแยก

จากหลังคาตรงช้ันล่าง 

 

เชิงมา (ធ្រើងមា៉ា )  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงมา ” (ធ្រើងមា៉ា ) 
เชิง (ធ្រើង) + มา (មា៉ា ) -----> เชิงมา (ធ្រើងមា៉ា ) 

[ขา]  [สนิทสนม]  [เก้าอี] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “มา ” (មា៉ា ) หมายถึง สนิทสนม, ใกล้ชิดกัน  

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 871) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) คำว่า “เชิงมา ” (ធ្រើងមា៉ា ) 
หมายถึง เก้าอี้, ส่ิงท่ีทำมาจากไม้ มี 4 ขา รูปร่างยาว สำหรับนั่งหรือว่างของ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 

2511 : 267) 

 

แสฺบกเชิง (ខ្សែកធ្រើង)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “แสฺบกเชิง” (ខ្សែកធ្រើង) 

แสฺบก (ខ្សែក) + เชิง (ធ្រើង) -----> แสฺบกเชิง (ខ្សែកធ្រើង) 

[ผิว]  [ขา]  [รองเท้า] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “แสฺบก” (ខ្សែក) หมายถึง ผิว เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา, ท่ีรองขาท่ีทำมา

จากหนังสำหรับใส่เดิน (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 265) เมื่อประสมกับคำว่า “แสฺบก” (ខ្សែក) คำ

ว่า “แสฺบกเชิง” (ខ្សែកធ្រើង) หมายถึง รองเท้า (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1453) 

 

3.2.11 ความหมายเก่ียวกับอาการ  

คำว่า “อาการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า สภาพท่ี

เป็นอยู่หรือที่เป็นไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1401) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

อาการ มีจำนวน 21 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น แภฺนกจิน (ខ្ននក ិន) แภฺนกฆฺลิบ (ខ្ននកឃ្លិប) เชิงเขฺวร (ធ្រើងធ្ខ្វរ) 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

แภฺนกจิน (ខ្ននក ិន) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “แภฺนกจิน” (ខ្ននក ិន) 

แภฺนก (ខ្ននក) + จิน ( ិន) -----> แภฺนกจิน (ខ្ននក ិន) 
[ตา]  [จีน]  [ดวงตาท่ีเอียงข้างและมีลักษณะเล็ก] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “แภฺนก” (ខ្ននក) หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “จิน” ( ិន) หมายถึง จีน เป็นช่ือประเทศ

และชนชาติท่ีอยู่ในเอเชียตะวันออก ท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศกัมพูชา (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 197) 

เมื่อประสมกับคำว่า       “แภฺนก” (ខ្ននក) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “แภฺนกจิน” (ខ្ននក ិន) 

หมายถึง ดวงตาท่ีเอียงข้างและมีลักษณะเล็ก 
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แภฺนกฆฺลิบ (ខ្ននកឃ្លិប) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “แภฺนกฆฺลิบ” (ខ្ននកឃ្លិប) 

แภฺนก (ខ្ននក) + ฆฺลิบ (ឃ្លិប) -----> แภฺนกฆฺลิบ (ខ្ននកឃ្លិប) 

[ตา]  [เข้ากันดี]  [เปลือกตาบวม] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “แภฺนก” (ខ្ននក) หมายถึง ตา เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฆฺลิบ” (ឃ្លិប) หมายถึง เข้ากันดี          

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 164) เมื่อประสมร่วมกับคำว่า “แภฺนก” (ខ្ននក) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “แภฺนกฆฺลิบ” (ខ្ននកឃ្លិប) หมายถึง อาการท่ีเปลือกตาบวมขึ้น 

 

เชิงเขฺวร (ធ្រើងធ្ខ្វរ) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงเขฺวร” (ធ្រើងធ្ខ្វរ) 
เชิง (ធ្រើង) + เขฺวร (ធ្ខ្វរ) -----> เชิงเขฺวร (ធ្រើងធ្ខ្វរ) 

[ตา]  [ไม่ตรง]  [ขาคนท่ีไม่ตรงเหมือนขาคนท่ัวไป] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เขฺวร” (ធ្ខ្វរ) หมายถึง ไม่ตรง                   

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 117) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร 

คำว่า “เชิงเขฺวร” (ធ្រើងធ្ខ្វរ) หมายถึง ขาคนท่ีไม่ตรงเหมือนขาคนท่ัวไป  
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3.2.12 ความหมายเก่ียวกับการรับรู้ 

คำว่า “การรับรู้” หมายถึง การยืนยันว่ารู้ หรือ การรับว่ารู้ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท้ังการมองเห็นและ

การได้ยิน 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

การรับรู้ มีจำนวน 19 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ตฺรเจียกถฺลง่ (ក្រតធ្ ៀកលលង់) แภฺนกมุต (ខ្ននកមុត) จฺรมุะแฉฺก 

(ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ตฺรเจียกถฺลง่ (ក្រតធ្ ៀកលលង់)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ตฺรเจียกถฺลง่” (ក្រតធ្ ៀកលលង់) 
ตฺรเจียก (ក្រតធ្ ៀក) + ถฺลง่ (លលង់) -----> ตฺรเจียกถฺลง่ (ក្រតធ្ ៀកលលង)់ 

[หู]  [หูหนวก]  [ทำเป็นไม่ได้ยิน] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ตฺรเจียก” (ក្រតធ្ ៀក) หมายถึง หู เมื่อประสมกับคำ

อื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ถฺลง่” (លលង់) หมายถึง หูหนวก, ไม่

สามารถยินได้ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 395) เมื่อประสมกับคำว่า “ตฺรเจียก” (ក្រតធ្ ៀក) จากการ

สังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “ตฺรเจียกถฺลง่” (ក្រតធ្ ៀកលលង)់ หมายถึง การทำเป็นไม่ได้ยินท้ังท่ีได้ยินอยู ่

 

แภฺนกมุต (ខ្ននកមុត)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “แภฺนกมุต” (ខ្ននកមុត) 

แภฺนก (ខ្ននក) + มุต (មុត) -----> แภฺนกมุต (ខ្ននកមុត) 

[ตา]  [คม]  [ตัดสินอะไรดีได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง] 
 



  99 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “แภฺนก” (ខ្ននក) หมายถึง ตา เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “มุต” (មុត) หมายถึง คม, มีหน้าแหลมทำให้

มีแผลได้ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 897) เมื่อประสมกับคำว่า “แภฺนก” (ខ្ននក) จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “แภฺนกมุต” (ខ្ននកមុត) หมายถึง การตัดสินอะไรดีได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

จฺรมุะแฉฺก (ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ)   

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “จฺรมุะแฉฺก” (ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ) 
จฺรมุะ (ក្រ មុោះ) + แฉฺก (ខ្ឆ្ែ) -----> จฺรมุะแฉฺก (ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ) 

[จมูก]  [หมา]  [จมูกท่ีได้กล่ินไวถึงแม้ว่าของอยู่ไกลหรือยังไม่ทันเห็น] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “จฺรมุะ” (ក្រ មុោះ) หมายถึง จมูก เมื่อประสมกับคำ

อื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “แฉฺก” (ខ្ឆ្ែ) หมายถึง หมา, สัตว์ 4 ขา ท่ี

อาศัยอยู่กับมนุษย์ (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 234) เมื่อประสมกับคำว่า “จฺรมุะ” (ក្រ មុោះ) จากการ

สังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “จฺรมุะแฉฺก” (ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ) หมายถึง จมูกท่ีได้กล่ินไวถึงแม้ว่าของอยู่ไกลหรือ

ยังไม่ทันเห็น 

 

3.2.13 ความหมายเก่ียวกับเสื้อผ้า 

คำว่า “เส้ือผ้า” หมายถึง ส่ิงสวมใส่ตามร่างกายของแต่ละคนต้ังแต่หัวจรดเท้า และเป็นการ

แต่งกายตามชอบและความนิยม ตามความชอบของแต่ละบุคคลให้ดูดี สวย และเหมาะตามกาลเทศะ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

เส้ือผ้า มีจำนวน 14 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น สาจ่จาส่ (សា ់ចាស់) เชิงกํบุง (ធ្រើងកំប៉ាុង) กฑุบ (កឌុប) ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 
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สาจ่จาส่ (សា ់ចាស់) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่จาส่” (សា ់ចាស់) 
สาจ่ (សា )់ + จาส่ (ចាស់) -----> สาจ่จาส่ (សា ់ចាស់) 

[เนื้อ]  [เก่า]  [ผ้าสีแก่] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “จาส่” (ចាស់) หมายถึง เก่า, อ่อน, ไม่เด็ก, 

ไม่ใหม่ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 195) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” (សា )់ จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “สาจ่จาส่” (សា ់ចាស់) หมายถึง ผ้าสีแก่ 

 

เชิงกํบุง (ធ្រើងកំប៉ាុង)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงกํบุง” (ធ្រើងកំប៉ាុង) 

เชิง (ធ្រើង) + กํบุง (កំប៉ាុង) -----> เชิงกํบุง (ធ្រើងកំប៉ាុង) 

[ขา]  [ขวด]  [กางเกงมีลักษณะรัดท่ีปลายขา] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กํบุง” (កំប៉ាុង) หมายถึง ขวด, ขวดเล็กส้ันทำจาก

เหล็ก (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 57) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “เชิงกํบุง” (ធ្រើងកំប៉ាុង) หมายถึง กางเกงท่ีมีลักษณะรัดท่ีปลายขา  
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กฑุบ (កឌុប)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กฑุบ” (កឌុប) 
ก (ក) + ฑุบ (ឌុប) -----> กฑุบ (កឌុប) 
[คอ]  [สองเท่า]  [เส้ือเช้ิต] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ก” (ក) หมายถึง  คอ เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้

ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฑุบ” (ឌុប) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร หมายถึง 

สองเท่า เมื่อประสมกับคำว่า “ก” (ក) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “กฑุบ” (កឌុប) หมายถึง 

เส้ือเช้ิต 

 

3.2.14 ความหมายเก่ียวกับอาหาร 

คำว่า “อาหาร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ของกิน, 

เครื่องค้ำจุนชีวิต, เครื่องหล่อเล้ียงชีวิต (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1412) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

อาหาร มีจำนวน 12 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น สาจ่พิเสส (សា ់ពិធ្សស) สาจ่ตาบ่ (សា ់តាប)់ กฺบาลขฺทิ 

(កាលខ្ទិោះ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สาจ่พิเสส (សា ់ពិធ្សស)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่พิเสส” (សា ់ពិធ្សស) 

สาจ่ (សា )់ + พิเสส (ពិធ្សស) -----> สาจ่พิเสส (សា ់ពិធ្សស) 

[เนื้อ]  [พิเศษ]  [อาหารท่ีทำจากเนื้อหมา] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “พิเสส” (ពិធ្សស) หมายถึง พิเศษ, แปลก, 

ไม่ปกติ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 260) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” (សា )់ จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “สาจ่พิเสส” (សា ់ពិធ្សស) หมายถึง อาหารท่ีทำจากเนื้อสุนัข 

 

สาจ่ตาบ่ (សា ់តាប)់  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่ตาบ่” (សា ់តាប់) 
สาจ่ (សា )់ + ตาบ่ (តាប់) -----> สาจ่ตาบ่ (សា ់តាប)់ 

[เนื้อ]  [ขนาดของไม้]  [ตับและเนื้อที่หันผสมเครื่องเทศแล้วตากให้แห้ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตาบ่” (តាប)់ หมายถึง ขนาดของไม ้   

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 342) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่ ” (សា )់ คำว่า “สาจ่ตาบ่” (សា ់តាប់) 
หมายถึง อาหารท่ีนำตับและเนื้อหั่นผสมเครื่องแล้วตากให้แห้ง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 342) 

 

กฺบาลขฺทิ (កាលខ្ទិោះ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กฺบาลขฺทิ” (កាលខ្ទិោះ) 
กฺบาล (កាល) + ขฺทิ (ខ្ទិោះ) -----> กฺบาลขฺทิ (កាលខ្ទិោះ) 

[หัว]  [กะทิ]  [กะทิท่ีค้ันครั้งแรก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “กฺบาล” (កាល) หมายถึง หัว เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ขฺทิ” (ខ្ទិោះ) หมายถึง กะทิ, น้ำมันมะพรา้ว
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สด ๆ ท่ียังไม่ดัดแปลงเป็นน้ำ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 107) เมื่อประสมกับคำว่า “กฺบาล” 

(កាល) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “กฺบาลขฺทิ” (កាលខ្ទិោះ) หมายถึง กะทิท่ีค้ันครั้งแรก 

 

3.2.15 ความหมายเก่ียวกับเวลา 

คำว่า “เวลา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ช่ัวขณะ

ความยาวนานท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน เดือน ปี เป็นต้น เช่น เวลาเป็น

เงินเป็นทอง ขอเวลาสักครู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1130) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

เวลา มีจำนวน 10 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น มุขอากร (មុខ្អាករ) สาจ่เฎีร (សា ់ធ្ដើរ) กฺบาลพฺรึก (កាលក្រពឹក) 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

มุขอากร (មុខ្អាករ) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขอากร” (មុខ្អាករ) 
มุข (មុខ្) + อากร (អាករ) -----> มุขอากร (មុខ្អាករ) 
[หน้า]  [กลุ่ม]  [เวลาท่ีมีลาภ] 

     

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข” (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “อากร” (អាករ) หมายถึง กลุ่ม                 

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 1708) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข” (មុខ្) คำว่า “มุขอากร” (មុខ្អាករ)  
หมายถึง เวลาท่ีมีลาภ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 894) 
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สาจ่เฎีร (សា ់ធ្ដើរ)   

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กฺบาลพฺรึก" (កាលក្រពឹក) 
สาจ่ (សា )់ + เฎีร (ធ្ដើរ) -----> สาจ่เฎีร (សា ់ធ្ដើរ) 

[เนื้อ]  [เดิน]  [ระยะเวลาของการเดิน] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เฎีร” (ធ្ដើរ) หมายถึง เดิน, ก้าวขาไป

ข้างหน้า (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 251) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” (សា )់ คำว่า “สาจ่เฎีร” 

(សា ់ធ្ដើរ) หมายถึง ระยะเวลาของการเดิน 

 

กฺบาลพฺรึก (កាលក្រពឹក) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กฺบาลพฺรึก” (កាលក្រពឹក) 
กฺบาล (កាល) + พฺรึก (ក្រពឹក) -----> กฺบาลพฺรึก (កាលក្រពឹក) 

[หัว]  [เช้า]  [ตอนเช้า] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “กฺบาล” (កាល) หมายถึง หัว เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “พฺรึก” (ក្រពឹក) หมายถึง เช้า                 

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 800) เมื่อประสมกับคำว่า “กฺบาล” (កាល) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “กฺบาลพฺรึก” (កាលក្រពឹក)  หมายถึง ตอนเช้า 
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3.2.16 ความหมายเก่ียวกับลักษณะทรงผม 

คำว่า “ผม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ขนที่ข้ึนอยู่

บนศีรษะ โดยปรกติเป็นเส้นยาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 771) ส่วนคำว่า คำว่า “ทรงผม” 

หมายถึง การทำผมประเภทต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ดังนั้น คำว่า “ลักษณะทรงผม” หมายถึงทุก

อย่างท่ีเกี่ยวกับผมต้ังแต่รูปทรงของผม การประดับผมต่าง ๆ การทำให้ผมสวยงาม หรือ ลักษณะของ

เส้นผมต่าง ๆ ท่ีต่างกันของแต่ละบุคคล 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ลักษณะทรงผม มีจำนวน 9 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น เชิงกญฺเชิร (ធ្រើងកធ្្ជើ) กฺบาลตฺรโฬก (កាលក្រតធ្ឡាក)  

ฉฺอึงตฺรี (ឆ្អឹងក្រត)ី ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เชิงกญฺเชิร (ធ្រើងកធ្្ជើ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงกญฺเชิร” (ធ្រើងកធ្្ជើ) 
เชิง (ធ្រើង) + กญฺเชิร (កធ្្ជើ) -----> เชิงกญฺเชิร (ធ្រើងកធ្្ជើ) 

[ขา]  [ตะกร้าหวาย]  [ผมท่ีตัดเป็นทรงกลม ๆ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กญฺเชิร” (កធ្្ជើ) หมายถึง ภาชนะสานโปร่ง

สำหรับใส่ส่ิงของ มีรูปต่าง ๆ มีหูห้ิวหรือไม่มีก็ได้ ท่ีทำมากจากหวาย (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 8) 

เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង)  จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “เชิงกญฺเชิร” (ធ្រើងកធ្្ជើ) 
หมายถึง ลักษณะของผมท่ีตัดเป็นทรงกลม ๆ เหมือนนำตะกร้าหวายมาคลุมตัด (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 

2511 : 264) 
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กฺบาลตฺรโฬก (កាលក្រតធ្ឡាក) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กฺบาลตฺรโฬก” (កាលក្រតធ្ឡាក) 
กฺบาล (កាល) + ตฺรโฬก (ក្រតធ្ឡាក) -----> กฺบาลตฺรโฬก (កាលក្រតធ្ឡាក) 

[หัว]  [กะลา]  [ทรงผมกลม ๆ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “กฺบาล” (កាល) หมายถึง หัว เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตฺรโฬก” (ក្រតធ្ឡាក) หมายถึง ส่วนแข็งท่ีหุ้ม

เนื้อมะพร้าว ถ้าผ่าซีก ซีกท่ีมีตา เรียกว่า กะลาตัวผู้ ซีกท่ีตัน เรียกว่า กะลาตัวเมีย ท่ีใช้ในการตักน้ำ 

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 370) เมื่อประสมกับคำว่า “กฺบาล” (កាល) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “กฺบาลตฺรโฬก” (កាលក្រតធ្ឡាក) หมายถึง ทรงผมกลม ๆ  

 

ฉฺอึงตฺรี (ឆ្អឹងក្រត)ី   

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ฉฺอึงตฺรี” (ឆ្អឹងក្រត)ី 

ฉฺอึง (ឆ្អឹង) + ตฺรี (ក្រត)ី -----> ฉฺอึงตฺรี (ឆ្អឹងក្រតី) 
[กระดูก]  [ปลา]  [การทักผมเปียให้มีลักษณะเหมือนกางปลา] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ฉฺอึง” (ឆ្អឹង) หมายถึง กระดูก เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตฺรี” (ក្រត)ី หมายถึง ปลา, สัตว์น้ำจำพวก

หนึ่ง หายใจด้วยเหงือก บางชนิดมีเกล็ดปกคลุมท่ัวตัว บางชนิดไม่มีเกล็ด มีหลายประเภท          

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 373) เมื่อประสมกับคำว่า “ฉฺอึง” (ឆ្អឹង) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร 

คำว่า “ฉฺอึงตฺรี” (ឆ្អឹងក្រតី) หมายถึง การทักผมเปียให้มีลักษณะเหมือนกางปลา 
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3.2.17 ความหมายเก่ียวกับโรค 

คำว่า “โรค” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า เป็นภาวะท่ี

ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติเนื่องจากเช้ือโรคเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1024) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง โรค 

มีจำนวน 8 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น สาจ่ลฺอ (សា ់លអ) สาจ่กาจ (សា ់ា ) เบะฎูงจํห (ធ្បោះដូង ំហ) ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

สาจ่ลฺอ (សា ់លអ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่ลฺอ” (សា ់លអ) 
สาจ่ (សា )់ + ลฺอ (លអ) -----> สาจ่ลฺอ (សា ់លអ) 

[เนื้อ]  [ดี]  [ก้อนเนื้อที่เกิดในตัวแต่เป็นเนื้อดี รักษาได้] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ลฺอ” (លអ) หมายถึง ดี, ไม่แย่, ถูกต้อง  

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1144) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” (សា )់ จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “สาจ่ลฺอ” (សា ់លអ) หมายถึง ก้อนเนื้อที่เกิดในตัวแต่เป็นเนื้อดี และสามารถรักษาได้  

 

สาจ่กาจ (សា ់ា )  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่กาจ” (សា ់ា ) 

สาจ่ (សា )់ + กาจ (ា ) -----> สาจ่กาจ (សា ់ា ) 

[เนื้อ]  [ดุ]  [หมายถึง ก้อนเนื้อที่เกิดในตัวท่ีเป็นเนื้อร้าย] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กาจ” (ា ) หมายถึง ดุ, มีโทศะในใจ 

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 25) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” (សា ់) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร 

คำว่า “สาจ่กาจ” (សា ់ា ) หมายถึง ก้อนเนื้อที่เกิดในตัวท่ีเป็นเนื้อร้ายและอาจจะกลายเป็นมะเร็ง 

 

เบะฎูงจํห (ធ្បោះដូង ំហ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เบะฎูงจํห” (ធ្បោះដូង ំហ) 

เบะฎูง (ធ្បោះដូង) + จํห ( ំហ) -----> เบะฎูงจํห (ធ្បោះដូង ំហ) 

[หัวใจ]  [ไม่มีอะไร]  [ช่ือโรคชนิดหนึ่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เบะฎูง” (ធ្បោះដូង) หมายถึง หัวใจ เมื่อประสมกับคำ

อื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “จํห” ( ំហ) หมายถึง ไม่มีอะไร, เปิดให้

โล่ง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 213) เมื่อประสมกับคำว่า “เบะฎูง” (ធ្បោះដូង) จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “เบะฎูงจํห” (ធ្បោះដូង ំហ) หมายถึง ช่ือโรคชนิดหนึ่งท่ีทำให้หัวใจทำงานได้ไม่ปกติ 

 

3.2.18 ความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ 

คำว่า “ช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์” หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิด 

เพื่อเป็นการกำหนดว่า เป็นสัตว์ประเภทใด และส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของสัตว์แต่ละชนิด 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง ช่ือ

เฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ มีจำนวน 8 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ไฎสฺอิต (ថ្ដសអិត) ตฺรเจียกกำ 

(ក្រតធ្ ៀកាំ) สาจ่เธฺมญ (សា ់ធ្មេញ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ไฎสฺอิต (ថ្ដសអិត)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ไฎสฺอิต” (ថ្ដសអិត) 

ไฎ (ថ្ដ) + สฺอิต (សអិត) -----> ไฎสฺอิต (ថ្ដសអិត) 

[มือ]  [เหนียว]  [เสือ] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ไฎ” (ថ្ដ) หมายถึง มือ เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำ

ใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “สฺอิต” (សអិត) หมายถึง เหนียว, ติดกันดึงยาก  

(พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 1502) เมื่อประสมกับคำว่า “ไฎ” (ថ្ដ) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำ

ว่า “ไฎสฺอิต” (ថ្ដសអិត) หมายถึง เสือ (ใช้ในบริบทท่ีมีเวทมนต์เพื่อหลีกเล่ียงการพูดคำท่ีแท้จริงสำหรับ

เสือ) 

 

ตฺรเจียกกำ (ក្រតធ្ ៀកាំ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ตฺรเจียกกำ” (ក្រតធ្ ៀកាំ) 
ตฺรเจียก (ក្រតធ្ ៀក) + กำ (ាំ) -----> ตฺรเจียกกำ (ក្រតធ្ ៀកាំ) 

[หู]  [ท่ีรองของ]  [นกนางแอน่ รังนกนางแอน่] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ตฺรเจียก” (ក្រតធ្ ៀក) หมายถึง หู เมื่อประสมกับคำ

อื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กำ” (ាំ) หมายถึง ท่ีรองของ, เป็นขั้น ๆ 

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 63) เมื่อประสมกับคำว่า “ตฺรเจียก” (ក្រតធ្ ៀក) คำว่า “ตฺรเจียกกำ” 

(ក្រតធ្ ៀកាំ) หมายถึง นกนางแอ่น, เป็นสัตว์มีปีกจำพวกหนึ่งสีดำ ขนาดเล็ก มักอยู่ที่ท่ีมีลมเย็น เช่น 

ภูเขา ริมทะเล และสามารถสร้างรังจากน้ำลาย (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 362) 

 

 



  110 

สาจ่เธฺมญ (សា ់ធ្មេញ)   

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่เธฺมญ” (សា ់ធ្មេញ) 

สาจ่ (សា )់ + เธฺมญ (ធ្មេញ) -----> สาจ่เธฺมญ (សា ់ធ្មេញ) 

[เนื้อ]  [ฟัน]  [งาของช้าง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เธฺมญ” (ធ្មេញ) หมายถึง ฟัน               

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 247) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” (សា ់) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร 

คำว่า “สาจ่เธฺมญ” (សា ់ធ្មេញ) หมายถึง งาของช้าง 

 

3.2.19 ความหมายเก่ียวกับพื้นที่ 

คำว่า “พื้นท่ี” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ขนาดของ

ผิวพื้น,  อาณาบริเวณ, ลักษณะของพื้นดิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 841) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

พื้นท่ี มีจำนวน 8 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น ทฺรูงถฺนล่ (ក្រទូងលនល់) เพาะฎํเฬีง (ធ្ពាោះដំធ្ ើង) สาจ่กํณาต่     

(សា កំ់ណាត់) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ทฺรูงถฺนล่ (ក្រទូងលនល់)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ทฺรูงถฺนล่” (ក្រទូងលនល់) 
ทฺรูง (ក្រទូង) + ถฺนล่ (លនល់) -----> ทฺรูงถฺนล่ (ក្រទូងលនល់) 

[อก]  [ถนน]  [ท้องถนน] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ทฺรูง” (ក្រទូង) หมายถึง อก เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ถฺนล่” (លនល)់ หมายถึง ถนน, เป็นเนินดินท่ีถูก

ก่อสร้างขึ้น (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 393) เมื่อประสมกับคำว่า “ทฺรูง” (ក្រទូង) จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “ทฺรูงถฺนล่” (ក្រទូងលនល់) หมายถึง ท้องถนนท่ีมียานพาหนะสัญจรไปมา 

 

เพาะฎํเฬีง (ធ្ពាោះដំធ្ ើង) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เพาะฎํเฬีง” (ធ្ពាោះដំធ្ ើង) 

เพาะ (ធ្ពាោះ) + ฎํเฬีง (ដំធ្ ើង) -----> เพาะฎํเฬีง (ធ្ពាោះដំធ្ ើង) 

[ท้อง]  [ติดต้ัง หรือ ทำให้มากขึ้น]  [ท้องน้ำท่ีสูงขึ้นหรือกำลังขึ้น] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เพาะ” (ធ្ពាោះ) หมายถึง ท้อง เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ฎํเฬีง” (ដំធ្ ើង) หมายถึง ต้ังขึ้น, ทำให้

สูงขึ้น, ติดต้ัง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 320) เมื่อประสมกับคำว่า “เพาะ” (ធ្ពាោះ) คำว่า     

“เพาะฎํเฬีง” (ធ្ពាោះដំធ្ ើង) หมายถึง ท้องน้ำท่ีสูงขึ้นหรือกำลังขึ้น (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 780) 

 

สาจ่กํณาต่ (សា កំ់ណាត់) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “สาจ่กํณาต่” (សា កំ់ណាត់) 

สาจ่ (សា )់ + กํณาต่ (កំណាត់) -----> ผิวจราจร 

[เนื้อ]  [ผ้าสำหรับเช็กส่ิงต่าง ๆ]  [เนื้อผ้าท่ีใช้ตัดผ้า] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “สาจ่” (សា )់ หมายถึง เนื้อ เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “กํณาต่” (កំណាត់) หมายถึง ผ้าสำหรับเช็คถู

เพื่อทำความสะอาดส่ิงของต่าง ๆ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 55) เมื่อประสมกับคำว่า “สาจ่” 
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(សា )់ จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “สาจ่กํณาต่” (សា ់កំណាត់) หมายถึง เนื้อผ้าท่ีใช้ในการ

ตัดผ้า 

 

3.2.20 ความหมายเก่ียวกับการกระทำ 

คำว่า “การกระทำ” หมายถึง การทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นการอยู่นิ่ง ๆ 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

การกระทำ มีจำนวน 6 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น กภูมิ (កនូម)ិ กทัพ (កទ័ព) เฎาะตฺรี (ធ្ ោះក្រតី) ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

กภูมิ (កនូម)ិ  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กภูมิ” (កនូម)ិ 
ก (ក) + ภูมิ (នូមិ) -----> กภูมิ (កនូម)ិ 
[คอ]  [อำเภอ]  [การก่อสร้างหมู่บ้านขึ้น] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ก” (ក) หมายถึง คอ เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้

ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ภูมิ” (នូមិ) หมายถึง อำเภอ, แผ่นดิน, ท่ีดิน, ท่ี (พุทธ

ศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 824) เมื่อประสมกับคำว่า “ก” (ក) คำว่า “กภูมิ” (កនូម)ិ หมายถึง การ

ก่อสร้างหมู่บ้านขึ้น (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 1) 

 

กทัพ (កទ័ព) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “กทัพ” (កទ័ព) 
ก (ក) + ทัพ (ទ័ព) -----> กทัพ (កទ័ព) 
[คอ]  [ทัพ]  [การระดมกำลัง] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ก” (ក) หมายถึง คอ เมื่อประสมกับคำอื่นแล้วทำให้

ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ทัพ” (ទ័ព) หมายถึง ทัพ, การเล่น, การเดิน, การวิ่ง

ไป, การออกจากท่ี (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 410) เมื่อประสมกับคำว่า “ก” (ក) จากการสังเกต

ผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “กทัพ” (កទ័ព) หมายถึง การระดมกำลังพลทหาร 

 

เฎาะตฺรี (ធ្ ោះក្រតី)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เฎาะตฺรี” (ធ្ ោះក្រតី) 
เฎาะ (ធ្ ោះ) + ตฺรี (ក្រតី) -----> เฎาะตฺรี (ធ្ ោះក្រតី) 

[นม]  [ปลา]  [แกเ้ชือกจับปลาเพื่อเอาปลาออก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เฎาะ” (ធ្ ោះ) หมายถึง นม เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ตฺรี” (ក្រត)ី หมายถึง ปลา, สัตว์น้ำชนิดหนึ่ง 

หายใจด้วยเหงือก บางชนิดมีเกล็ดปกคลุมท่ัวตัว บางชนิดไม่มีเกล็ด มีหลายประเภท (พุทธศาสน

บัณฑิตย,์ 2511 : 373) เมื่อประสมกับคำว่า “เฎาะ” (ធ្ ោះ) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า 

“เฎาะตฺรี” (ធ្ ោះក្រតី) หมายถึง การแก้เชือกจับปลาเพื่อเอาปลาออก 

 

3.2.21 ความหมายเก่ียวกับความคิด 

คำว่า “ความคิด” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ส่ิงท่ีนึก

รู้ขึ้นในใจ, ความรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป, สติปัญญาท่ีจะทำส่ิงใดส่ิง

หนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 242) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ความคิด มีจำนวน 4 คำ ข้อมูลท่ีพบได้แก่ ขวรกฺบาลสฺรฬะ (ខ្ួរកាលក្រស ោះ) ขวรกฺบาลคำง (ខ្ួរកាល
គំង) ขวรกฺบาลเบีก (ខ្ួរកាលធ្បើក) ขวรกฺบาลบิท (ខ្ួរកាលបទិ) ดังมีตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ขวรกฺบาลสฺรฬะ (ខ្ួរកាលក្រស ោះ)   

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขวรกฺบาลสฺรฬะ” (ខ្ួរកាលក្រស ោះ) 
ขวรกฺบาล (ខ្ួរកាល) + สฺรฬะ (ក្រស ោះ) -----> ขวรกฺบาลสฺรฬะ (ខ្ួរកាលក្រស ោះ) 

[สมอง]  [โปรง]  [สมองปลดโปร่ง] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขวรกฺบาล” (ខ្ួរកាល) หมายถึง สมอง เมื่อประสม

กับคำอื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “สฺรฬะ” (ក្រស ោះ) หมายถึง โป่รง, 

ไม่มีอะไรปิดบัง (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 1476) เมื่อประสมกับคำว่า “ขวรกฺบาล” (ខ្ួរកាល) 

จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “ขวรกฺบาลสฺรฬะ” (ខ្ួរកាលក្រស ោះ) หมายถึง สมองปลดโปร่งท่ี

ไม่มีเรื่องต้องคิด 

 

ขวรกฺบาลคำง (ខ្ួរកាលគំង)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขวรกฺบาลคำง” (ខ្ួរកាលគំង) 

ขวรกฺบาล (ខ្ួរកាល) + คำง (គំង) -----> ขวรกฺบาลคำง (ខ្ួរកាលគំង) 

[สมอง]  [ค้าง]  [คิดอะไรก็ไม่ออก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขวรกฺบาล” (ខ្ួរកាល) หมายถึง สมอง เมื่อประสม

กับคำอื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “คำง” (គំង) หมายถึง ค้าง, 

กระทำต่อไม่ได้ (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 148) เมื่อประสมกับคำว่า “ขวรกฺบาล” (ខ្ួរកាល) จาก

การสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “ขวรกฺบาลคำง” (ខ្ួរកាលគំង) หมายถึง การคิดอะไรก็ไม่ออก 
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ขวรกฺบาลเบีก (ខ្ួរកាលធ្បើក)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ขวรกฺบาลเบีก” (ខ្ួរកាលធ្បើក) 
ขวรกฺบาล (ខ្ួរកាល) + เบีก (ធ្បើក) -----> ขวรกฺบาลเบีก (ខ្ួរកាលធ្បើក) 

[สมอง]  [เปิด]  [สมองท่ีสามารถคิดเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็ว] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ขวรกฺบาล” (ខ្ួរកាល) หมายถึง สมอง เมื่อประสม

กับคำอื่นแล้วทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เบีก” (ធ្បើក) หมายถึง เปิด, ไม่ปิด 

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 587) เมื่อประสมกับคำว่า “ขวรกฺบาล” (ខ្ួរកាល) จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “ขวรกฺบาลเบีก” (ខ្ួរកាលធ្បើក) หมายถึง สมองท่ีสามารถคิดเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็ว 

 

3.2.22 ความหมายเก่ียวกับการเดินทาง 

คำว่า “การเดินทาง” หมายถึง การไปสู่ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีไกลออกไป หรือ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

การเดินทาง พบจำนวน 3 คำ ข้อมูลท่ีพบได้แก่ เชีงทเท (ធ្រើងទធ្ទ) เชิงอากาส (ធ្រើងអាាស) มุขทึก 

(មុខ្ទឹក) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เชีงทเท (ធ្រើងទធ្ទ) 

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชีงทเท” (ធ្រើងទធ្ទ) 

เชีง (ធ្រើង) + ทเท (ទធ្ទ) -----> เชีงทเท (ធ្រើងទធ្ទ) 

[ขา]  [เปล่า]  [การไปท่ีไม่เกิดประโยชน์] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชีง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ทเท” (ទធ្ទ) หมายถึง เปล่า, ไม่มีอะไร, ศูนย์
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เปล่า (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 405) เมื่อประสมกับคำว่า “เชีง” (ធ្រើង) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษา

เขมร คำว่า “เชีงทเท” (ធ្រើងទធ្ទ) หมายถึงการเดินทางไปท่ีไม่เกิดประโยชน ์

 

เชิงอากาส (ធ្រើងអាាស)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงอากาส” (ធ្រើងអាាស) 

เชิง (ធ្រើង) + อากาส (អាាស) -----> เชิงอากาส (ធ្រើងអាាស) 

[ขา]  [อากาศ]  [เดินทางโดยเครื่องบิน] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “อากาส” (អាាស) หมายถึง อากาศ, มีลมเข้า

ออกได้, ช่องทางของลม (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1709) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) จาก

การสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า “เชิงอากาส” (ធ្រើងអាាស) หมายถึง การเดินทางโดยเครื่องบิน 

 

มุขทึก (មុខ្ទឹក)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “มุขทึก” (មុខ្ទឹក) 
มุข (មុខ្) + ทึก (ទឹក) -----> มุขทึก (មុខ្ទឹក) 
[หน้า]  [น้ำ]  [การเดินทางทางน้ำ] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “มุข” (មុខ្) หมายถึง หน้า เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ทึก” (ទឹក) หมายถึง น้ำ, ส่ิงเหลวที่ไม่มีกล่ิน ไม่

มีสี, ของสำคัญสำหรับมนุษย์ต้องด่ืม (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 425) เมื่อประสมกับคำว่า “มุข” 

(មុខ្) คำว่า “มุขทึก” (មុខ្ទឹក) หมายถึง การเดินทางทางน้ำ (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511 : 894) 
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3.2.23 ความหมายเก่ียวกับท่าต่อสู้ 

คำว่า “ท่าต่อสู้” หมายถึง การใช้กริยาหรือท่าทางใดท่าทางหนึ่งในการสู้รบหรือปกป้อง

ตัวเองจากคนอื่น 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง ท่า

ต่อสู้ มีจำนวน 2 คำ ข้อมูลท่ีพบได้แก ่ แกงเฉะ (ខ្កងធ្ឆ្ោះ) ชงฺคง่เหาะ (រងគង់ធ្ហាោះ) ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี้ 

 

แกงเฉะ (ខ្កងធ្ឆ្ោះ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “แกงเฉะ” (ខ្កងធ្ឆ្ោះ) 
แกง (ខ្កង) + เฉะ (ធ្ឆ្ោះ) -----> แกงเฉะ (ខ្កងធ្ឆ្ោះ) 

[ศอก]  [ไฟไหม้]  [ท่าต่อสู้ของกีฬามวยเขมรโดยกระโดดให้
ตัวลอยแล้วใช้ศอกกระแทกคู่ต่อสู้] 

 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “แกง” (ខ្កង) หมายถึง ศอก เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เฉะ” (ធ្ឆ្ោះ) หมายถึง ไฟไหม,้ มีไฟ (พุทธ

ศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 225) เมื่อประสมกับคำว่า “แกง” (ខ្កង) จากการสังเกตผู้ใช้ภาษาเขมร คำว่า 

“แกงเฉะ” (ខ្កងធ្ឆ្ោះ) หมายถึง ท่าต่อสู้ของกีฬามวยเขมรโดยกระโดดให้ตัวลอยแล้วใช้ศอกกระแทกคู่

ต่อสู้ 

 

ชงฺคง่เหาะ (រងគង់ធ្ហាោះ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “ชงฺคง่เหาะ” (រងគង់ធ្ហាោះ) 
ชงฺคง่ (រងគង)់ + เหาะ (ធ្ហាោះ) -----> ชงฺคง่เหาะ (រងគង់ធ្ហាោះ) 

[เข่า]  [บิน]  [ท่าต่อสู้ของกีฬามวยเขมรโดยกระโดด
ให้ตัวลอยแล้วใช้เข่ากระแทกคู่ต่อสู้] 
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จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “ชงฺคง่” (រងគង់) หมายถึง เข่า เมื่อประสมกับคำอื่น

แล้วทำใหค้วามหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “เหาะ” (ធ្ហាោះ) หมายถึง บิน, ลอยบน

อากาศ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1537) เมื่อประสมกับคำว่า “ชงฺคง่” (រងគង់) จากการสังเกตผู้ใช้

ภาษาเขมร คำว่า “ชงฺคง่เหาะ” (រងគង់ធ្ហាោះ) หมายถึง ท่าต่อสู้ของกีฬามวยเขมรโดยกระโดดให้ตัว

ลอยแล้วใช้เข่ากระแทกคู่ต่อสู้ 

 

3.2.24 ความหมายเก่ียวกับการคิดคำนวณ 

คำว่า “การคิดคำนวณ” หมายถึง การคิดประมาณเกี่ยวกับจำนวน และเป็นการคิดหา

ผลลัพธ์โดยวิธีเลข 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

การคิดคำนวณ มีจำนวน 2 คำ ข้อมูลท่ีพบเช่น เชิงลัพฺธ (ធ្រើងល័ពធ) เชิงหาร (ធ្រើងហារ) ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เชิงลัพฺธ (ធ្រើងល័ពធ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงลัพฺธ” (ធ្រើងល័ពធ) 
เชิง (ធ្រើង) + ลัพฺธ (ល័ពធ) -----> เชิงลัพฺธ (ធ្រើងល័ពធ) 

[ขา]  [เสร็จ]  [ผลลัพธ์เลข] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “ลัพฺธ” (ល័ពធ) หมายถึง เสร็จ (พุทธศาสน

บัณฑิตย,์ 2511 : 1093) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) คำว่า “เชิงลัพฺธ” (ធ្រើងល័ពធ) หมายถึง 

ผลลัพธ์เลข, เลขท่ีหาผลพบแล้ว (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 267) 
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เชิงหาร (ធ្រើងហារ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงหาร” (ធ្រើងហារ) 
เชิง (ធ្រើង) + หาร (ហារ) -----> เชิงหาร (ធ្រើងហារ) 

[ขา]  [หาร]  [เลขหาร] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “หาร” (ហារ) หมายถึง หาร, แบ่งเป็นส่วน ๆ 

(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 1515) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) คำว่า “เชิงหาร” (ធ្រើងហារ) 
หมายถึง เลขหาร, ผลของเลขท่ีหารแล้ว (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 268) 

 

3.2.25 ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 

คำว่า “ธรรมชาติ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2554 ให้คำนิยามว่า ส่ิงท่ี

เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของส่ิงนั้น ๆ, ภาพภูมิประเทศ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 597) 

จากข้อมูลพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีความหมาย หมายถึง 

ธรรมชาติ พบเพียงคำเดียว ข้อมูลท่ีพบได้แก่ เชิงพฺนาย (ធ្រើងពាន យ) ดังมีตัวอย่างต่อไปนี ้

 

เชิงพฺนาย (ធ្រើងពាន យ)  

องค์ประกอบทางด้านความหมายของคำว่า “เชิงพฺนาย” (ធ្រើងពាន យ) 

เชิง (ធ្រើង) + พฺนาย (ពាន យ) -----> เชิงพฺนาย (ធ្រើងពាន យ) 

[ขา]  [ลอยออกมา]  [ทางช้างเผือก] 
 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คำว่า “เชิง” (ធ្រើង) หมายถึง ขา เมื่อประสมกับคำอื่นแล้ว

ทำให้ความหมายเปล่ียนแปลง เช่น ประสมกับคำว่า “พฺนาย” (ពាន យ) หมายถึง ลอยออกมา, ไม่เท่ากัน 
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(พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 784) เมื่อประสมกับคำว่า “เชิง” (ធ្រើង) คำว่า “เชิงพฺนาย” (ធ្រើងពាន យ)  

หมายถึง ทางช้างเผือก, กลุ่มเมฆสีขาวลอยยาวกว้างข้ามท้องฟ้าผสมกับเมฆอื่น ๆ (พุทธศาสน

บัณฑิตย,์ 2511 : 267) 

 

กล่าวโดยสรุป ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มความหมายของคำประสมท่ี

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร ได้เป็น 25 กลุ่มความหมาย ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรคิดเป็น % 
ลำดับ กลุ่มความหมายอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร จำนวนคำที่พบ อัตราคิดเป็น % 

1 แสดงลักษณะรูปร่าง 141 18.55 % 
2 แสดงลักษณะนิสัย  123 16.18 % 
3 แสดงตำแหน่ง  79 10.39 % 
4 แสดงคน 56 7.36 % 
5 แสดงส่วนประกอบของส่ิงของ  48 6.31 % 
6 แสดงอวัยวะร่างกาย  44 5.78 % 
7 แสดงความรู้สึก  42 5.52 % 
8 แสดงช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช 34 4.47 % 
9 แสดงวัตถุ  33 4.34 % 
10 แสดงการพูดและอาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพูด  33 4.34 % 
11 แสดงอาการ  21 2.76 % 
12 แสดงการรับรู้ 19 2.5 % 
13 แสดงเส้ือผ้า 14 1.84 % 
14 แสดงอาหาร 12 1.57 % 
15 แสดงเวลา  10 1.31 % 
16 แสดงโรค 9 1.18 % 
17 แสดงลักษณะทรงผม 8 1.05 % 
18 แสดงช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ 8 1.05 % 
19 แสดงพื้นท่ี  8 1.05 % 
20 แสดงการกระทำ 6 0.78 % 
21 แสดงความคิด 4 0.52 % 
22 แสดงการเดินทาง 3 0.39 % 
23 แสดงท่าต่อสู้ 2 0.26 % 
24 แสดงการคิดคำนวณ 2 0.26 % 
25 แสดงธรรมชาติ 1 0.13 % 

สรุป 760 100 % 
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จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน
ภาษาเขมรพบท้ังหมดจำนวน 25 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มความหมายท่ีพบจำนวนมากสุด คือ กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างท่ีมีถึง 141 คำ คิดเป็นร้อยละ 18.55 % รองลงมา คือ กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย พบจำนวน 123 คำ คิดเป็นร้อยละ 16.18  % และกลุ่มความหมาย
ท่ีพบจำนวนน้อยสุด คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ ท่ีพบเพียงจำนวน 1 คำ คิดเป็นร้อยละ 
0.13 % ซึ่งในจำนวน 25 กลุ่มความหมายนี้ยังมีกลุ่มความหมายท่ีพบจำนวนเท่ากัน ได้แก่ กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพูด พบ
จำนวน 33 คำ คิดเป็นร้อยละ 4.34 % กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม กลุ่มความหมาย
เกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี พบจำนวน 8 
คำ คิดเป็นร้อยละ 1.05 % และ 2 กลุ่มความหมายท่ีพบจำนวนน้อยเท่ากัน คือ 2 คำ ได้แก่ กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 0.26 % 
 

 กล่าวโดยสรุป ผู้ศึกษาพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 24 กลุ่มความหมาย และคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสามารถแบ่ง

ออกเป็น 25 กลุ่มความหมาย โดยในกลุ่มความหมายท่ีพบท้ัง 24 กลุ่มความหมาย และ 25 กลุ่ม

ความหมายนี้ ผู้ศึกษาพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร มีกลุ่ม

ความหมายท่ีเหมือนกันจำนวน 23 กลุ่มความหมาย และ 3 กลุ่มความหมายท่ีต่างกัน คือ กลุ่ม

ความหมายท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีแต่ภาษาเขมรไม่มี ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

มาตราวัดขนาด ส่วนกลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีแต่ภาษาไทยไม่มี ได้แก่ 

กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระทำ และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับการคิดคำนวณ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบกลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและ
ภาษาเขมรคิดเป็น % 

ลำดับ กลุ่มความหมาย 
คำประสม
ภาษาไทย 

คำประสม
ภาษาเขมร 

จำนวนที่
ต่างกัน 

1 ความหมายเก่ียวกับตำแหน่ง 10.54 % 10.39 % ± 0.15 % 
2 ความหมายเก่ียวกับพื้นที ่ 1.87 % 1.05 % ± 0.82 % 
3 ความหมายเก่ียวกับเวลา 1.01 % 1.31 % ± 0.30% 

4 ความหมายเก่ียวกับคน 9.24 % 7.36 % ± 1.88 % 
5 ความหมายเก่ียวกับอาการ  3.75 % 2.76 % ± 0.99 % 
6 ความหมายเก่ียวกับลักษณะรูปร่าง 11.99 % 18.55 % ± 6.56 % 

7 ความหมายเก่ียวกับการเดินทาง 0.28 % 0.39 % ± 0.11 % 
8 ความหมายเก่ียวกับความรู้สึก 9.39 % 5.52 % ± 3.87 % 
9 ความหมายเก่ียวกับการรับรู้ 2.89 % 2.50 % ± 0.39 % 

10 ความหมายเก่ียวกับส่วนประกอบของสิ่งของ 2.31 % 6.31 % ± 4.01 % 
11 ความหมายเก่ียวกับการพูดและอาการที่เก่ียวข้องกับการพูด 5.20 % 4.34 % ± 0.86 % 

12 ความหมายเก่ียวกับความคิด 1.73 % 0.52 % ± 1.21 % 

13 ความหมายเก่ียวกับลักษณะนิสัย 9.68 % 16.18 % ± 6.50 % 
14 ความหมายเก่ียวกับวัตถุ 5.92 % 4.34 % ± 1.58 % 

15 ความหมายเก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 3.46 % 5.78 % ± 2.32 % 
16 ความหมายเก่ียวกับโรค 2.60 % 1.18 % ± 1.42 % 
17 ความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ 4.04 % 1.05 % ± 2.99 % 

18 ความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช 5.78 % 4.47 % ± 1.31 % 
19 ความหมายเก่ียวกับลักษณะทรงผม 1.15 % 1.05 % ± 0.10 % 

20 ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 2.02 % 0.13 % ± 1.89 % 

21 ความหมายเก่ียวกับอาหาร 1.30 % 1.57 % ± 0.27 % 
22 ความหมายเก่ียวกับท่าต่อสู้ 0.14 % 0.26 % ± 0.12 % 

23 ความหมายเก่ียวกับเสื้อผ้า 3.32 % 1.84 % ± 1.48 % 

24 ความหมายเก่ียวกับมาตราวัดขนาด 0.28 % 0 % ± 0.28 % 

25 ความหมายเก่ียวกับการคิดคำนวณ 0 % 0.26 % ± 0.26 % 

26 ความหมายเก่ียวกับการกระทำ 0 % 0.78 % ± 0.78 % 

 สรุป 100 % 100 % ± 42.45 % 
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 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มความหมายของคำประสมไทยและคำประสมเขมรมี

สัดส่วนท่ีต่างกันในทุกกลุ่มความหมายอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าคำประสมของท้ังสองภาษามีลักษณะ

การประสมคำและการแบ่งกลุ่มความหมายเหมือนกันเป็นส่วนมาก แต่สัดส่วนในตารางทำให้เห็นถึง

ความต่างกันตามกลุ่มความหมายแต่ละประเภทอย่างชัดเจน โดยคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย

ในภาษาไทยและคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร พบจำนวนต่างกันคิดเป็น 42.45 % 

ซึ่งในจำนวน 26 กลุ่มความหมายนี้ ผู้ศึกษาพบจำนวนคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย

มากกว่าคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร จำนวน 15 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี กลุ่มความหมายเกี่ยวกับคน กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับอาการ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพูด กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความคิด กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับโรค กลุ่มความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์, 

ส่วนประกอบของสัตว์ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับมาตราวัด

ขนาด เพราะในคำประสมภาษาเขมร  คำหลักไม่ได้ปรากฏอยู่ในตำแหน่งแรกที่เป็นส่วนหลักอยู่เสมอ

เหมือนคำประสมของคำ บางคำหลักในคำประสมภาษาเขมรปรากฏอยู่ในตำแหน่งท่ีสองท่ีเป็นส่วน

ขยายของคำประสม เช่น ในคำประสมภาษาไทยใช้คำว่า “หัวแตก” หมายถึง อาการแตกร้าวของ

กะโหลกศีรษะ ซึ่งมักเกิดจากการกระทบกระเทือนของศีรษะกับของท่ีแข็งกว่ากะโหลกศีรษะอยา่ง

รุนแรง แต่ในคำประสมภาษาเขมร คำว่า “หัว” จะปรากฏอยู่ในตำแหน่งท่ีสองหลังคำว่า “แตก” คือ

ภาษาเขมรจะใช้คำว่า “แตกหัว” (ខ្បកកាល) มาอธิบายลักษณะนี้ และคำอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 

เช่น “แขนหัก” ในภาษาไทย เป็น “หักแขน” (បាក់ថ្ដ) ในภาษาเขมร “อกกรม” ในภาษาไทย เป็น 

“กรมอก” (ក្រគកំ្រទូង) ในภาษาเขมร เป็นต้น ซึ่งทำให้เห็นว่า คำท่ีเกี่ยวกับกับอวัยวะร่างกายจะไป

ปรากฎอยู่ในตำแหน่งท่ี 2 ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแรกเหมือนคำประสมภาษาไทย  

นอกจากนี้ ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ ผู้ศึกษาพบว่า ในภาษาไทยมีคำประสมท่ีบ่ง

บอกถึงช่ือของดาวซึ่งในภาษาเขมรไม่มีคำประสมท่ีเป็นช่ือของดาวเหมือนภาษาไทยทำให้รู้ว่า คนไทย

มีความผูกพันกับธรรมชาติมากถึงขั้นนำคำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายไปต้ังช่ือเฉพาะให้ดาว โดยการ

สังเกตลักษณะของดาวแต่ละดวงและนำมาเปรียบกับอวัยวะแต่ละส่วนของมนุษย์ เป็นการแสดงให้

เห็นว่า คนไทยชอบดูดาวมาก เพราะดาวเป็นส่ิงท่ีล้ีลับและไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ แต่ดาวมี
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อิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มาก เพราะตำแหน่งของดาวแต่ละดวงมีความสำคัญกับพลังงานในร่างกาย

มนุษย์ นอกเหนือจากนี้ ดาวยังเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ใช้ในการดำรงชีวิต   เช่น การดูดาวเพื่อการหาทิศทาง     

การดูดาวเพื่อกำหนดเวลา การดูดาวเพื่อกำหนดฤดูกาล การดูดาวเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ 

การดูดาวเพื่อส่ังสอนบุตรหลาน  และการดูดาวเพื่อเป็นการพักผ่อนอีกด้วย ทำให้เห็นได้ว่าดาวมี

ความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างมาก ผู้ศึกษาจึงรู้ว่า คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับดาวในระดับสูงจนต้องมีการ

ต้ังช่ือให้ดาว โดยใช้คำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายมาสร้างเป็นคำประสมท่ีมีความหมายเกี่ยวกับช่ือของ

ดาว ลักษณะการประสมคำและการสร้างคำแบบนี้จึงทำให้จำนวนคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย

ในภาษาไทยพบมากกว่าคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรในหลายกลุ่มความหมาย  

ส่วนคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย พบน้อยกว่าคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาเขมร รวมทั้งหมดจำนวน 11 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเวลา 

กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง กลุ่มความหมาย

เกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกาย กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม กลุ่มความหมายเกี่ยวกับอาหาร กลุ่ม

ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการคิดคำนวณ และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

การกระทำ ซึ่งในจำนวน 11 กลุ่มความหมายนี้ ผู้ศึกษาพบจำนวนคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย

ในภาษาไทยน้อยกว่าคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร เพราะในบางกลุ่มความหมาย 

เช่น  กลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและลักษณะนิสัยพบว่า ในภาษาเขมรพบคำประสมท่ี

สร้างจากคำเรียกอวัยวะร่างกายในกลุ่มความหมายนี้มากกว่าภาษาไทย เพราะคนเขมรมีค่านิยมนำ

อวัยวะร่างกายไปเรียกส่ิงท่ีเกี่ยวกับลักษณะภายนอกและจิตใจของมนุษย์มากท่ีสุด เนื่องจากอวัยวะ

ร่างกายเป็นส่ิงท่ีมองเห็นได้ชัดเจน ทำให้การนำคำเหล้านี้ไปเรียกส่ิงท่ีแสดงถึงลักษณะรูปร่างและ

ลักษณะนิสัยของคนได้ง่าย ซึ่งมุมมองเหล่านี้คนไทยก็มีความคิดคล้ายกันกับคนเขมร แต่แหตุเพราะใน

คำประสมภาษาไทยท่ีเป็นกลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างและลักษณะนิสัยไม่มีคำประสมท่ี

สร้างจากคำเรียกอวัยวะร่างกาย เช่น หัว และ ริมฝีปาก เหมือนคำประสมของเขมรจึงทำให้คำประสม

ของไทยในกลุ่มความหมายนี้มีน้อยกว่าคำประสมของเขมร เหตุเป็นเพราะคนไทยไม่ได้มองว่า “หัว” 

และ “ริมฝีปาก” มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะรูปร่างและลักษณะนิสัยของคนหรือวัตถุต่าง  ๆ เพราะ 

“หัว” ในความคิดของคนไทยส่ือถึงสมองและสติปัญญาต่าง ๆ จึงทำให้ไม่มีการใช้คำว่า “หัว” ไป

ประกอบสร้างเป็นคำใหม่ท่ีหมายถึงลักษณะรูปร่างและลักษณะนิสัย ส่วนคำว่า “ริมฝีปาก” คนไทยไม่

นิยมใช้คำนี้ เพราะคนไทยเลือกใช้คำว่า “ปาก” มาแสดงถึงลักษณะรูปร่างและลักษณะนิสัยมากกว่า 
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เพราะ “ปาก” เป็นอวัยวะท่ีใช้ในการพูด โดยคนไทยไม่ได้มองว่า “ริมฝีปาก” ไม่ได้สำคัญเท่ากับ 

“ปาก” ซึ่งในความเป็นจริง ริมฝีปากสามารถบอกอะไรได้หลายอย่าง เช่น ริมฝีปากมีปลายประสาท

หลายพันรอบริมฝีปาก จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมริมฝีปากจึงไวต่อส่ิงกระทบต่างๆ ได้ดีนัก อวัยวะส่วนอื่น

อาจมีเนื้อเยื่อป้องกัน แต่ริมฝีปากไม่มีเนื้อเยื่อป้องกัน จึงทำให้ริมฝีปากมีความไวต่อผลกระทบ

ภายนอก มากกว่านิ้วมือถึง 100 เท่า แต่ไม่ค่อยมีคนรับรู้เรื่องนี้จึงทำให้ผู้ศึกษามองว่า คนไทยไม่ได้

สนใจเรื่องริมฝีปากมากเหมือนคนเขมรท่ีได้ใช้คำนี้ไปสร้างเป็นคำประสมท่ีหมายถึงลักษณะรูปร่างและ

ลักษณะนิสัย  

ส่วนในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระทำพบแค่ในภาษาเขมร แต่ในภาษาไทยไม่พบทำให้

เห็นว่า คนเขมรมีการเรียนรู้และผูกผันกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนท่ีอยู่ใน

หมู่บ้านใกล้เคียงกัน เพราะคนเขมรมีความเช่ือว่า มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะการหาเล้ียงชีพและการ

ช่วยเหลือกันในกทุกส่ิง เพื่อให้ความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวใน

การดำรงชีวิตต่าง ๆ โดยการขยันทำงานหาเล้ียงชีพใหม้ากขึ้นเพื่อให้ชีวิตของตนและครอบครัวมี

ความสุขและอยู่รอดได้ในสภานการณ์ท่ียากลำบาก เพราะนั่นนับว่าเป็นการเริ่มชีวิตจากจุดศูนย์จึงทำ

ใหพ้บคำประสมในภาษาเขมรท่ีเกี่ยวกับกลุ่มความหมายท่ีแสดงการกระทำมี แต่ในภาษาไทยไม่พบ 

กล่าวโดยสรุป กลุ่มความหมายของคำประสมไทยและคำประสมเขมรมีความเหมือนกันและ

ต่างกันอาศัยจากประสบการณ์และการมองโลก และการให้ความสำคัญต่ออวัยวะร่างกายแต่ละส่วน

ของคนแต่ละชาติ ว่ามีความคิดเป็นแบบไหน แต่ท้ังคนไทยและคนเขมรมีความคิดคล้ายกันเป็น

ส่วนมาก ส่วนความต่างกันมีน้อยกว่าความเหมือน เหตุเป็นเพราะการดำรงชีวิตของคนไทยและคน

เขมรในบางช่วงประสบปัญหาในระดับต่างกันจึงทำให้คนท้ังสองชาติเริ่มมีความคิดท่ีไม่เหมือนกันและ

ต่างกันออกไป นอกจากนี้ กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและ

ภาษาเขมรเหล่านี้ ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาเขมรในเรื่องต่าง 

ๆ ได้อีกด้วย ดังท่ีผู้ศึกษาจะกล่าวถึงต่อไปในบทท่ี 4 
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บทที่ 4 

มโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรที่สะท้อนจากคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 
 

 ในบทนี้ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึง มโนทัศน์ของคนไทยกับคนเขมรท่ีสะท้อนจากคำประสมเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

4.1 มโนทัศน์ของคนไทยท่ีสะท้อนจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย 

4.2 มโนทัศน์ของคนเขมรท่ีสะท้อนจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

4.3 เปรียบเทียบมโนทัศน์ของคนไทยกับคนเขมรท่ีสะท้อนจากคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

นอกจากคำประสมจากคำเรียกอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรมี

ความหมายท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันแล้ว คำประสมจากคำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายในภาษาไทย 

และภาษาเขมรยังสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาเขมร จากความหมาย

เปรียบเทียบคำประสมจากคำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร ดังท่ี เลคอฟและ

จอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 2008) ได้กล่าวถึง มโนทัศน์ไว้ว่า มโนทัศน์เกิดจากการใช้ภาษาท่ี

สะท้อนความคิดของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น 

He shot down all of my arguments. 

เขาโต้แย้งทุกคำพูดของฉัน 

I have never won an argument with him. 

ฉันไม่เคยเถียงชนะเขาเลยสักครั้ง 

He attacked every weak point in my argument. 

ในการโต้เถียงกัน เขามักโจมตีจุดอ่อนของฉันเสมอ 

(Lakoff and Johnson, 2008 : 4) 
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จากประโยคข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จากคำศัพท์ท่ีใช้ เช่น “shot down” “won” และ 

“attacked” ล้วนเป็นคำท่ีเกี่ยวกับการโต้เถียงมาใช้คู่กับปริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการทำสงคราม โดยปกติ

แล้ว การทะเลาะกันต้องมีฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะจึงทำให้เห็นว่าการทะเลาะกันก็เหมือนเป็นการทำ

สงครามระหว่างกัน ท่ีต้องมีการปะทะกนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะฉะนัน้การใช้ภาษาในลักษณะนี้

ถือว่าเป็นการนำคำมาใช้เปล่ียนแปลง และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้

ว่า ในกรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมีมโนทัศน์ว่า การโต้เถียง คือ การทำ

สงคราม (ARGUMENT is WAR) 

ส่วน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549 : 3) กล่าวว่า มโนทัศน์ (Concept) หมายถึง การ

คิดถึงหรือจินตนาการถึงบางส่ิง คือการเกิดแนวคิดหรือเกิดความเข้าใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในความคิด

ของเรา  

นอกจากนี้ อุทุมพร มีเจริญ (2542 : 193) กล่าวถึง มโนทัศน์ (Concept) ว่าเป็นตัวแทน

ความคิด ความรู้ ความเข้าใจของคนท่ีมีต่อสรรพส่ิง โดยเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ส่ิงรอบตัวประกอบกับ

ประสบการณ์เดิมท่ีมี  

ดังที Sowa (1984 : 38) กล่าวว่า มโนทัศน์เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กับท้ังคำท่ีใช้และภาพท่ี

เห็น เพราะการมองเห็นภาพใดภาพหนึ่งทำให้มนุษย์นึกคำออกมาทันที เช่น หากเห็นภาพแมวนั่งบน

พรม คนท่ีพูดภาษาอังกฤษจะพูดว่า “I see a cat sitting on a mat” ส่วนคนท่ีพูดภาษาฝรั่งเศสจะ

พูดว่า “Je vois un chat assis sur une natte” ทำให้เห็นว่า ในกรณีนี้ แมวของคนอังกฤษเป็น cat 

ส่วนแมวของคนฝรั่งเศสเป็น chat ดังท่ีคนไทยมองแมวเป็น “แมว” และคนเขมรเรียกแมวว่า ฉมฺา 

(ឆាេ ) ซึ่งมโนทัศน์เป็นเรื่องท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้ภาษาอย่างชัดเจน 

Ogden and Richards (1923  : 9 - 11) ได้กล่าวถึงมโนทัศน์ว่า มโนทัศน์เป็นระบบ

ความคิดอย่างหนึ่งท่ีสามารถอธิบายในส่ิงท่ีมนุษย์รับรู้ผ่านถ้อยคำท่ีมนุษย์ใช้ในการส่ือสารกัน และเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาษา (Symbol) ความคิด (Concept) และส่ิงท่ีอ้างถึง (Referent) ซึ่งรูป

ภาษาและส่ิงท่ีอ้างถึงไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง แต่มีความสัมพันธ์กันได้เพราะผ่านกระบวนการ

ของความคิดซึ่งเป็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษานั้น 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า มโนทัศน์เป็นภาพท่ีอยู่ในใจของคนแต่ละคนท่ีเกิดจาก

ความคิด ความเข้าใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งภาพท่ีเกิดขึ้นในใจนั้นอาจจะไม่เหมือนกันทุกคน แต่จะมี

จุดบางอย่างท่ีเป็นลักษณะเหมือนกันและรวมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนแต่ละคนและของ

คนแต่ละชุมชม ท่ีทำไห้รู้ว่าคนในสังคมหนึ่งมีระบบเป็นความคิดเป็นอย่างไรจากรูปภาษาท่ีเขาใช้ใน

การส่ือสารกัน 

มโนทัศน์เป็นเรื่องท่ีมนุษย์มีมาแต่ต้น แต่ไม่มีผู้ใดสนใจท่ีจะสังเกตเห็น เพราะมโนทัศน์ได้

ปะปนอยู่ในชีวิตคนเราทุกวันโดยเราไม่รู้ตัว แต่เราสามารถรับรู้มโนทัศน์ของคนแต่ละชาติได้โดยผ่าน

ภาษา เพราะภาษาเป็นเครื่องมือท่ีคนใช้ในการส่ือสารกัน และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดของคน

ผ่านตัวภาษาท่ีเป็นหลักฐานสำคัญอย่างยิ่ง ว่าคนใดมีระบบความคิดเป็นแบบใด (Lakoff and 

Johnson, 2008 : 8) ดังนั้น การใช้คำศัพท์หรือการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันของคนไทยและคนเขมร

ได้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะมโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรผ่าน

กระบวนการศึกษาคำประสมจากคำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรซึ่งเป็นผล

จากการศึกษาในบทนี้ 

 

4.1 มโนทัศน์ของคนไทยที่สะท้อนจากคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย 

 

 ในการเขียนรูปแบบมโนทัศน์ท้ังของคนไทยและคนเขมร ท่ีสะท้อนจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร ผู้ศึกษาจะเขียนมโนทัศน์เป็นภาษาไทยว่า “อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง” + มโนทัศน์ท่ีพบ ส่วนในการเขียนมโนทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ศึกษาจะจัดรูปแบบ

เขียนตามแบบเขียนของ เลคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 2008) คือ “Body Parts is” 

+ มโนทัศน์ท่ีพบ ดังตัวอย่าง เช่น อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) 

เป็นต้น 
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จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยสะท้อนให้เห็น

ถึงมโนทัศน์ของคนไทยจำนวน 8 มโนทัศน์ ได้แก่ 

1. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) 

2. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ (BODY PARTS is THINGS) 

3. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) 

4. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) 

5. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) 

6. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี (BODY PARTS is SPACE) 

7. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS is ILLNESS) 

8. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ (BODY PARTS is NATURE) 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

4.1.1 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง สิ่งมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต จำแนกเป็น 13 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับคน 

ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ ความหมายเกี่ยวกับความคิด 

ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ ความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย  

ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง ความหมายเกี่ยวกับการพูด

และอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของ

สัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ และ ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช โดยผู้

ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
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4.1.1.1 ความหมายเกี่ยวกับคน 

คน หมายถึง มนุษย ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 226) ซึ่งมนุษย์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้

เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 879) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คน ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

หน้าเตา 

หน้าเตา หมายถึง แม่ครัวประจำเตา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1289) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า 

“หน้าเตา” เป็นการนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “เตา” ทำให้ความหมาย

ของคำว่า “หน้าเตา” เปล่ียนเป็นคนท่ีทำอาหารอยู่หน้าเตาเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น คำประสม “หน้า

เตา” ซึ่งมีคำว่า “เตา” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

หัวแรง 

หัวแรง หมายถึง ผู้ท่ีเป็นกำลังสำคัญในการทำกิจการต่าง ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1327) 

ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หัวแรง” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “แรง” 

ทำให้ความหมายของคำว่า “หัวแรง” เปล่ียนเป็นคนท่ีเป็นแรงสำคัญในการผลักดันและเป็นคนท่ีอยู่

แถวหน้าของกิจกรรมด้วย ดังนั้น คำประสม “หัวแรง” ซึ่งมีคำว่า “หัว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวติ 

ขาประจำ 

ขาประจำ หมายถึง ลูกค้าท่ีติดต่อสม่ำเสมอ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 186) ซึ่งในบริบทนี้ 

คำว่า “ขาประจำ” เป็นการนำคำว่า “ขา” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ประจำ” ทำให้

ความหมายของคำว่า “ขาประจำ” เปล่ียนเป็นคนท่ีเป็นลูกค้าท่ีมักจะมาอุดหนุนท่ีร้านและไปมาร้านนี้

เป็นประจำ ดังนั้น คำประสม “ขาประจำ” ซึ่งมีคำว่า “ขา” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.1.1.2 ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง 

การเดินทาง หมายถึง การไปสู่ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีไกลออกไป หรือ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของมนุษย์ หรือ สัตว์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องมีการเดินทางอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่า การเดินทาง 

ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

ขาไป 

ขาไป หมายถึง การเดินทางไป หรือ รอบไป ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ขาไป” เป็นการนำคำว่า 

“ขา” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ไป” ทำให้ความหมายของคำว่า “ขาไป” เปล่ียนเป็น

การเดินทางไปสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง เพราะ “ขาไป” เปรียบเสมือนขาท่ีเป็นอวัยวะท่ีใช้ในการเดิน วิ่ง 

เป็นต้น  และคนกับการเดินทางเป็นส่ิงคู่กัน ดังนั้น คำประสม “ขาไป” ซึ่งมีคำว่า “ขา” ประสมในท่ีนี้

ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ขากลับ 

ขากลับ หมายถึง การเดินทางกลับ หรือ รอบกลับ ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ขากลับ” เป็นการนำ

คำว่า “ขา” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กลับ” ทำให้ความหมายของคำว่า “ขากลับ” 

เปล่ียนเป็นการเดินทางออกจากสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งกลับไปท่ีเดิม ดังนั้น คำประสม “ขากลับ” ซึ่งมี

คำว่า “ขา” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

  

4.1.1.3 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 

การรับรู้ หมายถึง การยืนยันว่ารู ้ หรือ การรับวา่รู้ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท้ังการมองเห็นและการได้

ยิน ซึ่งมนุษย์ หรือ สัตว์ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการรับรู้ แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

หูฝาด 

หูฝาด หมายถึง การได้ยินเสียงเพี้ยนไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1341) ซึ่งในบริบทนี้ คำ

ว่า “หูฝาด” เป็นการนำคำว่า “หู” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ฝาด” ทำให้ความหมาย

ของคำว่า “หูฝาด” เปล่ียนเป็นการรับรู้ในด้านการฟังท่ีไม่ปกติ คือ การได้ยินผิดจากความจริง และ
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การรับรู้ในลักษณะแบบนี่เป็นลักษณะเฉพาะของคน ดังนั้น คำประสม “หูฝาด” ซึ่งมีคำว่า “หู” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

หูตึง 

หูตึง หมายถึง ฟังอะไรไม่ใคร่ได้ยิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1341) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หู

ตึง” เป็นการนำคำว่า “หู” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ตึง” ทำให้ความหมายของคำว่า 

“หูตึง” เปล่ียนเป็นการรับรู้ในด้านการฟังท่ีมีการรบัรู้ไม่ค่อยดีเหมือนคนท่ัวไป คือจะได้ยินเฉพาะเสียง

ท่ีดังเท่านั้น และการรับรู้ในลักษณะแบบนี่เป็นลักษณะเฉพาะของคน ดังนั้น คำประสม “หูตึง” ซึ่งมี

คำว่า “หู” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ตาไว 

ตาไว หมายถึง ลักษณะของตาท่ีเห็นอะไรได้รวดเร็ว เช่น เขาตาไวเห็นคนรู้จักนั่งรถผ่านไปแว่บ

เดียวก็จำได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 491) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ตาไว” เป็นการนำคำว่า “ตา” ท่ี

เป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ไว” ทำให้ความหมายของคำว่า “ตาไว” เปล่ียนเป็นการรับรู้

ในด้านการมองเห็นท่ีรวดเร็วกว่าคนท่ัวไป คือเห็นนิดเดียวก็รู้ว่าส่ิงท่ีเห็นมีลักษณะแบบใด และการ

รับรู้ในลักษณะแบบนี่เป็นลักษณะเฉพาะของคน ดังนั้น คำประสม “ตาไว” ซึ่งมีคำว่า “ตา” ประสม

ในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

 

4.1.1.4 ความหมายเกี่ยวกับความคิด 

ความคิด หมายถึง ส่ิงท่ีนึกรู้ขึ้นในใจ, ความรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้

ต่อไป, สติปัญญาท่ีจะทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 242) ซึ่ง

ความคิดยังหมายถึงสติปัญญาของคนด้วย ดังนั้น ความคิด ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น  

หัวเก่า 

หัวเก่า หมายถึง การนิยมของเก่า, การนิยมตามแบบเก่า, การไม่ทันสมัย (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 1324) ในบริบทนี้ คำว่า “หัวเก่า” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับ

คำว่า “เก่า” ทำใหค้ำว่า “หัวเก่า” หมายถึงความคิดของคนท่ีนิยมของเก่าและไม่มีความทันสมัย ซึ่ง

เป็นลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความคิด ดังนั้น คำประสม “หัวเก่า” ซึ่งมีคำว่า “หัว” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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หัวเห็ด 

หัวเห็ด หมายถึง การด้ือรั้นไม่ยอมเปล่ียนความคิดง่าย ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1328) 

ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หัวเห็ด” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “เห็ด” 

ทำให้คำว่า “หัวเห็ด” หมายถึงความคิดของคนท่ีไม่ยอมเปล่ียนความคิดของตนง่าย ๆ ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความคิด ดังนั้น คำประสม “หัวเห็ด” ซึ่งมีคำว่า “หัว” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

หัวใส 

หัวใส หมายถึง มีความคิดว่องไวในการหาประโยชน์ เช่น พ่อค้าหัวใส (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 1327) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หัวใส” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสม

กับคำว่า “ใส” ทำใหค้ำว่า “หัวใส” หมายถึงความคิดท่ีเฉลียวฉลาดในการหาประโยชน์เข้าตัว ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความคิด ดังนั้น คำประสม “หัวใส” ซึ่งมีคำว่า “หัว” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

 

4.1.1.5 ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก 

ความรู้สึก หมายถึง การเกิดอาการท่ีรู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ หรือ อารมณ์ของจิตใจท่ีอยู่ข้างใน 

ลักษณะของมนุษย์ท่ีต้องมีความรู้สึกปนอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู้สึก ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ หรือ สัตว์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องมีการเดินทางอยู่เสมอ 

ใจหาย 

ใจหาย หมายถึง การตกใจหรือเสียวใจขึ้นทันที (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 342) ในบริบทนี้ 

คำว่า “ใจหาย” เป็นการนำคำว่า “ใจ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “หาย” ทำให้

ความหมายของคำว่า “ใจหาย” เปล่ียนเป็นความรู้สึกเสียวใจขึ้นทันทีหลังมีส่ิงใดมากระทบจิตใจ ซึ่ง

เป็นลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความรู้สึก ดังนั้น คำประสม “ใจหาย” ซึ่งมีคำว่า “ใจ” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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ไส้แขวน 

ไส้แขวน หมายถึง หิวจัด, มักใช้เข้าคู่กับคำ ไส้กิ่ว เป็น ไส้กิ่วไส้แขวน เช่น หิวจนไส้กิ่วไส้แขวน, 

ท้องกิ่วท้องแขวน ก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1276) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ไส้แขวน” เป็นการ

นำคำว่า “ไส้” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “แขวน” ทำให้ความหมายของคำว่า “ไส้

แขวน” เปล่ียนเป็นความรู้สึกท่ีหิวมากเหมือนลำไส้ขมวดเข้ากัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็น

ส่ิงมีชีวิตและมีความรู้สึก ดังนั้น คำประสม “ไส้แขวน” ซึ่งมีคำว่า “ไส้” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต  

หน้าบูด 

หน้าบูด หมายถึง สีหน้าท่ีแสดงอาการเบื่อหน่ายหรือไม่พอใจ เช่น เขาทำหน้าบูดเพราะเจอ

เรื่องท่ีไม่สบอารมณ์, หน้าบูดหน้าเบ้ียว หรือ หน้าเบ้ียวหน้าบูด ก็ว่า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

1289) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หน้าบูด” เป็นการนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำ

ว่า “บูด” ทำให้ความหมายของคำว่า “หน้าบูด” เปล่ียนเป็นความรู้สึกท่ีไม่พอใจกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ี

แสดงออกตามหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความรู้สึก ดังนั้น คำประสม 

“หน้าบูด” ซึ่งมีคำว่า “หน้า” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

 

4.1.1.6 ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ 

ท่าต่อสู้ หมายถึง การใช้กิริยาหรือท่าทางใดท่าทางหนึ่งในการสู้รบหรือปกป้องตัวเองจากคน

อื่น ซึ่งมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีได้ประดิษฐ์ท่าต่อสู้ขึ้นมา แสดงให้เห็นว่า ท่าต่อสู้ ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

เข่าลอย 

เข่าลอย หมายถึง ท่าต่อสู้ของกีฬามวยไทยโดยกระโดดให้ตัวลอยแล้วใช้เข่ากระแทกคู่ต่อสู้ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 208) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เข่าลอย” เป็นการนำคำว่า “เข่า” ท่ีเป็น

อวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ลอย” ทำให้คำว่า “เข่าลอย” กลายเป็นชื่อของท่าต่อสู้แบบหนึ่ง 

เพราะ “เข่าลอย” เปรียบเสมือนเข่าท่ีเป็นอวัยวะของคนท่ีลอยขึ้นสูง และมีแค่คนเท่านั้นท่ีมีท่าต่อสู้

แบบนี้ ดังนั้น คำประสม “เข่าลอย” ซึ่งมีคำว่า “เข่า” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.1.1.7 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย 

ลักษณะนิสัย หมายถึง ความประพฤติเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ท่ี

มีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ลักษณะนิสัย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

หน้าเลือด 

หน้าเลือด หมายถึง นิสัยท่ีชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบังคับให้จำยอมเพราะเห็นแก่ตัว เช่น 

เขาเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1290) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หน้าเลือด” เป็น

การนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “เลือด” ทำให้คำว่า “หน้าเลือด” 

เปล่ียนความหมายเป็นนิสัยท่ีคิดแต่ประโยชน์ของตนโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่น ซึ่ง

ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคน  ดังนั้น คำประสม “หน้าเลือด” ซึ่งมีคำว่า “หน้า” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

คอสูง 

คอสูง หมายถึง นิสัยชอบกินหรือใช้ของดีราคาแพง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 245) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “คอสูง” เป็นการนำคำว่า “คอ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “สูง” ทำให้

คำว่า “คอสูง” เปล่ียนความหมายเป็นนิสัยท่ีชอบแค่ของท่ีมีราคาแพง โดยไม่คำนึงถึงทุนท่ีตนมีอยู่ ซึ่ง

ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคน  ดังนั้น คำประสม “คอสูง” ซึ่งมีคำว่า “คอ” ประสมใน

ท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

มือไว 

มือไว หมายถึง นิสัยขี้ขโมย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 912) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “มือไว” 

เป็นการนำคำว่า “มือ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ไว” ทำให้คำว่า “มือไว” เปล่ียน

ความหมายเป็นนิสัยท่ีชอบลักลอบเอาของคนอื่นโดยท่ีเจ้าของไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ให้ ซึ่งลักษณะแบบนี้

เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคน  คำประสม “มือไว” ซึ่งมีคำว่า “มือ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.1.1.8 ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย 

อวัยวะร่างกาย หมายถึง ส่วนของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่หัวจรดเท้าท่ีทำงานอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งอวัยวะในท่ีนี้หมายถึงอวัยวะของคน เพราะเหตุนี้ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

ลิ้นปี ่

ล้ินปี ่ หมายถึง ส่วนปลายล่างของกระดูกอกท่ีย้อยลงมาในผนังหน้าท้องส่วนบน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1061) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ล้ินปี”่ เป็นการนำคำว่า “ล้ิน” ท่ีเป็นอวัยวะ

ของคนมาประสมกับคำว่า “ปี่” ทำให้คำว่า “ล้ินปี”่ เป็นอวัยวยะส่วนหนึง่ของร่างกายคน ดังนัน้ คำ

ประสม “ล้ินปี”่ ซึ่งมีคำว่า “ล้ิน” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ฟันฟาง 

ฟันฟาง หมายถึง ฟาง, ฟันท่ีเข้าใจว่าข้ึนแทนฟันแท้ท่ีหักไป, ฟัน เช่น ฟันฟางไม่ค่อยดี กินของ

เหนียวของแข็งไมไ่ด้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 858) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ฟันฟาง” เป็นการนำคำ

ว่า “ฟัน” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ฟาง” ทำให้คำว่า “ฟันฟาง” เป็นฟนัท่ีเกิดหลัง

ฟันน้ำนมของคน ดังนั้น คำประสม “ฟันฟาง” ซึ่งมีคำว่า “ฟัน” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ก้นอ้อย 

ก้นอ้อย หมายถึง เนื้อก้น ๒ ข้างตรงท่ีนัง่ทับ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 7) ซึ่งในบริบทนี้ คำ

ว่า “ก้นอ้อย” เป็นการนำคำว่า “ก้น” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “อ้อย” ทำใหค้ำว่า 

“ก้นอ้อย” เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายคนท่ีใช้ในการนั่ง ดังนัน้ คำประสม “ก้นอ้อย” ซึ่งมีคำว่า 

“ก้น” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.1.1.9 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง 

ลักษณะรูปร่าง หมายถึง ลักษณะร่างกายของคนแต่ละคนท่ีสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่ง

เป็นลักษณะรูปร่างเฉพาะคนหรือส่ิงของต่าง ๆ เพราะเหตุนี้ ลักษณะรูปร่าง ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

อกไก่ 

อกไก่ หมายถึง อกคนท่ีมีลักษณะนูนยื่นออกมาอย่างอกของไก่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

1362) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “อกไก่” เป็นการนำคำว่า “อก” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“ไก่” ทำใหค้ำว่า “อกไก่” เป็นอกของคนท่ีมีลักษณะเหมือนอกไก่ ซึ่งลักษณะแบบนี้มักจะหมายถึง

ลักษณะรูปร่างของคน  ดังนั้น คำประสม “อกไก่” ซึ่งมีคำว่า “อก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

เอวบาง 

เอวบาง หมายถึง รูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะองของเอวผู้หญิง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

1434) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เอวบาง” เป็นการนำคำว่า “เอว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำ

ว่า “บาง” ทำใหค้ำว่า “เอวบาง” เป็นเอวของคนท่ีมีลักษณะเล็กบางเหมือนไม่มีเอว ซึ่งลักษณะแบบ

นี้มักจะหมายถึงลักษณะรูปร่างของคน  คำประสม “เอวบาง” ซึง่มีคำว่า “เอว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 

ก้นปอด 

ก้นปอด หมายถึง ก้นท่ีสอบเล็กผิดปรกติ, ก้นท่ีไม่ใคร่มีเนื้อ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 7) ซึ่ง

ในบริบทนี้ คำว่า “ก้นปอด” เป็นการนำคำว่า “ก้น” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ปอด” 

ทำให้คำว่า “ก้นปอด” เป็นก้นของคนท่ีมีลักษณะแบนหรือไม่มีเนื้อ ซึง่ลักษณะแบบนี้มักจะหมายถึง

ลักษณะรูปร่างของคน  ดังนั้น คำประสม “ก้นปอด” ซึ่งมีคำว่า “ก้น” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.1.1.10 ความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด 

การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด หมายถึง การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ หรือ การพูดจา

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท้ังในทางท่ีดีและทางท่ีไม่ดี และมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีใช้การพูดเพื่อส่ือสารกัน 

เพราะเหตุนี้ การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

ปากโป้ง 

ปากโป้ง หมายถึง การพูดโพล่งออกมาโดยไม่ระมัดระวงัปาก หรือพูดเปิดเผยส่ิงท่ีไม่สมควร

ออกมาโดยไม่คำนึงถึงความผิดพลาดเสียหาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 738) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า 

“ปากโป้ง” เป็นการนำคำว่า “ปาก” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “โป้ง” ทำใหค้ำว่า 

“ปากโป้ง” หมายถึงการท่ีพูดไม่คิดหน้าคิดหลัง ว่าใครจะเดือดร้อนเพราะคำพูดของตนหรือไม่ ซึ่งการ

พูดเป็นส่ิงท่ีมักจะคู่กับคนเสมอ ดังนั้น คำประสม “ปากโป้ง” ซึ่งมีคำว่า “ปาก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 

ปากคม 

ปากคม หมายถึง พูดจาเหน็บแนมด้วยคารมคมคาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 737) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “ปากคม” เป็นการนำคำว่า “ปาก” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “คม” ทำ

ใหค้ำว่า “ปากคม” หมายถึงการท่ีพูดส่อเสียดในลักษณะต่าง ๆ ด้วยถ้อยคำท่ีคมคาย เพราะ 

“ปากคม” เปรียบเสมือนปากท่ีคมเหมือนมีดท่ีสามารถแทงใจคนอื่นได้ ซึ่งการพูดเป็นส่ิงท่ีมักจะคู่กับ

คนเสมอ ดังนั้น คำประสม “ปากคม” ซึ่งมีคำว่า “ปาก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ลิ้นพัน 

ล้ินพัน หมายถึง อาการท่ีพูดเร็วรัวจนจับความไม่ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1061) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “ล้ินพัน” เป็นการนำคำว่า “ล้ิน” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “พัน” ทำ

ใหค้ำว่า “ล้ินพัน” หมายถึงการท่ีพูดเร็วมากจนทำให้คนอื่นไม่สามารถเข้าใจในส่ิงท่ีพูดได้ เพราะ “ล้ิน

พัน” เปรียบเสมือนล้ินท่ีพันเข้ากันและไม่สามารถพูดออกเสียงชัดได้ ซึ่งการพูดเป็นส่ิงท่ีมักจะคู่กับคน

เสมอ ดังนั้น คำประสม “ล้ินพัน” ซึ่งมีคำว่า “ล้ิน” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.1.1.11 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม 

ลักษณะทรงผม หมายถึง ทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับผมต้ังแต่รูปทรงของผม การทำให้ผมสวยงานท่ี

ต่างกันของแต่ละบุคคล เพราะเหตุนี้ ลักษณะทรงผม ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

หัวล้าน 

หัวล้าน หมายถึง หัวท่ีไร้ผมบางแห่งหรือท้ังหมด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1327) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “หัวล้าน” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ล้าน” ทำ

ใหค้ำว่า “หัวล้าน” แสดงถึงหัวท่ีไม่ค่อยมีผมหรือไม่มีผมเลย ซึ่งมีแค่คนเท่านั้นท่ีมีทรงผมแบบนี้  

ดังนั้น คำประสม “หัวล้าน” ซึ่งมีคำว่า “หัว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

หัวโล้น 

หัวโล้น หมายถึง หัวท่ีโกนผมหมด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1327) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า 

“หัวโล้น” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “โล้น” ทำใหค้ำว่า 

“หัวโล้น” แสดงถงึหัวท่ีไม่มีผม ซึ่งมีแค่คนเท่านั้นท่ีมีทรงผมแบบนี้ ดังนั้น คำประสม “หัวโล้น” ซึง่มี

คำว่า “หัว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

หัวเหม่ง 

หัวเหม่ง หมายถึง หัวล้านใสเป็นมัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1328) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า 

“หัวเหม่ง” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “เหม่ง” ทำให้คำว่า “หัว

เหม่ง” แสดงถึงหัวท่ีไม่มีผมและมีลักษณะมันด้วย ซึ่งมีแค่คนเท่านั้นท่ีมีลักษณะหัวแบบนี้ ดังนั้น คำ

ประสม “หัวเหม่ง” ซึ่งมีคำว่า “หัว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.1.1.12 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ 

ช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิด เพื่อเป็น

การกำหนดว่า เป็นสัตว์ประเภทใด และมีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเป็นองค์ประกอบของสัตว์แต่ละ

ชนิด เพราะเหตุนี้ ช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

ปากห่าง 

ปากห่าง หมายถึง ช่ือนกขนาดใหญ่ ปากหนาแหลมตรง ขากรรไกรท้ังสองเมื่อประกบกัน

ส่วนกลางไม่ชิดกัน(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 740) ในบริบทนี้ คำว่า “ปากห่าง” เป็นการนำคำว่า 

“ปาก” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ห่าง” ทำให้คำว่า “ปากห่าง” เป็นช่ือของนกชนิด

หนึ่ง ซึ่งนกเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ดังนั้น คำประสม “ปากห่าง” ซึ่งมีคำว่า “ปาก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 

ลิ้นหมา 

ล้ินหมา หมายถึง ช่ือปลาในอันดับ Pleuronectiformes มีหลายชนิด หลายสกุล พบท้ังใน

ทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด เมื่อเกิดใหม่ตาจะอยู่คนละข้างกันเหมือนลูกปลาท่ัวไป แต่เมื่อเจริญเติบโต

ขึ้นกะโหลกจะบิดไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นผลให้กล้ามเนื้อข้างหนึ่งบิดตามไปด้วย จึงทำให้ตาท้ัง 2 ข้าง

เหนี่ยวกันมาหรือเคล่ือนมาอยู่ด้านเดียวกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 492) ในบริบทนี้ คำว่า 

“ล้ินหมา” เป็นการนำคำว่า “ล้ิน” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “หมา” ทำใหค้ำว่า 

“ล้ินหมา” เป็นช่ือของปลาชนิดหนึ่งท่ีมีรูปร่างเหมือนล้ินของหมา ซึ่งปลาเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ดังนั้น คำ

ประสม “ล้ินหมา” ซึ่งมีคำว่า “ล้ิน” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ก้นปล่อง 

ก้นปล่อง หมายถึง ช่ือยุงในสกุล Anopheles วงศ์ Culicidae ท่ีพบท่ัวไป ยุงเหล่านี้เวลาเกาะ

หรือดูดเลือดคนหรือสัตว์ หัวจะปักลง ก้นช้ีขึ้น ผนังด้านล่างของส่วนท้องไม่มีเกล็ด ท้ังเพศผู้และเพศ

เมียมีรยางค์ปากยื่นยาวออกมา 1 คู่ ทำให้เหมือนกับมีปากเป็นสามแฉก เพศเมียดูดเลือดและบางชนิด

เป็นพาหะในการนำโรคมาสู่คนและสัตว์ เช่น ไข้มาลาเรีย เพศผู้กินน้ำหรือน้ำหวานจากเกสรดอกไม ้

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 7) ในบริบทนี้ คำว่า “ก้นปล่อง” เป็นการนำคำว่า “ก้น” ท่ีเป็นอวัยวะ

ของคนมาประสมกับคำว่า “ปล่อง” ทำให้คำว่า “ก้นปล่อง” เป็นช่ือของยุงชนิดหนึ่งท่ีมีก้นเหมอืน
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ปล่อง ซึ่งยุงเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ดังนั้น คำประสม “ก้นปล่อง” ซึ่งมีคำว่า “กน้” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 

 

4.1.1.13 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช 

ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด เพื่อเป็นการ

กำหนดว่า เป็นพืชประเภทใด และส่วนต่าง ๆ ของพืชท่ีเป็นองค์ประกอบของพืชแต่ละชนิด โดยรวม

ท้ังต้นไม้ พืช หรือ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ เพราะเหตุนี้ ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช ส่ือถึง 

ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

อกร่อง 

อกร่อง หมายถึง ช่ือมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indica L. ผลเป็นร่องด้านข้าง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1362) ในบริบทนี้ คำว่า “อกร่อง” เป็นการนำคำว่า “อก” ท่ีเป็นอวัยวะ

ของคนมาประสมกับคำว่า “ร่อง” ทำใหค้ำว่า “อกร่อง” เป็นมะม่วงชนิดหนึ่ง ซึ่งมะม่วงเป็นพืชท่ีเป็น

ส่ิงมีชีวิต ดังนั้น คำประสม “อกร่อง” ซึ่งมีคำว่า “อก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

หูหนู 

หูหนู หมายถึง ช่ือเห็ดท่ีขึ้นบนขอนไม้ ดอกเห็ดเป็นแผ่นวุ้น สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลดำ กินได้ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1342) ในบริบทนี้ คำว่า “หูหนู” เป็นการนำคำว่า “หู” ท่ีเป็นอวัยวะ

ของคนมาประสมกับคำว่า “หนู” คำว่า “หูหนู” เป็นเห็ดท่ีนำมาปรุงอาหารชนิดหนึ่งท่ีมีรูปร่างเหมือน

หูของหนู ซึ่งเห็ดเป็นพืชท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต ดังนั้น คำประสม “หูหนู” ซึ่งมีคำว่า “หู” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 

พุงปลา 

พุงปลา หมายถึง ช่ือเรียกส่ิงท่ีนูนปูดขึ้นมาตามกิ่งและใบของไม้ต้นหลายชนิดในสกุล 

Terminalia วงศ์ Combretaceae เช่น สมอไทย ( T. chebula Retz.) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

841) ในบริบทนี้ คำว่า “พุงปลา” เป็นการนำคำว่า “พุง” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“ปลา” คำว่า “พุงปลา” เป็นส่วนหนึ่งของพชืท่ีเจริญเติบโตเองตามกิ่งของไม้ต้นต่าง ๆ ซึ่งเป็น
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ลักษณะเฉพาะของพืชท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต  ดังนั้น คำประสม “พุงปลา” ซึ่งมีคำว่า “พุง” ประสมในท่ีนี้ส่ือ

ถึงส่ิงมีชีวิต 

 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 13 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์

หลักท่ีส่ือถึงส่ิงมีชีวิต เพราะ “ส่ิงมีชีวิต” หมายถึง ส่ิงท่ีมีตัวตน สามารถเคล่ือนท่ีได้ ต้องการอาหาร 

ต้องการท่ีอยู่ ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต และสามารถสืบพันธุ์ได้ ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งท่ี

กล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของส่ิงมีชีวิต จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายย่อยได้แก่ 

กลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับคน การเดินทาง ความรู้สึก การรับรู้ การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด 

ลักษณะรูปร่าง ความคิด ลักษณะนิสัย อวัยวะรา่งกาย ลักษณะทรงพม ท่าต่อสู้ ช่ือเฉพาะของสัตว์, 

ส่วนประกอบของสัตว์ และ ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช จากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต 

(BODY PARTS is LIVING THING) 

 

4.1.2 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง สิ่งของ (BODY PARTS is THINGS) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ จำแนกเป็น 2 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ และ 

ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ โดยผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.1.2.1 ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ 

วัตถุ หมายถึง ส่ิงของ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1104) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัตถุ เป็น 

ส่ิงของ ได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเช่น 

หน้ากาก 

หน้ากาก หมายถึง เครื่องบังใบหน้าท้ังหมดหรือบางส่วน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1287) 

ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หน้ากาก” เป็นการนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“กาก” ทำให้คำว่า “หน้ากาก” กลายเป็นวัตถุท่ีใช้ในการบังหน้า เพราะ “หน้ากาก” เปรียบเสมือน
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การบิดปังตัวตนของคนออกเพื่อไม่ให้ใครรับรู้ตัวตนท่ีแท้จริงของตนหรือเป็นการป้องกันตัวอย่างหนึง่  

ดังนั้น คำประสม “หน้ากาก” ซึ่งมีคำว่า “หน้า” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

ปากคีบ 

ปากคีบ หมายถึง เครื่องคีบเป็นเหล็ก ๒ ขา ส่วนมากมีปลายแหลม สำหรับคีบส่ิงของ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 737) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ปากคีบ” เป็นการนำคำว่า “ปาก” ท่ีเป็น

อวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “คีบ” ทำให้คำว่า “ปากคีบ” กลายเป็นวัตถุท่ีใช้ในการคีบส่ิงของ 

เพราะ “ปากคีบ” เปรียบเสมือนส่ิงของท่ีใช้ในการคีบส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถจับได้ด้วยมือเปล่า ดังนั้น 

คำประสม “ปากคีบ” ซึ่งมีคำว่า “ปาก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

มือสี 

มือสี หมายถึง ไม้ท่ียื่นออกมาจากเครื่องสีข้าวสำหรับเอาขอสับ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

912) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “มือสี” เป็นการนำคำว่า “มือ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“สี” ทำให้คำว่า “มือสี” กลายเป็นวัตถุท่ีใช้สำหรับเอาขอสับ ดังนั้น คำประสม “มือสี” ซึ่งมีคำว่า 

“มือ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

 

4.1.2.2 ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ 

ส่วนประกอบของส่ิงของ หมายถึง ส่วนประกอบของวัตถุต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของส่ิงของท่ี

เป็นของใช้ต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ทุกคน ดังตัวอย่างเช่น 

ลิ้นชัก 

ล้ินชัก หมายถึง ส่วนท่ีสอดอยู่ในช่องด้านหน้าตู้และโต๊ะเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 

1061) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ล้ินชัก” เป็นการนำคำว่า “ล้ิน” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“ชัก” ทำให้คำว่า “ล้ินชัก” กลายเป็นส่วนประกอบอย่างหนึง่ของโต๊ะและตู้ เพราะ “ล้ินชัก” 

เปรียบเสมือนล้ินท่ีเป็นอวัยวะท่ีอยู่ภายในปาก โดยการเป็นส่ิงหนึ่งท่ีแทรกอยู่ภายในร่างของโต๊ะและตู้ 

ดังนั้น คำประสม “ล้ินชัก” ซึ่งมีคำว่า “ล้ิน” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 
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นมหนู 

นมหนู หมายถึง ส่วนของปืนที่สวมแก๊ปเพื่อให้ประกายเข้าไปเผาดินปืนข้างใน, ส่วนของ

เครื่องใช้เป็นปุ่มมีรูเพื่อให้ฉีดน้ำมันออกมา เช่น นมหนูตะเกียง นมหนูเครื่องยนต์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 606) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “นมหนู” เป็นการนำคำว่า “นม” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสม

กับคำว่า “หนู” ทำให้คำว่า “นมหนู” กลายเป็นส่ิงหนึ่งของปนืและส่วนของเครื่องใช้ท่ีมีลักษณะเป็นรู 

ดังนั้น คำประสม “นมหนู” ซึง่มีคำว่า “นม” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

คอห่าน 

คอห่าน หมายถึง ส่วนของโถส้วมตรงท่ีมีลักษณะคล้ายคอห่านสำหรับกักน้ำเพื่อกันกล่ินเป็นต้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 246) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “คอห่าน” เป็นการนำคำว่า “คอ” ท่ีเป็น

อวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ห่าน” ทำให้คำว่า “คอห่าน” กลายเป็นส่วนทางเดินน้ำของส้วม 

เพราะ “คอห่าน” เปรียบเสมือนคอของคนท่ีมีช่องว่างเป็นรูในการถ่ายเทส่ิงต่าง ๆ จากภายนอกเข้าสู่

ภายในหนือจากภายในสู่ออกภายนอก แต่ “คอห่าน” เป็นการกักน้ำเพื่อกนักล่ิน จึงทำให้ “คอห่าน” 

เป็นส่วนหนึ่งท่ีทำหน้าท่ีเหมือน “คอ” ดังนั้น คำประสม “คอห่าน” ซึ่งมีคำว่า “คอ” ประสมในท่ีนี้ส่ือ

ถึงส่ิงของ 

  

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 2 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลัก

ท่ีส่ือถึงส่ิงของ เพราะ “ส่ิงของ” เป็นข้าวของต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ต่างนิยมใช้ในชีวิตประจำวันท้ังเป็นส่ิงเล็ก

หรือส่ิงใหญ่ และไม่สามารถเคล่ือนไหวเองได้ จำเป็นต้องมีคนใดคนหนึ่งช่วยเคล่ือนย้ายจึงจะสามารถ

ย้ายท่ีไปอยูท่ี่อื่นได้ ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของส่ิงของ จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม

ความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับส่ิงของ และส่วนประกอบของส่ิงของจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย

ในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ (BODY 

PARTS is THINGS) 
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4.1.3 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง อาหาร จำแนกเป็น 1 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมายเกี่ยวกับอาหาร โดยผู้

ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.1.3.1 ความหมายเกี่ยวกับอาหาร 

อาหาร หมายถึง ของกิน, เครื่องค้ำจุนชีวิต, เครื่องหล่อเล้ียงชีวิต, เช่น อาหารเช้า อาหาร

ปลา อาหารนก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1412) ดังตัวอย่างเช่น 

หน้าต้ัง 

หน้าต้ัง หมายถึง เครื่องจ้ิมชนิดหนึ่ง ทำด้วยหมูสับ กุ้งสับ ต้มกับกะทิ ผสมเครื่องมีหัวหอม ถั่ว

ลิสง เป็นต้น ปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาล น้ำมะขามเปียกเล็กน้อย สำหรับกินกับข้าวตังทอดกรอบ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1288) ในบริบทนี้ คำว่า “หน้าต้ัง” เป็นการนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็น

อวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ต้ัง” ทำให้คำว่า “หน้าต้ัง” ความหมายเปล่ียนเป็นน้ำจ้ิมชนิดหนึ่ง

สำหรับกินกับเมนูหลัก ซึ่งอาหารเป็นส่ิงสำคัญสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต ดังนั้น คำประสม “หน้า

ต้ัง” ซึ่งมีคำว่า “หน้า” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงอาหาร 

หูฉลาม 

หูฉลาม หมายถึง ช่ืออาหารคาวแบบจีน ปรุงด้วยครีบหรือกระโดงปลาฉลาม เนื้อปู เป็นต้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1341) ในบริบทนี้ คำว่า “หูฉลาม” เป็นการนำคำว่า “หู” ท่ีเป็นอวัยวะ

ของคนมาประสมกับคำว่า “ฉลาม” ทำให้คำว่า “หูฉลาม” ความหมายเปล่ียนเป็นอาหารคาวแบบจีน

ชนิดหนึ่ง ซึ่งอาหารเป็นส่ิงสำคัญสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต ดังนั้น คำประสม “หูฉลาม” ซึ่งมคีำ

ว่า “หู” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงอาหาร 

ไส้กรอก 

ไส้กรอก หมายถึง ช่ืออาหารคาวชนิดหนึ่ง เอาเนื้อสัตว์หรือข้าวสุกผสมเครื่องปรุงยัดในไส้หมู

เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1275) ในบริบทนี้ คำว่า “ไส้กรอก” เป็นการนำคำว่า “ไส้” ท่ี

เป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กรอก” ทำให้คำว่า “ไส้กรอก” ความหมายเปล่ียนเป็นอาหาร



  147 

คาวชนิดหนึ่งท่ีทำจากเนื้อสัตว์ ซึ่งอาหารเป็นส่ิงสำคัญสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต ดังนั้น คำประสม 

“ไส้กรอก” ซึง่มีคำว่า “ไส้” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงอาหาร  

 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงอาหาร เพราะ “อาหาร” เป็นของกินท่ีคนใช้ในการดำรงชีวิต มีหลายประเภทและหลายชนิด 

เช่น อาหารว่าง อาหารรองท้อง อาหารคาว อาหารหวาน เป็นต้น ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็น

ลักษณะเฉพาะของอาหาร จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับอาหารจากคำประสมท่ี

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะร่างกาย 

ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) 

 

4.1.4 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง เสื้อผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า จำแนกเป็น 1 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า โดยผู้ศึกษา

จะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.1.4.1 ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า 

เส้ือผ้า หมายถึง ผ้าท่ีใช้สวมของแต่ละคนต้ังแต่หัวจรดเท้า และเป็นการแต่งกายตามท่ีตน

ชอบหรือนิยม ตามความชอบของแต่ละบุคคลให้ดูดี สวย และเหมาะสมตามกาลเทศะ ดังตัวอย่างเช่น 

คอต้ัง 

คอตั้ง หมายถึง คอเส้ือท่ีมีขอบต้ังแนบไปกับลำคอ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 245) ในบริบท

นี้ คำว่า “คอตั้ง” แสดงถึง เป็นการนำคำว่า “คอ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ต้ัง” ทำ

ใหค้ำว่า “คอตั้ง” เป็นแบบของเส้ือประเภทหนึ่ง ซึ่งเส้ือผ้ากับคนเป็นส่ิงคู่กัน ดังนั้น คำประสม “คอ

ต้ัง” ซึ่งมีคำว่า “คอ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงเส้ือผ้า 
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แขนกระบอก  

แขนกระบอก หมายถึง เส้ือท่ีมีแขนเป็นรูปกระบอกยาวถึงข้อมือ ปลายแขนตรง ไม่มีจีบ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 215) ในบริบทนี้ คำว่า “แขนกระบอก” เป็นการนำคำว่า “แขน” ท่ีเป็น

อวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กระบอก” ทำใหค้ำว่า “แขนกระบอก” เป็นแบบของเส้ือท่ีมีแขน

เป็นรูปกระบอก ซึ่งเส้ือผ้ากับคนเป็นส่ิงคู่กัน ดังนั้น คำประสม “แขนกระบอก” ซึง่มีคำว่า “แขน” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงเส้ือผ้า 

ท้องขาว 

ท้องขาว หมายถึง ผ้าท่ีมีส่วนกลางขาว เรียกว่า ผ้าท้องขาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 541) 

ในบริบทนี้ คำว่า “ท้องขาว” เป็นการนำคำว่า “ท้อง” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ขาว” 

ทำให้คำว่า “ท้องขาว” เป็นแบบผ้าท่ีมีลักษณะขาวตรงกลาง ซึ่งเส้ือผ้ากับคนเป็นส่ิงคู่ ดังนั้น คำ

ประสม “ท้องขาว” ซึ่งมีคำว่า “ท้อง” ประสมมีความหมายในท่ีนี้ส่ือถึงเส้ือผ้า  

 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงเส้ือผ้า เพราะ “เส้ือผ้า” เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สวมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ 

สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เส้ือผ้าเป็นส่ิงมีความสำคัญมากในชีวิตของคน

บนโลกใบนี้ เพราะเส้ือผ้ายังสะท้อนให้เห็นถึงสังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมของบุคคลท่ีสวม

ใส่ด้วย ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเส้ือผ้า จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมาย

ย่อยท่ีเกี่ยวกับเส้ือผ้าจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์

ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) 
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4.1.5 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง เวลา จำแนกเป็น 1 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมายเกี่ยวกับเวลา โดยผู้ศึกษาจะ

ยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.1.5.1 ความหมายเกี่ยวกับเวลา 

เวลา หมายถึง ช่ัวขณะความยาวนานท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน 

เดือน ปี เป็นต้น เช่น เวลาเป็นเงินเป็นทอง ขอเวลาสักครู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1130) ดัง

ตัวอย่างเช่น 

หลังจาก 

หลังจาก หมายถึง ภายหลัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1254) ในบริบทนี้ คำว่า “หลังจาก” 

เป็นการนำคำว่า “หลัง” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “จาก” ทำให้คำว่า “หลังจาก” 

แสดงถึง เวลาในอนาคตท่ีกำลังจะมาหรือยังมาไม่ถึง ดังนั้น คำประสม “หลังจาก” ซึง่มีคำว่า “หลัง” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงเวลา 

หัวค่ำ 

หัวค่ำ หมายถึง เวลาเริ่มมืด, เวลาท่ียังไม่ดึกมาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1325) ในบริบท

นี้ คำว่า “หัวค่ำ” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ค่ำ” ทำให้คำว่า 

“หัวค่ำ” แสดงถึง เวลาท่ีกำลังจะมืดลงหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ดังนั้น คำประสม “หัวค่ำ” ซึ่งมคีำ

ว่า “หัว” ประสมมีในท่ีนี้ส่ือถึงเวลา 

หัวที 

หัวที หมายถึง เวลาแรก, เวลาท่ีเริ่มทำ, เวลาลงมือ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1325) ใน

บริบทนี้ คำว่า “หัวที” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ที” ทำให้คำ

ว่า “หัวค่ำ” แสดงถึง เวลาท่ีเริ่มกระทำในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ดังนั้น คำประสม “หัวที” ซึง่มีคำว่า “หัว” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงเวลา  
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จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงเวลา เพราะ “เวลา” เป็นส่ิงมีค่าและใช้ในการกำหนดชีวิตของคน เช่น ช่ัวโมง เวลาเกิด เวลา

ตาย เป็นต้น ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเวลา จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมาย

ย่อยท่ีเกี่ยวกับเวลาจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของ

ผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) 

 

4.1.6 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง พื้นที่ (BODY PARTS is SPACE) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี จำแนกเป็น 3 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี ความหมาย

เกี่ยวกับตำแหน่ง และ ความหมายเกี่ยวกับมาตราวัดขนาด โดยผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน 

ดังต่อไปนี ้

 

4.1.6.1 ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี 

พื้นท่ี หมายถึง ขนาดของผิวพื้น,  อาณาบริเวณ, ลักษณะของพื้นดิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 841) ดังตัวอย่างเช่น 

ผิวจราจร  

ผิวจราจร หมายถึง ผิวถนนท่ียวดยานพาหนะแล่นไปมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 781) ใน

บริบทนี้ คำว่า “ผิวจราจร” เป็นการนำคำว่า “ผิว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “จราจร” 

ทำให้ความหมายของคำว่า “ผิวจราจร” เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ในการจราจร ซึ่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอก

ถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม “ผิวจราจร” ซึ่งมีคำว่า ร่างกาย “ผิว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

หน้ากระดาน  

หน้ากระดาน หมายถึง พื้นท่ีราบด้านต้ังท่ีอยู่บนบัวหงายหรือใต้บัวคว่ำ (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 1287) ในบริบทนี้ คำว่า “หน้ากระดาน” เป็นการนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมา

ประสมกับคำว่า “กระดาน” ทำให้ความหมายของคำว่า “หน้ากระดาน” เปล่ียนเป็นลักษณะของ
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พื้นท่ีท่ีเป็นท่ีราบ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม “หน้ากระดาน” ซึ่งมีคำว่า 

“หน้า” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

ตากล้า 

ตากล้า หมายถึง พื้นดินท่ีมีคันดินล้อมแปลงโดยรอบ ๔ ด้าน สำหรับตกกล้า, ตาตกกล้า ก็ว่า 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 489) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ตากล้า” เป็นการนำคำว่า “ตา” ท่ีเป็น

อวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กล้า” ทำให้ความหมายของคำว่า “ตากล้า” เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีใช้

ในการตกปลา ซึ่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม “ตากล้า” ซึ่งมีคำว่า “ตา” ประสม

ในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

 

4.1.6.2 ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง 

ตำแหน่ง หมายถึง ท่ีอยู่, แห่งท่ี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 498) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ตำแหน่ง ส่ือถึง พื้นท่ี ได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเช่น 

หัวมุม  

หัวมุม หมายถึง จุดรวมทั้งบริเวณใกล้จุดท่ีเส้น 2 เส้น แนว 2 แนว หรือระนาบ 2 ระนาบมา

บรรจบกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1326) ในบริบทนี้ คำว่า “หัวมุม” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ี

เป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “มุม” ทำใหค้ำว่า “หัวมุม” แสดงถึง การบอกตำแหน่ง ซึ่ง

ตำแหน่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม “หัวมุม” ซึง่มีคำว่า “หัว” ประสมในท่ีนีส่ื้อ

ถึงพื้นท่ี 

สะดือทะเล 

สะดือทะเล หมายถึง บริเวณทะเลตอนท่ีมีน้ำไหลวนเป็นเกลียวลึกลงไปซึ่งถือกันว่าเป็น

ศูนย์กลางของทะเล (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1141) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “สะดือทะเล” เป็นการ

นำคำว่า “สะดือ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ทะเล” ทำให้คำว่า “สะดือทะเล” แสดง

ถึง การบอกตำแหน่งของทะเลท่ีเป็นพื้นท่ีกว้างใหญ่ ดังนัน้ คำประสม “สะดือทะเล” ซึ่งมีคำว่า 

“สะดือ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 
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ก้นบึ้ง 

ก้นบึ้ง หมายถึง ส่วนสุดของส่ิงท่ีลึก, ส่วนใต้สุด, โดยปริยายหมายถึงลักษณะท่ีคล้ายคลึงเช่นนั้น 

เช่น ก้นบึ้งของหัวใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 7) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ก้นบึ้ง” เป็นการนำคำว่า 

“ก้น” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “บึ้ง” ทำใหค้ำว่า “ก้นบึ้ง” แสดงถึง การบอกตำแหน่ง 

ซึ่งตำแหน่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม “ก้นบึ้ง” ซึ่งมีคำว่า “กน้” ประสมในท่ีนี้

ส่ือถึงพื้นท่ี 

 

 4.1.6.3 ความหมายเกี่ยวกับมาตราวัดขนาด 

มาตราวัดขนาด หมายถึง ส่ิงของท่ีใช้เป็นหลักกำหนดการวัดขนาด อัตรา หรือ เป็นเกณฑ์ท่ี

กำหนดไว้ในการวัดส่ิงของต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มาตราวัดขนาด ส่ือถึง พื้นท่ี ได้อย่างชัดเจน ดัง

ตัวอย่างเช่น 

หน้าตัก 

หน้าตัก หมายถึง คำท่ีใช้เรียกขนาดความกว้างของพระพุทธ-รูปแบบนั่งขัดสมาธิโดยวัดจากสุด

เข่าข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่ง ใช้วัดด้วยมาตราไทย เช่น พระพุทธรูปองค์นี้หน้าตัก ๑๐ นิว้ พระประธาน

ในโบสถ์หน้าตัก ๑ วา ๒ ศอก ๕ นิ้ว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1288) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “หน้า

ตัก” เป็นการนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ตัก” ทำให้ความหมายของคำ

ว่า “หน้าตัก” เปล่ียนเป็นการวัดขนาดอย่างหนึ่งท่ีใช้เฉพาะความกว้างของพระพุทธ-รูปแบบ

นั่งขัดสมาธิ ซึ่งการวัดขนาดแสดงให้เห็นถึงการวัดพื้นท่ี  ดังนั้น คำประสม “หน้าตัก” ซึ่งมีคำว่า 

“หน้า” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

ใจมือ 

ใจมือ หมายถึง มาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ ๑๕๐ เมล็ดข้าว = ๑ ใจมือ ๔ ใจมือ 

= ๑ กำมือ และ ๘ กำมือ = ๑ จังออน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 342) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ใจ

มือ” เป็นการนำคำว่า “ใจ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “มือ” ทำให้ความหมายของคำ

ว่า “ใจมือ” เปล่ียนเป็นมาตราวัดขนาดอย่างหนึ่งท่ีใช้กำมือในการวัด ซึ่งการวัดขนาดแสดงให้เห็นถึง

การวัดพื้นท่ี  ดังนั้น คำประสม “ใจมือ” ซึ่งมีคำว่า “ใจ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 
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จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 3 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลัก

ท่ีส่ือถึงพื้นท่ี เพราะ “พื้นท่ี” เป็นขนาดของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือใช้อุปกรณ์วัด

ขนาดต่าง ๆ เช่น ตำแหน่ง มาตราวัดขนาด เป็นต้น ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของ

พื้นท่ี จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ี ตำแหน่ง และมาตราวัดขนาดจากคำ

ประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี (BODY PARTS is SPACE) 

 

4.1.7 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS is ILLNESS) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค จำแนกเป็น 2 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับ

อาการ และ ความหมายเกี่ยวกับโรค โดยผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.1.7.1 ความหมายเกี่ยวกับอาการ 

อาการ หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยู่หรือที่เป็นไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1401) ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า อาการ ส่ือถึง โรค / อาการของโรค ดังตัวอย่างเช่น 

หน้ามืด 

หน้ามืด หมายถึง อาการท่ีเป็นลมหมดสติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1290) ซึ่งในบริบทนี้ 

คำว่า “หน้ามืด” เป็นการนำคำว่า “หน้า” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “มืด” ทำใหค้ำว่า 

“หน้ามืด” เป็นอาการหมดสติเป็นลม เพราะ “หน้ามืด” เปรียบเสมือนมีอะไรกันท่ีหน้าไม่ให้มองเห็น

ส่ิงใด เป็นอาการของโรค ดังนั้น คำประสม “หน้ามืด” ซึ่งมีคำว่า “หน้า” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / 

อาการของโรค 

ท้องเดิน 

ท้องเดิน หมายถึง อาการท่ีถ่ายอุจจาระเหลวมากบ่อย ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 552) ซึ่ง

ในบริบทนี้ คำว่า “ท้องเดิน” เป็นการนำคำว่า “ท้อง” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “เดิน” 

ทำให้คำว่า “ท้องเดิน” เป็นลักษณะเหลวของอุจาระและมีลักษณะบ่อยครั้งกว่าปกติ เพราะ 
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“ท้องเดิน” เปรียบเสมือนการเดินของท้องท่ีไม่มีเวลาหยุด มีการถ่ายอุจระออกมาตลอด เป็นอาการ

ของโรค ดังนั้น คำประสม “ท้องเดิน” ซึ่งมีคำว่า “ท้อง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 

ท้องอืด 

ท้องอืด หมายถึง อาการท่ีรู้สึกอึดอัด เพราะมีแก๊สเกิดขึ้นจากการหมักหมมของอาหารใน

กระเพาะอาหารและลำไส้ เนื่องจากอาหารไม่ย่อยตามปรกติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 552) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “ท้องอืด” เป็นการนำคำว่า “ท้อง” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “อืด” ทำ

ใหค้ำว่า “ท้องอืด” เป็นอาการท่ีรู้สึกไม่สบายในท้อง เป็นอาการของโรค ดังนั้น คำประสม “ท้องอืด” 

ซึ่งมีคำว่า “ท้อง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 

 

4.1.7.2 ความหมายเกี่ยวกับโรค 

โรค หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติเนื่องจากเช้ือโรคเป็นต้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1024) ดังตัวอย่างเช่น 

คอพอก  

คอพอก หมายถึง ช่ือโรคต่อมไทรอยด์โต ส่วนใหญ่เกิดจากการขาตไอโอดีน (ราชบัณฑิตยสถาน

, 2556 : 245) ในบริบทนี้ คำว่า “คอพอก” เป็นการนำคำว่า “คอ” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสม

กับคำว่า “พอก” ทำให้คำว่า “คอพอก” แสดงถึง ช่ือโรคชนิดหนึ่งท่ีมักจะเกิดข้ึนท่ีลำคอ ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น คำประสม “คอพอก” ซึ่งมีคำว่า “คอ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

โรค / อาการของโรค 

หัวไส้  

หัวไส้ หมายถึง หัวริดสีดวงทวาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1327) ในบริบทนี้ คำว่า “หัว

ไส้” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ไส้” ทำใหค้ำว่า “หัวไส้” แสดง

ถึง ช่ือโรคชนิดหนึ่งท่ีมักจะเกิดท่ีก้น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของของโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น คำประสม 

“หัวไส้” ซึ่งมีคำว่า “หัว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 
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ปอดชื้น  

ปอดช้ืน หมายถึง การอักเสบของหลอดลมท่ีมีเสมหะอยู่ด้วย ทางแพทย์หมายถึง การค่ังของ

เลือดในปอดเนื่องจากการอักเสบ เป็นช่องทางให้เกิดปอดบวมได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 728) 

ในบริบทนี้ คำว่า “ปอดช้ืน” เป็นการนำคำว่า “ปอด” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ช้ืน” 

ทำให้คำว่า “ปอดช้ืน” แสดงถึง ช่ือโรคชนิดหนึ่งท่ีมีการอักเสบท่ีหลอดลม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ

ของโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น คำประสม “ปอดช้ืน” ซึ่งมีคำว่า “ปอด” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการ

ของโรค 

  

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 2 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลัก

ท่ีส่ือถึงโรค / อาการของโรค เพราะ “โรค / อาการของโรค” เป็นภาวะท่ีร่างกายขาดความสมดุล ไม่

สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในได้ ทำให้เกิดความผิดปกติท้ังร่างกายและ

จิตใจและไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในสังคมได้ตามปกติ ถ้าป่วยมาก อาการของโรคก็จะมากขึ้นตาม

ลักษณะของโรค ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรค / อาการของโรคมีผลอย่างรุนแรงต่อชีวิตของคนแต่ละคน ซึ่ง

ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของโรค / อาการของโรค จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม

ความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับอาการและโรคจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยสะท้อน

ให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS 

is ILLNESS) 

 

4.1.8 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง ธรรมชาติ (BODY PARTS is NATURE) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ จำแนกเป็น 1 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยผู้

ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
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4.1.8.1 ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ 

ธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของส่ิงนั้น ๆ หรือ ภาพภูมิประเทศ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 597) ดังตัวอย่างเช่น 

หัวด้วน 

หัวด้วน หมายถึง ลมพายุท่ีเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วหายไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 

: 1325) ในบริบทนี้ คำว่า “หัวด้วน” เป็นการนำคำว่า “หัว” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“ด้วน” ทำใหค้ำว่า “หัวด้วน” เป็นลมพายุท่ีเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีไม่สามารถคาด

เดาได้ ดังนั้น คำประสม “หัวด้วน” ซึ่งมีคำว่า “หัว” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงธรรมชาติ 

นมผา  

นมผา หมายถึง หินงอกหรือหินย้อยซึ่งเกิดจากคราบหินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ มีสีนวล

อ่อนคล้ายน้ำนม เมื่อต้องแสงจะมีประกายแวววาว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 606) ในบริบทนี้ คำ

ว่า “นมผา” เป็นการนำคำว่า “นม” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ผา” ทำให้คำว่า “นม

ผา” เป็นหินงอกท่ีเกิดตามภูเขา ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีไม่อาจกำหนดได้ ดังนั้น คำประสม “นมผา” ซึง่มี

คำว่า “นม” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงธรรมชาติ 

ศอกคู ้

ศอกคู้ หมายถึง ช่ือหนึ่งของดาวฤกษ์หัสตะ มี 5 ดวง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1138) ใน

บริบทนี้ คำว่า “ศอกคู้” เป็นการนำคำว่า “ศอก” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “คู้” ทำให้

คำว่า “ศอกคู้” เป็นดาวกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ีสวยงาม ดังนั้น คำประสม “ศอกคู้” ซึ่งมีคำว่า 

“ศอก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงธรรมชาติ 
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จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงธรรมชาติ เพราะ “ธรรมชาติ” คือส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่มีใครควบคุม 

ไม่มีท่ีส้ินสุด และไม่มีใครกำหนดทิศทางได้ ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ จึง

สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ (BODY 

PARTS is NATURE) 

 

จากการอธิบายข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกายในภาษาไทย สามารถสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยจำนวน 8 มโนทัศน์ 

ได้แก่ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

ส่ิงของ (BODY PARTS is THINGS) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is 

TIME) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี (BODY PARTS is SPACE) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการ

ของโรค (BODY PARTS is ILLNESS) และ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ (BODY PARTS is 

NATURE) เพราะความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยอยู่ในแวดวง

ความหมายท่ีส่ือถึงมโนทัศน์ท้ัง 8 นี้ คือ เป็นส่ิงมีชีวิต เป็นส่ิงของ เป็นอาหาร เป็นเส้ือผ้า เป็นเวลา 

เป็นพื้นท่ี เป็น โรค / อาการของโรค และ เป็นธรรมชาติ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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อวัยวะร่างกายในภาษาไทย

สิ่งมีชีวิต

คน

การ
เดินทาง

ความรู้สึก

การรับรู้

การพูด

ลักษณะ
รูปร่าง

ความคิด

ลักษณะ
นิสัย 

อวัยวะ
ร่างกาย

ลักษณะ
ทรงผม

ท่าต่อสู้

สัตว์

พืช

สิ่งของ

วัตถุ

ส่วนประกอบ
ของสิ่งของ

อาหาร

อาหาร

เสื้อผ้า

เสื้อผ้า

เวลา

เวลา

พ้ืนที่

พ้ืนที่

ตําแหน่ง

มาตราวัด
ขนาด

โรค / อาการของ
โรค

โรค

อาการ

ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

แผนภาพท่ี 1 แสดงมโนทัศน์ของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย 
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สิ่งมีชีวิต สิ่งของ อาหาร เสื้อผ้า เวลา พื้นที่
โรค / 
อาการ
ของโรค

ธรรมชาติ

คําประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายใน
ภาษาไทย 

65.02% 8.23% 1.30% 3.32% 1.01% 12.71% 6.35% 2.02%

65.02%

8.23%

1.30%
3.32%
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คําประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย 

 จากแผนภาพมโนทัศน์ของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยแสดงให้เห็นมโน

ทัศน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ภาษาไทยจากกลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทย ดังนี้ 

แผนภาพท่ี 2 มโนทัศน์ในภาษาไทยคิดเป็น % 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มโนทัศน์ท้ัง 8 ของคนไทยจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยพบว่า มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต พบจำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 65.02 % รองต่อมาคือ มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 12.71 % ต่อมาคือ 

มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ คิดเป็นร้อยละ 8.23 % มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / 

อาการของโรค คิดเป็นร้อยละ 6.35 % มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า คิดเป็นร้อยละ 3.32 % 

มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 2.02 % และ มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

อาหาร คิดเป็นร้อยละ 1.30 % ส่วนมโนทัศน์อวยัวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา เป็นมโนทัศน์ท่ีพบจำนวน

น้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 1.01 % 
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 มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทย ท่ีสะท้อนจากกลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยสามารถแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไทยในหลายด้าน ท้ังในเรื่องการใช้ชีวิต 

หรือ แนวคิดต่าง ๆ ท่ีอยู่ในกลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย โดยเฉพาะในเรื่อง

การให้ความสำคัญกับอวัยวะร่างกายแต่ละส่วน เช่น คำอวัยวะภายใน “ใจ” เมื่อประสมกับคำอื่น บาง

คำจะเปล่ียนความหมายเพียงบางส่วนแต่บางคำเปล่ียนความหมายท้ังหมด ถึงอย่างไรกต็าม 

ความหมายของคำแต่ละคำท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มความหมายยังสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ เช่น คำว่า “ใจ

พระ” มีความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน คือ “ใจพระ”หมายถึง คนท่ีมีใจบุญหรือคนท่ีมีใจ

เมตตาแก่ผู้อื่น ซึ่งความหมายของคำท่ีนำมาประสมนี้ทำให้เห็นถึงลักษณะความหมายของคำประสมท่ี

สร้างจากอวัยวะ “ใจ” ของไทยว่า “ใจ” ทำหน้าท่ีเปรียบเสมือนมนุษย์คนหนึ่งท่ีมีลักษณะนิสัยชอบ

ช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนี้ อวัยวะภายใน “ใจ” ก็เป็นส่วนคำเรียกอวัยวะอย่างหนึ่งท่ีถูกนำมาสร้างใน

คำประสมมากท่ีสุดคำหนึ่ง ท้ังในส่วนท่ีเป็นการขยายความ หรือความหมายต้นแบบ ร่วมทั้งในสำนวน

ต่าง ๆ ด้วย การใช้คำว่า “ใจ” ในภาษาไทยมีจำนวนการใช้สูงมากในระดับหนึ่ง เนื่องจาก “ใจ” 

หมายถึงอวัยวะท่ีมีชีวิต (หัวใจ) ท่ีสามารถขยายความหมายเป็นความหมายรูปธรรมได้ โดยการส่ือ

ความหมายถึงกิจกรรมทางปัญญา ลักษณะนิสัย หรือ อารมณ์ความรู้สึก (คยอง อึน ปาร์ค, 2558 : 

200 - 201) จึงทำให้คำว่า “ใจพระ” ในท่ีนี้ เป็นลักษณะนิสัยของคนซึ่งเป็นส่ิงมีชีวิต ทำให้คำอวัยวะ

ร่างกายในท่ีนี้ ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) 

 มโนทัศน์อื่น ๆ ของคนไทยยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของคนไทยเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายว่า 

อวัยวะร่างกายแต่ละส่วนเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคนไทย ท้ังในฐานะท่ีเป็นส่ิงของ อาหาร เส่ือ

ผ้า ๆ ต่าง ซึ่งล้วนแต่เป็นส่ิงท่ีทำให้คนไทยดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น เป็นเครื่องเล้ียงชีพต่าง ๆ ท่ีเป็น

ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึง่เป็นความต้องการทางกายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อวัยวะ

ร่างกายยังส่ือถึงส่ิงมีชีวิต ท่ีมีตัวตน ท่ีทำให้อวัยวะร่างกายยิ่งมีความสำคัญกับชีวิตของคนไทยมากขึ้น 

เพราะส่ิงมีชีวิตไม่ได้มีแค่คน แต่ยังมีสัตว์ป่า สัตว์เล้ียงต่าง ๆ และ พืชท่ีนำมารักษาโรคต่าง ๆ และอีก

ท้ังเป็นส่วนหนึ่งของอาหารด้วย แต่ในทางตรงข้าม อวัยวะร่างกายได้นำความเจ็บปวดและโรคต่าง ๆ 

มาถึงตัวคน ดังท่ีพบในมโนทัศน์ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS is 

ILLNESS) แต่นั่นแสดงให้เห็นถึงการเคารพในศาสนาพุทธของคนไทยในเรื่องวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ 

คือ สัจธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา จึงทำให้เห็นว่า มโนทัศน์ของคนไทยท่ีสะท้อนจาก

คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยต่างสะท้อนให้เห็นถึง มุมมองความคิดของคนไทยว่า 

คนไทยมองอวัยะร่างกายของตนไปเปรียบเทียบกับอะไรบ้างและให้ความสำคัญกับอะไรมากท่ีสุด ดังท่ี
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พบได้แก่ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 1. ส่ิงมีชีวิต 2. พื้นท่ี 3. ส่ิงของ 4. โรค / อาการของโรค 5. เส้ือผ้า 6. 

อาหาร 7.ธรรมชาติ และ 8. เวลา เรียงลำดับจากจำนวนมากมาจำนวนน้อย 

 

4.2 มโนทัศน์ของคนเขมรที่สะท้อนจากคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

 

จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสะท้อนให้เห็น

ถึงมโนทัศน์ของคนเขมรจำนวน 8 มโนทัศน์ ได้แก่ 

1. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) 

2. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ (BODY PARTS is THINGS) 

3. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) 

4. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) 

5. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) 

6. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี (BODY PARTS is SPACE) 

7. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS is ILLNESS) 

8. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ (BODY PARTS is ACTION) 

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

4.2.1 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง สิ่งมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต จำแนกเป็น 13 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับคน 

ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ ความหมายเกี่ยวกับความคิด 

ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ ความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย  

ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง ความหมายเกี่ยวกับการพูด

และอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของ

สัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ และ ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช โดยผู้

ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
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4.2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับคน 

คน หมายถึง มนุษย์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 226) ซึ่งมนุษย์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้

เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 879) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คน ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

สาจ่ฌาม (សា ់ឈាម) 

สาจ่ฌาม (សា ់ឈាម) หมายถึง พี่น้องท้องเดียวกัน (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511: 1325) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “สาจ่ฌาม” เป็นการนำคำว่า “สาจ่” แปลว่า เนื้อ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับ

คำว่า “ฌาม” แปลว่า เลือด ทำให้ความหมายของคำว่า “สาจ่ฌาม” เปล่ียนเป็นคนท่ีมาจาก

สายเลือดเดียวกันนั้น คำประสม “สาจ่ฌาม” ซึ่งมีคำว่า “สาจ่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

เชิงขูจ (ធ្រើងខ្ូ ) 

เชิงขูจ (ធ្រើងខ្ូ ) หมายถึง คนอันธพาล ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เชิงขูจ” เป็นการนำคำว่า “เชิง” 

แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ขูจ” แปลว่า เสีย ทำให้ความหมายของคำว่า 

“เชิงขูจ” เปล่ียนเป็นคนท่ีชอบกระทำเรื่องไม่ดีและไม่มีผู้ใดในสังคมชอบ ดังนั้น คำประสม “เชิงขูจ” 

ซึ่งมีคำว่า “เชิง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ฉฺอึงอณฺแฎต (ឆ្អឹងអខ្ ា្ ត) 

ฉฺอึงอณฺแฎต (ឆ្អឹងអខ្ ា្ ត) หมายถึง คนท่ีโชคดี ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ฉฺอึงอณฺแฎต” เป็นการนำ

คำว่า “ฉฺอึง” แปลว่า กระดูก ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “อณฺแฎต” แปลว่า ลอย ทำให้

ความหมายของคำว่า “ฉฺอึงอณฺแฎต” เปล่ียนเป็นคนท่ีทำอะไรก็มีผู้สนับสนุน กระทำส่ิงใดก็มีผู้ช่วย

เหลืออยู่เสมอ ดังนั้น คำประสม “ฉฺอึงอณฺแฎต” ซึ่งมีคำว่า “ฉฺอึง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.2 ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง 

การเดินทาง หมายถึง การไปสู่ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีไกลออกไป หรือ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของมนุษย์ หรือ สัตว์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องมีการเดินทางอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่า การเดินทาง 

ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

เชีงทเท (ធ្រើងទធ្ទ) 

เชีงทเท (ធ្រើងទធ្ទ) หมายถึง การเดินทางไปท่ีไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เชีงทเท” 

เป็นการนำคำว่า “เชีง” แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ทเท” แปลว่า ศูนย์เปล่า 

ทำให้ความหมายของคำว่า “เชีงทเท” เปล่ียนเป็นการเดินทางท่ีไม่เกอิดประโยชน์ เพราะ “เชีงทเท” 

เปรียบเสมือนการเดินท่ีไม่ใส่ร้องเท้า คือ เท้าเปล่า และคนกับการเดินทางเป็นส่ิงคู่กัน ดังนั้น คำ

ประสม “เชีงทเท” ซึ่งมีคำว่า “เชีง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

เชิงอากาส (ធ្រើងអាាស) 

เชิงอากาส (ធ្រើងអាាស) หมายถึง การเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เชิงอากาส” 

เป็นการนำคำว่า “เชิง” แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “อากาส” แปลว่า อากาศ 

ทำให้ความหมายของคำว่า “เชิงอากาส” เปล่ียนเป็นการเดินทางไปหรือออกจากสถานท่ีใดสถานท่ี

หนึ่งโดยทางอากาศ คือ เครื่องบิน ดังนั้น คำประสม “เชิงอากาส” ซึ่งมีคำว่า “เชิง” ประสมในท่ีนี้ส่ือ

ถึงส่ิงมีชีวิต 

มุขทึก (មុខ្ទឹក) 

มุขทึก (មុខ្ទឹក) หมายถึง การเดินทางทางน้ำ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 894) ซึ่งในบริบทนี้ 

คำว่า “มุขทึก” เป็นการนำคำว่า “มุข” แปลว่า หน้า ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ทึก” 

แปลว่า น้ำ ทำให้ความหมายของคำว่า “มุขทึก” เปล่ียนเป็นการเดินทางไปหรือออกจากสถานท่ีใด

สถานท่ีหนึ่งโดยทางน้ำ เช่น เรือ สำเภา แพ เป็นต้น ดังนั้น คำประสม “มุขทึก” ซึ่งมีคำว่า “มุข” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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 4.2.1.3 ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ 

การรับรู้ หมายถึง การยืนยันว่ารู ้ หรือ การรับวา่รู้ในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท้ังการมองเห็นและการได้

ยิน ซึ่งมนุษย์ หรือ สัตว์ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการรับรู้ แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

ตฺรอเจียกไว (ក្រតធ្ ៀកថ្វ) 

ตฺรอเจียกไว (ក្រតធ្ ៀកថ្វ) หมายถึง หูดี ซึ่งในบรบิทนี้ คำว่า “ตฺรอเจียกไว” เป็นการนำคำว่า   

“ตฺรอเจียก” แปลว่า หู ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ไว” แปลว่า เร็ว ทำให้ความหมาย

ของคำว่า “ตฺรอเจียกไว” เปล่ียนเป็นการรับรู้ในด้านการฟังท่ีฟังคนอืน่พูดแต่ไกลก็ได้ยิน และการรบัรู้

ในลักษณะแบบนี่เป็นลักษณะเฉพาะของคน ดังนั้น คำประสม “ตฺรอเจียกไว” ซึ่งมีคำว่า “ตฺรอเจียก” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ตฺรอเจียกธฺงน่ (ក្រតធ្ ៀកមាន់) 

ตฺรอเจียกธฺงน่ (ក្រតធ្ ៀកមាន់) หมายถึง หูตึง ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ตฺรอเจียกธฺงน่” เป็นการนำคำ

ว่า “ตฺรอเจียก” แปลว่า หู ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ธฺงน่” แปลว่า หนัก ทำให้

ความหมายของคำว่า “ตฺรอเจียกธฺงน่” เปล่ียนเป็นการรับรู้ในด้านการฟังท่ีมีการรับรูไ้ม่ค่อยดีเหมือน

คนท่ัวไป คือต้องให้คนอื่นพูดเสียงดังจึงจะได้ยิน และการรับรู้ในลักษณะแบบนี่เป็นลักษณะเฉพาะ

ของคน ดังนั้น คำประสม “ตฺรอเจียกธฺงน่” ซึง่มีคำว่า “ตฺรอเจียก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

จฺรมุะแฉฺก (ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ) 

จฺรมุะแฉฺก (ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ) หมายถึง รับรู้กล่ินไว ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “จฺรมุะแฉฺก” เป็นการนำคำว่า 

“จฺรมุะ” แปลว่า จมูก ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “แฉฺก” แปลว่า หมา ทำให้ความหมาย

ของคำว่า “จฺรมุะแฉฺก” เปล่ียนเป็นการรับรู้ในด้านการกล่ินท่ีถึงแม้ว่ายังไมไ่ด้เห็นหน้าตาของส่ิงนั้น ก็

สามารถรู้ได้ว่านั่นเป็นกล่ินอะไร และการรับรู้ในลักษณะแบบนี่เป็นลักษณะเฉพาะของคน มองส่ิงของ

เห็นเร็ว ดังนั้น คำประสม “จฺรมุะแฉฺก” ซึ่งมีคำว่า “จฺรมุะ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.4 ความหมายเกี่ยวกับความคิด 

ความคิด หมายถึง ส่ิงท่ีนึกรู้ขึ้นในใจ, ความรู้ท่ีเกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้

ต่อไป, สติปัญญาท่ีจะทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างถูกต้องและสมควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 242) ซึ่ง

ความคิดยังหมายถึงสติปัญญาของคนด้วย ดังนั้น ความคิด ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น  

ขวรกฺบาลคำง (ខ្ួរកាលគំង) 

ขวรกฺบาลคำง (ខ្ួរកាលគំង) หมายถึง การคิดอะไรไม่ออก ในบริบทนี้ คำว่า “ขวรกฺบาลคำง” 

เป็นการนำคำว่า “ขวรกฺบาล” แปลว่าสมอง ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “คำง” แปลว่า 

ค้าง ทำใหค้ำว่า “ขวรกฺบาลคำง” หมายถึงความคิดของคนท่ีมีอาการมึนงง คิดอะไรไม่ออก ซึง่เป็น

ลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความคิด ดังนั้น คำประสม “ขวรกฺบาลคำง” ซึ่งมีคำว่า 

“ขวรกฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ขวรกฺบาลเบีก (ខ្ួរកាលធ្បើក) 

ขวรกฺบาลเบีก (ខ្ួរកាលធ្បើក) หมายถึง สมองท่ีสามารถคิดเรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ซึ่งในบริบทนี้ 

คำว่า “ขวรกฺบาลเบีก” เป็นการนำคำว่า “ขวรกฺบาล” แปลว่า สมอง ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสม

กับคำว่า “เบีก” แปลว่า เปิด ทำใหค้ำว่า “ขวรกฺบาลเบีก” หมายถึงความคิดของคนท่ีคิดเรื่องราว 

ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความคิด ดังนั้น คำประสม 

“ขวรกฺบาลเบีก” ซึ่งมีคำว่า “ขวรกฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ขวรกฺบาลบิท (ខ្ួរកាលបិទ) 

ขวรกฺบาลบิท (ខ្ួរកាលបិទ) หมายถึง สมองท่ีไม่รับรู้เรื่องอะไรเลย ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า   

“ขวรกฺบาลบิท” เป็นการนำคำว่า “ขวรกฺบาล” แปลว่า สมอง ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“บิท” แปลว่า ปิด ทำให้คำว่า   “ขวรกฺบาลบิท” หมายถึงความคิดของคนท่ีคิดอะไรไม่ออก ไม่มีการ

ตอบสนองกับทุกเรื่อง เปรียบเสมือนห้องท่ีปิดมิทชิด ไม่รับรู้เรื่องข้างนอกและก็ไม่สามรถคิดอะไรออก

ได้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความคิด ดังนั้น คำประสม “ขวรกฺบาลบิท” ซึ่งมี

คำว่า “ขวรกฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

 



  166 

4.2.1.5 ความหมายเกี่ยวกับความรู้สึก 

ความรู้สึก หมายถึง การเกิดอาการท่ีรู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ หรือ อารมณ์ของจิตใจท่ีอยู่ข้างใน 

ลักษณะของมนุษย์ท่ีต้องมีความรู้สึกปนอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู้สึก ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น  

เถฺลีมรลวย (ធ្លលើមរលួយ) 

เถฺลีมรลวย (ធ្លលើមរលួយ) หมายถึง การรู้สึกสงสารคนอื่น ในบริบทนี้ คำว่า “เถฺลีมรลวย” เป็น

การนำคำว่า “เถฺลีม” แปลว่า ตับ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “รลวย” แปลว่า เน่า ทำให้

ความหมายของคำว่า “เถฺลีมรลวย” เปล่ียนเป็นความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของ

ผู้อื่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความรู้สึก ดังนั้น คำประสม “เถฺลีมรลวย” ซึ่ง

มีคำว่า “เถฺลีม” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

มุขสฺอุย (មុខ្សអុយ) 

มุขสฺอุย (មុខ្សអុយ) หมายถึง หน้าอมทุกข์ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511: 894) ซึ่งในบริบทนี้ คำ

ว่า “มุขสฺอุย” เป็นการนำคำว่า “มุข” แปลว่า หน้า ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “สฺอุย” 

แปลว่า เหม็น ทำให้ความหมายของคำว่า “มุขสฺอุย” เปล่ียนเป็นความรู้สึกท่ีมีทุกข์ ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความรู้สึก ดังนั้น คำประสม “มุขสฺอุย” ซึ่งมีคำว่า “มุข” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต  

แภฺนกส (ខ្ននកស) 

แภฺนกส (ខ្ននកស) หมายถึง กลัวจนตาถลน ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “แภฺนกส” เป็นการนำคำว่า 

“แภฺนก” แปลว่า ตา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ส” แปลว่า ขาว ทำให้ความหมายของ

คำว่า “แภฺนกส” เปล่ียนเป็นความรู้สึกกลัวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งจนเห็นแค่ตาขาว ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

ของคนท่ีเป็นส่ิงมีชีวิตและมีความรู้สึก ดังนั้น คำประสม “แภฺนกส” ซึง่มีคำว่า “แภฺนก” ประสมในท่ีนี้

ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

 

 



  167 

4.2.1.6 ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ 

ท่าต่อสู้ หมายถึง การใช้กิริยาหรือท่าทางใดท่าทางหนึ่งในการสู้รบหรือปกป้องตัวเองจากคน

อื่น ซึ่งมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีได้ประดิษฐ์ท่าต่อสู้ขึ้นมา แสดงให้เห็นว่า ท่าต่อสู้ ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

ชงฺคง่เหาะ (រងគង់ធ្ហាោះ) 

ชงฺคง่เหาะ (រងគង់ធ្ហាោះ) หมายถึง ท่าต่อสู้ของกีฬามวยเขมรโดยกระโดดให้ตัวลอยแล้วใช้เข่า

กระแทกคู่ต่อสู้ ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ชงฺคง่เหาะ” เป็นการนำคำว่า “ชงฺคง่” แปลว่า เข่า ท่ีเป็นอวัยวะ

ของคนมาประสมกับคำว่า “เหาะ” แปลว่า บิน ทำให้คำว่า “ชงฺคง่เหาะ” กลายเป็นชื่อของท่าต่อสู้

แบบหนึ่ง เพราะ “ชงฺคง่เหาะ” เปรียบเสมือนเข่าท่ีเป็นอวัยวะของคนท่ีลอยขึ้นสูง และมีแค่คนเท่านั้น

ท่ีมีท่าต่อสู้แบบนี้ ดังนั้น คำประสม “ชงฺคง่เหาะ” ซึ่งมีคำว่า “ชงฺคง่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

แกงเฉะ (ខ្កងធ្ឆ្ោះ) 

แกงเฉะ (ខ្កងធ្ឆ្ោះ) หมายถึง ท่าต่อสู้ของกีฬามวยเขมรโดยกระโดดให้ตัวลอยแล้วใช้ศอก

กระแทกคู่ต่อสู้ ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “แกงเฉะ” เป็นการนำคำว่า “แกง” แปลว่า ศอก ท่ีเป็นอวัยวะ

ของคนมาประสมกับคำว่า “เฉะ” แปลว่า ไหม้ ทำให้คำว่า “แกงเฉะ” กลายเป็นชื่อของท่าต่อสู้แบบ

หนึ่ง และมีแค่คนเท่านั้นท่ีมีท่าต่อสู้แบบนี้ ดังนั้น คำประสม “แกงเฉะ” ซึ่งมีคำว่า “แกง” ประสมใน

ท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.7 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย 

ลักษณะนิสัย หมายถึง ความประพฤติเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ท่ี

มีลักษณะนิสัยเฉพาะตัวแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ลักษณะนิสัย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

มุขงาบ่ (មុខ្ងាប់)  

มุขงาบ่ (មុខ្ងាប់) หมายถึง หน้าไม่รับแขก (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511: 893) ซึ่งในบริบทนี้ คำ

ว่า “มุขงาบ่” เป็นการนำคำว่า “มุข” แปลว่า หน้า ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “งาบ่” 

แปลว่า ตาย ทำให้คำว่า “มุขงาบ่” เปล่ียนความหมายเป็นนิสัยของคนท่ีหน้านิ่งเฉยในทุกสถานการณ์ 

ซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคน  ดังนั้น คำประสม “มุขงาบ่” ซึ่งมีคำว่า “มุข” ประสม

ในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

เชิงขฺลำง (ធ្រើងខ្ល ំង) 

เชิงขฺลำง (ធ្រើងខ្ល ំង) หมายถึง กล้าหาญและมีความรู้รอบคอบ  ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เชิงขฺลำง” 

เป็นการนำคำว่า “เชิง” แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ขฺลำง” แปลว่า แข็งแรง 

ทำให้คำว่า “เชิงขฺลำง” เปล่ียนความหมายเป็นนิสัยท่ีกล้าทำ กล้าพูด หรือมีความรู้มากกว่าผู้อื่น ซึ่ง

ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคน  ดังนั้น คำประสม “เชิงขฺลำง” ซึ่งมีคำว่า “เชิง” ประสม

ในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ไฎรหัส (ថ្ដរហ័ស) 

ไฎรหัส (ថ្ដរហ័ស) หมายถึง มือไว ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ไฎรหัส” เป็นการนำคำว่า “ไฎ” 

แปลว่า แขน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “รหัส” แปลว่า เร็ว ทำให้คำว่า “ไฎรหัส” 

เปล่ียนความหมายเป็นนิสัยท่ีชอบลักลอบเอาของคนอื่นโดยท่ีเจ้าของไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ให้ ซึ่งลักษณะ

แบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของคน  คำประสม “ไฎรหัส” ซึ่งมีคำว่า “ไฎ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.8 ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย 

อวัยวะร่างกาย หมายถึง ส่วนของร่างกายของมนุษย์และสัตว์ตั้งแต่หัวจรดเท้าท่ีทำงานอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งอวัยวะในท่ีนี้หมายถึงอวัยวะของคน เพราะเหตุนี้ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

กฺบาลจิตฺต (កាល ិតត) 

กฺบาลจิตฺต (កាល ិតត) หมายถึง หัวใจ ในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลจิตฺต” เป็นการนำคำว่า       

“กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “จิตฺต” แปลว่า ใจ ทำให้คำว่า “กฺบาล

จิตฺต” เป็นหัวใจของคน ซึ่งหัวใจของคนก็เปรียบเสมือนมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้น คำประสม “กฺบาลจิตฺต” 

ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

คูธขฺยง (គូទខ្យង) 

คูธขฺยง (គូទខ្យង) หมายถึง ลายนิ้วมือ ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “คูธขฺยง” เป็นการนำคำว่า “คูธ” 

แปลว่า ก้น ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ขฺยง” แปลว่า หอย ทำให้คำว่า “คูธขฺยง” เป็น

ลายนิ้วมือของคนท่ีมีลักษณะเหมือนก้นหอย ดังนั้น คำประสม “คูธขฺยง” ซึ่งมีคำว่า “คูธ” ประสมใน

ท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ถฺคามผฺพาล่ (ថ្ងគ មផ្ពា ល់) 

ถฺคามผฺพาล่ (ថ្ងគ មផ្ពា ល់) หมายถึง ฟันคุด ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ถฺคามผฺพาล่” เป็นการนำคำว่า 

“ถฺคาม” แปลว่า กราม ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ผฺพาล่” แปลว่า แก้ม ทำให้คำว่า  

“ถฺคามผฺพาล่” เป็นฟันคุดซึ่งอยู่ในระหว่างแก้มกบัคราม ดังนั้น คำประสม “ถฺคามผฺพาล่” ซึ่งมีคำว่า 

“ถฺคาม” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.9 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง 

ลักษณะรูปร่าง หมายถึง ลักษณะร่างกายของคนแต่ละคนท่ีสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่ง

เป็นลักษณะรูปร่างเฉพาะคนหรือส่ิงของต่าง ๆ เพราะเหตุนี้ ลักษณะรูปร่าง ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดัง

ตัวอย่างเช่น 

มุขสฺลูต (មុខ្សលូត) 

มุขสฺลูต (មុខ្សលូត) หมายถึง หน้าท่ียิ้มแย้ม ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “มุขสฺลูต” เป็นการนำคำว่า 

“มุข” แปลว่า หน้า ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “สฺลูต” แปลว่า ไม่ดุ ทำให้คำว่า 

“มุขสฺลูต” เป็นคนท่ีใบหน้าแสดงว่าไม่ดุ ซึ่งไม่เกี่ยวกับภายในว่า คนนั้นจะดุหรือไม่ แต่หน้ายิ้มเหมือน

เป็นมิตรกับทุกคน ซึ่งลักษณะแบบนี้มักจะหมายถึงลักษณะรูปร่างของคน  ดังนั้น คำประสม 

“มุขสฺลูต” ซึ่งมีคำว่า “มุข” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

สฺมาพวน (សាេ ពួន) 

สฺมาพวน (សាេ ពួន) หมายถึง ไหล่ต้ัง (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511: 1457) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า  

“สฺมาพวน” เป็นการนำคำว่า “สฺมา” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “พวน” ทำใหค้ำว่า   

“สฺมาพวน” เป็นไหล่ของคนท่ีมีลักษณะสูง ซึ่งลักษณะแบบนี้มักจะหมายถึงลักษณะรูปร่างของคน  

คำประสม        “สฺมาพวน” ซึ่งมีคำว่า “สฺมา” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ขฺนองกํพก (ខ្នងកំពក) 

ขฺนองกํพก (ខ្នងកំពក) หมายถึง หลังโกง ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ขฺนองกํพก” เป็นการนำคำว่า  

“ขฺนอง” แปลว่า หลัง ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กํพก” แปลว่า โคก ทำใหค้ำว่า     

“ขฺนองกํพก” เป็นหลังของคนท่ีมีลักษณะโกง กระดูกสันหลังคด ซึ่งลักษณะแบบนี้มักจะหมายถึง

ลักษณะรูปร่างของคน  ดังนั้น คำประสม “ขฺนองกํพก” ซึ่งมีคำว่า “ขฺนอง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.10 ความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด 

การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด หมายถึง การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ หรือ การพูดจา

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งท้ังในทางท่ีดีและทางท่ีไม่ดี และมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีใช้การพูดเพื่อส่ือสารกัน 

เพราะเหตุนี้ การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

มาต่ฎาจ (មាត់  ) 

มาต่ฎาจ (មាត់  ) หมายถึง ชอบพูดนินทาผู้อื่น ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “มาต่ฎาจ” เป็นการนำ

คำว่า “มาต่” แปลว่า ปาก ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ฎาจ” แปลว่า ขาด ทำใหค้ำว่า 

“มาต่ฎาจ” หมายถึงการท่ีพูดติเตียนลับหลัง โดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของผู้อื่น ซึง่การพูดเป็นส่ิงท่ีมักจะคู่

กับคนเสมอ ดังนั้น คำประสม “มาต่ฎาจ” ซึ่งมีคำว่า “มาต่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ปากคม (មាត់ធ្ក្រ ើន) 

มาต่เจฺรีน (មាត់ធ្ក្រ ើន) หมายถึง พูดเรื่อยเป่ือย, พูดมาก (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511: 873) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “มาต่เจฺรีน” เป็นการนำคำว่า “มาต่” แปลว่า ปาก ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับ

คำว่า “เจฺรีน” แปลว่า มาก ทำใหค้ำว่า “มาต่เจฺรีน” หมายถึงการท่ีพูดเรื่อยเป่ือยไม่มีหยุด ซึ่งการพูด

เป็นส่ิงท่ีมักจะคู่กับคนเสมอ ดังนั้น คำประสม “มาต่เจฺรีน” ซึ่งมีคำว่า “มาต่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึง

ส่ิงมีชีวิต 

อณฎาตตฺรกวต (អណាា តក្រតកួត) 

อณฎาตตฺรกวต (អណាា តក្រតកួត) หมายถึง พูดเท็จ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511: 1590) ซึ่งใน

บริบทนี้ คำว่า “อณฎาตตฺรกวต” เป็นการนำคำว่า “อณฎาต” แปลว่า ล้ิน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมา

ประสมกับคำว่า “ตฺรกวต” แปลว่า ตัวเงินตัวทอง ทำให้คำว่า “อณฎาตตฺรกวต” หมายถึงการท่ีพูด

เช่ือไม่ได้ ไม่มีคำใดท่ีเป็นคำจริง ซึ่งการพูดเป็นส่ิงท่ีมักจะคู่กับคนเสมอ ดังนั้น คำประสม    

“อณฎาตตฺรกวต” ซึ่งมีคำว่า “อณฎาต” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.11 ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม 

ลักษณะทรงผม หมายถึง ทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับผมต้ังแต่รูปทรงของผม การทำให้ผมสวยงานท่ี

ต่างกันของแต่ละบุคคล เพราะเหตุนี้ ลักษณะทรงผม ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

กฺบาลตฺรโงล (កាលក្រតធ្ងាល) 

กฺบาลตฺรโงล (កាលក្រតធ្ងាល) หมายถึง โกนหัวจนหมด ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลตฺรโงล” เป็น

การนำคำว่า “กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ตฺรโงล” แปลว่า ไม่มีผม 

ทำให้คำว่า “กฺบาลตฺรโงล” แสดงถึงทรงผมของหัวท่ีโกนผมจนหมดเกล้ียง ซึ่งมีแค่คนเท่านั้นท่ีมักจะมี

ทรงผมแบบนี้  ดังนั้น คำประสม “กฺบาลตฺรโงล” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

กฺบาลตฺรงาล (កាលក្រតងាល) 

กฺบาลตฺรงาล (កាលក្រតងាល) หมายถึง คนท่ีไม่มีผมตรงด้านหน้าของหัว ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า  

“กฺบาลตฺรงาล” เป็นการนำคำว่า “กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า     

“ตฺรงาล” แปลว่า ไม่มีผม ทำให้คำว่า  “กฺบาลตฺรงาล” แสดงถึงทรงผมไม่มีผมตรงด้านหน้าของหัว ซึ่ง

มีแค่คนเท่านั้นท่ีมักจะมีทรงผมแบบนี้ ดังนั้น คำประสม “กฺบาลตฺรงาล” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสม

ในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

กฺบาลแหง (កាលខ្ហង) 

กฺบาลแหง (កាលខ្ហង) หมายถึง หัวท่ีมีผมหร็อมเหร็ม ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลแหง” เป็น

การนำคำว่า “กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “แหง” แปลว่า แห้งมาก 

ทำให้คำว่า “กฺบาลแหง” แสดงถึงหัวท่ีมีผมแห้ง ไม่สละสลวย ซึ่งมีแค่คนเท่านั้นท่ีมักจะมีผมลักษณะ

เช่นนี้ ดังนั้น คำประสม “กฺบาลแหง” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.12 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ 

ช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของสัตว์แต่ละชนิด เพื่อเป็น

การกำหนดว่า เป็นสัตว์ประเภทใด และมีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีเป็นองค์ประกอบของสัตว์แต่ละ

ชนิด เพราะเหตุนี้ ช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

กแวง (កខ្វង)   

กแวง (កខ្វង)  หมายถึง สัตว์ยีราฟ ในบริบทนี้ คำว่า “กแวง” เป็นการนำคำว่า “ก” แปลว่า 

คอ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “แวง” แปลว่า ยาว ทำให้คำว่า “กแวง” เป็นช่ือของสัตว์

เค้ียวเอื้องกีบคู่ คอยาวมาก มีหนังและขนคลุม ซึ่งยีราฟเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ดังนั้น คำประสม “กแวง” 

ซึ่งมีคำว่า “ก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ไฎสฺอิต (ថ្ដសអិត)   

ไฎสฺอิต (ថ្ដសអិត)  หมายถึง เสือ (ใช้ในบริบทท่ีมีเวทมนต์เพื่อหลีกเล่ียงการพูดคำท่ีเรียกเสือ

โดยตรง) ในบริบทนี้ คำว่า “ไฎสฺอิต” เป็นการนำคำว่า “ไฎ” แปลว่า แขน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมา

ประสมกับคำว่า “สฺอิต” แปลว่า เหนียว ทำให้คำว่า “ไฎสฺอิต” เป็นช่ือของสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะ

คล้ายแมวแต่ตัวโตกว่ามา เป็นสัตว์กินเนื้อ นิสัยค่อนข้างดุร้าย ซึ่งเสือเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ดังนั้น คำ

ประสม “ไฎสฺอิต” ซึ่งมีคำว่า “ไฎ” ประสมในท่ีนีส่ื้อถึงส่ิงมีชีวิต 

ตฺรเจียกกำ (ក្រតធ្ ៀកាំ) 

ตฺรเจียกกำ (ក្រតធ្ ៀកាំ)  หมายถึง นกนางแอ่น (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 362) ในบริบทนี้ 

คำว่า “ตฺรเจียกกำ” เป็นการนำคำว่า “ตฺรเจียก” แปลว่า หู ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“กำ” แปลว่า ท่ีรองของ ทำใหค้ำว่า “ตฺรเจียกกำ” เป็นช่ือของสัตว์ปีกจำพวกหนึ่งสีดำ มีขนาดเล็ก 

มักอยู่ที่ท่ีมีลมเย็น เช่น ภูเขา ริมทะเล และสามารถสร้างรังจากน้ำลาย ซึ่งนกนางแอน่ เป็นสัตว์ที่มี

ชีวิต ดังนั้น คำประสม “ตฺรเจียกกำ” ซึ่งมีคำว่า “ตฺรเจียก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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4.2.1.13 ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช 

ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช หมายถึง ช่ือต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิด เพื่อเป็นการ

กำหนดว่า เป็นพืชประเภทใด และส่วนต่าง ๆ ของพืชท่ีเป็นองค์ประกอบของพืชแต่ละชนิด โดยรวม

ท้ังต้นไม้ พืช หรือ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ เพราะเหตุนี้ ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช ส่ือถงึ 

ส่ิงมีชีวิต ดังตัวอย่างเช่น 

ไฏรหาต่ (ថ្ដរហាត់) 

ไฏรหาต่ (ថ្ដរហាត់)  หมายถึง ต้นเล็บเหยี่ยว (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 254) ในบริบทนี้ คำ

ว่า “ไฏรหาต่” เป็นการนำคำว่า “ไฏ” แปลว่า แขน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “รหาต่” 

แปลว่า กังหันน้ำ ทำให้คำว่า “ไฏรหาต่” เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง มักขึ้นตามริมน้ำ มีลูกเล็ก ๆ กินได้ ซึ่ง

ต้นเล็บเหยี่ยวเป็นพืชท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต ดังนั้น คำประสม “ไฏรหาต่” ซึ่งมีคำว่า “ไฏ” ประสมในท่ีนีส่ื้อ

ถึงส่ิงมีชีวิต 

เภฺลากงฺแกบ (ធ្លល កខ្ងែប) 

เภฺลากงฺแกบ (ធ្លល កខ្ងែប) หมายถึง ขึ้นฉ่ายฝรั่ง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 839) ในบริบทนี้ 

คำว่า “เภฺลากงฺแกบ” เป็นการนำคำว่า “เภฺลา” แปลว่า ตัก ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“กงฺแกบ” แปลว่า กบ ทำให้คำว่า “เภฺลากงฺแกบ” พืชน้ำชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนขากบ มักขึ้นตาม

ต้นไม้ท่ีอยู่ริมน้ำ กินเป็นผักได้ ซึ่งขึ้นฉ่ายฝรั่งเป็นพืชท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต ดังนั้น คำประสม “เภฺลากงฺแกบ” 

ซึ่งมีคำว่า “เภฺลา” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 

ตฺรเจียกเบีรอส (ក្រតធ្ ៀកធ្ក្របើស) 

ตฺรเจียกเบีรอส” (ក្រតធ្ ៀកធ្ក្របើស) หมายถึง หน่อกล้วย (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 841)  ใน

บริบทนี้ คำว่า “ตฺรเจียกเบีรอส” เป็นการนำคำว่า “ตฺรเจียก” แปลว่า หู ท่ีเป็นอวัยวะของคนมา

ประสมกับคำว่า “เบีรอส” แปลว่า กวาง ทำให้คำว่า “ตฺรเจียกเบีรอส” หน่อกล้วยเล็ก ๆ ท่ีพึ่งแตกใบ

ตรงขึ้นไป ซึ่งหน่อกล้วยเป็นส่ิงมีชีวิต ดังนั้น คำประสม “ตฺรเจียกเบีรอส” ซึ่งมีคำว่า “ตฺรเจียก” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงมีชีวิต 
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จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 13 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์

หลักท่ีส่ือถึงส่ิงมีชีวิต เพราะ “ส่ิงมีชีวิต” หมายถึง ส่ิงท่ีมีตัวตน สามารถเคล่ือนท่ีได้ ต้องการอาหาร 

ต้องการท่ีอยู่ ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต และสามารถสืบพันธุ์ได้ ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งท่ี

กล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของส่ิงมีชีวิต จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายย่อยได้แก่ 

กลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับคน การเดินทาง ความรู้สึก การรับรู้ การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด 

ลักษณะรูปร่าง ความคิด ลักษณะนิสัย อวัยวะรา่งกาย ลักษณะทรงพม ท่าต่อสู้ ช่ือเฉพาะของสัตว์, 

ส่วนประกอบของสัตว์ และ ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช จากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาเขมรสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต 

(BODY PARTS is LIVING THING) 

 

4.2.2 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง สิ่งของ (BODY PARTS is THINGS) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ จำแนกเป็น 2 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ และ 

ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ โดยผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ 

วัตถุ หมายถึง ส่ิงของ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1104) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า วัตถุ เป็น 

ส่ิงของ ได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเช่น 

ไฎจงฺโกต (ថ្ដ ងែូត) 

ไฎจงฺโกต (ថ្ដ ងែូត) หมายถึง พวงมาลัย ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ไฎจงฺโกต” เป็นการนำคำว่า 

“ไฎ” แปลว่า แขน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “จงฺโกต” แปลว่า พวงมาลัย ทำให้คำว่า 

“ไฎจงฺโกต” กลายเป็นเครื่องสำหรับบังคับเรือไฟหรือเรือยนต์ รถยนต์ ให้ไปตามทางท่ีต้องการ เพราะ 

“ไฎจงฺโกต” เปรียบเสมือนแขนท่ีใช้ในการหยิบจับส่ิงของต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบ่งช้ีของทุกอย่าง  ดังนั้น 

คำประสม “ไฎจงฺโกต” ซึ่งมีคำว่า “ไฎ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 
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เธฺมญกณฺฎูบ (ធ្មេញក ា្ូ ប) 

เธฺมญกณฺฎูบ (ធ្មេញក ា្ូ ប) หมายถึง กี่ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511: 487) ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า 

“เธฺมญกณฺฎูบ” เป็นการนำคำว่า “เธฺมญ” แปลว่า ฟัน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“กณฺฎูบ” แปลว่า ต๊ักแตน ทำให้คำว่า “เธฺมญกณฺฎูบ” กลายเป็นเครื่องทอผ้าชนิดหนึ่ง ดังนั้น คำ

ประสม “เธฺมญกณฺฎูบ” ซึ่งมีคำว่า “เธฺมญ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

เฎาะแพฺล (ធ្ ោះខ្ផ្ល) 

เฎาะแพฺล (ធ្ ោះខ្ផ្ល) หมายถึง มีด ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เฎาะแพฺล” เป็นการนำคำว่า “เฎาะ” 

แปลว่า นม ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “แพฺล” แปลว่า ผล ทำให้คำว่า “เฎาะแพฺล” 

กลายเป็นเครื่องใช้สำหรับฟัน ผ่า จัก เหลา เป็นต้น ดังนัน้ คำประสม “เฎาะแพฺล” ซึง่มีคำว่า “เฎาะ” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

 

4.2.2.2 ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ 

ส่วนประกอบของส่ิงของ หมายถึง ส่วนประกอบของวัตถุต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของส่ิงของท่ี

เป็นของใช้ต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ทุกคน ดังตัวอย่างเช่น 

ไฎฉฺนำง (ថ្ដឆាន ំង) 

ไฎฉฺนำง (ថ្ដឆាន ំង) หมายถึง หูหม้อ ในบริบทนี้ คำว่า “ไฎฉฺนำง” เป็นการนำคำว่า “ไฎ” แปลว่า 

แขน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ฉฺนำง” แปลว่า หม้อ ทำให้คำว่า “ไฎฉฺนำง” กลายเป็น

ท่ีถือของหม้อ เพราะ “ไฎฉฺนำง” เปรียบเสมือนแขนท่ีเป็นอวัยวะท่ีใช้ในการจับและถือส่ิงของต่าง ๆ 

ดังนั้น คำประสม “ไฎฉฺนำง” ซึง่มีคำว่า “ไฎ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 
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เภฺลารเทะ (ធ្លល រធ្ទោះ) 

เภฺลารเทะ (ធ្លល រធ្ទោះ) หมายถึง ดุมเกวียน (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 839) ซึ่งในบริบทนี้ คำ

ว่า “เภฺลารเทะ” เป็นการนำคำว่า “เภฺลา” แปลว่า ตัก ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า 

“รเทะ” แปลว่า รถเข็น ทำให้คำว่า “เภฺลารเทะ” กลายเป็นไม้ท่ีมีลักษณะกลม ๆ อยู่ระหว่างล้อของ

เกวียน ดังนั้น คำประสม “เภฺลารเทะ” ซึ่งมีคำว่า “เภฺลา” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

กฺบาลองฺแร (កាលអខ្ក្រង) 

กฺบาลองฺแร (កាលអខ្ក្រង) หมายถึง หัวสาก ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลองฺแร” เป็นการนำคำว่า 

“กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “องฺแร” แปลว่า สาก ทำให้คำว่า      

“กฺบาลองฺแร” กลายเป็นส่วนล่างสุดของสาก คือ เป็นข้างของสากท่ีใช้ในการต่ำ ดังนั้น คำประสม  

“กฺบาลองฺแร” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงส่ิงของ 

  

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 2 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลัก

ท่ีส่ือถึงส่ิงของ เพราะ “ส่ิงของ” เป็นข้าวของต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ต่างนิยมใช้ในชีวิตประจำวันท้ังเป็นส่ิงเล็ก

หรือส่ิงใหญ่ และไม่สามารถเคล่ือนไหวเองได้ จำเป็นต้องมีคนใดคนหนึ่งช่วยเคล่ือนย้ายจึงจะสามารถ

ย้ายท่ีไปอยู่ท่ีอื่นได้ ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของส่ิงของ จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม

ความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับส่ิงของและส่วนประกอบของส่ิงของจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย

ในภาษาเขมรสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ (BODY 

PARTS is THINGS) 
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4.2.3 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง อาหาร จำแนกเป็น 1 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมายเกี่ยวกับอาหาร โดยผู้

ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับอาหาร 

อาหาร หมายถึง ของกิน, เครื่องค้ำจุนชีวิต, เครื่องหล่อเล้ียงชีวิต, เช่น อาหารเช้า อาหาร

ปลา อาหารนก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1412) ดังตัวอย่างเช่น 

สาจ่พิเสส (សា ់ពិធ្សស) 

สาจ่พิเสส (សា ់ពិធ្សស) หมายถึง อาหารท่ีทำมาจากเนื้อสุนัข ในบริบทนี้ คำว่า “สาจ่พิเสส” 

เป็นการนำคำว่า “สาจ่” แปลว่า เนื้อ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “พิเสส” แปลว่า พิเศษ 

ทำให้ความหมายของคำว่า “สาจ่พิเสส” เปล่ียนเป็นอาหารท่ีทำจากเนื้อหมา ซึ่งกินแล้วจะทำให้

ร่างกายมีอุณหภูมิร้อน และอาหารเป็นส่ิงสำคัญสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต ดังนั้น คำประสม 

“สาจ่พิเสส” ซึ่งมีคำว่า “สาจ่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงอาหาร 

สาจ่ตาบ่ (សា ់តាប)់ 

สาจ่ตาบ ่ หมายถึง ไส้กรอกชนิดหนึ่ง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 342) ในบริบทนี้ คำว่า 

“สาจ่ตาบ่” เป็นการนำคำว่า “สาจ่” แปลว่า เนื้อ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ตาบ่” 

แปลว่า ตับ ทำให้ความหมายของคำว่า “สาจ่ตาบ่” เปล่ียนเป็นอาหารชนิดหนึ่งท่ีทำจากตับและเนื้อ

ของสัตว์ป่าท่ีหันผสมเครื่องเทศยัดใส่กระเพาะแล้วนำไปตากให้แห้ง ซึ่งอาหารเป็นส่ิงสำคัญสำหรับ

มนุษย์ในการดำรงชีวิต ดังนั้น คำประสม “สาจ่ตาบ่” ซึ่งมีคำว่า “สาจ่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงอาหาร 

กฺบาลขฺทิ (កាលខ្ទិោះ) 

กฺบาลขฺทิ (កាលខ្ទិោះ) หมายถึง น้ำกะทิ ในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลขฺทิ” เป็นการนำคำว่า        

“กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ขฺทิ” แปลว่า กะทิ ทำให้ความหมาย

ของคำว่า “กฺบาลขฺทิ” เปล่ียนเป็นนำ้ท่ีค้ันออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือน้ำบ้างเล็กน้อยเพื่อนำมาทำ
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เป็นกับข้าวหรือของหวาน  ซึ่งอาหารเป็นส่ิงสำคัญสำหรับมนุษย์ในการดำรงชีวิต ดังนั้น คำประสม  

“กฺบาลขฺทิ” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงอาหาร 

  

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงอาหาร เพราะ “อาหาร” เป็นของกินท่ีคนใช้ในการดำรงชีวิต มีหลายประเภทและหลายชนิด 

เช่น อาหารว่าง อาหารรองท้อง อาหารคาว อาหารหวาน เป็นต้น ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็น

ลักษณะเฉพาะของอาหาร จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับอาหารจากคำประสมท่ี

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย 

ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) 

 

4.2.4 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง เสื้อผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า จำแนกเป็น 1 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า โดยผู้ศึกษา

จะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.4.1 ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า 

เส้ือผ้า หมายถึง ผ้าท่ีใช้สวมของแต่ละคนต้ังแต่หัวจรดเท้า และเป็นการแต่งกายตามท่ีตน

ชอบหรือนิยม ตามความชอบของแต่ละบุคคลให้ดูดี สวย และเหมาะสมตามกาลเทศะ ดังตัวอย่างเช่น 

กฑุบ (កឌុប) 

กฑุบ (កឌុប) หมายถึง เส้ือเช้ิต ในบริบทนี้ คำว่า “กฑุบ” แสดงถึง เป็นการนำคำว่า “ก” 

แปลว่า คอ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ฑุบ” แปลว่า สองเท่า ทำให้คำว่า “กฑุบ” เป็น

เส้ือคอปกชนิดหนึ่ง มีสาบเช่ือมระหว่างปกกับตัวเส้ือ ซึ่งเส้ือผ้ากับคนเป็นส่ิงคู่กัน ดังนั้น คำประสม 

“กฑุบ” ซึ่งมีคำว่า “ก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงเส้ือผ้า 
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เชิงกํบุง (ធ្រើងកំប៉ាុង) 

เชิงกํบุง (ធ្រើងកំប៉ាុង) หมายถึง กางเกงขาเดฟ ในบริบทนี้ คำว่า “เชิงกํบุง” เป็นการนำคำว่า 

“เชิง” แปลว่า เชิง ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กํบุง” แปลว่า ขวด ทำใหค้ำว่า     

“เชิงกํบุง” เป็นแบบของกางเกงชนิดหนึ่งท่ีมีทรงปลายขาเรียวเล็ก ซึ่งเส้ือผ้ากับคนเป็นส่ิงคู่กัน ดังนั้น 

คำประสม “เชิงกํบุง” ซึ่งมีคำว่า “เชิง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงเส้ือผ้า 

สาจ่จาส่ (សា ់ចាស់) 

สาจ่จาส่ (សា ់ចាស់) หมายถึง ผ้าโทนสีเข้ม ในบริบทนี้ คำว่า “สาจ่จาส่” เป็นการนำคำว่า 

“สาจ่” ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “จาส่” ทำให้คำว่า “สาจ่จาส่” เป็นประเภทสีของผ้า

ท่ีมีสีเข้ม ๆ ไม่สดใส ซึ่งเส้ือผ้ากับคนเป็นส่ิงคู่ ดังนั้น คำประสม “สาจ่จาส่” ซึ่งมีคำว่า “สาจ่” ประสม

มีความหมายในท่ีนี้ส่ือถึงเส้ือผ้า  

 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงเส้ือผ้า เพราะ “เส้ือผ้า” เป็นส่ิงท่ีมนุษย์สวมใส่เพื่อปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ 

สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เส้ือผ้าเป็นส่ิงมีความสำคัญมากในชีวิตของคน

บนโลกใบนี้ เพราะเส้ือผ้ายังสะท้อนให้เห็นถึงสังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมของบุคคลท่ีสวม

ใส่ด้วย ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเส้ือผ้า จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมาย

ย่อยท่ีเกี่ยวกับเส้ือผ้าจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์

ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) 
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4.2.5 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง เวลา จำแนกเป็น 1 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมายเกี่ยวกับเวลา โดยผู้ศึกษาจะ

ยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.5.1 ความหมายเกี่ยวกับเวลา 

เวลา หมายถึง ช่ัวขณะความยาวนานท่ีมีอยู่หรือเป็นอยู่ โดยนิยมกำหนดขึ้นเป็นครู่ คราว วัน 

เดือน ปี เป็นต้น เช่น เวลาเป็นเงินเป็นทอง ขอเวลาสักครู่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1130) ดัง

ตัวอย่างเช่น 

กฺบาลพฺรึก (កាលក្រពឹក) 

กฺบาลพฺรึก (កាលក្រពឹក) หมายถึง ตอนเช้ามืด ในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลพฺรึก” เป็นการนำคำว่า 

“กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “พฺรึก” แปลว่า เช้า ทำให้คำว่า        

“กฺบาลพฺรึก” แสดงถึง เวลาจวนสว่าง ดังนั้น คำประสม “กฺบาลพฺรึก” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมใน

ท่ีนี้ส่ือถึงเวลา 

กฺบาลลฺงาจ (កាលល្ងា  ) 

กฺบาลลฺงาจ (កាលល្ងា  ) หมายถึง ตอนเย็น ในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลลฺงาจ” เป็นการนำคำว่า 

“กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ลฺงาจ” แปลว่า เย็น ทำใหค้ำว่า      

“กฺบาลลฺงาจ” แสดงถึง เวลาใกล้ค่ำ หรือ เวลาท่ีพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ดังนั้น คำประสม        

“กฺบาลลฺงาจ” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมมีในท่ีนี้ส่ือถึงเวลา 
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มุขอากร (មុខ្អាករ) 

มุขอากร (មុខ្អាករ) หมายถึง เวลาท่ีมีลาภ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 894) ในบริบทนี้ คำว่า 

“มุขอากร” เป็นการนำคำว่า “มุข” แปลว่า หน้า ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “อากร” 

แปลว่า กลุ่มทำใหค้ำว่า “มุขอากร” เแสดงถึง ช่วงเวลาท่ีมักจะได้ส่ิงของดี ๆ มาโดยไม่คาดคิด หรือ 

ประสบความสำเร็จต่าง ๆ ดังนั้น คำประสม “มุขอากร” ซึ่งมีคำว่า “มุข” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงเวลา 

 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงเวลา เพราะ “เวลา” เป็นส่ิงมีค่าและใช้ในการกำหนดชีวิตของคน เช่น ช่ัวโมง เวลาเกิด เวลา

ตาย เป็นต้น ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเวลา จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมาย

ย่อยท่ีเกี่ยวกับเวลาจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์

ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) 

 

4.2.6 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง พื้นที่ (BODY PARTS is SPACE) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี จำแนกเป็น 2 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี และ 

ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง โดยผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.6.1 ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี 

พื้นท่ี หมายถึง ขนาดของผิวพื้น,  อาณาบริเวณ, ลักษณะของพื้นดิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2556 : 841) ดังตัวอย่างเช่น 

ทฺรูงถฺนล่ (ក្រទូងលនល់) 

ทฺรูงถฺนล่ (ក្រទូងលនល់) หมายถึง ผิวถนนท่ียวดยานพาหนะแล่นไปมา ในบริบทนี้ คำว่า           

“ทฺรูงถฺนล่” เป็นการนำคำว่า “ทฺรูง” แปลว่า อก ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ถฺนล่” 

แปลว่า ถนน ทำให้ความหมายของคำว่า “ทฺรูงถฺนล่” เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ในการจราจร ซึ่งเป็น
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ลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม “ทฺรูงถฺนล่” ซึ่งมีคำว่า ร่างกาย “ทฺรูง” ประสมในท่ีนี้ส่ือ

ถึงพื้นท่ี 

สาจ่กํณาต่ (សា ់កំណាត់)  

สาจ่กํณาต่ (សា ់កំណាត់) หมายถึง ผืนผ้า ในบริบทนี้ คำว่า “สาจ่กํณาต่” เป็นการนำคำว่า 

“สาจ่” แปลว่า เนื้อ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กณําต่” แปลว่า ผ้า ทำให้ความหมาย

ของคำว่า “สาจ่กํณาต่” เปล่ียนเป็นขนาดกว้างยาวของส่ิงท่ีทำด้วยเยื่อหรือใย เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ 

โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน ซึ่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม “สาจ่กํณาต่” ซึ่งมีคำ

ว่า “สาจ่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

กฺบาลสูตฺร (កាលសូក្រត) 

กฺบาลสูตฺร (កាលសូក្រត) หมายถึง พื้นท่ีหนา ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “กฺบาลสูตฺร” เป็นการนำคำว่า 

“กฺบาล” แปลว่า หัว ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “สูตฺร” แปลว่า ผ้าไหม ทำให้

ความหมายของคำว่า “กฺบาลสูตฺร” เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีหนากว่าพื้นท่ีอื่น ซึ่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึง

พื้นท่ี ดังนั้น คำประสม  “กฺบาลสูตฺร” ซึ่งมีคำว่า “กฺบาล” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

 

4.2.6.2 ความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง 

ตำแหน่ง หมายถึง ท่ีอยู่, แห่งท่ี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 498) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ตำแหน่ง ส่ือถึง พื้นท่ี ได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเช่น 

ผฺจิดรงฺวง่ (ផ្ចិតរងវង់) 

ผฺจิดรงฺวง่ (ផ្ចិតរងវង់) หมายถึง จุดศูนย์กลาง ในบริบทนี้ คำว่า “ผฺจิดรงฺวง่” เป็นการนำคำว่า   

“ผฺจิด” แปลว่า สะดือ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “รงฺวง่” แปลว่า วงกลม ทำใหค้ำว่า 

“ผฺจิดรงฺวง่” แสดงถึง การบอกตำแหน่งของจุดท่ีอยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลาง

ของคอร์ดทุกเส้นท่ีผ่านจุดนั้น และตำแหน่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม          

“ผฺจิดรงฺวง่” ซึง่มีคำว่า “ผฺจิด” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 
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เชิงภฺนํ (ធ្រើងនន)ំ 

เชิงภฺนํ (ធ្រើងនន)ំ หมายถงึ เชิงเขา ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “เชิงภฺนํ” เป็นการนำคำว่า “เชิง” 

แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ภฺนํ” แปลว่า ภูเขา ทำให้คำว่า “เชิงภฺนํ” แสดง

ถึง การบอกตำแหน่งของตีนซึ่งเป็นฐานท่ีต้ังของภเูขา ดังนั้น คำประสม “เชิงภฺนํ” ซึ่งมีคำว่า “เชิง” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

เชิงสฺรุก (ធ្រើងក្រសុក) 

เชิงสฺรุก (ធ្រើងក្រសុក) หมายถึง นาใกล้บ้าน (พุทธศาสนบัณฑิตย,์ 2511: 268) ซึ่งในบริบทนี้ คำ

ว่า “เชิงสฺรุก” เป็นการนำคำว่า “เชิง” แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “สฺรุก” 

แปลว่า อำเภอ ทำให้คำว่า “เชิงสฺรุก” แสดงถึง การบอกตำแหน่งของนาว่าอยู่ในตำแหน่งใกล้บ้าน

มักจะมีปุ๋ยดีท่ีทำให้ทำนาได้ผลมาก ซึ่งตำแหน่งเป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ี ดังนั้น คำประสม  

“เชิงสฺรุก” ซึ่งมีคำว่า “เชิง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงพื้นท่ี 

 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 2 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลัก

ท่ีส่ือถึงพื้นท่ี เพราะ “พื้นท่ี” เป็นขนาดของส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือใช้อุปกรณ์วัด

ขนาดต่าง ๆ เช่น ตำแหน่ง มาตราวัดขนาด เป็นต้น ซึ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของ

พื้นท่ี จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีและตำแหน่งจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

พื้นท่ี (BODY PARTS is SPACE) 
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4.2.7 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS is ILLNESS) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค จำแนกเป็น 2 กลุ่มความหมายย่อย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับ

อาการ และ ความหมายเกี่ยวกับโรค โดยผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

 

4.2.7.1 ความหมายเกี่ยวกับอาการ 

อาการ หมายถึง สภาพท่ีเป็นอยู่หรือที่เป็นไป (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1401) ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า อาการ ส่ือถึง โรค / อาการของโรค ดังตัวอย่างเช่น 

สาจ่พก (សា ់ពក) 

สาจ่พก (សា ់ពក) หมายถึง ผิวของร่างกายท่ีโนหรือบวม ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “สาจ่พก” เป็น

การนำคำว่า “สาจ่” แปลว่า เนื้อ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “พก” แปลว่า นูนขึ้น คำว่า 

“สาจ่พก” เป็นอาการท่ีเนื้ออูมหรือนูนขึ้นเพราะเพราะถูกกระทบกระแทกเป็นต้น เพราะ “สาจ่พก” 

เปรียบเสมือนเนื้อที่บวมข้ึนต่างจากเนื้อปกติท่ัวไปและทำให้เจ็บ เป็นอาการของโรค ดังนั้น คำประสม 

“สาจ่พก” ซึ่งมีคำว่า “สาจ่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 

ชงฺคง่เสก (រងគង់ធ្សក) 

ชงฺคง่เสก (រងគង់ធ្សក) หมายถึง อาการท่ีเดินเหมือนเป็ด ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “ชงฺคง่เสก” เป็น

การนำคำว่า “ชงฺคง่” แปลว่า เข่า ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “เสก” แปลว่า นกแก้ว ทำ

ใหค้ำว่า “ชงฺคง่เสก” หมายถึง ขาท่ีเวลาเดิน เข่าจะติดกัน เป็นภาวะผิดปรกติในร่างกายท่ีบ่งบอก

อาการของโรค ดังนั้น คำประสม “ชงฺคง่เสก” ซึง่มีคำว่า “ชงฺคง่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการ

ของโรค 
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แภฺนกเลียน (ខ្ននកធ្លៀន) 

แภฺนกเลียน (ខ្ននកធ្លៀន) หมายถึง ตาโพลง ซึ่งในบริบทนี้ คำว่า “แภฺนกเลียน” เป็นการนำคำ

ว่า “แภฺนก” แปลว่า ตา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “เลียน” แปลล่า โพลง ทำให้คำว่า 

“แภฺนกเลียน” เป็นอาการท่ีตาเบิกกว้าง เช่น ตกใจลืมตาโพลง เป็นลักษณะของอาการ ดังนั้น คำ

ประสม “แภฺนกเลียน” ซึ่งมีคำว่า “แภฺนก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 

 

4.2.7.2 ความหมายเกี่ยวกับโรค 

โรค หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปรกติเนื่องจากเช้ือโรคเป็นต้น 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1024) ดังตัวอย่างเช่น 

สาจ่กาจ (សា ់ា ) 

สาจ่กาจ (សា ់ា ) หมายถึง เนื้อร้าย ในบริบทนี้ คำว่า “สาจ่กาจ” เป็นการนำคำว่า “สาจ่” 

แปลว่า เนื้อ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “กาจ” แปลว่า ดุ ทำใหค้ำว่า “สาจ่กาจ” แสดง

ถึง เนื้อท่ีเป็นโรค หรือแผลท่ีเป็นมะเร็ง มีอาการต่าง ๆ กัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคภัยไข้เจ็บ 

ดังนั้น คำประสม “สาจ่กาจ” ซึ่งมีคำว่า “สาจ่” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 

เธฺมญพุก (ធ្មេញពុក) 

เธฺมญพุก (ធ្មេញ) หมายถึง โรคฟันผุ ในบริบทนี้ คำว่า “เธฺมญพุก” เป็นการนำคำว่า “เธฺมญ” 

แปลว่า ฟัน ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “พุก” แปลว่า ผุ ทำให้คำว่า “เธฺมญพุก” แสดง

ถึง ฟันท่ีถูกทำลาย ทำให้เป็นรูหรือโพรง การทำลายนี้จะเป็นไปเรื่อย ๆ โดยร่างกายไม่สามารถ

ซ่อมแซมฟันส่วนท่ีทำลายไปให้กลับเป็นปกติเหมือนเดิมได้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของของโรคภัยไข้

เจ็บ ดังนั้น คำประสม “เธฺมญพุก” ซึ่งมีคำว่า “เธฺมญ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 
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เบะฎูงจํห (ធ្បោះដូង ំហ) 

เบะฎูงจํห (ធ្បោះដូង ំហ) หมายถึง โรคล้ินหัวใจรั่ว ในบริบทนี้ คำว่า “เบะฎูงจํห” เป็นการนำคำ

ว่า “เบะฎูง” แปลว่า หัวใจ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “จํห” แปลว่า เปิดโล่ง ทำให้คำ

ว่า “เบะฎูงจํห” แสดงถึง ช่ือโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของล้ินหัวใจท่ีทำให้ล้ินหัวใจปิดไม่สนิท เป็น

สาเหตุให้เลือดไหลย้อนกลับ หัวใจจึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้เพียงพอ ซึ่งเป็น

ลักษณะเฉพาะของของโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น คำประสม “เบะฎูงจํห” ซึง่มีคำว่า “เบะฎูง” ประสมใน

ท่ีนี้ส่ือถึงโรค / อาการของโรค 

 

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นจำนวน 2 กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลัก

ท่ีส่ือถึงโรค / อาการของโรค เพราะ “โรค / อาการของโรค” เป็นภาวะท่ีร่างกายขาดความสมดุล ไม่

สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในได้ ทำให้เกิดความผิดปกติท้ังร่างกายและ

จิตใจและไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในสังคมได้ตามปกติ ถ้าป่วยมาก อาการของโรคก็จะมากขึ้นตาม

ลักษณะของโรค ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรค / อาการของโรคมีผลอย่างรุนแรงต่อชีวิตของคนแต่ละคน ซึ่ง

ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของโรค / อาการของโรค จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม

ความหมายย่อยท่ีเกี่ยวกับอาการและโรคจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสะท้อน

ให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS 

is ILLNESS) 

 

4.2.8 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ (BODY PARTS is ACTION) 

กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นว่า อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ จำแนกเป็น 2 กลุ่มความหมายย่อย คือ ความหมาย

เกี่ยวกับการกระทำ และ ความหมายเกี่ยวกับการคิดคำนวณ โดยผู้ศึกษาจะยกตัวอย่างมาสนับสนุน 

ดังต่อไปนี ้
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4.2.8.1 ความหมายเกี่ยวกับการกระทำ 

การกระทำ หมายถึง ความประพฤติทุกอย่างท่ีมนุษย์ได้กระทำออกไปภายใต้การบังคับของ

จิตใจของผู้กระทำ ดังตัวอย่างเช่น 

กทัพ (កទ័ព) 

กทัพ (កទ័ព) หมายถึง การระดมกำลังพล ในบริบทนี้ คำว่า “กทัพ” เป็นการนำคำว่า “ก” 

แปลว่า คอ ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ทัพ” แปลว่า ทัพ ทำใหค้ำว่า “กทัพ” แสดงถึง

การเกณฑ์ทหารเข้าประจำกองทัพอย่างรีบด่วน ซึ่งเป็นผลของการกระทำ ดังนั้น คำประสม “กทัพ” 

ซึ่งมีคำว่า “ก” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงการกระทำ 

เฎาะถอย (ធ្ ោះលយ) 

เฎาะถอย (ធ្ ោះលយ) หมายถึง การล่าทัพ ในบริบทนี้ คำว่า “เฎาะถอย” เป็นการนำคำว่า 

“เฎาะ” แปลว่า นม ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ถอย” แปลว่า ถอย ทำใหค้ำว่า “เฎาะ

ถอย” แสดงถึงการถอยทัพหรือเคล่ือนทัพกลับอย่างเร่งด่วน ซึง่เป็นผลของการกระทำ ดังนั้น คำ

ประสม “เฎาะถอย” ซึ่งมีคำว่า “เฎาะ” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงการกระทำ 

เชีงแขฺลง (ធ្រើងខ្ខ្លង) 

เชีงแขฺลง (ធ្រើងខ្ខ្លង) หมายถึง การรอยเชือกชนิดหนึ่ง (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511: 266) ใน

บริบทนี้ คำว่า “เชีงแขฺลง” เป็นการนำคำว่า “เชีง” แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำ

ว่า “แขฺลง” แปลว่า ว่าว ทำใหค้ำว่า “เชีงแขฺลง” แสดงถึงการรอยเชือกตามแบบหนึ่งในหลายแบบ

ของการรอยเชือก ซึ่งเป็นผลของการกระทำ ดังนัน้ คำประสม “เชีงแขฺลง” ซึ่งมีคำว่า “เชีง” ประสม

ในท่ีนี้ส่ือถึงการกระทำ 
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4.2.8.1 ความหมายเกี่ยวกับการคิดคำนวณ 

การคิดคำนวณ หมายถึง การกะประมาณหรือคิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข ดังตัวอย่างเช่น 

เชิงลัพฺธ (ធ្រើងល័ពធ) 

เชิงลัพฺธ (ធ្រើងល័ពធ) หมายถึง ผลลัพธ์ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 267) ในบริบทนี้ คำว่า “เชิง

ลัพฺธ” เป็นการนำคำว่า “เชิง” แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “ลัพฺธ” แปลว่า 

คิดแล้ว ทำใหค้ำว่า “เชิงลัพฺธ” แสดงถึงจำนวนท่ีได้จากการคำนวณ เช่น ถอดกรณฑ์ท่ี 2 ของ 49 ได้

ผลลัพธ์เป็น 7 ซึ่งเป็นลักษณะของการคิดคำนวณ ดังนั้น คำประสม “เชิงลัพฺธ” ซึ่งมีคำว่า “เชิง” 

ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงการกระทำ / การคิดคำนวณ 

เชิงหาร (ធ្រើងហារ) 

เชิงหาร (ធ្រើងហារ) หมายถึง ผลหาร (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 268) ในบริบทนี้ คำว่า “เชิง

หาร” เป็นการนำคำว่า “เชิง” แปลว่า ขา ท่ีเป็นอวัยวะของคนมาประสมกับคำว่า “หาร” แปลว่า 

หาร ทำใหค้ำว่า “เชิงหาร” แสดงถึงการแบ่งส่วนเท่า ๆ กัน ของจำนวนตัวเลข ซึ่งเป็นลักษณะของ

การคิดคำนวณ ดังนั้น คำประสม “เชิงหาร” ซึ่งมีคำว่า “เชิง” ประสมในท่ีนี้ส่ือถึงการกระทำ / การ

คิดคำนวณ 

  

จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กลุ่มความหมายย่อยนี้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์หลักท่ี

ส่ือถึงการกระทำ / การคิดคำนวณ เพราะ “การกระทำ / การคิดคำนวณ” คือการกระทำหรืออาการ

ท่ีแสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองส่ิงเร้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรม 

เป็นการเคล่ือนไหวทุกอย่างของมนุษย์ทุกคน เช่น การแสดงท่าทาง การคิดเลข เป็นต้น ซึ่งท่ีกล่าวมา

ท้ังหมดนี้เป็นลักษณะเฉพาะของการกระทำ / การคิดคำนวณ จึงสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มความหมาย

ย่อยท่ีเกี่ยวกับการกระทำ และการคิดคำนวณจากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร

สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ 

(BODY PARTS is ACTION) 

 



  190 

จากการอธิบายข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรจากความหมาย

ของคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรพบจำนวน 8 มโนทัศน์ ได้แก่ อวัยวะร่างกาย ส่ือ

ถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ (BODY PARTS is 

THINGS) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is FOOD) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า 

(BODY PARTS is CLOTHES) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) อวัยวะร่างกาย 

ส่ือถึง พื้นท่ี (BODY PARTS is SPACE) อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS 

is ILLNESS) และ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ (BODY PARTS is ACTION) 

เพราะความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรอ้างถึง ส่ิงท่ีอยู่ในแวดวง

ความหมายของมโนทัศน์ท้ัง 8 นี้ คือ เป็นส่ิงมีชีวิต เป็นส่ิงของ เป็นอาหาร เป็นเส้ือผ้า เป็นเวลา เป็น

พื้นท่ี เป็น โรค / อาการของโรค และ การกระทำ / การคิดคำนวณ ดังแผนภาพต่อไปนี้  
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อวัยวะร่างกายในภาษาเขมร

สิ่งมีชีวิต

คน

การ
เดินทาง

ความรู้สึก

การรับรู้

การพูด

ลักษณะ
รูปร่าง

ความคิด

ลักษณะ
นิสัย 

อวัยวะ
ร่างกาย

ลักษณะ
ทรงผม

ท่าต่อสู้

สัตว์

พืช

สิ่งของ

วัตถุ

ส่วนประ
กอบของ
สิ่งของ

อาหาร

อาหาร

เสื้อผ้า

เสื้อผ้า

เวลา

เวลา

พ้ืนที่

พ้ืนที่

ตําแหน่ง

โรค / อาการของ
โรค

โรค

อาการ

การกระทํา 
/ การคิด
คํานวณ

การ
กระทํา

การคิด
คํานวณ

แผนภาพท่ี 3 แสดงมโนทัศน์ของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 
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ส่ิงมีชีวิต ส่ิงของ อาหาร เส้ือผ้า เวลา พื้นที่
โรค / 
อาการ
ของโรค

การ
กระทํา / 
การคิด
คํานวณ

คําประสมที่เก่ียวกับอวัยวะรา่งกายในภาษา
เขมร 

68.15% 10.65% 1.57% 1.84% 1.31% 11.44% 3.81% 1.05%

68.15%

10.65%
1.57% 1.84% 1.31%
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คําประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

 จากแผนภาพมโนทัศน์ของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรแสดงให้เห็นถึง

มโนทัศน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ภาษาเขมรจากกลุ่มความหมายของคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษา

เขมร ดังนี้ 

แผนภาพท่ี 4 มโนทัศน์ในภาษาเขมรคิดเป็น % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มโนทัศน์ของคนเขมรจำนวน 8 มโนทัศน์ท่ีได้จากคำ

ประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรพบว่า มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต พบ

จำนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.15 % รองต่อมาคือ มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย พื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 

11.44 % ต่อมาคือ มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เป็น ส่ิงของ คิดเป็นร้อยละ 10.65 % มโนทัศน์

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค คิดเป็นร้อยละ 3.81 % มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

เส้ือผ้า คิดเป็นร้อยละ 1.84 % มโนทัศน์อวัยวะรา่งกาย ส่ือถึง อาหาร คิดเป็นร้อยละ 1.57 % และ 

มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา คิดเป็นร้อยละ 1.31 % ส่วนมโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การ

กระทำ / การคิดคำนวณ เป็นมโนทัศน์ท่ีพบจำนวนน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 1.05% 
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 กลุ่มความหมายของคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรสามารถแสดงให้เห็นถึง

มโนทัศน์ของคนเขมรในหลายด้าน ไม่ว่าจะในด้านวัฒนธรรมของคนเขมร ด้านการใช้ชีวิต หรือ 

แนวคิดต่าง ๆ ท่ีสะท้อนออกมาผ่านคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในกลุ่มความหมายต่าง ๆ 

โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความสำคัญกับอวัยวะร่างกายแต่ละส่วน ตัวอย่าง คำอวัยวะ “หัว” เมื่อ

ประสมกับคำอื่นก็กลายเป็นคำประสมท่ีมีความหมายใหม่ท่ีสอดคลองกับคำท่ีนำมาประสมด้วย ซึ่งบาง

คำจะเปล่ียนความหมายเพียงบางส่วน แต่บางคำหลังจากท่ีได้ประสมกับคำอื่นแล้ว ความหมายก็จะ

เปล่ียนแปลงท้ังหมด ซึ่งความหมายท่ีกล่าวมาท้ังหมดก็ยังอยู่ในแวดวงความหมายท่ีสามารถแบ่ง

หมวดหมู่ได้ เช่น คำว่า “กฺบาลโทล” (កាលធ្ោល) มีการนำคำว่า “กฺบาล” แปลว่า หัว มาประสมกับ 

“โทล” แปลว่า หนึ่งเดียว มาแสดงคน หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ตัวคนเดียว ไร้ญาติใด ๆ ถัดไปเป็น คำว่า     

“กฺบาลพีร” (កាលពីរ) มีการนำคำว่า “กฺบาล” แปลว่า หัว มาประสมกับ “พีร” แปลว่า สอง มา

แสดงลักษณะนิสัย คือ คนท่ีมีนิสัยชอบทำตัวดีเมื่ออยู่ต่อหน้าแต่หลับหลังชอบพูดเกี่ยวกับผู้อื่นไม่ดี 

โดยท้ังสองคำนี้ได้นำอวัยวะ “หัว” มาเป็นส่วนหลักเหมือนกัน และก็ได้ใช้คำท่ีบอกจำนวนมาเป็นส่วน

ขยายเหมือนกัน แต่ความหมายท่ีออกมากลับไม่เหมือนกัน โดยคำแรกมีความหมายเกี่ยวกับคน ส่วน

คำท่ีสองมีความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน เป็นประเด็นท่ีมีความเหมือนและความแตกต่างท่ี

น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเพียงอวัยวะ “หัว” อยา่งเดียวประสมกับคำท่ีบอกจำนวนทำให้ความหมาย

ของคำประสมเปล่ียนไปอย่างน่าสนใจ แต่ถึงอย่างไร ความหมายของคำท้ังสองนี้มีลักษณะสัมพันธ์กัน

ตรงท่ีลักษณะนิสัยเป็นของคน จึงทำให้อวัยวะ “หัว” ในท่ีนี้ส่ือถึง คน ท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต ดังท่ีเบญญา

ทิพย์ ศุภะกะลิน (2561 : 189 - 192) ได้กล่าวไว้ว่า หัว หรือ ศีรษะเป็นอวัยวะท่ีสำคัญในร่างกายของ

คนและสัตว์ หัวต้ังอยู่ส่วนบนสุดของคนและสัตว์ และบางท่ีเป็นส่วนหน้าสุดของสัตว์บางชนิดอีกด้วย 

“หัว” ยังส่ือถึงสมองของคนและสัตว์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบประสาท เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง

สติปัญญาของคนและสัตว์ หัว ยังแสดงให้เห็นถึงสถานะความสำคัญอีกด้วย ดังนั้น คำประสมท่ีสร้าง

มาจากคำเรียกส่วนอวัยวะ “หัว” มักจะส่ือให้เห็นถึงความหมายท่ีสำคัญ ตำแหน่ง หน้าท่ี หรือแม้แต่

บุคลิกลักษณะเสมอ เป็นส่ิงท่ีสามารถเห็นได้ชัดก่อนอวัยวะอืน่ ๆ ภายในร่างกาย 

 ดังนั้น คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรได้แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ของคน

เขมรเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าบางมโนทัศน์พบจำนวนน้อย แต่ในจำนวนมาก

และน้อยนั้นได้ทำให้ผู้ศึกษาพบว่า คนเขมรมองอวัยวะร่างกายแต่ละส่วนสำคัญไม่เหมือนกัน เช่น คำ

ว่า จิตฺต ( ិតត) แปลว่า ใจ และ เถฺลีม (ធ្លលើម) แปลว่า ตับ เป็นคำท่ีนำมาแสดงให้เห็นถึงคนและลักษณะ
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นิสัยของคนเหมือนกัน แต่ในการใช้คำ คนเขมรให้ความสำคัญกับเถฺลีม (ធ្លលើម) มากกว่า จิตฺต ( ិតត) 
เพราะคนเขมรมีมโนทัศน์ว่า อวัยวะ เถฺลีม (ធ្លលើម) สำคัญเหมือน จิตฺต ( ិតត) แต่ในเมื่อมีการ

เปรียบเทียบกันระว่างจิตฺต ( ិតត) กับ เถฺลีม (ធ្លលើម) เช่น หากหมายถึง คนท่ีเห็นแก่ตัว, ไม่เอื้อเฟื้อใคร, 

ขาดความกรุณา เคนเขมรสามารเรียกได้ คนเขมรสามารถใช้ได้สองคำ คือ จิตฺตเขฺมา ( ិតតធ្មេ ) และ  

เถฺลีมเขฺมา (ធ្លលើមធ្មេ ) แต่เมื่อผู้พูดต้องการเน้นความหมายท่ีพูด คนเขมรจะใช้คำว่า เถฺลีมเขฺมา (ធ្លលើម
ធ្មេ ) เพราะความหมายของ เถฺลีมเขฺมา (ធ្លលើមធ្មេ )  มีน้ำหนักมากกว่า จิตฺตเขฺมา ( ិតតធ្មេ ) ท่ีทำให้เห็น

ถึงความสำคัญของอวัยวะท้ังสองนี้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ อวัยวะร่างกายยังเป็นส่ิงท่ีคนเขมรใช้ใน

กระทำทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตประจำวัน เพราะคนเขมรถือคติว่า อวัยวะร่างกายคืออาวุธที่ใช้ในการ

ปกป้องตัว อีกยังเป็นของใช้ต่าง ๆ ด้วย เพราะทุกคนจะใช้มือในการกระทำทุกส่ิงในชีวิต 

 

4.3 เปรียบเทียบมโนทัศน์ของคนไทยกับคนเขมรที่สะท้อนจากคำประสมเก่ียวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 
 

หลังจากท่ีได้ศึกษามโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมร จากคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยและภาษาเขมร ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่า คนไทยและคนเขมรมีวัฒนธรรมร่วมกันอย่างหนึ่ง

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย คือ คนไทยและคนเขมรได้แบ่งร่างกายออกเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนหัว 

(ส่วนบน) ส่วนลำตัว (ส่วนกลาง) ส่วนขา (ส่วนล่าง) โดยในส่วนบน คือ หัวถือเป็นอวัยวะท่ีสำคัญท่ีสุด

ของร่างกายและจะไม่ยอมให้ผู้ใดมาจับหรือแตะต้องได้ง่าย ไม่เช่นนัน้อาจโกรธหรือผิดใจกัน เพราะนั่น

ถือว่า เป็นการไม่เคารพให้เกียรติกัน ส่วนขาท่ีเป็นส่วนล่างเป็นอวัยวะท่ีไม่ควรแสดงออกให้คนเห็นง่าย 

ๆ โดยเฉพาะคือ เท้า จะนับว่า เป็นอวัยวะท่ีไม่สะอาด เป็นส่วนท่ีต่ำและหยาบท่ีสุดของคนซึ่งไม่

เหมาะในการยกมาพูดในกาลเทศะใด ๆ ยกเว้น เมื่อมีการโต้เถียงด่าทอกันในบางประการ 

จากผลการศึกษาพบว่า คนไทยและคนเขมรมีมโนทัศน์เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายคล้ายคลึงกัน

เป็นจำนวนมาก โดยในจำนวน 8 มโนทัศน์ท่ีได้มาจากคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย

และภาษาเขมร มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาเขมรมีเหมือนกันถึง 7 มโนทัศน์ ดังตาราง

ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบมโนทัศน์ของคนไทยกับคนเขมร 
มโนทัศน์ คนไทย คนเขมร 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต √ √ 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ √ √ 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร √ √ 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า √ √ 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา √ √ 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี √ √ 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค √ √ 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ √ × 
อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ × √ 

 

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรท่ีเหมือนกันได้แก่ อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต ส่ิงของ อาหาร เส้ือผ้า เวลา พื้นท่ี และ โรค / อาการของโรค ซึ่งทำให้เห็นว่า 

มโนทัศน์ดังกล่าวส่วนมากจะเป็นส่ิงท่ีมองเห็นและอยู่ใกล้ตัว เป็นรูปธรรมท่ีคนมักจะพบใน

ชีวิตประจำวัน อย่างเช่น มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต เนื่องจาก ส่ิงมีชีวิตเป็นส่ิงท่ีมนุษย์

คุ้นเคยมากท่ีสุด ท้ังเป็นคน สัตว์ พืช จึงทำให้การมองว่า อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต มาจากการ

นำลักษณะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมาเทียบกับส่ิงท่ีตนมองเห็น เช่น “หัวหมอ” โดนคนไทยและ

คนเขมรมีค่านิยมเกี่ยวกับอาชีพหมอว่า ต้องเป็นคนท่ีมีความรู้มาก ช่วยชีวิตคนได้ และฉลาด จึงทำให้

คนไทยและคนเขมรใช้คำอวัยวะร่างกาย “หัว” ประสมกับ “หมอ” เรียกคนท่ีชอบต้ังตัวเป็นเสมือนผู้

รอบรู้หรือนักกฎหมาย อ้างเหตุอ้างผลเพื่อโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ ท่ีทำให้เห็นว่า คนไทยและคนเขมร

นิยมนำคำอวัยวะร่างกายมาสร้างคำใหม่ ท่ีมีลักษณะเกี่ยวกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 

เพื่อใหเ้ห็นภาพได้ชัดขึ้น เพราะวิธีการสร้างศัพท์ดังกล่าวถือว่าเป็นสากลลักษณ์ของมนุษย์ทุกคน 

 ส่วนมโนทัศน์ท่ีคนไทยมีแต่คนเขมรไม่มี คือ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ บ่งบอกให้เห็น

ว่า คนไทยมีความสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก อีกท้ังมีการดำรงชีวิตท่ีผูกผันกับธรรมชาติมานาน

หลายพันปี จึงทำให้มีการสร้างคำใหม่ท่ีหมายถึงธรรมชาติ โดยการนำส่วนอวัยวะร่างกายมาเป็นคำท่ี

ใช้เรียกธรรมชาติ เพราะธรรมชาติบางอย่างอาจจะมีความคล้ายคลึงกับอวัยวยะส่วนใดส่วนหนึ่งของ

มนุษย์ จึงทำให้มีการปรับนำคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายไปใช้ อาจจะเป็นด้านรูปร่าง หรือ ด้าน
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ขนาดต่าง ๆ ส่วนมโนทัศน์ท่ีคนเขมรมีแต่คนไทยไม่มี คือ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิด

คำนวณ เนื่องจากอวัยวะร่างกายเป็นส่วนหนึง่ของมนุษย์ท่ีมักจะใช้ในการกระทำทุกส่ิง จึงทำให้คน

เขมรเลือกใช้คำอวัยวะร่างกายไปประกอบสร้างเป็นคำประสมท่ี มีความหมายเกี่ยวกับส่วนนั้นไปใช้

เรียกส่ิงท่ีเกี่ยวกับการกระทำ / การคิดคำนวณ เพราะภาษาเป็นภาพสะท้อนของความคิด 

ประสบการณ์และการมองส่ิงรอบตัวของมนุษย์ท่ีแสดงออกในรูปแบบของมโนทัศน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ในการยืนยันได้เป็นอย่างดี (ธนพล เอกพพจน์, 2561 : 393) 

นอกจากนี้ การศึกษามโนทัศน์จากกลุ่มความหมายของคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยและภาษาเขมรทำให้เห็นว่า มโนทัศน์ท่ีพบระหว่างคนไทยและคนเขมรว่า มีลักษณะเหมือน

และต่างกันอย่างไรบ้าง ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความต่างกันของมโนทัศน์ท่ีพบในภาษาไทยและภาษาเขมร 
ลำดับ มโนทัศน์ที่พบ ภาษาไทย ภาษาเขมร สัดส่วนที่ต่างกัน 

1 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง สิ่งมีชีวิต 65.02% 68.15% ± 3.13% 

2 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง สิ่งของ 8.23% 10.65% ± 2.42% 
3 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง อาหาร 1.30% 1.57% ± 0.27% 

4 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง เสื้อผ้า 3.32% 1.84% ± 1.48% 

5 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง เวลา 1.01% 1.31% ± 0.30% 
6 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง พ้ืนที่ 12.71% 11.44% ± 1.27% 

7 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง โรค / อาการของโรค 6.35% 3.81% ± 2.54% 

8 อวัยวะร่างกาย สื่อถึง ธรรมชาติ 2.02% 0.00% ± 2.02% 

9 
อวัยวะร่างกาย สื่อถึง การกระทำ / การคิด
คำนวณ 

0.00% 1.05% ± 1.05% 

รวม 100% 100% ± 14.48% 
 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าในมโนทัศน์ท่ีคนไทยและคนเขมรมีเหมือนกัน แต่

ลักษณะท่ีพบเกี่ยวกับจำนวนมโนทัศน์ของคนท้ังสองชาติไม่เหมือนกัน คือคนไทยและคนเขมรมีมโน

ทัศน์มากน้อยต่างกัน ได้แก่ มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต พบในคำประสมภาษาเขมร

มากกว่าในคำประสมภาษาไทยจำนวน <3.13% มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ พบในคำ

ประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสมภาษาไทยจำนวน <2.42% มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

อาหาร พบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสมภาษาไทยจำนวน <0.27% มโนทัศน์อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า พบในคำประสมภาษาไทยมากกว่าในคำประสมภาษาเขมรจำนวน >1.48% 
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มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา พบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสมภาษาไทย

จำนวน <0.30% มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี พบในคำประสมภาษาไทยมากกว่าในคำ

ประสมภาษาเขมรจำนวน >1.27% มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค พบในคำ

ประสมภาษาไทยมากกว่าในคำประสมภาษาเขมรจำนวน >2.54% มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

ธรรมชาติ พบในคำประสมภาษาไทยมากกว่าในคำประสมภาษาเขมรจำนวน >2.02% และมโนทัศน์

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ พบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสม

ภาษาไทยจำนวน <1.05% 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำ

ประสมภาษาไทย คือพบในภาษาไทยจำนวน 65.02% และภาษาเขมรจำนวน 68.15% มโนทัศน์นี้

เกิดจากการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนอวยัวะร่างกายแต่ละส่วนกับส่ิงมีชีวิต ท่ีพบใน

ชีวิตประจำวัน ได้แก่ คน สัตว์ และพืชต่าง ๆ ซึ่งท้ังสามอย่างนี้ล้วนเป็นส่ิงมีชีวิตท้ังหมด โดยคนเป็น

ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาเขมรเอง สัตว์รวมทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีกท้ังหลาย 

โดยเฉพาะพันธ์พืชต่าง ๆ ซึ่งเป็นท้ังท่ีพักอาศัยของคนและสัตว์และยังเป็นอาหารให้แก่ส่ิงมีชีวิต

ท้ังหมดด้วย ซึ่งทำให้เห็นว่า คนไทยและคนเขมรมีมโนทัศน์ท่ีเหมือนกันเกี่ยวกับ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

ส่ิงมีชีวิต เนื่องจาก การนำลักษณะต่าง ๆ ของร่างกายคนไปเรียกส่ิงมีชีวิตอื่นท่ีมีลักษณะเหมือนหรือ

คล้ายกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของคน ท้ังในด้านหน้าท่ีของอวัยวะร่างกายและในด้านความหมายใน

การทำงานของแต่ละส่วนร่างกาย โดยมโนทัศน์นี้พบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสม

ภาษาไทย เนื่องจาก คนเขมรได้นำคำเรียกอวัยร่างกายไปสร้างเป็นคำประสมท่ีเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง

และลักษณะนิสัยของคนมากกว่าคำประสมไทยจำนวน 13.06% ซึ่งทำให้เห็นว่า คนเขมรมองว่า 

อวัยวะร่างกายมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะรูปร่างและลักษณะนิสัยของคนมาก เพราะลักษณะรูปร่าง

เป็นส่ิงท่ีคนมองเห็นเป็นอันดับแรกในการมองคนหนึ่ง ดังนั้น การพูดตามลักษณะท่ีเห็น เช่น ผู้หญิง

คนหนึ่งมีเอวเล็กมาก เขาก็จะเรียกเอวของผู้หญิงคนนั้นว่า เอวบาง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง การใช้

คำอวัยวะร่างกายเป็นคำหลักในการเรียกส่ิงท่ีมองเห็น โดยส่วนมากเป็นการนำไปใช้กับส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ 

เพราะมนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีซับซ้อน แต่มนุษย์ก็ต้องอยู่อาศัยรวมกับส่ิงมีชีวิตอื่นท่ีเป็นสัตว์และพืช 

เพราะส่ิงมีชีวิตท้ังหลายต้องใช้ชีวิตแบบอาศัยพึ่งพากันเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด 
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อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำ

ประสมภาษาไทย คือพบในภาษาไทยจำนวน 8.23% และภาษาเขมรจำนวน 10.65% มโนทัศน์นี้เกิด

จากการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนอวัยวะร่างกายแต่ละส่วนกับส่ิงของโดยการยึดจากรูปทรง

ของส่ิงของต่าง ๆ ว่ามีรูปทรงและหน้าท่ีในการทำงานเหมือนอวัยวะส่วนใด และก็นำคำดังนี้มาใช้เรียก

ส่ิงของช้ินนั้น เพราะการนำคำอวัยวะร่างกายไปเรียกส่ิงของต่าง ๆ ทำให้ส่ิงนั้นน่าจดจำได้ง่ายข้ึน 

เพราะมนุษย์แต่ละคนรู้อยู่แล้วว่า อวัยวะส่วนใดมีลักษณะแบบใดและมีหน้าท่ีอย่างไร เช่น คำว่า “หู

แก้ว” หมายถึง ส่วนท่ีทำไว้หิ้วของแก้ว ซึ่งทำให้เห็นว่า คนไทยมองว่า ลักษณะท่ีหิ้วของแก้วนั้นมี

ลักษณะเหมือนใบหูของคน ในขณะเดียวกัน คนเขมรเรียก “หูแก้ว” ว่า “ไฎแกว” (ថ្ដខ្កវ) ซึง่เป็นการ

นำคำว่า มือ ประสมกับ แก้ว เนื่องจากเห็นว่า หูแก้วมีหน้าท่ีเหมือนมือซึ่งเป็นท่ีจับของแก้ว จึงทำให้

เห็นว่า คนไทยและคนเขมรมีมโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกายส่ือถึงส่ิงของเหมือนกัน ถงึแม้ว่า คนไทย

มองอวัยวะร่างกายเปรียบกับรูปร่างของส่ิงของ และคนเขมรมองอวัยวะร่างกายเปรียบกับหน้าท่ีของ

ส่ิงของนั้น ลักษณะเช่นนี้ ทำให้เห็นว่ามโนทัศน์ท่ีพบระหว่างคนไทยและคนเขมรมีความต่างกันบ้าง 

โดยมโนทัศน์นี้พบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสมภาษาไทย 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำ

ประสมภาษาไทย คือพบในภาษาไทยจำนวน 1.30% และภาษาเขมรจำนวน 1.57% มโนทัศน์นี้เกิด

จากการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนอวัยวะร่างกายแต่ละส่วนกับอาหาร ทำให้เห็นถึงการท่ีคน

ไทยและคนเขมรให้ความสำคัญกับอาหารมาก โดยการใช้คำอวัยวะร่างกายไปเรียกอาหารบางอย่างท่ี

ทำมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัตว์นั้น เช่น คำว่า “ไส้กรอก” หมายถึง ช่ืออาหารคาวชนิด

หนึ่ง เอาเนื้อสัตว์หรือข้าวสุกผสมเครื่องปรุงยัดในไส้หมูเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1275) ซึ่ง

ทำให้เห็นว่า อวัยวะร่างกายท่ีส่ือถึงอาหารในท่ีนี้ ท้ังคนไทยและคนเขมรได้นำคำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะส่วน

นั้นของอาหารมาเรียกช่ืออาหารเลย แต่ก็มีอาหารบางชนิดท่ีไม่ได้ต้ังช่ือตามลักษณะนี้ เช่น คำว่า 

“หัวโขน” หมายถึง ขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวโพดค่ัวคลุกน้ำตาลท่ีเค่ียวจนเหนียว ว่า ข้าวโพดหัวโขน 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1325) โดยการนำลักษณะรูปแบบของขนมท่ีเหมือนกับอวัยวะหัวของคน

มาเรียกขนมนั้น  นอกจากนี้ คนไทยและคนเขมรอยู่ในประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ และ วิถีการดำเนินชีวิตตลอดเวลา จึงทำให้อาหารของคนไทยและคนเขมรมีการ

ปรับเปล่ียนอยู่เสมอ เพราะแบบนี้จึงทำให้มโนทัศน์นี้พบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสม

ภาษาไทย เนื่องจาก คำประสมของเขมรท่ีเกี่ยวกับอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารท่ีทำมาจากเนื้อสัตว์ 

คนเชมรเลยเรียกอาหารโดยการใช้คำอวัยวะ “เนื้อ” เป็นส่วนมาก ซึ่งทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคน
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เขมรเกี่ยวกับอาหารได้อย่างชัดเจน จึงทำให้มโนทัศน์เรื่องอาหารของคนไทยและคนเขมรมีความ

ต่างกันดังท่ีอธิบายข้างต้น 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในคำประสมภาษาไทยมากกว่าในคำประสม

ภาษาเขมร คือพบในภาษาไทยจำนวน 3.32% และภาษาเขมรจำนวน 1.84% มโนทัศน์นี้เกิดจากการ

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนอวัยวะร่างกายแต่ละส่วนกับลักษณะรูปร่างของเส้ือผ้าแต่ละแบบ 

โดยเรียกเส้ือท่ีมีแขนส้ันว่า “เส้ือแขนส้ัน” ตามลักษณะความส้ันของแขนเส้ือ และเรียกเส้ือท่ีมีแขน

ยาวว่า “เส้ือแขนยาว” ตามลักษณะความยาวของแขนเส้ือ และมีการใช้ในลักษณะแบบนี้ในทุก

รูปแบบท่ีเกี่ยวกับลักษณะของเส้ือท่ีเกี่ยวกับส่วนนั้นของร่างกาย เช่น “คอ ขา” เป็นต้น แต่ท่ีน่า

สังเกตคือ ในคำประสมภาษาไทยมีคำว่า  “ตาโก้ง” หมายถึง ผ้าชนิดหนึ่งท่ีทอเป็นตาโต ๆ ใช้เป็น

โสร่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 489) เป็นการทำให้เห็นว่า คนไทยมองแบบของผ้ากับลักษณะท่ีตน

เห็น ว่าผ้านั้นมีลักษณะแบบใด ตรงกับอวัยวะส่วนใดของคนจึงนำคำอวัยวะร่างกายไปประสมกับคำ

ขยายอื่นไปเรียกผ้านั้น เช่น คำว่า “ท้องขาว” ท่ีเป็นผ้าท่ีมีส่วนกลางขาว ว่า ผ้าท้องขาว 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 541) ซึ่งในคำประสมภาษาเขมรไม่พบลักษณะแบบนี้ ท่ีทำให้เห็นว่า คน

เขมรไม่ได้มีมโนทัศน์เกี่ยวกับเส้ือผ้าในลักษณะแบบนี้เหมือนคนไทย จึงทำใหมีความต่างกันในมโน

ทัศน์เรื่องนี้ 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในคำประสมภาษาเขมรมากกว่าในคำประสม

ภาษาไทยคือพบในภาษาไทยจำนวน 1.01% และภาษาเขมรจำนวน 1.31% มโนทัศน์นี้เกิดจากการ

เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนอวัยวะร่างกายแต่ละส่วนกับเวลา ซึ่งเวลาเป็นส่ิงท่ีมีจำกัด และไม่มี

ใครสามารถควบคุมเวลาได้ แต่เราสามารถใช้เวลาให้คุ้มค่าได้ เพราะชีวิตของเราผูกติดกับเวลา ซึ่งมี

การแบ่งแยกเวลาให้เป็นเวลาท่ีเรียกว่า “เวลากลางวัน” และ “เวลากลางคืน” ท่ีทำให้เห็นว่าคนไทย

และคนเขมรต่างก็มีมโนทัศน์เกี่ยวกับเวลาเหมือนกัน แต่มโนทัศน์ในท่ีนี้ เป็นมโนทัศน์ท่ีเกิดจากคำ

เรียกอวัยวะร่างกายของคน ความต่างกันของคนไทยและคนเขมรเกี่ยวกับเวลา คือ คนไทยได้ใช้คำ

เรียกอวัยวะร่างกายไปใช้กับคำท่ีบอกฤดู เช่น หน้าร้อน หน้าฝน เป็นต้น ในขณะท่ีภาษาเขมรไม่พบ

เลย ซึ่งทำให้เห็นว่า คนไทยมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเวลาว่า ฤดูต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามช่วงเวลาโคจรของเขามี

ความเหมือนกับอวัยวะ “หน้า” ของคน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญและเป็นส่ิงท่ีน่าจดจำมาก ทำให้เห็น

ว่า คนไทยมีมโนทัศน์เกี่ยวกับเวลาโดยการเช่ือมโยงกับอวัยวะ “หน้า” เป็นส่วนมาก ส่วนในมุมมอง

มโนทัศน์ของคนเขมร คนเขมรมีมโนทัศน์ว่า อวัยวะร่างกายก็เปรียบเสมือนเนื้อของคนท่ีเป็นพื้นท่ีใน

การจัดของต่าง  ๆ ดังนั้น “เนื้อ” ก็สามารถเป็นเวลาได้หากคนสามารนับ “เนื้อ” ต่าง ๆ ได้ เพราะนั้น
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ก็เหมือนการนับจำนวน “เนื้อ” ให้เป็นเวลาในการกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เพราะฉะนั้น ลักษณะท้ังสอง

อย่างเกี่ยวกับเวลานี้จึงทำให้มโนทัศ์ของคนไทยและคนเขมรเกี่ยวกับเวลาพบจำนวนไม่เท่ากัน 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในคำประสมภาษาไทยมากกว่าในคำประสม

ภาษาเขมร คือพบในภาษาไทยจำนวน 12.71% และภาษาเขมรจำนวน 11.44% มโนทัศน์นี้เกิดจาก

การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนอวัยวะร่างกายแต่ละส่วนกับพื้นท่ี โดยพื้นท่ีล้วนมีความสัมพันธ์

กับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ดังนัน้การใช้คำเรียกอวัยวะร่างกายไปเรียกส่ิงท่ีส่ือถึงพื้นท่ีก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่

มโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า คนไทยและคนไม่เพียงแค่ให้

ความสำคัญกับพื้นท่ีเท่านั้น แต่คนไทยและคนเขมรยังมองว่าอวัยวะร่างกายของคนแต่ละส่วนยังมี

ความสัมพันธ์กับพื้นท่ีด้วย โดยเฉพาะในเรื่องหน้าท่ีของอวัยวะร่างกาย เช่น คำว่า “ท้องท่ี” หมายถึง 

พื้นท่ีหรือถิ่นท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ท้องท่ีจังหวัด ท้องท่ีอำเภอ ท้องท่ีท่ีเกิดเหตุ ท้องท่ีท่ีมีภูมิลำเนา 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 552) ซึ่งทำให้เห็นว่า คนไทยและคนเขมรมองว่า อวัยวะ “ท้อง” เป็น

อวัยวะท่ีบรรจุอาหารท่ีเรากิน ดังนั้น ในท่ีนี้ อวัยวะ “ท้อง” เป็นลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพื้นท่ีโดยการ

บรรจุส่ิงของต่าง ๆ เช่น น้ำ นา บ้านคน และส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีจำนวนมาก ทำให้เห็นถึงลักษณะท่ี

เหมือนกันในเรื่องมโนทัศน์อวัยวะร่างกายส่ือถึงพื้นท่ีของคนไทยและคนเขมร ส่วนในความต่างกัน

พบว่า คนไทยมีมโนทัศน์อวัยวะร่างกายส่ือถึงพื้นท่ี โดยการนำอวัยวะเช่น “หน้า ตา ปาก ผิว แก้ม” 

ในด้านลักษณะรูปร่างของอวัยวะแต่ละส่วนมาใช้เรียกคำท่ีแสดงพื้นท่ี ส่วนคนเขมรมีมโนทัศน์อวัยวะ

ร่างกายส่ือถึงพื้นท่ี โดยการนำอวัยวะเช่น “หัว อก แขน” ในด้านหน้าท่ีของอวัยวะแต่ละส่วนมาใช้

เรียกคำท่ีแสดงพื้นท่ี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนไทยและคนเขมรมีมโนทัศน์เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายท่ีส่ือถึง

พื้นท่ีไม่เหมือนกัน โดยคนไทยจะให้ความสำคัญกับลักษณะรูปร่างของพื้นท่ีมากกว่าด้านหน้าท่ีของ

พื้นท่ีนั้นเมื่อเทียบกับคำเรียกอวัยวะแต่ละส่วน 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในคำประสมภาษาไทย

มากกว่าในคำประสมภาษาเขมร คือพบในภาษาไทยจำนวน 6.35% และภาษาเขมรจำนวน 3.81% 

มโนทัศน์นี้เกิดจากการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนอวัยวะร่างกายแต่ละส่วนกับโรคต่าง ๆ 

โดยรวมกับอาการต่าง ๆ และอาการของโรคด้วย เพราะอาการต่าง ๆ และอาการของโรค และโรค

เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพันธ์กัน และมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดหนีโรคได้ เพราะการเกิดย่อมมีทุกข์

อยู่เสมอ และโรคเป็นส่ิงท่ีไม่มีผู้ใดหลีกเล้ียงได้ ดังนั้นจึงทำให้เห็นว่า โรคมีผลกระทบต่อชีวิตของ

มนุษย์ทุกคน เหตุเพราะ โรคและอาการต่าง ๆ ของโรคมักจะเกิดข้ึนเฉพาะจุดตรงส่วนหนึ่งของ

ร่างกาย จึงทำให้คนไทยและคนเขมรมองว่า ส่วนนั้นของร่างกายเป็นโรค เพราะไม่มีผู้ใดท่ีปวดหัวและ
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พูดว่าปวดท้อง หากไม่สบายตรงส่วนใด เขามักจะยกอวัยวะส่วนนั้นมาพูดจึงทำให้เห็นว่า มโนทัศน์ท่ี

ส่ือถึงโรค / อาการของโรค มีท่ีมาจากจุดท่ีปวดของร่างกาย กล่าวคือ อวัยวะท่ีได้รับการเจ็บปวด

นั้นเอง แต่ความต่างกันท่ีพบว่า มโนทัศน์ท่ีส่ือถึง โรค / อาการของโรค พบในคำประสมภาษาไทย

มากกว่าในคำประสมภาษาเขมร เนื่องจากวิธีการสร้างคำท่ีต่างกันของภาษาไทยและภาษาเขมรท่ีมี

การเรียงลำดับคำไม่เหมือนกัน เช่น คำว่า “หัวแตก” ในภาษาเขมรจะนำคำกริยา “แตก” เขียน

ข้างหน้า โดยให้คำว่า “หัว” อยู่ข้างหลัง คือ “แบกกฺบาล” (ខ្បកកាល) มาเรียกอาการแตกร้าวของ

กะโหลกศีรษะ ซึ่งมักเกิดจากการกระทบกระเทือนของศีรษะกับของท่ีแข็งกว่ากะโหลกศีรษะอยา่ง

รุนแรง ลักษณะการสร้างคำประเภทนี้ของภาษาเขมรจึงทำให้มโนทัศน์ของคนไทยและคนเขมรในท่ีนี้

มีความต่างกันในจำนวนมาก 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ เป็นมโนทัศน์ท่ีพบในภาษาไทยจำนวน 2.02% และไม่พบ

การใช้ศัพท์ดังกล่าวในภาษาเขมร จึงทำให้เห็นว่า ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเป็นประเทศท่ีอยู่

ในภูมิภาคอาเซียนเหมือนกัน อีกท้ังยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันด้วย ท่ีทำให้ประเทศไทยและประเทศ

กัมพูชาคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการได้รับอิทธิพลของกันและกัน ท้ังในเรื่องการ

ดำรงชีวิตและการนับถือศาสนาพุทธ ท่ีทำให้คนไทยและคนเขมรย่อมมีความคิดหลายอย่างท่ี

เหมือนกัน แต่เหตุใดคนเขมรจึงไม่มีมโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกายส่ือถึงธรรมชาติ ท้ังนี้ เนื่องจากคน

ไทยมีมโนทัศน์ว่า ธรรมชาติท่ีตนเห็นมีลักษณะคล้ายกับอวัยวะของคน โดยเฉพาะในช่ือของดาว จึงทำ

ให้มีการต้ังช่ือให้ดวงดาว โดยใช้คำเรียกอวัยวะร่างกายเป็นคำนำหน้า เช่น คอม้า ตาสำเภา ศอกคู้ 

เป็นต้น และถึงแม้ว่า คนไทยและคนเขมรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิตกับธรรมชาติเหมือนกัน แต่คนเขมร

ไม่ได้ต้ังช่ือให้ธรรมชาติตามอวัยวะร่างกาย ท้ังในด้านหน้าท่ีและลักษณะรูปร่าง เพราะคนเขมรจะ

เรียกธรรมชาติต่าง ๆ ตามลักษณะท่ีตนเห็นว่าเหมือนอะไร ซึ่งในข้อมูลของผู้ศึกษาไม่พบมโนทัศน์ของ

ผู้ใช้ภาษาเขมรเกี่ยวกับธรรมชาติ  จึงสรุปได้ว่า ผู้ใช้ภาษาเขมรไม่มีมโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกายส่ือถึง

ธรรมชาติเหมือนผู้ใช้ภาษาไทยท่ีมองว่า อวัยวะร่างกายเป็นส่ิงท่ีส่ือถึงธรรมชาติ 

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ เป็นมโนทัศน์ท่ีพบแค่ในคำประสมภาษา

เขมรจำนวน 2.02% และไม่พบการใช้ศัพท์ดังกล่าวในคำประสมของไทย ทำให้เห็นว่า คนไทยไม่มีมโน

ทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกายส่ือถึงการกระทำ / การคิดคำนวณ อาจจะเป็นเพราะว่า คนไทยไม่ได้มองว่า 

อวัยวะร่างกายเป็นส่ิงท่ีกระทำได้ แต่เป็นส่ิงท่ีโดนกระทำมากกว่า เนื่องจากอวัยวะร่างกาย

เปรียบเสมือนเกราะท่ีใส่ป้องกันตัวเลยทำให้คนไทยคิดว่า อวัยวะเป็นเส้ือกันหนาว กันฝน กันรอ้น
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ปกป้องตัวไม่ให้ตัวเองถูกทำร้ายจากภายนอก และการคิดคำนวณก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระทำ แต่

กระทำในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวเลข ส่วนคนเขมรมีมโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกายส่ือถึงการกระทำ / การคิด

คำนวณ เพราะว่า คนเขมรผูกพันกับชีวิตท่ีต้องกระทำเพื่อเอาชีวิตรอด หากอวัยวะเป็นส่ิงท่ีโดน

กระทำได้ อวัยวะร่างกายก็เป็นผู้กระทำได้เหมือนกันจึงทำให้คนเขมรมีมโนทัศน์เกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายเป็นการกระทำ / การคิดคำนวณ โดยการมองว่าอวัยวะร่างกายมีลักษณะแบบใด และใช้ใน

หน้าท่ีอะไรบ้าง แล้วยกหน้าท่ีของอวัยวะแต่ละส่วนเป็นคำประสมท่ีเกี่ยวกับการกระทำ / การคิด

คำนวณ 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าภาษาไทยและภาษาเขมรเป็นภาษาท่ีมีโครงสร้าง

ไวยากรณ์คล้ายกันมาก เช่น ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปคำเพื่อบอกเพศ พจน์หรือกาล รูปประโยคมีการ

เรียงลำดับคำแบบประธาน กริยา กรรม แต่จะพบว่า ท้ังสองภาษาก็ยังมีความแตกต่างกันท้ังในการใช้

คำศัพท์ และในมุมมองความคิดของผู้ใช้ภาษาท้ังสองเช่นกัน ส่ิงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ท่ี

เหมือนกันและแตกต่างกันในบางอย่างของคนไทยและคนเขมรท่ีมีอิทธิพลมาจากวิถีชีวิต การ

ดำรงชีวิต หรือลักษณะทางความเช่ือ เป็นต้น จึงทำให้นอกจากการได้เห็นกลุ่มความหมายของคำ

ประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายแล้ว ผู้ศึกษายังได้ทราบมุมมองความคิดของคนไทยและคนเขมรท่ีมี

ต่อร่างกาย โดยสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดของคนไทยและคนเขมรตามมโนทัศน์ท้ัง 8 มโนทัศน์ท่ี

กล่าวมาข้างต้น ท่ีทำให้เห็นว่า คนไทยและคนเขมรได้ให้ความสำคัญต่อส่ิงรอบตัวมาก เพราะภาษามี

ความสัมพันธ์กับความคิดของผู้ใช้ภาษาอย่างแยกไม่ออก เพราะมโนทัศน์เหล่านี้มีความเช่ืองโยง

โดยตรงกับประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและคนเขมรได้ 

กล่าวโดยสรุป การนำคำเรียกอวัยวะร่างกายมาสร้างคำเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคิดท่ีผู้ใช้

ภาษามีต่ออวัยวะนั้นว่า ส่วนใดมีความสำคัญกว่ากัน และส่วนใดมีความหมายสัมพันธ์กับคนใน

วัฒนธรรมนัน้อย่างไร เพราะนับว่า เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนแต่ละชาติเนื่องจากปัจจัยทาง

วัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มท่ีทำให้เกิดความแตกต่างในการใช้ถ้อยคำของแต่ละภาษา (คยอง อึน 

ปาร์ค, 2558 : 201) และเนื่องจาก ผู้ศึกษามีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการเก็บข้อมูล โดยผู้ศึกษาได้

เลือกศึกษาเฉพาะคำประสมท่ีมีคำอวัยวะร่างกายอยู่ตำแหน่งแรก จึงทำให้มโนทัศน์ของคนไทยและ

คนเขมรมีความแตกต่างกันบ้าง เพราะปัจจัยการใช้ภาษาของคนไทยและคนเขมรมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวที่แตกต่างกันบ้างถึงแม้ว่าจะมีความเป็นสากลลักษณ์เป็นส่วนมาก แต่พื้นฐานของการใช้

ภาษาก็ยังมีลักษณะท่ีต่างกันให้เห็น 



  203 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและ

ภาษาเขมร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำประสมจากคำเรียกอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยกับภาษาเขมร เมื่อมีการใช้คำเรียกอวัยวะร่างกายไปสร้างเป็นคำประสม 2 คำ 

รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยกับภาษาเขมร ท่ีสะท้อนจากคำประสมท่ีใช้คำ

เรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร จากคำเรียกอวัยวะร่างกายท้ังภายนอกและภายใน 

โดยผู้ศึกษาเก็บข้อมูลคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะรา่งกายในภาษาไทยและภาษาเขมร ท่ีประกอบด้วย 

“คำเรียกอวัยวะร่างกาย” 2 คำ โดย “คำเรียกอวัยวะร่างกาย” จะต้องปรากฏในตำแหน่งแรกเท่านั้น 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พจนานุกรมเขมรฉบับ

พุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ. 2511 และเก็บจากการสังเกตการใช้คำศัพท์ของผู้ใช้ภาษาท้ังสองภาษา แล้ว

นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันในด้านความหมาย และมโนทัศน์จากคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร ผลของการวิจัย สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

5.1 ความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 

จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร

ล้วนแต่มีความหมายเปล่ียนแปลงนอกเหนือจากความหมายเดิมของแต่ละคำ ได้แก่ หัว หน้า หน้าผาก 

ตา หู จมูก แก้ม ปาก ริมฝีปาก ฟัน ล้ิน คาง กราม คอ ไหล่ แขน ข้อศอก มือ นิ้ว อก นม ท้อง พุง 

สะดือ หลัง เอว สะโพก ก้น ตัก ขา เข่า เท้า (ตีน) เนื้อ หนัง ผิว สมอง หัวใจ (ใจ) ปอด ตับ กระเพาะ 

ลำไส้ (ไส้) และ กระดูก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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5.1.1 ความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย 

 จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย ท่ีพบใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และเก็บได้จากการสังเกตการใช้คำศัพท์ของผู้ใช้

ภาษาไทยสามารถจำแนกกลุ่มความหมายเป็น 24 กลุ่มความหมาย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับ

ตำแหน่ง ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี ความหมายเกี่ยวกับเวลา ความหมายเกี่ยวกับคน ความหมาย

เกี่ยวกับอาการ ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง ความหมาย

เกี่ยวกับความรู้สึก ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ 

ความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด ความหมายเกี่ยวกับความคิด ความหมาย

เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย ความหมาย

เกี่ยวกับโรค ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ ความหมายเกี่ยวกับช่ือ

เฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม ความหมายเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ ความหมายเกี่ยวกับอาหาร ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า และ 

ความหมายเกี่ยวกับมาตราวัดขนาด 

 

5.1.2 ความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร ท่ีพบใน

พจนานุกรมฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ พ.ศ. 2511 และเก็บได้จากการสังเกตการใช้คำศัพท์ของผู้ใช้

ภาษาเขมรสามารถจำแนกกลุ่มความหมายเป็น 25 กลุ่มความหมาย ได้แก่ ความหมายเกี่ยวกับ

ตำแหน่ง ความหมายเกี่ยวกับพื้นท่ี ความหมายเกี่ยวกับเวลา ความหมายเกี่ยวกับคน ความหมาย

เกี่ยวกับอาการ ความหมายเกี่ยวกับลักษณะรูปร่าง ความหมายเกี่ยวกับการเดินทาง ความหมาย

เกี่ยวกับความรู้สึก ความหมายเกี่ยวกับการรับรู้ ความหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของส่ิงของ 

ความหมายเกี่ยวกับการพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด ความหมายเกี่ยวกับความคิด ความหมาย

เกี่ยวกับลักษณะนิสัย ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย ความหมาย

เกี่ยวกับโรค ความหมายเกี่ยวกับช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ ความหมายเกี่ยวกับช่ือ

เฉพาะของพืช, ส่วนประกอบของพืช ความหมายเกี่ยวกับลักษณะทรงผม ความหมายเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ ความหมายเกี่ยวกับอาหาร ความหมายเกี่ยวกับท่าต่อสู้ ความหมายเกี่ยวกับเส้ือผ้า 

ความหมายเกี่ยวกับการคิดคำนวณ และ  ความหมายเกี่ยวกับการกระทำ  
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 ผู้ศึกษาสังเกตพบว่า ในจำนวนกลุ่มความหมายท่ีพบ จำนวนกลุ่มความหมายจากคำประสมท่ี

เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีมากกว่าภาษาไทยจำนวน 1 กลุ่มความหมาย และทังสองภาษา

มีกลุ่มความหมายท่ีแตกต่างกันจำนวน 3 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายในภาษาไทยมีแต่ภาษาเขมรไม่มี พบจำนวน 1 กลุ่มความหมาย คือ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

มาตราวัดขนาด ส่วนกลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีแต่ภาษาไทยไม่มี พบ

จำนวน 2 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการกระทำ และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

การคิดคำนวณ  

 นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังพบอีกว่า กลุ่มความหมายเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

ลักษณะรูปร่าง กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะนิสัย และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับคน เป็น 4 กลุ่ม

ความหมายท่ีพบจำนวนมากท่ีสุดในคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรท่ี

ทำให้เห็นว่า ท้ังคนไทยและคนเขมรได้สร้างคำประสมจากส่วนอวัยวะร่างกายมาใช้เรียกส่ิงท่ีเกี่ยวกับ

ตำแหน่ง รูปร่าง ลักษณะ นิสัย และคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ส่ิงท่ีเกี่ยวกับตำแหน่ง รูปร่าง 

ลักษณะ นิสัย และคนเป็นรูปธรรมและสามารถมองเห็นและเทียบกับส่ิงท่ีเห็นได้ง่ายและสามารถ

จดจำได้อย่างรวดเร็ว 

 

5.2 มโนทัศน์ของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 

 การศึกษาคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรยังสะท้อนให้เห็นถึง

มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและผู้ใช้ภาษาเขมรอีกด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

5.2.1 มโนทัศน์ของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย 

 จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยท่ีสะท้อนจากกลุ่มความหมายของ

คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยมีจำนวน 8 มโนทัศน์ ได้แก่ มโนทัศน์เรื่องอวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

ส่ิงของ (BODY PARTS is THINGS) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is 

FOOD) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) มโนทัศน์เรื่อง

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี 
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(BODY PARTS is SPACE) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะรา่งกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS 

is ILLNESS) และ มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ (BODY PARTS is NATURE) 

 

5.2.2 มโนทัศน์ของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบว่า มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาเขมรท่ีสะท้อนจากกลุ่มความหมายของคำ

ประสมท่ี เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมรมีจำนวน 8 มโนทัศน์ ได้แก่ มโนทัศน์เรื่องอวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต (BODY PARTS is LIVING THING) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

ส่ิงของ (BODY PARTS is THINGS) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร (BODY PARTS is 

FOOD) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เส้ือผ้า (BODY PARTS is CLOTHES) มโนทัศน์เรื่อง

อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา (BODY PARTS is TIME) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี 

(BODY PARTS is SPACE) มโนทัศน์เรื่องอวัยวะรา่งกาย ส่ือถึง โรค / อาการของโรค (BODY PARTS 

is ILLNESS) และ มโนทัศน์เรื่องอวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ (BODY PARTS 

is ACTION) 

 

จากการศึกษา กลุ่มความหมายของคำประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย และภาษา

เขมรได้สะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและผู้ใช้ภาษาเขมรว่า ท้ังคนไทยและคนเขมรมี

มโนทัศน์เกี่ยวกับอวัยวะร่างกายคล้ายคลึงกันเป็นจำนวนมาก โดยใน 8 มโนทัศน์ท่ีได้มาจากคำ

ประสมเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร มโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยและภาษาเขมร

มีเหมือนกันถึง 7 มโนทัศน์ และแตกต่างกัน 1 มโนทัศน์ คือ มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ  

(BODY PARTS is NATURE) เป็นมโนทัศน์ท่ีคนไทยมีแต่คนเขมรไม่มี และมโนทัศน์อวัยวะร่างกาย 

ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ (BODY PARTS is ACTION) เป็นมโนทัศน์ท่ีคนเขมรมีแต่คนไทย

ไม่มี 
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5.3 อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคำประสมจากคำเรียกอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยกับภาษาเขมรมีลักษณะเหมือนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษา

ข้อท่ี 1 กล่าวคือ ความหมายของคำประสมจากคำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยกับภาษาเขมรมี

เหมือนกันถึง 23 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ 1. ตำแหน่ง 2. พื้นท่ี 3. เวลา 4. 

คน 5. อาการ 6. ลักษณะรูปร่าง 7. การเดินทาง 8. ความรู้สึก 9. การรับรู้ 10. ส่วนประกอบของ

ส่ิงของ 11. การพูดและอาการท่ีเกี่ยวกับการพูด 12. ความคิด 13. ลักษณะนิสัย 14. วัตถุ 15. อวัยวะ

ร่างกาย 16. โรค 17. ช่ือเฉพาะของสัตว์, ส่วนประกอบของสัตว์ 18. ช่ือเฉพาะของพืช, ส่วนประกอบ

ของพืช 19. ลักษณะทรงผม 20. ธรรมชาติ 21. อาหาร 22. ท่าต่อสู้ และ 23. เส้ือผ้า ส่วนกลุ่ม

ความหมายท่ีต่างกันมีจำนวน 3 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับมาตราวัดขนาดเป็น

กลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายท่ีพบแค่ในภาษาไทย และ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการ

กระทำ และ การคิดคำนวณเป็นกลุ่มความหมายท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายท่ีพบแค่ในภาษาเขมรมี 

ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากกลุ่มความหมายท่ีพบส่วนใหญ่เป็นส่ิงรูปธรรมและนามธรรมท่ีคนไทยและคน

เขมรได้พบเจอและใช้ในชีวิตประจำวันเป็นปกติ จึงทำให้กลุ่มความหมายท่ีพบส่วนมากมีความ

เหมือนกัน ส่วนในความต่างกัน เหตุเพราะกลุ่มความหมายเหล่านั้นอยู่ในแวดวงความหมายท่ีท้ังสอง

ชาติไม่นิยมนำคำเรียกอวัยวะร่างกายไปใช้กับคำท่ีมีความหมายแบบนั้น จึงส่งผลให้ความหมายของคำ

ประสมจากคำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยกับภาษาเขมรมีท้ังความเหมือนและความต่าง 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยกับภาษาเขมร ท่ีสะท้อนจากคำ

ประสมท่ีใช้เรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรจากคำเรียกอวัยวะร่างกายพบว่า ผลของ

การศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาข้อท่ี 2 คือ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงมีชีวิต อวัยวะ

ร่างกาย ส่ือถึง ส่ิงของ และ อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง อาหาร และนอกเหนือจากนี้ ผู้ศึกษายังพบว่า คำ

ประสมท่ีใช้คำเรียกอวัยวะร่างกายในภาษาไทย และภาษาเขมรยังสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ของผู้ใช้

ภาษาไทยกับภาษาเขมรอีกว่า คนไทยและคนเขมรมีมโนทัศน์ร่วมกันว่า 1. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง 

เส้ือผ้า 2. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง เวลา 3. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง พื้นท่ี 4. อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง โรค / 

อาการของโรค ซึ่งมโนทัศน์ท่ีพบนี้ล้วนเป็นมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

และเป็นของท่ีอยู่ใกล้ตัวท้ังนั้น เพราะปัจจัยท้ัง 4 อย่างในการดำรงชีพของมนุษย์ คือ อาหารและน้ำ 

เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และ ยารักษาโรค ทำให้เห็นว่า มโนทัศน์ท่ีได้จากคำประสมท่ีใช้คำเรียก

อวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรทำให้เห็นถึงความต้องการส่ิงของต่าง ๆ ท่ีคนท้ังสองชาติ
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ต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของอวัยวะร่างกายท้ังภายนอกและภายในจึงทำให้มีการ

สร้างคำใหม่โดยใช้อวัยวะร่างกายเป็นคำหลักในการสร้างคำ นอกจากนี้ คนไทยและคนเขมรยังมีมโน

ทัศน์ท่ีต่างกันด้วย คือ มโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง ธรรมชาติ  เป็นมโนทัศน์ท่ีพบแค่ในภาษาไทย 

และมโนทัศน์อวัยวะร่างกาย ส่ือถึง การกระทำ / การคิดคำนวณ เป็นมโนทัศน์ท่ีพบแค่ในภาษาเขมร 

จึงทำให้เห็นว่า คนท้ังสองชาติถึงแม้ว่าจะมีความใกล้ชิตกับธรรมชาติเหมือนกัน แต่ในมุมมองความคิด

เกี่ยวกับธรรมชาติกลับไม่เหมือนกัน เพราะคนไทยมองว่าธรรมชาติก็เหมือนอวัยวะร่างกาย ในขณะท่ี

คนเขมรไม่ได้เทียบอวัยวะร่างกายกับธรรมชาติ ส่วนในเรื่องมโนทัศน์การกระทำ / การคิดคำนวณ คน

เขมรได้ให้ความสำคัญกับอวัยวะร่างกายว่าเป็นส่ิงท่ีได้กระทำและคำนวณส่ิงต่าง ๆ ได้ แต่คนไทยไม่ได้

คิดแบบนั้น เพราะสำหรับคนไทย อวัยวะร่างกายไม่ใช่ผู้กระทำ แต่เป็นส่ิงท่ีใช้ในการปกป้องตัวจาก

อันตรายท้ังปวง กล่าวคือ เป็นผู้ถูกกระทำ จึงส่งผลให้มโนทัศน์ท่ีพบมีท้ังความเหมือนและไม่เหมือน 

เนื่องจากวิธีการคิดของคนไทยและคนเขมรท่ีมีท้ังเหมือนและไม่เหมือน 

3. ผู้ศึกษาพบว่า ในกลุ่มความหมายคำประสมของภาษาเขมรท่ีแสดงความหมายธรรมชาติ 

พบเพียงจำนวน 1 คำ คือ เชิงพฺนาย (ធ្រើងពាន យ) ซึ่งหมายถึง ทางช้างเผือก, กลุ่มเมฆสีขาวลอยยาว

กว้างข้ามท้องฟ้าผสมกับเมฆอื่น ๆ (พุทธศาสนบัณฑิตย์, 2511 : 267) ซึ่งไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มมโน

ทัศน์ต่าง ๆ ของคนเขมรได้ เนื่องจากจำนวนน้อยไปท่ีจะเป็นมโนทัศน์ ท้ังนี้ เพราะลักษณะประสมคำ

และตำแหน่งของคำท่ีไม่เหมือนกันของคำประสมภาษาไทยและคำประสมภาษาเขมรดังท่ีผู้ศึกษาได้

กล่าวมาแล้วในบทท่ี 4 

4. จากการศึกษา ผู้ศึกษาพบข้อสังเกตว่าในการใช้คำศัพท์ส่วนท่ีเกี่ยวกับอวัยวะ

ร่างกายมาสร้างเป็นคำประสมในภาษาไทยและภาษาเขมรมีความต่างกันบางอย่างท่ีน่าสนใจมาก ซึ่ง

ได้แสดงออกมาในรูปแบบการใช้ศัพท์ท่ีนำมาประสมท่ีมีความหมายในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่ไม่ใช่

ศัพท์เดียวกัน ได้แก่ “หน้าตา” ท่ีมีความหมายหมายถึง เค้าหน้า หรือ เกียรติยศช่ือเสียง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1288) ซึ่งภาษาเขมรจะใช้คำว่า “มุขมาต่” (មុខ្មាត់) ซึ่งแปลเหมือน

ภาษาไทย แต่ภาษาเขมรได้ใช้คำว่า “หน้า” มาประสมกับ “ปาก” ในขณะท่ีภาษาไทยใช้คำว่า 

“หน้า” ประสมกับ “ตา” ซึง่แสดงให้เห็นว่า คนไทยให้ความสำคัญกับหน้าและตามาก ส่วนคนเขมร

ให้ความสำคัญกับหน้าและปากมากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจอย่างหนึ่งท่ีคนท้ังสองชาติให้

ความสำคัญกับหน้ามากเหมือนกัน แต่ในทางตรงข้ามกัน ชาติหนึ่งกลับให้ความสำคัญกับตามากกว่า

อีกชาติหนึ่งท่ีให้ความสำคัญกับปากมากกว่า เนื่องจาก “หน้า” เป็นอวัยวะท่ีเป็นส่วนสำคัญมาก
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สำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะหน้าเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนให้กับบุคคลคนหนึ่ง ท้ังในด้านลักษณะ 

เพราะหน้าเป็นตัวบ่งบอกข้ันแรกที่คนเห็นแล้วรู้ว่า คนใดเป็นใครจากการเห็นใบหน้าของบุคคล

ดังกล่าว นอกจากนี้ “หน้า” ยังเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกของคนนั้นอีกด้วย เข่น คำว่า “หน้าแตก” 

“หน้าบาน” เป็นต้น นอกจากนี้ คนไทยยังเปรียบ “หน้า” เป็นภาชนะท่ีใช้ในการบรรจุ โดยส่ิงท่ีถูก

บรรจุในภาชนะนั้นคือเกียรติ หรือ (THE FACE is THE CONTAINER FOR HONOR) (Ukosakul, 

2003 : 298) แต่ส่ิงท่ีพบในงานวิจัยนี้ คือ อวัยวะ “หน้า” ยังบ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะต่าง ๆ ของ

พื้นท่ีอีกด้วย เพราะ “หน้า” ในความหมายท่ีหมายถึงพื้นท่ีเป็นส่ิงท่ีมีลักษณะแบน ซึ่งทำให้เห็นว่า 

“หน้า” ไม่ได้ใช้แค่ในความหมายท่ีมีเกียรติเท่านั้น แต่ในบางกรณี “หน้า” ก็เป็นส่ิงท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

เกียรติของคน ส่วนอวัยวะ “ตา” เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งท่ีสำคัญเหมือน “หน้า” เพราะ “ตา” เป็น

อวัยวะท่ีใช้ในการมองเห็น คือ คนท่ีเป็นเจ้าของดวงตาคู่นั้นใช้ในการมองผู้อื่น และผู้อื่นก็ใช้ดวงตาของ

เขาในการมองกลับ ดังท่ีคำคมของภาษาไทยกล่าวว่า “ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” คือ ความรู้สึก

ต่าง ๆ ได้สะท้อนออกมาผ่านสายตาหมด เพราะไม่ว่าผู้ใดจะปิดบังความจริง แต่สายตาไม่เคยโกหก

ใครได้ จึงทำให้เห็นว่า อวัยวะ “หน้า” กับ “ตา” มีความสำคัญมากเหมือนกัน ซึ่งคนไทยก็ให้

ความสำคัญกับอวัยวะท้ังสองนี้เหมือนกนั ส่วนอวยัวะ “ปาก” เป็นอวัยวะอย่างหนึง่ท่ีมนุษย์ใช้ในการ

ส่ือสาร การแสดงออกต่าง  ๆ อีกท้ังยังเป็นส่วนรับอาหารให้แก่ร่างกายของมนุษย์ด้วย ท่ีกล่าวว่าคน

เขมรได้ให้ความสำคัญกับปากมากกว่าตา เนื่องจาก ปากเป็นส่ิงท่ีคนใช้พูดในการบ่งบอกความรู้สึกต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจริงหรือการพูดเท็จ ทุกส่ิงต้องผ่านกระบวนการพูดออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้ ดังท่ี

สุภาษิตของภาษาเขมรกล่าวว่า “สฺลาบ่รส่เพฺราะมาต่” (សាល ប់រស់ធ្ក្រពាោះមាត់) ซึ่งหมายถึง ความเป็น

ความตายข้ึนอยู่กับปาก เพราะหากเราพูดดี เราก็จะมีความสุข แต่หากเราพูดไม่ดี เราจะนำอันตราย

แก่ตนเอง จึงทำให้เห็นการพูดมีความสำคัญมากและทุกคนควรระมัดระวังกับคำพูดของตน เพราะคำ

ใดท่ีกล่าวออกไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยเหตุนี้ คนเขมรให้ความสำคัญกับ “หน้า” และ 

“ปาก” มากกว่าคนไทยท่ีให้ความสำคัญกับ “หน้า” และ “ตา” 

5. ในงานวิจัยของ เบญญญาทิพย์ ศุภะกะลิน (2561) ท่ีศึกษาเรื่อง อุปลักษณ์เชิงมโน

ทัศน์คำเกี่ยวกับอวัยวะในภาษาจีนกับภาษาไทย พบว่า อวัยวะ “ปาก” เป็นอวัยวะท่ีใช้ในการกิน และ

นำมาส่ือความหมายตำแหน่งทางเข้าออกของส่ิงของหรือสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ปากทางออก ปาก

ทางเข้า ปากทาง เป็นต้น ส่วนในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า อวัยวะ “ปาก” ยังถูกนำมาส่ือความหมายท่ี

เกี่ยวกับพื้นท่ี ลักษณะรูปร่าง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะอวัยวะ “ปาก” ยังถูกนำมาส่ือให้

เห็นถึง คน ด้วย ว่าคนนั้นมีลักษณะแบบใด ซึ่งส่วนมากจะเป็นความหมายในทางท่ีไม่ดี ซึ่งทำให้เห็น
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ว่า อวัยวะ “ปาก”  ได้ถูกนำมาสร้างเป็นคำประสมในหลายแบบและหลายความหมาย โดยอาศัยกับ

ประสมบการณ์และความคิดของผู้พูดภาษาว่า มีมโนทัศน์อย่างไรเกี่ยวกับอวัยวะ “ปาก” และ

นอกจาก “ปาก” เป็นอวัยวะท่ีนำมาส่ือในความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพูดแล้ว อวัยวะ “ล้ิน หัว” ก็

ถูกนำมาส่ือในความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพูดเหมือนกัน เช่น ล้ินอ่อน ล้ินทอง หัวตะปู เป็นต้น 

เนื่องจาก อวัยวะ “ล้ิน” ก็เป็นอวัยวะท่ีสำคัญท่ีใช้ในการพูด เพราะ “ล้ิน” กับ “ปาก” ไม่สามารถ

แยกออกจากกันได้ “ล้ิน” กับ “ปาก” เป็นส่ิงคู่กัน 

6. ผู้ศึกษายังพบข้อสังเกตอีกว่า คำว่า “ท้องน้อย” ซึ่งหมายถึง ส่วนของท้องระหว่าง

สะดือกับหัวหน่าว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 552) แต่ในภาษาเขมรจะใช้คำว่า “ถฺนาสโกฺรม” 

(ថ្ងា សធ្ក្រាម) ซึง่แปลเหมือนภาษาไทย แต่ในขณะท่ีภาษาไทยใช้คำว่า “ท้อง” ประสมกับ “น้อย” 

ภาษาเขมรกลับใช้คำว่า “หน้าผาก” มาประสมกับ “ล่าง” ทำให้เห็นว่า คนไทยมองว่า ท้องเป็น

อวัยวะท่ีใช้ในการบรรจุทุกส่ิงทุกอย่างของมนุษย์ ดังนั้นท้องน้อยก็เปรียบเสือนท้องท่ีใช้ในการบรรจุ

ทารกจึงทำให้เห็นว่า คนไทยมองว่า “ท้อง” และ “ท้องน้อย” มีความสำคัญเหมือนกัน คือ เป็น

อวัยวะท่ีสำคัญต่อร่างกายของคน จึงทำให้คนไทยเลือกใช้คำว่า “ท้อง” มาประสมกับ “น้อย” เรียก 

“ท้องน้อย” เพราะ “ท้อง” จะเป็นท่ีบรรจุของมากกว่า “ท้องน้อย” ส่วน “ท้อยน้อย” เป็นท่ีบรรจุ

ทารก อีกประการหนึ่ง “ท้อง” จะมีลักษณะถาวรมากกว่า “ท้องน้อย” เพราะหลังจากท่ีคลอด 

ท้องน้อยจะปรับสภาพเป็นลักษณะเล็กเหมือนเดิม ส่วนคนเขมรเห็นว่าลักษณะของท้องน้อยมีลักษณะ

คล้ายหน้าผากท้ังในด้านรูปร่างและหน้าท่ี จึงเรียกท้องน้อยว่า “หน้าผากล่าง” เพราะ “หน้าผาก” 

เป็นส่ิงสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคน เพราะ “หน้าผาก” เป็นอวัยวะท่ีบ่งบอกถึงสุขภาพของคน โดยดู

จากอุณหภูมิท่ีวัดได้ ส่วน “ท้องน้อย” ก็เป็นอวัยวะท่ีสำคัญหมือนกัน โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง เพราะ

ผู้หญิงทุกคนจะมีประจำเดือนทุกเดือน อันเป็นเหตุทำให้ผู้หญิงปวดท้องน้อย ลักษณะเช่นนี้ทำให้เห็น

ว่า “ท้องน้อย” ทำหน้าท่ีเหมือนหน้าผาก คือบ่งบอกถึงสุขภาพของเจ้าของ คนเขมรจึงนำคำว่า 

“หน้าผาก” มาประสมกับ “ล่าง” เป็น “หน้าผากล่าง” มาเรียก “ท้องน้อย” ท่ีทำให้เห็นว่า คนไทย

ให้ความสำคัญกับ “ท้อง” ในขณะท่ีคนเขมรให้ความสำคัญกับ “หน้าผาก”  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

การมองชีวิตและการให้ความสำคัญแก่ส่ิงรอบตัวของผู้ใช้ภาษาท้ังสอง โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

ท้อง เพราะหากผู้หญิงต้ังครรภ์ คนไทยจะมีคำสามัญท่ีคนไทยมักจะใช้ คือ “ท้อง” มาแสดงถึง การมี

ลูกอยู่ในท้อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 551) ซึ่งภาษาเขมรจะใช้คำว่า “ท้อง” เหมือนกัน แต่จะ

ประสมคำว่า “ใหญ่” เข้าไปด้วย คือ “เพาะธํ” (ធ្ពាោះម)ំ เพราะในภาษาเขมร คำว่า “ท้อง” อย่างเดียว
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ไม่ได้หมายถึงการตั้งครรภ์ ต้องเพิ่มคำว่า “ใหญ่” เข้าไปเพื่อเป็นการเน้นให้เห็นลักษณะของท้องท่ีโต

ขึ้นเพราะการตั้งครรภ ์

7. ผู้ศึกษายังสังเกตอีกว่า นอกจากการใช้ศัพท์ท่ีต่างกันในการสร้างคำประสมแล้ว 

ลักษณะของคำท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทย และภาษาเขมรยังมีความต่างกันในเรื่องจำนวน

ศัพท์ท่ีนำมาใช้ด้วย คือ คำว่า “หนัง” และ “ผิว” ในภาษาไทยมีแบ่งการใช้คำท้ัง 2 คำนี้ชัดเจน 

ถึงแม้ว่าความหมายจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันก็ตาม คือ “หนัง” หมายถึง ส่วนของร่างกายท่ีหุ้มเนื้ออยู่ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1285) ส่วน “ผิว” หมายถึง  ส่วนท่ีมีลักษณะบาง ๆ เป็นพื้นหุ้มอยู่

ภายนอกสุดของหนัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 781) แต่ในภาษาเขมรไม่ได้มีการแบ่งคำเหมือน

ภาษาไทย เพราะท้ังสองคำเป็นส่วนของร่างกายท่ีหุ้มเนื้ออยู่และส่วนท่ีมีลักษณะบาง ๆ เป็นพื้นหุ้มอยู่

ภายนอกสุดของหนัง ในภาษาเขมรมีใช้คำเดียว คือ “แสฺบก” (ខ្សែក) ซึ่งเป็นความต่างกันในลักษณะ

การใช้ภาษาท่ีใช้เรียกส่วนอวัยวะร่างกาย เช่นเดียวกับคำว่า “แขน” และ “มือ” โดยในภาษาไทยได้

แบ่ง 2 คำนี้ออกจากกัน คือ คำว่า “แขน” หมายถึง อวัยวะท่ีต่อจากไหล่ท้ัง 2 ข้าง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 215) และ “มือ” หมายถึง อวัยวะส่วนหนึง่ของร่างกายอยู่ต่อจากปลาย

แขนประกอบด้วยฝ่ามือและนิ้วมือสำหรับจับ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 911) ในภาษาเขมรมี 2 คำ

เหมือนกัน คือ “ไฏ” (ថ្ដ) และ “บฺรออบ่ไฏ”   (ក្របអប់ថ្ដ) แต่ในการใช้ภาษาท่ัวไปประจำวัน คนเขมร

ไม่นิยมใช้คำว่า “บฺรออบ่ไฏ” (ក្របអប់ថ្ដ) คือคนเขมรจะใช้คำว่า “ไฏ” (ថ្ដ) มาแทนคำว่า “บฺรออบ่ไฏ” 

(ក្របអប់ថ្ដ) ซึ่งทำให้เห็นว่า คนเขมรไม่ค่อยนิยมแบ่งคำมากเหมือนคนไทย เพราะคนเขมรอาจจะมองว่า 

มืออยู่กับแขนอยู่แล้ว ดังนั้นการใช้มือก็เหมือนการใช้แขน คือ ท้ังสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกัน แต่คนไทย

อาจจะมองว่า “มือ” คือมือ และ “แขน” คือแขน เป็นสองอย่าง ไม่ใช่ส่ิงเดียวกัน 

8. นอกเหนือจากนี้ ผู้ศึกษาพบว่า อวัยวะภายใน “ปอด” ไม่มีการนำมาใช้ในการสร้าง

คำประสมภาษาเขมร มีเพียงในคำประสมของไทย อาจเพราะว่า ปอดเป็นอวัยวะท่ีใช้ในการหายใจ ท่ี

มีหน้าท่ีเหมือนหัวใจจึงทำให้การใช้คำว่า “ปอด” ในการประสมกันไม่ได้รับความนิยมเหมือนอวัยวะ

อื่น ๆ ท่ีนำไปใช้เป็นจำนวนไม่น้อย หรือเพราะลักษณะของปอดท่ีไม่สามารถนำไปเปรียบกับส่ิงใดได้ 

เพราะการนำศัพท์ต่าง ๆ มาใช้ต้องมาจากความคุ้นเคยและความรู้ของคนรุ่นก่อน ดังท่ี อุทุมพร มี

เจริญ (2542) กล่าวว่า ความหมายต่าง ๆ ของคำท่ีนำมาประสมกันท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย เป็นผล

มาจากการเทียบประสบการณ์พื้นฐานของคนท่ีมีอยู่แล้วหรือมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว เป็นความใกล้ชิด

ในเรื่องประสบการณ์ หรือเป็นรูปธรรมท่ีคนเคยพบมาก่อน เช่น ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับร่างกายของ
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คน โดยทุกคนจะมีความเข้าใจในร่างกายของตน รู้หน้าท่ีของอวัยวะแต่ละส่วน และรู้ตำแหน่งของ

อวัยวะร่างกายทุกส่วนท่ีสัมพันธ์กับโลกภายนอก จึงทำให้มีการใช้คำส่วนอวัยวะร่างกายไปประสมกับ

คำอื่นเพื่อให้เกิดคำใหม่ท่ีความหมายใหม่ โดยการเปรียบเทียบกับส่วนอวัยวะร่างกายต่าง ๆ ของคน 

เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่าย แต่ส่ิงท่ีค้นพบในงานวิจัยนี้คือ อวัยวะ “ปอด” เป็นอวัยวะท่ีช่วย

ในการหายใจ พบการสร้างคำท่ีเกี่ยวกับปอดในคำประสมภาษาไทยหลายคำ เช่น ปอดลอย ปอดแปด 

ปอดเหล็ก เป็นต้น ท้ังในด้านความหมายท่ีแสดงความรู้สึก อาการท่ีเกี่ยวข้องการพูด และส่ิงของใช้

ต่าง ๆ แต่ในคำประสมภาษาเขมรกลับไม่พบคำนี้ แต่พบการใช้อวัยวะ “ตับ” ในคำประสมภาษาเขมร

หลายคำ แต่ไม่พบในคำประสมภาษาไทย ซึ่งทำให้เห็นว่า คนไทยและคนเขมรให้ความสำคัญกับ

อวัยวะไม่เหมือนกัน โดยคนไทยให้ความสำคัญกับ “ปอด” แต่ไม่ให้ความสำคัญกับ “ตับ” ส่วนคน

เขมรให้ความสำคัญกับ “ตับ” แต่ไม่ให้ความสำคัญกับ “ปอด” ขึงทำให้ในการสร้างคำประสมจากคำ

เรียกอวัยวะร่างกายมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่า “ปอด” และ “ตับ” เป็นอวัยวะภายในเหมือนกัน แต่

มุมมองการมองอวัยวะท้ังสองนี้น่าจะมีความต่างกันตรงหน้าท่ี จึงทำให้คนท้ังสองชาติเลือกท่ีจะไม่นำ

อวัยวะท่ีตนคิดว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีตนมองเห็น เพราะคนไทยมองว่า “ปอด” เป็นส่ิงท่ีบ่ง

บอกถึงความรู้สึก เปรียบเสมือนส่ิงท่ีช่วยในการหายใจ และสำหรับคนเขมร “ตับ” มีความหมายเท่า

เทียมกับ “ใจ” เพราะคนเขมรมองว่า “ตับ” ก็เป็นดวงใจดวงหนึ่งของคนเหมือนกัน 

9. ในจำนวนคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายท้ังหมด พบว่า คำประสมท่ีเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกายในภาษาไทย พบคำประสมท่ีสร้างจากอวัยวะ “หน้า” และ อวัยวะ “หัว” มากท่ีสุด ซึ่ง

อวัยวะ “หน้า” อยู่ในอนัดับแรก และ อวัยวะ “หัว” อยู่ในอันดับท่ีสอง ส่วนคำประสมท่ีเกี่ยวกับ

อวัยวะร่างกายในภาษาเขมร พบคำประสมท่ีสร้างจากอวัยวะ “หน้า” และ อวัยวะ “ขา” มากท่ีสุด 

ซึ่งอวัยวะ “หน้า” อยู่ในอันดับแรก และ อวัยวะ “ขา” อยู่ในอันดับท่ีสอง ซึ่งทำให้ว่า คนไทยและคน

เขมรนิยมนำคำอวัยวะ “หน้า” ไปสร้างเป็นคำประสมมากเหมือนกัน ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น คือ “หน้า” 

เป็นอวัยวะท่ีเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะ “หน้า” เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนให้กับ

บุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกข้ันแรกที่คนเห็นแล้วรู้ว่า ใครเป็นใคร นอกจากนี้ “หน้า” ยังเป็นส่ิงท่ี

บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนอีกด้วย เข่น คำว่า “หน้าคว่ำ” “หน้าบูด” เป็นต้น แต่อวัยวะ “หัว”และ

อวัยวะ “ขา” มีการนำไปสร้างท่ีแตกต่างกัน โดยพบการนำคำอวัยวะ “หัว” ไปใช้เป็นจำนวนมากใน

คำประสมของไทย และพบการนำคำอวัยวะ “ขา” ไปใช้เป็นจำนวนมากในคำประสมของเขมร ทำให้

เห็นว่า คนไทยและคนเขมรมีมโนทัศน์และความคิดเกี่ยวกับอวัยวะ “หัว” และ อวัยวะ “ขา” ไม่

เหมือนกัน โดยคนไทยมีการนำอวัยวะ “หัว” ไปใช้ในกลุ่มความหมายท่ีแสดงความรู้สึก แต่กลุ่ม
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ความหมายท่ีแสดงความรู้สึกของคำประสมภาษาเขมรไม่มีการนำอวัยวะ “หัว” ไปใช้เลย ทำให้เห็นว่า 

คนเขมรไม่นิยมนำอวัยวะ “หัว” ไปใช้ในทางท่ีเกี่ยวกับความรู้สึกใด ๆ เพราะคนเขมรมองว่า หัวเป็น

ของสูง เป็นอวัยวะท่ีเกี่ยวกับเกียรติยศของคนหรือเกี่ยวกับความคิดของคนมากกว่า ใช้ไม่ได้กับความรู้

ศึก แต่คนไทยกลับมีการนำอวัยวะ “หัว” ไปใช้แสดงความรู้สึกด้วย เช่น คำว่า “หัวหมุน” “หัวปั่น” 

เป็นต้น และในการใช้อวัยวะ “ขา” ไปสร้างเป็นคำประสมพบจำนวนมากเป็นอันดับท่ีสองในคำ

ประสมเขมร โดยพบว่าไม่พบการใช้อวัยวะ “ขา” ในกลุ่มความหมายท่ีแสดงเวลา อาการ ลักษณะ

นิสัย ของคำประสมไทยเลย ทำให้เห็นว่า คนไทยมองว่า อวัยวะ “ขา” เป็นอวัยวะท่ีไม่ดีและไม่ควรยก

มาพูด เพราะเป็นอวัยวะส่วนล่างเป็นของต่ำ และมีหน้าท่ีในการยืน การเดิน การกระโดด การเตะ 

และหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ขาจึงนับเป็นอวัยวะท่ีสำคัญในการรับน้ำหนักตัวของมนุษย์ แต่ไม่

สำคัญมากพอในการนำไปแสดงความหมายท่ีอยู่ในกลุ่มดังกล่าว แต่สำหรับคนเขมรมองว่า อวัยวะ 

“ขา” ยังเป็นเวลาได้ด้วย เช่น คำว่า “เชีงการ” (ធ្រើងារ) หมายถึง เวลาท่ีได้รับข่าวสาร ซึ่งในท่ีนี้ 

อวัยวะ “ขา” เปรียบเสมือนพาหะท่ีนำไปยังสถานท่ีอีกท่ีหนึ่ง นอกจากนี้ ในกลุ่มความหมายท่ี

เกี่ยวกับอาการ เช่น คำว่า “เชีงสฺราล” (ធ្រើងក្រសាល) หมายถึง อาการท่ีเดินเบา “เชีงธฺงน่” (ធ្រើងមាន់) 
หมายถึง อาการท่ีเดินลากเท้า เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า อวัยวะ “ขา” ไม่ใช่เพียงใช้เดิน

อย่างเดียว แต่ลักษณะของการเดินต่าง ๆ ก็มีผลมาจากน้ำหนักในการยกลงขาเหมือนกัน และในกลุ่ม

ความหมายแสดงลักษณะนิสัย เช่น คำว่า “เชีงแวง” (ធ្រើងខ្វង) หมายถึง นิสยัชอบเท่ียว “เชีงกาง” 

(ធ្រើងាង) หมายถึง นิสยัท่ีชอบทำตัวไม่ดีและหาเรื่องผู้อื่น ลักษณะการใช้คำเช่นนี้ทำให้เห็นว่า คน

เขมรมีความคิดเกี่ยวกับ “ขา” ในลักษณะหลายแบบมากกว่าท่ีคนไทยมีความคิดเกี่ยวกับ “ขา” 

เพราะคนเขมรให้ความสำคัญกับ “ขา” มาก ในขณะท่ีคนไทยให้ความสำคัญกับ “หัว” มาก 

โดยสรุป คำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรมีกลุ่มความหมาย

และมโนทัศน์ท่ีเหมือนกันมากกว่าต่างกัน ท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันของท้ังสองภาษาว่า 

มีลักษณะส่วนมากเป็นสากลลักษณ์ ท่ีเป็นหลักฐานประการหนึ่งในความเป็นมนุษย์ท่ีมีความคิด

เหมือนกัน และในขณะเดียวกัน ถึงแม้ว่ามีเงื่อนไขในการประสมคำท่ีไม่เหมือนกันและวิธีการใช้คำท่ี

ต่างกันของคนไทยและคนเขมร แต่ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า การใช้ภาษาและวัฒนธรรมท่ี

แตกต่างกันของท้ังสองชาติแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาท่ีน่าสนใจ และควร

ค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งต่อไป 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

หลังจากท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายใน

ภาษาไทยและภาษาเขมรแล้ว ผู้ศึกษาคิดว่าควรจะมีการศึกษาในเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร โดย

การเก็บข้อมูลคำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายท่ีปรากฎอยู่ในตำแหน่งท่ี 2 ของคำประสม 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร โดย

การศึกษาข้อมูลคำประสมท่ีเกี่ยวกับคำเรียกส่วนอวัยวะร่างกายท่ีปรากฏในตำรา หนังสือ หรือ

แบบเรียนต่าง ๆ 

 



 

รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก 

คลังคำประสมท่ีเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 
 

1. กลุ่มความหมายเก่ียวกับตำแหน่ง 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร2 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้าบ้าน មុខ្ផ្ទោះ 38 หน้าเรือน - 

2 หน้าชาน - 39 หน้าจวน - 

3 หน้าชั้น - 40 หน้าร้าน - 

4 หน้าตึก - 41 หน้ามหาวิทยาลัย - 

5 หน้าวัด - 42 หน้าห้อง - 

6 หน้าสนามบิน - 43 หน้ากระท่อม - 

7 ปากซอย មាត់ក្រ ក 44 หน้าปก - 

8 ปากถ้ำ មាត់រូង 45 ปากแก้ว - 

9 ปากอ่าว មាត់ក្រចាំង 46 ปากทาง មាត់ផ្លូវ 
10 ปากปลา - 47 ปากเรือ មាត់កំពង ់
11 ปากหลุม - 48 ปากโอ่ง មាត់ពាង 
12 หัวเตียง កាលខ្ក្រគ 49 ปากน้ำ ថ្ដបឹង 
13 หัวนอน កាលដំធ្្ក 50 ปากกบ - 

14 หัวต่อ មុខ្តំ្ 51 หัวถนน កាលលនល ់
15 หัวเสา - 52 หัวบันได - 

16 หัวมุม ខ្កងផ្លូវ 53 หัวแหวน - 

17 หัวคุ้ง - 54 หัวหาด ធ្រើងទឹក 

 
2 ในตารางน้ีเป็นกลุ่มความหมายของคำประสมทีเ่ก่ียวกับอวยัวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมรที่มีความหมายเหมือนกัน 
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18 หัวเลี้ยว - 55 หัวกระดาษ កាលសំបុក្រត 
19 ไหล่เขา - 56 ไหล่ทาง - 

20 ไหล่ทวีป - 57 ไหล่ถนน - 

21 หลังตลาด - 58 หลังประตู - 

22 ท้องถนน - 59 หลังซอง ខ្នងសំបុក្រត 
23 ท้องฉนวน - 60 หลังมือ ខ្នងថ្ដ 
24 ท้องคุ้ง - 61 หลังเขา ខ្នងននំ 
25 ก้นกระป๋อง - 62 ท้องรถ - 

26 ก้นกล่อง - 63 ท้องแขน - 

27 ก้นขวด - 64 ท้องร่อง - 

28 ก้นบึ้ง - 65 ก้นกระทะ - 

29 ก้นกรอง - 66 ก้นโหล - 

30 ก้นยา - 67 ก้นหม้อ គូទឆាន ំង 
31 คอคอด - 68 ก้นคลอง - 

32 คอขวด កដប 69 ก้นบุหรี่ - 

33 คอสะพาน - 70 ตีนแห - 

34 สะดือทะเล - 71 ลิ้นหีบ - 

35 ใจเมือง - 72 ผิวน้ำ - 

36 ใจกลาง - 73 ตาน้ำ - 

37 สะดืออ่าง -    
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร3 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មុខ្ាំបិត มุขกำบิต ปลายมีด 

2 មុខ្ពូធ្ៅ มุขพูเถา หน้าขวาน 

3 មុខ្ទ័ព มุขทัพ กองกำลังด้านหน้าของฝ่ายเรา 

4 មុខ្   ់ มุขฎาจ่ จุดที่ถูกตัดออก 

5 មុខ្សឹក มุขสึก กองกำลังด้านหน้าของฝ่ายข้าศึก 

6 មាត់ដប  มาต่ฎบ ปากขวด 

7 មាត់ឆាន ំង  มาต่ฉฺนำง ปากหม้อ 

8 មាត់ោវ រ  มาต่ทฺวาร ประตูทางเข้า 

9 មាត់ទឹក มาตทึก ริมน้ำ 

10 មាត់បឹង  มาต่บึง ริมบึง 

11 មាត់ទធ្នល  มาต่ทนฺเล ริมแม่น้ำ 

12 មាត់លង់  มาต่ถง่ ปากถุง 

13 មាត់បងអួ   มาต่บงฺอวจ หน้าต่าง 

14 មាត់លូរ มาต่ลูร ปากท่อระบายน้ำ 

15 មាត់សមុក្រទ มาต่สมุทฺร ริมชายหาด 

16 មាត់ពាម มาต่พาม ปากคลอง 

17 មាត់ថ្ក្រព มาต่ไพฺร ชายป่า 

18 កាលសាា ន  กฺบาลสฺพาน หัวสะพาน 

19 កាលទូក  กฺบาลทูก หัวเรือ 

20 កាលឡាន  กฺบาลฬาน กระโปรงหน้ารถ 

21 កាលរលធ្នលើង กฺบาลรถเภฺลีง หัวจักรรถไฟ 

22 កាលខ្ វ กฺบาลแจว ด้ามไม้พาย 

 
3 ในตารางน้ีเป็นกลุ่มความหมายของคำประสมทีเ่ก่ียวกับอวยัวะร่างกายในภาษาเขมรที่มีความหมายไม่เหมือนภาษาไทย 
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23 កាលទឹក กฺบาลทึก แหล่งน้ำ 

24 កាលដ ី กฺบาลฎี ที่ดินริมถนน 

25 កាលបំខ្បក กฺบาลํแบก จุดแยกสายไฟ 

26 កាលលិខ្ិត กฺบาลลิขิต ส่วนนำ 

27 កាលឯកសារ กฺบาลเอกสาร การจ่าหน้าซอง 

28 ខ្នងទូ ขฺนงทู ด้านหลังของตู้ 

29 ខ្នងឬសស ី ขฺนงรึสฺส ี ปล้องไม้ไผ ่

30 ខ្នងកង់ ขฺนงกง่ ขอบล้อ 

31 ខ្នងទឹក ขฺนงทึก พ้ืนผิวของน้ำ 

32 ខ្នងតុ ขฺนงตุ ใต้โต๊ะ 

33 ធ្ពាោះឬសសី เพาะรึสฺส ี ด้านในของกระบอกไม้ไผ่ 

34 ធ្រើងសក ់ เชีงสก ่ จอนผม 

35 ធ្រើងននំ เชีงภฺนํ เชิงเขา 

36 ធ្រើងខ្ក្រគ เชีงแคฺร ขาเตียง 

37 ធ្រើងធ្ៅអ ី เชีงเกาอ ี ขาเก้าอี 

38 ធ្រើងមូប  เชีงธูบ ก้านธูป 

39 ធ្រើងកំខ្ផ្ង เชีงกํแพง ส่วนฐานของกำแพง 

40 ធ្រើងកប เชีงกบ จุดเสี่ยงที่ที่มีคนเสียชีวิตทุกปี 

41 ធ្រើងមុង เชีงมุง ชายมุง 

42 ធ្រើងធ្មឃ្ เชีงเมฆ ขอบฟ้า 

43 ធ្រើងកី เชีงก ี เสาเครื่องทอผ้า 

44 ធ្រើងតុ เชีงตุ ขาโต๊ะ 

45 ធ្រើងទួម เชีงทวม ขานกพิราบ 

46 ធ្រើងឆាន ំង  เชีงฉฺนำง ขาต้ังของหม้อ 

47 ធ្រើងធ្ទរ เชีงเทร จุดลาดชัน 
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48 ធ្រើងក្រសុក เชีงสฺรุก ทุ่งนาท่ีอยู่ใกล้บ้าน 

49 គូទធ្ខ្ คูทโข หลังกางเกง 

50 គូទឡាន  คูทฬาน กระโปรงท้ายรถ 

51  ធ្ងែោះននំ จงฺเกะภฺนํ เนินเขา 

52  ធ្ងែោះតាល់  จงฺเกะตฺบาล่ ก้นครก 

53 ក្រ មុោះក្ររូក  จฺรมุจรฺูก ทางสามแพร่ง 

54 ធ្លល ខ្ផ្នដី  แภฺลาแผนฎี จุดหมุนของโลก 

55 ក្រទូងថ្ក្រព ทฺรูงไพฺร กลางป่า 

56 ផ្ចិតរងវង់  ผฺจิตรงฺวง ่ จุดศูนย์กลางของวงกลม 

57 ផ្ចិតខ្ផ្នដ ី ผฺจิตแผนฎี แกนโลก 

58 ផ្ចិតនូមិ ผฺจิตภูม ิ ตัวอำเภอ 

 

2. กลุ่มความหมายเก่ียวกับพื้นที่ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้ากระดาษ - 8 หน้าถนน ក្រទូងលនល់  
2 หน้ากระดาน - 9 ท้องนา - 

3 ท้องถ่ิน - 10 ท้องทุ่ง - 

4 ท้องไร ่ - 11 ท้องน้ำ - 

5 ท้องตลาด - 12 ตากล้า  - 

6 เน้ือที่ - 13 ปากใต้ - 

7 ผิวจราจร ក្រទូងផ្លូវ  
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 សា ់ក្រកណាត ់ สาจ่กฺรณาต่ เน้ือผ้า 

2 កាលសូក្រត กฺบาลสูตฺร หัวผ้า 

3 ធ្ពាោះដំធ្ ើង เพาะฎํเฬีง น้ำท่ีกำลังข้ึน 

4 ធ្ពាោះសក្រមក เพาะสมฺรก น้ำท่ีกำลังลง 

5 ថ្ដទធ្នល ไฎทนฺเล ห้วยน้ำ 

6 ថ្ដសមុក្រទ  ไฎสมุทฺร แหล่งน้ำท่ีมาจากทะเล 

 

3. กลุ่มความหมายเก่ียวกับเวลา 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ฤดู 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้าฝน  - 3 หน้าร้อน - 

2 หน้าหนาว - 4 หน้าแล้ง - 

กาล 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หัวค่ำ - 3 หัวท ี - 

2 ตาป ี - 
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 កាលល្ងា   กฺบาลลฺงาจ ตอนเย็น 

2 កាលក្រពឹក กฺบาลพฺรึก ตอนเช้า 

3 ធ្រើងារ เชีงการ เวลาท่ีได้รับข่าวสาร 

4 មុខ្អាករ มุขอากร เวลาท่ีมีโชคลาภ 

5 សា ់ធ្ដក สาจ่เฎก ระยะเวลาของการนอน 

6 សា ់ធ្ដើរ สาจ่เฎีร ระยะเวลาของการเดิน 

7 សា ់ឈរ สาจ่ฌร ระยะเวลาของการยืน 

8 សា ់អងគុយ สาจ่องฺคุย ระยะเวลาของการน่ัง 

9 សា ់ធ្លង สาจ่เลง ระยะเวลาของการเล่น 

10 សា ់បងវឹក สาจ่บงฺวึก ระยะเวลาของการสอน 

 

4. กลุ่มความหมายเก่ียวกับคน 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้าเตา - 33 หน้าเขียง - 

2 หน้าม้า  - 34 หน้าเก่า មុខ្ក្របខ្ហល 
3 หน้าใหม่ - 35 หน้าเดิม មុខ្ដខ្ដល 
4 เน้ือคู่ - 36 หัวโต๊ะ - 
5 หัวหน้า - 37 หัวคะแนน - 
6 หัวนอก - 38 หัวขโมย ធ្រើងលួ  
7 หัวป่า - 39 หัวหมื่น ខ្នងពស ់
8 หัวเบี้ย - 40 หัวงาน  មុខ្មក្រនត ី
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9 หัวไม้ ធ្រើងខ្ូ  41 หัวแรง - 

10 หัวโจก - 42 หัวกระเด็น - 

11 หัวงู - 43 หัวหอก - 

12 หัวกะทิ ខ្ួរកាលឆាល ត 44 หัวหมอ - 

13 หลังบ้าน - 45 หลังฉาก - 

14 ขาไพ่ - 46 ขาจร - 
15 ขาประจำ - 47 มือทนาย សាេ កតី 
16 ขาใหญ่ - 48 มือขวา ថ្ដសាា ំ 
17 มืออาชีพ មុខ្រំនាញ 49 มือผี - 

18 มือดี 
ធ្រើងឯក 50 มือเก่า  ធ្រើងចាស ់
ថ្ដឯក  51 มือร้อน - 

19 มือใหม่ 
ធ្រើងលេី 52 มือกาว - 
ធ្រើងខ្ចី 53 มือมืด - 

20 มือเย็น - 54 มือต้น - 
21 มือปืน - 55 มือปลาย - 
22 มือบน - 56 มือล่าง - 
23 มือเที่ยง - 57 มือรอง - 
24 ตีนผี - 58 แขนขวา - 
25 ตาแวว - 59 ตาแหลม ខ្ននកក្រសួ   
26 สมองหมา - 60 ไส้ศึก - 
27 ก้นกุฎิ ថ្ដធ្ឆ្វង  61 สมองกุ้ง - 
28 ก้นถุง - 62 ก้นครัว - 
29 กระดูกแข็ง - 63 จมูกมด - 
30 กระดูกอ่อน - 

64 หนังเหนียว 
ខ្សែកសវិត 

31 กระดูกเหล็ก ឆ្អឹងខ្ដក  ខ្សែកសាា ន់  
32 เท้าแชร์ - 
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 សា ់ថ្លល สาจ่ไถฺล ครอบครัวเขย, สะใภ้ 

2 សា ់ញាត ិ สาจ่ญาติ พ่ีน้อง, ครอบครัว 

3 សា ់ឈាម สาจ่ฌาม คนที่มาจากสายเลือดเดียวกัน 

4 សា ់បធ្្ញើ สาจ่บญฺเญี คนอื่นที่นับกันเหมือนญาติ 

5 សា ់សនាត ន สาจ่สนฺฎาน ญาติพ่ีน้อง 

6 សា ់ធ្គ สาจ่เค คนอื่น 

7 សា ់បធ្ងែើត สาจ่บงฺเกีด พ่ีน้อง 

8 សា ់ឯង สาจ่เอง สายเลือดเดียวกัน 

9 សា ់កមេ สาจ่กมฺม คนที่โชคร้าย 

10 កាលក្រកខ្មង กฺบาลกฺรแมง คนด้ือรั้น 

11 កាលធ្ោល กฺบาลโทล ตัวคนเดียว 

12 ខ្នងក្រាស់់  ขฺนงกฺราส่ มีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลัง 

13 ខ្នងមំ ขฺนงธํ มีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลัง 

14 ធ្រើងក្រពោះ เชีงพฺระ คนที่เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ 

15 ធ្រើងសា เชีงสา คนนำสาร 

16 ធ្រើងឧធ្បាសល ៍ เชีงอุโบสถ์ เพ่ือนสนิท 

17 ធ្រើងរក់ เชีงชก ่ คนที่สูบบุหรี ่

18 ធ្រើងផ្ឹក เชีงผึก คนที่ชอบด่ืมสุรา 

19 ធ្រើងសឹក เชีงสึก คนที่รับงานประชาสัมพันธ์ทางทหาร 

20 ធ្រើងវតត เชีงวตฺต ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับวัด 

21 ថ្ដគូ ไฎค ู เพ่ือน 

22 ថ្ដធ្រើង ไฏเชีง คนสนิท, ผู้รับใช ้

23 ខ្ននកបួន  แภฺนกบวน คนใส่แว่น 
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24 ខ្ននកមាន ស់  แภฺนกมฺนาส่ ผู้ที่สอดรู้สอดเห็น 

25 ខ្សែកកមេ แสฺบกกมฺม คนที่โดนทำร้ายตลอด 

26  ងាែ ហុីង จงฺกาหีง คนข้ีโม้ โอ้อวด 

27 ធ្លលើមថ្លល เถฺลีมไถฺล ผู้หญิงที่เป็นที่รัก 

28 ធ្លលើមក្របមាត ់ เถฺลมบฺรมาต่ คนรัก 

29 ឆ្អឹងអខ្ ត្ ត ฉฺอึงอณฺแฎต คนที่โชคดี 

30 ក្រកពោះទក់  กฺรพะทก ่ คนที่ติดสุรา 

31 ក្រកពោះតាប់  กฺรพะตาบ่ คนที่ติดสุรา 

32 មាត់រិត มาต่ชิต คนที่รู้จักคิดก่อนพูด 

33 មាត់គត ់ มาต่คต่ คนที่รู้จักคิดก่อนพูด 

34 មាត់តិ  มาต่ติจ คนในครอบครัวเล็ก ๆ 

35 ក្រតធ្ ៀកក្រសាល ตฺรเจียกสฺราล คนที่เชื่อคนอื่นง่าย 

36 ក្រតធ្ ៀកស ตฺรเจียกส คนที่เชื่อคนอื่นง่าย 

 

5. กลุ่มความหมายเก่ียวกับอาการ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้ามืด - 14 หน้าซีด - 

2 หน้าจ๋อย - 15 หน้าแห้ง - 

3 ปากขม - 16 หน้าเผือด - 

4 ท้องเดิน - 17 อกหัก - 

5 ท้องผูก - 18 ท้องพอง - 

6 ท้องข้ึน - 19 ท้องเสีย - 

7 ท้องอืด - 20 ท้องเฟ้อ  - 

8 ท้องร่วง - 21 เข่าอ่อน - 
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9 คางเหลือง - 22 จมูกเล็บ - 

10 สมองตาย - 23 สมองฝ่อ - 

11 ลิ้นห้อย - 24 ลิ้นลา - 

12 ตากลับ - 25 ตาค้าง - 

13 ตาเหลือก ខ្ននករឡាម 26 ตาลอย - 

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 សា ់សាឹក สาจ่สฺพึก เหน็บชา 

2 សា ់ពក สาจ่พก เน้ือโน 

3 សា ់ខ្ផ្អម สาจ่แผฺอม เน้ือที่ไม่มีราษี 

4 ធ្ពាោះម ំ เพาะธํ ท้อง, ต้ังครรภ ์

5 ធ្ពាោះទធ្ទ เพาะทเท ท้องว่าง 

6 ធ្ពាោះពុង เพาะพุง ท้อง, ต้ังครรภ ์

7 មាត់ក្រគហុប มาต่คฺรหุบ ฟันผุ 

8 ធ្មេញពុក เธฺมญพุก ฟันผุ 

9 ធ្មេញខ្ូ  เธฺมญโขจ ฟันผุ 

10 ធ្មេញោល ់ เธฺมญทาล่ ฟันคุด 

11 ធ្រើងគយ เชีงคาย ขาเป๋ 

12 ធ្រើងធ្ខ្វរ เชีงเขฺวร ขาบิด 

13 ធ្រើងខ្វិន เชีงขฺวิน อัมพาต 

14 ធ្រើងក្រសាល เชีงสฺราล อาการที่เดินเบา 

15 ធ្រើងមាន់ เชีงธฺงน่ อาการที่เดินลากเท้า 

16 រងគង់ធ្សក ชงฺคง่เสก อาการที่เดินเหมือนเป็ด 

17 ខ្ននកឃ្លិប  แภฺนกฆฺลิบ เปลือกตาบวม 
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18 ខ្ននកក្រគលួង แภฺนกคฺรลวง อาการที่ตาถลนออกมา 

19 ខ្ននកធ្លៀន แภฺนกเลียน ตาโปน 

20 កាលខ្បក กฺบาลแบก หัวแตก 

 

6. กลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะรูปร่าง 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้าตา មុខ្មាត់  39 หน้าแก่ មុខ្ចាស ់
2 หน้าจืด មុខ្ធ្រ  40 หน้าปลวก  មុខ្អាក្រកក់  
3 หน้าหัก - 41 หน้าตาย មុខ្ធ្សេើ 
4 หน้าอ่อน មុខ្ធ្កេង  42 หน้าย้ิม - 
5 หน้าอิ่ม មុខ្ធ្ពញ 43 หน้าอูม មុខ្ឈេង 
6 หน้าเสี้ยม មុខ្ក្ររុង  44 หน้ากล้อ មុខ្មូល  
7 หน้าผ่อง  មុខ្សាអ ត 45 หน้ามอด មុខ្អុត 
8 หน้าซื่อ - 46 หน้าดุ មុខ្ា  
9 หน้าเหี้ยม មុខ្យកស 47 หน้าเป็น - 
10 หน้างอก មុខ្ថ្ងស 48 หน้าอัด - 
11 หน้าเปิด - 49 หน้ากร้าน - 
12 หน้าคม - 50 หน้าดำ - 

13 ไหล่ผึ้ง  

សាេ គង 51 หน้าผี មុខ្ធ្ខ្េ   
សាេ ធ្បើក  52 หน้าหวาน មុខ្ក្រសទន ់
សាេ ទូល្ងយ  53 หน้าเข้ม - 
សាេ ទងគោះ 54 ปากจู๋ មាត់ក្រ បូញ 

14 ไหล่ลาด សាេ ពួន 55 ไหล่ต้ัง សាេ  ក ់
15 อกโรย - 56 ไหล่รวบ - 
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16 อกพุ่ง ក្រទូងធ្ពើង 57 ไหล่ลู ่ សាេ ក្រ ឹប 
17 เอวบาง - 58 ไหล่ห่อ - 
18 หลังกุ้ง ខ្នងកំពក 59 อกไก่ - 
19 ท้องหมู - 60 อกต้ัง - 
20 พุงพลุ้ย ធ្ពាោះខ្សទល 61 เอวเล็ก - 
21 พุงพ่วง ធ្ពាោះសំធ្អាក 

62 หลังค่อม 
ខ្នងគម 

22 ขาตะเกียบ - ខ្នងធ្ាង  
23 ก้นปอด គូទសវិត 63 ท้องกาง ធ្ពាោះខ្ននល 
24 คอปล้อง - 64 ท้องหมา - 
25 ตีนกา - 

65 พุงพวง 
ធ្ពាោះសំខ្ទល 

26 ตาคม - ធ្ពាោះកំធ្បា៉ា ង  
27 ตาต่ี - 66 ขาลาย - 
28 ตาโหล ខ្ននកខ្ូង 67 คอระหง - 
29 ตาห้อย ខ្ននកធ្មេ  68 ตาหวาน ខ្ននកក្រសទន ់
30 ตาแป๋ว ខ្ននកលលីម 69 ตาแหวน - 

31 ตาเหล่ 
ខ្ននកខ្កក 70 ตาหยี ខ្ននកលឹប 
ខ្ននកក្រសធ្ វ 71 ตาปรือ ខ្ននកដក់ 

32 ตาส่อน ខ្ននកក្រសធ្លៀង 72 ตาดุ ខ្ននកអាប 

33 ผิวผ่อง 

សា ់ខ្ិម 73 ตาซึ้ง ខ្ននកក្រក ឹប 
សា ់សាអ ត  74 ตาเอก - 
សា ់ខ្ចី 75 ตาเข  - 
សា ់ចា ំ 76 คางผ่า  ងាែ ខ្ក្រពក 
សា ់លអិត 

77 นมคล้อย 

ធ្ ោះធាល ក់ 

34 นมพวง 

ធ្ ោះខ្្ន ធ្ ោះសណាា យ 
ធ្ ោះកែំ ធ្ ោះយារ 
ធ្ ោះ ធ្ ើល ធ្ ោះរំ ក 
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35 นมพวง ធ្ ោះក្រកពុំ 78 นมบอด ធ្ ោះខ្វ ក់ 

36 แก้มตอบ 

ថ្ងា ល់ផ្ត 
79 หนังกลับ 

ខ្សែកគក្រគំង 
ថ្ងា ល់សែ៉ាត ខ្សែកក្រកិន 
ថ្ងា ល់សវិត 80 จมูกรั้น ក្រ មុោះកំពិត 
ថ្ងា ល់ក្រកហូង 81 จมูกโด่ง ក្រ មុោះក្រសួ  

37 หน้าผากเถิก 
ថ្ងា សទូល្ងយ 82 จมูกคด - 

ថ្ងា សមំ 83 สะดือจุ่น - 

38 หน้าผากโหนก ថ្ងា សក្រតធ្ងើល 
   

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មុខ្ឆាន ស ់ มุขฉฺนาส่ ผู้หญิงที่มีหน้าขึมขัง 

2 មុខ្ខ្េូត มุขขฺมูต ผิวหน้าขรุขนะ 

3 មុខ្ធ្ក្រាយ มุจโกฺรย หน้าแบน 

4 មុខ្ធ្សោះ มุขเสะ หน้าตาข้ีเหร่ 

5 មុខ្ខ្ល ញ ់ มุขขฺลาญ่ หน้ามัน 

6 មុខ្សលូត มุขสฺลูต หน้าย้ิม 

7 មុខ្ាំ มุขชำ หน้าเป็นฝ่าเป็นกระ 

8 មុខ្សាន ម มุขสฺนาม หน้าท่ีมีรอยแผลเป็น 

9 មុខ្រនធ มุขรนฺธ หน้าท่ีมีรูขุนขนกว้าง 

10 មុខ្ខ្ឹល มุขขึล หน้าทะเล้น 

11 មាត់ក្រទវោះ มาต่ทฺรวะ ริมปากหนา 

12 មាត់សំធ្ញញ มาต่สํเญญ แสยะย้ิม 

13 មាត់កធ្្ឆើញ มาต่กญฺเฉีญ ปากเบี่ยว 

14 មាត់ខ្ឆ្ប มาต่แฉบ ปากแหว่ง 
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15 ក្រទូងលលក ทฺรูงลลก อกเล็ก 

16 សា ់កនទុល สาจ่กนฺทุล อ้วน 

17 សា ់ក្រទលុក สาจ่ทฺรลุก อ้วน 

18 កាលឆ្ក  กฺบาลฉก หัวล้าน 

19 កាលធ្ពាោះ  กฺบาลเพาะ มีพุง 

20 កាលបា៉ា ន ់ กฺบาลปาน่ หัวเบี้ยว 

21 កាលម ំ กฺบาลธํ หัวโต 

22 ខ្នងក្រកធ្ពើ ขฺนงกฺรเพี ผิวไม่เรียบ 

23 ខ្នងក្រកពឹស ขฺนงกฺรพึส หลังปูด 

24 គូទទយ  คูททย ก้นงอน 

25 គូទដូង  คูทฎูง ก้นแหลม 

26 គូទក្រសួ  คูทสฺรวจ ก้นแหลม 

27 ក្រតធ្ ៀកយារ ตฺรเจียกยาร ต่ิงหูยาว 

28 ក្រតធ្ ៀករំយាក ตฺรเจียกรํยาก หูย่าน 

29 ក្រតធ្ ៀកក្រទយាន ตฺรเจียกทฺราน ต่ิงหูย่าน 

30 ខ្ននកក្រកធ្ឡាត แภฺนกกฺรโฬต ตาโปง 

31 ខ្ននកធ្ខ្ៀវ  แภฺนกเขียว เป้าตาช้ำ 

32 ខ្ននកធ្មៀម  แภฺนกเมียม ตาโตเท่าไข่ห่าน 

33 ធ្មេញទនាយ  เธฺมญทนฺสาย  ฟันกระต่าย 

34 ធ្មេញក្រ ធ្ពើស เธฺมญจฺรเพีส ฟันเก 

35 ធ្មេញក្របរួស เธฺมญบฺรชวส ฟันซ้อน 

36 ធ្រើងដំរី  เชีงฎํร ี ขาใหญ่ 

37 រងគង់កខ្នធក ชงฺคง่กนฺแธก ขาโก่ง 

38  ធ្ងែោះអង្កងែង់  จงฺเกะองฺกฺรง ่ เอวเล็ก 

39  ធ្ងែោះរាវ  จงฺเกะราว เอวเล็ก 
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40 ធ្ ោះមំ เฎาะธํ หน้าอกโต 

41 ធ្ ោះធ្ ើង เฎาะเฬีง หน้าอกต้ัง 

42 ធ្ ោះរីក เฎาะรีก หน้าอกตึง 

43 ធ្ ោះក្រតធ្ ើល เฎาะตฺรเจีล หน้าอกตึง 

44 ធ្ ោះសងវិត เฎาะสงฺวิต หน้าอกหด 

45 ក្រ មុោះធ្ាង จฺรมุโกง จมูกเย่ียว 

46 ក្រ មុោះខ្ុប จฺรมุขุบ จมูกงุ้ม 

47 ក្រ មុោះអនទង់ จฺรมุอนฺทง ่ จมูกแหลม 

48 ខ្សែកធ្សតើង แสฺบกเสฺฎีง ผิวบาง 

49 ខ្សែកក្រាស ់ แสฺบกกฺราส ่ ผิวหนา 

50 ខ្សែកសំឡាប ់ แสฺบกสํฬาบ่ ผิวหยาบ 

51 ខ្សែកសមាល ប ់ แสฺบกสนฺลาบ่ ผิวไม้เกรียม 

52 ខ្សែកក្រាំង แสฺบกกฺรำง ผิวหยาบกระด้าง 

53 ក្រតគកសាយ ตฺรคากสาย สะโพกกลมกลึง 

54 ថ្ងា ល់ខ្ួ   ถฺพาล่ขวจ ลักย้ิม 

55 ថ្ងា ល់កំពុង ถฺพาล่กํพุง แก้มป่อง 

56 ថ្ងា ល់ខ្ូង ถฺพาล่ขูง แก้มตอบ 

57 ថ្ងា ល់ធ្ពញ ถฺพาล่เปญ แก้มอิ่ม 

58 ថ្ងា ល់ដំរ ី ถฺพาล่ฎํรี แก้มนุ่ม 

59 ថ្ងា ល់ហុីង ถฺพาล่หีง แก้มป่อง 

60 ថ្ងា ល់ក្រទយន ถฺพาล่ทฺรยน แก้มย่าน 

61 ថ្ងា ល់ក្រសស ់ ถฺพาล่สฺรส ่ ผิวเต่มตึง 

62 ថ្ងា ល់ក្រគហាញ ถฺพาล่คฺรหาญ แก้มอิ่ม 

63 ថ្ងា ល់ធ្ហើម ถฺพาล่เหีม แก้มยุ้ย 

64 ថ្ងា ស ធ្ងអៀត ถฺงาสจงฺเอียต หน้าผากแคบ 
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65 ថ្ងា សតូ  ถฺงาสตูจ หน้าผากแคบ 

66 ថ្ងា សធាល ក ់ ถฺงาสธฺลาก่ หน้าผากหล่น 

67  ងាែ ធ្វៀ  จงฺกาเวียจ คางเบี้ยว 

68  ងាែ ក្រសួ  จงฺกาสฺรวจ คางแหลม 

69 បបូរមាត់ខ្ក្រពក บบูรมาต่แพฺรก ริมฝีปากกระจับ 

 

7. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการเดินทาง 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ขาไป - 

2 ขากลับ - 

 
  

 
  

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ធ្រើងអាាស เชีงทเท เดินทางโดยเครื่องบิน 

2 ធ្រើងទធ្ទ เชีงอากาส  เดินทางโดยเท้าเปล่า 

3 មុខ្ទឹក มุขทึก เดินทางโดยทางน้ำ 

 

8. กลุ่มความหมายเก่ียวกับความรู้สึก 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้าแตก - 35 หน้างอ មាត់ក្រសួ  
2 หน้าเก้อ មុខ្ធ្ថ្ងល ោះ 36 หน้าเง้า មាត់ធ្វៀ  
3 หน้าบูด មុខ្ខ្េូរ 37 หน้าคว่ำ មុខ្សអុយ  
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4 หน้าตึง មុខ្ខ្ឹង 38 หน้าเสีย មុខ្ធ្សលក 
5 หน้าม่อย មុខ្បាក ់ 39 หน้าแหก - 
6 หน้าต่ืน - 40 หน้าชา - 
7 หน้าตูม - 41 หน้ายุ่ง មុខ្ធ្ក្រកៀម 
8 หน้าเข้ม - 42 หน้าบาน មុខ្រីក 
9 หน้าเฉย - 43 หน้าระรื่น មុខ្សាវ  
10 หน้าเหี่ยว - 44 หน้าเศร้า មុខ្ក្រសធ្ពាន 
11 หน้าละห้อย មុខ្សាួត 45 หน้าสลด មុខ្ពាប ់
12 หน้าหุบ មុខ្ក្រសងូត 46 หน้าเจื่อน - 
13 หน้าม้าน - 47 หน้าเหลอ ខ្ននកមមី 
14 หน้าเบ้ មុខ្រួញ 48 หน้าหงาย - 
15 หน้าแหง - 49 เน้ือเต้น - 
16 หัวอก  ិតតធ្លលើម 50 หัวปั่น  ិតតរាខ្រក 
17 หัวหมุน - 51 อกกรม - 
18 หัวเราะ មាត់ធ្សាញ 52 ท้องกิ่ว - 
19 อกคราก - 53 ตาขาว  - 
20 ท้องแขวน - 54 ตาขุ่น - 
21 คอตก - 55 ตาขวาง - 
22 ตาเขียว  - 56 ตาพอง - 
23 ตาโต - 57 ตาเชื่อม - 
24 ตาร้อน - 

58 ตาถลน   

មុខ្ធ្ខ្ៀវ 
25 ตาลุก ខ្ននក ឺន ង់ មុខ្ធ្មេ  
26 ตาเย้ิม  - មុខ្ធ្តា 
27 ตาปรอย - 59 ใจมา ធ្បោះដូងមំ 
28 ตาจระเข้ - 60 ใจฝ่อ  - 
29 ตาละห้อย  - 61 ใจสลาย - 
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30 ใจหาย - 62 ใจบาน  - 
31 ใจชื้น - 63 ตับแลบ  - 
32 ใจเหี่ยว - 64 ปอดแหก - 
33 ปอดลอย - 65 ไส้แขวน - 
34 ไส้กิ่ว - 

   
 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មុខ្រូរ มุขชูร ทำหน้าเหมือนไปเจอเรื่องที่ไม่ดีมา 

2 សា ់គក្រគន ់ สาจ่คคฺรน่ ขนลุก 

3 ខ្ននកស แภฺนกส ตกใจ, กลัว 

4 ខ្សែកគីងគក ់ แสฺบกคีงฺคก ่ ขนลุก 

5  ិតតសាប ់ จิตฺตสฺงบ่ จิตใจสงบ 

6  ិតតនឹង จิตฺตนึง ใจแน่วแน่ 

7  ិតតក្រសឡាញ ់ จิตฺตสฺรฬาญ่ ความลุ่มหลง 

8  ិតតគំនិត จิตฺตคํนิต อารมณ ์

9  ិតតធ្សនហា จิตฺตเสฺนหา ความลุ่มหลง 

10  ិតតរីករាយ จิตฺตรีกราย รู้สึกมีความสุข 

11  ិតតតិ  จิตฺตติจ ความสงบ 

12  ិតតក្រ ខ្្ន จิตฺตจฺรแณน ความหึงหวง 

13  ិតតអាធ្ណា  จิตฺตอาโณจ ความเห็นอกเห็นใจ 

14  ិតតោស จิตฺตทาส ขาดสติ 

15  ិតតធ្រ จิตฺตเร ใจไม่น่ิง 

16 ធ្លលើមរលួយ เถฺลีมรลวย สงสารจนใจอ่อน 

17 ធ្បោះដូងរីក  เบะฎูงรีก มีความสุข, ดีใจ 
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9. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการรับรู้ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

9.1 การได้ยิน 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หูฟาด - 
6 หูตึง 

ក្រតធ្ ៀកពាង 
2 หูเฝื่อน - ក្រតធ្ ៀកមាន់  
3 หูไว ក្រតធ្ ៀកថ្វ 7 หูทิพย์ ក្រតធ្ ៀកទិពវ 
4 หูอื้อ - 8 หูแว่ว -  

5 หูดับ -    

      

9.2 การมองเห็น 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ตาพร่า - 7 ตาลาย ខ្ននកក្រសវំង 
2 ตาฟาด - 8 ตาไว  ខ្ននករហ័ស 
3 ตาสั้น ខ្ននកម្៉ាូប 9 ตาสว่าง  - 
4 ตาแก่ - 10 ตายาว - 
5 ตากลับ - 11 ตาเอียง - 
6 ตามัว ខ្ននកលអក ់ 12 ตาเซ่อ ខ្ននកឬសស ី

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

9.1 การได้ยิน   

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ក្រតធ្ ៀកធ្បា៉ា ត  ตฺรเจียกเปาต หูท้วนลม 

2 ក្រតធ្ ៀកលលង់  ตฺรเจียกถฺลง่ หูท้วนลม 

3 ក្រតធ្ ៀករវស  ตฺรเจียกรวาส หูดี 
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9.2 การมองเห็น   

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ខ្ននកធ្ក្រាយ แภฺนกโกฺรย มีปราสาทมองเห็นรับรู้ได้ไว 

2 ខ្ននកខ្វ ក់  แภฺนกขฺวาก่ ใช้สายตามองไม่รอบคอบ 

3 ខ្ននកមុត  แภฺนกมุต ตาถึง 

4 ខ្ននកទិពវ แภฺนกทิพฺธ ตาทิพย์ 

5 ខ្ននកទធ្ទ แภฺนกทเท ตาเปล่า 

6 ខ្ននកងងឹត แภฺนกงงึต ทัศนวิสัยไม่ดี 

    

9.3 การได้กลิ่น   

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ក្រ មុោះខ្ឆ្ែ จฺรมุแฉก จมูกที่ได้กลิ่นไว 

 

10. กลุ่มความหมายเก่ียวกับส่วนประกอบของสิ่งของ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หัวหมู - 9 หัวกระสุน - 

2 หูกางเกง - 10 หัวแจว  - 

3 หูเข็มขัด - 11 หูกระทะ - 

4 ขากบ  - 12 หูแก้ว ថ្ដខ្កវ 
5 ลิ้นชัก - 13 หูตะกร้า  ថ្ដកង្កនតក  
6 เท้าสิงห์ - 14 ขาสิงห์ ធ្រើងក្រគុឌ 
7 เท้าคู้ - 15 คอห่าน - 
8 นมหนู - 16 มือจับ ក្រតធ្ ៀកទ ូ

 



  239 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 សា ់មង สาจ่มง เส้นของอวน 

2 សា ់សំណាញ ់ สาจ่สํณาญ่ ร่างแห 

3 កាលក្រកធ្ពើ กฺบาลกฺรเพี แอก 

4 កាលនឹម กฺบาลนึม สลักแอก 

5 កាលរធ្ទោះ กฺบาลรเทะ ที่ว่างสิ่งของของรถเข็ม 

6 កាលអខ្ក្រង กฺบาลองฺแร หัวสาก 

7 សាេ ាំ สฺมากำ ไม้คานหลัง 

8 ធ្រើងក្រសាពក ៍ เชีงสฺราพก ์ ตีนพาน 

9 ធ្រើងខ្ វ เชีงแจว ไม้พาย 

10 ធ្រើងគក เชีงคก ด้ัง 

11 ធ្រើងធ្ឆាែ ក  เชีวโฉฺกก เชิงกูบช้างมลีักษณะเป็นง่าม 

12 ធ្រើងលែរ  เชีงถฺกร เชิงตะกอน 

13 ធ្រើងធ្ទៀន เชีงเทียน ตีนเทียน 

14 ធ្រើងធ្ទញ  เชีงเทญ ไม้รองทั่ง 

15 ធ្រើងក្រទនាប់  เชีงทฺรนาบ่ ไม้รองทั่ง 

16 ធ្រើងបាក្រត เชีงบาตฺร ตีนบาตร 

17 ធ្រើងខ្ូង เชีงขูง ปั้นจั่น 

18 ធ្រើងធារ เชีงธาร จั่ว 

19 ធ្រើងរាន เชีงราน บ่วงบาศ 

20 ថ្ដឆាន ំង  ไฎฉฺนำง หูหม้อ 

21 ថ្ដរណារ  ไฎรณาร คันเลื่อย 

22 ថ្ដនជួរ ไฎภฺชวร คันไถ่ 

23 ថ្ដយួរ  ไฎยวร ที่หิ้ว 
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24 ថ្ដាំបិត  ไฎกำบิต ด้ามมีด 

25 ថ្ដរថ្វ ไฏรไว ข้อเหว่ียง 

26 ថ្ដធ្ៅអី ไฎเกาอี ที่ว่างแขน 

27 ថ្ដសាន  ไฏสฺนา ด้ามธนู 

28 ថ្ដកង់ ไฎกง ่ แฮนรถ 

29 ថ្ដាបូប ไฎกาบูบ สายหิ้ว 

30 ក្រតធ្ ៀកោវ រ  ตฺรเจียกทฺวาร หูกระต่ายล็อคประตู 

31 ក្រតធ្ ៀកលែរ ตฺรเจียกถฺกร ที่ล็อกต่างหู 

32 ខ្ននកទូក แภฺนกทูก ตาเรือ 

33 អណាត តសនប ់ อณฺฎาตสฺนบ่ ลิ้นปิดเปิด 

34 ធ្ ោះគង เฎาะคง ปุ่มฆ้อง 

35 ធ្ ោះខ្ក្របក เฎาะแบรก แอก 

36 ខ្សែកសងែួត แสฺบกสงฺกวด ลายหนังสำหรับมีดโกน 

37 ធ្ពាោះធ្វៀនកង់  เพาะเวียงกง่ ยางในจักรยาน 

38 ធ្ពាោះធ្វៀនម៉ាូតូ เพาะเวียงมูตู ยางในจักรยาน 

39 ធ្ពាោះធ្វៀនរធ្ទោះ  เพาะเวียงรเทะ ยางในล้อรถเข็ม 

40 គូទមជុល คูทมฺชุล รูเข็ม 

41 ធ្លល រធ្ទោះ  เภฺลารเทะ ล้อเลื่อน 

42 ធ្លល រហាត់  แภฺลารหาต่ ก้านหมุม 

43 ធ្លល  ក្រក แภฺลาจกฺร เฟ้ืองท้าย 

44 ខ្នងាំបិត ขฺนงกำบิต สันมีด 
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11. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการพูดและอาการที่เก่ียวข้องกับการพูด 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ปากลำโพง មាត់ក្រពាប  22 ปากเสีย - 

2 ปากไว មាត់រហ័ស  23 ปากโป้ง - 
3 ปากร้าย មាត់អាក្រកក់  24 ปากตลาด - 
4 ปากหมา មាត់ខ្ឆ្ែ  25 ปากปลาร้า មាត់ក្របហុក  
5 ปากคม - 

26 ปากเบา 

មាត់ធ្ល  
6 ปากเปียก - មាត់រអិល 
7 ปากแข็ง មាត់រឹង  មាត់ធ្ៅ 
8 ปากตำแย - 27 ปากสว่าง មាត់ខ្វង 
9 ปากม้า - 28 ปากคัน មាត់    
10 ปากตะไกร - 29 ปากบอน - 
11 ปากเปล่า មាត់ទធ្ទ 30 ปากหวาน - 
12 ปากคม - 31 ปากจัด មាត់ងាយ 
13 ปากกระโถน - 

32 ปากมาก 
មាត់ធ្ក្រ ើន 

14 ปากพล่อย - មាត់បាន  
15 ปากคำ មាត់ពាកយ 33 ลิ้นทูต - 
16 ปอดแปด - 

34 ลิ้นลังกา 

អណាត តក្រតកួត 
17 ลิ้นพัน អណាត តព័នធ អណាត តពីរ 
18 ลิ้นอ่อน - អណាត តខ្ក្រពក 
19 ลิ้นแข็ง អណាត តម ំ 35 ลิ้นลาย - 

20 ลิ้นทอง - 36 หัวตะปู - 

21 ลิ้นลม - 
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មាត់ទិពវ  มาต่ทิพฺว ปากทิพย์ 

2 មាត់ចាប มาต่จาบ พูดหลายคนพร้อมกัน 

3 មាត់អធ្ ត្ ើក  มาต่อณเฎีก  คนที่เดือดร้อนเพราะคำพูดของตนเอง 

4 មាត់ក มาต่ก ทะเลาะกันนิดหน่อย 

5 មាត់ខ្ិល มาต่ขิล ชอบพูดเล่น 

6 មាត់មំ มาต่ธํ ตะโกน 

7 មាត់តូ  มาต่ตูจ กระซิบ 

8 មាត់កធ្ាក มาต่กโกก พูดเสียงดัง 

9 មាត់ធ្ក្រៅ มาต่เกฺรา ชอบยุแย้งตะแคงรั่ว 

10 មាត់ក្រពោះ มาต่พฺระ ปากทิพย์ 

11 មាត់ ថ្ក្រង มาต่จงฺไร พูดว่าร้าย 

12 មាត់ខ្ូ   มาต่ขูจ ชอบพูดทะลึ่ง 

 

12. กลุ่มความหมายเก่ียวกับความคิด 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หัวใส - 7 หัวเก่า - 
2 หัวอ่อน - 8 หัวไว - 
3 หัวโบราณ - 9 หัวรั้น - 
4 หัวคิด - 10 หัวรุนแรง - 
5 หัวเห็ด - 11 หัวแล่น - 
6 สมองโปร่ง ខ្ួរកាលធ្បើក 12 สมองต้ือ ខ្ួរកាលគំង 
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ខ្ួរកាលក្រស ោះ ขวรกฺบาลสฺรฬะ ไม่มีเรื่องอะไรให้คิด 

2 ខ្ួរកាលបិទ ขวรกฺบาลบิท ไม่รับรู้เรื่องอะไรเลย 

 

13. กลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะนิสัย 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้าด้าน មុខ្ក្រាស់  30 หลังยาว ខ្នងខ្វង 
2 หน้าบาง  មុខ្ធ្សតើង 31 มือแข็ง ថ្ដរឹង 
3 หน้าเซ่อ មុខ្ងាប់  32 มือบอน ថ្ដរវម  
4 หน้าทน  មុខ្ខ្ឆ្ែ 33 มือหนัก ថ្ដមាន់  
5 หน้าเลือด - 34 ก้นร้อน - 
6 หน้าหนา - 35 หูหนัก - 
7 หน้าทะเล้น ធ្រើងលអ 36 ตาบอด  - 
8 หน้าเงิน  មុខ្លុយ 37 ลิ้นจระเข้ ធ្រើងសុី 
9 หน้าโลหิต - 

38 ใจร้อน 
 ិតតធ្ៅា  

10 มือเติบ 
ថ្ដទូល្ងយ  ថ្ដធ្ៅា  
ថ្ដមំ 

39 ใจหิน  
 ិតតលេ 

11 มืออ่อน -  ិតតខ្ដក 

12 มือไว 
ថ្ដរហ័ស  40 ใจพระ  ិតតក្រពោះ 
ថ្ដខ្វង 41 ใจเฉ่ือย - 

13 ก้นหนัก - 42 ใจขุ่น - 
14 คอสูง - 43 ใจเสาะ - 
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15 ศอกกลับ 

មុខ្មាំ 44 ใจสู ้  ិតតអំ្ត ់
មុខ្រឹង 45 ใจเพชร  ិតតខ្ល ំង  
មុខ្ធ្រាល 46 ใจดี  ិតតលអ 
មុខ្ងប់ 47 ใจจืด  ិតតកែត ់

16 ใจเร็ว - 48 ใจกว้าง  ិតតទូល្ងយ  
17 ใจต่ำ - 49 ใจใหญ ่  ិតតមំ  
18 ใจเด็ด  - 50 ใจเสีย - 

19 ใจดำ 
 ិតតធ្មេ  51 ใจมาร - 
ធ្លលើមធ្មេ  52 ใจอ่อน  ិតតទន់  

20 ใจบุญ 

 ិតតបុ្យ 53 ใจเติบ - 
 ិតតបាន 54 ใจขาด - 
 ិតតា 55 ใจชั่ว - 

 ិតតសបែុរស 56 ใจบาป  ិតតបាប 
21 ใจยักษ์  ិតតយកស  57 ใจสัตว์  ិតតតិរចាឆ ន 
22 ใจเดียว  ិតតមួយ  58 ใจฉกาจ   ិតតអង់អា  
23 ใจร้าย  - 59 ใจน้อย   ិតតក្រសាល 

24 ใจแคบ 
 ិតត ធ្ងអៀត  60 ใจแข็ง  ិតតរឹង  
ក្រទូង ធ្ក្រងអៀត 61 ใจสูง - 

25 ใจเย็น  ិតតក្រតាក់  62 ใจโต - 
26 ใจง่าย  ិតតងាយ  63 ใจแตก - 
27 ใจหนัก - 

64 ใจเบา 
ថ្ដធ្ឆ្ើត 

28 ใจถึง 

 ិតតធ្សឿង ថ្ដធ្ៅ 
 ិតតហា៊ា ន 65 ใจป้ำ ធ្លលើមរីក 
 ិតតសលុយ 66 ใจทมิฬ  ិតតថ្ក្រពថ្ផ្ស 
ធ្លលើមមំ  67 ใจอำมหิต  ិតតធ្ោរធ្ៅ  

29 ใจทราม   ិតតអក្របិយ៍  
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មុខ្ក្រសស់  มุขสฺรส ่ หน้าตาย้ิมแย้ม 

2 មុខ្ពីរ  มุขพีร หน้าไหว้ หลังหลอก 

3 មុខ្ឌឺ มุขฑื ทำหน้าตาหาเรื่อง 

4 មុខ្ខ្ញ៉ា มุขแญ นิสัยเจ้าชู้ 

5 មុខ្ វ มุขฎาว ชอบรับภาระแทนคนอื่น 

6 មុខ្លំខ្ពង มุขลํแพง ชอบรับภาระแทนคนอื่น 

7 កាលពីរ  กฺบาลพีร ต่อหน้าเป็นคนดี หลับหลังพูดให้ร้ายคนอื่น 

8 កាលរឹង  กฺบาลรึง ด้ือรั้น 

9 កាល ូញ กฺบาลฬูญ ทำอะไรเองไม่ได้ 

10 ធ្ពាោះអនទង់  เพาะอนฺธง่ มีจิตใจไม่ซื่อตรง 

11 ធ្រើងខ្វង เชีงแวง ชอบเที่ยว 

12 ធ្រើងាង เชีงกาง ทำตัวไม่ดี 

13 ធ្រើងលអ เชีงลฺอ ชอบหาเรื่อง 

14 ធ្រើងធ្ឆ្ើត เชีงเฉีต ชอบหาเรื่อง 

15 ធ្រើងធ្ពល เชีงเพล ชอบสอดรู้ สอดเห็น 

16 ធ្រើងពាល เชีงพาล นิสัยไม่ดี 

17 ធ្រើងអនធពាល เชีงอนฺธพาล นิสัยไม่ดี 

18 ធ្រើងក្រសី เชีงสฺร ี เจ้าชู้ 

19 ធ្រើងធ្ដើរ เชีงเฎีร นิสัยชอบเที่ยว 

20 ថ្ដដល់ ไฎฎล ่ นิสัยก้าวร้าว 

21 ថ្ដក្រសាល  ไฎสฺราล ชอบเอาเปรียบ 

22 ថ្ដធ្នលើង  ไฎเภฺลีง ทำอะไรก็ไม่ดี มีแต่เสียหาย 

23 ថ្ដមឹក  ไฎมึก ชอบเอาเปรียนคนอื่น 
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24 ថ្ដទធ្ទ ไฎทเท ไม่มีน้ำใจ 

25 ថ្ដដប់  ไฎฎบ่ เอ้ือเฝื้อเผื่อแผ 

26 ថ្ដ ំណាន  ไฎจํณาน คนมีฝีมือ 

27 ថ្ដខ្ដក ไฎแฎก อดทน 

28 ធ្មេញសំញាញ เธฺมญสํญาญ ร่าเริง 

29 ធ្មេញសំធ្ញញ เธฺมญสํเญญ แสยะย้ิม 

30 ធ្មេញស្ាញ เธฺมญสฺญาญ แสยะย้ิม 

31 ថ្ងា ល់ខ្ល  ถฺพาล่ขฺลา ข้ีอวด 

32  ិតតធ្ក្រ ើន  จิตฺตเจฺรีน คิดมาก 

33  ិតតរាយមាយ  จิตฺตรายมาย เจ้าชู้ 

34  ិតតសាវ៉ា   จิตฺตสาวา เจ้าชู้ 

35  ិតតបរិសុទធ  จิตฺตบริสุทฺธ ซื่อตรง 

36  ិតតធ្វៀ  จิตฺตเวียจ คดโกง 

37  ិតតខ្ក្រពក จิตฺตแพฺรก หลายใจ 

38  ិតតធ្សាេ ោះ จิตฺตเสฺมาะ ซื่อสัตย์สุจริต 

39  ិតតពីរ จิตฺตพีร หลอกลวง 

40  ិតតធ្ល្ងន จิตฺตโลภ กระหาย ทะเยอทะยาน 

41  ិតតធ្រឿ จิตฺตเชือ เชื่อมั่น 

42  ិតតពិបាក จิตฺตพิบาก เห็นแก่ตัว 

43  ិតតមាន់ จิตฺตธฺน่ ไม่โกรธง่าย 

44  ិតតផ្ពា   ់ จิตฺตผฺฎาจ่ คิดอะไรก็ทำแบบน้ัน 

45  ិតតធ្ៅ จิตฺตเฉา ไม่จริงจงั 

46  ិតតខ្ឹង จิตฺตขึง ทำตามอารมณ์โกรธ 

47  ិតតធ្ល្ងនលន ់ จิตฺตโลภลน่ โลภ 

48  ិតតកតត្ញ ូ จิตฺตกตฺตญฺญู กตัญญูกตเวที 
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49 ធ្លលើមធ្ថ្ងក  เถฺลีมโถก ไม่รู้บุญคุณ 

50 ធ្លលើមខ្ឆ្ែ เถฺลีมแฉฺก ทำเรื่องไม่ดี, ไม่สำนึกบุญคุณ 

51 ឆ្អឹងធ្មេ  ฉฺอึงเขฺมา เนรคุณ, ไม่รู้จักบุญคุณ 

52 ធ្បោះដូងខ្ដក  เบะฎูงแฎก ไม่รักคนง่าย 

53 ធ្បោះដូងខ្ឆ្ែ เบะฎูงแฉฺก เนรคุณ, ไม่รู้จักบุญคุณ 

54 ក្រកពោះលេ กฺรพะถฺม กินอะไรก็ได้ 

55 ក្រកពោះហិត กฺรพะหิต กินน้อย 

56 ក្រកពោះរីក กฺรพะรีก กินเยอะ 

57 ក្រកពោះរួម กฺรพะรวม กินน้อย 

58 ក្រកពោះក្ររូក กฺรพะชฺรูก กินเยอะ 

59 ខ្កងធ្ាង แภฺนกโกง หยาบคาย 

60 ខ្ននកលលីម แภฺนกลลีม มักมาก 

61 ខ្ួរកាលបងែង  ขวรกฺบาลบงฺกง โง ่

 

14. กลุ่มความหมายเก่ียวกับวัตถุ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้ากาก - 22 หน้าไม ้ - 

2 หน้าแว่น - 23 ปากกา - 

3 หน้าโฉนด - 24 ปากกระจับ - 

4 หน้าบัน - 25 ปากตะขาบ - 

5 ปากคีบ - 26 ปากจิ้งจก - 

6 ปากชนาง - 27 หัวรอ - 

7 ปากไปล่ - 28 หัวแร้ง កាលមាន ់
8 หัวกุญแจ - 29 หัวก๊อก - 
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9 หัวเห็ด - 30 ขาม้า  - 

10 หัวเทียน - 31 มือถือ  - 

11 มือสี - 32 มือโม่ - 

12 มือสอง - 33 ตีนตะขาบ - 

13 ตีนจก - 34 คอแร้ง - 

14 หูฟัง - 35 ตาข่าย - 

15 หูกระต่าย - 36 ตาแมว ខ្ននកឆាេ  
16 ตางัว - 37 ตาเต็ง - 

17 ตาชั่ง ខ្ននករ្ជីង 38 ฟันเลื่อย - 

18 ฟันม้า - 39 อกเลา - 

19 ฟันเฟือง - 40 ปอดเหล็ก - 

20 หนังรัด - 41 ตับปิ้ง - 

21 จมูกวัว - 
   

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មុខ្   ់ ฎาจ่ มุขลด หลังคาปราสาทวิหาร 

2 មុខ្រណាត ប ់ มุขรณฺฎาบ่ ของชำร่วย 

3 សា ់រូរ สาจ่ชูร สารส้ม 

4 មាត់ធ្នៀវ  มาต่เนียว ร่องกระดาน 

5 មាត់ខ្យង มาต่ขฺยง เฟอร์นิเจอร์ 

6 កាលរ៉ាូប៊ា៊ីធ្្  กฺบาลรูบีเณ ก๊อกน้ำ 

7 កាលផ្ទុោះ กฺบาลผฺทุ ลูกระเบิด 

8 ធ្រើងមា៉ា  เชีงมา เก้าอ ี

9 ធ្រើងពាន เชีงพาน ถ้วยรางวัล 
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10 ធ្រើងក្ររូក เชีงชฺรูก ค้อนหงอน 

11 ធ្រើងកុក เชีงกุก โลงศพ 

12 ធ្រើងក្រាន เชีงกฺราน เตาถ่าน 

13 ធ្រើងគុល เชีงคุล ตะเฆ่ 

14 ធ្រើងតាំង เชีงตำง ต่ัง 

15 ធ្រើងរមាំង เชีงรมำง ไม้ง่าม 

16 ធ្រើងរាវ เชีงราว ลอบดักปลา 

17 ធ្រើងអាធារ เชีงอาธาร กากะเยีย 

18 ថ្ដ ងែូត ไฎจงฺกูต พวงมาลัย 

19 ថ្ដរខ្្ង ไฎรแณง ไม้ระแนง 

20 ថ្ដសាវ  ไฎสฺวา ไม้ที่ใช้ประสานรอย 

21 ថ្ដធ្លៀង ไฎรเลียง ปืนกล 

22 ថ្ដធ្ក្រគៀម  ไฎเคฺรียม ยางไม้ 

23 ធ្មេញក ត្ូ ប  เธฺมญกณฺฎูบ ก่ี 

24 ធ្មេញចាស ់ เธฺมญจาส่ เหล็กหมาดปลายแหลม 

25 ធ្មេញធ្ឈើ เธฺมญเฌี หวีทอผ้า 

26 ធ្មេញធ្សោះ เธฺมญเสะ หินฟันม้า 

27 ធ្មេញតងែរ เธฺมญตงฺกร ตะกอ 

28 ធ្ ោះខ្ផ្ល เฎาะแผฺล มีด 

29 ខ្សែកធ្រើង แสฺบกเชีง ร้องเท้า 

30 ក្រកពោះឬសសី กฺรพะรึสฺส ี หุ่นไล่กา 
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15. กลุ่มความหมายเก่ียวกับอวัยวะร่างกาย 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ขากรรไกร - 13 ขาหนีบ - 

2 ขาพับ - 14 ก้นย้อย - 

3 ก้นอ้อย - 15 ฟันแท้ ធ្មេញក្រសុក 
4 ฟันถาวร - 16 ลิ้นไก่ - 
5 ฟันฟาง - 17 ท้องขา - 
6 ลิ้นปี่ - 18 ท้องน่อง - 
7 แก้มก้น - 19 หนังตา - 
8 ท้องน้อย ធ្ពាោះធ្ក្រាម 20 ศอกตูม - 
9 หนังกำพร้า - 21 กระเพาะปัสสาวะ - 
10 ศอกกำ - 22 หัวบัว កាលធ្ ោះ 
11 กระเพาะเบา - 23 ตาตุ่ม ខ្ននកធ្គ 
12 ตับอ่อน  - 24 หัวเข่า កាលរងគង ់

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មុខ្ោវ រ มุขทฺวาร ทวารปาก 

2 មុខ្មគគ มุขมคฺค ทางปาก ช่องปาก 

3 កាល ិតត กฺบาลจิตฺต หัวใจ 

4 ធ្ពាោះតាំង เพาะตำง ไส้ 

5 ថ្ដនាង ไฎนาง น้ิวนาง 

6 ថ្ដសែូន ไฎสฺบูน ท่อน้ำไข่ 

7 គូទខ្យង คูขขฺยง ลายน้ิวมือ 
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8 កថ្ដ กไฎ ข้อมือ 

9 កធ្រើង กเชีง ข้อเท้า 

10 កសែូន กสฺบูน ปากมดลูก 

11 ខ្ននកធ្គល แภฺนกโคล กระดูกข้อเท้า 

12 ខ្ននកធ្រើង แภฺนกเชีง กระดูกข้อเท้า 

13 ធ្មេញថ្ក្រព เธฺมญไพฺร ฟันน้ำนม 

14 ខ្កងថ្ដ แกงไฎ ข้อมือ 

15 ខ្កងធ្រើង  แกงเชีง ข้อเท้า 

16 ធ្ ោះធ្គ เฎาะโค นม 

17 ធ្ ោះញ เฎาะญ บริเวณที่ขรุขระรอบ ๆ หัวนม 

18 ខ្សែកកា แสฺบกกกฺต หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย 

19 ថ្ងគ មទល ់ ถฺคามทล่ ฟันกราม 

20 ថ្ងគ មអងគ ំ ถฺคามองฺค ํ กราม 

21 ថ្ងគ មោល ់ ถฺคามทาล่ ฟันคุด 

22 ថ្ងគ មផ្ុត ถฺคามผุต ฟันคุด 

23 ថ្ងា ល់ក្រតគក  ถฺคามตฺรคาก เน้ือสะโพก 

24 ថ្ងា ល់គូទ  ถฺพาล่คูท เน้ือก้น 

25 ថ្ងា ល់ក្រតធ្ពាក ถฺพาล่ตฺรโพก ก้นหลัง 

26 ថ្ងា សធ្ក្រាម ถฺงาสโกฺรม ท้องน้อย 

27 ឆ្អឹងរំនីរ ฉฺอึงชํนีร กระดูกซี่โครง 

28 ឆ្អឹងខ្នង ฉฺอึงขฺนง กระดูกสันหลัง 

29 ឆ្អឹងសនាល ក ់ ฉฺอึงสนฺลาก่ กระดูกอ่อน 

30 ឆ្អឹងក្រតគក ฉฺอึงตฺรคาก กระดูกเชิงกราน 

31 ឆ្អឹងកង ฉฺอึงกง กระดูกสันหลัง 

32 ឆ្អឹងពយ ฉฺอึงพย กระดูกท้ายทอย 
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33 ឆ្អឹងផ្ពល ฉฺอึงผาล กระดูกเชิงกราน 

34 ឆ្អឹងធ្លល  ฉฺอึงเภฺลา โคนขา, ต้นขา 

35 ឆ្អឹងសេង ฉฺอึงสฺมง แข้ง 

36 ឆ្អឹងអងគញ ់ ฉฺอึงองฺคญ่ กระดูกสะบ้าหัวเข่า 

37 ក្រកពោះបាយ  กฺรพะบาย กระเพาะอาหาร 

38 ក្រកពោះអា ម៍  กฺรพะอาจม์ ลำไส้ใหญ่ 

39 ធ្លលើមថ្ដ เถฺลีมไฎ อุ้งมือ 

 

16. กลุ่มความหมายเก่ียวกับโรค 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ท้องมาน - 11 คอพอก - 

2 คอตีบ - 12 ตาแดง - 

3 ตาลม - 13 เท้าช้าง - 

4 ลิ้นตก - 14 คางทูม - 

5 กรามช้าง - 15 ปอดชื้น - 

6 ปอดบวม - 16 ไส้เลื่อน - 

7 สมองพิการ - 
17 เน้ือร้าย 

សា ់ា  
8 ตับแข็ง - សា ់អាក្រកក ់
9 เน้ืองอก សា ់ដុោះ 18 หัวไส้ - 

10 ฟันคุด -   
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 សា ់លអ สาจลฺอ ซีสต์ 

2 សា ់សលូត สาจ่สฺลูต เน้ืองอก 

3 ក្រតធ្ ៀកក្រាញ ់ ตฺรเจียกกฺราญ่ เล็บขบ 

4 ធ្បោះដូង ំហរ เบะฎูงจํหร ลิ้นหัวใจรั่ว 

5 មុខ្របួស มุขรบวส แผลเป็น 

 

17. กลุ่มความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของสัตว์ / ส่วนประกอบของสัตว์ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 เน้ือทราย - 15 เน้ืออ่อน - 

2 ปากแตร - 16 ปากขอ - 

3 ปากจอก - 17 ปากเป็ด - 

4 ปากราก - 18 ปากห่าง - 

5 ปากกว้าง - 19 ปากกระบะ - 

6 ปากจอบ - 20 ปากซ่อม - 

7 หัวขวาน - 21 หัวตะกั่ว - 

8 ขาไก่ - 22 ก้นปล่อง - 

9 ก้นขบ - 23 หูช้าง  - 

10 คออ่อน - 24 คอแดง - 

11 ตาเดียว - 25 ตีนเทียน - 

12 ลิ้นทะเล អណាត តសមុក្រទ 26 ลิ้นหมา អណាត តខ្ឆ្ែ  
13 คางเบือน - 27 แก้มช้ำ - 

14 ไส้ตัน - 28 จมูกหลอด - 
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ថ្ដសអិត ไฎสฺอิต เสือ 

2 ថ្ដដំរី ไฎฎํร ี ปลายงวงช้าง 

3 សា ់ធ្មេញ สาจ่เธฺมญ งาช้าง 

4 ក្រតធ្ ៀកា ំ ตฺรเจียกกำ นกนางแอ่น รังนกนางแอ่น 

5 កខ្វង กแวง ยีราฟ 

6 ខ្ននកមាន ់ แภฺนกมาน่ ลูกปลาสีต่าง ๆ ที่ใช้ติดบนลวดลาย 

 

18. กลุ่มความหมายเก่ียวกับชื่อเฉพาะของพืช / ส่วนประกอบของพืช 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ปากคอก - 21 หัวมัน - 

2 หัวปลี - 22 หัวหอม  - 

3 หัวลิง - 23 อกร่อง - 

4 หัวข้ัว - 24 พุงปลา - 

5 พุงทะลาย - 25 ขาเขียด - 

6 พุงแก - 26 ตีนเป็ด - 

7 ขานาง - 27 ตีนตุ๊กแก - 

8 ตีนจ้ำ - 28 ตีนเต่า - 

9 ตีนนก - 29 หูหนู  ក្រតធ្ ៀកក ត្ុ រ  
10 หูเสือ ក្រតធ្ ៀកក្រាស ់ 30 ตาหนู - 

11 หูกวาง  - 31 ลิ้นมังกร  - 

12 คอแห้ง - 32 คางโทน - 

13 ลิ้นเสือ - 33 นมช้าง - 
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14 นมควาย - 34 นมวัว - 

15 นมนาง - 35 นมกระแชง - 

16 นมแมว ធ្ ោះក្រកបី 36 นมพิจิตร - 

17 นมชะนี - 37 ตับเต่า - 

18 นมสวรรค ์ - 38 กระดูกกบ - 

19 แก้มแหม่ม - 39 กระดูกค่าง - 

20 แก้มแดง - 40 กระดูกอึ่ง  - 

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 មុខ្ឈាន ង มุขณฺนาง ขอบชะนาง 

2 ធ្ពាោះអំខ្បង เพาะอํแบง ต้นโคกกระออม 

3 ធ្ពាោះ ក เพาะจก จอกแหน 

4 ធ្រើងក្រាស เชีงกฺราส หญ้าปากควาย 

5 ធ្រើងធ្គ เชีงโค ต้นชงโค 

6 ធ្រើងចាប เชีงจาบ ต้นขานก 

7 ធ្រើងមាន ់ เชีงมาน่ ต้นกระดูกไก่ดำ 

8 ធ្រើងរង់ เชีงชง ่ ตอไม้ 

9 ថ្ដនធ្នាង ไฎนโนง เถาวัลย์ 

10 ថ្ដខ្ល  ไฎขฺลา มันมือเสือ 

11 ថ្ដរហាត ់ ไฎรหาต่ ต้นไม้ชนิดหน่ึง มักข้ึนริมน้ำ  

12 ថ្ដទន់ ไฎทน่ ต้นกาฝาก 

13 ក្រតធ្ ៀកក្រាញ់  ตฺรเจียกกฺราญ่ ใบบัวบก 

14 ក្រតធ្ ៀកដំរ ី ตฺรเจียกฎํร ี ต้นโหยา 

15 ក្រតធ្ ៀកធ្ក្របើស ตฺรเจียกเบฺรีส หน่อกล้วย 
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16 ខ្ននកក្រពាប แภฺนกพฺราบ ต้นก้างปลาเครือ 

17 ធ្មេញក្រតី เธฺมญตฺรี ต้นก้างปลา 

18 អណាត តធ្គ  อณฺฎาตโค หญ้าพันธ์งูคาว 

19 អណាត តក្រតកួន  อณฺฎาตตฺรกวน สมุนไพร 

20 អណាត តនាគ อณฺฎาตนาค ตะบองเพชร 

21 ធ្ ោះក្រកមុំ เฎาะกฺรมํ มะม่วงกำปั้น 

22 ធ្ ោះគន ់ เฎาะคน่ มะแวงนก 

23 សា ់ធ្ឈើ สาจ่เณี เน้ือไม้ 

24 កក្រសូវ กสฺรูว รวงข้าว 

25 កាលថ្ឆ្ថ្ងវ  กฺบาลไฉถาว หัวไชเท้า 

26 ធ្លល កខ្ងែប เภฺลากงฺแกบ ข้ึนฉ่ายฝรั่ง 

27 ធ្លល ធ្ាា ក เภฺลาโกฺงก ต้นหางนกยูง  

28 ធ្លល នាង เภฺลานาง ต้นขานาง 

29 ធ្លលើមអធ្ ត្ ើក  เถฺลีมอณฺเฎีก  ต้นไม้ชนิดหน่ึงข้ึนในที่ชื้นแฉะ 

30 ឆ្អឹងរឹត ฉฺอึงรึต เส้นกลางใบ 

31 ឆ្អឹងពស ់ ฉฺอึงพส่ เพชรสังฆาต 

 

19. กลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะทรงผม 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หัวฉอก កាលទំខ្ពក 5 หัวโล้น កាលរងាល 
2 หัวเหน่ง កាលក្រតងាល 6 หัวเหม่ง - 

3 หัวเกลี้ยง - 7 หัวโกร๋น កាលក្រតធ្ងាល 
4 หัวล้าน កាលក្រតមង់  8 หัวหงอก - 
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 កាលក្រតធ្ឡាក กฺบาลตฺรโฬก ทรงผมกะลา 

2 កាលខ្ហង กฺบาลแหง ผมหร็อมแหร็ม 

3 ធ្រើងកធ្្ជើ เชีงกญฺเช ี ทรงผมแมนจ ู

4 ឆ្អឹងក្រតី ฉฺอึงตฺรี เปียผมเหมือนก้างปลา 

 

20. กลุ่มความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หัวด้วน - 8 หัวลม - 

2 หัวเน้ือ  - 9 หัวสำเภา  - 

3 หัวเต่า  - 10 นมผา - 

4 ปากนก - 11 ตับเป็ด - 

5 แขนคู้ - 12 แขนนาง  - 

6 คอม้า  - 13 คอนาค  - 

7 ตาสำเภา  - 14 ศอกคู้  - 

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ធ្រើងពាន យ เชิงพฺนาย ทางช้างเผือก 
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21. กลุ่มความหมายเก่ียวกับอาหาร 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 หน้ากระฉีก  - 6 หน้าต้ัง  - 

2 หน้านวล - 7 หัวโขน - 

3 ไส้ไก่  - 8 ไส้กรอก - 

4 ไส้อั่ว  - 9 นมสาว - 

5 หูฉลาม - 
 

  

 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ធ្ពាោះធ្គ เพาะโค เครื่องในวัวต้ม 

2 ក្រតធ្ ៀកា ំ ตฺรอเจียกกำ ซุปรังนก 

3 ក្រតធ្ ៀកពនង ตฺรอเจียกพฺนง ขนมทรงโดนัท คล้าย ๆ ขนมกง 

4 កាលខ្ទិោះ กฺบาลขฺทิ หัวกะท ิ

5 កាលពួយ กฺบาลพวย ขนมน้ำตาลปั้น 

6 សា ់តាវ  สาจ่ตฺวา ไส้กรอกเน้ือ 

7 សា ់ធ្តាន ត สาจ่โตฺนต ลูกตาล 

8 សា ់តាប ់ สาจ่ตาบ่ ไส้กรอก 

9 សា ់ពិធ្សស สาจ่พิเสส เน้ือสุนัข 

10 ខ្ននកកខ្ងែប  แภฺนกกงฺแกบ สาค ู

11 ធ្ពាោះធ្វៀនក្ររូក  เพาะเวียนชฺรูก ไส้อ่อน 

12 ធ្រើងធ្គ เชีงโค ชื่อขนมชนิดหน่ึงที่มีลักษณะเหมือนขาวัว 
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22. กลุ่มความหมายเก่ียวกับท่าต่อสู้ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 เข่าลอย រងគង់ធ្ហាោះ 
 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ខ្កងធ្ឆ្ោះ แกงเฉะ ท่าตีชนิดหน่ึง 

 

23. กลุ่มความหมายเก่ียวกับเสื้อผ้า 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ตาโถง - 13 คอต้ัง កក្រតង ់

2 คอถ่วง - 14 คอปาด - 

3 คอพับ  - 15 คอกะลาส ี - 

4 คอเชิ้ต កឌុប 16 คอกระเช้า - 

5 คอกลม កមូល 17 คอบัว - 

6 คอแบะ - 18 คอแหลม កក្រសួ  
7 คอเสื้อ កអាវ 19 ท้องขาว - 

8 ขายาว - 20 ขาสั้น - 

9 แขนเสื้อ ថ្ដអាវ  21 แขนยาว - 

10 แขนสั้น - 22 แขนกุด  - 

11 แขนพับ - 23 แขนกระบอก - 

12 แขนทุกข์  - 
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กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 កកអម กกฺอม เสื้อที่มีคอปิดมิดชิด 

2 ធ្រើងធ្ខ្ เชีงโข ขากางเกง 

3 ធ្រើងកំប៉ាុង  เชีงกํบุง กางเกงขาเดฟ 

4 ធ្រើងបា៉ា ត់  เชีงปาต่ กางเกงขาใหญ่ 

5 សា ់អំធ្បាោះ สาจ่อํเบาะ เน้ือเส้นด้าย 

6 សា ់ចាស ់ สาจ่จาส ่ ผ้าสีเข้ม 

7 អណាត តឆាល ម  อณฎาตฉฺลาม กระโปรงที่ด้านหลังยาวกว่าด้านหน้า 

8  ធ្ងែោះធ្ខ្ จงฺเกะโข ขนาดรอบเอวของกางเกง 

 

24. กลุ่มความหมายเก่ียวกับมาตราวัดขนาด 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาไทยและภาษาเขมร 

ลำดับที่ ภาษาไทย ภาษาเขมร 

1 ใจมือ - 

2 หน้าตัก - 

 

25. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการกระทำ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 កនូមិ กภูมิ ค้นหาเพ่ือต้ังถ่ินฐาน 

2 កទ័ព กทัพ ระดมกำลัง 

3 ធ្ ោះលយ เฎาะถย ร่นถอย 

4 ធ្ ោះខ្នល់ เฎาะขฺนล่ การยกสิ่งของข้ึนบนรถลาก 
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5 ធ្ ោះក្រត ី เฎาะตฺรี จับเชือก 

6 ធ្រើងខ្ខ្លង เชีงแขฺลง การรอยเชือกชนิดหน่ึง 

 

26. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการคิดคำนวณ 

กลุ่มความหมายของคำประสมที่เก่ียวกับอวัยวะร่างกายในภาษาเขมร 

ลำดับที่ คำประสมภาษาเขมร ถ่ายทอด ความหมาย 

1 ធ្រើងល័ពធ เชีงลัพฺธ ผลลัพธ์เลข 

2 ធ្រើងហារ เชีงหาร การหาร 



 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
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