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52109901: สาขาวิชาภาษาเขมร
คาสาคัญ: รูปคา / ความหมาย / คายืมภาษาเขมร / สมุทรโฆษคาฉันท์
จตุพร โคตรกนก: การศึกษารูปคาศัพท์และความหมายของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษ
คาฉันท์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์. 611 หน้า.
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์รูปคาและความหมายของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ของคายืม เพื่อประโยชน์ในการอ่านวรรณคดีเรื่องนี้
ในการศึกษาครั้งนี้พบคายืมภาษาเขมรจานวนกว่า 900 คา ในด้านรูปคา พบคาจานวนหนึ่งที่
คงรูปตามคาต้นทางภาษาเขมร คายืมส่วนที่เหลือมีรูปแตกต่างจากคาต้นทางภาษาเขมร คาพยางค์เดียวใน
ภาษาเขมรเมื่อไทยยืมมาแล้ว มีการคงรูปเป็นคาพยางค์เดียว และมีการแยกรูปคายืมเป็นคาสองพยางค์ด้วย
วิธีการแทรกสระ และ / หรือรูป ร ra ระหว่างพยัญชนะต้นควบ การเพิ่มพยางค์หน้า และการซ้ารูปพยางค์
หน้า ส่วนคายืมสองพยางค์มักมีการแทรกรูปสระอะ เพื่อแยกรูปคาให้เห็นเป็นคาสองพยางค์แบบไทยได้
ชัดเจน ส่วนบางคามีการกร่อนรูปเป็นคาพยางค์เดียว ผลการศึกษาแสดงว่าการปรับรูปเกิดจากการปรับตาม
อักขรวิธีไทย การปรับตามการออกเสียงในภาษาไทย การดัดแปลงรูปเพื่อความไพเราะของคาประพันธ์ และ
การแก้ไขเกินเหตุ ผลจากการปรับรูปทาให้เกิดคาที่มีรูปแปร และบางคากลายเป็นคาพ้องรู ปกับคาอื่นใน
ภาษาไทย ทั้งนี้พบการดัดแปลงรูปเกิดกับคาภาษาอื่นที่ไม่ใช่คายืมภาษาเขมรด้วย และการแก้ไขเกินเหตุ
เกิดจากการเลียนแบบการสะกดคายืมภาษาสันสกฤต
จากการศึกษาด้านความหมาย พบว่าคายืมภาษาเขมรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1
คายืม ที่มี ความหมายตรงกับ คาต้น ทางภาษาเขมรสมัย โบราณและภาษาเขมรสมัย กลาง กลุ่ มที่ 2 แยก
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ คายืมที่มีความหมายตรงกับคาต้นทางสมัยปัจจุบันและมีความหมายตรงกับใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับคาภาษาเขมรเท่านั้น และมี
คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คายืมกลุ่ม
สุด ท้า ยเป็ น คายื มที่ มี ความหมายเฉพาะในสมุ ทรโฆษคาฉันท์ เท่า นั้ น คือไม่ พบความหมายที่ สัม พั นธ์ กับ
พจนานุกรมที่ใช้อ้างอิง
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยจานวนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูป
และความหมายอันเนื่องมาจากการดัดแปลงของกวี ทาให้คายืมภาษาเขมรมีความแตกต่างจากภาษาต้นทาง
ภาษาเขมร และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคายืมที่เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอสามารถนามาใช้เป็น เครื่องมือใน
การพิจารณาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้
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The objective of this thesis is to analyze word forms and meanings of Khmer
loanwords found in the literary work of the Samudraghokmchn(d), and the various
characteristics of change to these loanwords, to help in reading this literary work.
In the study, there were more than 900 Khmer loanwords found. A number of
these words maintained the original Khmer spellings; other words had forms which
varied from the original Khmer spellings. Monosyllabic Khmer words when borrowed
into Thai either maintained monosyllabic form or were divided into two syllables by
either the insertion of a vowel and / or the insertion of ra between initial consonant
clusters, by adding a syllable to the front of the word, or by reduplicating the initial
syllable. As for disyllabic loanwords, there was a tendency to insert the short vowel
 in order to clearly show them in the Thai spelling as being di-syllabic. Some disyllabic words were contracted into monosyllabic forms. The result of the study
indicates that the modification of word forms was in order to either comply with Thai
orthography, to comply with Thai pronunciation, to make the composition more
elegant, or due to hypercorrection. The result of word form modification was that
words were transformed, and consequently, some resulting word forms were
homographs with pre-existing Thai words. Such modification of word forms was
applied to words borrowed from languages other than Khmer, as well. The
hypercorrection of word forms resulted from the imitation of the spellings of words
borrowed from Sanskrit.
As for words meanings, Khmer loanwords can be classified into 3 groups. The
first group is that words maintained the same meanings as the original words
borrowed from Ancient Khmer and Middle Khmer. The second group is sub-divided
into 3 subgroups: words shared meanings with Modern Khmer words and
corresponded to the meanings given in the Thai dictionary of the Royal Institute of
Siam B.E. 2554, words share meanings only to the Modern Khmer words, and words
shared meanings which only related to the meanings provided by the Thai dictionary
of the Royal Institute of Siam B.E. 2554. The final group of loanwords were words
which could be defined only in the contexts of the Samudraghokmchn(d), but were
not identified in any of the dictionaries referenced in the study.
The result of the analysis shows that some Khmer loanwords in Thai display
transformation in form and meaning due to modification on behalf of the poet,
causing Khmer loanwords to vary from the original Khmer words. Moreover, the
characteristics of changes which consistently occurred to loanwords can be used as a
means for determination of other Khmer loanwords in the Thai language.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เรื่ องนี้เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสโดยการสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ของ
รัฐบาลไทย ซึ่งผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ ส่วนความคิดที่จะทางานวิจัยเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมร
ในวรรณคดีไทยมาจากการสนับสนุนของ Professeur Gilles Delouche, Professeur des Universtités,
France ผู้ซึ่งมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้

ผู้วิจัยขอราลึกถึงพระคุณของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน ซึ่งในขณะที่
ท่านยังมีชีวิตอยู่ ได้กรุณาแนะแนวทางในการดาเนินการวิจัย และชี้ให้ผู้วิจัยเห็นประเด็นสาคัญของ
การศึกษาเรื่องการยืมคาภาษาเขมรในภาษาไทย นับเป็นความกรุณาอย่างที่สุดที่ท่านมีต่อผู้วิจัย
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ บุญยฤทธิ์ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ที่ได้กรุณาให้คาแนะแนวทางในการดาเนินการวิจัย และได้ทุ่มเทเวลาตรวจแก้วิทยานิพนธ์ จนกระทั่ง
สาเร็จลุล่วงไปได้
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ อาจารย์ ดร.วิ ช ชุ ก ร ทองหล่ อ ที่ ก รุ ณ ารั บ เป็ น กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้คาแนะนาที่มีประโยชน์ และให้กาลังใจผู้วิจัยเสมอมา
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ประธานกรรมการสอบที่ให้
คาแนะนาเกี่ยวกับคาภาษาเขมรโบราณ ภาษาเขมรสมัยกลาง และภาษาเขมรสมัยปัจจุบัน
นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม ที่กรุณาให้ ข้อมูล
ทางด้านอักขรวิธีภาษาไทย ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์พอพล สุกใส ที่ให้ข้อมูลทางด้านวรรณคดีไทย และ
อาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเขมรปัจจุบัน ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รับภาระหลายอย่างแทนผู้วิจัย เพื่อให้ผู้วิจัย
ได้ใช้เวลาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์จนสาเร็จลุล่วงไปได้
ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดหลายแห่ง คือ ห้องสมุด
Langues Orientales และ Maison de l’Asie ประเทศฝรั่งเศส

Institut National des

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก

ส านั กหอสมุด แห่ ง ชาติ กรมศิ ล ปากร หอสมุด ดารงราชานุ ภ าพ และส านัก หอสมุด มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร วังท่าพระ ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ใน
การพิมพ์และแก้ไขงานหลายครั้ง และผู้เขียนขอขอบคุณน้องแคนเป็นพิเศษที่ได้สละเวลามาช่วยพิมพ์
ข้อมูลให้
ฉ

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ Hunter Ian Watson สาหรับการตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษ
วิทยานิพนธ์ ชิ้นนี้ ไม่อาจสาเร็จลงได้โดยปราศจากความช่ วยเหลือด้านต่างๆ จากลูกศิษย์
หลายคน ซึ่งผู้วิจัยขอเอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ คือ อาจารย์พัชราพรรณ กะตากูล นายเครดิต กุลกัลยา นางสาว
สิริลักษณ์ ศรีราม นายกิตติพงษ์ แบสิ่ว นางสาววนารัตน์ น้อยเล็ก นายชัชพิสิฐ ปาชะนี นางสาว
เนตรนภา สอนวงศ์ และนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาโทภาษาเขมร ความผิดพลาดใดๆ อันอาจเกิดขึ้น
ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นของผู้วิจัยเพียงผู้เดียว
หากความดี อัน พึง มีข ออุทิ ศแด่ บิด า มารดา และครู บาอาจารย์ทั้ งหลายที่ ประสิ ท ธิ์
ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย
สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณพี่สาว สามี และลูกๆ ที่เป็นกาลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา บางครั้ง
ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อให้โอกาสผู้วิจัยทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนสาเร็จ
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสังคมที่มีการติดต่อกับสังคมอื่น ย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
จากสังคมนั้น และเนื่องจากภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นว่ามีการยืมกัน
ระหว่างภาษา หรือคาจากภาษาหนึ่งไปปรากฏอยู่ในอีกภาษาหนึ่ง ในภาษาไทยเองก็มีการยืมคาจาก
ภาษาอื่น อันเป็นผลสืบเนื่องจากการติดต่อกับชนชาติต่างๆ ทาให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและ
ภาษาตามมาด้วย ดูเหมือนว่าภาษาไทยจะได้รับอิทธิพลจากภาษาเขมรมากพอๆ กับภาษาสันสกฤต
หรือบาลี โดยคนไทยมีปฏิสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองกับผู้พูดภาษาเขมรมาอย่าง
ยาวนานและโดยตรง การที่คนไทยกับคนเขมรจัดอยู่คนละกลุ่มชาติพันธุ์ และมีภาษาต่างตระกูลกัน
แต่มีวัฒนธรรมและมีการใช้คาจานวนหนึ่งร่วมกัน ยืนยันว่าทั้งสองชนชาตินี้มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดและยาวนานต่อเนื่อง แม้ว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เริ่มแรกจะเป็นความสัมพันธ์ใน
ลักษณะผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองก็ตาม (Groslier, 1961: 201)
แม้ปัจจุบันจะมีนักวิชาการบางคนเสนอว่า คนไทยมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยตลอดมา
ไม่ได้อพยพมาจากตอนใต้ของประเทศจีน (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2529 ) อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า
บริ เ วณที่ เ ป็ น ประเทศไทยปั จ จุ บั น น่ า จะอยู่ ภ ายใต้ อ านาจการปกครองของเขมร ที่ แ ผ่ อ านาจ
การปกครองในดินแดนนี้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 ซึ่งนับเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนหน้าที่คนไทย
จะมีการบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นครั้งแรกในสมัยพ่อขุน รามคาแหงเมื่อ พ.ศ.1835
(Cœdès, 1989a: 347) และในจารึกนั้นก็แสดงให้เห็นร่องรอยอิทธิพลของภาษาเขมรโบราณที่มีต่อ
ภาษาไทยสมัยนั้นแล้ว
ในจารึกสมัยสุโขทัยพบว่ามีคาภาษาเขมรปรากฏอยู่หลายคา เช่น (ถาม)สวน(ความ)
ตระพัง โอย(ทาน) ด บงคกลอง เป็นต้น (ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, 2556) นอกจากนั้น ใน
จารึกวัดป่ามะม่วงที่จารึกเป็นภาษาเขมรและภาษาบาลีในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย)
(Pou, 1978) ก็แสดงให้เห็นว่าผู้มีอานาจหรือชนชั้นผู้ปกครองในสมัยนั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ภาษาเขมร
ดี และต้องการจารึกไว้ให้คนท้องถิ่นที่เข้าใจภาษาเขมรในเวลานั้นได้อ่านด้วย
ถึงแม้ต่อมาอาณาจักรอยุธยาจะมีอานาจเหนืออาณาจักรเขมร แต่ดูเหมือนว่าคนไทยก็ยัง
รับอิทธิพลทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจากเขมรอยู่อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่อาณาจักรอยุธยามี
อ านาจขึ้ น มาแทนที่ อ าณาจั ก รสุ โ ขทั ย และพระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยหลายพระองค์ ท รงยกทั พ ไปตี
1

2

อาณาจักรเขมรจนกระทั่งยึดเมืองพระนครได้ราว พ.ศ. 1974 (Groslier, 1961: 204) แม้ว่าจะทา
สงครามรุกรานจนเมืองพระนครจะล่มสลายไป แต่อาณาจักรอยุธยาผู้ซึ่งสามารถเอาชนะอาณาจักร
เขมรได้นั้น ก็ได้รับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ตลอดจนภาษาจากเขมรเข้ามามากยิ่งกว่าใน
สมัยสุโขทัย ในสมัยอยุธยาปรากฏให้เห็นอิทธิพลทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ และภาษาเขมร
อยู่มาก วรรณกรรมสมัยอยุธยาแทบทุกเรื่องจะสะท้อนให้เห็นอิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมของ
เขมร ในวรรณคดีเช่ น ดุ ษฎีสั ง เวยกล่ อมช้าง ซึ่งเป็นเอกสารที่ว่า ด้ว ยเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกั บช้า ง
บทกล่อมช้าง ลักษณะช้างอันเป็นมงคลและช้างทุรลักษณ์ทั้งหลาย พบว่ามีคายืมภาษาเขมรใช้อยู่
แทบทั้งเรื่อง (กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ , 2545) นอกจากนี้ ยังมีการใช้คา
ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน ทั้งๆ ที่เรามีคาที่มีความหมายเดียวกันนั้นอยู่ในภาษาไทยแล้ว เช่นคาว่า
จรมูก , ได  , เดิน   เป็นต้น รวมทั้งมีการรับแนวความคิด
เรื่ องการยกย่ องกษัตริ ย์ และราชวงศ์ให้ มีลั กษณะเหนือบุคคลสามัญชนทั่ว ไป โดยการใช้คาศัพท์
เฉพาะที่มาจากเขมร เรียกว่าคาราชาศัพท์ ส่วนหนึ่งของคาราชาศัพท์รับมาจากเขมรโดยตรง อี กส่วน
หนึ่งเป็นการนาคาศัพท์สามัญในภาษาเขมรมาทาให้เป็นคาราชาศัพท์
นอกจากเรื่องคาภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจาวันและคาราชาศัพท์แล้ว ในสมัยอยุธยายัง
มีการยืมคาภาษาเขมรมาใช้อย่างมากมายโดยกวีราชสานัก ในลักษณะที่แตกต่างจากการใช้คายืม
ราชาศัพท์และคาสามัญที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งเนื่องจากการกาหนดฉันทลักษณ์ใน
คาประพันธ์แต่ล ะชนิดและความต้องการสร้างความงามด้านวรรณศิลป์ ทาให้ กวีจาเป็นต้องสรร
คาศัพท์จากภาษาอื่นนอกจากคาที่มีอยู่ในภาษาไทยมาใช้ ดังข้อความที่ระบุไว้ในหนังสือจินดามณี ซึ่ง
แต่งโดยพระโหราธิบ ดี กวีเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็ น
แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทย (กรมศิลปากร, 2514: 53) ดังนี้
อนึ่งเมื่อจทาโคลงสิ่งใดให้เอาคติโคลงนั้นมาเทียบด้วยฉันท ให้รู้จักพากยทังหลาย คือ
ตลุ ม พธพากย ก าภุ ช พากย สยามพากย สิ ห ลพากย ภุ ก ามพากย หริ ภุ ญไชยพากย
ตเลงพากย มคธพากย ให้เอาศัพททังหลายนี้ประกอบประโหยกหน้าหลัง

ข้อความดังกล่าวเป็นการแนะนาว่า ในการแต่งโคลง กวีควรต้องรู้จักคาหรือภาษาหลาย
ภาษา ผู้แต่งใช้คาว่า พากย ซึ่งตรงกับรูปคาปัจจุบันว่า พากย์ เป็นคานามมีความหมายว่า “คาพูด,
ภาษา; คากล่าวเป็นทานองเมื่อเวลาแสดงโขนหรือหนังใหญ่เป็นต้น ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:
830) ข้อความดังกล่าว นอกจากจะสะท้อนให้เห็นว่า ในเวลานั้น คนไทยมีการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ
แล้ ว ยั งแสดงให้ เห็น ว่ากวีมีความจาเป็นต้องรู้ภ าษาของชนชาติเหล่ านั้นเพื่อนามาใช้ในการแต่ง
คาประพันธ์
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แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงการรู้ภาษาหลายภาษาไว้ในจินดามณี แต่ดูเหมือนว่า ภาษาที่มี
ความสาคัญและมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากที่สุด คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษามอญและภาษา
เขมร คายืมภาษาบาลีเป็นคายืมที่ภาษาไทยรับมาพร้อมกับความเชื่อทางศาสนาพุทธผ่านทางชนชาติ
มอญ ส่ ว นค ายื ม ภาษาสั น สกฤตเป็ น ค ายื ม ที่ รั บ มาพร้ อ มกั บ ศาสนาพราหมณ์ ผ่ า นชนชาติ เ ขมร
(Cœdès, 1989: 451) ส่วนคายืมภาษาเขมร ชนชาติไทยรับเข้ามาโดยตรงจากการติดต่อสัมพันธ์กับ
ชนชาติเขมร คายื มภาษาเขมรในภาษาไทยปรากฏอยู่ในทุ กระดับชั้นของภาษา ทั้ งคาสามัญชน
คาราชาศัพท์ อยู่ทั้งในหมวดคาทางความหมาย เช่น คานาม คากริยา และหมวดคาทางไวยากรณ์
เช่ น ค าสรรพนาม ค าบุ พ บท ซึ่ ง สามารถจ าแนกประเภทของค าศั พ ท์ ต่ า งๆ ได้ เช่ น ค าที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การกินอยู่ ร่างกายมนุษย์ ธรรมชาติ การปกครอง และคายืมที่นามาใช้เฉพาะด้าน เช่น
คายืมทางด้านวรรณคดี คายืมภาษาเขมรมีลักษณะที่เอื้อให้กวีนามาใช้ ในการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ของตัวพระ-นาง ในการแสดงสัมผัสบังคับและสัมผัสไม่บังคับซึ่งจาเป็นในการแต่งคาประพันธ์ กวี
สามารถใช้คายืมภาษาเขมรในการเล่นเสียงสัมผัส ในขณะเดียวกันก็สื่อความหมายลึกซึ้งกินใจ โดยไม่
ต้องใช้คามาก เช่น กรรโหยกรรหาย    ทรสุมทรสาย 
   เป็นต้น
กวีไทยนิยมใช้คายืมภาษาเขมรในการแต่งคาประพันธ์อยู่จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ยังคงมีการใช้คายืมเขมรแม้ว่าส่วนใหญ่เป็นคาที่มีมาแต่เดิม แต่ก็พบคายืมจากภาษาเขมร
ใหม่เพิ่มเข้ามาบ้าง นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นต้นมา การถ่ายทอด
อิทธิพลทางวัฒนธรรมแก่กันและกันระหว่างไทยกับเขมรลดน้อยลง สืบเนื่องมาจากการเข้ามาของ
ประเทศตะวันตก และสถานการณ์ทางการเมืองภายในของทั้งสองประเทศ ทาให้คนไทยกับคนเขมร
ห่ า งเหิ น กั น ไป คนไทยกั บ คนเขมรต้ อ งสนใจกิ จ การภายในของตนมากขึ้ น และหั น เหทิ ศ ทาง
การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ไปยังประเทศตะวันตก ประกอบกับที่ความนิยมในการแต่งคาประพันธ์
ร้อยกรองที่มีกฎเกณฑ์ฉันทลักษณ์ที่เข้มงวดลดลง จึงทาให้ไม่ต้องมีการแสวงหาคาใหม่เพื่อมาใช้ใน
คาประพันธ์อีกต่อไป คนไทยในปัจจุบันจึงมองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย
ซึ่งอาจเป็นเพราะคนไทยใช้คาว่า จมูก   แทนคาว่า ดั้ง   ใช้คาว่า เดิน
  แทนคาว่า ย่า ง   มานาน จนลื ม ไปแล้ ว ว่า จมูก   และ
เดิน   เป็นคายืมภาษาเขมร และไม่เห็นความสาคัญของภาษาเขมรในการศึกษาภาษาและ
วรรณคดีไทย
ในขณะที่คนไทยมองไม่เห็ นบทบาทสาคัญของภาษาเขมรในภาษาและวรรณคดีไทย
โดยเฉพาะในเอกสารสมัยอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางภาษาที่หลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ และเต็มไป
ด้วยคายืมภาษาเขมรกลับเป็นประโยชน์สาหรับนักอ่านจารึกภาษาเขมรโบราณ เมื่อ George Cœdès
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นักอ่านจารึกภาษาเขมรโบราณ อ่านจารึกแล้วพบคาที่ไม่ทราบความหมายหรือไม่ปรากฏในภาษา
เขมรปัจจุบัน ก็มักตรวจสอบข้อมูลกับภาษาไทย (ดูบทที่ 2)
เช่นเดียวกันกับ George Cœdès ในการศึกษาเกี่ยวกับภาษาเขมรและการเปลี่ยนแปลง
ในภาษาเขมร Saveros Pou มักจะอธิบายโดยอ้างอิงข้อมูลจากภาษาไทย เช่น เมื่อจะอธิบายที่มา
ของคาว่า
 // “ป้อม ค่าย” ในภาษาเขมรปัจจุบัน Pou เห็นว่า คานี้น่าจะ
แผลงมาจากคาเขมรโบราณว่า  “ยึดถือ ยืนยัน” ซึ่งน่าจะแผลงมาจากคาว่า  อีกทอดหนึ่ง
แต่ในภาษาเขมรปั จจุ บัน ปรากฏเฉพาะคาว่า
 /tiy/ ที่ มี ค วามหมายว่า “คาด คะเน”
เท่านั้ น Pou ศึกษาข้อมูล จากวรรณกรรมไทย เช่ น ลิ ลิ ตยวนพ่ายและสมุ ทรโฆษคาฉันท์ ซึ่ง เป็ น
วรรณคดี ไ ทยสมั ย อยุ ธ ยา พบค าว่ า ทาย  // ที่ มี ค วามหมายว่ า “ถื อ ยก” ข้ อ มู ล จาก
วรรณกรรมเช่นนี้ ทาให้ Pou สามารถพิสูจน์ได้ว่า คาว่า  น่าจะมีอยู่ในภาษาเขมรโบราณ และมี
ความหมายว่า “ถือ ยก” คานี้น่าจะเป็นคาที่ไทยรับมาใช้ โดย
 // น่าจะมี
ความหมายแรกเริ่มว่า “ที่ยึด ที่ค้า ที่พัก” ก่อนที่จะนาไปใช้ในความหมายว่า “ป้อม ค่าย” (Pou,
1969: 44) แม้ว่างานของนักวิชาการสองคนนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาไทยโดยตรงก็ตาม แต่
ก็แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของภาษาเขมรกับภาษาไทย
นอกจากงานของนักวิชาการสองท่านนี้ ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคายืมภาษา
เขมรในภาษาไทยอีกหลายชิ้น แต่ดูเหมือนงานของ Uraisi Varasarin (1984) จะเป็นงานที่น่าสนใจ
ที่สุด เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีความละเอียด ทั้งในแง่ของวิธีการศึกษา ทาให้ได้ผลการศึกษาเป็นที่
ยอมรับ ทั้งในแง่ของการนาเสนอข้อมูลที่มีมากกว่าสองพันคา โดยมีการจัดหมวดหมู่ตามความหมาย
อย่างเป็นระบบ อาจจัดว่างานวิจัยเรื่องนี้เป็นพจนานุกรมศัพท์คายืมภาษาเขมรในภาษาไทยเลยก็ได้
งานวิจัยเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นภาพรวมของคาเขมรในภาษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน ด้วยเหตุที่ระหว่าง
ช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาเขมรต่างก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง Varasarin จึง
พบรู ป ค ายื ม ภาษาเขมรหลายค าที่ มี รู ป แปรต่ า งๆ กั น ไป และมี ค วามหมายต่ า งกั น ไปด้ ว ย จาก
การศึก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางเสี ย งที่เกิ ดขึ้นกั บข้อมู ล คายื มภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ ใ น
เบื้องต้น ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเสียงที่เกิดขึ้นในคายืมส่วนใหญ่ มีที่มาจากความ
แตกต่างของระบบเสีย งภาษาไทยและภาษาเขมร และน่าจะเป็นการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
สม่าเสมอ กระทั่งสามารถสรุปเป็นเกณฑ์เพื่อใช้ระบุที่มาของคาได้
แม้ว่าการเปลี่ ย นแปลงทางเสี ยงของคาเขมรในภาษาไทยบางคา อาจอธิบายได้โ ดย
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบเสียงภาษาเขมรกับภาษาไทย แต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ทางความหมายคงอธิบายได้ยากหากปราศจากการพิจารณาจากบริบทแวดล้อม Varasarin (1984)
ได้ เ สนอตั ว อย่ า งค าที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางความหมายไว้ ห ลายตั ว อย่ า ง เช่ น ค าว่ า กรรแสง
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 // ในภาษาไทย เป็นที่ยอมรับกันว่า คานี้มาจากภาษาเขมร

แต่น้อยคนจะทราบว่า
ในภาษาเขมร คานี้มีความหมายว่า “ผ้าเช็ดหน้า ” และนึกภาพไม่ออกว่า สองความหมายนี้มีความ
เชื่อมโยงกันได้อย่างไร หากไม่พิจารณาบริบทการใช้คา และอาจต้องมองถึงบริบททางสังคมด้วย ใน
ภาษาไทยมีคาราชาศัพท์ว่า ทรงพระกันแสง dra   /  / คาว่า
ทรง dra // มาจากภาษาเขมร
dra’ // แปลว่า “ถือ” ทรงพระกันแสง dra
  /  / มีความหมายว่า “ถือผ้าเช็ดหน้า” เพื่อให้เห็นภาพความ
เชื่อมโยงทางความหมาย ขอยกตัวอย่างจากท่าทางของตัวละครหญิงในการแสดงนาฏศิลป์ เมื่อนาง
กษัตริย์หรือตัวนางแสดงท่าทางร้องไห้ จะยกชายสไบขึ้นซับน้าตา ท่านั้นเรียกว่า ทรงพระกันแสง
dra bra karrsee /  / ซึ่งมีความหมายตรงตั วว่า “ถือผ้าเช็ดหน้า” ท่าการ
ถือผ้าเช็ดหน้าหรือจับชายสไบขึ้นเช่นนี้สื่อถึง “การร้องไห้” สาหรับคนไทยทั่วๆ ไป “ทรง” เป็นคา
นาหน้ าคาสามัญเพื่อเปลี่ย นให้คานั้นเป็นคากริยาราชาศัพท์ ดังนั้น ในภาษาไทย คาว่า กรรแสง
karrsee // ที่ เ ป็ น ค านาม “ผ้ า เช็ ด หน้ า ” จึ ง ถู ก เปลี่ ย นเป็ น ค ากริ ย ามี ค วามหมายว่ า
“ร้องไห้” ไปในที่สุด
อีกตัวอย่ างหนึ่งของคาที่มีทั้งรูปและความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายในงานของ
Varasarin คือ คาว่า ไถง thai // แปลว่า “วัน ตะวัน” น่าจะมาจากภาษาเขมรว่า
thai // ความหมายเดี ย วกั น Varasarin (1984: 220) เห็ น ว่ า ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2493 ที่ ท่ า นใช้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ค ายื ม ภาษาเขมร ค าว่ า ไถง thai
// มีอีกรูปหนึ่งคือ แถง thee // แต่มีความหมายว่า “เดือน” Varasarin จึงเสนอ
ว่า ควรมีการตรวจสอบกับบริบททางวรรณกรรมเพื่อพิจารณาความหมายที่แท้จริงของคา
ผู้ วิ จั ย เห็ น ด้ ว ยกั บ Varasarin ว่ า ควรมี ก ารตรวจสอบค ายื ม ภาษาเขมรในบริ บ ท
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคายืมเขมรในภาษาไทยมีความหลากหลาย การจากัดขอบเขต
การศึกษาคายืมในวรรณคดีเพียงเล่มใดเล่มหนึ่งจะช่วยให้มองเห็นรายละเอียดของข้อ มูล โดยเฉพาะ
เรื่ อ งความหมายของค า การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ดี ตลอดจนอาจช่ ว ยให้ ส ามารถตั้ ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็น่าจะทาให้มี
ความเข้าใจวรรณคดีเรื่องที่นามาศึกษามากขึ้น
สมุทรโฆษคาฉันท์เป็นเอกสารโบราณที่มีคุณค่า มิใช่เพียงแต่มีคุณค่าทางด้านวรรณคดี
เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม และภาษาอีกด้วย ในวรรณคดีเรื่องนี้พบว่ามี
การใช้ ค าศั พ ท์ ร่ ว มสมั ย กั บ วรรณคดี เ ขมรหลายเรื่ อ งที่ จั ด เป็ น วรรณกรรมภาษาเขมรสมั ย กลาง
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24 เช่น เรื่อง រាមកេរ ិ៍ ដ หรือ รามเกียรติ์เขมร ดังในตัวอย่างต่อไปนี้
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ដងក

ោះព្រោះមេុដដ៏ភិរមយ

ព្រក

ើរដ៏ឧត្តម

ព្រពររូរិនមហាេសព្ត្។
រិត្បាំងនូវជញ្ញាំងជុាំជិត្

ម
ត ភទ្វារដ៏រិចិព្ត្

ព្េលាត្រោះដុងកោម។

1979: 2)
สองบทนี้คัดมาจากเรื่อง រាមកេរ ិ៍ ដ ถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้
(Pou,

“เมื่อนั้นพระมกุฎ*ผู้ภิรมย์
ประเสริฐอุดม
ดีงามสมกับปิ่นมหากษัตริย์
ปิดบังด้วยผนังมิดชิด
เสาประตูอันวิจิตร
สถานบาเพ็ญตบะสง่างาม

ศัพท์ที่น่าสนใจคาแรกคือคาว่า រូ   คานี้เป็นคาภาษาปรากฤต พบในภาษาเขมร
โบราณ ในรูป ,, มีความหมายว่า “รูป, สภาวะ, ความงาม, คล้าย, เหมือน, ส่วน” (Pou,
1992: 406; Jenner, 2009b: 478) ในภาษาเขมร រូ   เป็นคาที่นามาใช้ในการเปรียบเทียบ
สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ในวรรณคดีเรื่อง រាមកេរ ិ៍ ដ หรือ รามเกียรติ์เขมรนี้ใช้คานี้ในการเปรียบเทียบ ព្រោះ
មេុ ជ   ว่าเป็นผู้ประเสริฐ สูงส่ง ดีงาม ประดุจปิ่นของพระมหากษัตริย์
คานี้พบในสมุทรโฆษคาฉันท์ด้วย และมีการใช้คล้ายกับในภาษาเขมร โดยพบในบริบทที่ใช้ร่วมกับคา
ว่า อาไพ  
คาที่สอง คือคาว่า ព្េលា   ใน រាមកេរ ិ៍ ដ ในที่นี้ ใช้หมายถึง “สถานหรือ
บริเวณที่บาเพ็ญตบะ” คานี้ก็พบในสมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยา โดยใช้ในความหมาย
เดียวกัน
ข้ามรมยบุรีถึงสถาน
มนเทียรทองธาร
คานัลกรลาจรวจจรัล
(สมุทร. ภ.1, บ.582)

วรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์เป็นแหล่งข้อมูลที่น่านามาศึ กษาด้านคายืมภาษาเขมร
ด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก แม้ Varasarin จะนาข้อมูลส่วนหนึ่งจากวรรณคดีเรื่องนี้มา
จัดทาฐานข้อมูลด้วย แต่ก็ยังไม่ได้อภิปรายข้อมูลคายืมภาษาเขมรที่น่าสนใจและรายละเอียดบาง
ประการที่พบในวรรณคดีเรื่องนี้ทั้งหมด เช่น
หมอคลอคชคณตับตาม
พังพลายหลายหลาม
แลลูกน้อยณแนมไป
มามูลในเดิมชวักไพร
พระสมุทรราไพ
พระเนตรชายชมสาร
*

มกุฎ ในที่นี้เป็นคาที่ใช้เรียก ฤษีวศิ วามิตร
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ย่อมช้างชอบลักษณะตระการ
ใช่ช้างสามาญ
คืออัษฎมงคลศรี
(สมุทร. ภ.1, บ. 707-708)
เมื่อพิศลาเพ็ญชงฆอันคัด
อุรุรัตนราภา
ราภาวดีสริรสุราลยโลกลืมจง
เมื่อพิศราไพรุนพโรมนะแน่งอนงค์ยง
ลืมแลดูพระพธุนุบงกชแก้วอันโสภา
(สมุทร. ภ.1, บ. 707-708)

จากตั ว อย่ า งที่ ย กมา มี ค าว่ า ร าไพ   ซึ่ ง มี ค วามหมายตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1002) สองความหมาย
ความหมายแรกคือ “พระอาทิตย์” และความหมายที่สองว่า “งามผุดผ่อง” เช่น ราไพพรรณ แต่หาก
พิจารณาจากทั้งสองบริบทแล้ว คาว่า ราไพ   ในที่นี้ไม่น่าที่จะใช้ในความหมาย
สองอย่างนี้ ในบริบททั้งสอง การตีความคาว่า ราไพ   เป็นคายืมภาษาเขมรมา
จากคาว่า  // “มอง สังเกต พินิจ พิเคราะห์ ” จะช่วยให้อ่านได้ความมากกว่า
โดยเฉพาะเมื่อมีข้อความ “พระเนตรชายชมสาร” ตามมา
ในกรณีของคาว่า ราไพ   นี้ จากรูปที่ใกล้เคียงกับรูปในภาษาเขมร
จึงทาให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคาทั้งสองได้ ง่าย แต่บางกรณี คาบางคาอาจมีการเปลี่ยน
รูปไปโดยสิ้นเชิง เช่น
“กูออกนอกบ้าน
วันหนึ่งหัวล้าน
สี่คนคบกัน
กูชวนชนพนัน

มาพอพบกู
ตกใจยะยรร
แล่นเร้นไร่แตง”
(สมุทร. ภ.1, บ.144)

ในบทที่ยกมามีคาว่า ยะยรร   ผู้วิจัยเห็นว่าการตีความว่าคานี้มาจาก
คาภาษาเขมรว่า
  ที่แปลว่า “สั่นเพราะหนาวหรือกลัว หรือสะเทือน” น่าจะมี
ความหมายสอดคล้องกับการใช้คานี้ในบริบทมากกว่า การที่รูปคามีการเปลี่ยนแปลงมากน่าจะเกิด
จากการที่ภาษาไทยไม่มีเสียงพยัญชนะ // จึงแทนเสียงนี้ด้วยเสียง // ในภาษาไทย และเขียนด้วยรูป
ย  ตามเสียงที่ออกในภาษาไทย พร้อมกับมีการเปลี่ยนรูปสะกดเป็น –รร- ให้คล้ายกับคาสันสกฤต
แต่อย่างไรก็ตาม การออกเสียงสะกดยังคงเป็น /–/ เหมือนเดิม
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ประการที่สอง ในวรรณคดีเรื่องนี้พบคายืมภาษาเขมรจานวนหนึ่งที่มีการดัดแปลงรูป ซึ่ง
ดูเหมือนจะไม่ได้เกิดจากความแตกต่างของระบบเสียงภาษาเขมรและระบบเสียงภาษาไทย หรือจาก
ความผิดพลาดของผู้คัดลอก แต่น่าจะเกิดจากความตั้งใจของกวีมากกว่า
นักวิชาการเชื่อกันว่าวรรณคดีเรื่องนี้แต่งขึ้นในสองสมัย คือส่วนแรกแต่งขึ้นในรัชสมัย
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช* มีผู้แต่งสองคน คือ พระมหาราชครู ซึ่งเป็นกวีเอกในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์ แต่ได้แต่งไว้เพียง 1251 บท ก็ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึง
ทรงพระราชนิ พ นธ์ ต่ อ จนถึ ง บทที่ 1456 แต่ ก็ ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ส่ ว นที่ ส องแต่ ง เสร็ จ ในรั ช กาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงมี
ดาริที่จะนิพนธ์ต่อจนจบ ตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในโคลงท้ายบท
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย
ในยุคนี้มีกวีที่มีความสามารถหลายคน ที่ว่าเป็นกวีที่มีความสามารถนั้น หมายความว่ากวีจะต้อง
ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อด้วยภาษาที่สละสลวย ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษากฎเกณฑ์ฉันทลักษณ์ไว้ให้
ได้ ด้วยเหตุนี้ กวีในสมัยอยุธยาซึ่งน่าจะต้องมีความรู้ภาษาเขมรหรือภาษาอื่นๆ เป็นอย่างดี น่าจะ
ดัดแปลงหรือสร้างคาเขมรขึ้นใหม่โดยความตั้งใจของกวี เพื่อให้การถ่ายทอดงานที่แต่งมีทั้งความ
งดงามทางภาษาและอยู่ในกฎเกณฑ์ฉันทลักษณ์ ไม่ใช่เป็นไปโดยความไม่รู้
ในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่ผู้วิจัยเห็นว่า กวีมีส่วนในการดัดแปลงคายืมภาษาเขมร เช่น ในบท
เบิกโรงเล่นลาวกับไทยฟันดาบ ซึ่งแต่งด้วยกาพย์สุรางคนางค์ ดังนี้
ตานานหนี่งมา
ฟันแย่งระบิน
กระชั้นโดยถวิล

ลาวไทยอาสา
ใครดีได้กัน
คค้าเอาดิน
ทั้งสองบ่มินาน
(สมุทร. ภ.1, บ. 154)

คาว่า ระบิน  // ในบทนี้ น่าจะมาจากคายืมภาษาเขมร

// ซึ่ ง มีค วามหมายว่า “ความเร็ ว ” ในภาษาเขมรปั จ จุ บั น พบว่ าค านี้ มี อี กรู ป หนึ่ ง คือ
 // (Guesdon, 1930: 1613) ในภาษาเขมรเอง ก็พบการสับเสียงพยัญชนะต้น //
กับ // ในตาแหน่ งพยั ญชนะต้น ด้วย ดังจะเห็นจากตัวอย่างคาบางคาที่ภ าษาเขมรเขียนได้ทั้ง
พยัญชนะต้น ល // และ រ // ส่วนการเปลี่ยนรูปสระจาก ក  ในภาษาเขมรเป็นรูปสระอิ  ใน
ภาษาไทยก็พบในคายืมหลายคาด้วย และอาจมีเหตุผลมาจากข้อบังคับสัมผัสระหว่างวรรค ที่ว่า อักษร
*

ปัจจุบันมีนักวิชาการหลายคนเชื่อว่าสมุทรโฆษคาฉันท์ไม่ได้แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ แต่
น่าจะย้อนขึ้นไปจนกระทั่งในสมัยอยุธยาตอนต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่มีข้อยุติในเรื่องดังกล่าว ในการศึกษา
เรื่องนี้ผู้วิจัยจะขอยึดตามความเห็นที่มีมาแต่เดิมไปก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานที่เป็นที่น่าเชื่อถือได้ (ดูบทที่ 2)
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หรทอช่วงเสียงสุดท้ายของวรรคที่สาม คือ ระบิน  // จะต้องสัมผัสกับอักษรสุดท้าย
ของวรรคที่ห้า คือ ถวิล  //
ประการที่สาม ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบคาจานวนหนึ่งที่สร้างโดยวิธีการแผลงคา ในกรณี
นี้อาจเป็ น ไปได้ว่าจะเป็ นคาที่กวีคิดขึ้นเอง หรือเป็นคาที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยสมัยอยุธยาก็เป็นได้
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในสมัยอยุธยานั้น มีผู้เข้าใจภาษาเขมรและระบบการแผลงคาของ
เขมรดี เช่น คาว่า ผโอน -
พระบาทกรุงไท้ธรณี
รามาธิบดี
ประเสริฐเดโชไชย
เดชะอาจผโอนท้าวไท
ทั่วทั้งภพไตร
ตระดกด้วยเดโชพล
(สมุทร. ภ. 1, บ. 7-8)

ความหมายของค าว่ า ผโอน -  ที่ พบในงานของ Varasarin ว่ า
“น้ อ ง น้ อ งหญิ ง ” มี ที่ ม าจากค ายื ม ภาษาเขมร
 แต่ ไ ม่ มี ค วามเชื่ อ มโยงทาง
ความหมายกับคาว่า ผโอน -  ในบริบทนี้
ผู้วิจัยไม่พบคาที่สัมพันธ์กับคานี้ในภาษาเขมรปัจจุบันด้วย อย่างไรก็ตาม ภาษาไทยมีคา
ว่า โอน ซึ่งน่าจะเป็นคายืมภาษาเขมร พบในภาษาเขมรสมัยกลาง
  “น้อมลง ก้ม”
คาว่า ผโอน - ในบริบทนี้น่าจะสร้างขึ้นจากรากศัพท์นี้ โดยการเติมหน่วยคาเติม
หน้า พยัญชนะเกิดที่ริมฝีปาก /-/ เพื่อสร้างคาแผลงกริยาการีตจากคากริยา และมีความหมายว่า
“ทาให้โน้มลง ก้มลง” ความหมายนี้สอดคล้องกับบริบทที่สื่อว่า พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ทรงมีฤทธิ์
อานาจมาก จนกระทั่งสามารถทาให้กษัตริย์อื่นๆ ต้องก้มพระเศียรลงให้ด้วยความเกรงกลัว
นอกจากการสร้างคาแผลงตามอย่างระบบการแผลงคาของภาษาเขมรหรือการสร้างคา
โดยคานึงถึงความหมายแล้ว ในเวลาเดียวกันก็พบว่ามีการสร้างคาแผลงโดยไม่คานึงถึงหน้าที่และ
ความหมายตามแบบเขมร แต่เป็นการเลียนแบบคายืมภาษาเขมรเพื่อที่จะรักษากฎเกณฑ์ฉันทลักษณ์
หรือความไพเราะมากกว่า ดังตัวอย่างที่ยกมาต่อไปนี้
หัสดินทรโบยยุด
คลึงเคล้าละอองผกา
รอบรารุนรวกราม
ตระแตร้นในธารทรรป์

บุษปชูทั้งช่อมา
หัสดินทรหวนหรรษ์
ดาฤษณ์กามจาบัลย์
ทรหึงทรหวงฝูง
(สมุทร. ภ. 1, บ.1319-1320)

ทรหึ ง   และ ทรหวง   ในที่ นี้ มี
การเติมรูป ทร- - เข้าไปข้างหน้าคาว่า หึง   “หวงแหนทางชู้สาว, มักใช้คู่กับคา หวง”
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(ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2556: 1339) และ หวง   “ไม่ อ ยากให้ , สงวนไว้ , กั น ไว้ ”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1317) ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างคาเลียนแบบคายืมภาษาเขมรที่มีรูปขึ้นต้น
ด้วย ทร-  เช่นคาว่า ทรสุม  , ทรสาย  , ทรนง 
 แต่การเติมรูป ทร-  หน้ าคาว่ า หึง   และ หวง   ไม่ทาให้
ความหมายของคาว่า หึง   และ หวง   เปลี่ยนแปลงไป การที่กวีสร้างคาว่า ทรหึง
  และ ทรหวง   ขึ้นมาใช้ น อกจากจะทาให้ ได้จ านวน
อักษรหรือช่วงเสียงในวรรคครบตามบังคับฉันทลักษณ์แล้ว การใช้คาที่มีการซ้าเสียงพยางค์แรกยังเป็น
การสร้างความไพเราะให้บทกวีอีกด้วย การสร้างคาในลักษณะนี้มีอยู่มากในวรรณคดีเรื่องนี้ การสร้าง
คา ทรหึง   ทาให้เกิดการพ้องรูประหว่างคาว่า ทรหึง   ที่
สร้างจากคาว่า หึง   กับคายืมว่า ทรหึง   ซึ่งมาจาก

 ในภาษาเขมรด้วย
ประการสุ ดท้า ย การที่ว รรณคดีเรื่ องนี้ได้ แต่งขึ้น โดยกวีเอกสองสมัย คือสมัย อยุธ ยา
ตอนปลาย (ต้นพุทธศตวรรษที่ 22) และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น (ปลายพุทธศตวรรษที่ 24) ที่มี
ระยะเวลาแตกต่างกันประมาณสองร้อยปี เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้สังเกตลักษณะการคายืม
ภาษาเขมร หรือการใช้คายื มภาษาเขมรสองสมัยที่อาจมีความแตกต่างกันได้ หรือทาให้มองเห็ น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงควร
ศึกษาคายืมภาษาเขมรในวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ในด้านรูปคาและความหมาย
2. ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา (Goals and objectives)
2.1 เพื่อศึกษารูปคายืมภาษาเขมรในวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์
2.2 เพื่อศึกษาความหมายของคายืมภาษาเขมรในวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์
3. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)
กวีไทยมีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงทางรูปและความหมายของคาภาษาเขมรใน
ภาษาไทย ตลอดจนวิวั ฒ นาการของค าเขมรในภาษาไทย เป็ น การเปลี่ ย นแปลงโดยความตั้ง ใจ
เนื่องจากกวีมีความรู้ลึกซึ้งในภาษาเขมรเป็นอย่างดี มีความเข้าใจเรื่องระบบเสียงและระบบคาของ
ภาษาเขมร นอกจากจะดัดแปลงคายืมภาษาเขมรแล้ว กวีไทยน่าจะใช้ความรู้เรื่องวิธีการแผลงคาตาม
อย่างภาษาเขมรมาสร้างคาใหม่อีกด้วย
4. ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the Study)
4.1 ทบทวนเอกสาร บทความ หนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2 รวบรวมข้อมูลคาศัพท์จากสมุทรโฆษคาฉันท์ที่คาดว่าจะเป็นคายืมภาษาเขมร และ
บริบทของคาลงในบัตรคา จัดเรียงตามลาดับอักษร
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4.3 ศึกษาวิเคราะห์คายืมภาษาเขมรในด้านรูปคาและความหมาย การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับคายืม ตลอดจนลักษณะการใช้คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
4.4 เรียบเรียงผลการศึกษา
4.5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
5. ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลคายืมภาษาเขมรจากวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์ ฉบับที่จัดพิมพ์
โดยกรมศิลปากร เป็นครั้งที่ 3 พ.ศ. 2522 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบกับต้นฉบับตั วเขียนที่เก็บรักษาไว้ที่กลุ่ม
หนังสือตัวเขียนและจารึก หอสมุดแห่งชาติด้วย
6. นิยามศัพท์เฉพาะ
คาต้นทางภาษาเขมร หมายถึง คาศัพท์ภาษาเขมรที่ภาษาไทยยืมมาใช้ และสามารถสืบ
กลับไปได้
คาที่มีที่มาร่วมกัน แปลจากคาว่า doublet หมายถึง คาที่ใช้เรียกคาตั้งแต่สองคาขึ้นไป
ที่มีที่มาจากคาเดียวกัน แต่มีรูปและความหมายต่างกัน เช่นคาว่า ขบวร “ก.แต่ง, ประดับ. ว.งาม”
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 168-169) กับ กระบวน “น.หมู่คนหรือพาหนะเป็นต้นที่จัดเป็นแถวเป็น
แนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่ตามแบบแผน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 45) มาจากคาต้นทางภาษา
เขมรคาเดียวกันคือ  “รูปวาด, ลวดลาย” ซึ่งเป็นคาภาษาเขมรโบราณ (Pou, 1992: 128)
คงรูป หมายถึง คายืมภาษาเขมรไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปหรืออีกนัยหนึ่งมีรูปตรงกับ
คาต้นทางภาษาเขมร
เปลี่ยนแปลง หมายถึง การทาให้รูปหรือความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรแตกต่าง
ไปจากเดิมด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
ปรับรูป หมายถึง การปรับลักษณะบางอย่างของคาต้นทางภาษาเขมรเพื่อให้ เข้ากับ
อักขรวิธีในภาษาไทย เนื่องจากในภาษาไทยไม่มีลักษณะทางอักขรวิธีเช่นนั้น เช่นการปรับรูปสระ
+ ់ ของคาต้นทางภาษาเขมร เป็น ตัวอย่างเช่น ចារ់   เป็น จับ   เป็นต้น
รวมทั้ งการปรั บ รู ป เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บการเปลี่ ย นแปลงทางเสี ยง เช่น การปรับ รูป อาจเป็น การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะพยัญชนะสะกดภาษาเขมร ល เป็น น ตัวอย่างเช่น ស្ ិ ល   เป็น
ซริน   เป็นต้น
ดัดแปลงรูป หมายถึง การดัดแปลงลักษณะบางประการของคาต้นทางภาษาเขมรเพื่อให้
เข้ากับฉันทลักษณ์หรือลักษณะทางวรรณศิลป์ การดัดแปลงรูปโดยเทียบเคียงกับคายืมสันสกฤต เช่น
คาว่า រក ើរ   เป็น สรรเสริญ เป็นต้น
แปรรูป หรือ รูปแปร ใช้ในความหมายว่า การปรับรูปหรือดั ดแปลงรูปคาในลักษณะ
ต่างๆ จนทาให้คาเดียวกันนั้นมีรูปมากกว่าหนึ่งรูป แต่รูปคาเหล่านั้นไม่ได้มีความหมายแตกต่างกัน
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เช่ น

เป็ น ทรโหย  , คระโหย 
, กรรโหย  , และ โหย  เป็นต้น
7. อักษรย่อและสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
(กลอน)
คาที่ใช้ในบทร้อยกรอง
ขก.
ภาษาเขมรสมัยกลาง
ขบ.
ภาษาเขมรสมัยโบราณ
ขป.
ภาษาเขมรปัจจุบัน
บ.
บท
แบบ
คาที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คาพูดทั่วไป
โบ
คาโบราณ
ปาก
ภาษาปาก
พจน.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
พุทธ.
พจนานุกรมเขมร-เขมร ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์
ภ.1
สมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ภ.2
สมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
(ราชา)
คาราชาศัพท์
ไว.
คาที่ใช้ในไวยากรณ์
สมุทร.
สมุทรโฆษคาฉันท์
อนุ.
พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน
<
มาจาก
>
กลายเป็น
8. ข้อตกลงเบื้องต้น
8.1 ในการเสนอคาศัพท์ เขมรโบราณ ผู้ วิจัยจะนาเสนอด้ว ยรูปถ่ายถอดอักษรโรมั น
เท่านั้น ส่วนคาภาษาเขมรสมัยกลางและปัจจุบัน จะนาเสนอทั้งรูปคาที่เขียนด้วยอักษรภาษาเขมร
และรูปถ่ายถอดด้วยอักษรโรมัน เช่นเดียวกันในการนาเสนอศัพท์คายืมภาษาเขมร ผู้วิจัยจะนาเสนอ
ทั้งรูปคาที่เขียนด้วยอักษรภาษาไทยและรูปถ่ายถอดด้วยอักษรโรมัน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยง
ของรูปคาในภาษาเขมรกับรูปคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
สาหรับระบบถ่ายถอดอักษรภาษาเขมรเป็นอักษรโรมัน ผู้ วิจัยจะใช้ระบบของ Saveros
Lewitz (อ้างถึงใน Antelme, 1996) ส่วนการถ่ายถอดอักษรภาษาไทยเป็นอักษรโรมัน ผู้วิจัยจะใช้
ระบบของ Uraisi Varasarin (1984) รูปถ่ายถอดอักษรโรมันทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยจะพิมพ์ตัว
เอน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับรูปถ่ายถอดสัทอักษร ซึ่งอยู่ในเครื่องหมาย / /
ដក ហោ យ
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ในการถ่ายถอดเสียงคาภาษาเขมรสมัยกลางและสมัยปัจจุบัน ผู้วิจัยจะใช้ระบบการถ่าย
ถอดเสียงของ Franklin E. Huffman (1987) ส่วนการถ่ายถอดเสียงภาษาไทย คายืมทั้ง ภ.1, ภ.2
ผู้วิจัยจะใช้ระบบที่ปรับจากการถ่ายถอดเสียงของกาญจนา นาคสกุล (2520) รูปคายืมภาษาเขมรใน
ภาษาไทย รวมทั้งคาต้นทางภาษาเขมรจะแสดงด้วยตัวหนาเพื่อเน้นให้เห็นความแตกต่างของคาที่
ศึกษากับข้อเขียนในงานวิจัย
8.2 ในการยกตัวอย่างบริบทของข้อมูลคายืม จะใช้ สมุทร. หมายถึงสมุทรโฆษคาฉันท์
ตามด้วยสมัยที่แต่งซึ่งจะกาหนดด้วย ภ. ตามด้วยหมายเลข 1 หมายถึงส่ว นที่แต่งในสมัยอยุธยา และ
2 หมายถึงส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ตามด้วยบทที่ ซึ่งใช้อักษรย่อ บ. ทั้งหมดนาเสนออยู่ใน
วงเล็บ เช่น (สมุทร. ภ.1, บ.255) หมายความว่า ตัวอย่างข้อความนั้นเป็นข้อความส่วนที่แต่งในสมัย
อยุธยา บทที่ 255 เป็นต้น
8.3 ความหมายของค าที่ น ามาศึ ก ษาจะแสดงอยู่ ใ นเครื่ อ งหมายอั ญ ประกาศ “ ”
ความหมายของคาที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีเพิ่มเติมจากพจนานุกรม ผู้วิจัยจะแสดงความหมายที่เพิ่มเติมใน
เครื่องหมายนขลิขิต [ ] ส่วนความหมายที่เป็นตัวเอนเป็นความหมายที่พบในงานของ อุไรศรี วระศริน
(2553) ซึ่งแปลมาจาก Les éléments Khmers dans la formation de la langue siamoise โดย
อรวรรณ บุญยฤทธิ์และคณะ คณะผู้แปลได้ระบุไว้ว่า ในกรณีที่ความหมายของคาศัพท์ในหนังสือตรง
กับความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2493 ที่ผู้เขียนใช้เก็บข้อมูลคายืม คณะ
ผู้แปลจะแสดงความหมายตามพจนานุกรมฉบั บนั้น หากคาใดมีความหมายเพิ่มเติมหรือแตกต่างจาก
พจนานุกรม คณะผู้แปลจะพิมพ์ความหมายที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างนั้นด้วยตัวเอน (2553: (16)) ผู้วิจัย
เห็นว่าข้อมูลนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงความหมายของคาได้ จึงนามาใส่ไว้ในที่นี้ด้วย
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เข้ า ใจลั ก ษณะการบั น ทึ ก รู ป และการเปลี่ ย นแปลงรู ป ของค ายื ม ภาษาเขมรใน
วรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์
9.2 เข้าใจความหมายและการใช้คายืมภาษาเขมรในวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์
9.3 ผู้ที่สนใจทางด้านวรรณคดีสามารถอ่านเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวรรณกรรมเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์
เรื่องคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยมีผู้ที่ได้สังเกตและสนใจศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในบทนี้จะเป็นการตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเรื่องคายืม โดยเน้นที่การศึกษาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย เพื่อให้ทราบวิธีการศึกษาของ
นักวิชาการแต่ละคน อันจะเป็น แนวทางในการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยต่อไป โดยแยกเป็นการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ และที่เขียนเป็นภาษาไทย
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
เอกสารและงานวิจั ย ที่เกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย มีทั้งที่เขียนเป็นภาษา
ต่าง ประเทศและภาษาไทย ในงานวิจัยนี้จึงแบ่งการนาเสนอออกเป็นสองกลุ่มดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศ
มีเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยจานวนมากที่เขียนเป็นภาษา
ฝรั่งเศส มีทั้งที่เขียนเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยโดยตรงและการเขียนทางวิชาการด้านอื่น
เช่น ด้านการอ่านแปลจารึก แล้วมีการอธิบายความเชื่อมโยงที่ช่วยขยายความเกี่ยวกับคายืมภาษา
เขมรในภาษาไทย ในการนาเสนอเอกสารและงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะนาเสนอตามชื่อผู้เขียน ไม่ได้นาเสนอ
ตามลาดับเวลาของเอกสาร
George Cœdès ได้ให้คาอธิบายที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ คายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
หลายคา ในหนังสือชุดชื่อ Inscriptions du Cambodge I-VIII (1937-1966) ซึ่งเป็นหนังสือชุดที่
รวบรวมผลงานการอ่านและแปลความจารึกภาษาเขมรโบราณจานวนมาก ทั้งที่พบในประเทศกัมพูชา
รวมทั้งในบริเวณที่เป็น ประเทศไทย และประเทศลาวปัจจุบัน เช่น จารึก K.377 Inscription de
 (1953: 3) และ K.365-367 Inscription de   (1953: 9) Cœdès เป็นนักปราชญ์
ด้ า นการอ่ า นจารึ ก เขมรโบราณ ผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี นิ รุ ก ติ
ศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ทั้งยังมีความรู้หลายภาษา เช่นภาษาสันสกฤต ภาษาเขมรโบราณ ภาษา
เขมรปัจจุบัน ภาษาไทยโบราณ และภาษาไทยปัจจุบัน Cœdès ได้อาศัยความรู้ทั้งหลายเหล่านี้มาเป็น
ประโยชน์ในการอ่านและตีความจารึกเขมรโบราณ แม้ Cœdès จะไม่ได้ทาการศึกษาเรื่องคายืมภาษา
เขมรในภาษาไทยโดยตรง แต่ บ่อยครั้งที่การอ่านและตีความข้อมูลในจารึกเขมรโบราณช่ว ยให้ได้
คาตอบเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยด้วย ในการตีความคาศัพท์ในจารึก เมื่อพบคาที่ไม่รู้จัก
Cœdès จะสืบหาคานั้นในภาษาเขมรปัจจุบัน โดยอาศัยการเทียบแบบการเปลี่ยนแปลงทางรูปและ
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เสียงของคาภาษาเขมรจากภาษาเขมรโบราณเป็นภาษาเขมรปัจจุบัน หากยังไม่ได้คาตอบ ก็จะค้นคว้า
ในภาษาไทยโบราณและปัจจุบัน ด้วยวิธีการเดียวกัน เนื่องจาก Cœdès ตระหนักดีว่าไทยกับเขมรมี
ความสั มพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนภาษามาอย่างยาวนาน และยังคงมี
ร่องรอยให้เห็นอยู่ในภาษาและวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน
ตัวอย่างคาที่ Cœdès (1937: 146) เสนอว่าเป็นคาที่ภาษาไทยยืมไปจากภาษาเขมรเช่น
คาว่า thpal ที่พบในจารึ ก Bantãy Srey มักใช้ ร่วมกับชื่อต้นไม้ เป็นชื่อทางภูมิ ศาสตร์ เช่น thpal
amvil หรือในสมัยก่อนพระนครมีรูป tpal พบในการกัลปนาที่ดิน Cœdès เสนอว่าคานี้ น่าจะเป็น
คารากศัพท์ของคาแผลงว่า ตาบล  “ท้องที่ที่รวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านประมาณยี่สิบหมู่บ้าน
เข้าด้วยกันและประกาศจัดตั้งเป็นตาบล มีกานันเป็นหัวหน้าปกครอง” ในภาษาไทย
อีกตัวอย่างหนึ่งคือคา mvat ที่พบในจารึก   Cœdès (1951: 98) ถอดความ
คานี้ว่า “รวมกัน อยู่ด้วยกัน” โดยเชื่อมโยงกับคาที่พบในจารึกสุโขทัย ด้าน 2 บรรทัด 25 และในเรื่อง
รามเกียรติข์ องเขมร () ซึ่งใช้ในความหมายว่า “ผสม ปนเป ปะปน” นอกจากนั้นแล้วคานี้
ยังพบอยู่ในภาษาไทยปัจจุบันเขียนว่า mvat และมีความหมายว่า “กลุ่ม หมวด”

Gerh ได้เขียนบทความเรื่อง Affixation in Siamese (1951) ซึ่งนาเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการที่ภาษาไทยนาระบบการทาคาแผลงของภาษาเขมร มาใช้สร้างคาใหม่จากคารากศัพท์
ภาษาไทย โดย Gerh เห็นว่า แม้ภาษาไทยนาระบบการแผลงคาของเขมรมาใช้ทั้งระบบ คือการซ้า
เสียงพยางค์หน้า การเติมหน่วยคาเติมหน้า และการเติมหน่วยคาเติมกลาง แต่ภาษาไทยดูเหมือนจะ
ไม่เคร่งครัดเรื่องหน้าที่ทางไวยากรณ์และกฎเกณฑ์ทางเสียงของหน่วยคาเติมเช่นในภาษาเขมร ดังนั้น
บางครั้งจะเห็ นว่าความหมายของคารากศัพท์กับคาแผลงแทบจะไม่ต่างกัน บางครั้งเป็นการสร้าง
คาแผลงโดยการเทียบแบบ ไม่ได้คานึงถึงความหมายและหน้าที่ของคา
ถึงแม้ว่าความเห็นของ Gerh จะรับฟังได้ แต่ก็มีรายละเอียดบางประการไม่ถูกต้อง เช่น
Gerh กล่าวว่า กาบัง   แผลงมาจากคาว่า บัง   แต่ความจริงแล้ว ทั้ง
คาว่า บัง   และ กาบัง   ปรากฏในภาษาเขมรอยู่แล้ว ไม่ได้เกิดจาก
การสร้างคาแผลงขึ้นใช้เองในภาษาไทย คือคาว่า បាំង  , កម្បាំង  
และคาว่า កម្បាំង   ก็ไม่ได้สร้างจากคาว่า បាំង   โดยตรง แต่เป็น
คาแผลงขั้นที่สอง คือ เป็นคาที่แผลงมาจากคาว่า កបាំង   ซึ่งแผลงมาจากคาว่า បាំង
  อีกทีหนึ่ง ในภาษาไทยพบทั้งคาว่า บัง   กระบัง   และ
กาบัง   ซึ่งมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า បាំង   កបាំង 
 และ កម្បាំង   ตามลาดับ
Saveros Pou หรือ Saveros Lewitz เขียนบทความเชื่อมโยงกับคายืมภาษาเขมรใน
ภาษาไทยหลายบทความ เช่น บทความเรื่อง Mots khmers considérés à tort comme d’origine
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(1967a) บทความเรื่อง Quelques cas complexes de dérivation en cambodgien
(1969) และเขียนบทความเรื่อง Old Khmer and Siamese (1988) ซึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ของ
คาภาษาเขมรโบราณกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยโดยตรง Pou เป็นนักวิชาการด้านภาษาและ
นิรุ กติศาสตร์เขมร แม้ จ ะไม่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยโดยตรง แต่ใน
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคาในภาษาเขมร นอกจากการอ้างอิงข้อมูลจากภาษาเขมรโบราณ
ภาษาเขมรสมัยกลางและภาษาเขมรปัจจุบันแล้ว Pou มักจะใช้วิธีการเดียวกับ Coedès คือใช้ข้อมูล
คาในภาษาไทยประกอบการอธิบายด้วย ซึ่งนอกจากจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
คาภาษาเขมรเองแล้ว ยังสามารถอธิบายที่มาของคาในภาษาไทยบางคาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยด้วย
Pou นาเสนอการวิเคราะห์คาภาษาเขมรที่นักวิชาการเขมรเข้าใจผิดว่าเป็นคายืมจาก
ภาษาไทย ในบทความเรื่อง Mots khmers considérés à tort comme d’origine siamoise
(1967a: 288) ความเข้าใจผิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่รู้ภาษาเขมรโบราณ ทาให้ นักวิชาการเขมรซึ่ง
มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี เมื่อพบคาในภาษาเขมรที่ตนไม่ทราบความหมาย ก็มักจะนาไปเทียบกับ
คาในภาษาไทย เพราะเห็ น ว่ า คานั้น มี อยู่ ในภาษาไทยแล้ ว จึง เข้า ใจว่าค านั้น เป็ น คาที่ยื มมาจาก
ภาษาไทย ทั้งๆ ที่คานั้นเป็นคาในภาษาเขมรเอง เช่น คาว่า សាង   มีความหมายตรงว่า
“สร้างสิ่งก่อสร้าง” หรือความหมายโดยนัยว่า “สร้าง มักใช้ในการกุศล” พจนานุกรมภาษาเขมรระบุ
ว่าคานี้ตรงกับในภาษาไทยว่า สร้าง   “ก. ทา ปลูก ก่อ; น. ที่ยกพื้นสูงสาหรับพระสงฆ์
นั่งสวดพระอภิธรรมอยู่สี่มุมเมรุ ” Pou ระบุว่า คาว่า សាង   น่าจะเป็นคาภาษาเขมร
เนื่ อ งจากพบในจารึ ก ภาษาเขมรโบราณ และภาษาไทยน่ า จะยื ม ไปใช้ โดยมี ก ารเพิ่ ม รู ป ร (r
epenthesis) ในตาแหน่งที่สองของพยัญชนะต้นควบ 
บทความเรื่อง Quelques cas complexes de dérivation en cambodgien (1969)
เป็นบทความที่ Pou อธิบายความซับซ้อนบางประการในการแผลงคาภาษาเขมร ที่ไม่เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ระบบการแผลงคาหรือตามโครงสร้างคาของภาษาเขมร และไม่สามารถเข้าใจได้หากไม่
พิจารณาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับคาภาษาเขมรคานั้น Pou ได้ชี้ให้เห็นว่า อิทธิพล
ของภาษาและวัฒนธรรมไทยก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคาเขมรบางคา
นอกจากนี้ ในบทความนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องในการอธิบายเกี่ยวกับระบบ
การแผลงคาในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องที่มาของคาหรือความพยายามในการอธิบายเรื่อง
การแผลงคาในภาษาไทย เนื่องจากละเลยความจริงที่ว่าภาษาไทยไม่ได้รับอิทธิพลทางภาษาจากภาษา
บาลีสันสกฤตเพียงอย่างเดียว แต่ ได้รับอิทธิพลจากภาษาเขมรโบราณด้วย อีกทั้งภาษาไทยก็ได้รับ
อิทธิพลจากภาษาสั น สกฤตบางส่ ว นผ่ านทางภาษาเขมร ไม่ได้เ ป็นการติดต่อ โดยตรงจากอินเดี ย
siamoise
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ตัวอย่างคาบางคาที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงและใช้ตามอย่างเขมร เช่น เรียกพระศิวะว่า อิศวร เรียก
รามายณะ ว่า รามเกียรติ์ เป็นต้น
บทความของ Pou ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยโดยตรง คือ Old
Khmer and Siamese (1988) ในบทความนี้ Pou ได้กล่าวถึงปัญหาในการอ่านวรรณคดีไทยโบราณ
ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากผู้อ่าน (ซึ่งในบทความนี้ เน้นที่นักศึกษาไทย) ไม่รู้จักคายืมภาษาเขมรโบราณที่
ปรากฏอยู่ในวรรณคดี นั้น คาที่พบอาจเป็นคาที่ไม่ มีใช้ในภาษาไทยแล้วหรือมีรูปไม่ตรงกับคาใน
ภาษาไทยปัจจุบัน เมื่อผู้อ่านพบคานี้ในวรรณคดี สิ่งแรกที่จะทาคือการเดาความจากบริบ ท ทาให้มี
โอกาสที่จะเข้าใจเนื้อหาผิดไป Pou เห็นว่า ในการอ่านวรรณคดีไทยโบราณให้เข้าใจ ผู้อ่านควรมี
ความรู้ด้านภาษาเขมรโบราณประกอบด้วย
Kanchana Nacaskul ทางานวิจัยเรื่อง A Study of Cognate Words in Thai and
Cambodian (1962) เพื่อศึกษาคาศัพท์ที่มีร่วมกันระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย และทิศทางของ
การยืมคา โดยอาศัยการเปรียบเทียบทางด้านเสียง รูป โครงสร้างคา และหน่วยคาของทั้งสองภาษาใน
การวิเคราะห์ เนื่องจากภาษาไทยกับภาษาเขมรต่างมีลักษณะเฉพาะที่ไม่มีในอีกภาษาหนึ่ง หากข้อมูล
คาที่ศึกษามีลักษณะความแตกต่างทางด้านเสียง รูป โครงสร้างคา และหน่วยคาสอดคล้องกับลักษณะ
ทางเสียงและหน่วยคาของภาษาใดก็จะถือว่า คานั้นเป็นต้นทางของการยืม และด้วยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
วิจัยนี้ทาให้ตอบคาถามเกี่ยวกับที่มาของคาจานวนหนึ่งในภาษาไทยที่ Nacaskul ไม่สามารถตัดสินได้
ในงานวิจั ย ก่อ นหน้ านั้ น (กาญจนา นาคสกุล , 2502) ทว่าผลการศึกษาอาจมีความคลาดเคลื่ อ น
เนื่องจากวิธีการศึกษาจากัดไว้เฉพาะการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาเขมรกับภาษาไทย
เท่านั้น เช่น Nacaskul ตัดสินว่าหากคาที่มีเหมือนกันทั้งในภาษาเขมรกับภาษาไทย และในภาษาไทย
คานั้นมีรูปวรรณยุกต์ด้วย จะถือว่าคานั้นเป็นคาภาษาไทย (1962: 148) ตัวอย่างที่ Nacaskul (1962:
150) เสนอคือคาว่า ยิ้ม  // “ยิ้ม” เป็นคาต้นทางของคาภาษาเขมรว่า ញញិម្ 
/m/ “ยิ้ม” ผู้วิจัยเห็นว่า หากภาษาเขมรยืมคาว่า ยิ้ม  // ไปแล้ว ก็ไม่มีความจาเป็นที่
จะต้องเปลี่ยนเสียง // เป็น // เนื่องจากทั้งภาษาไทยและเขมรต่างก็มีเสียง // เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
จากการตรวจสอบในงานวิจัย ที่ว่าด้ว ยเรื่องคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยที่ ภ าษาเขมรยืมกลับ ไป
(Michel Antelme, 1996) ก็ไม่พบว่ามีการยืมคาที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ // กลับไปพร้อมกับ
เปลี่ยนเป็นเสียง // เลย
ข้อ มูล จากงานวิ จั ย ของ Nacaskul สะท้อ นให้ เ ห็ น ว่ าการระบุทิ ศ ทางของการยืม ค า
ไม่อาจใช้เกณฑ์ความแตกต่างเรื่องเสียง หรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว
Franklin E. Huffman (1986) ได้นาเสนอบทความเรื่อง Khmer Loanwords in
Thai โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ เสนอเกณฑ์ในการพิจ ารณาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย เช่น เมื่อ
เปรียบเทียบวิธีการสร้างคาของภาษาไทยและภาษาเขมร พบว่าภาษาไทยเป็นภาษาคาโดดและมี
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การสร้างคาด้วยการประสมคา ขณะที่ภาษาเขมร แม้จะมีการสร้างคาด้วยการประสมคาเหมือนกัน
แต่ก็มีการสร้างคาด้วยวิธีการแผลงคา โดยการเติมหน่วยคาเติมหน้าและหน่วยคาเติมกลางด้วย ดังนั้น
หากพบทั้งคารากศัพท์และคาแผลงในภาษาไทย อาจตัดสินได้ว่าทั้งสองคาเป็นคายืมภาษาเขมร เช่น
คาว่า เกิด  /kt/ และ กาเนิด  /kamnt/ เป็นต้น หรือเกณฑ์การพิจารณาการยืมคา
โดยดูจากความหมายและหน้าที่ของหน่วยคาเติมในคาแผลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีในภาษาไทย ในขณะที่
หน่วยคาเติมในภาษาเขมรจะมีความหมายและหน้าที่ชัดเจนกว่าในภาษาไทย เช่นเปลี่ยนคากริยาเป็น
คานาม คาแผลงที่พบในภาษาไทยเป็นเพียงวิธีการที่ทาให้มีคาใช้เพิ่มขึ้นในภาษาเท่านั้น การแผลงคา
ไม่ได้ทาให้คามีความหมายต่างกัน หรือไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่ทางไวยากรณ์ เช่น อวย   และ
อานวย  ในภาษาเขมร มีห น้ าที่ ท างไวยากรณ์ ต่า งกัน คาแรกเป็น ค ากริ ย า
แปลว่า “ให้” คาที่สองเป็นคานาม แปลว่า “ของขวัญ” แต่ในภาษาไทย ทั้ง อวย   และ
อานวย  เป็นคากริยาและมีความหมายว่า “ให้” เหมือนกัน แต่มีระดับการใช้
ภาษาที่ต่างกัน
เกณฑ์ที่ Huffman นาเสนอเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคายืมภาษาเขมรพื้นฐาน แต่
อาจไม่ชัดเจนในการใช้อธิ บายวิธีการที่คายืมภาษาเขมรมีการเปลี่ยนแปลงรูปหลายส่วน โดยเฉพาะ
คายืมภาษาเขมรในวรรณคดีไทยโบราณ
Uraisi Varasarin (1984) นาเสนองานวิจัยเรื่อง Les éléments khmers dans la
formation de la langue siamoise* ซึง่ นับเป็นงานวิจัยที่สาคัญเล่มหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับคายืมภาษา
เขมรในภาษาไทยอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ Varasarin เริ่มจากการอธิบายวิธีการศึกษาเกี่ยวกับ
คายื มภาษาเขมรในภาษาไทย แล้ ว จึ ง นาเสนอศัพ ท์ คายื มภาษาเขมรในภาษาไทย โดยแบ่ งเป็ น
หมวดหมู่ ต ามความหมาย ในส่ ว นสุ ด ท้ า ย Varasarin น าเสนอการยื ม ลั ก ษณะทางไวยากรณ์ ที่
ภาษาไทยยืมจากภาษาเขมร
ในการพิจารณาว่าคาใดเป็นคายืมภาษาเขมร Varasarin อาศัยการเปรียบเทียบรูปคา
และความแตกต่างของระบบเสียงระหว่างภาษาไทยกับภาษาเขมร ตั้งแต่ภาษาเขมรโบราณและภาษา
เขมรปัจจุบันกับภาษาไทยโบราณและภาษาไทยปัจจุบัน เพื่อหากฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางเสียง
ของคาภาษาเขมรในภาษาไทย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในคายืมจานวนมากเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ นอกจากนี้ Varasarin ยังได้ตรวจสอบคายืมกับภาษาอื่นในตระกูลมอญ-เขมร และตระกูล
ภาษาไท เพื่อยืนยันทิศทางของการยืมคาด้วย
ผลการศึ ก ษาได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาษาไทยมี ก ารยื ม ค าศั พ ท์ จ ากภาษาเขมรทุ ก ด้ า น
นับตั้งแต่คาศัพท์เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ ร่างกาย การเคลื่อนไหว กิริยาอาการต่างๆ ของบุคคล
สังคมทุกระดับชั้น จนกระทั่ง คาศัพท์เกี่ยวกับ ธรรมชาติ สัตว์และพืช นอกจากการยืมคาศัพท์แล้ว
*

แปลเป็นภาษาไทยในชื่อ “ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย” โดย อรวรรณ บุญยฤทธิ์ และคณะ.
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ยังอภิปรายให้เห็นการยืมระบบการแผลงคาอีกด้วย โดยมีการแสดงให้เห็นว่ามีการยืม
วิธีการแผลงคาจากภาษาเขมรมาใช้ โดยเฉพาะวิธีการซ้าเสียงพยางค์หน้า และการทาคาแผลงที่ไม่
เคร่งครัดต่อกฎเกณฑ์ทางเสียงและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของหน่วยคาเติม มีผลให้คารากศัพท์และ
ค าแผลงมี ค วามแตกต่ า งทางความหมายไม่ ชั ด เจน Varasarin พบว่ า การแผลงค าส่ ว นใหญ่ ใ น
ภาษาไทยเป็นการเน้นย้าความหมายของคา ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เสนอในบทความของ Gerh แต่งาน
ของ Varasarin แสดงข้อมูลให้เห็นอย่างละเอียดว่า ไทยยืมวิธีการสร้างคาแบบการแผลงคามาใช้ใน
ภาษาไทยจริง ไม่ใช่ยืมคาแผลงที่มีอยู่ในภาษาเขมรมาใช้ ส่วนสุดท้ายของงานวิจัยนี้คือการอธิบาย
เกี่ยวกับการยืมคาไวยากรณ์และโครงสร้างทางไวยากรณ์จากภาษาเขมร ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น
ว่าการยืมคาไวยากรณ์มีสองลักษณะ คือ คาไวยากรณ์นั้นยืมมาเพื่อขยายวงศัพท์ในภาษาไทยเท่านั้น
คาเหล่านี้ไม่ได้ทาให้เกิดโครงสร้างใหม่ในภาษาไทย กับคาไวยากรณ์ที่ไม่มีคาที่มีหน้าที่เทียบเท่านี้อยู่
ในภาษาไทย คาในกลุ่มนี้จึงถูกยืมมาเพื่อแสดงความคิดที่ละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น และการยืมคา
ในกลุ่มนี้เป็นการขยายโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาไทย
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่ให้ข้อมูลในภาพรวมของการยืมคาภาษาเขมร
มาใช้ในภาษาไทย เนื่องจากมีการเก็ บข้อมูล จากเอกสารและวรรณกรรมตั้งแต่สมัยสุ โ ขทัยจนถึง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ทาให้ไม่เห็นรายละเอียดบางอย่างที่ อาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคายืม
ภาษาเขมร เช่น รูปแบบฉันทลักษณ์ จานวนคาในวรรค และการสัมผัสไม่บังคับหรือสัมผัสอักษรที่ทา
ให้กวีดัดแปลงคายืมภาษาเขมรเพื่อให้ได้คาที่ต้องการ
Michel Rethy Antelme ทาการวิจัยเรื่อง La réappropriation en khmer de mots
empruntés par la langue siamoise au vieux khmer (1996) ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคายืม
ภาษาเขมรที่ภาษาไทยยืมมาตั้งแต่สมัย เขมรโบราณและสมัยกลาง แล้ว ภาษาเขมรได้นากลับไปใช้ใน
ภายหลัง จานวนประมาณ 200 คา ผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางเสียงและ
รูป เช่นเดียวกับงานของนักวิชาการอื่นๆ
งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคายืมเขมรในภาษาไทย เกิดจาก
ความแตกต่างของระบบเสียงของทั้งสองภาษา อย่างไรก็ตามคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยมักจะคงรูป
ตามการสะกดคาในภาษาเขมรไว้ ซึ่งช่วยให้สามารถระบุที่มาของคาได้ แต่ก็มีผลต่อการออกเสียงคา
ยืมภาษาเขมร เนื่องจากในบางคาที่คงรูปนั้น พยัญชนะและสระออกเสียงต่างกันในภาษาเขมรกับ
ภาษาไทย และมีผลต่อการออกเสียงคายืมที่ภาษาเขมรนากลับไป (un emprunt-retour) สะท้อนให้
เห็นว่าในขณะที่ภาษาไทยยึดรูปสะกดเป็นหลักแต่ภาษาเขมรมักจะยึดการออกเสียงคา และไม่คานึงถึง
ที่มาของคา (etymology) เท่าใดนัก
Varasarin
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(1999) ทาการศึกษาวิจัยในระดับ DEA* เรื่อง “Etude sur

les emprunts au khmer dans le D Glo Tn2 interprété par Chanthit
Khrasaesin” ซึ่งเป็นการศึกษาคาศัพท์ภาษาเขมรในวรรณคดีเรื่องทวาทศมาสโคลงดั้น ที่อ่านและ

ถอดความเป็นภาษาไทยปัจจุบันโดยฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบายความหมาย
ของคาศัพท์ร่วมด้วย ในการอธิบายความหมายของคาที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
คายืมภาษาเขมร ฉันทิชย์ได้อ้างอิงความหมายจากพจนานุกรมไทยเป็นหลัก การนาเสนองานจึงอยู่
ภายใต้ข้อจากัดของพจนานุกรม เช่น เมื่อไม่พบคาบางคาในพจนานุกรม ซึ่งอาจเป็นเพราะคานั้นได้
หายไปจากภาษาไทยปัจจุบันแล้ว หรือมีรูปสะกดต่างไปจนไม่เห็นเค้าเดิม ฉันทิชย์พบคาที่มีรูปเหมือน
หรือคล้ายคลึงกันและอธิบายความหมายของบริบทไปตามความหมายของคาจากพจนานุกรม ส่วนคา
ที่มีหลายรูป หลายความหมาย ก็ไม่มีการเชื่อมโยงคาหรือความหมายเข้าด้วยกัน
เนื่องจากการศึกษาวรรณคดีไทยโดยอ้างอิงความหมายจากพจนานุกรมเพียงอย่างเดียว
อาจทาให้เกิดความผิดพลาดได้ เพราะพจนานุกรมเล่มหนึ่งๆ ไม่สามารถรวบรวมคาทุกคา หรือทุก
ความหมายมาได้ทั้งหมด บางคาก็ไม่อาจจะระบุที่มาได้ ในกรณีนี้ พจนานุกรมมักเรียกรวมๆ ว่า “คา
โบราณ” นอกจากนี้ บางครั้งเอกสารที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติก็อาจเป็นที่มาของความหลากหลาย
ของข้อมูล สภาพอากาศที่ร้อนชื้นและสภาวะสงคราม ก็มีส่วนทาให้เอกสารเสียหายได้ ทาให้ต้องมี
การคัดลอกใหม่อยู่เสมอ การคัดลอกเอกสารอาจทาให้เกิดความผิดพลาด ทั้งโดยความตั้งใจและความ
พลั้งเผลอ ดังนั้น เอกสารและวรรณกรรมไทยจึงปรากฏว่ามีหลายฉบับ และในแต่ละฉบับมักพบข้อ
แตกต่างกันเสมอ การจะนาคาทุกคา ทุกรูปที่พบ หรือทุกความหมายมาบรรจุไว้ในพจนานุกรมจึงเป็น
เรื่องยาก พจนานุกรมจึงต้องเลือกข้อมูลหรือรูปคาที่พบในวรรณกรรมส่วนใหญ่ไว้ แต่ตัดรูปที่พบใน
งานส่วนน้อย หรือจากวรรณกรรมเพียงเรื่องเดียวออกไป ในส่ วนของความหมาย พจนานุกรมมักจะ
เลื อ กแสดงความหมายของค าที่ พ บบ่ อ ยที่ สุ ด มากกว่ า ที่ จ ะแสดงความหมายของค าในทุ ก ๆ
ความหมาย เมื่อฉันทิชย์ไม่พบรูปคาที่ตรงกันในพจนานุกรม ก็จะใช้การตีความจากข้อมูลภาษาไทย
เช่น ฉันทิชย์ ไม่พบคาว่า เบะ pe // ในพจนานุกรม จึงพิจารณาว่าน่าจะเป็นการแปรรูปของคา
ว่า แบะ pee // ในภาษาไทยปัจจุบัน ซึ่งมีความหมายว่า “กางออก แผ่” แต่จากบริบทแวดล้อม
คาว่า เบะ pe
 

//

//

ซึ่งเป็นคายืมภาษาเขมร

มีความหมายว่า “ดอกไม้” อาจจะเป็นไปได้เช่นกันว่า คาว่า เบะ pe // นี้น่าจะ

เป็นคายืมภาษาเขมรว่า
*

ปรากฏอยู่หน้าคาว่า ผกา phk
 

ซึ่งมีความหมายว่า “เก็บ” จึงควรตีความว่า “เด็ดดอกไม้”

ย่อมาจาก Diplôme d’Etudes Approfondies ประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตรเตรียม
ปริญญาเอก ประเทศฝรั่งเศส.
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มากกว่าการตีความหมายว่า “กางดอกไม้ออก” จากการศึกษาน่าจะมีความหมายเช่นนี้มากกว่า
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคายืมในภาษาไทย จึงน่ าจะต้องศึกษาจากบริบท
ทางวรรณกรรมด้วย
งานวิจัยเรื่องได้พบว่าคายืมภาษาเขมรที่ใช้ในวรรณคดีเรื่องนี้จานวนหนึ่งมีความหมาย
แตกต่างจากความหมายที่ให้ไว้ในพจนานุกรมไทย อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้ ให้น้าหนักไปที่ คายืม
เขมรที่ เ ป็ น ปั ญ หาในการตี ค วามเท่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาลั ก ษณะอื่ น ๆ ของค าเขมร ที่ อ าจมี
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากข้อบังคับฉันทลักษณ์ เช่น การใช้ลักษณะการทาคาแผลงแบบภาษา
เขมร เป็นต้น
2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยที่เป็นภาษาไทย
เอกสารและงานวิจัยที่เขียนเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยนั้น มีอยู่เป็น
จานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นตาราที่เขียนเกี่ยวกับคายืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย หรือเขียนเน้นเฉพาะ
คายืมภาษาเขมรในภาษาไทย ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐานของคายืมภาษาต่างประเทศหรือภาษาเขมรกับ
นักเรียน นักศึกษา งานที่เขียนเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมร เช่น วิทยานิพนธ์เรื่องคาเขมรในภาษาไทยของ
อาพน อุดมพันธุ์ (2513) หนังสือภาษาเขมรในภาษาไทย และภาษาไทย-บาลี สันสกฤตในภาษาเขมรของ
ทองสืบ ศุภะมาร์ค (2522) หนังสือภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของบรรจบ พันธุเมธา (2523) ภาษาเขมร
ในภาษาไทยของกตัญญู ชูชื่น (2525) การเปลี่ยนแปลงของภาษา: คายืมในภาษาไทยของประยูร ทรงศิลป์
(2526) พจนานุกรมคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยฉบับฉลองครบรอบ 55 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย-กัมพูชาของศานติ ภักดีคา (2549)
รูปแบบการนาเสนอข้อมูลในตาราและพจนานุกรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เริ่มจากการแสดงลักษณะ
ทั่ ว ไปของค ายื มภาษาเขมร การใช้ ค ายื ม ภาษาเขมร ทั้ งที่ เ ป็ นค าธรรมดา เช่ น ก าพร้ า 
, ละออง  , เดิน   เป็นต้น และคาที่เป็นคาราชาศัพท์

ซึ่งยังมีใช้อยู่

ในภาษาไทยปั จ จุ บั น และเป็ น ที่ รู้ จั กกั นดี นอกจากนั้ น บางเล่ มน าเสนอค าศั พ ท์ พิ เศษที่ ไม่ ใช้ ใ น
ชี วิ ตประจ าวั น ซึ่ งเป็ นค าที่ ปรากฏใช้ เฉพาะในวรรณคดี สมั ยอยุ ธ ยาตอนต้ น บางค าไม่ ปรากฏใน
พจนานุกรมไทยปัจจุบัน หรือแม้จะปรากฏ แต่ไม่มีใช้ในภาษาไทยปัจจุบันแล้ว คาเหล่านี้มักเป็นคาที่แสดง
อารมณ์ความรู้สึ ก เช่น คาว่า ทันทึง   “รอคอยด้วยความคิดถึง” ชางือ 
 “ความเจ็บปวด” เป็นต้น ในงานของอาพน อุดมพันธุ์ แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงชื่อสถานที่และ

ชื่อต้นไม้ที่เป็นคายืมภาษาเขมร แต่ก็มีรายละเอียดไม่มากนัก ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องส่วนนี้
ผู้วิจัยจะนาเสนอเฉพาะงานที่แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้
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ภาษาและนิรุกติศาสตร์ (2522) เป็นหนังสือรวมบทความทางวิชาการของจิตร ภูมิศักดิ์
ที่เคยเขียนไว้ระหว่าง พ.ศ. 2493-2500 จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการอ่าน
และตีความวรรณคดีไทยโบราณ ด้ว ยความที่เป็นผู้มีความรู้ทั้งภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมร
ปัจ จุ บั น และมองเห็น ถึง อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย ทาให้ จิตรสามารถเชื่อมโยงความรู้
ทั้งหมดเข้าด้วยกัน และนาไปใช้ประโยชน์ในการตีความวรรณคดีไทยสมัยโบราณ ในการพิจารณาที่มา
ของคา และตัดสินว่าคาใดเป็น คายืมภาษาเขมรในวรรณกรรมไทยโบราณ จิตรใช้วิธี การเดียวกับ
Cœdès และ Pou คือ การเทียบรูป เสี ยง และความหมายของคาที่น่าสงสั ยนั้ น กับคาภาษาเขมร
โบราณ ภาษาเขมรสมัยกลางและภาษาเขมรสมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ จิตรเห็นว่าไทยกับเขมรมีความสัมพันธ์
กันทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง จึงไม่น่าแปลกใจที่ภ าษาไทยจะ
รับคายืมภาษาเขมรมาใช้อย่างมากมาย
นอกจากการพิจารณาว่าคาใดเป็นคายืมภาษาเขมรจากลักษณะของภาษาเขมรและไทย
เองแล้ว จิตรยังใช้วิธีการตรวจสอบกับภาษาในตระกูลภาษามอญ-เขมรกับภาษาในตระกูลไท ที่ไม่มี
การติดต่อกับเขมรเลย หากคาทีส่ งสัยเป็นคาในภาษาไทยเอง ก็น่าจะพบคาที่เกี่ยวข้องในภาษาตระกูล
ไทอื่น ๆ ด้ว ย เช่นเดียวกับงานของ Cœdès และ Pou จิตรสามารถเชื่อมโยงให้เห็นวิวัฒนาการ
ทางด้านความหมายของคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้อย่างชัดเจน
วันทนีย์ ม่วงบุญ เสนอวิทยานิพนธ์เรื่องคายืมในจารึกสุโขทัย (2532) วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ได้ศึกษาคายืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร และภาษามอญในจารึกสุโขทัย โดยมีระเบียบวิธี
วิ จั ย คล้ า ยกั บ Varasarin (1984) คื อ การเปรี ย บเที ย บตั ว อั ก ษร และระบบเสี ย งของภาษาบาลี
สันสกฤต เขมรและมอญ กับภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินที่มาของคา ผลการศึกษาพบว่าในจารึก
สุโขทัยมีคายืมจากภาษาสันสกฤตและบาลีมากที่สุด ถัดมาเป็นคายืมจากภาษาเขมร ส่วนคายืมจาก
ภาษามอญนั้ น มีจ านวนน้ อ ยที่ สุ ด และจากการพิ จารณาคาศัพ ท์ ที่จั ดหมวดหมู่ ต ามประเภทของ
คายืมไว้ พบว่าคายืมภาษาบาลีสัน สกฤตส่วนใหญ่เป็นคาที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและวัฒนธรรมมาก
ที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยค่อนข้างสูง ส่วนเขมรก็มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมไทยมากพอสมควร ในขณะที่วัฒนธรรมมอญมีน้อยมาก
ศัพท์คายืมภาษาเขมรที่เสนอในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่าภาษาและวัฒนธรรม
เขมรมีอิทธิพลต่อภาษาและวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย คายื มภาษาเขมรที่นามาใช้ในสมัยนั้น
เป็น คายืมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และคาราชาศัพท์ คาบางคาพบว่าเป็นคายืมเพื่อขยายวงศัพท์ใน
ภาษาไทยให้มากขึ้นเท่านั้น ดังจะเห็นว่ามีการยืมคาจากภาษาเขมร รวมทั้งมีการยืมคาที่มีความหมาย
เดี ย วกัน นั้ น จากสั น สกฤตด้ว ย ค าเขมรว่า ไพร   “ป่า ”, พนม  
“ภูเขา” และคาสันสกฤตว่า วนา   “ป่า”, บรรพต   “ภูเขา”
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ในบทความเรื่อง การใช้คาเขมรในมหาชาติคาหลวง (2540) ธเนศร์ เวศภาดา ศึกษาเรื่อง
การใช้ ค าเขมรในมหาชาติ ค าหลวง ซึ่ ง เป็ น วรรณคดี พุ ท ธศาสนาในสมั ย อยุ ธ ยาตอนต้ น โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะชี้ให้เห็นว่า การใช้คาเขมรในวรรณคดีไทยสมัยโบราณเป็นค่านิยมหรือรสนิยมทาง
วรรณศิลป์ประการหนึ่งของกวีในสมัยนั้น แสดงให้เห็นว่าการใช้คาเขมรมีส่วนอย่างยิ่งในการสร้าง
ความงามทางวรรณศิลป์ โดยเฉพาะเรื่องของเสียงเสนาะ และกวีจะต้องเป็นผู้มี “ความเป็นปราชญ์
ทางภาษา” บทความนี้แสดงให้เห็นลักษณะทั่วไปในการใช้คาเขมรในวรรณคดีอยุธยาตอนต้นว่า มีการ
ใช้คายืมภาษาเขมร ทั้งที่เป็นคาธรรมดา เช่น กาพร้า /kamphra/, ละออง  ,
เดิ น   เป็ น ต้ น และค าที่ เ ป็ น ค าราชาศั พ ท์ นอกจากนั้ น ยั ง มี ค าศั พ ท์ พิ เ ศษที่ ไ ม่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็ น ค าที่ป รากฏใช้เฉพาะในวรรณคดีส มัยอยุธ ยาตอนต้น บางคาไม่ปรากฏใน
พจนานุกรมไทยปัจจุบัน หรือแม้จะปรากฏ แต่ไม่มีใช้ในภาษาไทยปัจจุบันแล้ว
ผู้ เ ขี ย นบทความยกตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น ว่ า กวี ไ ด้ ใ ช้ ค าภาษาเขมรและน าระบบการท า
คาแผลงของภาษาเขมรมาใช้ในการแต่งคาประพันธ์ เนื่องจากคายืมและคาที่แผลงตามแบบเขมรเอื้อ
ต่อการส่ ง สั มผั ส เอื้ อต่อเสี ย งเสนาะและการเน้นจังหวะค า นอกจากนั้นแล้ ว คาเขมรยัง ถูกใช้ใ น
ลักษณะเพื่อย้าความหมายอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ได้แสดงให้ลักษณะทางวรรณศิลป์อย่างหนึ่งในสมัยนั้น
บทความนี้กล่าวอย่างกว้างๆ ให้เข้าใจว่า มี คาแผลงที่สร้างขึ้นในภาษาไทยด้วยวิธีการ
ตามอย่ างภาษาเขมร อย่ างไรก็ตาม ข้อมูล ในเรื่องนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน ตัวอย่างคาที่ระบุใน
บทความว่า กวีใช้การแผลงคาด้ วยวิธีแทรกหน่วยกลางศัพท์ /-ร-/ ในคาว่า จด  // เป็น จรด
 / / นั้ น จากการตรวจสอบพจนานุ ก รมเขมร ฉบั บพุ ท ธศาสนบัณ ฑิต (ពុ ទ្ធ សា សន
បណ្ិឌ ត្យ, 1967) พบว่าภาษาเขมรมีรูปคาว่า ច្រត្់  // “จรด” อยู่แล้ว คาว่า จด  //
จึงน่าจะเป็นคาที่ยืมมาจากภาษาเขมรโดยตรง โดยเป็น การลดรูป ร มากกว่าเป็นการแผลงคาหรือ
เพิ่มรูป นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม คือ จากรูป จรด  //
กลายเป็น จด  // มากกว่า
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ยกตัวอย่างคาอื่นเช่น คาว่า กัลพุม  // กับ
บัญจง  // ที่ธเนศร์ระบุว่าเกิดจากการเติมหน่วยหน้าศัพท์ กัล-  // หน้าคา
ว่า พุม  // และ บัญ-  // หน้าคาว่า จง  // นั้นพบว่ารากศัพท์ ពុាំ 
// “ไม่” และ រង់  // “ต้องการ ปรารถนา” ในภาษาเขมร มิได้มีความหมายเชื่อมโยง
กับคาว่า ច្កពុាំ  // หรือ បញ្ចង់  // เลย นอกจากนี้ ในภาษา
เขมรปัจจุบัน ก็มีคาว่า ច្កពុាំ  // หรือ “ตูม” และ បញ្ចង់  //
“ที่ประณีตบรรจง ที่ตกแต่งให้สวยงาม” ใช้อยู่แล้ว คาทั้งสองจึงน่าจะเป็นคาที่กวียืมภาษาเขมรมาใช้
โดยตรงมากกว่าที่จะสร้างขึ้นเอง
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นอกจากนี้ การวิเคราะห์คาว่า จาหาย  // “ไอความร้อน” ว่ามาจาก
คาว่า ឆាយ  // ว่ามี การเติ มหน่ว ยคาเติม กลาง -- ก็น่าจะมีความคลาดเคลื่ อ น
เนื่องจากว่า หน่วยคาเติมกลาง -- ไม่มีในระบบการแผลงคาภาษาเขมร ดังนั้น น่าจะมีความ
เป็นไปได้ว่า จาหาย  // เป็นคาที่สร้างขึ้นจากคาว่า ឆាយ  // ที่เป็น
คายืมบาลี –สันสกฤตว่า ឆាយា  // “เงา เงาสะท้อน แสงสะท้อน ความงาม” ใน
ภาษาเขมรเอง โดยวิธีการเติมหน่วยคาเติมกลาง -- ระหว่างเสียงพยัญชนะต้น //
วัลยา ช้างขวัญยืน นาเสนอบทความเรื่อง ศัพท์เขมรในวรรณคดีไทย: ศัพท์ยากหรือ
คาง่าย (2541) บทความนี้มีจุดประสงค์ที่จะนาเสนอเกี่ยวกับคายืมจากภาษาเขมรบางคาที่ปรากฏใน
วรรณคดีเก่าหลายเรื่องของไทย ซึ่งอาจมีผู้เห็นว่าเป็นคายาก เนื่องจากอาจเป็นคาที่ไม่เคยพบมาก่อน
หรือพบเพียงครั้งเดียวในวรรณคดีเรื่องหนึ่ง แต่หากเป็นผู้มีความรู้ภาษาเขมรแล้วจะเห็นว่าแท้จริงแล้ว
คานั้ นอาจเป็ น คาสามัญ ที่ใช้อยู่ ในภาษาเขมรปัจจุบันนี้ก็ได้ ในบทความนี้ วัล ยาอธิบายให้ เห็ นว่า
ความรู้ภาษาเขมรช่วยให้ตีความความหมายของคาศัพท์ในบริบทได้ชัดเจนขึ้น และมีผลให้สามารถ
อ่านวรรณคดีไทยโบราณได้เข้าใจมากขึ้น คาศัพท์ที่ผู้เขียนยกมานั้นก็แสดงให้เห็นว่าภาษาเขมรเป็น
ภาษาที่สาคัญมากในสมัยอยุธยา กวีจะต้องมีความรู้ภาษาเขมรเป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ฟังก็จะต้องมีความรู้
เช่นเดียวกัน จึงจะสามารถเข้าใจความหมายที่กวีต้องการสื่อได้ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนนาเสนอเฉพาะ
รูปคาและความหมายคายืม และกล่าวถึงคารากศัพท์ในกรณีที่คานั้นเป็นคาแผลงเท่านั้น ไม่ได้อธิบาย
ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปคาหรือความหมาย
วัลยา ช้างขวัญยืน เขียนเกี่ยวกับคายืมภาษาเขมร ในหนังสือ อุเทศภาษาไทยชุด บรรทัด
ฐานภาษาไทย เล่ม 2 : คา การสร้างคา และการยืมคา ซึ่งดาเนินการจัดพิมพ์โดยสถาบันภาษาไทย
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2553) เพื่อเป็นตาราสาหรับครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปได้ใช้ วัลยานาเสนอเรื่องคายืมภาษาเขมรอย่างละเอียด โดยแยกประเด็น
ต่างๆ ตั้งแต่ สาเหตุที่มีการยืมคาภาษาเขมรในภาษาไทย และการเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของ
ภาษาเขมรกั บ ภาษาไทยซึ่ ง อยู่ ใ นตระกู ล ภาษาที่ ต่ า งกั น คื อ ภาษาเขมรอยู่ ใ นตระกู ล ภาษา
ออสโตรเอเชี ย ติ ก ( Austroasiatic Language Family) ส่ ว นภาษาไทยอยู่ ใ นตระกู ล ภาษาไท
การเปลี่ยนแปลงรูปคายืมภาษาเขมร ในด้านหน่วยคา วัลยาระบุว่าภาษาไทยยืมคามาจากภาษาเขมร
ทั้งที่เป็นคาเดี่ยวที่แผลงไม่ได้ เช่นคาว่า กระดาน  / ไถง  // ผกา
 // และคายืมภาษาเขมรที่เป็นคาแผลง โดยอาจยืมคารากศัพท์ มาใช้ร่วมด้วยหรือไม่
ก็ได้
ในการอธิบายเรื่องลักษณะของคายืม วัลยา (2553: 204-208) จัดประเภทคายืมภาษา
เขมรเหมือนนักวิชาการท่านอื่นๆ คือ จัดเป็นคายืมที่มีใช้ในชีวิตประจาวัน เป็นคาสามัญที่คนไทยไม่ได้
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คิดว่าเป็นคายืมจากภาษาเขมรอีกแล้ว โดยอาจใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ในรูปคาซ้อน คายืมที่เป็นคาราชาศัพท์
อาจเป็นคาราชาศัพท์ในภาษาเขมรอยู่แล้ว หรือคาธรรมดาในภาษาเขมรที่ภาษาไทยใช้เป็นราชาศัพท์
คายืมในวรรณคดี บางคาอาจเป็นคาที่คุ้นเคยเนื่องจากปรากฏซ้าๆ ในวรรณคดีหลายเรื่อง แต่ก็มี
คาเขมรจานวนหนึ่งที่ไม่ค่อยพบบ่อยนักหรือพบเพียงครั้งเดียวในวรรณคดีเรื่องเดียว เนื่องจากหนังสือ
บรรทัดฐานภาษาไทยมีจุดประสงค์ที่ใช้เป็นตาราสาหรับครูอาจารย์และนักเรียนทั่วไป วัลยาจึงไม่ได้
แยกให้เห็นว่าคายืมเขมรที่พบในวรรณคดีคาใดเป็นคาที่ใช้บ่อยหรือคาใดเป็นคาที่พบเพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้ วัลยายังนาเสนอเกี่ยวกับความหมายของคายืม โดยแยกเป็นคายืมภาษาเขมร
ที่คงความหมายเดิม และที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย ซึ่งแยกเป็นคาที่มีความหมายแคบเข้า
คาที่มคี วามหมายกว้างออก และคาที่มีความหมายย้ายที่
ในบทความเรื่อง ภาษาเขมรกับการศึกษาวรรณคดีไทย (2542) ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ได้
แสดงข้อมูลให้เห็นว่าความรู้เกี่ยวกับภาษาเขมรมีความสาคัญมากในการศึกษาวรรณคดีไทย โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็นแรก ภาษาเขมรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของ
คาศัพท์และเนื้อหาของวรรณคดีไทยได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากวรรณคดีไทยนิยมใช้คายืมภาษาเขมรมาก
โดยเฉพาะในสมัยอยุธยา ความรู้ภาษาเขมรจะช่วยให้อ่านวรรณคดีไทยได้เข้าใจมากขึ้น ประการที่สอง
ภาษาเขมรเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฉันทลักษณ์ในภาษาและวรรณคดี
เขมรกับฉันทลักษณ์ในภาษาและวรรณคดีไทย ซึ่งแบบแผนฉัน ทลักษณ์และการสัมผัสของไทยและ
เขมรมีความคล้ายคลึงกันมาก และน่าจะเชื่อได้ว่าทั้งสองภาษาจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ประการ
สุดท้าย ภาษาเขมรเป็นเครื่องมือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีเขมรกับวรรณคดีไทย โดยชลดา
เห็นว่าวรรณคดีเขมรกับวรรณคดีไทย มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน เช่น ชื่อวรรณคดี เนื้อหา
และกลวิธีการแต่งของวรรณคดีบางเรื่อง เป็นต้น ชลดาอาศัยความรู้ภาษาเขมรในการอธิบายที่มาของ
ศัพท์ในวรรณคดีไทยหลายๆ เรื่อง เช่นในงานวิจัยเรื่อง อ่านลิลิตพระลอ ฉบับวิเคราะห์และถอดความ
(2544) กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน กาพย์เห่นิราศแรมรสร้าง (2552) อ่านโองการแช่งน้า ฉบับ
วิเคราะห์และถอดความ (2553) เป็นต้น
อุบล เทศทอง นาเสนอบทความเรื่อง คายืมภาษาเขมรจากลิลิตตะเลงพ่าย (2542) ใน
บทความนี้ อุบลอภิปรายข้อมูลคายืมภาษาเขมรในลิลิตตะเลงพ่าย 2 ส่วนคือ ลักษณะของคายืมภาษา
เขมร และการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคายืมภาษาเขมร วิธีการอธิบายลักษณะของคายืม
ภาษาเขมรของอุบลไม่แตกต่างจากของนักวิชาการคนอื่ น คือ มีการจัดกลุ่มคายืมในวรรณคดีเรื่องนี้
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ คายืมภาษาเขมรที่นามาใช้เป็นคาราชาศัพท์ คายืมที่ใช้เฉพาะในวรรณคดี และคา
ยืมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคายืมภาษาเขมร อุบลได้แสดง
ให้เห็นว่า คายืมภาษาเขมรในวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางความหมายไป
จากภาษาเขมร ทั้งในความหมายกว้างออก แคบเข้า และย้ายที่ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่เห็นด้วยกับ
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คาอธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างคายืมเขมรบางคา เช่น อุบลกล่าวว่าไทยยืมคาว่า เลบง  //
“แต่ง, ประพันธ์” มาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า ល្បែង  // “การเล่น” และเมื่อรับคานี้
เข้ามาแล้วได้เปลี่ยนเสียงสระ // เป็นสระ // (2542: 205) จากการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
รูปและความหมายของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ ทาให้เห็น ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในภาษาเขมรเอง และภาษาไทยน่าจะยืมคานี้มาก่อนที่ในภาษาเขมรรูปสระ
 // จะเปลี่ยนเป็นรูปสระ  // โดยพิจารณาเทียบเคียงจากคาว่า លបង  // “เล่น” ที่
เป็นรากศัพท์ของคาว่า ល្បែង  // นอกจากนี้ คาว่า លបង  // ในภาษาเขมร
ปัจจุบันก็มรี ูปตรงกับภาษาเขมรโบราณ  “เล่น” (Pou, 1992: 420) เมื่อมีการใช้คานี้สร้างคาศัพท์
ใหม่โดยการเติมหน่วยคาเติมกลาง /--/ คาที่เกิดขึ้นใหม่น่าจะมีรูป * และรูปนี้ก็น่าจะเป็นรูปที่
ภาษาไทยยืมมาใช้ และยังคงมีอยู่ในวรรณคดีไทย ดังนั้นคายืมภาษาเขมรว่า เลบง  //
น่าจะเป็นคาที่ยืมมาจากภาษาเขมรโบราณ * มากกว่ายืมจากคาว่า ល្បែង  // ใน
ภาษาเขมรปัจจุบัน
คณะกรรมการจั ด ท าพจนานุ ก รมศั พ ท์ ว รรณคดี ไ ทยแห่ ง ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน เป็ น
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบดาเนินการจัดทาคาอธิบาย
ความหมายของคาศัพท์สาคัญที่ปรากฏในวรรณคดีไทย คณะกรรมการฯ มีหน้าที่คัดเลือกวรรณคดี
ไทยที่เด่นๆ ของแต่ละสมัยมาจัดทาคาอธิบายศัพท์ที่ยากแก่การเข้าใจ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ศึกษา
วรรณคดีไทย วรรณคดีที่ได้มีการจัดทาพจนานุกรมคาศัพท์แล้วมีดังนี้ วรรณคดีในสมัยสุโขทัยได้แก่
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราช หลักที่ 1 (2556) และไตรภูมิกถา (2554) วรรณคดีในสมัยอยุธยา
ได้แก่ ลิลิตโองการแช่งน้า (2545) โคลงยวนพ่าย (ลิลิตยวนพ่าย) (2544) มหาชาติคาหลวง (2549)
และอนิรุทธคาฉันท์ (2550) นอกจากนี้ยังมีพจนานุกรมคาศัพท์ วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ เรื่อง
สุภาษิตร้อยแปด (2552) และภาคอีสานเรื่อง ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม 1 (2548) ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง
เล่ม 2 (2551) ท้าวฮุ่งหรือท้าวเจือง เล่ม 3 (2556) อีกด้วย
คณะกรรมการฯ มีก ระบวนการด าเนิ น งานอย่ างเป็ นระบบ เริ่ มจากการตรวจสอบ
ต้นฉบับที่กรมศิลปากรเคยจัดพิมพ์ กับเอกสารตัวเขียน (สมุดไทยดา) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
วรรณคดีเรื่องนั้นๆ ประกอบ เพื่อตรวจสอบคาศัพท์และการกาหนดความหมาย พร้อมกับการตรวจสอบ
เนื้อความและการนาเสนอด้วย เช่นในพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา ลิลิตโองการแช่งน้า
เมือ่ มีการตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าเอกสารฉบับที่พิมพ์โดยกรมศิลปากรมี การลาดับเนื้อความและ
รู ป แบบฉั น ทลั ก ษณ์ ใ นบางแห่ ง ไม่ ต รงกั บ เอกสารตัว เขี ย น (สมุ ด ไทย) และเอกสารอื่ น ๆ จึ ง ได้ มี
การจัดลาดับเนื้อความใหม่ให้ต้องตามพระราชวินิจฉัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(2540: 7)
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ในขั้นตอนการจัดทาคาอธิบายศัพท์ คณะกรรมการฯ ดาเนินการโดยยกคาประพันธ์มา
แปลความหมายและอธิบายเสริมความประกอบไปทีละบท หลังจากนั้นจึงอธิบายคาศัพท์ตามลาดับ
หากวรรคหรือบทใดสามารถแปลความได้มากกว่าหนึ่งความหมาย คณะกรรมการฯ จะให้ความหมาย
ที่ถูกต้องมากที่สุดไว้ในคาแปล ส่วนความหมายรองจะแยกแสดงต่างหากและใช้อักษรตัวเอน หากใน
บทใดมีคาศัพท์ที่ไม่ชัดเจน คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบกับเอกสารฉบับอื่นๆ และต้นฉบับสมุดไทย
เพื่อพิจารณาหาคาที่ถูกต้อง ซึ่งมีการอธิบายไว้ในหมายเหตุ ในกรณีที่พบว่าคาศัพท์หนึ่งมีหลายรูป จะ
แสดงรูปที่ปรากฏทั้งหมดโดยกากับว่าแต่ละรูปพบในต้นฉบับสมุดไทยจานวนเท่าใดไว้ในหมายเหตุ
เช่นในพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยอยุธยา โคลงยวนพ่าย (2544: 89) คาว่า ดาบล ต้นฉบับ
สมุดไทย ใช้ว่า ดาบล 8 ฉบับ ด่าบล 1 ฉบับ ตาบล 1 ฉบับ นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายการเปลี่ยนรูป
ของคาศัพท์ด้วยเช่น ปิเยศ น่ารัก, เป็นที่น่ารัก [ปิย ศ + เข้าลิลิต] (2544: 91) ส่วนท้ายของหนังสือ
เป็นภาคผนวกที่เสนอการอธิบายความหมายของคาสาคัญ คาหรือสานวนที่มีความหมายโดยนัย หรือ
การอธิบ ายความเพิ่มเติมอันเป็ น ความรู้ ที่จาเป็นในการอ่านวรรณคดีเรื่องนั้นๆ พร้อมดรรชนีค้น
คาประพันธ์แต่ละวรรค นอกจากนี้ยังมีดรรชนีค้นคาศัพท์อีกด้วย
แม้พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยจะไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อ งคายืมภาษาเขมรใน
วรรณคดีไทยโบราณโดยตรง แต่ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก ประการแรกพจนานุกรมได้ให้ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและโลกทัศน์ของคนโบราณจาก
การอธิบายศัพท์สาคัญ นอกจากนี้ พจนานุกรมบางเล่ม ยังมีการระบุที่มาของคาศัพท์ประกอบด้วย
โดยเฉพาะส่วนคาศัพท์ภาษาเขมร อันเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง เช่น พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย
สมั ย อยุ ธ ยา มหาชาติ ค าหลวง (2549) ประการที่ ส อง ในการท างานของคณะกรรมการฯ ได้ มี
การตรวจสอบข้อมูลจากการเปรียบเทียบเอกสารที่ใช้ก่อน ถึงแม้ว่าจะมีข้อจากัดที่ทั้งหมดเป็นเอกสาร
คัดลอกและไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วมี จานวนสาเนาเอกสารทั้งหมดเท่าใด แต่การตรวจสอบเอกสาร
เท่าที่มีอย่างรอบคอบ และนาเสนอไว้ในพจนานุกรมก็เป็นประโยชน์ที่ทาให้ ทราบว่าแต่ละฉบับมี
ความแตกต่างกัน และอาจช่วยทาให้เห็นว่าคาๆ หนึ่งมีรูปการสะกดแบบใดบ้าง
วรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์
ในหัวข้อต่อไปนี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ วรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ ที่
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในงานวิจัยนี้ อันจะเป็นเป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจการวิเคราะห์ในบทต่อๆ
ไป
1. ความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์
สมุทรโฆษคาฉันท์เป็นวรรณคดีโบราณเรื่องหนึ่งที่ได้เค้าโครงมาจากปัญญาสชาดก เรื่อง
สมุททโฆสชาดก ซึ่งเป็นหนังสือที่พระภิกษุชาวล้านนาแต่งเป็นภาษามคธ ระหว่าง พ.ศ. 2000-2200
เป็นชาดกที่มีชื่อเสียงมาก และเผยแพร่ไปหลายประเทศ เช่น ลาว พม่า และเขมร แต่เดิมเชื่อกันว่า

28

สมุทรโฆษคาฉันท์แต่ง ขึ้น โดยกวี 3 ท่าน คือพระมหาราชครูในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ดังที่สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงแถลงไว้ในตอนท้ายของเรื่องดังนี้
เชลงฉันท์ราพรรณพากย์จากแจง ผจงจัดอรรถแถลง
สุขุมคัมภีรพจน์
สรวมชีพกรมนุชิตชิโนรส
สืบศรีสุคต
ขัติยวงศ์ทรงนาม
สถิตพระเชตุพนาราม
เล็งเลิศในสยาม
พิภพอโยธยาศรี
เปนเชษฐชินบุตรชุมชี
ยลฉันท์วาที
สมุทรโฆษค้างนาน
ฤาสุดเรื่องรสบรรหาร
เท่าทศพสุธาร
ธิราชธารงธริษตรี
เลยลุล่วงหลายปางปี
ปวงปราชญ์ไป่มี
ผู้เพิ่มนิพนธ์พจนา
กรมไกรสรวิชิตกนิษฐา
พระสมบัตบิ าลริอาธาธนรังสรรค์
จึ่งเริ่มรจเรขฤาทัน
เสร็จสองวายชีวนั
บแล้วบลุเจตนา
ถวิลสังเวชชีวาตมา
เสื่อมเศร้าปรีชา
ก็เว้นก็ว่างห่างเพียร
เงือดงดนิพนธ์จพจน์จาเนียร
หน่ายจิตรคิดเขียน
แลค้างสักสองพรรษา
กรมวงศาสนิทนัดดา
อาราธน์ปรารถนา
สัมฤทธิจิตรสืบแสดง
บัดซ้าพร่าพรากเพียรแถลง
พลาดพลั้งยังแคลง
บเคล่าบคล่องว่องไว
โดยมุมานะหฤทัย
อดสูดูไขษย
กวีฤาแล้งแหล่งสยาม
ข้อยคิดลิขิตด้วยพยายาม
ต่อแต่งเติมตาม
สติปัญญาอย่างเยาว์
ห่อนเอื้อนอุกอาจโอษฐ์เอา
เคียงคู่ดูเบา
บุราณคารมฤาหมาย
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แรกเรื่องมหาราชภิปรายไป่
จบจนนารายณ์
นเรนทรสืบสรรสาร
สองโอษฐ์ฦาสุรตานาน
เปนสามโวหาร
ทั้งข้อยก็ต้อยติดเติม
พอเสร็จสิ้นเรื่องเรืองเฉลิม
ภพภูมิเผดิม
ผดุงพระเกียรติกษัตรีย์
สนองบาทบดิศวรสวามี
มงกุฎกรุงศรี
อโยธยาถาวร
จงคงคู่โลกอันดร
ธารธเรศอัมพร
รวิศศิแสงไขษย
สฤษฎิสรรค์ฉันทพฤติอันไพเราะเลิศสืบไผท
พอถ้วนประมวญบริบูรณ์ฯ
จวบจุลศักราชได้
พรรษา สหัสแฮ
สองสตพรรษเอกา
ทศอ้าง
กุกกุฏสังวัจฉรา
กติกมาส
หมายเฮยอาทิตย์ดฤถีข้าง
ปักษ์ขึ้นปัญจมีฯ
รังสรรค์ฉันท์เสร็จสิ้น
สุดสาคร
สมุทรโฆษต่อตานาน
เนิ่นค้าง
รจิตเรื่องบพิสดาร
อดีตเหตุ แสดงเฮย
โดยพุทธพจนรสอ้าง
อรรถแจ้งแถลงธรรมฯ
จงเปนปัจเยศเบื้องอนาคต ภพเอย
ลุอัครสาวกยศ
เลิศล้น
ทักษิณเสร็จมโนรถ
ดุจปราถ-นานา
ทุกชาติ์ปราชญ์เปรื่องพ้น
เพื่อนผู้หมู่กวีฯ
จบ เสร็จมหาสัตว์สร้าง สมภาร
อดีต ภพพุทธบรรหาร
เหตุกี้
ดา เนิรนิทานกาล
ก่อนโพธิ์ โพ้นแฮ
นาน นับฦกลับลี้
ล่วงแล้วหลายกัลป์ฯ
(สมุทรโฆษ., ภ.2: 2196-2220)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้ทรงอธิบายว่าทรงนิพนธ์เรื่อง
สมุทรโฆษคาฉันท์ต่อจาก “มหาราช” และ “สมเด็จพระนารายณ์” ตามคากราบทูลอาราธนาของกรมหมื่น
ไกรสรวิชิตกับพระสมบัติบาล แต่หลังจากที่กรมหมื่นไกรสรวิชิตสิ้นพระชนม์ และพระสมบัติบาลถึงแก่
กรรม ทรงว่างเว้นการนิพนธ์ไป 2 ปี กระทั่งกรมหลวงวงศาธิราชสนิทกราบทูลอาราธนาให้ทรงนิพนธ์
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ต่อ พระองค์จึงทรงรับอาราธนาและทรงนิพนธ์จนกระทั่งจบในวันอาทิตย์ ขึ้น 5 ค่า เดือน 12 ปีระกา
ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2392 ดังที่ได้ทรงแถลงไว้ในโคลงท้ายเรื่อง
สาหรับส่วนที่แต่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นไม่เป็นที่สงสัย เนื่องจากกวีได้ระบุไว้ในเรื่อง
อย่างชัดเจนทั้งชื่อและวันเวลาที่แล้วเสร็จ แต่สาหรับส่วนที่แต่งขึ้นในสมัยอยุธยาไม่มีการระบุทั้งวัน
เวลาและชื่อผู้แต่ง จึงไม่อาจทราบแน่ชัดว่าวรรณกรรมเรื่องนี้แต่งขึ้นในสมัยใด หรือผู้แต่งเป็นใคร จะ
ทราบก็เพียงแต่วัตถุประสงค์ของการแต่งวรรณกรรมเรื่องนี้ คือเพื่อสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบรม
ศาสดาตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ดังที่กวีได้แถลงไว้ในตอนต้นเรื่องดังนี้
พระบาทกรุงไท้ธรณี
รามาธิบดี
ประเสริฐเดโชไชย
เดชะอาจผโอนท้าวไท
ทั่วทั้งภพไตร
ตระดกด้วยเดโชพล
พระบาทกมลนฤมล
ท้าวทั่วสากล
มาถวายบังคมเคารพ
สบศิลป์นเรศวรพบ
ธรรมาคมสบ
ปการรู้รสธรรม์
พระปรีโชบายอนันต์
ปริกษาสรรพการสุดสงกา
พระราฦกยศพระศาสดา
ปางเปนราชา
สมุทรโฆษอาดูล*
เสร็จเสวยสุรโลกพิบลู ย์
เสด็จเสด็จมาพูล
**
***
ในมรรต ทรงธรณี
แสดงศิลป์ธนูศรศรี
ผจญคณกษัตรีย์
อันโรมในรณควรถวิล
ได้ไท้เทพีชื่อพินทุมดีเจียรจินตโฉมอรงคพิมล
พระให้กล่าวกาพย์นิพนธ์
จานองโดยกล
ตระการเพลงยศพระ
คานี้ควรเขียนว่า อาดูร 
คานี้น่าจะมาจากค าภาษาสัน สกฤตว่า มรฺ ตฺย หมายถึ ง ผู้ที่ ต้องตาย, ได้แ ก่พวกมนุษย์ และ
สัตว์ดิรัจฉาน ในที่นี้น่าจะหมายถึงโลกมนุษย์
***
ทรงธรณี แปลว่า ถือแผ่นดิน ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงการเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ แต่ใน
ที่นี้น่าจะหมายถึงการมาโปรดสัตว์โลกเป็นการสั่งสมพระบารมีเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
*

**

31

ให้ฉลักแสบกอันชระ
เปนบรรพบุรณะ
นเรนทรราชบรรหาร
ให้ทวยนักคนผู้ชาญ
กลเล่นโดยการยเปนบาเทิงธรณี
(สมุทรโฆษ. ภ.1: 7-18)

บทที่ยกมาข้างต้น อ่านแล้วได้ความว่า “พระบาทกรุงไท้ธรณีรามาธิบดี ผู้ประเสริฐด้วย
เดโชชัย พระราชอานาจอันสามารถจะทาให้ท้าวไททั้งสามโลกน้อมพระเศียรให้ด้วยความยาเกรงต่อ
พระองค์ผู้ซึ่งมีใจผ่องแผ้ว ท้าวทั่วทั้งสากลมาถวายบังคมเคารพ พระผู้เชี่ยวชาญทั้งการปกครองของ
กษัตริย์ และรู้ซึ้งถึงรสพระธรรมทุกประการ ด้วยพระปรีชายิ่งได้พิจารณาทุกประการจนสิ้นข้อสงสัย
พระองค์ได้ราลึกพระยศพระศาสดา เมื่อครั้งเสด็จมาถือกาเนิดเป็นพระสมุทรโฆษผู้ทุกข์ทน หลังจาก
เสร็จจากเสวยสวรรค์แล้วทรงเสด็จลงมาสั่งสมพระบารมีในโลกมนุษย์ ทรงแสดงธนูศิลปะศรในการรบ
กับทั้งสิบกษัตริย์เพื่อชิงนางพินทุมดีเทพีผู้มีโฉมอันบริสุทธ์งดงามและเป็นที่รักดังดวงใจพระ (พระบาท
กรุงไท้ธรณีรามาธิบดี ) ให้แต่งคากาพย์เพื่อสรรเสริญพระเกียรติยศพระศาสดา ทรงให้สลักหนังอัน
หมดจด เป็น การบู ร ณะการแสดงที่มีมาแต่โ บราณ ให้ คนผู้ ช านาญการเล่ น เป็นการบันเทิงทั่ว ทั้ง
แผ่นดิน”
ที่ว่าส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยาเป็นของพระมหาราชครู และของสมเด็จพระนารายณ์นั้น
เป็นเพียงความเชื่อที่สืบทอดกันมา ไม่อาจหาหลักฐานแน่ชัดมายืนยันได้ และการที่สมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงระบุเพียง “มหาราช” ไว้ในเรื่องนั้น ทาให้เกิดข้อสงสัยว่ า
อาจจะไม่ได้หมายถึงพระมหาราชครู แต่อาจหมายถึง พระโหราธิบดี ที่เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชด้วยก็ได้ หรือไม่เช่นนั้นก็อาจเป็น กวีท่านอื่นที่มีนามว่ามหาราช เกี่ยวกับข้อ
สันนิษฐานแรก นิตยา กาญจนะวรรณ อธิบายว่า ในทาเนียบนามบรรดาศักดิ์ มีปรากฏทั้งมหาราชครู
กับพระโหราธิบดี และเมื่อเวลาพระมหากษัตริย์เสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน จะระบุผู้เข้าเฝ้าไว้รวมๆ
ว่า “พร้อมด้วยหมู่ มุขมาตยาโหราราชมนตรีกระวีชาติราชครูปโรหิตารย์เฝ้าเบื้องบาทบงกชมาศ”
แสดงว่าสองตาแหน่งนี้เป็นคนละตาแหน่งกัน แต่ก็ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า มหาราชครูกับพระโหราธิบดี
ไม่น่าจะเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากมหาราชครูเป็นการเรียกบุคคลในฐานะเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ส่วนพระโหราธิบดีเป็นบรรดาศักดิ์ ของขุนนาง ไม่มีอะไรบอกว่า พระโหราธิบดี
จะมาทาหน้าที่เป็นพระอาจารย์หรือพระมหาราชครูไม่ได้ จึ งตัดสินไม่ได้ว่าตาแหน่งสองตาแหน่งนี้
เชื่อมโยงถึงบุคคลเดียวกันหรือคนละคนกัน (2515: 194)
ส่วนที่มีผู้กล่าวว่า “มหาราช” หมายถึงกวีท่านอื่น ก็เนื่องจากในสมุทรโฆษคาฉันท์นั้น
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงระบุนามผู้แต่งคนแรกไว้เพียงว่า มหาราช
ไม่ใช่ มหาราชครู นอกจากนั้ น ในเรื่องลิ ลิ ตพระฦๅ ผู้แต่งได้ระบุว่าเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ แต่ง ขึ้น
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เลียนแบบ อนิรุทธคาฉันท์ ซึ่ง ค้านความเชื่อเดิมว่าสมุทรโฆษคาฉันท์แต่ งก่อนเรื่องอนิรุทธคาฉันท์
ประการสุดท้ายในโคลงกวีโบราณ มีโคลงบทหนึ่งระบุว่าพระมหาราชเป็นผู้แต่ง และพระมหาราชผู้นี้
น่าจะหมายถึงพระภิกษุมากกว่า (ชัย เรืองศิลป์, 2508: 36-45)
ในเรื่องนี้ กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ไม่เห็นด้วยและให้ความเห็นว่า ในสมุทรโฆษคาฉันท์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงระบุไว้แต่เพียงว่า มหาราช ซึ่งอาจหมายถึง
ผู้ใดก็ได้ ทั้งกษัตริ ย์ หรือเจ้านาย อาจไม่ได้หมายถึงพระภิกษุ และเรื่องที่มี การกล่ าวว่าสมุทรโฆษ
คาฉันท์แต่งเลียนแบบอนิรุทธ์คาฉันท์ก็ปราศจากหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากกวีซึ่งมีชีวิตอยู่
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถ้าหากนับระยะเวลาก็ห่างไกลจากเวลาที่แต่ง
สมุทรโฆษคาฉันท์มาก อาจเป็นความคิดของกวีเอง ส่วน “มหาราช” ที่ปรากฏในโคลงกวีโบราณก็ไม่มี
หลักฐานให้เชื่อได้เช่นกันว่าผู้แต่งจะเป็นพระภิกษุ และมีความเชื่อมโยงกับ “มหาราช” ที่ระบุไว้ใน
สมุทรโฆษคาฉันท์ (2508: 42-45)
นิ ต ยา กาญจนะวรรณ ได้ ตั้ง ข้ อสั ง เกตว่ า สมุ ทรโฆษคาฉั นท์ กับ อนิรุ ท ธค าฉั น ท์มี วิ ธี
การเขียนที่คล้ายคลึงกันมาก ทั้งวิธีชมนาง การพรรณนาทัพ การพรรณนาความสามารถของตัวเอกใน
เรื่องเป็นต้น นอกจากนั้นการที่ สมุทรโฆษคาฉันท์ มีวิธีการบรรยายบางตอนคล้ายคลึงกับ ลิลิตพระ
ลอโดยเฉพาะตอนชมโฉมตัวละครเอกฝ่ายชายว่า งามเหมือนพระจันทร์และคิ้วก่งเหมือนคันธนูนั้น ทา
ให้น่าเชื่อว่าวรรณกรรมทั้งสามเรื่องอาจเป็นสานวนของกวีคนเดียวกัน (2515: 204-205) เป็นที่มา
ของการค้นหาหลักฐานใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้
สุมาลี กียะกูล (2519) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้แต่งวรรณกรรมเรื่องสมุทรโฆษ
คาฉันท์ ไว้ ในวิทยานิพนธ์เรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่งสมัยกรุงศรีอยุธยา: การวิเคราะห์และ
วิ จ ารณ์ เ ชิ ง ประวั ติ ว่ า เรื่ อ งสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ ส่ ว นที่ แ ต่ ง ก่ อ นส่ ว นของสมเด็ จ พระมหาสมณเจ้ า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสน่าจะเป็นผลงานของกวีเพียงคนเดียว เพราะสานวนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่ขัดแย้งกันบ้าง แต่น่าจะเกิดจากความพลั้งเผลอของกวีมากกว่า
อย่างไรก็ตาม สุมาลี กียะกูล ก็ไม่ได้ระบุว่ากวีผู้นี้คือใคร สันนิษฐานไว้แต่เพียงว่าน่าจะ
เป็นกวีในราชสานักของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งระหว่างสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าน่าจะเป็นสมัย
ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพราะทรงเป็นกษัตริย์นักรบ ทรงทาสงครามจนได้ชัยชนะเหนือพวกลาว
และทรงเชี่ยวชาญเรื่องคชศาสตร์ สอดคล้องกับเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ที่ ทรงให้สร้างวัดและ
พระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งมีขนาดสูงที่สุดในเวลานั้น จึงอาจมีพระราชดาริให้แต่งเรื่องสมุทรโฆษ
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คาฉันท์ขึ้นเพื่อสมโภชก็ได้ มิใช่การสมโภชครบพระชันษา 25 ปีของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชดังที่
เข้าใจกันมาแต่เดิม*
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2544) เห็นด้วยที่จะจัดให้สมุทรโฆษคาฉันท์เป็นวรรณกรรมสมัย
อยุธยาตอนต้น และเห็นว่าสมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนแรกน่าจะแต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
มากที่สุดด้วยเหตุผลว่า สมุทรโฆษคาฉันท์ มีลักษณะบางประการที่คล้ายคลึงกับเรื่องอนิรุทธคาฉันท์
และเรื่องลิลิตพระลอมากกว่ามหาชาติคาหลวงที่แต่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ เช่น ฉันทลัก ษณ์
อนึ่ง เรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ มี การกล่าวถึงพระโพเทพารักษ์อุ้มพระสมุทรโฆษไปสมนางพินทุมดี ก็
น่าจะเป็นส่วนที่ได้รับอิทธิพลมาจากอนิรุทธคาฉันท์ ซึ่งมีตอนที่พระไทรเทพารักษ์ได้อุ้มพระอนิรุทธไป
สมด้วยนางอุษา เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องผู้แต่งและสมัยที่แต่ง ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนว่า มหาราช ที่
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงระบุว่าเป็นผู้แต่ง สมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่ง
ในสมัยอยุธยาจะหมายถึงใครและมีชีวิตอยู่ในสมัยใด งานวิจัยนี้จึงไม่ขอแบ่งข้อมูลตามผู้แต่ง แต่จะ
แบ่งเป็นสองสมัยตามข้อเท็จจริงว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ได้แต่งขึ้นในสองสมัย และเรียกว่า ส่วนที่แต่งใน
สมัยอยุธ ยาและส่ วนที่แต่งในสมัย รัตนโกสิ นทร์ การแบ่ง ข้อมูล ดังนี้อาจช่วยให้ มองเห็นลักษณะที่
เหมือนและแตกต่างของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
2. เนื้อเรื่องย่อของสมุทรโฆษคาฉันท์
เมืองพรหมบุรีมีกษัตริย์พระนามว่าท้าวพินทุทัต พระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระนามว่า
พระสมุทรโฆษ ซึ่งมีมเหสีชื่อนางสุรสุดา พระสมุทรโฆษทรงทราบข่าวเกี่ยวกับช้างไพร จึงทูลลาพระ
ชนกชนนีไปประพาสป่าจับช้าง ระหว่างที่ประทับแรมใต้ต้นโพธิ์ พระโพธิ์เห็นพระองค์ทรงรอนแรมมา
นอนในป่า ขาดซึ่งนางสนมกานัลคอยปรนนิบัติ จึง ได้อุ้มพระองค์ไปสมนางพินทุมดี พระราชธิดาท้าว
ปต์แห่งเมืองรมยบุรี ด้วยเห็นว่าเหมาะสมกัน ครั้นรุ่งสางจึงได้นาพระสมุทรโฆษกลับมายังที่
บรรทม หลังจากตื่นบรรทมแล้ว พระสมุทรโฆษได้เสด็จกลับคืนเมืองพรหมบุรี ระหว่างทางได้ พบ
พราหมณ์ 4 คนจากเมืองรมยบุรี พราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวพรรณนาความงามของนางพินทุมดี ทั้ง
สรรเสริญว่านางนั้นคู่ควรกับพระสมุทรโฆษ พร้อมกับแจ้งข่าวการสยุมพรของนางที่จะมีขึ้นในไม่ช้า
ฝ่ายพระธิดาพินทุมดีทรงตื่น จากบรรทมไม่พบชายที่ทรงอยู่ด้วยทั้งคืน ก็ ร่าไห้ เสียใจ
กระทั่งนางรัตนธารี ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเข้ามาปลอบ เมื่อทราบเรื่องราวแล้ว นางรัตนธารีได้ อาสาวาดรูป
ท้าวกษัตริย์และเทพทั้งหลายให้ดู จนกระทั่งมาถึงพระสมุทรโฆษ นางพินทุมดีจึงจาได้และขอให้นาง
รัตนธารีไปทูลข่าวเรื่องการสยุมพรแก่พระสมุทรโฆษ เมื่อนางรัตนธารีไปพบพระสมุทรโฆษแล้วได้ทูล
แนวความคิดนี้ปรากฏหลายแห่งเช่นในงานของ วันเนาว์ ยูเด็น (2527: 133) อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้
น่าจะเป็นเพียงการคาดคะเนและเชื่อสืบกันมา เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่แน่นอน นอกจากนั้นในสมุทรโฆษคาฉันท์เอง
กวีก็ระบุไว้แต่เพียงชื่อที่ค้นหาที่มาอ้างอิงไม่ได้
*
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ว่าหากกษัตริย์องค์ใดสามารถยกโลหธนูได้ จะได้อภิเษกกับ พระธิดา พระสมุทรโฆษจึงได้เดินทาง
มาร่วมประลอง และเป็นผู้ยกโลหธนูได้ ทาให้ท้าวกษัตริย์ที่ร่วมประลองอีก 10 องค์ไม่พอพระทัย จัด
ทัพมาท้ารบกับพระสมุทรโฆษ แม้ท้าวรมยบุรีจะส่ง คนมาเจรจาห้ามทั พ ก็ไม่เป็นผล กษัตริย์ทั้ง 10
ต่างเห็นตรงกันว่าจะยอมตายอย่างมีเกียรติในสนามรบดีกว่าจะมีชีวิตโดยไร้ศักดิ์ศรี
เมื่อพระสมุทรโฆษรบชนะ 10 กษัตริย์ แล้ ว ท้าวรมยบุรีจึงอภิเษกพระสมุทรโฆษกับ
นางพินทุมดี หลังพระราชพิธีสยุมพร ทั้งสองพระองค์เสด็จไปแก้บนที่นางพินทุมดีขอไว้ให้ได้อภิเษก
กับ พระสมุ ทรโฆษ ระหว่ างทางเสด็ จกลั บพบพิ ท ยาธรรณาภิมุ ข นอนบาดเจ็ บอยู่ ใ นสวน ทั้ งสอง
พระองค์ จึ ง ได้ ช่ ว ยรั ก ษาบาดแผลให้ พิ ท ยาธรนั้ น จึ ง ถวายพระขรรค์ แ ด่ พ ระสมุ ท รโฆษๆ ได้ ใ ช้
พระขรรค์พานางพินทุมดีเหาะไปเที่ยวป่าหิมพานต์ เข้าเมืองกินนร ชมสระอโนดาตและสระฉัททั นต์
ชมช้างสิบตระกูล ระหว่างทางขณะกาลังพักผ่อน พิทยาธรตนหนึ่งได้ลักพระขรรค์ไป พระสมุทรโฆษ
กับพระมเหสีจาต้องเดินเท้าไปในป่าและว่ายน้าทะเล ขณะที่พากันเกาะขอนไม้ลอยคออยู่นั้น คลื่นได้
ซัดขอนไม้ขาด พรากสองพระองค์ไปจากกัน
เมื่อนางพินทุมดีขึ้นฝั่งได้ก็เดินป่าจนกระทั่งถึงเมืองมัทราช ได้ปลอมองค์เป็นชี เพื่อไม่ให้
เป็นที่สนใจ และสร้างโรงทานไว้สาหรับชนทั่วไป พร้อมทั้งให้วาดรูปเล่าเรื่องราวแต่หนหลังของนางกับ
พระสวามีตั้งแต่ต้นจนถึงพรากจากกันในสายน้า แล้วสั่งให้คนเฝ้าสังเกตหากมีผู้ใดได้ดูภาพแล้วมีท่าที
โศกเศร้าเสียใจก็ให้ไปแจ้งแก่นาง
ฝ่ายพระสมุทรโฆษเกาะขอนลอยน้า จนนางมณีเมขลามาพบและพาขึ้นฝั่ง แล้ว นางจึงได้
ไปทูลพระอินทร์ๆ บังคับให้พิทยาธรนาเอาพระขรรค์ มาคืนพระสมุทรโฆษ พระสมุทรโฆษจึงออกตาม
หานางพินทุมดี จนกระทั่งถึงเมืองมัทราช ได้เข้า ไปในโรงทาน เมื่อเห็นภาพแล้วก็แสดงท่าทีโศกเศร้า
เสียใจ นางพินทุมดีทราบเรื่องแล้วออกมาพบพระสมุทรโฆษ ทั้งสองกษัตริย์จึงได้พบกันอีก แล้วพากัน
เสด็จกลับเมืองรมยบุรี
ท้าวสี ห นรคุป ต์ ทาพิ ธี ส มโภชพระสมุทรโฆษและนางพิน ทุม ดี แล้ ว ให้ พระสมุ ทรโฆษ
ครองราชย์สืบแทน ส่วนพระองค์ทรงผนวชเป็นฤษี ต่อมาท้าวพินทุทัตให้เชิญพระสมุทรโฆษไปยังเมือง
พรหมบุรีเพื่อเวนราชสมบัติให้ แล้วพระองค์จึงทรงออกผนวช
เรื่องราวของสมุทรโฆษคาฉันท์ ส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยาแตกต่างจากสมุททโฆสชาดก
(ปัญญาสชาดก ภาคที่ 1, 2509) แม้ว่าในตอนต้นเรื่อง กวีได้แถลงว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชดาริที่
จะสรรเสริญพระบารมีพระบรมศาสดาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระสมุทรโฆษ แต่เรื่องราวในสมุทร
โฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยามีความแตกต่างไปจากสมุททโฆสชาดกหลายประการ ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากวรรณคดีเรื่องนี้เป็น วรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง จึงต้องมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบาง
ประการเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น ในชาดกมีการกล่าวถึงกาเนิดพระสมุทรโฆษว่าเมื่อประสูติ
เกิ ด อั ศ จรรย์ มี เ สี ย งลั่ น ทั้ ง โลก จึ ง ได้ พ ระนามว่ า สมุ ท ทโฆสราชกุ ม าร ในชาดกกล่ า วว่ า ตั ว เอกมี
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ความเชี่ยวชาญในการดีดพิณ แต่ในเรื่องนี้พระสมุทรโฆษเชี่ยวชาญในการแผลงศรและการทาสงคราม
ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พระสมุทรโฆษทรงมีมเหสี คือ นางสุรสุดา ก่อนที่จะเสด็จออกไปคล้องช้าง แต่
อย่างไรก็ตามนางสุรสุดาก็ไม่ได้มีบทบาทอย่างไรในเรื่อง เพียงแต่เป็นการกล่าวถึงในตอนต้นเรื่อง
เท่านั้น และในสมุทรโฆษคาฉันท์ มีการอุ้มสมให้พระสมุทรโฆษได้นางพินทุมดีก่อนได้ทราบข่าวนาง
จากพราหมณ์เมืองรมยบุรี เป็นต้น
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากคาปรารภของกวีที่กล่าวว่า สมุทรโฆษคาฉันท์แต่งขึ้นเพื่อใช้ใน
การเล่นหนังใหญ่ก็มีการเพิ่มรายละเอียด เช่น ฉากเข้าพระเข้านาง หรือบทอัศจรรย์ หรือฉากการสู้รบ
ก็เพื่อให้การดาเนิน เรื่องมีความสนุกสนาน เหมาะจะใช้เป็นวรรณคดี เพื่อการแสดง อย่างไรก็ตาม
สมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส จะมี
การดาเนินเรื่องโดยรักษาเนื้อหาตามชาดกอย่างเคร่งครัด อาจจะเนื่องจากทรงดารงสมณเพศจึงไม่ได้
เพิ่ ม เติ ม บทพิ ศ วาสอั ศ จรรย์ อ ย่ า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง เช่ น ในส่ ว นที่ แ ต่ ง ในสมั ย อยุ ธ ยา กั บ ทั้ ง ทรงตั้ ง
จุดมุ่งหมายไว้ว่าจะสรรเสริญพระพุทธคุณและสืบพระศาสนาให้ยาวออกไป จึงทรงดาเนินเรื่องตาม
ชาดกอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้วิจัยเห็นว่า สมุทรโฆษคาฉันท์ทั้งสองส่ว นมีเหมือนกันก็คือการให้
รายละเอียดบางอย่างของไทยในสมัยที่แต่ง เช่น การบรรยายสภาพบ้านเมือง ปราสาทราชวังรมยบุรี
และพรหมบุรีก็น่าจะได้เค้ามาจากลักษณะปราสาทราชวังในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ด้วย นอกจากนั้นยังมีการจัดทัพ และเคลื่อนทัพ ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับ ประเพณี และพิธีกรรม
โดยเฉพาะการจับช้าง รวมถึงการพรรณนาเกี่ยวกับช้างที่มีลักษณะดีและช้างทุรลักษณ์
3 ลักษณะคาประพันธ์
สมุทรโฆษคาฉันท์แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทฉันท์ และกาพย์ คาฉันท์และกาพย์ เป็น
คาประพันธ์ที่มมี าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น (ญาดา อรุณเวช, 2539: 2) ฉันท์เป็นคาประพันธ์ที่พัฒนา
มาจากคัมภีร์ฉันท์บาลีและสันสกฤต มาตราพฤติและวรรณพฤติ กาหนดให้คณะหนึ่งมีจานวนพยางค์
ตามกาหนด และมีการกาหนดเสียงหนักเบา แต่เสียงหนักเบาของคาไทยขึ้นอยู่กับการออกเสียง ที่
เรียกว่า อักษร มากกว่าพยางค์หนักเบาตามอย่างบาลีสันสกฤต (บุญเตือน ศรีวรพจน์, 2554: 108,
113)
โดยทั่วไปแล้วในวรรณคดีไทยที่แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทฉันท์และกาพย์ ถึงแม้ไม่มี
การระบุ ว่ า แต่ ล ะบทแต่ ง ด้ ว ยค าประพั น ธ์ ช นิ ด ใด แต่ เ มื่ อ ขึ้ น ต้ น บทประพั น ธ์ แ ต่ ล ะครั้ ง จะแสดง
หมายเลขกากับไว้ หมายเลขนี้จะเป็นตัวบอกจานวนอักษรหรือช่วงเสียงที่ใช้ในแต่ละบท หรืออีกนัย
หนึ่งคือชนิดของฉันท์และกาพย์ที่กวีใช้แต่งบทประพันธ์นั้น
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สาหรับทีส่ ่วนแต่งในสมัยอยุธยา กวีใช้ทั้งฉันท์และกาพย์ในการแต่ง ดังนี้
3.1 อินทรวิเชียรฉันท์ 11 อินทรวิเชียรฉันท์เป็นฉันท์ที่มักใช้แต่งบทไหว้ครูเล่นหนัง ชม
บ้านเมือง ชมธรรมชาติ บทคร่าครวญ บทพรรณนาการรบ และพิธีสยุมพร มีแบบแผนฉันทลักษณ์ดังนี้

อินทรวิเชียรฉันท์ หนึ่งบทมีสี่วรรค วรรคแรกและวรรคที่สามมี 5 อักษร วรรคที่สอง
และวรรคที่สี่มี 6 อักษร โดยมีสัมผัสบังคับให้อักษรสุดท้ายของวรรคที่สอง ส่งสัมผัสไปยังอักษรสุดท้าย
ของวรรคที่สาม ตัวอย่างบทที่แต่งด้วยอินทรวิเชียรฉันท์ในสมุทรโฆษมีดังนี้
โดยทิศอุดรมี
สมญาชื่อเมืองพรหม
อาจผจญบุรีอินมหามเหาฬาร

พระนครอันควรชม
-บุรีบุราณกาล
ทรอันเทพนฤมาน
-จรรโลงธเรษตรี
(สมุทรโฆษ., ภ.1: บ.91-92 )

3.2 วสันตดิลกฉันท์ 14 วสันตดิลกฉันท์ เป็นฉันท์ที่มักใช้ในการกล่าวสรรเสริญพระบารมี
พระมหากษัตริย์ บทบวงสรวง บทพรรณนากองทัพ บทบรรยายการรบ บทชมโฉม มีแผนผังฉันทลักษณ์
ดังนี้

วสันตดิลกฉันท์ 14 หนึ่งบทมีสี่วรรค วรรคแรกและวรรคที่สามมี 8 อักษร วรรคที่
สองและวรรคที่สี่มี 6 อักษร อักษรสุดท้ายของวรรคที่สี่ส่งสัมผัสกับ อักษรสุดท้ายของวรรคที่สองของ
บทต่อไป ตัวอย่างบทที่แต่งด้วยวสันตดิลกฉันท์ในสมุทรโฆษคาฉันท์มีดังนี้
อ้าท้าวผู้มีมุขคือบุรณศศิอันเรืองรอง
โฉมพ่อและพระสนมสมพอง
กลกามแกล้งเกลา
พระบาทคือกมลมาลยและท้าวทั้งหลายเอา
ทูลเทิดในกลางมกุฏเคารพรักและภักดี
(สมุทรโฆษ., ภ.1: บ. 251-252)

3.3 สั ททุลลวิกกีฬิต ฉัน ท์ 19 สั ททุล ลวิก กีฬิตฉันท์ 19 เป็นฉั นท์ที่มัก ใช้แต่ง ในการ
บรรยายการรบ และบทคร่าครวญ เป็นต้น มีแผนผังฉันทลักษณ์ดังนี้
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สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ 19 หนึ่งบทมีสามวรรค วรรคแรกมี 12 อักษร วรรคที่สองห้า
อักษร และวรรคสุดท้ายมี 2 อักษร โดยอักษรสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับอักษรสุดท้ายของวรรคที่
สอง และอักษรสุดท้ายของวรรคที่สามส่งสัมผัสกับอักษรสุดท้ายของวรรคแรกในบทถัดไป ตัวอย่างบท
ที่ใช้สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ ดังนี้
อ้าอ้าอรยุพินทรพาลพนิดา
พิศพักตรเพียงพา
-ลจันทร์
สรรพสรรพางคสุรางค์คณาดั่งฤจะทัน
เทียมองคเอววรรณ
วิลาส
(สมุทรโฆษ., ภ.1: บ. 1411-412)

3.4 กาพย์ฉ บัง 16 กาพย์ฉบัง 16 เป็นกาพย์ที่มักใช้ในการแต่ง บทไหว้ครูตอนใช้ใน
การดาเนินเรื่อง การรบและใช้บรรยายเหตุการณ์สาคัญในเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ กาพย์ฉบังมีแผนผัง
ฉันทลักษณ์ดังนี้

บทหนึ่งมี 3 วรรค แบ่งเป็น วรรคแรกมี 6 อักษร วรรคที่สองมี 4 อักษร วรรคที่ 3 มี
6 อักษร รวมทั้งหมด 16 อักษร จึงเรียกฉบัง 16 โดยมีการสัมผัสดังนี้ อักษรสุดท้ายของวรรคแรก
สัมผัสกับอักษรสุดท้ายของวรรคสอง อักษรสุดท้ายของวรรคสามสัมผัส กับคาสุดท้ายของวรรคหนึ่งใน
บทถัดไป ตัวอย่างบทที่ใช้ในสมุทรโฆษคาฉันท์เช่น
พระศรีศรีสรศาสดา
มีพระมหิมา
นุภาพพ้นตยาคี
เนืองนองนาคอสุรกษัตรีย์
โอนมณีโมลี
บาบวงในบาทกมล
(สมุทรโฆษ., ภ.1: บ.1-2)

3.5 กาพย์สุรางคนางค์ 28 มีแผนผังดังนี้
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กาพย์สุรางคนางค์ 28 มีเจ็ดวรรค วรรคหนึ่งมี 4 อักษร มีลักษณะการสัมผัสบังคับ
ดังนี้ อักษรสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับ อักษรสุดท้ายของวรรคที่สอง อักษรสุดท้ายของวรรคที่สาม
สัมผัสกับอักษรสุดท้ายของวรรคที่ห้า อักษรสุดท้ายของวรรคที่สี่สัมผัสกับ อักษรที่สองของวรรคที่ห้า
อักษรสุดท้ายของวรรคที่หกสัมผัสกับ อักษรสุดท้ายของวรรคที่เจ็ด ซึ่งจะสัมผัสกับ อักษรสุดท้ายของ
วรรคที่สามของบทต่อไป ในเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์นี้มีกาพย์สุรางคนางค์เพียง 28 บท ใช้ในแต่งบท
การเล่นเบิกโรงทั้งหมด
เมื่อปลงหนังลง
จะเล่นมินาน
ตระกลตระการ
นี้คือบุรณะ
ผู้เรืองฤทธา
ลเบงโสภา

ได้ชอบประสงค์
แม้ใช้ในคน
จะเล่นบันดาล
บันโดยหรรษา
นเรนทรพระ
ข้ารังริเอง
ให้เล่นเตือนตา
ตระการทุกอัน
(สมุทรโฆษ., ภ.1: บ. 122-123)

สาหรับส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์มีการใช้ฉันท์เพิ่มมาอีก 3 ชนิด คือ
3.6 โตฎกฉันท์ 12 โตฎกฉันท์ 12 มีแผนผังฉันทลักษณ์ดังนี้

โตฎกฉันท์ 12 บทหนึ่งมี 2 บาท บาทละ 12 คา มีการสัมผัสดังนี้ อักษรสุดท้ายของ
วรรคแรก ส่งสัมผัสไปยังอักษรที่ 3 ของวรรคที่สอง อักษรสุดท้ายของวรรคที่สอง ส่งสัมผัสไปยังอักษร
สุดท้ายของวรรคที่สาม และอักษรสุดท้ายของวรรคที่สี่ ส่งสัมผัสไปยังคาที่พร้อมจะรับในบทที่จะแต่ง
ต่อไป ตัวอย่างบทที่ใช้โตฎกฉันท์ 12 ในสมุทรโฆษคาฉันท์ เช่น ตอนที่พระอินทร์บังคับพิทยาธรให้คืน
พระขรรค์ ดังนี้
วรขรรคมหิทธิ์
ผิวในชนชาย
จรโดยนภดล
มนภาพจานง

อธิฤทธิพรรลาย
สุรชาติธารง
กลแผ่นภูวทรง
คมนาศทิศใด
(สมุทรโฆษ., ภ.2: บ. 1484-1485)
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3.7 มาลินีฉันท์ 15 มาลินีฉันท์ 15 มีแผนผังฉันทลักษณ์ดังนี้
มาลินีฉันท์ 15 บทหนึ่งมี 3 วรรค วรรคแรกมี 8 อักษร วรรคที่สอง 4 อักษร และ
วรรคที่สาม 3 อักษร รวม 15 อักษร โดยอักษรสุดท้ายของวรรคแรก ส่งสัมผัสไปยัง อักษรสุดท้ายของ
วรรคที่ สอง และอักษรสุดท้ายของวรรคที่สาม ส่งสัมผัสไปยังอักษรสุดท้ายของวรรคแรกในบทถัดไป
ดังตัวอย่างทีใ่ ช้บรรยายขณะที่พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีลอยอยู่กลางสมุทร และคลื่นซัดขอนไม้
ขาดออกเป็นสองท่อน ทาให้ทั้งสองแยกจากกันไป ดังนี้
ขษณะอัฒรติเวลา
อัพภฆณะนภดลบด

อันธการา
ก็ปรากฏ
บังทั้งทิศทศ
อุบัติดาล
(สมุทรโฆษ., ภ.2: บ. 1797-1798)

3.8 สัทธราฉันท์ 21 สัทธราฉันท์ 21 มีแผนผังฉันทลักษณ์ดังนี้

สัทธราฉันท์ 21 บทหนึ่งมีสี่วรรค วรรคแรกและวรรคที่สองมี 7 อักษร วรรคที่สามมี
4 อักษร และวรรคสุดท้ายมี 3 อักษร อักษรสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับ อักษรสุดท้ายของวรรคที่
สอง ซึ่งส่งสัมผัสไปที่อักษรสุดท้ายของวรรคที่สาม อักษรสุดท้ายของวรรคที่ 4 สัมผัสกับ อักษรสุดท้าย
ของวรรคที่ ส องในบทถั ด ไป พบตั ว อย่ างการใช้ สั ทธราฉั นท์ 21 ในตอนที่ พิ ทยาธรลั ก พระขรรค์
นางเมขลาอุ้มพระสมุทรโฆษขึ้นฝั่ง เป็นต้น ตัวอย่างบทที่ใช้สัทธราฉันท์ 21 มีดังนี้
ปางนั้นนาฏพนิตมหิทธิมเหขลาสมเญศเทพนักงารภิบาลเบื้องมหาสาเยือนสมุทครา

ศรศักิดมณิเมวกัลยา
ครสัตทิวคลา
ละวารกาล
(สมุทรโฆษ., ภ.2: บ. 1965-1966)

นอกจากนั้น ในท้ายเรื่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์
ไว้เป็นโคลง 4 บท ระบุวันเวลาที่แต่ง และสรุปเหตุที่แต่ง และอธิษฐานขอให้พระองค์ปราชญ์เปรื่องใน
บรรดากวี
สมุทรโฆษคาฉันท์ เริ่มจากคานมัสการ พระราชปรารภของสมเด็จพระนารายณ์ สังเขป
เรื่องสมุทรโฆษ ดาเนินเรื่องและไหว้ครูเล่นหนัง พรรณนาเมืองรมยบุรีและเมืองพรหมบุรี หลังจากนั้น
เป็นเรื่องเบิกโรงเล่นหนัง สังเขปเรื่องตอนที่ 1-4 การเบิกโรง 7 เรื่อง ก่อนนาเข้าสู่เริ่มเรื่องสมุทรโฆษ
เริ่มเรื่องเมื่อพระสมุทรโฆษทูลลาพระชนกชนนีไปประพาสป่าจนจบเรื่อง สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงแถลงเหตุที่ทรงนิพนธ์เรื่องต่อจนจบ
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4. การดาเนินเรื่อง
หลังจากนมัสการพระบรมศาสดา พระพรหม พระวิษณุตามขนบการแต่ง นับตั้งแต่บทที่
67 เป็นต้นไป เป็นลาดับการดาเนินเรื่องดังนี้
บทที่ 67 ถึง 70 ไหว้ครูเล่นหนังตามประเพณี
บทที่ 71 ถึง 121 พรรณนาสถานที่สาคัญในเรื่อง ได้แก่ เมืองรมยบุรีของนางพินทุมดี
และเมืองพรหมบุรีของพระสมุทรโฆษ
บทที่ 122 ถึง 132 กล่าวถึงตั้งเรื่องเบิกโรงเล่นหนังตามประเพณี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
การเล่นมหรสพต่อไป โดยเรื่องเบิกโรงที่จะเล่นต่อไปมี 7 เรื่อง ได้แก่ หัวล้านชนกัน ลาวไทยฟันดาบ
ชวาแทงหอก เถลิงแรด หรือชนแรด แข่งวัวเกวียนจระเข้กัดกัน แข่งเรือในพิธีอาสยุชหรือพิธีแข่งเรือ
ในเดือน 11
บทที่ 133 ถึง 137 สังเขปเรื่อง สมุทรโฆษคาฉันท์ เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวโดยสังเขป 4
ตอน คือ สังเขปเรื่องตอนที่ 1 พระสมุทรโฆษเสด็จวังช้าง ประทับแรมกลางป่า และพระโพธิ์อุ้มไปสม
นางพินทุมดี สังเขปเรื่องตอนที่ 2 พระสมุทรโฆษประลองยกโลหธนู รบชนะกษัตริย์ทั้ง 10 ได้นาง
พินทุมดีเป็นชายา สังเขปเรื่องตอนที่ 3 พระสมุทรโฆษพานางพินทุมดีไปประพาสป่าหิมพานต์ และ
พลัดพรากจากกันกลางมหาสมุทร สังเขปเรื่องตอนที่ 4 พระสมุทรโฆษพาพบนางพินทุมดี พากันเสด็จ
กลับนคร และได้ครองพระนครทั้งสองแห่ง
บทที่ 138 ถึง 239 เล่นเรื่องเบิกโรงทั้ง 7
บทที่ 240 ถึง 2182 เล่าเรื่องพระสมุทรโฆษ นับตั้งแต่พระสมุทรโฆษได้ข่าวช้างป่าจาก
นายพรานได้กราบทูลลาพระชนกชนนีไปประพาสป่า และลาพระมเหสีคือนางสุรสุดา หลังจากนั้นก็
เสด็จไปประพาสไพร จนกระทั่งจบเรื่องคือพระสมุทรโฆษได้ครองราชย์สมบัติของรมยบุรีและพรหม
บุรี
บทที่ 2183 ถึง 2196 มีเนื้อความกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศนาเรื่องสมุทรโฆษชาดก
อย่างละเอียดอันเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ การกลับชาติของตัวละครสาคัญในเรื่องสมุทร
โฆษชาดก เช่น พระสมุทรโฆษคือพระพุทธองค์ พระนางพินทุมดีคือพระนางยโศธรา นางมณีเมขลาคือ
นางอุบลวรรณา พิทธยาธรที่ขโมยพระขรรค์คือพระเทวทัต เป็นต้น
บทที่ 2197 ถึงจบ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงแถลงเรื่อง
ประชุมชาดก
5. คุณค่าของสมุทรโฆษคาฉันท์
สมุทรโฆษคาฉันท์ วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการด้านวรรณคดีไทย เช่น
ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็น
ยอดแห่งคาฉันท์ (พัฒน์ เพ็งผลา, 2552: 170) พิชิต อัคนิจ (2536: 185) กล่าวว่า สมุทรโฆษคาฉันท์
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มีการใช้ภาษา คาประพันธ์และโวหารที่ไพเราะเพราะพริ้ง อ่านแล้วทาให้เกิดความจรรโลงใจอย่างยิ่ง
เช่นตอนพรรณนาความงามตามธรรมชาติต่างๆ พัฒน์ เพ็งผลา (2552: 176) กล่าวว่า สมุทรโฆษคาฉันท์
เป็นวรรณคดีที่ให้คุณค่าทั้งด้านความงามและด้านคาสอน คุณค่าด้านความงามประกอบด้วยคุณค่า
ทางด้านเสียง คุณค่าทางด้านความหมาย และคุณค่าทางด้านรสวรรณคดี
นิตยา กาญจนะวรรณ (2515, 182-183) กล่าวว่าสมุทรโฆษคาฉันท์ เป็นคาประพันธ์ที่
เอื้อให้กวีสามารถเลือกใช้ลีลาของฉันท์ให้เข้ากับบรรยากาศ และเหตุการณ์ของเรื่องแต่ละตอนได้ดี
เช่น บทพรรณนากวีจะใช้วสันตดิลก 14 ที่มีลีลาอ่อนหวานนุ่มนวล หรือบทเจรจาห้ามทัพของมหา
อามาตย์สุสังกัล์ป กวีจะใช้อินทรวิเชียรฉันท์ อันมีลีลาอ่อนหวานเหมือนเป็ นการอ้อนวอน หรือการใช้
กาพย์ฉบัง 16 สาหรับแต่งบทสู้รบ ซึ่งจะมีจังหวะลีลาแข็งกร้าว
นอกจากนี้สมุทรโฆษคาฉันท์ยังเป็นวรรณคดีที่สะท้อนให้เห็น คุณค่าด้านต่างๆ อีกด้วย
พิชิต อัคนิจ (2536: 185) กล่ าวว่า สมุทรโฆษคาฉันท์ สะท้อนให้เห็นสั งคมไทยสมัยที่มี การแต่ง
วรรณกรรมเรื่องนั้น เช่น ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางไสยศาสตร์ การบวงสรวง ความสาคัญของช้าง
และพิธีกรรมเกี่ย วกับ ช้าง ความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การอุ้มสมอาจเป็นหนทางหนึ่งในการ
แสดงออกเพื่อชดเชยอารมณ์เก็บกดทางเพศของคนในสมัยโบราณ
นอกจากนั้นแล้วผู้เขียนยังได้ระบุว่า
คุณค่าอีกประการหนึ่งคือคุณค่าเกี่ยวกับการละเล่นของไทยโดยเฉพาะการเล่นหนัง
และการเล่นเบิกโรง สมุทรโฆษยังมีคุณค่าเกี่ยวกับประเพณีการเขียน คือมีวิธีการดาเนินเรื่อง
ที่เริ่มด้วยการไหว้ครู การแถลงปาง การดาเนินเรื่องสาคัญซึ่งจะเป็นแบบแผนการเขียนแก่
วรรณกรรมไทยเรื่องอื่นต่อมา นอกจากนั้นแล้วสมุทรโฆษยังมีคุณค่าเกี่ยวกับการให้ความรู้
เบ็ด เตล็ด หลายอย่า ง เช่น เรื่องคชศาสตร์ ช้ างที่มี ลักษณะเป็ นมงคลและช้า งทุ รลั กษณ์
สุดท้ายวรรณกรรมเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ยังแฝงแง่คิดเอาไว้ด้วย เช่น ขันติธรรม ความมีสติ
(2536: 186)

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเขมรและภาษาไทย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศัพท์คายืมภาษาเขมรใน
สมุทรโฆษคาฉันท์ในด้านรูปคาและความหมาย ในด้านรูปคาพบว่าคายืมภาษาเขมรในวรรณกรรม
เรื่องนี้มีรูปทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากคาต้นทางภาษาเขมร บางคาก็มีหลายรูป มีทั้งรูปที่เหมือน
คาต้นทางภาษาเขมรในสมัยเขมรโบราณ และรูปที่ตรงกับรูปที่ปรากฏในภาษาเขมรปัจจุบัน และมี
กระบวนการแปรรูปคายืมที่หลากหลาย ในด้านความหมายเช่นเดียวกับรูปคา พบว่าความหมายของ
คายืมภาษาเขมรที่ใช้ในสมุทรโฆษคาฉันท์มีทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากคาต้นทางภาษาเขมร ทั้งใน
สมัยเขมรโบราณ เขมรสมัยกลาง และตรงกับที่มีใช้อยู่ในเขมรปัจจุบัน และความหมายที่ตรงกับที่พบ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หรือความหมายที่พัฒนาขึ้นใช้ในภาษาไทยเอง
คายืมภาษาเขมรบางคาก็มีห ลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบท ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
วิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทบทวนเอกสาร บทความ หนังสือ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องภาษา
เขมรกับภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับการยืมคา
2. การเลือกแหล่งข้อมูลที่จะศึกษา
2.1 สมุทรโฆษฉบับลายมือเขียน จากการตรวจสอบเอกสารฉบับลายมือเขียนที่เก็บ
รักษาไว้ที่สานักหอสมุดแห่งชาติพระนคร พบเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ที่เป็นฉบับลายมือเขียนจานวน 3
ฉบับ 12 เล่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมุทรโฆษฉบับ 1 มี 4 เล่ม จบเรื่อง ดังนี้
สมุทรโฆษเล่ม 1 ตั้งแต่พระสมุทรโฆษ – พระสมุทรโฆษอภิรมย์นางพินธุมดี ชนิด
สมุดไทยดา 12 x 35.5 x 4 ซม. อักษรและเส้นไทย-เส้นรงค์ 8 บรรทัด 73 หน้า หอซื้อ 12/1/2456
ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 32
สมุทรโฆษเล่ม 2 เทพารักษ์อุ้มสมุทรโฆษมาที่เดิม – สมุทรโฆษกับพินธุมดีใช้บ ล
ชนิดสมุดไทยดา 11.5 x 36 x 4 ซม. 8 บรรทัด 76 หน้า หอซื้อ 12/1/2456 ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2
มัด 32
42
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สมุทรโฆษเล่ม 3 แก้บลแล้ว –พินธุมดีขึ้นฝั่งคร่าครวญหาสมุทรโฆษ ชนิดสมุด
ไทยรงค์ 11.5 x 35.5 x 3.5 ซม. 8 บรรทัด 76 หน้า หอซื้อ 12/1/2456 ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 32
สมุทรโฆษเล่ม 4 คร่าครวญถึงสมุทร – ท้าวพินทุทัตเสด็จออกผนวช กลับชาติ
อักษรเส้นไทย-เส้นรงค์ 11.5 x 35.5 x 4 ซม. 8 บรรทัด 54 หน้า หอซื้อ 12/1/2456 ตู้ที่ 113 ชั้น
1/2 มัด 32
สมุทรโฆษฉบับ 2 มี 5 เล่ม ไม่จบเรื่องและซ้ากันสองเล่ม ดังนี้
สมุทรโฆษเล่ม 1 พระสมุทรโฆษทูลลา – อามาตย์ทูลเชิญให้สรงสนาน สมุดไทย
ดา 11 x 34 x 6 ซม. ไทย-รงค์ 8 บรรทัด 60 หน้า สมบัติเดิมของหอสมุด ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 32
สมุทรโฆษเล่ม 2 พระสมุทรสรงสนาน – สยุมพรกับพินธุมดี สมุดไทยดา 10.5 x
34 x 3.5 ซม. ไทยเส้นรงค์ 8 บรรทัด 53 หน้า สมบัติเดิมของหอสมุด ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 32
สมุทรโฆษเล่ม 3 พระสมุทรรบกับ 10 กษัตริย์ – รณาภิมุขรบสู้ไม่ได้ เศร้าโศกหา
นางที่ถูกแย่งไป สมุดไทยดา 10.5 x 34.5 x 4.5 ซม. ไทย-รงค์ 8 บรรทัด 66 หน้า สมบัติเดิมของ
หอสมุด ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 32
สมุทรโฆษเล่ม 4 พระสมุทรฆ่า 10 กษัตริย์ – รณาภิมุขถูกแย่งภรรยา สมุดไทย
ดา 10.5 x 34.5 x 4 ซม. ไทย-รงค์ 8 บรรทัด 66 หน้า สมบัติเดิมของหอสมุด ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด
33
สมุทรโฆษเล่ม 5 พิทยาธรรณาภิมุข – ขอนไม้ถูกพายุพัดขาดกลาง สมุดไทยดา
11 x 35 x 3.5 ซม. ไทย-เส้นรงค์ 8 บรรทัด 37 หน้า เจ้ าพระยามุขมนตรี (อวย เปาโลหิตให้ พ.ศ.
2473) ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 33
สมุทรโฆษฉบับ 3 มี 3 เล่ม ไม่จบเรื่อง ดังนี้
สมุทรโฆษเล่ม 1 ทูล ลาชนกชนนีไปคล้องช้าง – ยกพลพักริมน้า สมุดไทยดา
11.5 x 35 x 4.5 ซม. ไทย-รงค์ 8 บรรทัด 52 หน้า สมบัติเดิมของห้องสมุด ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 33
สมุทรโฆษเล่ม 2 ใช้หมอเฒ่ากระทาการเบิกไพร – ตามหาพินธุมดี (หลังจากตื่น
อุ้มสมแล้ว) สมุดไทยดา 11.5 x 36.4 x 4.5 ซม. อักษรและเส้นไทย-รงค์ 8 บรรทัด 54 หน้า สมบัติ
เดิมของห้องสมุด ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 33
สมุทรโฆษเล่ม 3 ตั้งแต่พระโพพาพระสมุทรโฆษจากพินธุมดีมา – 10 กษัตริย์ทา
สงครามกับสมุทรโฆษ สมุดไทยดา 11 x 36 x 4 ซม. อักษรเส้น – ไทย เส้นรงค์ 8 บรรทัด 51 หน้า
สมบัติเดิมของห้องสมุด ตู้ที่ 113 ชั้น 1/2 มัด 33
จากการตรวจสอบกับต้นฉบับตัวเขียนทั้ง 3 ฉบับ ไม่พบความแตกต่างกันมากนัก
โดยทั่วไปแล้ว มักเป็นการสะกดคาต่างกัน คือ คาในตาแหน่งเดียวกันอาจมีรูปสะกดต่างกัน เช่น บาง
ฉบั บ เขี ย น สาศดา   บางฉบับเขีย น ศาสดา  , หงษ์
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แทน หงส์   หรื อ อั ญ เชอญ   แทน อั ญ เชิ ญ
  ความแตกต่า งนี้ อาจเกิดขึ้ น เนื่ อ งจากในสมั ยที่ มีการคั ดลอกยัง ไม่ มี ก ฎเกณฑ์
การสะกดคาเป็นมาตรฐาน ซึ่งความแตกต่างเรื่องรูปสะกดเช่นนี้ก็ ไม่สร้างปัญหาในการตีความเท่าใด
นัก เนื่องจากเป็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยและผู้อ่านวรรณคดีสามารถเข้าใจได้ว่าในภาษาปัจจุบัน
คาเหล่านี้หมายถึงคาใด
นอกจากนั้น พบว่าคาอาจมีรูปสะกดหลายอย่างแม้ในต้นฉบับเดียวกัน เช่นคาว่า
ระลุ ง  , รลุ ง  , ระลวง  , ลั น ลุ ง 
, ลัน ลวง  , ลรรลุ ง   เป็น ต้น ความแตกต่า งนี้ อาจ
เกิดจากหลายปัจจัยที่จะได้นาเสนอต่อไปในบทที่ 4
2.2 สมุทรโฆษคาฉันท์ ฉบับพิมพ์ สมุทรโฆษคาฉันท์จัดพิมพ์ครั้งแรกโดยหอพระ
สมุดวชิรญาณเมื่อ พ.ศ. 2467 และพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2503 โดยกรมศิลปากร ในการพิมพ์ครั้งที่
2 นี้ ได้มีการตรวจสอบชาระใหม่ จากฉบับพิมพ์ครั้งแรก พร้อมทั้งมีการจัดแบ่งตอน กาหนดหัวเรื่อง
และทาสารบัญ มีการทา หมายเหตุและภาคผนวกเพิ่มเติม พร้อมทั้งนาภาพถ่ายภาพเขียนเรื่องสมุทร
โฆษในพระอุโบสถวัด ดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร มาตีพิมพ์ไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีพระราชประวัติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประวัติพระมหาราชครู และพระประวัติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรสประกอบด้วย (สมุทรโฆษคาฉันท์, 2536: 5) หลังจากนั้นมีการพิมพ์อีกหลาย
ครั้ง ฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดคือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2536 ในงานพระราชทานเพลิงศพพระศีลาจาร
พิพัฒน์ (แจ่ม ธุวาโภ) ซึ่งมีการเพิ่มเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์ วรรณคดีตรีโวหาร เรียบเรียงโดยฐะปะนีย์
นาครทรรพเข้ามาด้วย
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลคาจากสมุทรโฆษคาฉันท์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 โดย
กรมศิลปากร (2522) ซึ่งตีพิมพ์ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ทุกประการ เหตุที่ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจาก
ต้น ฉบั บตัว พิมพ์ เนื่องจากเห็น ว่า ฉบับตีพิมพ์นี้ได้รับการตรวจชาระแล้ ว โดยกรมศิลปากรซึ่งเป็น
หน่ วยงานที่มีผู้ เชี่ย วชาญหลากหลายด้าน น่าจะได้คัดเลือกต้นฉบับที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมาเป็น
ต้นฉบับในการตีพิมพ์เผยแพร่ และมีการตรวจสอบการสะกดคากับเอกสารฉบับลายมือเขียนเล่มอื่น
มาแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบกับฉบับลายมือเขียนที่เก็บรักษาไว้ที่ สานักหอสมุดแห่งชาติ
ท่าวาสุกรี ประกอบด้วย
3. การเก็บข้อมูล
เมื่อได้เอกสารฉบับที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมคาศัพท์
ที่คาดว่าน่าจะเป็นคายืมภาษาเขมรจากสมุทรโฆษคาฉัน ท์ และบริบทของคาลงในบัตรคา แล้วจัด
ข้อมูลคาโดยเรียงตามลาดับอักษร ทั้งนี้ผู้วิจัยจัดคาที่น่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรคาเดียวกัน
หรือมีรากศัพท์เดียวกันไว้ด้วยกัน
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4. การตรวจสอบข้อมูล
หลังจากการรวบรวมคาศัพท์ ผู้วิจัยจะตรวจสอบคาศัพท์นั้นกับพจนานุกรม หนังสือ
และเอกสารที่ให้ข้อมูลคาศัพท์ภาษาเขมรโบราณ ภาษาเขมรสมัยกลาง และภาษาเขมรสมัยปัจจุบัน
และพจนานุกรม หนังสือ และเอกสารที่ให้ข้อมูลคาศัพท์ภาษาและวรรณคดีไทย
เหตุที่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลศัพท์คายืมกับภาษาเขมรตั้งแต่ภาษาเขมรโบราณ
และภาษาเขมรสมัยกลาง เนื่องจากวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์แต่งในสมัยอยุธยา ซึ่งตรงกับสมัย
เขมรกลาง การยืมคาศัพท์จากภาษาเขมร ก็น่าที่จะยืมจากรูปสมัยเขมรโบราณ ซึ่งเป็นรูปที่มีใช้มา
ก่อนแล้วและรูปสมัยเขมรกลาง ซึ่งร่วมสมัยกับวรรณคดีเรื่องนี้ อีกทั้งผลการศึกษาเอกสารที่เก่าแก่
ที่สุดของไทย คือเอกสารประเภทจารึกตั้งแต่สมัยสุโขทัย ก็พบว่ามีการยืมคาจากภาษาเขมรมาใช้ใน
ภาษาไทยแล้ว (วันทนีย์ ม่วงบุญ, 2532) ซึ่งถ้าหากเทียบระยะเวลาแล้ว สมัยสุโขทัยของไทยจะตรงกับ
สมัยพระนคร ซึ่งใช้ภาษาเขมรโบราณ และเป็นไปได้ที่ภาษาเขมรจะมีอิทธิพลมาก่อนหน้านั้น
ส่วนการตรวจสอบข้อมูลศัพท์คายืมกับคาภาษาเขมรสมัยกลาง ซึ่งมีอายุ ระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 20-23 เนื่องจากสมัยนั้น เป็นช่วงเวลาที่ภาษาและวัฒนธรรมเขมรมีอิทธิพลต่อภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยามาก วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาหลายเรื่องได้มีการนาคายืมภาษาเขมรเข้า
มาใช้ เ ป็ น จ านวนมาก เนื่ อ งจากกฎเกณฑ์ ฉั น ทลั ก ษณ์ อั น เคร่ ง ครั ด ของค าประพั น ธ์ ไ ทย และ
ความต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันละเมียดละไมของกวี ที่ไม่สามารถสื่อออกมาได้ด้วยคาไทย
ธรรมดาที่มีใช้อยู่ กวีจึงเลือกใช้คาจากภาษาอื่นแทนคาไทย เช่นภาษาเขมร เป็นต้น นอกจากเหตุผล
ด้านการแต่งคาประพันธ์แล้ว บรรดาคายืมภาษาเขมรที่พบในวรรณกรรมสมัยอยุธยาเหล่านี้ยังสะท้อน
ให้เห็นว่า สังคมไทยได้รับเอาความคิด ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตแบบเขมรเข้ามาใช้ด้วย แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งระหว่างเขมรกับไทย
นอกจากภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมรสมัยกลางแล้ว ผู้วิจัยยังตรวจสอบคายืม
ภาษาเขมรกับภาษาเขมรปัจจุบันด้วย แม้ว่าการยืมคาจะเกิดขึ้นก่อนสมัยภาษาเขมรปัจจุบันก็ตาม แต่
อาจเป็นได้ที่ศัพท์คายืมบางคาอาจไม่ปรากฏในเอกสารเขมรสมัยโบราณหรือสมัยกลาง แต่ยังคงมีใช้
อยู่ในภาษาเขมรปัจจุบัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้ ผู้วิจัยรับทราบว่า คาที่พบในภาษาเขมร
ปัจจุบันก็อาจเป็นคาที่ภาษาเขมรยืมไปจากภาษาไทยก็ได้ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบต่อไป
สาหรับเอกสารและพจนานุกรมที่ให้ข้อมูลคาศัพท์ภาษาเขมร มีดงั ต่อนี้
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สาหรับคาฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างครั้งกรุงเก่า คาฉันท์คชกรรมประยูรนั้น ผู้วิจัย
เห็นว่ามีการอธิบายความบางอย่างเกี่ยวกับพิธีกรรมจับช้าง และให้ข้อมูลคาศัพท์เกี่ยวกับพิธีกรรมและ
การจั บ ช้าง ศัพท์เฉพาะเกี่ย วกับ ช้าง ตลอดจนชื่อช้างประเภทต่างๆ ซึ่งให้ ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์
เนื่องจากในวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษคาฉันท์มีการพรรณนาพิ ธีกรรมการจับช้าง และชื่อเรียกช้าง
ประเภทต่างๆ ที่มาจากภาษาเขมร
ทั้งนีผ้ ู้วิจัยได้ตรวจสอบกับพจนานุกรมภาษาในตระกูลมอญ-เขมร ภาษาในตระกูลไท
และภาษาถิ่นไทย ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลคายืมจะไม่ใช่คายืมภาษาอื่น
นอกจากภาษาเขมร ในการพิจารณาว่าข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นคาที่ยืมมาจากภาษาเขมรหรือไม่ ผู้วิจัย
จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้ คือ
เกณฑ์ที่ 1 เกณฑ์การสะกดคา โดยทั่วไปแล้วคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยจะสะกด
ตามคาต้นทางภาษาเขมร แม้ว่าอักขรวิธีของภาษาเขมรกับของภาษาไทยจะมีความแตกต่างกันบ้าง
เช่นในภาษาเขมรจะมีรูปพยัญชนะตัวเชิงที่ต้องเขียนรูปซ้อนอยู่ใต้รูปพยัญชนะเต็มตัว สาหรับใช้เขียน
คาที่ มี พ ยั ญ ชนะควบตั ว ที่ ส อง หรื อ พยั ญ ชนะที่ เ ป็ น พยัญ ชนะซ้ อ นตั ว สะกด ในขณะที่ ภ าษาไทย
พยัญชนะทุกตัวจะเขียนเรียงกันบนบรรทัดไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง หรือว่าพยัญชนะซ้อน
ตัวสะกดก็ตาม หรือในคาพยางค์เปิดภาษาเขมรที่มีสระไม่แสดงรูปหรือสระแฝงที่สามารถเขียนเพียง
รูปพยัญชนะตัวเดียวได้ ถือว่าเป็นหนึ่งคาแล้ว ในขณะที่ในภาษาไทยหากเป็นคาพยางค์เปิดและมีสระ
ไม่แสดงรูปหรือสระแฝงก็จะต้องแสดงรูปสระออ  ด้วย รูปสระบางรูปของภาษาเขมรก็ตรงกับรูป
สระในภาษาไทยเพียงแต่ต้องมีการเติมรูปสระออ  เพิ่มด้วยเท่านั้น การถอดรูปคายืมภาษาเขมรเป็น
ภาษาไทยเป็นไปตามอักขรวิธีไทย เมื่อเข้าใจการเทียบหารูปคาในภาษาเขมรจะทาได้ง่าย โดยเฉพาะ
หากคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป
เกณฑ์ที่ 2 เกณฑ์ทางเสียง ผู้วิจัยยึดตามเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางเสียงที่ Uraisi
Varasarin ได้เสนอไว้ในงานวิจัยเรื่อง Les éléments khmers dans la formation de la langue
siamoise (1984) กฎเกณฑ์ดังกล่าวสร้างขึ้นจากการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาเขมรโบราณ
ภาษาเขมรสมัยกลางและภาษาเขมรปัจจุบันกับระบบเสียงภาษาไท ภาษาไทยโบราณและภาษาไทย
จนสามารถสร้างเป็นกฎเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางเสียงของคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้ การที่
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ภาษาไทยและภาษาเขมรมี ร ะบบเสี ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ เ มื่ อ มี ก ารยื ม ค ายื ม ที่ ป ระกอบด้ ว ย
หน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยมาใช้ คนไทยไม่สามารถออกเสียงได้ จึงดัดแปลงเสียงให้ใกล้เ คียงหรือ
ตรงกับ เสี ย งที่มีอยู่ ในภาษา และการเปลี่ ยนแปลงทางเสียงของคายืมภาษาเขมรมักเกิดขึ้นอย่าง
ค่อนข้างเป็นระบบ ทาให้สามารถนามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้
ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าคานั้นๆ เป็นคาที่พบในภาษาถิ่น และภาษาอื่นๆ ในตระกูล ภาษา
เดียวกันกับภาษาเขมร และภาษาไทยหรือไม่ หากพบว่าคานั้นไม่ปรากฏในภาษาถิ่นไทย หรือภาษาใน
ตระกูลไทอื่นๆ เลย แต่พบว่ามีอยู่ในภาษาถิ่นภาษาเขมร หรือภาษาในตระกูลมอญ-เขมร ก็อาจเป็นที่
น่าเชื่อว่าคานั้นเป็นคายืมภาษาเขมร
เกณฑ์ที่ 3 เกณฑ์โครงสร้างคา ผู้วิจัยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าภาษาไทยเป็น
ภาษาคาโดด คาสองพยางค์มักเป็นคาที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการประสมคา คือสร้างจากหน่วยคาอิสระสอง
คาเรียงต่อกัน และคาที่สร้างขึ้นใหม่นั้นจะมีความเชื่อมโยงทางความหมายกับหน่วยคาอิสระ นั่นคือ
หากแยกค าที่ ม าประสมแล้ ว ค าสองค านั้ น จะยั ง คงสื่ อ คว ามหมายอยู่ เช่ น ค าว่ า สร้ อ ยคอ
  สร้ า งขึ้ น จากค าว่ า สร้ อ ย  และ คอ  ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยค า
อิสระทั้งคู่ เมื่อประสมกันเป็นคาใหม่แล้วยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่ ส่วนภาษาเขมร นอกจากจะมี
วิธีการสร้างคาด้วยการประสมคาแบบภาษาไทยแล้ว ยั งมีระบบการแผลงคาโดยวิธีการเติมหน่วยคา
เติมหน้าและหน่วยคาเติมกลาง เพื่อสร้างคาใหม่ซึ่งอาจเป็นคาพยางค์เดียวที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
ต้นควบหรือคาสองพยางค์ก็ได้ คาใหม่ที่สร้างขึ้นไม่สามารถแยกพยางค์ออกจากกันได้ หรือเมื่อแยก
ออกจากกันแล้ว ไม่สื่อความหมายใดๆ เช่นคาว่า สารวล  ซึ่งเป็นคาแผลงที่เกิด
จากการเติ ม หน่ ว ยค าเติ ม กลางในค าว่ า สรวล  ไม่ ส ามารถแยกออกเป็ น ส า
 กับ รวล  ผู้วิจัยจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวร่วมกับการพิจารณาที่มาของคา
เกณฑ์ที่ 4 เกณฑ์การพิจารณาความหมายของคาและบริบท คายืมภาษาเขมรบางคา
มีการเปลี่ยนแปลงรูปจนอาจทาให้มองไม่เห็น ที่มาของคา การพิจารณาความหมายของคาร่วมกับ
บริบทที่คานั้นๆ เกิด จะช่วยให้ยืนยันได้ว่าคานั้นๆ น่าจะเป็นคายืมจากภาษาเขมร ในขณะเดียวกัน
ผู้วิจัยจะพิจารณาความหมายของคายืมที่ปรากฏในบริบทว่าสอดคล้องกับความหมายของคาต้นทางที่
แสดงไว้ ใ นพจนานุ ก รมภาษาเขมร-ไทย ฉบั บ ทุ น พระยาอนุ ม านราชธน หรื อ จากเอกสารและ
พจนานุกรมอื่นๆ ดังที่แสดงไว้ในบรรณานุกรมประกอบ หากความหมายของคายืมในบริบทและ
ความหมายของคาต้นทางในภาษาเขมรสอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะแสดงความหมายของคาต้นทางใน
ภาษาเขมรประกอบ แต่หากคานั้นไม่ได้ใช้ตามความหมายที่มีอยู่ในภาษาเขมร ผู้วิจัยจะพิจารณา
ความหมายจากการตีความบริบททางวรรณกรรม ทั้งนี้ ความหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะต้องมี
ความเชื่อมโยงทางความหมายกับคาต้นทางภาษาเขมรด้วย
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5. ศึกษาวิเคราะห์คายืมภาษาเขมรในด้านรูปคา และความหมายของคายืมภาษาเขมรใน
สมุทรโฆษคาฉันท์
6. เรียบเรียงผลการวิเคราะห์
7. สรุปและอภิปรายผล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเขมรและภาษาไทย
เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์คายืมภาษาเขมรได้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยขอนาเสนอความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับภาษาเขมรและภาษาไทย ซึ่งเป็นงานของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาก่อนแล้ว ไม่ใช่
การค้นคว้าของผู้วิจัยเอง
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเขมร
ภาษาเขมรเป็นภาษาหนึ่งในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร เป็นภาษา
ประจ าชาติ ข องราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า นอกจากนั้ น ยั ง มี ผู้ พู ด ภาษานี้ อ ยู่ ใ นบางจั ง หวั ด ของ
พระราชอาณาจั ก รไทย คื อ สุ ริ น ทร์ บุ รี รั ม ย์ ศรี ส ะเกษ อุ บ ลราชธานี ร้ อ ยเอ็ ด มหาสารคาม
นครราชสี ม า สระแก้ ว ปราจี น บุ รี ฉะเชิ ง เทรา และจั น ทบุ รี เรี ย กว่ า ภาษาเขมรถิ่ น ไทย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 3) กับในบริเวณตอนใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เรียกว่า ภาษา
เขมรใต้ (Antelme et Bru-Nut, 2001: 15)
ภาษาเขมรมี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มายาวนาน ตลอดระยะเวลาอั น ยาวนานนี้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงภายในภาษาเขมรอย่างต่อเนื่อง กระทั่งลักษณะทางเสียงและรูปเขียนแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนจนสามารถจัดยุคสมัยของภาษาได้เป็น 3 สมัย (Varasarin, 1984) ดังนี้ ภาษาเขมรสมัย
โบราณ มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-19 ภาษาเขมรสมัยกลาง มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 2023 และภาษาเขมรปัจจุบัน ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงปัจจุบัน
1.1 ระบบเสียงภาษาเขมร ระบบเสียงภาษาเขมรที่นาเสนอในงานวิจัยนี้แบ่งเป็นระบบ
เสียงภาษาเขมรปัจจุบัน ซึ่งนาเสนอโดย Franklin Huffman (1969 : 6-11) และระบบเสียงภาษา
เขมรโบราณ ซึ่งสืบสร้างโดย Judith Jacob (1993a, 1-17) ดังนี้
1.1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ ระบบเสียงพยัญชนะภาษาเขมรปัจจุบัน ประกอบด้วย
หน่วยเสียงพยัญชนะต้นและหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดดังนี้
1.1.1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะต้น ภาษาเขมรปัจจุบันมีหน่วยเสียงพยัญชนะ
ต้น 17 หน่วยเสียง คือ                   ในตารางต่อไปนี้แสดงหน่วยเสียง
พยัญชนะในภาษาเขมร สัทอักษรที่มีเครื่องหมาย – ข้างหน้า แสดงว่าหน่วยเสียงนั้นสามารถเป็น
หน่วยเสียงพยัญชนะสะกดได้ด้วย
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ตารางที่ 1 หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาเขมรปัจจุบัน
ฐานกรณ์
ริมฝีปาก
ปุ่มเหงือก
เพดานแข็ง
ลักษณะเสียง
กัก ไม่ก้อง

เพดานอ่อน

เส้นเสียง

–

–

–

–

–

















–

–

(vl. stop)

กัก ก้อง



(vd. stop)

เสียดแทรก

–

(fricative)

นาสิก

–



–

(nasal)

รัว













–











(trill)

ข้างลิ้น
(lateral)

อัฒสระ



–

–

(semi-vowel)

ส่วนหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาเขมรโบราณ Jacob (1993a) ได้สืบสร้างขึ้น
โดยกระบวนการสืบสร้างภายในจากข้อมูลคาศัพท์ของจารึกภาษาเขมรในชุดหนังสือ Inscriptions
du Cambodge เล่ม 1–8 (Cœdès, 1937-1966) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาเขมรโบราณ
หน่วย
รูปถ่าย
หน่วย
รูปถ่าย
หน่วย
รูปถ่าย
หน่วย
รูปถ่าย
เสียง
ถอดเป็น
เสียง
ถอดเป็น
เสียง
ถอดเป็น
เสียง
ถอดเป็น
พยัญชนะ อักษร พยัญชนะ อักษร พยัญชนะ อักษร พยัญชนะ อักษร
ขบ.
โรมัน
ขบ.
โรมัน
ขบ.
โรมัน
ขบ.
โรมัน
–
–
–
–
–











–







–
–
–
–
–











–

 หรือ 

–
–



–















สระแฝงหรือสระไม่มีรูป
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เนื่องจากภาษาเขมรมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเสียงพยัญชนะกักก้อง เป็นกักไม่
ก้องในสมัยหลังพระนครหรือพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (Haudricourt et Martinet, 1946) ทา
ให้หน่วยเสียงพยัญชนะกักก้อง มีเสียงซ้ากับหน่วยเสียงกักไม่ก้องที่มีอยู่เดิม หน่วยเสียงพยัญชนะ
ภาษาเขมรปัจจุบันจึงมีจานวนน้อยลงกว่าหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาเขมรสมัยโบราณ
ส่วนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบ Huffman (อ้างถึงใน อรวรรณ บุญยฤทธิ์,
2557: 6) ได้แสดงหน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบในภาษาเขมรปัจจุบันซึ่งมีจานวนมากกว่า 80 คู่ โดย
แยกเป็นพยัญชนะควบ 2 ส่วน และพยัญชนะควบ 3 ส่วน ดังในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 การกระจายของเสียงพยัญชนะต้นควบในภาษาเขมรปัจจุบัน
C1
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C3


















/

แสดงเสียงที่ออกควบกันสนิท

แสดงเสียงที่ออกโดยมีเสียงพ่นลมเชื่อม
/
แสดงเสียงที่ออกโดยมีเสียง [  ] เชื่อม
1.1.1.2 หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด ภาษาเขมรปัจจุบันมีหน่วยเสียงพยัญชนะ
สะกด 13 หน่วยเสียง คือ – – – –––––– – – – – ส่วนภาษาเขมรโบราณมี
หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด จานวน 15 หน่วยเสียง คือ /,             
/ (Antelme, 1996) เมื่อเทียบกับ หน่วยเสียงพยัญชนะภาษาเขมรปัจจุบันของ Huffman (1969)
แล้ว จะเห็นว่ามีหน่วยเสียงบาง หน่วยเสียงหายไป คือ // และ // แต่ยังคงปรากฏให้เห็นในรูป
ตัวเขียนอยู่ ส่วนเสียงพยัญชนะสะกด // เมื่ออยู่ตามหลังเสียงสระบางตัวจะออกเสียงเป็น //
(Huffman, 1970 : 21-22) ในขณะที่หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด // ยังคงมีการออกเสียงในภาษา
เขมรถิ่นไทยและบริเวณเทือกเขากระวานในประเทศกัมพูชา (Antelme, 1996: 31)
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1.1.2 หน่วยเสียงสระ ภาษาเขมรปัจจุบันมีหน่วยเสียงสระจานวน 31 หน่วยเสียง
(Huffman, อ้างถึงใน อรวรรณ บุญยฤทธิ์, 2557: 11) ดังนี้
สระเดี่ยวเสียงยาว มี 10 หน่วยเสียง คือ /, , , , , ,
 /
สระเดี่ยวเสียงสั้น มี 8 หน่วยเสียง คือ /, , , , ,  / (ไม่มี  และ
)
สระประสมเสี ย งยาว มี 10 หน่ ว ยเสี ย ง คื อ /
/
สระประสมเสียงสั้น มี 3 หน่วยเสียง คือ /, /
Jacob (1993: 4 - 9) สืบสร้างหน่วยเสียงสระของภาษาเขมรโบราณ ดังนี้คือ
หน่วยเสียงสระเดี่ยว //
หน่วยเสียงสระประสม // โดยหน่วยเสียงภาษาเขมรสมัยก่อน
พระนครไม่มีหน่วยเสียงสระประสมเสียงสั้น
หน่ว ยเสียงสระในภาษาเขมรปัจจุบัน มีจานวนมากกว่าหน่ว ยเสียงสระใน
ภาษาเขมรโบราณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะในภาษาเขมรโบราณ
1.1.3 โครงสร้างคาในภาษาเขมร Huffman (อ้างถึงใน อรวรรณ บุญยฤทธิ์, 2557: 18
- 22) แบ่งโครงสร้างคาในภาษาเขมรปัจจุบันเป็นคาพยางค์เดียว และคาสองพยางค์ โครงสร้างคาพยางค์
เดียวในภาษาเขมรสามารถเขียนเป็นสูตรได้ว่า C1(C2)(C3)V1(V2)(C4) หมายความว่าคาพยางค์เดียวใน
ภาษาเขมรปัจจุบันประกอบด้วยพยัญชนะต้น ซึ่งอาจมีมากถึง 3 เสียงเรียงต่อกัน สระซึ่งอาจเป็นสระ
เดี่ย วเสี ยงสั้ น สระเดี่ย วเสีย งยาว หรือสระประสมเสียงสั้น สระประสมเสี ยงยาว ก็ได้ และอาจมี
พยั ญชนะสะกดหรื อไม่มีก็ได้ ในกรณีที่สระเป็นสระเสียงสั้ นจะต้องมีพยัญชนะสะกด ส่ว นคาสอง
พยางค์มี 2 ลักษณะ คือ minor disyllables และ major disyllables โครงสร้างคาสองพยางค์แบบ
minor disyllables ประกอบด้วยพยางค์หน้าที่ไม่เน้นเสียง และพยางค์หลังที่เน้นเสียง พยางค์หน้า
อาจมีโครงสร้างเป็น CV, CrV, CVN, CrVN ส่วนพยางค์หลังมีโครงสร้างเหมือนคาพยางค์เดียวแบบ
ใดแบบหนึ่ง โครงสร้างคาสองพยางค์แบบ major disyllables ประกอบด้วยพยางค์ที่มีโครงสร้าง
เหมือนคาพยางค์เดียวทั้งสองพยางค์
จากการศึกษา ไม่พบว่ามี ผู้รวบรวมจานวนเสียงพยัญชนะต้นควบในภาษา
เขมรโบราณไว้ แต่การที่ Jacob ได้นาเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างคาภาษาเขมรโบราณ (1993) สะท้อน
ให้เห็นว่ามีการกระจายของพยัญชนะต้นควบในภาษาเขมรโบราณด้วย โครงสร้างคาพยางค์เดียวใน
ภาษาเขมรโบราณที่ Jacob (1993: 10 - 13) เสนอไว้มีดังนี้

54

1. CV(C)
2. CCV(C)




[]

 



 

[]

 





[]



“จับ”
“แม่น้า”
“ทิศใต้”
“ข้างใต้”
“มีกลิ่นหอม”

[]

3. CCCV(C)

[]
4. CCCCV(C) 
[]

Varasarin (1984: 39) และ Antelme (1996: 28) เห็นตรงกันว่า โครงสร้าง
แบบที่ 1 กั บ 2 เป็ น โครงสร้ างคาพยางค์เ ดียว แต่ควรตี ความให้ โ ครงสร้า งแบบที่ 3 กับ 4 เป็ น
โครงสร้างคาสองพยางค์มากกว่า นั่นคือ พยัญชนะต้นควบที่สามารถเกิดในโครงสร้างแบบที่ 2 น่าจะ
สะท้อนพยัญชนะต้นควบในภาษาเขมรโบราณมากที่สุด
1.2 รูปอักษรภาษาเขมร รูปอักษรเขมรปัจจุบันสืบทอดมาจากรูปอักษรเขมรโบราณซึ่ง
ดัดแปลงมาจากรูปอักษรอินเดีย อีกทีหนึ่ง รูปอักษรปัลลวะที่เขมรโบราณดัดแปลงมาใช้สร้างอักษร
เขมรนั้นมีจานวนไม่เพียงพอ ที่จะใช้ในการบันทึกหน่วยเสียงภาษาเขมรโบราณ โดยเฉพาะในส่วนของ
หน่วยเสียงสระ จึงต้องมีการใช้พยัญชนะบางรูป เช่น  และ  ทาหน้าที่เป็นสระด้วย รูป  ที่ปรากฏ
ในตาแหน่งแรกของคาเช่น “เครื่องตกแต่ง ดอกไม้” ทาหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น ส่วน
รูป  ที่ปรากฏในตาแหน่งพยัญชนะตัวที่ 2 อาจทาหน้าที่เป็นพยัญชนะควบตัวที่ 2 หรือสระ ก็ได้ เช่น
ในคาว่า  “โป่ง ยอดเขา พุง”  “ทรวง” รูป  ทาหน้าที่เป็นพยัญชนะตัวที่ 2 ส่วนในคาว่า
 “ทรวง” รูป  ทาหน้าที่เป็นสระ (Jacob, 1993: 6)
ภาษาเขมรมีรูปพยัญชนะสองชนิดคือ รูปพยัญชนะตัวเต็ม กับรูปพยัญชนะตัวเชิง
รูปพยัญชนะตัวเต็มคือรูปพยัญชนะที่เขียนอยู่ในระดับบรรทัดและสามารถปรากฏเป็นพยัญชนะเดี่ยว
หรือพยัญชนะตัวแรกของพยัญชนะควบ โดยเกิดได้ทั้งในตาแหน่งพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกด
ส่วนพยัญชนะตัวเชิงจะใช้เขียนใต้พยัญชนะตัวเต็มเสมอ ไม่ปรากฏเดี่ยวๆ
รูปพยัญชนะตัวเต็มและพยัญชนะตัวเชิงในภาษาเขมร จัดเรียงตามพยัญชนะวรรค
และเศษวรรค ดังนี้
รูปพยัญชนะตัวเต็ม
រ



ម



គ



ឃ



ង



ច



ឆ



ជ



ឈ



ញ



ដ



ដឋ, ឋ



ឌ



ឍ



ណ



ត



ថ



ទ



ធ



ន



ប



ផ



ព



ភ



ម



យ



រ



ល



វ
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ស

ហ



ឡ



អ





ปัจจุบันรูปพยัญชนะวรรค ដ ในภาษาเขมรมักจะใช้สาหรับคายืมภาษาบาลีสันสกฤต
ยกเว้น ដ ที่ใช้เขียนคาภาษาเขมรเอง และอาจใช้สลับกับรูป ត ด้วย
ภาษาเขมรโบราณมีรูป ឝ  ឞ  สาหรับเขียนคายืมภาษาสันสกฤต แต่ภาษาเขมร
ปัจจุบันใช้เพียง ស  รูปเดียวเท่านั้น
รูปพยัญชนะตัวเชิง
្ក



្ខ



្គ



្ឃ



្ង



្ច



្ឆ



្ជ



្ឈ



្ញ



្ត



្ឋ



្ឌ



្ឍ



្ណ



្ត



្ថ



្ទ



្ធ



្ន



្ប



្ផ



្ព



្ភ



្ម



្យ



រ្



្ល



្ស



្ហ



្អ



្វ



ระบบการเขียนที่ใช้พยัญชนะตัวเต็มและพยัญชนะตัวเชิงเหมาะสมกับลักษณะภาษา
เขมรซึ่งเป็นภาษาที่มีเสียงพยัญชนะต้นควบหลากหลาย
รูปสระในภาษาเขมรโบราณดัดแปลงมาจากภาษาอินเดียเช่นเดียวกับรูปพยัญชนะ
ภาษาเขมรมีรูปสระสองแบบ คือ สระนิสสัย ( ស្សោះនិសស័យ) ที่เรียกในภาษาไทยว่า สระจม และสระ
เต็มตัว (ស្សោះបពញតួ ) ที่เรียกในภาษาไทยว่า สระลอย รูปสระนิสสัยเป็นรูปสระที่ต้องปรากฏร่วมกับ
รูปพยัญชนะ เช่น ចូល cl /c/ แปลว่า “เข้า” បៅ dau /tw/ แปลว่า “ไป”
្



្ិ



្ី



្ឹ



្ឺ



្ុ



្ូ



្ួ



ប្ើ
ខ្្
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្ំ



្ុ
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្ោះ
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รูปสระเต็มตัว
អ

ឥ

ឦ

ឧ

ឩ

ឯ

ឰ

ឱ ឲ

ឪ

ឳ

ឫ

ឬ

ឭ

ឮ

,

สระเต็มตัวเป็นสระที่มีเสียงพยัญชนะต้นอยู่ในตัวเอง ส่วนใหญ่สระเต็มตัวจะมีเสียง
พยัญชนะต้นเป็น // ยกเว้น ឫ ឬ ซึ่งมีเสียงพยัญชนะต้นเป็น // และ ឭ ឮ ซึ่งมีเสียงพยัญชนะต้น
เป็น // เสียงสระของสระเต็มตัวแตกต่างกันตามรูปของสระ เนื่องจากสระเต็มตัวมีเสียงพยัญชนะต้น
อยู่แล้ว รูปสระเต็มตัวจึงเป็นรูปสระที่สามารถอยู่ในตาแหน่งต้นคาหรือต้นพยางค์ และมีพยัญชนะ
สะกดตามได้ เช่น ឩន
Jacob สืบสร้างระบบเสี ยงภาษาเขมรโบราณสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนคร
และพบว่าเสียงสระในภาษาเขมรโบราณมีจานวนมากกว่ารูปสระภาษาสันสกฤต (1993c) จึงมีการใช้
รูปพยัญชนะ  และ  ร่วมกับรูปสระแทนเสียงสระประสมด้วย คือ  แทนเสียงสระเอีย และ
 แทนเสี ย งสระอัว และต้ องมีก ารใช้รู ปสระสองรู ปเพื่ อแทนหนึ่ งหน่ ว ยเสี ยง ส่ ว นรู ป สระ
และรู ป สระ  ใช้ แ ทนหน่ ว ยเสี ย งสระอะ และพยั ญ ชนะสะกด ย และ ว ( Jacob,
1993a: 4-5)
ในภาษาเขมรมีรูปเครื่องหมายที่ใช้ประกอบรูปอักษรหลายรูป แต่ในที่นี้จะกล่าว
เฉพาะรูปเครื่องหมายซึ่งมีผลต่อการสะกดคาคือ เครื่องหมาย ្ រតីស័ពទ (ตรีศัพท์) เครื่องหมาย ្
មូ សិ រ ទនត (มุ ก สิ ก ทั น ต์ ห รื อ ฟั น หนู ) และเครื่ อ งหมาย សងក ត់ (รั ส สั ญ ญา) จากการปรั บ หน่ ว ยเสี ย ง
พยัญชนะต้นกักก้องของภาษาเขมรโบราณให้มีเสียงเหมือนกับหน่วยเสียงพยัญชนะกักไม่ก้อง ทาให้
รูปพยัญชนะภาษาเขมรถูกจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม // หมายถึงรูปพยัญชนะกักไม่ก้องเดิม และ
กลุ่ม // หมายถึงพยัญชนะรูปกักก้องเดิม ภาษาเขมรแก้ปัญหาการที่หน่วยเสียงพยัญชนะต้นมา
รวมกันด้วยการแตกเสียงสระให้กับรูปสระที่มีใช้อยู่เพื่อชดเชยหน่วยเสียงพยัญชนะที่สูญเสียไป เมื่อรูป
สระรูปหนึ่งประสมกับพยั ญชนะที่มีเสียงดั้งเดิมเป็ นเสียงกักไม่ก้อง จะออกเสียงอย่างหนึ่ง แต่เมื่อ
ประสมกับ รูป พยั ญชนะที่มีเสี ยงดั้งเดิมเป็นเสี ยงกักก้อง (ที่เปลี่ยนมาเป็นเสี ยงกักไม่ก้องในภาษา
ปัจจุบัน) จะออกเสียงอย่างหนึ่ง เช่น រ เป็นพยัญชนะที่มีเสียงดั้งเดิมเป็นเสียงกักไม่ก้อง เมื่อประสม
กับสระ ្ เป็น កា ออกเสียงว่า // ส่วน គ เป็นพยัญชนะที่มีเสียงดั้งเดิมเป็นเสียงกักก้อง (แล้ว
เปลี่ยนมาเป็นเสียงกักไม่ก้อง เหมือน រ) เมื่อประสมกับสระ ្ เป็น គា ออกเสียง//
พยัญชนะกลุ่มเสียง กับพยัญชนะกลุ่มเสียง สามารถนามาจัดคู่กัน เพื่อให้
หน่วยเสียงพยัญชนะหนึ่งๆ เกิดได้กับสระทุกหน่วยเสียงดังนี้
រ
//
គ
//
ម
//
ឃ
//
ច
//
ជ
//
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ឆ

//

ដ

//

ថ/ឋ

//

ត

//

ផ

//

ណ

//

ឡ

//

-

ឈ

//

ឌ

//

ធ/ឍ

//

ទ

//

ភ

//

ន

//

ល

//

พยัญชนะบางตัว ได้แก่ ង ញ ប ម យ រ វ ស ហ អ เป็นรูปพยัญชนะที่ ไม่มีคู่เสียง
เพื่อให้พยัญชนะเหล่านี้มีคู่เสียง หรือออกเสียงสระเป็นกลุ่มเสียง // หรือกลุ่มเสียง // ก็ได้ จะต้อง
ใช้เครื่องหมายบางรูปกากับรูปพยัญชนะ เครื่องหมายดังกล่าวคือ เครื่องหมาย ្ រតីស័ពទ (ตรีศัพท์) ใช้
กากับรูปพยัญชนะกลุ่ม // และทาหน้าที่เปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่มนี้ให้เป็นพยัญชนะกลุ่ม //
เครื่องหมาย ្ មូសិរទនត (มุกสิกทันต์) ใช้กากับรูปพยัญชนะ // และทาหน้าที่เปลี่ยนเสียงพยัญชนะ
กลุ่ม // ให้เป็นพยัญชนะกลุ่ม // ดังต่อไปนี้
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ប
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ស
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ស
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ហ
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ហ
//
អ
//
អ
//
ង
//
ង
//
ញ
//
ញ
//
ម
//
ម
//
យ
//
យ
//
រ
//
រ
//
វ
//
វ
//
ยกเว้น รู ป พยั ญชนะ ព ที่มีคู่เป็น ប ซึ่งไม่ได้ เกิดจากการเติม เครื่องหมาย ្
មូសិរទនត (มุกสิกทันต์หรือฟันหนู) ลงบนรูปพยัญชนะ ព
ព
//
ប
//
ส่วนเครื่องหมาย សងកត់  (รัสสัญญา) ในภาษาเขมร มีรูปเป็น ្់ ใช้วาง
อยู่บนพยัญชนะสะกด ในคาที่ไม่มีรูปสระ หรือคาที่มีรูปสระ ្ เท่านั้น เครื่องหมายนี้จะทาให้เสียง
สระของคาสั้นลง
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2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งในตระกูลภาษาไท ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์เป็นหน่วยเสียง
สาคัญอีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากหน่วยเสียงพยัญชนะและสระ มีผู้ศึกษาระบบเสียงภาษาไทย ทั้ง
ภาษาไทยปัจจุบัน ภาษาไทยโบราณ (Ancient Thai) และภาษาไทดั้งเดิม (Proto Tai) ดังนี้
2.1 ระบบเสี ยงภาษาไทย ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยเสี ยงพยั ญชนะ หน่ ว ยเสี ยงสระ และ
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ดังนี้
2.1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยประกอบด้วยหน่วย
เสียงพยัญชนะต้น และหน่วยเสียงพยัญชนะสะกด ดังนี้
2.1.1.1 หน่วยเสียงพยัญชนะต้น หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวของภาษาไทย
ปัจจุบัน มีดังนี้ (กาญจนา นาคสกุล, 2520)
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หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวของภาษาไทยสมัยโบราณที่เสนอโดย
James M. Brown (1965)















มีดังนี้


















































หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบของภาษาไทยปัจจุบัน มีดังนี้
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หน่วยเสียงพยัญชนะต้นควบของภาษาไทยโบราณ ที่ Brown เสนอ
ไว้ มีดังนี้





























(1972: 116) สืบสร้างหน่วยเสียงพยัญชนะ
ต้นเดี่ยวและเสียงพยัญชนะต้นควบของภาษาไทดั้งเดิม ดังนี้
André Haudricourt
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เสียงพยัญชนะต้นควบของภาษาไทยปัจจุบันมีจานวนน้อยลงกว่าเดิม
เนื่องจากเสียงพยัญชนะที่เคยเป็นเสียงก้องกลายเป็นเสียงไม่ก้อง พ่นลมและเสียงพยัญชนะต้นควบ
 กลายเป็นเสียง 
2.1.1.2 เสียงพยัญชนะสะกด ในภาษาไทยปัจจุบันมีหน่วยเสียงพยัญชนะสะกด
คือ // ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดในภาษาไทยโบราณ และภาษา
ไทดั้งเดิม
2.1.2 หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงสระของภาษาไทยปัจจุบัน ภาษาไทยโบราณ และ
ภาษาไทดั้งเดิม มีดังนี้
หน่วยเสียงสระของภาษาไทยปัจจุบันตามที่ กาญจนา นาคสกุลเสนอ (2520,
43-71) มี 21 หน่วยเสียงดังนี้ /    /

60

หน่วยเสียงสระของภาษาไทยโบราณ มีดังนี้
สระเสียงยาว




























 
 












 
 

























 
 
 







สระเกิน
สระเสียงสั้น

หน่วยเสียงสระของภาษาไทยดั้งเดิม (Haudricourt, 1972: 88-93) มีดังนี้
สระเสียงยาว

สระเกิน
สระเสียงสั้น


 









2.1.3 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทย
ปัจจุบันมี 5 หน่วยเสียง มีรูปและสัญลักษณ์แทนเสียงดังนี้ (กาญจนา นาคสกุล : 2520, 105-109)
หน่วยเสียงวรรณยุกต์สามัญ ไม่มีรูปวรรณยุกต์แทน
หน่วยเสียงวรรณยุกต์เอก ่

หน่วยเสียงวรรณยุกต์โท ้

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ตรี ๊

หน่วยเสียงวรรณยุกต์จัตวา ๋

ส่วนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทยโบราณตามที่ Brown เสนอไว้ มี 5
หน่วยเสียง โดยที่หน่วยเสียง 4 และ 5 จะเกิดเฉพาะในคาตายเสียงสั้นและคาตายเสียงยาวเท่านั้น
อย่างไรก็ตามก็ไม่มีหลักฐานว่าการออกเสียงจริงเป็นอย่างไร
สาหรับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยดั้งเดิม Haudricourt (1972 : 96)
เห็นว่าภาษาไทก็มีเสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกับภาษาไทยโบราณและภาษาไทยปัจจุบัน โดยอิงตามรูป
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วรรณยุกต์ของภาษาไทยปัจจุบัน ได้แสดงตารางเทียบเสียงวรรณยุกต์ของภาษาไทต่างๆ ที่มีผู้ศึกษาไว้
ซึ่งมีรายละเอียดมาก และผู้วิจัยเห็นว่าไม่ใช่สิ่งจาเป็นในการพิจารณาทิศทางของการยืมคาภาษาเขมร
ในภาษาไทย จึงไม่ขอนาตารางนั้นมาแสดงไว้ในงานวิจัยนี้
การเปรี ย บเที ย บระบบเสี ย งภาษาเขมรกั บ ภาษาไทย เป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ใน
การตรวจสอบที่มาของคา หากคาที่คาดว่าจะเป็น คายืมภาษาเขมรประกอบด้วยเสียงที่ไม่มีอยู่ใน
ภาษาไทย แต่เป็นเสียงที่มีอยู่ในภาษาเขมรซึ่งสะท้อนจากรูปอักษร คานั้นก็น่าเชื่อได้ว่ามีที่มาจาก
ภาษาเขมร
2.2 รูปอักษรภาษาไทย รูปอักษรไทยที่เริ่มมีขึ้นในสมัยสุโขทัย ในพุทธศตวรรษที่ 19-20
สันนิษฐานว่าได้พัฒนามาจากอักษรขอมหรือเขมรโบราณและมอญโบราณเป็นสาคัญ รูปอักษรนี้ได้
แพร่กระจายไปยังอาณาจักรข้างเคียง ต่อมาได้พัฒนาเป็นอักษรไทยอยุธยา และต่อเนื่องมาจนถึง
รัตนโกสินทร์ (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2552 : 12)
รู ป พยั ญ ชนะที่ ป รั บมาจากภาษาต้ นแบบบันทึ กเสี ย งในภาษาไทยเฉพาะเท่ าที่ มี
ตรงกันกับภาษาต้นแบบเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะบันทึกเสียงที่มีอยู่ในภาษาไทยโบราณได้ทั้งหมด ทาให้
ต้องมีการดัดแปลงรูปพยัญชนะเพิ่มเติมอีก คือ ฃ  ฅ  ซ  ฏ  ต  ป  ฝ  ฟ  ฬ
 ต่อมาภายหลังจึงปรากฏรูป ฮ 
รูปพยัญชนะไทยจัดเรียงตามพยัญชนะวรรคและเศษวรรค ดังนี้
ก 
ข 
ฃ 
ค 
ฅ 
ฆ 
ง 
จ 
ฉ 
ช 
ซ 
ฌ 
ญ 
ฎ 
ฏ 
ฏ 
ฑ 
ฒ 
ณ 
ด 
ต 
ถ 
ท 
ธ 
น 
บ 
ป 
ผ 
ฝ 
พ 
ฟ 
ภ 
ม 
ย 
ร 
ล 
ว 
ศ 
ษ 
ส 
ห 
ฬ 
อ 
ฮ 
รูปพยัญชนะเหล่านี้ยังคงมีใช้อยู่ในภาษาไทยปัจจุบัน ยกเว้น ฃ  และ ฅ 
อักขรวิธีในสมัยสุโขทัยได้ปรับไปจากภาษาต้นแบบและมีลักษณะเฉพาะตัวหลาย
ประการ เช่นการไม่ใช้รูปพยัญชนะตัวเชิง และให้เขียนพยัญชนะทุกตัวในบรรทัด หากเป็นพยัญชนะ
ควบจะเขียนพยัญชนะตัวที่หนึ่งและสองติดกัน เช่นเดียวกับอักษรนากับอักษรตาม หากมีพยัญชนะ
สะกดจะเขียนห่างออกมา ส่วนสระยังเขียนเชื่อมติดกันกับพยัญชนะต้น สาหรับสระบางตัว เช่น สระ
อิ อี อือ อุ อู เขียนอยู่ข้างหน้าติดกับพยัญชนะต้น (ประเสริฐ ณ นคร, 2541: 43-45)
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รูปสระภาษาไทยปัจจุบัน มีรูปดังนี้
า ิ
ี
ึ
ื
ุ
ู
เ-ะ เ
แ-ะ แ
โ-ะ
โ เ-อะ เ-อ/เ-ิ เ-าะ -อ
เ- อะ เ- อ เ- ยะ เ- ย -ัวะ -ัว, ว
-ำ ไ
ใ
เ-า
ฤ
ฤๅ
ฦ
รูปสระภาษาไทยโบราณ ในภาษาไทยโบราณมีเสียงสระน้อยกว่าภาษาไทยปัจจุบัน
หน่วยเสียงสระที่ไม่มีในภาษาไทยโบราณคือ เ-ะ แ-ะ โ-ะ เ-อะ ออ เ- อะ เ ยะ
- ัว ะ
ส่วนวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นหน่วยเสียงสาคัญในภาษาไทย และเป็น สิ่งที่ทาให้แตกต่าง
จากภาษาต้นแบบ ในสมัยสุโขทัยปรากฏรูปวรรณยุกต์ สองรูปเท่านั้น คือ รูปวรรณยุกต์เอก ่ และรูป
วรรณยุกต์โท ซึง่ ในสมัยนั้นมีรูปเป็นกากบาท + ต่อมาค่อยๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปจนกระทั่งมีรูป ้
เช่นในปัจจุบัน (ประเสริฐ ณ นคร, 2534: 19)
ส่ ว นรู ป วรรณยุ ก ต์ต รี มีรู ป ๊ และจัต วา ๋ เพิ่ งปรากฏใช้ ในพุท ธศตวรรษที่ 23
หลักฐานคือในหนังสือจินดามณีฉบับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่แต่งขึ้น ใน พ.ศ. 2275 มีการอธิบาย
การผันเสียงวรรณยุกต์ตามอักษร และในหนังสือเล่มนี้เป็นการพบวรรณยุกต์ตรีและจัตวาเป็นครั้งแรก
(ประยูร ทรงศิลป์, 2514: 30) ตามการสันนิษฐานของประเสริฐ ณ นคร รูปวรรณยุกต์ตรีและจัตวา
น่าจะมีขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีหรือรัตนโกสินทร์ เมื่อคนไทยต้องติดต่อกับคนจีน ลาวและล้านนามาก
ยิ่งขึ้น จึงเกิดความจาเป็นที่ต้องเพิ่มรูปวรรณยุก ต์ให้อักษรกลางออกเสียงเป็นเสียงตรีและจัตวาได้
(ประเสริฐ ณ นคร, 2534: 19)
3. การถ่ายถอดรูปคายืมภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
จากการที่รูปอักษรไทยและเขมรสามารถถ่ายถอดเทียบกันได้โดยตรง คายืมภาษาเขมร
ในภาษาไทยส่ว นใหญ่จึ งสามารถถ่ายถอดรูปมาได้โดยตรง ซึ่งในที่นี้เรียกว่าลั ก ษณะปกติ ถือเป็น
การถ่ายถอดโดยอิงระบบการเขียนของภาษาไทย เช่น คาว่า ជាញ  // ในภาษาเขมร เมื่อยืม
เข้ า มาใช้ ใ นภาษาไทย มี รู ป เป็ น ชาญ   เป็ น การถ่ า ยถอดรู ป ค าโดยตรง ไม่ มี
การเปลี่ยนแปลงรูปพยัญชนะต้น สระ หรือพยัญชนะสะกดใดๆ หรือในกรณี คาพยางค์เปิดในภาษา
เขมรที่ไม่จาเป็นต้องแสดงรูปสระ เช่นคาว่า ស   “สอ ขาว” เขียนเพียงรูปพยัญชนะต้นตัว
เดียว ก็สามารถอ่านเป็นคาได้ เช่นเดียวกับคาที่เป็นพยางค์เปิดที่มีรูปสระ គឺ   “คือ” เมื่อคา
ภาษาเขมรที่เป็นพยางค์เปิดทั้งที่ไม่แสดงและแสดงรูปสระถูกยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย จาเป็นต้องเพิ่ม
รูปสระ ออ  ด้วย เนื่องจากคาพยางค์เปิดในภาษาไทยจาเป็นต้องมีรูปสร ออ  ให้พยัญชนะเกาะ
เช่น เดียวกับรู ปสระอือ  สระเออะ  สระเออ  สระเอือะ  สระเอือ  จะมีรูป ออ 
ประกอบด้วย (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2539: 4) ภาษาไทยจึงเขียนคายืม ស   เป็น สอ 
 และ គឺ   “คือ” เป็น คือ   “คือ” ลักษณะนี้ถือเป็นการถ่ายถอดรูปคาลักษณะ
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ปกติ ซึ่งเป็นไปตามระบบการเขียนของไทย และพบในการเขียนทั่วไป ไม่เพียงเฉพาะในสมุทรโฆษ
คาฉันท์
ด้วยเหตุที่ภาษาเขมรและภาษาไทยต่างมีพั ฒนาการในด้านระบบเสียงของตนเอง การที่
คามีรู ป อักษรตรงกัน จึ งไม่ได้ห มายความว่าคาหนึ่งๆ ที่มีรูปตรงกันจะต้องออกเสี ยงเหมือนกันใน
ภาษาไทยและภาษาเขมร เช่น คาว่า ชาญ   ข้างต้น ภาษาเขมรแยกเสียงของรูปสระ ្
เป็น  และ  และเนื่องจากภาษาไทยไม่มีเสียงพยัญชนะสะกดนาสิกที่เพดานแข็ง ภาษาไทยจึง
ปรับการออกเสียงพยัญชนะสะกดของคานี้เป็นเสียงพยัญชนะสะกดนาสิกที่ปุ่มเหงือกแทน หรือคาว่า
เขน   ซึ่งยืมมาจากภาษาเขมรว่า បមន   พยัญชนะต้น ข   ใน
ภาษาไทยถือเป็นอักษรสูง ทาให้คานี้ออกเสียงโดยมีเสียงวรรณยุกต์จัตวา
การถ่ายถอดรูปคายืมเขมรลักษณะปกติจึงเป็นการถ่ายถอดรูปคายืมตามระบบการเขียน
ภาษาไทย คือคายืมต้องมีรูปพยัญชนะและรูปสระตรงกันตามระบบการเขียนในภาษาไทย การออก
เสียงคายืมเป็นไปตามระบบเสียงภาษาไทย การถ่ายถอดรูปคายืมลักษณะปกติมีดังต่อไปนี้
3.1 การถ่ายถอดรูปตรงตามรูปคาภาษาเขมร เนื่องจากรูปพยัญชนะและสระของภาษา
เขมรและภาษาไทยหลายรูปตรงกัน คายืมหลายคาจึงเป็นการถอดรูปโดยตรง
ตัวอย่างคายืมภาษาเขมรที่ภาษาไทยถ่ายถอดตรงตามรูปคาภาษาเขมร เช่น
เขน  
จากคาต้นทางภาษาเขมร
បមន  
ทูล  
ទូល   
ราย  
រាយ   
ไกร  
ៃររ  
ชาญ  
ជាញ  //
3.2 การถ่ า ยถอดรู ป ไม่ ตรงตามรู ป ค าภาษาเขมร ด้ ว ยระบบอัก ขรวิธี ที่แตกต่างกั น
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาเขมร ทาให้คายืมภาษาเขมรบางคาต้องปรับรูปหรือลักษณะบางอย่าง
เพื่อให้สามารถเขียนตามอักขรวิธีภาษาไทยได้ การปรับรูปในลักษณะต่อไปนี้ถือเป็นลักษณะปกติ ของ
การสะกดคายืมภาษาเขมร ดังนี้
3.2.1 การเพิ่มรูปสระออ ในภาษาเขมร คาพยางค์เปิดหรือคาที่ ไม่มีเสียงพยัญชนะ
สะกดจะมีเสียงพยัญชนะต้นและเสียงสระแฝง คือ เสียงสระที่ติดอยู่กับรูปพยัญชนะหนึ่งๆ สามารถ
แสดงด้วยรูปพยัญชนะต้นเพียงรูปเดียว ไม่จาเป็นต้องแสดงรูปสระประกอบรูปพยัญชนะเหมือนใน
ภาษาไทยปัจจุบัน ที่ต้องมีการเขียนรูปสระ ออ เพื่อบันทึกเสียงสระแฝงในคาพยางค์เปิด ทั้งนี้ ระบบ
การเขียนของไทยในสมัยสุโขทัยก็พบว่ายังไม่มีการใช้รูปสระ ออ (อิงอร สุพันธุ์วณิช, 2550: 504) เพื่อ
บันทึกเสียงสระแฝง ดังนั้นคาว่า พ่อ ในการเขียนสมัยสุโขทัยจะมีเพียงรูปพยัญชนะกับรูปวรรณยุกต์
เท่านั้น คือ พ่ การเพิ่มรูปสระ ออ นี้เกิดขึ้นในสมัยหลัง และเพิ่มรูปสระ ออ กับคาพยางค์เปิดทุกคา
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ลักษณะนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอักขรวิธีในภาษาไทยเอง ดังนั้นรูปคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
ปัจจุบัน จึงต้องมีรูปสระ ออ เสมอ เช่นคาภาษาเขมรว่า ច  /c/ “(ปี)จอ” ถ่ายถอดเป็นคาภาษาไทย
ว่า จอ ca /c/
นอกจากนี้ คาที่มีเพียงรูปพยัญชนะต้นกับพยัญชนะสะกด ไม่มีรูปสระกากับ
และใช้เสี ยงสระแฝงเป็นเสียงสระของคา เช่นคาว่า ចង ca /c/ “ผูก” คาว่า លង /l/
“ลอง” เมื่อยืมมาใช้ในภาษาไทย จะถ่ายถอดเป็น จอง c /c/ และ ลอง  /l/ ตามลาดับ
คือมีการเพิ่มรูปสระออ  // เข้าไประหว่างพยัญชนะต้นกับพยัญชนะสะกด
การเพิ่มรูปสระออ  นี้ใช้กับรูปสระอื่นๆ ในภาษาไทยด้วย ได้แก่ รูป -ือ a
และรูปสระ เ--ือ  ที่สัมพันธ์กับรูป ្ឺ  และรูป ប្ ในภาษาเขมร ถือว่าเป็นลักษณะปกติของ
การถ่ายถอดรูปคายืมภาษาเขมรที่ใช้ในระบบอักขรวิธีของภาษาไทย ซึ่งพัฒนาหลังสมัยสุโขทัย
គឺ g
ตรงกับคายืมในภาษาไทยว่า
คือ ga
បជ j
ตรงกับคายืมในภาษาไทยว่า
เชื่อ j
3.2.2 การปรับรูปคาที่มีนิคหิต ในภาษาเขมร รูปนิคหิตหรือ ្ំ  ใช้แทนทั้งเสียง
สระและพยัญชนะในรูปเดียว // ในสมัยสุโขทัยมีการใช้เครื่องหมายนิคหิตแทนเสียงสระแฝงและ
เสียงพยัญชนะสะกด /ม/ เช่นเดีย วกับในภาษาเขมร เครื่องหมายนี้เคยมีใช้ในภาษาไทยสมัยอยุธยา
เช่นกัน จากเอกสารไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพบว่า ในสมัยนั้น รูปนิคหิตนี้ใช้เขียนเหนือ
รูปพยัญชนะต้น แทนเสียงสระที่มีพยัญชนะสะกด ม  /m/ เช่น คาว่า บรม  ซึ่งเป็นคายืม
ภาษาสันสกฤต และ สมเดจ ซึ่งมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า 
ปัจจุบัน อักขรวิธีภาษาไทยไม่อนุญาตให้ใช้รูปนิคหิตเดี่ยวๆ ในการเขียนคา
ยกเว้นในการเขียนคาถาภาษาบาลีเท่านั้น ภาษาไทยมีเพียงรูปสระ อา  และไม่มีรูปสระที่ตรง
กับ ្ំ  ของภาษาเขมร ภาษาไทยปรับรูปคายืมภาษาเขมรที่มีสระ ្ំ  ประกอบ 2 วิธี คือ วิธี
แรกใช้รูป  แทนโดยตรง เช่น คาว่า จานา  /camnam/ > ចំណំ  
“จาได้ หมายไว้ให้จาได้ สังเกตได้ เครื่องหมายให้จาได้” และวิธีที่สองใช้เพียงรูปพยัญชนะสะกด ม 
และออกเสียงว่า /om/ เช่นคาว่า ផទំ   ในภาษาไทยเขียนว่า ผทม  
การสะกดคาทั้งสองแบบนี้ถือเป็นลักษณะปกติของการถ่ายถอดคายืมที่มีรูปสระเป็น ្ំ  ของภาษา
เขมร
ส่วนสระ  ของภาษาเขมรนั้น ภาษาไทยปรับรูปโดยการใช้รูปสระ อุ  กับ
ม  และออกเสียงคายืมว่า /um/ เช่น คาว่า ชุม /chum/ อีกวิธีหนึ่งคือการใช้พยัญชนะสะกด ม /m/
และออกเสียงเป็น /am/ วิธีนี้เป็นการถ่ายถอดรูปตามเสียง หรือเป็นการยืมคาตามเสียงเนื่องจากความ
ไม่เท่าเทียมเรื่องรูปสระ
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3.2.3 การปรับรูปคาที่เกิดกับเครื่องหมายรัสสัญญา เครื่องหมายรัสสัญญาใน
ภาษาเขมรใช้ใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกใช้กับคาที่มีรูปพยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกด โดยไม่มีรูป
สระกากับ เช่น ចប់  /c/ “จบ” ในกรณีนี้ ภาษาไทยจะใช้เพียงรูปพยัญชนะต้นและพยัญชนะ
สะกด และตัดเครื่องหมายรัสสัญญาออก เช่นคาว่า ចប់  /c/ ภาษาไทยจะเขียนเป็น จบ 
/c/ คายืมที่ใช้ ในลักษณะนี้มีเสียงสระเป็น // ลักษณะที่สอง เครื่องหมายรัสสัญญาใช้กับคาที่มี
สระ ្ และพยัญชนะสะกด ในภาษาไทยปรับใช้รูปไม้หันอากาศตามด้วยรูปพยัญชนะสะกด เช่น
ចាប់  /c/ “จับ เริ่มต้น” มีรูปตรงกับภาษาไทยว่า จับ  /c/ “จับ” การปรับรูปเช่นนี้ถือ
เป็นลักษณะปกติที่พบในภาษาไทย
3.2.4 การปรับรูปพยางค์หน้าของคาสองพยางค์ ภาษาเขมรมีคาสองพยางค์ อยู่
มากมาย รูปแบบการเขียนคาสองพยางค์ของภาษาเขมรคือ พยัญชนะสะกดของพยางค์แรกใช้รูป
พยัญชนะตัวเต็ม ส่วนพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองมีรูปเป็นพยัญชนะตัวเชิงใต้รูปพยัญชนะสะกดของ
พยางค์แรก พยางค์แรกจะมีเสียงสระแฝงเป็นสระเสียงสั้น (Huffman, 1969: 18) เมื่อคาสองพยางค์ถูก
ยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย ภาษาไทยปรับให้พยางค์แรกมีรูปไม้หันอากาศแสดงเสียงสั้น ส่วนพยางค์
ทีส่ องมีรูปสระตามแบบภาษาเขมร เช่น
ចង្ហហន់  /c/ > จังหัน  /c/
ตารางที่ 4 ตารางเทียบการถ่ายถอดรูปพยัญชนะภาษาเขมรกับภาษาไทย
รูปพยัญชนะ รูปถ่ายถอด รูปถ่ายถอด รูปพยัญชนะ รูปถ่ายถอด รูปถ่ายถอด
ขป.
อักษร
เสียง
ทป.
อักษร
เสียง
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รูปพยัญชนะ
ขป.

รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง

รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง
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รูปพยัญชนะ
ขป.

รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง
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รูปพยัญชนะ
ทป.
ร
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รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง





























































ตารางที่ 5 ตารางเทียบการถ่ายถอดรูปสระภาษาเขมรกับภาษาไทย
รูปพยัญชนะ รูปถ่ายถอด รูปถ่ายถอด รูปพยัญชนะ รูปถ่ายถอด
ขป.
อักษร
เสียง
ทป.
อักษร
,


สระที่ไม่มีรูป
สระลดรูป
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รูปพยัญชนะ
ขป.

รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง

รูปพยัญชนะ
ทป.
-ัว, -ว
- ัว ะ
เ-อ
เ-อะ
เ- อ
เ- อะ
เ- ย
เ- ยะ
เ-ะ
เ
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แ
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รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง
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รูปพยัญชนะ
ขป.

รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง

รูปพยัญชนะ
ทป.

รูปถ่ายถอด
อักษร

รูปถ่ายถอด
เสียง
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ตารางที่ 6 ตารางเทียบการถ่ายถอดรูปเครื่องหมายพิเศษภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
รูปพยัญชนะ รูปถ่ายถอด รูปถ่ายถอด รูปพยัญชนะ รูปถ่ายถอด รูปถ่ายถอด
ขป.
อักษร
เสียง
ทป.
อักษร
เสียง
្័
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ง

หลังจากการนาเสนอระบบเสียงภาษาเขมรและภาษาไทย รวมทั้งอั กขรวิธีในภาษาทั้ง
สอง ตลอดจนกฎเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยในบทนี้แล้ว ในบทที่ 4 จะ
เป็นการนาเสนอการวิเคราะห์รูป และการเปลี่ยนแปลงรูปของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
ต่อไป

บทที่ 4
รูปคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
โดยทั่วไปแล้ว คายืมภาษาเขมรในภาษาไทยมักมีรูปสะกดตามคาต้นทางภาษาเขมร (ราตรี
ธันวารชร, 2539: 12) หากคาภาษาเขมรที่ยืมมาใช้ในภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป ความสัมพันธ์
ของค ายื ม กั บ ค าต้ น ทางภาษาเขมรก็ จะเห็ น ได้ ชั ดเจน ความสั มพั นธ์ ของรู ปค ายื มภาษาเขมรกั บ
รูปคาต้นทางจะเห็นได้สะดวกเมื่อใช้ระบบการถ่ายถอดอักษร เช่น การถ่ายถอดคาเป็นอักษรโรมันช่วย
ให้เห็นความสัมพันธ์ของคาว่า ผลาญ  // ได้ชัดว่ามาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า ផ្លាញ
 // เนื่องจากคานี้มีรูปอักษรเหมือนคาต้นทางภาษาเขมร รูปพยัญชนะสะกด  ซึ่งเป็นรูป
ที่ไม่ได้ปรากฏเป็นเสียงพยัญชนะสะกดในระบบเสียงภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าคานี้ไม่ใช่คาภาษาไทย
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าคายืมภาษาเขมรทุกคาจะสามารถรักษารูป ตามคาต้นทางภาษาเขมร
ไว้ได้ทั้งหมด จากการตรวจสอบคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉั นท์ ซึ่งมีกว่า 900 คา พบว่า ส่วน
หนึ่ งมี รูป ตามคาต้นทางภาษาเขมร ขณะที่ส่ว นหนึ่ง มีการแปรรูป ไปจากคาต้นทางภาษาเขมร ซึ่ง
สอดคล้องกับสิ่งที่ ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2557: 20-21) เสนอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรูปคายืมภาษาเขมร
ในสมุทรโฆษคาฉันท์ว่า การถ่ายถอดคาภาษาเขมรเป็นภาษาไทยมีหลายระบบ บางคาถ่ายถอดตามรูป
บางคาถ่ายถอดตามการออกเสียง ซึ่งมีทั้งการออกเสียงใกล้เคียงกับคาต้นทางภาษาเขมร และบางครั้ง
ก็มีการถ่ายถอดทั้งตามรูปคาและการออกเสียงภาษาเขมร ผู้วิจัยพบว่าในสมุทรโฆษคาฉันท์ นอกจาก
ปัญหาเรื่องการใช้การถ่ายถอดคาภาษาเขมรเป็นภาษาไทยหลายระบบแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ทาให้
คายืมภาษาเขมรมีรูปต่างไปจากภาษาต้นทางอีกด้วย
บทที่ 4 เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับรูป คาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับรูปคายืมภาษา
เขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ ผู้วิจัยจะเริ่มจากการอธิบายความสัมพันธ์ของโครงสร้างของคายืมภาษา
เขมรกับคาต้นทางตามรูปอักษร โดยแบ่งประเภทเป็นคาพยางค์เดียว คาสองพยางค์ และคาหลาย
พยางค์ ในรูปแบบคล้ายกับการจัดโครงสร้างพยางค์ตามลักษณะทางเสียงเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ
คาได้ชัดเจน แล้วจึงอธิบายลักษณะทางโครงสร้างคาและเสียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านรูปอักษร
การอธิบายโครงสร้างคาตามรูปอักษรนี้ช่วยให้เห็นลักษณะเฉพาะของคายืมภาษาเขมรได้ชัดเจน และ
น่าจะช่วยแยกแยะรูปคาว่ามีวิธีการถ่ายถอดแบบใดบ้างได้ดีขึ้น จากนั้นจึงเสนอความสัมพันธ์ของ
รูปอักษรของคายืมกับรูปคาต้นทาง โดยอธิบายในภาพรวมทั้ง คาพยางค์เดียว คาสองพยางค์ และ
คาหลายพยางค์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระบบการถ่ายถอดอักษรของ Varasarin (1984: 295-399) ซึ่งจะช่วย
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ให้เห็นความสัมพันธ์ของรูปอักษรได้ชัดเจนกว่าการนาเสนอคาเป็นรูปอักษรเขมรเปรียบเทียบกับรูป
อักษรไทยเพียงอย่างเดียว
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคาภาษาเขมรตามรูปอักษร ภาษาเขมรมีทั้งคาพยางค์
เดียว คาสองพยางค์ และคาหลายพยางค์ ซึ่งสามารถแสดงโครงสร้างคาโดยอักษรย่อ และเครื่องหมาย
ดังนี้*
C แทนรูปพยัญชนะ
V แทนรูปสระ (ไม่ว่าจะเป็นรูปสระเสียงสั้นหรือยาว หรือสระประสม สระที่มี
รูปผสมระหว่างสระกับรูปพยัญชนะ เช่น  หรือสระแฝง)
N แสดงรูปพยัญชนะสะกดนาสิก
r แสดงรูปพยัญชนะเสียงรัว
- แสดงการแยกพยางค์ในโครงสร้างคา
( ) แทนการปรากฏหรือไม่ปรากฏของรูปพยัญชนะหรือสระ
ตามระบบการถ่ายถอดคาเป็นอักษรโรมันของ Varasarin (1984: 295-399) สามารถ
แสดงโครงสร้ างคาพยางค์เดียวของคาต้นทางภาษาเขมรและคายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์ ได้เป็น
C(C)V(C) หมายความว่ า ค าพยางค์ เ ดี ย วมี รู ป พยั ญ ชนะต้ น เป็ น พยั ญ ชนะต้ น เดี่ ย วหรื อ พยั ญ ชนะ
ต้นควบก็ได้ มีรูปสระหรือไม่มีรูปก็ได้ ในกรณีที่ไม่ปรากฏรูปสระหรือเป็นสระแฝง จะถ่ายถอดอักษร
เป็น  และมีรูปพยัญชนะสะกดหรือไม่ก็ได้ หากมีรูปพยัญชนะสะกด คาต้นทางและคายืมส่วนใหญ่มี
รู ป พยั ญ ชนะสะกดเพี ย งรู ป เดี ย ว ส่ ว นคาสองพยางค์ มี โ ครงสร้ า งเป็ น C(C)VN-C(C)V(C) หรื อ
C(C)V(C)-C(C)V(C) ซึ่ ง มีความหมายว่ า คาสองพยางค์อาจประกอบด้ว ยพยางค์ห น้า ซึ่ ง มีรู ป เป็ น
พยัญชนะต้นเดี่ยวหรือควบ สระแฝงซึ่งถ่ายถอดเป็น  และพยัญชนะสะกดนาสิก หรือพยางค์หน้าที่มี
รูปเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยวหรือควบ รูปสระ หากเป็นสระแฝงจะถ่ายถอดเป็น  และพยัญชนะสะกดซึ่ง
จะมีหรือไม่มีก็ได้และพยางค์หลังซึ่งมีโครงสร้างเหมือนคาพยางค์เดียว ส่วนคาหลายพยางค์มีลักษณะ
ของโครงสร้างคาพยางค์เดียวหรือคาสองพยางค์รวมกัน
แม้ว่าสมุทรโฆษคาฉันท์จะแต่งในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกับยุคเขมรสมัย
หลังพระนคร ที่มีการใช้ภาษาเขมรสมัยกลาง และภาษาเขมรสมัยปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การยืมคา
น่าจะเป็นการยืมจากภาษาเขมรสมัยโบราณและภาษาเขมรสมัยกลาง มากกว่าการยืมคาจากภาษา
ร่ ว มสมั ย หรื อ ภาษาเขมรปั จ จุ บั น เอง การศึ ก ษาเรื่ อ งรู ป ค ายื ม ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง ยึ ด การพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ของรูปคายืมจากคาในภาษาเขมรโบราณก่อน หากไม่พบรูปคาหนึ่งๆ ในภาษาเขมรสมัย
โบราณ จะตรวจสอบรูป คาในภาษาเขมรสมัยกลาง แล้ วจึงเทียบรูปจากภาษาเขมรปัจจุบัน ทั้งนี้
*
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การไม่ปรากฏรูปคาหนึ่งๆ ในภาษาเขมรสมัยโบราณหรือภาษาเขมรสมัยกลาง ไม่ได้แปลว่าไม่มีรูปคา
นั้นๆ ในภาษาสมัยนั้น หรือคานั้นไม่ใช่คาภาษาเขมร รูปคานั้นอาจไม่ได้ปรากฏในจารึกหรือเอกสาร
โบราณต่างๆ และไม่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ในพจนานุกรมภาษาเขมรโบราณและพจนานุกรมภาษา
เขมรสมัยกลางที่ผู้วิจัยใช้ในการอ้างอิง แต่ยังคงมีใช้อ ยู่ในภาษาเขมรปัจจุบันก็ได้ นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ตระหนักดีว่าคาในภาษาเขมรเองสามารถมีการเปลี่ยนแปลงรูปคาในลักษณะต่างๆ ได้ ผู้วิจัยจะยึด
การเทียบแบบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากรูปคาที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันนั้นในภาษา
เขมร
เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของสมัยของคายืม การแสดงข้อมูลในที่นี้จะนาเสนอรูปคาภาษา
เขมรโบราณ (ขบ.) รู ป ค าภาษาเขมรสมั ย กลางและปั จ จุบั น (ขก./ขป.) รู ป ค ายื ม ภาษาเขมรใน
สมุทรโฆษคาฉันท์ที่พบในส่วนแต่งในสมัยอยุธยา (ภ.1) และรูปคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่
พบในส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ภ.2) ตามลาดับ และเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของรูปคา
ภาษาต้นทางและรูปคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ได้ชัดเจน ผู้วิจัยจะอธิบ ายโดยยึดอักษร
โรมัน ตามระบบของ Varasarin เป็นหลั ก แล้ ว จึง แสดงรูปคาโดยอั กษรเขมรหรือ อักษรไทยและ
สัทอักษรประกอบ* เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางเสียงที่อาจเกิดขึ้นในคายืมด้วย
ความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรและความหมายของคายืมยึดตามที่ระบุไว้ในบทที่
1 - 3 กล่าวคือ
ความหมายของคาภาษาเขมรโบราณยึดตาม Dictionnaire vieux khmer – françaisanglais ของ Pou (1992)
ความหมายของคาภาษาเขมรสมัยกลาง ยึดตามพจนานุกรมศัพท์จารึกนครวัดสมัยหลัง
พระนคร ของ อุไรศรี วรศะริน (2542)
ความหมายของคาภาษาเขมรสมัยปัจจุบันตามพจนานุกรมภาษาเขมร – ไทย ฉบับทุน
พระยาอนุมานราชธน (2517 - 2528)
ส่ ว นความหมายของค าภาษาเขมรที่ แ สดงด้ ว ยตั ว เอนเป็ น ความหมายจาก Les
éléments khmers dans la formation de la langue siamoise ของ Varasarin (1984)
ความหมายของคายืมภาษาเขมรที่แสดงในเครื่องหมายอัญประกาศ เป็นความหมายจาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2557)

สัทอักษรที่แสดงในคาภาษาไทยใช้ตามเสียงภาษาไทยปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการอ่าน ทั้งนี้
การออกเสียงคาในภาษาสมัยอยุ ธยาหรือต้นรัตนโกสินทร์อาจแตกต่างไปจากภาษาสมัยปัจจุ บัน ส่วนสัทอักษรที่ใช้
แสดงในคาภาษาเขมรปัจจุบัน ใช้ตามระบบเสียงที่ Huffman (1969) เสนอใน Cambodian System of
*
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ส่วนความหมายที่แสดงในเครื่องหมาย [ ] เป็นความหมายที่ผู้วิจัยเสนอจากการตีความ
คานั้นๆ ในบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์
ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างพยางค์ของคาต้นทางภาษาเขมร
กับคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
แม้ว่าคาภาษาเขมรกับ คาภาษาไทยจะมีโครงสร้างพยางค์คล้ายกัน คือ เป็นคาพยางค์
เดี ย ว ค าสองพยางค์ และค าหลายพยางค์ แต่ เ มื่ อ ภาษาไทยยื ม ค าภาษาเขมรมาใช้ ก็ อ าจมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพยางค์ในลักษณะต่างๆ ในงานวิจัยนี้พบว่าคาต้นทางภาษาเขมรกับคายืม
ภาษาไทเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ กับคาต้นทางพยางค์
เดียว
จากการตรวจสอบข้อมูลคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า คาต้นทางภาษา
เขมรที่เป็นคาพยางค์เดียวบางคา ยังคงมีโครงสร้างเหมือนคาต้นทางภาษาเขมร ในขณะที่บางคามี
โครงสร้างต่างไปจากคาต้นทางภาษาเขมร ผู้วิจัยจะนาเสนอตามลาดับดังนี้
1.1 คายืมภาษาเขมรที่มีโครงสร้างพยางค์สัมพันธ์กับคาต้นทางพยางค์เดียว คายืม
พยางค์เดียวที่มีโครงสร้างอักษรสัมพันธ์กับคาต้นทางเป็นคาที่มีรูปถ่ายถอดได้ตรงตามรูปคาต้นทาง
ภาษาเขมร อาจมีโครงสร้างเป็น CV(C) หรือ CCV(C) คือมีรูปพยัญชนะต้นตัวเดียวหรือรูปพยัญชนะ
ต้นสองตัวก็ได้ ในภาษาเขมร รูปพยัญชนะต้นสองตัวเกิดในลักษณะของการเขียนพยัญชนะตัวแรกเป็น
ตั ว เต็ม ส่ ว นพยั ญชนะตัว ที่ ส องเป็ น ตัว เชิ งใต้รู ปพยั ญชนะต้น ตัว แรก ในขณะที่ภ าษาไทยไม่ มีรู ป
พยัญชนะตัวเชิง รูปพยัญชนะตัวที่สองของคายืมจึงปรากฏเรียงต่อจากรูปพยัญชนะตัวแรก รูปสระ
ของคาต้นทางและคายืม และจะมีรูปพยัญชนะสะกดหรือไม่ก็ได้ คายืมในกลุ่มนี้ เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “บ่วง, วงแหวน”
กง   “วง, ส่วนรอบ
(Pou, 1992: 60)
ของล้อเกวียนหรือล้อรถม้าเป็น
ขก.  “กง, วง, ล้อม, ต้น, เรียกสิ่งที่มีลักษณะ
ล้อมวง” (อุไรศรี วรศะริน,
คล้ายคลึงเช่นนั้น”
2542: 137)
ขป. កង់   “ล้อ, วง
แหวน, วงกลม”
ขป. កកៀច   “ดื้อ,
เกียจ   [เกรง,
พยศ, เก(งาน)”
รังเกียจ]
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ขบ.  “คงอยู่, ยืนนาน, มี
ชีวิตอยู่, คงตน (ราชา.)” (Pou,
1992: 131)
ขก. “คง, ประทับ, อยู่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 94)
ขป. គង់   “คงอยู่,
เหลืออยู่, อยู่ยงคงกะพัน, กล้า
หาญ, ไม่ผันแปร, แน่ใจ, ถาวร,
มั่นคง, อาศัยอยู่ในที่เดิม, รักษา
ให้อยู่ในสภาพดี, ทนทาน, คง,
พัก (ราชา.) คาที่บอกเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นได้ (ไว.)”
ขบ.  “ปรารถนา, ต้องการ”
(Pou, 1992: 150)
ขก.  “อยาก, ใคร่, ใฝ่,
ปรารถนา, ต้องการ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 64)
ขป. ចង់   “อยาก,
ใคร่, ใฝ่”
ขป. ឆក់   “ฉก,
กระชาก”
ขก. “ชาญ, ฉลาด,
คล่องแคล่ว” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 168)
ขป. ជាញ   “ชาญ,
ฉลาด, คล่องแคล่ว”
ขบ.  “ใกล้, แน่นหนา”
(Pou, 1992: 188)
ขป. ជិត   “ใกล้ ชิด
เกือบ จวน”

คง   “ยังมีอยู่
เป็นอยู่อย่างเดิม”

คง   “ยังมีอยู่
เป็นอยู่อย่างเดิม”

จง   “ปรารถนา,
จง   “เป็นคาช่วย
ต้องการ; เป็นคาช่วยกริยา บอก กริยา บอกความบังคับ, หรือ
ความบังคับ หรือบอกความหวัง บอกความหวัง”
ความปรารถนา”

ฉก   “ฉวยหรือชิง
เอาโดยเร็ว”
ชาญ   “ชานาญ, ชาญ   “ชานาญ,
จัดเจน”
จัดเจน”

ชิด   “ใกล้จวนติดหรือ ชิด   “ใกล้จวนติดหรือ
ใกล้จนติดกัน”
ใกล้จนติดกัน”
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ขบ.  “ต้นไม้, ป่าไม้, ไม้ซุง”
(Pou, 1992: 197)
ขก. ,
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 110) 
 “ต้นไม้” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 111)
ขป. កឈើ  
“ต้นไม้”
ขบ.  “ตีน, ขา, ด้าม” (Pou,
1992: 190)
ขป. កជើង   “ตีน,
ชาย, ขา”
ขบ.  “ถึง” (Pou, 1992:
215)
ขป. ដល់   “ถึง”
ขบ. “รู้” (Pou, 1992:
227)
ขป. ដឹង   “รู้”
ขบ.  “ตาม” (Pou, 1992:
221)
ขก.  “โดย, ด้วย, ตาม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 269)
ขป. កោយ  
“ตาม”
ขบ.  “ทบ, กั้น, รั้ง, ขวาง”
(Pou, 1992: 245)
ขป. ទប់   “กัน,
กั้น”
ขบ.  “บวช, เข้าสู่
ศาสนา” (Pou, 1992: 320)

เฌอ   “ไม้, ต้นไม้” เฌอ   “ไม้, ต้นไม้”

เชิง   “ตีนซึ่งเป็น
ฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง”

เชิง   “ตีนซึ่งเป็น
ฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง”

ดล   “ถึง”

ดล   “ถึง”

เดียง   “รู้”

โดย   “ด้วย, ตาม”

ทบ   [กัน, กั้น,
ขวาง]

บวช   “ถือเป็น
เพศภิกษุสามเณรหรือนักพรต

โดย   “ด้วย, ตาม”
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ขก. “บวช” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 197)
,“บวช” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 205 - 206)
ขป. បួស “บวช”
ขบ. “ได้, รับ, มี, เป็น
เจ้าของ, มีชีวิต, เกิดขึ้น,
ปรากฏ” (Pou, 1992: 371)
ขก.,  “มี, มีอยู่,
เป็นอยู”่ (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 157)
ขป. មាន   “มี”
ขบ.  / “รู้, เข้าใจ”
(Pou, 1992: 383)
ขก. ,  “ยล, เห็น,
เข้าใจ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 284-285)
ขป. យល់  
“เข้าใจ, คิดเห็นชัดแจ้งด้วย
ปัญญา”
ขบ.  “กระจัดกระจาย”
(Pou, 1992: 402)
ขป. រាយ   “เรี่ยราย,
เรียงราย, กระจัดกระจาย,
เกลื่อนกลาด”
ขป. លួង  
“ปลอบ, ประจบ, ล่อลวง, พูด
ให้หลงเชื่อ”
ขบ.    “หมุนไป
รอบๆ, วงกลม” (Pou, 1992:

อื่น ๆ”

มาน   “มี”

มาน   “มี”

ยล   “มองดู”

ยล   “มองดู”

ราย   “เรื่อง ส่วน
บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็น
อย่าง ๆ ไป, ที่แยกเป็นลาดับ
หรือเป็นระยะต่อเนื่องกัน, ที่
เรียงกันเป็นแถวเป็นระยะ ๆ”
ลวง   [ปลอบ
ประโลม]
วล   “เวียนไป
โดยรอบ, ไปโดยรอบเข้าหา
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434)
ขป.វល់   “เวียน
อยู่รอบ ๆ, หมุนอยู่รอบ ๆ”
ขบ.    “ขาว, ไม่มีสี”
(Pou, 1992: 505)
ขป. ស  “ขาว”
ขบ.  “ให้, เสนอให้, อาสา,
ทาให้เกิด, คาสั่ง, แสดงถึงผู้รับ
หรือผู้ได้ประโยชน์” (Pou,
1992: 55)
ขก. , ,  “ให้”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 180 181)
ขป. កោយ   “ให้”
ขบ.    “ถัก, ทอ”
(Pou, 1992: 114)
ขป. ក្កង 
“ร้อย อย่างร้อยดอกไม้”
ขก. , , ,
, “กราบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 131)
ขป. ក្ាប  
“กราบ, ทาให้เรียบ, หมอบราบ,
กกไข่”
ขป. ខ្ចាត់  
“กระจัด, พลัด, แยก”
ขบ.    “เขียวสด, ดิบ,
อ่อน” (Pou, 1992: 108)
ขก. “ขจี, อ่อน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122)

ศูนย์กลางหรือออกจาก
ศูนย์กลาง”
สอ   “ขาว”

อวย   “ให้”

กรอง   “ร้อย,
ถัก, ทอ”

กราบ   “การ
แสดงความเคารพด้วยวิธีนั่ง
ประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก
แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น”

ขจัด  
“กาจัด”
ขจี   “งาม
สดใส”

อวย   “ให้”
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ขป. ខ្ាី  “ดิบ,
อ่อน, ใหม่, รุ่น”
ขบ.  “หมอน, หมอน
อิง” (Pou, 1992: 128)
ขก. , , 
“หมอน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 125)
ขป. កខ្នើយ  
“หมอน”
ขก.  “ครอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 97)
ขป. ក្គង
“ครอง, ปกครอง, พิทักษ์รักษา,
ครอบ คลุม, ห่อ”
ขป. ក្ជាប   “ซึม
ซาบ, ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ,
แทรก”
ขก.  “สะอาด, หมดจด, ไม่
มีมลทิน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 113)
ขป. ក្ជះ  
“สะอาด, หมดจด, ไม่มีมลทิน”
ขบ.  “ถูกต้อง, ต้อง,
สัมผัส” (Pou, 1992: 232)
ขก. , ,  “ถูก,
ต้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
272)
ขป. ក្តូវ   “ต้อง,
ถูก, ถูกต้อง, งาม”
ขบ.  “ยกขึ้น, ทรงพลัง,

เขนย  
“หมอนหนุน”

ครอง  
“ปกครองรักษาโดยความเป็น
ใหญ่”

ชราบ  
“ทราบ”
ชระ  
[สะอาด, หมดจด, ไม่มีมลทิน]

ตรู   “งาม”

ถกล   [วาง,

ครอง  
“ปกครองรักษาโดยความเป็น
ใหญ่”
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สูงส่ง, สักการะ, เนิน”(Pou,
1992: 238)
ขก.  “หนุนหรือตั้งให้
สูงขึ้น (เพื่อแสดงความเคารพ)”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 255)
ขป. ថ្កល់   “หนุน
หรือตั้งให้สูงขึ้น (เพื่อแสดง
ความเคารพ)”
ขก.  “ถนอม, ทะนุ
ถนอม, ดูแลรักษา, ประจบ,
เยินยอ, ความห่วงใย, รักใคร่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 203)
ขป. ថ្នម  
“ถนอม, ทะนุถนอม, ดูแล
รักษา, ประจบ, เยินยอ, ความ
ห่วงใย, รักใคร่”
ขบ.  “หนัก, น่าประทับ
ใจ” (Pou, 1992: 258)
ขป. ធ្ងន់  
“หนัก”
ขบ.  “เนื้อทราย” (Pou,
1992: 261)
ขก.  “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง
จาพวกกวาง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 275)
ขป. ក្ាយ  
“สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจาพวก
กวาง”
ขบ.  “เปรียบเทียบ”
(Pou, 1992: 334)

ตัง้ ]

ถนอม  
“คอยระวังประคับประคองไว้ให้
ดี, ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้
เสียหรือหมดเร็ว, เก็บไว้อย่าง
ดี”

ทงัน  
“ตระหง่าน, กว้างใหญ่, สูง
ใหญ่”
ทราย   “ชื่อสัตว์ป่า
ประเภทกวาง เนื้อทราย”

เปรียบ   “เอา
สิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่ง

เปรียบ   “เอา
สิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่ง
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ขป. កក្បៀប  
“เปรียบ, เทียบ, เตรียม”
ขบ.    “ดอกไม้”
(Pou, 1992: 320)
ขก.  “ดอกไม้”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 193)
 “ดอกไม้”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 196)
ขป. ផ្លក  
“ดอกไม้”
ขบ.      “ทาง,
ทางเดิน, ถนน” (Pou, 1992:
335)
ขก.   “ทาง,
หนทาง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 194)
ขป. ផាូវ   “ทาง”
ขบ.  “เที่ยวหา, ค้นหา,
เสาะหา” (Pou, 1992: 521)
ขป. ស្សែង  
“หา, เสาะหา, เที่ยวหาให้ได้ดัง
ปรารถนา”
ขบ.  “โอบล้อม, ล้อมรอบ”
(Pou, 1992: 407)
ขก.  “รุม, ตอม, ห่อ, ห้อม
ล้อม, รุมล้อม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223)
ขป. ករាម   “รุม
ตอม, ห่อ, ห้อมล้อม, รุมล้อม”
ขบ.  “กลอง” (Pou,

หนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอ
กัน หรือผิดกัน”
ผกา  
“ดอกไม้”

หนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอ
กัน หรือผิดกัน”
ผกา  
“ดอกไม้”

ผลู   “ทาง”

แสวง  
“เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา”

โรม   “รบ”

สคร  

โรม   “รบ”
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1992: 507)
“กลอง”
ขป. សគរ   “กลอง”
ขก.  “เหาะ”
เหาะ   “เคลื่อนที่ไป
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 102) ในอากาศด้วยฤทธิ์”
ขป. ក ះ “ลอยไป
ในอากาศ, เดินฟ้า”
ตัวอย่างคาที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างที่รูปคายืมสัมพันธ์กับคาต้นทางภาษาเขมร โดยมี
การปรับรูปพยัญชนะต้นควบที่เขียนจากตัวเต็ม -ตัวเชิง เป็นพยัญชนะต้นเรียงกันสองตัว มีการปรับ
รูปสระให้เข้ากับ อักขรวิธีของภาษาไทย เช่นการปรับ วิธีการเขียนคาในภาษาเขมรซึ่งไม่ต้องแสดง
รูปสระแฝงเป็นการแสดงรูปสระออ  ในคายืมภาษาเขมร อย่างไรก็ตาม พบคาที่ยังคงเขียนตามแบบ
คาต้นทางภาษาเขมร คือ ไม่มีรูปสระออ  ด้วย เช่นคาว่า สคร   “กลอง” แต่จะ
พบน้อยกว่าคาที่มีการปรับอักขรวิธีตามภาษาไทย
นอกจากนี้ ยังพบว่า รูปคายืมมีทั้งที่สัมพันธ์กับรูปคาภาษาเขมรโบราณ เช่นคาว่า
เขนย   “หมอนหนุน” ทงัน   “ตระหง่าน, กว้างใหญ่, สูงใหญ่”
เดี ยง   “รู้” และที่สัมพันธ์กับ รูปคาภาษาเขมรปัจจุบัน เช่นคาว่า เชิง  
“ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง”
ข้ อ มู ล ค ายื ม ในสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ แ สดงให้ เ ห็ น ค าที่ มี โ ครงสร้ า งสั ม พั น ธ์ กั น แต่
รูปพยัญชนะต้น รูปสระและรูปพยัญชนะสะกดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของคาใน
ภาษาเขมรหรือภาษาไทย ดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “แผ่นกระดาน”
ขดาน  
(Pou, 1992: 127)
“กระดาน”
ขป. ាារ   “ไม้ที่
เลื่อยออกเป็นแผ่น”
ขบ.    “ชื่อไม้ต้น ขนุน   “ชื่อ
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
Artocarpus heterophyllus
ชนิดหนึ่ง”
Lam. ในวงศ์ (Morac.)”
(Pou, 1992: 112)
ขป. ខ្នុរ   “ขนุน”
ขบ.  /  “ต้นไทร”
ไทร   “ชื่อต้นไม้ใหญ่
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(Pou, 1992: 194)
ขก.  “ชื่อสามัญสาหรับพืช
สกุลไทร Ficus”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
ขป. ជ្ក្ជ   “ชื่อ
สามัญสาหรับพืชสกุลไทร
Ficus.”
ขป. ក្ជាប   “ซึม
ซาบ, แทรก, ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง),
เข้าใจ”
ขก.  “แทรก, แซง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 112)
ขป. ស្ក្ជក  
“เสียด, เบียดเข้าไป, ชาแรก”
ขป. ោស់   “กาง,
แผ่, ขึง, ฟอก, แน่นขนัด,
ดาษดา, เกลื่อนกลาด, ปกคลุม
ไปด้วย” “ปลุกให้ตื่น, ปลุกให้
ขลัง, ให้มีกาลัง)”
ขก.  “ทาให้ขาด, ตัด
ขาด, เผด็จ” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 161)
ขป. ផ្លាច់   “ทา
ให้ขาด, ตัดขาด, เผด็จ”
ขป. កផាើម  
“เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน”

ชนิดหนึ่ง”

ซราบ   [ซึมซาบ,
แทรก, ซึมซับ]
แซรก   “เข้าไปอยู่
ในระหว่างสิ่งอันในลักษณะที่
เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น”
ดัด   “ปลุก”

ผเดิม  
“ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลง
มือก่อน”
ขบ.    “น้อง” ผโอน - 
(Pou, 1992: 291)
“ผอูน, น้องหญิง”
ขก. ,  

เผด็จ  
“ตัด, ขจัด, ขาด”

ผเดิม  
“ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลง
มือก่อน”
ผโอน - 
“ผอูน, น้องหญิง”
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“น้อง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 195)
ขป. បអូន   “น้อง
ทีร่ องจากหัวปี”
ขบ.  “ไฟ” (Pou, 1992: เพลิง   “ไฟ”
468)
ขก.  “เพลิง, ไฟ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34)
ขป. កភាើង  
“ไฟ”
ขป. កលែង   “ทีม่ ี ลเวง  
ลเวง  
[(เสียง, กลิ่นที่)ทีล่ อยไปไกล]
เสียงดังวังเวง, ที่มีกลิ่นหอมรวย [(เสียง, กลิ่น)ทีล่ อยไปไกล]
รื่น, ไพเราะอ่อนหวาน, (เสียงที่) เลวง   [(เสียง,
กลิ่นที่)ทีล่ อยไปไกล]
ลอยไปไกล”
ขป. ស្រាំង  
ซรัง   [ซีด]
“ซีด”
การเปลี่ยนแปลงจากคาต้นทาง /  “ต้นไทร” เป็น ไทร   “ชื่อไม้
ต้นใหญ่ชนิดหนึ่ง” หรือ  “ทาให้ขาด, ตัดขาด, เผด็จ” เป็น เผด็จ   “ตัด,
ขจัด, ขาด” เป็นการเปลี่ยนรูปพยัญชนะต้นหรือสระในคา ซึ่งจะนาเสนอในตอนความสัมพันธ์ของ
รูปอักษรของคายืมกับคาต้นทางภาษาเขมรต่อไป อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบรูปคานี้กับคาว่า ผเดิม
  “ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน” พบว่าการเขียนรูปพยัญชนะต้นของ
คาว่า ผเดิม   “ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน” มีการแยกรูปพยัญชนะ
ต้นออกจากกันโดย ผ  อยู่หน้ารูปสระเอิ  ส่วนรูปพยัญชนะต้นตัวที่สอง ด  อยู่หลังสระ เอิ 
ต่างจากคาว่า เผด็จ   “ตัด, ขจัด, ขาด” ที่รูปพยัญชนะต้น ผด  ยังคงอยู่หลัง
สระเอ  ทั้งสองรูป วิธีการเขียนที่แตกต่างกันนี้อาจเกิดจากความพยายามแยกพยัญชนะต้นที่ไทยออก
เสียงควบแบบภาษาเขมรไม่ได้ เช่นในคาว่า ผเดิม   “ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น,
ลงมือก่อน” ส่วนการเขียนคาว่า เผด็จ   “ตัด, ขจัด, ขาด” สะท้อนการคงวิธี
การเขียนพยัญชนะต้นแบบเรียงต่อกันแบบภาษาเขมร ความพยายามแยกรูปพยัญชนะของคาที่มี
พยัญชนะต้นควบนี้เห็นชัดในคาที่มีรูปสระหน้า เช่น เอ  เอิ  ไอ  โอ  เท่านั้น ส่วนรูปสระอื่นไม่
อาจแยกให้เห็นว่ารูปพยัญชนะต้นที่ควบกันนั้นแยกการออกเสียง แต่น่าจะเป็นสาเหตุให้มีการใช้รูป
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สระอะ  แยกรูปพยัญชนะต้นควบบางคู่ ซึ่งจะนาเสนอต่อไป การเขียนพยัญชนะเรียงต่อกันตาม
แบบคาต้น ทางและแบบแยกพยั ญชนะต้นควบอาจพบในคาเดียวกัน ด้ว ย เช่น ในสมัยอยุธ ยาพบ
การสะกดทั้งสองแบบในคาว่า เลวง   และ ลเวง   [(เสียง, กลิ่นที่)
ลอยไปไกล]
1.2 คายืมภาษาเขมรที่มีโครงสร้างพยางค์ต่างจากคาต้นทางพยางค์เดียว เมื่อภาษา
ไทยยืมคาพยางค์เดียวจากภาษาเขมร ภาษาไทยอาจปรับรูปคาให้มีโครงสร้างแบบต่างๆ คาต้นทาง
พยางค์เดียวที่พบการปรับโครงสร้างบ่อยๆ มักเป็นคาที่มีพยัญชนะต้นควบสองตัว CCV(C) พยัญชนะ
ต้นควบเหล่า นี้ส่ วนใหญ่เป็น รูป ที่ไม่มีในระบบเสี ยงภาษาไทย คนไทยจึงไม่ส ามารถออกเสี ยงของ
รูป พยั ญชนะต้น ควบตามแบบภาษาเขมรได้ และมีผ ลทาให้ มีการเปลี่ ยนแปลงการสะกดรูปคายืม
การปรั บรู ปคาที่มีพยั ญชนะต้นควบที่พบมีดังเช่น การแทรกรูป สระอะ  การแทรกรูป ร  และ
การแทรกรูป ร  กับสระอะ  ระหว่างพยัญชนะต้นควบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบรูปคาที่มีเฉพาะ
ในสมุทรโฆษคาฉันท์ คือ ไม่ปรากฏรูปคาเช่นนั้นในพจนานุกรมภาษาเขมรหรือพจนานุกรมไทยเอง
ส่วนคาต้นทางพยางค์เดียวที่มีรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว CV(C) พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง โดย
การเพิ่มพยางค์หน้าคาต้นทาง ดังมีรายละเอียดของการปรับโครงสร้างดังนี้
1.2.1 คายืมภาษาเขมรที่มีการแยกพยางค์โดยการแทรกรูปสระอะ  ระหว่าง
พยัญชนะต้นควบ พยัญชนะต้นควบของคาต้นทางพยางค์เดียวหลายคาเป็นพยัญชนะต้นควบที่ไม่มี
ในระบบเสียงภาษาไทย คนไทยออกเสียงพยัญชนะต้น ของคาเหล่านี้ในลักษณะควบแบบภาษาเขมร
ไม่ได้ คนไทยแก้ปั ญหานี้โ ดยการออกเสี ยงสระอะ // ระหว่างพยัญชนะต้นควบ และทาให้ มี
การแทรกรูปสระอะ  เพื่อความสะดวกในการอ่านคา ข้อมูลจากสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า ภาษาไทย
มีวิธีการแทรกรูปสระอะ  เพื่อช่วยในการเขียนและการอ่านตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว การแปรรูปเช่นนี้
ทาให้คายืมภาษาเขมรมีโครงสร้างเป็นคาสองพยางค์ C-C(C)VC ดังตัวอย่างคาเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កដា   “ปลา ชะโด   “ชื่อ
น้าจืดชนิดหนึ่ง”
ปลาน้าจืดชนิดหนึ่ง”
ขป. កលបឿន   ระบิน  
“ความเร็ว”
“เร็ว”
ขป. កលែង   “ที่มี ละเวง  
เสียงดังวังเวง, ที่มีกลิ่นหอมรวย [(เสียงที่)ลอยไปไกล]
รื่น, ไพเราะอ่อนหวาน (เสียงที่)
ลอยไปไกล”
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1.2.2 คายืมภาษาเขมรที่มีการแทรกรูปพยัญชนะ ร  ระหว่างพยัญชนะต้นควบ
คายืมภาษาเขมรที่มีการแทรกรูปพยัญชนะ ร  ระหว่างพยัญชนะต้นควบทาให้รูปพยัญชนะตัวที่หนึ่ง
เกิดเรียงกับ ร  ในการออกเสียง รูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งจะออกเสียง ควบกับ ร  และมีเสียงสระ
แฝง  ส่วนพยัญชนะต้นตัวที่สองของคาต้นทางกลายเป็นพยั ญชนะต้นของรูปสระของคาต้นทาง
การแปรรูปเช่นนี้ทาให้คายืมภาษาเขมรมีโครงสร้างคล้ายกับคาสองพยางค์ภาษาเขมร CrV-C(C)VC
ทั้ ง นี้ การแทรกรู ป พยั ญ ชนะ ร  นี้ อาจเกิ ด ร่ ว มกั บ การเปลี่ ย นแปลงส่ ว นอื่ น ๆ ในค าด้ ว ย ใน
การถ่ายถอดรูปคายืมในกลุ่มนี้เป็นอักษรโรมัน สระของพยางค์หน้า ที่เป็นสระแฝง  แสดงด้วยรูป
 ทั้งนี้ พบว่าการแยกพยางค์วิธีนี้ปรากฏในส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยาทั้งสิ้น เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “หนาแน่น,
ชรนุก  
เบียดเสียด” (Pou, 1992: 193) [หนา, ทึบ, แน่น]
ขบ.  “เพศผู้” (Pou,
ชรโมล 
1992: 193)
 [เพศผู้]
ขป. កមោល  
“เพศผู้, เพศชาย, ใหญ่”
ขป. ឈោុស  
ชรมด 
“สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หน้ายาว  “ชะมด”
ปากเสี้ยม หางยาว ลายเป็น
ปล้อง”
ขป. កឆោៀង   ชรเมียง 
“ชาเลือง”
 “เมียง,
มองดู”
ขป. ស្សិល   “เป็น ชรริน  
เงา แวววาว”
[เป็นเงาแวววาว]
ขป. រាយ  
สรพาย 
“สะพาย”
 “แขวนบ่า,
ห้อยเฉียงบ่า”
ขบ.  “สะอาด,
สรอาด  
เรียบร้อย” (Pou, 1992: 476) “สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจาก
ขป. រអត  
มลทิน”
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“สะอาด, บริสุทธิ์, ปราศจาก
มลทิน”
คาว่า ชรริน   มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ คือ มี
การเปลี่ยนรูปจาก  เป็น  แล้วเพิ่มรูปพยัญชนะ  หลังพยัญชนะต้น และเปลี่ยนรูปพยัญชนะสะกด
จาก  เป็น  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนาเสนอโดยละเอียดในตอนต่อไป
นอกจากนี้ ยังพบการเพิ่มรูปพยัญชนะ ร  ในคาที่มีพยัญชนะต้นเดี่ยว ซึ่งมี
ผลให้ ค ามี พ ยั ญชนะต้ น เป็ น พยั ญ ชนะต้ น ควบ แต่ ไ ม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง คื อ ยั ง คงเป็ น
คาพยางค์เดียวเหมือนคาต้นทาง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ស្ជង   “ชิง, แชรง  
แย่งขึ้นหน้า, แทรก”
“แซง, เบียดเสียด”
ขบ. “ขอร้อง,
สรวม   “ขอ”
ภาวนา, ขอความกรุณา,
ต้องการ” (Pou, 1992: 505)
ขก., ,  “ขอ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 255)
ขป. សូម   “ขอ”
សុាំ   “ขอ”
1.2.3 คายืมภาษาเขมรที่มีการแทรกรูปพยัญชนะ ร  และสระอะ  ระหว่าง
พยัญชนะต้นควบ การแทรกรูปพยัญชนะ ร  และสระอะ  ระหว่างพยัญชนะต้นควบทาให้เกิด
เป็นคาสองพยางค์ ต่างจากคาต้นทางที่เ ป็นคาพยางค์เดียว กล่าวคือ รูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งของคาต้น
ทางเกิดควบกับ ร  และมีรูปสระอะ  เพิ่มด้วย ส่วนนี้เกิดเป็นพยางค์หน้า พยัญชนะต้นตัวที่สอง
ของคาต้นทางยังคงเป็นพยัญชนะต้นของสระของคาต้นทาง และกลายเป็นพยางค์ที่สองของคายืม
การแทรกรูปพยัญชนะ ร  และสระอะ  นี้ อาจเกิดร่วมกับการเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆ ในคาได้ด้วย
ทั้งนี้ พบว่าการแยกพยางค์วิธีนี้ ทาให้คายืมมีโครงสร้างเป็น C-C(C)VC และพบการปรับรูปคา
ด้วยวิธีนี้ทั้งในภาษาส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยา และส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កតុក  //
ตระดก  
“ตระหนก, ตกใจ, ใจหายวาบ” [ตระหนก, ตกใจ, ใจหายวาบ]
ขบ.    “อาการไหล
กระแส  
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ไป, สาย, เส้นเชือก, เส้นวัด
“น้าหรือลมเป็นต้นที่ไหลหรือ
ที่ดินทาด้วยหวายหรือเหล็ก”
พัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่
(Pou, 1992: 122)
ขาดสาย, เส้น, สาย, แนว, ทาง,
ขป. ស្ខ្ែ  “สาย,
เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวายหรือ
กระแส”
เหล็กเป็นต้น”
ขบ.  “ปิด, ปิดให้สนิท” กระทบ  
(Pou, 1992: 110)
“โดน, ถูกต้อง, ปะทะ”
ขป. ខ្ទប់  “ปิด,
กั้น, หว่านล้อม, ขัดขวาง,
ซ่อม”
ขบ. “เหมือนกัน, จานวน ประดุจ   ประดุจ  
เหมือนกัน” (Pou, 1992: 321) “เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง”
“เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง”
ขป. ក្បដូច 
 “เปรียบ, เหมือน”
ขบ.  “การพักผ่อน,
ประทม 
(สาหรับกษัตริย์) การนอน”
 “บรรทม, ผทม”
(Pou, 1992: 339)
ขป. ផទាំ  
“นอน”
1.2.4 คายืมภาษาเขมรที่มีการแทรกรูปสระอื่น นอกจากการแทรกรูปสระอะ 
ระหว่างพยัญชนะต้นควบ พบว่าคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์บางคา มีการแทรกรูปสระอุ 
ระหว่างพยัญชนะต้นควบของคาต้นทางพยางค์เดียวด้วย และมีผลให้คายืมมีโครงสร้างเป็นคาสอง
พยางค์ โดยพบลักษณะนี้เฉพาะกับคาเรียกชื่อสัตว์ปีก ซึ่งมีพยัญชนะต้นตัวแรกเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ាងន  
กุงาน  
กุงาน  
“ห่าน”
“ห่าน”
“ห่าน”
ขป. កាងក 
กุโงก  
“นกยูง”
“นกยูง”
บริบทที่พบคาเหล่านี้เป็นบทที่มีการชมนกชนิดต่าง ๆ กวีน่าจะต้องการให้มี
การสัมผัสอักษรและสัมผัสสระเป็นคู่ จึงใช้คาศัพท์ที่มีเสียงพยัญชนะเดียวกันมาวางเรียงกัน
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มีกุโงกกุงานแลกุงอน
นกจิบจาบซอน
ซเซียบในบัวใบบัง
(สมุทร. ภ. 1, บ.417)

เป็นที่น่าสังเกตว่า กุงอน   “นกช้อนหอย” ที่พบในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ มีรูปตรงกับคาภาษาเขมรโบราณว่า  “นกช้อนหอย” (Pou, 1992: 102) อาจเป็นไปได้
ว่า กุงอน   จะรักษารูปเดิมไว้ กวี จึง ดัดแปลงคาเรียกชื่อสั ตว์ปีกชนิด อื่น ที่เป็น
คาภาษาเขมรเทียบแบบคาว่า กุงอน   โดยการแทรกรูปสระอุ  ระหว่างพยัญชนะ
ต้นควบ   การแยกเสียงพยัญชนะต้นควบเช่นนี้ทาให้ คายืมภาษาเขมรทั้งสามคากลายเป็น
คาสองพยางค์ที่พยางค์แรกมีเสียงพยัญชนะต้นและเสียงสระเหมือนกัน และพยัญชนะต้นของพยางค์ที่
สองเป็นเสียงเดียวกัน การดัดแปลงคาเช่นนี้เป็นการสร้างความไพเราะให้คาประพันธ์แบบหนึ่ง
ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบคาที่มีการเพิ่มรูปสระเอีย ระหว่างพยัญชนะต้น
ควบหนึ่ งค า คือ คาว่า เสี ยดาย   “รู้สึ กอยากได้ สิ่ ง ที่เ สี ย ไปพลาดไปเป็น ต้น ให้
กลับคืนมา, รู้สึกว่าพลาดโอกาสที่ควรจะมี, รู้สึกไม่อยากให้เสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์ , อาลัยถึงสิ่งที่
จากไป” ซึ่งเป็นคายืมภาษาเขมรมาจากคาต้นทางว่า រាយ   “รู้สึกเสียใจในสิ่งที่ควรได้
แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทาแต่ไม่ทา, เป็นห่วงถึงอาลัยถึง” Varasarin (1984: 34) เห็นว่าน่าจะเป็น
การลากเข้าความไปหาคาว่า เสีย  “หาย, หมด, สูญ” ในภาษาไทย
1.2.5 การเติมพยางค์ในคายืมภาษาเขมร ภาษาเขมรมีวิธีการสร้างคาด้วยการเติม
หน่วยคาเติมหน้าหรือการเติมหน่วยคาเติมกลาง ซึ่งเรียกว่าวิธีการแผลงคา (derivation) ทั้งหน่วยคา
เติมหน้าและหน่วยคาเติมกลางเป็นส่วนที่มีความหมายและมีผลให้ความหมายของคาเพิ่มขึ้น หน่วยคา
เติมที่ใช้ในภาษาเขมรมีหลายรูปและปรากฏในการสร้างคาแผลงหลายคา
จากการเก็บข้อมูลคายืมเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่าคายืมภาษาเขมร
หลายคามีการเติมรูปพยางค์ที่คาต้นทางภาษาเขมร ผู้วิจัยใช้คาว่า “พยางค์” ในที่นี้เนื่องจากเห็นว่า
ส่วนที่เติมนี้มีลักษณะคล้ายหน่วยคาเติมในภาษาเขมร แต่ต่างไปจากหน่วยคาเติมในภาษาเขมรในแง่
ของความหมาย ในหลายกรณี ดูเหมือนว่ากวีจะไม่ได้เคร่งครัดเรื่องหน้ าที่และความหมายของพยางค์
ทีเ่ ติมเข้ามา คายืมที่มีโครงสร้างเหมือนคาแผลง เมื่อตรวจสอบรูปคากับคาต้นทางภาษาเขมรแล้ว ไม่
พบรูปนั้นๆ ในเอกสารและพจนานุกรมที่ผู้วิจัยใช้อ้างอิง ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นความพยายาม
ในการสร้างคาขึ้นใช้เองในสมุทรโฆษคาฉันท์ โดยพยายามให้มีรูปคาเหมือนคาแผลงภาษาเขมร ส่วน
ความหมายของคา พบว่ามีทั้งที่พยายามให้คามีความหมายตามแบบคาแผลงในภาษาเขมรและที่ไม่ได้
คานึงถึงความหมายของคา กล่ าวคือ อาจเป็น การสร้างคาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องกาหนด
ฉันทลักษณ์หรือเรื่องการสัมผัสอักษรเท่านั้น ดังในบริบทต่อไปนี้
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ลาขาคือกาญจนกทลี
สองนมชชิดวิจิตรใน

และลาเพ็ญลาพาลใส
อกอาสน์แก้วโฉมเฉลา
(สมุทร. ภ.1, 697)

คาว่า ลาเพ็ญ   และ ลาพาล  
ในที่นี้ มีความหมายไม่แตกต่างกับคาว่า เพ็ญ   “เต็ม” หรือ พาล   “อ่อน,
เยาว์” บริบทนี้อาจตีความได้ว่า “ลาขา(นาง) ดังต้นกล้วย เต็มแน่นและอ่อนเยาว์ นมสองเต้าชิดกัน
ในฐานถันของนาง” จากบริบทนี้ทาให้เห็นว่า การเติมพยางค์ ลา   ข้างหน้าคา มีจุดประสงค์
เพื่อให้ได้คาครบจานวนตามที่กาหนดในวรรค ในขณะเดียวกันก็ได้สัมผัสอักษรคือ ล และ พ 
นอกจากนั้นแล้วคาว่า ลา   ยังอาจใช้ “เรียกสิ่งที่ยาวกลมหรือมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ”
ในที่นี้ คานี้จึงอาจหมายถึง “ขา” ก็ได้
การเติ ม พยางค์ ใ นค ายื ม ภาษาเขมรที่ พ บในสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ พ บว่ า มี 3
ประเภท คือ การเติมพยางค์หน้า การซ้ารูปพยัญชนะต้น การเติมพยางค์กลางคา ดังนี้
1.2.5.1 การเติมพยางค์หน้าคายืม ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบการใช้พยางค์เติม
หน้าที่มีรูปคล้ายหน่วยคาเติมหน้าในภาษาเขมร รูปคายืมเหล่านี้ บางคาเหมือนมีความหมายเพิ่มขึ้นจาก
คารากศัพท์ ซึ่งอาจเป็นคาต้นทางภาษาเขมรหรือคาภาษาอื่น บางคามีความหมายเหมือนคาต้นทาง คือ
ไม่ได้มีความหมายเพิ่มขึ้น ข้อมูลคาต้นทางในหัวข้อนี้เป็นเพียงการเสนอคารากศัพท์ของคายืมภาษาเขมร
เนื่องจากไม่พบรูปคาแผลงแบบนี้ในพจนานุกรมเขมร
การเติม - หน้าคายืมภาษาเขมร ในภาษาเขมร หน่วยคาเติมหน้า - มี
หน้าที่ทาให้คาแผลงที่ได้มีความหมายเน้นหนักมากขึ้นกว่ารากศัพท์ หรือเป็นคาไม่สุภาพ ในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ พบคายืมที่มีการเติม - หน้าคารากศัพท์ ดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. រឱស  
กระอุ  
“ความขุ่นข้องหมองใจ ความ [ระอุ; ร้อนรน]
ร้อนอบอ้าวหรือร้อนใจ”
ขป. ក្កកេក 
กระเกลือก 
 “เหลือบ, ชาเลือง,
 [จ้องมองไม่
จ้องมอง”
วางตา]
รูปคาแผลง กระอุ   นี้ไม่พบในภาษาเขมร จึงน่าจะ
เป็ น คาที่ส ร้ างขึ้น ในภาษาไทยเอง คานี้มีความหมายเน้นหนักมากกว่าค ารากศัพ ท์ រឱស 
 ซึ่งมีรูปในภาษาไทยคือ ระอุ   “ร้อนมาก, สุกทั่ว” ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบ
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รูปแปรของคาว่า กระอุ   [ระอุ; ร้อนรน] คือ ตระอุ   [รุ่มร้อน]
ด้วย
คาว่า กระเกลือก   [จ้องมองไม่วางตา] มี
การเปลี่ยนแปลงหลายระดับ กล่าวคือ จากคาต้นทาง ក្កកេក   “เหลือบ, ชาเลือง,
จ้องมอง” มีการลดรูป ร  ของพยางค์หน้า ทาให้พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งของพยางค์หน้ามารวมกับ
พยั ญชนะต้น ของพยางค์ที่ส องเป็ นรูปพยัญชนะต้นควบ กล  แล้ วจึงมีการเติมพยางค์ห น้า ก 
พร้อมกับการแทรกรูป ร  และการเพิ่มรูปสระ อะ  ส่วนพยางค์ที่สองมีการเปลี่ยนแปลงรูปสระ
จาก  เป็ น 
หน่ ว ยค าเติ ม หน้ า - มี ห น้ า ที่ ท าให้ ค าแผลงที่ ไ ด้ มี ค วามหมาย
เน้นหนักมากขึ้นกว่าคารากศัพท์ หรือเป็นคาไม่สุภาพ เช่น ចាស់   “แก่” เมื่อเติมหน่วยคา
เติมหน้าแล้วกลายเป็น កញ្ចាស់   มีความหมายว่า “เก่าๆ แก่ๆ (คาไม่สุภาพถ้าใช้กับ
คน)” ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบคายืมที่มีการเติม - หน้าคารากศัพท์ เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្ជាប   “ซึม
กาซาบ  
ซาบ, ทราบ” (อุไรศรี วรศะริน,
“ซึมเข้าไป, ทา, อาบ”
2553: 166)
ขป. លង   “1.
กาลอง  
ลอง”
“ลอง, ประลอง”
รูปคาแผลง กาซาบ   “ซึมเข้าไป, ทา, อาบ” น่าจะ
สร้างจากคารากศัพท์ว่า ซาบ   ซึ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปจากคาว่า ក្ជាប  
“ซึมซาบ, แทรก, ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ” มาก่อนที่จะถูกใช้เป็นคารากศัพท์ ในด้านความหมายดู
เหมือนว่า กาซาบ   จะมีความหมายเน้นหนักมากกว่าคารากศัพท์ ส่วนคาว่า
กาลอง   “ลอง, ประลอง” นั้น จากการตรวจสอบบริบท พบว่า กาลอง 
 “ลอง, ประลอง” มีความหมายเดียวกับคารากศัพท์ และดูเหมือนว่ากวีจะเติมพยางค์หน้า
ในคานี้กเ็ พื่อให้สัมผัสกับคาว่า กาลัง   “แรง, สิ่งที่ทาให้เกิดอานาจความเข้มแข็ง ”
ที่อยู่ติดกันเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เสร็จสองแทงกันจระโจรม จักแล่นแรดโซรม
กาลองกาลังถเมินเชิง
(สมุทร. ภ.1, บ.182)
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การเติม c- หน้าคายืมภาษาเขมร ในภาษาเขมร หน่วยคาเติมหน้า c- มี
หน้าที่เปลี่ยนคากริยาเป็นคากริยาการีต ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบตัวอย่างคาที่มีการเติมพยางค์หน้า
ดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “กระจาย, ใหญ่ขึ้น, จราย  
แผ่ออกไป” (Pou, 1992: 402) “ทาลาย, กระจาย”
ขป. រាយ   “เรี่ยราย,
เรียงราย, กระจัดกระจาย,
เกลื่อนกลาด”
จากข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่าการเติมพยางหน้า c- มักปรากฏ
ร่วมกับการแทรกรูป ร  ร่วมด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ោស់   ดัด  ชรดัด  
 “ปลุก”
[ปลุก]
ตัวอย่างนี้พบในบริบทต่อไปนี้
คิดพบูพรรณอันงามคืออัญชนปรัศว์
คิ้วค้อมชรดัดอัษฏกาม
(สมุทร. ภ.1, บ.1440)

บทนี้ เ ป็ น การพรรณนาคิ้ ว โก่ ง ของนางว่ า อาจปลุ ก เร้ า อารมณ์ ก ามได้
นอกจากนี้ยังพบการเติมพยางค์ ชร-  หน้าคาที่ไม่ใช่คายืมภาษาเขมรอีกด้วย เช่น
ดื่น   “มากทั่วไปจนเป็นปรกติธรรมดา” > ชรดื่น 
  “ดืน
่ ”
อื้อ   “อาการที่มีเสียงดังอยู่ในหู, ไม่ได้ยิน ” > ชรอื้อ 
 “ชื้อ ชอื้อ มืดมัว มืดครึ้ม ครึ้ม อับแสง”
การเติม p- หน้าคายืมภาษาเขมร ในภาษาเขมร หน่วยคาเติมหน้า p- มี
หน้าที่ทาให้คากริยากลายเป็นกริยาการีต (causative) ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบการเติม p- หน้าคา
ต่อไปนี้
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កលច   “ผุด”
เผล็ด   “ผลิ
ออก, งอกออก”
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ขป. កោន   “ก้ม,
โอน, โน้ม, น้อม”

ผโอน  [ทา
ให้โอน, ทาให้โน้ม (ศีรษะ)]
คาว่า ผโอน  นี้พบในบริบทต่อไปนี้
พระบาทกรุงไท้ธรณี
รามาธิบดี
ประเสริฐเดโชไชย
เดชะอาจผโอนท้าวไท
ทั่วทั้งภพไตร
ตระดกด้วยเดโชพล
(สมุทร. ภ.1, บ. 7-8)

ในบทนี้ก วีต้ องการสื่ อว่ า “พระมหากษั ตริ ย์พ ระองค์นี้ ทรงมี พระราช
อานาจมาก สามารถทาให้ท้าวไททั้งสามโลกก้มศีรษะลงให้ด้วยความหวาดเกรง”
การเติม - หน้าคายืมภาษาเขมร ในภาษาเขมรหน่ว ยคาเติมหน้า
- มีหน้าที่ทาให้คากริยาเป็นกริยาการีต (causative) เช่นเดียวกับ - หน่วยคาเติมนี้เมื่อเข้ามาใน
ภาษาไทยจะมีรูปเป็น บัง -, บัญ--, บัน- -, บา- - ขึ้นอยู่กับพยัญชนะที่ตามมา ใน
สมุทรโฆษคาฉันท์พบว่ามีการสร้างคาโดยการเติม - ข้างหน้าคารากศัพท์ภาษาเขมร เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “เข้าเฝ้า” (Pou,
บังคัล  
1992: 135)
“เฝ้า”
ขป. គាល់   “เฝ้า
อย่างเข้าเฝ้าเจ้านาย, นั่งเฝ้า
เจ้านาย”
ขบ.   “บนบาน” บาบวง 
บาบวง 
(Antelme, 1996: 87)
 “บนบาน”
 “บนบาน”
ขป. បូងសូង   
 “บวงสรวง” (Tandart,
1935: 1430)
ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า คาแผลง บังคัล   และคา
รากศัพท์ คัล   มีความหมายเหมือนกัน โดยมีการใช้ในลักษณะซ้อนคากัน ดังนี้
ทุกท้าวทั้งหลายถวาย
สามนตมูลมอง

ตังวายรัตนเนืองนอง
มาบังคมบังคัลคัล
(สมุทร. ภ.1, บ.1239)
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ในบางกรณีพบว่า คาบางคาที่มีการเติมพยางค์ - มีการดัดแปลงรูป
- ให้เป็น บรร-  ด้วย เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កទៀប   “ใกล้ บรรเทียบ 
บรรเทียบ 
จวน”
 [อยู่ใกล้, อยู่ข้างๆ]  [อยู่ใกล้, อยู่ข้างๆ]
คาที่ ส ร้ างขึ้น ใหม่โ ดยการเติม พยางค์ - แล้ ว ถู กดั ดแปลงรู ป เป็ น
บรร- - ด้วยวิธีการเทียบแบบ บรรเทียบ   [อยู่ใกล้, อยู่ข้างๆ] นี้ น่าจะ
เป็ น การดัดแปลงให้ คามีลั กษณะคล้ ายคาบาลี สั นสกฤตมากขึ้น นอกจากนี้ยัง พบว่ารูปคายืมสอง
พยางค์ภาษาเขมรหลายคาที่ขึ้นต้นด้วยพยางค์ - มีการเปลี่ยนแปลงรูปเป็น บรร- - ด้วย
เช่น คาว่า បង្ហាញ   “บอก, ชี้, สอน, ชี้แจง” < ขป. บรรหาร 
 “แสดง”
อนึ่ง การเติม - แล้วดัดแปลงรูปเป็น บรร- - ยังเกิดกับคาศัพท์
ภาษาไทยด้วย เช่น บรรแสง   “แสง” < แสง   “แสง” คานี้เป็น
การสร้ า งค าเที ย บแบบกั บ การเติ ม หน่ ว ยค าเติ ม หน้ า ในภาษาเขมร แต่ ไ ม่ ท าให้ ค ามี ค วามหมาย
เปลี่ยนไป กวีสร้างขึ้นเพื่อให้รูปคามีเสียงพยางค์แรกซ้ากับคาที่อยู่คู่กัน และมีพยัญชนะต้นเป็นเสียง
เดียวกับพยางค์ที่สองของคานั้น ตัวอย่างเช่นในบทต่อไปนี้
ประกิจประกลกาญบรรแสงบรรสาบเสา

จนกรงกระลอกเงา
และตระสักแชรงชม
(สมุทร. ภ.1, บ. 106)

การเติม pr- หน้าคายืมภาษาเขมร ในภาษาเขมร หน่วยคาเติมหน้า prมีความหมายแสดงการกระทาซึ่งกันและกัน (reciprocal) ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบคาที่สร้างขึ้นด้วย
การเติม pr- หน้าคารากศัพท์ภาษาเขมร มีความหมายคล้ายกับแสดงการกระทาซึ่งกันและกัน เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “หมุน, เหวี่ยง
ประหวัด 
แขน, วัด, หมุนรอบ”
 [(ปลา)เหวี่ยง, ตี
ครีบใส่กัน]
ขป. កទៀប   “ใกล้, ประเทียบ 
จวน”
 [เข้ามาใกล้, ชิด
กัน]
นอกจากนั้นการเติมพยางค์หน้า pr- นี้ยังเกิดกับคารากศัพท์ที่ไม่ใช่คา
เขมรด้วย เช่น
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เคียง   “ชิดกันโดยเรียงข้าง” > ประเคียง 
 “อยู่เคียงกัน”

หลบ   “หลีก, เลี่ยงไม่ให้พบ, เลี่ยงไม่ให้ถูก” กับ หลีก 
 “หลบสิ่งที่กีดขวาง, เลี่ยง” > ประหลบประหลีก    
[หลบหลีกอาวุธกัน]
การเติม - หน้าคารากศัพท์ภาษาเขมร ในภาษาเขมรหน่วยคาเติมนี้
อาจเป็นเขียนด้วย ត  หรือ ទ  ก็ได้ และเมื่อเติมหน้าคารากศัพท์แล้ว มักมีการแทรกรูป រ  ด้วย
เช่น ក្ទស្វង   “ทาให้ยาว” < ស្វង   “ยาว” ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบคา
ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการเติม - หน้าคารากศัพท์ เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ោល   “ลาม, ตระดาล  
เกิดขึ้น”
[เกิด, เกิดขึ้น]
ขป. កដើរ   “ยกเท้า ตระเดิร  
ก้าวไป, เคลื่อนไป”
[ยกเท้าก้าวไป, เคลื่อนไป]
ขป. បម   “คาใช้ ตระโบม 
กับ បី   อุ้ม”
 [อุ้ม]
ขป. កលើស   “เกิน, ตระเลิศ  
[เกิน, เหนือ, พ้น, สูงขึ้น]
ยิ่งกว่า, เลิศ, มาก, ยิ่ง,
ยิ่งกว่านั้น”
ขป. ក ើរ “บิน,
ทรเหิร 
บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ”
 [บิน, บินขึ้นใน
ระยะสูง, เหาะ]
ในภาษาเขมร ไม่พบรูปคาทั้งสี่คานี้ และจากข้อมูลพบว่ามีการเติมพยางค์
เติมหน้า ตระ - , ทร - ในคารากศัพท์ภาษาอื่นด้วย เช่น หมั่น   “ขยัน ทาหรือ
ประพฤติบ่อยๆ อย่างเป็นปรกติ สม่าเสมอ” > ตระหมั่น   [หมั่น], หวน 
 “เวียนกลับ” > ตระหวน  , ตระหวล  , ทรหวล
  “(กลอน) ว. พัดหอบเอาไป, วนไปมา”, หึ งหวง    
“หวงแหนทางชู้สาว” > ทรหึงทรหวง     [หึงหวง] ดัง
ในบริบทต่อไปนี้ 
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รอบรารุนรวกราม
ดาฤษณ์กามจาบัลย์
ตระแตร้นในธารทรรป์ ทรหึงทรหวงฝูง
(สมุทร. ภ.1, บ.1319)

ส่ ว นคาว่า ตระโบม   [อุ้ม ] แม้ ผู้ วิจัยพบรูปคาที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ค านี้ ใ นภาษาเขมรปั จ จุ บั น คื อ ค าว่ า ក្តកោម   “กอดเข่ า ” แต่
ความหมายของคาว่า ក្តកោម   “กอดเข่า” ไม่เข้ากับบริบทที่พบคานี้ คือ
ปางพีต่ ระโบมอนุชอุ้ม แลตระกองเจ้าคลาไคล
เล่นแหล่งอรัญพนไศล สรนุกนิสบสถาน
(สมุทร. ภ.1, บ.1405)

ข้อความที่ยกมาเป็นตอนที่พิทยาธรรณาภิมุขคร่าครวญถึงอดีตที่อยู่กับ
นางที่ตนรัก และได้อุ้มนางนั้นเหาะข้ามป่าเขาลาเนาไพร โดยเฉพาะในบริบทมีคาไทยว่า อุ้ม 
 อยู่ด้วย จึ งเห็ นว่าคานี้ น่ าจะมาจากคาว่า បម   ซึ่งเป็นคาที่ใช้กับ បី  
“อุ้ม” คานี้น่าจะเป็นคาที่ภาษาไทยยืมมาและสะกดว่า โบม   พร้อมกับมีการเติมพยางค์
หน้า ตระ - กลายเป็น ตระโบม  
การเติม - หน้าคารากศัพท์ ในภาษาเขมรหน่วยคาเติมนี้มีรูป  - , -,
 หน่วยคาเติมนี้ ใช้สร้างคาที่มีความหมายถูกกระทา ( passive) หรือทาให้ตนเอง ( reflexive) ใน
สมุทรโฆษคาฉันท์ พบคาที่มีการเติม - , -,  ในคายืมภาษาเขมร เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ិច   มักใช้กับ ระเห็จ  
ក់   “พลัดตกหก
[เหาะ, ไปโดยอากาศ(โดยเวท
คะเมนเหมือนถูกผลัก, วิ่ง
มนตร์), ไปอย่างรวดเร็ว]
กระโดดเก้ ๆ กัง ๆ” เป็น “หก
คะเมนตีลังกาไปมา หกหัวหก
ทาง”
ขป. ទួញ  
รันทวย   รันทวย  
“ร้องไห้คร่าครวญ”
“ระทวย”
“ระทวย”
ขป. កោយ  
ลาโบย  
“เคลื่อนไหว”
[เคลื่อนไหว]
ขบ.  “เต็ม, เพ็ญ”
ลาเพ็ญ  
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 31)
[เต็ม]
ขป. កពញ   “เต็ม”
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ขบ.    “ผู้” ลานัก   [คา
(Pou, 1992: 11)
เรียกผู้หญิง]
ขก.  “คน, นัก” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 8)
ขป. អ្នក  “1
คุณ ท่าน, 2 คน ผู้”
ขบ.  “งาม, ลูกคนสุดท้อง” ลาเภา 
(Pou, 1992: 457)
 “โฉมงาม”
ขก.  “ชื่อสตรี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 28)
ขป. កៅ   “สุดท้อง
ลูกคนสุดท้อง”
ขบ.  “แยกออกจากกัน”
ลาลัด   [ผลิ,
(Pou, 1992: 418)
งอก]
ขป. លាស់   “ผลิ,
งอก”
ขก. “อบ, ปิด, หมอก,
ละอบ  
หม่น” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: [อบอวล]
263)
ขป. អ្ប់  “อบ, ปิด,
หมอก, หม่น”
ขบ.  “ทาเป็นวง,
ละวาด  
วงกลม” (Pou, 1992: 429)
“วาด, คล้ายเขียน”
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า ระเห็จ   ไม่มีความหมาย
ของการถูกกระทา หรือทาให้ตนเอง
จากตัวอย่างจะเห็นว่าคาว่า ลานัก   [ผู้หญิง] < ขก.
   “ผู้” (Pou, 1992: 11), ขก.  “คน, นัก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 8) ขป.
អ្នក  “นัก” และคาว่า ลาเภา   “โฉมงาม” < ขก.  “งาม,
ลูกคนสุดท้อง” (Pou, 1992: 457), ขป. កៅ   “สุดท้อง, ลูกคนสุดท้อง” เป็นคาที่เกิดจาก
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การเติมพยางค์  ในคารากศัพท์ที่เป็นคานาม แตกต่างจากข้อมูลคายืมอื่นที่มีการเติมพยางค์หน้า
ส่วนใหญ่กับคากริยา
ส าหรั บค าว่ า ละอบ   [อบอวล] และ ละวาด 
 “วาด, คล้ายเขียน” ผู้วิจัยเห็นว่าพยางค์หน้า  ที่เติมหน้าคารากศัพท์ อบ   และ
วาด   น่าจะเป็นรูปแปรของ  - ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแปร - , - ในภาษาเขมร
นอกจากนี้ พบว่า การเติมพยางค์ หน้า ในกลุ่ มนี้ ยังเกิ ดกับคารากศัพท์
ภาษาไทยด้วย เช่น ระยืน   [ยืน] (อยุธ.) < ยืน  , ระยัง  
[ยัง, อยู่] (อยุธ.) < ยัง  
การเติม - หน้าคายืมภาษาเขมร ในภาษาเขมรหน่วยคาเติมหน้ าที่
เป็นเสียงเสียดแทรกมักมีรูป -, ,, จากข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์พบเฉพาะรูป สร- คาที่มีการเติมพยางค์หน้า - ยังคงมีความหมายเหมือนกับคารากศัพท์ คาที่สร้างขึ้นใหม่นี้ไม่พบ
ในภาษาเขมร
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.,  “พร้อม, สรพร้อม 
ยินยอม, ยอม”
 [พร้อม]
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 56)
ขป. ក្ពម  
“ยินยอม, ยอม พร้อม”
ขป. កសឿង  
สรเสื้อง 
“แกล้วกล้า, ที่สะดวก, ง่าย
 [แกล้วกล้า, ที่
สบาย, กล้าหาญเด็ดเดี่ยว”
สะดวก, ง่ายสบาย, กล้าหาญ
เด็ดเดี่ยว]
พบการเติมพยางค์เติมหน้า สร- - ในคารากศัพท์ภาษาอื่นด้วย* เช่น
พรั่ง   “คับคั่ง รวมกันอยู่มาก” (รากศัพท์ภาษา
มอญ) > สรพรั่ง “อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมากปรากฏพร้อมๆ กัน”
จากรูปคาที่มีการเติมพยางค์ สร- - ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบรูปแปร
ของค านี้ มี ทั้ ง การเพิ่ ม สระอะ  ท าให้ มี รู ป เป็ น สระพรั่ ง   และ
การกร่อนรูป ร  เป็น สพรั่ง  
เป็นทราบโดยทั่วไปว่า สร  ใช้นาหน้าคาอื่นที่ใช้ในบทกลอนเพื่อความสละสลวย (ราชบัณฑิตยสถาน,

*

255: 1174)

98

1.2.5.2 การซ้ารูปพยัญชนะต้น เป็นวิธีการสร้างคาแบบหนึ่งในภาษาเขมร
เอง เป็นการทาให้คามีความหมายเน้นย้ามากขึ้นกว่าคารากศัพท์ ในคายืมภาษาเขมร การซ้ารูป
พยั ญชนะต้ น เป็ น การทาให้ ค ายื มมี รู ปเป็น ค าสองพยางค์ วิธี ห นึ่ง การซ้ ารู ปพยั ญชนะต้ นที่ พบใน
สมุทรโฆษคาฉันท์มี 2 ลักษณะคือ การซ้ารูปพยัญชนะต้นและการซ้ารูปพยัญชนะต้นประกอบรูป
สระอะ  การซ้าพยัญชนะต้นทั้ง 2 ลักษณะนี้ ทาให้เกิดการซ้าเสียงพยัญชนะต้นด้วย การที่กวี
เลือกใช้วิธีการซ้าเสียงเช่นนี้อาจเนื่องจากความต้องการให้เกิดเสียงสัมผัสไม่บังคับหรือสัมผัสอักษร ซึ่ง
เป็นลักษณะที่กวีไทยนิยมใช้เพื่อสร้างความไพเราะทางเสียงในการแต่งคาประพันธ์
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ใกล้, แน่นหนา”
ชชิด   [ชิด,
(Pou, 1992: 188)
สนิท, ใกล้, เคียง]
ขป. ជិត   “ใกล้, ชิด,
เกือบ, จวน”
ขบ.  “บ้าง, ส่วน” คคละ  
(Pou, 1992: 121)
[ปะปน]
 “บาง, บ้าง”
ขก. (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
124)
ขป. ខ្ាះ   “บาง
บ้าง”
ขป. កក្ជៀប  
ซะเซียบ  
“เงียบ”
“เงียบเชียบ”
ขบ. “ถือไว้” (Pou, 1992: ทะทาย  
249) 
[ถือไว้]
ขก. “ถือไว้”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 79)
ขป. ាយ   “ถือไว้”
ពាន “ผ่าเข้าไป,
พพาน  
ก่าย, ปีน, ปะ, ประสบ, บุก,
[ปีนป่ายกัน]
พบกันโดยไม่ตั้งใจ”
ขบ.  “กระจัดกระจาย”
รราย   [ราย]

99

(Pou, 1992: 402)
ขป. រាយ   “เรี่ยราย,
เรียงราย, กระจัดกระจาย,
เกลื่อนกลาด”
ขป. កក្ជាម  
จระโจรม 
“บุกเข้าไปพร้อมกัน, ชุมนุม
 [บุกเข้าไป
กัน”
พร้อมกัน]
ขป. ក្ទ   “ซอ”
ทรอทร  
[ซอ]
ขก.  “ร้อง”
สรแสรก 
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200)  [ร้อง]
ขป. ស្ស្សក 
“ร้อง”
การใช้รูปคาซ้าเสียงพยัญชนะต้นเป็นวิธีการหนึ่งที่เอื้อให้กวีใช้สร้าง
คาสองพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นของแต่ละพยางค์เป็นเสียงเดียวกันอยู่ติดกัน ทาให้เกิดความงามทาง
เสียงจากการสัมผัสอักษร และได้จานวนคาครบตามกาหนดฉันทลักษณ์
กังวล คัชชิมา* แสดงความคิดเห็นว่า คาว่า พพาน  
อาจเกิดจากการกร่อนเสียงพยางค์หน้าของคาว่า พบพาน   กลายเป็น พพาน 
 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ความหมายของคาว่า พบพาน   ไม่สัมพันธ์กับ
บริบทในสมุทรโฆษคาฉันท์
นอกจากคายืมภาษาเขมรแล้ว พบว่ามีการซ้าเสียงพยางค์หน้ากับคา
ภาษาไทยหรือคาภาษาอื่นด้วย เช่น
คล้ า ย   “เกื อ บเหมื อ น” > คคล้ า ย 
 [คล้าย]
คึก   “คะนอง, ล าพอง, ร่าเริ ง, ฮึก ” > คคึก 
 “คะนอง, ลาพอง, ร่าเริง, ฮึก” การสร้างคา คคึก   จากคารากศัพท์
คึก   ทาให้คามีรูปพ้องกับคาว่า คคึก   ซึ่งเป็นคายืมมาจากคาต้นทาง
ภาษาเขมรว่า គគឹក   “เสียงลมพัดหรือน้าไหล” คานี้พบในสมุทรโฆษคาฉันท์ด้วย

*

กังวล คัชชิมา. (2557) อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาตะวันออก. สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม.
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เบี ย ด

 

“แทรกหรื อ เสี ย ด ” > บเบี ย ด



 [เบียดเสียด]

1.2.5.3 การแทรกพยางค์ –- , –– หรือ –- การแทรกหน่วยคาเติม
กลางในภาษาเขมรเป็นวิธีการแผลงคาแบบหนึ่ง เป็นการเติม –- ระหว่างพยัญชนะต้นเดี่ยวกับสระ
หรือระหว่างพยัญชนะต้นควบ ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบคายืมที่มีการแทรกพยางค์ –- , ––
หรือ–- ในคาที่มีพยัญชนะต้นควบ โดยพยางค์นี้แทรกระหว่างพยัญชนะต้นตัวแรกและตัวที่สอง
ทั้งนี้ ไม่พบรูปคาที่เหมือนคายืมในพจนานุกรมภาษาเขมรที่ใช้ อ้างอิง (บรรจบ พันธุเมธา, 25172528) คาที่มีการแทรกพยางค์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอื่น ๆ ร่วมด้วย
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កា   “อวัยวะ
กาเดาะ  
เพศชาย”
[อวัยวะเพศชาย]
ขป. ស្កអក  
กันแอก  
“อีกา”
[อีกา] พบในชื่อช้างทุรลักษณ์
พวกหนึ่ง
ขบ.   “น้อง” บังอร  
ขก.,
“หญิงที่เป็นที่รัก”
“น้อง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 195)
ขป. ផអូន  
“น้อง ที่รองจากหัวปี”
ขบ.  “เกวียน, รถ”
รันแชะ  
(Pou, 1992: 392)
[เกวียน]
ขป. រកទះ  
“เกวียน, รถ”
ทั้งนี้ พบว่า การแทรกพยางค์ --, -- หรือ -- อาจมีการเปลี่ยน
เป็นรูป รร -- ด้วย
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “การพักผ่อน,
บรรทม 
บรรทม 
(สาหรับกษัตริย์) การนอน”
 “นอน”
 “นอน”
(Pou, 1992: 339)
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ขป. ផទាំ
“นอน”
คายืมภาษาเขมรที่มีการแทรกสระ อา  มีรูปต่างออกไปจากคาต้น
ทางภาษาเขมร คือมีการแยกคาออกเป็นสองพยางค์ โดยพยัญชนะต้นตัวแรกปรากฏเป็นพยัญชนะต้น
ของพยางค์ที่หนึ่งซึ่งมีรูปสระและพยัญชนะสะกดเป็น อัน –– หรือ อัง –- ส่วนพยัญชนะต้นตัวที่
สองของคาต้น ทางเปลี่ ย นเป็ น พยั ญชนะต้นของพยางค์ที่ส องซึ่งเกิดร่ว มกับรูปสระตามคาต้นทาง
โครงสร้างคายืมกลายเป็น CVN-C(C)V(C)
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. សទយ
ួ   “ชู, จาทวย 
ถือ”
 “ถือ, ถืออาวุธ
ร่ายรา”
ขป. ស្សទង  
จาแทง 
“กระโจน” (Guesdon, 1930:  “เผ่นขึ้น, โผขึ้น,
1861)
ตั้งขึ้น, ชูขึ้น, งอกขึ้น; ถืออาวุธ
ร่ายราท่าแทง”
កសទើរ   “1 ก้ากึ่ง,
สาเทิน  
ไม่เต็ม, ไม่พอ, ไม่ครบ, ไม่ทันถึง [ทาให้หวั่นไหว, หวาดกลัว]
กาหนด 2 สองจิตสองใจ”
ขป. កស្សៀវ  
สาเรียว 
“เสียว, สั่น”
 [เสียว, สั่น]
จากข้อมูล พบว่า มีการแทรกสระ  ในคาภาษาไทยด้วย เช่น
สาเนียง   “เสียง, น้าเสียง, หางเสียง, วิธี
การออกเสียง” < เสียง 
สาอวย   [สวย] < สวย   [สวย] คาว่า
สาอวย  พบในบริบทต่อไปนี้
รังเรขรัตนางคือวิษณุกรรมสรร-

ครุเจียรจาหลักวัลย์
คสาอางสาอวยศิลป์
(สมุทร.ภ. 1, บ.1255)

นอกจากนี้ ยังพบการแทรกรูป -- ในคาสองพยางค์ข องภาษา
เขมรด้วยดังนี้
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คาต้นทางภาษาเขมร

ภ.1

ภ.2

ขป. ជស្ជក   จรรแจก   “เถียง, ถกเถียง”
[พูดคุยเสียงดัง]
ขบ.    “เขียน, สรรเสริญ 
การสรรเสริญ” (Pou, 1992:  “กล่าวคายกย่อง
516)
เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคาชม
ขก. “สรรเสริญ”
ด้วยความนิยมพอใจ เยินยอคุณ
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 235) ความดี”
ขป. សរកសើរ 
 “สรรเสริญ, ยกย่อง”
1.2.6 การเปลี่ยนแปลงลักษณะอื่นๆ ข้อมูลคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์แสดง
การเปลี่ยนแปลงลักษณะอื่นๆ ซึ่งพบเพียง 1 หรือ 2 ตัวอย่าง ดังนี้
การเพิ่มรู ป เร - หน้าคารากศัพท์ภ าษาเขมร พบในคา เรไร  
“ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิด ” ซึ่งมาจากคาต้นทางเขมรสมัยกลาง  “ชื่อแมลงชนิดหนึ่งใน
จาพวกจักจั่น ตัวสีเขียว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 274) คาเขมรปัจจุบัน ជ្រ   “ชื่อแมลงชนิด
หนึ่งในจาพวกจักจั่น ตัวสีเขียว”
คาต้นทางพยางค์เดียวที่มีพยัญชนะต้นควบอาจมีการตัดรูปพยัญชนะต้นตัวที่สอง
ซึ่งมักเป็น ร  ออก มีผลให้โครงสร้างคาเปลี่ยนจาก CCVC เป็น CVC เช่น ซุด   “จมลง
หรือลดลงกว่าระดับเดิม เพราะสิ่งรองรับมีกาลังต้านไม่พอ” และ เซาะ   “ทาให้กร่อนหรือ
ร่อยหรอเข้าไปทีละน้อย, ซอกเขาเล็ก ๆ ที่น้าเซาะให้เป็นทางลงมา” จากคาต้นทางเขมรปัจจุบัน ក្ទុត
  “ยุบลง ต่าลง” และ កក្រះ   “ทาให้แหว่งเข้าไป ทาให้พังเข้าไป ทาให้เป็น
ลายลึกหรือรอยกว้าง” កក្ជាះ   “เหว, ห้วยลึกหว่างเขาหรือลาธารที่ไหลออกมาจาก
ภูเขา”
คาต้นทางพยางค์เดียวอาจมีการตัดรูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งของพยัญชนะต้นควบ
เช่น កអុក   “ปลาอุก, ลูกกบหรือลูกคางคกซึ่งยังมีหางอยู่ ” มีรูปเป็น อุก   “ชื่อ
เรี ย กปลากดหลายชนิ ด ” ในภาษาสมั ย อยุ ธ ยา ซึ่ ง พบรู ป แปรอี ก ค าหนึ่ ง เป็ น ทรอุ ก 
 [ชื่อปลาชนิดหนึ่ง] การแปรรูปคาเช่นนี้ อาจเป็นเพราะคานี้เป็นชื่อปลาที่อาจใช้ร่วมกับ
คาอื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นคาสองพยางค์ เช่น ทรโอน   [ปลาเนื้ออ่อน] และคา
ว่า เอม “หวาน, ชื่นใจ” ซึ่งพบทั้งสองสมัย น่าจะมาจากคาต้นทางเขมรโบราณว่า 
  “หวาน, น่าพอใจ” (Pou, 1992: 291) เขมรสมัยกลาง  “หวาน ละมุน” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 231) และเขมรปัจจุบัน ស្ផអម  “หวาน ละมุน”
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คาต้นทางพยางค์เดียวอาจมีการตัดรูปพยัญชนะสะกด เช่น เตร่   “เดิน
ไปเดินมา” มาจากคาเขมรปัจจุบัน ក្ាច់   “เตร็จเตร่”*
คายืมพยางค์เดียวอาจมีรูปต่างจากคาต้นทางภาษาเขมรเนื่องจากภาษาไทยปรับ
รูปคายืมให้คล้ายคาบาลีสันสกฤต โดยพบการปรับคาที่มีรูปเป็น  หรือ  เป็น –- เช่น กรร
  “จับ ถือ” มาจากคาเขมรโบราณ  “ถือ ยึด” (Pou, 1992: 67) และเขมร
ปั จ จุ บั น ាន់   “ถือ” และค าว่า กรร   มาจากค าเขมรโบราณ 
“ป้องกัน” (Pou, 1992: 93) และเขมรปัจจุบัน ារ   แต่พบเฉพาะในคาประสม กงกรร
  [วง บริเวณที่ถูกล้อมรอบเป็นวง]
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของรูปคายืมกับคาต้นทางพยางค์เดียวของภาษาเขมร
ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่ารูปคายืมภาษาเขมรมีทั้งคงเป็นคาพยางค์เดียวตามรูปคาต้นทางภาษาเขมร
โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปพยัญชนะต้น หรือสระ หรือพยัญชนะสะกดแบบต่างๆ มีการเพิ่มหรือตัด
พยัญชนะต้นควบหรือพยัญชนะสะกดของคา แต่โครงสร้างคายืมยังคงเป็นคาพยางค์เดียวอยู่ การปรับ
คาต้นทางพยางค์เดียวให้มีเป็นโครงสร้างเป็นคายืมสองพยางค์ทาได้โดยการเพิ่มรูปพยัญชนะ ร  หรือ
รู ป พยั ญ ชนะ ร  และสระอะ  หรื อ รู ปสระ อะ  ระหว่า งพยั ญ ชนะต้ น ควบของค าต้น ทาง
การเติมพยางค์หน้าหรือพยางค์กลางเข้าในคาต้นทางภาษาเขมร
2. ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างพยางค์ของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์กับคาต้นทางสอง
พยางค์
ค าต้ น ทางภาษาเขมรที่ เ ป็ น ค าสองพยางค์ มี รู ป เป็ น C(C)VN-C(C)V(C) หรื อ
C(C)V(C)-C(C)V(C) โดยพยั ญ ชนะสะกดนาสิ ก ของพยางค์ ห น้ า มี บ ทบาทส าคั ญ ในการศึ ก ษา
โครงสร้างคายืม ในที่นี้ จัดให้คาแผลงของภาษาเขมรเป็นประเภทหนึ่งของคาต้นทางสองพยางค์ เพื่อ
ความสะดวก เมื่อเทียบกับโครงสร้างคายืมที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์กับ คาต้นทางภาษาเขมรที่เป็น
คาสองพยางค์ พบว่ า คายื มบางคาคงโครงสร้า งเหมือนค าต้นทางภาษาเขมร ในขณะที่บางคามี
โครงสร้างต่างไปจากคาต้นทางภาษาเขมร ซึ่ง แยกการอธิบายเป็น คายืมที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับ
คาต้นทางสองพยางค์ และคายืมที่มีโครงสร้างเปลี่ยนไปจากคาต้นทางสองพยางค์
2.1 คายืมภาษาเขมรที่มีโครงสร้างพยางค์สัมพันธ์กับคาต้นทางสองพยางค์ คายืม
ที่มี โ ครงสร้ า งสั ม พั น ธ์กั บ ค าต้ น ทางสองพยางค์ เป็ น ค ายื ม ที่มี โ ครงสร้า งอั กษรเป็น ค าสองพยางค์
*

นอกจากการ รูปสระ  ของคาต้นทางภาษาเขมร ក្ាច់   “เตร็จเตร่” เปลี่ยนรูปเป็น
 เนื่องจากมีการกลมกลืนทางเสียงกับเสียงพยัญชนะสะกดเพดานแข็ง  ทาให้คานี้มีรูปไม่สัมพันธ์กับคาต้นทางใน
ภาษาเขมร
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เหมือนกับคาต้นทางในภาษาเขมร สามารถถ่ายถอดโครงสร้างได้ตรงกัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รูปพยัญชนะต้น สระ หรือพยัญชนะสะกดไปตามอักขรวิธีของภาษาไทยหรือพัฒนาการของภาษาไทย
คายืมประเภทนี้อาจแยกตามโครงสร้างคาต้นทางเป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้
2.1.1 ค ายืมภาษาเขมรที่มีโครงสร้ างพยางค์ สัมพันธ์ กับค าต้นทางประเภท
C(C)VN-C(C)V(C) คายืมที่มาจากโครงสร้างคาต้นทางประเภทนี้มีโครงสร้างเหมือนกับคาต้นทาง
แต่มีการปรับการสะกดตามอักขรวิธีภาษาไทย กล่าวคือ ในกรณีที่รูปคาต้นทางมีพยัญชนะสะกดของ
พยางค์หน้าเป็นรูปพยัญชนะนาสิกที่ริมฝีปาก  ที่เกิดร่วมกับสระแฝง คายืมจะใช้รูปสระอา  แทน
รูป สระและพยั ญชนะสะกดนาสิ กที่ริมฝี ปาก ในกรณีที่ส่ วนท้ายของพยางค์หน้าของรูปคาต้นทาง
เป็น ំាំ  คายืมก็ยังคงใช้รูปสระอา  แต่ในกรณีที่มีพยัญชนะสะกดนาสิกรูปอื่นๆ เช่น , ,  จะ
ใช้รูปไม้หันอากาศและรูปพยัญชนะสะกดนาสิกนั้นๆ วิธีการเขียนทั้งสองแบบมีผลให้ การออกเสียง
สระของพยางค์หน้าของคายืมเป็นเสียงสั้น ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะทางเสียงของพยางค์หน้าของคาต้น
ทางด้วย
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “ความห่างไกล” ชางาย  
(Pou, 1992: 158)
[ระยะห่าง]
ขป. ចាំង្ហយ 
 “ระยะไกล, ห่าง
จาก, ระยะทาง”
ขป. ចាំកនៀរ 
ชาเนียร 
 “ชิ้นหรือเศษที่เจียน  [ชิ้นหรือเศษที่
หรือตัดฝาน”
เจียนหรือตัดฝาน]
ขป. ជាំងឺ  
ชางือ  
“โรค, อาการไข้, การเจ็บไข้”
“คิดเป็นทุกข์, วิตก, เจ็บปวด”
ขก. “ชัยชนะ, ความ ชานะ  
มีชัย” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: “ชนะ, ทาให้เขาพ่ายแพ้”
224)
ขป. ជាំនះ 
 “ชัยชนะ, ความมี
ชัย”
ขก. “ชานาญ,
ชานาญ 
ชานาญ 
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เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, เข้าใจ
ดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 163)
ขป. ជាំនាញ 
 “ชานาญ,
เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, เข้าใจ
ดี”
ขบ.  “ล้าง, ทาให้
สะอาด” (Pou, 1992: 181)
ขป. ជាំរះ  
“ชาระ ทาให้สะอาด”
ขบ.  “เครื่องสูงชนิด
หนึ่ง เป็นรูปฉัตรสามชั้น มีสาย
ไหมห้อย” (Pou, 1992: 190)
ขก. “ยกไว้สูง, ทาให้
รุ่งเรือง, ยก, สภาวะของสิ่งที่ถูก
ยกขึ้นสูงเด่น” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 247)
ขป. ដាំកកើង 
 “ยกไว้สูง, ทาให้
รุ่งเรือง, ยก, สภาวะของสิ่งที่ถูก
ยกขึ้นสูงเด่น”
ขบ.  “การเดิน,
ท่าเดิน, การดาเนิน”
ขป. ដាំក ើ រ 
 “การเดิน, ท่าเดิน,
การดาเนิน”
ขบ.  “ตาหนิ” (Pou,
1992: 211)
ขป. ដាំក ៀល 

 “เชี่ยวชาญ, จัด

 “เชี่ยวชาญ, จัด

เจน”

เจน”

ชาระ  
“ชะล้างให้สะอาด, สะสาง,
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น, พิจารณา
ตัดสิน”
ชุมสาย  
“เครื่องสูงชนิดหนึ่ง เป็นรูปฉัตร
3 ชั้น”
ดาเกิง   ดาเกิง 
“ขึ้น, รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ”์
“ขึน้ , รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ”์

ดาเนิร  
[(ราชา.) เดิน, การเดิน, ท่าทาง
การเดิน (ของหงส์)]

ดาเนียร 
 [เรื่องแสดง
ความเป็นมาแต่ปางหลังของ

ดาเนิร  
[(ราชา.)เดิน, การเดิน, การ
เดินทาง]

106
 “คาตาหนิติเตียน,

คาพูดเสียดสี, คาเย้ยหยัน”
ขบ. 
“หมู่บ้าน, ย่าน” (Pou, 1992:
211-212)
ขป. ដាំបន់ 
 “ตาบล”
ขก.  “ดาริ, ความคิด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 166)
ขป. ដាំរ ិះ  
“ดาริ, ความคิด”
ขป. ទាំលាយ 
 “ทาให้ทลาย, ทา
ให้แตกให้พัง, ทาลาย”

สถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม
เป็นต้น, เรื่องราวนมนานที่เล่า
สืบๆ กันมา]
ดาบล  
[ย่าน, ถิ่น]
ตาบล  
[ย่าน, ถิ่น]

ดาบล  
[ย่าน, ถิ่น]
ตาบล  
[ย่าน, ถิ่น]

ดาริห์ 
[ความคิด]

ดาริห์ 
[ความคิด]

ทาลาย  
“อาการที่ทาให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่ม
ก้อนแตกหักหรือพังกระจัด
กระจาย, ทาให้พัง, ทาให้ฉิบ
หาย, ทาให้หมดสิ้นไป”
ธารง  
“ทรงไว้, ชูไว้”
ตังวาย  
“ของถวาย”

ขป. ទក្មង់ 
 “ทรงไว้, ชูไว้”
ขบ.  “การให้, เครื่อง
บรรณาการ” (Pou, 1992:
207)
ขป. ដង្វាយ 
 “ของถวาย, ให้,
ถวาย”
ขก.  “รอท่า, รอคอย, ทันทึง  
กระสับกระส่าย, กังวล”
[ตริตรอง, พิจารณา, ใคร่ครวญ]
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 173)
ขป. ជញ្ជឹង  
“ตริตรอง, พิจารณา,

ธารง  
“ทรงไว้, ชูไว้”

ทันทึง  
[ตริตรอง, พิจารณา, ใคร่ครวญ]
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ใคร่ครวญ”
ขป. បណ្ដាល 
 “บันดาล, ทาให้
เกิด, กระจัดกระจาย, ยั่วให้
เกิด”
ขก.  “หน่อ, กิ่ง, แทง
หน่อ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
27)
ขป. ពនាក 
 “หน่อ, แทงหน่อ,
คาใช้เรียกบุคคลผู้เป็นที่รัก มัก
ใช้ในกาพย์กลอน หมายได้ว่า
ยอดรัก, เมล็ด, พันธุ์, อ่อนโยน,
มีค่า”
ขก.  
 “ราพึง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209)
 “ราพึง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 221)
ขป. រ ាំពឹង  
“ราพึง, คานึง”
ขก. “ที่อยู่, สถานที,่
ที่พักอาศัย” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 212)
ขป. លាំកៅ 
 “ที่อยู่, สถานที,่ ที่
พักอาศัย”
ขบ. “ส่วน, ฝ่าย, กลุม่ ”
(Pou, 1992: 472)
ขป. សង្ហកត់

บันดาล
“ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรง
อานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”
พันลอก  
“ผลิ, ดอกไม้”

พันลอก  
“ผลิ, ดอกไม้”

ราพึง  
“คิดถึง, คิดคานึงอยู่ในใจ”

ราพึง  
“คิดถึง, คิดคานึงอยู่ในใจ”

ลาเนา  
“แนว, แถว, แถบ, ถิ่น”

ลาเนา  
“แนว, แถว, แถบ, ถิ่น”

สงกัด   [ส่วน,
ฝ่าย, กลุ่ม]
สังกัด
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 “กลุ่ม,

แผนก, ส่วน”

ขบ.   “คา
นาหน้าให้ความเคารพสาหรับ
กษัตริย์, พระเจ้า, พระสงฆ์”
(Pou, 1992: 483)
ขก. , 
“สมเด็จ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 232)
ขป. សកមាច 
 “สมเด็จ, ผู้มีบุญ
อานาจ, ยิ่งใหญ่, สูงสุด, เรือง
ยศ, เรืองอานาจ, หมายถึง
กษัตริย์ ราชินี และราชวงศ์”
ขก.  “หมาย, จดจา,
กาหนด, สังเกต, สาคัญ,
เครื่องหมาย, เครื่องจดจา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 160)
ขป. សាំគាល់ 
 “หมาย,จดจา,
กาหนด, สังเกต, สาคัญ,
เครื่องหมาย, เครื่องจดจา” 
ขก. “องอาจ, กล้า
หาญ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
169)
ขป. អ្ង្ហអច 
 “องอาจ, กล้า
หาญ”

“ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ส่วนราชการที่
มีหน่วยงาน ย่อย ๆ ขึ้นอยู่, โดย
ปริยายหมายถึงที่อยู่เป็นหลัก
แหล่ง”
สมเด็จ  
“ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูง
ของเจ้านาย ขุนนาง และ
พระสงฆ์ ใช้นาหน้าชื่อฐานันดร
ศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับ
แต่งตั้ง”

สาคัญ  
“เป็นพิเศษกว่าธรรมดา, มี
คุณค่า, มีชื่อเสียง, ควรกาหนด
จดจา, เข้าใจ, คะเน, คาดว่า,
ครื่องหมาย, เครื่องจดจา”

องอาจ- “มี
ลักษณะสง่าผึ่งผาย”

สมเด็จ  
“ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูง
ของเจ้านาย ขุนนาง และ
พระสงฆ์ ใช้นาหน้าชื่อฐานันดร
ศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับ
แต่งตั้ง”
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ขบ.  “เชิญ, พิธีกรรม, ไป อัญเชิญ   อัญเชิญ  
ชุมนุม” (Pou, 1992: 9)
“เชิญด้วยความเคารพนับถือ
“เชิญด้วยความเคารพนับถือ
ขป. អ្កញ្ជើញ 
(ใช้กับพระราชา)”
(ใช้กับพระราชา)”
“อัญเชิญ”
คายืมสองพยางค์ส่วนใหญ่มีการปรับรูปตามอักขรวิธีภาษาไทย แต่พบ
บางคาที่มีทั้งรูปสะกดตามแบบคาต้นทาง คือไม่มีการใส่ไม้หันอากาศ เช่น สงกัด  
[กลุ่ม, แผนก, ส่วน] และ องอาจ- “มีลักษณะสง่าผึ่งผาย” สาหรับคาแรกจะมีรูป
คาที่ปรั บตามอักขรวิธีภาษาไทยเป็น สังกัด  ด้วย ส่ว นคาว่า สมเด็จ 
 “ยศหรื อบรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย ขุนนาง และพระสงฆ์ ใช้นาหน้าชื่อฐานั นดร
ศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับแต่งตั้ง ” ใช้รูปพยัญชนะสะกด ม  แทนการใช้สระอา  คายืมภาษา
เขมรที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์สองสมัยส่วนใหญ่มีรูปเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม พบคายืมที่มีการสะกด
ต่างกั นด้วย เช่น พบรู ป ด าริ   ในสมัยอยุธยา ในขณะที่รูปในสมัยรั ตนโกสินทร์เป็น
ดาริห์  
2.1.2 คายืมที่มีโครงสร้ างพยางค์ สัมพันธ์ กับคาต้นทางประเภท C(C)V(C)C(C)V(C) คายืมประเภทนี้มีโครงสร้างที่สัมพันธ์กับคาต้นทางสองพยางค์ภาษาเขมร โดยพยางค์หน้า
อาจมีโครงสร้างต่าง ๆ คืออาจเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว สระ โดยจะมีพยัญชนะสะกดหรือไม่ก็ได้ ในกรณี
ที่พยัญชนะต้นของพยางค์หน้าเป็นพยัญชนะต้นควบ มักควบกับรูปพยัญชนะ ร  ส่วนพยางค์หลังมี
โครงสร้างตามแบบคาพยางค์เดียว รูปของคายืมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอักขรวิ ธีของภาษาไทย
หรือพัฒนาการทางเสียงของคา
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ห้อง, บริเวณ”
กรลา   [ห้อง,
(Pou, 1992: 115)
บริเวณ]
ขป. ក្កឡា  
“1 ลาน, ตาราง ตาอย่างหมาก
รุก, หรือร่างแห 2 พระแท่น,
บัลลังก์”
ขบ.  “นกช้อนหอย”
กุงอน   “นก
(Pou, 1992: 102)
ช้อนหอย”
ขป. កង  “นกกุลา
ขาว”
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ขบ.  “ใหญ่โต, มีอานาจ,
ผู้นา, พระเจ้าแผ่นดิน,
ปกครอง, ควบคุม” (Pou,
1992: 104)
ขก.  “กรุง, กษัตริย์,
ปกครอง, ครอบครอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 132)
ขป. ក្កុង   “1
กรุง, 2 ครอบ, 3 ปกป้อง”
ขป. គគឹក  
“เสียงลมพัดหรือน้าไหล”
ขบ.  “โคลงเคลง”
(Pou, 1992: 142)
ขป. ក្គស្លង 
 “โคลง, เขย่า”
ขป. ក្គវាត់ 
 “เหวี่ยง, ตวัดไม่
ไกลจากตัว”
ขป. ក្ជលង 
 “ลาธาร, ซอกเขา”
ขป. ក្ទនង់ 
 “ฮึกเหิม, ร้าย,
ทะนง”
ขป. ក្ទស្មង 
 “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ลูกกินได้ มักใช้ทาฟืน”
ขก. “ที่แตกเป็น
ประกายอยู่เรื่อย ๆ,
แพรวพราย, ระรื่น”

กุรุง   “เมือง,
กษัตริย์”

คคึก  
[เสียงลมพัดหรือน้าไหล]
ครแลง  
“เอียง, ลอยไป”

ครวัด  
[เหวี่ยง, ตวัดไม่ไกลจากตัว]
ชรลอง 

ชรลอง 

 “ล่อง, ทาง

 “ล่อง, ทาง

ล่อง, ซอกเขา, ลาธาร”
ล่อง, ซอกเขา, ลาธาร”
ทรนง  
“ทะนง”
ทรแมง 
 [ต้นไม้ชนิด
หนึ่ง ลูกกินได้ มักใช้ทาฟืน]
พพราย  
 [ที่แตกเป็น
ประกาย]
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(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 260)
ขป. ពក្ពាយ 
 “ที่แตกเป็น
ประกายอยู่เรื่อย ๆ,
แพรวพราย, ระรื่น”
ขก. ,  “ไพเราะ,
เพราะ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 38)
ขป. ពីករាះ
“ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง
(เสียงดนตรี)”
ขป. ក្ពលប់  
“เวลาย่าค่า, เวลาโพล้เพล้”
ขก., 
“ละเมอ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 151 - 152)
ขป. មកមើ  
“นอนหลับ, เพ้อไป, พูดไปเวลา
หลับ”
ขป. រងាំ  
“เสียงระงม, เสียงไพเราะน่าฟัง,
ระอุ, ชุลมุน, (เสียง)ที่
ประสานกัน”
ขก.  “ระเบียง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 216)
ขป. រកបៀង  
“ระเบียง”
ขบ.  “ห้อย, แกว่งไปมา”
(Pou, 1992: 410)

พีเราะ  
“เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง”

พรลบ  
“พลบ”
มเมอ[ไม่
รู้สึกตัว, ไม่มีสติ]”

รงม   “เสียง
ร้องของคนหรือสัตว์จานวน
มาก”
รเบียง  
“พื้นเรือนที่ต่อออกไปทางด้าน
ยาวของเรือนมีหลังคาคลุม; โรง
แถวที่ล้อมรอบอุโบสถหรือ
วิหาร, เรียง, เคียง, ราย”
รโยง  
“โตงเตง, แกว่งไปมา, ห้อย, กีด

พรลบ  
“พลบ”
มเมอ [ไม่
รู้สึกตัว, ไม่มีสติ]”
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ขป. រកោង   ขวาง”
“โตงเตง, แกว่งไปมา, ห้อย, กีด
ขวาง”
ขป. ស្សលន ,ស្សេន สรลอน
  “สล้าง,
“เห็นเด่นสะพรั่ง”
สลอน, อ้วนใหญ่สมส่วนเข้าที”
ขป. ោងខ្ចនង 
อางขนาง 
 “ลังเล, สองจิต  [ลังเล, สอง
สองใจ”
จิตสองใจ]
ขป. អ្ុកេកុ 
อุกคลุก  
 “ปนกันยุ่ง, วุ่นวาย, “เข้ารบคลุกคลีประชิดตัว”
อลหม่าน, ปั่นป่วน”
รูปคายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับคาต้นทางภาษา
เขมรประเภทนี้มักพบในสมัยอยุธยามากกว่าสมัยรัตนโกสินทร์
2.2 คายืมภาษาเขมรที่มีโครงสร้างพยางค์ต่างจากคาต้นทางสองพยางค์ คาต้นทาง
สองพยางค์จากภาษาเขมรเมื่อยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยแล้ว อาจมี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคาต้นทางสองพยางค์ในภาษาเขมรเป็นรูปคายืมที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์
มีได้หลายประเภท ดังนี้
2.2.1 คายืมภาษาเขมรที่มีการตัดพยางค์หน้า ทั้งพยางค์ คาต้นทางสองพยางค์
จ านวนหนึ่ ง มี การตัด รู ป พยางค์ ห น้ า ออกทั้ง พยางค์ การตั ดรู ป พยางค์ ห น้า นี้ น่า จะเกิ ดจากการที่
ภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่เน้นเสียงพยางค์หน้า แต่ เน้นเสียงพยางค์หลัง มีผลให้การสะกดคาบางคามี
การกร่อนพยางค์หน้าหรือตัดพยางค์หน้าออกไปทั้งพยางค์ ทั้งนี้ พบการตัดพยางค์หน้าของคาต้นทาง
ทั้ ง ที่ มี โ ครงสร้ า งเป็ น C(C)VN-C(C)V(C) และ C(C)V(C)-C(C)V(C) ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ค ายื ม มี
โครงสร้างเป็นคาพยางค์เดียว C(C)V(C) ในขณะที่คาต้นทางมีโครงสร้างเป็นคาสองพยางค์ ตัวอย่าง
คายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่แสดงลักษณะการตัดพยางค์หน้าทั้งพยางค์ มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្រហាយ 
หาย  // “รุ่มร้อน,
 “เร่าร้อน,
กระสับกระส่าย”
กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย”
ขป. ដកងាើម 
เหิม  // “ลม
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หายใจ”
ขบ. “เห็น, ครุ่นคิดมาก” เมียล   “ดู,
(Pou, 1992: 409)
น่าดู”
ขก. , 
“เมียงมอง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 209)
ขป. រមិល  
“เมียงมอง, ชาเลืองดู, เหลียว
มอง”
ขป. សាំោង -
อาง  // “สวย”
// “เครื่องทาให้
สวย”
ขบ.  “งาม” (Pou,
ไพ  // “งาม”
1992: 22)
ขบ.  “ดีงาม, ประเสริฐ,
สูงศักดิ”์ (Pou, 1992: 330)
ขป. ក្បជ្ព
“สวย, ดีงาม, ถูกต้อง,
เรียบร้อย, สะดวกสบาย, สูงส่ง,
ประเสริฐ”
ขป. ក្បគាំ   คม   “ประโคม”
“ประโคม, เล่นดนตรีครึ้มดัง ใช้
ក្បគាំកភាង ประโคมหรือเล่น
ดนตรี”
ขป. ដកង្ហាយ 
โหย   “อ่อนกาลัง,
 “ตะโกนโหวก ๆ
อ่อนใจ; ครวญถึง,ร่าร้อง”
จากที่ไกล ๆ”
ขบ.  “พิธีกรรม, ไป
ต้อนรับ, เชิญ” (Pou, 1992: 9)
ขป. អ្កញ្ជើញ

ไพ  “งาม”

โหย   “อ่อน
กาลัง, อ่อนใจ; ครวญถึง,
ร่าร้อง”
เชิญ   “แสดง
ความปรารถนาเพื่อขอให้ทา
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความ
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เคารพหรืออ่อนน้อม, ถือ อุ้ม ชู
หรือนาไปเป็นต้นด้วยความ
เคารพ, กล่าวอนุญาตให้ทา
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความ
สุภาพหรืออ่อนน้อม”
สาหรับคาว่า ไพ  // เนื่องจากในภาษาเขมรโบราณพบคาว่า 
“งาม” และ  “ดีงาม, ประเสริฐ, สูงศักดิ์” ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันมาก และไม่อาจแยกได้
โดยบริบท คาว่า ไพ  // อาจมาจากคาใดคาหนึ่ง ก็ได้ ในที่นี้จึงแสดงรูปคาที่อาจเป็นคาต้น
ทางของ ไพ  // ไว้ทั้งสองคา
2.2.2 ค ายื ม ภาษาเขมรที่ มี ก ารตั ด พยั ญ ชนะต้ น ตั ว ที่ ส องของพยางค์ ห น้ า
พยัญชนะต้นของพยางค์หน้าของคาต้นทางสองพยางค์ในภาษาเขมรจานวนหนึ่งมีรูปเป็นพยัญชนะต้น
ควบ โดยรูปพยัญชนะต้นตัวที่สองมักเป็น ร  จากการศึกษาความสัมพันธ์ของคาต้นทางประเภทนี้กับ
รูปคายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่า โครงสร้างคายืม มีการตัดพยัญชนะต้นตัวที่สอง หรือ ร  ออก
การตัดพยัญชนะต้นตัวที่สอง ร  ออกนี้มีผลทาให้รูปพยัญชนะต้นของพยางค์ที่หนึ่งปรากฏควบกับรูป
พยัญชนะต้นของพยางค์ที่สอง เมื่อพยัญชนะต้นตัวที่ หนึ่งของพยางค์ที่หนึ่งเป็น ก  หรือ ต  และ
พยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองเป็น ร  หรือ ล  มามีรูปต่อกัน การออกเสียงคาที่มีรูปพยัญชนะแบบนี้
ก็จะควบแบบกล้ากันสนิท ตามอักขรวิธี ไทย เช่น กร , ตร และ กล มีผลทาให้คาต้นทางที่มี
โครงสร้างพยางค์เป็นคาสองพยางค์กลายเป็นคายืมพยางค์เดียว คายืมที่มีลักษณะนี้มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្កឡាប់  กลบ   “เอาสิ่งซึ่ง
“คว่า, พลิกคว่า, กลับอย่างกลับ เป็นผงโรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง,
ตะเข็บ”
เอาดินหรือสิ่งอื่น ๆ ใส่ลงไปใน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่ง
เพื่อให้เต็มหรือไม่ให้เห็น
ร่องรอย, โดยปริยาย
หมายความว่าปิดบัง”
ขป. ក្គស្វង 
แควง  
“เหวี่ยง”
[เหวี่ยง]
ขก.  “เวลาย่าค่า, เวลา
พลบ   “เวลาย่า
โพล้เพล้” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: ค่า, เวลาโพล้เพล้, เวลาเข้าไต้
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262)
เข้าไฟ”
ขป. ក្ពលប់  
“เวลาย่าค่า, เวลาโพล้เพล้”
ยกเว้นคาต่อไปนี้
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ห้อง, บริเวณ” (Pou, กลา   [ห้อง,
1992: 115)
บริเวณ(ที่ประกอบพิธี)]
ขป. ក្កឡា   “1
ลาน, ตาราง ตาอย่างหมากรุก,
หรือร่างแห 2 พระแท่น, บัลลังก์”
คาต้นทางภาษาเขมรว่า  มีการตัดพยัญชนะต้นตัวที่สองของพยางค์หน้า
ร  ออก มีผลทาให้รูปพยัญชนะต้นของพยางค์ที่หนึ่งปรากฏควบกับรูปพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สอง
ล  แต่การออกเสียงคาไม่เป็นไปตามอักขรวิธีไทย แต่ออกเสียงแยกเป็นสองพยางค์ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2554: 79)
เมื่อพยัญชนะต้นของพยางค์หน้าเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว และมีการกร่อนหรือ
ตัดรูปสระของพยางค์หน้า พบว่าในภาษาไทยเขียนพยัญชนะต้นเดี่ยวของพยางค์หน้าเรียงต่อด้วย
พยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองตามอักขรวิธีไทย ซึ่งไม่แยกการเขียนรูปพยัญชนะควบและรูปพยัญชนะ
เรียง ในกรณีที่รูปพยัญชนะของพยางค์ที่หนึ่งและสองสามารถออกเสียงควบกันได้ตามระบบเสียง
ภาษาไทย คายืมนั้นก็จะมีโครงสร้างเป็นคาพยางค์เดียวที่มีพยัญชนะต้นควบ
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ใหญ่โต, มีอานาจ,
กรุง   “เมือง,
ผู้นา, พระเจ้าแผ่นดิน, ปกครอง, กษัตริย์”
ควบคุม” (Pou, 1992: 104)
ขก.  “กรุง, กษัตริย์,
ปกครอง, ครอบครอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 132)
ขป. ក្កុង   “เมือง
หลวง, เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาล
กลาง, แต่ก่อนหมายถึงประเทศก็
ได้”
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ขป.  “ลัญจกร, ดวงตรา, ตรา ตรา  “ประทับเป็น ตรา   “ประทับ
ที่ใช้ประทับ” (Pou, 1992: 214) สาคัญ”
เป็นสาคัญ”
ขก.  “จด, จา, ตรา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 271)
ขป. ក្ា   “ตรา, หมาย
ไว้, หมายเหตุ, ลายลักษณ์อักษร,
ดวงตรา, ประทับตรา, หมาย,
ประกาศ”
ขก. ,  “ไพเราะ,
เพราะ   “น่าฟัง,
เพราะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: เสนาะ, ไพเราะ”
38)
ขป. ពីករាះ  
“ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง
(เสียง ดนตรี)”
ในกรณีที่รูปพยัญชนะต้นของคายืมไม่สามารถออกเสียงควบกันได้ตามแบบ
ภาษาไทย พยัญชนะต้นทั้งสองรูปก็ยังคงเขียนเรียงกันไปตามอักขรวิธีไทย แต่โดยเสียง คาเหล่านั้นจะ
ออกเป็นสองพยางค์ โดยมีเสียงสระ // แยกระหว่างพยัญชนะตัวที่หนึ่งและสอง ทั้งนี้ ข้อมูลใน
สมุทรโฆษคาฉันท์ไม่พบว่ามีการแทรกรูป สระอะ  เพื่อแยกเสียงของพยางค์ คายืมที่มีลักษณะนี้มี
ดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “กลับ, พลิก, ตลบ” ตลบ   “ฟุ้งไป,
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 139)
กระจายไป”
ขป. ក្តេប់  
“กลับ, พลิก, ตลบ”
ขป. ក្តស្បង   ตแบง  
“ตะแบง ผูกไขว้ด้วยไม้ขัน
[ตะแบง ผูกไขว้ด้วยไม้ขัน
ชะเนาะ”
ชะเนาะ]
ขป. ក្បកិត  
ปกิต   [ติดกัน]
“ติด ๆ”
ขป. ក្បមង់   ปมง  
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“เหยี่ยวขากรรไกร ชาวประมง” [จับปลา]
ขก.  “รุ่นราวคราว
สกอ   [รุ่นราว
เดียวกัน, ปานกัน ไล่ ๆ กัน
คราวเดียวกัน, ปานกัน ไล่ ๆ
ก่อนหลังกันนิดหน่อย”
กัน ก่อนหลังกันนิดหน่อย]
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 164)
ขป. ស្សករ
“รุ่นราวคราวเดียวกัน, ปานกัน
ไล่ ๆ กัน ก่อนหลังกันนิดหน่อย”
ขก.  “ที่ง่าย, สบายไม่
สนุก   “ทาให้ สนุก “ทา
เหนื่อย, ไม่เจ็บไข้, เป็นสุข,
รู้สึกเพลิดเพลิน, ทาให้เบิกบาน ให้รู้สึกเพลิดเพลิน, ทาให้
ที่พอใจ, สนุกสนาน, เพลิดเพลิน” ใจ”
เบิกบานใจ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 171)
ขป. ស្ស ុ ក  
“ที่ง่าย, สบายไม่เหนื่อย, ไม่เจ็บไข้,
เป็นสุข, ที่พอใจ, สนุกสนาน,
เพลิดเพลิน”
ขบ.  “จรด, ไม้เท้า, ไม้
จรด   “จด, ถึง,
กระบอง” (Pou, 1992: 161)
จ่อให้ถึง”
ขก. , “ไม้
เท้า” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
74)
ขป. ក្ចត់  “จด, ถึง,
จ่อให้ถึง”
2.2.3 คายืมภาษาเขมรที่มีการตัดส่วนหลังของพยางค์หน้า การตัดส่วนหลังของ
พยางค์หน้าเป็นการตัดรูปสระและพยัญชนะสะกดของพยางค์หน้า มักพบในพยางค์หน้าของคาที่มี
พยัญชนะสะกดนาสิก โดยอาจปรากฏหรือไม่ปรากฏรูปสระก็ได้ โครงสร้างของพยางค์หน้าเปลี่ยนจาก
C(C)VC เป็น C(C)V นั่นคือ โครงสร้างคายังคงเป็นคาสองพยางค์อยู่
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. បកញ្ឆើត 
เผจิด  
 “ตกแต่งให้สวยงาม [งาม]
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ละมุนละไม”
ขป. ពាំង្ហ  
พงา   [คาเรียก พงา   [คา
“ที่รัก”
หญิงผู้เป็นที่รัก]
เรียกหญิงผู้เป็นที่รัก]
ขก.  “ตกใจกลัว, มือ
รทด  
อ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”
“สลดใจ, มีจิตใจหวั่นไหว
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172)
เพราะความโศกสลด”
ขป. រនធត់  
“ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน,
ปั่นป่วน”
การแยกพยางค์ของพยัญชนะต้นอาจเป็นการเพิ่มรูปสระอะ  เพื่อแยก
พยางค์ให้ชัดเจน และอาจมีการแปรรูปพยัญชนะต้นของทั้งพยางค์หน้าและพยางค์หลัง และแปรรูป
สระหรือพยัญชนะสะกดของพยางค์หลัง ผลจากการแปรรูปเช่นนี้ทาให้พบคาที่มีรูปแปรหลายรูปจาก
คาต้นทางคาเดียว
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
 “ระฆังเล็ก ๆ”
กะดึง  
(Pou, 1992: 66) 
“ระฆังเล็ก ๆ ทาด้วยโลหะ ที่
 “ระฆังเล็ก ๆ”
ปลายตุ้มมีใบพานซึ่งนิยมทาเป็น
(Pou, 1992: 69)
รูปใบโพ เมื่อลมพัด ปลายตุ้มจะ
ขป. ក ឹា ង 
กระทบตัวกระดึงทาให้เกิดเสียง
 “กระดิ่ง, กระดึง” ใช้แขวนที่ชายคาโบสถ์และวิหาร
เป็นต้น, เครื่องโลหะหรือเครื่อง
ไม้มักมีรูปร่างคล้ายกระดิ่ง มีลูก
กระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อย
กระหนาบอยู่ภายนอกเพื่อให้
เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์
เช่นวัวควาย”
ขป. ពាំង្ហ   พะงา   [คา พะงา   [คา
“ที่รัก”
เรียกหญิงผู้เป็นที่รัก]
เรียกหญิงผู้เป็นที่รัก]
ขป. លនាង់ 
ละลวง  
ระลวง  
 “เวิ้งว้าง, ลิบ ๆ,
“ระลุง, ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง” “ระลุง, ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง”
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เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”
นอกจากนี้ ยังพบการเพิ่มรูปพยัญชนะ ร  ที่พยัญชนะต้นของพยางค์ที่หนึ่ง
ด้วย ซึ่งมีผลให้คายังคงเป็นคาสองพยางค์เหมือนคาต้นทางแต่มีโครงสร้างต่างไปจากคาต้นทาง คือ
ค าต้ น ทางมี โ ครงสร้ า งเป็ น C(C)VN-C(C)V(C) หรื อ C(C)V(C)-C(C)V(C) ในขณะที่ ค ายื ม มี
โครงสร้างเป็น C-C(C)V(C)
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កញ្ឆ 
กระฉอก 
 “กระชาก, กระตุก,  “อาการที่
ฉก”
ของเหลวเช่นน้าเป็นต้น
กระเพื่อมอย่างแรงหรือล้นหก
เพราะความสั่นสะเทือน, (ปาก)
กระดอนหรือกระเด้ง”
ขป. កន្រនតប់ 
กระตรับ 
“ปลาหมอช้างเหยียบ”
 “ปลาหมอ
ช้างเหยียบ”
ขบ. “ไม้
ตระบอง 
เท้า” (Pou, 1992: 212)
 “ตะบอง,
ขป. ដាំបង   กระบอง”
“ตะบอง”
นอกจากการตัดส่วนท้ายของพยางค์หน้าแล้ว ข้ อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ยัง
พบว่ามีการแปรรูปคายืมจากคาต้นทางในลักษณะเพิ่มส่วนท้ายพยางค์หน้าที่เป็นรูปพยัญชนะสะกด
นาสิ ก ด้ ว ย เช่ น ค าว่ า รั น แชะ   [เกวี ย น] ที่ ม าจากภาษาเขมรโบราณ 
“เกวียน, รถ” (Pou, 1992: 392) และภาษาเขมรปัจจุบันว่า រកទះ   “เกวียน, รถ”
2.2.4 คายืมภาษาเขมรที่มีการแทรกรูปสระอะ  ที่พยางค์แรก เช่นเดียวกับคา
ยืมพยางค์เดียว คายืมสองพยางค์หลายคามีการแทรกรูป สระอะ  หลังพยัญชนะต้นทั้งเดี่ยวและ
ควบของพยางค์แรก เพื่อช่วยให้การแยกพยางค์ชัดเจนขึ้นและการอ่านรูปคาเช่นนี้ง่ายขึ้น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “กลับ, พลิก,
กระลับ   กระลับ  
ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
[กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา]
[กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา]
115)
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ขก.  “กลับ, พลิก,
ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
115)
ขป. ក្កឡាប់ 
 “คว่า, พลิกคว่า,
กลับอย่างกลับตะเข็บ, หันหลัง
กลับ”
ขป. ក្កខ្ុប 
 “ตะขบ
Flacourtia cataphracta
(Flacourtiaceae)”

ขก.  “สวย, ที่น่ายินดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 254)
ขป. ក្ររល់  
“สวย, ที่น่ายินดี”
ขป. ក្តកង 
 “ตระกอง, จับรวม
ช้อนขึ้น, หอบ, กอด”
ขป.  “เย็น”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 263)
ขป. ក្តជាក់ 
 “เย็น”
ขป. ក្បទះ  
“พบ, พบกัน, พบปะโดยไม่รู้ตัว
มาก่อน”
ขก. “แข่ง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 193)
ขป. ក្បណ្ដាំង 
 “แข่ง”
ขป. ក្បកបៀត 
 “เบียดชิดกัน”

ตระขบ 
 “ชื่อไม้ต้นชนิด
หนึ่ง”
ตระกล  
“งาม”

ตระกล  
“งาม”

ตระกอง   ตระกอง  
“กอด, เกี่ยวพัน”
“กอด, เกีย่ วพัน”
ตระชัก  
“เย็น, หนาว”

ประทะ 
“โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญ
กัน, ต้านไว้”
ประนัง ประนัง 
“ประชุม, รวม, พร้อม”
“ประชุม, รวม, พร้อม”

ประเบียด 
 [เบียดชิดกัน]
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ขบ. “ยอดเยี่ยม,
ชั้นสูง” (Pou, 1992: 330)
ขป. ក្បជ្ព
“สวย, ดีงาม, ถูกต้อง,
เรียบร้อย, สะดวกสบาย, สูงส่ง,
ประเสริฐ”
ขบ. “รวมกลุ่ม,
แผนการ” (Pou, 1992: 330)
ขป. ផែាំ  
“ผสม, ประกอบ, ปรุง”
ขก.  “เวลาเช้าตรู่, เช้า
มืด” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
262)
ขป. ក្ព ម
 “เวลาเช้าตรู่, เช้า
มืด”
ขป. ញញ័រ  
“สั่นเพราะความหนาวหรือกลัว
หรือสะเทือน”
ขป. បស្បល  

ประไพ   ประไพ  
“งาม”
“งาม”

ประสม  
“รวมกันเข้า”

พระฮาม 
 “เวลาเช้ามืด”

ยะยรร 
[สั่นเพราะความกลัว]

กะเบน  
ក្បស្បល 
“ชื่อปลากระดูกอ่อนจาพวก
“ปลากระเบน”
หนึ่ง”
ขป. ក្បមង់ 
ประมง 
 “เหยี่ยวขากรรไกร  “การจับสัตว์น้า”
ชาวประมง”
ขก.  “เสียงระงม, เสียง ระงม  
ไพเราะน่าฟัง, ระอุ, ชุลมุน,
“เสียงร้องแสดงความเศร้าโศก
(เสียง)ที่ประสานกัน”
เสียใจของคนเป็นจานวนมาก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 263)
ขป. រងាំ  
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“เสียงระงม, เสียงไพเราะน่าฟัง,
ระอุ, ชุลมุน, (เสียง)ที่
ประสานกัน”
ขก. “ละลาย, ผสม,
ปน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 142)
ขป. រលាយ  
“ละลาย, ผสม, ปน”

ละลาย  
“อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพ
เป็นของเหลวด้วยความร้อน,
คลายตัวหรือทาให้คลายตัวซึม
ซาบสลายไปในน้าหรือของเหลว
โดยปริยายหมายความว่า
หายไป, หมดไป”
จากข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่าคายืมบางรูปมี หลายรูป เช่น คาต้น
ทาง ក្បទះ   “พบ, พบกัน, พบปะโดยไม่รู้ตัวมาก่อน” นอกจากจะมีการเพิ่ม
รูปสระอะ  ที่คาต้นทางเป็นรูป ประทะ   “โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญกัน,
ต้า นไว้ ” แล้ ว ยั ง พบค าที่มี ก ารตัด พยั ญ ชนะต้ น ตั ว ที่ ส องของพยางค์ ห น้ า เป็ น รู ป ปะทะ 
 “โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญกัน, ต้านไว้”
2.2.5 การปรับรูปสระและพยัญชนะสะกดนาสิก เป็น รร -- และรูปพยัญชนะ
สะกดนาสิก ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบการปรับรูปคาจากการใช้รูปสระและพยัญชนะสะกดนาสิก เป็น
การใช้รูป รร--โดยอาจมีรูปพยัญชนะสะกดนาสิกด้วยหรือไม่ก็ได้ การใช้รูป รร--ในภาษาไทย
พบตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว โดยใช้เขียนคายืมภาษาสันสกฤต การใช้รูป รร-- เขียนคายืมภาษาเขมร
อาจเป็นการลากเข้าความไปสะกดตามแบบภาษาสันสกฤต เนื่องจากไม่ทราบที่มาของคานั้นๆ ข้อมูล
จากสมุทรโฆษคาฉันท์สะท้อนว่าภาษาไทยมีการเขียนเทียบแบบคายืมภาษาเขมรตามแบบภาษา
สันสกฤตมานานแล้ว เป็นที่สังเกตว่าข้อมูลสมัยรัตนโกสินทร์ กลับมีการสะกดคาสัมพันธ์กับอักขรวิธี
ของภาษาเขมรมากกว่าสมั ยอยุธยา ซึ่งอาจสะท้อนความเชี่ยวชาญด้านภาษาของสมเด็จกรมพระ
ปรมานุชิตชิโนรสที่ตั้งใจคงรูปอักขรวิธีตามภาษาต้นทางไว้
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ទាំកនៀម 
ธรรมเนียม 
 ទាំនឹម   “ประเพณี,
 “ธรรมเนียม, กฎ,
แบบแผน, แบบอย่าง”
แบบอย่างที่นิยมกัน”
ขป. បញ្ាប់
บรรจบ  
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“เพิ่มให้ครบจานวน, บรรจบให้
ครบถ้วน; จดกันใกล้ชิด
ติดต่อกัน, ทาให้เข้าสนิทกัน”
บรรดา  
“ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งหมด”

จบ, ทาให้เสร็จโดยเฉพาะเรื่อง
ที่ค้างอยู่”
ขบ.  “จานวนรวม”
(Pou, 1992: 298)
ขป. បណ្ដា  
“บรรดา, ชุด, แถว, ทั้งหมด”
ขบ.  “ระยะทาง,
บรรโดย  
ตามยาว, ต่อไป” (Pou, 1992: “ยินยอม คล้อยตาม”
298)
ขป. បកណ្ដាយ 
 “ผ่อน, คล้อย
ตาม, เปิดโอกาสให้ตาม
ต้องการ”
ขบ.  “บรรทุก,
ปริมาณความจุ” (Pou, 1992:
299)
ขป. បនទុក  
“ภาระหรือจานวนที่บรรทุก,
กิจการที่รับผิดชอบ, สินค้า”
ขป. បកនាទ
“บรรเทา, ทาให้ออกมา, ทาให้
ลดลง, อาการที่สงบลง”

บรรโดย  
“ยินยอม คล้อยตาม” หรือ
บันโดย  
“ยินยอม คล้อยตาม”

บรรทุก  
“วางลง ใส่ลง หรือบรรจุลงใน
ยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้าย
ทีละมาก ๆ”

บรรเทา  
หรือ บันเทา 
 “ทุเลาหรือทาให้
ทุเลา, ผ่อนคลายหรือทาให้ผ่อน
คลายลง”
ขก.  “เชิดชูจนเหลิง, บรรเทิง 
บาเทิง  
ความร่าเริง, ความปราโมทย์,  “เบิกบาน, รื่นเริง, “เบิกบาน, รื่นเริง, ทาให้รู้สึก
เยินยอ, ประจบ”
ทาให้รู้สึกสนุก”
สนุก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 192)
บรรเทือง 
ขป. បកនទើង
 “ทาให้
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กระเตื้องขึ้น, พยุง, ทาให้ดีขึ้น”

จนเหลิง, ความร่าเริง, ความ
ปราโมทย์, เยินยอ, ประจบ”
ขป. លនាង់ 
ลรรลุง   “ใจ
ห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง”
 “เวิ้งว้าง, ลิบๆ,
เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”
จากตัวอย่างพบว่ารูปคาที่มาจากคาต้นทางเดียวกัน ในภาษาสมัยอยุธยามี
การสะกดต่างจากรูปในภาษาสมัยรัตนโกสินทร์ คาว่า บรรเทิง   “เบิกบาน, รื่น
เริง, ทาให้รู้สึกสนุก” พบใช้ในสมัยอยุธยา ในขณะที่สมัยรัตนโกสินทร์พบ 2 รูป คือ บาเทิง 
 “เบิกบาน, รื่นเริง, ทาให้รู้สึกสนุก ” และ บรรเทือง   “ทาให้
กระเตื้องขึ้น, พยุง, ทาให้ดีขึ้น”
นอกจากนี้ ยังพบกรณีที่ คาต้นทางเป็นคาที่ไม่มีรูปพยัญชนะสะกดนาสิ ก
เปลี่ยนมาใช้ รร--ด้วย
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ពិកោរ  
บรรโดร  
“หอมฟุ้ง”
[ส่งกลิ่นหอม]
ขป. ញញ័រ  
ยะยรร  
“สั่นเพราะความหนาวหรือกลัว [สั่นเพราะความกลัว]
หรือสะเทือน”
ขบ.    “งาน
สรรเสริญ 
ประจา, ประทับใจ, เขียน,
 “กล่าวคายกย่อง
การสรรเสริญ” (Pou, 1992: เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคาชม
516)
ด้วยความนิยมพอใจ เยินยอคุณ
ขก. “สรรเสริญ”
ความดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 235)
ขป. សរកសើរ  
“สรรเสริญ, ยกย่อง”
นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ยนแปลงรูปคาแบบอื่นๆ ซึ่งพบในคาเพียงไม่กี่คา
เช่น การตัดรูปพยัญชนะสะกดของพยางค์ที่สอง
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คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก. “นอบน้อม, อ่อน ลันโท   [นอบ
น้อม, น้อมลง, ทรุดตัวลง, ทิ้ง น้อม, อ่อนน้อม]
ตัวลง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 117)
ขป. លាំកាន 
 “นอบน้อม, อ่อน
น้อม”
ขป. ស្សតឹក   สรตือ  
“แน่นิ่ง, ไม่กระดุกกระดิก”
[แน่นิ่ง ไม่กระดุกกระดิก]
คาว่ า  “นอบน้ อ ม, อ่อ นน้ อ ม, น้ อ มลง, ทรุ ด ตั ว ลง, ทิ้ ง ตั ว ลง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 117) លាំកាន   “นอบน้อม, อ่อนน้อม” มีรูปแปร 2
รูปในสมุทรโฆษคาฉันท์ โดยทั้ง 2 รูปมีการเปลี่ยนพยัญชนะสะกดของพยางค์หน้าจาก  เป็น  แต่
รูปหนึ่งมีการเปลี่ยนพยัญชนะสะกดของพยางค์หลังจาก  เป็น  คือ ลันโทร  
ส่วนอีกรูปหนึ่งมีการตัดพยัญชนะสะกดของพยางค์หลัง  ออกเป็นพยางค์เปิด คือ ลันโท 
 ซึ่งมีความหมายเหมือนกันว่า [นอบน้อม, อ่อนน้อม, น้อมลง]
2.2.6 การสับที่พยางค์ การสับที่พยางค์ของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
พบในคาซ้อน ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยา และการสับที่พยางค์ไม่มีผลทา
ให้คาเปลี่ยนแปลงความหมาย (มนทิรา วงศ์ชะอุ่ม, 2529: 39-40) จากข้อมูลคายืมสมุทรโฆษคาฉันท์
พบว่ า ค าต้ น ทางภาษาเขมรที่ เ ป็ น ค าซ้ อ นมี ก ารสั บ ที่ พ ยางค์ กั น ได้ เช่ น ดาษเดี ย ร 
// และ เดียรดาษ  // < ขป. កដរ  // ใช้คู่กับคาว่า ោស
 // “เดียรดาษ แน่นขนัด ดาษดื่น” มีการสลับที่กันตลอดทั้งเรื่อง
นอกจากคาซ้อนแล้ว ยังพบตัวอย่างคายืมภาษาเขมรที่มีการสับที่พยางค์กัน
ด้วยคือ คือ คาว่า จรรแจก  // [พูดคุยเสียงดัง] (สมุทร. ภ.1, บ.455) < ขป.
ជស្ជក  // “เถี ย ง ถกเถี ย ง” มี ก ารสั บ ที่ พ ยางค์ เ ป็ น แจจรร  //
ความหมายเดียวกัน (สมุทร. ภ.2, บ.2158)
พระเสด็จหยุดรถจรดพล
จรรแจกสรับสน
แลตั้งเปนทัพรอยเกวียน
(สมุทร. ภ.1, บ.75)
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ในส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์พบว่า คานี้มีการสลับที่พยางค์ ดังนี้
พลบทจรหาญห้าว
พลบทจรแจจรร
พลบทจรจาทาย

เดิรชระเดียดอค้าว
บรู้กี่พรรค์
กุมกุทัณฑ์ธนู
ทระน้าวสาย
ทวยธวัธกราย
ทั้งกฤชไกร
(สมุทร. ภ.2, บ. 2157-2159)

การสั บ ที่ของพยางค์ในคายืม ภาษาเขมร เช่น แจจรร  //
แสดงให้เห็นว่ากวีมีความตั้งใจที่จะดัดแปลงคา เพื่อให้สัมผัสกับคาว่า พรรค์  // ที่อยู่ใน
วรรคก่อนหน้า การสับที่พยางค์เช่นนี้ไม่ทาให้คาเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และความหมายก็
ยังคงเดิม
ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง ทาให้คาสองพยางค์กลายเป็นคาพยางค์
เดียวและมีโครงสร้างตรงกับโครงสร้างคาพยางค์เดียวของภาษาเขมรและไทย
3. ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างพยางค์ของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ กับคาต้นทาง
หลายพยางค์
คาหลายพยางค์ใ นภาษาเขมรจะมี โ ครงสร้า งของคาพยางค์เ ดียวหรือคาสองพยางค์
รวมกัน คาหลายพยางค์ภาษาเขมรมีทั้งคาสามพยางค์และสี่พยางค์ คาสามพยางค์ ที่กวีนามาใช้ใน
สมุทรโฆษคาฉันท์มีจานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคาสี่พยางค์มากกว่า เนื่องจากคาสี่พยางค์มี
ลักษณะเป็นคาสองพยางค์ที่มีเสียงพยางค์หน้าซ้ากัน และมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน * ซึ่งเอื้อใน
การแต่งคาประพันธ์ไทยมากกว่า 
คาหลายพยางค์ในสมุทรโฆษคาฉันท์มีลักษณะต่างๆ คล้ายคลึงกับโครงสร้างคาพยางค์
เดียวและคาสองพยางค์ ดังนี้
คาที่มีโครงสร้างสัมพันธ์กับคาต้นทางหลายพยางค์
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្តស្ដវវ ិច 
ตระเด็จเว็จ 
“นกต้อยตีวิด”  [ชื่อนกชนิดหนึ่ง]
ขป. ខ្យងក ៀន  
ขยองเหียร 
 “หอยชนิด
 [หอยชนิด
หนึ่ง”
หนึ่ง]
ขก.  “(ร่มไม้)
ทรสุมทรสาย  
*

นักวิชาการชาวฝรั่งเศสเรียกว่า mots composés คาเหล่านี้เป็นคาที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดเสียงสัมผัส
(Antelme et Bru-nut, 2001: 85)
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แผ่เป็นบริเวณกลม, แน่น, ดก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 280)
ขป. ក្តសុាំ ក្តរយ 
  



“(ร่มไม้)แผ่เป็นบริเวณกลม,
แน่น, ดก”

“(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณกลม,
แน่น, ดก”
นอกจากนี้ พบการตั ด พยางค์ ห น้ า ของค าสามพยางค์ เช่ น ค าเขมรปั จ จุ บั น ว่ า
សុកក្គលុក  “ผสมปนเป, ปะปน, คลุกคลี, หยาบ ๆ, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีจารีต
ประเพณี ” มี รู ป เป็ น ค ายื ม ว่ า ครลุ ก   [ปะปน, สั บ สนอลหม่ า น] ส่ ว นค าว่ า
กระหม่า   “ประหม่า, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ” ที่มาจากภาษาเขมรปัจจุบันว่า
តក់ក្បមា៉ា     “ตกประหม่า ตกใจกลัว เสียขวัญ ” มีการกร่อนพยางค์กลาง
และส่วนหน้าของพยางค์หน้าทาให้พยัญชนะสะกดของพยางค์ห น้ากลายเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์
หน้าของคายืม
การตัดรูปพยัญชนะตัวที่สองของพยางค์ที่ 1 และ 3 ทาให้พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ งของ
พยางค์ที่ 1 และ 3 เขียนเรียงกับพยัญชนะต้นของพยางค์ที่ 2 และ 4 คายืมกลายเป็นคาสองพยางค์ที่
มีพยัญชนะต้นควบตามแบบภาษาไทย เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  
คลิ้งโคล้ง  
ขป. ក្គលីងក្គកលាង 
 [ชื่อนกชนิด
 
หนึ่ง]
“นกกลิ้งโคลง”
คายืมอาจมีการตัดพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งของพยางค์ที่ 1 และ 3 แต่ยังคงมีลักษณะเป็น
คาสี่พยางค์เช่นเดียวกับคาต้นทาง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្បោប់ក្បោ 
รดับรดา 
 “เครื่องใช้ไม้
 “เครื่องใช้
สอยต่าง ๆ, จัด, เตรียม, จัดให้
ไม้สอยต่าง ๆ, จัด, เตรียม,
เป็นระเบียบ, ตกแต่ง”
จัดให้เป็นระเบียบ, ตกแต่ง”
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คายืมหลายพยางค์ก็มีการแทรกสระอะ  ซึ่งเป็นลักษณะปกติของการแยกรูปอักษร
ของคายืม
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ររប់ររយ  ระสายระส่า 
 “ระส่าระสาย,  “กระจัดพลัด
โดยเฉพาะความคิดความ
พราย, เสียกระบวน, วุ่นวาย, เกิด
พยายาม”
ความไม่สงบ”
คาหลายพยางค์ บ างคาน่าจะเป็นการสร้างคาประสมในภาษาไทยหรือในสมุทรโฆษ
คาฉันท์เอง ไม่พบรูปคาหลายพยางค์เหล่านี้ในภาษาเขมร เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កមោ  
เขมาโกรย  
“ดา” ประสมกับ
 [ชื่อปลาชนิด
หนึ่ง]
កក្ាយ  
“ข้างหลัง, ทีหลัง”
ขป. ធ្ាំ   “ใหญ่” ทมพลุก  
ประสมกับ ភាុក  
 “ชื่อช้างทุรลักษณ์
“งาช้าง”
พวกหนึ่ง งาใหญ่ปลายแหลม ร้าว
แตกถึงไส้งาตั้งแต่ต้นจนปลาย”
ขบ.  “บ่วง, วงแหวน”
กงกรร   [วง,
(Pou, 1992: 60)
บริเวณที่ถูกล้อมรอบเป็นวง],
ขป. កង់  “ล้อ, วง กรรกง  
แหวน, วงกลม” ประสมกับ
[ล้อมวง, กันรอบ]
ขบ.    “กัน, ป้องกัน”
(Pou, 1992: 93),
ขก.  “ป้องกัน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122)
ขป. ារ   “1 กัน,
กั้น”
การเปรียบเทียบรูปคายืมภาษาเขมรกับรูปคาต้นทางโดยโครงสร้างคาและรูปอักษรช่วย
ให้เห็นสมัยของการยืมคา เช่น คายืมจากภาษาเขมรสมัยโบราณ เขนย   “หมอน
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หนุน” ทงัน   “ตระหง่าน, กว้างใหญ่, สูงใหญ่” เดียง  “รู้” และคายืม
จากภาษาเขมรปั จ จุ บั น เช่น คาว่า เชิง   “ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่ งบางอย่าง”
อย่างไรก็ตาม คายืมบางรูปก็ไม่อาจระบุสมัยของการยืมได้ เช่น คาว่า ระงา   “เย็น”
อาจยืมจากสมัยโบราณโดยมีการลดส่วนท้ายของพยางค์หน้า และมีการเพิ่มรูปสระอะ  หรืออาจ
เป็นการยืมรูปคาจากภาษาเขมรสมัยกลาง ซึ่งมีการกร่อนรูปพยัญชนะสะกดแล้วมีการเพิ่มรูปสระอะ
 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปในคายืมจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรสมัยใด รูปคา
ยืมที่ได้ก็ยังคงอยู่ในโครงสร้างตามแบบของคายืมภาษาเขมร และมองเห็นพัฒนาการของรูปคายืม
ภาษาไทยในสมุทรโฆษคาฉันท์เทียบกับรูปคาภาษาเขมรปัจจุบันว่าหลายคามีพัฒนาการไปในทานอง
เดียวกัน คือมีการกร่อนส่วนหลังของพยางค์หน้าเหมือนกัน
ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์แสดงให้เห็นว่าคายืมมี รูปแบบโครงสร้างคาที่หลากหลาย ทั้ง
ใช้รูปคาที่มีโครงสร้างคาเหมือนคาต้นทางภาษาเขมร และรูปคาที่มกี ารแทรกสระอะ  เช่นพบทั้งรูป
มเมอ   [ไม่รู้สึกตัว, ไม่มีสติ]” และ มะเมอ  
ตัวอย่างคาว่า ประสม   “รวมกันเข้า ” และคาว่า ผสม 
 “รวมกันเข้า” ที่พบว่ามีรูปคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ 2 รูป คือ  “รวมกลุ่ม,
แผนการ” (Pou, 1992: 330) และ  / “ผสมบางอย่างเข้าด้วยกัน, ผลรวม” (Pou,
1992: 336) สะท้อนว่าภาษาไทยน่าจะรับรูปคา ประสม   “รวมกันเข้า” และ
ผสม “รวมกันเข้า” มาจากคาต้นทางคนละรูปกัน ไม่ได้เป็นการมาปรับรูปคาใน
ภาษาไทย ตัวอย่างนี้เป็นข้อมูลให้ผู้วิจัยเปรียบเทียบกับรูปคาอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ถึงความ
เป็นไปได้ที่คาต้นทางภาษาเขมร ตั้งแต่ภาษาเขมรโบราณจะมีรูปคาเช่นเดียวกันนี้ในคาอื่น ๆ ส่วนที่
รูปคาอื่น ๆ ที่ไม่พบในคาต้นทาง เช่น บรรสม  “รวมกันเข้า, ปน, ระคน, เจือ”
น่าจะเป็นการแสดงให้เห็นความพยายามในการสร้างรูปคาที่มีความหมายเดียวกันให้หลากหลาย
ในงานวิจัยนี้พบว่า รูปคาที่มาจากคาต้นทางคาเดียวกัน มีหลายรูปในสมุทรโฆษคาฉันท์
ด้วย
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “มอง, ดู” (Pou,
เมียล “ดู, น่าดู” รเมียล 
1992: 409)
ระเมียล    “ดู, น่าดู”
ขก.   “มอง, ดู” “ดู, น่าดู”
(Pou, 1992: 409)
ขป. រមិល  
“เมียงมอง, ชาเลืองดู, เหลียว
มอง”
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ขป. រលក  
รลอก   “คลื่น ระลอก  
“คลื่นขนาดเล็ก”
ขนาดเล็ก”
“คลื่นขนาดเล็ก”
ข้อมูลรูปคาในสมุทรโฆษคาฉันท์ช่วยให้เห็นว่า กวีมีความสามารถในการแปรรูปคาที่มา
จากภาษาเขมรให้มีโครงสร้างและรูปต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของรูปคา และเอื้อประโยชน์
ต่อการประพันธ์ ตัวอย่างคาที่มีหลายรูป มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ដកង្ហាយ 
กรรโหย  
คระโหย 
 “ตะโกนโหวก ๆ
“โหย, คร่าครวญ”
 “กระโหย,
จากที่ไกล ๆ”
ระโหย, โหย, ละเหี่ยใจ”
ทรโหย 
 “โหย, คร่า
ครวญ”
โหย “อ่อนกาลัง,
โหย   “อ่อน
อ่อนใจ; ครวญถึง, ร่าร้อง”
กาลัง, อ่อนใจ; ครวญถึง, ร่า
ร้อง”
ความสัมพันธ์ด้านรูปอักษรของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
กับคาต้นทางภาษาเขมร
การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปอักษรในคายืมภาษาเขมรที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์กับ
คาต้นทางนี้จะแยกการอธิบายเป็นส่วนๆ คือ ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว ลักษณะ
ความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป พยั ญ ชนะต้ น ควบ ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป พยั ญ ชนะสะกด ลั ก ษณะ
ความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป สระ และการเพิ่ ม เครื่ อ งหมายต่ า งๆ โดยการน าเสนอข้ อ มู ล จะเน้ น ค าที่ มี
โครงสร้างแบบคาพยางค์เดียว และคาสองพยางค์ เนื่องจากลักษณะความสั มพันธ์ของรูปอักษรใน
คาหลายพยางค์คล้ายคลึงกับคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะแยกการนาเสนอส่วน
ของพยัญชนะและสระเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือข้อมูลส่วนที่เหมือนกันระหว่างคาต้นทางภาษาเขมร
กับคายืม และข้อมูลส่วนที่คายืมต่างออกไปจากคาต้นทางภาษาเขมร ข้อมูลคายืมในหัวข้อการเพิ่ม
เครื่ องหมายต่ างๆ เป็ น การแสดงให้ ว่ า คายื มภาษาเขมรเมื่ อน ามาใช้ ในภาษาไทยอาจมี ก ารเพิ่ ม
เครื่ องหมายต่างๆ ได้ โดยเฉพาะเครื่องหมายวรรณยุกต์ ซึ่ง เป็น ลั กษณะที่ มีเฉพาะในภาษาไทย
เนื่องจากภาษาเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ไม่มีการใช้รูปวรรณยุกต์กาหนดเสียงสูงต่าและ
แยกแยะคาแบบในภาษาไทย
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เช่นเดียวกับการนาเสนอเรื่องโครงสร้างคา ผู้วิจัยจะยึดความสัมพันธ์ของรูปอักษรที่พบ
ในภาษาเขมรโบราณกับคายืมก่อน หากไม่พบรูปคาต้นทางภาษาเขมรสมัยโบราณ ผู้วิจัยจึงพิจารณา
ความสัมพันธ์ของรูปอักษรภาษาเขมรสมัยต่อมากับคายืม ตัวอย่ างคาที่นาเสนอในส่วนนี้จะเน้นตาม
หัวข้อ กล่าวคือ หากเป็นการนาเสนอรูปพยัญชนะต้นเดี่ยวของคายืมที่ตรงกับรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว
ของคาต้นทาง ตัวอย่างคาก็จะเน้นที่รูปพยัญชนะต้นรูปนั้นๆ โดยที่รูปสระ รูปพยัญชนะสะกดอาจมี
ความแตกต่างกันได้ เนื่องจากทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยมีพัฒนาการต่างกันไปในบางเรื่อง
การปรับวิธีการเขียนรูปคายืมให้เข้ากับอักขรวิธีในภาษาไทย เช่น การปรับการเขียน
พยัญชนะควบเป็นการเขียนเรียงกัน รูปสระ ំ  +’ เป็นไม้หันอากาศ การปรับรูปสระ ំាំ  เป็น
สระอ า  หรื อ เป็ น รู ป สระอุ  ตามด้ ว ยพยั ญ ชนะสะกด ม  หรื อ การเพิ่ ม รู ป สระออ  ใน
คาต้นทางที่ไม่มีรูปสระหรือคาที่มีสระแฝงตามที่เสนอในบทที่ 3 จะไม่นามาอภิปรายในบทนี้ ตัวอย่าง
คาที่มีการปรับวิธีการเขียนรูปคายืมให้เข้ากับอักขรวิธีไทย มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ถัก, ทอ”
กรอง   “ร้อย, ถัก,
(Pou, 1992: 114)
ทอ”
ขป. ក្កង   “ร้อย
อย่างร้อยดอกไม้”
ขป. ខ្ចាត់  
ขจัด   “กาจัด” ขจัด  
“กระจัด, พลัด, แยก”
“กาจัด”
ขก.   “จานง, จานง  
จานง  
ความอยาก, ความต้องการ”
“ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ”
“ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 63)
ขป. ចាំ ង់ 
 “ความอยาก, ความ
ต้องการ”
ขบ. “ห้อมล้อม, ล้อมรอบ” ชุม   “มารวมกัน, ชุม   “มา
(Pou, 1992: 189)
ดาษดื่น, มีมาก”
รวมกัน, ดาษดื่น, มีมาก”
ขก. ,  “ชุม, รวมกัน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
ขป. ជុាំ   “รวมกัน,
รอบ”
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1. ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะ
การศึกษารูปพยัญชนะของคายืมภาษาเขมรนี้สามารถใช้การจัดแบ่งพยัญชนะตามที่
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2538: 11) จัดความสัมพันธ์ของรูปอักษรของภาษาไทย บาลี และสันสกฤต
เป็น 3 กลุ่มดังนี้ รูปพยัญชนะกลาง คือพยัญชนะที่ใช้ในทั้งไทย บาลี และสันสกฤต มี 21 ตัวคือ ก 
ข ค ง จ  ฉ  ช  ต  ถ  ท  น  ป  ผ  พ  ม  ย  ร
 ล  ว  ส  ห  รูปพยัญชนะเดิม คือ พยัญชนะที่ติดมาจากแบบเดิม มีที่ใช้ก็แต่คาที่มาจาก
ภาษาเดิม คือ บาลี และสันสกฤต มี 13 ตัวคือ ฆ  ฌ  ญ  ฎ ฐ  ฑ  ฒ  ณ
 ธ  ภ  ฬ  ศ  ษ  และรูปพยัญชนะเติม คือ พยัญชนะที่ภาษาไทยคิดเพิ่มเติมขึ้นที
หลัง มี 10 ตัว คือ ฃ  ฅ  ซ  ฏ  ด  บ  ฝ  ฟ  อ  ฮ 
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเปรียบเทียบด้านอักขรวิธีสมัยต่อมา พบว่า รูปพยัญชนะ ต 
และ ป  เป็นรูปอักษรที่ไทยคิดเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ส่วนรูป ด  และ บ  เป็นรูปพยัญชนะกลาง
ที่มีใช้อยู่ ร่ว มกัน การที่รู ป ด  และ บ  ซึ่งมีค่าเป็นเสี ยงกัก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม ในภาษาไทยมี
การเปลี่ ยนแปลงไปแสดงเสียงกักที่เส้ นเสียง ( pre-glottalised) / / และ // และมีการสร้างรูป
พยัญชนะ ต  และ ป  เพื่อแทนเสียงกัก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม ขึ้น น่าจะเกิดจากการที่ภาษาไทยรับ
รูปอักษรผ่านภาษาเขมร ซึ่งมีเสียงพยัญชนะกักที่เส้นเสียงเช่นเดียวกับภาษาไทย (Varasarin, 1984:
53) ด้วยเหตุที่ภาษาเขมรโบราณใช้รูปพยัญชนะ ត  และ ប  แทนเสียงกักที่เส้นเสียง ภาษาไทย
จึงใช้รูป ด  และ บ  ซึ่งมีค่าเหมือนกันแทนเสียงกักที่เส้นเสียงไปด้วย แล้วสร้างรูป ต  และ ป
 ชดเชย ส่ วนภาษาเขมรใช้วิธีปรั บมาใช้รูปพยัญชนะ ដ  ซึ่งมีค่าเป็น เสียงกัก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม
ปลายลิ้นม้วน แทนเสียงกักที่เส้นเสียง เกิดที่ฟัน และใช้รูป ប  ซึ่งมีค่าเป็นเสียงกัก ไม่ก้อง ไม่พ่น
ลม เกิดที่ริมฝีปาก แทนเสียงกักที่เส้นเสียง เกิดที่ริมฝีปาก
รูป พยัญชนะที่ใช้ในคายืมภาษาเขมรสั มพันธ์กับรูปพยัญชนะกลาง 21 ตัว และรูป
พยัญชนะ ด  บ  ที่ภาษาไทยมีร่วมกับภาษาเขมร และรูปพยัญชนะเหล่านี้สัมพันธ์กับหน่วยเสียง
พยัญชนะที่มีใช้ในภาษาเขมรเช่นเดียวกับในภาษาไทย
1.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว โดยทั่วไปคายืมภาษาเขมรส่วน
ใหญ่สามารถถ่ายถอดรูปย้อนกลับไปหาคาต้นทางภาษาเขมรได้ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลคายืมภาษา
เขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า คายืมจานวนหนึ่งมีรูปพยัญชนะต้นเดี่ยวสัมพันธ์กับรูปคาในภาษาต้น
ทาง และอีกจานวนหนึ่งมีรูปพยัญชนะต้นเดี่ยวต่างจากรูปคาในภาษาต้นทาง
1.1.1 คายืมภาษาเขมรที่มีรูปพยัญชนะต้นเดี่ยวสัมพันธ์กับรูปคาในภาษาต้นทาง
ตัวอย่างคาที่รูปพยัญชนะต้นเดี่ยวของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ตรงกับรูปพยัญชนะต้น
เดี่ยวของคาต้นทางภาษาเขมร มีดังเช่น
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คาต้นทางภาษาเขมร
ขป. កាំរត់ 
 “กาจัด, ขจัด”
ขป. ស្ខ្ល   “โล่
มีลักษณะกลม” อ้างอิง
 

ขก.  “ขู่ให้กลัว,
ตวาด, คาราม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200)
ขป. គាំរាម 
 “ขู่ให้กลัว, ตวาด,
คาราม”
ขก.  “มีสีมวั ๆ, ไม่จ้า
เข้าตา, ครึ้ม, สีดาเป็นมันวาว”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 264)
ស្សង្ហាំ  “มี
สีมัว ๆ, ไม่จ้าเข้าตา, ครึ้ม, สีดา
เป็นมันวาว”
ขบ.   
“นักร้อง” (Pou, 1992: 160)
ขป. ចាំករៀង 
 “นักร้อง, ทานอง
เพลง”
ขป. ឆក់   “ฉก,
กระชาก”
ขบ.  “ตีน, ขา, ด้าม”
(Pou, 1992: 190)
ขป. កជើង   “ตีน,

ภ.1

ภ.2

กาจัด  
กาจัด  
“ขับไล่, ปราบ, ทาให้สิ้นไป”
“ขับไล่, ปราบ, ทาให้สิ้นไป”
เขน   “เครื่องปิด
ป้องศัสตราวุธ รูปกลมคล้าย
กระทะ ทาด้วยโลหะ ด้านหลังมี
ห่วงสาหรับสอดแขนและมือจับ
มักใช้คู่กับดาบหรือหอก
คาราม 
 “ขู่ให้กลัว,
ตวาด, คาราม”

ชรงา 
 “คลุ้ม, มืด,

งา”

จาเรียง   จาเรียง  
“ขับลา, ขับกล่อม, ร้องเพลง” “ขับลา, ขับกล่อม, ร้องเพลง”

ฉก   “ฉวยหรือชิง
เอาโดยเร็ว”
เชิง   “ตีนซึ่งเป็น เชิง   “ตีนซึ่งเป็น
ฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง” ฐานทีต่ ั้งของบางสิ่งบางอย่าง”
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ชาย, ขา”
ขบ.  “ต้นไม้, ป่าไม้, ไม้ซุง”
(Pou, 1992: 197)
ขก.  “ต้นไม้” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 110)
ขก.  “ต้นไม้” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 111)
ขป. កឈើ
“ต้นไม้”
ขบ.  “ถึง” (Pou, 1992:
215)
ขป. ដល់   “ถึง”
ขก.  “ดารัส, คาพูด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 303)
តាំរាស់  

ขป. “ดารัส, คาพูด”
ขบ.  “ขึง ตึง แผ่ ปู กาง”,
ขป. ោស   “แน่น
ขนัด ดาษดา”
ขบ.  “เดิม, ที่มา, ต้น”
(Pou, 1992: 215)
ขป. កដើម   “ต้น,
ส่วนแรก, ส่วนตั้งต้น, เริ่ม,
ริเริ่ม, ตั้งต้น, หลัก, เริ่มต้น,
แรกเริ่ม, ที่มา”
ขบ.  “การให้, เครื่อง
บรรณาการ” (Pou, 1992:
207)
ขป. ដង្វាយ 

เฌอ  “ไม้, ต้นไม้” เฌอ  “ไม้, ต้นไม้”

ดล   “ถึง”

ดล   “ถึง”

ดารัส  
“(ราชา) พูด (ใช้แก่เจ้านาย),
คาพูดของพระพุทธเจ้า, คาพูด
ของเจ้านาย, คาพูดของ
พระมหากษัตริย์”
ดาษ  “ดาษดา,
มากมาย, เกลื่อนกลาด, มี
ทั่วไป”
เดิม  “แรก, ก่อน,
เก่าก่อน”

ดารัส  
“(ราชา) พูด (ใช้แก่เจ้านาย),
คาพูดของพระพุทธเจ้า, คาพูด
ของเจ้านาย, คาพูดของ
พระมหากษัตริย์”
ดาษ  “ดาษดา,
มากมาย, เกลื่อนกลาด, มี
ทั่วไป”
เดิม  “แรก, ก่อน,
เก่าก่อน”

ตังวาย  
“ของถวาย”
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 “ของถวาย, ให้,

ถวาย”
ขบ.   
“หมู่บ้าน, ย่าน” (Pou, 1992:
211-212)
ขป. ដាំបន់ 
 “ตาบล”
ขป. កា   “สิงโต”
ขบ.  “เทิน, เอาของวางบน
ศีรษะ, รับคาสั่งจากกษัตริย์,
ทูล, บอก” (Pou, 1992: 263)
ขป. ទូល   “2 ทูล,
บอก (ราชา.)”
ขก.  “เล่าเรื่อง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200)
ขป. ដាំណ្ដល 
 “เล่าเรื่อง”
ขบ.  “คาเชื่อมประโยคย่อย
สองประโยคเข้าด้วยกัน” (Pou,
1992: 281)
ขป. បង្ហអច 
 “ความกล้า, การ
ทาใจให้กล้า, ทาให้กล้า”

ดาบล  
[ย่าน, ถิ่น]
ตาบล  
[ย่าน, ถิ่น]

ดาบล  
[ย่าน, ถิ่น]
ตาบล  
[ย่าน, ถิ่น]

โต   “สิงโต”
ทูล   “(ราชา.) บอก, ทูล   “(ราชา.) บอก,
กล่าว (ใช้แก่เจ้านาย)”
กล่าว (ใช้แก่เจ้านาย)”

ดานาน 
[เล่า]

นิ   [ซึง่ ]

บังอาจ - 
“กล้าแสดงกล้าทาด้วยทะนงใจ
หรือฮึกเหิม โดยไม่ยาเกรง
หรือไม่รู้จักที่ต่าที่สูง, กล้า
ละเมิดกฎหมาย”
ขบ.  “ด้วยกัน, การ
ผอง   “ทั้งปวง,
รวมตัวกัน” (Pou, 1992: 338) ทั้งหมด”
ขก. “ผอง, ด้วย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192)
ขป. ផង  

ผอง   “ทั้งปวง,
ทั้งหมด”
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“ด้วย, ทั้งปวง, ทั้งผอง”
ขบ.  “สูง, จุดสูงสุด, ช่อง
ท้อง” (Pou, 1992: 453)
ขก. ,  “พุงเพาะ, ท้อง,
กระเพาะ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 59)
ขป. ពុង   “ท้อง,
กระเพาะ”
ขป. ពនាឹក  
“น่ากลัว อย่างยิ่ง”
ขก.,  “ไพเราะ,
เพราะ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 38)
ขป. ពីករាះ
“ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง
(เสียง ดนตรี)”
ขบ.  “ได้, รับ, มี, เป็น
เจ้าของ, มีชีวิต, เกิดขึ้น,
ปรากฏ” (Pou, 1992: 371)
ขก. ,  “มี, มีอยู่,
เป็นอยู”่ (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 157)
ขป. មាន “มี”
ขบ.  /  “รู้, เข้าใจ”
(Pou, 1992: 383)
ขก.   “ยล, เห็น,
เข้าใจ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 284-285)
ขป. យល់   “เข้าใจ,
คิดเห็นชัดแจ้งด้วยปัญญา”

พุง   “ท้อง”

พันฦก  
“พิลึก, พึงกลัว, แปลก, ลึกซึ้ง”
พีเราะ  
“เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง”

มาน   “มี”

มาน   “มี”

ยล   “มองดู”

ยล   “มองดู”
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ขบ.  “ราบ, แบน” (Pou,
1992: 402)
ขก.  “ราบ, เรียบ, ยอม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 241)
ขป. រាប   “ราบ,
เรียบ, ยอม”
ขก.  “เสียหาย, พังทลาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 139)
ขป. លាញ   “แตก,
หัก, ทาลาย”
ขบ  “กลับ, พลิก,
ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
115)
ขก  “กลับ, พลิก,
ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
115)
ขป. ក្កឡាប់ 
 “คว่า, พลิกคว่า,
กลับอย่างกลับตะเข็บ, หันหลัง
กลับ”
ขป. ក្កកេក 
 “เหลือบ, ชาเลือง,
จ้องมอง”
ขบ.  “ยาว” (Pou, 1992:
454)
ขก.  “ยาว” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 279)
ขป. ស្វង   “ยาว,
แถว”
 “ทาพิธีทางศาสนา” (Pou,

ราบ   “เรียบเสมอ
พื้น ไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ โดยปริยาย
หมายความว่า หมดสิ้น”

ลาญ   “แตก, หัก,
ทาลาย”

ลาญ   “แตก, หัก,
ทาลาย”

กรลับ  
[กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา]

กรเลือก 
 [เหลือบ, ชาเลือง,
จ้องมอง]
แวง   “ยาว,
แถว”

สึง “สิง, อยู่,
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1992: 493)
ประจา, แทรก”
ขป. សិង   “นอน (ใช้
สาหรับพระ)”
ขบ.  “เหาะ” (อุไรศรี
เหาะ “เคลื่อนที่ไป
วรศะริน, 2542: 102)
ในอากาศด้วยฤทธิ์”
ขป. ក ះ “ลอยไป
ในอากาศ, เดินฟ้า”
ขก.  “องอาจ, กล้า
องอาจ- “มี
หาญ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: ลักษณะสง่าผึ่งผาย”
169)
ขป. អ្ង្ហអច  
“องอาจ, กล้าหาญ”
ขบ.  “เรียกร้อง, จาเป็นต้อง, อาจ “กล้า, สามารถ, อาจ “กล้า, สามารถ,
มีสิทธิ์, ได้รับสิทธิ์, สามารถ, มี เป็นคาช่วยกริยาบอกความ
เป็นคาช่วยกริยาบอกความ
อานาจ, มีความตั้งใจ” (Pou, คาดคะเน”
คาดคะเน”
1992: 29) 
ขก. , , “อาจ, กล้า
หาญ, ทาได้, ไม่ถดถอย, ไม่เกรง
กลัว” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
21)
ขป. ោច  
“สามารถ”
จากข้อมูลคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่ารูปพยัญชนะต้นเดี่ยวของคายืมมี
รูปตรงกับคาต้นทางทุกรูป ยกเว้นรูปพยัญชนะต่อไปนี้ ซึ่งจัดแบ่งตามประเภทของรูปพยัญชนะตามที่
พระยาอุปกิตศิลปสารเสนอไว้เพื่อความสะดวกในการอธิบายดังนี้ รูปพยัญชนะกลาง ได้แก่ ถ  ป 
รูปพยัญชนะเดิม ได้แก่ ฆ  ญ  ฎ ฐ  ฑ  ฒ  ธ  รูปพยัญชนะเติม ได้แก่ ฃ  ฅ  ซ 
ฝ  ฟ  ฮ 
รูปพยัญชนะกลางที่ไม่พบเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว คือ ถ  ป  แต่พยัญชนะสองรูปนี้ใช้
เป็นพยัญชนะตัวที่หนึ่งของพยัญชนะต้นควบ ซึ่งจะนาเสนอต่อไป รูปพยัญชนะเดิมเป็นรูปที่ไม่ได้ใช้
เขียนคาเขมรเอง เช่นเดียวกับที่ภาษาไทยแทบจะไม่ได้ใช้รูปพยัญชนะกลุ่มนี้เขียนคาภาษาไทย ส่วน
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รูปพยัญชนะเติมที่ไม่ได้ใช้แยกเป็น 2 แบบย่อย คือ ฃ  ฅ  ฝ  ฟ  เป็นรูปที่ไม่ได้ใช้แทนเสียง
ในภาษาเขมร จึงไม่มีใช้ในคายืม ส่วนรูป ซ  และ ฮ พบว่าภาษาเขมรใช้เพียงรูป ส  และ ห 
ซึ่งเป็นคู่ของรูปพยัญชนะนี้และเป็นรูป พยัญชนะกลาง คือ รูปที่มีใช้ทั่วไปในภาษาไทย ภาษาบาลี
ภาษาสันสกฤตรวมทั้งภาษาเขมรด้วย แต่ภาษาไทยอาจมีการใช้รูปพยัญชนะ ซ  และ ฮ  ในคายืม
บางคา
ความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะ  ของภาษาเขมรโบราณกับ ด  ของภาษาไทยแสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงรูปอักษรของภาษาเขมร กล่าวคือ คาที่มีพยัญชนะต้น  ในภาษาเขมรโบราณ
(ซึ่งแทนค่าเสียงกัก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม ที่ฟัน และเสียงกักที่เส้นเสียง เกิดที่ฟัน) มีการปรับมาใช้รูป ដ 
(ซึ่งแทนค่าเสียงกักที่เส้นเสียง เกิดที่ฟัน) และ ត  (ซึ่งแทนค่าเสียงกัก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม ที่ฟัน) ใน
ภาษาเขมรปัจจุบันอย่างเป็นระบบมากขึ้น จึงพบว่าเมื่อเทียบเฉพาะรูปคาภาษาเขมรปัจจุบันกับรูปคา
ยืมในภาษาไทย รูปพยัญชนะต้นที่นามาเทียบกันกลายเป็น รูป ដ  ของภาษาเขมรและรูป ด  ของ
ภาษาไทย อีกทั้งส่ว นใหญ่คายืมจะใช้รูป ด  แต่ก็พบรูป ต  ด้วย นอกจากนี้ ข้อมูล เปรียบเทียบ
สะท้อนว่ารูปอักษร ដ  น่าจะเริ่มใช้แทน  ในภาษาเขมรสมัยกลาง
หากพิจารณาจากรูปคาภาษาเขมรปัจจุบันเทียบกับรูปคาภาษาไทย เห็นได้ว่า คาที่มีรูป
พยัญชนะต้น ព  ของภาษาเขมรปัจจุบันจะมีรูปตรงกับคาที่มีรูปพยัญชนะต้น พ  ของภาษาไทย
แต่รูปพยัญชนะต้นของคาที่พบในภาษาเขมรโบราณแสดงให้เห็นว่า ในภาษาเขมรโบราณมีการใช้รูป
พยัญชนะต้น  มากกว่า ซึ่งการใช้รูปพยัญชนะ  แยกจาก  อย่างเป็นระบบน่าจะอยู่ในภาษาเขมร
สมัยกลาง ข้อมูลที่พบนี้สัมพันธ์กับที่ Jacob (1993: 2) ได้นาเสนอในการแปรของรูปพยัญชนะ  ของ
ภาษาเขมรโบราณ
รูป ล ของคายืมสัมพันธ์กับรูป ของคาต้นทางเขมรสมัยโบราณและสมัยกลาง ในขณะ
ที่รูปพยัญชนะของภาษาเขมรปัจจุบันอาจเปลี่ยนเป็นรูป េ การเปลี่ยนรูปจาก  เป็น េ ของ
ภาษาเขมรน่าจะเป็นเพราะการปรับให้สัมพันธ์กับเสียงที่ ของพยัญชนะชุดที่ 1 ตามระบบอักขรวิธี
ภาษาเขมร หากพิจารณาเพียงคาต้นทางภาษาเขมรปัจจุบัน เทียบกับคายืมอาจเกิดความเข้าใจผิดว่า
คายืมมีการเปลี่ยนแปลงรูปพยัญชนะต้น
1.1.2 คายืมภาษาเขมรที่มีรูปพยัญชนะต้นเดี่ยวต่างจากรูปคาในภาษาต้นทาง คายืม
ภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉัน ท์ ส่ ว นใหญ่มี รูปพยัญชนะต้นเดี่ยวตรงกับรูป คาต้นทางภาษาเขมร
อย่างไรก็ตาม พบรูปพยัญชนะต้นเดี่ยวของคายืมบางคามีรูปต่างไปจากคาต้นทาง ตัวอย่างคายืมภาษา
เขมรที่มีการแปรรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว ดังนี้
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កាំស្ ង 
คาแหง 
 “ข่มเหง, ขู่ตวาด,  “กาแหง,
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ทาให้กลัว”
ขบ.  “ระยะห่าง
ความห่างไกล” (Pou, 1992:
158)
ขป. ចាំង្ហយ 
 “ระยะไกล, ห่าง
จาก, ระยะทาง”
ขป. ស្ជង   “ชิง,
แย่งขึ้นหน้า, แทรก”

แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง”
ชางาย  
[ระยะห่าง]

แซง   “เรียกม้า
หลวงหรือช้างหลวงพวกหนึ่งที่
จัดให้เดินเลียบไปข้าง ๆ
กระบวนแห่หรือกองทัพ, เรียก
เรือกราบซึ่งจัดเข้าร่วมไปใน
กระบวนเรือหลวง มีหน้าที่
ป้องกันภัยกระบวนเรือพระที่นั่ง
โดยแซงขนาบอยู่ 2 ข้าง
กระบวน ว่า เรือแซง, เบียด
หรือเฉียดเพื่อจะขึ้นหน้า”
ขป. ជួប   “พบ, จวบ   “พบ,
จวบ   “พบ,
ประสบ, ร่วม, ถึง”
ประสบ, ร่วม, ถึง”
ประสบ, ร่วม, ถึง”
ขป. ជស្ជក   จรรแจก  
“เถียง, ถกเถียง”
[พูดคุยเสียงดัง]
ขป. ជញ្ជឹង   ทันชิง  
“ตริตรอง พิจารณา ใคร่ครวญ” [ตริตรอง พิจารณา ใคร่ครวญ]
ขป. ញញ័រ  
ยะยรร   [สั่น
“สั่นเพราะความหนาวหรือกลัว เพราะความหนาวหรือกลัว]
หรือสะเทือน”
ขป. ដកង្ហាយ 
กันโหย  
 “ตะโกนโหวกๆ
[ตะโกนโหวกๆ จากที่ไกลๆ]
จากที่ไกล ๆ”
ขป. ដកងាើម 
ลันเหิม  
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 “ลมหายใจ”

[ลมหายใจ]
ขป. កាំណ្ដន់
กานัล  
 “นางกานัล, คนรับ “หญิงชาววัง มีหน้าที่รับใช้
ใช้”
พระมหากษัตริย์ เรียกว่า นาง
กานัล”
ขก. 
จานง  
“จานง, ความอยาก,
“ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ”
ความต้องการ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 63)
ขป. ចាំ ង់ 
 “ความอยาก,
ความต้องการ”
ขบ.  “กลุ่ม, แผนก”
(Pou, 1992: 159)
ขป. ចាំស្ ក 
 “ส่วนแบ่ง”
ขป. ចាំណ្ដយ 
จาหน่าย 
 “ใช้ให้คนอื่นจ่าย  “ขาย, จ่าย, แจก,
หรือแจก, ออกเงินให้จ่าย,
แลกเปลี่ยน, โอน; เอาออก”
จาหน่าย, ของสาหรับแจกจ่าย”
ขบ.  “ผู้มีอานาจ”
(Pou, 1992: 211)
ขป. ដាំស្ ង 
 “ตาแหน่ง,
หน้าที่, การจัด, การเตรียมการ,
ผู้กระทาการ ขอบเขต”
ขบ.   “คน กระบอง 
แรก, ผู้ที่ใหญ่ที่สุดหรือโตที่สุด,  “ไม้ใช้เป็นอาวุธ
ชื่อหวายชนิดหนึ่ง Calamus สาหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง
ปลายใหญ่, กระบองหรือไม้เท้า เหลี่ยมบ้าง”

จานง  
“ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ”

จาแนก  
“แจก, แบ่ง, แยกออก”

จาหน่าย 
 “ขาย, จ่าย, แจก,
แลกเปลี่ยน, โอน; เอาออก”
ดาแหน่ง 
 “ตาแหน่ง”
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ที่ทาจากไม้หรือหวาย” (Pou,
1992: 212)
ขบ.  
“กระบอง” (Varasarin,
1984: 193)
ขป. ដាំបង 
 “ตะบอง”
ขป. ដកង្ហាយ 
 “ตะโกน โหวก ๆ
จากที่ไกล”
ขบ.  /  “ไป” (Pou,
1992: 258)
ขก. 
 “ไป” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 78)
ขป. កៅ   “ไป”
ขป. ទកនោង 
 “วัวแดง”
ขป. ទាំកនៀម 
 ទាំនឹម 
 “ธรรมเนียม กฎ

แบบอย่างที่นิยมกัน”
ขบ.  “คาสั่ง, กาหนด
(ราชา.)” (Pou, 1992: 299)
បនទូល 

คระโหย 
 “กระโหย,
ระโหย, โหย, ละเหี่ยใจ”
เต้า   “ไป, มา”

สันโสง  
[วัวแดง]
ธรรมเนียม 
 “ประเพณี,
แบบแผน, แบบอย่าง”
บัณฑูร 
“คาสั่ง, คาสั่งกรมพระราชวัง
บวรสถานมงคล; (โบ) พระมหา
อุปราช, คาสั่งพระมหาอุปราช”

“พระบัณฑูร, พระราชดารัส,
ทาให้ทูน, กล่าว, พูด”
 “เกวียน, รถ” (Pou,
รันแชะ  
1992: 392)
[เกวียน]
រកទះ   “เกวียน,
รถ”
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ขป. កស្នធក 
 “ถ่างออกห่าง
จากกัน”
ขก.  “ตกใจกลัว, มือ
อ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 172)
ขป. រនធត់ 
 “ตกใจกลัว, มือ
อ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”
ធ្ាំ   “1 ใหญ่”
ขป. បស្បល  
ក្បស្បល

 

กันแทก  
[แยก, ถ่างออกห่างจากกัน]
รันทด  
“สลดใจมาก, มีจิตใจหวั่นไหว
มาก เพราะความโศกสลด”

กะเบน  
“ชื่อปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง”

“ปลากระเบน”
ขป. បនាាយ 
พันลาย  
 “คลายออก, สยาย “ต่างๆ, มาก, หลาย”
ออก”
ขป. រកោះ  
“ป่าหย่อมเล็กๆ”
ขป. បាំរងុ 
“ตั้งใจ, เตรียม, จัดเตรียม,
ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง,
ดูแล, สงวนรักษา”
ขป. ពពក  
“ขี้เมฆ”
ขป. កលៀងភា 
 “เลียงผา”
ขก.  “ราเพย, โชย

รันทด  
“สลดใจมาก, มีจิตใจหวั่นไหว
มาก เพราะความโศกสลด”
รทด   “สลด
ใจ, มีจิตใจหวั่นไหวเพราะความ
โศกสลด”
ทม   [ใหญ่]

อารุง
“บารุง, เลี้ยงดู, ทะนุถนอม”

ผผก  
[เมฆ (ใช้ในความเปรียบว่าขาว
เหมือนเมฆ)]
เยียงผา 
 “ชื่อสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม”
ราเพย  

ละเมาะ  
“หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่ง
เป็นหย่อมๆ”
อารุง
“บารุง, เลี้ยงดู, ทะนุถนอม”
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มาเบา ๆ, พัดเบาๆ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 265)
ขป. រ ាំកភើយ 
 “ราเพย โชยมา
เบาๆ พัดเบาๆ”
ขบ.  
“แกะสลัก, สลัก, การแกะสลัก,
แกะสลักให้เป็นลวดลาย”
(Pou, 1992: 161)
ขป. ចមាាក់ 
“สลัก แกะให้เป็นลวดลาย”
ขป. ពនាឹក  
“น่ากลัว อย่างยิ่ง”
ขป. បនាឺ
“แผดเสียง, บันลือเสียง”
ขบ.  “ราลึก” (Pou,
1992: 396)
ขก.  “ระลึก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209)
ขป. រ ាំលឹក  
“ราลึก”
ขป. ក្កកេក 
 “เหลือบ, ชาเลือง,
จ้องมอง”
ขป. ក្តេងុ 
“สว่างเป็นดวงกลม”
ขป. ក្តេប់  
“กลับ, พลิก, ตลบ”
ขบ.  “พันธุ์ไม้ชนิด
Dischidia spp. (Asclép.)

ดอกมีกลิ่นหอม (Pou, 1992:

“พัดอ่อนๆ เรื่อยๆ มักพากลิ่น
หอมของดอกไม้แถมมาด้วย (ใช้
แก่ลม)”

จาหลัก  
“สลัก, แกะให้เป็นลวดลาย”

พันฦก  
“พิลึก, พึงกลัว, แปลก, ลึกซึ้ง”
บรรฦๅ
“เปล่งเสียงดังก้อง”
ราฦก  
ราลึก  
“ระลึก”
“ระลึก”

กระเกลือก 
 [จ้องมองไม่
วางตา]
ตระล่ง  
[สว่างเป็นดวงกลม]
ตระหลบ   ตระหลบ  
[กลับ, ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล]
[กลับ, ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล]
สรหลิด  
“ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง”
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516)
ขป. ស្សលិត  
ស្សេិត   “ดอก
สลิด, ดอกขจร”
ขก.  “ละลาย, ผสม,
ปน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 142)
ขป. រលាយ  
“ละลาย, ผสม, ปน”

ขป. រ ល  
“ห้วงน้า”
ขป. រកោះ  
“ป่าหย่อมเล็กๆ”

ลลาย   “อาการ
ที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็น
ของเหลวด้วยความร้อน, คลาย
ตัวหรือทาให้คลายตัวซึมซาบ
สลายไปในน้าหรือของเหลว
โดยปริยายหมายความว่า
หายไป, หมดไป”
ลหาร   “ห้วง
น้า”

ขบ.  “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, ลาดวน  
Popowia aberrans
“ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง”
(Annonac.)” (Pou, 1992:
395)
ขป. រ ាំដួល 
 “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ดอกคล้ายนมแมว มีกลิ่นหอม
Sphaerocoryne clavipes
(Annonaceae)”

ขบ.    “ติด, สาหรับ
ติดกับรายละเอียด, ตั้งใจ,
“คูก่ ับ, ควรกับ, บ. เพื่อ”
อุทิศ” (Pou, 1992: 485) 
ขก.  “สาหรับ, เพื่อ,
สารับ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 228)

ละเมาะ  
“หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่ง
เป็นหย่อมๆ”
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ขป. សាំរាប់ 
 “คาเชื่อมแสดง
จุดมุ่งหมาย”
ขบ.    “ปักปัน
เขต, ขอบ, ขอบเขต, บริเวณ
ล้อมรั้ว” (Pou, 992: 151)
ขป. ក្បវា  
“คว้า”
ขบ.  “ผ่า, แยกออก”
(Pou, 1992: 436)
ขป. វះ “ผ่า,
แหวะ, ผ่าตัด”
ขป. ក្តរក 
 “แผ่ขยาย, ปก
คลุม” (Guesdon, 1930: 716)
ขบ.    “ขอร้อง,
ภาวนา, ขอความกรุณา,
ต้องการ” (Pou, 1992: 505)
ขก. , ,  “ขอ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 255)
ขป. សូម    “ขอ”
សុាំ “ขอ”
ขก.  “เวลาเช้าตรู่, เช้า
มืด” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
262)
ขป. ក្ព ម 
 “เวลาเช้าตรู่, เช้า
มืด”

จังหวัด  
“ถิ่น, เขต, บริเวณ”
ประหว่า 
 [คว้า]
แหวะ   “เอาสิ่งที่
มีคมกรีดให้เป็นช่องตามที่
ต้องการ”
ตระศักดิ์ 

ตระศักดิ์ 





[แผ่ขยาย, ปกคลุม]

[แผ่ขยาย, ปกคลุม]
สรวม   “ขอ”

พระฮาม 
 “เวลาเช้ามืด”
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จากข้อมูล พบการแปรของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว ក , ច , ឆ , ជ , ញ , ដ ,
, ត , ថ្  (ซึ่งไม่ปรากฏเป็นพยัญชนะต้นเดี่ยว), ទ , ធ្ , ប , ព , ភ , ល , េ, រ , វ ,
ស ,
 ซึ่งมีรายละเอียดของการแปรรูปพยัญชนะดังนี้
การแปรของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว ជ  มีหลายแบบ โดยอาจแปรเป็น ซ  หรือ จ 
หรือ ท  ส่วนรูปพยัญชนะต้น ញ  มีการแปรเป็นรูป ย  เพื่อให้เข้ากับระบบเสียงภาษาไทย ซึ่งไม่มี
หน่วยเสียงพยัญชนะต้น 
รูปพยัญชนะต้น  ของภาษาเขมรปัจจุบันมักจะสัมพันธ์กับรูปพยัญชนะ น  ของ
คายื ม เมื่ อตรวจสอบกับ ค าต้น ทางสมั ยต่ า งๆ พบว่า ค าต้ น ทางภาษาเขมรสมัย โบราณมั กใช้ รู ป
พยัญชนะ  มากกว่า  แบบในภาษาเขมรปัจจุบัน เหตุที่ภาษาเขมรปัจจุบันใช้รูป  น่าจะเป็น
เพราะการจัดแบ่งพยัญชนะต้นเป็น 2 ชุด จึงมีการปรับรูปพยัญชนะต้นคู่นี้ นอกจากนี้ ยังพบการแปร
ของรูปพยัญชนะนี้เป็น หน  ด้วย
นอกจากรูปพยัญชนะต้น  ของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ ซึ่งอาจมีรูปเป็น ដ  ใน
ภาษาเขมรปัจจุบัน จะมีการแปรกันระหว่างรูป ด  และ ต  ในคายืมแล้ว รูปพยัญชนะต้นตัวนี้ยังมี
การแปรเป็นรูป กร  หรือ คร  ด้วย
การแปรของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว ទ  มีหลายแบบ โดยอาจแปรเป็น ด  หรือ ส 
หรือ ช  ดูเหมือนว่าการแปรรูปจาก ท  เป็น ธ  ในคาว่า ธรรมเนียม  
“ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง” และการแปรเป็น ฑ  ในคาว่า บัณฑูร   “คาสั่ง,
คาสั่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล; (โบ) พระมหาอุปราช, คาสั่งพระมหาอุปราช” เป็นการปรับรูป
คาให้เหมือนภาษาสันสกฤต ในขณะที่พบว่ารูปพยัญชนะ ธ  แปรเป็น ท  เท่านั้น
พยัญชนะต้นเดี่ยว ល  ของคาต้นทาง สัมพันธ์กับรูปพยัญชนะต้น หล  ความสัมพันธ์
ของรู ป พยั ญชนะนี้ กั บ รู ป ฦ  หรื อ ฦๅ  ของคายืมในภาษาสมัยอยุธ ยาสะท้อ นว่ายั งมีการใช้รู ป
สระลอยอยู่ ในขณะที่ภาษาเขมรสมัยปัจจุบันปรับเป็นรูปพยัญชนะต้น ល  และสระแล้ว รูปคาใน
ภาษาเขมรปัจจุบันที่มีพยัญชนะต้นเดี่ยวเป็น េ  น่าจะเป็นรูปที่มีการปรับจากภาษาเขมรโบราณ
หรือเขมรสมัยกลางแล้ว เนื่องจากคาที่มีรูปพยัญชนะ េ  ในภาษาเขมรปัจจุบันจะมีรูปพยัญชนะต้น
เป็น  ในภาษาเขมรโบราณหรือภาษาเขมรสมัยกลาง
รูปพยัญชนะต้นเดี่ยว រ  อาจแปรเป็น ล  หรือ หร  ทั้งนี้ การแปรของรูปพยัญชนะ រ
 และ ល  เกิดได้บ่อยครั้งในคาภาษาเขมร ตั้งแต่ภาษาเขมรโบราณแล้ว ส่วนรูปพยัญชนะ វ  มีการ
แปรเป็น หว  เช่นเดียวกับรูปพยัญชนะต้น  และ រ  เป็นที่สังเกตว่าการแปรรูปพยัญชนะต้น
ที่มี ห นานี้ มักเกิดกับคาตาย หรือคาที่มีรูปพยัญชนะสะกดเป็น ก , ด , บ  รูปพยัญชนะต้น
เดี่ยว ស  อาจแปรเป็น ศ  หรือ สร  แต่ก็พบรูป ตระสัก   ที่มีรูปตรงกับคา
ต้นทางด้วย
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จากข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบการแปรของรูปพยัญชนะ  เพียงตัวอย่างเดียว
โดยแปรเป็น ฮ  ซึ่งการใช้รูปพยัญชนะ ฮ  นี้ ช่วยให้คามีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญ
นอกจากนี้ ยังพบการแปรของรูปพยัญชนะที่มีเสียงกักที่เส้นเสียงรูปอื่นๆ ซึ่งมีใช้เฉพาะ
ในภาษาเขมรโบราณ คือ รูปพยัญชนะ  และ  ปรากฏในคาดังนี้
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “หัวปี ที่อาวุโส
เรียม   “คาใช้
เรียม   “คาใช้
กว่า”
แทนตัวผู้พูด สาหรับผู้ชายพูด แทนตัวผู้พูด สาหรับผู้ชายพูด
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 176) กับผู้หญิง ที่รัก, เป็นสรรพนาม กับผู้หญิง ที่รัก, เป็นสรรพนาม
ขก. yi “เรียม, พี่”
บุรุษที่ 1”
บุรุษที่ 1”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 222)
ขป. ករៀម   “พี”่
ขบ.  /  /  “ผู้” นัก   [คน, ผู]้
(Pou, 1992: 11)
,  “นัก, ผู้” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 8)
ขป. អ្នក   “ผู้”
ขบ.    “ขาว, ไม่มีสี”
สอ   “ขาว”
(Pou, 1992: 505)
ขป. ស   “ขาว”
ข้อมูลคายืมภาษาเขมรจากสมุทรโฆษคาฉันท์ไม่พบการแปรของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว ข
, ค , ง , น , ผ , ม , ย 
คายืมหลายคาที่มีการแปรรูป พบว่า อาจเป็นความตั้งใจของกวีที่ต้องการให้ เกิดเสียง
สัมผัสอักษรระหว่างคาที่อยู่ใกล้เคียงเช่น การแปรรูปพยัญชนะต้ น พ กลายเป็น ผ  เพื่อให้เกิด
เสียงสัมผัสอักษรระหว่างคาที่อยู่ใกล้เคียงกัน ดังในตัวอย่างต่อไปนี้
ทรายทองผผกเผือก
เรี่ยริมกาแพงแรง

ดูกระเหลือกกระลับแสง
รัตนสรรพประดับดา
(สมุทร.ภ.1, บ.1282)

ผู้วิจัยเห็นว่าคาว่า ผผก   น่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า
ពពក   “ขี้เมฆ” หากมีการถ่ายถอดตามรูปคาต้นทาง คานี้ควรถ่ายถอดเป็น พพก
  การใช้คานี้คู่กับคาว่า เผือก   ในบริบท น่าจะเป็นปัจจัยให้กวี
เปลี่ ย นรู ป พยั ญ ชนะต้ น มาใช้ ผ  แทนที่ พ  เพื่ อให้ มีการสั มผั ส รูป พยัญ ชนะต้ น ซึ่ งนอกจาก
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ใจความอย่างที่กวีต้องการสื่อแล้ว ยังทาให้เกิดความไพเราะจากเสียงสัมผัสอักษรและได้จานวนคา
ครบตามกาหนดฉันทลักษณ์อีกด้วย
1.2 ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะต้น ควบ รูปพยัญชนะต้นควบของภาษา
เขมรเขียนในลักษณะตัวเต็ม -ตัวเชิง โดยพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็นตัวเต็ม และพยัญชนะตัวที่สองเป็น
ตัวเชิงซ้อนใต้พยัญชนะตัวที่หนึ่ง เมื่อภาษาไทยยืมคาที่มีรูปพยัญชนะต้นควบมาใช้ ภาษาไทยเขียน
รูปพยัญชนะต้นควบเป็นแบบพยัญชนะสองตัวเรียงต่อกัน Jacob (1993: 2) เสนอว่าภาษาเขมรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปพยัญชนะตามยุคสมัย รูปพยัญชนะที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกลุ่มคือ รูปพยัญชนะกัก
ไม่พ่นลม ที่เกิดควบกับเสียงพยัญชนะเหลวหรือนาสิก ในสมัยก่อนพระนครเปลี่ยนเป็นรูปพยัญชนะ
กัก พ่นลมในสมัยพระนคร และยังคงเป็นรูปพยัญชนะกัก พ่นลมในสมัยต่อมา Huffman (อ้างถึงใน
อรวรรณ บุญยฤทธิ์, 2557: 6) เสนอลักษณะทางเสียงของพยัญชนะกักของภาษาเขมรสมัยปัจจุบันว่า
เมื่อเสียงกัก เกิดร่วมกับเสียงกัก ไม่ก้อง เสียงนาสิก หรือเสียงพยัญชนะเหลว พยัญชนะควบนั้นจะมี
เสียงพ่นลมเป็นเสียงเชื่อม
ลักษณะทางเสียงนี้สะท้อนในรูปอักษรของพยัญชนะต้นควบภาษาเขมรด้วย กล่าวคือ
พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งอาจมีการเปลี่ยนจากรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลมเป็นรูปพยัญชนะกัก พ่นลม แต่
การเปลี่ ยนแปลงรูป เช่น นี้ไม่ได้เกิดกับคาทุกคา บางคามีการคงรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม บางคา
เปลี่ยนรูปเป็นพยัญชนะกัก พ่นลม หรือแม้แต่ภาษาเขมรสมัยเดียวกัน เช่นภาษาเขมรสมัยโบราณ ก็
พบรูปคาเดียวกันที่มีรูปพยัญชนะต้นทั้งรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม และรูปกัก พ่นลม เช่น 
“เขียวสด, ดิบ, อ่อน” (Pou, 1992: 108) หรือคาว่า  “แผ่นกระดาน” (Pou, 1992: 127) ที่รูป
เขมรโบราณเป็นพยั ญชนะกัก พ่น ลม แต่รูปเขมรปัจจุบันเป็นรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม ាារ 
 “ไม้ที่เ ลื่ อยออกเป็น แผ่ น ” การจั ดแบ่งประเภทของรู ปพยั ญชนะต้ น ควบในการศึ กษานี้ จึ ง
นาเสนอรูปคาภาษาเขมรที่มีรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม และรูปพยัญชนะกัก พ่นลมที่เป็น คู่ของรูป
พยัญชนะนั้นๆ ไปด้วยกัน เท่าที่จะปรากฏข้อมูล
1.2.1 คายืมภาษาเขมรที่มีรูปพยัญชนะต้นควบสัมพันธ์กับรูปคาในภาษาต้นทาง
ตัวอย่างคาที่รูปพยัญชนะต้นควบของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์สัมพันธ์กับรูปพยัญชนะต้น
ควบของคาต้นทางภาษาเขมรมีดังเช่น
ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น  หรือ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “กลับ, พลิก,
กระลับ   กระลับ  
ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
[กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา]
[กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา]
115)
 “กลับ, พลิก,
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ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
115)
ขป. ក្កឡាប់ 
 “คว่า, พลิกคว่า,
กลับอย่างกลับตะเข็บ, หันหลัง
กลับ”
ขป. ាាស់   “กลัด
ด้วยไม้กลัดหรือเข็ม”
ขป. ខ្ចាត់  
“กระจัด, พลัด, แยก”
ขบ.    “เขียวสด, ดิบ,
อ่อน” (Pou, 1992: 108)
ขก.  “ขจี, อ่อน” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 122)
ขป. ខ្ាី   “ดิบ,
อ่อน, ใหม่, รุ่น”
ขบ.  “แผ่นกระดาน”
(Pou, 1992: 127)
ขป. ាារ   “ไม้ที่
เลื่อยออกเป็นแผ่น”
ขบ.  “อุ่น, ความร้อน”
(Pou, 1992: 127)
ขป. កតត   “ร้อน”
ขบ.    “ต้นไม้ชนิด
หนึ่ง” (Pou, 1992: 110)
ขป. ខ្ទិង   “ต้น
กระทิง หรือกากระทิง”
ขบ.  “ชั้น, ฐาน, ที่พัก
แขน” (Pou, 1992: 127)
ขป. ខ្នល់  

ขจัด  
“กาจัด”
ขจี   “งาม
สดใส”

ขดาน  
“กระดาน”
ขดาล  
“กระดาน”
เขดา  
“กาเดา, ความร้อน”
ขทึง   “ไม้
ต้น ใบและผลคล้ายสารภี...”

ขนน  
“หมอนอิง”

กลัด   “เสียบขัดไว้
ให้อยู่ด้วยของแหลม”
ขจัด  
“กาจัด”
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“หมอนอิง, ขอนที่ใช้เป็นหมอน
อย่างหมอนรถไฟ”
ขบ.    “ชื่อไม้ต้น ขนุน   “ชื่อ
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด ไม้ตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
Artocarpus heterophyllus
ชนิดหนึ่ง”
Lam. ในวงศ์ (Morac.)”
(Pou, 1992: 112)
ขป. ខ្នុរ   “ขนุน”
ขบ.  “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ขวิด  
Feroniella elephantum
“มะขวิด”
(Rutac.) ใบใช้ทานได้” (Pou,
1992: 130)
ขป. ខ្ែិត  
“มะขวิด”
ขบ.    “บ้าง, ส่วน” คละ   “ลักษณะ
(Pou, 1992: 121)
ที่ปนกัน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่
ขก.  “บาง, บ้าง”
ทั้งดีและไม่ดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 124)
ขป. ខ្ាះ   “บาง,
บ้าง”
ขป. ក្ក ល់ 
คระหวน 
 “อัดอั้นตันใจ”
 [เร่าร้อน,
ក្ក ល់ ក្ក យ 
กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย]
 

“เร่าร้อน, กระสับกระส่าย,
ทุรนทุราย”
ขบ.  “ยากจน, ลาบาก, หา
ยาก” (Pou, 1992: 114)
ขก.  “จน, ยากจน,
ลาบาก” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 130)

ครีครอ  
 [ยากจน]
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ขป. ក្ក   “จน”
ขป. ក្កី   “ขยายคา
ក្ក   “จน” ใช้ ក្កី
ក្ក   หรือ ក្កក្កី
 ”
ขบ.  “เจ็บ ช้า ร้าวราน” ตรอม   “ระทม
(Pou, 1992: 115)
ใจจนเหี่ยวแห้ง”
ขป. ក្កាំ  “ช้า
บอบช้า ตรอมใจ เศร้าหมอง
ทุกข์ทรมาน กังวล”
ขป. កអុក   “ปลา ทรอุก  
อุก ลูกกบหรือคางคกซึ่งยังมี
[ชื่อปลาชนิดหนึ่ง]
หางอยู”่
ตั ว อย่ า งค าจ านวนหนึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค าต้ น ทางที่ ใ ช้ ทั้ ง รู ป ก  ซึ่ ง เป็ น
พยัญชนะกัก ไม่พ่นลม และรูป ข  ซึ่งเป็นพยัญชนะกัก พ่นลมในตาแหน่งพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง
สัมพันธ์กับคาที่มีรูปพยัญชนะต้นกัก พ่นลมในคายืมภาษาไทย ลักษณะนี้ปรากฏในรูปพยัญชนะกัก ไม่
พ่นลม ที่มีฐานกรณ์อื่นๆ เช่น จ  -ฉ  หรือ ด  - ถ  หรือ บ  - ผ  ด้วย นอกจากนี้ ยัง
พบว่าพยัญชนะต้นควบตัวที่หนึ่งเป็น ก  หรือ ข  ในบางคาอาจแปรเป็นรูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง
ต  หรือ ค  หรือ ท  ก็ได้ การแปรรูปของพยัญชนะ ก  และ ต  ในคายืมที่พบในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ สัมพันธ์กับที่ Varasarin (1984: 77-78) เสนอไว้
จากข้อมูลยังพบว่า คายืมภาษาเขมรที่มาจากคาต้นทางที่มีรูปพยัญชนะตัวที่
หนึ่งเป็น ก  หรือ ข  บางคาอาจมีการปรับรูปพยัญชนะต้นควบของคาต้นทางโดยการเพิ่มรูป
พยัญชนะ ร  หรือ รูปสระอะ  หรือรูปพยัญชนะ ร  และสระอะ  หรือรูปสระอา ระหว่าง
พยัญชนะต้นควบก็ได้ แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะควบโดยตัดเรื่องการเพิ่มรูป
เหล่านี้แล้ว เห็นได้ว่ายังมีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิ ม ตัวอย่างคาที่มีการแยกรูปพยัญชนะต้นควบที่มี
ก  หรือ ข  เป็นพยัญชนะตัวที่หนึ่ง มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ปิด, ปิดให้สนิท” กระทบ  
(Pou, 1992: 110)
“โดน, ถูกต้อง, ปะทะ”
ขป. ខ្ទប់  “ปิด
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กั้น, หว่านล้อม, ขัดขวาง,
ซ่อม”
ขป. កបក 
กระบอก 
“ปลากระบอก”
 “ปลากระบอก”
ขบ. “อาการไหล
กระแส  
ไป, สาย, เส้นเชือก, เส้นวัด
“น้าหรือลมเป็นต้นที่ไหลหรือ
ที่ดินทาด้วยหวายหรือเหล็ก”
พัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่
(Pou, 1992: 122)
ขาดสาย, เส้น, สาย, แนว, ทาง,
ขก.  “เชือก, เส้น”
เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวายหรือ
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 126)
เหล็กเป็นต้น”
ขป. ស្ខ្ែ  “สาย,
กระแส”
ขบ.  “อวัยวะเพศชาย”
กาเดาะ  
(Pou, 1992: 110)
[อวัยวะเพศ(ผู้)]
ขป. កត  “อวัยวะ
เพศชาย”
ขป. ខ្ទីង  “วัว
กะทิง   “วัว
กระทิง”
ป่า”
แม้ จ ะไม่ พ บรู ป ค าว่ า กะทิ ง   “วั ว ป่ า ” ในภาษาเขมร
โบราณ และพบเพียงรูป ខ្ទីង  ในภาษาเขมรปัจจุบัน แต่การปรากฏรูปพยัญชนะกัก ไม่
ก้อง ไม่พ่นลมในภาษาไทย น่าจะสะท้อนว่า คานี้ในภาษาเขมรโบราณ น่าจะมีรูปพยัญชนะต้นเป็นรูป
กัก ไม่ก้อง ไม่พ่นลม มากกว่ารูปกัก ไม่ก้อง พ่นลมตามแบบภาษาเขมรปัจจุบัน
เมื่อเทียบกับคาต้นทางภาษาเขมร เห็นได้ว่ารูปคายืม หลายคาสัมพันธ์กับรูป
คาภาษาเขมรโบราณมากกว่ารูปคาภาษาเขมรปัจจุบัน เช่น กระทบ   “โดน,
ถูกต้อง, ปะทะ” สัมพันธ์กับรูปคาภาษาเขมรโบราณ  “ปิด, ปิดให้สนิท” มากกว่ารูปคาภาษา
เขมรปัจจุบัน ខ្ទប់  “ปิดกั้น, หว่านล้อม, ขัดขวาง, ซ่อม”
ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น  หรือ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្គវាត់
กระหวัด 
 “เหวี่ยง, ตวัดไม่
 “ตวัด, วัดให้ม้วน
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ไกลจากตัว”
เข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง; ย้อน”
ขก.ឃ្នង  
คนอง  
“เข้มแข็ง มั่นคง กร้าว อวดดี” “คึก ลาพอง”
ขบ.  “โคลงเคลง”
ครแลง  
(Pou, 1992: 142)
“เอียง, ลอยไป”
ขป. ក្គស្លង 
 “โคลง, เขย่า”
ขก.  “ครอง” (อุไรศรี
ครอง  
ครอง  
วรศะริน, 2542: 97)
“ปกครองรักษาโดยความเป็น “ปกครองรักษาโดยความเป็น
ขป. ក្គង
ใหญ่”
ใหญ่”
“ครอง, ปกครอง, พิทักษ์รักษา,
ครอบ, คลุม, ห่อ”
ขบ.  “ผู้ดูแลสัตว์
ควาญ ñ //
โดยเฉพาะช้าง” (Pou, 1992: “ผู้ดูแลช้าง”
143)
ขป. ឃ្វែល  //
“เลี้ยง อย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย”
ขป. ក្គាំ   “ชื่อ
ตรุม   [ชื่อหอย
หอยชนิดหนึ่ง”
ชนิดหนึ่ง]
ข้อมู ล ส่ ว นใหญ่พบว่ารู ป គ  ยั งคงมีรู ปเป็ น ค  ในคายืม บางค า อาจมี
การแปรเป็นรูป ก  หรือ ต  เช่นเดียวกับที่รูป គ  แปรเป็น ค  ได้ ทั้งนี้ไม่พบรูปคาต้นทางหรือคา
ยืมที่ใช้รูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็น ฆ 
ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น  หรือ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “กฎหมาย, แบบ
ฉบับ  
ฉบับ, ตัวอย่าง, ระเบียบ,
“หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมี
ประเพณี”
ข้อความหรือสานวนแตกต่าง
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 171) กัน”
ขป. ចាប់ 
“กฎหมาย, แบบฉบับ, ตัวอย่าง,
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ระเบียบ, ประเพณี”
ขก.  “สงสัย, ไม่แน่ใจ,
เคลือบแคลง, สนเท่ห์” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 174)
ขป. ឆងល់  
“สงสัย, ไม่แน่ใจ, เคลือบแคลง,
สนเท่ห์”
ขบ.   “แม่น้า”
(Pou, 1992: 169)
ขป. សទឹង   “แม่น้า”
ขก. , “ชัด,
ชัดเจน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 71)
ขป. ចាស់ 
“ชัดแจ้ง, ชัดเจน”
ขป. ឆាូញ   “ชื่อ
ปลาชนิดหนึ่ง คล้ายกับปลา
กระทิงแต่เล็กกว่า”
(ពុទធរសនប ិឌ តយ, 1967:
239)
ขป. កដា  “ปลาน้า
จืดชนิดหนึ่ง”
ขก.  “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
ตัวแบน ๆ มีเกล็ดโต ๆ
Puntius sp” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 278)
ขป. ឆាិន   “ชื่อ
ปลาชนิดหนึ่งตัวแบน ๆ มีเกล็ด
โต ๆ Puntius sp”

ฉงน  
“สงสัย, ไม่แน่ใจ, แคลงใจ”

ฉงน  
“สงสัย, ไม่แน่ใจ, แคลงใจ”

ฉทึง  
“แม่น้า”
ฉบัด   “ชัด,
สันทัด, ทันทีทันใด”

ชรโลง  
[ชื่อปลาชนิดหนึ่ง]

ชะโด   “ชื่อ
ปลาน้าจืดชนิดหนึ่ง”
ตะเพียน 
 “ชื่อปลาชนิด
หนึ่ง”
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คาที่มีรูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งที่เป็น จ  หรือ ฉ  ส่วนใหญ่มีการคงรูป
พยัญชนะต้นนี้ในคายืม และบางคามีการแปรเป็น ช  ซึ่งเป็นพยัญชนะในวรรคเดียวกัน
รูปคาว่า ฉทึง   “แม่น้า สัมพันธ์กับรูปคา  
“แม่น้า” (Pou, 1992: 169) ในภาษาเขมรโบราณมากกว่ารูปคาในภาษาเขมรปัจจุบัน และข้อมูลคานี้
อาจเป็ น สิ่ ง ที่ช่ ว ยให้ เห็ น ความสั มพั น ธ์ข องรู ป คาเขมรที่ มี พยั ญ ชนะต้น ควบ สท  กั บค ายืม ที่ มี
พยัญชนะต้นควบ จร  ในภาษาไทยที่จะนาเสนอต่อไป
นอกจากนี้ ยังพบการเปลี่ยนรูปพยัญชนะต้นจาก ฉ  เป็น ช  ในคาต้นทาง
កឆោៀ ង   “ช าเลื อง” ซึ่ งมีก ารแทรกรูป พยัญ ชนะ ร  ท าให้ คายื มมี รูปเป็น ชรเมีย ง
  “เมียง, มองดู” โดยพบลักษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เพียงตัวอย่าง
เดียว
ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น  หรือ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ឈ្ងោក  
โชงก   “ยื่น
“ชะโงก ยื่นหน้าออกไปดู”
หน้าหรือส่วนหน้าออกไป”
ขบ.  “ชัยชนะ, ได้รับ
ชนะ   “ทาให้
ความสนับสนุน” (Pou, 1992: อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้”
192)
ขก. ,  “ชนะ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 110)
ขป. ឈនះ  
“ชนะ”
ขก.  “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง
ชมด   “ชื่อ
หน้ายาว ปากเสี้ยม หางยาว
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง”
ลายเป็นปล้อง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 275)
ขป. ឈោស
ុ  
“สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หน้ายาว
ปากเสี้ยม หางยาว ลายเป็น
ปล้อง”
ขบ.  “เพศผู้ (ใช้กับสัตว์)” ชรโมล 
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(Pou, 1992: 193)
ขป. កមោល  
“เพศผู้, เพศชาย, ใหญ่”
ขป. ក្ជក   “เข้า
อาศัย, พึ่งพิงอาศัย”
ขป. ក្ជលង  
“ลาธาร, ซอกเขา”

 [เพศผู้]

ชรอก   [เข้า
อาศัย พึ่งพิงอาศัย, หลบ]
ชรลอง   ชรลอง  
“ล่อง, ทางล่อง, ซอกเขา,
“ล่อง, ทางล่อง, ซอกเขา,
ลาธาร”
ลาธาร”
ชระ   [สะอาด,
หมดจด, ไม่มีมลทิน]

ขก.  “สะอาด, หมดจด,
ไม่มีมลทิน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 113)
ขป. ក្ជះ  
“สะอาด, หมดจด, ไม่มีมลทิน”
ขบ.  “มองเห็นไกล,
เชวง  
ชัดเจน, ใส” (Pou, 1992: 196) “รุ่งเรือง, เลื่องลือ”
ขป. កឈែង  
“แจ๋ว, ใสสะอาดปราศจาก
มลทิน, สว่าง, ชัดเจน”
จากข้อมูลคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น ช  หรือ ฌ  พบว่ามีการแปร
รูปคาต้นทางภาษาเขมรระหว่าง ช  และ ฌ  เช่นเดียวกับรูปพยัญชนะกัก ไม่ก้องที่กล่าวมาข้างต้น
เมื่อเทียบกับรูปคายืม พบว่า รูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น ช  หรือ ฌ  ในคาส่วนใหญ่มีการคงรูป
เหมือนเดิม หากเทียบกับคาภาษาเขมรปัจจุบัน ซึ่งมีรูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็น ฌ  พบว่า คายืม
ภาษาเขมรในภาษาไทยใช้รูป ช  เช่นเดียวกับคาในภาษาเขมรโบราณมากกว่าคาในภาษาเขมร
ปัจจุบัน
ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น  หรือ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ชื่อปลาชนิด
กระตรับ 
หนึ่ง ตัวแบน ใช้เป็นอาหารได้”
 “ปลาหมอ
(Pou, 1992: 71)
ช้างเหยียบ”
ขป. កន្រនតប់
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 “ปลาหมอ

ช้างเหยียบ”
ขก.  “เย็น” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 263)
ขป. ក្តជាក់ 
 “เย็น”
ขป. ក្តេាំុ  
“กลมดิก”
ขป. កក្តៀម  
“รอคอย, เตรียม”
ขบ.    “สระ
น้า”(Pou, 1992: 229)
ขป. ក្តពាាំង 
 “แอ่ง, หนอง,
สระ”

ตระชัก  
“เย็น, หนาว”

สรหลม
[มีรูปร่างกลม]
เตรียม  
เตรียม  
“จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือ “จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือ
ทาไว้ล่วงหน้า”
ทาไว้ล่วงหน้า”
สพัง   “บ่อ
น้า, แอ่ง, บ่อ, หนอง”

สรพัง  
“แอ่ง, บ่อ, หนอง”
ขป. ក្តសុាំក្តរយ 
  

ทรสาย  
“พุ่มไม้”

“(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณกลม,
แน่น, ดก”
ขป. ក្តកោន 
ทรโอน 
 “ปลาเนื้ออ่อน”
 [ปลาเนื้ออ่อน]
ขป.  “ยกขึ้น , ทรงพลัง, ถกล   [วาง,
สูงส่ง , สักการะ, เนิน”(Pou, ตัง้ ]1
1992: 238)
ขก.  “หนุนหรือตั้งให้
สูงขึ้น (เพื่อแสดงความเคารพ)”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 255)
ขป. ថ្កល់   “หนุน
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หรือตั้งให้สูงขึ้น (เพื่อแสดง
ความเคารพ)”
ขก.  “เถกิง, รุ่งเรือง” เถกิง  
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266) “สูงศักดิ์, รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลือ
ขป. កថ្កើង  
ลั่น”
“รุ่งเรือง, เลื่องลือ, สูงศักดิ์, มีผู้ ถคึง  
เคารพนับถือ”
[รุ่งเรือง, เลื่องลือ, สูงศักดิ์]
ขก.  “ถนอม, ทะนุ
ถนอม  
ถนอม, ดูแลรักษา, ประจบ,
“คอยระวังประคับประคองไว้ให้
เยินยอ, ความห่วงใย, รักใคร่” ดี, ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 203) เสียหรือหมดเร็ว, เก็บไว้อย่าง
ขป. ថ្នម  
ดี”
“ถนอม, ทะนุถนอม, ดูแลรักษา,
ประจบ, เยินยอ, ความห่วงใย,
รักใคร่”
ขบ.  “แถลง, กล่าว”
แถลง  
แถลง  
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266) “บอก, เล่า, อธิบาย”
“บอก, เล่า, อธิบาย”
ขป. ស្ថ្ាង  
“แถลง, พูดอธิบายต่อกันยืด
ยาว, แสดงความคิดหรือ
ความรู้สึกออกมา”
จากข้อมูลคาที่มีพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็น ด  หรือ ถ  พบว่า รูป ด  ที่มี
รูปพยัญชนะ ร  ในตาแหน่งที่สอง และยังคงเป็น ด  ไม่มีการเปลี่ยนเป็น ฎ  เหมือนกับในคาต้นทาง
ที่มีพยัญชนะต้นเดี่ยวที่มักแปรรูปเป็น ต  ในคายืม นอกจากนี้ อาจพบการแปรเป็นรู ป ทร  หรือ
สร  ด้วย ส่วนรูปพยัญชนะ ถ  มักคงรูปเป็น ถ  ในคายืม จากตัวอย่างที่แสดงมีประเด็นที่
น่าสนใจ คือ รูปพยัญชนะ ត  ของภาษาเขมร เมื่อเกิดเดี่ยวๆ จะสัมพันธ์กับรูปพยัญชนะ ด  ใน
คายืมภาษาไทย เมื่อรูปพยัญชนะนี้เกิดควบกับรูปพยัญชนะอื่น เช่น ក្ំ  จะสัมพันธ์กับรูปพยัญชนะ
ตร  ของคายื มในภาษาไทย เช่นเดียวกับรูปพยัญชนะ ប  ของภาษาเขมร เมื่อเกิดเดี่ยวๆ จะ
สัมพันธ์กับรูป บ  ในภาษาไทย แต่เมื่อเกิดเป็นพยัญชนะควบ จะสัมพันธ์กับรูปพยัญชนะ ป  ของ
ภาษาไทย
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ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ធ្លាក់   “ตก, ทลัก   [ตก,
หล่น”
หล่น]
ขบ.  “รู, แตกแยก,
ทลาย   “แตก, ทลาย   “แตก,
การไหลล้น” (Pou, 1992:
พัง, พังทลาย, เจาะ, ทาให้เป็น พัง, พังทลาย, เจาะ, ทาให้เป็น
262)
รู, แยกออก”
รู, แยกออก”
ขก.  “แตก, ทลาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266)
ขป. ធ្លាយ  
“แตก, พัง, พังทลาย, เจาะ, ทา
ให้เป็นรู, แยกออก”
ขบ.  “เนื้อทราย” (Pou, ทราย   “ชื่อสัตว์ป่า
1992: 261)
ประเภทกวาง เนื้อทราย”
ขก.  “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง
จาพวกกวาง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 275)
ขป. ក្ាយ  
“สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจาพวก
กวาง”
ขบ.  “หนัก, น่า
ทงัน  
ประทับใจ” (Pou, 1992: 258) “ตระหง่าน, กว้างใหญ่, สูง
ขป. ធ្ងន់  
ใหญ่”
“หนัก”
ขบ.  “ผู้ถือ, ผู้รับภาระ, ทนาย  
ผู้รับผิดชอบ” (Pou, 1992:
“ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย”
258)
ขป. ក្ទស្មង 
ทรแมง 
 “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
 [ชื่อต้นไม้ชนิด
ลูกกินได้ มักใช้ทาฟืน”
หนึ่ง]
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ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น  หรือ 
ขบ.   
ประดับ  ประดับ  
“ข้าวของ, เตรียม”(Pou,
“ตกแต่งให้งามมีสิ่งต่าง ๆ มี
“ตกแต่งให้งามมีสิ่งต่าง ๆ มี
1992: 324)
สร้อย แหวน เป็นต้น, โดย
สร้อย แหวน เป็นต้น, โดย
ขก.  
ปริยายหมายความว่า ประกอบ, ปริยายหมายความว่า ประกอบ,
 “ประดับ” (อุไรศรี
เพิ่ม”
เพิ่ม”
วรศะริน, 2542: 200)
ขป. ក្បោប់ 
 “ตกแต่ง, แต่ง,
จัดหา”
ขบ.  “ดีงาม, ประเสริฐ, ประไพ  ประไพ 
สูงศักดิ”์ (Pou, 1992: 330)
“งาม”
“งาม”
ขป. ក្បជ្ព  
“สวย, ดีงาม, ถูกต้อง,
เรียบร้อย, สะดวกสบาย, สูงส่ง,
ประเสริฐ”
ขก.  “แปร, เปลี่ยน, กลับ แปร “เปลี่ยน
กลาย” อุไรศรี วรศะริน, 2542: กลายไปจากลักษณะหรือภาวะ
198)
เดิม”
ขป. ស្ក្ប   “แปร,
แปล, พลิก, กลาย, กลับกลาย,
หัน, หมุน, เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน”
ขก.  “แปลก” (อุไรศรี
แปลก  
วรศะริน, 2542: 196)
“แตกต่างไปจากที่เคยคิดเคยรู้
ขป. ស្បាក
เคยเห็น, ต่าง, เพี้ยนไป,
“แปลก”
ผิดปรกติ, มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่น
ปนเข้ามา”
ขบ.    “ดอกไม้”
ผกา  
ผกา  
(Pou, 1992: 320)
“ดอกไม้”
“ดอกไม้”
ขก.  “ดอกไม้” (อุไรศรี
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วรศะริน, 2542: 193), 
“ดอกไม้” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 196)
ขป. ផ្លក
“ดอกไม้”
ขก.  “บรรจง, ตั้งใจ”
ผจง  
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192) “ความตั้งใจ, ตั้งใจทาให้ดี,
ขป. ផាង់  
บรรจง”
“ตั้งใจทาโดยประณีตบรรจง,
ผจงทา”
ขป. ផាុង   “ผดุง,
ค้า, ค้าจุน”
ขบ.  “การพักผ่อน,
(สาหรับกษัตริย์) การนอน”
(Pou, 1992: 339)
ขป. ផទាំ
“นอน”
ขบ.   “เป็นที่
สักการะทางศาสนา, การ
อุปสมบท” (Pou, 1992: 322)
ขป. ផនួស
“ผนวช, การบวช”
ขป. បាង់ “ตาย”
ขบ.  “เปลี่ยน,
ตัวแทน, แทนที่” (Pou, 1992:
335)
ขป. ផ្លាស់  
“ผลัด, เปลี่ยน, ย้าย”

ผดุง  
“ประดุง, ค้า, ค้าจุน, ระวัง,
อุดหนุน”

ผทม 
“นอน”
ผธม 
“นอน”
ผนวช
“บวช”

ผนวช
“บวช”

ผลง “ปลิด
ปลง, ฆ่าให้ตาย”
ผลัด “เปลี่ยน
แทนที,่ ลักษณนามเรียกการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม”
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ขป. ផោរ  
ผสาน  
ผสาน  
“บัดกรี, เชื่อม”
“ประสาน”
“ประสาน”
ขบ.    “น้อง”
ผอูล  
(Pou, 1992: 291)
“น้องหญิง”
ขก. , 
“น้อง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 195)
ขป. បអូន   “น้อง
ทีร่ องจากหัวปี”
จากข้อมูลคาต้นทางที่มีพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็น ប  หรือ ផ  พบว่า เมื่อ
รูปพยัญชนะตัวที่หนึ่ง ប  เกิดกับ រ  รูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งของคายืมจะเป็น ป  อย่างเป็น
ระบบ แต่หากพยัญชนะตัวที่สองเป็นรูปอื่น รูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งจะเป็น ผ  ยกเว้นในคาว่า
แปลก   “แตกต่างไปจากที่เคยคิดเคยรู้ เคยเห็น, ต่าง, เพี้ยนไป, ผิดปรกติ, มีสิ่งอื่นหรือ
พวกอื่นปนเข้ามา” ที่มีรูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็น ป  จากการตรวจสอบพจนานุกรมภาษาเขมร
ปัจจุบันพบว่ารูปพยัญชนะต้น บ  และ ผ  สามารถเกิดร่วมกับพยัญชนะ ล  ได้ นอกจากนี้ ใน
คาต้นทางว่า ផទាំ  “การพักผ่อน, (สาหรับกษัตริย์) การนอน” พบรูปแปรของพยัญชนะตัวที่สอง
เป็น ท  หรือ ธ  ด้วย
การพิจารณาว่าคาภาษาเขมรปัจจุบันบางคา ที่มีรูปพยัญชนะต้นกัก พ่นลมเป็น
คาต้นทางของคายืม ที่มีรูปพยัญชนะต้น กัก ไม่พ่นลม ประดาษ   “ตกต่า” เช่น
ផ្លាស   “นอกรีตนอกรอย, ผิดระเบียบ, ผิดกฎหมาย, ไม่ถูกไม่จริง ” คือ พิจารณาว่ามี
การทาให้รูปพยัญชนะกัก พ่นลม ผ  กลายเป็นรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม บ  แล้วมีการแทรก ร 
นั้น ดูเหมือนว่าจะเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการตรวจสอบรูปคาอื่นๆ ในภาษาเขมร
โบราณ พบว่ามีรูปคาที่มีรูปพยัญชนะต้นกัก ไม่พ่นลม และรูปพยัญชนะกัก พ่นลมอยู่ในภาษาสมัย
เดียวกัน เช่น  “อยู่รวมกลุ่ม, ร่วมคิด” (Pou, 1992: 330) และ / “ผสมบางอย่าง
เข้าด้วยกัน, ผลรวม” (Pou, 1992: 336) คาที่มีพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็นรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม น่าจะ
เป็นคาต้นทางของคาว่า ประสม   “รวมกันเข้า” ส่วนคาที่มีพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง
เป็นรูปกัก พ่นลม น่าจะเป็นคาต้นทางของคายืมคาว่า ผสม   “รวมกันเข้า” ไม่ใช่
การแปรจากรูปพยัญชนะกักพ่นลมเป็นรูปพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม รูปแบบเช่นนี้น่าจะประยุกต์ใช้กับ
คาอื่นๆ ที่มีรูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็นพยัญชนะกัก ไม่พ่นลม และรูปพยัญชนะกัก พ่นลมด้วย
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ตัวอย่างคาที่มรี ูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ. “ช่อดอกไม้, เพงีย  
ร้อยดอกไม้, ไม้เลื้อย” (Pou, [พวงดอกไม้]
1992 : 458)
ขก. ,
“ดอกไม้, พุ่มดอกไม้, ช่อ
ดอกไม้, ลาย, ลวดลาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34)
ขป. ភញី  
“พวงดอกไม้, ลวดลาย
พวงดอกไม้ที่เขียนหรือสลักให้
เกี่ยวพันกัน”
ขบ.  “เนิน, ภูเขา, วัด” พนม  
(Pou, 1992: 458)
“ภูเขา, ลักษณะของสิ่งที่เป็น
ขก. , 
พุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม,
“พนม, ภูเขา” (อุไรศรี
ทาให้มีรูปอย่างดอกบัวตูม”
วรศะริน, 2542: 34)
ขป. ភនាំ  
“ภูเขา”
ขบ.    “ภาระ
พนัก  
รับผิดชอบ, ที่พึ่งพิง” (Pou,
“เครื่องสาหรับพักสาหรับพิง”
1992: 458)
ขป. ភានក់   ใน
คาว่า ភានក់ជ្ដ 
  “พนัก”
ขบ.  “ผนัง ล้อมรอบเป็น ผนัง   “ฝา
วงกลม บริเวณที่มีกาแพง
ที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน,
ล้อมรอบ” (Pou, 1992: 459) โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น”

ภ.2

พนม  
“ภูเขา, ลักษณะของสิ่งที่เป็น
พุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม,
ทาให้มีรูปอย่างดอกบัวตูม”

ผนัง   “ฝา
ที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน,
โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น”
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ขบ.  /  “งาช้าง, สี
งาช้าง” (, 1992: 468)
ขก.  “งา” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 34)
ขป. ភាុក  
“งาช้าง”
ขป.  “ขา, ขาอ่อน, ตัก,
เพลา” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
297)
ขป. កលា   “ขา,
ขาอ่อน, ตัก, เพลา”
ขป. កភាង  
“ดนตรี เครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า
ชนิดต่างๆ เพลง”

ขบ.  “ไฟ” (Pou, 1992:
468)
ขป. កភាើង  
“ไฟ”
ขบ.  “การประพรม”
(Pou, 1992: 461)
ขป. ក្ពាំ
“ประโปรยด้วยน้า”
ขก.  “พลาด, กระจัด
กระจาย, ว่อน, พลัดพราก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 57)
ขป. ក្ពាត់
“พลัด, แยกจากบุคคลที่เป็น

พลุก   “งาช้าง,
พลุก”

เพลา   “ตัก,
ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา”

เพลง   เพลง
  “สาเนียง
ขับร้อง,ทานองดนตรี, บท
ประพันธ์ดนตรี, กระบวนวิธีรา
ดาบราทวนเป็นต้น, ชื่อการร้อง
แก่กัน มีชื่อต่างๆ”
เพลิง   “ไฟ”
เพลิง   “ไฟ”

พรม   “เอาสิ่ง
ที่มีลักษณะเป็นน้าประโปรยให้
กระจายเป็นเม็ดเล็ก ๆ”
พลัด   “พลาด
หลุด หรือหล่นไปจากที่ใดที่
หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ, แยกจากไป
โดยไม่ตั้งใจ, แยกจากไปโดยไม่
รู้ว่าไปอยู่ที่ใด, จากที่ที่เคยอยู่”
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ที่รัก”
จากข้อมูลคาต้นทางที่มีพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งเป็น ព  หรือ ភ  พบว่า
รูปพยัญชนะต้น ผ  ของคายืมว่า ผนัง   “ฝาที่ก่ออิฐถือปูน , ฝาทึบที่โบกปูน,
โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ” ที่สัมพันธ์กับรูปพยัญชนะต้น  ของคาต้นทาง
ภาษาเขมรโบราณ น่ าจะเกิดจากการแปรรูป  เป็น  เนื่องจากรูปพยัญชนะ  ในภาษาเขมร
โบราณใช้แสดงเสียงพยัญชนะทั้ง  และ  ไม่ใช่เสียง  ทั้งนี้ ไม่ปรากฏรูปคานี้ในภาษาเขมร
ปัจจุบันที่จะช่วยเทียบการแปรรูปพยัญชนะดังกล่าว
คาว่า พลุก “งาช้าง พลุก” สะท้อนพัฒนาการของรูป อักษร
ของคานี้ในภาษาเขมร ซึ่ง Jacob (1993: 2-3) ได้อธิบายไว้ว่า รูป  ในภาษาเขมรโบราณใช้แทนเสียง
//หรือ // การแยกแยะเสียงทั้งสองนี้น่าจะชัดเจนขึ้นในภาษาเขมรสมัยกลาง ซึ่งรูปคาศัพท์ที่มีรูป
 เป็นพยัญชนะต้นสัมพันธ์กับรูปคาในภาษาเขมรปัจจุบัน และรูปอักษร  ซึ่งมีค่าเป็นพยัญชนะกัก
ก้อง พ่นลมในภาษาเขมร จะกลายเป็นรูป  ซึ่งมีค่าเป็นพยัญชนะกัก ก้อง ไม่พ่นลม เช่นเดียวกับ
การปรับรูปพยัญชนะกัก ก้อง พ่นลมในคาอื่นๆ
ตัวอย่างคาที่มรี ูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. លាស់   “ใบ รบัด   “ลัด,
ระบัด   “ลัด,
อ่อนที่เพิ่งจะผลิ, หญ้า”
ผลิ, แตกใบอ่อน, เพิ่งลัด, เพิ่ง ผลิ, แตกใบอ่อน, เพิ่งลัด, เพิ่ง
ผลิ, อ่อน”
ผลิ, อ่อน”
ลบัด   [ผลิใบ
อ่อน]
កលបឿន  
ระบิน  
“ความเร็ว”
“เร็ว”
รูปพยัญชนะต้นจาก ล  ในคายืม พบทั้งที่คงรูป ล  และแปรรูปเป็น ร  ด้วย
การแปรรูป พยัญชนะต้นคู่นี้ เป็นลั กษณะที่อาจเกิดขึ้นได้ในภาษาเขมรเองด้วย (จตุพร โคตรกนก,
2542: 221)
ตัวอย่างคาที่มรี ูปพยัญชนะตัวที่หนึ่งเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “กลอง” (Pou,
สคร   
1992: 507)
“กลอง”
ขป. សគរ“กลอง”
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ขบ.  “ความรัก, ด้วย
ความรักใคร่” (Pou, 1992:
507 - 508) 
ขป. សងួន 
“รัก, ทะนุถนอม, ระมัดระวัง,
เป็นที่รักใคร่”
ขป.    “ฟัง, เก็บ
รวบรวม, รับคาสั่ง, เชื่อฟัง”
(Pou, 1992: 508)
ขก.  “สดับ, ฟัง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 251)
ขป. រាប់   “ฟัง,
เงี่ยหูฟัง”
ขบ.    “คืนเงินให้,
จ่ายคืน” (Pou, 1992: 512)
ขก.  “สนอง, ตอบ, ตอบ
แทน”(อุไรศรี วรศะริน, 2542:
245)
ขป. សនង  
“ผู้แทน, จ้าง, เอาตัวเองเข้า
แทน, โต้ตอบ, ทดแทน,
ชดเชย”
ขก.  “สบง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 247)
ขป. សបង់  
“ผ้านุ่งของภิกษุสามเณร”
ขบ.  /  “สรง,
อาบน้า”(Pou, 1992: 517)
ขป. ស្សង់
“อาบน้า (ราชาศัพท์และใช้แก่

สงวน  
“ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้,
ที่รักษาหวงแหนไว้”

สดับ   “ตั้งใจ,
ได้ยิน”

สนอง   “ทา
ตามที่ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้อง
เป็นต้น, โต้ตอบ, ตอบรับการ
เสนอ”

สบง   “ผ้านุ่ง
ของภิกษุสามเณร”

สรง   “อาบน้า,รด
น้า (ราชา.), ประพรม”

สนอง   “ทา
ตามที่ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้อง
เป็นต้น, โต้ตอบ, ตอบรับการ
เสนอ”
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พระสงฆ์)”
ขบ.  “หมดจด, ขาด กาสรด   กาสรด  
แคลน” (Pou, 1992: 93)
“สลด, แห้ง, เศร้า”
“สลด, แห้ง, เศร้า”
ขป. កាំសត់ 
 “เข็ญใจ, บอบช้า,
ตรอมใจ, เศร้าหมอง, ทุกข์,
ทรมาน, กังวล”
ขบ. “หมาก” (Pou, 1992: สลา “หมาก”
518)
ขก. “หมาก” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 242)
ขป. រា “หมาก”
ขบ.  “ออกไปจากความ สว่าง  
สว่าง  
มืดหรือความตึงเครียด, รุ่ง
“ระยะเวลาฟ้าสาง, ระยะเวลา “ระยะเวลาฟ้าสาง, ระยะเวลา
อรุณ”(Pou, 1992: 520) 
เมื่อรุ่งอรุณ, กระจ่าง, มีแสง
เมื่อรุ่งอรุณ, กระจ่าง, มีแสง
มาก, แจ้ง, รู้แจ้ง, หายจาก
มาก, แจ้ง, รู้แจ้ง, หายจาก
ขก.  “สว่าง, เวลารุ่ง
ความหลงผิด”
สว่าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: ความหลงผิด”
264)
ขป. រែង  
“สว่าง, เวลารุ่ง, สาง, ปรากฏ,
โผล่, ปลดเปลื้อง”
นอกจากนี้ยังพบว่ารูปพยัญชนะ ส  มีรูปแปรเป็นรูปพยัญชนะอื่นในภาษา
ไทยหลากหลาย เช่น ช , จ  อีกด้วย
1.2.2 คายืมภาษาเขมรที่มีรูปพยัญชนะต้นควบต่างจากรูปคาในภาษาต้นทาง
จากข้อมูลคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า คายืมบางคาจะมีการแปรรูปพยัญชนะต้นใน
ลักษณะที่หลากหลาย การแปรรูปอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น รูปพยัญชนะต้นบางตัวที่ภาษาไทยไม่
มีหรือไม่นิยมใช้ถูกเปลี่ยนให้เป็นรูปพยัญชนะต้นที่คนไทยคุ้นเคยมากกว่า รูปพยัญชนะต้นของคายืม
บางรูปมีการเปลี่ยนจากรูปอักษรเดิมมาเป็นรูปอักษรเติมหรือรูปอักษรกลาง
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รูปคายืมต้นทาง

รูปพยัญชนะต้น กัก ไม่ก้อง พ่นลม
ឃ្ 
ค 
ដ
ด
ធ្ 
ท
มีข้อสังเกตว่ารูปอักษรที่ใ ช้นั้น นอกจากจะเป็นรูปอักษรกลางแล้ว ในคาตาย
รูปอักษรที่ใช้มีแนวโน้มเป็นอักษรต่ามากกว่าอักษรสูง สันนิษฐานว่าเป็นการทาให้คาออกเสียงอิงตาม
พื้นเสียงของคา เช่น มีการแปรจากรูปพยัญชนะต้น ข  เป็น ค  เพื่อให้ออกเสียงตามพื้นเสียงของ
คาตาย เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “บ้าง, ส่วน” คละ   “ลักษณะ
(Pou, 1992: 121)
ที่ปนกัน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่
ขก.  “บาง, บ้าง”
ทั้งดีและไม่ดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 124)
ขป. ខ្ាះ   “บาง,
บ้าง”
ตัวอย่างคาที่มรี ูปพยัญชนะต้น  แปรเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ខ្ទរ   “สนั่น,
สท้อน  
กังวาน”
“วกกลับ, ย้อนกลับ, โดย
ปริยายหมายความว่า แสดงให้
เห็นภาพหรือลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง”
ขป. ខ្ទ័រ   “เสียง สเทื้อน  
ดังสนั่น” มักใช้คู่กับ ខ្ទរ
“มีอาการสั่นไหวเพราะถูก
เป็น ខ្ទរខ្ទ័រ
กระทบ, โดยปริยายหมายความ
  
ว่า เป็นทุกข์กังวล”
“สนั่นหวั่นไหว”
สทื้น  
ความหมายเดียวกัน
ทั้งนี้ น อกจากการแปรรูป พยัญ ชนะต้นตั ว ที่ห นึ่งแล้ ว ค าว่า สท้ อน 
 ยังมีการเติมรูปวรรณยุกต์โทร่วมด้วย
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นอกจากนี้ยังพบว่า คาที่มีรูปพยัญชนะต้น ตัวที่หนึ่ง  แปรเป็น kh ด้วย ใน
สมุทรโฆษคาฉันท์พบเพียงตัวอย่างเดียวคือ แขยง   “หวาดกลัว” ขก. 
“แสยง, หวาดเกรง, กลัวเกรง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 175) < ขป. ស្សញង   “แสยง,
หวาดเกรง, กลัวเกรง”
ตัวอย่างคาที่มรี ูปพยัญชนะต้น จร  หรือ ชร  แปรเป็น ซร , ทร ,
สร 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កក្រះ   “ทา เซาะ   “ทาให้กร่อน
ให้แหว่งเข้าไป, ทาให้พังเข้าไป, หรือร่อยหรอเข้าไปทีละน้อย,
ทาให้เป็นลายลึกหรือรอย
ซอกเขาเล็ก ๆ ที่น้าเซาะให้เป็น
กว้าง”
ทางลงมา”
ขป. ក្ជក   “เข้า ซรอก   [เข้าอาศัย
อาศัย พึ่งพิงอาศัย”
พึ่งพิงอาศัย]
ขป. ក្ជាប  
ซราบ   [ซึมซาบ,
“ซึมซาบ, แทรก, ซึมซับ, ซาบ แทรก, ซึมซับ]
(ซึ้ง), เข้าใจ”
ขบ.  “รู้” (อุไรศรี
ทราบ   “รู้”
ทราบ   “รู้”
วรศะริน, 2553: 166)
ขป. ក្ជាប   “รู้”
ขก.  “แทรก, แซง”
แซรก   “เข้าไปอยู่
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 112) ในระหว่างสิ่งอันในลักษณะที่
ขป. ស្ក្ជក  
เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น”
“เสียด เบียดเข้าไป ชาแรก”
ขก.  “เหว, ห้วย เซราะ   “ทาง, ซอก,
ลึกระหว่างเขาหรือลาธารที่ไหล ทางน้าเซาะ, เซาะให้ลึกเข้าไป
ออกมาจากภูเขา, ซอกเขา, หุบ หรือเป็นทางเข้าไป”
เขา, ลาธาร” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 266)
ขป. កក្ជាះ  
“เหว, ห้วยลึกระหว่างเขาหรือ
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ลาธารที่ไหลออกมาจากภูเขา,
ซอกเขา, หุบเขา, ลาธาร”
ขบ.  /  “ต้นไทร”
ไทร   “ชื่อไม้ต้นใหญ่
(Pou, 1992: 194)
ชนิดหนึ่ง”
ขก.  “ชื่อสามัญสาหรับพืช
สกุลไทร Ficus” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 113)
ขป. ជ្ក្ជ   “ชื่อ
สามัญสาหรับพืชสกุลไทร
Ficus”
ขป. ជ្រះ  
สระ  
สระ  
“สะอาด หมดจด ไม่มีมลทิน”
จากข้อมูลคายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่า บางคามีการเปลี่ยนรูปพยัญชนะต้น
ควบ จร  หรือ ชร  เป็น ซร  หรือ ทร  หรือ สร  ซึ่งเป็นการแปรรูปที่พบโดยทั่วไป และ
เมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วจะออกเสียงเป็น  นอกจากนี้ ยังพบว่ารูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งที่มีรูปแปรไป
อาจท าให้ เ กิด เป็ น ค าสองค าที่ม าจากคาต้ นทางเดีย วกัน แต่ มี ความหมายต่ างกั น คื อ ชระ 
 [สะอาด, หมดจด, ไม่มีมลทิน ] (ดู 1.1, 2.3) และ สระ “ฟอกให้สะอาดหมด
จด”
จากข้อมูลพบตัวอย่างคาที่ขึ้นต้นด้วยรูปพยัญชนะต้นควบ ทร  แปรเป็น ซ 
คือคาว่า ซุด   “จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิม เพราะสิ่งรองรับมีกาลังต้านไม่พอ” < ขป.
ក្ទុត   “ยุบลง, ต่าลง” และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเสียงเช่นเดียวกับคาว่า ไทร 
 “ชื่อไม้ต้นใหญ่ชนิดหนึ่ง” ที่เขียนด้วยรูป ทร  แต่ออกเสียงเป็น  ทาให้มีแปรรูปเป็น ซ 
ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะ ส  แปรเป็นรูปพยัญชนะอื่นๆ ผู้วิจัย พบว่า คายืม
ภาษาเขมรที่ขึ้นต้นด้วยรูปพยัญชนะต้น ស  มีการแปรเป็นรูปพยัญชนะอื่น ๆ เช่น ซ  และ จ  ใน
บางกรณีรูปพยัญชนะต้นควบจะมีการแทรกรูปพยัญชนะ ร  หรือ รูปสระอะ  หรือรูปพยัญชนะ
ร  และสระอะ  ร่วมด้วย ดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “แสยง, หวาดเกรง, แขยง  
กลัวเกรง” (อุไรศรี วรศะริน,
“หวาดกลัว”
2553: 175)
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ขป. ស្សញង  
“แสยง, หวาดเกรง, กลัวเกรง”
ขป. កសទើរ   “ก้ากึ่ง, จรเทิน 
ไม่เต็ม, ไม่พอ, ไม่ครบ, ไม่ทันถึง  [สองจิตสองใจ]
กาหนด, สองจิตสองใจ”
ขป. សទយ
จาทวย 
ួ   “ชู,
ถือ”
 “ถือ, ถืออาวุธ
ร่ายรา”
ขป. ស្រាំង  
ซรัง   [ซีด]
“ซีด”
ขก.  “เมี่ยม, เป็นมันวาว, ซริน  [เมี่ยม, เป็นมัน
สุกใส” (อุไรศรี วรศะริน,
วาว, สุกใส]
2553: 254)
ขป. ស្សិល “เมี่ยม,
ใช้ขยาย កមោ 
“ดา”
ขป. ស្សួច  
จรวจ   [แหลม]
“แหลม”
ขก.  “เนื้อชนิดหนึ่งใน
จาพวกกวาง Cervus
schomburgki” (อุไรศรี วรศะ
ริน, 2553: 275)
ขป. រោន់  
“เนื้อชนิดหนึ่งในจาพวกกวาง
Cervus schomburgki”
ขก.  “มีสีมัว ๆ, ไม่จ้า
เข้าตา, ครึ้ม, สีดาเป็นมันวาว”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 264)
ขป. ស្សង្ហាំ
 “มีสีมัว ๆ, ไม่จ้า

จรเทิน 
 [สองจิตสอง

ใจ]

ฉมัน  
“สมัน”

ชรงา 
 “คลุ้ม, มืด,

งา”
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เข้าตา, ครึ้ม, สีดาเป็นมันวาว”
ขป. ស្សេងូ 
ทรล่อง 
 “สูงลิบ”
 [สูงลิบ]
ตัวอย่างคาที่มีรูปพยัญชนะควบตัวที่สอง ร  แปรเป็น ล  นอกจากการแปร
รูปพยัญชนะควบตัวที่หนึ่งแล้ว พบว่ารูปพยัญชนะ ร  กับ ล  ยังเป็นรูปแปรกันในตาแหน่งพยัญชนะ
ควบตัวที่สองด้วย เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្ពាត់  
พลัด   “พลาด
“พลัด แยกจากบุคคลที่เป็นที่
หลุด หรือหล่นไปจากที่ใดที่หนึ่ง
รัก”
โดยไม่ได้ตั้งใจ, แยกจากไปโดย
ไม่ตั้งใจ, แยกจากไปโดยไม่รู้ว่า
ไปอยู่ที่ใด, จากที่ที่เคยอยู่”
ตัว อย่ างคาที่มี รูป พยัญชนะควบตัว ที่ ส อง  แปรเป็ น  จากข้อ มูล ใน
สมุทรโฆษคาฉันท์พบคาที่มีรูปพยัญชนะตัวที่สองเป็น  กลายเป็น  ด้วย เช่น
ขก.  “สยบ, สงบด้วย
สยบ   “ซบลง, สยบ   “ซบลง,
ความเกรงกลัว” (อุไรศรี
ฟุบลง, แพ้, ทาให้พ่ายแพ้”
ฟุบลง, แพ้, ทาให้พ่ายแพ้”
วรศะริน, 2553: 175)
ขป. សញប់  “สยบ,
สงบด้วยความเกรงกลัว”
1.2.3 คาที่มีการตัดพยัญชนะควบตัวที่หนึ่ง นอกจากการเพิ่มรูปพยัญชนะ  ใน
คาพยางค์เดียวแล้ว ยังพบว่าคายืมภาษาเขมรที่เป็นคาพยางค์เดียวมีการตัดรูปพยัญชนะควบตัวที่หนึ่ง
ด้วย แต่ไม่มีผลทาให้คาเปลี่ยนแปลงไป คือ คายังคงเป็นคาพยางค์เดียว เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ស្ផអម   เอม   “หวาน,
เอม   “หวาน,
“หวาน ละมุน”
ชื่นใจ”
ชื่นใจ”
ขป. កឆោៀង  
เมียง   “เลียบ
“ชาเลือง”
เคียงเข้าไป, ชายตาดู”
1.3 ลั กษณะความสัมพั นธ์ ของรู ปพยัญชนะสะกด ทั้ งภาษาไทยและภาษาเขมรใช้ รู ป
พยัญชนะสะกดตรงตามหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดในภาษา รูปพยัญชนะสะกดของคาต้นทางภาษาเขมรที่
สัมพันธ์กับรูปและหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดในภาษาไทยมี 8 รูป ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 7 รูปพยัญชนะสะกดของคาต้นทางภาษาเขมรที่สัมพันธ์กับรูปและหน่ว ยเสียงพยัญชนะ
สะกดในภาษาไทย
รูปอักษร
รูปถ่ายถอด เสียงพยัญชนะ รูปอักษรไทย รูปถ่ายถอด เสียงพยัญชนะ
เขมร
สะกด
สะกด
ក

ก



ង

ง



ត

ด



ន

น



ប
บ




ម

ม



យ

ย



វ

ว



1.3.1 คาต้นทางภาษาเขมรและคายืมที่มีรูปพยัญชนะสะกดสัมพันธ์กับหน่วยเสียง
พยัญชนะสะกดในภาษาไทย มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “แบ่ง, การแจกจ่าย”
แจก  “แบ่งหรือ
(Pou, 1992: 167)
ปันให้แก่คนหลาย ๆ คน”
ขป. ស្ចក   “แจก,
แบ่ง”
ขบ.  “บรรทุก,
บรรทุก  
ปริมาณความจุ” (Pou, 1992:
“วางลง ใส่ลง หรือบรรจุลงใน
299)
ยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้าย
ขป. បនទុក
ทีละมาก ๆ”
“ภาระหรือจานวนที่บรรทุก,
กิจการที่รับผิดชอบ, สินค้า”
ขบ.  “ใหญ่โต, มีอานาจ, กรุง   “เมือง,
กรุง   “เมือง,
ผู้นา, พระเจ้าแผ่นดิน,
กษัตริย์”
กษัตริย์”
ปกครอง, ควบคุม” (Pou,
1992: 104)
ขก.  “กรุง, กษัตริย์,
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ปกครอง, ครอบครอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 132)
ขป. ក្កុង   “เมือง
หลวง, เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาล
กลาง, แต่ก่อนหมายถึงประเทศ
ก็ได้”
ขบ. “คงอยู่, ยืนนาน, มี
ชีวิตอยู่, คงตน (ราชา.)” (Pou,
1992: 131)
ขก. “คง, ประทับ, อยู่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 94)
ขป. គង់ “คงอยู่,
เหลืออยู่, อยู่ยงคงกะพัน, กล้า
หาญ, ไม่ผันแปร, แน่ใจ, ถาวร,
มั่นคง, อาศัยในที่เดิม, รักษาให้
อยู่ในสภาพดี, ทนทาน, คง, พัก
(ราชา.) คาที่บอกเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้ (ไว.)”
ขบ.  “ใกล้, แน่นหนา”
(Pou, 1992: 188)
ขป. ជិត   “ใกล้, ชิด,
เกือบ, จวน”
ขป. ក្គវាត់ 
 “เหวี่ยง, ตวัดไม่
ไกลจากตัว”
ขบ.    “ถือ, รับ
หน้าที่, รับตาแหน่ง” (Pou,
1992: 67)
ขก.  “ถือ, จับ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 120)

คง   “ยังมียัง
เป็นอยู่อย่างเดิม, คง, ประทับ,
อยู่”

คง   “ยังมียัง
เป็นอยู่อย่างเดิม”

ชิด   “ใกล้จวนติดหรือ ชิด   “ใกล้จวนติดหรือ
ใกล้จนติดกัน”
ใกล้จนติดกัน”

คระวัด  
“เหวี่ยง, กวัดแกว่ง”
กัน   [ถือ]
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 “ถือ, จับ”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 121)
ขป. ាន់  “ถือ, สู่”
ขบ.    “น้อง”
(Pou, 1992: 291)
ขก. , 
“น้อง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 195)
ขป. បអូន   “น้อง
ทีร่ องจากหัวปี”
ขป. ជួប   “พบ,
ประสบ, ร่วม, ถึง”
ขก.  “กอดอ้อมด้วยแขนทั้ง
สอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
153)
ขป. កោប  “กอด
อ้อมด้วยแขนทั้งสอง”
ขบ.  “ล้อมรอบ” (Pou,
1992: 168)
ขก.  “ล้อม, ล้อมวง,
จู่โจม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
73)
ขป. ករម   “รุม,
ล้อม”
ขบ.  “เดิม, ที่มา, ต้น”
(Pou, 1992: 215)
ขป. កដើម   “ต้น,
ส่วนแรก, ส่วนตั้งต้น, เริ่ม,
ริเริ่ม, ตั้งต้น, หลัก, เริ่มต้น,
แรกเริ่ม, ที่มา”

ผโอน - 
“ผอูน, น้องหญิง”

ผโอน - 
“ผอูน, น้องหญิง”

จวบ   “พบ,
ประสบ, ร่วม, ถึง”
โอบ   “เอาแขนอ้อม
ไว้”

จวบ   “พบ,
ประสบ, ร่วม, ถึง”
โอบ   “เอาแขนอ้อม
ไว้”

โจม   “โถมเข้าไป, โจม   “โถมเข้าไป,
กระโดดเข้าไป”
กระโดดเข้าไป”

เดิม   “แรก, ก่อน, เดิม   “แรก, ก่อน,
เก่าก่อน”
เก่าก่อน”
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ขบ.  “ระยะห่าง
ชางาย  
ความห่างไกล” (Pou, 1992: [ระยะห่าง]
158)
ขป. ចាំង្ហយ 
 “ระยะไกล, ห่าง
จาก, ระยะทาง”
ขบ.  “ปน, ผสม” (Pou,
ละลาย  
1992: 418)
“อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพ
เป็นของเหลวด้วยความร้อน,
ขก.  “ละลาย, ผสม,
ปน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: คลายตัวหรือทาให้คลายตัวซึม
ซาบสลายไปในน้าหรือของเหลว
142)
ขป. រលាយ   โดยปริยายหมายความว่า
หายไป, หมดไป”
“ละลาย, ผสม, ปน”
ขป. ោវ   “ดาบ, ตาว   “ดาบ, มีด
มีดยาว”
ยาว”
ขป. កក្កវ   “กริ้ว กริ้ว   “โกรธ,
โกรธ”
เคือง”
อย่างไรก็ดี หน่วยเสียงพยัญชนะสะกดในภาษาเขมรมีจานวนมากกว่า หน่วยเสียง
พยัญชนะสะกดในภาษาไทย หน่วยเสียงพยัญชนะสะกดที่มีเฉพาะในภาษาเขมร สามารถใช้เป็นเกณฑ์
ในการพิสูจน์ว่าคานั้นๆ เป็นคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยได้ คายืมที่มีหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดกลุ่ม
นี้ส่วนใหญ่จะคงรูปพยัญชนะสะกดตามแบบภาษาเขมรแต่ถูกภาษาไทยปรับเสียงพยัญชนะให้สัมพันธ์
กับระบบเสียงของภาษาไทย รูปพยัญชนะสะกดที่มีเฉพาะในภาษาเขมร ได้แก่
ตารางที่ 8 รูปพยัญชนะสะกดที่มีเฉพาะในภาษาเขมร
รูปอักษร
รูปถ่ายถอด เสียงพยัญชนะ รูปอักษรไทย รูปถ่ายถอด เสียงพยัญชนะ
เขมร
สะกด
สะกด
ច
จ
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หน่ ว ยเสี ย งพยั ญชนะสะกด  ของคาต้นทางภาษาเขมรปรากฏร่ว มกับรูปสระ
มากกว่าปรากฏเดี่ยวๆ ผู้วิจัยพบรูปคาที่ใช้รูปพยัญชนะ  แสดงการบันทึกเสียงพยัญชนะสะกดในคา
เพียงคาเดียวคือ ไพเราะห   “เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง” มาจากคาภาษาเขมร
ปัจจุบันว่า ពីករាះ   “ไพเราะ เพราะ เสนา น่าฟัง(เสียง ดนตรี)” ผู้วิจัยจะนาเรื่องรูป
พยัญชนะสะกดไปอภิปรายในส่วนความสัมพันธ์ของสระ
ตั ว อย่ า งค าต้ น ทางภาษาเขมรและค ายื ม ที่ มี รู ป พยั ญ ชนะสะกดตามหน่ ว ยเสี ย ง
พยัญชนะสะกดของคาต้นทาง มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ตัด, ห่างออกไป”
เด็จ   “ขาด”
(Pou, 1992: 215)
ขป. ោច់   “ขาด,
แยกจากกัน,ห่างไกลมาก”
ขบ.    “คา สมเด็จ  
สมเด็จ  
นาหน้าให้ความเคารพสาหรับ “ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูง
“ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูง
กษัตริย์, พระเจ้า, พระสงฆ์”
ของเจ้านาย ขุนนาง และ
ของเจ้านาย ขุนนาง และ
(Pou, 1992: 483)
พระสงฆ์ ใช้นาหน้าชื่อฐานันดร พระสงฆ์ ใช้นาหน้าชื่อฐานันดร
ขก. , 
ศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับ
ศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับ
“สมเด็จ” (อุไรศรี วรศะริน,
แต่งตั้ง”
แต่งตั้ง”
2542: 232)
ขป. សកមាច 
 “สมเด็จ, ผู้มีบุญ
อานาจ, ยิ่งใหญ่, สูงสุด, เรือง
ยศ, เรืองอานาจ, หมายถึง
กษัตริย์ ราชินี และราชวงศ์”
ขบ.  “ตรวจ, สารวจ” ตรวจ  
ตรวจ  
(Pou, 1992: 233)
“พิจารณาดูความเรียบร้อย”
“พิจารณาดูความเรียบร้อย”
ขป. ក្តួត  
“ตรวจ, สอบสวน, ควบคุม”

ំះ
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ขก.  “ชาญ, ฉลาด,
คล่องแคล่ว” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 168)
ขป. ជាញ   “ชาญ,
ฉลาด, คล่องแคล่ว”
ขบ.  “เชิญ, พิธีกรรม, ไป
ชุมนุม” (Pou, 1992: 9)
ขป. អ្កញ្ជើញ 
 “อัญเชิญ”
ขก.  “สนั่น, หวั่นไหว,
สะเทือน, ก้อง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 258)
ขป. កាំទរ  
“สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน,
ก้อง”
ขบ.  “กลอง” (Pou,
1992: 507)
ขป. សគរ   “กลอง”
ขบ.  /  “รู้, เข้าใจ”
(Pou, 1992: 383)
ขก.   “ยล, เห็น,
เข้าใจ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 284-285)
ขป. យល់   “เข้าใจ,
คิดเห็นชัดแจ้งด้วยปัญญา”
ขก.  “สวย, ที่น่ายินดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 254)
ขป. ក្ររល់  
“สวย, ที่น่ายินดี”
ขบ.  “ไปในทางตรงกัน

ชาญ   “ชานาญ,
จัดเจน”

ชาญ   “ชานาญ,
จัดเจน”

อัญเชิญ  
“เชิญด้วยความเคารพนับถือ
(ใช้กับพระราชา)”

อัญเชิญ  
“เชิญด้วยความเคารพนับถือ
(ใช้กับพระราชา)”

กาธร   กาธร  
“สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง”
“สนัน่ , หวั่นไหว, ก้อง”

สคร   
“กลอง”
ยล   “มองดู”

ยล   “มองดู”

ตระกล  
“งาม”

ตระกล  
“งาม”

จรัส   “แจ่มแจ้ง, จรัส   “แจ่มแจ้ง,
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ข้าม, ปัด, ชาระ, ต่อต้าน, การจู่
โจม, แปรง” (Pou, 1992:
173)
ขก.,  “แปรง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 74)
ขป. ក្រស់  “แวว
วาว”
ขก. “ดารัส, คาพูด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 303)
ขป. តាំរាស់ 
 “ดารัส, คาพูด”

รุ่งเรือง, สว่าง”

รุ่งเรือง, สว่าง”

ดารัส  
ดารัส  
“(ราชา.) พูด (ใช้แก่เจ้านาย)
“(ราชา.) พูด (ใช้แก่เจ้านาย)
คาพูดของพระพุทธเจ้า, คาพูด คาพูดของพระพุทธเจ้า, คาพูด
ของเจ้านาย, คาพูดของ
ของเจ้านาย, คาพูดของ
พระมหากษัตริย์”
พระมหากษัตริย์”
เนื่องจากภาษาไทยไม่มีหน่วยเสียงพยัญชนะสะกด ,,,, ตามแบบภาษา
เขมร ภาษาไทยจึงปรับรูปของคาบางคาให้ตรงตามอักขรวิธีไทย
จากข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า รูปพยัญชนะสะกดอาจสะท้อนให้เห็นช่วงเวลา
ของการยืมคาภาษาเขมรเข้ามาใช้ในภาษาไทย รูปพยัญชนะสะกดของคาว่า ตรวจ  
“พิจารณาดูความเรียบร้อย” สัมพันธ์กับรูปพยัญชนะสะกดของคาต้นทางภาษาเขมรสมัยโบราณ
 “ตรวจ, สารวจ” ในขณะที่มีรูปต่างไปจากภาษาเขมรปัจ จุบัน ក្តួ ត   “ตรวจ,
สอบสวน, ควบคุม” ซึ่งเป็นรูปที่ภาษาเขมรปัจจุบันยืมกลับไปจากภาษาไทย ( Antelme, 1996: 76)
นอกจากนี้ คาว่า ทัพ  “กองทหาร” ที่มีรูปพยัญชนะสะกด  สัมพันธ์กับรูปพยัญชนะ
สะกด  ของคาต้นทางเขมรสมัยกลาง   “ทัพ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 78) และเขมร
ปัจจุบัน ទ័ព   “ทัพ ฝูง” พยัญชนะสะกดรูปนี้เป็นรูปที่ภาษาไทยไม่ได้ใช้เป็นมาตราสะกด
1.3.2 คายืมที่มีการปรับรูปพยัญชนะสะกดให้เข้ากับระบบเสียงภาษาไทย คายืม
ภาษาเขมรที่ ล งท้ า ยด้ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะสะกดที่ ไ ม่ มี อ ยู่ ใ นระบบเสี ย งภาษาไทย เมื่ อ น ามาใช้ ใ น
ภาษาไทยจะถูกปรับให้เข้ากับหน่วยเสียงที่มีอยู่ในภาษา คายืมภาษาเขมรบางคาอาจคงรูปพยัญชนะ
สะกดไว้ได้ แต่บางคาอาจมีการปรับรูปพยัญชนะสะกดตามการออกเสียงในภาษาไทย
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ស្សួច  
สรอด   [แหลม]
“แหลม”
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ขก.  “หน้าต่าง”
บังอวด - 
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 216) “หน้าต่าง”
ขป. បងអួច 
 “หน้าต่าง”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ឆាូញ   “ชื่อ ชรโลง  
ปลาชนิดหนึ่ง คล้ายกับปลา
[ชื่อปลาชนิดหนึ่ง]
กระทิงแต่เล็กกว่า”
(ពុទធរសនប ិឌ តយ, 1967:
239)
ขป. រ ាំកដញ 
ราดึง  
 “ต้นไม้ป่าชนิดหนึ่ง [ต้นไม้ป่าชนิดหนึ่ง ขึ้นในที่ชื้น
ขึ้นในที่ชื้นแฉะอย่างป่าระนาม” แฉะอย่างป่าระนาม]
ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงรูปพยัญชนะสะกดจาก ญ  เป็น ง  ใน ราดึง
  [ต้ น ไม้ป่า ชนิ ดหนึ่ ง ขึ้น ในที่ ชื้น แฉะอย่ า งป่ าระนาม] มี อิท ธิพลทาให้ รู ปสระมี
การกลมกลืนทางเสียง เปลี่ยนจากรูปสระ  ซึ่งเป็นสระหน้ามาเป็น  ซึ่งเป็นสระกลางและมีฐานกรณ์
ใกล้กับหน่วยเสียง  มากกว่า
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. បណ្ដាល 
บันดาล  
 “บันดาล ทาให้เกิด “ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรง
กระจัดกระจาย ยั่วให้เกิด”
อานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”
ขบ.  “แห่ง, กลาง; ข้าง กันดาร  
ใน” (Pou, 1992: 69)
[กลาง, ท่ามกลาง]
ขก.  “กลาง, กึ่งกลาง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 118)
ขป. កណ្ដាល 
 “กลาง, กลางๆ ,
ปานกลาง”
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หากพิจารณาเพียงคาต้นทางภาษาเขมรปัจจุบันกับคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคา
ฉันท์ จะพบว่ารูปพยัญชนะสะกดของคาต้นทางเป็น ณ  ในขณะที่รูปพยัญชนะสะกดของคายืมเป็น
น  แต่หากสืบหาคาที่มีรูปคาต้นทางในภาษาเขมรโบราณ จะพบว่า พยัญชนะสะกดของรูปคาต้นทาง
ภาษาเขมรโบราณเป็น  เช่นเดียวกับในคายืม นั่นคือการเปลี่ยนรูปพยัญชนะสะกด  ในภาษา
เขมรเองน่าจะเกิดขึ้นภายหลัง
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “เล่าเรื่อง”
ตานาน   ตานาน  
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200) [เล่าเรื่อง, เรื่องเล่า]
[เล่าเรื่อง, เรื่องเล่า]
ขป. ដាំណ្ដល 
 “เล่าเรื่อง”
ราจวน  
ขก.  “ปั่นป่วน,
“รัญจวน”
สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือน
ใจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
173)
ขป. រ ាំជួល 
 “ปั่นป่วน,
สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือน
ใจ”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “เปลี่ยน,
ผลัด   “เปลี่ยน
ตัวแทน, แทนที่” (Pou, 1992:
แทนที,่ ลักษณนามเรียกการ
335)
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม”
ขป. ផ្លាស់  
“ผลัด, เปลี่ยน, ย้าย”
ขบ.  “ทาให้ฟื้นคืนสติหรือ โปรด   “ถูกใจหรือ โปรด   “ถูกใจหรือ
มีชีวิต, ที่รู้สึกเห็นใจ, ใจกว้าง, พอใจมาก, แสดงความเมตตา พอใจมาก, แสดงความเมตตา
ปลดปล่อย” (Pou, 1992: 334) กรุณาโดยปลดเปลื้องความ
กรุณาโดยปลดเปลื้องความ
ขก.,  “โปรด,
เดือดร้อน, ใช้ประกอบหน้า
เดือดร้อน, ใช้ประกอบหน้า

183

ปลดปล่อย” (อุไรศรี วรศะริน, กริยาแสดงความขอร้องอย่าง
2542: 204)
สุภาพ, ที่ถูกใจหรือพอใจมาก”
ขป. កក្ោស  
“โปรด ช่วยเหลือ สงเคราะห์
ปล่อย เนรเทศ ช่วยชีวิต ไถ่คืน
รัก”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขก.  “กังหัน, ใบพัด” กังหัน  
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 119) “สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุน
ขป. កង្ហារ 
ได้ด้วยกาลังลม”
// “กังหัน”
ขบ.  “แผ่นกระดาน”
ขดาน  
(Pou, 1992: 127)
“กระดาน”
ขป. ាារ   “ไม้ที่
เลื่อยออกเป็นแผ่น”
ขป. ផោរ  
ผสาน  
“บัดกรี, เชื่อม”
“ประสาน”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ.  “แผ่นกระดาน”
ขดาล  
(Pou, 1992: 127)
“กระดาน”
ขป. ាារ   “ไม้ที่
เลื่อยออกเป็นแผ่น”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ.  /  “พู”่ รยวร  
(Pou, 1992: 396)
“พู่ห้อย, ระบาย, พู่ม่าน,
ขป. រ ាំកោល 
พวงมาลัยแขวน”
 “ระย้า”

กริยาแสดงความขอร้องอย่าง
สุภาพ, ที่ถูกใจหรือพอใจมาก”

ภ.2

ผสาน  
“ประสาน”
ภ.2

ภ.2
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រ ាំយួល

 

“พู่ห้อย ระบาย, พู่ม่าน,
พวงมาลัยแขวน” (Guesdon,
1930: 1536)
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្កស្វល 
กระเวน 
 “ตระเวน, ด้อม ๆ  “เที่ยวตรวจตรา”
มอง ๆ ตรวจตรา, เที่ยว, เดิน,
สอดส่อง, พเนจร, เดินวนเวียน,
ลาดตระเวน”
การปรั บ รู ป พยั ญ ชนะสะกดแบบนี้ช่ว ยให้ รูป คาเหมื อนค าไทยมากขึ้ น นอกจาก
การปรับรูปพยัญชนะสะกดที่มีเฉพาะในภาษาเขมรแล้ว ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ยังแสดงตัวอย่าง
การปรับรูปพยัญชนะอื่นๆ ทั้งรูปที่ตรงกับหน่วยเสียงพยัญชนะสะกดในภาษาไทยและรูปที่ไม่ตรงกับ
หน่วยเสียงพยัญชนะสะกดในภาษาไทย ทาให้มีรูปคาคล้ายเป็น คาภาษาต่างประเทศมากขึ้น
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. បកងអើញ 
พัญเอิญ 
พัญเอิญ 
 “ทาให้แตกตื่น,
 [แตกตื่น, ตกใจ,
 [แตกตื่น, ตกใจ,
ทาให้ตื่นตกใจ”
ตื่นตระหนก]
ตื่นตระหนก]
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ลาอุตม์  
ขก.  “นบนอบ, นอบ
น้อม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: “อ่อนน้อม, โน้ม, น้อม”
241)
ขป. លាំអ្ុត  
“นบนอบ, นอบน้อม”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “มากมาย, มั่งคั่ง,
เจริญ  
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ประสบผลสาเร็จ” (Pou, 1992:
“เติบโต, งอกงาม, ทาให้งอก
173)
งาม”
ขก. , , ,
 “มาก” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 74)
ขป. កក្ចើន  
“มาก, มั่งคั่ง”
ขก.  “กาไร,
บานาญ  
ผลประโยชน์” (อุไรศรี
“เงินตอบแทนความชอบ”
วรศะริน, 2553: 186)
ขป. បាំណ្ដន 
 “กาไร,
ผลประโยชน์”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “นอบน้อม,
ลันโทร  
อ่อนน้อม, น้อมลง, ทรุดตัวลง, [นอบน้อม, อ่อนน้อม, น้อมลง]
ทิ้งตัวลง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 117)
ขป. លាំកាន 
 “นอบน้อม, อ่อน
น้อม”
ขบ.  “โน้ม, น้อม, แสดง
อร   [น้อมลง, โน้ม]
ความเคารพ” (Pou, 1992: 55)
ขป. កោន   “ก้ม,
โอน, โน้ม, น้อม”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. សនាធប់ 
สาทับ  
 “ตะคอก, ตวาด” “ย้า, กาชับ, ซ้าเติม, ขู”่
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ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น  หรือ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “งาน
สรรเสริญ 
ประจา, ประทับใจ, เขียน,
 “กล่าวคายกย่อง
การสรรเสริญ” (Pou, 1992: เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคาชม
516)
ด้วยความนิยมพอใจ เยินยอคุณ
ขก. “สรรเสริญ”
ความดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 235)
ขป. សរកសើរ 
“สรรเสริญ, ยกย่อง”
ขบ.   
คานวณ 
“ภาพวาด”
 “วาด, เขียน;
ขป. គាំនូរ คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข”
“ภาพวาด ภาพ”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “สิ่งที่เขียน,
ประเสริฐ 
ข้อความ, เอกสาร, จารึก”
 “วิเศษ, ดีเลิศ, ดี
(Pou, 1992: 331)
ที่สุด”
ขก.  
“ประเสริฐ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 200)
ขป. ក្បកសើរ 
“ประเสริฐ”
ดูเหมือนว่ารู ปคา ประเสริฐ   นี้มีการปรั บรูปพยัญชนะสะกด
ร  ของพยางค์ที่สองของคาต้นทางเป็นพยัญชนะต้นควบและเพิ่มรูปพยัญชนะสะกด ฐ  เข้ามา
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ผู้ดูแลสัตว์
ควาญ ñ /n/
โดยเฉพาะช้าง” (Pou, 1992: “ผู้ดูแลช้าง”
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143)
ขป. ឃ្វែល  //
“เลี้ยง อย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย”
ขก.  “รวบรวม,
ประมวล, ตะล่อมเข้าด้วยกัน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 160)
ขป. ក្បមូល 
 “รวบรวม,
ประมวล, ตะล่อมเข้าด้วยกัน”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ.  “ที่สวยงามเลิศ
ตระการ  
เลอ” (Pou, 1992: 228)
“งาม; ประหลาด, แปลก,
ขก. “ตระการ, ใหม่,
หลากหลาย, มีต่าง ๆ”
แปลกดี” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 270)
ขป. ក្តាល  
“แรกมี, เพิ่งเปลี่ยนใหม่, เพิ่งมี
ใหม่, แปลก, สวย, หายาก,
วิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่
ธรรมดา, น่าพิศวง, ชอบกล”
ขบ.  “คาสั่ง, กาหนด บัณฑูร  
(ราชา.)” (Pou, 1992: 299)
“คาสั่ง, คาสั่งกรมพระราชวัง
ขป. បនទូល 
บวรสถานมงคล ; (โบ)
 “พระบัณฑูร, พระ พระมหาอุปราช,
ราชดารัส, ทาให้ทูน, กล่าว,
คาสั่งพระมหาอุปราช”
พูด”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ.   “เป็นที่
ผนวช

ประมวญ 
 “รวบรวมให้เข้า
ระเบียบเป็นหมวดหมู่”

ภ.2
ตระการ  
“งาม; ประหลาด, แปลก,
หลากหลาย, มีต่าง ๆ”

ภ.2
ผนวช
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สักการะทางศาสนา,
“บวช”
การอุปสมบท” (Pou, 1992:
322)
ขป. ផនួស
“ผนวช, การบวช”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ.  “ทอง” (Pou, 1992: มาศ   “ทอง;
373)
กัมมะถัน”
ขก. ,  “ทอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 158)
ขป. មាស  
“ทอง”
ขบ.  “มากกว่า, เหนือ”
เลิศ   “ยอดดีหรือ
(Pou, 1992: 421)
ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็น
ขป. កលើស   “เกิน, พิเศษ”
ยิ่งกว่า, เลิศ, มาก, ยิ่ง,
ยิ่งกว่านั้น”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปพยัญชนะสะกด  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ.  “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” ดาษ  “ดาษดา,
(Pou, 1992: 216)
มากมาย, เกลื่อนกลาด, มี
ขป. ោស   “กาง, ทั่วไป”
แผ่, ขึง, ฟอก, แน่นขนัด,
ดาษดา, เกลื่อนกลาด, ปกคลุม
ไปด้วย”
ขป. កក្ាស   “ขึ้น โตรษ   “เปลี่ยว,
เปลี่ยว, เกเร, ไม่เชื่อฟัง, เพศผู้, คะนอง, เพศผู้”
แกร่ง, บึกบึน”

“บวช”

ภ.2
มาศ   “ทอง;
กัมมะถัน”

เลิศ   “ยอดดีหรือ
ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็น
พิเศษ”

ภ.2
ดาษ  “ดาษดา,
มากมาย, เกลื่อนกลาด, มี
ทั่วไป”

189

การปรับรูปในลักษณะนี้อาจเกิดจากการแก้ไขเกินเหตุ (hypercorrection) เพื่อให้
คานั้นดูเป็นคาภาษาต่างประเทศ เช่น เจริญ   “เติบโต, งอกงาม, ทาให้งอกงาม”
การเทียบแบบคายืมภาษาบาลีสันสกฤต เช่นคาว่า ลาอุตม์   “อ่อนน้อม, โน้ม,
น้อม” ที่มีการใช้รูปพยัญชนะสะกดสองตัวซ้อนกันและมีเครื่องหมายทัณฑฆาต และพบคาว่า ตระศักดิ์
  [แผ่ขยาย, ปกคลุม] มาจากคาต้นทางว่า ក្តរក   “แผ่ขยาย, ปก
คลุม” (Guesdon, 1930: 716) ที่มีการปรับเป็นรูปพยัญชนะสะกดซ้อนและมีเครื่องหมายทัณฑฆาต
เช่นกัน คาว่า สรรเสริญ   “กล่าวคายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน , กล่าวคาชม
ด้วยความนิยมพอใจ เยินยอคุณความดี ” ประเสริฐ   “วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด”
มาศ  “ทอง; กัมมะถัน” โตรษ   “เปลี่ยว, คะนอง, เพศผู้” ที่มีการใช้รูปพยัญชนะ
สะกด ซึ่งไม่ได้ใช้ในคายืมภาษาเขมรส่วนใหญ่ Varasarin (1984: 64) เสนอว่าการที่รูปพยัญชนะ
สะกด ល  ในภาษาเขมรเปลี่ยนเป็น ญ ñ ในภาษาไทย ที่ปรากฏในคาเช่น ควาญ ñ //
“ผู้ดูแลช้าง” น่าจะเนื่องจากความคล้ายคลึงของรูปอักษร ល  ของภาษาเขมรกับรูปอักษร ญ ñ ของ
ภาษาไทย
ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทียบกับคาต้นทางภาษาเขมร คายืม
บางคามีการตัดรูปพยัญชนะสะกดออก รูปพยัญชนะสะกดที่ถูกตัดออกมีหลายรูป เช่น ก , ง , จ ,
น  และ ร 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ស្សតឹក   สรตือ  
“แน่นิ่ง, ไม่กระดุกกระดิก”
[แน่นิ่ง ไม่กระดุกกระดิก]
ขป. ក្ាច់   “เตร็จ เตร่   “เดินไปเดิน
เตร่” เดิมเขียนว่า កក្តច  มา”
แต่ยังคงออกเสียงว่า 
ขก.  “นอบน้อม, อ่อน ลันโท   [นอบ
น้อม, น้อมลง, ทรุดตัวลง, ทิ้ง น้อม, อ่อนน้อม, น้อมลง]
ตัวลง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
117)
ขป. លាំកាន 
 “นอบน้อม, อ่อน
น้อม”
ขป. ក្កររ   กระสา  
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“นกกินปลา รูปคล้ายนกยางแต่ “ชื่อนกขนาดใหญ่หลายชนิด”
โตกว่า”
2. ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปสระ
ระบบอั ก ขรวิ ธี ข องภาษาเขมรโบราณรั บ มาจากอิ น เดี ย ซึ่ ง มี รู ป สระไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การถ่ายทอดเสียงสระของภาษาเขมร ตั้งแต่ภาษาเขมรสมัยโบราณแล้ว Jacob (1993: 4–9) สืบสร้าง
หน่วยเสียงสระของภาษาเขมรโบราณจากรูปสระได้เป็น หน่วยเสียงสระเดี่ยว /, , , / หน่วย
เสียงสระประสม // โดยในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครไม่มีหน่วยเสียงสระประสมเสียง
สั้น
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของรูปสระกับหน่วยเสียงสระของภาษาเขมรโบราณ พบว่า
สระแฝงมีค่าเท่ากับหน่วยเสียงสระ // รูปสระ   ใช้แทนหน่วยเสียงสระ // รูปสระ  ใช้แทน
หน่วยเสียงสระ // รูปสระ  ใช้แทนหน่วยเสียงสระ // รูปสระ  ใช้แทนหน่วยเสียงสระ // รูป
สระ  ใช้แทนหน่วยเสียงสระ // รูปสระ  ใช้แทนหน่วยเสียง // รูปสระ  ใช้แทนเสียง //
รูปสระ  ใช้แทนเสียง // ซึ่ง 3 รูปหลังแทนค่าของเสียงสระและพยัญชนะสะกดไว้ด้วยกัน ส่วน
หน่วยเสียงสระประสมนั้น ใช้รูปสระ แทนหน่วยเสียง // และใช้รูปสระ  แทน
หน่วยเสียง // ภาษาเขมรมีพัฒนาการของหน่วยเสียงสระในสมัยต่อมา เพื่อทดแทนการรวมกัน
ของหน่วยเสียงพยัญชนะต้น และมีการเพิ่มรูปสระต่างๆ ด้วย รูปสระของคายืมภาษาเขมรส่วนใหญ่
สัมพันธ์กับรูปสระในคาเขมรโบราณ และด้วยเหตุที่ในภาษาเขมรเองก็มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงสระ
การศึกษาคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยควรเทียบจากรูปมากกว่าเสียง ดังนี้
2.1 สระแฝง  ระบบอักขรวิธีภาษาเขมรอนุญาตให้เขียนรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว โดยไม่
จาเป็นต้องแสดงรูปสระ เสียงสระของรูปพยัญชนะต้นสัมพันธ์กับยุคสมัยและชุดของพยัญชนะต้น
กล่าวคือ เสียงสระในภาษาเขมรโบราณที่ติดกับรูปพยัญชนะต้น คือ // ส่วนเสียงสระที่ติดกับรูป
พยัญชนะต้นในภาษาเขมรปัจจุบันคือ  และ  ขึ้นอยู่กับชุดของพยัญชนะ ในงานวิจัยนี้ เรียก
เสียงสระที่ไม่ปรากฏรูปว่า สระแฝง (inherent vowel) ระบบอักขรวิธีไทยกาหนดเสียงสระแฝงของรูป
พยัญชนะเป็น  โดยเมื่อเขียนในรูปของคา จะต้องมีรูปสระออ  อยู่เสมอไม่เหมือนอักขรวิธีภาษา
เขมรที่ไม่ต้องมีรูปสระกากับ จากข้อมูลคายืม พบว่ารูปคาต้นทางภาษาเขมรที่ประกอบด้วยสระแฝง
เมื่อใช้ในภาษาไทยจะต้องมีรูปสระออ  ตามอักขรวิธีไทยด้วย คายืมภาษาเขมรในภาษาไทยจะมีรูป
สัมพันธ์กับรูปคาในภาษาเขมรปัจจุบันดังนี้ คือ หากคาต้นทางภาษาเขมรปัจจุบันมีรูปสระแฝง ใน
ภาษาไทยจะเขี ย นด้ ว ยรู ป สระออ  แต่ ห ากในภาษาเขมรรู ป ค ามี ส ระแฝงและประกอบด้ ว ย
เครื่องหมายรัสสัญญา ในภาษาไทยจะเขียนโดยไม่มีรูปสระออ 
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คาต้นทางภาษาเขมร
ขก.  “ครอง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 97)
ขป. ក្គង  
“ครอง, ปกครอง, พิทักษ์รักษา,
ครอบ, คลุม, ห่อ”
ขบ.    “ถัก, ทอ”
(Pou, 1992: 114)
ขป. ក្កង   “ร้อย
อย่างร้อยดอกไม้”
ขบ.  “ทาอย่างลับ ๆ”
(Pou, 1992: 415)
ขป. លប  
“2. ลอบ, แอบ, ย่อง”
ขบ.  “คงอยู่, ยืนนาน, มี
ชีวิตอยู่, คงตน (ราชา)” (Pou,
1992: 131)
ขก.  “คง, ประทับ, อยู่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 94)
ขป. គង់   “คงอยู่,
เหลืออยู่, อยู่ยงคงกะพัน, กล้า
หาญ, ไม่ผันแปร, แน่ใจ, ถาวร,
มั่นคง, อาศัยในที่เดิม, รักษาให้
อยู่ในสภาพดี, ทนทาน, คง, พัก
(ราชา) คาที่บอกเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้ (ไว.)”
ขบ.  “ปรารถนา, ต้องการ”
(Pou, 1992: 150)
ขก.  “อยาก, ใคร่, ใฝ่,
ปรารถนา, ต้องการ” (อุไรศรี

ภ.1
ครอง  
“ปกครองรักษาโดยความเป็น
ใหญ่”

ภ.2
ครอง  
“ปกครองรักษาโดยความเป็น
ใหญ่”

กรอง   “ร้อย,
ถัก, ทอ”

ลอบ   “แอบทาโดย
ไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น”

คง   “ยังมียัง
เป็นอยู่อย่างเดิม, คง, ประทับ,
อยู่”

คง   “ยังมียัง
เป็นอยู่อย่างเดิม”

จง   “ปรารถนา,
ต้องการ; เป็นคาช่วยกริยา บอก
ความบังคับ หรือบอก
ความหวัง”

จง   “ปรารถนา,
ต้องการ; เป็นคาช่วยกริยา บอก
ความบังคับ, หรือบอก
ความหวัง”
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วรศะริน, 2542: 64)
ขป. ចង់   “อยาก,
ใคร่, ใฝ่”
ขป. ក្ទនង់ 
ทรนง  
 “ฮึกเหิม, ร้าย,
[ฮึกเหิม, ร้าย, ทะนง]
ทะนง”
ยกเว้นคาต่อไปนี้ที่ภาษาไทยปรับให้รูปไม้หันอากาศ  ซึ่งสัมพันธ์กับรูป ំ ំ់ ในภาษา
เขมรปัจจุบันมากกว่า
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “ชื่อปลาชนิด
กระตรับ 
หนึ่ง ตัวแบน ใช้เป็นอาหารได้”
 “ปลาหมอ
(Pou, 1992: 71)
ช้างเหยียบ”
ขป. កន្រនតប់ 
 “ปลาหมอ
ช้างเหยียบ”
ในกรณีที่คาต้น ทางภาษาเขมรที่มีส ระแฝงและมีเครื่องหมายรัสสั ญญา ในภาษาไทย
มักจะสระของคาต้นทางบางคามีการปรับเป็นรูปไม้หันอากาศ  ซึง่ สัมพันธ์กับเสียงสระ  ของคายืม
การปรับรูปนี้สัมพันธ์กับรูปคาของภาษาเขมรปัจจุบันที่เป็นรูปสระ ំ ំ់ ด้วย
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “ถือ,
กัน   [ถือ]
รับหน้าที่, รับตาแหน่ง” (Pou,
1992: 67)
ขก.  “ถือ, จับ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 120)
 “ถือ, จับ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 121)
ขป. ាន់   “ถือ, สู่”
ขบ.  “กลับ, พลิก,
กระลับ   กระลับ  
ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
[กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา]
[กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา]
115)
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ขก.  “กลับ, พลิก,
ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
115)
ขป. ក្កឡាប់ 
 “คว่า, พลิกคว่า,
กลับอย่างกลับตะเข็บ, หันหลัง
กลับ”
เมื่ อ ค าต้ น ทางภาษาเขมรปั จ จุ บั น ใช้ ส ระแฝงและ เครื่ อ งหมาย សងក ត់ 
(รัสสัญญา) ในคาพยางค์ปิด คายืมในภาษาไทยมีเสียงสระเป็น  ไม่แสดงรูปสระ คือปรากฏเพียงรูป
พยัญชนะต้นและพยัญชนะสะกด เรียกว่าสระโอะลดรูป
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “กลด”
กลด   “เครื่องกั้น
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 128) กันแดดหรือฝน ลักษณะคล้าย
ขป. កាស់  
ร่มขนาดใหญ่ ขอบมีระบาย คัน
“กลด”
ยาว ใช้ถือกั้นเจ้านาย”
ขก.  “บรรจง, ตั้งใจ”
ผจง  
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192) “ความตั้งใจ, ตั้งใจทาให้ดี,
ขป. ផាង់  
บรรจง”
“ตั้งใจทาโดยประณีตบรรจง,
ผจงทา”
ขป. បាង់   “ตาย” ปลง   “เอาลง,
ปล่อยหรือเปลื้องให้พ้นไป”
นอกจากนี้ พบคาต้นทางที่มีสระแฝงและเครื่องหมาย សងកត់  (รัสสัญญา) 1 คา
ที่รูปคาในภาษาเขมร  “เวิ้งว้าง, ลิบ ๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172173) มีรูปเป็น លនាង់   “เวิ้งว้าง, ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว” ในภาษาเขมร
ปัจจุบันที่มีการปรับรูปเป็นสระอุ  คาว่า รลุง   “ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง”
2.2 รูปสระ  คาต้นทางเขมรที่มีรูปสระ ส่วนใหญ่ยังคงมีรูปเป็น ในคายืม เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “แผ่นกระดาน”
ขดาน  
(Pou, 1992: 127)
“กระดาน”
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ขป. ាារ   “ไม้ที่
เลื่อยออกเป็นแผ่น”
ขบ.     
ถวาย   “ให้, ถวาย   “ให้,
“มอบ, ให้” (Pou, 1992: 234) มอบให้ (ราชา.)”
มอบให้ (ราชา.)”
ขก.  “ถวาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 267)
ขบ. ថ្វែយ  
“มอบ, ให้”
ขบ.  “เร่ร่อน, บุกรุก”
ราญ   “รบ”
ราญ   “รบ”
(Pou, 1992: 402)
ขก.  “ถาง, ราน, บุกรุก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223)
ขป. រាន   “ถาง,
ราน, บุกรุก”
ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์แสดงให้เห็นตัวอย่างคาที่มีการปรับรูปสระตามเสียงของคา
ภาษาเขมรปัจจุบันด้วย หากภาษาไทยยืมคาว่า សមាទរ   “ตะเบ็งเสียง ร้องเสียง
สนั่นหวั่นไหว ร้องแปร๋แปร๋นอย่างช้าง” จากภาษาเขมรโดยรูป รูปคายืมควรเป็น *สาทาร 
 แต่พบว่าคานี้มีรูปเป็น สาเทียร   [ตะเบ็งเสี ยง ร้ องเสี ยงสนั่ น
หวั่นไหว] คือมีการเปลี่ยนเป็นสระเอีย  สะท้อนว่าในภาษาเขมรมีการแยกเสียงสระออกเป็น 2 ชุด
แล้วเมื่อไทยยืมคานี้มา จึงรับมาทั้งรูปและเสียงตามที่มีการแยกเสียงในภาษาเขมรปัจจุบัน
รูปสระ และเครื่องหมาย សងកត់  (รัสสัญญา) ของคาพยางค์ปิดในภาษาเขมร
อาจปรากฏเป็นรูปไม้หันอากาศในคายืม เครื่องหมายนี้ใช้ในภาษาเขมรสมัยกลางหรือสมัยปัจจุบัน
เท่านั้น เมื่อเทียบกับคาที่พบคู่เทียบในภาษาเขมรโบราณ จะสัมพันธ์กับรูปสระแฝง  เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ាាស់   “กลัด กลัด   “สวะที่ติด
ด้วยไม้กลัดหรือเข็ม”
ขวางคลองแน่นอยู่, เสียบขัดไว้
ให้อยู่ด้วยของแหลม”
ขป. ជាំនាន់ 
ชานัน
 “การเหยียบ”
“เหยียบ”
ขบ.    “ฟัง, เก็บ
สดับ   “ตั้งใจ,
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รวบรวม, รับ, เชื่อฟัง” (Pou,
ได้ยิน”
1992: 508)
ขก.  “สดับ, ฟัง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 251)
ขป. រាប់   “ฟัง,
เงี่ยหูฟัง”
นอกจากนี้ ยังพบว่ารูปสระ  ของคาต้นทางภาษาเขมร เมื่อมีพยัญชนะสะกดเพดานแข็ง
 หรื อ  ในคายืมอาจเปลี่ ยนรู ปเป็น  เนื่ องจากมีการกลมกลื น ทางเสี ยงกับเสี ยงพยัญชนะสะกด
เพดานแข็ง การเปลี่ยนรูปนี้อาจสัมพันธ์กับรูปสระของคาในภาษาเขมรปัจจุบันหรือไม่ก็ได้
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “โหดร้าย,
กระเหน็จ 
อันตราย, รุนแรง” (Pou, 1992:  [ดุร้าย, ดุเดือด,
84)
รุนแรง]
ขป. កាំណ្ដច 
 “ดุร้าย ใช้ได้ทั้ง
กับคนและสัตว์”
ขบ.  “ลวดลาย,
เขบ็จ  
ภาพวาด, ภาพแกะสลัก”
“ลวดลาย”
(Pou, 1992: 128)
ขป. កាច់កបូរ  
  “ลวดลาย
ต่าง ๆ, สลัก, แกะ, ครื่อง
ประดับ”
ขบ.  “เติม, เสร็จสิ้น, บาเพ็ญ 
บาเพ็ญ 
ทาให้สมบูรณ์” (Pou, 1992:
 “ทาให้เต็ม
 “ทาให้เต็ม
303)
บริบูรณ์, เพิ่มพูน, ประพฤติ,
บริบูรณ์, เพิ่มพูน, ประพฤติ,
ขก.  “บาเพ็ญ”
ปฏิบัติ”
ปฏิบัติ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 27 28)
ขป. បាំកពញ 
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 “เติมให้เต็ม, ทาให้

บริบูรณ์, บาเพ็ญ”
ขก.  “ทาให้ขาด, ตัด
เผด็จ  
ขาด, เผด็จ” (อุไรศรี วรศะริน,
“ตัด, ขจัด, ขาด”
2553: 161)
ขป. ផ្លាច់   “ทา
ให้ขาด, ตัดขาด, เผด็จ”
ขก.  “บาเหน็จ, ฝีมือ, บาเหน็จ 
สินน้าใจ, ตอบแทน” (อุไรศรี  “รางวัล”
วรศะริน, 2553: 186)
ขป. បាំណ្ដច់ 
 “บาเหน็จ, ฝีมือ,
สินน้าใจ, ตอบแทน”
2.3 รู ป  ในภาษาเขมรยังคงเป็นรูป  ในภาษาไทย แต่เนื่องจากภาษาไทยไม่ มี
หน่วยเสียงพยัญชนะสะกด  รูป  จึงปรับเสียงพยัญชนะสะกดเป็น  ดังตัวอย่าง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก.  “สะอาด, หมดจด, ไม่ ชระ   [สะอาด,
มีมลทิน” (อุไรศรี วรศะริน,
หมดจด, ไม่มีมลทิน]
2542: 113)
ขป. ក្ជះ  
“สะอาด, หมดจด, ไม่มีมลทิน”
ขก.  “ชัยชนะ,
ชานะ  
ความมีชัย” (อุไรศรี วรศะริน, “ชนะ, ทาให้เขาพ่ายแพ้”
2553: 224)
ขป. ជាំនះ 
 “ชัยชนะ, ความมี
ชัย”
2.4 รูปสระ   ในภาษาเขมรโบราณ รูปสระ   ใช้แทนหน่วยเสียงสระ // แต่ใน
ภาษาเขมรปัจจุบัน รูปสระนี้พัฒนาเป็นรูปและเสียงสระต่างๆ ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์พบรูปสระที่
สัมพันธ์กับรูปสระ   ดังนี้
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ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูป   เป็นรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.   “เขียวสด, ดิบ, ขจี   “งาม
อ่อน” (Pou, 1992: 108)
สดใส”
ขก. “ขจี, อ่อน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122)
ขป. ខ្ាី   “ดิบ,
อ่อน, ใหม่, รุ่น”
ขบ.  ดารี  “ช้าง”
 “ช้าง” (Pou, 1992:
212)
ขก. , “ช้าง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 261)
ขป. ដាំរ ី  
“ช้าง”
จากข้อมูลพบว่า คาที่มีรูปสระ  มักเกิดในคาพยางค์เปิด หรือไม่มีพยัญชนะสะกด
ในขณะที่ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูป  ยังคงเป็นรูปสระ  ในคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ โดย
รูปสระ  มักเกิดในคาที่มีพยัญชนะสะกด
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ใกล้, แน่นหนา”
ชิด “ใกล้จวนติดหรือ ชิด “ใกล้จวนติดหรือ
(Pou, 1992: 187)
ใกล้จนติดกัน”
ใกล้จนติดกัน”
ขป. ជិត “ใกล้, ชิด,
เกือบ, จวน”
ขบ. “พันธุ์ไม้ชนิด
สรหลิด
Dischidia spp. (Asclép.)
“ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง”
ดอกมีกลิ่นหอม” (Pou, 1992:
516)
ขป. ស្សលិត
ស្សេិត  “ดอก
สลิด, ดอกขจร”

198

ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูป   เป็นรูปสระ  ในภาษาไทย
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “จับ, ถือ, ควง
กระลึง  
(อาวุธ)” (Pou, 1992: 116)
“จับ, ถือ ควงอาวุธ”
ขป. ក្កេឹង  
“กลึง, หมุนรอบอย่าง
เครื่องกลึง, วนรอบ”
ขก. (อุไรศรี
ขทึง   “ไม้
วรศะริน, 2553: 291)
ต้น ใบและผลคล้ายสารภี...”
ขบ.    “ต้นไม้ชนิด
หนึ่ง” (Pou, 1992: 110)
ขป. ខ្ទឹង   “ต้น
กระทิง หรือกากระทิง”
ขบ.  “พื้นที่น้าท่วมถึง, บึง, บึง   “แหล่งน้า
ทะเลสาบ, หนองน้า” (Pou,
ขนาดใหญ่ มีน้าขังตลอดทั้งปี”
1992: 312)
ขป. បឹង   “บึง”
ขบ.  “คิด, นึกถึง” (Pou,
รลึก   “คิดถึง
1992: 410)
หรือนึกถึงเรื่องราวหรือ
ขก.  “ระลึก” (อุไรศรี
เหตุการณ์ในอดีตได้”
วรศะริน, 2542: 209)
ขป. រលឹក  
“ระลึก”
เป็นที่น่าสังเกตว่ารูปสระ ,  ในภาษาเขมรโบราณที่แปรเป็นสระอึ ในภาษาไทย
จะเกิดกับพยัญชนะสะกดที่เพดานอ่อน และรูปสระภาษาเขมรปัจจุบันก็แปรเป็นรูปสระ  เหมือนกับ
คายืมภาษาเขมรในภาษาไทย
ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับคายืมที่มีรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “เท่ากับ”
คือ   “เท่ากับ”
(Pou, 1992: 135)
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ขก.     “คือ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 96)
ขป. គឺ “1 คือ ใช้
ไขความ 2 ที่, ซึ่ง 3 ได้แก่”
ขป. ជាំងឺ  
ชางือ  
“โรค, อาการ ไข้, การเจ็บไข้”
“คิดเป็นทุกข์, วิตก, เจ็บปวด”
ทัง้ นี้ ในสมุทรโฆษคาฉันท์ยังพบรูปแปรของ ชางือ   อีกรูปหนึ่ง
คือ ชาเงือ   และการใช้รูปสระลอย ฦๅ   ในคาว่า บรรฦๅ 
“เปล่งเสียงดังก้อง” ซึ่งมาจากคาต้นทางว่า បនាឺ  “แผดเสียง, บันลือเสียง”
นอกจากนี้ ยังพบคาเขมรปัจจุบัน ស្សតឹក   “แน่นิ่ง, ไม่กระดุกกระดิก”
มีรูปสระ  สัมพันธ์กับรูปสระ  ของคายืม สรตือ   [แน่นิ่ง ไม่กระดุกกระดิก]
2.5 รูปสระ   คาต้นทางภาษาเขมรปัจจุบันที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับคายืมที่มีรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កនទុយ   กันทุย  
“หาง”
“หาง”
ขบ.    “ชื่อไม้ต้น ขนุน   “ชื่อ
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
Artocarpus heterophyllus
ชนิดหนึ่ง”
Lam. ในวงศ์ (Morac.)”
(Pou, 1992: 112)
ขป. ខ្នុរ   “ขนุน”
ขป. ក្ចេងុ   จรลุง  
“ปะปนกัน, คละกัน”
[ปะปนกัน, คละกัน]
ขบ.  “บรรทุก,
บรรทุก  
ปริมาณความจุ” (Pou, 1992:
“วางลง ใส่ลง หรือบรรจุลงใน
299)
ยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้าย
ขป. បនទុក  
ทีละมาก ๆ”
“ภาระหรือจานวนที่บรรทุก,
กิจการที่รับผิดชอบ, สินค้า”
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ตัวอย่างคาที่มีรูปสระ



ยังคงเป็นสระ

 ในคายืม

และพบว่าคาที่มีรูปสระนี้ไม่มี

พยัญชนะสะกด
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ตกแต่ง, ทาให้
ดารู   “งาม,
ถูกต้อง, สวยงาม, แก้ไขให้
น่ารัก”
ถูกต้อง” (Pou, 1992: 213)
ขก.  “ทาให้ถูกต้อง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 255)
ขป. តក្មូវ  
“ทาให้ถูกต้อง”
ขบ.     “ทาง, ผลู   “ทาง”
ทางเดิน, ถนน” (Pou, 1992:
335)
ขก.   “ทาง,
หนทาง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 194)
ขป. ផាូវ   “ทาง”
รูปคา ดารู  “งาม, น่ารัก” และ ผลู  “ทาง” สะท้อน
การคงรูปสระตามภาษาเขมรโบราณ ในขณะที่การสะกดคาทั้งสองนี้ในภาษาเขมรปัจจุบัน จะต้องมีรูป
พยัญชนะสะกด វ  เพิ่มขึ้นมาด้วย
ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับคายืมที่มีรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ឈោុស  
ชรมด  
“สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หน้ายาว “ชะมด”
ปากเสี้ยม หางยาว ลายเป็น
ปล้อง”
ขป. ក្តេុាំ   สรลม 
“กลมดิก”
[กลม]
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ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูปสระ  เป็น สระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ឆាូញ   “ชื่อ ชรโลง  
ปลาชนิดหนึ่ง คล้ายกับปลา
[ชื่อปลาชนิดหนึ่ง]
กระทิงแต่เล็กกว่า”
(ពុទធរសនប ិឌ តយ, 1967:
239)
ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปสระ   แสดงให้เห็ นว่ารูปคาต้นทางที่เขียนด้วยรูปสระ  
ยังคงเขียนด้วยสระ   เป็นส่วนใหญ่ โดยรูปสระ  จะพบในคาพยางค์ปิดที่มีพยัญชนะสะกด ส่วน
รูปสระ  พบในคาพยางค์เปิดที่ไม่มีพยัญชนะสะกด และพบการแปรของรูปสระ   ในภาษาเขมร
ปัจจุบันเป็น  หรือ  ด้วย แต่ไม่สามารถสืบหารูปคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ
2.6 รูปสระ  รูปสระนี้ในภาษาเขมรโบราณแปรเป็นรูปสระหลายรูปในภาษาเขมร
ปัจจุบัน การพิจารณาคายืมภาษาเขมรจึงน่าจะยึดรูปคาภาษาเขมรโบราณมากกว่าภาษาเขมรปัจจุบัน
ตัวอย่างคาต้นทางที่มรี ูปสระ  คงรูปเป็นสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “แข็ง, ทาให้แข็ง,
เกรง   [นึกกลัว,
เกร็ง” (Pou, 1992: 118)
นึกวิตก]
ขก.  “เกรง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 131-132)
ขป. ស្ក្កង  
“เกรงกลัว”
ขบ. “หมอน, หมอนอิง” เขนย  
(Pou, 1992: 128)
“หมอนหนุน”
ขก. 
“หมอน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 125)
ขป. កខ្នើយ
“หมอน”
ขก.  “ราเพย, โชย ราเพย  
“พัดอ่อนๆ เรื่อยๆ มักพากลิ่น
มาเบา ๆ, พัดเบาๆ” (อุไรศรี
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วรศะริน, 2553: 265)
หอมของดอกไม้แถมมาด้วย (ใช้
ขป. រ ាំកភើយ 
แก่ลม)”
 “ราเพย โชยมา
เบาๆ พัดเบาๆ”
ขบ.  “พ้น, เลย” (Pou,
เลย   “พ้นหรือเกินจุด เลย   “พ้นหรือเกินจุด
1992: 421)
ที่กาหนด”
ที่กาหนด”
ขก.   “เลย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 140)
ขป. កេើយ  
“เลย”
ขบ.  “เพลิดเพลินกับการ เสวย   “กิน, เสวย   “กิน,
กิน, ใช้โอกาส, เป็นเจ้าของ,
ครอง, ได้รับ, ได้ประสบ, ได้รับ ครอง, ได้รับ, ได้ประสบ, ได้รับ
ปกครอง, หลักเกณฑ์” (Pou, ประโยชน์”
ประโยชน์”
1992: 521)
ขก. , “กิน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 257)
ขป. ករែយ  
“กิน” ករយ  
“กิน”
ตัวอย่างคาในภาษาเขมรโบราณที่มีรูปสระ  ข้างต้นสัมพันธ์กับรูปสระ  ของคายืม
ในภาษาไทย ในขณะที่รูปคาในภาษาเขมรปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปสระ เช่นคาว่า เกรง 
 [นึกกลัว, นึกวิตก] ในกรณีไม่พบคาต้นทางเขมรโบราณแบบคาว่า ราเพย  
“พั ด อ่ อ นๆ เรื่ อ ยๆ มั ก พากลิ่ น หอมของดอกไม้ แ ถมมาด้ ว ย (ใช้ แ ก่ ล ม)” จะเห็ น ว่ า การเที ย บ
ความสัมพันธ์กลายเป็นการเทียบรูปสระ  ของเขมรกลางหรือปัจจุบันกับรูปสระ  ของคายืม
ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบคาต้นทางเขมรปัจจุบัน កក្កវ  “กริ้วโกรธ”
ที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับรูปสระ  ของคายืมว่า กริ้ว   “โกรธ, เคือง”
รูปสระ  ของภาษาเขมรโบราณสัมพันธ์กับรูปสระ  ในคายืม และเมื่อตรวจสอบ
รูปคาเดียวกันนี้ในภาษาเขมรปัจจุบัน พบว่าหลายคามีรูปเป็น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “กาแพง” (Pou, กาแพง 
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1992: 91)
ขป. កាំស្ពង 
 “กาแพง, ที่กั้น,
ขอบ”
ขบ.   “อาการไหล
ไป, สาย, เส้นเชือก, เส้นวัด
ที่ดินทาด้วยหวายหรือเหล็ก”
(Pou, 1992: 122)
ขก.  “เชือก, เส้น”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 126)
ขป. ស្ខ្ែ  “สาย,
กระแส”
ขบ. “นกกลางคืนชนิด
หนึ่ง Nycticorax griseus
(Pou, 1992: 130) พบคานี้ใน
ชื่อสถานที่   
ขป. ស្ខ្ែក
“นกแขวก”
ขบ.  “ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง”
(Pou, 1992: 167)
ขป. ស្ចង   “ชื่อ
ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทายา

 “เครือ
่ งกั้น,

เครื่องล้อม, ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน
หรือหิน”
กระแส  
“น้าหรือลมเป็นต้นที่ไหลหรือ
พัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่
ขาดสาย, เส้น, สาย, แนว, ทาง,
เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวายหรือ
เหล็กเป็นต้น”

แขวก   “ชื่อ
นกยางขนาดกลาง”

แจง   “ชื่อต้นไม้
ขนาดเล็ก”

Niebuhriadecandra
(Capparidaceae)”

ขบ.  “ฉีกขาด, แบ่ง,
รแหก  
แตก” (Pou, 1992: 472)
“แตก, แยก”
ขป. រស្ ក  
“ฉีกขาด, เป็นช่องเหมือนถูก
ฉีก”
ขบ. “เที่ยวหา, ค้นหา”
(Pou, 1992: 521)

แสวง  
“เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา”
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ขป. ស្សែង  
“หา, เสาะหา เที่ยวหาให้ได้ดัง
ปรารถนา”
คาเขมรปัจจุบัน ក្កស្វល  “ตระเวน, ด้อม ๆ มอง ๆ, ตรวจตรา,
เที่ยว, เดิน, สอดส่อง, พเนจร, เดินวนเวียน, ลาดตระเวน” ที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับรูปสระ  ใน
คายืม เช่นคาว่า กระเวน   “เที่ยว ตรวจตรา” น่าจะสะท้อนว่าภาษาไทยยืมคา
นี้มาจากภาษาเขมรโบราณ และรูปคานี้ในภาษาเขมรปัจจุบันน่าจะพัฒนาตามอักขรวิธีของภาษาเขมร
คาต้นทางภาษาเขมรที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับคายืมที่มีรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “เก็บ, เด็ด, ปลิด”
แบะ “แบะออก,
(Pou, 1992: 319)
ทาให้อ้า, อ้า, ที่เปิดกว้างออก
ขป. កបះ  “เก็บ,
ไป, มีลักษณะกางออกหรือถ่าง
อย่างเก็บผัก เก็บผลไม้, เฉียด, ออก”
เกือบ”
ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูปสระ  มีรูปเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ต้นไม้, ป่าไม้, ไม้ซุง” เฌอ   “ไม้, ต้นไม้” เฌอ   “ไม้, ต้นไม้”
(Pou, 1992: 197)
ขก.  (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 110)
 “ต้นไม้” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 111)
ขป. កឈើ  
“ต้นไม้”
ขบ.  “รับใช้, คนรับใช้” บาเรอ  
(Pou, 1992: 303)
“ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ”
ขป. បាំករ ើ 
“รับใช้, ผู้รับใช้, เจ้าหน้าที่”
ขบ.  “ข้างบน, เหนือ” (Pou, เลอ   “เหนือ, ข้างบน, เลอ   “เหนือ, ข้างบน,
1992: 420)
พ้น, ยิ่ง”
พ้น, ยิ่ง”
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ขก.     “บน,
ข้างบน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 140)
ขป. កលើ   “บน,
เหนือ, ที”่
รูปสระ  ของคาต้นทางจานวนหนึ่งสัมพันธ์กับรูปสระ  ของคายืมที่พบในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ และหากไม่พบรูปคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ ความสัมพันธ์ของรูปสระจะเป็น  ในภาษา
เขมรกลางหรือเขมรปัจจุบัน เทียบกับรูปสระ  ของคายืม
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “มากมาย, มั่งคั่ง,
เจริญ  
ประสบผลสาเร็จ” (Pou, 1992:
“เติบโต, งอกงาม, ทาให้งอก
173)
งาม”
ขก. , , ,
 “มาก” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 74)
ขป. កក្ចើន  
“มาก, มั่งคั่ง”
ขบ.  “ตีน, ขา, ด้าม” (Pou, เชิง   “ตีนซึ่งเป็น เชิง   “ตีนซึ่งเป็น
1992: 190)
ฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง” ฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง”
ขป. កជើង   “ตีน,
ชาย, ขา”
ขบ.  “มากกว่า, เหนือ”
เลิศ   “ยอดดีหรือ
เลิศ   “ยอดดีหรือ
(Pou, 1992: 421)
ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็น ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็น
พิเศษ”
ขป. កលើស   “เกิน, พิเศษ”
ยิ่งกว่า, เลิศ, มาก, ยิ่ง,
ยิ่งกว่านั้น”
ขป. ចាំកទើត 
จะเทิด  
 “เขย่ง, เขย่งปลาย [ขวาง]
เท้าเดิน”
ขก.  “เชิดชูจนเหลิง, บรรเทิง 
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ความร่าเริง, ความปราโมทย์,  “เบิกบาน, รื่นเริง,
เยินยอ, ประจบ” (อุไรศรี
ทาให้รู้สึกสนุก”
วรศะริน, 2553: 192)
ขป. បកនទើង
 “เชิดชูจนเหลิง,
ความร่าเริง, ความปราโมทย์,
เยินยอ, ประจบ”
ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่ารูปสระ  ของภาษาเขมรสมัยปัจจุบันอาจมาจาก
รูปสระ  ด้วย โดยพบตัวอย่างเพียง 1 คาคือ សរកសើរ   “สรรเสริญ, ยกย่อง” มา
จากคาในภาษาเขมรโบราณว่า    “เขียน, การสรรเสริญ” (Pou, 1992: 516) และมีรูป
เป็น สรรเสริญ   “กล่าวคายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน , กล่าวคาชมด้วยความ
นิยมพอใจ เยินยอคุณความดี” ในคายืม
รูปสระ  มีรูปเป็น  จากข้อมูล พบการแสดงความสัมพันธ์ของรูปสระ  กับรูป
 ในคายืม ดังตัวอย่าง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្កកេច  
กรเลียด  
“บิดพลิ้ว, บิดเบือน”
[ปลิ้นปล้อน]
ขป. ក្កកេចក្កេចុ 
 

“ปลิ้นปล้อน”
ขบ.  “มอง, ดู” (Pou,
รเมียล  
1992: 409)
“ดู, น่าดู”
ขป. រមិល  
“เมียงมอง, ชาเลืองดู, เหลียว
มอง”
รูปสระ  มีรูปเป็น  ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบรูปสระ  ของคาต้นทางเขมรสมัย
โบราณจ านวนหนึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ รู ป สระ  ในค ายื ม และหากไม่ พ บรู ป ค าต้ น ทางเขมรโบราณ
ความสัมพันธ์ของรูปสระอาจเป็นรูปสระ  ของภาษาเขมรกลางหรือปัจจุบันสัมพันธ์กับรูปสระ 
ของคายืม ดังตัวอย่าง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្កកេក 
กระเกลือก 
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 “เหลือบ, ชาเลือง,

 [จ้องมองไม่

จ้องมอง”
วางตา]
ขก.  “เชิดชูจนเหลิง, บรรเทือง 
ความร่าเริง, ความปราโมทย์,  “ทาให้กระเตื้อง
เยินยอ, ประจบ” (อุไรศรี
ขึ้น, พยุง, ทาให้ดีขึ้น”
วรศะริน, 2553: 192)
ขป. បកនទើង 
 “เชิดชูจนเหลิง,
ความร่าเริง, ความปราโมทย์,
เยินยอ, ประจบ”
ความสั มพันธ์ของรูปสระ  ของคาต้นทางภาษาเขมรกับรูปสระต่างๆ ของคายืม
สะท้อนว่ารูปสระนี้น่าจะใช้แทนเสียงสระหลายเสียงในภาษาเขมรโบราณ และเมื่อมีการพัฒนาระบบ
อักขรวิธีของภาษาเขมร เกิดรูปสระต่างๆ ของภาษาเขมรสมัยกลางและเขมรปัจจุบัน เพื่อแยกแยะรูป
ตามเสียงที่ควรจะเป็นในภาษา ซึ่งรูปสระในสมัยต่างๆ ของภาษาเขมรมีความสัมพันธ์กับรูปสระต่างๆ
ของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
2.7 รูปสระ  รูปสระ  ในคาต้นทางเขมรโบราณและเขมรปัจจุบันสัมพันธ์กับรูปสระ 
ของคายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ที่ดินที่นูนสูงขึ้น”
โคก   “ที่ดินที่นูน
(Pou, 1992: 139)
สูงคล้ายเนิน แต่เตี้ยกว่า”
ขป. កគាក   “แห้ง”
ขบ.  “ล้อมรอบ” (Pou, โจม   “โถมเข้าไป, โจม   “โถมเข้าไป,
1992: 168)
กระโดดเข้าไป”
กระโดดเข้าไป”
ขก.  “ล้อม, ล้อมวง,
จู่โจม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
73)
ขป. ករម   “รุม,
ล้อม”
ขบ.  “โอบล้อม,
โรม   “รบ”
โรม   “รบ”
ล้อมรอบ” (Pou, 1992: 407)
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ขก. “รุม ตอม ห่อ ห้อม
ล้อม รุมล้อม” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 223)
ขป. ករាម   “รุม,
ตอม, ห่อ, ห้อมล้อม, รุมล้อม”
รูปสระ  ในภาษาเขมรสมัยโบราณสัมพันธ์กับรูปสระแฝง  ของเขมรปัจจุบัน และ
รูปสระ  ของคายืมในภาษาไทย การใช้รูปสระ  สลับกับการใช้รูปสระแฝง  พบทั้งภาษาเขมรสมัย
โบราณ และภาษาเขมรสมัยกลาง โดยการสะกดสลับกันแบบนี้มาเป็นระบบในภาษาเขมรสมัยปัจจุบัน
คือใช้รูปสระแฝงอย่างเดียว
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.     
ฉลอง  
ฉลอง  
“ข้ามฝั่ง, ถวาย, เริ่ม (Pou,
“ข้าม”
“ข้าม”
1992: 173)
ขก. , , ,
 “ข้าม, ผ่าน, ฉลอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 70 71)
ขป. ឆាង  
“ข้าม, ข้ามฟาก, ลามอย่าง
แผล, ติดต่ออย่างเชื้อโรค,
ฉลอง, ทาบุญฉลอง”
ขบ.  “ด้วยกัน,
ผอง   “ทั้งปวง, ผอง   “ทั้งปวง,
การรวมตัวกัน” (Pou, 1992: ทั้งหมด”
ทั้งหมด”
338)
ขก.  “ผอง, ด้วย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192)
ขป. ផង  
“ด้วย, ทั้งปวง, ทั้งผอง”
ขบ.   “คืนเงินให้, สนอง   “ทา สนอง   “ทา
จ่ายคืน” (Pou, 1992: 512)
ตามที่ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้อง ตามที่ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้อง
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ขก.  “สนอง, ตอบ, ตอบ เป็นต้น, โต้ตอบ, ตอบรับการ เป็นต้น, โต้ตอบ, ตอบรับการ
แทน” (อุไรศรี วรศะริน,
เสนอ”
เสนอ”
2542: 245)
ขป. សនង  
“ผู้แทน, จ้าง, เอาตัวเองเข้า
แทน, โต้ตอบ, ทดแทน,
ชดเชย”
ตัวอย่างคาต้นทางที่มรี ูปสระ  สัมพันธ์กับรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “เป็นที่
ผนวช   ผนวช  
สักการะทางศาสนา,
“บวช”
“บวช”
การอุปสมบท” (Pou, 1992:
322)
ขป. ផនួស  
“ผนวช, การบวช”
จากรู ป ค าต้ น ทางเขมรโบราณ    “เป็ นที่ สั ก การะทางศาสนา, การ
อุปสมบท” ดูเหมือนว่าคานี้เป็นการแปรจากรูป  เป็น  ในคายืม แต่เมื่อตรวจสอบรูปคารากศัพท์
พบว่า รากศัพท์มีรูป แปรระหว่าง   “บวช, เข้าสู่ศาสนา” ซึ่งรูปสระ  ของคารากศัพท์
น่าจะเป็นที่มาของรูปสระ  ในคายืม
ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. បកនាទ  
บรรเทา 
“บรรเทา, ทาให้ออกมา, ทาให้
“ทุเลาหรือทาให้ทุเลา, ผ่อน
ลดลง, อาการที่สงบลง”
คลายหรือทาให้ผ่อนคลายลง”
รูปสระ  มีรูปเป็น កំ ในภาษาเขมร และมีรูปเป็น โอ ในภาษาไทย อย่างไรก็ตาม
การเขียนรูปสระ កំ เช่นนี้ ในภาษาไทยถือเป็นรูปสระ เ-า  การที่รูปสระของคาว่า បកនាទ
 “บรรเทา, ทาให้ อ อกมา, ทาให้ ล ดลง, อาการที่ ส งบลง” กลายเป็น บรรเทา 
 “ทุเลาหรื อทาให้ ทุเลา, ผ่ อนคลายหรื อทาให้ ผ่ อนคลายลง” ในคายืมอาจเนื่ องจาก
ภาษาไทยใช้วิธีการถ่ายถอดตามรูปโดยไม่ได้คานึงถึงอักขรวิธีของภาษาเขมร
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ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับรูปสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ក្ទក
  “โฮ
ทรหู่  
ใช้ ក្ទក យាំ  
[ร้องไห้โฮ]
  ร้องไห้โฮ”
ตัวอย่างคาต้นทางที่มีรูปสระ  สัมพันธ์กับสระ 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កក្ាះ  
เกราะ  “เครื่อง
“เครื่องหุ้มสาหรับป้องกัน
สวมใส่หรือเครื่องหุ้มสาหรับ
อันตราย”
ป้องกันอาวุธหรืออันตราย”
ขก.  “เหว, ห้วยลึก
เชราะ   “ทาง,
ระหว่างเขาหรือลาธารที่ไหล
ซอก, ทางน้าเซาะ, เซาะให้ลึก
ออกมาจากภูเขา, ซอกเขา, หุบ เข้าไปหรือเป็นทางเข้าไป”
เขา, ลาธาร” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 266)
ขป. កក្ជាះ   “เหว,
ห้วยลึกระหว่างเขาหรือลาธารที่
ไหลออกมาจากภูเขา, ซอกเขา,
หุบเขา, ลาธาร”
นอกจากนี้ ยังพบรูปสระ  ของคาเขมรโบราณว่า  “อวัยวะเพศชาย” (Pou,
1992: 110) ซึ่งมีรูปในภาษาเขมรปัจจุบันเป็น កត  “อวัยวะเพศชาย” สัมพันธ์กับรูปสระ
 ของคายืมว่า กาเดาะ   [อวัยวะเพศ(ผู้)]
2.8 รูปสระ  คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่มีรูปสระ  และยังคงมีรูปเป็น
 เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “ใหญ่,
ไกร   “ยิ่ง”
ไกร   “ยิ่ง”
มากมาย, มีอานาจ” (Pou,
1992: 117)
ขก.  “มาก, ยิ่ง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 130)
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ขก.  “ไกร, มาก, ยิ่ง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 131)
ขป. ជ្ក្ក  “ยิ่ง,
มาก, เกิน, แรง นอกจาก, เหนือ
(กว่า)”
ขบ.  “แขน, มือ” (Pou,
ได   “มือ”
1992: 220)
ขป. ជ្ដ   “มือ”
ขบ. /  “ต้นไทร”
ไทร   “ชื่อไม้ต้นใหญ่
(Pou, 1992: 194)
ชนิดหนึ่ง”
ขก. “ชื่อสามัญสาหรับพืช
สกุลไทร Ficus”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
ขป. ជ្ក្ជ   “ชื่อ
สามัญสาหรับพืชสกุลไทร
Ficus”
ขบ.    “ที่ต้อง
ไผท  
รับผิดชอบ, ภาระ, แผ่นดิน”
“แผ่นดิน”
(Pou, 1992: 321)
ขก.  “ไผท, ท้อง, พื้นที่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 193)
ขป. ជ្ផទ  
“พื้นท้อง, ผืน”
2.9 รูปสระ  คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่มีรูปสระ  ยังคงมีรูปเป็น 
เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. កាំកៅ 
กาเดา  
 “ทาให้ร้อน, อุ่น
“เลือดที่ออกทางจมูก”
ให้ร้อน, ไอของร้อน, ความ
ร้อน”
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ลาเนา  
ขก.  “ที่อยู่, สถานที่, ลาเนา  
“แนว, แถว, แถบ, ถิ่น”
ที่พักอาศัย” (อุไรศรี วรศะริน, “แนว, แถว, แถบ, ถิ่น”
2553: 212)
ขป. លាំកៅ 
 “ที่อยู่, สถานที,่ ที่
พักอาศัย”
จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า รูปสระ  และ  ในคาต้นทางภาษาเขมรสัมพันธ์กับรูป
สระของคายืมอย่างสม่าเสมอ
2.10 รูป  รูป  ในภาษาเขมรโบราณ สัมพันธ์กับรูปสระ  ของภาษา
เขมรปัจจุบัน ส่วนภาษาไทยถ่ายถอดรูปสระนี้เป็น  และพบคาบางคาที่ภาษาไทยยังคงรูปสระตาม
แบบภาษาเขมรโบราณ ในขณะที่ภาษาเขมรปัจจุบัน บางคามีการปรับรูปสระ
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “นก
กเรียน  
กระเรียน” (Pou, 1992: 118) “ชื่อนกขนาดใหญ่”
ขป. កក្កៀល   “นก
กระเรียน”
ขบ.  “รู้” (Pou, 1992:
เดียง  “รู้”
227)
ขป. ដឹង   “รู้”
ขบ.  “เปรียบเทียบ”
เปรียบ   “เอา เปรียบ   “เอา
(Pou, 1992: 334)
สิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่ง
สิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่ง
ขป. កក្បៀប  
หนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอ หนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอ
“เปรียบ, เทียบ, เตรียม”
กัน หรือผิดกัน”
กัน หรือผิดกัน”
ขบ.  “จัด, ตระเตรียม, จัด เรียบ  
เรียบ  
ระเบียบ” (Pou, 1992: 410) “ไม่ขรุขระ, ราบ, เป็นระเบียบ, “ไม่ขรุขระ, ราบ, เป็นระเบียบ,
ขก. ī “เรียบเรียง, จัดแจง, ไม่ยุ่ง, ไม่ยับ”
ไม่ยุ่ง, ไม่ยับ”
จัดระเบียบ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 219)
ขป. ករៀប   “จัด, จัด
ระเบียบ, ทาให้มีระเบียบ, แต่ง,
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ตกแต่ง, ตบแต่ง, จัดการ
แต่งงานตามประเพณี”
นอกจากนี้ พบตัวอย่างคาว่า កក្ជៀត   “เสียด, แทรก” (Headley,
1977: 263) ที่มี การปรั บ รู ป สระ  เป็น  ในคายืมว่ า ชรเรื อด  
“แทรก”
2.11 รูป  รูป  ในภาษาเขมรโบราณใช้แทนหน่วยเสียงสระประสม //
สัมพันธ์กับรูปสระ  ของภาษาเขมรปัจจุบัน และสั มพันธ์กับรูปสระ  ของภาษาไทย ทั้งนี้ พบ
ตัวอย่างคาที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปคาภาษาเขมรปัจจุบันกับคายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์เท่านั้น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “วาด, ขีดเขียน,
ควร   “วาด,
ควร   “วาด,
คานวณ, เหมาะ” (Pou, 1992: เหมาะ, ควร”
เหมาะ, ควร”
143)
ขก. , “ควร, สมควร”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 99)
ขป. គួរ   “1 ควร,
น่า, 2 เหมาะ”
ขบ.  “ตรวจ, สารวจ”
ตรวจ  
ตรวจ  
(Pou, 1992: 233)
“พิจารณาดูความเรียบร้อย”
“พิจารณาดูความเรียบร้อย”
ขป. ក្តួត  
“ตรวจ, สอบสวน, ควบคุม”
ขบ.  “ค่อย ๆ เคลื่อนไป สวน “ถาม”
ข้างหน้า, คาถาม, ถามคาถาม”
(Pou, 1992: 519)
ขก. “ถาม” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 200)
ขป. សួរ “ถาม”
ขบ. “บวช, เข้าสู่ บวช  “ถือเป็น
ศาสนา” (Pou, 1992: 320)
เพศภิกษุสามเณรหรือนักพรต
ขก.  “บวช” (อุไรศรี
อื่น ๆ”
วรศะริน, 2542: 197)
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“บวช” (อุไรศรี

วรศะริน, 2542: 205 - 206)
ขป. បួស
“บวช”
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลคายืม พบว่ามีคายืมบางคาที่ปรับรูป  เป็น  อย่างภาษา
เขมรปัจจุบัน
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “เทิน, เอาของวาง
ทูล   “(ราชา.) บอก, ทูล   “(ราชา.) บอก,
บนศีรษะ, รับคาสั่งจากกษัตริย์, กล่าว (ใช้แก่เจ้านาย)”
กล่าว (ใช้แก่เจ้านาย)”
ทูล, บอก” (Pou, 1992: 263)
ขป. ទូល   “2 ทูล,
บอก (ราชา.)”
ขบ.  “คาสั่ง, กาหนด บัณฑูร 
(ราชา.)” (Pou, 1992: 299)
“คาสั่ง, คาสั่งกรมพระราชวัง
ขป. បនទូល 
บวรสถานมงคล; (โบ) พระมหา
 “พระบัณฑูร,
อุปราช, คาสั่งพระมหาอุปราช”
พระราชดารัส, ทาให้ทูน, กล่าว,
พูด”
เมื่อเทียบกับรูปคาภาษาเขมรปัจจุบัน คาที่มีการปรับรูปสระ  จากเขมรโบราณ
เป็น  ในคายืมนั้น รูปสระของคายืมสัมพันธ์กับรูปสระของคาในภาษาเขมรปัจจุบัน
2.12 รูป  มีค่าเท่ากับสระแฝงและพยัญชนะสะกด  เมื่อนามาใช้ในภาษาไทยคายืมบาง
คาปรับรูปเป็นพยัญชนะ  ไม่มีรูปสระ หรือเรียกอีกแบบว่าใช้สระโอะลดรูป บางคาปรั บรูปเป็น 
ตัวอย่างคาที่ปรับรูป  เป็น  เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “เจ็บ, ช้า, ร้าว
กรม   “ระทม,
ราน” (Pou, 1992: 115)
เจ็บอยู่ภายในเรื่อยไป; กลัด
ขป. ក្កាំ  “ช้า, (หนอง); ลาบาก”
บอบช้า, ตรอมใจ, เศร้าหมอง,
ทุกข์ทรมาน, กังวล”
ทม   “ใหญ่”
ขป. ធ្ាំ   “ใหญ่”
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ขบ.  “รวมกัน, ผลรวม, บันสม “
จานวนรวม” (Pou, 1992:
รวมกันเข้า, ปน, ระคน”
300)
ขป. បនែាំ  
“ปน, ปรับ ปรุง”
ตัวอย่างคายืมที่ปรับรูป  เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. ក្ចេាំ   จรหล่า
“ผสมปนเปกันจนจาไม่ได้,
 [ผสม
สับสน”
ปนเปกันจนจาไม่ได้, สับสน]
ขบ.   
จานา   จานา  
“สิ่งของที่ใช้ในการประกอบ
[ประจา อยู่เข้าเฝ้ารับใช้]
[ประจา, อยู่]
พิธีกรรม” (Pou, 992: 159)
ขก.   “จาได้, หมาย
ไว้ให้จาได้, สังเกตได้,
เครื่องหมายให้จาได้” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 185)
ขป. ចាំណ្ដាំ  
 “จาได้, หมายไว้
ให้จาได้, สังเกตได้,
เครื่องหมายให้จาได้”
ตัวอย่างคายืมทีป่ รับรูปสระ เป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
  “สร้อย
สังวาล  
เครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้อง “สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่ง
สะพายแล่ง” (1992:
ใช้คล้องเฉวียงบ่า”
487)

 
(2009: 642)

(1984 : 115)
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ขป. សង្ហែរ 
 “สังวาลสาหรับ
สะพายเฉียงบ่าเป็นเรื่องประดับ
ตัว”
ตัวอย่างคาที่ปรับรูปสระ เป็นรูปสระและเปลี่ยนพยัญชนะสะกดเป็น 
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขป. រ ាំជួល 
รัญจวน   รัญจวน  
 “ปั่นป่วน,
“ปั่นป่วนใจ, สะเทือนใจด้วย
“ปั่นป่วนใจ, สะเทือนใจด้วย
สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือน ความกระสันถึง”
ความกระสันถึง”
ใจ”
លាំចង់  
เลญจง  
“ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่งในสกุล
“ลินจง, ดอกบัวชนิดหนึ่งมีสี
Nymphaea”
ขาบ”
การเปลี่ยนจากรูปสระ เป็นรูปสระและเปลี่ยนพยัญชนะสะกดเป็น  ในตัวอย่าง
คาข้างต้นน่าจะเกิดจากการที่พยัญชนะต้นของพยางค์ต่อมาเป็นพยัญชนะที่ฐานกรณ์เพดานแข็ง จึงทา
ให้เสียงพยัญชนะสะกดนาสิกที่ฐานกรณ์ริมฝีปาก  เกิดการกลมกลืนเสียงมาเป็นพยัญชนะที่เพดาน
แข็ง (palatalization) การปรับรูปของคา 2 คานี้ น่าจะเกิดจากการสะกดคาตามเสียง ไม่ใช่การสะกด
คาตามรูปเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ การเปลี่ยนจากรูปสระ เป็นรูปพยัญชนะ  เกิดร่วมกับการปรับรูป
สระด้วย โดยในคาว่า รัญจวน   “ปั่นป่วนใจ, สะเทือนใจด้วยความกระสันถึง” เป็น
การเพิ่มรูปไม้หันอากาศ ตามอักขรวิธีภาษาไทย เนื่องจากการปรับรูปพยัญชนะ ส่วนคาว่า เลญจง
  “ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่ง” มีการปรับรูปสระเป็น  ซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากการปรับ
รูปพยัญชนะสะกดอีกทอดหนึ่ง
2.13 รูปสระ  เป็นรูปที่ไม่มีใช้ในภาษาไทย ภาษาไทยปรับรูปโดยใช้รูปสระ  และ
แสดงรูปพยัญชนะสะกด ดังตัวอย่าง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “เส้นรอบวง, เดินไป ชุม  “มารวมกัน, ชุม  “มารวมกัน,
รอบ ๆ, รอบ ๆ” (Pou, 1992: ดาษดื่น, มีมาก”
ดาษดื่น, มีมาก”
189)
ขก. , “ชุม, รวมกัน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)

217

ขป. ជុាំ “รวมกัน,
รอบ”
ขบ.  “หนาทึบ, ปก
ทรสุม 
คลุมไปด้วยใบ” (Pou, 1992:  “เป็นกลุ่ม
261)
เป็นพุม่ ”
ขก.  “(ร่มไม้)
แผ่เป็นบริเวณกลม, แน่น, ดก”
อุไรศรี วรศะริน, 2553: 280)
ขป. ក្តសុាំ 
“ที่รวมกันกลมมนงาม” มักใช้
ว่า ក្តសុាំ ក្តរយ 
  

“(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณกลม,
แน่น, ดก”
2.14 รูป  ประกอบรูปสระต่างๆ ภาษาเขมรมีการใช้รูป  ประกอบรูปสระต่างๆ
เพื่อแสดงเสียงสั้น ภาษาไทยไม่ใช้รูป  กับรูปสระที่มีค่าแทนเสียงสั้นอยู่แล้ว นอกจากนี้ รูป  ใน
ภาษาเขมรมีเสียงเป็น  ในขณะที่ภาษาไทยสระเสียงสั้น มีเสียงพยัญชนะสะกดเป็น  เช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขก. “ยานพาหนะ
ชานิ
สาหรับขับขี่, สัตว์พาหนะ”
[สัตว์พาหนะ]
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 227)
ขป. ជាំនិះ
“ยานพาหนะสาหรับขับขี่,
สัตว์พาหนะ”
ขบ. (Pou,
ตริ   “คิด, ตรึกตรอง” ตริ   “คิด, ตรึกตรอง”
1992: 232)
ขก. “คิด, ตรึกตรอง,
พิเคราะห์” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 166)
ขป. ក្តិះ   “คิด,
ตรึกตรอง, พิเคราะห์”
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ขบ.     “ถึง
ลุ   “ถึง”
ลุ   “ถึง”
ล่วง” (Pou, 1992: 423)
ขก. “ลุ, ถึง, ครั้นถึง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 143)
ขป. លុះ   “ล่วง, ถึง”
3. การเพิ่มเครื่องหมายต่างๆ
คายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์มีการเพิ่มเครื่องหมายในคาต้นทางภาษาเขมรในลักษณะต่างๆ
ดังนี้
3.1 การเพิ่มเครื่องหมายไม้ไต่คู้ ไม้ไต่คู้เป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงเสียงสั้นของสระ ยกเว้น
ในคาว่า ก็   “แล้ว, จึง, ย่อม” ซึ่งมีเสียงสระเสียงยาว และคานี้ไม่มีรูปพยัญชนะสะกด เป็นที่
สังเกตว่าคายืมภาษาเขมรที่มีรูปไม้ไต่คู้จะเกิดกับคาที่มีพยัญชนะสะกดเพดานแข็ง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.  “คาเสริมที่ใช้บอกผล ก็   “แล้ว, จึง, ย่อม” ก็   “แล้ว, จึง, ย่อม”
หรือสิ่งที่เกิดตามมา” (Pou,
1992: 59)
ขป. ក៏  “ก็”
ขบ.  “ลวดลาย,
เขบ็จ  
ภาพวาด, ภาพแกะสลัก” (Pou, “ลวดลาย”
1992: 128)
ขบ.  (Pou,
1992: 128)
ขป. កាច់កបូរ  
  “ลวดลาย
ต่าง ๆ, สลัก, แกะ,
เครื่องประดับ”
ขบ.  “เต็ม”
เพ็ญ   “เต็ม”
ขป. កពញ   “เต็ม”
ขก.  “โผล่, รัว่ , ไหลผ่าน,
เล็ด   “ลอดออกแต่
ผุด” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: น้อย”
161)
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ขป. កលច   “ผุด”
ขก.  “ทาให้ปลิ้นออก บรรเล็จ  
อย่างปลิ้นเมล็ด, ผ่าน, ข้าม,
[ทาให้ปลิ้นออกอย่างปลิ้นเมล็ด,
กรอง, รั่วซึม” (อุไรศรี วรศะริน, ออกดอก ]
2553: 281)
ขป. បនាិច  
“ทาให้ปลิ้นออกอย่างปลิ้น
เมล็ด, ผ่าน, ข้าม, กรอง,
รั่วซึม”
3.2 การเพิ่มเครื่องหมายทัณฑฆาต โดยทั่วไป ภาษาไทยมักใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตกับคายืม
ภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อแสดงการไม่ออกเสี ยงพยัญชนะสะกดตัวที่สองที่ซ้อนมาเนื่องจากภาษาไทย
ออกเสียงพยัญชนะสะกดเพียงเสียงเดียว เช่นคาว่า ศักดิ์  ที่ยืมจากภาษาสันสกฤต ภาษาไทย
ออกเป็น  อย่างไรก็ตาม พบว่าภาษาไทยใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตกั บคายืมภาษาเขมรด้วย ดัง
ตัวอย่าง
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ภ.2
ขบ.    “ประกอบ
กอปร์  
ด้วย” (Pou, 1992: 108)
“ประกอบ”
ขก.  “กอปร,
ประกอบด้วย” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 119)
 “กอปร, ประกอบด้วย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 129)
ขป. កប   “เจริญ
ให้ผล มี ครอบครอง เป็น
เจ้าของ”
ขก.   “ดาริ, ดาริห์ 
ดาริห์  
ความคิด” (อุไรศรี วรศะริน,
[ความคิด]
[ความคิด]
2553: 166)
ขป. ដាំរ ិះ , តក្មិះ
  “ดาริ
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ความคิด”
ขป. ក្តរក 
ตระศักดิ์ 
 “แผ่ขยาย, ปก
 [แผ่ขยาย,ปกคลุม]
คลุม” (Guesdon, 1930: 716)
ขป. លាំអ្ុត   ลาอุตม์   
“นบนอบ นอบน้อม (เฉพาะแต่ “อ่อนน้อม, โน้ม, น้อม”
กาย วาจา ใจ)”
3.3 การเพิ่มรูปวรรณยุกต์ Karnchana Nacaskul (1962: 148) เสนอว่า ในบรรดาคา
ที่มีใช้ร่วมกัน (Cognate Words) ระหว่างภาษาไทยกับภาษาเขมรนั้น หากคาในภาษาไทยมีรูป
วรรณยุกต์ น่าจะพิจารณาว่าเป็นคาที่ภาษาเขมรยืมไปจากภาษาไทย และถ้าหากภาษาไทยยืมคามา
จากภาษาเขมร ก็ไม่น่าจะมีรูปวรรณยุกต์ และคาที่แน่ชัดว่าเป็นคายืมภาษาเขมร จะไม่ปรากฏว่ามี
การใส่รูปวรรณยุกต์ ยกเว้นเพียงคาว่า ช่างือ i // “คิดเป็นทุกข์, วิตก, เจ็บปวด”
ที่มาจากภาษาเขมรว่า ជាំ ងឺ i // “ความเจ็บป่วย”เท่านั้น นักวิชาการที่มีความเห็น
เช่นเดียวกับ Nacaskul คือ ทองสืบ ศุภะมาร์ค (2522: 17) โดยทองสืบระบุว่าหลักในการสังเกต
คายื มภาษาเขมรในภาษาไทยอย่ างหนึ่งคือ คาที่ยืมมาจากภาษาเขมรจะไม่มีรูปวรรณยุกต์อย่า ง
คาภาษาไทย เหตุผลที่นักวิชาการพิจารณาเช่นนี้เนื่องจากภาษาเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์
จึงไม่น่าที่จะมีรูปวรรณยุกต์ในคายืมจากภาษาเขมร
อย่างไรก็ตาม Varasarin (1984: 64) พบคายืมเขมรที่มีรูปวรรณยุกต์กากับมากกว่าที่
Nacaskul พบ ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ ปรากฏคายืมภาษาเขมรหลายคาที่มีการเติมรูปวรรณยุกต์
ด้วย รูปวรรณยุกต์ที่ใช้กับคายืมมีเพียงรูปวรรณยุกต์เอก และรูปวรรณยุกต์ โท ทั้งนี้ รูปคายืมอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น คาว่า สร้าง   ซึ่งนอกจากจะมีการเพิ่มรูป
วรรณยุกต์โทแล้ว ยังมีการเพิ่มรูป ร  ในตาแหน่งพยัญชนะต้นตัวที่สองด้วย ตัวอย่างคายืมภาษาเขมร
ที่มีการเพิ่มรูปวรรณยุกต์มีดังเช่น
คาต้นทางภาษาเขมร
ภ.1
ขบ.  “บ่วง, วงแหวน”
ก่ง   [โก่ง (คิ้ว, คัน
(Pou, 1992: 60)
ธนู)]
ขก.  “กง, วง, ล้อม, ล้อม
วง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
137)

ภ.2
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ขป. កង  “ขดเป็น
วง, สิ่งที่เป็นวง”
ขป. ក្ចេាំ  
“ผสมปนเปกันจนจาไม่ได้,
สับสน”
ขป. ចាំណ្ដយ 
 “ใช้ให้คนอื่นจ่าย
หรือแจก, ออกเงินให้จ่าย,
จาหน่าย, ของสาหรับแจกจ่าย”
ขบ.  “เหยียบ, กระทืบ, ชั้น
ที่ลดหลั่นกัน, ชั้น” (Pou,
1992: 187)
ขก.  “ชั้น” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 108)
ขป. ជាន់  
“เหยียบ, ทับ, ชั้น, สมัย”
ขป. ាាំង   “วาง
ตัง้ ”
ขบ.  /  “ไป” (Pou,
1992: 258)
ขก. 
 “ไป” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 78)
ขป. កៅ   “ไป”
ขบ.     
“ดังนั้น, กับ, พร้อมด้วย”
(Pou, 1992: 243)
ขก.  “ทั้ง, เหล่า” (Pou,
1992: 243)
ขป. ាាំង   “ทั้ง,

จรหล่า 
 [ผสมปนเปกัน
จนจาไม่ได้, สับสน]
จาหน่าย 
 “ขาย, จ่าย, แจก,
แลกเปลี่ยน, โอน; เอาออก”

จาหน่าย 
 “ขาย, จ่าย, แจก,
แลกเปลี่ยน, โอน; เอาออก”

ชั้น   “ขั้นที่
ลดหลั่นกันหรือซ้อนกัน”

ตั้ง  [วาง, ตั้ง]
เต้า   “ไป, มา”
ท่าว   “ไป”

ทั้ง   “ทั่ว, รวม
หมด, พร้อมด้วย, ตลอด”

ทั้ง   “ทั่ว, รวม
หมด, พร้อมด้วย, ตลอด”
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เหล่า”
ขป. ក្ពម  
“ยินยอม ยอม พร้อม”

ขบ.  “ปลูก ก่อ”
ขป. សង់   “ปลูก
สร้าง”
រង  “สร้าง มักใช้เฉพาะ
ในการกุศล”
ขบ.  “ออกไปจาก
ความมืดหรือความตึงเครียด, รุ่ง
อรุณ”(Pou, 1992: 520)
ขก. “สว่าง, เวลารุ่ง
สว่าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
264)
ขป. រែង  
“สว่าง, เวลารุ่ง, สาง, ปรากฏ,
โผล่, ปลดเปลื้อง”
ขก.  “เสงี่ยม, เงียบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 245)
ขป. កសងៀម  
“เสงี่ยม เฉย ไม่พูดไม่จา สงบ
โดดเดี่ยว รักษาความเงียบ”
ขป. ស្រង   “1
สาง, แสงสลัว ๆ, ตอนสาง ๆ 2
ที่ตั้งบ้างเอนบ้าง, ระเกะระกะ”

ขป. អ្ស្នទង 

พร้อม   “คา
แสดงกิริยารวมกัน, โดยปริยาย
หมายความว่า ครบครัน, เตรียม
ครบถ้วน”
สร้าง  
ความหมายเดียวกัน

สร้าง   “เนรมิต,
บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์
อานาจ, ทาให้มีให้เป็นขึ้นด้วย
วิธีต่างๆ กัน (ใช้ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม)”
สว่าง 
สว่าง 
“ระยะเวลาฟ้าสาง, ระยะเวลา ความหมายเดียวกัน
เมื่อรุ่งอรุณ, กระจ่าง, มีแสง
มาก, แจ้ง, รู้แจ้ง, หายจาก
ความหลงผิด”

เสงี่ยม  
“สารวมกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว,
สุภาพเรียบร้อย”

สร่าง   “คลาย,
ถอย, ทุเลา, (ใช้แก่ลักษณะ
ความเป็นไปของร่างกายหรือ
อารมณ์ที่ผิดปรกติจาก
ธรรมดา)”
อรรแถ้ง 

223
 “กระสับกระส่าย”

 [กระสับกระส่าย]

(Guesdon, 1930: 20)
เมื่อเปรียบเทียบความสัมพั นธ์ของรูปสระของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ ภาษาเขมร
สมัยกลาง ภาษาเขมรปัจจุบันกับรูปสระของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่าลักษณะของ
รูปสระสะท้อนสิ่งที่ Jacob (1993: 1) ได้เสนอไว้ว่า รูปสระของภาษาเขมรโบราณ ที่รับมาจากอินเดีย
ไม่เพียงพอต่อเสียงของภาษาเขมร ทาให้ เกิดพัฒนาการรูปสระต่างๆ ในภาษาเขมรสมัยกลางและ
ปัจจุบัน รูป คายืมภาษาเขมรมีความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ กับคาต้นทางภาษาเขมรสอดคล้องกับสมัย
ที่มีการยืมคา ดังนั้นจึงมีคายืมจานวนหนึ่งที่มีรูปสัมพันธ์กับคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ คาต้นทาง
ภาษาเขมรสมัยกลางและภาษาเขมรปัจจุบัน
นอกจากนั้น จากการศึกษารูปอักษรของคายืมภาษาเขมรทาให้เห็นรูปแบบการยืมคาทั้ง
การยืมโดยรูป เช่น การยืมโดยเสียง เช่นคาว่า จวน  “ชั้น, แถว” ซึ่งมาจากรูปคาเขมร
โบราณว่า  “เหยียบ, กระทืบ, ชั้นที่ลดหลั่นกัน, ชั้น” (Pou, 1992: 187) หากคานี้เป็นการยืมตาม
รูป ควรเขียนเป็น ชาน  มากกว่า รูปคานี้สะท้อนเสียงพยัญชนะต้นที่เสียง  เปลี่ยนมาเหมือนเสียง
รวมทั้งการเปลี่ยนเสียงสระจาก  เป็น ทั้งนี้ เสียงสระของคานี้ในภาษาไทยสัมพันธ์กับ เสียงสระ
ของคาในภาษาเขมรปัจจุบัน
การศึกษาเรื่องรูปของคายืมภาษาเขมร ยังสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรูป คายืม
นอกจากจะเกิดจากความแตกต่างของระบบเสียงภาษาเขมรกับระบบเสียงภาษาไทยแล้ว ยังเกิดจาก
การดัดแปลงโดยความตั้งใจของกวีอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการแต่งคาประพันธ์ ได้แก่การสัมผัส
อักษรหรือสัมผัสไม่บังคับ และการสัมผัสสระ
สาเหตุที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ทาให้คายืมภาษาเขมรมีการเปลี่ยนแปลงรูปคือการแก้ไข
เกินเหตุ (Hypercorrection) ที่เกิดขึ้นระหว่างการคัดลอกวรรณคดีไทยโบราณ จนกระทั่ง คาสูญเสีย
ที่มาของคา และนอกจากนั้ น ยังทาให้คายืมภาษาเขมรมีรูปแปรหลายรูป บางรูปมีความหมายไม่
เปลี่ยนแปลง ในขณะที่บางรูปมีความหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้วิจัยจะได้นาเสนอต่อไปในบทที่ 5

บทที่ 5
ความหมายของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
โดยทั่วไปงานวิจัยที่เกี่ยวกับความหมายของคายืมภาษาต่างๆ ในภาษาไทย มักเป็น การ
วิจัยความหมายเพื่อจัดกลุ่มคาตามประเภทของคาศัพท์ เช่น งานของ Varasarin (1984) วันทนีย์
ม่วงบุญ (2532) และกังวล คัชชิมา (2548) ตามลักษณะของวิธีการศึกษาและการเก็บข้อมูล เนื่องจาก
แหล่ งข้อมูลกว้างมากและไม่เฉพาะเจาะจง ลักษณะข้อมูล ที่พบก็จะกว้างและมีความหลากหลาย
ทาให้สามารถจัดกลุ่มตามความหมายของคาศัพท์ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น แม้ว่า งานวิจัยนี้เก็บ
ข้อมูลจากวรรณคดีเพียงเล่มเดียว คือมีแหล่งข้อมูลจากัด แต่ก็สามารถจัดคาตามการแบ่งประเภทของ
คาได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยที่กล่าวข้างต้น
คาศัพท์ที่ศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาด้านโครงสร้างคาตามรูปอักษรและรูปอักษรแล้วว่า
เป็นคายืมภาษาเขมร ในบทนี้ ผู้วิจัยจะแสดงความสัมพันธ์ทางความหมายของคายืมภาษาเขมรกับ
คาต้นทางภาษาเขมร เพื่อช่วยยืนยันว่าคาเหล่านี้เป็นคายืมภาษาเขมร สิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นระหว่าง
การเก็บข้อมูลคือ คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์มีลักษณะทางความหมายที่หลากหลาย คือ
คายืมภาษาเขมรบางคามีความหมายตรงกับคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ บางคามีความหมายตรงกับ
คาต้นทางภาษาเขมรสมัยกลางและภาษาเขมรปจจจุบัน บางคามีความหมายต่างจากคาต้นทางภาษา
เขมรทั้งสามสมัย กลายเป็นว่าคายืมภาษาเขมรบางคามีความหมายตรงกับพจนานุกรมไทย และคา
บางคาก็มีความหมายเพิ่มเติมจากพจนานุกรมไทย ในงานวิจัยนี้จึงจะพิจารณาความหมายของคายืม
ภาษาเขมรจากการเปรี ยบเทียบความหมายกับคาภาษาเขมรที่พบในพจนานุกรมภาษาเขมรโบราณ
พจนานุ ก รมภาษาเขมรสมั ย กลาง และพจนานุ กรมภาษาเขมรปจ จ จุ บั น รวมทั้ ง เปรี ย บเที ย บกั บ
ความหมายที่พบในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
คาศัพท์ในสมุทรโฆษคาฉันท์หลายคาเป็นคาที่นักวิชาการหลายท่านเห็นตรงกันว่ าเป็นคา
ที่ยืมมาจากต้นทางภาษาเขมร เช่น คาว่า ขบวร   “(แบบ) แต่ง, ประดับ งาม”
ฉบัง   “รบ” เขนย   “หมอนหนุน” ถนน  
“ทาง” สาอาง   “สิ่ งเสริ มแต่ง หรื อบ ารุง ใบหน้ า ผิ ว พรรณ ผม, ที่ท าให้ ง าม
สะอาดหมดจด” ชานัน “เหยียบ” เสด็จ  “คาเรียกเจ้านาย
ชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา (ราชา), ไป” (Varasarin, 1984; ราชบัณฑิตยสถาน,
2544; ราชบัณฑิตยสถาน, 2550)
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคาศัพท์ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า ยังมีคาอีกจานวนหนึ่งที่
ผู้วิจัยสามารถเชื่อมโยงให้เห็นว่าเป็นคายืมภาษาเขมร โดยการวิเคราะห์ทางความหมาย คาบางคามี
โครงสร้างคาแบบภาษาเขมร บางคาก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง บางคามีการดัดแปลงรูป ซึ่งยังไม่มี
ผู้รวบรวบไว้ ผู้วิจัยจะพิสูจน์ว่าคาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงทางความหมายกับคาต้นทางภาษาเขมร
การตี ค วามหมายของค ายืม ภาษาเขมรในวรรณคดี ไทยโดยส่ ว นใหญ่ มั ก จะอ้ างอิ ง
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะพจนานุกรมฉบับนี้เป็นพจนานุกรม
ที่มีการยอมรับในทางวิชาการมากที่สุด ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมคาและอธิบายความหมายของ
คาที่ใช้ในวรรณคดีไทยโบราณไว้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม คาศัพท์ที่พจนานุกรมได้รวบรวมไว้นั้นมา
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมี อายุที่แตกต่างกัน การให้ความหมายของคาจึงกว้างและมีหลาย
ความหมาย ผู้ใช้ต้องเลือกความหมายที่เหมาะสมกับบริบทที่ตนอ่านเอง และบางครั้ง ผู้ใช้อาจเลือก
ความหมายที่ไม่ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น
นอกจากนี้ ศัพท์บางคาที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องหนึ่งอาจมีความหมายต่างจากที่ ระบุใน
พจนานุกรม หรืออีกนัยหนึ่งคือ พจนานุกรมอาจรวบรวมความหมายของคาศัพท์ไม่ครบถ้วน ทาให้เกิด
ปจญหาการตีความความหมายของคาตามมา เนื่องจากการตีความความหมายของคาศัพท์ในหลายๆ
กรณีต้องพิจารณาจากความหมายของบริบทประกอบด้วย เช่น คาว่า สรหลม   พบใน
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีความหมายว่า “(กลอน) ว. สล้าง, ดาษ, ระกะ” แต่คานี้
ปรากฏในบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์ว่า
ดวงดอกพันลอกสร้อย
สาขาสรหลมกลม

และทรสุมทรสายสม
มกรคือกรกราย
(สมุทร. ภ.1 : บ. 439)

ในบริ บ ทนี้ ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรมี ก ารตี ค วามหมายของค าว่ า สรหลม 
 ใหม่ ให้ ต่ า งจากความหมายตามพจนานุ ก รม กล่ า วคื อ ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ค านี้ ค วรมี
ความหมายว่า [มีรูปร่างกลม] และน่าจะสัมพันธ์กับคาภาษาเขมรปจจจุบันว่า ត្រឡុុំ  
“กลมดิ ก ” เนื่ อ งจากค านี้ ป รากฏร่ ว มค าว่ า กลม   และน่ า จะเป็ น การใช้ ค าซ้ อ น
ความหมายกัน การตีความว่า ต้นไม้มีรูปทรงกลม น่าจะเหมาะสมกว่าการตีความว่ามีรูปทรงสล้าง
กลม หรือ ระกะกลม
ปจญหาที่เกี่ยวกับความหมายของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์มีหลายประการ
เช่น อาจไม่พบคายืมนั้นในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เนื่องจากคาไม่ มีใช้ใน
ภาษาไทยปจจจุบันแล้ว ตัวอย่างเช่น คาว่า ทรแมง   ในบริบทดังต่อไปนี้
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นางแย้มขยองขทึง
จิกแจงทรแมงมง-

และราดึงลาดวนดง
คุดคุยคขลู่ขลาย
(สมุทร. ภ.1 : บ. 445)

คานี้ไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 และพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานเล่มอื่น แต่จากรูปและโครงสร้างคา ดูเหมือนว่าคานี้จะสัมพันธ์กับคาภาษาเขมร
ปจจจุบันว่า ត្រមមង   “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ลูกกินได้ มักใช้ทาฟืน ” ในบริบทของคา
นี้ กวีกาลังพรรณนาถึงต้นไม้ชนิดต่าง ๆ อยู่ ดังนั้น การพิจารณาว่า ทรแมง  
เป็นคายืมจากภาษาเขมรและตีความหมายของคานี้เป็น [ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ลูกกินได้ มั กใช้ทาฟืน] จึง
น่าจะสัมพันธ์กับบริบท
อีกกรณีหนึ่งในบทเดียวกันนี้ คือคาว่า ราดึง   ซึ่งไม่ปรากฏรูปคาและ
ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เช่นกัน จากรูปคา น่าเชื่อว่าคานี้จะเป็น
คายืมภาษาเขมร คาที่มีความหมายเกี่ยวกับต้นไม้ในภาษาเขมรที่มีรูปใกล้เคียงกับคานี้มี 2 คา คือ
រ ុំដដញ   “ต้นไม้ปุาชนิดหนึ่ง ขึ้นในที่ชื้นแฉะอย่างปุาระนาม” และ រដុំ ដង 
 “ข่า ” แต่สิ่งที่ทาให้ ผู้ วิจั ยตัดสิ น ว่าคานี้ น่าจะมาจากคาว่า រ ដុំ ដញ  
“ต้นไม้ปุาชนิดหนึ่ง ขึ้นในที่ชื้ นแฉะอย่างปุาระนาม” มากกว่า រដុំ ដង   “ข่า” ซึ่ง
เป็นพืชชนิดหนึ่งเช่นกัน เพราะบริบทบ่งชี้ว่าพืชที่กวีกาลังกล่าวถึง เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ใช่พืช
ชนิดที่มีลาต้นอยู่ใต้ดิน คานี้จึงน่าจะมีความหมายตามคาต้นทางภาษาเขมรว่า [ต้นไม้ปุาชนิดหนึ่ง ขึ้น
ในที่ ชื้ น แฉะอย่ า งปุ า ระนาม] ทั้ ง นี้ การตี ค วามหมายของค าในที่ นี้ ก็ สั ม พั น ธ์ กั บ การอธิ บ าย
การเปลี่ยนแปลงรูปคาดังที่ได้เสนอไว้ในบทที่ 4
จากการศึกษารูปคายืมภาษาเขมรในบทที่ 4 พบว่าปจญหาการตีความหมายของคายืม
ภาษาเขมรส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปคาในภาษาเขมรด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปคา
ยืมภาษาเขมรทาให้คาว่า กัน   ในสมุทรโฆษคาฉันท์เป็นคาพ้องรูปจากคาต้นทางภาษา
เขมร 2 คา คือ คาว่า ការ  “กัน กั้น” กับคาว่า កាល់  “เล็ม กัน” ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
เปนท้าวควรกันความทวรยศยศควรสงวน
อย่าเหตุให้คนดูแคลน
แม้นาศในรณฤาแคลน
จงคงยศแทน
ประเสริฐกว่าคงตน
(สมุทร. ภ.1, บ.920-921)

ค าว่ า กั น   ในที่ นี้ น่ า จะมี ค วามหมายว่ า “กั น , ปู อ งกั น ” จากบริ บ ทที่ มี
ความหมายว่า “เป็นกษัตริย์ควรปูองกันความทุรยศ ควรสงวนเกียรติยศไว้ ไม่ให้ใครดูแคลนได้ แม้
ตายไปในการสงครามย่อมไม่เป็นที่ดูแคลน จงคงเกียรติยศไว้ดีกว่าคงชีวิตตน”
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ในอีกบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่า กัน   มีอีกความหมายหนึ่ง
เมื่อพิศดูพักตรคือจะแย้ม
พิศไพรุจิตพิศมฤดี

ลืมดูแก้มสรแล่มศรี
ดูไรเกศอันงามกัน

(สมุทร. ภ.1, บ.705)
ในบริบทนี้ เป็นการพรรณนาความงาม และมีการกันไรผมของผู้หญิง คาว่า กัน 
 จึงไม่น่าจะมีความหมายว่า “กัน กั้น” แต่ควรมีความหมายว่า “เล็ม กันไรผม”
การศึกษาคาโดยดูจากบริบทจะช่วยให้สามารถระบุความหมายของคาได้ชัดเจน ถูกต้อง
ขึ้น และทาให้ผู้อ่านวรรณคดีโบราณเข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้ดีขึ้น
ด้วยเหตุที่แต่ละภาษามีพัฒนาการทางความหมายของตัวเอง เช่นเดียวกับพัฒนาการ
ระบบอักขรวิธีหากเป็นภาษาที่มีตัวเขียน ภาษาเขมรก็มีวิวัฒนาการทางความหมายของภาษาเขมรเอง
ดังนั้น หากภาษาไทยยืมคามาจากภาษาเขมรโบราณ แล้วภาษาเขมรก็พัฒนาความหมายของคานั้นๆ
ไป อาจมีผลทาให้ความหมายของคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยกับความหมายของคาต้นทางในภาษา
เขมรปจจจุบันแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในพจนานุกรมภาษาเขมรปจจจุบันก็ยังเป็นประโยชน์
ในการศึกษาความหมายของคาศัพท์หลายคา เนื่องจากคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยจานวนมากมี
ความหมายเหมือนหรือใกล้เคี ย งกับความหมายที่ระบุในพจนานุกรมภาษาเขมร อีกทั้งวงศัพท์ใน
พจนานุกรมภาษาเขมรปจจจุบันยังกว้างและหลากหลายกว่าวงศัพท์ในพจนานุกรมภาษาเขมรโบราณ
และภาษาเขมรสมัยกลาง และคาศัพท์ในพจนานุกรมภาษาเขมรปจจจุบันถือเป็นข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบ
และอ้างอิงความหมายของคาในภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมรสมัยกลาง
สมุทรโฆษคาฉันท์จัดเป็นวรรณคดีโบราณ สมัยอยุธยา คาศัพท์ภาษาเขมรที่ถูกยืมเข้ามา
ใช้ในวรรณคดีเรื่องนี้น่าจะสัมพันธ์กับคาศัพท์ภาษาเขมรโบราณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าวรรณคดี
เรื่องนี้ และคาศัพท์ภาษาเขมรสมัยกลาง ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับ วรรณคดีเรื่องนี้ แต่ข้อมูลที่ใช้
ศึกษาคายืมภาษาเขมรในภาษาทั้งสองสมัยมีค่อนข้างจากัด คาศัพท์ภาษาเขมรโบราณส่วนใหญ่เป็น
ค าศั พ ท์ จ ากจารึ ก ซึ่ ง มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การสรรเสริ ญ เทพเจ้ า กษั ต ริ ย์ การถวายวั ต ถุ สิ่ ง ของแก่
ศาสนสถาน การประกาศสิทธิ์เหนือที่ดิน เป็นต้น ส่วนเนื้อหาของเอกสารและจารึกเขมรสมัยกลางเป็น
เรื่องเกี่ยวกับศาสนาและสังคมเขมรในเวลานั้น ดังนั้นคาศัพท์อาจจากัดอยู่ในวงแคบ แหล่งข้อมูลที่ใช้
อ้างอิงคาศัพท์ภาษาเขมรทั้งสองสมัยนี้ก็มีจากัดไปด้วย
พจนานุกรมที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาความหมายของคายืม ภาษาเขมรในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ตามที่ได้เคยนาเสนอในบทที่ 3 ไปแล้ว มีดังนี้
1. Dictionnaire vieux khmer-français-anglais หรือพจนานุกรมภาษาเขมรโบราณ-ฝรั่งเศส
-อังกฤษ ของ Pou (1992) เป็นพจนานุกรมที่รวบรวมคาศัพท์จากจารึกที่มีอายุระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 614 (พุทธศตวรรษที่ 11-18) และจารึกสองหลักที่พบในพุทธศตวรรษที่ 19 คือ K.177และ K.549
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(Pou,

1992: IV) ทั้งคาศัพท์ภาษาเขมรโบราณเอง และคาศัพท์ภาษาอื่นๆ ที่พบในจารึกภาษาเขมร
โบราณ หากเป็นคาศัพท์ภาษาเขมรโบราณ Pou จะแสดงรูปคาศัพท์ภาษาเขมรสมัยกลางและสมัย
ปจจจุบันที่สัมพันธ์กันไว้ด้วย หากเป็นคาศัพท์ภาษาอื่นก็จะระบุที่มาไว้
Pou รับทราบว่าจารึกส่วนใหญ่ที่ Louis Finot และGeorge Cœdès อ่านและตีความ
แล้ วนั้ น อาจมีข้อผิ ดพลาด แต่ไม่อาจที่จะตรวจสอบกับส าเนาจารึกที่มีได้ ทั้งหมดเพราะจะต้องใช้
เวลานาน ในขณะที่พจนานุกรมภาษาเขมรโบราณเป็นสิ่งจาเป็นเร่งด่วนสาหรับผู้ใช้ในเวลานั้น อย่างไร
ก็ตาม หากคาใดยังมีความหมายที่ไม่แน่นอน Pou จะระบุว่า “น่าสงสัย” (Pou, 1992: VIII) ผู้แต่ง
พจนานุกรมฉบับนี้กล่าวว่าได้อ่านจารึกภาษาเขมรโบราณและพิมพ์เผยแพร่ใหม่หลายหลัก และยังมี
อีกหลายหลักที่กาลังดาเนินการอยู่ อนึ่งยังคงมีการพบจารึกภาษาเขมรโบราณใหม่อยู่เสมอ ซึ่งต้องมี
การศึกษาต่อไป ดังนั้ น พจนานุ กรมฉบับนี้จึง ไม่ใช่ พจนานุกรมที่รวมคาศัพท์ภ าษาเขมรโบราณไว้
ทั้งหมดมีแต่บางส่วนเท่านั้น (Pou, 1992: VIII)
2. พจนานุ ก รมจารึ ก นครวั ด สมั ย หลั ง พระนคร โดย อุ ไ รศรี วรศะริ น (2542) เป็ น
พจนานุกรมที่รวบรวมคาศัพท์จากจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ซึ่งจารึกด้วยภาษาเขมรสมัยกลาง
ระหว่าง ค.ศ. 1566 - ค.ศ. 1747 (กลางพุทธศตวรรษที่ 18-23) ผู้วิจัยใช้พจนานุกรมเล่มนี้สาหรับ
อ้างอิงความหมายของคายืมภาษาเขมรที่พบรูปคาในภาษาเขมรสมัยกลางด้วย หากไม่พบคาศัพท์ใน
พจนานุกรมเล่มดังกล่าว ผู้วิจัยจะตรวจสอบกับหนังสือร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย ซึ่งแปลจาก
Les éléments khmers dans la formation de la langue siamoise ของ Uraisi Varasarin
(1984) โดยอรวรรณ บุ ญ ยฤทธิ์ , จตุพร โคตรกนก และสมเกียรติ วัฒ นาพงษากุล หนังสื อเล่ ม นี้
รวบรวมข้อมูลศัพท์ภาษาไทยที่ยืมจากภาษาเขมร โดยแสดงข้อมูลศัพท์ภาษาเขมรโบราณและภาษา
เขมรสมัยกลางไว้ด้วย รวมทั้งพจนานุกรมอื่นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาเขมรสมัยกลาง เช่น រាម
ដេរ ិ៏ត ្ ฉบับต่างๆ ที่เชื่อว่าน่าจะแต่งในสมัยหลังพระนครหรือเขมรสมัยกลาง เป็นต้น
3. พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เป็นพจนานุกรมที่จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ถึงศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน พจนานุกรมฉบับนี้นับว่าเป็นพจนานุกรมที่ให้
ข้ อ มู ล ค าศั พ ท์ ภ าษาเขมรปจ จ จุ บั น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เล่ ม หนึ่ ง เนื่ อ งจากคณะผู้ จั ด ท าเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญภาษาเขมรเป็นอย่างดี เช่น ศาสตราจารย์ฉ่า ทองคาวรรณ ศาสตราจารย์บรรจบ พันธุ
เมธา อาจารย์ทองสืบ ศุภะมาร์ค และนักวิชาการท่านอื่นๆ โดยยึดความหมายและรายละเอียดอื่น ๆ
ตามพจนานุกรมเขมรของสถาบัน ពុរធសាសនបណ្តឌ រយ (คณะกรรมการทุนพระยาอนุมานราชธน,
2517: คาชี้แจง) นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ฉ่า ทองคาวรรณยัง เป็นคนเขมรจังหวัดพระตะบอง ทาให้
ท่านได้เพิ่มข้อมูลบางประการในภาษาถิ่นพระตะบองลงไปในพจนานุกรมฉบับนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม คา
ยืมบางคาอาจไม่มีในพจนานุกรมเล่มนี้ ผู้วิจัยจะได้ตรวจสอบกับพจนานุกรมภาษาเขมรเล่มอื่น หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นประกอบด้วย
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4. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุด ซึ่ง น่าจะมี
การเพิ่มเติมข้อมูลที่มีประโยชน์ ในด้านคาศัพท์ไว้ ผู้วิจัยอ้างอิงความหมายของคายืมภาษาเขมรส่วน
ใหญ่จากพจนานุกรมฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบคาศัพท์จานวนหนึ่งที่มีความหมายไม่ตรงกับที่
พจนานุกรมฉบับนี้ ระบุ และพบคาศัพท์ ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับนี้ ด้วย ในกรณีนี้ ผู้วิจัยจะ
ตรวจสอบคาศัพท์กับพจนานุกรมของราชบัณฑิต สถานฉบับอื่นๆ และพจนานุกรมไทยเล่มอื่น หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นประกอบด้วย
จากการพิจารณาความหมายของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ ผู้วิจัยสามารถจัด
กลุ่มคายืมภาษาเขมรตามความหมายที่พบในแต่ละสมัยและแต่ละภาษาได้ดังนี้ คือ
1. คายืมภาษาเขมรที่มีความหมายตรงตามความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ
และภาษาเขมรสมัยกลาง
2. คายืมภาษาเขมรที่มีความหมายตรงกับ ความหมายของคาต้นทางในพจนานุกรมเขมร
ปจจจุบัน
3. คายืมภาษาเขมรที่มีความหมายตรงกับ ความหมายของคาต้นทางในพจนานุกรมเขมร
ปจจจุบันและความหมายของพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
4. คายืมภาษาเขมรที่มีความหมายเฉพาะในสมุทรโฆษคาฉันท์
อย่ างไรก็ตาม ความหมายของคายืมบางคาอาจจัดอยู่ได้หลายกลุ่ ม ซึ่งจาเป็นต้องมี
การอธิบายขยายความเพิ่มเติมทีละคา
1. คายืมภาษาเขมรที่มีความหมายตรงตามความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณและภาษา
เขมรสมัยกลาง
เนื่ อ งจากสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ เ ป็ น วรรณคดี ที่ แ ต่ ง ในสมั ย อยุ ธ ยา ซึ่ ง น่ า จะเป็ น ช่ ว งที่
ภาษาไทยกาลังได้รับอิทธิพลทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างมากจากภาษาเขมรโบราณ และภาษา
เขมรสมั ย กลาง ความหมายของค าที่ ยื ม มาใช้ ใ นสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ ก็ น่ า จะตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
ความหมายของคาที่พบในภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมรสมัยกลางมากกว่าภาษาเขมรปจจจุบัน แต่
อย่างไรก็ตาม คาในภาษาเขมรโบราณและในภาษาเขมรสมัยกลางก็ไม่ได้ถูกบันทึกลงในจารึกทุกคา
ดั ง นั้ น การอ้ า งอิ ง ค าศั พ ท์ ภ าษาเขมรบางค าพร้ อ มทั้ ง ความหมาย จึ ง ต้ อ งอาศั ย รู ป ค าเขมรและ
ความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันในการอ้างอิงด้วย
การน าเสนอศัพ ท์คายืม ที่มีความหมายตรงกับ ความหมายของคาต้น ทางภาษาเขมร
โบราณและคาต้นทางภาษาเขมรสมัยกลางจะเรียงลาดับตามอักษร มีรายละเอียดดังนี้ คายืมภาษา
เขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ ทั้ง รูปคาศัพท์ภาษาไทย รูปถ่ายถอดอักษร และความหมายที่ตรงกับใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ในเครื่องหมายอัญประกาศ พร้อมระบุสมัยที่แต่ง โดย
ภ.1 หมายถึงคานั้น พบในส่ ว นที่แต่งสมัยอยุธยา ส่ วน ภ.2 หมายถึงคาที่พบในส่ว นที่แต่งสมัยต้น

230

รัตนโกสินทร์ แต่หากความหมายของคาไม่ตรงกับในพจนานุกรมหรือไม่มีในพจนานุกรม ผู้วิจัยจะ
เสนอความหมายตามบริบทไว้ในเครื่องหมาย [ ] ตามด้วยเครื่องหมาย < รูปถ่ายถอดอักษรของ
คาภาษาเขมรโบราณ และความหมาย รูปถ่ายถอดอักษรของคาภาษาเขมรสมัยกลางและความหมาย
ในกรณีที่ความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรปจจจุบันตรงกับความหมายของคาภาษาเขมรโบราณ
ภาษาเขมรสมัยกลาง ผู้วิจัยจะเสนอคาศัพท์และความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันไว้ด้วย
คายืมภาษาเขมรที่มีรูปมากกว่าหนึ่งรูปหรือมีรูปแปร หากมีความหมายตรงตามคาต้น
ทางภาษาเขมร ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสมุทรโฆษคาฉั นท์ คายืมภาษาเขมร
ที่มีความหมายตรงตามความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรจะมีรูปแปรรูปใดบ้าง หากจาเป็นต้องมี
การอธิบายขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์คายืมนั้นๆ ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ในย่อหน้าถัดไป เพื่อให้
เห็นชัดเจน และอ่านง่าย
คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่มีความหมายตรงกับคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ
และภาษาเขมรสมัยกลาง มีดังต่อไปนี้
ก็   “แล้ว, จึง, ย่อม” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “คาเสริมที่ใช้บอกผลหรือสิ่งที่เกิดตามมา”
(Pou, 1992: 59), ขก.  “ก็” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 115), ขป. េិ៏  “ก็”
กง   “วง, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น” (ภ.1) < ขบ.  “บ่วง, วงแหวน” (Pou,
1992: 60), ขก. “กง, วง, ล้อม, ล้อมวง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 137), ขป. េង 
“วงแหวน, กลุ่ ม ”, េង់   “ล้ อ, วงแหวน, วงกลม”, ដកាង  
“โค้ง, โก่ง, โกง (Pou, 1992: 60)
ก่ง   [โก่ง (คิ้ว, คันธนู)] (ภ.1) < ขบ.  “บ่วง, วงแหวน” (Pou, 1992: 60), ขก.
“กง, วง, ล้อม, ล้อมวง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 137), ขป. េង  “ขดเป็นวง, สิ่ง
ที่เป็นวง”, េង់  “ล้อ, วงแหวน, วงกลม”, ដកាង   “โค้ง, โก่ง, โกง”
กเรียน  , กระเรียน   “ชื่อนกขนาดใหญ่” (ภ.1) < ขบ.
 “นกกระเรียน” (Pou, 1992: 118), ขป. ដត្េៀល  “นกกระเรียน”
กรลด   “กลด”, กลด   “เครื่องกั้นกันแดดหรือฝน ลักษณะคล้ายร่ม
ขนาดใหญ่ ขอบมี ร ะบาย คัน ยาว ใช้ถื อ กั้น เจ้า นาย” (ภ.1) < ขก.  “กลด” (อุไ รศรี
วรศะริน, 2542: 128), ขป. េលស់  “กลด”
ในภาษาเขมรโบราณ พบคาว่า    “ขันทองแดงหรือเงิน” (Pou, 1992: 121)
ที่มีรู ป พ้องกับคาภาษาเขมรสมัยกลางว่า  “กลด” และคาภาษาเขมรปจจจุบันว่า េល ស់
  แต่มีความหมายแตกต่างกัน จึงเห็นว่าไม่น่าจะเป็นคาเดียวกัน
กรลับ   [กลับ, พลิก, กลับไปกลับมา] (ภ.1), กระลับ   [กลับ,
พลิก, กลับไปกลับมา] (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “กลับ, พลิก, ย้อนกลับมา” (Pou, 1992:
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115), ขก.  “กลับ, พลิก, ย้อนกลับมา” (Pou, 1992: 115), ขป. ត្េឡាប់ 
 “คว่า, พลิกคว่า, กลับอย่างกลับตะเข็บ, หันหลังกลับ”
กรม   “ระทม, เจ็บอยู่ภายในเรื่อยไป; กลัด (หนอง); ลาบาก”, ตรอม  
“ระทมใจจนเหี่ยวแห้ง” (ภ.1) < ขบ.  “เจ็บ, ช้า, ร้าวราน” (Pou, 1992: 115), ขป. ត្េុំ
  “ช้า, บอบช้า, ตรอมใจ, เศร้าหมอง, ทุกข์ทรมาน, กังวล”
กรร   “จับ, ถือ” (ภ.1) < ขบ.    “ถือ, ยึด” (Pou, 1992: 67), ขก.  “ถือ,
จับ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 120),  “ถือ, จับ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 121), ขป. កាន់
  “ถือ”
กรรแสง   [ผ้า, ผ้าสไบ] (ภ.1) < ขบ.  “สิ่งที่มีน้าหนักเบา, ผ้าสไบ” (Pou,
1992: 80), ขป. េមនែង  // “ผ้าเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ (ผ้าขาวม้าก็ได้สาหรับ
ภาษาพระตะบอง)”
ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่า คาว่า กรรแสง   มีหลายความหมาย และ
ความหมายที่พบในหัวข้อ 1 นี้ “ผ้า, ผ้าสไบ” เป็นความหมายที่สัมพันธ์กับความหมายในภาษา
เขมรโบราณมากที่สุด ดังในบริบทต่อไปนี้
น้องท้าวคานึงท้าว
ทรวงทรงกรรแสงสมร

บลุเลยราคาญวอน
ทุกขแท้ที่อาดูร
(สมุทร.ภ.1, บ.805)

ในบริบทนี้ ทรวงทรงกรรแสง       หากพิจารณา
ตามคาศัพท์แต่ละคา ทรวง   “หน้าอก” ทรง   “ใส่ สวม” กรรแสง
  “ผ้ า สไบ” จึ ง สามารถตีค วามหมายโดยรวมว่ า “หน้ าอก(น้ อง)ห่ ม ผ้ า
สไบ” ดู กรรแสง   ในหัวข้อ 2.3
กรอง   “ร้อย, ถัก, ทอ” (ภ.1) < ขบ.    “ถัก, ทอ” (Pou, 1992: 114), ขป.
ត្េង   “ร้อยอย่างร้อยดอกไม้”
กระตรับ   [ปลาหมอช้างเหยียบ] (ภ.2) < ขบ.  “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง ตัวแบน
ใช้เป็นอาหารได้” (Pou, 1992: 71), ขป. េន្រន្ប់  “ปลาหมอช้างเหยียบ” คา
นี้พบใน พจน. มีความหมายว่า “ปลาหมอช้างเหยียบ” เช่นกัน
กระทบ   “โดน, ถูกต้อง, ปะทะ” (ภ.1) < ขบ.  “ปิด, ปิดฝาให้สนิท ”
(Pou, 1992: 110), ขป. ខ្ទប់   “ปิดกั้น, หว่านล้อม, ขัดขวาง, ซ่อม”
กระบอง   “ไม้ใช้ เป็นอาวุธ ส าหรับใช้ ตี ” (ภ.1) < ขบ.  
“คนแรก ผู้ที่ใหญ่ที่สุดหรือโตที่สุด ; ชื่อหวายชนิดหนึ่ง Calamus ปลายใหญ่; กระบองหรือไม้
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เท้าที่ทาจากไม้หรือหวาย” (Pou, 1992: 212), ขก.    (Varasarin,
1984: 193) “กระบอง”, ขป. ដុំបង   “ตะบอง”
กระลึง   “จั บ , ถือ ควงอาวุธ ” (ภ.1) < ขบ.  “จับ, ถือ, ควง(อาวุธ )”
(Pou, 1992: 116), ขป. ត្េឡឹង  “กลึง, หมุนรอบอย่างเครื่องกลึง, วนรอบ”
กระแส   “น้าหรือลมเป็นต้นที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย,
เส้น, สาย, แนว, ทาง, เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวายหรือเหล็กเป็นต้น ” (ภ.2) < ขบ.   
“อาการไหลไป, สาย, เส้นเชือก, เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวายหรือเหล็ก ” (Pou, 1992: 122), ขก.
 “เชือก, เส้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 126), ขป. មខ្ែ   “สาย, กระแส”
กระเหน็จ   [ดุร้าย, ดุเดือด, รุนแรง] (ภ.1) < ขบ.  “โหดร้าย, อันตราย,
รุนแรง” (Pou, 1992: 84), ขป. េុំណាច   “ดุร้าย ใช้ได้ทั้งกับคนและสัตว์”
เลือกหาผู้รู้ศรศิลป์
แกว่นมล้างไพรินทร์
กระเหน็จกระแหน่รณรงค์
(สมุทร. ภ.1, บ.944)

บทนี้กล่าวถึงการเลือกทหารที่มีความเชี่ยวชาญในการยิงธนู เพื่อมารบกับศัตรู ในที่นี้คาว่า
กระเหน็จ   อาจหมายถึงคนที่มีความกล้าหาญหรือมีฝีมือฉกาจฉกรรจ์
ในการสู้รบ หากตีความดังนี้อาจทาให้พิจารณาได้ว่าคาว่า กระเหน็จ  
น่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ  “โหดร้าย, อันตราย, รุนแรง” ได้
กราบ   “การแสดงความเคารพด้วยวิธีนั่ง ประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะ
ลงจดพื้ น” (ภ.1) < ขก.      “กราบ” (อุ ไรศรี วรศะริ น ,
2542: 131), ขป. ត្កាប   “กราบ, ทาให้เรียบ, หมอบราบ, กกไข่, ครอบ, คลุม”
กรุง   “เมือง, กษัตริย์” (ภ.1, ภ.2), กุรุง   “เมือง, กษัตริย์” (ภ.1) <
ขบ.  “ใหญ่โต มีอานาจ ผู้นา พระเจ้าแผ่นดิน ปกครอง ควบคุม ” (Pou, 1992: 104),
ขก.  “กรุง, กษัตริย์, ปกครอง, ครอบครอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 132), ขป. ត្េុង
  “น. เมืองหลวง, เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แต่ก่อนหมายถึงประเทศก็ได้”
ในที่นี้ กรุง   และ กุรุง   ใช้ในความหมาย “เมือง, กษัตริย์” ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
จอมพงศ์พุทธางกุรกษัตร
สองกรุงผดุงในทศธรรม์

เสวยสวัสดิไอศวรรย์
พิธีราชจรรยา
(สมุทร. ภ.2, บ.2177)

ในบทที่ยกมา คาว่า กรุง   หมายถึง “กษัตริย์” เมืองรมยบุรีกับเมืองพรหมบุรี ใน
บทต่อไปนี้ คาว่า กรุง   หมายถึง “เมือง”
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กรุงไกรอุภัยภพจะร้าง
ทั่วถ้วนทั้งมวญนรนิกร

สุขสร่างสโมสร
จะโรยไร้เปนไพรสัณฑ์
(สมุทร. ภ.2, บ.1734)

ตอนที่ยกมาเป็นตอนที่ พระสมุทรโฆษกับนางพินทุมดี หายไป ทาให้กษัตริย์ประชาชนทั้งเมือง
เกิดความวิตกกังวลว่า ต่อไปเมืองจะไร้ผู้ปกครอง เมืองกลายเป็นเมืองร้าง ประชาชนไร้ความสุข
เมืองก็จะกลายไปเป็นปุา
กลับ   “ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม, คืนมาสู่ภาวะเดิม, พลิกหน้าเป็นหลัง,
ทาตรงกันข้ามกับที่คาดหมายหรือที่ควรจะเป็น ” (ภ.1) < ขบ.  “กลับ, คืนมา” (Pou,
1992: 115), ขก.  “กลับ, คืนมา” (Pou, 1992: 115), ขป. ត្េឡាប់   “คว่า,
พลิกคว่า, กลับอย่างกลับตะเข็บ”
กลา   [ห้อง, บริเวณ(ที่ประกอบพิธี)], กรลา   [ห้อง, บริเวณ] (ภ.1) <
ขบ.  “ห้อง, บริเวณ” (Pou, 1992: 115), ขก.  “ห้อง, บริเวณที่ประกอบพิธี ”
(, 1979: 1), ขป. ត្េឡា   “1 ลาน, ตาราง ตาอย่างหมากรุก, หรือร่างแห 2
พระแท่น, บัลลังก์” รูป กลา   พบในคาประสม กลาการ  
[ห้อง, บริเวณพิธี] สร้างขึ้นจากคาว่า กลา   และคายืมภาษาสันสกฤตว่า การ 
 “งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทา” ในสมุทรโฆษคาฉันท์ กลา   และ กรลา 
 มีความหมายตรงกับคาต้นทางภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมรสมัยกลาง ดังใน
บริบทต่อไปนี้
พระภูธรเสด็จถึงสถาน
กุณฑกลาการ
แสงสิทธิจรูญจรัส
(สมุทร. ภ.1, บ.368)
ข้ามรมยบุรีถึงสถาน
มนเทียรทองธาร
คานัลกรลาจรวจจรัล
(สมุทร. ภ.1, บ.582)

กอปร์   “ประกอบ” (ภ.2) < ขบ.    “ประกอบด้วย” (Pou, 1992: 108), ขบ.
 “กอปร, ประกอบด้ วย” (อุ ไรศรี วรศะริ น , 2542: 119),  “กอปร, ประกอบด้ ว ย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 129), ขป. េប   “เจริญ, ให้ผล, มี ครอบครอง เป็นเจ้าของ”
กะดึง   “ระฆังเล็กๆ ทาด้วยโลหะ ที่ปลายตุ้มมีใบพานซึ่งนิยมทาเป็นรูปใบโพ เมื่อ
ลมพัด ปลายตุ้มจะกระทบตัวกระดึงทาให้เกิดเสียง ใช้แขวนที่ชายคาโบสถ์และวิหารเป็นต้น,
เครื่ อ งโลหะหรื อเครื่ อ งไม้ มั ก มี รูป ร่ า งคล้ า ยกระดิ่ ง มี ลู ก กระทบแขวนอยู่ ภ ายในหรื อ ห้ อ ย
กระหนาบอยู่ภ ายนอกเพื่อให้เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย” (ภ.1) < ขบ.
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“ระฆังเล็กๆ” (Pou, 1992: 66),  “ระฆังเล็กๆ” (Pou, 1992: 69), ขป.
េណ្ឹដ ង  “กระดิ่ง, กระดึง”
กังวล   “ห่วงใย, มีใจพะวงอยู่” (ภ.2) < ขบ.  “สิ่งรบกวน, สิ่งที่ทาให้ราคาญ
ใจ” (Pou, 1992: 60), ขป. េងវល់   “ความกังวล, ห่วงใย, ความกลุ้มใจ”
กังหัน   “สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกาลังลม” (ภ.2) < ขก. 
“กังหัน, ใบพัด” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 119), ขป. េង្ហារ  // “กังหัน”
กัน  “ปูองกัน”, กรร   “ปูองกัน” (ภ.1) < ขบ.  “ปูองกัน” (Pou, 1992:
93), ขก. “ปูองกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122), ขป. ការ   “กัน, กั้น” คาว่า
กัน  และ กรร   ทีม่ ีความหมายว่า “ปูองกัน” พบในบริบทต่อไปนี้


ต่างรู้รับตาวกันตน

กาไตใส่กล
ว่าเหวยไกรหาญมึงกลัว
(สมุทร. ภ.1, บ.165)
เกาศึกยิงเขาปูองปิด
กรรกลมืดมิด
แลบังทั้งแสนเสนา
(สมุทร. ภ.1, บ.1077)

กันดาร   [กลาง, ท่ามกลาง] (ภ.1), กันดาล   “กลาง, ท่ามกลาง”
(ภ.1) < ขบ.  “แห่ง, กลาง; ข้างใน” (Pou, 1992: 69) ขก.  “กลาง, กึ่งกลาง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 118) ขป. េណាដល   “กลาง, กลางๆ, ปานกลาง”
กาจ   “ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง” (ภ.1, ภ.2) < ขก. ,  “กาจ, ร้ายกาจ, ดุร้าย” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 122), ขป. កាច   “ดุ, ร้าย”
กาเดาะ   [อวัยวะเพศ(ผู้)] (ภ.2) < ขบ.  “อวัยวะเพศชาย” (Pou, 1992: 110), ขป.
េ្   “อวัยวะเพศชาย”
ลางสารแล่นเล่นตามคนอง
เบียดเสียดพังผอง
กาเดาะกาดัดกลัดกาม
(สมุทร. ภ.2, บ.1661)

ในสมุทรโฆษคาฉันท์ตอนที่กล่าวชมช้างสิบตระกูล มีการบรรยายให้เห็นภาพอิริยาบถต่างๆ ของ
ช้าง และบริบทที่ยกมาเป็นการบรรยายภาพช้างตัวผู้ที่กาลังกลัดมัน วิ่งไล่ตามช้างตัวเมียด้วย
ความคึกคะนอง กวีน่าจะใช้คาภาษาเขมรเนื่องจากไม่พบคาไทยที่เหมาะสมที่จะใช้ในบริบทนี้
และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัมผัสกับคาว่า กาดัด   [กาลังรุ่น, โตเต็มที่] ดู
กาดัด   ในหัวข้อ 3
กาทวน  (ภ.1), กาธร   “สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง”
(ภ.1, ภ.2) < ขก.  “สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน, ก้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 258),
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ขป. េុំ ររ   “สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน, ก้อง” ค าว่า ก าทวน 
 และ กาธร   พบในบริบทต่อไปนี้
เสียงมฤคคชสีห์ไกรสร
สีหนาทกาธร
กาทวนทังปุาหิมพานต์
(สมุทร. ภ.1, บ.647)

กานล   “เงินค่าคานับครู, เงินคานับบูชาครูปี่พาทย์” (ภ.1) < ขบ.  “สิ่งที่
ใช้สาหรับหนุน หรือยกให้สูงขึ้น, เครื่องสังเวยในพิธีกรรม” (Pou, 1992: 84), ขก. 
“ของกานัล, ค่ากานล, ของให้คน เช่น ผู้มีอุปการะ” แผลงจากรากศัพท์   “หนุนข้าง
ใต้” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 186), ขป. េុំណ្ល់  “ของกานัล, ค่ากานล”
แผลงจากรากศัพท์ េល់  “หนุนข้างใต้”, េុំណ្ល់  ในภาษาเขมร
ปจจจุ บันใช้ในความหมายเฉพาะว่า “เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ต้องมอบให้แก่ผู้ ที่รักษาอาการ
เจ็บปุวย” (Pou et Ang Choulean, 1987-90: 96)
กาบัง   “บัง, บังอย่างมิดชิด” (ภ.2) < ขบ.    “ซ่อน, ปกปิด,
ลับ” (Pou, 1992: 84), ขก.  “กาบัง, บัง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 117), ขป. េុំបុំង
  “กาบัง, ลับ”
ก าแพง   “เครื่ องกั้ น, เครื่ องล้ อม, ที่ ก่ อด้ วยอิ ฐ ดิ น หรื อหิ น ” (ภ.1) < ขบ.
 “กาแพง” (Pou, 1992: 91), ขป. េុំមពង   “กาแพง, ที่กั้น, ขอบ”
กายาน   “1 วัตถุหอมชนิดหนึ่ง เกิดจากยางใสกลิ่นหอมที่ออกจากเปลือกของ
ต้น กายานบางชนิ ด เกิดขึ้น ได้เนื่องจากเปลื อกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่ นหอม
ออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลาต้น แกะออกมาได้, ชื่อต้นไม้ขนาดกลางหลายชนิด..” (ภ.1)
< ขบ.    “กายาน” (Pou, 1992: 83), ขป. េុំញាន  
“ต้นกายาน”
กาเริบ   [(ศัตรู) สร้างความปจ่นปุวนรุนแรงขึ้นโดยไม่เกรงกลัวอานาจอีกต่อไป]
(ภ.2) < ขบ.  “การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว, ความปจ่นปุวน, การสั่นสะเทือน” (Pou,
1992: 88), ขป. េុំដរ ើេ   “เขม่น, กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, ปจ่นปุวน”
จากความหมายในสมุทรโฆษคาฉันท์เห็นว่า คามีความหมายขยายออกจากความหมายของคา
ภาษาเขมรโบราณ
กาสรด   “สลด, แห้ง, เศร้า” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “หมดจด, ขาดแคลน”
(Pou, 1992: 93), ขป. េុំសរ់   “เข็ญใจ, บอบช้า, ตรอมใจ, เศร้าหมอง, ทุกข์,
ทรมาน, กังวล”
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กุงอน   “นกช้อนหอย” (ภ.1) < ขบ.  “นกช้อนหอย MelanocephalaI
ปากยาวสีดา ตีนดา” (Pou, 1992: 102), ขป. េង   “นกกุลาขาว”
กุโงก   “นกยูง” (ภ.1) < ขก.  “นกยูง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 273), ขป.
ដកាងេ   “นกยูง”
เกรง   [นึกกลัว, นึกวิตก] (ภ.1) < ขบ.  “แข็ง, ทาให้แข็ง, เกร็ง” (Pou, 1992: 118),
ขก.  “เกรง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 131-132), ขป. មត្េង   “เกรงกลัว”
ในสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ ความหมายของค าว่ า เกรง   [นึ ก กลั ว , นึ ก วิ ต ก] มี
ความหมายใกล้เคียงกับความหมายในภาษาเขมรสมัยกลางมากกว่าภาษาเขมรโบราณ ดังใน
บริบทต่อไปนี้
มาลอบโลมไทธิดา

บมิเกรงราชาธิราชผูส้ งวนศรี
(สมุทร. ภ.1, บ.760)

ไกร   “ยิ่ง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “ใหญ่, มากมาย, มีอานาจ” (Pou, 1992: 117),
ขก. ,  “มาก, ยิ่ง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 130),  “ไกร, มาก, ยิ่ง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 131), ขป. ក្ត្េ   “ยิ่ง, มาก, เกิน, แรง นอกจาก, เหนือ(กว่า)”
ขจี   “งามสดใส” (ภ.1) < ขบ.  “เขียวสด, ดิบ, อ่อน” (Pou, 1992: 108), ขก.
 “ขจี, อ่อน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122), ขป. ខ្ចី   “ดิบ, อ่อน, ใหม่, รุ่น”
ขดาน  , ขดาล   “กระดาน” (ภ.1) < ขบ.  “แผ่นกระดาน”
(Pou, 1992: 127), ขป. កាដរ   “ไม้ที่เลื่อยออกเป็นแผ่น”
ขทึง   “ไม้ต้น ใบและผลคล้ ายสารภี...” (ภ.1) < ขบ.  (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 291),    “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง” (Pou, 1992: 110), ขป. ខ្ទឹង   “ต้น
กระทิง หรือกากระทิง”
ขนน   “หมอนอิง” (ภ.1) < ขบ. “ชั้น, ฐาน, ที่พักแขน” (Pou, 1992: 127),
ขก.  “หมอนอิง, ขอนที่ใช้เป็นหมอน อย่างหมอนรถไฟ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 216),
ขป. ខ្នល់   “หมอนอิง, ขอนที่ใช้เป็นหมอน อย่างหมอนรถไฟ”
ขนัด   “แถว, แนว” (ภ.2) < ขบ. “ชิ้น, ส่ว น, ขนาด, เครื่องวัด ” (Pou,
1992: 127), ขป. ខ្ននរ់   “ขอบเขต, ขนาด, เครื่องวัด” แผลงมาจากรากศัพท์
ការ់   “ตัด, ลัด” คาว่า ขนัด   พบเฉพาะในส่วนที่แต่งในสมัย
รัตนโกสินทร์ดังบริบทต่อไปนี้
พลอัศวคณเนกขนัด
ต่างก็ตรวจจัด จานาขบวร
(สมุทร. ภ.2, บ.2141)
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ขนุน   “ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง” (ภ.1) < ขบ.   
“ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Artocarpus heterophyllus Lam. ในวงศ์ (Morac.)”
(Pou, 1992: 112), ขป. ខ្នុរ   “ขนุน”
ขบวร   “รูปวาด” (ภ.1), < ขบ.  “รูปวาด, ลวดลาย” (Pou, 1992: 128),
ขป. េបូរ   “ลวดลายตกแต่ง” แผลงจากรากศัพท์ *   “วาด ตบแต่ง กะ
ประมาณ คานวณ” ปจจจุบันใช้ร่วมกับคาว่า េាច់   เป็น េាច់ េបូរ  
  “ลวดลายต่าง ๆ, สลัก, แกะ เครื่องประดับ”
ในบริบทสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า คานี้ใช้ในความหมายของ “รูปวาด” ดังนี้
นางน้องยินเขียนขอขบวร
ธารีคิดควร
ก็ควรรูปท้าวทุกทิศ
(สมุทร. ภ.1, บ.762)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่ นางพินทุมดีร่าไห้คร่าครวญถึงชายที่นางได้ร่วมบรรทมด้วยในคืนก่อนนั้น
จึงได้ขอให้นางรัตนธารี ซึ่งเป็นพี่เลี้ยง วาดรูปท้าวกษัตริย์ทุกแดนเพื่อค้นหาว่าชายผู้นั้นเป็นใคร
ในบริบทนี้ คาว่า ขบวร   จึงควรมีความหมายว่า “รูปวาด”
ขวน   “ขวนขวาย, ใฝุ” (ภ.1) < ขบ.  “ตื่นเต้น, วุ่น” (Pou, 1992: 129),
ขป. ខ្វល់   “ยุ่ง, กังวล, วุ่น”
ขวิด   “2 มะขวิด” (ภ.2) < ขบ.  “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง Feroniella elephantum
(Rutac.) ใบใช้ทานได้” (Pou, 1992: 130), ขป. ខ្វតរ   “มะขวิด”
คาว่า มะขวิด   ในภาษาไทย น่าจะเป็นการประสมคาว่า ខ្វតរ 
 กับคาว่า หมาก   ก่อนที่จะมีการกร่อนเสียงกลายเป็น มะ-  
ในภายหลัง
เขนย   “หมอนหนุน” (ภ.1) < ขบ.  “หมอน, หมอนอิง” (Pou, 1992: 128), ขก.
, ,  (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 125), ขป. ដខ្នើយ   “หมอน”
เขบ็จ   “ลวดลาย” (ภ.1) < ขบ.  “ลวดลาย, ภาพวาด, ภาพแกะสลัก ”
(Pou, 1992: 128), ขป. េាច់េបូរ     “ลวดลายต่าง ๆ, สลัก, แกะ,
เครื่องประดับ”
เขดา   “กาเดา, ความร้อน” (ภ.1) < ขบ.  “อุ่น, ความร้อน” (Pou, 1992:
127), ขป. ដត្   “ร้อน”
แขยง   “หวาดกลั ว ” (ภ.1) < ขก.  “แสยง, หวาดเกรง, กลั ว เกรง”
อุไรศรี วรศะริน, 2553: 175), ขป. មសែង   “แสยง, หวาดเกรง, กลัวเกรง”
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แขวก   “ชื่อนกยางขนาดกลาง” (ภ.2) < ขบ.  “นกกลางคื นชนิดหนึ่ ง
Nycticorax griseus (Pou, 1992: 130) พบคานี้ในชื่อสถานที่   , ขป. មខ្វេ
 “นกแขวก”
คง   “ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “คงอยู่, ยืนนาน, มีชีวิตอยู่, คง
ตน (ราชา)” (Pou, 1992: 131), ขก.  “คง, ประทับ, อยู่” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 94),
ขป. គង់   “คงอยู่, เหลืออยู่, อยู่ยงคงกะพัน, กล้าหาญ, ไม่ผันแปร, แน่ใจ, ถาวร,
มั่นคง, อาศัยในที่เดิม, รักษาให้อยู่ในสภาพดี , ทนทาน, คง, พัก(ราชา) คาที่บอกเหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้ (ไว.)”
ในบางบริ บ ทของสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ พบว่ า คง   มี ค วามหมายสั ม พั น ธ์ กั บ
ความหมายของคาภาษาเขมรสมัยกลาง “คง, ประทับ, อยู่” มากกว่าความหมายของคาภาษา
เขมรโบราณ  “คงอยู่, ยืนนาน, มีชีวิตอยู่, คงตน (ราชา)” เช่น
เสด็จถึงรมยบุรีสถาน
เรืองรัตนพิมาน
แสงแก้วประกิตชิดชน
จึงจรดรถทองที่มนทิรแก้วดาบล
นเรศร์ธิดาเสด็จคง
(สมุทร. ภ.1, บ. 821-822)

บทที่ยกมาเป็นกล่าวถึง พระสมุทรโฆษเสด็จไปถึงเมืองรมยบุรี ที่วิมานอันประดับด้วยแก้วเรือง
รัตน์ แล้วจึงจอดรถทอง ณ มณเฑียร ที่พระธิดาเสด็จกรุงรมยบุรีประทับอยู่
คนอง   “คึก ล าพอง” (ภ.1) < ขก.  “เข้ม แข็ง , มั่ นคง, กร้าว, อวดดี ”
(Pou, 1979: 187), ขป. ឃ្នង   “2 ล่วงละเมิด, ล่วงเกิน”
ครแลง   “เอียง, ลอยไป” (ภ.1) < ขบ.  “โคลงเคลง” (Pou, 1992:
142), ขป. ត្គមលង   “โคลง, เขย่า”
ครอก   “ลูกสัตว์หลายตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว” (ภ.2) < ขก.  “หมู่, ครอก,
ฝูง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 164), ขป. ត្គេ   “หมู่, ครอก, ฝูง”
ครอง   “ปกครองรักษาโดยความเป็นใหญ่” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ครอง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 97), ขป. ត្គង   “ครอง, ปกครอง, พิทักษ์รักษา, ครอบ, คลุม,
ห่อ”
ครีครอ   [ยากจน] (ภ.2) < ขบ.  “ยากแค้น, แร้นแค้น, หายาก” (Pou, 1992:
114), ขก.  “จน, ยากจน, ลาบาก” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 130), ขป. ត្េ   “จน”
ត្េី   “2 ขยายคา ត្េ   “จน” ใช้ ត្េី ត្េ     หรือ ត្េត្េី
   ”
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คละ   “ลักษณะที่ปนกัน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งดีและไม่ดี ” (ภ.2) < ขบ.  
 “บ้าง, ส่วน” (Pou, 1992: 121), ขก.  “บาง, บ้าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
124), ขป. ខ្លះ   “บาง, บ้าง”
ควร   “วาด, เหมาะ, ควร” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “วาด, ขี ด เขี ย น, ค านวณ,
เหมาะ” (Pou, 1992: 143), ขก. ,  “ควร, สมควร” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 99), ขป.
គួរ   “1 ควร, น่า 2 เหมาะ”, គូរ   “วาด, วาดเขียน”
ในสมุทรโฆษคาฉันท์ คาว่า ควร   ที่มาจากคาภาษาเขมรโบราณว่า  พบว่า
มีสองความหมายคือ “วาด, เหมาะ หรือ ควร” ตามอย่างภาษาเขมรโบราณ คือ
ในบริบทแรก มีความหมาย ว่า “วาด” ดังนี้
นางน้องยินเขียนขอขบวร
ธารีคิดควร
ก็ควรรูปท้าวทุกทิศ
(สมุทร. ภ.1, บ.762)

ในบริบทที่สอง มีความหมายว่า “เหมาะ, ควร” ดังนี้
หวังได้นางนารี้พล

มากมีเปนกล
จรเทินจะคืนบมิควร
(สมุทร. ภ.1, บ.918)

ในบริบทนี้เป็นตอนที่สิบกษัตริย์เตรียมรบกับพระสมุทรโฆษ และเห็นว่า “การยกพลมาครั้งนี้
เพราะหวังได้นางกลับไป ไม่ควรที่จะลังเลหวั่นไหวยกพลกลับไป”
ควาญ ñ /n/ “ผู้ดูแลช้าง” (ภ.1) < ขบ.  “ผู้ดูแลสัตว์ โดยเฉพาะช้าง” (Pou, 1992:
143), ขป. ឃ្វវល  // “เลี้ยง อย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย”
คาว่า ឃ្វវល  // ในภาษาเขมรปจจจุบัน อาจมีความแตกต่างไปจากความหมายใน
ภาษาเขมรโบราณบ้าง แต่ก็ยังมองเห็นความเชื่อมโยงของความหมายอยู่
คัล   “เข้าเฝูา, อยู่ถวายงาน” (ภ.1) < ขบ.  “เข้าเฝูา, อยู่ถวายงาน” (Pou, 1992:
135), ขป. គាល់   “เฝูาอย่างเข้าเฝูาเจ้านาย, นั่งเฝูาเจ้านาย”
คานวณ   “วาด, เขียน” (ภ.1) < ขบ.    “ภาพวาด”,
ขป. គុំ នូរ   “ภาพวาด, ภาพ” ยังคงมีใช้ในภาษาเขมรปจจจุบัน ในขณะที่
รูป  ไม่ปรากฏในภาษาเขมรปจจจุบันแล้ว แต่ถูกยืมมาใช้ในภาษาไทยในความหมาย
“ภาพวาด, กะ, ประมาณ, คานวณ”
จากข้ อ มู ล ในสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ พ บว่ า ค านวณ   มี ค วามหมาย
สัมพันธ์กับความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณว่า “วาด, เขียน” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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คิดคิ้วคานวณนวย
ตรูตาตระบอกบง

คือธนูอันก่งยง
บมิแล้วและติดใจ
(สมุทร. ภ.1, บ.671)

ในบริบทที่ยกมาเป็นตอนที่พระสมุทรโฆษราพึงถึง นางพินทุมดี และความงามของนางว่า “คิ้ว
วาดไว้ราวกับคันศร งามทั้งตาและเปลือกตา พี่ (พระสมุทรโฆษ) ติดใจคิดถึงอยู่ไม่วาย” คาว่า
คานวณ   ในที่น่ามีความหมายว่า “วาด, เขียน” มากกว่า
คานับ   “1 ทาความเคารพ, ทาความเคารพโดยก้มศีรษะให้ (โบ) คาที่ต้องนับถือ,
หลักฐาน” (ภ.1) < ขก.  “คานับ, แสดงความเคารพอย่างทหาร” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
204), ขป. គុំនាប់ “คานับ, แสดงความเคารพอย่างทหาร”
คาว่า คานับ   มีรูปที่สัมพันธ์กับภาษาเขมรปจจจุบัน គុំនាប់ 
 “คานับ, แสดงความเคารพอย่างทหาร” แต่ความหมายที่พบในบริบทสมุทรโฆษ
คาฉันท์ น่าจะมีความหมายต่างไปจากคาต้นทางภาษาเขมรทั้งสองสมัย และควรมีความหมาย
ตามคารากศัพท์คือ គាប់   “ถูก, ถูกต้อง, ไม่ผิ ด ” คาที่แผลงที่ได้จากการเติม
หน่วยคาเติม –amN- น่าจะมีความหมายเริ่มแรกว่า “ความถูกต้อง เหมาะสม” ก่อนที่จะถูก
จากัดความหมายแคบลงมาว่า “คานับ, แสดงความเคารพอย่างทหาร”
จากบริบทต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่า คาว่า คานับ   เคยมีความหมายว่า
“ความถูกต้อง เหมาะสม” มาก่อน
หาผู้รู้ศิลป์บขาม

แม่นแจ้งเจียรยาม
คานวณคานับโหรา
(สมุทร. ภ.1, บ.933)

ในบริ บ ทนี้ เป็ น ตอนที่พระสมุ ทรโฆษเตรียมพลออกศึ ก และได้ ส รรหาผู้ มีความรู้ แม่น ยาใน
การคานวณเวลาเหมาะ ทีค่ วรแก่การทาศึก
คานัล   “เฝูาเจ้านาย” (ภ.1) < ขก.  “คานับ, แสดงความเคารพอย่าง
ทหาร” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 204), ขป. គុំ នាល់   “ที่สาหรับเข้าเฝูา
เจ้านาย”
ค าราม   “ขู่ให้ กลั ว , ตวาด, คาราม” (ภ.1) < ขก.  “ขู่ให้ กลั ว ,
ตวาด, คาราม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200), ขป. គុំរាម   “ขู่ให้กลัว,
ตวาด, คาราม”
คือ   “เท่ากับ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.      “เท่ากับ” (Pou, 1992: 135), ขก.
“คือ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 96), ขป. គឺ  “1 คือ ใช้ไขความ 2 ที่, ซึ่ง
3 ได้แก่”
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โคก   “1 ที่ดินที่นูนสูงคล้ายเนิน แต่เตี้ยกว่า” (ภ.1) < ขบ.  “ที่ดินที่นูนสูงขึ้น” (Pou,
1992: 139), ขป. ដគាេ   “แห้ง”
จง   “ปรารถนา, ต้องการ” (ภ.1, ภ. 2) < ขบ.  “ปรารถนา, ต้องการ” (Pou, 1992: 150),
ขก.  “อยาก, ใคร่, ใฝุ, ปรารถนา, ต้องการ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 64), ขป. ចង់ 
 “อยาก, ใคร่, ใฝุ”
ในสมุทรโฆษคาฉัน ท์พบว่า จง   ในส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยายังคงมีความหมายที่
สั มพัน ธ์กับ ความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ “ปรารถนา, ต้ องการ” ดังบริบ ท
ต่อไปนี้
แม้นาศในรณฤาแคลน
จงคงยศแทน
ประเสริฐกว่าคงตน
(สมุทร. ภ.1, บ.920)

ในบทนี้เป็นตอนที่สิบกษัตริย์ท้ารบกับพระสมุทรโฆษ เพราะเห็นว่า “แม้จะตายในสนามรบก็ไม่
มีใครดูแคลนได้ เราปรารถนาที่จะดารงเกียรติยศมากกว่าจะรักษาชีวิตไว้”
ตัวอย่างใน ภ.2 ซึ่ง จง   มีความหมาย “ปรารถนา, ต้องการ” เหมือนกับคาต้นทาง
ภาษาเขมร ចង់   ดังนี้
สร่างโศกธสัง่ ภิมุขเสเทาถิ่นบุรินทร์รมยพลัน

วกเร่งดุรงค์จรัญ
และจงทราบจงสืบแสวง
(สมุทร. ภ.2, บ.1560)

วรรคที่มีคาว่า จง   นี้มีความหมายว่า “อยากทราบอยากรู้”
จบ   “ถึง, ต่อกัน, พบกัน, เสร็จสิ้น” (ภ.1) จบ   “เสร็จสิ้น” (ภ.2) < ขบ.   
“สัมผัส, ถึง, จบสิ้น, จับ, คว้า, หยุด, จัดการ, ทา, เริ่มต้น, ผลึก” (Pou, 1992: 157), ขก.  “จบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 64), ขป. ចប់   “1 จบ, เสร็จ 2 ลักษณนามสาหรับหนังสือ”,
ចាប់   “1 จับ 2 เริ่ม 3 กา”, ជាប់   “1 ติด ถูก 2 มั่น” (Pou, 1992: 158)
จรด   “จด, ถึง, จ่อให้ถึง” (ภ.1) < ขบ.  “จรด, ไม้เท้า, ไม้กระบอง” (Pou, 1992:
161), ขก.  “ไม้เท้า” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 74), ขป. ត្ចរ់   “จด, ถึง,
จ่อให้ถึง”
จรรไร   “เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล” (ภ.1) < ขบ.  “จัญไร, เป็น
โทษ, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล” (Pou, 1992: 160), ขก. ,  “จังไร, จัญไร, เลว
ทราม, ชั่วช้า” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 64), ขป. ចក្ត្ង   “จัญไร, มีทุกข์,
กังวล, มีอันตราย, ไม่มีสิริมงคล”
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จรรโลง   [ข้าม, ผ่าน] (ภ.1, ภ.2) < ขบ. “ข้าม, ผ่าน, ผู้ตาย, เหนือกว่า,
สูงกว่า, แม่” (Pou, 1992: 78), ขก.  “ข้าม, ผ่าน; ผู้ตาย; เหนือกว่า, สูงกว่า, แม่”
(Pou, 1992: 78), ขป. េនលង   “ข้าม, ผ่าน, ล่วง อย่างเวลา” ใน พจน. คา
ว่า จรรโลง   มีความหมายว่า “พยุงไว้ไม่ให้เซหรือไม่ให้ล้มลง, ผดุง, ค้าชู,
บารุงรักษาและเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อม” ซึ่งไม่มีความเชื่อมโยงทางความหมายกับความหมายที่ผู้วิจัย
เสนอในที่นี้ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ทางความหมายของคาว่า จรรโลง  
ในสมุทรโฆษคาฉันท์กับคาต้นทางในภาษาเขมรโบราณ  “ข้าม, ผ่าน” ผู้วิจัยเสนอให้
พิจารณาจากบริบทต่อไปนี้
พระองค์ธารงรถลิลาส
ผจญท้าวทุกด้าวนครอัน
ตรัสถามสุสังกัลปมาตย์
เฉลยชื่อและชี้ทุกทุกสกนตรัสทราบก็ทรงศรแสดง
บรรไลยทุกไททุกทุกนคร
จึงจอมจรรโลงภพดิลก
เป็นคู่ประทมภิรมยกาม

พยุหยาตรยืนประจัญ
อริเริ่มมารุมรณ
ผู้ใดราชทั้งสิบตน
ธกษัตริย์ผู้ดัสกร
ธผลงแผลงบาบัดบร
มรณาศในสนาม
ก็ยอยกพงางาม
อภิเษกสวยมพร
(สมุทร. ภ.2, บ.2033-2036)

บทที่คัดมาเป็นตอนที่พระสมุทรโฆษตามหานางพินทุมดี เมื่อ มาถึงศาลาที่นางวาดเรื่องราวของ
พระสมุ ท รโฆษกั บ นางตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง ตอนที่ พ ลั ด พรากกั น ไป กวี ไ ด้ พ รรณนา ว่ า พระ
สมุทรโฆษกาลังดูภาพเล่าเรื่องถึงตอนที่พระองค์ยกโลหะธนูเพื่อชิงนางพินทุมดี และสู้รบกับ
กษัตริย์ทั้งสิบจนได้ชัยชนะ ท้าว
ปต์แห่งเมืองรมยบุรีจึงได้ยกพระราชธิดาให้สยุมพรด้วย
ในบริ บ ทนี้ จะเห็ นว่ามีการใช้คาแทนกษัตริย์ว่า จอมจรรโลงภพ    เพื่อ
หลีกเลี่ยงการออกชื่อกษัตริย์โดยตรง ซึ่งเป็นธรรมเนียมทั่วไปในสังคมไทยสมัยโบราณ ไม่ใช่
เฉพาะแต่ในวรรณคดีเท่านั้น คาแทนกษัตริย์เหล่านี้มักจะมีความหมายว่า พระผู้เสด็จลงมาจาก
สวรรค์ เ พื่ อ ปกครองแผ่ น ดิ น เช่ น ค าว่ า พระภู ว นาถ   (ภู ว - 
“แผ่นดิน” กับ นาถ  “ที่พึ่ง, ผู้เป็นที่พึ่ง”) พระผ่านฟ้า    พระผ่านไผท
   พระผ่านพิภพ    โดยการอาศัยแนวเทียบเช่นนี้ หาก
ถอดความคาต่อคา จอมจรรโลงภพ    จะได้ความหมาย ดังนี้
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จอม
 







จรรโลง

ภพ







“ผู้ที่ยอดเยี่ยมในหมู”่
“ข้าม, ผ่าน” “แผ่นดิน”
ดังนั้น จอมจรรโลงภพ    ควรมีความหมายในทานองเดียวกับ พระผ่านฟ้า
   พระผ่านไผท    พระผ่านพิภพ   

จรอก   “ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก, ซอก” (ภ.2) < ขก.  “ตรอก, ซอก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 74), ขป. ត្ចេ   “เทลงในช่องแคบ (ใช้กับของเหลว)”
จวน  “ชั้น, แถว” (ภ.1) < ขบ.  “เหยียบ, กระทืบ, ชั้นที่ลดหลั่นกัน, ชั้น ” (Pou,
1992: 187), ขก.  “ชั้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 108), ขป. ជាន់   “ชั้น,
สมัย, แถว”
จอง   “ผูกไว้” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ผูก” (Pou, 1992: 167-168), ขป. ចង  
“ผูกจอง”
จะเทิด   [ขวาง] (ภ.1) < ขป. ចុំដរើស   “ทาให้เกะกะกีด
ขวาง” คาว่า จะเทิด   พบในบริบทต่อไปนี้
มนเทียรคือแว่นทอง
ดูสูงตระดวดโดม

ธรณีบรัศว์โฉม
คือจะเทิดทิพากร
(สมุทร. ภ.1, บ.67)

คาว่า จะเทิด   ในที่นี้ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ คือ ยอดมณเฑียรสูง
แหลมขึ้นไปราวกับจะขวางทางพระอาทิตย์
จังหวัด   [ถิ่น, เขต, บริเวณ], จังหวาด   [ถิ่น, เขต, บริเวณ]
(ภ.1) < ขบ.    “สร้างรั้วล้อม, ขอบ, ขอบเขต, บริเวณล้อมรั้ว” (Pou, 992: 151)
จันทัน   “ชื่อตัวไม้เครื่องบนแห่งเรือนอยู่ตรงกับขื่อสาหรับรับแปลานหรือรับระแนง”
(ภ.1) < ขบ.  “ไม้ค้ายัน, เสาหลัก, ส่วนที่ค้าจุน” (Pou, 992: 154), ขป. ចនទល់ 
“จันทัน, ไม้ยัน, ไม้ค้า”
จับ  “อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกาไว้ยึดไว้ ; เกาะ; ติด” (ภ.1, ภ.2) <
ขบ.    “ไปถึง, ไปถึงจุดจบ, จับกุม, การจับ, จับไว้, หยุด, ที่จับ, จัดการ, ปฏิบัติ, เริ่ม,
ทา” (Pou, 1992: 157), ขก. , , “จับ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 270), ขป.
ចាប់   “1 จับ, 2 เริ่ม, 3 กา”
จ่าย  “เอาออกใช้หรือให้” (ภ.2) < ขบ.  “กระจาย, จ่ายเงิน, ใช้” (Pou, 992: 163),
ขก.  “จ่าย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 68), ขป. ចាយ   “จ่าย”
จา   [เข้าเฝูา] (ภ.1)< ขบ.     “การผูกมัด, การเฝูาดู, สาเร็จด้วยความรับผิดชอบ,
จัดเตรียมของถวาย” (Pou, 1992: 158), ขก. , , , “จา, จาใส่ใจ, กาหนดไว้
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ในใจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 67), ขป. ចាុំ   “กาหนดไว้ในใจ, คิดขึ้นได้” คาว่า
จา   [เข้าเฝูา] พบในบริบทต่อไปนี้
ยศใดนี้ท้าวธมานอน
เหนือรถบรรจฐรณ์
อรรแถ้งแลแกล้งเอองค์
แสนนางควรแนบทูลทรง
บัวบาทบรรจง
แลจาบาเรอบริพาร
(สมุทร. ภ.1, บ.565-566)
บทที่ยกมาเป็นตอนที่พระโพธิ์เห็นพระสมุทรโฆษบรรทมกระสับกระส่ายอยู่ในปุาลาพั งกับเหล่าทหาร
ปราศจากนางสนมกานัลทั้งหลายมาเฝูาปรนนิบัติรับใช้อย่างที่ควรจะเป็น จึงดาริที่จะพาพระองค์ไป
หานางพินทุมดี ผู้วิจัยเห็นว่า คาว่า จา   ในบทที่ยกมาควรมีความหมายว่า [เข้าเฝูา]

นอกจากความหมายดังกล่าวแล้ว ในสมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์พบว่า คา
ว่า จา   ยังใช้ในความหมาย “กาหนดไว้ในใจ, ระลึกได้” ซึ่งเป็นความหมายที่ตรง
กับความหมายใน พจน. อีกด้วย ดู จา   ในหัวข้อ 2.3
จานง   “ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “จานง, ความ
อยาก, ความต้องการ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 63), ขป. ចុំណ្ង់   “ความอยาก,
ความต้องการ”
จานอง   “ผูก, คล้อง, หมายไว้, กาหนด, จาไว้” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “สิ่งที่
ผูกไว้เป็นเปลาะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 184), ขป. ចុំណ្ង   “สิ่งที่ผูกไว้
เป็นเปลาะ”
จ าน า   “ประจ า อยู่ เข้ าเฝู ารั บใช้ ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.   
“เตรียมพร้อม, หน้าที่จัดเตรียมพิธีกรรม, สิ่งของที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม” (Pou, 992: 159),
ขก.  จาได้, หมายไว้ให้จาได้, สังเกตได้, เครื่องหมายให้จาได้” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
185), ขป. ចុំណាុំ   “จาได้, หมายไว้ให้จาได้, สังเกตได้, เครื่องหมายให้จาได้”
คาว่า จานา   พบในบริบทต่อไปนี้
ครั้นสิ้นสนธยาราตรี
พระเสด็จสู่ศรี
สุพรรณมนเทียรเรือง
แกมแก้วชัชวาลย์มลังมเลือง
สาวสนมนองเนือง
จานาบาเรอราชา
(สมุทร. ภ.1, บ.717-718)

จาแนก   “แจก, แบ่ง, แยกออก” (ภ.2) < ขบ.  “กลุ่ม, แผนก” (Pou,
1992: 159), ขป. ចុំមណ្េ   “ส่วนแบ่ง”จากความหมายแสดงให้เห็นว่า
ภาษาไทยใช้ในหน้าทีค่ ากริยา ขณะที่เขมรเป็นคานาม
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จาบก   [ต้นกระบก] (ภ.1, ภ.2) < ขบ. “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง Irvingia
malayana (Irvingiac.), เนื้อแข็ง ใช้ทาขี้ผึ้ง” (Pou, 992: 159), ขป. ចុំ បេ់ 
 “ต้นมะลื่น หรือ ต้นกระบก”
จ าบั ง   “1 รบ, น. ศึ ก, สงคราม; นั ก รบ” (ภ.1) < ขบ.   
“การต่อสู้, การสู้รบ, สงคราม” (Pou, 992: 160), ขป. ចុំបុំង   “สงคราม,
การรบ, การต่อสู้”
จารัส   “แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง” (ภ.1) < ขบ.  “ปจด, ทาให้สะอาด”
(Pou, 1992: 160), ขก.  “เจิดจ้า, สีจัด” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 256), ขป. ចុំរាស់
 “เจิดจ้า, สีจัด”
จาเริญ  “เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์” (ภ.1) < ขบ.  “การเพิ่มขึ้น,
เฉลิมฉลอง, ระเบียบแบบแผนที่เป็นประโยชน์, ประสงค์ให้ดี, ความสาเร็จ” (Pou, 1992: 160),
ขก. , , , “จาเริญ, ความเจริญ, ทาให้เจริญ, เจริญ
ขึ้น, มากขึ้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 63), ขป. ចដត្មើន   “ทาให้เจริญ
ขึ้น, มากขึ้น, เจริญขึ้น”
จาเรียง   “ขับลา, ขับกล่อม, ร้องเพลง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.   
“นักร้อง” (Pou, 1992: 160), ขป. ចុំដរៀង   “นักร้อง ทานองเพลง”จาก
ความหมายแสดงว่าคามีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในภาษาไทย
จาหลัก   “สลัก, แกะให้เป็น ลวดลาย” (ภ.1), จาหลอก  
“ถลอก, ลอก, ไสหรือแซะให้ลึกเป็นร่อง, ทาให้เป็นลวดลาย” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  
 “แกะสลัก, สลัก, การแกะสลัก, แกะสลักให้เป็นลวดลาย” (Pou, 1992: 161), ขป.
ចម្លលេ់  “สลัก แกะให้เป็นลวดลาย”
เจริญ   “เติบโต, งอกงาม, ทาให้งอกงาม” (ภ.2) < ขบ.  “มากมาย, มั่งคั่ง, ประสบ
ผลสาเร็จ” (Pou, 1992: 173), ขก. , , ,  “มาก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
74), ขป. ដត្ចើន   “มาก, มั่งคั่ง”
แจก   “แบ่ งหรื อปจ นให้ แก่คนหลาย ๆ คน” (ภ.2) < ขบ.  “แบ่ง, การแจกจ่าย”
(Pou, 1992: 167), ขป. មចេ   “แจก, แบ่ง”
แจง   “1 ชื่อต้นไม้ขนาดเล็ก” (ภ.1) < ขบ.  “ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง” (Pou, 1992: 167), ขป.
មចង   “ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทายา Niebuhriadecandra (Capparidaceae)”
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โจม   “1 สิ่งที่ตามปรกติมียอดเป็นลอมอย่างซุ้ม ใช้เป็นเครื่องกาบังแดดลม เป็นต้น ; กูบ
ที่มีด้านเปิดโล่ง 4 ด้าน 2 โถมเข้าไป, กระโดดเข้าไป” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ล้อมรอบ”
(Pou, 1992: 168), ขก.  “ล้อม, ล้อมวง, จู่โจม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 73), ขป. ដចាម
 “รุม, ล้อม”
ฉก   “ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว” (ภ.1) < ขป. ឆេ់   “ฉก, กระชาก”, พจน.
ฉก   “1 ก. ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว; สับ, โขก”
ฉงน   “สงสัย, ไม่แน่ใจ, แคลงใจ” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “สงสัย, ไม่แน่ใจ,
เคลือบแคลง, สนเท่ห์” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 174), ขป. ឆងល់   “สงสัย, ไม่
แน่ใจ, เคลือบแคลง, สนเท่ห์”
ฉทึง   “แม่น้า” (ภ.1) < ขบ.   “แม่น้า” (Pou, 1992: 169), ขป.
សទឹង   “แม่น้า”
ฉบัด   “ว. ชัด, สันทัด, ทันทีทันใด” (ภ.2) < ขก. , “ชัด, ชัดเจน” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 71), ขป. ចាស់   “ชัดแจ้ง, ชัดเจน”
ฉบับ   “หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสานวนแตกต่างกัน ” (ภ.1) < ขก.
 “กฎหมาย, แบบฉบับ, ตัวอย่าง, ระเบียบ, ประเพณี ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 171),
ขป. ចាប់  “กฎหมาย, แบบฉบับ, ตัวอย่าง, ระเบียบ, ประเพณี”
ฉมั น   “น. สมั น ” (ภ.2) < ขก.  “เนื้ อ ชนิ ด หนึ่ ง ในจ าพวกกวาง
Cervasschomburgki” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 275), ขป. សាាន់  “เนื้อชนิด
หนึ่งในจาพวกกวาง Cervasschomburgki”
ฉลอง   “4 ข้าม” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.   “ข้าม, จากอีกฝจ่งไปยัง
อีกฝจ่ง, อุทิศแด่พระเจ้า, เริ่มเป็นทางการ” (Pou, 1992: 173), ขก. , , , 
“ข้าม, ผ่าน, ฉลอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 70 - 71), ขป. ឆលង   “ข้าม, ข้ามฟาก,
ลามอย่างแผล, ติดต่ออย่างเชื้อโรค, ฉลอง, ทาบุญฉลอง”
ฉลัก   “สลัก, แกะให้เป็นลวดลาย” (ภ.1) < ขบ.   “สกัดด้วยสิ่ว,
สลัก, แกะสลัก” (Pou, 1992: 178), ขก.  “สลัก, แกะสลัก” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 70), ขป. ឆ្លលេ់  “สลัก”
ฉลุ   “ปรุ , สลั ก ” (ภ.1) < ขบ.   “สกัดด้วยสิ่ ว , สลั ก, แกะสลั ก ”
(Pou, 1992: 178), ขป. ធលុះ  “ทะลุ, ถูกเจาะ, เป็นรู, ขาด”
เฉลย   “แถลง, ตอบ” (ภ.2) < ขบ.  “แถลง, ตอบ” (Pou, 1992: 178), ขก.
 “เฉลย, ตอบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 70), ขป. ដឆលើយ  “แก้ความ,
พูดแก้, พูดตอบ, ตอบคาทักท้วง”
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เฉลา   “สวย, งาม, เกลี้ ยงเกลา, เพราพริ้ง ” (ภ.1) < ขก. “เฉลา, สวย,
งาม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 70), ขป. ដលល   “สวยงามเป็นเงา”
ชนะ   “1 ทาให้อีกฝุายหนึ่งพ่ายแพ้” (ภ.1) < ขบ.  “ชัยชนะ, ได้รับความสนับสนุน”
(Pou, 1992: 192),ขก. ,  “ชนะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 110),ขป. ឈនះ 
 “ชนะ”
ชมด   (ภ.2), ชรมด   “ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง”
(ภ.2) < ขก.  “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หน้ายาว ปากเสี้ยม หางยาว ลายเป็น ปล้อง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 275), ขป. ឈាុស   “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หน้ายาว ปากเสี้ยม
หางยาว ลายเป็นปล้อง”
ชรงา   “คลุ้ม, มืด, งา” (ภ.2) < ขก.  “มีสีมัว ๆ, ไม่จ้าเข้าตา, ครึ้ม, สี
ดาเป็นมันวาว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 264), ขป. ស្សង្ហុំ   “มีสีมัว ๆ, ไม่จ้า
เข้าตา, ครึ้ม, สีดาเป็นมันวาว”
ชรนุ  , ชรนุก   [หนา, ทึบ, แน่น] (ภ.1) < ขบ. 
“หนาแน่น, เบียดเสียด” (Pou, 1992: 193) คาว่า ชรนุก   รูปคา ชรนุ
  และ ชรนุก   พบในบริบทต่อไปนี้
รอดรัตนรองตง
ขื่อแปประกลกาญวรรเว็จบรรเล็จดวง
บัวบานพุดตาลตุม

บรรจงสรรพประดับขดาล
จนประกิตประเกาะกุม
บุษปโดมชรนุชุม
ตระการกลจาหลักลาย
(สมุทร. ภ.1, บ. 1268)

บทนี้เป็นบทที่พรรณนาความงดงามของอาศรมเทดาอารักษ์ที่พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีไป
แก้ บ น มี ก ารจ าหลั ก ลายเป็ น รู ป ลายดอกต่ า งๆ การใช้ ค าว่ า ชรนุ  
ร่วมกับคาว่า ชุม  ซึ่งเป็นคายืมภาษาเขมรคาหนึ่ง มีความหมายว่า “มารวมกัน,
ดาษดื่น, มีมาก” ในลักษณะเป็นคาซ้อนเพื่อความหมาย เพื่อพรรณนาให้เห็นภาพสลักที่เป็น
ลายดอกไม้ต่างๆ ที่อยู่รวมกันอย่างมากมาย
พลับเพล็จเพ็ชพันลอก
ทั้งขานางลูกชามชุน

ดวงดอกแกมตระขบขนุน
ชรนุกสุกรมโยงยาง
(สมุทร. ภ.1, บ.1300)

ในบทที่คัดมาเป็นการพรรณนาพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่กาลังออกดอก กวีน่าจะต้องการใช้ คาว่า ชรนุก
  เพื่อสื่อให้เห็นว่าต้นไม้ออกดอกหนาแน่นเต็มไปหมด
ชรโมล   [เพศผู้] (ภ.1) < ขบ.  “เพศผู้ (ใช้กับสัตว์)” (Pou, 1992: 193), ขป.
ដមាល   “เพศผู้, เพศชาย, ใหญ่”
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ชระ   [สะอาด, หมดจด, ไม่มีมลทิน ] (ภ.1) < ขก.  “สะอาด, หมดจด, ไม่มี
มลทิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113), ขป. ត្ជះ   “สะอาด, หมดจด, ไม่มี
มลทิน”
ชั้น   “ขั้นที่ลดหลั่นกันหรือซ้อนกัน” (ภ.1) < ขบ.  “เหยียบ, กระทืบ, ชั้นที่ลดหลั่น
กัน, ชั้น” (Pou, 1992: 187), ขก.  “ชั้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 108), ขป. ជាន់ 
 “เหยียบ, ทับ, ตาข้าวด้วยครกกระเดื่อง, ตรวจตรา, รุม , เข้าสิง, ต้องกัน, ผสมกัน, ทับ
กัน, ชั้น, สมัย”
ชาญ   “ชานาญ, จัดเจน” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ชาญ, ฉลาด, คล่องแคล่ว ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 168), ขป. ជាញ   “ชาญ, ฉลาด, คล่องแคล่ว”
ชางาย   [ระยะไกล, ห่างจาก, ระยะทาง] (ภ.1) < ขบ.  “ความห่างไกล”
(Pou, 1992: 158), ขป. ចុំង្ហយ   “ระยะไกล, ห่างจาก, ระยะทาง” คาว่า
ชางาย   พบในบริบทต่อไปนี้
ลมพัดต้องส่องแสงเดือน
น้าค้างหยาดเยือน
และเย็นตระชักสิชางาย
บมิควรดูดอมดูดาย
ควรถนอมท้าวทาย
ไปสมที่แก้วกัลยา
(สมุทร. ภ.1, บ.570-571)

บทที่ ย กมาเป็ น ตอนที่ พ ระโพธิ์ คิ ด จะอุ้ ม พระสมุ ท รโฆษไปหานางพิ น ทุ ม ดี กวี ไ ด้ พ รรณา
บรรยากาศโดยรอบที่ ป ระทั บ พระสมุ ท รโฆษ ในบริ บ ทกวี ต้ อ งการสื่ อ ให้ เ ห็ น ว่ า ระยะทาง
ห่างไกลกันระหว่างพระสมุทรโฆษกับนางพินทุมดี ที่กวีใช้คาว่า ชางาย  
นั้น ทาให้เกิดความรู้สึกหนาวเย็น ทั้งนี้กวีได้ใช้คาว่า เย็น   ซ้อนความหมายกับคายืม
ภาษาเขมรว่า ตระชัก   “เย็น”
ชานะ   “ชนะ, ทาให้เขาพ่ายแพ้” (ภ.1) < ขก.  “ชัยชนะ, ความมีชัย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 224), ขป. ជុំនះ   “ชัยชนะ, ความมีชัย”
ชานาญ   “เชี่ยวชาญ, จัดเจน” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ชานาญ, เชี่ยวชาญ,
คล่องแคล่ว, เข้าใจดี” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 163), ขป. ជុំនាញ   “ชานาญ,
เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, เข้าใจดี”
ชานิ   “พาหนะ” (ภ.1) < ขก.  “ยานพาหนะสาหรับขับขี่, สัตว์พาหนะ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 227), ขป. ជុំនតះ  “ยานพาหนะสาหรับขับขี่,
สัตว์พาหนะ”
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ชาระ  “ชะล้างให้สะอาด, สะสาง, ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น, พิจารณาตัดสิน” (ภ.2) <
ขบ.  “ล้าง, ทาให้สะอาด” (Pou, 1992: 181), ขป. ជុំរះ   “ชาระ, ทาให้
สะอาด”
ชิด “ใกล้จวนติดหรือใกล้จนติดกัน” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ใกล้, แน่นหนา” (Pou, 1992:
188), ขป. ជតរ   “ใกล้, ชิด, เกือบ, จวน”
ชุม  “มารวมกัน, ดาษดื่น, มีมาก” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เส้นรอบวง, เดินไปรอบ ๆ,
รอบ ๆ” (Pou, 1992: 189), ขก. , “ชุม, รวมกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113),
ขป. ជុុំ “รวมกัน, รอบ”
ชุ ม สาย  “เครื่ อ งสู ง ชนิ ด หนึ่ ง เป็ น รู ป ฉั ต ร 3 ชั้ น ” (ภ.1) < ขบ. 
“ผ้าจีบ, ที่บังแดดเป็นชั้น ๆ ทาด้วยผ้าจีบ” (Pou, 1992: 190)
เชราะ   (ภ.1), เซราะ   “ทาง, ซอก, ทางน้าเซาะ, เซาะให้ลึกเข้าไปหรือ
เป็นทางเข้าไป” (ภ.1) < ขก.  “เหว, ห้วยลึกระหว่างเขาหรือลาธารที่ไหลออกมาจากภูเขา,
ซอกเขา, หุบเขา, ลาธาร” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 266), ขป. ដត្ជាះ   “เหว, ห้วย
ลึกระหว่างเขาหรือลาธารที่ไหลออกมาจากภูเขา, ซอกเขา, หุบเขา, ลาธาร”
เชิง  “ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ตีน, ขา, ด้าม”
(Pou, 1992: 190), ขป. ដជើង “ตีน, ชาย, ขา”
เชิงเทิน  “ดินที่พูนสูงขึ้นเสมอด้านหลังกาแพงเมือง ลาดเอียงประมาณ 45
องศา สาหรับไพร่พลขึ้นตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก ” (ภ.1) < ขบ.  “ตีน, ขา, ด้าม” (Pou,
1992: 190), “ไปถึงหรือยืนครึ่งทาง, วัยรุ่น, อยู่ระหว่างกลาง” (Pou, 1992: 253 - 254),
ขป. ដជើង “ตีน, ชาย, ขา”, ដរើរ “ค้างอยู่”
เชิญ   “แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อน
น้อม, ถือ อุ้ม ชู หรือนาไปเป็นต้นด้วยความเคารพ, กล่าวอนุญาตให้ทาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย
ความสุภาพหรืออ่อนน้อม” (ภ.2), อัญเชิญ   “เชิญด้วยความเคารพนับถือ
(ใช้กับพระราชา)” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “พิธีกรรม, ไปต้อนรับ, เชิญ” (Pou, 1992: 9), ขป.
អដ្ជើញ   “อัญเชิญ”
โชรม   “โซม, รุมกัน, ช่วยกัน” (ภ.1) < ขก. ,  “ช่วย, อุดหนุน, ค้าจุน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113), ขป. ដត្ជាម   “บุกเข้าไปพร้อมกัน, ชุมนุมกัน”
ซริน   [เป็นมันวาว, สุกใส] (ภ.1) < ขก.  “เมี่ยม, เป็นมันวาว, สุกใส” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 254), ขป. “เมี่ยม, ใช้ขยาย ដមា   “ดา” คาว่า ซริน   พบใน
บริบทต่อไปนี้
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โขลนทวารพิศาลสรรพ
หอห้างสรล่างกาญ-

ประดับโดรณทุกทวาร
จนกุรุงซรินไร
(สมุทร. ภ.1, บ.94)

บทที่คัดมาเป็นบทที่พรรณนาเมืองรมยบุรี ว่า เป็นเมืองที่มีความสวยงามตกแต่งประดับประดา
เป็นสีทองอร่ามทั้งเมือง กวีใช้คาว่า ซริน   [เป็นมันวาว, สุกใส] เพื่อขยายคาว่า กุรุง
  “เมือง”
แซรก   “เข้าไปอยู่ในระหว่างสิ่งอันในลักษณะที่เบียดเสียดหรือสอดเป็นต้น” (ภ.1) < ขก.
 “แทรก, แซง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 112), ขป. មត្ជេ   “เสียด, เบียดเข้าไป,
ชาแรก”
โซรม “รุมกัน, ช่วยกัน” (ภ.1) < ขก. ,  “ช่วย, อุดหนุน, ค้าจุน ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113), ขป. ដត្ជាម “บุกเข้าไปพร้อมกัน, ชุมนุมกัน”
เฌอ  “ไม้, ต้นไม้” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ต้นไม้, ปุาไม้, ไม้ซุง” (Pou, 1992: 197), ขก.
, ,  “ต้นไม้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 110-111), ขป. ដឈើ  “ต้นไม้”
ณ   “ใน, ที่, เป็นคาบ่งเวลาหรือสถานที่ว่าตรงนั้นตรงนี้ ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ที่, ณ”
(Pou, 1992: 279), ขป. នា   “ณ, ที”่
ดล   “ถึง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ถึง” (Pou, 1992: 215), ขป. ដល់   “ถึง”
ดา   “เรี ยงกัน เข้าไปเป็ นหน้ากระดาน” (ภ.1) < ขบ.  “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou,
1992: 216), ขป. ដាស   “กาง, แผ่, ขึง, ฟอก, แน่นขนัด, ดาษดา, เกลื่อนกลาด,
ปกคลุมไปด้วย”
ดาษ , ดาษดา  “ดาษดา, มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป” (ภ.1, ภ.
2) < ขบ.  “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou, 1992: 216), ขป. ដាស   “กาง, แผ่,
ขึง, ฟอก, แน่นขนัด, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, ปกคลุมไปด้วย”
ดาษเดียร  “ดารดาษ, เกลื่อนกลาด” (ภ.1, ภ.2), เดียรดาษ 
“เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร” (ภ.1) < ขบ.  “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou, 1992:
216), ขป. ដដរដាស   “เดียรดาษ, แน่นขนัด, ดาษดื่น, แผ่ขยายไปทั่ว”
ดากล  [ยก] (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “หนุนให้สูง, ตั้งให้สูง, ตั้ง, วางซ้อน,
ยก, สร้าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 247), ขป. ដុំេល់   “หนุนให้สูง, ตั้ง
ให้สูง, ตัง้ , วางซ้อน, ยก, สร้าง”
ดาเกิง  “ขึ้น, รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ์” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ยกไว้สูง,
ทาให้รุ่งเรือง, ยก, สภาวะของสิ่งที่ถูกยกขึ้นสูงเด่น” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 247), ขป. ដុំដេើង
  “ยกไว้สูง, ทาให้รุ่งเรือง, ยก, สภาวะของสิ่งที่ถูกยกขึ้นสูงเด่น”
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ดานาน  [เล่า] (ภ.2), ตานาน   [เล่าเรื่อง, เรื่องเล่า] (ภ.1, ภ.2)
< ขก.  “เล่าเรื่อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200), ขป. ដុំណាល  
“เล่าเรื่อง”
ดาเนิร  [เดิน, การเดิน, ท่าทางการเดิน (ของหงส์, ราชา)] (ภ.1), ดาเนิร
 [เดิน, การเดิน, การเดินทาง] (ภ.2) < ขบ.  “การเดิน, ท่าเดิน, การดาเนิน”,
ขป. ដុំដណ្ើរ   “การเดิน, ท่าเดิน, การดาเนิน”
ดาบล  [ย่าน, ถิ่น] (ภ.1, ภ.2), ตาบล   [ย่าน, ถิ่น] (ภ.1, ภ.
2) < ขบ.  “หมู่บ้าน, ย่าน” (Pou, 1992: 211-212), ขป. ដុំបន់ 
 “ตาบล”
ดารัส   “(ราชา) ก. พูด (ใช้แก่เจ้านาย) น. คาพูดของพระพุทธเจ้า, คาพูดของเจ้านาย,
คาพูดของพระมหากษัตริย์” (ภ.1, ภ.2) < ขก. “ดารัส, คาพูด” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
303), ขป. រុំរាស់   “ดารัส, คาพูด”
ดาริห์  [ความคิด] (ภ.1), (ภ.2) < ขก.  “ดาริ, ความคิด” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 166), ขป. ដុំរ តះ   “ดาริ, ความคิด”
ดารี  “ช้าง” (ภ.2) < ขบ.  “ช้าง” (Pou, 1992: 212),
ขก. , “ช้าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 261), ขป. ដុំរ ី   “ช้าง”
ดารู  “งาม, น่ารัก” (ภ.1) < ขบ.  “ตกแต่ง, ทาให้ถูกต้อง, สวยงาม, แก้ไข
ให้ถูกต้อง” (Pou, 1992: 213), ขก.  “ทาให้ถูกต้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 255),
ขป. រត្មូវ   “ทาให้ถูกต้อง”
ดุจ   “เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง ราวกะ” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ដូច   “เหมือน,
คล้าย, เช่น, เพียงดัง, ราวกะ”
เด็จ   “ขาด” (ภ.1) < ขบ.  “ตัด, ห่างออกไป” (Pou, 1992: 215), ขป. ដាច់  
“ขาด, แยกจากกัน,ห่างไกลมาก”
เด็ด  “ทาให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว” (ภ.1) < ขบ.  “ตัด, ห่างออกไป” (Pou, 1992: 215),
ขป. ដាច់   “ขาด, แยกจากกัน,ห่างไกลมาก”
เดิม  “แรก, ก่อน, เก่าก่อน” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เดิม, ที่มา, ต้น” (Pou, 1992:
215), ขป. ដដើម   “ต้น, ส่วนแรก, ส่วนตั้งต้น, เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้งต้น, หลัก, เริ่มต้น,
แรกเริ่ม, ที่มา”
เดิร  “ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยสลับเท้าอย่างต่อเนื่อง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ยก
เท้าก้าวไป, เคลื่อนไป” (Pou, 1992: 220), ขป. ដដើរ   “ยกเท้าก้าวไป, เคลื่อนไป”
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เดียง  “รู้” (ภ.1, ภ.2), เดียงสา   [รู้ความควรและไม่ควร, อายุรุ่นกระเตาะ]
(ภ.1) < ขบ.  “รู้” (Pou, 1992: 227), ขป. ដឹង   “รู้”
โดย  [ด้วย, ตาม, ที่] (ภ.1) < ขบ.  “ตาม” (Pou, 1992: 221), ขก.  “โดย, ด้วย,
ตาม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 269), ขป. ដដាយ   “ตาม” พบในบริบทต่อไปนี้
อนี้จะชีน้ ิตโดยบรรพเบาราณ

ดิดาเนียรติดานานสาร
ครุครูดันสั่งสอน
(สมุทร. ภ.1, บ.94)

บทที่ยกมาเป็นบทไหว้ครูเล่นหนัง กวีได้กล่าวอารัมภบทว่าบทที่จะว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าตามที่
ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาแต่โบราณ
ได  “มือ” (ภ.1) < ขบ.  “แขน, มือ” (Pou, 1992: 220), ขป. ក្ដ   “มือ”
ตรวจ   “พิจารณาดูความเรียบร้อย” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ตรวจ, สารวจ” (Pou,
1992: 233), ขป. ត្រួរ   “ตรวจ, สอบสวน, ควบคุม”
ตรอง   “คิดทบทวน” (ภ.1) < ขก.  “กรอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 271), ขป. ត្រង
  “กรองด้วยเครื่องกรอง, รอง”
ตระกล   “งาม” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “สวย, ที่น่ายินดี” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 254), ขป. ត្រកល់   “สวย, ที่น่ายินดี”
ตระการ   “งาม; ประหลาด, แปลก, หลากหลาย, มีต่าง ๆ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.
 “ที่สวยงามเลิศเลอ” (Pou, 1992: 228), ขก.  “ตระการ, ใหม่, แปลกดี ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 270), ขป. ត្រកាល   “แรกมี, เพิ่งเปลี่ยนใหม่, เพิ่ง
มีใหม่, แปลก, สวย, หายาก, วิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่ธรรมดา, น่าพิศวง, ชอบกล”
ตระชัก   “เย็น, หนาว” (ภ.1) < ขก.  “เย็น” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
263), ขป. ត្រជាេ់   “เย็น”
ตระดวด   [สูงลิบ, ลอยลิบ, ถึง(ที่หมาย), เหยียดออก] (ภ.1) < ขก.  “สูงลิบ,
ลอยลิบ, ถึง(ที่หมาย), เหยียดออก” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 247), ขป. ត្រដួច  
“สูงลิบ, ลอยลิบ, ถึง(ที่หมาย), เหยียดออก” คาว่า ตระดวด   พบในบริบท
ต่อไปนี้
มนเทียรคือแว่นทอง
ดูสูงตระดวดโดม

ธรณีบรัศว์โฉม
คือจะเทิดทิพากร
(สมุทร. ภ.1, บ.67)

คาว่า ตระดวด   ไม่พบใน พจน. แต่จากรูปคาและความหมายของคาที่
อยู่ข้างหน้าและข้างหลังคานี้คือคาว่า สูง   และ โดม   ที่พบใน พจน. มี
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ความหมายว่า “สูง” อาจเชื่อมโยงคานี้กับคาต้นทางภาษาเขมรว่า ត្រដួច  
“สูงลิบ, ลอยลิบ, ถึง(ที่หมาย), เหยียดออก” ซึ่งมีความหมายไปในทางเดียวกันได้ การใช้คาที่มี
ความหมายเหมือนกันเรียงต่อกันนอกจากจะทาให้ได้จานวนคาครบตามกาหนดแล้ว ยังอาจ
เป็ น วิ ธีก ารหนึ่ ง ที่ก วี ใช้ เพื่ อให้ ได้ ความหมายเน้น หนัก มากขึ้ น ในบริบ ทนี้ อ าจตีค วามได้ ว่ า
“พระราชมณเฑียรสูงมากราวกับจะขวางทางพระอาทิตย์”
ตระบอง   “ตะบอง, กระบอง” (ภ.1) < ขบ. “ไม้เท้า”
(Pou, 1992: 212), ขป. ដុំបង   “ตะบอง”
ตระลัง   [(ร่าง) เล็กมาก] (ภ.1) < ขก.  “(ร่าง) เล็กมาก” ในภาษาเขมรสมัยกลาง
พบคานี้ในบริบทที่กล่าวถึงรูปร่างของสัตว์ Pou และ Jenner แปลคา  นี้ว่า “(ขนาด) เล็ก
มาก” (Pou et Jenner, 1977 : 171) คาว่า ตระลัง   พบในบริบทต่อไปนี้
นานาพรรณมฤคีมฤคากรตระลัง
โลดแล่นประนังฉม
ตระการ
(สมุทร. ภ.1, บ.1350)

บริบทนี้เป็นกล่าวถึงสัตว์ปุาจาพวกกวาง จากความสัมพันธ์ทางรูปคาและตาแหน่งของคาที่อาจ
เป็นคาขยายคานาม ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ตระลัง   อาจจะมาจากคาต้นทางภาษา
เขมรสมัยกลางว่า  ที่มีความหมายว่า “(ขนาด) เล็กมาก”
ตระอาล   [มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม] (ภ.1) < ขก.  “ตระอาล, สบาย, เพลิดเพลิน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 269), ขป. ត្រឤល   “รื่นเริงอย่างสบายใจ, ไม่มีทุกข์โศก”
ตรับ   “ฟจง” (ภ.1) < ขบ.  “ทาให้คิดพิจารณา, ติดตาม, เลียนแบบ” (Pou, 1992:
230), ขป. ត្ាប់   “เลียน, เอาแบบอย่าง, เชื่อฟัง”
ตรัส   “พูด (ราชา.)” (ภ.2) < ขบ.    “พูด” (Pou, 1992: 229), ขก. , ,
, , , ,  “ตรัส, พูด, ตรัสรู้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 271), ขป. ត្ាស់
  “ตรัส, พูด, ตรัสรู้”
ตรา   “ประทับเป็นสาคัญ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ลัญจกร, ดวงตรา, ตราที่ใช้ประทับ”
(Pou, 1992: 214), ขก.  “จด, จา, ตรา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 271), ขป. ត្ា 
 “ตรา, หมายไว้, หมายเหตุ, ลายลักษณ์อักษร, ดวงตรา, ประทับตรา, หมาย, ประกาศ”
ตริ   “คิด, ตรึกตรอง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.“คิด ตริตรอง” (Pou, 1992: 232),
ขก.  “คิด, ตรึกตรอง, พิเคราะห์ (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 166), ขป. ត្រតះ  
“คิด, ตรึกตรอง, พิเคราะห์”
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ตะเพียน   “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง” (ภ.1) < ขก.  “ชื่อปลาชนิดหนึ่งตัวแบนๆ มีเกล็ด
โต ๆ Puntius sp” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 278), ขป. ឆពតន   “ชื่อปลาชนิดหนึ่งตัวแบน ๆ
มีเกล็ดโต ๆ Puntius sp”
ตังวาย   “ของถวาย” (ภ.1) < ขบ.  “การให้, เครื่องบรรณาการ” (Pou,
1992: 207), ขป. ដង្វាយ   “ของถวาย, ให้, ถวาย”
เต้า   “ไป, มา” (ภ.2), ท่าว   “ไป” (ภ.1), เทา   “ไป” (ภ.2),
เท่า   [ไป] (ภ.2) < ขบ.  “ไป” (Pou, 1992: 258), ขก. ,,
,  “ไป” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 78), ขป. ដៅ   “ไป”
ถกล   [วาง, ตั้ง] (ภ.1) < ขบ.  “ยกขึ้น, ทรงพลัง, สูงส่ง, สักการะ, เนิน”(Pou, 1992: 238),
ขก.  “หนุนหรือตั้งให้สูงขึ้น (เพื่อแสดงความเคารพ)” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 255), ขป. ថ្កល់ 
 “หนุนหรือตั้งให้สูงขึ้น (เพื่อแสดงความเคารพ)”
ถนอม   “คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี, ใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือ
หมดเร็ว, เก็บไว้อย่างดี” (ภ.1) < ขก.  “ถนอม, ทะนุถนอม, ดูแลรักษา, ประจบ, เยินยอ, ความ
ห่วงใย, รักใคร่” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 203), ขป. ថ្នម   “ถนอม, ทะนุถนอม, ดูแล
รักษา, ประจบ, เยินยอ, ความห่วงใย, รักใคร่”
ถเมินเชิง     “พลเดินเท้า” (ภ.1) < ขบ. “เดิน” (Pou, 1992:
220),  “ตีน, ชาย, ขา” (Pou, 1992: 190), ขก.  “ตีน, ชาย, ขา” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 112), ขป. ដថ្ាើរដជើង    “ทหารราบ”
ถวาย   “ให้, มอบให้ (ราชา)” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “มอบ,
ให้” (Pou, 1992: 234), ขก.  “ถวาย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 267), ขป. ថ្វវយ
  “มอบ, ให้”
เถกิง   “สูงศักดิ,์ รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลือลั่น” (ภ.1) < ขก.  “เถกิง, รุ่งเรือง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266), ขป. ដថ្កើង   “รุ่งเรือง, เลื่องลือ, สูงศักดิ์, มีผู้
เคารพนับถือ”
เถลิง   “ขึ้น” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “ปีน, การคารวะ, พิธีการแสดง
การคารวะ” (Pou, 1992: 234), ขก.  “เถลิง, ขึ้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266), ขป.
ដថ្លើង   “คนฮึกเหิม, ก้าวร้าว, ทะลึ่งตึงตัง, เถลิง, ขึ้น”
แถลง   “บอก, เล่า, อธิบาย” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “แถลง, กล่าว” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 266), ขป. មថ្លង   “แถลง, พูดอธิบายต่อกันยืดยาว, แสดง
ความคิดหรือความรู้สึกออกมา”
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ทงัน   “ตระหง่าน, กว้างใหญ่, สูงใหญ่” (ภ.1) < ขบ.  “หนัก, ที่มีขนาดใหญ่”
(Pou, 1992: 258), ขป. ធងន់   “หนัก” คาว่า ทงัน   พบใน
บริบทต่อไปนี้
ก้องเกรียงเสียงรถทองทงัน
ยอดเยื้องคือสุบรรณนาคแถ้งถกเถกิง
(สมุทร. ภ.1, บ.360)

ในที่นี้กวีใช้คาว่า ทงัน   “ตระหง่าน, กว้างใหญ่, สูงใหญ่” เพื่อขยายความให้
เห็นภาพ รถทอง    ว่ามีขนาดใหญ่โต และหนัก ด้วยคายืมภาษาเขมร
เพียงคาเดียว ในเวลาเดียวกันก็ทาให้เกิดเสียงสัมผัสกับคาว่า ทอง   ด้วย
ทนาย   “ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย” (ภ.1) < ขบ.  “ผู้ถือ, ผู้รับภาระ, ผู้รับผิดชอบ”
(Pou, 1992: 258)
ทรง   [ทรงไว้, ดารงไว้, ถือไว้] (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “จับไว้, ถือ, สนับสนุน” (Pou,
1992: 260), ขก.  “ทรง, ทรงไว้, ดารงไว้, ถือไว้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 88 - 89), ขป.
ត្រង់   “ทรง, ทรงไว้, ดารงไว้, ถือไว้”
ทรวง   “อก, ใจ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “อก” (Pou, 1992: 261), ขป. ត្រូង  
“อก”
ทรสุม   “เป็นกลุ่ม, เป็นพุ่ม” (ภ.1) < ขบ.  “หนาทึบ, ปกคลุมไปด้วย
ใบ” (Pou, 1992: 261), ขก.  “(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณกลม, แน่น, ดก” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 280), ขป. ត្រសុុំ   “ที่รวมกันกลมมนงาม” มักใช้ว่า ត្រសុុំ
ត្រសាយ     “(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณกลม, แน่น, ดก”
ทราบ   “รู้” (ภ.1), ทราบ   “รู้” (ภ.2) < ขก.  “รู้” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 166), ขป. ត្ជាប   “รู้”
ทราย   “ชื่อสัตว์ปุาประเภทกวาง เนื้อทราย” (ภ.1) < ขบ. “เนื้อทราย” (Pou, 1992:
261), ขก.  “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจาพวกกวาง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 275), ขป. ត្ាយ
  “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจาพวกกวาง”
ทลาย   “แตก, พัง, พังทลาย, เจาะ, ทาให้เป็นรู, แยกออก” (ภ.1, ภ.2) < ขบ. 
“รู, แตกแยก, การไหลล้น” (Pou, 1992: 262), ขก.  “แตก, ทลาย” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 266), ขป. ធ្លលយ   “แตก, พัง, พังทลาย, เจาะ, ทาให้เป็นรู, แยกออก”
ทวย   [อ่อนแรง] (ภ.1) < ขก.  “ร้องไห้, คร่าครวญ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
172), ขป. រួញ   “ร้องไห้, คร่าครวญ”
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ทัก   [ดักสัตว์] (ภ.1, ภ.2) < ขบ. “ดักสัตว์” (Pou, 1992: 243), ขป. ាេ់  
“ต่อ อย่างต่อสัตว์, เกี้ยว”
ทั้ง   “ทั่ว, รวมหมด, พร้อมด้วย, ตลอด” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.      “ดังนั้น,
กับ, พร้อมด้วย” (Pou, 1992: 243), ขก.  “ทั้ง, เหล่า” (Pou, 1992: 243), ขป. ាុំង 
 “ทั้ง, เหล่า”
ทัน   “เป็นไปตามเวลาที่กาหนด, เป็นไปพอดีกับเวลาที่กาหนด” (ภ.1, ภ.2) < ขบ. 
 “ทันเวลา” (Pou, 1992: 244), ขป. ាន់   “ทัน”
ทันชิง   [ตริตรอง, พิจารณา, ใคร่ครวญ] (ภ.1), ทันทึง  
[ตริตรอง, พิจารณา, ใคร่ครวญ] (ภ.1, ภ.2)< ขป. ជ្ជឹង   “ตริตรอง, พิจารณา,
ใคร่ครวญ” คาว่า ทันชิง   พบในบริบทต่อไปนี้
ฝจนฤาจริงและทันชิงราพึงบรู้กี่ปาง
รางชางขนางตื่น
ตระบัด
(สมุทร. ภ.1, บ.725)

บริบทที่ยกมาเป็น ตอนที่นางพินทุมดีคร่าครวญถึงพระสมุทรโฆษหลั งจากการอุ้มสมผ่ านไป
ผู้วิจัยเสนอว่าคาว่า ทันชิง   น่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า ជ្ជឹង 
 “ตริตรอง, พิจารณา, ใคร่ครวญ” ซึ่งมีความหมายสอดคล้ องกับการที่กวีพรรณาว่า
นางพินทุมดีเองก็อยู่ในอาการลังเลไม่แน่ใจว่าเป็นความฝจนหรือความจริง จึงคิดใคร่ครวญอยู่
หลายหน ดู อางขนาง    ในหัวข้อ 2.2
ทับ   “วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, อาการที่ของหนัก ๆ โค่นหรือล้มลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยแรง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ทบ, กั้น, รั้ง, ขวาง” (Pou, 1992: 245), ขป. រប់  
“กัน, กัน
้ , วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, วางสิ่งของไว้ข้างบนกันไม่ให้ปลิวไป”
ทัพ   “กองทหาร” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ทัพ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 78), ขป. រ័ព 
 “ทัพ, ฝูง”
ทาย   “ถือไว้” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ถือไว้, ทานาย” (Pou, 1992: 249), ขก.  “ทาย,
คะเน, คาด, แสดงเหตุที่เกิดในเบื้องหน้า, การพยากรณ์, การคาดการณ์” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
79), ขป. ាយ   “ทาย, คะเน, คาด, แสดงเหตุ ที่เกิ ดในเบื้ องหน้ า, การพยากรณ์ ,
การคาดการณ์”
ทานอง   “ทาง, แบบ, แบบอย่าง” (ภ.1) < ขบ.  “แบบอย่าง, ลาดับ”
(Pou, 1992: 246), ขป. រុំនង   “ทานอง, แบบอย่าง, ระเบียบ, เค้าเงื่อน,
มารยาท, การดาเนินงาน”
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ทานุ   “ธารงรักษาไว้” (ภ.1), ทานุก   “ธารงรักษาไว้” (ภ.1) <
ขบ.  “ธารงรักษาไว้” (Pou, 1992: 246), ขป. រុំនុេ   “การรักษา,
การทะนุบารุง, รักษา, สงวน, ปกป้อง แผลงจากรากศัพท์ រុេ   เก็บ, ไว้, เก็บไว้, วาง,
ใส่”
ทูล   “(ราชา) บอก, กล่าว (ใช้แก่เจ้านาย)” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เทิน, เอาของวาง
บนศีรษะ, รับคาสั่งจากกษัตริย์, ทูล, บอก” (Pou, 1992: 263), ขป. រូល   “2 ทูล,
บอก (ราชา)”
เทียน  “เทียน” (ภ.1) < ขบ.  “เทียน” (Pou, 1992: 253), ขป. ដរៀន 
 “เทียน”
เทียม   “วางไว้เคียงกัน” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.   “วางไว้เคียงกัน, เทียม
รากศัพท์นี้พบในคาแผลง ,  คู”่ (Pou, 1992: 259)
โทน   “มีจาเพาะหนึ่งเท่านั้น , ใช้แก่สิ่งตามปกติควรจะมีมากกว่าหนึ่ง แต่มีเพียงหนึ่ง
เท่านั้น” (ภ.2) < ขบ.  “โดดเดี่ยว” (Pou, 1992: 257), ขป. ដាល   “โทน, เดี่ยว,
โดดเดี่ยว, ใหญ่”
ไทร   “ชื่อไม้ต้นในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae” (ภ.2) < ขบ.  /  “ต้นไทร” (Pou,
1992: 194), ขก.  “ชื่อสามัญสาหรับพืชสกุลไทร Ficus” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113), ขป.
ក្ត្ជ   “ชื่อสามัญสาหรับพืชสกุลไทร Ficus”
ธง   “ธง” (ภ.1) < ขบ.  “ธง” (Pou, 1992: 243), ขก.  “ธง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 77), ขป. រង់   “ธง ผืนผ้าโดยมากเป็นสีและบางอย่างมีลวดลาย
เป็นรูปต่าง ๆ”
ธารง   “ทรงไว้, ชูไว้, เครื่องทรงของกษัตริย์, อาวุธ” (ภ.1, ภ.2) < ขป. រត្មង់
  “1 ทรวดทรงสัณฐานรูปทรง 2 เครื่องทรงของกษัตริย์”
นัก   [คน, ผู้] (ภ.1) < ขบ.  / /  “ผู้” (Pou, 1992: 11), ขก. , 
“นัก, ผู้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 8), ขป. អនេ   “ผู้”
บรรจบ “เพิ่มให้ครบจานวน, บรรจบให้ครบถ้วน; จดกันใกล้ชิดติดต่อกัน, ทาให้
เข้าสนิทกัน” (ภ.1) < ขป. ប្ចប់ “ทาให้จบ, ทาให้เสร็จโดยเฉพาะเรื่อง
ที่ค้างอยู่”
บรรดา   “ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งหมด” (ภ.1) < ขบ.  “จานวนรวม” (Pou,
1992: 298), ขป. បណាដ “บรรดา, ชุด, แถว, ทั้งหมด”
บรรทม   “นอน”, ประทม   “บรรทม, ผทม” (ภ.2),
ผทม  (ภ.1), ผธม  “นอน” (ภ.1, ภ.2) บรรธม
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  “นอน” (ภ.1) < ขบ.  “การพักผ่อน, (สาหรับกษัตริย์) การนอน”

(Pou, 1992: 339), ขป. ផទុំ   “นอน”
บรรทุก   “วางลง ใส่ลง หรือบรรจุลงในยานพาหนะเป็นต้นเพื่อขนย้ายทีล ะ
มากๆ” (ภ.2) < ขบ. “บรรทุก, ปริมาณความจุ ” (Pou, 1992: 299), ขป. បនទុេ
 “ภาระหรือจานวนที่บรรทุก, กิจการที่รับผิดชอบ, สินค้า”
บรรเทิง   “เบิ กบาน, รื่น เริง , ทาให้ รู้สึ กสนุ ก ” (ภ.1), บ าเทิ ง 
 (ภ.2) [ทาให้มีความสุข, สนุกสนาน] < ขก.  “เชิดชูจนเหลิง, ความร่าเริง,
ความปราโมทย์, เยินยอ, ประจบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 192), ขป. បដនទើង 
 “เชิดชูจนเหลิง, ความร่าเริง, ความปราโมทย์, เยินยอ, ประจบ”
บรรเทือง   “ทาให้กระเตื้องขึ้น, พยุง, ทาให้ดีขึ้น” (ภ.2) < ขก. 
“เชิดชูจ นเหลิง, ความร่ าเริ ง, ความปราโมทย์, เยินยอ, ประจบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
192), ขป. បដនទើង “เชิดชูจนเหลิง, ความร่าเริง, ความปราโมทย์, เยินยอ,
ประจบ”
บรรลาย   “คลายออก, ขยายออก” ปรากฏในชื่อช้างทุรลักษณ์ประเภทหนึ่ง (ภ.
1) < ขบ.  “คลายออก, ขยายออก, ลอย, ที่ลอยได้ ” (Pou, 1992: 300), ขป. បនាលយ
  “คลายออก, ขยายออก”
บรรลุ   “ลุ, ถึง, สาเร็จ” (ภ.2) < ขก.  “1 ส่ง, ผ่าน, สื่อ, โอน; ผูกมัด,
กาหนด 2 ทาให้สาเร็จ, เสร็จสิ้น, ถึง” (Jenner, 2011: 174)
บรรเล็จ   [ทาให้ปลิ้นออกอย่างปลิ้นเมล็ด, ออกดอก] (ภ.1) < ขก.  “ทา
ให้ปลิ้นออกอย่างปลิ้นเมล็ด, ผ่าน, ข้าม, กรอง, รั่วซึม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 281), ขป.
បនលតច   “ทาให้ปลิ้นออกอย่างปลิ้นเมล็ด, ผ่าน, ข้าม, กรอง, รั่วซึม” คานี้เป็นคาที่
น่าจะยืมมาจากภาษาเขมรโดยตรง และน่าจะสัมพันธ์กับคาว่า เพล็จ   [ผลิ, งอก] ซึ่ง
เป็นรูปที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์แต่ไม่พบในภาษาเขมร คาว่า บรรเล็จ   พบ
ในบริบทต่อไปนี้
วรรเว็จบรรเล็จดวง
บัวบานพุดตาลตุม

บุษปโดมชรนุชุม
ตระการกลจาหลักลาย
(สมุทร. ภ.1, บ.1268)

บรรเลง   “การกระทาเสียงเพลงด้วยเครื่องดนตรี” (ภ.1) < ขก.  “หยอก
เย้า, ทาให้สบายใจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 196), ขป. បមនលង  “หยอก
เย้า, ทาให้สบายใจ”
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บรรสม   “รวมกันเข้า, ปน, ระคน, เจือ” (ภ.1) < ขบ.  “รวมกัน, ผลรวม,
จานวนรวม” (Pou, 1992: 300), ขป. បនែុំ “ปน, ปรับ ปรุง”
บวช   “ถือเป็นเพศภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่น ๆ” (ภ.1) < ขบ. “บวช,
เข้าสู่ศาสนา” (Pou, 1992: 320), ขก. “บวช” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 197), 
“บวช” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 205 - 206), ขป. បួស “บวช”
บัง   “กัน, กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ซ่อน, ปกปิด,
ปิดบัง” (Pou, 1992: 292), ขก.  “บัง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 190), ขป. បុំង 
 “ปิด, บัง, กั้น”
บังคม   “แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จ
พระบรมราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตามประเพณีไทย” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เข้า
เฝูา, ร่วมมือ, เข้าเฝูาในงานสาคัญเพื่อถวายความเคารพ, ทาความเคารพ, ให้การคารวะ” (Pou,
1992: 293), ขก. , ,  “บังคม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 182),
ขป. បងគុំ  “ไหว้เจ้านาย (โดยเฉพาะลักษณะหมอบกราบ)”
บั ง คั บ   “ใช้ อ านาจสั่ ง ให้ ท าหรื อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห รื อให้ จ าต้ องท า ให้ เ ป็ น ไปตาม
ความประสงค์” (ภ.1) < ขบ.  / “สั่ง, บัญชา, ปกครอง, ควบคุม” (Pou,
1992: 292), ขป. បង្ហគប់ “บังคับ วางอานาจให้ประพฤติตาม, คาสั่ง”
บังอร -  “หญิงที่เป็นที่รัก” (ภ.1) < ขบ.    “น้อง” (Pou, 1992:
291), ขก. , “น้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 195), ขป. ផអូន 
 “น้อง ที่รองจากหัวปี”
บังอวจ   [หน้าต่าง], บังอวด -  “หน้าต่าง” (ภ.1) < ขก. 
“หน้าต่าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 216), ขป. បងអួច   “หน้าต่าง”
บัณฑูร   “คาสั่ง, คาสั่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล; (โบ) พระมหาอุปราช,
คาสั่งพระมหาอุปราช” (ภ.1) < ขบ.  “คาสั่ง, กาหนด (ราชา.)” (Pou, 1992: 299), ขป.
បនទូល   “พระบัณฑูร, พระราชดารัส, ทาให้ทูน, กล่าว, พูด”
บัด   [หาย] (ภ.1) < ขบ.  /  “สูญเสีย” (Pou, 1992: 296), ขก.  “หาย” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 191), ขป. បរ់ “หาย, สูญเสีย, หมดสิ้น”
บานาญ   “เงินตอบแทนความชอบ” (ภ.1) < ขก.  “กาไร, ผลประโยชน์”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 186), ขป. បុំណាន   “กาไร, ผลประโยชน์”
บาบัด   “ทาให้คลาย, ทาให้หาย” (ภ.2) < ขบ.  “ทาให้หายไป, ทาลาย”
(Pou, 1992: 302), ขป. បុំបរ់  “ทาให้หาย, บาบัด, โกง, ยักยอก”
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บาเพ็ญ   “ทาให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, ประพฤติ, ปฏิบัติ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.
 “เติม, เสร็จสิ้น, ทาให้สมบูรณ์ ” (Pou, 1992: 303), ขก. , 
“บาเพ็ญ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 27 - 28), ขป. បុំដពញ   “เติมให้เต็ม,
ทาให้บริบูรณ์, บาเพ็ญ”
บารุง   “ทาให้งอกงาม, ทาให้เจริญ, รักษาให้อยู่ในสภาพดี” (ภ.1), อารุง
 “บารุง, เลี้ยงดู, ทะนุถนอม” (ภ.1, ภ.2), < ขก.  “ตั้งใจ, เตรียม, จัดเตรียม,
ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, ดูแลรักษา, สงวนรักษา” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 203), ขป. បុំរុង
  “ตั้งใจ, เตรียม, จัดเตรียม, ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, ดูแลรักษา, สงวน
รักษา”
คาว่า อารุง   พบหลายครั้งในสมุทรโฆษคาฉันท์ ผู้วิจัยเสนอว่า คานี้น่าจะ
เป็นรูปแปรของคาว่า บารุง   เนื่องจากมีความหมายและการใช้ที่คล้ายคลึง
กันทุกบริบท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
แลกระยาคชบาศบวร
ไทไหว้สาทร
ทานุกอารุงคือครู
(สมุทร.ภ.1, บ.373)
อ้าแม่แม้บุญผดุง
อารุงเกื้อฤเมือชนม์
ชีพมอดจักปลอดดล
ยังแดนถิน่ บุรินทร์เรา
(สมุทร.ภ.2, บ.1755)
จากบทแรกที่ ย กมาจะเห็ น ว่ า ท านุ ก อ ารุ ง     ใช้ ใ น

ความหมาย “ดูแลรับใช้ ปรนนิบัติ ” ซึ่งใกล้เคียงกับ   
ในภาษาไทยปจจจุบัน “เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 569) ส่วนในบริบทที่ 2
เป็ น ตอนที่ พระสมุ ทรโฆษถูก ลั ก พระขรรค์ จ าต้อ งพานางพิ นทุ มดี เดิน ปุา หาทางกลั บเมือ ง
พระสมุทรโฆษได้ปลอบนางพินทุมดีว่า “ถ้าหากมีบุญมาช่วยรักษาเกื้อหนุนแล้ว มีหรือที่จะต้อง
สิ้นชีพ ไปไม่ถึงเมืองของเรา”
บาเรอ   “ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ” (ภ.1) < ขบ.  “รับใช้, คนรับใช้” (Pou,
1992: 303), ขป. បុំដរ ើ   “รับใช้, ผู้รับใช้, เจ้าหน้าที่”
บาเหน็จ   “รางวัล” (ภ.1) < ขก.  “บาเหน็จ, ฝีมือ, สินน้าใจ, ตอบ
แทน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 186), ขป. បុំណាច់   “บาเหน็จ, ฝีมือ,
สินน้าใจ, ตอบแทน”
บึง   “แหล่งน้าขนาดใหญ่ มีน้าขังตลอดทั้งปี ” (ภ.1) < ขบ.  “พื้นที่น้าท่วมถึง, บึง,
ทะเลสาบ, หนองน้า” (Pou, 1992: 312), ขป. បឹង   “บึง”
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เบิก “เปิด, ทาให้กว้าง, นาเข้าเฝูา” (ภ.1) < ขบ.  “เปิดออก, ยอมรับ, แจกจ่าย”
(Pou, 1992: 318) ขก. , “เปิด, เบิก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 196 - 197), ขป.
ដបើេ “เปิด, เบิก”
โบย   “เคลื่อนไหวไปมา” (ภ.1, ภ.2) < ขบ. “กวักมือ” (Pou, 1992: 320), ขป. ដបយ 
 “กวัก, โบก, กระบวย”
ปรก   “ซุ้มเล็ก ๆ ที่พระสงฆ์อาศัยในเวลาอยู่ปริวาส, ปก, ปิด, คลุม” (ภ.1) < ขบ.
“ปก, คลุม” (Pou, 1992: 334), ขป. ត្បេ់   “มุง, คลุม, ครอบ”
ประกวด   “แข่งขันเพื่อเลือกเฟูนเอาดี โดยมีการตัดสิน” (ภ.1) < ขก. 
“ประกวด, แข่งขัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 193), ขป. ត្បេួរ   “ประกวด,
แข่งขัน”
ประโคม   “บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสั กการบูชา
หรือยกย่องเป็นต้น” (ภ.2), คม   [ประโคม] (ภ.1) < ขก.  “ประโคม, เล่น
ดนตรีครึ้ม, เล่นดนตรีหลายชนิดร่วมกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 195), ขป. ត្បគុំ 
 “ประโคม, เล่นดนตรีครึ้ม, เล่นดนตรีหลายชนิดร่วมกัน”
รูป คม   พบในบริบทต่อไปนี้
ฉะเพาะพระมนเทียร
พินทุมดีสาพิลาสสุขเสวยรมย์
ด้อมสงัดเสียงดุริยดั่งคม
ด้อมสงัดสาวสนม
อันจาวจาเรียงเสียงฉันท์
(สมุทร. ภ.1, บ.586-587)

บทที่คัดมาเป็นตอนที่พระโพธิ์ได้อุ้มพระสมุทรโฆษไปหานางพินทุมดี กวีได้บรรยายให้เห็นภาพ
พระมณเฑียรที่ประทับของนางพินทุมดีในยามดึก มองดูเห็นสงัดปลอดจากเสียงดนตรีประโคม
และเสี ยงขับฉันท์ของเหล่านางกานัล ผู้ วิจัยจึง เห็ นว่า คาว่า คม   ในบริบทนี้
น่าจะเป็นคาเดียวกับคาว่า ประโคม  
ประจญ   “ต่อสู้, สู้รบ, ต้านทาน” (ภ.1), ผจญ   [เผชิญหน้า,
สู้] (ภ.1, ภ.2) < ขป. ផជល់   “เผชิญหน้า, สู้”
ประจัญ   “ปะทะต่อสู้” (ภ.1) < ขก. ,   “ทาให้เข็ดหลาบ,
เอาชนะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192 - 193), ขป. ផ្ចចញ់   “ทาให้ แพ้, ทา
ให้เชื่อ, หักล้าง”
ประดั บ   “ตกแต่งให้ งามมีสิ่งต่าง ๆ มีส ร้อย แหวน เป็นต้น , โดยปริยาย
หมายความว่า ประกอบ, เพิ่ม” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “สิ่งจาเป็น, จัดเตรียม,
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เตรียมพร้อม” (Pou, 1992: 324), ขก.   “ประดับ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 200), ขป. ត្បដាប់   “ตกแต่ง, แต่ง, จัดหา”
ประดุจ   “เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เหมือน, เท่า”
(Pou, 1992: 321), ขป. ត្បដូច   “เปรียบ เหมือน”
ประทบ   “กระทบ” (ภ.1) < ขป. ផទប់ “ปิดกั้น, หว่านล้อม,
ขัดขวาง, ซ่อน”
ประนัง   [แข่ง] (ภ.1, ภ.2) < ขก. “แข่ง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
193), ขป. ត្បណាុំង   “แข่ง”
ประไพ   “งาม” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ดี งาม, ประเสริฐ, สู งศั กดิ์ ” (Pou,
1992: 330), ขก.   “ประไพ, ดี, สมควร” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 197), ขป.
ត្បក្ព   “สวย, ดีงาม, ถูกต้อง, เรียบร้อย, สะดวกสบาย, สูงส่ง, ประเสริฐ”
ประมวญ   “รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่” (ภ.2) < ขก. 
“รวบรวม, ประมวล, ตะล่อมเข้าด้วยกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 160), ขป. ត្បមូល 
 “รวบรวม, ประมวล, ตะล่อมเข้าด้วยกัน”
ประเมิน   “คะเนหรือกะดูจากที่สูงหรือจากที่ไกล ๆ คาด” (ภ.1) < ขก.
 “คอยส่ องดูจ ากที่ไกล ๆ หยั่งหรื อคะเนหรือกะดูจากที่สูงหรื อจากที่ไกล ๆ คาด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 159), ขป. ត្បដមើល   “คอยส่องดูจากที่ไกล ๆ
หยั่งหรือคะเนหรือกะดูจากที่สูงหรือจากที่ไกล ๆ คาด”
ประลัก   [แปดเปื้อน, ตกต่า] (ภ.1) < ขบ.  /  “เปรอะเปื้อน, ทา
ให้เปื้อน, ทาให้สกปรก” (Pou, 1992: 328), ขป. ត្បឡាេ់   “เปื้อน, เคล้า,
คลุกเกลือให้เข้ากับเนื้อสัตว์, ทาให้สกปรก, เปรอะเปื้อน, เป็นรอย, เพิ่มรสชาติ”
ประสบ   “พบ, พบปะ, พบเห็น” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “พบ, พบปะ” (Pou,
1992: 330), ขก.  “พบ, ประสบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 200), ขป. ត្បសប់ 
 “เก่ง, ชานาญ”
ประสม   “รวมกันเข้า” (ภ.2) < ขบ.  “อยู่รวมกลุ่ม, ร่วมคิด” (Pou,
1992: 330), ขป. ផែុំ   “ผสม, ประกอบ, ปรุง”
ประเสริฐ   “วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด” (ภ.1) < ขบ.  “สิ่งที่เขียน, ข้อความ,
เอกสาร, จารึก” (Pou, 1992: 331), ขก.   “ประเสริฐ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 200), ขป. ត្បដសើរ   “ประเสริฐ”
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ปรัก   “1 เงิน, 2 หัก” (ภ.2) < ขบ.    “เงิน” (Pou, 1992: 322), ขก. 
“เงิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 201),  “เงิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 203), ขป.
ត្បេ់   “เงิน, ธนบัตร”
ปราบ   “ทาให้ราบ, ทาให้อยู่ในอานาจ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.   “ปราบ, ตีจน
บาดเจ็บอย่างรุนแรง” (Pou, 1992: 327), ขก.  “ปราบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
203), ขป. ត្បប   “ทาให้ราบ, ทาให้ราบคาบ, ยอมแพ้, ทาให้กลัว, การาบ”
เปรียบ   “เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอกัน หรือ
ผิดกัน” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เปรียบเทียบ” (Pou, 1992: 334), ขป. ដត្បៀប  
“เปรียบ, เทียบ, เตรียม”
แปร   “เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม ” (ภ.1) < ขก.  “แปร, เปลี่ยน,
กลับกลาย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 198), ขป. មត្ប   “แปร, แปล, พลิก, กลาย,
กลับกลาย, หัน, หมุน, เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน”
แปรก   “ไม้ยาวสาหรับประกับหัวเพลาทั้ง 2 ข้างของเกวียนหรือราชรถ กันไม่ให้ลูก
ล้อเลื่อนหลุด โดยมีไม้ขวางทางหรือแปรกขวางทางยึดหัวท้ายทั้ง 2 ด้าน” (ภ.2) < ขบ. 
“คานคู่ใช้เทียมวัวลากเกวียน, แบกถังทั้งสองด้วยบ่า ” (Pou, 1992: 334), ขป. មត្បេ 
 “แปรก, เครื่องเกวียนส่วนหนึ่ง”
แปลก   “แตกต่างไปจากที่เคยคิดเคยรู้ เคยเห็น, ต่าง, เพี้ยนไป, ผิดปรกติ, มีสิ่งอื่นหรือ
พวกอื่นปนเข้ามา” (ภ.2) < ขก.  “แปลก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 196), ขป. មបលេ
  “แปลก”
โปรด   “ถูกใจหรือพอใจมาก, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อน,
ใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ, ที่ถูกใจหรือพอใจมาก” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.
 “ทาให้ฟื้นคืนสติหรือมีชีวิต, ที่รู้สึกเห็นใจ, ใจกว้าง, ปลดปล่อย” (Pou, 1992: 334), ขก.
,  “โปรด, ปลดปล่อย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 204), ขป. ដត្បស  
“โปรด, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ปล่อย, เนรเทศ, ช่วยชีวิต, ไถ่คืน, รัก”
ผกา   “ดอกไม้” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “ดอกไม้” (Pou, 1992: 320), ขก.
 “ดอกไม้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 193),  “ดอกไม้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
196), ขป. ផ្ចក   “ดอกไม้”
ผจง   “ความตั้งใจ, ตั้งใจทาให้ดี, บรรจง” (ภ.1) < ขก.  “บรรจง, ตั้งใจ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192), ขป. ផចង់   “ตั้งใจทาโดยประณีตบรรจง, ผจง
ทา”
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ผนวช   “บวช” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “เป็นที่สักการะทางศาสนา,
การอุปสมบท” (Pou, 1992: 322), ขป. ផនួស   “ผนวช, การบวช”
ผนัง   “ฝาที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเช่นนั้น” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ผนัง, ล้อมรอบเป็นวงกลม, บริเวณที่มีกาแพง
ล้อมรอบ” (Pou, 1992: 459)
ผลัด   “เปลี่ยนแทนที่, ลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวรยาม” (ภ.2) < ขบ.  
 “เปลี่ยน, ตัวแทน, แทนที่” (Pou, 1992: 335), ขป. ផ្ចលស់  “ผลัด,
เปลี่ยน, ย้าย”
ผลู   “ทาง” (ภ.1) < ขบ.      “ทาง, ทางเดิน, ถนน” (Pou, 1992: 335), ขก.
 “ทาง, หนทาง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 194), ขป. ផលូវ   “ทาง”
ผสม   “รวมกันเข้า” (ภ.1) < ขบ.  / “ผสมบางอย่างเข้าด้วยกัน,
ผลรวม” (Pou, 1992: 336), ขป. ផែុំ “ผสม, ประกอบ, ปรุง”
ผอง   “ทั้งปวง, ทั้งหมด” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ด้วยกัน, การรวมตัวกัน” (Pou,
1992: 338), ขก.  “ผอง, ด้วย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192), ขป. ផង  
“ด้วย, ทั้งปวง, ทั้งผอง”
ผอูล   “น้องหญิง” (ภ.2) < ขบ.  “น้อง” (Pou, 1992: 291),
ขก. , ,  “น้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 195), ขป. បអូន  
“น้อง ที่รองจากหัวปี”
ผุด   “ขึ้นมาให้ปรากฏ, โผล่ให้เห็น” (ภ.2) < ขก. “โผล่ขึ้น, ทะลึ่งขึ้น, ไหลพุ่ง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 161), ขป. ផុស   “โผล่ขึ้น, ทะลึ่งขึ้น, ไหลพุ่ง”
เผด็จ  “ตัด, ขจัด, ขาด” (ภ.2) < ขก. “ทาให้ขาด, ตัดขาด, เผด็จ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 161), ขป. ផ្ចដច់   “ทาให้ขาด, ตัดขาด, เผด็จ”
ไผท   “แผ่นดิน” (ภ.1) < ขบ.    “ที่ต้องรับผิดชอบ, ภาระ, แผ่นดิน” (Pou,
1992: 321), ขก.  “ไผท, ท้อง, พื้นที่” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 193),ขป. ក្ផទ  
“พื้นท้อง, ผืน”
พนม   “ภูเขา” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เนิน, ภูเขา, วัด” (Pou, 1992: 458), ขก.
,  “พนม, ภูเขา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34), ขป. ភនុំ   “ภูเขา”
พนัก   “เครื่องสาหรับพักสาหรับพิง” (ภ.1) < ขบ.   “ภาระรับผิดชอบ,
ที่พึ่งพิง” (Pou, 1992: 458), ขป. ភ្ននេ់   ในคาว่า ភ្ននេ់ក្ដ  
  “พนัก”
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พนัน   “เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชานาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหว
พริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย” (ภ.1) < ขก.  “พนัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 192),
ขป. ភ្ននល់   “พนัน”
พพราย   “ที่แตกเป็นประกาย” (ภ.1) < ขก.  “ที่แตกเป็นประกายอยู่
เรื่อย ๆ, แพรวพราย, ระรื่น” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 260), ขป. ពត្ាយ  
“ที่แตกเป็นประกายอยู่เรื่อย ๆ, แพรวพราย, ระรื่น”
เพงีย  , พเยีย   [พวงดอกไม้] (ภ.1) < ขบ.   “ดอกไม้
หรื อส่ วนอื่ น ๆ ของต้นไม้ที่ ร้อยรวมเข้าด้ วยกันตามธรรมชาติ หรื อเป็ นการประดิ ษฐ์ ” (Pou,
1992: 458), ขป. ភែី   “พวงดอกไม้, ลวดลายพวงดอกไม้ที่เขียนหรือสลักให้เกี่ยวพัน
กัน”
พรม   “เอาสิ่งที่มีลักษณะเป็นน้าประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็ก ๆ” (ภ.2) < ขบ.
 “การประพรม” (Pou, 1992: 461), ขป. ត្ពុំ “ประโปรยด้วยน้า”
พร้อม  “คาแสดงกิริยารวมกัน , โดยปริยายหมายความว่า ครบครัน , เตรียม
ครบถ้วน” (ภ.2) < ขก. ,  “พร้อม, ยินยอม, ยอม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
56), ขป. ត្ពម   “ยินยอม, ยอม พร้อม”
พระ   “ใช้ป ระกอบหน้าคาอื่นแสดงการยกย่อง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 หรือเป็น
สรรพนามบุรุษที่ 3” (ภ.1) < ขบ.    “รุ่งเรือง, สิ่งศักดิ์สิทธิ์, บุคคล, สถานที่” (Pou,
1992: 462), ขก. , , ,  “พระ, สิ่งศักดิส์ ิทธิ์, นักบวช, อาจใช้ตามลาพัง หรือ
ใช้ประกอบหน้าคาศัพท์อื่น ๆ ก็ได้ให้มีความหมายในทางที่ศักดิ์สิทธิ์ สูงศักดิ์ หรือเป็นที่เคารพ
บูชา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 41), ขป. ត្ពះ   “พระ”
พระเพลิง   “พระเพลิง” (ภ.1) < ขบ.  “ไฟ” (Pou, 1992: 468), ขก.
 “เพลิง, ไฟ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34), ขป. ត្ពះដភលើង   
“พระเพลิง”
พระฮาม   “เวลาเช้ามืด” (ภ.1) < ขก.  “เวลาเช้าตรู่, เช้ามืด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 262), ขป. ត្ពហាម   “เวลาเช้าตรู่, เช้ามืด”
พลบ   “เวลาย่าค่า, เวลาโพล้เพล้ , เวลาเข้าไต้เข้าไฟ” (ภ.1), พรลบ 
 “พลบ” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “เวลาย่าค่า, เวลาโพล้เพล้” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 262), ขป. ត្ពលប់  “เวลาย่าค่า เวลาโพล้เพล้”
พลั้ง   “พลาดโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันคิด” (ภ.1) < ขก.  “ขาดสติ, หลงลืม”
(Pou et Jenner, 1977: 178), ขป. ភ្នលុំង  “4 พลั้ง เผลอ โดยเลินเล่อ”
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พลัด   “พลาด หลุด หรือหล่นไปจากที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ, แยกจากไปโดยไม่ตั้งใจ,
แยกจากไปโดยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด, จากที่ที่เคยอยู่” (ภ.2) < ขก.  “พลาด, กระจัดกระจาย,
ว่อน, พลัดพราก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 57), ขป. ត្ារ់ “พลัด, แยกจาก
บุคคลที่เป็นที่รัก”
พลุก   “1 งาช้างพลุก” (ภ.1) < ขบ.  /  “งาช้าง, สีงาช้าง” (, 1992:
468), ขก.  “งา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34), ขป. ភលុេ   “งาช้าง”
พัก   “หยุดชั่วคราว, อยู่ชั่วคราว, อาศัยชั่วคราว, รอรั้ง มักใช้ในความปฏิเสธ, คราว” (ภ.
1, ภ.2) < ขบ.  “พาด, พิง, แขวน, พักอยู่” (Pou, 1992: 428)
พันลอก   “ผลิ,ดอกไม้” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “หน่อ, กิ่ง, แทงหน่อ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 27), ขป. ពនលេ   “หน่อ, แทงหน่อ, คาใช้เรียกบุคคลผู้เป็นที่
รัก มักใช้ในกาพย์กลอน หมายได้ว่า ยอดรัก, เมล็ด, พันธุ์, อ่อนโยน, มีค่า”
พันลี   [ให้แสงสว่าง] (ภ.1), พันลือ   [ให้แสงสว่าง] (ภ.2) < ขบ.
 “แสงสว่าง, เวลากลางวัน” (Pou, 1992: 431), ขก.  “แสง, รุ่งโรจน์, งดงาม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 257), ขป. ពនលឺ   “แสง, รุ่งโรจน์, งดงาม”
พันลึก   “พิลึก, พึงกลัว, แปลก, ลึกซึ้ง” (ภ.2) < ขก.  “พันลึก, พิลึก, น่า
กลัว, อย่างยิ่ง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 27), ขป. ពនលឹេ   “น่ากลัว, อย่าง
ยิ่ง”
พานัก   “พัก, อาศัยอยู่, พะพิง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “กลุ่ม, การรับ
ใช้, ความรับผิดชอบ, ที่กาบัง, การปูองกัน” (Pou, 1992: 458), ขก. , ,
, , , ,  “พ านั ก, อาศั ย, ที่ พั กพิ ง, ที่ พึ่ ง ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 61), ขป. ពុំនាេ់   “ที่พานัก, ที่พักอาศัย, ที่พึ่ง”
พีเราะ  , ไพเราะ  , เพราะ   “เพราะ, เสนาะ,
น่าฟจง” (ภ.1) < ขก. ,  “ไพเราะ, เพราะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 38), ขป.
ពីដរាះ   “ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ, น่าฟจง(เสียง ดนตรี)”
พุง   “ท้อง” (ภ.1) < ขบ.  “สูง, จุดสูงสุด, ช่องท้อง” (Pou, 1992: 453), ขก. ,
 “พุงเพาะ, ท้อง, กระเพาะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 59), ขป. ពុ ង   “ท้อง,
กระเพาะ”
พูล   [เพิ่ม] (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  แม้ไม่พบรูปคานี้ในเอกสารภาษาเขมรโบราณ แต่
จากการพบคาว่า  “เนินเขาเล็ก ๆ, เนิน” (Pou, 1992: 459) ในภาษาเขมรโบราณ ทาให้
เชื่อได้ว่า คานี้อาจมาจากคารากศัพท์ว่า  ซึ่งสัมพันธ์กับรูปตรงกับภาษาเขมรสมัยกลางว่า
 “พูน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 59) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปพยัญชนะสะกดเป็น น 
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ตามแบบคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยที่มีรูปสะกดเป็น ร , ขป. ពូន   “พูน, โน,
โปขึ้น, คุมกันเป็นพวกชิด ๆ กัน”
เพ็ญ   “เต็ม” (ภ.1) < ขก. ,  “เพ็ญ, เต็ม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 30 - 31),
ขป. ដពញ   “เต็ม”
เพรง   “ก่อน, ก่อน, เก่า” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ประเพณี, โบราณ” (Pou, 1992:
345), ขก.  “โบราณ, แต่ก่อน, นานมาแล้ว, ในปางก่อน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 57),
ขป. ដត្ពង   “โบราณ, นานมาแล้ว, ในปางก่อน, แต่ก่อน, สมัยก่อน”
เพลง   “สาเนียงขับร้อง, ทานองดนตรี, บทประพันธ์ดนตรี, กระบวนวิธีราดาบราทวน
เป็นต้น” (ภ.1) < ขก.  “เพลง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 33), ขป. ដភលង  
“ดนตรี เครื่องดนตรี ดีดสีตีเปุาชนิดต่าง ๆ เพลง”
เพลา   “ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา” (ภ.1) < ขก.  “ขา, ขาอ่อน, ตัก,
เพลา” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 297), ขป. ដលល   “ขา, ขาอ่อน, ตัก, เพลา”
เพลิง   “ไฟ” (ภ.1) < ขบ.  “ไฟ” (Pou, 1992: 468), ขก.  “เพลิง, ไฟ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34), ขป. ដភលើង   “ไฟ”
ไพร   “ปุา” (ภ.1), ไพร  “ปุา” (ภ.2) < ขบ.  “ปุา, ปุาไม้, เถื่อน”
(Pou, 1992: 466), ขก. ,  “ไพร, ปุา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 270), ขป. ក្ត្ព
  “ปุา”
มเมอ   [ไม่รู้สึกตัว, ไม่มีสติ] (ภ.1, ภ.2) < ขก. ,  “ไม่รู้สึกตัว, ไม่
มีสติ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 151 - 152), ขป. មដមើ   “นอนหลับ, เพ้อไป,
พูดไปเวลาหลับ” คาว่า มเมอ   พบในบริบทต่อไปนี้
พระยิงศรศิลปมหา
เปนเพชรผ่าผา
คิรีก็แตกผุยผง
ต้องรี้พลแหลกแปลนองค์
เกาศึกพิศวง
ก็ดาลมเมอกลกรร
(สมุทร.ภ.1, บ.1078-1079)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่พระสมุทรโฆษแผลงศรออกไปยังกองทัพของกษัตริย์ทั้งสิบพระองค์ ศรที่
แผลงออกไปนั้นกลายเป็นเพชร ที่แม้แต่ภูเขาก็ยังแตกเป็นผุยผง เมื่อ ถูกรี้พลฝุายตรงข้าม ก็
บันดาลให้ทหารทั้งหลายก็ต่างพากันไม่รู้สึกตัวไปสิ้น
มาน   “มี” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ได้, รับ, มี, เป็นเจ้าของ, มีชีวิต, เกิดขึ้น, ปรากฏ”
(Pou, 1992: 371), ขก. ,  “มี, มีอยู่, เป็นอยู่” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 157), ขป.
ម្លន   “มี”
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มาศ   “ทอง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ทอง” (Pou, 1992: 373), ขก. ,  “ทอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 158), ขป. ម្លស   “ทอง”
เมิล   [ดู] (ภ.1), เมิน   “ดู” (ภ.1) < ขบ.  “มองดู, ไต่สวน, ตระหนัก”
(Pou, 1992: 378), ขป. ដមើល   “ดู, อ่าน”
เมียล   (ภ.1), รเมียล   (ภ.2),ระเมียล  
“ดู, น่าดู” (ภ.1) < ขบ.  “เห็น, ครุ่นคิดมาก” (Pou, 1992: 409), ขก. , 
“เมียงมอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209), ขป. រមតល   “เมียงมอง, ชาเลืองดู ,
เหลียวมอง”
แมก   “ไม้, กิ่งไม้, ค่าคบไม้” (ภ.2) < ขบ.  “กิ่งไม้” (Pou, 1992: 377), ขป. មមេ
  “กิ่ง”
ยก   “เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย; เคลื่อนไป, พากันไป, งดเว้น, เพิก
ถอน, มอบ, อ้าง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “เอา, จับ” (Pou, 1992: 387), ขก. , ,
 “ยก, เอา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 284-285), ขป. យេ   “เอา”
ยง   “อร่ามเรือง” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “อร่ามเรือง, ใส” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 257),
ขป. យង់   “อร่ามเรือง, ใส”
ยง   “กล้าหาญ” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ดา ดุร้าย โหด” (Pou, 1977: 15)
ยม   “ร้องไห้” (ภ.1) < ขก.  “ร้องไห้” (Pou, 1992: 382), ขป. យុំ 
“ร้องไห้”
ยอง   “เส้น, ใย, สุกใส” (ภ.1) < ขป. យង់  “อร่ามเรือง, ใส”
รงับ   “ระงับ” (ภ.2) < ขบ.  “ระงับ, ดับ, ทาให้สงบ” (Pou, 1992: 389),
 “ดับ, ทาให้สงบ, ฆ่า” (Pou, 1992: 394), ขก.  “ระงับ, ทาให้สงบ, ทาให้
พินาศ, ทาให้เงียบหายไป, บรรเทา, ลดหย่อน, ผ่อนปรน, ทาลาย, ดับ, ฆ่า” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 223), ขป. រង្ហ
ុំ ប់   “ระงับ, ทาให้สงบ, ทาให้พินาศ, ทาให้เงียบ
หายไป, บรรเทา, ลดหย่อน, ผ่อนปรน, ทาลาย, ดับ, ฆ่า”
รงา   “หนาว” (ภ.1), ระงา   [หนาว] (ภ.1) < ขบ.  “หนาว”
(Pou, 1992: 394), ขป. រង្ហ   “หนาว”
รทด   “สลดใจ, มีจิตใจหวั่นไหวเพราะความโศกสลด” (ภ.2) < ขก. 
“ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172), ขป. រនធរ់ 
 “ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”
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รบา  , ระบา   “การแสดงที่มุ่งความสวยงามหรือความบันเทิงใช้
ผู้แสดงเป็นหมู่” (ภ.1) < ขบ.  “ระบา” (Pou, 1992: 409), ขป. របុំ  
“ระบา”
รเบียง   “พื้นเรือนที่ต่อออกไปทางด้า นยาวของเรือนมีหลังคาคลุม ; โรงแถวที่
ล้อมรอบอุโบสถหรือวิหาร, เรียง, เคียง, ราย” (ภ.1) < ขก.  “ระเบียง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 216), ขป. រដបៀង   “ระเบียง”
รยวร   “พู่ห้อย, ระบาย, พู่ม่าน, พวงมาลัยแขวน” (ภ.1) < ขบ.  /
“พู่” (Pou, 1992: 396), ขป. រដុំ ោល   “ระย้า”, រយ
ុំ ួ ល  
“พู่ห้อย, ระบาย, พู่ม่าน, พวงมาลัยแขวน” (Guesdon, 1930: 1536)
รโยง   “โตงเตง, แกว่งไปมา, ห้อย, กีดขวาง” (ภ.1) < ขบ.  “ห้อย, แกว่งไปมา”
(Pou, 1992: 410), ขป. រដោង   “โตงเตง, แกว่งไปมา, ห้อย, กีดขวาง”
รรุม   [(ใจ)สลาย] (ภ.2) < ขบ.      “ล่มสลาย, โค่นล้ม” (Pou,
1992: 410), ขป. រលុំ   “โค่นล้ม”
รลึก   “คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตได้” (ภ.2) < ขบ.  “คิด, นึก
ถึง” (Pou, 1992: 410), ขก.  “ระลึก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209), ขป. រលឹេ 
 “ระลึก”
รลุง   “ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “เวิ้งว้าง, ลิบ ๆ, เศร้า
โศก, โดดเดี่ยว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172-173), ขป. លនលង់   “เวิ้ง
ว้าง, ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”
รวัง   (ภ.1),ระวัง   “คอยดู, เอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้
ไม่ให้เกิดภัยอันตรายหรือความเสื่อมเสีย ” (ภ.1) < ขบ.  “การตรวจการ, ดูแล, ตรวจตรา”
(Pou, 1992: 411), ขป. រវុំង   “ระวัง, ทะนุถนอมรักษา”
รแหก   “แตก, แยก” (ภ.1) < ขบ.  “ฉีกขาด, แบ่ง, แตก” (Pou, 1992:
472), ขป. រមែេ   “ฉีกขาด, เป็นช่องเหมือนถูกฉีก”
ระงม   “เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจานวนมาก” (ภ.1) <
ขก.  “เสีย งระงม, เสียงไพเราะน่าฟจง, ระอุ, ชุลมุน, (เสียง)ที่ประสานกัน” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 263), ขป. រងុំ   “เสียงระงม, เสียงไพเราะน่าฟจง, ระอุ,
ชุลมุน, (เสียง)ที่ประสานกัน”
ระทด   “สลดใจ, มีจิตใจหวั่นไหวเพราะความโศกสลด” (ภ.1) < ขก. 
“ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172), ขป. រនធរ់ 
 “ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”
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ระเบียบ   “แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดาเนินการ, ถูกลาดับ, ถูกที่
เป็นแถวเป็นแนว, มีลักษณะเรียบร้อย” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ระเบียบ, แบบ, แบบแผน,
แบบอย่าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 179), ขป. រដបៀប   “ระเบียบ, แบบ,
แบบแผน, แบบอย่าง”
ระมั่ง   “ละมั่ง” (ภ.2) < ขบ.    “สัตว์ปุาชนิดหนึ่งอยู่ในจาพวก
กวางแต่ปลายเขาแบน Cervus eldi” (Pou, 1992: 409), ขป. រម្លុំង  
“สัตว์ปุาชนิดหนึ่งอยู่ในจาพวกกวางแต่ปลายเขาแบน Cervus eldi”
รันแชะ   [เกวียน] (ภ.1) < ขบ.  “เกวียน, รถ” (Pou, 1992: 392), ขป. រដរះ
  “เกวียน, รถ”
รันทด   “สลดใจมาก, มีจิตใจหวั่นไหวมาก เพราะความโศกสลด” (ภ.1, ภ.2) <
ขก.  “ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172), ขป.
រនធរ់   “ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”
รางวัล   “สิ่ ง ของหรือเงินที่ไ ด้มาเพราะความดีความชอบหรื อความสามารถ,
ค่ า ตอบแทนที่ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซึ่ ง กระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ส าเร็ จ ตามที่ บ่ ง ไว้ , ให้ สิ่ ง ของเป็ น
ความชอบหรือเป็นสินน้าใจ” (ภ.1) < ขก. “รางวัล, สิ่งตอบแทน” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 204), ขป. រង្ហវន់  “รางวัล, สิ่งตอบแทน”
ราญ   “รบ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ. “ร่อนเร่, บุกรุก” (Pou, 1992: 402), ขก. “ถาง,
ราน, บุกรุก” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223), ขป. រាន   “ถาง, ราน, บุกรุก”
ราบ   “เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ โดยปริยายหมายความว่า หมดสิ้น ” (ภ.1) < ขบ.
 “ราบ, แบน” (Pou, 1992: 402), ขก.  “ราบ, เรียบ, ยอม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
241), ขป. រាប   “ราบ, เรียบ, ยอม”
ราย   “เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป, ที่แยกเป็นลาดับหรือเป็น
ระยะต่อเนื่องกัน, ที่เรียงกันเป็นแถวเป็นระยะ ๆ” (ภ.2) < ขบ. “กระจัดกระจาย” (Pou,
1992: 402), ขป. រាយ   “เรี่ยราย, เรียงราย, กระจัดกระจาย, เกลื่อนกลาด”
รา   “การแสดงที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น แขน ขา ลาตัว นิ้ว มือ และเท้า ไปตาม
ลีลาดนตรี ใช้ผู้แสดงตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีลีลาและแบบท่า ราสวยงาม” (ภ.1) < ขบ.  
 “รา” (Pou, 1992: 394), ขป. រាុំ   “รา”
ราคาญ   “ระคายเคือง, เบื่อ, ทาให้เดือดร้อน, เบื่อหน่าย” (ภ.1, ภ.2) < ขก.
 “ราคาญใจ, ไม่สบายใจ, ไม่เป็นสุข, ทรมาน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 174), ขป.
រ ុំគាល   “พร่อง, ลดจานวน”
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รางับ   “ระงับ” (ภ.2) < ขบ.  “ระงับ, ดับ, ทาให้สงบ” (Pou, 1992:
389),  “ดับ, ทาให้สงบ, ฆ่า” (Pou, 1992: 394), ขก.  “ระงับ, ทาให้สงบ,
ทาให้พินาศ, ทาให้เงียบหายไป , บรรเทา, ลดหย่อน, ผ่อนปรน , ทาลาย, ดับ, ฆ่า” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 223), ขป. រ ុំង្ហប់   “ระงับ, ทาให้สงบ, ทาให้พินาศ, ทา
ให้เงียบหายไป, บรรเทา, ลดหย่อน, ผ่อนปรน, ทาลาย, ดับ, ฆ่า”
ราจวญ  , ราจวน   “รัญจวน” (ภ.2) < ขก. 
“ปจ่นปุวน, สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือนใจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 173), ขป. រជុំ ួល 
 “ปจ่นปุวน, สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือนใจ”
ราบาญ   “รบศึก, รบ” (ภ.2) < ขบ.  “เร่ร่อน, บุกรุก” (Pou, 1992: 402),
ราพึง   “คิดถึง, คิดคานึงอยู่ในใจ” (ภ.1, ภ.2) < ขก.   
“ราพึง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209),  “ราพึง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 221), ขป.
រ ុំពឹង   “ราพึง, คานึง”
ราเพย   “พัดอ่อนๆ เรื่อยๆ มักพากลิ่นหอมของดอกไม้แถมมาด้วย (ใช้ แก่ลม)”
(ภ.1) < ขก.  “ราเพย, โชยมาเบาๆ, พัดเบาๆ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 265), ขป.
រ ុំដភើយ   “ราเพย, โชยมาเบาๆ, พัดเบาๆ”
รายวน   “ห้อยย้อย” (ภ.1) < ขบ. , “พู่” (Pou, 1992: 396),
ขก.  “พู่ห้อย, ระบาย, พู่ม่าน, พวงมาลัยแขวน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 198), ขป. រ ុំ
ដោល   “ระย้า”, រ ុំយួល   “พู่ห้อย ระบาย, พู่ม่าน,
พวงมาลัยแขวน” (Guesdon, 1930: 1536)
ราลึก   “ระลึก” (ภ.2), ราฦก   “ระลึก” (ภ.1) < ขบ. 
“ราลึก” (Pou, 1992: 396), ขก.  “ระลึก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209), ขป. រល
ុំ ឹេ
  “ราลึก”
รุ   “เหมือน” (ภ.1) < ขบ.    “เหมือน” (Pou, 1992: 403), ขก. “เหมือน, เสมอ
กับ, ดุจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 221), ขป. រូ   “เหมือน”
เรไร   “ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิด” (ภ.1) < ขก.  “ชื่อแมลงชนิดหนึ่งในจาพวก
จักจั่น ตัวสีเขียว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 274), ขป. ក្រ   “ชื่อแมลงชนิดหนึ่งในจาพวก
จักจั่น ตัวสีเขียว”
เรียง   “จัดให้เป็นแถวหรือเป็นลาดับ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  /  “เรียง, ต่อ ๆ กัน
มา” (Pou, 1992: 406), ขก.  “เรียง, ต่อ ๆ กันมา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 217), ī
“เรียง, ลาดับ, ต่อ ๆ กันมา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 218-219),  “เรียง, ลาดับ, ต่อ ๆ
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กันมา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 219), “เรียง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 222), ขป.
ដរៀង   “เรียงให้เป็นแถว, เป็นลาดับ, ให้เป็นระเบียบ”
เรียน   “เข้ารับความรู้จากครูผู้สอน, รับการฝึกฝนอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้ าใจ
หรือความชานาญ, ฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชานาญ” (ภ.1) < ขบ. 
“เรียน” (Pou, 1992: 410), ขป. ដរៀន   “เรียน, ฝึก, หัด”
เรียบ   “ไม่ขรุขระ, ราบ, เป็นระเบียบ, ไม่ยุ่ง, ไม่ยับ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “จัด,
ตระเตรียม, จัดระเบียบ” (Pou, 1992: 410), ขก. ī “เรียบเรียง, จัดแจง, จัดระเบียบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 219), ขป. ដរៀប   “จัด, จัดระเบียบ, ทาให้มีระเบียบ, แต่ง,
ตกแต่ง, ตบแต่ง, จัดการแต่งงานตามประเพณี”
เรียม   “คาใช้แทนตัวผู้พูด สาหรับผู้ชายพูดกับ ผู้หญิง ที่รัก, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1”
(ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “หัวปี ที่อาวุโสกว่า” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 176), ขก. yi
“เรียม, พี่” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 222), ขป. ដរៀម   “พี”่
ลรรลุง   (ภ.2), ลันลุง   “ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง” (ภ.1) < ขก.
 “เวิ้งว้าง, ลิบ ๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 173), ขป. លនលង់
  “เวิ้งว้าง, ลิบ ๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”
ลเบง   “แต่ง, ประพันธ์” (ภ.1) < ขก.  “การเล่น, การละเล่น” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 196), ขป. មលបង   “การเล่น”
ลลาย   (ภ.2), ละลาย   “อาการที่ ข องแข็ ง เปลี่ ย นสภาพเป็ น
ของเหลวด้วยความร้อน, คลายตัวหรือทาให้คลายตัวซึมซาบสลายไปในน้าหรือของเหลว โดย
ปริยายหมายความว่า หายไป, หมดไป” (ภ.1) < ขบ.  “ปน, ผสม” (Pou, 1992: 418), ขก.
 “ละลาย, ผสม, ปน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 142), ขป. រលាយ  
“ละลาย, ผสม, ปน”
ลอบ   “แอบทาโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น ” (ภ.1) < ขบ.  “ทาอย่างลับๆ” (Pou, 1992:
415), ขป. លប   “2. ลอบ, แอบ, ย่อง”
ลออ   “งาม” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ดี, งาม, สวย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 138),
ขป. លអ   “งาม, พริ้งเพรา, นุ่มนวล”
ลออง   “สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นผงเป็นฝอยละเอียดยิบ ” (ภ.1) < ขบ.  “ผง,
ละออง” (Pou, 1992: 425), ขก. ,  “ละออง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 139), ขป.
លអង  , លុំអង   “ละออง, เกสร, ฝุ่น”
ละเหย   “ระเหย” (ภ.1) < ขก.  “เย็น, เย็นสบาย, สบาย” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 176), ขป. រដែើយ   “เย็นสบาย(เพราะมีลมพัด)”
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ลันโท   (ภ.1) ลันโทร   [นอบน้อม, อ่อนน้อม, น้อมลง] (ภ.1) <
ขก.  “นอบน้อม, อ่อนน้อม, น้อมลง, ทรุดตัวลง, ทิ้งตัวลง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
117), ขป. លុំដាន   “นอบน้อม, อ่อนน้อม”
ลาญ   “แตก, หัก, ทาลาย” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “เสียหาย, พังทลาย” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 139), ขป. លាញ   “แตก, หัก, ทาลาย”
ลาดวน   “ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง” (ภ.1) < ขบ.  “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, Popowia
aberrans” (Pou, 1992: 395), ขป. រ ុំដួល   “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกคล้าย
นมแมว มีกลิ่นหอม Sphaerocoryne clavipes(Annonaceae)”
ลาดับ   “อันดับ, การเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตาแหน่ง ” (ภ.2) < ขบ.
 “เตรียม, การจัดเรียง การจัดเก็บ ” (Pou, 1992: 416), ขก.  
    “ลาดับ, ชั้น, อันดับ, จัดแจง, ตระเตรียม, การจัดแจง,
การตระเตรียม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 210), ขป. លុំដាប់   “ลาดับ”
ลาเนา   “แนว, แถว, แถบ, ถิ่น” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ที่อยู่, สถานที่, ที่
พักอาศัย” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 212), ขป. លុំដៅ   “ที่อยู่, สถานที่,
ที่พักอาศัย”
ลาแพง   “หอก” (ภ.1) < ขบ.   “หอก” (Pou, 1992:
417), ขป. លុំមពង   “หอก”
ลายอง   “สวย, งาม” (ภ.1) < ขก.  “อ่อนช้อย, ใจดี, อ่อนหวาน, อ่อนนุ่ม,
นุ่มนวล” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 255), ขป. លុំញង   “อ่อนช้อย”
ลาอุตม์   “อ่อนน้อม, โน้ม, น้อม” (ภ.1) < ขก.  “นบนอบ, นอบน้อม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 241), ขป. លុំអុរ   “นบนอบ, นอบน้อม”
ลุ   “ถึง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.      “ถึง ล่วง” (Pou, 1992: 423), ขก.  
  “ลุ, ถึง, ครั้นถึง ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 142),  “ลุ, ถึง, ครั้นถึง ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 143),  “ลุ, ถึง, ครั้นถึง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 143), ขป. លុះ  
“ล่วง, ถึง”
เล็ด   “ลอดออกแต่น้อย” (ภ.1) < ขก.  “โผล่, รั่ว, ไหลผ่าน, ผุด” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 161), ขป. ដលច   “ผุด”
เลง   [เล่น] (ภ.1) < ขบ.  “เล่น” (Pou, 1992: 420), ขป. ដលង   “เล่น”
เลบง   “การเล่น ใช้ในความหมายโดยนัยว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศ” (ภ.1) < ขก.
 “การเล่น, การละเล่น ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 196), ขป. មលបង  
“การเล่น”
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เลย   “พ้นหรือเกินจุดที่กาหนด” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “พ้น, เลย” (Pou, 1992: 421),
ขก.   “เลย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 140), ขป. ដឡើយ “เลย”
เลอ   “เหนือ, ข้างบน, พ้น, ยิ่ง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ข้างบน, เหนือ” (Pou, 1992: 420),
ขก.    “บน, ข้างบน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 140), ขป. ដលើ   “บน,
เหนือ, ที่”
เลิศ   “ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “มากกว่า,
เหนือ” (Pou, 1992: 421), ขป. ដលើស   “เกิน, ยิ่งกว่า, เลิศ, มาก, ยิ่ง, ยิ่งกว่านั้น”
ฦ  , ฦๅ   [ได้ยิน] (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ได้ยิน”, ขก. “ลือ, ได้ยิน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 143), ขป. ឮ   “ได้ยิน”
วง  “รูปที่มีเส้นที่โค้งเข้ามาบรรจบกัน ล้อมรอบเป็นขอบเขตสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง” (ภ.2) < ขบ.
   “วง, วงกลม” (Pou, 1992: 428), ขป.វង់   “ทาเป็นวง เขียนเป็นวง
วงกลม สิ่งที่เป็นวง”
วล   “เวียนไปโดยรอบ, ไปโดยรอบเข้าหาศูนย์กลางหรือออกจากศูนย์กลาง” (ภ.1) < ขบ.
   “หมุนไปรอบ ๆ, วงกลม” (Pou, 1992: 434), ขป. វល់   “เวียนอยู่
รอบ ๆ, หมุนอยู่รอบ ๆ”
วัง   “ที่อยู่ของเจ้านาย, ถ้าเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ , ห้วงน้าลึก, ล้อม, ห้อมล้อม”
(ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “วง, วงกลม” (Pou, 1992: 428), ขก. “ที่ปิด, บริเวณที่มี
กาแพงล้อมรอบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 214), ขป. វុំង  “1 กั้น, ล้อม, บัง, ปิดบัง
ไม่ให้เห็น 2 วัง”
วัด   “ตวัดขึ้น” (ภ.1) < ขบ.    “ทาเป็นวง, ล้อมรอบ, เป็นวงกลม” (Pou, 1992:
429), ขก.   “วัด” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 281), ขป. វរ់   “วัด, ตวัด,
หวด, เหวี่ยง”
วาด   “เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ทาเป็น
วง, วงกลม” (Pou, 1992: 429)
เวน   “มอบหรือย้ายโอนในอาการที่สละกรรมสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ในขณะนั้น” (ภ.1, ภ.2), เวร 
 (ภ.2) “มอบหรือย้ายโอนในอาการที่สละกรรมสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ในขณะนั้น” < ขบ.  
 “รับใช้, เวลารับใช้” (Pou, 1992: 455), ขป. ដវរ   “มอบหรือประเคนของโดย
ออกวาจาว่าตามกัน”
แวง   “ยาว, แถว” (ภ.1) < ขบ.  “ยาว” (Pou, 1992: 454), ขก.  “ยาว”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 279), ขป. មវង   “ยาว, แถว”
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เวียน   “อาการที่ของสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ของอีกสิ่งหนึ่ง, อาการที่ทาซ้าแล้วซ้า
ត   “วน,
เล่า” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “กลับ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 282), ขป. វល
หมุน, หมุนไปโดยรอบ”
สคร   “กลอง” (ภ.1) < ขบ.  “กลอง” (Pou, 1992: 507), ขป. សគរ 
“กลอง”
สงกัด   [ส่วน, ฝุาย, กลุ่ม] (ภ.1), สังกัด “ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ส่วน
ราชการที่มีหน่วยงาน ย่อย ๆ ขึ้นอยู่, โดยปริยายหมายถึงที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ” (ภ.1) < ขบ.
 “ส่วน, ฝุาย, กลุ่ม” (Pou, 1992: 472), ขป. សង្ហករ់   “กลุ่ม,
แผนก, ส่วน”
สบ   “พบ, ปะ, ถูก, ต้อง” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “พบกัน, เข้าร่วม” (Pou, 1992: 477),
ขป. សប់   “แน่วแน่, แน่นแฟูน, เรียบร้อย, สนิท, เต็มที่, ครบครัน, เที่ยงตรง”
สมเด็จ   “ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย ขุนนาง, คาสรรพนามบุรุษที่ 3
แทนกษัตริย์” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.   “คานาหน้าให้ความเคารพสาหรับกษัตริย์,
พระเจ้า, พระสงฆ์” (Pou, 1992: 483), ขก. ,  “สมเด็จ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 232), ขป. សដមដច   “สมเด็จ, ผู้มีบุญอานาจ, ยิ่งใหญ่, สูงสุด, เรืองยศ,
เรืองอานาจ, หมายถึงกษัตริย์ ราชินี และราชวงศ์”
สงวน   “ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้, ที่รักษาหวงแหนไว้” (ภ.1) < ขบ. 
“ความรัก, ด้วยความรักใคร่ ” (Pou, 1992: 507 - 508), ขป. សងួន   “รัก,
ทะนุถนอม, ระมัดระวัง, เป็นที่รักใคร่”
สงัด   “เงียบสงบ, เงียบเชียบ, สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน” (ภ.1) < ขบ.
 “เงียบ, ไม่มีเสียง” (Pou, 1992: 507), ขป. សាងរ់ “สงัด, เงียบสงบ, ไม่มี
ปจ่นปุวนวุ่นวาย, โดดเดี่ยว, สงบ”
สดับ   “ตั้งใจ, ได้ยิน” (ภ.2) < ขบ.  “ฟจง, เก็บรวบรวม, รับคาสั่ง, เชื่อ
ฟจง” (Pou, 1992: 508), ขก. “สดับ, ฟจง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 251), ขป. សាដប់
  “ฟจง, เงี่ยหูฟจง”
สนม   “พระสนม” (ภ.1) < ขบ. “ผู้ที่เป็นคู่ครอง, เมียน้อย” (Pou, 1992:
511), ขก.  “เจ้าจอม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 301), ขป. សនម   “เจ้าจอม”
สนอง   “ทาตามที่ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้องเป็นต้น, โต้ตอบ, ตอบรับการเสนอ” (ภ.
1, ภ.2) < ขบ.   “คืนเงินให้, จ่ายคืน” (Pou, 1992: 512), ขก.  “สนอง,
ตอบ, ตอบแทน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 245), ขป. សនង   “ผู้แทน, จ้าง, เอา
ตัวเองเข้าแทน, โต้ตอบ, ทดแทน, ชดเชย”
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สนาม   “ลาน, ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่เล่น, ที่สาหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬาต่าง ๆ” (ภ.1) <
ขบ. “ร่องรอย, ทางเดิน, ถนน, พิมพ์, แผลเป็น” (Pou, 1992: 511), ขป. សានម 
 “รอย, สนาม, ร่องรอย, สัญลักษณ์, แผลเป็น, หลักฐาน”
สนุก   “ทาให้รู้สึกเพลิดเพลิน, ทาให้เบิกบานใจ” (ภ.1, ภ.2) สรนุก 
“สนุก” (ภ.1) < ขก.  “ที่ง่าย, สบายไม่เหนื่อย, ไม่เจ็บไข้, เป็นสุข, ที่พอใจ, สนุกสนาน,
เพลิดเพลิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 171), ขป. ស្សណ្ុេ “ที่ง่าย, สบายไม่
เหนื่อย, ไม่เจ็บไข้, เป็นสุข, ที่พอใจ, สนุกสนาน, เพลิดเพลิน”
สพัง  , สรพัง   “บ่อน้า, แอ่ง, บ่อ, หนอง” (ภ.2) < ขบ.  
 “สระน้า”(Pou, 1992: 229), ขป. ត្រាុំង “แอ่ง, หนอง, สระ”
สยบ   “ซบลง, ฟุบลง, แพ้, ทาให้พ่ายแพ้” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “สยบ, สงบด้วย
ความเกรงกลัว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 175), ขป. សែប់  “สยบ, สงบด้วยความ
เกรงกลัว”
สรง   “(ราชา) อาบน้า, รดน้า, ประพรม” (ภ.1) < ขบ. /  “สรง, อาบน้า” (Pou, 1992:
517), ขป. ស្សង់ “2 อาบน้า (ราชาศัพท์และใช้แก่พระสงฆ์)”
สรรเสริญ   “กล่าวคายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน , กล่าวคาชมด้วยความนิยม
พอใจ เยินยอคุณความดี” (ภ.1) < ขบ.    “เขียน, การสรรเสริญ” (Pou, 1992:
516), ขก.  “สรรเสริญ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 235), ขป. សរដសើរ  
“สรรเสริญ, ยกย่อง”
สรว่าง   [สว่างไสว] (ภ.1), สว่าง   “ระยะเวลาฟูาสาง, ระยะเวลา
เมื่อรุ่งอรุณ, กระจ่าง, มีแสงมาก, แจ้ง, รู้แจ้ง, หายจากความหลงผิด” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “พ้น
จากความมืดหรือความตึงเครียด, รุ่งอรุณ” (Pou, 1992: 520), ขก.  “สว่าง, เวลารุ่งสว่าง” (อุไร
ศรี วรศะริน, 2553: 264), ขป. សាវង  “สว่าง, เวลารุ่งสว่าง”
สรหลิด   “ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง” (ภ.1) < ขบ.  “พันธุ์ไม้ชนิด Dischidia spp. (Asclép.)
ดอกมีกลิ่นหอม (Pou, 1992: 516), ขป. ស្សលតរ  , ស្សឡតរ   “ดอกสลิด
ดอกขจร”
สรอาด   “สะอาด, บริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน” (ภ.1), สะอาด   “ไม่
สกปรก, หมดจด, ผ่องใส, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “สะอาด, เรียบร้อย” (Pou,
1992: 476), ขป. សាអរ   “สะอาด, บริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน”
สรวม   “ขอ” (ภ.2) < ขบ. “ขอร้อง, ภาวนา, ขอความกรุณา, ต้องการ” (Pou,
1992: 505), ขก. , ,  “ขอ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 255), ขป. សូម
“ขอ”, សុុំ “ขอ”
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สรวล   [เพลินใจ, สุขสบาย, ผ่อนคลาย, ปลอดโปร่ง, เบิกบาน] (ภ.1), สรวล  
[ผ่อนคลาย, ปลอดโปร่ง] (ภ.2) < ขก. “สะดวก, สบาย สนุก, เพลินใจ, สุขสบาย” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 298), ขป. ស្សួល “สะดวก, สบาย สนุก, เพลินใจ, สุขสบาย”
ใน พจน. คาว่า สรวล  มีความหมายว่า “หัวเราะ” และใช้เป็นคาราชาศัพท์
เท่านั้น แต่ดูเหมือนว่าในสมุทรโฆษคาฉันท์ คานี้ยังคงมีความหมายเหมือนกับคาต้นทางภาษา
เขมรอยู่ ดังตัวอย่างตัวไปนี้
แกล้งนฤมิตเพศพิมล
มาด้วยฤทธิพล
แลพลประดับดาษดา
ฤาแทตย์นิกรยักษาธิปพระอินทราธิราชแปรกฤษฎี
พิศเพี้ยนแต่เกล้ากษัตรีย์
เท่าบาทาศรี
แลโฉมบมีอุปมา
คิดควรสรวลสุดสงกา
อ้าพระราชา
สมุทรโฆษบวร
(สมุทร. ภ. 1, บ. 561-564)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่พระโพธิ์มาพบพระสมุทรโฆษบรรทมอยู่ใต้ต้นโพธิ์ จึงเกิดความสงสัย เมื่อ
ได้ ใ คร่ ค รวญจากบรรดาท้ า วไททั้ ง หลายจนได้ ค าตอบว่ า ผู้ ที่ บ รรทมอยู่ ใ ต้ ต้ น โพธิ์ นั้ น คื อ
พระสมุทรโฆษแล้ว ก็สิ้นสงสัย พระโพธิ์จึงรู้สึกเบิกบานขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าในส่วนที่
แต่ง ขึ้น ในสมั ย รั ตนโกสิ น ทร์ ค าว่ า สรวล   ยัง ใช้ ในความหมาย [ผ่ อนคลาย,
ปลอดโปร่ง, เบิกบาน] อยู่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
โศกสร่างก็ทรงสรวล
ห่อนเห็นกลับโศกา

สารวลเรียกยุพาพงา
พิลาปเล่ากาเดาแด
(สมุทร. ภ. 2, บ. 2058)

ตอนที่ยกมานี้เป็นตอนหลังจากพระสมุทรโฆษได้เดินทางมาพบศาลาที่นางพินทุมดีสั่งให้วาด
เรื่องราวแต่หนหลังระหว่างพระสมุทรโฆษกับตนเอาไว้ เมื่อพระสมุทรโฆษได้เห็นแล้วก็แสดง
อาการโศกเศร้าเสียใจ ครั้นเมื่อสร่างทุกข์ปลอดโปร่งแล้วจึงเรียกหานางพินทุมดี แต่เมื่อไม่เห็น
นางก็กลับเป็น ทุกข์เดือดร้อนใจอีก สรวล   ในที่นี้จึงไม่น่าจะมีความหมายว่า
“หัวเราะ”
สรัน   “เลือก, คัด” (ภ.1) < ขบ.  “คัดเลือก, เลือก” (Pou, 1992: 536), ขป. ស្សាល់
 “เฟูน, สรร”
สร้าง   “เนรมิต, บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อานาจ, ทาให้มีให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
กัน (ใช้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม)” (ภ.2) < ขบ.   “สร้าง, สร้างขึ้น, ตั้งตรง,
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การแสดงความเคารพในทางศาสนา” (Pou, 1992: 472), ขก.  “สร้าง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 232 - 233), ขป. សង់   “ปลูก, สร้าง”, សាង   “สร้าง” มักใช้
เฉพาะในการกุศล
แสรก   “ร้อง” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ร้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200), ขป. មស្សេ
 “ร้อง”
สละ   “ผละออก, ละทิ้ง” (ภ.2) < ขก. ,,“โล่ง, โปร่ง, ปลอด
โปร่ง, ปลอดจาก, หมดจด” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 247), ขป. ស្សលះ 
“โล่ง, โปร่ง, สว่าง, วาง, ปล่อย, ละทิ้ง” แผลงจากรากศัพท์ លះ 
สลา   “หมาก” (ภ.1) < ขบ.  “หมาก” (Pou, 1992: 518), ขก. “หมาก” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 242), ขป. សាល   “หมาก”
สวน   “ถาม” (ภ.1) < ขบ.  “คาถาม, ถามคาถาม” (Pou, 1992: 519), ขก.
“ถาม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200), ขป. សួរ “ถาม”
สวายสอ     “ชื่อมะม่วงชนิดหนึ่ง” (ภ.1) < ขบ.  “ต้นมะม่วง”(Pou,
1992: 520), ขก.  “มะม่วง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 257), กับ ขบ.    “ขาว,
ไม่มีสี” (Pou, 1992: 505), ขป. ស   “ขาว”, ขป. សាវយស    
“ชื่อมะม่วงชนิดหนึ่ง” (ពុរសា
ធ
សនបណ្តឌ រយ, 1967: 1498)
คาต้นทางภาษาเขมร សាវយ   “ชื่อมะม่วง” เป็นคากลางๆ สาหรับเรียกต้นไม้
ชนิ ดนี้ ซึ่งมีห ลายพัน ธุ์ คาว่า សាវយស     เป็นชื่อมะม่ว งพันธุ์ห นึ่ง ใน
ภาษาเขมรปจจจุบัน ในสมุทรโฆษคาฉันท์ น่าจะเป็นคาที่รับมาจากภาษาเขมรโดยตรง ไม่ใช่
คาประสมที่ภาษาไทยสร้างขึ้นเอง
สั ง วาล   “สร้ อ ยเครื่ อ งประดั บ ชนิ ด หนึ่ ง ใช้ ค ล้ อ งเฉวี ย งบ่ า ” (ภ.1) < ขบ.
  “สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องสะพายแล่ง ” (1992: 487),
ขก.      (,2009b: 642), ขป. សង្ហវរ
  “สังวาลสาหรับสะพายเฉียงบ่าเป็นเครื่องประดับตัว”
สาย   “สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นแนวยาว, ทาง, เส้นทาง, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น” (ภ.2) < ขบ.   “แพร่, ขยาย, ปูลาดออก, เกิดขึ้น” (Pou,
1992: 492), ขก. “แผ่ไปทั่ว, แพร่, กระจาย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 240), ขป. សាយ
“1 แพร่ กระจายออก 2 กลุ่มเส้นด้ายเล็ก ๆ ที่ผูกต่อจากหัวปีกธนูว่าวติดกับปลาย
ตัวมา”
สาคัญ   “เป็นพิเศษกว่าธรรมดา, มีคุณค่า, มีชื่อเสียง, ควรกาหนดจดจา, เข้าใจ,
คะเน, คาดว่า, เครื่องหมาย, เครื่องจดจา” (ภ.1) < ขก. “หมาย,จดจา, กาหนด, สังเกต,
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สาคัญ, เครื่องหมาย, เครื่องจดจา” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 160), ขป. សុំគាល់ 
 “หมาย,จดจา, กาหนด, สังเกต, สาคัญ, เครื่องหมาย, เครื่องจดจา”
สานัก   “ที่อยู่อาศัย, ที่ทาการ, อยู่” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “สานัก” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 230), ขป. សុំណាេ់   “พักอยู่, หยุดพักอยู่, อยู่อาศัยเป็น
ประจามีกาหนดเวลา, สานัก, ที่พักอาศัย, ร่มไม้ชายคา, การอยู่อาศัย, ที่ใกล้ชิด, การรับรอง, ที่
พัก, ที่อาศัย”
สารวล “หัวเราะ, รื่นเริง” (ภ.1) < ขก.  “ทาให้สะดวก ขึ้น, ทาให้ง่ายขึ้น”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 298), ขป. សុំរួល   “ทาให้สะดวกขึ้น, ทาให้ง่ายขึ้น”
สาหรับ   “คู่กับ, ควรกับ, เพื่อ” (ภ.1) < ขบ.    “ติด, ติดกับ
รายละเอียด, ตั้งใจ, อุทิศ” (Pou, 1992: 485), ขก.  “สาหรับ, เพื่อ, สารับ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2542: 228), ขป. សុំរាប់   “คาเชื่อมแสดงจุดมุ่งหมาย”
สาอาง   “สิ่งเสริมแต่งหรือบารุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม, ที่ทาให้งามสะอาด
หมดจด, งามสะอาดหมดจด” (ภ.1, ภ.2) < ขบ. - “ตกแต่ง, ประดับ” (Pou, 1992: 479),
ขป. សុំអាង   “เครื่องทาให้สวย ตกแต่ง ประดับประดา เครื่องแต่งตัว
เครื่องประดับ”
เสงี่ยม   “สารวมกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว, สุภาพเรียบร้อย” (ภ.2) < ขก. 
“เสงี่ยม, เงียบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 245), ขป. ដសងៀម   “เสงี่ยม, เฉย, ไม่พูด
ไม่จา, สงบ, โดดเดี่ยว, รักษาความเงียบ”
เสด็จ   “(ราชา) คาเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรสพระราชธิดา, ไป” (ภ.1,
ภ.2) < ขบ.  /  “ห่างไกล, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, ที่สุด, ผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์, ใช้กับกษัตริย์ ยืน,
ไป” (Pou, 1992: 508), ขก.  “เสด็จ, เจ้า, ไป” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 251), ขป. ដសដច
“กษัตริย์, ผู้เกิดในวงศ์กษัตริย์, เสด็จ, ไป”
เสนาะ   “น่าฟจง, เพราะ, วังเวงใจ, เศร้าใจ” (ภ.1) < ขก.  “นึกสังเวช, สงสาร,
วังเวงใจ, อาลัยถึง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 173), ขป. ស្សដណាះ   “นึก
สังเวช, สงสาร, วังเวงใจ, อาลัยถึง”
เสบย   “สบาย” (ภ.1) < ขก. ,  “สบาย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 247), ขป.
ដសបើយ   “ซา, ทุเลา, เบาลง”
เสวย   “กิน, ครอง, ได้รับ, ได้ประสบ, ได้รับประโยชน์” (ภ.1, ภ.2) < ขบ. 
“เพลิดเพลินกับการกิน, ใช้โอกาส, เป็นเจ้าของ, ปกครอง, หลักเกณฑ์” (Pou, 1992: 521),
ขก. , “กิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 257), ขป. ដសាវយ “กิน”,
ដសាយ “กิน”
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แสบก   “หนังสัตว์” (ภ.1) < ขก.  “หนัง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 279), ขป.
មសបេ   “หนัง”
แสยง   “หวาดเกรง” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “แสยง, หวาดเกรง, กลัวเกรง” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 175), ขป. មសែង “แสยง, หวาดเกรง, กลัวเกรง”
แสวง   “เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา” (ภ.2) < ขบ.  “เที่ยวหา, ค้นหา”(Pou, 1992:
521), ขป. មសវង   “หา, เสาะหา เที่ยวหาให้ได้ดังปรารถนา”
โสด   “กระทงความส่วนหนึ่ง, ส่วน, แผนก, ทีเดียว” (ภ.1) < ขบ.  “อื่น ๆ, ยิ่งกว่านั้น”
(Pou, 1992: 505), ขก. ,  “โสด, อีก, อีกด้วย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 246), ขป. ដសារ
  “ฝุาย, ส่วน, ไซร้, อีก, ก็เหมือนกัน, ก็ตาม”
โสรจ   “อาบ, สรง, ชาระ, ทาให้สะอาด” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ทาให้สะอาด, รด” (Pou,
1992: 517), ขป. ដស្សាច  “รด, พรมน้า”
เหาะ   “เคลื่อนที่ไปในอากาศด้วยฤทธิ์” (ภ.1) < ขก.  “เหาะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
102), ขป. ដហាះ “ลอยไปในอากาศ, เดินฟูา”
แหวะ   “เอาสิ่งที่มีคมกรีดให้เป็นช่องตามที่ต้องการ” (ภ.2) < ขบ.  “ผ่า, แยก
ออก” (Pou, 1992: 436), ขป. វះ “ผ่า, แหวะ, ผ่าตัด” พุทธ.พิจารณาให้คาว่า
វះ   เป็นคาไทย แต่  เสนอว่าเป็นคามอญ-เขมร (, 1967: 288)
องอาจ -  “มีลักษณะสง่าผึ่งผาย” (ภ.1) < ขก.  “องอาจ, กล้าหาญ” (อุไรศรี
วรศะริน, 2553: 169), ขป. អង្ហអច   “องอาจ, กล้าหาญ”
อด   “กลั้น, ไม่ได้, ไม่สมหวัง, ไม่มีอะไรกิน” (ภ.2) < ขบ.  “เล็กมาก, ไม่เพียงพอ” (Pou,
1992: 9), ขก. “ปราศจาก, ไม่มี” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 19), ขป. អរ់   “อด,
อดกลั้น, ทน, ไม่, ไม่ม,ี งด, ละเว้นจาก”
อบ   “ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้ ; ทาให้
ร้อนหรือสุกด้วยไอน้าหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้ ; อากาศถ่ายเทไม่ได้” (ภ.1) < ขก.
 “อบ, ปิด, หมอก, หม่น ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 263), ขป. អប់   “อบ, ปิด,
หมอก, หม่น”
อร   “ผู้หญิง, หญิงงาม” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “น้อง” (Pou, 1992: 291),
ขก. ,  “น้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 195), ขป. បអូន   “น้อง ที่
รองจากหัวปี”
อร   “ทาให้ดีใจ, ทาให้ปลาบปลื้มใจ” (ภ.1) < ขก.  “ปลาบปลื้ม, ยินดี” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 17), ขป. អរ   “ดีใจ, ปลาบปลื้ม”
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อร   [น้อมลง, โน้ม] (ภ.1) < ขบ.  “โน้ม, น้อม, แสดงความเคารพ” (Pou, 1992: 55),
ขป. ដអាន   “ก้ม, โอน, โน้ม, น้อม” พบในบริบทต่อไปนี้

พวกพรรคพิหกเหลือหลาย
เหิรจับเรียงราย
บรรสานสาเนียงเอียงอร
(สมุทร. ภ.1, บ. 470)
ในบริบทที่ยกมาเป็นการบรรยายภาพนกที่พากันบินมาเกาะอยู่รวมกัน และต่างส่งเสียงร้องพร้อมๆ
กัน ในการบรรยายภาพดังกล่าว กวีได้แสดงให้เห็นว่า ในขณะที่นกส่งเสียงร้อง ก็ขยับตัวไปมา
ด้วย โดยการใช้ การซ้อนคาว่า เอียง “อาการของสิ่งที่เอนไปข้างหนึ่ง” < ขป.
ដអៀង   “ตะแคง, เอน, เอียง, เบี่ยง, เฉียง, เฉ” กับคาว่า อร   ที่น่าจะเป็น
รูปแปรของคาว่า โอน   “ก. น้อมลง, โน้ม, ยกไปไว้อีกที่หนึ่ง; ยอมมอบให้” < ขบ. 

“โน้ม, น้อม, แสดงความเคารพ” (Pou, 1992: 55), ขป. ដអាន   “ก้ม, โอน, โน้ม, น้อม”
ดู ประอร   ในหัวข้อ 3
อวย   “ให้” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “ให้, เสนอให้, อาสา, ทาให้เกิด, คาสั่ง, แสดงถึงผู้รับ
หรือผู้ได้ประโยชน์” (Pou, 1992: 55), ขก. , ,  “ให้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 180 181), ขป. ដអាយ   “ให้”
อับ   “2 ไม่มีลมเข้าออก, ไม่โปร่ง, ไม่เคลื่อนไหว, มืด” (ภ.1) < ขบ.  “ทาให้เสื่อมเสีย, ดูถูก,
ปฏิเสธ, เกลียด” (Pou, 1992: 16), ขป. អាប់  “1 อับ, อับสี, อับแสง, ไม่ รุ่งเรือง,
ตกต่า, ไม่มีคนนับถือ, มืด, หม่น, อับอาบ, หมอก”
อาจ   “กล้า, สามารถ,เป็นคาช่วยกริยาบอกความคาดคะเน” (ภ.1, ภ.2) < ขบ. “เรียกร้อง,
จาเป็นต้อง, มีสิทธิ์, ได้รับสิทธิ์, สามารถ, มีอานาจ, มีความตั้งใจ” (Pou, 1992: 29), ขก. ,
, “อาจ, กล้าหาญ, ทาได้, ไม่ถดถอย, ไม่เกรงกลัว” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 21) ขป. អាច
 “สามารถ”
อานวย   “ให้” (ภ.2) < ขบ.  “ของบริจาค, การให้” (Pou, 1992: 19), ขก.
 “การให้, สิ่งที่ให้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 8), ขป. អុំដណាយ   “การ
ให้, สิ่งที่ให้”
อานาจ   “สิทธิ, ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทาหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้, กาลัง, พลัง, ความรุนแรง, การบังคับบัญชา, การบังคับ, (กฎ) พลังบังคับให้เป็นไปหรือไม่
เป็นไป หรือให้ต้องปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือส่งผลให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่ งใด”
(ภ.1) < ขก.  “อานาจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 7), ขป. អុំណាច  
“อานาจ, ความองอาจ, ความอาจหาญ, สิทธิ”
อาไพ   “งาม; สว่าง, สุกใส” (ภ.1) < ขบ.  “งาม, สวย” (Pou, 1992: 22)
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อาเภอ   [แห่ง, ย่าน, ถิ่น] (ภ.2) < ขบ.      “1 ฝจ่งหรือด้าน
ตรงข้าม 2 (บางทีมีความหมายเดียวกับ  ) เขตพื้นที่, ดินแดน 3 คดเคี้ยว” (Jenner, 2009b)
พบในบริบทต่อไปนี้
จากจอมไกลาสเลอ
ผาดผยังยังขอบคัน

อาเภอแผ่นอัมพรผัน
อโนดาตสระสถาน
(สมุทร. ภ.2, บ. 1615)

อาเภอ   [การกระทา] (ภ.1) < ขบ.  “การกระทา” (Pou, 1992: 22), ขป.
អុំដពើ   “1 การกระทา, สิ่งที่ต้องกระทา” พบในบริบทต่อไปนี้
ท้าวสิบตนต่างห้าวหาญ
คิดผิดกลการ
อาเภอขบถเบียนตน
(สมุทร. ภ.1, บ. 1192)

ในบริบทนี้กล่าวถึงกษัตริย์ทั้งสิบหลังจากที่พ่ายแพ้แก่พระสมุทรโฆษ ว่าคิดผิดที่ยกพลมาท้ารบ
ชิงเอานาง การกระทานั้นกลับเป็นการทาร้ายตัวเอง
เอม   “หวาน, ชื่นใจ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.    “หวาน, น่าพอใจ” (Pou, 1992:
291), ขก.  “หวาน ละมุน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 231), ขป. មផអម
 “หวาน ละมุน”
โอบ   “เอาแขนอ้อมไว้” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 153), ขป. ដអាប   “กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง”
จากการจัดข้อมูลคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ตามความหมาย พบว่าคายืมที่ มี
ความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมรสมัยกลางมีจานวน
มากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นคาที่ยังคงมีอยู่ในภาษาไทย ทาให้สามารถเข้าใจความหมายของคาได้
ไม่ ย ากนั ก อย่ า งไรก็ ต ามก็ มี บ างค าที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ในภาษาไทยปจ จ จุ บั น เช่ น ค าว่ า อ าเภอ 
 [การกระทา] ยิ่งกว่านั้น คานี้ยังมีรูปพ้องกับคาว่า อาเภอ   [แห่ง,
ย่าน, ถิ่น] ที่ในภาษาไทยใช้เป็นคาเรียกหน่วยการปกครองของประเทศไทยอีกด้วย
จากการตรวจสอบข้อมูล คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่ามีคาอีกจานวนหนึ่ง
ที่ไม่พบในภาษาเขมรโบราณหรือภาษาเขมรสมัยกลาง หรือมีความหมายที่สัมพันธ์กับคาต้นทางภาษา
ภาษาเขมรปจจจุบันดังนี้
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2. คายืมภาษาเขมรที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปัจจุบันและความหมาย
ของคาในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์กลุ่มนี้เป็นคายื มที่ไม่พบในพจนานุกรมภาษาเขมร
สมัยโบราณ และพจนานุกรมภาษาเขมรสมัยกลาง แต่พบในภาษาเขมรปจจจุบันและในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันและ
ความหมายในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับ
ความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันเพียงอย่างเดียว และคายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมาย
ในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เท่านั้น
2.1 คายืมที่มีความหมายสัมพัน ธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปัจจุบันและ
ความหมายในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จากการศึกษาคายืมภาษาเขมร
ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า คายืมจานวนหนึ่งไม่ปรากฏคาที่สัมพันธ์กันในภาษาเขมรโบราณและภาษา
เขมรสมัยกลาง แต่พบรูปคายืมเหล่านี้มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบัน
และความหมายที่ร ะบุ ในพจนานุ กรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ก็เป็น ไปในทิศทาง
เดียวกัน การที่คาเหล่านี้ไม่ปรากฏในภาษาเขมรโบราณหรือภาษาเขมรสมัยกลาง แต่กลับพบในภาษา
เขมรปจจจุบันนั้น อาจเป็นเพราะวงศัพท์ที่ใช้ในจารึกหรือเอกสารภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมร
สมัยกลางมีจากัด ไม่ได้กว้างมากแบบคลังศัพท์ในพจนานุกรมภาษาเขมรปจจจุบัน อีกทั้งศัพท์ที่ไม่พบ
ในเอกสารสมัยโบราณทั้งสองสมัยก็อาจมีพัฒนาการมายังสมัยปจจจุบันได้ โดยไม่ต้องมีการจารไว้ใน
เอกสาร ส่วนการที่ความหมายของคายืมภาษาเขมรปรากฏในพจนานุกรมฉบั บราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2554 นั้น เป็นเพราะคาเหล่านั้นปรากฏในวรรณคดีไทยเล่มต่างๆ เช่นเดียวกับที่มีใช้ในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 จึงเก็บรวบรวมคาศัพท์และความหมายไว้
คายืมในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่ไม่พบในภาษาเขมรสมัยโบราณกับภาษาเขมรสมัยกลางแต่
สัมพันธ์กับคาภาษาเขมรปจจจุบัน ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยรับคายืมเหล่านี้มาจากภาษาเขมร
ปจจจุบัน แต่แสดงให้เห็นว่าไทยน่าจะรับคายืมมาตั้งแต่สมัยเขมรโบราณและเขมรสมัยกลาง คายืมที่
รับมานี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในภาษาไทย หรือกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงคือเอกสารไทยโบราณ ในขณะที่
ภาษาเขมรได้มีวิวัฒนาการเป็นภาษาเขมรปจจจุบัน เมื่อทั้งภาษาไทยและภาษาเขมรต่างมีคาจานวนนี้
อยู่ในภาษา คาในกลุ่มนี้จึงกลายเป็นคายืมภาษาไทยที่สัมพันธ์กับคาภาษาเขมรปจจจุบัน
การนาเสนอคายืมภาษาเขมรในกลุ่มนี้คล้ายคลึงกับกลุ่มแรก คือ นาเสนอคายืมภาษา
เขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ ทั้งรูปคาศัพท์ภาษาไทย รูปถ่ายถอดอักษร และความหมายที่ตรงกับใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ในเครื่องหมายอัญประกาศ พร้อมระบุสมัยที่แต่ง โดย
ภ.1 หมายถึงคานั้น พบในส่ ว นที่แต่งสมัยอยุธยา ส่ วน ภ.2 หมายถึงคาที่พบในส่ว นที่แต่งสมัยต้น
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รัตนโกสินทร์ แล้วจึงเป็นสัญลักษณ์ < รูปคาศัพท์ภาษาเขมร รูปถ่ายถอดอักษร และความหมายของ
คาภาษาเขมรปจจจุบัน รูปคาศัพท์ภาษาไทย รูปถ่ายถอดอักษรของคาในพจนานุกรม และความหมาย
เป็นลาดับสุดท้าย
ในกรณีที่คายืมภาษาเขมรมีรูปมากกว่าหนึ่งรูปหรือมีรูปแปร หากมีความหมายตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสมุทรโฆษคาฉันท์ คายืมภาษาเขมร
ที่มีความหมายตรงตามความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรจะมีรูปแปรรูปใดบ้าง หากจาเป็นต้องมี
การอธิบายขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์คายืมนั้นๆ ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ในย่อหน้าถัดไป เพื่อให้
เห็นชัดเจน และอ่านง่าย
กระบอก   “ปลากระบอก” (ภ.1) < ขป. េបេ   “ปลากระบอก” พจน.
กระบอก   “2 (กลอน) น. ชื่อปลาน้ากร่อยและปลาทะเลหลายชนิดในสกุล
Liza, Valamugil, Oedalechilus และ Muil วงศ์ Mugilidae ลาตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก มีครีบ
หลัง 2 ตอน เกล็ดใหญ่สีเงิน มีหลายชนิด ขนาดยาวได้ถึง 1 เมตร มีชื่อเรียกต่างกัน”
กรเลือก   [เหลือบ, ชาเลือง, จ้องมอง], (ภ.1), กระเกลือก  
[เหลือบ, ชาเลือง, จ้องมอง], (ภ.1) < ขป. ត្េដឡេ   “เหลือบ, ชาเลือง, จ้องมอง”,
พจน. กระเกลือก   “(กลอน) ก. เกลือกไปมา” คาว่า กรเลือก 
 และ กระเกลือก   พบในบริบทต่อไปนี้
พระพลานประพาฬรัตกรเลือกเห็นประเหลชน

นตระการสอาดกล
ชนทินทรสงกา
(สมุทร. ภ. 1, บ. 77)
หัวล้านทัง้ สองชนอด
ฦาชาปรากฏ
กระเกลือกกระกริ้วไทกลัว
(สมุทร. ภ. 1, บ. 138)

ในตัวอย่ างแรก คาว่า กรเลือก   ใช้ซ้อนความหมายกับคาไทยว่า เห็น
 

กระเวน   “เที่ยวตรวจตรา” (ภ.2) < ขป. ត្េមវល   “ตระเวน,
ด้อม ๆ มอง ๆ ตรวจตรา, เที่ยว, เดิน, สอดส่ อง, พเนจร, เดินวนเวียน, ลาดตระเวน”, พจน.
กระเวน   “1 (โบ) ก. ตระเวน, ตะเวน หรือ ทะเวน ก็ว่า”
กระสัน   “คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่, เฝูาแต่, มัวแต่” (ภ.1), (ภ.2) < ขป.
ត្េសាល   “เสด็ จประพาส, เพลิ ดเพลิ นใจ, หย่ อนใจ, เบิ กบานใจ”, พจน.
กระสัน   “ก. คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่; กระวนกระวายในกาม; ผูก
ให้แน่น, รัด; เชื่อมต่อ; (ปาก) อยากมาก ว. แน่น”
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กระสา   “ชื่อนกขนาดใหญ่หลายชนิด” (ภ.1) < ขป, ត្េសារ  
“นกกินปลา รูปคล้ายนกยางแต่โตกว่า ”, พจน. กระสา   “1 น. (1) ในวงศ์
Ciconiidae ปากหนาแบนข้าง ยาว ปลายแหลมตรง คอและขายาว เวลาบินคอเหยียดตรง ทา
รังด้วยกิ่งไม้ อยู่บนยอดไม้สูง กินปลาและสัตว์น้าขนาดเล็ก ในประเทศไทยมีหลายชนิด (2) ชื่อ
นกยางขนาดใหญ่ ในวงศ์ Ardeidae ปากยาว ปลายแหลม ฤดูผสมพันธุ์เพศผู้มีขนยาวบริเวณ
ท้ายทอย 2 เส้น คอยาว เวลาบินคอโค้งงอ ขายาว เล็บของนิ้วกลางที่หันไปข้างหน้าหยักคล้าย
ซี่หวี ทารังด้วยกิ่งไม้บนยอดไม้ สูงปานกลาง กินปลาและสัตว์น้า ในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ
กระสานวล (Ardea cinerea Linn.) กระสาแดง (A. purpurea Linn.) และกระสาใหญ่ (A.
sumatrana Raffles)”
กระหวัด   “เหวี่ยง, ตวัดไม่ไกลจากตัว ” (ภ.1), กวัด   “จับด้าม
วัตถุแล้วปจดไปมา” (ภ.2), ครวัด   “ตวัด, วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง;
ย้อน” (ภ.2)  คระวัด   “ตวัด, วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง; ย้อน” (ภ.
1) < ขป. ត្គវរ់   “เหวี่ยง, ตวัดไม่ไกลจากตัว”, พจน. กระหวัด 
 “ก. ตวัด, วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง; ย้อน”
กราย   “ชื่อปลาน้าจืดชนิดหนึ่ง” (ภ.1) < ขป. ត្កាយ   “ปลากราย”,พจน. กราย
  “1 น. ชื่อปลาน้าจื ดชนิ ด Chitata ornata (Gray) วงศ์ Notopteridae หั ว และ
ลาตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องเล็กมาก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบ
หางซึ่งเล็กและมีขอบมน บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดา 5-10 จุดเรียงเป็นแถวตามยาว ขนาด
ยาวได้ถึง 1 เมตร, ตองกราย หรือ หางแพน ก็เรียก”
กราย   “เดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้า งหน้าและข้างหลังอย่างช้า ๆ” (ภ.1)
< ขป. ត្កាយ   “ท่วงท่าร่ายราที่พระหรือนางจะเคลื่อนไหวตามจังหวะ พร้อมกับ
เหยียดแขนไปด้านหลัง หมุนข้อมือเป็นวง” (Pou, 1977: 7), พจน. กราย   “3
เดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้า ๆ, วัน ๆ ไม่ทาอะไรได้แต่
กรายไปกรายมา; เดินเฉียดเข้าไปใกล้ ๆ”
กริ้ว   “โกรธ, เคือง” (ภ.1) < ขป. ដត្េវ   “กริ้วโกรธ”, พจน. กริ้ว  
“ก. โกรธ, เคือง”
กริม   “ชื่อปลาน้าจืดขนาดเล็ก” (ภ.1) < ขป. ត្េតម   “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง”
(คานี้สะกด ត្េឹម  ได้ด้วย), พจน. กริม   “น. ชื่อปลาน้าจืดขนาดเล็กในสกุล
Tricopsis วงศ์ Anabantidae หรือ Belontiidae พบทั่วไป รูปร่างคล้ายปลากัดซึ่งอยู่ในวงศ์
เดียวกัน แต่หัวแหลมกว่าและสีไม่สดสวย มักมีแถบสีเข้มพาดตลอดข้างตัว 2-3 แถบ ขนาดยาว
ได้ถึง 7 เซนติเมตร ที่พบมากได้แก่ กริมข้างลาย [T. vittatus (Cavier)], กัดปุา ก็เรียก”
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เกราะ   “เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสาหรับปูองกันอาวุธหรืออันตราย” (ภ.1) < ขป.
ដត្កាះ   “เครื่องหุ้มสาหรับปูองกันอันตราย”, พจน. เกราะ   “1 น.
เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสาหรับปูองกันอาวุธหรืออันตราย”
เกรียม   “เกือบไหม้, ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผา
จนเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น ” (ภ.1) < ขป.
ដត្េៀម   “เกรียม, แห้ง, แห้ง, เกราะ, เหี่ยวแห้ง”, พจน. เกรียม  
“เกือบไหม้, ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้น เผาจนเปลี่ยนสีเป็นสี
น้าตาลเป็นต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น”
กลัด   “เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลม” (ภ.2) < ขป. កាលស់  “กลัดด้วยไม้
กลัดหรือเข็ม”, พจน. กลัด   “ก. เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลม, ทาให้ติดขวางไว้
ไม่ให้หลุดออก; โดยปริยายเรียกอาการที่สิ่งบางอย่างคั่งอยู่ข้างใน”
แกว่ง   “เหวี่ยง” (ภ.1), (ภ.2), คระแวง   “เคว้ง, แคว้ง, หมุน
ไป” (ภ.2) < ขป. ត្គមវង   “เหวี่ยง”, พจน. แกว่ง   “ก.
อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทางนี้ที โดยที่โคนหรือต้นของสิ่งนั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยาย
หมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว”
กะทิง   “วัวปุา” (ภ.1) < ขป. ខ្ទីង   “วัวกระทิง”, พจน. พบรูป กระทิง
  “ชื่อวัวปุาขนาดใหญ่ที่สุดชนิด Bos gaurus Smith ในวงศ์ Bovidae ขน
สีดาหรือดาแกมน้าตาลแซมด้วยขนยาวสีเทาหรือเทาอมดา ยกเว้นบริเวณหน้าผากมีขนสีเทา
และครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นขนสีขาวอมเหลือง ขนเหล่านี้อาจเห็นเป็นสีเหลืองทอง เนื่องจาก
เหงื่อที่เป็นน้ามันที่ขับออกมา”
กะเบน   “ชื่อปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง” (ภ.1) < ขป. បមបល  ,
ត្បមបល   “ปลากระเบน”, พจน. พบรูป กระเบน   “ชื่อ
ปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง มีหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ล าตั ว กว้ า งตั้ ง แต่ 15-300 เซนติ เ มตร ล าตั ว แบนลงมากและต่ อ เนื่ อ งกั บ ครี บ อกแผ่ อ อก
ด้านข้าง”
กัน   “เล็ม, กันไรผม” (ภ.1) < ขป. កាល់   “เล็ม, กัน”, พจน. กัน   “4
โกนให้เป็นแนวเสมอกัน”
กาจัด   “ขับไล่, ปราบ, ทาให้สิ้นไป” (ภ.1, ภ.2) < ขป. េុំចារ់  
“กาจัด, ขจัด”, พจน. กาจัด   “2 ก. ขับไล่, ปราบ, ทาให้สิ้นไป”
กาจาย   “กระจาย” (ภ.1, ภ.2) < ขป. េុំចាយ   “ขยาย, ทาให้
กระจาย”, พจน. กาจาย   “1 ก. กระจาย”
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กานัล   “หญิงชาววัง มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์” (ภ.1) < ขป. េុំណាន់ 
 “นางกานัล, คนรับใช้ ”, พจน. กานัล   “2 น. หญิงชาววัง มี
หน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์ เรียกว่า นางกานัล”
การาบ   “ทาให้เข็ดหลาบ, ทาให้กลัว, ทาให้สิ้นพยศ, ทาให้สิ้นฤทธิ์ ” (ภ.2) <
ขป. េុំ រាប   “การาบ, ปราบปราม”, พจน. การาบ  
“ก. ทาให้เข็ดหลาบ, ทาให้กลัว, ทาให้สิ้นพยศ, ทาให้สิ้นฤทธิ์”
กาลัง   “แรง, สิ่งที่ทาให้เกิดอานาจความเข้มแข็ง” (ภ.1) < ขป. េុំលាុំង 
 “กาลัง”, พจน. กาลัง   “น. แรง, สิ่งที่ทาให้เกิดอานาจความเข้มแข็ง”
ก าแหง   “แข็ งแรง, กล้ าแข็ ง, เข้ มแข็ ง, อวดดี ” (ภ.2), ค าแหง 
 “กาแหง, แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง” (ภ.1) < ขป. េុំមែង  
“ข่มเหง, ขู่ตวาด, ทาให้กลัว”, พจน. กาแหง   “ว. แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง
ก. อวดดี”
ขจัด   “กาจัด” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ខ្នចរ់   “กระจัด, พลัด, แยก”, พจน. ขจัด
  “ก. กาจัด; กระจัด, แยกย้ายออกไป”
เขน   “เครื่องปิดปู องศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทาด้วยโลหะ ด้านหลังมีห่ว ง
สาหรับสอดแขนและมือจับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก” (ภ.1) < ขป. មខ្ល   “โล่
มีลักษณะกลม” อ้างอิง    , พจน. เขน   “1 น. เครื่องปิด
ปูองศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทาด้วยโลหะ ด้านหลังมีห่วงสาหรับสอดแขนและมือจับ
มักใช้คู่กับดาบหรือหอก”
คานัล   “เฝูาเจ้านาย” (ภ.2) < ขป. គុំនាល់ “ที่สาหรับเข้าเฝูา
เจ้านาย”, พจน. คานัล   “ก. เฝูาเจ้านาย”
จวบ   “พบ, ประสบ, ร่วม, ถึง” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ជួប   “พบ, ประสบ,
ร่วม, ถึง”, พจน. จวบ   “น. พบ, ประสบ, ร่วม, ถึง”
จาทวย   “ถือ, ถืออาวุธร่ายรา” (ภ.2) < ขป. សទយ
ួ   “ชู,
ถือ”, พจน. จาทวย   “2 (กลอน) ก. ถือ, ถืออาวุธร่ายรา”
จานวน   “ยอดรวมที่กาหนดนับไว้เป็นส่วนๆ” (ภ.2) < ขป. ចុំនួន 
 “กาหนดนับ, ยอดรวม”, พจน. จานวน   “น. ยอดรวมที่
กาหนดนับไว้เป็นส่วน ๆ”
จานับ   “จับ, อาการที่ต้องใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนยึดไว้กาไว้ ” (ภ.2)
< ขป. ចុំណាប់  “ที่จับ, ที่ยึด, ที่มั่น, การจับ, การถือ”, พจน. จานับ
  “ก. จับ, อาการที่ต้องใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนยึดไว้กาไว้, ใช้
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จ าหนั บ ก็มี ”

ใน พจน. พบรูปที่สั มพันธ์กับคาว่า จานับ   คือ จาหนั บ
  “1 อาการที่ใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอด จนกาไว้ยึดไว้, ใช้ จานับ ก็
มี”
จาหน่าย   “ขาย, จ่าย, แจก, แลกเปลี่ยน, โอน; เอาออก” (ภ.1, ภ.2) < ขป.
ចុំ ណាយ   “ใช้ ให้คนอื่ นจ่ายหรือแจก, ออกเงิน ให้จ่า ย, จาหน่าย, ของ
สาหรับแจกจ่าย”, พจน. จาหน่าย   “ก. ขาย, จ่าย, แจก, แลกเปลี่ยน,
โอน; เอาออก”
จิก   “ชื่อต้นไม้ขนาดกลางหลายชนิด” (ภ.2) < ขป. ផចតេ   “ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
shorea obtuse Roxb. (Dipterocarpaceae)”, พจน. จิก   “2 น. (1) ชื่อต้นไม้ขนาด
กลางหลายชนิดในสกุล Barringtonia วงศ์ Lecythidaceae ขึ้นในที่ชุ่มชื้นและที่น้าท่วมถึง
ดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีแดงมักออกเป็นช่อยาวห้อยเป็นระย้า”
ฉลุ   “ปรุ, สลัก” (ภ.2) < ขป. ធលុះ  “ทะลุ, ถูกเจาะ, เป็นรู, ขาด”, พจน. ฉลุ
  “ก. ปรุ, สลัก”
ฉวัด   [ฉวัดเฉวียน, วนเวียน, หมุนเป็นวง] เฉวียน   “เวียน,
วนเวียน” (ภ.1), เฉวียน   “เวียน, วนเวียน” (ภ.2), ฉวัดเฉวียน 
  “เวียน, วนเวียน” (ภ.1), < ขป. ឆ្លវរ់ ដឆវៀល  
 “ฉวัดเฉวียน วนเวียน หมุนเป็นวง” < ขบ.    “ปจกปจนเขต” (Pou,
1992: 178), ขป. ឆ្លវរ់ដឆវៀល     “ฉวัดเฉวียน, วนเวียน, หมุนเป็นวง”
พจน. ฉวัดเฉวียน   “ก. อาการที่บินวนเวียนไปมาอย่างผาด
โผน, แล่นเร็วอย่างผาดโผน ว. วนเวียน”
เฉวียง   “ซ้าย; เอียง, ตะแคง, ทแยง” (ภ.1) < ขป. ដឆវង   “ซ้าย”
พจน. เฉวียง   “น. ซ้าย; เอียง, ตะแคง, ทแยง”
ฉะเพาะ   “โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว; เผอิญ; แต่; จากัด, เท่านี้, เท่านั้น ”
(ภ.1) < ขป. ដឆ្លពះ   “จาเพาะ, มุ่ง, มุ่งตรง”, พจน. เฉพาะ  
“โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว; เผอิญ; แต่; จากัด, เท่านี้, เท่านั้น”
โชงก   “ยื่นหน้าหรือส่วนหน้าออกไป” (ภ.2) < ขป. ដមងេ   “ชะโงก,
ยื่นหน้าออกไปดู”, พจน. โชงก  “ก. ยื่นหน้าหรือส่วนหน้าออกไป”
ชรมด   “ชะมด” (ภ.1), ชมด   “ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด
หนึ่ง” (ภ.2) < ขป. ឈាុស   “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หน้ายาว ปากเสี้ยม หางยาว
ลายเป็นปล้อง”, พจน. พบรูป ชระมด   “(กลอน) น. ชะมด”
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ชรเมียง   “เมียง, มองดู” (ภ.1) < ขป. ដឆាៀង   “ชาเลือง”,
พจน. พบรูป ชระเมียง   “(กลอน) ก. เมียง, มองดู”
ชรเรือด   “แทรก” (ภ.1) < ขป. ដត្ជៀរ   “เสียด, แทรก” (Headley,
1977: 263), พจน. ชรเรือด   “ก. แทรก”
ชรลอง   “ล่อง, ทางล่อง, ซอกเขา, ลาธาร” (ภ.1) < ขป. ត្ជលង  
“ลาธาร, ซอกเขา”, พจน. ชรลอง   “(กลอน) ก. ล่อง น. ทางล่อง, ซอกเขา,
ลาธาร”
แชรง   “แซง, เบียดเสียด” (ภ.1) < ขป. មជង   “ชิง, แย่งขึ้นหน้า, แทรก”,
พจน. แชรง   “(โบ) ก. แซง, เบียดเสียด”
ชะโด   “ชื่อปลาน้าจืดชนิดหนึ่ง” (ภ.1) < ขป. ដឆ្លដ “ปลาน้าจืดชนิด
หนึ่ง Ophicephalusmicropeltes (Ophicephalidae)”, พจน. ชะโด   “น.
ชื่อปลาน้าจืดชนิด Channamicropeltes (Cuvier) ในวงศ์ Channidae รูปร่างคล้ายปลาช่อน
ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันแต่เกล็ดเล็กกว่าและมีจานวนมากกว่า เฉพาะบนเส้นข้างลาตัวมี 82-95
เกล็ด เมื่อยังเล็กข้างลาตัวมีแถบสีดาเรียงคู่กันจากตาถึงครีบหาง ระหว่างแถบเป็นสีแดง แถบนี้
แตกเป็นแต้มหรือจุดในปลาที่โตเต็มที่ ขนาดยาวได้ถึง 1 เมตร, แมลงภู่ อ้ายปฺอก หรือ โด ก็
เรียก, พายัพเรียก ก่อ”
ชางือ   “คิดเป็นทุกข์, วิตก, เจ็บปวด” (ภ.2) < ขป. ជុំងឺ   “โรค,
อาการ ไข้, การเจ็บไข้”, พจน. ชางือ   “(โบ) ก. คิดเป็นทุกข์, วิตก, ปุวย,
เป็นไข้, เป็นโรค”
ชานัน   “เหยียบ” (ภ.2) < ขป. ជុំនាន់ “การเหยียบ”, พจน.
ชานัน  “ก. เหยียบ”
ซับ  “ซึมซาบ, แทรก, ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ” (ภ.2) < ขป. ត្ជាប “ซึมซาบ,
แทรก, ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ”, พจน. ซับ “ก. เอาของเช่นผ้าหรือกระดาษทาบลง
ที่น้าหรือที่เปียกหรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นเพื่ อให้ดูดน้าขึ้นมาหรือเพื่อให้แห้ง; (ถิ่นอีสาน) ซึม ซาบ, กาซาบ น. (โบ) สีที่ใช้รองในกระเปาะแหวนในการฝจงเพชรหรือพลอย; เรียก
กระดาษที่ใช้ซับหมึกให้หมึกแห้ง ว่า กระดาษซับ; เรียกที่ที่มีน้าซึมซาบ อยู่ภายใต้ ว่า ที่น้าซับ”
เซาะ   “ทาให้กร่อนหรือร่อยหรอเข้าไปทีละน้อย, ซอกเขาเล็ก ๆ ที่น้าเซาะให้เป็นทางลง
มา” (ภ.2) < ขป. ដត្ចាះ “ทาให้แหว่งเข้าไป, ทาให้พังเข้าไป, ทาให้เป็นลายลึ ก
หรือรอยกว้าง”, พจน. เซาะ  “ก. ทาให้กร่อนหรือร่อยหรอเข้าไปทีละน้อย น. ซอก
เขาเล็กๆ ที่น้าเซาะให้เป็นทางลงมา”
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ดัด   “ปลุก” (ภ.1) < ขป. ដាស់   “ปลุกให้ตื่น, ปลุกให้ขลัง ให้มีกาลัง”, พจน. ดัด 
 “ทาให้เที่ยงตรง; ปลุก”
ดาล  “เกิดขึ้น, เป็นขึ้น, มีขึ้น ใช้ได้ทั้งกับเหตุการณ์และความรู้สึก ” (ภ.1, ภ.2) < ขป.
ដាល   “ลาม, เกิดขึ้น”, พจน. ดาล  “3 ก. เกิดขึ้น, เป็นขึ้น, มีขึ้น”
ดุจ   “เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง ราวกะ” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ដូច   “เหมือน,
คล้าย, เช่น, เพียงดัง, ราวกะ”, พจน. ดุจ  “ว. เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง ราวกะ,
บางทีในกลอนใช้ว่า ดวจ ก็มี”
โดม   “สูง” (ภ.1) < ขป. ដដាម   “สูง, สูงโปร่ง, ลิบลับ”, พจน. โดม 
 “2 ว. สูง”
โดร   “มีกลิ่นหอม” (ภ.1) < ขป. ពតដដារ  “ที่มีกลิ่นหอม, กลิ่นหอม”, พจน.
โดร   “(กลอน) ก. หอม, มีกลิ่นหอมที่ฟุูงไป”
ตั้ง   “ชูตัว, ชูตัวหรือทาให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม ; ทรง, ดารง; ทาให้มีขึ้น,
สร้างให้มีขึ้น” (ภ.2) < ขบ. (Pou, 1992: 215), ขป. ាុំង   “วาง, ตั้ง”, พจน.
ตั้ง   “ชูตัว, ชูตัวหรือทาให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม; ทรง, ดารง; ทาให้มี
ขึ้น, สร้างให้มีขึ้น”
ตระกอง   “กอด, เกี่ยวพัน” (ภ.1) < ขป. ត្រេង   “ตระกอง, จับ
รวมช้อนขึ้น, หอบ, กอด”, พจน. ตระกอง   “ก. กอด, เกี่ยวพัน, กระกอง ก็
ว่า”
ตระดก   “หวาด, ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ” (ภ.1) < ขป. េ្ុេ  // “ตระหนก,
ตกใจ, ใจหายวาบ”, พจน. ตระดก   “(กลอน) ก. หวาด, ผวา, สะดุ้ง,
ตกใจ, เขียนเป็น ตรดก ก็มี”
ตระแบง   “ผูกไขว้, ผูกบิด” (ภ.1) < ขป. ត្រមបង   “ตะแบง ผูก
ไขว้ด้วยไม้ขันชะเนาะ”, พจน. ตระแบง   “2 ก. ผูกไขว้, ผูกบิด”
ตรู   “งาม” (ภ.1) < ขบ. “ถูกต้อง, ต้อง, สัมผัส” (Pou, 1992: 232), ขก. , ,
 “ถูก, ต้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 272), ขป. ត្រូវ   “ต้อง, ถูก, ถูกต้อง,
งาม”
ตรึง   “ทาให้อยู่กับที่, ทาให้อยู่คงที่, ติดอยู่” (ภ.1) < ขป. ត្រឹង   “ติด, ตรึง”,
พจน. ตรึง   “ก. ทาให้อยู่กับที่, ทาให้อยู่คงที,่ ติดอยู่”
เตร่  “เดินไปเดินมา” (ภ.1) < ขป. ត្ាច់   “เตร็จเตร่” เดิมเขียนว่า ដត្រច
 แต่ยังคงออกเสียงว่า , พจน. เตร่   “ก. เดินไปเดินมา, เดินเที่ยว”
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เตรียม   “จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทาไว้ล่วงหน้า” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ដត្រៀម
  “รอคอย, เตรียม”, พจน. เตรียม   “ก. จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย,
จัดหรือทาไว้ล่วงหน้า”
ตาว   “ดาบ, มีดยาว” (ภ.1) < ขป. ដាវ   “ดาบ, มีดยาว”, พจน. ตาว 
 “ตาว 1 (โบ) น. ดาบ, มีดยาว”
โต   “สิงโต” (ภ.1) < ขป. ដា   “สิงโต”, พจน. โต   “1 (โบ) น. สิงโต”
ทรนง   [ฮึกเหิม, ร้าย] (ภ.1) < ขป. ត្រនង់   “ฮึกเหิม,
ร้าย, ทะนง”, พจน. ทรนง   “ทะนง”
ทรหึง   “เสียงเอ็ดอึง อื้ออึง” (ภ.1) < ขป. ត្រែឹង   “อื้ออึง,
เซ็งแซ่, หูหนวก, หูอื้อ”, พจน. ทรหึง   “(กลอน) ว. นาน; เสียงเอ็ดอึง”
ทรุด   “จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกาลังต้านทานไม่พอ” (ภ.1, ภ.2) <
ขป. ត្រុរ   “ยุบลง, ต่าลง”, พจน. ทรุด   “ก. จมลงหรือลดลงกว่าระดับ
เดิมเพราะสิ่งรองรับมีกาลังต้านทานไม่พอ, ยุบลง, มีฐานะตกต่ากว่าเดิม, เรียกอาการไข้ที่หนัก
ลงไปกว่าเดิม ว่า ไข้ทรุด”
โทรม   “เสื่อมสภาพเดิม, ราบลง, ยุบลง, ถดถอย, ลด, แห้งเหี่ยว, หด” (ภ.1, ภ.2) <
ขป. ដត្ាម   “โทรม, ราบลง, ยุบลง, ถดถอย, ลด, แห้งเหี่ยว, หด”, พจน.
โทรม   “ก. เสื่อมสภาพเดิม; ทาให้ยอบลง”
ทารุด   “ยุบลง, ต่าลง” (ภ.1, ภ.2) < ขป. រត្មុរ   “ทาให้ทรุด
ลง, ยุบลง, กดไว้”
ทาลาย   “ทาให้พัง, ทาให้ฉิบหาย, ทาให้หมดสิ้นไป” (ภ.2) < ขป. រុំលាយ 
 “ทาให้ทลาย ทาให้แตกให้พัง ทาลาย”, พจน. ทาลาย   “ก. อาการ
ที่ทาให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทาให้พัง, ทาให้ฉิบหาย, ทาให้หมดสิ้นไป”
เทียบ   “เอามาให้ใกล้ ชิด หรือติดกัน ” (ภ.1) < ขป. ដរៀប   “ใกล้, จวน”
พจน. เทียบ   “1 ก. เอามาให้ใกล้ ชิด หรือติดกัน, เปรียบ; จัด, แต่ง; ชิมอาหาร
หรือยาโดยเจ้าพนักงานก่อนที่จะถวายพระมหากษัตริย์เพื่อปูองกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคาว่า เทียบ
เครื่อง เทียบพระโอสถ”
ธรรมเนียม   “ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง” (ภ.1) < ขป. រុំដនៀម
  រុំនឹម   “ธรรมเนียม กฎ แบบอย่างที่นิยมกัน ”,
พจน. ธรรมเนียม   “น. ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง”
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ธารง   “ทรงไว้, ชูไว้, เครื่องทรงของกษัตริย์, อาวุธ” (ภ.1, ภ.2) < ขป. រត្មង់
  “1. ทรวดทรง สั ณฐานรูปทรง, 2. เครื่ องทรงของกษัตริ ย์ ”, พจน. ธ ารง
  “ก. ทรงไว้, ชูไว้”
บรรเทา   “ทุเลาหรือทาให้ทุเลา, ผ่อนคลายหรือทาให้ผ่อนคลายลง” (ภ.2) บันเทา
  “ทุเลา, ทาให้ทุเลา, ผ่อนคลาย, ทาให้ผ่อนคลายลง” (ภ.2) < ขป. បដនាទ
  “บรรเทาทาให้ออกมา, ทาให้ลดลง, อาการที่สงบลง”, พจน. บรรเทา 
 “ก. ทุเลาหรือทาให้ทุเลา, ผ่อนคลายหรือทาให้ผ่อนคลายลง, เบาบางหรือทาให้เบาบาง
ลง, ประเทา ก็มี
บรรโลม   “ประโลม, ทาให้พึงใจ” (ภ.2) < ขป. ត្បដលាម  
“ปะเหลาะ, เล้าโลม, ล่อหลอกโดยกลอุบาย”, พจน. บรรโลม   “ก. ประโลม,
ทาให้พึงใจ”
บรรฦๅ   “เปล่งเสียงดังก้อง” (ภ.1) < ขป. បនលឺ   “แผดเสียง, บันลือ
เสียง”, พจน.พบรูป บันลือ   “เปล่งเสียงดังก้อง”
บรรสาน   “ทาให้ติดกัน, ทาให้สนิทกัน, เชื่อม, รัด, ผูกไว้” (ภ.1, ภ.2) < ขป. បនារ
  “รอยบัดกรี, บัดกรี, ประสาน”, พจน. บรรสาน   “(กลอน;
แผลงมาจาก ประสาน) ก. ทาให้ติดกัน, ทาให้สนิทกัน, เชื่อม, รัด, ผูกไว้”
บาราศ   “หายไป, จากไป, พรากไป, ปราศจาก” (ภ.2) บาราส  
[ทาให้พลัดพราก, พราก] (ภ.1, ภ.2) < ขป. បុំរាស   “ทาให้พลัดพราก”,
พจน. บาราศ  “ก. หายไป, จากไป, พรากไป, ปราศจาก, โบราณเขียน
เป็น บาราส ก็มี”
ประชุม   “มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ,
มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ, โดยปริยายใช้หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันมารวมกัน ,
บางทีใช้หมายความอย่างเดียวกับชุมนุม” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ត្បជុុំ   “ประชุม,
รวบรวม, ชุมนุ ม”, พจน. ประชุ ม   “ก. มารวมกัน หรือ เรี ยกให้ ม า
รวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ, โดยปริยายใช้หมายถึง
เอาสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันมารวมกัน, บางทีใช้หมายความอย่างเดียวกับชุมนุม”
ประมง   “การจับสัตว์น้า” (ภ.1) < ขป. ត្បមង់   “เหยี่ยว,
ขากรรไกร, ชาวประมง”, พจน. ประมง   “น. การจับสัตว์น้า; คนเลี้ยงชีพ
ในทางจับสัตว์น้า เรียกว่า ชาวประมง พวกประมง; ประมง ก็ใช้ ก. ดาน้าหาปลา”
ประยูร   “เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย, ตระกูล” (ภ.2) < ขป. ត្បយូរ   “วงศ์
ตระกูล”, พจน. ประยูร   “น. เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย, ตระกูล”

293

ประลอง   “ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน , ซ้อมรบ”
(ภ.1) < ขป. ត្បលង   “สอบ, สอบไล่, ประลอง, แข่งกัน, ลอง, วัดฝีมือ”,
พจน. ประลอง   “ก. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือ
แข่งขันกัน”
ปรับ   “บอก, เล่า” (ภ.2) < ขป. ត្បប់   “บอก”, พจน. ปรับ  
“1 ก. บอก, เล่า”
ผดุง   “ประดุง, ค้า, ค้าจุน, ระวัง, อุดหนุน” (ภ.2) < ขป. ផដុង  “ผดุง,
ค้า, ค้าจุน”, พจน. ผดุง   “ก. ประดุง, ค้า, ค้าจุน, ระวัง, อุดหนุน”
ผเดิม   “ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ដផដើម
  “เริ่มแตก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน”, พจน. ผเดิม “ก.
ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน”
ผลง   “ปลิดปลง, ฆ่าให้ตาย” (ภ.1, ภ.2) < ขป. បលង់ “ตาย”, พจน.
ผลง   “ก. ปลิดปลง, ฆ่าให้ตาย”
ผลาญ   “ทาลายให้หมดสิ้นไป” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ផ្ចលញ   “ผลาญ,
ทาให้พินาศ, ข่มเหง”, พจน. ผลาญ “ก. ทาลายให้หมดสิ้นไป, บางทีหมายถึง
ทาลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป”
แผลง   “ยิง (ศร)” (ภ.1, ภ.2) < ขป. មផលង   “ยิง (ศร)”, พจน.
แผลงศร    “ก. ยิงลูกธนูออกไปด้วยแรงแห่งฤทธิ์”
ผสาน   “ประสาน” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ផារ   “บัดกรี, เชื่อม”,
พจน. ผสาน   “ก. ประสาน”
พงา   [หญิงผู้เป็นที่รัก] (ภ.1, ภ.2) < ขป. ពុំង្ហ   “ที่รัก”, พจน.
พงา  “น. นางงาม ว. สวย, งาม”
พิโดร  “ฟุูงไป (ใช้แก่กลิ่น)” (ภ.2) < ขป. ពតដដារ “หอมฟุูง”, พจน.
พิโดร “ก. ฟุูงไป (ใช้แก่กลิ่น)”
เยียงผา   “ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” (ภ.1) < ขป. ដលៀងភ្ន  
“เลียงผา”, พจน.พบทั้งรูป เลียงผา   และ เยียงผา  
สาหรับความหมายของ เยียงผา พจน.ระบุว่าให้ดูที่ เลียงผา  
ระกา   “(1) ชื่อไม้ต้นขนาดเล็ก” (ภ.2) พจน. ระกา   “1 น.(1) ชื่อไม้
ต้นขนาดเล็กชนิด Cathormion umbellatum (Vahl) Kosterm.ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีขาว
ฝจกแบนบิดเป็นวง, มะขามแขก ระกานา หรือ ระกาปุา ก็เรียก”
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ระมาด   “แรด” (ภ.2) < ขป. រម្លស   “แรด”, พจน. ระมาด
  “น. แรด”
ระลอก   “คลื่นขนาดเล็ก” (ภ.1, ภ.2) รลอก   “คลื่นขนาดเล็ก”
(ภ.1, ภ.2) < ขป. រលេ   “คลื่นขนาดเล็ก”, พจน. ระลอก  
“1 น. คลื่นขนาดเล็ก”
ระลุง   “ระลุง, ใจห่วงถึง,เป็นทุกข์ถึง” (ภ.2) < ขป. លនលង់  
“เวิ้งว้าง ลิบ ๆ เศร้าโศก โดดเดี่ยว”, พจน. ระลุง   “ระลุง, ใจห่วงถึง,เป็น
ทุกข์ถึง”
ระส่า   “กระจัดพลัดพราย, เสียกระบวน, วุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ” (ภ.1) < ขป.
រសាប់រសាយ    “ระส่าระสาย, โดยเฉพาะความคิดความพยายาม”,
พจน. พบรูป ระส่าระสาย   ก. กระจัดพลัดพราย, เสียกระบวน,
แตกระส่าระสาย; วุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ”
ระแหง   “รอยแตกขนาดแคบ ๆ ของแผ่นดินเป็นต้น ที่แยกออกจากกัน ” (ภ.1)
< ขป. រមែង   “ลาธารระหว่างหิน หรือรอยแตกระแหงระหว่างหิน ที่ไหล
ริน ๆ หรือเปียกชื้นไม่ขาด”, พจน. ระแหง   “น. รอยแตกขนาดแคบ ๆ
ของแผ่นดินเป็นต้น ที่แยกออกจากกัน”
ระอา   “เบื่อหน่ายหรือหมดกาลังใจเพราะถูกรบกวน, ทาให้เกิดราคาญหรือมีเหตุ
ติดขัดบ่อยๆ” (ภ.1, ภ.2) < ขป. រអា   “ระอา, เข็ด, เบื่อ”, พจน. ระอา 
 “ก. เบื่อหน่ายหรือหมดกาลังใจเพราะถูกรบกวน, ทาให้เกิดราคาญหรือมีเหตุติดขัด
บ่อยๆ, ระอิดระอา ก็ว่า”
ระอุ   “ร้อนมาก, สุกทั่ว” (ภ.1) < ขป. រឱស   “ความขุ่นข้องหมอง
ใจ ความร้ อนอบอ้าวหรื อร้ อนใจ”, พจน. ระอุ   “ว. ร้อนมาก ในความว่า
อากาศร้อนระอุ แผ่นดินร้อนระอุ; สุกทั่ว”
รัญจวน   “ปจ่นปุวนใจ, สะเทือนใจด้วยความกระสันถึง” (ภ.1) < ขป. រជុំ ួល
  “ปจ่นปุวน, สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือนใจ”, พจน. รัญจวน 
 “ก. ปจ่นปุวนใจ, สะเทือนใจด้วยความกระสันถึง”
ลอง   “การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร, กระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไรหรือใช่หรือไม่, ทดสอบความสามารถหรือคุณภาพว่ าพอดีหรือเหมาะสม
หรือไม่” (ภ.1) < ขป. លង   “ลอง, พยายาม”, พจน. ลอง   “2 ก. การ
กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร, กระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไร
หรือใช่หรือไม่; ทดสอบความสามารถหรือคุณภาพว่าพอดีหรือเหมาะสมหรือไม่; หยั่งท่าที”
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ละเมาะ   “หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ” (ภ.1) < ขป. រដបះ
  “ปุาหย่อมเล็กๆ”, พจน. ละเมาะ   “1 น. หมู่ไม้ขนาด
เล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ, บางทีเรียกว่า เกาะ, ถ้ามีลักษณะเป็นปุา เรียกว่า ปุาละเมาะ”
เลญจง   “ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่งในสกุล Nymphaea”(ภ.1) < ขป. លុំចង់ 
 “ลิ นจง, ดอกบัวชนิดหนึ่ งมีสีขาบ”, ในพจน. พบรูป ลินจง   “น. ชื่อ
บัวสายพันธุ์หนึ่งในสกุล Nymphaea เลนจง ก็เรียก”
โลด   “โดดให้ตัวลอยสูงขึ้น” (ภ.1) < ขป. ដលារ   “กระโดด, โผน, โจน”, พจน.
โลด   “1 ก. โดดให้ตัวลอยสูงขึ้น”
จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า คาในกลุ่มนี้เป็นคาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางความหมายน้อย
มาก เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า คาเหล่านี้มักเป็นคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นคาที่ใช้ทั่วไป ไม่ได้พบ
เฉพาะในวรรณคดีเท่านั้น อนึ่งคาในกลุ่มนี้มีการใช้ในความหมายตรงตัว หรือไม่ได้ใช้ในความหมาย
เปรียบเทียบจึงทาให้มีความแตกต่างไปจากภาษาต้นทางน้อยมาก
2.2 ค ายืม ที่มีความหมายสัมพันธ์ กับความหมายของค าภาษาเขมรปัจจุบันเพียง
อย่างเดียว จากข้อมูล คายื ม ภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า คาจานวนหนึ่ง มีความหมายที่
สัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบัน เพียงอย่างเดียว คาในกลุ่มนี้อาจแยกออกเป็น 2
ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 คาที่พบรูปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 แต่มีความหมาย
ไม่สัมพันธ์กับความหมายที่ใช้ในสมุทรโฆษคาฉันท์ ประเด็นที่ 2 คือ มีคายืมภาษาเขมรบางคาที่ไม่
ปรากฏรูปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพัฒนาการในการสะกดคาใน
ภาษาไทย ผู้วิจัยใช้วิธีการเทียบความหมายของคาในบริบทกับความหมายของคาในพจนานุกรมเขมรไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 1-5 (2517-2528)
ผลการเทียบความหมายพบว่า การนาความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันมาใช้ใน
บริบทนั้น ช่วยให้เข้าใจความหมายของเนื้อหาได้ดีขึ้น และควรมีการเพิ่มคาและความหมายนั้นๆ ใน
พจนานุกรมไทยต่อไปด้วย
การนาเสนอคายืมภาษาเขมรในกลุ่มนี้คล้ายคลึงกับกลุ่มแรก คือ นาเสนอคายืมภาษา
เขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ ทั้งรูปคาศัพท์ภาษาไทย รูปถ่ายถอดอักษร พร้อมทั้งนาเสนอความหมายที่
ควรจะเป็นตามบริบท ในเครื่องหมาย [ ] ผู้วิจัยระบุสมัยที่แต่ง โดย ภ.1 หมายถึงคานั้นพบในส่วนที่
แต่งสมัยอยุธยา ส่วน ภ.2 หมายถึงคาที่พบในส่วนที่แต่งสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ตามด้วยเครื่องหมาย <
เพื่อแสดงที่มาของคา รูปคาศัพท์ภาษาเขมร รูปถ่ายถอดอักษร และความหมายของคาภาษาเขมร
ปจจจุบัน ในกรณีที่พบรูปคาในภาษาเขมรโบราณหรือเขมรสมัยกลาง ผู้วิจัยจะแสดงรูปคาภาษาเขมร
โบราณหรือเขมรสมัยกลาง พร้อมความหมายไว้ด้วย ทั้งนี้ความหมายของคาภาษาเขมรโบราณหรือ
เขมรสมัยกลางนี้ไม่จาเป็นต้องสัมพันธ์กับความหมายของคายืม
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ในกรณีที่คายืมภาษาเขมรมีรูปมากกว่าหนึ่งรูปหรือมีรูปแปร หากมีความหมายตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสมุทรโฆษคาฉันท์ คายืมภาษาเขมร
ที่มีความหมายตรงตามความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรจะมีรูปแปรรูปใดบ้าง หากจาเป็นต้องมี
การอธิบายขยายความเพิ่มเติ มเกี่ยวกับศัพท์คายืมนั้นๆ ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ในย่อหน้าถัดไป เพื่อให้
เห็นชัดเจน และอ่านง่าย
ในกรณีที่คายืมบางคาที่ในบริบทหนึ่งมีความหมายสัมพันธ์กับความหมายในภาษาเขมร
ปจ จ จุ บั น ขณะที่ ใ นอี ก บริ บ ทหนึ่ ง มี ค วามหมายสั ม พั น ธ์ กั บ ความหมายในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ผู้วิจัยจะระบุว่า ดูคาว่า... ในหัวข้อ 2.3 เอาไว้ด้วย เพื่อให้ทราบว่ามีคา
ที่สัมพันธ์กันในลักษณะดังกล่าวอยู่
คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันเพียงอย่างเดียว มี
ดังต่อไปนี้
กาเดา   [ความร้อน, ร้อนรน, เป็นทุกข์]” (ภ.1) < ขป. េុំដៅ  
“ทาให้ร้อน, อุ่นให้ร้อน, ไอของร้อน, ความร้อน”, พจน. พบว่า กาเดา   มี
ความหมายว่า “น. เลือดที่ออกทางจมูก เรียกว่า เลือดกาเดา; แพทย์แผนโบราณเรียกไข้ชนิดหนึ่ง
ที่เกิดจากหวัดว่า ไข้กาเดา” แต่จากบริบทสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า กาเดา  
ควรมีความหมายว่า [ความร้อน, ร้อนรน, เป็นทุกข์]” ซึ่งเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับความหมาย
ของคาภาษาเขมรปจจจุบัน ดังในบริบทต่อไปนี้
ปางไท้พุทธางกูร
สถิตบนพระมนทีร์
ด้วยยอดยุพินทร์พนิ ยามเมื่อมัชฌติกาล

อดุลยโลกโมลี
รัตนราชอุทยานสถาน
ทุมดีสุดามาลย์
กาเดารัศมีรวี
(สมุทร. ภ. 2, บ. 1468 - 1469)

บริบทที่ยกมานี้เป็นตอนที่พระสมุทรโฆษประทับอยู่กับนางพินทุมดีในพระราชอุทยาน ในเวลา
กลางวัน ท่ามกลางความร้อนแห่งแสงพระอาทิตย์
ฉันใดครไลและบแสดง
ยังตูทุกผู้อดุรเจริญ

กิจแจ้งดาแหน่งดาเนิร
อุระเร้ากาเดาศัลย์
(สมุทร. ภ. 2, บ. 1575)

บริบทที่ย กมานี้ เป็นตอนที่พระสมุทรโฆษและนางพินทุมดีหายไป บรรดาเสนาอามาตย์ต่าง
พากันตกใจและต่างราพันว่า “เหตุใดจึงได้เสด็จไปที่แห่งใดโดยไม่แจ้งแก่เหล่าข้าผู้กาลังโศกา
อาดู ร ในใจมีแต่ ความร้ อ นรุ่ ม ” ในบริ บทนี้ กวีต้ องการใช้ ก าเดา   ใน
ความหมายเปรียบมากกว่าความหมายตรงตัว
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กรเลียด   [ปลิ้นปล้อน] (ภ.2) < ขป. ត្េដឡច   “บิดพลิ้ว, บิดเบือน”
พบในคาซ้อน ត្េដឡចត្េឡុច     “ปลิ้นปล้อน” ไม่พบคานี้ใน
พจน. คานี้พบในบริบทต่อไปนี้
แม้หม้ายมากทรัพย์นบั แสน
ฤาใครกลัวแกลน
กรเลียดบเบียดบีฑา
(สมุทร. ภ. 2, บ. 1825)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่นางพินทุมดีพลัดกับพระสมุทรโฆษในสายน้า เมื่อขึ้นฝจ่งได้นางก็คร่าครวญ
ถึงพระสวามี หากพิจารณาว่าคาว่า กรเลียด   ในที่นี้เป็นคายืมภาษาเขมร
และใช้ ต ามความหมายในเขมรปจ จ จุ บั น ត្េដឡចត្េឡុ ច    
“ปลิ้นปล้อน” แล้ว ในบทนี้อาจถอดความได้ดังนี้ “แม้จะเป็นหม้ายมีทรัพย์มากเพียงใด ก็คงไม่
มีใครเกรงกลัว คงจะมี(คน)ปลิ้นปล้อนมาเบียดเบียนรังแกเอาได้”
กระลาย   [กลาย] (ภ.1) < ขป. កាលយ   “กลาย, กลับกลาย” ไม่พบ
คานี้ใน พจน.
กันทุย   [หาง] (ภ.1) < ขป. េនទុយ   “หาง” ไม่พบคานี้ใน พจน.
กันเอา   [ร้องกังวาน] (ภ.1) < ขป. ត្េដៅ   “ร้องกังวาน”
พจน. พบรูป กันเอา   และ กรรเอา   “ว.กลมกล่อม”
ขนาง   [ลังเล, สองจิตสองใจ] (ภ.1, ภ.2), อางขนาง   
[ลังเล, สองจิตสองใจ] (ภ.1) < ขป. ឤងខ្ននង    “ลังเล, สองจิตสอง
ใจ”, พจน. พบ ขนาง   “ก. กระดาก, อาย” และ อางขนาง 
 ความหมายเดียวกัน
ขยองเหียร   [ชื่อหอยชนิดหนึ่ง] (ภ.1) < ขป. ខ្យងដែៀន  
 “หอยชนิดหนึ่ง (จิตร ภูมิศักดิ์, 2548: 57-62)”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
คม   [ประโคม] (ภ.1) < ขป. ត្បគុំ   “ประโคม เล่นดนตรีครึ้มดังใช้
ត្បគុំដភលង ประโคมหรือเล่นดนตรี”, พจน. พบเฉพาะรูป ประโคม  
คคึก   [เสียงลมพัดหรือน้าไหล] (ภ.1) < ขป. គគឹេ   “เสียงลม
พัดหรือน้าไหล” คาว่า คคึก   พบในบริบทต่อไปนี้
ชลเชราะชาเราะธาร
คิริไหลคคึกคลา
ฟองฟจดกาจัดผา
ก็กาจายคือมุขมาศ
(สมุทร. ภ. 1, บ. 1278)
ครลุก   [ปะปน, สับสนอลหม่าน] (ภ.1) < ขป. សុេត្គលុេ  
“ผสมปนเป, ปะปน, คลุกคลี, หยาบๆ, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีจารีตประเพณี”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
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จง   [ต้องการ, ปรารถนา] (ภ.1, ภ.2) < ขป. ចង់   “อยาก, ใคร่, ใฝุ” ใน สมุทร. ภ.
1 ยังคงพบว่า จง   ใช้ในความหมาย [ต้องการ, ปรารถนา] ดังในบริบทต่อไปนี้
กูนี้กับมึงจักวัดแวง
กันจงรู้แรง
บัดนีบ้ นานอย่าหนี
(สมุทร. ภ. 1, บ. 172)

บทที่ยกมาเป็นตอนเบิกโรง 3 เล่นชวาแทงหอก เป็นตอนที่นักสู้ร้องท้าทายกัน จง  
ในที่นยี้ ังคงเป็นคากริยาแสดงความปรารถนาของผู้พูดที่จะเห็นว่าผู้ใดจะเป็นฝุายชนะ
จรรจวน   [เสียงร้องของสัตว์] (ภ.1) < ขป. ច្ួច ញ   “เสียง
ร้องเล็กแหลมของช้าง” (Guesdon, 1930: 379), ไม่พบคานี้ใน พจน.
จรรแจก   [พูดคุยเสียงดัง] (ภ.1) แจจรร   [พูดคุยเสียงดัง] (ภ.2)
< ขป. ជមជេ   “เถียง, ถกเถียง”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
จรล่ง   [ลึกมาก, สูงลิบ] (ภ.2) < ขป. ស្សលូង   “ลึกมาก,
สูงลิบ)”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
จรลุง   [ปะปนกัน, คละกัน] (ภ.1) < ขป. ត្ចឡុង   “ปะปนกัน, คละ
กัน”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
จรหล่า   [ผสมปนเปกันจนจาไม่ได้, สับสน] (ภ.1) < ขป. ត្ចឡុំ  
“ผสมปนเปกันจนจาไม่ได้, สับสน”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
จรวจ   [แหลม] (ภ.1) < ขป. ស្សួច   “แหลม”, พจน. พบรูป จรวจ
  “(แบบ) ก. กรวด, หลั่งน้า” แต่ความหมายไม่สัมพันธ์กับความหมายของบริบท
จึงเสนอว่า คานี้น่าจะมีความหมายสัมพันธ์กับคาภาษาเขมรปจจจุบัน ស្សួច  
“แหลม” มากกว่า
จวน   [สัมผัส] (ภ.1) < ขป. ជួន   “คล้องจอง” คาว่า จวน   ใน
พจน. ไม่พบความหมาย “สัมผัส, คล้องจอง”
ชรริน   [เป็นเงา, แวววาว] (ภ.1) < ขป. ស្សតល   “เป็นเงา, แวววาว”, พจน.
ชรริน   “(กลอน) ก. ประดับ”
ชรโลง   [ชื่อปลาชนิดหนึ่ง] (ภ.1) < ขป. ឆលូញ   “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง คล้าย
กับปลากระทิงแต่เล็กกว่า” (ពុរធសាសនបណ្តឌ រយ, 1967: 239), ไม่พบคานี้ใน พจน. พบในบริบท
สมุทรโฆษคาฉันท์ดังต่อไปนี้
รากกล้วยหางกิ่วแลกุเรา
ปลาแขนกเขา
แลกดชรโลงโหงหาย
(สมุทร. ภ. 1, บ. 510)
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ในบทที่ยกมาเป็นการพรรณนาปลาชนิดต่างๆ จึงน่าเชื่อว่า คาว่า ชรโลง  
จะหมายถึงชื่อปลาชนิดหนึ่ง
โชรก   [โชก, โซก, ทาให้เปียกชุ่ม, ชุ่ม] (ภ.1) < ขป. ដជាេ   “โชก, โซก,
ทาให้เปียกชุ่ม, ชุ่ม”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
ช าเนี ย ร   [ชิ้ น หรื อ เศษที่ เ จี ย นหรื อ ตั ด ฝาน] (ภ.1) ชรเนี ย ร 
 [ชิ้นหรือเศษที่เจียนหรือฝาน] (ภ.1) < ขป.ចុំដនៀរ   “ชิ้นหรือ
เศษที่เจียนหรือตัดฝาน”, ใน พจน. พบรูป ชาเนียร  “1 ว. แก่, คร่าคร่า,
ชารุด (แผลงมาจาก เชียร) 2 ว. ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว (แผลงมาจาก เชียร) ซึ่งมีความหมายไม่
สอดคล้ องกั บความหมายของบริ บท ผู้ วิ จั ยจึ งเสนอว่ า ช าเนี ยร   ใน
สมุทรโฆษคาฉันท์น่าจะหมายถึงชิ้นหมากมากกว่า ดังในตัวอย่างต่อไปนี้
หลากพานมกรราชา
หลากรสฉมสลา
ชาเนียรชรเนียรเอมอร
(สมุทร. ภ.1, บ.611)

จากบริ บทที่ ย กมา จะเห็ น ว่ า ทั้ ง ช าเนี ยร   และ ชรเนี ยร 
 น่าจะเป็นคาแปรที่มาจากคาต้นทางภาษาเขมรคาเดียวกัน คือ ចុំដនៀរ 
 และน่าจะสื่อความหมายเหมือนกับคาต้นทางภาษาเขมร คือ “ชิ้นหรือเศษที่เจียนหรือ
ตัดฝาน” ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่ารูปคา และความหมายของ สลา   “หมาก” และวัฒนธรรม
การกินหมากในบริบทนี้ช่วยให้เชื่อมโยงความหมายของรูปคาทั้งสองไปที่คาภาษาเขมรว่า ចុំដនៀរ
  “ชิ้นหรือเศษที่เจียนหรือตัดฝาน”
แชง   [ค้า, ยัน] (ภ.1) < ขป. មត្ជង   “ค้า, ยัน”
โชมโรม   [รุมล้อม, แห่ล้อม] (ภ.1) < ขป. ដចាមដរាម   
“รุมล้อม, แห่ล้อม”
ซรัง   [ซีด] (ภ.1) < ขป. ស្សាុំង   “ซีด”
ซราบ   [ซึมซาบ, แทรก, ซึมซับ] (ภ.1) < ขป. ត្ជាប   “ซึมซาบ, แทรก, ซึมซับ,
ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ”
ซรอก   [เข้าอาศัย พึ่งพิงอาศัย] (ภ.1) < ขป. ត្ជេ   “เข้าอาศัย พึ่งพิงอาศัย”
ตระโบม   [อุ้ม] (ภ.1, ภ.2) < ขป.បម   “คาใช้กับ បី  
อุ้ม”, พจน. พบคาว่า ตระโบม   มีความหมายว่า “โลมเล้า, กอด” อย่างไร
ก็ต าม ความหมายของค าว่ า ตระโบม   ใน พจน. ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความหมายของคาที่พบในบริบทสมุทรโฆษคาฉันท์ดังนี้
ปางพีต่ ระโบมอนุชอุ้ม

แลตระกองเจ้าคลาไคล
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เล่นแหล่งอรัญพนไศล

สรนุกนิสบสถาน
(สมุทร.ภ.1, บ.1405)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่พิทยาธรรณาภิมุขกาลังคร่าครวญถึงตอนที่อุ้ม เมียรักเหาะไปยังปุาเขา
ลาเนาไพรไปเที่ยวเล่นยังที่ต่างๆ โดยจะเห็นว่ามีคาว่า อุ้ม   อยู่ในบริบทนี้ด้วย ดังนั้น
คาว่า ตระโบม   จึงไม่น่าจะมีความหมายว่า “โลมเล้า, กอด”
ตระพอง   [คันธนู] (ภ.1) < ขป. ត្រពង   “คันธนู” (Daniel,
1985: 176), ใน พจน. พบคาว่า ตระพอง   มีความหมายว่า “น. ส่วนที่นูน
เป็นปุุม 2 ข้างหัวช้าง, กะพอง กระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า” อย่างไรก็ตามความหมายของคาว่า
ตระพอง   ใน พจน. ไม่สอดคล้องกับความหมายของคาที่พบในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ ดังนี้
นายม้าขึ้นม้าคือภมร
โตมรกับกร
สรพายทั้งแล่งทองผยอง
นายรถแข่งขึ้นรถทอง
ยืนยันในตระพอง
แลกุมกุทัณฑ์ร่อนรา
นายช้างขึน้ ช้างไดสดา
เฉวียงกุมขอคา
กระลึงกระลอกฉายแสง
(สมุทร.ภ.1, บ.272-4)

ทั้งสามบทที่ยกมาเป็นการบรรยายเกี่ยวกับผู้ทาหน้าที่บังคับพาหนะต่างๆ ได้แก่ ม้า รถ และ
ช้าง ตามลาดับ ในบทที่กล่าวถึงนายรถ ได้ระบุไว้ว่านายรถได้ “กุมกุทัณฑ์ร่อนรา” จึงเห็นว่าคา
ว่า ตระพอง   ไม่น่าจะมีความหมายเกี่ยวข้องกับช้าง แต่น่าจะหมายถึง [คัน
ธนู] มากกว่า
ตระล่ง   [สว่างเป็นดวงกลม] (ภ.1) < ขป. ត្រឡុង   “สว่างเป็น
ดวงกลม” ไม่พบคานี้ใน พจน. คาว่า ตระล่ง   พบในบริบทต่อไปนี้
พระยิงเปนลมพัดพา
สรว่างเมฆา
และแลตระล่งทุกทิศ
(สมุทร.ภ.1, บ.1076)

คาว่า ตระล่ง   มีความหมายสัมพันธ์กับบริบทที่กล่าวถึงพระสมุทรโฆษที่
แผลงศรมาก็เป็นลมพัดให้ท้องฟูาสว่างไปทุกทิศ
ตระศักดิ์   [แผ่ขยาย, ปกคลุม] (ภ.1, ภ.2) ตระสัก   [แผ่
ขยาย, ปกคลุม] (ภ.1) < ขป. ត្រសាេ   “แผ่ขยาย, ปกคลุม” (Guesdon,
1930: 716), ใน พจน. พบคาว่า ตระสัก   “(กลอน) ว. งามสง่า; ไพเราะ”
ซึ่งมีความหมายไม่สัมพันธ์กับความหมายของบริบทต่อไปนี้

301

สุริย์แสงครแลงจรัส
พริ้มพรายทั้งอากาศ

จารัสรัศมิโอภาส
ตระศักดิ์คือแสงไฟ
(สมุทร.ภ.1, บ.1265)

ตระหลบ   [กลับ, ตลบ, ฟุูง, อบอวล] (ภ.1, ภ.2) < ขป.ត្រឡប់  
“กลับ, พลิก, ตลบ”
ตรุม   [ชื่อหอยชนิดหนึ่ง] (ภ.1) < ขป. ត្គុំ   “ชื่อหอยชนิดหนึ่ง”, ไม่พบ
คานี้ใน พจน. ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบในบริบทต่อไปนี้
นกจอกบอกเพื่อนมาพลัน
ค้อนหอยหากัน
และตรุมสรตือตัวแขง
(สมุทร. ภ. 1, บ. 490)

ในบริบทที่ยกมา เป็นการกล่าวถึง นกจอกส่งเสียงร้องราวกับจะเรียกนกตัวอื่นๆ ให้มาหาหอย
กินกัน จากรูปและความหมายของบริบท ผู้วิจัยเสนอว่า คาว่า ตรุม   น่าจะเป็น
[ชื่อหอยชนิดหนึ่ง]
ถคึง   [รุ่งเรือง, เลื่องลือ, สูงศักดิ์] (ภ.1) < ขป. ដថ្កើង   “รุ่งเรือง,
เลื่องลือ, สูงศักดิ์”
ทบทน   [ต้านทาน] (ภ.1) ทบทัน   [ต้านทาน] (ภ.1) <
ขป. រប់រល់   “ค้าจุน, พยุพยุง”
ทรล่อง   [สูงลิบ] (ภ.1) < ขป. ស្សឡូង   “สูงลิบ”, คาว่า
ทรล่อง   ไม่พบคานี้ใน พจน. ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบในบริบทต่อไปนี้
โพธิ์ทองทรล่องสาขา
ร่มรกปรกมา
ในริมสระสรีทรสาย
(สมุทร. ภ.1, บ.469)

ทรอุก   [ชื่อปลาชนิดหนึ่ง] (ภ.1) < ขป. េអុេ   “ปลาอุก ลูกกบหรือคางคก
ซึ่งยังมีหางอยู่”, ไม่พบคานี้ใน พจน. ในสมุทรโฆษคาฉันท์ คาว่า ทรอุก   พบใน
บริบทต่อไปนี้ และจากความหมายของบริบท ทาให้น่าเชื่อว่าคานี้เป็นชื่อปลาชนิดหนึ่ง
ปลาช่อนและชวาดชแวงทัง
หางกิ่วและทุกัง
ทรอุกทรโอนโจนแปลง
(สมุทร. ภ.1, บ.513)

ทรโอน   [ปลาเนื้ออ่อน] (ภ.1) < ขป. ត្រដអាន   “ปลา
เนื้ออ่อน”
ทอก   [เดียว, มีเพียงหนึ่งสาหรับสิ่งที่ควรมีสอง] (ภ.1) < ขป. រេ   “เดียว, มี
เพียงหนึ่งสาหรับสิ่งที่ควรมีสอง”, ใน พจน. พบคาว่า ทอก   มีความหมายว่า “น.
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โบราณเรียกนกยางชนิดหนึ่งว่า ยางทอก; เรียกหมูขนาดใหญ่เขี้ยวตันว่า หมูทอก” ในหนังสือ
คาฉันท์ดุษฎีสังเวย คาฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่าและคาฉันท์คชกรรมประยูร ให้ความหมายว่า
“ช้างตัวใหญ่ที่เป็นจ่าโขลง” (กรมศิลปากร, 2545: 122) คาว่า ทอก   พบในบริบท
ต่อไปนี้
ลางงางอนขวาแน่งนวล
ลางเล็บบริบวรณควรชานิพระองค์
ลางก้าวเท้าท้าวไทผจง
ลางทอกโทนคง
แลตรูตระหมั่นเมามัน
(สมุทร. ภ.1, บ.404-405)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่กวีบรรยายถึงช้างที่พระสมุทรโฆษจับมาได้ว่า แต่ละตัวมีลักษณะอย่างไร
และถึงแม้ว่ากวีจะละคาว่า ช้าง แต่จากบริบทก็ทาให้เข้าใจได้ว่าคาที่หายไปนั้นหมายถึงอะไร
เมื่อพิจารณาวรรค ลางทอกโทนคง คาว่า โทน   มีความหมายว่า “มีจาเพาะหนึ่ง
เท่านั้น” และ คง   “ยังมี ยังเป็นอยู่อย่างเดิม” ในที่นี้กวีน่าจะใช้คาว่า โทน 
 ซ้อนความหมายกับคาว่า ทอก   [เดียว, มีเพียงหนึ่งสาหรับสิ่งที่ควรมีสอง]
เพื่อจะสื่อถึงช้างตัวผู้ที่มีงาเดียว
ทะแวง   [ยาว] (ภ.1) < ขป. ត្រមវង   “ยาวรี”
ทางล   [หนั ก] (ภ.1, ภ.2) < ขป. រមង ន់ , រុំ ងន់  
“หนัก” ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบในบริบทต่อไปนี้
โอโอ๋มาทนทุกขทางล
เสมอหายหฤทัยทุกขทร-

เพราะว่าพรากพธูสมร
มนัสก็พลิ าป
(สมุทร. ภ.1, บ.1402)

ทาลัก   [ทิ้ง ปล่อยลง ทาให้หล่นลง] (ภ.2) < ขป. រុំលាេ់   “ทิ้ง
ปล่อยลง ทาให้หล่นลง”
บร   [ขับ] (ภ.1, ภ.2) < ขป. បរ   “ขับ, ขับขี่, ขี่”
บรรโดย   “ยินยอม, คล้อยตาม” (ภ.1, ภ.2) บันโดย   “ยินยอม,
คล้อยตาม” (ภ.2) < ขบ.  “ระยะทาง, ตามยาว, ต่อไป” (Pou, 1992: 298), ขป. បដណាដយ
 “ผ่อน, คล้อยตาม, เปิดโอกาสให้ตามต้องการ”
บรรสาบ   [ทาให้หมดพิษ] < ขก. បនាប   มีความหมายว่า
“ทาให้จืด (Pou, 1979: 1) โดยปริยายหมายความว่า “ทาให้หมดพิษ หมดอานาจ เสื่อมคลาย
เสื่อมถอย” ในที่นี้น่าจะหมายถึง (อัญมณีที่ตกแต่งประดับอยู่ติดกันนั้น) เกิดเป็นระลอกเงาส่อง
แสง ทาให้เสาคลายพิษลง” คาว่า บรรสาบ   พบในบริบทต่อไปนี้
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ประกิจประกลกาญบรรแสงบรรสาบเสา

จนกรงกระลอกเงา
และตระสักแชรงชม
(สมุทร. ภ.1, บ.106)
แบะ   [เก็บ, เด็ด, ปลิด] (ภ.1) < ขบ.  “เก็บ, เด็ด, ปลด” (Pou, 1992: 319), ขป.
ដបះ   “เก็บ, อย่างเก็บผัก เก็บผลไม้, เฉียด, เกือบ” ใน พจน. มีความหมายว่า “แบ
ออก” ซึ่งมีความหมายไม่สัมพันธ์กับความหมายของบริบทต่อไปนี้
ปางไปประพาสพนและชม
เกศกาญจนโกมุทแลพา

มณีบุษปแบะผกา
ก็เด็ดดวงเอาสาโรช
(สมุทร. ภ.1, บ.404-405)

ในบทที่ยกมามีคาว่า ผกา   “ดอกไม้” ตามมา จึงเห็นว่า คาว่า แบะ 
 ในที่นี้ น่าจะมีความหมายว่า [เก็บ, เด็ด, ปลิด] มากกว่า
แบก   [แตก] (ภ.1) < ขบ. មបេ “แตก”, ใน พจน. พบคาว่า แบก  
“ก. วางของที่มีน้าหนักบนบ่าหรือบนหลัง, โดยปริยายหมายความว่ารับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบ
มาก” ซึ่งเป็นความหมายไม่สอดคล้องกับความหมายของบริบทต่อไปนี้
รุกรานพานพะนอรี
จักจานคือจรี
จริบคันพานพะนอ
ผัดแผดแวดเวียงทบทอ
รรื้นบัดคอ
ตระบัดก็แตกแบกเพลิง
(สมุทร. ภ.1, บ.190-191)

ในที่นี้ กวีน่าจะใช้คายืมภาษาเขมร แบก   [แตก] ซ้อนความหมายกับคาไทย แตก
  ที่อยู่ข้างหน้า
ปกิ ต   [ติ ดกั น] (ภ.1) ประกิ ต   [ติ ดกั น] (ภ.1, ภ.2) ประกิ จ 
 [ติดกัน] (ภ.1) < ขป. ត្បេត រ   “ติด ๆ”, ใน พจน. พบคาว่า ประกิต
  มีความหมายว่า “ก. แจ้งความ, ประกาศ, แสดง” และ พจน. ระบุว่า ประกิต
  มาจากคาสันสกฤต อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพจนานุกรมภาษาสันสกฤต
(Stchoupak, Nitti et Renou, 1987) ไม่พบคาที่สัมพันธ์กับคานี้
ปมง   [จับปลา] (ภ.1) < ขป. ត្បមង់   “เหยี่ยว, ขากรรไกร,
ชาวประมง”
ประเกาะ   [เกาะติดกัน] (ภ.1) < ขป. ត្បដកាះ   “เกาะต่อ ๆ
กันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ติดตามกันไปติด ๆ ไม่ขาดสาย”
ประเบียด   [เบียดชิดกัน] (ภ.1) < ขป. ត្បដបៀរ   “เบียด
ชิดกัน”
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ประหว่ า   [คว้ า] (ภ.1) < ขป. ត្បវ   “คว้ า”, พจน. ประหว่ า
 “ก. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่”
ประหว้าย   [ฟาดกัน] (ภ.1) < ขป. ត្បវយ   “ตบตีกัน หยิก
ข่วนกัน”
ปือประ   [ใช้] (ภ.1) < ขป. ដត្បើត្បស់   “ใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ใช้ตามแต่จะได้พบปะ”
เผจิด   [งาม] (ภ.2) < ขป. បដ្ឆើរ   “ตกแต่งให้สวยงาม
ละมุนละไม”
ผทับ   [ขนาบ,
, กด, แนบ] (ภ.1) < ขป. ផទប់   “ขนาบ,
สะกัดกั้น”
ผผก   [เมฆ (สีขาว ใช้ในความหมายเปรียบเทียบว่าขาวเหมือนเมฆ)] (ภ.1) < ขป.
ពពេ   “ขีเ้ มฆ” คาว่า ผผก   พบในบริบทต่อไปนี้
ทรายทองผผกเผือก
เรี่ยริมกาแพงแรง

ดูกระเหลือกกระลับแสง
รัตนสรรพประดับดา
(สมุทร.ภ.1, บ.1282)

ผู้วิจัยเห็นว่าคาว่า ผผก   น่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า ពពេ
  “ขี้เมฆ” ซี่งในบริบทนี้ถูกนามาใช้ในความเปรียบ นอกจากนี้ยังมีการใช้คา
ว่า เผือก   ขยายเพื่อให้เห็นว่ามีสีขาวมาก การใช้คาว่า ผผก 
 ซ้อนความหมายกับคาว่า เผือก   นอกจากจะได้จานวนคา
ครบตามกาหนดฉันทลักษณ์แล้ว ยังทาให้ได้สัมผัสไม่บังคับหรือสัมผัสอักษรอีกด้วย
พนักงาร    [ผู้มีหน้าที่รับใช้] (ภ.2) < ขป. ភ្ននេ់ង្ហរ   
“พนักงาน”
พลาน   [ลานศักดิ์สิทธิ์] (ภ.1) < ขป. ត្ពះលាន     “ลานศักดิ์สิทธิ์”
เพลียก   [นอนตะแคง ใช้เฉพาะช้าง] (ภ.1) < ขป. ដភលៀេ   “นอนตะแคง
ใช้เฉพาะช้าง”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
ยะยรร   [สั่นด้วยความกลัว] < ขป.
  “สั่นเพราะหนาวหรือกลัว
หรือสะเทือน” , ใน พจน. พบรูป ยะยัน   “แวววาว” พบในบริบทต่อไปนี้
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กูออกนอกบ้าน
วันหนึ่งหัวล้าน
สี่คนคบกัน
มาพอพบกู
กูชวนชนพนัน
ตกใจยะยรร
แล่นเร้นไร่แตง
(สมุทร. ภ.1, บ.144)

บทนี้เป็นตอนเล่นเบิกโรง เล่นหัวล้านชนกัน ฝุายหนึ่งกล่าวอวดอ้างตนเหนืออีกฝุายหนึ่งว่าตนมี
ฝีมือจนใครๆ ก็เกรงกลัว วันหนึ่งออกไปนอกบ้านพบคนหัวล้านสี่คน ท้าพนันเล่นหัวล้านชนกัน
สี่คนนั้นต่างพากันตกใจกลัว วิ่งหนีไปในไร่แตง
รลวง   [ระลุง, ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง] (ภ.1, ภ.2) ระลวง   [ระลุง, ใจ
ห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง] < លនលង់   “เวิ้งว้าง ลิบ ๆ เศร้าโศก โดดเดี่ยว”
ระบิน   [เร็ว] (ภ.1), ระเบียน   [เร็ว] (ภ.1)< ขป. ដលបឿន 
 “ความเร็ว”, ไม่พบคานี้ใน พจน.
คาว่า ระบิน   และ ระเบียน   [เร็ว] น่าจะเป็นรูปแปรซึ่ง
กันและกัน คานี้มาจากคาภาษาเขมรปจจจุบันว่า ដលបឿន   “ความเร็ว” พบใน
บริบทต่อไปนี้
ตานานหนึ่งมา
ฟจนแย่งระบิน
กระชั้นโดยถวิล

ลาวไทยอาสา
ใครดีได้กัน
คค้าเอาดิน
ทั้งสองบนาน
(สมุทร. ภ.1, บ.154)
ระเริงผันแผด
จะเล่นวัวเกวียน
ประกวดกันมา

จะเล่นเถลิงแรด
รริบนอผลา
ระเบียนชาวนา
แลเล่นลเวง

(สมุทร. ภ.1, บ.130)

บริบทที่พบคาว่า ระบิน   กับ ระเบียน   เป็นบริบทของ
การต่อสู้และการแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็วเพื่อเอาชนะฝุายตรงข้าม จึงมีความเป็นไปได้ว่าทั้ง
สองคานี้มาจากคาว่า ដលបឿន   “ความเร็ว”
รุม   “อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้าทาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้หนึ่งหรือ
สิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ, ประดังห้อมล้อมเข้ามา, ประดังกันเข้ามา” (ภ.2) < ขบ.  “มัด,
ห่อ, ล้อมรอบ” (Pou, 1992: 405), ขป. រុ ុំ   “พัน, ผูก, มัด, ห่อ, ล้อมรอบ”, พจน.
รุม   “1 ก. อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้าทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
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แก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ, ปะดังห้อมล้อมเข้ามา, ประดังกันเข้ามา; กรุ่นอยู่ภายใน
เพราะพิษไข้เป็นต้น”
ราดึง   [ต้นไม้ปุาชนิดหนึ่ง ขึ้นในที่ชื้นแฉะอย่างปุาระนาม] (ภ.1) < ขป. រដុំ ដញ
  “ต้นไม้ปุาชนิดหนึ่ง ขึ้นในที่ชื้นแฉะอย่างปุาระนาม”
โรม   “รบ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “โอบล้อม, ล้อมรอบ” (Pou, 1992: 407), ขก.  “รุม,
ตอม, ห่อ, ห้อมล้อม, รุมล้อม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223), ขป. ដរាម   “รุม, ตอม,
ห่อ, ห้อมล้อม, รุมล้อม”, พจน. โรม   “2 ก. รบ”
ลัด   [ผลิ, งอก] (ภ.1) < ขบ.  “แยกออกจากกัน” (Pou, 1992: 418), ขป. លាស់ 
 “ผลิ, ลัด, งอก”, พจน. ลัด   “1 ก. ตัดตรงไปเพื่อย่นทางย่นเวลา; ทาสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ”
ลบัด   [ผลิใบอ่อน] (ภ.1) < ขป. លាស់   “ผลิ”
ลเวง   [(เสียง, กลิ่น)ลอยไปไกล] (ภ.1, ภ.2), เลวง   [(เสียงที่)ลอย
ไปไกล] (ภ.1), ละเวง   “เสียงเสนาะ, ก้องกังวาน; ฟุูงเฟื่อง, ฟุูงไป” (ภ.1)
< ขป. ដលវង   “ที่มีเ สี ยงดังวังเวง , ที่ มีกลิ่ นหอมรวยรื่น , ไพเราะอ่อนหวาน ,
(เสียง)ที่ลอยไปไกล”
สรตือ   [แน่นิ่ง ไม่กระดุกกระดิก] (ภ.1) <ขป. ស្សរឹេ   “แน่นิ่ง
ไม่กระดุกกระดิก”
นกจอกบอกเพื่อนมาพลัน
ค้อนหอยหากัน
และตรุมสรตือตัวแขง
(สมุทร. ภ. 1, บ. 490)

ในที่นี้ คาว่า สรตือ   น่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า ស្សរឹេ 
 “แน่นิ่งไม่กระดุกกระดิก” กวีน่าจะเลือกคานี้มาใช้ซ้อนความหมายกับคาว่า แขง
  “นิ่ งไม่ไหวติง, ไม่กระดิกกระเดี้ ย” ที่ตามมา เพื่ออธิบายภาพของหอย ตรุ ม
  ทีต
่ ัวแข็งอยู่ในน้าขณะที่นกมาคุ้ยหาอาหาร
สุหร่าย   “เล่า, บอก” (ภ.2) < ขป. ស្សាយ   “1 แก้ คลาย ใช้กับคา
ว่า មត្ប   เป็ น មត្បស្សាយ    มี ความหมายว่ า “แปล ,
อธิบายให้เข้าใจ” คาว่า สุหร่าย   ใน พจน. มีความหมายว่า “น. เครื่องโปรยน้า
รูปทรงคล้ายภาชนะกรวดน้า คอสูง ปากมีจุกปิดและเจาะรูอย่างฝจกบัวสาหรับสลัดน้าให้เป็นฝอย”
ซึ่งมีความหมายไม่สัมพันธ์กับบริบทต่อไปนี้
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พิทยาธรประนต
ทูลแถลงแสดงการ

บทเรศนราบาล
สุหร่ายเรื่องแต่เบื้องเพรง
(สมุทร. ภ. 1, บ. 1475)

หากเทียบความหมายของ สุหร่ า ย   กับคาว่า ស្សាយ   ใน
ภาษาเขมรปจจจุบันแล้ว จะทาให้ถอดความบทที่ยกมาได้เข้าใจมากขึ้น คือ “พิทยาธรน้อมไหว้
พระสมุทรโฆษ ทูลเล่าเรื่องราวแต่ตั้งแต่เริ่มแรก”
หาย   [ร้อนรุ่ม, กระวนกระวาย] (ภ.1) < ขป. ត្េហាយ   “ปวดแสบ
ปวดร้อน” ในที่นี้ใช้ในความหมายเปรียบ ดู กรรหาย   ในหัวข้อ 2.3 
โหยหายหาพระพธูพบูพรรณภาคย์
โอ้ออกจะครากยาก
ฤทัย
(สมุทร. ภ. 1, บ. 1434)

คายืมภาษาเขมรในกลุ่มนี้แยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือคายืมที่ปรากฏรูปในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากความหมายแล้ว พบว่า มีความหมายต่างไป
จากความหมายที่พบในพจนานุกรม และมีความหมายที่สัมพันธ์กับความหมายของคาต้นทางภาษา
เขมรมากกว่า คาอีกกลุ่มหนึ่งเป็น คายืมที่ไม่พบรูปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
จึงไม่อาจเปรียบเทีย บความหมายได้ แต่สิ่ งที่ทาให้ผู้วิจัย พิจารณาจัดให้คาเหล่านี้อยู่ในกลุ่มคาที่มี
ความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันก็คือ เกณฑ์เรื่องรูป และความหมายของ
บริบท บริบททาให้การตีความทางความหมายของคาชัดเจนขึ้น และช่วยให้สามารถเชื่อมโยงมาหา
ที่มาของคาต้นทางภาษาเขมรได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันการตีความหมายให้สัมพันธ์กับความหมายของคา
ในภาษาเขมรก็ทาให้เข้าใจบริบทมากขึ้นด้วย
2.3 คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2554 ค ายื มในสมุ ทรโฆษค าฉั นท์ ในกลุ่ ม นี้ เป็ นค าที่ มี ความหมายสั มพั นธ์ กั บ ความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แม้ว่าคาเหล่านี้จะเป็นคายืมภาษาเขมร แต่ก็มี
การเปลี่ยนแปลงทางความหมายตามการใช้ในภาษาไทย ทาให้มีความหมายแตกต่างไปจากคาต้นทาง
ภาษาเขมร
การนาเสนอคายืมภาษาเขมรในกลุ่มนี้เริ่มจากการนาเสนอคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษ
ค าฉั น ท์ ทั้ ง รู ป ค าศั พ ท์ ภ าษาไทย รู ป ถ่ า ยถอดอั ก ษร ความหมายที่ ต รงกั บ ในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ในเครื่องหมายอัญประกาศ พร้อมทั้งระบุสมัยที่แต่ง ในวงเล็บ โดย
(ภ.1) หมายถึงคาที่พบในส่วนที่แต่งสมัยอยุธยา ส่วน (ภ.2) หมายถึงคาที่พบในส่วนที่แต่งสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ตามด้วยเครื่องหมาย < เพื่อบอกที่มาของคายืม รูปคาศัพท์ภาษาเขมร รูปถ่ายถอด
อักษร และความหมายของคาภาษาเขมร ซึ่งอาจเป็นคาภาษาเขมรโบราณ หรือภาษาเขมรสมัยกลาง
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หรือภาษาเขมรปจจจุบัน ก็ได้ ลาดับสุดท้ายคือรูปคาศัพท์ภาษาไทย รูปถ่ายถอดอักษร ความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ในเครื่องหมายอัญประกาศ
ในกรณีที่คายืมภาษาเขมรมีรูปมากกว่าหนึ่งรูปหรือมีรูปแปร หากมีความหมายตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสมุทรโฆษคาฉันท์ คายืมภาษาเขมร
ที่มีความหมายตรงตามความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรมีรูปแปรรูปใดบ้าง หากจาเป็นต้องมี
การอธิบายขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์คายืมนั้นๆ ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ในย่อหน้าถัดไป เพื่อให้
เห็นชัดเจน และอ่านง่าย
เช่นเดียวกับคายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันเพียง
อย่ า งเดี ย ว พบว่ า ค าจ านวนหนึ่ ง ที่ ใ นบริ บ ทหนึ่ ง สั ม พั น ธ์ กั บ ความหมายในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แต่ในบางบริบทก็มีความหมายสัมพันธ์กับคาภาษาเขมรปจจจุบันด้วย
ในกรณี นี้ ผู้ วิ จั ย จะน าเสนอค ายื ม ที่ มี ค วามหมายสั ม พั น ธ์ กั บ ความหมายในพจ นานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ในที่นี้พร้อมกับระบุว่า ดู...ในหัวข้อ 2.2 เอาไว้ด้วย เพื่อให้ทราบว่ามี
คาสัมพันธ์กันในลักษณะดังกล่าวอยู่
คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 เท่านั้น มีดังนี้
กรรหาย   “กระหาย, อยากเป็นกาลัง, หิวโหย” (ภ.2), < ขป. ត្េហាយ 
 “ปวดแสบ ปวดร้ อน” พจน. กรรหาย   “ กระหาย, อยากเป็น
กาลัง, หิวโหย” ดู หาย   ในหัวข้อ 2.2
กรรหาย   ในบริบทต่อไปนี้ใช้ในความหมายใกล้เคียงกับ พจน.
ควรไคลไปภุญชนประโยชน์
เสร็จดลแลยลสุขสบาย

พอหิวโหดกรรหายงาย
บริบูรณ์ทุกส่าสรรพ์
(สมุทร. ภ. 1, บ. 2009)

กรรแสง  “1 ร้องไห้” (ภ.2) < ขบ.  “สิ่งที่มีน้าหนักเบา, ผ้าสไบ”
(Pou, 1992: 80), ขป. េមនែង  // “ผ้าเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ (ผ้าขาวม้าก็ได้
สาหรับภาษาพระตะบอง), พจน. กรรแสง   “1 ก. ส่งเสียงร้อง 2 (โบ) น.
ผ้า, ผ้าสไบ 3 (โบ) ก. ร้องไห้ ” ใน พจน. กรรแสง   มี 3 ความหมายคือ
“1 (กลอน; แผลงมาจาก กระแสง) ก. ส่งเสียงร้อง 2 (โบ) น. ผ้า, ผ้า สไบ 3 (โบ) ก. ร้องไห้ ”
บริบทที่คาว่า กรรแสง   มีความหมายสอดคล้องกับความหมายที่ 3 ของ
พจน. หรือ “ร้องไห้” มีดังนี้
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นางท้าวทุกขภาษกรรแสง
เสียงเสาะโรยแรง
และบอกยุบลโศกา
(สมุทร. ภ. 1, บ.731)

นอกจากนี้ยังพบว่า คาว่า กรรแสง   ในบางบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์
ยังใช้ในความหมายอื่นด้วย คือ “ผ้า, ผ้าสไบ” ดู กรรแสง   ในหัวข้อ 1 และ
“ส่งเสียงร้อง” ดูคาถัดไป
กรรแสง   [ส่งเสียงร้อง] (ภ.1), กระแสง   “เสียงเพราะมีกังวาน”
(ภ.2) < ขบ.  “สิ่งที่มีน้าหนักเบา, ผ้าสไบ” (Pou, 1992: 80), ขป. េមនែង 
// “ผ้าเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ (ผ้าขาวม้าก็ได้สาหรับภาษาพระตะบอง)”, พจน. กรรแสง
  “1 ก. ส่งเสียงร้อง”
บริบทสมุทรโฆษคาฉันท์ ที่พบว่า กวีใช้ กรรแสง   และ กระแสง 
 ในความหมายว่า [ส่งเสียงร้อง, เสียงเพราะมีกังวาน] มีดังนี้
เทพฤาษีสรรเสริญแชรง
ชัยชัยรบแรง
กรรแสงแลสาธุการา
(สมุทร. ภ. 1, บ.901)

บทที่ยกมานี้เป็นตอนทีแ่ ต่งในสมัยอยุธยา กล่าวถึงพระสมุทรโฆษเข้าร่วมในพิธียกโลหะธนูและ
แสดงศิลปศรเพื่อชิงเอานางพินทุมดี และได้แสดงความสามารถแผลงศรในการประลองครั้งนั้น
กระทั่งเทพยดาและฤาษีทั้งหลายต่างพากัน เปล่งเสียงร้องสรรเสริญสาธุการฤทธานุภาพของ
พระสมุทรโฆษ เช่นเดียวกับในบทต่อไปนี้
หงสาสุวากุกกุฏโกญการวิกรวังวนกุณาล

จและสาริกุงาน
พเพรียกพร้องกระแสงใส
(สมุทร. ภ. 1, บ.1510)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่มีการบรรยายถึงนกชนิดต่างๆ คาว่า พเพรียก  
“อาการที่ร้องมากๆ อย่างนกร้อง” และ พร้อง   “พูด กล่าว ร้อง” ซ้อนกับคาว่า
กระแสง   แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ค าว่ า กรรแสง   มี
ความหมายไปในทานองเดียวกัน คือ “ส่งเสียงร้อง” จากทั้งสองบริบทที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็น
ว่า คาว่า กรรแสง   ถูกใช้ในความหมาย “ส่งเสียงร้อง” ตั้งแต่ในสมัย
อยุธยาแล้ว
กรอง   “ร้อย, ถัก, ทอ” (ภ.1) < ขบ.   “ถัก, ทอ” (Pou, 1992: 114), ขก. และ ขป.
ត្េង   “ร้อยอย่างร้อยดอกไม้” มีความหมายเพิ่ม “สอด เกี่ยว ประสาน”, พจน. กรอง
  “1 ร้ อ ย; ถั ก , ทอ” ค าว่ า กรอง   พจน. กรอง   “1
ร้อย; ถัก, ทอ” พบในบริบทต่อไปนี้
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ลางนางแนบเนื้อเทียมสอง
กรกอดเอวกรอง
และแสร้งประเบียดบัวใส
(สมุทร. ภ. 1, บ. 594)

คาว่า กรอง   ในที่นี้ไม่ได้ใช้ในความหมายตรง แต่ใช้ในความหมายเปรียบว่า
ผู้หญิงที่นอนใช้มือที่เกี่ยวเอวกันนั้นดูเหมือนเป็นการถักทอร่างของทั้งคู่ เข้าไว้ด้วยกันอย่างร้อย
ดอกไม้
เกรียม   “เกือบไหม้, ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้นเผา
จนเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น ” (ภ.1) < ขป.
ដត្េៀម   “เกรียม, แห้ง, แห้ง, เกราะ, เหี่ยวแห้ ง”, พจน. เกรี ยม  
“เกือบไหม้, ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็นต้น เผาจนเปลี่ยนสีเป็นสี
น้ าตาลเป็ น ต้ น โดยปริ ย ายหมายถึ ง ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง เช่ น นั้ น ” ค าว่ า เกรี ย ม 
 ในสมุทรโฆษคาฉันท์ ใช้ในความหมายเปรียบ หมายถึงใจที่ เจ็บปวดเหมือนถูกไฟเผา
จนไหม้เกรียม ดังในบริบทต่อไปนี้
เจ็บเหนือเจ็บเพราะพิโยคยากหทยเทียม
ไฟดงในแดเกรียม
กระอุ
(สมุทร. ภ. 1, 1426)

กระฉอก   “อาการที่ของเหลวเช่นน้าเป็นต้นกระเพื่อมอย่างแรงหรือล้นหก
เพราะความสั่นสะเทือน, (ปาก) กระดอนหรือกระเด้ง” (ภ.1), < ขป. េ្ឆេ  
“กระชาก, กระตุก, ฉก” พจน. กระฉอก   “อาการที่ของเหลวเช่นน้า
เป็นต้นกระเพื่อมอย่างแรงหรือล้นหกเพราะความสั่นสะเทือน, (ปาก) กระดอนหรือกระเด้ง”
กระสัน   “คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่, อยากมาก” (ภ.1, ภ.2) < ขก., ขป.
ត្េសាល   “เสด็จประพาส เพลิดเพลินใจ หย่อนใจ เบิกบานใจ”, พจน.
กระสัน   “ก. คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่; กระวนกระวายในกาม;
ผูกให้แน่น, รัด; เชื่อมต่อ; (ปาก) อยากมาก ว. แน่น” ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบในบริบทต่อไปนี้
พื้นเผ่าพิชาธเรศ
ปีกหางก็ผูกพัน

วรเวทอาคมครัน
กระสันด้วยพระมนตรา
(สมุทร. ภ. 2, บ. 1519)

ในบริบทนี้ คาว่า กระสัน   น่าจะมีความหมายว่า “ผูกพัน” จากตัวอย่าง
ค าหลายค าที่ พ บในสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ จ ะเห็ น ว่ า กวี มั ก จะใช้ ค ายื ม ภาษาเขมรร่ ว มกั บ ค า
ภาษาไทยหรือคายืมจากภาษาอื่น ที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ในลักษณะซ้อน
ความหมายกัน ในบริบทที่ยกมา คาว่า กระสัน   ตามหลังคาว่า ผูกพัน
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ซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่ า “มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่
เป็นต้น” จึงเห็นว่า กระสัน   ใช้ในความหมายตามแบบ พจน.
แกล้ง   “ตั้งใจ, จนใจ” (ภ.1) < ขป. មេលង   “แปลง, ปลอม” មេលងខ្លួន
    “ปลอมตั ว”, พจน. แกล้ ง   “ก. ท าให้ เดือ ดร้ อ น
ร าคาญ, แสร้ ง, จงใจท า พู ด หรื อแสดงอาการอย่างใดอย่ างหนึ่ง เพื่ อให้ เ ขาเสี ย หาย อาย
เดือดร้อน ขัดข้อง เข้าใจผิด เป็นต้น; (โบ) ตั้งใจ, จนใจ”
เกลา   “ทาสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เกลี้ยงหรือได้รูปทรงดีขึ้น, ทาให้ดีขึ้นหรือเรียบร้อยขึ้น” (ภ.
1) < ขป. ត្េដៅ   “ชัดเจน”, พจน. เกลา   “ก. ทาสิ่งที่ยังขรุขระ
อยู่ให้เกลี้ยงหรือได้รูปทรงดีขึ้น, ทาให้ดีขึ้นหรือเรียบร้อยขึ้น” พบในบริบทต่อไปนี้
 

คิ้วค้อมคือกงกลกุทัณพระเนตรพรายพิมลเพรา

ฑอันก่งและแกล้งเกลา
และพพริ้งยิ่งตายอง
(สมุทร. ภ. 1, บ.698)

บทที่ยกมาเป็นตอนชมโฉมนางพินทุมดี ว่าคิ้วของนางงามดังคันศร โก่งและเรียบงาม จะเห็นว่า
ความหมายของค าว่ า เกลา   มี ค วามหมายสั ม พั น ธ์ กั บ ความหมายใน พจน.
มากกว่าความหมายในภาษาเขมรปจจจุบัน
กันแทก   “กระทบโดยแรง” (ภ.1) < ขป. េមនធេ   “ถ่างออก
ห่างจากกัน”, พจน. พบรูป กระแทก   “ก. กระทบโดยแรง” จากบริบท
ต่อไปนี้ คาว่า กันแทก   มีความหมายใกล้เคียงกับ พจน. มากกว่าความหมาย
ของคาต้นทางภาษาเขมร
หัวล้านชาวลุ่มอังลัง
เมาเลือดแล่นซรัง
ทุกแห่งทุกพายพ่ายสนาม
หัวล้านชาวไร่ไล่ปาม
เข้าขวิดติดตาม
กันแทกก็หัวไถดินฯ
(สมุทร. ภ.1, บ.152 - 153)

ความหมายของตอนนี้คือ “หัวล้านสองคนเล่ นชนหัวล้านกัน หัวล้านชาวลุ่มถูกชนจนมึนงง
เลือดอาบ เดินเปะปะไปทั่ว หัวล้านชาวไร่ได้ทีวิ่งตามเอาหัวกระแทกจนหัวไถไปกับดิน”
กาซาบ   “ซึมเข้าไป, ทา, อาบ” (ภ.2) < ขป. ត្ជាប   “ซึมซาบ, ทราบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 166) น่าจะเป็นการแผลงคาโดยวิธีการเติมพยางค์ ข้างหน้าคาภาษา
เขมร ด้วยวิธีการนี้ทาให้คากลายเป็นคาสองพยางค์ และมีความหมายเป็นการเน้นย้ามากยิ่งขึ้น คานี้
ปรากฏใน พจน. กาซาบ   “ก. ซึมเข้าไป, ทา, อาบ, หมายถึงศรที่อาบยาพิษก็
ได้” ซึ่งเป็นความหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์ คือ
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พลอัศวคณผลงแผลง

ศรกาซาบแสลง สลายชนม์
(สมุทร.ภ.2, บ.2138)

คานี้เกิดจากการแผลงคาตามแบบภาษาเขมรแต่ไม่พบรูปในภาษาเขมรปจจจุบัน จึงน่าจะเป็น
คาแผลงที่สร้างขึ้นในภาษาไทย
กาดัด   “กาลังรุ่น, โตเต็มที่” (ภ.2) ในภาษาเขมรปจจจุบันไม่มีคาที่ตรงกับรูป
กาดัด   แต่ในภาษาเขมรปจจจุบัน มีคาว่า ការ់   “(ผสม)พันธุ์ ”
(Daniel, 1985: 27) เช่น ត្ជូេការ់     “(หมู)พ่อพันธุ์” และมีคาว่า កា្រ់
  “มาก, ยิ่ ง ” เมื่ อ พิ จ ารณาจากรู ป ค ายื ม ภาษาเขมรในสมุ ท รโฆษค าฉั น ท์ แ ล้ ว
เป็นไปได้ว่า คาว่า ការ់   จะเป็นรากศัพท์ของ កា្រ់   ซึ่งจะแผลงเป็น
กาดัด   อีกทีหนึ่ง โดยพิจารณาจากความหมายที่ให้ไว้ใน พจน. กาดัด
  “ว. กาลังรุ่น ; เต็มที่ ก. พะวง, ห่วงใย, ขวนขวาย; กาหนัด” จะเห็นว่า
ความหมายสุดท้าย “กาหนัด” สัมพันธ์กับความหมายของบริบทที่พบคานี้ ดู กาเดาะ 
 ในหัวข้อ 1
ลางสารแล่นเล่นตามคนอง
เบียดเสียดพังผอง
กาเดาะกาดัดกลัดกาม
(สมุทร. ภ.2, บ.1661)

กาลอง   “ลอง, ประลอง” (ภ.1) คานี้น่าจะเกิดจากการแผลงคา และน่าจะเกิด
ในภาษาไทยเท่านั้น กาลอง   น่าจะแผลงจากรากศัพท์เขมรว่า លង 
 “1. ลอง” ด้ ว ยวิ ธี ก ารเติ ม หน่ ว ยค าเติ ม หน้ า 
แต่ ค วามหมายของค าไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากคาต้นทางภาษาเขมร พจน. กาลอง   “(โบ; กลอน) ก.
ลอง, ประลอง” บริบทที่พบคา กาลอง   “ลอง, ประลอง” เช่น
เสร็จสองแทงกันจระโจรม
จักแล่นแรดโซรม
กาลองกาลังถเมินเชิง
(สมุทร. ภ.1, บ.182)

ความหมายของคา กาลอง   ในบริบทนี้ สอดคล้องกับความหมายที่ให้ไว้
ใน พจน. คือ “(โบ; กลอน) ก. ลอง, ประลอง”
ขจี   “งามสดใส” (ภ.1) < ขป. ខ្ចី   “ดิบ, อ่อน, ใหม่, รุ่น ”, พจน. ขจี
  “ว. งามสดใส, ใช้ในคาว่า เขียวขจี”
เขมาโกรย   “ชื่อปลาชนิดหนึ่งมีหลังดา” (ภ.1) < ขบ.    “ที่มี
สีเข้ม, ดา” (Pou, 1992: 113),  “ข้างหลัง, ตามหลัง; ภายหน้า” (Pou, 1992: 118), ขป. ដមា
  “ดา” กับ ដត្កាយ   “ข้างหลัง, ทีหลั ง” ใน พจน.พบรู ป ขมงโกรย
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   หรื อ มงโกรย    “น.ชื่อปลาทะเลและน้ า

กร่อยชนิด Hilsa kelee (Cuvier) ในวงศ์ Clupeidae .....”
คระโหย   “กระโหย, ระโหย, โหย, ละเหี่ยใจ” (ภ.2) < ขป. ដដង្ហាយ 
 “ตะโกน โหวก ๆ จากที่ไกล” ดู กรรโหย  , กันโหย 
, ทรโหย  , พจน. คระโหย   “ก.
กระโหย, ระโหย, โหย, ละเหี่ยใจ”
โคม   “เครื่องตามไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างซึ่งมีเครื่องบังลมหรือเครื่องบังคับแสงไฟ
ใช้ตั้ง หิ้ว หรือแขวน” (ภ.1) < ขป. ដគាម “โคม, ประภาคาร”, พจน. โคม 
 “น. เครื่องตามไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างซึ่งมีเครื่องบังลมหรือเครื่องบัง คับแสงไฟ ใช้
ตั้ง หิ้ว หรือแขวน, ลักษณนามว่า โคม ดวง ใบ หรือ ลูก, เรียกชามอย่างเก่าขนาดใหญ่ รูป
คล้ายโคมจีนหรือลูกฟจกตัดครึ่ง ว่า ชามโคม, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก”
จง   “ปรารถนา, ต้องการ; เป็นคาช่วยกริยา บอกความบังคับ หรือบอกความหวัง ” (ภ.1,
ภ.2) < ขป. ចង់   “อยาก, ใคร่, ใฝุ” แม้ว่าใน ภ.1 พบว่า จง   ยังคงใช้ใน
ความหมาย [ต้องการ, ปรารถนา] ตามแบบคาต้นทางภาษาเขมรอยู่ ดู จง   ในหัวข้อ
2.2 พจน. จง   “เป็นคาช่วยกริยา บอกความบังคับ, หรือบอกความหวัง ” อย่างไร
ก็ตามพบว่า คาว่ า จง   เริ่มพั ฒ นาไปเป็น “ค าช่ว ยกริ ยาบอกความบัง คับ หรื อ
ความหวัง” แล้วในส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยาแล้ว ดังในบริบทต่อไปนี้
กูออกนอกบ้าน
สี่คนคบกัน
กูชวนชนพนัน

วันหนึ่งหัวล้าน
มาพอพบกู
ตกใจยะยรร
แล่นเร้นไร่แตง

ปรานีมึงนาย
แลมากล้าแข็ง
จงแตกระแหง

จักเกี่ยงหัวหาย
จะให้หัวมึง
ว่ามึงทรามแรง
แลมาทระนงฯ
(สมุทร. ภ. 1, บ. 144 - 145)

จะเห็นได้ว่าในบริบทที่ยกมา คาว่า จง   อยู่ในตาแหน่งหน้าคากริยา และทาหน้าที่
เป็นคาช่วยกริยาบอกความต้องการของผู้พูด ที่ต้องการให้ “หัวของมึง” แตก
จา   “อาการที่ต้องฝืนใจทา” (ภ.2) < ขป.ចាុំ   “จา, เฝูา, คอย”, พจน. จา
  “3 ก. อาการที่ต้องฝืนใจทา” ในส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยา พบว่ามีการใช้ จา 
 เป็นคาช่วยหน้าคากริยา บอก “อาการที่ต้องฝืนใจทา” ดังในบริบทต่อไปนี้
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อ้าน้องนี้บาปใด
บุญใดบาเพ็ญเพียร

จึงจาให้ประจากเจียร
จึงคืนพบประสบสอง
(สมุทร. ภ.2, บ.2077)

จาแทง   “เผ่นขึ้น, โผขึ้น, ตั้งขึ้น, ชูขึ้น, งอกขึ้น; ถืออาวุธร่ายราท่าแทง” (ภ.1) < ขป.
មសទង   “กระโจน” (Guesdon, 1930: 1861), พจน. จาแทง  
(โบ) “ก. เผ่นขึ้น, โผขึ้น, ตั้งขึ้น, ชูขึ้น, งอกขึ้น; ถืออาวุธร่ายราท่าแทง”
ชาเราะ   “ซอก, หลืบ, เซาะ” (ภ.1, ภ.2) ผู้วิจัยไม่พบรูปที่สัมพันธ์กับ ชาเราะ
  ในภาษาเขมร แต่จากความหมายที่พบใน พจน. ชาเราะ  
“น. ซอก, หลืบ ก. เซาะ” อาจเป็นไปได้ว่า คานี้จะแผลงมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า ដត្ជាះ
 “เหว, ห้ วยลึ กระหว่ างเขาหรื อล าธารที่ ไหลออกมาจากภู เขา, ซอกเขา, หุ บเขา,
ลาธาร” ด้วยวิธีการเติมหน่วยคาเติมกลาง คานี้เกิดจากการแผลงคาตามแบบภาษาเขมรแต่ไม่พบรูปในภาษาเขมรปจจจุบัน จึงน่าจะเป็น
คาแผลงที่สร้างขึ้นในภาษาไทยเอง
ซะเซียบ   “เงียบเชียบ” (ภ.2) < ขป. ដត្ជៀប   “เงียบ” ใน พจน.
พบรูป ซะเซียบ  “(กลอน) ว. เงียบเชียบ” คานี้พบในบริบทต่อไปนี้
มีกุโงกกุงานแลกุงอน
นกจิบจาบซอน
ซเซียบในบัวใบบัง
(สมุทร. ภ.1, บ.471)
เมื่ออ่านบทที่ย กมาแล้ว จะเห็ นภาพนกจิบนกจาบซ่อนตัวเงียบเชียบอยู่ใต้ใบบัว จึงเห็นว่า
น่าจะมาจากคาต้นทางว่า ដត្ជៀប   “เงียบ”
ตลบ   “ฟุูงไป, กระจายไป” (ภ.1) < ขก.  “กลับ, พลิก, ตลบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
139), ขป. ត្រឡប់   “กลับ, พลิก, ตลบ”, พจน. ตลบ   “ก. ยกกลับ,
หกกลับ; ฟุูงไป, กระจายไป”
บรรโลม   “ประโลม, ทาให้พึงใจ” (ภ.2) < ขป. ត្បដលាម  
“ปะเหลาะ, เล้าโลม, ล่อหลอกโดยกลอุบาย”, พจน. บรรโลม  “ก. ประโลม,
ทาให้พึงใจ”
บรรยง   “ทาให้งาม, ทาให้ดี” (ภ.2) น่าสร้างขึ้นจากคาว่า ยง   “อร่าม
เรือง” พบใน พจน. บรรยง   มีความหมายว่า “ก. ทาให้งาม, ทาให้ดี”
บัน ดาล   “ให้ เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้ว ยแรงอานาจของสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ง ” (ภ.2) < ขป.
បណា
ដ ល   “บันดาล, ทาให้เกิด, กระจัดกระจาย, ยั่วให้เกิด”, พจน. บันดาล 
 “ก. ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”
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ประจา   “เป็นปรกติ, เสมอ, เฉพาะ, ที่กาหนดให้มีเป็นปรกติ” (ภ.1, ภ.2) <
ขป. ត្បចាុំ   “ประจา, คอย, เฝูา”, พจน. ประจา 
“ว. เป็นปรกติ, เสมอ; เฉพาะ; ที่กาหนดให้มีเป็นปรกติ”
ประดัก “อาการทีช่ ักหงับๆ ใกล้จะตาย” (ภ.2) < ขป. ត្បដាេ់   ใช้
คู่กับ ត្បដឺរ   “ร่อแร่”, พจน. ประดัก “ว. อาการแห่งคนที่
ตกน้าแล้วสาลักน้าเรียกว่า สาลักประดัก ๆ, อาการที่ชักหงับ ๆ ใกล้จะตาย”
ประดาษ   “ตกต่า” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ផ្ចដស   “นอกรีตนอกรอย,
ผิดระเบียบ, ผิดกฎหมาย, ไม่ถูกไม่จริง”, พจน. ประดาษ   “ว. ตกต่า” คาว่า
ประดาษ   พบในบริบทต่อไปนี้
อ้าอ้ากูนิมาถึงอนิตยอนาถ
เจ็บใจใจจะขาด
ระรอน
เคยแนบเนื้อนุชนิทรนอนดังฤมานอน
ตนเดียวในดินดอน
ประดาษ
(สมุทร.ภ.1, บ.1451-1452)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่รณาภิมุข ถูกทาร้ายตกลงมานอนบาดเจ็บแต่เพียงผู้เดียว ในที่นี้น่าจะมี
ความหมายว่า “ตกต่า” ตาม พจน. มากกว่าความหมายตามภาษาเขมร
ประทะ  “โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญกัน, ต้านไว้” (ภ.1) ปะทะ  
“โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญกัน, ต้านไว้” (ภ.1) < ขป. ត្បរះ   “พบ, พบกัน,
พบปะโดยไม่รู้ตัวมาก่อน”, ใน พจน. พบรูป ปะทะ  “โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญ
กัน, ต้านไว้”
ประโลม   “ทาให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ” (ภ.1, ภ.2) < ขป. ត្បដលាម 
 “ปะเหลาะ, เล้าโลม, ล่อหลอกโดยกลอุบาย”, พจน. ประโลม  
“ก. ทาให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ”
ปลง   “เอาลง, ปล่อยหรือเปลื้องให้พ้นไป” (ภ.1) < ขป. បលង់ “ตาย”,
พจน. ปลง  “ก. เอาลง, ปล่อยหรือเปลื้องให้พ้นไป (ในลักษณะที่รู้สึกว่าหนักอยู่)”
ผยอง   “เผ่นโผน; ลาพอง, เย่อหยิ่ง, ฮึกเหิม” (ภ.1, ภ.2) < ขป. យង់  
“กล้าหาญ”, พจน. ผยอง   “ก. เผ่นโผน; ลาพอง, เย่อหยิ่ง, ฮึกเหิม”
ตกประหม่า   “เกิดความรู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ” (ภ.1) < រេ់ត្បម្ល៉ា
  เกิดจากคา ตก  “หล่ น ลง ได้ ถึง ” (คาไทย) และคา ត្បម្ល៉ា
  “ตกประหม่า, ตกใจกลัว, เสียขวัญ ”, พจน. ตกประหม่า 
 “ก. เกิดความรู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ”
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เมิน   “ดู” (ภ.1) < ขบ.  “มองดู, ไต่สวน, ตระหนัก” (Pou, 1992: 378), ขป. ដមើល 
 “ดู, อ่าน” พจน. เมิล “ก. ดู”
ยล   “มองดู” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  /  “รู้, เข้าใจ” (Pou, 1992: 383), ขก. ,  “ยล,
เห็น, เข้าใจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 284-285), ขป. យល់   “เข้าใจ, คิดเห็นชัดแจ้ง
ด้วยปจญญา”, พจน. ยล   “ก. มองดู”
ระเห็จ   “ไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควร” (ภ.1) < ขป. ែតច   “เหาะ ไปในอากาศ (โดย
เวทมนตร์)”, พจน. ระเห็จ   “ก. ไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควร”
ราไพ   “งามผุดผ่อง” (ภ.1) < ขป. រក្ុំ ព   “สอดส่อง, เมียง
มอง”, พจน. ราไพ   “2 ว. งามผุดผ่อง”
โรม   “รบ” (ภ.1, ภ.2) < ขบ.  “โอบล้อม, ล้อมรอบ” (Pou, 1992: 407), ขก.  “รุม,
ตอม, ห่อ, ห้อมล้อม, รุมล้อม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223), ขป. ដរាម   “รุม, ตอม,
ห่อ, ห้อมล้อม, รุมล้อม”, พจน. โรม   “2 ก. รบ”
ลบอง   “แบบ, ฉบับ, แต่ง, ทา” (ภ.1) < ขป. លបង   “ทดลอง, ประลองฝีมือ”,
พจน. ลบอง   “น. แบบ, ฉบับ ก. แต่ง, ทา”
โลม   “ท าอาการประคองลู บให้ รู้ สึ กว่ าเอ็ นดู รั กใคร่ ” (ภ.1) < ขป. ដលាម  
“ปลอบโยน”, พจน. โลม   “1 ก. ทาอาการประคองลูบให้รู้สึกว่าเอ็นดูรักใคร่ เป็นต้น”
เวียง   “เมืองที่มีกาแพงล้อม” (ภ.1, ภ.2) < ขป. វុំង   “1 กั้น, ล้อม, บัง,
ปิดบังไม่ให้เห็น 2 วัง, พจน. เวียง   “1 น. เมืองที่มีกาแพงล้อม”
สกอ   “เพิ่งจะรุ่นหนุ่มรุ่ นสาว ใช้แก่คนหรือสัตว์ ; รวมอยู่เป็นพวกๆ” (ภ.1), สรกอ
  “เพิ่งจะรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ใช้แก่คนหรือสัตว์ ; รวมอยู่เป็นพวกๆ” (ภ.1, ภ.2) <
ขก.  “รุ่ น ราวคราวเดี ย วกั น , ปานกั น ไล่ ๆ กั น ก่ อ นหลั ง กั น นิ ด หน่ อ ย” (อุ ไ รศรี
วรศะริน, 2553: 164), ขป. ស្សេរ   “รุ่นราวคราวเดียวกัน, ปานกัน ไล่ ๆ กัน
ก่อนหลังกันนิดหน่อย” พจน. พบรูป สะกอ“ว. (โบ) เพิ่งจะรุ่นหนุ่มรุ่ นสาว
ใช้แก่คนหรือสัตว์ (ปรัดเล), ใช้ว่า ตะกอ ก็มี; รวมอยู่เป็นพวกๆ”
คาว่า สกอ   และ สรกอ   [รุ่นราวคราวเดียวกัน, ปานกัน, ไล่ ๆ
กัน, ก่อนหลังกันนิดหน่อย] พบในบริบทต่อไปนี้
ข้าเข้าดูแจ้งจบจรัล
คชนานาพรรณสมสกอกันกิน
(สมุทร. ภ.1, บ.345)
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พระสุริยสายัณห์สาราญ
สัตว์ไพรสบสถาน
สมสรกอกลอยเกลียงฯ
(สมุทร. ภ.1, บ.418)

ในบริบทแรกเป็นตอนที่ นายพนจรทูลแจ้งข่าวพระสมุทรโฆษเรื่องโขลงช้าง ส่วนในบริบทที่สอง
เป็นการพรรณาสัตว์ปุา ซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นฝูง
สานึง   “อยู่” (ภ.1, ภ.2) < ขก.  “ที่สาหรับนอน (เฉพาะสงฆ์)” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 212), ขป. សុំណ្តង   “ที่สาหรับนอน (เฉพาะสงฆ์)” (Guesdon สะกด
សុំ ណ្ឹ ង  ) แผลงมาจากรากศั พท์ ภาษาเขมรโบราณ  “ประกอบพิ ธี กรรม
ทางศาสนา” ใน พจน. สานึง   “อยู่” ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบในบริบทที่แสดงให้
เห็นว่าคาใช้ในความหมายเดียวกับที่พบใน พจน. ดังต่อไปนี้
สระนี้พี่พู้นราพึง

เคยนิตย์สานึง
สานักนิจาเนียรกาล
(สมุทร. ภ.1, บ.1681)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่พระสมุทรโฆษราลึกอดีตชาติที่เคยถือกาเนิดเป็นช้างและได้เคยอาศัยอยู่
ณ สระน้าแห่งนี้ ดังนั้น สานึง   “อยู่” จึงมีความหมายใกล้เคียงกับความหมาย
ใน พจน. มากกว่าความหมายในภาษาเขมรปจจจุบัน
สิง   “อยู่, เข้าแทรกอยู่, มาอาศัยอยู่” (ภ.1), สึง   “สิง, อยู่, ประจา, แทรก” (ภ.
2) < ขบ.  “ทาพิธีทางศาสนา” (Pou, 1992: 493), ขป. សតង  “นอน (ใช้สาหรับ
พระ)” คาว่า สิง   และ สึง   “สิง, อยู่, ประจา, แทรก”, พจน. สิง  “1
ก. อยู่, เข้าแทรกอยู่, สึง ก็ว่า, (ปาก) อยู่, มาอาศัยอยู่, สิงสู่ ก็ว่า” พบในบริบทต่อไปนี้
ปางนั้นท่านไทเทพา
ผู้สิงรักษา
พระโพธิ์อันพรายสายสาร
(สมุทร.ภ.1, บ.549)

คายืมภาษาเขมรในกลุ่มนี้มีความหมายสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ ความหมายของ
คายื ม ภาษาเขมรที่ พบในพจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ.2554 การที่ คามี ความหมาย
แตกต่างไปจากคาต้นทางภาษาเขมรน่าจะเกิดจากการที่คายืมภาษาเขมรมีพัฒนาการทางความหมาย
ในภาษาไทยเอง หรือมีบริบทในการใช้ที่แตกต่างจากภาษาต้นทาง
3. คายืมที่มีความหมายเฉพาะในบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์
คายืมที่มีความหมายเฉพาะในบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์ ในที่นี้ หมายถึงคาที่อาจพบ
รูปคาในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หรือพจนานุกรมภาษาเขมรสมัยต่างๆ แต่
ความหมายของคาไม่สัมพันธ์กับความหมายของคาที่ระบุในพจนานุกรมเหล่านั้น หรือเป็นคาที่ผู้วิจัย
พบว่ามีการสร้างขึ้นใช้เองในภาษาไทย ไม่มีในภาษาเขมร เป็นการดัดแปลงรูปเพื่อให้มีความหมาย
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เฉพาะหรื อการใช้เฉพาะของกวี ซึ่ง อาจไม่พบรูปคาเหล่านี้ในพจนานุกรมหลั กที่ใช้ อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยพบว่าสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ทางความหมายของคาในบริบทกับคาต้นทางภาษาเขมร
หรือคารากศัพท์ภาษาเขมร รูปคายืมเหล่านี้อาจมีใช้ในวรรณคดีเรื่องอื่นๆ แต่ในที่นี้ ผู้วิจัยจะเชื่อมโยง
ความหมายของคากับบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์เท่านั้น
การนาเสนอคายืมภาษาเขมรในกลุ่ มนี้ทาโดยการนาเสนอคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษ
คาฉันท์ ทั้งรูปคาศัพท์ภาษาไทย รูปถ่ายถอดอักษร พร้อมทั้งนาเสนอความหมายที่ ควรจะเป็นตาม
บริบทในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม ผู้วิจัยระบุสมัยที่แต่ง โดย (ภ.1) หมายถึงคานั้นพบในส่วนที่แต่ง
สมัยอยุธยา ส่วน (ภ.2) หมายถึงคาที่พบในส่วนที่แต่งสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ตามด้วยเครื่องหมาย <
เป็นสัญลักษณ์บอกที่มาของคา รูปคาศัพท์ภาษาเขมร รูปถ่ายถอดอักษร และความหมายของคาภาษา
เขมรที่พบในพจนานุกรมสมัยต่างๆ หากมี
ในกรณีที่คายืมภาษาเขมรมีรูปมากกว่าหนึ่งรูปหรือมีรูปแปร หากมีความหมายตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสมุทรโฆษคาฉันท์ คายืมภาษาเขมร
ที่มีความหมายตรงตามความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรจะมีรูปแปรรูปใดบ้าง หากจาเป็นต้องมี
การอธิบายขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์คายืมนั้นๆ ผู้วิจัยจะนาเสนอไว้ในย่อหน้าถัดไป เพื่อให้
เห็นชัดเจน และอ่านง่าย
กงกรร   [วง, บริเวณที่ถูกล้อมรอบเป็นวง] (ภ.1) เป็นคาประสมที่สร้างขึ้นใน
ภาษาไทยจากคายืมภาษาเขมรว่า กง   < ขบ.  “บ่วง, วงแหวน” (Pou, 1992:
60), ขก.  “กง, วง, ล้อม, ล้อมวง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 137), ขป. េង   “วง
แหวน, กลุ่ม” หรือ េង់   “ล้อ, วงแหวน, วงกลม” กับคาว่า กรร   < ขบ.  
 “กัน, ปูองกัน” (Pou, 1992: 93), ขก.  “ปูองกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122), ขป. ការ 
 “1 กัน, กั้น” ดู กรรกง  
กรรกง   [ล้อมวง, กันรอบ] (ภ.1) ใน พจน. พบรูป กันกง   เป็นลูก
ศัพท์ของคาว่า กัน   3 “ล้อมวง, กันรอบ” พจน. ยังระบุด้วยว่า มีรูป กรรกง 
 ซึ่งเลิกใช้ไปแล้ว มีความหมายว่า “ที่ล้อมวง” และใช้เป็น กงกรร   ก็
มี ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบทั้งรูป กงกรร   และ กรรกง   ดัง
บริบทต่อไปนี้
มนตรีตรวจเตรียมทวยหาญ
เรียบเทียบทุกสถาน
แลสบสงกัดกงกรร
(สมุทร.ภ.1, บ.264)
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โยธาดาแสนเสนี

ดาษดงพงพี
แลสบสังกัดกรรกง
(สมุทร.ภ.1, บ.553)

กระอุ   [ระอุ; ร้อนรน] (ภ.1), ตระอุ -  [รุ่มร้อน] < ขป. រឱស
  “ความขุ่นข้องหมองใจ ความร้อนอบอ้าวหรือร้อนใจ” มีการเติม  หน้าคาต้น
ทางภาษาเขมร ทาให้คามีความหมายเน้นย้ามากขึ้น ดังตัวอย่างในบริบทต่อไปนี้
เจ็บเหนือเจ็บเพราะพิโยคยากหทยเทียม
ไฟดงในแดเกรียม
กระอุ
(สมุทร.ภ.1, บ.1426)

นอกจากคา กระอุ   จะมีความหมายเน้นย้ามากขึ้น ในที่นี้จะเห็นว่า คานี้ยัง
สัมผัสไม่บังคับหรือสัมผัสอักษรกับคาว่า เกรียม   ด้วย
กันแอกกุม   “ชื่อช้างทุรลั กษณ์ประเภทหนึ่ง หูใหญ่ยานดังปีกกา”
(ภ.1) กันแอก มาจากคาภาษาเขมรว่า មេអេ   แปลว่า “อีกา” กับคาภาษาไทย
ว่า กุม “ถือ, จับ” กันแอกกุม   มีความหมายว่า “อีกาจับ” ซึ่ง
เป็นชื่อที่ได้จากการเปรียบเทียบลักษณะของหูช้างประเภทนี้กับปีกกา
ขดวรสรุก     “ชื่อช้างทุรลักษณ์พวกหนึ่ง เป็นช้างที่มีครรภ์ คล้อง
ได้จากปุาแล้วมาตกลูกในเมือง บางแห่งว่า ขดรศุข หรือ ขดวรศุข” (กรมศิลปากร, 2545: 106)
(ภ.1) < ขก.  “บ้าน, บ้านเมือง, หมู่บ้าน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 250), ขป. េ្ួល 
 “รุ่มร้อน”, ស្សុេ   “เมือง, อาเภอ, บ้านเมือง”
คคละ   [ปะปน] (ภ.1) < ขบ.    “บ้าง, ส่วน” (Pou, 1992: 121),
ขก.  “บาง, บ้าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 124), ขป. ខ្លះ   “บาง, บ้าง”
คคล้าย   “เกือบเหมือน” (ภ.1)
สร้ า งขึ้ น จากค าว่ า คล้ า ย   โดยวิ ธี ก ารซ้ ารู ป พยั ญ ชนะ ค  หน้ า ค า มี
ความหมายว่า “เกือบเหมือน”
จราย   “ทาลาย, กระจาย” (ภ.1) < ขบ.  “กระจาย, ใหญ่ขึ้น, แผ่ออกไป” (Pou,
1992: 402), ขก.  “เกะกะ, ระเกะระกะ, มีอารมณ์ล่องลอย, เอาแน่เอานอนไม่ได้ (ไม่
พบคาว่า   ในคาเดี่ยว)” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 217), ขป. រាយ  
“เรี่ยราย, เรียงราย, กระจัดกระจาย, เกลื่อนกลาด”
ชชิด   [ชิด, สนิท, ใกล้, เคียง] (ภ.1) < ขบ.  “ใกล้, แน่นหนา” (Pou, 1992:
188), ขป. ជតរ   “ใกล้, ชิด, เกือบ, จวน”
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ชรดัด   [ปลุก] (ภ.1) เพิ่มพยางค์ ชร  หน้าคาว่า ดัด   ซึ่งเป็นคา
ที่ ม าจากค าต้ น ทางว่ า ដាស់   ดั ด   “ปลุ ก ” พจน. ชระดั ด 
 “(กลอน) ก. ดัด” คาว่า ชรดัด   พบในบริบทต่อไปนี้
คิดพระพักตรลานักศศิสุทธพิมล
คิดเกศคือกลราษตรีวาร
คิดพระเนตรคือนิลนิลบุ ลอันบาน
กรรณาคือกลีบกาญจนปจทม์
คิดพบูพรรณอันงามคืออัญชนปรัศว์
คิ้วค้อมชรดัดอัษฏกาม
(สมุทร. ภ.1, บ. 1438 - 1440)

บทที่ยกมาเป็นตอนที่รณาภิมุขคร่าครวญถึงนางอันเป็นที่รัก โดยไล่ลาดับตั้งแต่หน้า ดวงตา
จนถึงคิ้วของนาง ในบทสุดท้ายกวีน่าจะต้องการสื่อว่า เมื่อคิดถึงเรียวคิ้วสีอัญชันอันโค้งงามของ
นางก็ปลุกเร้าอารมณ์ชายได้
ชรดื่น   [ดื่น] (ภ.2) เพิ่มพยางค์ ชร  หน้าคาว่า ดื่น  ซึ่งเป็นคาใน
ภาษาไทยเอง มีความหมายว่า “ว. ดื่น” คาว่า ชรดื่น   พบในบริบท
ต่อไปนี้
ดอกเขียวเหลืองแลลาดับกับแดงดากลหลาย
ด่อนดาษชรดื่นหมาย
ลดง
(สมุทร. ภ.1, บ.1642)

ในที่นี้ คาว่า ดาษ  “ดาษดา, มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป” ใช้ซ้อนความหมาย
กับคาว่า ชรดื่น  พยางค์ ชร  ที่เพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นเพียงการเติม
เพื่อให้ได้จานวนพยางค์ครบตามฉันทลักษณ์มากกว่าจะมีหน้าที่ทางความหมาย
ดาเนียร   [คาสอน] (ภ.1) < ขบ.  “ตาหนิ” (Pou, 1992: 211), ขป.
ដុំ ដណ្ៀល   “คาตาหนิติเตียน, คาพูดเสียดสี, คาเย้ยหยัน ” ในพจน. พบรูป
ดาเนียน   “ติเตียน” และ ดาเนียร   “ที่ผ่าน
มา” ใน พจน. จัดว่า ดาเนียร  “ที่ผ่านมา”เป็นคาวิเศษณ์ พร้อมกับ
ยกตัวอย่างบริบทของคานี้จากสมุทรโฆษคาฉันท์มาประกอบ คือ อนี้จะชี้นิต- ดิดาเนียรติดานาน
สาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 434) แต่ดูเหมือนว่าความหมายของ ดาเนียร 
 ไม่สัมพันธ์กับความหมายของบริบทดังกล่าว
ผู้วิจัยเห็นว่าคาว่า ดาเนียร   น่าจะเป็นคาที่มาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า
ដុំដណ្ៀល   “คาตาหนิติเตียน, คาพูดเสียดสี, คาเย้ยหยัน” และเป็นรูปแปรของ
คาว่า ดาเนียน   “ติเตียน” โดยพิจารณาจากทั้งบทในสมุทรโฆษคาฉันท์
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อนี้จะชีน้ ิตโดยบรรพเบาราณ

ดิดาเนียรติดานานสาร
ครุครูดันสั่งสอน
(สมุทร. ภ.1, บ.67)

แม้รูปคาของ ดาเนียร  ในที่นี้สัมพันธ์กับรูปของคาภาษาเขมรโบราณ
 และคาภาษาเขมรปจจจุบัน ដុំ ដណ្ៀល   แต่ไม่น่าที่จะมีความหมาย
ตามอย่างภาษาเขมร “คาตาหนิติเตียน, คาพูดเสียดสี, คาเย้ยหยัน ” โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา
จากคาที่อยู่ใกล้เคียง คือ คาว่า ดานาน   “เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปาง
หลังของสถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม เป็นต้น, เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา” ที่มาจาก
คาต้ น ทางภาษาเขมรว่า ដុំ ណាល   “เล่ า เรื่อ ง” และจากความหมาย
โดยรวมของบริบทซึ่งเป็นการเกริ่นนาของกวีว่าจะกล่าวถึงเรื่องที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาแต่
โบราณ ซึ่งในที่นี้ ก็คือ การไหว้ครูก่อนที่จะมี การเล่นหนัง จึงเห็ นว่าทั้ง ดาเนียร 
 และ ด านาน   น่ า จะสื่ อ ความหมายไปในทานองเดีย วกั น
โดยกวีนาคามาใช้ซ้อนความหมายกัน คาว่า ดาเนียร   จึงไม่น่าจะมี
ความหมายว่า “คาตาหนิติเตียน, คาพูดเสียดสี, คาเย้ยหยัน ” ตามอย่างภาษาเขมรปจจจุบัน
และตามอย่าง พจน. ซึ่งคามีความหมายตรงกับคาต้นทางภาษาเขมร แต่น่าจะใช้ในความหมาย
ในทานองเดีย วกับ ด านาน   “เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปางหลั งของ
สถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม เป็นต้น, เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา”
ตระดาล  [เกิด, เกิดขึ้น] (ภ.1) ผู้วิจัยไม่พบรูปที่สัมพันธ์กันกับ ตระดาล 
 ในภาษาเขมร ค านี้ น่ า จะเป็ น ค าที่ ส ร้ า งขึ้ น จากรากศั พ ท์ ภ าษาเขมร ដាល 
 “ลาม, เกิ ด ขึ้ น ” โดยการเติ ม พยางค์  ข้ า งหน้ า ค ารากศั พ ท์ ในสมุ ท รโฆษ
คาฉันท์ พบว่าคานี้ปรากฏคู่กับคาว่า ตระดก   “(กลอน) ก. หวาด, ผวา,
สะดุ้ง, ตกใจ” < ขป. េ្ុេ  // “ตระหนก, ตกใจ, ใจหายวาบ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ไม้ไหล้แหลกหักปจกษี
สัตว์ในไพรพี
ตระดาลตระดกพัญเอิญ
(สมุทร. ภ.1, บ.380)
ท้าวทั้งพลคณโยธา
อับทิศไปมา
ตระดกตระดาลดูฉงน
(สมุทร. ภ.1, บ.905)

ตระเดิร   [ยกเท้าก้าวไป, เคลื่อนไป] (ภ.1) ไม่พบรูปที่สัมพันธ์กับคาว่า ตระเดิร
  ในภาษาเขมร คานี้น่าจะสร้างขึ้นจากคารากศัพท์ภาษาเขมร ด้วยวิธีการ
เติมพยางค์ ตระ  หน้าคาว่า เดิร  “ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลัง” < ដដើរ 
 “ยกเท้าก้าวไป, เคลื่อนไป” โดยที่ความหมายของคาไม่แตกต่างจากคารากศัพท์
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ตระบอก   [เปลือก(ตา) ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ]” (ภ.1, ภ.2) < ขก.
 “กลีบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 281), ขป. ត្របក   “กลีบ” คานี้
มีการใช้ในความหมายเปรียบดังบริบทต่อไปนี้
คิดคิ้วคานวณนวย
ตรูตาตระบอกบง
ត្របក

 

คือธนูอันก่งยง
บมิแล้วและติดใจ
(สมุทร. ภ.1, บ.671)

ในภาษาเขมรมีความหมายว่า “กลีบ” ในบริบทที่ยกมาน่ าจะมี

ความหมายว่า [เปลือกตา]
ตระเลิ ศ   [เกิ น , เหนื อ, พ้น , สู ง ขึ้น ] ผู้ วิจั ย ไม่พ บรูป คาที่สั มพั นธ์ กับ ตระเลิ ศ
  ในภาษาเขมร คานี้น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้นจากรากศัพท์ภาษาเขมร ด้ว ย
วิธีการเติมพยางค์ ตระ  หน้าคาว่า เลิศ   < ขป. ដលើស   “เกิน, ยิ่ง
กว่ า , เลิ ศ , มาก , ยิ่ ง , ยิ่ ง กว่ า นั้ น ” โดยที่ ค วามหมายในบริ บ ทเอื้ อ ให้ เ ข้ า ใจว่ า ค านี้ อ าจมี
ความหมายว่า [เกิน, เหนือ, พ้น, สูงขึ้น] ดังนี้
กึกก้องเสียงเกวียนแกว่งไกว
ธุลีเวียนไว
ตระลบตระเลิศเวหาส
(สมุทร.ภ. 1, บ.203)

ตระหมั่น   [ขยัน, ทาหรือประพฤติบ่อย ๆ อย่างเป็นปรกติ, สม่าเสมอ] (ภ.1)
คาว่า ตระหมั่น   เป็นการสร้างคาจากรากศัพท์ หมั่น  
โดยการเติม ตระ  หน้าคารากศัพท์เทียบแบบภาษาเขมร คาที่ได้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ความหมาย
ตระเหิร   [บิน, บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ] (ภ.1) < ขป. ដែើរ “บิน,
บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ” คานี้ไม่พบใน พจน. น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้นจากรากศัพท์ภาษาเขมร
ด้วยวิธีการเติมพยางค์ ตระ  หน้าคาว่า เหิร   แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ความหมายแต่อย่างใด คานี้น่าจะสัมพันธ์กับคาว่า ทรเหิร   ดู ทรเหิร
  ในหัวข้อ 3
ทะทาย   [ถือไว้] (ภ.1) < ขบ.  “ถือไว้” (Pou, 1992: 249), ขก.  “ถือ
ไว้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 79)
ทานวย   พบใน พจน มีความหมายว่า “หมู่, เหล่า” คานี้น่าจะสร้างขึ้นจาก
คาว่า ทวย   “หมู่, เหล่า” โดยการเติมพยางค์ -- หลังพยัญชนะต้น กลายเป็นคาว่า
ทานวย   ทั้งนี้ ทานวย   และ ทวย  
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ไม่มีความแตกต่างทางความหมายแต่อย่างใด คาว่า ทานวย   ปรากฏ
ในบริบทต่อไปนี้
จงเป็นพระยศ
พระภูบดี
ในพระบุรี

พระเกียรดิปรากฏ
จงพูลไพบูลย์
อโยธยาศรี
สนุกเสวยรมย์
จะให้บรรหาร
ยศภาพตระการ
ตระกลชาญชม
ทานุกทานอง
ทานวยนิยม
นิยายสายสม
สรรเสริญราชา
(สมุทร. ภ.1, บ.125-126)

บทที่ยกมานี้เป็นตอนที่กวีได้กล่าวถึงเหตุที่แต่งคาฉันท์เรื่องนี้ก็เพื่อจะถวายพระเกียรติยศแด่
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์นั้น และการแสดงภาพ (หนังใหญ่) แก่หมู่ชน จะได้
เป็นการสรรเสริญพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
ทรหวง   [หวง] (ภ.1) ผู้วิจัยไม่พบคาที่มีรูปและความหมายสัมพันธ์กับคานี้
ในภาษาเขมร และไม่พบ ทรหวง   ใน พจน. จากบริบทของคาเห็น
ว่า ค านี้ น่ าจะเป็ น ค าที่ส ร้ างขึ้น จากรากศัพ ท์ว่ า หวง   โดยมีก ารเติม พยางค์
ทร  ข้างหน้า แต่ยังคงมีความหมายว่า “หวง” เช่นเดิม ดังบริบทต่อไปนี้
รอบรารุนรวกราม
ตระแตร้นในธารทรรป์

ดาฤษณ์กามจาบัลย์
ทรหึงทรหวงฝูง
(สมุทร. ภ.1, บ.1320)

ทรเหิร   [บิน, บินขึ้นในระยะสู ง , เหาะ] (ภ.1) ผู้ วิจัย ไม่พบคาที่มีรูปและ
ความหมายสั ม พัน ธ์กั บ คานี้ ใ นภาษาเขมร และไม่พ บ ทรเหิร   ใน
พจน. ในสมุทรโฆษคาฉันท์ ทรเหิร   น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้นจากคายืม
ภาษาเขมรว่า ដែើរ   “บิน, บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ” โดยการเพิ่มรูป ทร- 
ข้างหน้าคา ดู ตระเหิร   ในหัวข้อ 3 ตัวอย่างที่พบคาว่า ทรเหิร 
 มีดังนี้
นกหกต่างรวงรัง
หากันกระศัลย์โบย

ก็ประนังทรเหิรโหย
บัตรเรียกมารังเรียง
(สมุทร. ภ.1, บ.1314)

ทรอทร   [ซอ] (ภ.1) ในคาต้นทางภาษาเขมร พบเพียงรูป ត្រ   “ซอ”
ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่ามีการซ้าเสียงพยัญชนะ ดังนี้
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ลมพัดตระบัดคือ
เสียงทรอทรในบน

บรรแสง

บรรฦาศัพทเกรียงกล
ทรพพาทยพิณพันธ์
(สมุทร. ภ.1, บ.1304)

[ทาให้มีแสง] (ภ.1) น่าจะสร้างขึ้นจากคาภาษาไทยว่า แสง
 โดยวิธีการเติม บรร- - หน้ าคา โดยมี ความหมายว่า “ทาให้ มีแสง” พบใน
บริบทต่อไปนี้
ประกิจประกลกาญจนกรงกระลอกเงา
บรรแสงบรรสาบเสา
และตระสักแชรงชม
(สมุทร. ภ.1, บ.106)
บังคัล   “เฝูา” (ภ.1) < ขบ.  “เข้าเฝูา” (Pou, 1992: 135), ขป. គាល់ 
 “เฝูาอย่างเข้าเฝูาเจ้านาย, นั่งเฝูาเจ้านาย”
บังเหิร   [ทาให้บิน] (ภ.1) < ขก.  “ทาให้บิน, ชัก(ว่าว)” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 152), ขป. បដងាើរ   “ทาให้บิน, ชัก(ว่าว)”
บันสม   [ทาให้สม ทาให้เหมาะ] (ภ.1) ในภาษาเขมรปจจจุบันพบรูปที่สัมพันธ์กับ
คานี้คือ คาเขมรโบราณว่า  “รวมกัน, ผลรวม, จานวนรวม” (Pou, 1992: 300) และ
ภาษาเขมรปจ จ จุบั น ว่า បនែុំ  “ปน, ปรับ ปรุง ” แต่ความหมายของคา
ภาษาเขมรนี้ ไม่สอดคล้ องกับความหมายของบริบทในสมุทรโฆษคาฉันท์ เมื่อพิจารณาจาก
บริ บ ทแล้ ว คานี้ น่ าจะเป็ น คาที่ส ร้างขึ้นจากรากศัพท์ว่า สม  “เท่ากัน เสมอกัน ” โดย
วิธีการเติม บัน หน้าคา มีความหมายว่า [ทาให้สม ทาให้เหมาะ]
บาบวง   “บนบาน” (ภ.1, ภ.2) ในภาษาเขมรปจจจุบันพบคาว่า បូងសូង  
 ซึ่งเขมรระบุว่าเป็นคายืมจากไทย แต่คาว่า บาบวง   น่าจะเป็น
คาที่สร้างขึ้นในภาษาไทยเอง ในภาษาเขมรโบราณพบคาว่า   “บนบาน” ซึ่งคาว่า บาบวง
  น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้นในภาษาไทยเองจากคาว่า บวง  “บน
บาน” โดยการเติมคาว่า บา-  หน้าคา และความหมายของคายังคงเดิม (Antelme,
1996: 87)
พจน. บาบวง  “(กลอน) ก. บนบาน, เซ่นสรวง, บูชา”
บารู   [ทาให้งาม] (ภ.1) < ขบ. สร้างขึ้นจากคาภาษาปรากฤตที่พบในภาษาเขมรโบราณ
  มีความหมายว่า “รูป, สภาวะ, งาม” โดยการเติม บา   ข้างหน้าคาว่า
รู   บารู   มีความหมายว่า [ทาให้งาม]
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ประเคียง [เคียงกัน] (ภ.1) สร้างขึ้นจากรากศัพท์ เคียง  
“ชิดกันโดยเรียงข้าง” โดยวิธีการเติม ประ-   หน้าคา เคียง   ทาให้
เกิดคาที่มีความหมายว่า [เคียงกัน] พบในบริบทต่อไปนี้
สารเสือสีหมฤคีมฤคากรประเคียง
คู่เคล้าประอรเอียง
ภินนท์
(สมุทร. ภ. 1, บ.1423)

ประหลีกประหลบ    [หลบหลีกอาวุธกัน] (ภ.1) คานี้น่าจะ
สร้างขึ้นจากคาว่า หลีกหลบ    โดยวิธีการเติม ประ-   หน้าคา
ว่า หลีก   และ หลบ   พบคาในบริบทต่อไปนี้
ต่อแทงแรงรบสหัสสา
พลแสนสังขยา
ประหลีกประหลบทบทอน
(สมุทร. ภ. 1, บ.1028)

ประหวัด   [ตวัด(ครีบ)กันไปมา] (ภ.1) < ขบ.  “ทาเป็นวง, ล้อมรอบ,
เป็นวงกลม, เหวี่ยง, ตวัด” (Pou, 1992: 429) ประหวัด มีความหมาย
ใน พจน. ว่า “ก. หวนคิดเพราะผู กใจอยู่ ” แต่ ในบริบทต่อไปนี้แสดงให้ เห็ นว่า ประหวัด
 น่ า จะมี ค วามหมายว่ า [ตวั ด (ครี บ )กั น ไปมา] มากกว่ า “ก. หวนคิ ด
เพราะผูกใจอยู่” ดังนี้
ปลาแมวไล่หาปลามอม
ฉลามหนูแปลกปลอม
ประหว้ายประหวัดพกพัน
(สมุทร. ภ. 1, บ.517)

ประอร   [โน้ม, โอนเข้าหากัน] ผู้วิจัยไม่พบคาที่มีรูปและความหมายสัมพันธ์กับคา
นี้ ในภาษาเขมร แต่ พบในพจน. มี ความหมายว่ า “งาม” ซึ่ งเป็ นความหมายที่ ไม่ สั มพั นธ์ กั บ
ความหมายของบริบทในสมุทรโฆษคาฉันท์ คาว่า ประอร   น่าจะเป็นคาที่
สร้างขึ้นจากคายืมภาษาเขมรว่า อร   [น้อมลง, โน้ม] ซึ่งมาจากคาเขมรว่า ដអាន 
 “ก้ม, โอน, โน้ม, น้อม” โดยการเติม ประ-   หน้าคาว่า อร   และ
มีความหมายว่า [โน้ม, โอนเข้าหากัน] พบในบริบทต่อไปนี้
ดูรูปนานา
ฟจงสารสาเนียงเสียง
ดูรูปนานา
ฟจงสารสาเนียงเสียง

ดูปจกษาประอรเอียง
นุประเภทนานา
(สมุทร.ภ. 1, บ. 434)
ต่างคณาประอรเอียง
ก็ประเภทหลายพรรณ
(สมุทร. ภ. 1, บ.1315)
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บทที่ยกมาเป็นการพรรณนาให้เห็นภาพนกต่างๆ ที่กาลังโอนตัวเข้าหากัน พร้อมกับส่งเสียงร้อง
กวีอาจใช้ ประอร   เพื่อซ้อนความหมายกับคาว่า เอียง   ก็ได้
เผล็ด  “ผลิออก, งอกออก” (ภ.1) แผลงจาก ដលច “ผุด” โดยการเติมหน่วยคา
เติมหน้าแบบเขมร คือ  มีความหมายว่า “ทาให้เล็ด หรือ ผลิ, งอก” คานี้มีรูปแปรอีกรูปหนึ่งคือ
คาว่า เพล็จ   ใน พจน. พบเฉพาะรูป เผล็ด   “ก. ผลิออก, งอกออก”
ผโอน  , โผอน   สร้างขึ้นจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า ដអាន
  “ก้ม , โอน, โน้ ม , น้ อ ม” โดยการเติ มหน่ ว ยคาเติมหน้ าแบบเขมร คือ  มี
ความหมายว่า [ทาให้ก้ม, ทาให้โอน, ทาให้โน้ม, ทาให้น้อม (ศีรษะ)] ดังในบริบทต่อไปนี้
เดชะอาจผโอนท้าวไท
ทั่วทั้งภพไตร
ตระดกด้วยเดโชพล
(สมุทร. ภ.1, บ.8)
ทิศใดท้าวแลอ่อนโยน
เดชะอาจโผอน
อรินทรทั่วธรณี
(สมุทร. ภ.1, บ.885)

บทแรกที่ยกมาเป็นตอนที่กล่าวถึงเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริย์ ที่อ าจทาให้บรรดาท้าว
ไททั้งสามโลกน้อมเศียรลงด้วยความยาเกรงพระบารมี ส่วนบทที่สองกล่าวถึงพระสมุทรโฆษที่มี
เดชานุ ภ าพมากจนศั ต รู ทั่ ว ทั้ ง แผ่ น ดิ น ต้ อ งยอมก้ ม หั ว ให้ หากตี ค วามว่ า ผโอน 
 และ โผอน   มีความหมาย [ทาให้ก้ม, ทาให้โอน, ทาให้โน้ม,
ทาให้น้อม (ศีรษะ)] ช่วยให้ความหมายของบริบทชัดเจนขึ้น
ยรรยง   [มืดมนอนธการ] (ภ.1) ในภาษาเขมรต้นทางไม่พบรูปคาที่สัมพันธ์กับคา
ว่า ยรรยง   แต่เมื่อพิจารณาจากรูปโครงสร้างคาและความหมายแล้วเห็นว่า
น่าจะเป็ น คาที่ส ร้ างขึ้น ในภาษาไทยเอง จากคาต้นทางภาษาเขมรว่า  “ดา, โหดร้าย,
อัปมงคล” โดยวิธีการซ้ารูปพยัญชนะต้น ย  และเพิ่มรูป รร -- หลังพยัญชนะต้นของ
พยางค์แรก ทาให้มีรูปเป็น ยรรยง   ส่วนความหมายในบริบทบ่งชี้ว่า คานี้
น่าจะมีหมายถึงสิ่งใดที่ [มืดมนอนธการ] พจน. ยรรยง   “ว. งามสง่า, กล้าหาญ”
รบั บ   [แบบ, ฉบั บ ] (ภ.1) ใน พจน. พบรู ป ระบั บ   “แบบ,
ฉบับ” คานี้น่าจะเป็นคาที่แผลงมาจากรากศัพท์  “นับ, คานวณ” (Pou, 1992: 394) ตรง
กับ រាប់   ในภาษาเขมรปจจจุบัน เป็นรากศัพท์คาเดียวกันกับคาแผลงภาษาเขมรว่า
របប   “กฎ แบบอย่าง”
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รเห็จ  , ระเห็จ   [ไปอย่างรวดเร็ว] (ภ.1) คานี้น่าจะเกิดจากคาว่า
ែតច   “เหาะ ไปในอากาศ (โดยเวทมนตร์)” โดยการเติม ร  หน้าคารากศัพท์ คาว่า
ระเห็จ   พบใน พจน. ในความหมายว่า “ก. ไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควร”
ระยืน ระยั ง   [ยืน, ยัง ] (ภ.1) สร้า งจากคาภาษาไทยว่า ยืน ยั ง
  โดยการเติมพยางค์ ระ  หน้าคา ทั้งนี้ คาอาจมีความหมายเหมือนคา
รากศัพท์หรือมีความหมายเป็นการเน้นย้า
รราย   [ราย] (ภ.2) สร้างจากคาว่า ราย   “กระจัดกระจาย, เกลื่อนกลาด”
โดยวิธีการซ้ารูป ร  ที่พยางค์หน้า
ระรอง   “สุกใส, งาม” (ภ.1, ภ.2) สร้างจากคาว่า รอง   ใน พจน.
ระรอง   “(กลอน) ว. สุกใส, งาม” โดยวิธีการซ้ารูป ระ  ที่พยางค์หน้า
รันแชะ   [เกวียน] คานี้สร้างจากคาว่า ระแทะ   ขป. រដរះ
  “เกวียน, รถ” โดยการเติมพยางค์ 
ละวาด   [เป็นวง, อยู่ในวง] (ภ.1) น่าจะสร้างขึ้นจากคาว่า วาด   ซึ่งมา
จากคาต้นทางภาษาเขมรโบราณว่า  “ทาเป็นวง, วงกลม” (Pou, 1992: 429) โดย
การเติมพยางค์หน้า ละ  พบใน พจน. ละวาด   “ก. วาด, คล้ายเขียน”
แต่ดูเหมือนว่าคานี้จะใช้ในความหมายต่างจากความหมายที่พบใน พจน. ดังในบริบทต่อไปนี้
พลคืนยืนยุทธหวาดไหว
เสียงพลชิงไชย
ละเวงละวาดสบสนาม
(สมุทร. ภ.1, บ.1121)

ตอนนี้เป็นตอนที่กล่าวถึงการสู้รบระหว่างพระสมุทรโฆษกับกษัตริย์ทั้งสิบ บทนี้บรรยายให้เห็น
ภาพทหารที่ต่อสู้ชิงชัยกันอยู่ในสนามการสู้รบ ส่งเสียงร้องดังไปทั่วทั้ งบริเวณการต่อสู้นั้น หาก
ตี ค วามค าว่ า ละวาด   [เป็ น วง, อยู่ ใ นวง] อาจจะเข้ า กั บ บริ บ ทได้ ดี ก ว่ า
ความหมายว่า “วาด, คล้ายเขียน”
ละอบ   [อบอวล] (ภ.1) สร้างขึ้นจากคาว่า อบ   “ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือ
รมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้” ซึ่งน่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่า
អប់   “อบ” โดยการเติมพยางค์หน้า ละ 
สระสรงเล็ญจงจงเกสรลอองโอช

กลนีแกมกมลโชติ
ละอบสุคนธา
(สมุทร. ภ.1, บ.1277)

จากบริบทจะเห็นว่า ละอบ   มีความหมายเน้นหนักมากกว่าคาว่า อบ 
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ลานัก   [หญิงที่เป็นที่รัก] (ภ.1) < ขบ.  / /  “ผู้” (Pou, 1992:
11), ขก.  “คน, นัก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 8), ขป. អនេ  “1 คุณ ท่าน,
2 คน ผู้” คาว่า ลานัก   พบใน พจน. แปลว่า “งาม” ดังได้กล่าวแล้วในบท
ที่ 4 ว่า ลานัก   เกิดจากการเติมพยางค์  หน้าคารากศัพท์ภาษาเขมร
เพื่อใช้เป็นคาเรียกผู้หญิงเพื่อให้มีความหลากหลายหรือหลีกเลี่ยงคาจาเจ สะท้อนให้เห็นว่าใน
สมัยอยุธยาคาว่า นัก   น่าจะเป็นคาสรรพนามแทนสตรีด้วย สอดคล้องกับการใช้ใน
ภาษาเขมรปจจจุบัน คาว่า អនេ  ก็ยังคงใช้เป็นคาสรรพนามบุรุษที่ 2 เพศหญิงอยู่
คาว่า ลานัก   พบในบริบทต่อไปนี้
คิดพระพักตรลานักศศิสุทธพิมล
คิดเกศคือกลราษตรีวาร
(สมุทร. ภ.1, บ.1438)

ลาเพ็ญ   [เต็ม] (ภ.1) < ขก.  “เต็ม, เพ็ญ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 31),
ขป. ដពញ   “เต็ม” คาว่า ลาเพ็ญ   น่าจะสร้างจากคาว่า เพ็ญ 
 “เต็ม” โดยการเติมพยางค์ ลา   ข้างหน้าคา ลาเพ็ญ   พบ
ในบริบทต่อไปนี้
ลาขาคือกาญจนกทลี
สองนมชชิดวิจิตรใน

และลาเพ็ญลาพาลใส
อกอาสน์แก้วโฉมเฉลา
(สมุทร. ภ.1, บ.697)

บทนี้เป็นการชมความงามนางพินทุมดี โดยเปรียบขานางว่าอวบงามเหมือนลาต้นกล้วย คาว่า
ลา   ในภาษาไทย ใช้สาหรับ “เรียกสิ่งที่ยาวกลมหรือมีลักษณะคล้ายคลึ งเช่นนั้น”
ในที่นี้อาจหมายถึง “ขา” ก็ได้ นอกจากนั้นการเติมพยางค์ ลา   อาจมีจุดประสงค์
เพื่อให้ได้คาครบจานวนตามที่กาหนดในวรรค ในขณะเดียวกันก็ได้สัมผัสอักษรคือ ล และ พ
 ในคาว่า ลาพาล   ด้วย
ลาเภา   “โฉมงาม” (ภ.1) < ขบ.  “งาม, ลูกคนสุดท้อง” (Pou, 1992: 457), ขก.
 “ชื่อสตรี” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 28), ขป. ដៅ   “สุดท้อง, ลูกคนสุดท้อง” ใน
พจน. พบรู ป ล าเพา   “โฉมงาม” เช่ นเดี ยวกั บค าว่ า ล านั ก 
 [หญิ งที่ เป็นที่รั ก] คานี้ น่ าจะเกิดจากการเติมพยางค์  ในคารากศั พท์ ที่เป็ นคายื ม
ภาษาเขมร กวีอาจสร้างคานี้สาหรับเป็นคาใช้เรียกผู้หญิงเพื่อให้มีความหลากหลาย คานี้ปรากฏใช้ใน
วรรณคดีเรื่องอื่นๆ ด้วย
ลาลัด   [ผลิ, งอก] (ภ.1) < ขป. លាស់   “ผลิ, ลัด, งอก” ลาลัด 
 ไม่พบใน พจน. พบเฉพาะคาว่า ลัด   “ผลิออก, แตกออก (ใช้แก่ต้นไม้ที่เริ่มตั้งตัวผลิ
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ใบอ่อน)” ซึ่งสัมพันธ์กับคาต้นทางภาษาเขมรปจจจุบัน ลาลัด   สร้างจากคารากศัพท์
ลัด   โดยการเติมพยางค์ ลา   ข้างหน้า ทั้งคาแผลงและคารากศัพท์มีความหมาย
เหมือนกัน
ฦๅชา   “ลือชา” (ภ.1) คานี้น่าจะเป็นคาประสมที่สร้างจากคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ
 “ได้ยิน”,  “ดี” ใน พจน. มีความหมายว่า “ลือชา” ซึ่งหมายความว่า “มีชื่อเสียงโด่งดังเป็น
ที่รู้กันทั่วไป” จากความหมายของคารากศัพท์  ซึ่งแปลว่า “ดี” คาว่า ฦๅชา  
น่าจะหมายถึง มีชื่อเสียงโด่งดังว่าดี หรือเป็นคนดี ก่อนที่จะมีความหมายทั่วไปว่า “มีชื่อเสียง
โด่งดังเป็นที่รู้กันทั่วไป”
ฦๅสาย   “ลือสาย” (ภ.1) คานี้น่าจะเป็นคาประสมที่สร้างจากคาต้นทางภาษาเขมร
โบราณ  “ได้ยิน” กับ  “แพร่ กระจายออก” ในภาษาเขมรปจจจุบัน พบคาว่า ឮសាយ
  “ที่มีชื่อเสี ยง, เป็น ที่เลื่ องลื อ ” และใช้เป็ น คาเรี ยกผู้ เป็น ใหญ่เช่ น เดียวกับใน
ภาษาไทย แต่ในที่นี้ไม่อาจระบุได้ว่า ฦๅสาย   เป็นคาที่สร้างขึ้นใช้ในภาษาใด
ก่อนกันแน่ ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบในบริบทต่อไปนี้
เพื่อท้าวเธอจะมีไชยพราย
พระยศฦาสาย
สมรรถไชยมีไชย
(สมุทร. ภ.1, บ.227)

สพรั่ง   “อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมากปรากฏพร้อม ๆ กัน” (ภ.1, ภ.2),
สรพรั่ง   “อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมากปรากฏพร้อม ๆ กัน”
(ภ.2) คานี้สร้างขึ้นจากคาว่า พรั่ง “คับคั่ง, รวมกันอยู่มาก” โดยการเติม ส 
หน้าคา ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ใน พจน. สะพรั่ง   “ว. อาการที่สิ่ง
อย่างเดียวกันจานวนมากปรากฏพร้อม ๆ กัน”
สรแสรก   “ร้อง” (ภ.1) < ขก.  “ร้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200), ขป. មស្សេ
  “ร้อง” คานี้มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคายืมภาษาเขมรใน พจน. จึงเห็น
ว่าน่าจะสร้างขึ้นจากคาที่มาจากภาษาเขมรว่า មស្សេ   “ร้อง” โดยการซ้ารูป สร  ที่
พยางค์หน้า
สาเนียง   (ภ.1)“เสียง, น้าเสียง, หางเสียง, วิธีการออกเสียง”, พจน. สาเนียง
  “น. เสียง, น้าเสียง, หางเสียง, วิธีการออกเสียง”
สาราญ   “สุขสบาย, ที่ทาให้มีความสุขสบาย” (ภ.1, ภ.2) คานี้น่าจะมาจากคา
ต้นทางภาษาเขมรว่าซึ่งไม่พบในภาษาเขมร แต่พบคาที่มีความหมายสัมพันธ์กันคือ
សត្ម្លន្ “1 นอน ใช้สาหรับผู้เป็นใหญ่ ผู้ควรเคารพที่เป็นคฤหัสถ์ 2 ที่สงบสุขไม่มี
ทุก ข์ ภั ย ” อาจอธิ บ ายได้ ที่ มี ค วามสุ ข สบาย” ว่ า คาว่ า สาราญ   เป็ น
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คาแผลงที่สร้างขึ้นจากคารากศัพท์ภาษาเขมรว่า ស្សាល  “เบา ผ่อนคลาย” ออก
เสี ย งตามอย่ างภาษาไทยว่า  เมื่อภาษาเขมรนากลั บไปใช้ ยั งคงเสี ยงตามแบบ
ภาษาไทยอยู่ แต่ ไ ด้ ดั ด แปลงรู ป เขี ย นเลี ย นแบบรู ป ค าสั น สกฤต, พจน. ส าราญ 
 “ก. สุขสบาย ว. ที่ทาให้มีความสุขสบาย”
สาเรียว  [สั่นไหว] (ภ.1) ศัพท์คานี้ไม่พบในภาษาเขมร แต่น่าจะมาจาก  ที่
สร้างจากคารากศัพท์ภาษาเขมรว่า ដស្សៀវ   “เสียว, สั่น” (Guesdon, 1930) โดย
การเติมหน่วยคาเติมกลาง คาว่า สาเรียว   พบในบริบทต่อไปนี้
แถวถนนอัญจลจร
ยุพดียุพาพล
ธงเทียวสาเรียวกล
และสรกอเมื่อสายัญห์
(สมุทร.ภ.1, บ. 97)
คาว่า สาเรียว   ที่ใช้ในที่นี้น่าจะในความหมายว่า [สั่นไหว] ซึ่งน่าจะมี
ความหมายไปในทางเดียวกับบริบท
สาอวย   [สวย] (ภ.1) สร้างจากคาว่า สวย   ซึ่งเป็นคาภาษาไทย
คาว่า สาอวย   พบในบริบทต่อไปนี้
รังเรขรัตนางครุเจียรจาหลักวัลย์
คือวิษณุกรรมสรรคสาอางสาอวยศิลป์
(สมุทร. ภ.1, บ.1256)
จากรูปและตาแหน่งคาในบริบท ทาให้เข้าใจว่า สาอวย   เป็นคาที่สร้าง
ขึ้นจากรากศัพท์ว่า สวย  
จากการจั ดข้อมูลคายื มภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ตามความหมายที่สัมพันธ์กับ
ความหมายต้นทางภาษาเขมร ความหมายที่พบในพจนานุกรมและความหมายที่ใช้ในบริบท พบว่า
คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมรสมัยกลาง
มีจานวนมากที่สุ ด คาในกลุ่ มนี้มีทั้งคายืมที่พบในชีวิตประจาวัน คายืมราชาศัพท์ และคายืมที่พบ
เฉพาะในวรรณคดี การที่คาเหล่านี้ยังคงมีความหมายสัมพันธ์กับความหมายในภาษาเขมรโบราณและ
ภาษาเขมรสมัย กลางอาจเป็ นเพราะคาในกลุ่ มนี้ส่ ว นใหญ่เป็นคาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน และใช้ใน
ความหมายตรงจึงมีความเปลี่ยนแปลงทางความหมายน้อยมาก
ส่วนคายืมภาษาเขมรที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบัน
และความหมายในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 คายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับ
ความหมายของคาภาษาเขมรปจจจุบันเพียงอย่างเดียว และคายืมที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมาย
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มีจานวนลดน้อยลงตามลาดับ จากข้อมูลสะท้อนให้
เห็นว่า คายืมภาษาเขมรที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
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พ.ศ.2554 นั้น มักเป็นคาที่จัดว่าเป็นคายืมเฉพาะในวรรณคดีโบราณ คาเหล่านี้ มีมักถูกนาไปใช้ใน
ความหมายเปรียบ คาจึงมีความหมายต่างไปจากความหมายในภาษาเขมรปจจจุบัน เช่น คาว่า เกรียม
  “เกื อบไหม้ , ลั ก ษณะอาการของสิ่ ง บางอย่ า งที่ ถู ก ความร้ อ นมีไ ฟเป็ น ต้น เผาจน
เปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น ” มาจากคาต้นทาง
ภาษาเขมรว่า ដត្េៀម   “เกรียม, แห้ง, แห้ง, เกราะ, เหี่ยวแห้ง” เมื่อใช้ในคาประพันธ์
มักหมายถึงความรู้สึกเจ็บปวดทางใจ เป็นต้น คาบางคาสะท้อนวิวัฒนาการทางความหมาย ก่อนจะ
กลายเป็นคาไวยากรณ์ในปจจจุบันเช่นคาว่า จง   เป็นต้น ข้อมูลส่วนสุดท้ายแม้มีจานวนไม่
มาก แต่ก็แสดงให้เห็นว่ากวีมีความรู้ภาษาเขมรอย่างลึกซึ้ง กระทั่งสามารถดัดแปลงคาเพื่อใช้ในการ
แต่ ง ค าประพั น ธ์ ใ ห้ มี ค วามไพเราะได้ ในขณะเดี ย วกั น ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า กวี มี ส่ ว นอย่ า งมากต่ อ
วิวัฒนาการของรูปและความหมายของคายืมภาษาเขมรในภาษาไทย

บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาเรื่องรูป คาศัพท์และความหมายของคายืมภาษาเขมรใน
สมุทรโฆษคาฉันท์ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่แต่งในสมัยอยุธยาและในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนที่แต่งใน
สมัยอยุธยาเชื่อกันว่าเป็นงานนิพนธ์ของพระมหาราชครู และพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ส่ ว นที่ แ ต่ ง ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ เ ป็ น พระนิ พ นธ์ ข องสมเด็ จ กรมพระมหาสมณเจ้ า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในส่วนที่แต่งในสมั ยอยุธยาเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงตอนรณาภิมุขนอนบาดเจ็บ
ส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มจากตอนที่พระสมุทรโฆษกับนางพินทุมดีพบรณาภิมุขนอนบาดเจ็บ
และเข้ารักษาไปจนจบเรื่ อง สมุทรโฆษคาฉันท์แต่งด้ว ยคาประพันธ์ประเภทฉันท์ และกาพย์ ได้แก่
วสันตดิลกฉันท์ อินทรวิเชียรฉันท์ สัททุลลวิกกีฬิตฉันท์ โตฎกฉันท์ มาลินีฉันท์สัทธราฉันท์ กาพย์ฉบัง
16 และกาพย์สุรางคนางค์
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้คือ
ทบทวนเอกสาร บทความ หนั ง สื อ ต ารา และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งภาษาเขมรกั บ
ภาษาไทยตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาศัพท์คายืม รวบรวมข้อมูล
คาศัพท์ที่คาดว่าจะเป็นคายืมภาษาเขมรจากสมุทรโฆษคาฉันท์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 โดยกรมศิลปากร
(2522) และบริบทของคาลงในบัตรคา ตรวจสอบที่มาของคาโดยใช้เกณฑ์ทางด้านรูป เกณฑ์ด้านเสียง
เกณฑ์โครงสร้างคา และเกณฑ์ทางด้านความหมาย จากเกณฑ์ดังกล่าวพบว่าวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษ
คาฉันท์มีคาที่เชื่อได้ว่ามีที่มาจากคาต้นทางภาษาเขมรกว่า 800 คา คายืมภาษาเขมรจานวนหนึ่ง
สามารถถ่ายถอดรูปคาได้ตรงตามคาต้นทางภาษาเขมร เช่น คายืมว่า ผลาญ  // กับ
คาต้นทางว่า ផ្លាញ  // แต่มีอีกจานวนหนึ่งที่ต้องปรับลักษณะบางประการให้เข้ากับ
อักขรวิธีภาษาไทย เช่นการเพิ่มรูป สระออ ในคายืมว่า กรอง   “ร้อย, ถัก, ทอ” จาก
คาต้นทางภาษาเขมรโบราณว่า  “ถัก, ทอ” การใช้ไม้หันอากาศกับรูปสระ ឴  +  เช่น
คายืมว่า ขจัด   “กาจัด” จากคาต้นทางภาษาเขมรโบราณว่า ខ្ចាត់ 
“กระจัด, พลัด, แยก” เป็นต้น และอาจมีการปรับรูปอักษรในแบบต่างๆ
เมื่อพิจารณาลักษณะทางโครงสร้างคา สามารถแยกโครงสร้างคาตามรูปอักษรเป็นคา
พยางค์เดียว คาสองพยางค์ และคาหลายพยางค์ คายืมพยางค์เดียวที่มีโครงสร้างอักษรสัมพันธ์กับ
คาต้นทางเป็นคาที่มีรูปถ่ายถอดได้ตรงตามรูปคาต้นทางภาษาเขมร อาจมีโครงสร้างเป็น CV(C) หรือ
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CCV(C) คือมีรูปพยัญชนะต้นตัวเดียวหรือรูปพยัญชนะต้นสองตัวก็ได้

รูปสระ และจะมีรูปพยัญชนะ
สะกดหรือไม่ก็ได้ เช่นคาว่า ชาญ   “ชานาญ, จัดเจน” จากคาต้นทางเขมรสมัยกลางว่า
 “ชาญ, ฉลาด, คล่ อ งแคล่ ว ” ค าว่ า ขจี   “งามสดใส” จากค าต้ น ทางเขมร
โบราณว่า ขบ.  “เขียวสด, ดิบ, อ่อน”
ในส่วนคายืมที่มีโครงสร้างไม่สัมพันธ์กับโครงสร้างคาต้นทางพบว่า มีการปรับโครงสร้าง
คาที่มีพยัญชนะต้นควบที่ไม่มีในภาษาไทย โดยอาจเป็นการแทรกรูปสระอะ  ระหว่างพยัญชนะต้น
ควบ ซึ่งทาให้คายืมมีโครงสร้างเป็นคาสองพยางค์ C-C(C)VC เช่นคาว่า ชะโด  
“ชื่อปลาน้าจืดชนิดหนึ่ง ” จากคาต้นทางภาษาเขมรปัจจุบันว่า ឆ្ដោ “ปลาน้าจืดชนิด
หนึ่ง” การแทรกรูป ร  ทาให้คายืมมีโครงสร้างเป็น CV-C(C)VC ซึ่งพบเฉพาะในส่วนที่แต่งใน
สมัยอยุธยา และการแทรกรูป ร  และสระอะ  ซึ่งทาให้เกิดโครงสร้างคา C-C(C)VC พบทั้ง
ส่ ว นที่แต่งในสมัย อยุ ธ ยาและต้น รั ตนโกสิ นทร์ เช่นค ายืมว่า ประดุจ  “เช่น ,
คล้าย, เหมือน, ดัง” จากคาต้นทางภาษาเขมรโบราณว่า  “เหมือนกัน, จานวนเหมือนกัน” การ
แทรกรูปสระอุ  เป็นต้น ผลของการปรับรูปคาเช่นนี้ทาให้คาพยางค์เดียวที่มีพยัญชนะต้นควบ
กลายเป็นคาสองพยางค์ และบางคาอาจเกิดรูปแปรหลายรูป
นอกจากการการแทรกเสียงสระอะ  หรือสระอุ  ระหว่างพยัญชนะต้นควบแล้ว ยัง
พบการแทรกเสียง สระอา  ด้วย เช่นคาว่า จาทวย   “ถือ, ถืออาวุธร่าย
รา” จากคาต้นทางเขมรปัจจุบันว่า ស្ទួយ   “ชู, ถือ”
ข้อมูลในสมุทรโฆษคาฉันท์ แสดงให้เห็นว่ามีการสร้างคาจากคาต้นทางภาษาเขมรโดย
เทียบแบบการทาคาแผลงของภาษาเขมรด้วย คือมีการเติมพยางค์หน้า การเติมพยางค์กลางคา และ
การซ้าพยางค์หน้า คาเหล่านี้ถือเป็นรูปคาที่สร้างใหม่ของภาษาไทย ในการเติมพยางค์หน้ามีทั้งที่มีรูป
เหมือนหน่วยคาเติมหน้าในภาษาเขมร และมีรูปที่ไม่ปรากฏในภาษาเขมร คาที่มีการสร้างเลียนแบบ
การแผลงคาของเขมรบางคามีความหมายแตกต่างไปจากรากศัพท์ แต่ส่วนใหญ่มักไม่มีความแตกต่าง
ทางความหมายระหว่างคารากศัพท์กับคาที่สร้างใหม่ โดยเฉพาะคาที่สร้างโดยการเติมพยางค์ที่ไม่มีใน
ภาษาเขมรมักจะมีความหมายเหมือนกับคารากศัพท์ เช่น สรพร้อม   มี
ความหมายว่า [พร้อม] การสร้างคาแผลงแบบภาษาเขมรนี้ยังใช้ในการดัดแปลงคารากศัพท์จากภาษา
อื่นด้วย พยางค์ที่เติมเข้ามาประเภทที่ไม่มีในภาษาเขมร เช่น การเติม ทร หน้าคาว่า อุก 
 ซึ่งเป็นคาที่ตัดรูปพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งของคาต้นทางภาษาเขมรว่า ក្អុក្   “ปลา
อุก, ลูกกบหรือลูกคางคกซึ่งยังมีหางอยู่” กลายเป็น ทรอุก   [ชื่อปลาชนิดหนึ่ง]
การแปรรูป คาเป็น ทรอุก   นี้ อาจเป็นเพราะคานี้เป็นชื่อปลาที่ใช้ร่วมกับ คา
เรียกชื่อปลาอื่นๆ คือ ทรโอน   [ปลาเนื้ออ่อน] ซึ่งมีลักษณะทางเสียงสัมพันธ์
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กัน การเปลี่ยนแปลงนี้ น่าจะเป็นการดัดแปลงของกวีที่ต้อ งการให้เกิดเสียงสัมผัสและให้ได้คาลหุใน
ตาแหน่งที่ต้องการ
สาหรับคายื มสองพยางค์พบว่า นอกจากคาจะมีโครงสร้างที่สั มพันธ์กับคาต้นทาง คือ
C(C)VN-C(C)V(C) เช่น ชาระ   “ชะล้างให้สะอาด, สะสาง, ปรับปรุงแก้ไขให้
ดีขึ้น, พิจ ารณาตัดสิน ” จากคาต้นทาง หรือ C(C)V(C)-C(C)V(C) เช่น กรลา  
[ห้อง, บริเวณที่ประกอบพิธี ] จากคาต้นทาง  “ห้อง, บริเวณ” แล้ว ยังมีการปรับโครงสร้างคา
ด้วยเช่นกัน โดยการเปลี่ยนแปลงมักเป็นการตัดพยางค์หน้า และการลดส่วนท้ายของพยางค์หน้า ซึ่ง
เป็นพยางค์ที่ไม่เน้นเสียง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเช่นนี้มีผลทาให้คาสองพยางค์กลายเป็นคาพยางค์
เดียว เช่น คาต้นทาง ដឆ្្ហើម  // “ลมหายใจ” ตัดพยางค์หน้าแล้วมีรูปคายืมเป็น
เหิม  // “ลมหายใจ” คาต้นทาง  “เวลาย่าค่า, เวลาโพล้เพล้ ” ตัดพยัญชนะตัวที่
สองของพยางค์หน้า มีรูปคายืมเป็น พลบ   “เวลาย่าค่า, เวลาโพล้เพล้, เวลาเข้าไต้เข้า
ไฟ” คาต้นทาง ពំ ងា “ที่รัก” หรือ ក្ញ្ឆក្   “กระชาก,
กระตุก, ฉก” ตัดส่วนท้ายของพยางค์หน้า มีรูป คายืมเป็น พงา  [หญิงผู้เป็นที่รัก]
หรือ กระฉอก   “อาการที่ของเหลวเช่นน้าเป็นต้นกระเพื่อมอย่างแรงหรือล้น
หกเพราะความสั่นสะเทือน, (ปาก) กระดอนหรือกระเด้ง”
นอกจากนี้ ยังพบการแทรกรูปสระอะ  ที่พยางค์แรกของคาสองพยางค์ เช่นคาต้นทาง
 “สวย, ที่น่ายินดี” มีรูปคายืมเป็น ตระกล   “งาม” การปรับรูปคายืมโดย
ใช้ รร -- ตามแบบภาษาสั น สกฤต เช่ น ค าต้ น ทาง ទំ ឆ្ ៀម   ទំ ឹ ម
  “ธรรมเนี ย ม, กฎ, แบบอย่ า งที่ นิ ย มกั น ” มี รู ป ค ายื ม เป็ น ธรรมเนี ย ม
  “ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง” ส่วนคาหลายพยางค์ พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงคล้ายกับที่เกิดขึ้นในคาพยางค์เดียวและคาสองพยางค์
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของรูปอักษรในคายืมภาษาเขมรที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์
กับคาต้นทาง พิจารณาจากลักษณะความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยว ลักษณะความสัมพันธ์ของ
รูปพยัญชนะต้นควบ ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะสะกด ลักษณะความสัมพันธ์ของรูปสระ
และการเพิ่มเครื่องหมายต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า สามารถประยุกต์การจัดแบ่งรูปพยัญชนะเป็น 3
กลุ่ มของพระยาอุปกิตศิล ปสาร (2538: 11) ที่ใช้อธิบายความสั มพันธ์ของรูปพยัญชนะที่ใช้ใน
ภาษาไทยกับภาษาบาลี สัน สกฤตมาใช้กับความสัมพันธ์ของรูปพยัญชนะของคายืมภาษาเขมรได้
กล่าวคือคายืมภาษาเขมรไม่นิยมใช้รูปพยัญชนะเดิมที่ใช้ในภาษาบาลีสันสกฤต แต่ใช้รูปพยัญชนะ
กลาง ซึ่งแสดงเสียงที่มีใช้ร่วมกันของภาษาเขมรและภาษาไทย และมีการใช้รูปพยัญชนะเติม คือ ด 
และ ป  มากกว่ารูปพยัญชนะเติมรูปอื่นๆ รูปพยัญชนะต้นเดี่ยวของคายืมส่วนใหญ่สัมพันธ์กับ
รูปพยัญชนะต้นเดี่ยวของคาต้นทางภาษาเขมร โดยการแปรของรูปพยัญชนะต้นเดี่ยวที่พบอาจเป็น

335

การแปรของรู ป พยั ญ ชนะในวรรคเดี ย วกั น การแปรอั น เนื่ อ งมาจากการใช้ รู ป พยั ญ ชนะที่ แ สดง
หน่วยเสียงในภาษาไทยแทนรูปพยัญชนะที่ไม่ มีในระบบเสียงภาษาไทย ส่วนความสัมพันธ์ของรูป
พยัญชนะต้นควบนั้น พบว่ารูปพยัญชนะต้นควบของคายืมมีทั้งที่เหมือนและต่างจากรูปพยัญชนะต้น
ควบในภาษาเขมร ลักษณะเด่นของรูปพยัญชนะต้นควบคือ ในคาต้นทางภาษาเขมรอาจมีการใช้รูป
พยั ญชนะกัก ไม่ก้อง ไม่พ่น ลม ปะปนกับรูปพยัญชนะกัก ไม่ก้อง พ่นลม เนื่องจากมีการปรับรูป
พยัญชนะของบางคาเพื่อแสดงเสียงเชื่อมระหว่างพยัญชนะควบ และในคายืมก็พบการแปรรูปของ
พยัญชนะนี้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ในขณะที่คาต้นทางภาษาเขมรปัจจุบันใช้รูปพยัญชนะกัก ก้อง
พ่นลม เป็นพยัญชนะตัวที่หนึ่งของพยัญชนะต้นควบ ภาษาไทยยังคงใช้รูปพยัญชนะกัก ก้อง ไม่พ่นลม
ที่เป็นคู่กันตามรูปคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ
ในส่วนของรูปพยัญชนะสะกด พบว่าคายืมจานวนมากยังคงใช้รูปพยัญชนะสะกดตาม
คาต้นทางภาษาเขมร แต่ก็พบว่าคายืมจานวนหนึ่งมีการปรับรูปพยัญชนะสะกดให้สัมพันธ์กับเสียง
พยัญชนะสะกดในภาษาไทย และอีกจานวนหนึ่งมีการปรับโดยการเทียบแบบกับคายืมภาษาสันสกฤต
เช่น
ในส่ ว นรู ป สระ พบว่าคายืมภาษาเขมรส่ ว นใหญ่คงรูปสระตามคาต้นทางภาษาเขมร
โบราณ และพบรูปสระอีกจานวนหนึ่งมีพัฒนาการไปตามระบบอักขรวิธีของภาษาไทย จึงทาให้เกิด
ความหลากหลายในรู ป สระและรู ป คา การปรั บรู ปสระเช่ น คาต้ นทางที่มี รูป สระแฝง  และรู ป
พยัญชนะสะกดที่เพดานแข็งจานวนหนึ่ง มีการปรับเป็นรูปสระ  คายืมที่มีการเพิ่มเครื่องหมายต่างๆ
พบว่ามีการเพิ่มเครื่องหมายไม้ไต่คู้ เครื่องหมายการันต์ และเครื่องหมายวรรณยุกต์
รูปคายืมมีทั้งที่สัมพันธ์กับรูปคาภาษาเขมรโบราณ เช่นคาว่า เขนย  
“หมอนหนุน” เดียง   “รู้” และที่สัมพันธ์กับรูปคาภาษาเขมรปัจจุบัน เช่นคาว่า เชิง 
 “ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง”
ผลการศึกษาเรื่องรูปศัพท์คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์ในบทที่ 4 จากเกณฑ์
โครงสร้างรูปอักษรและรูปอักษร ตลอดจนเกณฑ์ทางด้านเสียง เป็นสิ่งยืนยันอันดับแรกเกี่ยวกับที่มา
ของคายืม ในบทที่ 5 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์
โดยอ้างอิงความหมายของคาภาษาเขมรจากพจนานุกรมภาษาเขมรโบราณ พจนานุกรมภาษาเขมร
สมัย กลาง พจนานุ กรมภาษาเขมรปัจจุบัน ความหมายของคายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่าคายืมภาษาเขมรมีความหมายแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคายืม
ที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคาในพจนานุกรมภาษาเขมรโบราณกับภาษาเขมรสมัยกลาง
เช่นคาในภาษาเขมรโบราณว่า  มีความหมายว่า “ของบริจาค, การให้” มีความสัมพันธ์กับคา
ว่า  ในภาษาเขมรสมัยกลางมีความหมายของว่า “การให้, สิ่งที่ให้” กลุ่มคายืมที่มีความหมาย
สั ม พั น ธ์ กั บ ความหมายของค าในพจนานุ ก รมภาษาเขมรปั จ จุ บั น กั บ ความหมายของค ายื ม ใน
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พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2554 คายื ม ในกลุ่ มนี้ แ บ่ งเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย คื อ กลุ่ ม ที่ มี
ความหมายสั ม พั น ธ์กั บ ความหมายของค าในพจนานุก รมภาษาเขมรปัจ จุ บั น เช่ น คาว่ า ท าลาย
  “ทาให้พัง, ทาให้ฉิบหาย, ทาให้หมดสิ้นไป” มีความสัมพันธ์กับความหมายของ
คาในพจนานุกรมภาษาเขมรปัจจุบันว่า ទំលាយ   “ทาให้ทลาย, ทาให้แตกให้พัง,
ทาลาย” กับกลุ่มที่มีความหมายสัมพันธ์กับความหมายของคายืมในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 เช่นคาว่า กลุ่มที่มีความหมายสั มพันธ์กับความหมายของคาในพจนานุกรมภาษาเขมร
ปั จ จุ บั น เพีย งอย่ างเดีย ว และกลุ่ มที่มีความหมายสั มพันธ์กับความหมายของคายืมภาษาเขมรใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ลักษณะทางความหมายของคายืมกลุ่มสุดท้ายคือคา
ยืมที่มีความหมายใช้เฉพาะในบริบท ไม่พบความหมายเหล่านี้ของคาในพจนานุกรมเล่มใดๆ
ในงานวิจัยนี้พบว่าปัจจัยที่มีส่วนทาให้คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์จานวนหนึ่งมี
ความหมายไม่สัมพันธ์กับคาภาษาต้นทาง คือการใช้คาในความหมายเปรียบเทียบของกวี ทั้งนี้ คาที่สื่อ
ความหมายตรงตั ว ส่ ว นใหญ่ มั ก ไม่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงทางความหมาย ค าส่ ว นนี้ ไ ด้แ ก่ ค าที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ชื่อพืช ชื่อสัตว์ ธรรมชาติ เป็นต้น แต่คาจานวนหนึ่งกวีตั้งใจยืมมาเพื่อใช้ในคาประพันธ์
โดยเฉพาะ คื อ ต้ อ งการสื่ อ ความหมายโดยนั ย หรื อ เป็ น การเปรี ย บเที ย บ ค าเหล่ า นี้ จ ะมี
การเปลี่ยนแปลงความหมายและมักจะเป็นคาที่อยู่ในกลุ่มที่มีความหมายสัมพันธ์กับคายืมภาษาเขมร
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนิน การวิจั ยเรื่องนี้ทาให้ ผู้ วิจัยเห็ น ปัญหาที่เกิดจากการให้ความหมายใน
พจนานุกรมหลายเล่ม โดยเฉพาะการให้ความหมายคามีการใช้ในวงจากัด หรือไม่ใช้แล้ว เช่นคาว่า
ស្ស្ល sralan // ในพจนานุกรมภาษาเขมรให้ความหมายว่า “สล้าง, สลอน, อ้วนใหญ่สม
ส่ว นเข้าที” ดูเหมือนว่าความหมาย “อ้ว นใหญ่ ” กับ “สมส่ ว น” จะไปด้ว ยกันไม่ได้ ในภาษาไทย
ปัจ จุบั น แต่ในสมัย ที่มีการทาพจนานุกรมอาจเป็นความนิยมว่า คนที่ “อ้ว นใหญ่ ” จะเป็นคนที่มี
รูปร่าง “สมส่วน” แต่เมื่อความคิดของคนเปลี่ยนไป ไม่ได้เห็นว่า “อ้วนใหญ่” เป็นเรื่อง “สมส่วน” อีก
ต่อไป แต่กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือกลายเป็นสิ่งไม่น่ามอง ไม่น่าเป็น ดังนั้นจึงเห็นว่า หากมี
การปรับปรุงเนื้อหาของพจนานุกรม ควรระบุความหมายของแต่ละสมัยด้วย
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ภาคผนวก
บัญชีศัพท์คายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์

347

การนาเสนอข้อมูลในภาคผนวกมีข้อตกลงดังนี้
ในภาคผนวกนี้ ผู้วิจัยจะนาเสนอคายืมภาษาเขมรที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์ทั้งหมด ซึ่งมี
ประมาณ 900 คา โดยจัดเรียงตามลาดับอักษร ในการเสนอศัพท์คายืมแต่ละคา ผู้วิจั ยจะเรียงลาดับ
ข้อมูลของคายืมแต่ละคาดังนี้
บรรทัดแรก ช่องที่หนึ่ ง แสดงรูปคายืมภาษาเขมรและความหมายที่พบในสมุทรโฆษ
ค าฉั น ท์ ส่ ว นที่ แ ต่ ง ในสมั ย อยุ ธ ยา (ภ.1) ช่ อ งที่ ส องแสดงรู ป ค ายื ม ที่ พ บในส่ ว นที่ แ ต่ ง ในสมั ย
รัตนโกสินทร์และความหมาย (ภ.2) รูปคายืมในภาษาสองสมัยนี้อาจเหมือนหรือมีรูปแปรกันก็ได้
บรรทัดที่สอง ช่องที่หนึ่ง แสดงรูปคาและความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณ
ช่องที่สองแสดงรูปและความหมายคาต้นทางภาษาเขมรสมัยกลาง และภาษาเขมรปัจจุบันที่สัมพันธ์
กับคายืมภาษาเขมรคานั้น
บรรทัดที่สามนาเสนอคาที่มีรูปเดียวกับคายืมภาษาเขมรและความหมายของคานั้นตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พจน.) เพื่อให้เห็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับคายืม
และที่มีใช้ในภาษาไทยปัจจุบัน หากใน พจน. มีหลายความหมาย ผู้วิจัยจะนาเสนอเฉพาะความหมาย
ที่เห็นว่าสัมพันธ์กับคายืมภาษาเขมรในงานวิจัยเท่านั้นเพื่อไม่ให้การนาเสนอข้อมูลยาวมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะคงเลขลาดับความหมายใน พจน. ไว้ เพื่อให้ทราบว่าความหมายที่อ้างอิงนั้น
เป็นความหมายลาดับที่เท่าใดใน พจน.นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะไม่แสดงตัวอย่างตลอดจนคาลูกที่ให้ไว้ใน
พจนานุกรมในกรณีที่นาเสนอความหมายของคาจาก พจน. ไว้ในคาที่มีรูปเชื่อมโยงกันคาแรกแล้ว
ผู้ วิ จั ย จะไม่ แ สดงความหมายของค าในรู ป ค าเชื่ อ มโยงอื่ น ๆ แต่ จ ะระบุ ใ นบรรทั ด หมายเหตุ ใ ห้ ดู
ความหมายของคาที่รูปคาเชื่อมโยงคาแรก
ในกรณีที่ บ างค ามี การให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม หรือ มี ก ารอธิ บายเกี่ย วกั บค าศั พท์ ผู้ วิจั ย จะ
น าเสนอไว้ในบรรทัด ที่สี่ ในช่องหมายเหตุ ซึ่งค ายืมแต่ ล ะคาอาจมีห รื อไม่มี บรรทัด ที่อธิบายเรื่อ ง
หมายเหตุก็ได้
ภ.1
ขบ.

กง   “วง, เรียกสิ่งที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น”
 “บ่วง, วงแหวน” (Pou, 1992:
60)

ภ.2

-

ขก./

 “กง, วง, ล้อม, ล้อมวง”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 137)
ขป.
កង់   “ล้อ”
พจน. กง   “2 น. วง, ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถม้าเป็นต้น, เรียกสิ่ งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเช่นนั้น”
หมายเหตุ ดู ก่ง  
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คาว่า กง พบในสมุทรโฆษคาฉันท์เฉพาะในภาษาสมัยอยุธยา สัมพันธ์กับรูปคา และ
កង់  ในภาษาเขมรโบราณและเขมรกลาง/ปั จ จุ บั น ความหมายของค าในพจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่สัมพันธ์กับความหมายของคายืมภาษาเขมรคานี้เป็นความหมายที่ 2
(จากความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จานวน 5 ความหมาย)
คานี้มีหมายเหตุให้ดูคาว่า ก่ง ด้วย
ความหมายของคาต้นทางภาษาเขมรโบราณอ้างอิงจาก Dictionnaire vieux khmer–
français–anglais

ของ Saveros

Pou เป็นหลักความหมายของคาต้นทางเขมรสมัยกลางอ้างอิงจาก

A dictionary of Angkorian Khmer ของ Philip N.Jenner ความหมายของคาต้นทางภาษาเขมร

ปัจจุบันอ้างอิงจากพจนานุกรมเขมร–ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน และ វចនានុក្កមខ្មែរ ของ
ពុ ទ្ធសាសនបណ្ិឌ ត

ส่วนความหมายของคายืมที่พบใน (พจน.) เป็นความหมายที่ให้ไว้ในพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ทั้งนี้หากความหมายของคายืมในบริบทไม่ชัดเจน ผู้วิจัยจะทา
เครื่องหมายคาถามไว้ในวงเล็บ (?)
ในกรณี ที่ ค ายื ม มี ห ลายรู ป ผู้ วิ จั ย จะน าเสนอแต่ ล ะรู ป แยกกั น พร้ อมกั บ ระบุ ใ นช่ อ ง
หมายเหตุว่า ดู รูป.... เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคายืมที่มีรูปต่างกัน
สาหรั บคายืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย หรือมี
ความหมายแตกต่างกัน ผู้วิจัยจะนาเสนอแต่ละความหมายแยกกันต่างหาก เช่น คาว่า ขบวร 
 ใน ภ.1 มีความหมายต่างจาก

ภ.1
ขบ.

พจน.
ภ.1

ภ.2

ขบวร   “รูป
วาด”
 “รูปวาด, ลวดลาย” (Pou,
1992: 128)

ภ.2
ขก./
ขป.

កបូរ

  “ลวดลายตกแต่ง”

แผลงจากรากศัพท์   “วาด
ตบแต่ง กะ ประมาณ คานวณ”
ปัจจุบันใช้ร่วมกับคาว่า កាច់ 
 เป็น កាច់កបូរ  
  “ลวดลายต่างๆ, สลัก,
แกะ, เครื่องประดับ”
ขบวร   “(แบบ) ก. แต่ง, ประดับ ว. งาม”
ภ.2
ขบวร   “แถว,
แนว”
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ขบ.

“รูปวาด, ลวดลาย” (Pou,
1992: 128)


ขก./ขป.

កបូរ

  “ลวดลายตกแต่ง”

แผลงจากรากศัพท์   
“วาด, ตบแต่ง, กะ, ประมาณ,
คานวณ” ปัจจุบันใช้ร่วมกับคาว่า
កាច់   เป็น កាច់កបូរ
   

“ลวดลายต่างๆ, สลัก, แกะ,
เครื่องประดับ”
พจน.

หมายเหตุ พบรู ป ขบวร   ใน พจน. แต่ มี ค วามหมายไม่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทในสมุ ทรโฆษค าฉัน ท์ และมี ความหมายสั มพั นธ์ กั บรู ป กระบวน 
 ซึ่งเป็นรูปแปรของคานี้มากกว่า
คาในสมุทรโฆษคาฉันท์บางคาอาจมีรูปแปรหลายรู ป ผู้วิจัยจะระบุไว้ในช่องหมายเหตุ
ของคาที่มีรูปแปรว่า ดู ... เพื่อให้ทราบว่าในสมุทรโฆษคาฉันท์ มีรูปใดบ้างที่สัมพันธ์กับคานั้น เช่น ใน
ข้อมูลคาว่า บรรธม “นอน” ในส่วนหมายเหตุ จะเขียนว่า ดู ผทม 
, บรรทม  , ประทม  

หากในสมุทรโฆษคาฉันท์ไม่ปรากฏว่ามีรูปใดที่ตรงกับคายืมภาษาเขมรใน พจน. ผู้วิจัยจะ
ระบุว่าใน พจน. พบรูปใดที่สัมพันธ์กับคานั้น ถ้าหากไม่ระบุรูปที่พบใน พจน. แสดงว่า พจน. ไม่ได้
บรรจุคานั้นเอาไว้ หรือคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือประวัติของคาให้สืบกลับไปหาคายืมภาษา
เขมรก็ได้
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ก
ภ.1
ขบ.

ก็   “แล้ว, จึง, ย่อม”
 “คาเสริมที่ใช้บอกผลหรือสิ่งที่เกิด
ตามมา” (Pou, 1992: 59)
พจน. ก็   “สัน. แล้ว, จึง, ย่อม”

ภ.2
ขก./
ขป.

ก็   “แล้ว, จึง, ย่อม”
 “ก็” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 115)

ក៏  “ก็”

ภ.1

กง   “วง, เรียกสิ่งที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น”
 “บ่วง, วงแหวน” (Pou, 1992:
60)

ภ.2

-

ขก./

 “กง, วง, ล้อม, ล้อมวง”

กงกรร   [วง,
บริเวณที่ถูกล้อมรอบเป็นวง]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ขบ.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 137)
ขป.
កង់   “ล้อ”
พจน. กง   “2 น. วง, ส่วนรอบของล้อเกวียนหรือล้อรถม้าเป็นต้น, เรียกสิ่ งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเช่นนั้น”
หมายเหตุ ดู ก่ง  
ภ.1
ขบ.

พจน. หมายเหตุ 1 กงกรร   [วง, บริเวณที่ถูกล้อมรอบเป็นวง] เป็นคาประสมที่สร้าง
ขึ้นในภาษาไทยจากคายืมภาษาเขมรว่า กง   < ขบ.  “บ่วง, วงแหวน” (Pou, 1992:
60), ขก.  “กง, วง, ล้อม, ล้อมวง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 137) กับคาว่า กรร   <
ขบ.    “กัน, ป้องกัน” (Pou, 1992: 93), ขก.  “ป้องกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122),
ขป. ការ  “1 กัน, กั้น”
2 ดู กง  , กรร  , กรรกง  , กรร  
ภ.1
ขบ.

ก่ง   [โก่ง (คิ้ว, คันธนู)]
 “บ่วง, วงแหวน” (Pou, 1992:
60)

ภ.2
ขก./
ขป.

 “กง, วง, ล้อม, ล้อมวง”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 137)
កកាង   “โค้ง, โก่ง, โกง”
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พจน. ก่ง   “ก. ทาให้งอเป็นรูปโค้ง, ทาให้โค้ง, โก่ง ก็ว่า ว. โค้ง, โก่ง ก็ว่า”
หมายเหตุ 1 ในบริบทสมุทรโฆษคาฉันท์คาว่า ก่ง   [โก่ง (คิ้ว, คันธนู)] มีความสัมพันธ์ทาง
ความหมายกับคาภาษาเขมรปัจจุบันว่า កកាង   “โค้ง, โก่ง, โกง” มากกว่าคาภาษาเขมร
โบราณ  “บ่วง, วงแหวน” (Pou, 1992: 60) แต่คาว่า កកាង   “โค้ง, โก่ง, โกง” มี
ความหมายถึงสามความหมายด้วยกัน ซึง่ ในที่นี้ความหมายที่สัมพันธ์กับความหมายของคาว่า ก่ง
  [โก่ง (คิ้ว, คันธนู)] ที่สุด น่าจะเป็นความหมายว่า “โก่ง”
2 ดู กง  
ภ.1

กเรียน   “ชื่อนก ภ.2
ขนาดใหญ่”
ขบ.    “นกกระเรียน” (Pou, ขก./
1992: 118)
ขป.
พจน. หมายเหตุ ดู กระเรียน  

-

ภ.1

-

ขบ.

กรม   “ระทม, เจ็บอยู่ ภ.2
ภายในเรื่อยไป; กลัด (หนอง); ลาบาก”
 “เจ็บ, ช้า, ร้าวราน” (Pou,
ขก./
1992: 115)
ขป.

កក្កៀល

  “นกกระเรียน”

ក្កំ

 “ช้า, บอบช้า,

ตรอมใจ, เศร้าหมอง, ทุกข์ทรมาน,
กังวล”
พจน. กรม   “1 ก. ระทม, เจ็บอยู่ภายในเรื่อยไป; กลัด (หนอง); ลาบาก, ตรม ก็ว่า”
หมายเหตุ ดู ตรอม  
ภ.1
ขบ.

กรร   “ป้องกัน”
   “ป้องกัน” (Pou, 1992:
93)

ภ.2
ขก./

 “ป้องกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

122)
ขป.

ការ

 // “กัน, ป้องกัน”

พจน. กรร   “2 (เลิก) ก. กัน”
หมายเหตุ ดู กรรกง  , กงกรร  
ภ.1
ขบ.

กรร   “จับ, ถือ”
   “ถือ, ยึด” (Pou, 1992:

ภ.2
ขก./



“ถือ, จับ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
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67)

120)
 “ถือ, จับ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

121)
ขป.

កាន់

  “ถือ”

พจน. กรร   “1 (โบ) ก. จับ”
หมายเหตุ ดู กัน  
ภ.1

กรรกง   [ล้อมวง, ภ.2
กันรอบ]
ขบ. ขก./ ขป.
พจน. กรรกง   “(เลิก) น. ที่ล้อมวงใช้เป็น กงกรร   ก็ม”ี
หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป กันกง   เป็นลูกศัพท์ของคาว่า กัน   3 มี
ความหมายว่า “ล้อมวง, กันรอบ” 
2 ดู กง  , กรร  , กงกรร  
ภ.1
ขบ.

กรรแสง   “ผ้า,
ผ้าสไบ”
 “สิ่งที่มีน้าหนักเบา, ผ้าสไบ”
(Pou, 1992: 80)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

កខ្នែង

 // “ผ้าเช็ด

ปาก, ผ้าเช็ดมือ (ผ้าขาวม้าก็ได้สาหรับ
ภาษาพระตะบอง)”
พจน. กรรแสง   “1 (กลอน; แผลงมาจาก กระแสง) ก. ส่งเสียงร้อง 2 (โบ) น.
ผ้า, ผ้าสไบ 3 (โบ) ก. ร้องไห้”
ภ.1

กรรแสง  
“ร้องไห้”
 “สิ่งที่มีน้าหนักเบา, ผ้าสไบ”
(Pou, 1992: 80)

ภ.2

กรรแสง   
“ร้องไห้”
ขบ.
ขก./ ขป.
កខ្នែង  // “ผ้าเช็ด
ปาก, ผ้าเช็ดมือ (ผ้าขาวม้าก็ได้สาหรับ
ภาษาพระตะบอง)”
พจน. กรรแสง   “1 (กลอน; แผลงมาจาก กระแสง) ก. ส่งเสียงร้อง 2 (โบ) น.
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ผ้า, ผ้าสไบ 3 (โบ) ก. ร้องไห้”
ภ.1
ขบ.

กรรแสง   “ส่ง
เสียงร้อง”
 “สิ่งที่มีน้าหนักเบา, ผ้าสไบ”
(Pou, 1992: 80)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

កខ្នែង

 // “ผ้าเช็ด

ปาก, ผ้าเช็ดมือ (ผ้าขาวม้าก็ได้สาหรับ
ภาษาพระตะบอง)”
พจน. กรรแสง   “1 (กลอน; แผลงมาจาก กระแสง) ก. ส่งเสียงร้อง 2 (โบ) น.
ผ้า, ผ้าสไบ 3 (โบ) ก. ร้องไห้”
หมายเหตุ ดู กระแสง  
ภ.1

-

ภ.1

กรรโหย   “โหย,
คร่าครวญ”
-

กรรหาย  
“กระหาย, อยากเป็นกาลัง, หิวโหย”
ขบ. ขก./ ขป.
ក្កហាយ   “ปวด
แสบปวดร้อน”
พจน. กรรหาย   “กระหาย, อยากเป็นกาลัง, หิวโหย”
หมายเหตุ ดู หาย 

ขบ.

ภ.2

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ដកហោយ

  “ตะโกน

โหวกๆ จากที่ไกลๆ”
พจน. กรรโหย   “(โบ; กลอน) ก. โหย, คร่าครวญ”
หมายเหตุ ดู กรรโหย  , กันโหย  , คระโหย 
, โหย  
ภ.1
ขบ.

กรลด   “กลด”
-

ภ.2
ขก./

 “กลด” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

128)
ขป.

កលស់

  “กลด”
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พจน. หมายเหตุ ดู กลด  
ภ.1
ขบ.

กรลับ   [กลับ,
พลิก, กลับไปกลับมา]
 “กลับ, พลิก, ย้อนกลับมา”
(Pou, 1992: 115)

ภ.2

-

ขก./

 “กลับ, พลิก, ย้อนกลับมา”

(Pou, 1992: 115)
ขป.

ក្កឡាប់

  “คว่า,

พลิกคว่า, กลับอย่างกลับตะเข็บ, หัน
หลังกลับ”
พจน. หมายเหตุ 1 Pou (1992: 115) ระบุว่าคาว่า  ในภาษาเขมรโบราณกลายมาเป็นคาว่า
ក្កឡាប់   “คว่า, พลิกคว่า, กลับอย่างกลับตะเข็บ, หันหลังกลับ” และ ក្តឡប់
  “กลับ, พลิก, ตลบ”
2 ดู กระลับ  
ภ.1
ขบ.

กรลา   [ห้อง, บริเวณ] ภ.2
 “ห้อง, บริเวณ” (Pou, 1992:
ขก./
115)
ขป.

 “ห้อง, บริเวณที่ประกอบพิธี”

(Pou, 1979: 1)
ក្កឡា

  “1 ลาน,

ตาราง ตาอย่างหมากรุก, หรือร่างแห
2 พระแท่น, บัลลังก์”
พจน. หมายเหตุ ดู กลา  
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

กรเลียด   
[ปลิ้นปล้อน]
ក្កកឡច   “บิดพลิ้ว,
บิดเบือน” ក្កកឡចក្កឡចុ 
  

“ปลิ้นปล้อน”
พจน. -
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ภ.1
ขบ.

กรเลือก  
[เหลือบ, ชาเลือง, จ้องมอง]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ក្កកឡក

  “เหลือบ,

ชาเลือง, จ้องมอง”
พจน. หมายเหตุ ดู กระเกลือก  , กระเหลือก  
ภ.1
ขบ.

กรอง   “ร้อย, ถัก, ทอ” ภ.2
   “ถัก, ทอ” (Pou, 1992: ขก./
114)
ขป.

ក្កង

  “ร้อยอย่างร้อย

ดอกไม้”
พจน. กรอง   “1 ร้อย; ถัก, ทอ”
ภ.1
ขบ.

กระเกลือก 
 [จ้องมองไม่วางตา]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

กระฉอก  
ภ.2
“อาการที่ของเหลวเช่นน้าเป็นต้น
กระเพื่อมอย่างแรงหรือล้นหกเพราะ
ความสั่นสะเทือน, (ปาก) กระดอนหรือ
กระเด้ง”
ขก./
ขป.

-

ក្កកឡក

  “เหลือบ,

ชาเลือง, จ้องมอง”
พจน. กระเกลือก   “(กลอน) ก. เกลือกไปมา”
หมายเหตุ ดู กรเลือก  ,กระเหลือก  


ภ.1

ขบ.

កញ្ឆក

 

“กระชาก, กระตุก, ฉก”
พจน. กระฉอก   “ก. อาการที่ของเหลวเช่นน้าเป็นต้นกระเพื่อมอย่างแรง
หรือล้นหกเพราะความสั่นสะเทือน, (ปาก) กระดอนหรือกระเด้ง”
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ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

 “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง ตัวแบน

ขก./
ขป.

ใช้เป็นอาหารได้” (Pou, 1992: 71)

กระตรับ  
“ปลาหมอช้างเหยียบ”
កន្រនតប់

 

“ปลาหมอช้างเหยียบ”
พจน. กระตรับ   “หมอช้างเหยียบ”
ภ.1
ขบ.

กระทบ   “โดน, ภ.2
ถูกต้อง, ปะทะ”
 “ปิด, ปิดให้สนิท” (Pou, 1992: ขก./
110)
ขป.

មទប់

  “ปิดกั้น,

หว่าน

ล้อม, ขัดขวาง, ซ่อม”
พจน. กระทบ   “ก. โดน, ถูกต้อง, ปะทะ, ในบทกลอนใช้ว่า ทบ ก็มี, หรือ
ประทบ ก็มี, พูดหรือทาให้กระเทือนไปถึงผู้อื่น”
ภ.1

-

ภ.2

กระบอก  
“ปลากระบอก”
ขบ. ขก./ ขป.
កបក  “ปลากระบอก”
พจน. กระบอก   “2 (กลอน) น. ชื่อปลาน้ากร่อยและปลาทะเลหลายชนิดใน
สกุล Liza, Valamugil, Oedalechilus และ Muil วงศ์ Mugilidae ลาตัวค่อนข้างกลม
ปากเล็ก มีครีบหลัง 2 ตอน เกล็ดใหญ่สีเงิน มีหลายชนิด ขนาดยาวได้ถึง 1 เมตร มีชื่อเรียก
ต่างกัน”
ภ.1

กระบอง   “ไม้
ใช้เป็นอาวุธสาหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง
เหลี่ยมบ้าง”
   “คนแรก, ผู้ที่
ใหญ่ที่สุดหรือโตที่สุด, ชื่อหวายชนิด
หนึ่ง Calamus ปลายใหญ่, กระบอง
หรือไม้เท้าที่ทาจากไม้หรือหวาย”
(Pou, 1992: 212) 

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ขบ.

ដំបង

  “ตะบอง”
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   “กระบอง”

(Varasarin, 1984: 193)
พจน. กระบอง   “น. ไม้ใช้เป็นอาวุธสาหรับใช้ตี มีรูปกลมบ้าง เหลี่ยมบ้าง,
ใช้ว่า ตระบอง ก็มี”
ภ.1
ขบ.

กระเรียน  
“ชื่อนกขนาดใหญ่”
 “นกกินปลาตัวใหญ่”
(Pou, 1992: 118)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

កក្កៀល

  “นกกินปลาตัว

ใหญ่”
พจน. กระเรียน   “น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Grus Antigone (Linn.)
ในวงศ์ Gruidae ขนลาตัวสีเทา หนังหัวและต้นคอสีแดง คอยาว ขายาว ปีกกว้าง หางกว้าง
และสั้น เวลาบินคอเหยียดตรง หากินตามที่ราบลุ่ม กินพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก,
กาเรียน ก็เรียก”
หมายเหตุ ดู กเรียน  
ภ.1

กระลอก  
ภ.2
“เคลื่อนไหวไปมา, กลับกลิ้ง, ไม่คงที่”
ขก./
ขป.

กระลอก  
“เคลื่อนไหวไปมา, กลับกลิ้ง, ไม่คงที่”
ขบ.
ក្កឡក   “กระฉอก,
กระเซ็น, สั่นไหว, สะเทือน, กลิ้ง”
พจน. กระลอก   “(กลอน; แผลงมาจาก กลอก) ว. มีประกาย, เป็นประกาย,
ใช้เข้าคู่กับคา กระลับ หรือ กระลาย เป็น กระลับกระลอก หรือ กระลายกระลอก”
ภ.1

กระลับ   [กลับ,
พลิก, กลับไปกลับมา]
 “กลับ, พลิก, ย้อนกลับมา”
(Pou, 1992: 115)

ภ.2

กระลับ   [กลับ,
พลิก, กลับไปกลับมา]
ขบ.
ขก./  “กลับ, พลิก, ย้อนกลับมา”
(Pou, 1992: 115)
ขป.
ក្កឡាប់   “คว่า,
พลิกคว่า, กลับอย่างกลับตะเข็บ, หัน
หลังกลับ”
พจน. พบในคาศัพท์ว่า กระลับกระลอก   (กลอน; แผลง
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มาจากกลับกลอก) ก. พลิกแพลง
หมายเหตุ ดู กรลับ  , กลับ  
ภ.1
ขบ.

กระลาย   [กลาย] ภ.2
ขก./
ขป.

កាលយ

  “กลาย, กลับ

กลาย”
พจน. ภ.1
ขบ.

กระลึง   “จับ,
ถือ ควงอาวุธ”
 “จับ, ถือ, ควง(อาวุธ)” (Pou,
1992: 116)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ក្កឡឹង

  “กลึง,

หมุนรอบอย่างเครื่องกลึง, วนรอบ”
พจน. กระลึง   “(กลอน) ก. จับ, ถือ, ใช้เป็น กระลิง ก็มี”
ภ.1

-

ภ.2

กระเวน  
“เที่ยวตรวจตรา”
ขบ. ขก./ ขป.
ក្កខ្វល   “ตระเวน,
ด้อมๆ มองๆ ตรวจตรา, เที่ยว, เดิน,
สอดส่อง, พเนจร, เดินวนเวียน,
ลาดตระเวน”
พจน. กระเวน   “1 (โบ) ก. ตระเวน, ตะเวน หรือ ทะเวน ก็ว่า”
ภ.1

กระสัน   “คะนึง, ภ.2
คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่, เฝ้าแต่,
มัวแต่”
ขก./
ขป.

กระสัน   “คะนึง,
คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่, เฝ้าแต่, มัว
แต่”
ขบ.
ក្កសាល   “เสด็จ
ประพาส, เพลิดเพลินใจ, หย่อนใจ, เบิก
บานใจ”
พจน. กระสัน   “ก. คะนึง, คิดผูกพันอยู่, มีใจจดจ่ออยู่; กระวนกระวาย
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ในกาม; ผูกให้แน่น, รัด; เชื่อมต่อ; (ปาก) อยากมาก ว. แน่น”
หมายเหตุ ในบางบริบทของสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่า กระสัน   มีความหมาย
ก้ากึ่งระหว่าง “เบิกบานใจ” และ “ต้องการ”
ภ.1
ขบ.

กระสา   “ชื่อนก
ขนาดใหญ่หลายชนิด”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ក្កសារ

  “นกกินปลา

รูปคล้ายนกยางแต่โตกว่า”
พจน. กระสา   “1 น. (1) ในวงศ์ Ciconiidae ปากหนาแบนข้าง ยาว ปลาย
แหลมตรง คอและขายาว เวลาบินคอเหยียดตรง ทารังด้วยกิ่งไม้ อยู่บนยอดไม้สูง กินปลา
และสัตว์น้าขนาดเล็ก ในประเทศไทยมีหลายชนิด (2) ชื่อนกยางขนาดใหญ่ ในวงศ์
Ardeidae ปากยาว ปลายแหลม ฤดูผสมพันธุ์เพศผู้มีขนยาวบริเวณท้ายทอย 2 เส้น คอยาว
เวลาบินคอโค้งงอ ขายาว เล็บของนิ้วกลางที่หันไปข้างหน้าหยักคล้ายซี่หวี ทารังด้วยกิ่งไม้บน
ยอดไม้สูงปานกลาง กินปลาและสัตว์น้า ในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ กระสานวล (Ardea
cinerea Linn.) กระสาแดง (A. purpurea Linn.) และกระสาใหญ่ (A. sumatrana
Raffles)
ภ.1

-

ภ.2

กระแส   “น้าหรือ
ลมเป็นต้นที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนว
เป็นทางไปไม่ขาดสาย, เส้น, สาย, แนว,
ทาง, เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวายหรือเหล็ก
เป็นต้น”
ขบ.   “อาการไหลไป, สาย, เส้น ขก./  “เชือก, เส้น” (อุไรศรี วรศะริน,
เชือก, เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวายหรือ
2542: 126)
เหล็ก” (Pou, 1992: 122)
ขป.
ខ្មែ   “สาย, กระแส”
พจน. กระแส   “น. น้าหรือลมเป็นต้นที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่
ขาดสาย, โดยปริยายหมายถึงอาการเช่นนั้น; เส้น, สาย, แนว, ทาง; เส้นวัดที่ดินทาด้วยหวาย
หรือเหล็กเป็นต้น เรียกว่า เส้นกระแส”
ภ.1

-

ภ.2

กระแสง  
“เสียงเพราะมีกังวาน”
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ขบ.

-

ขก./
ขป.

កខ្នែង

 // “ผ้าเช็ด

ปาก, ผ้าเช็ดมือ (ผ้าขาวม้าก็ได้สาหรับ
ภาษาพระตะบอง)”
พจน. กระแสง   “1 (โบ) น. เสียงเพราะมีกังวาน”
หมายเหตุ ดู กรรแสง  
ภ.1
ขบ.

กระเหน็จ   [ดุ
ร้าย, ดุเดือด, รุนแรง]
 “โหดร้าย, อันตราย,
รุนแรง” (Pou, 1992: 84)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

កំណាច

  “ดุร้าย

ใช้ได้ทั้งกับคนและสัตว์”
พจน. กระเหน็จ   “(โบ; กลอน) น. เล่ห์กล, แง่งอน, ท่วงที”
หมายเหตุ ดู กระแหน่  
ภ.1
ขบ.

กระแหน่  
[ดุร้าย, ดุเดือด, รุนแรง]
 “โหดร้าย, อันตราย,
รุนแรง” (Pou, 1992: 84)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

កំណាច

  “ดุร้าย

ใช้ได้ทั้งกับคนและสัตว์”
พจน. กระแหน่   “(โบ; กลอน) น. เล่ห์กล, แง่งอน, ท่วงที”
หมายเหตุ ดู กระเหน็จ  
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

กระหม่า  
“ประหม่า, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ”
តក់ក្បម៉ា

   

“ตกประหม่า, ตกใจกลัว, เสียขวัญ”
พจน. กระหม่า   “(โบ) ก. ประหม่า, สะทกสะท้าน, พรั่นใจ”
ภ.1

กระเหลือก 
 “เหลือบ, ชาเลือง,
จ้อง”

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./
ขป.

ក្កកឡក

  “เหลือบ,

ชาเลือง, จ้อง”
พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป กระเหลียก   มีความหมายว่า “ก. เหลือบแล
เขียนเป็น กรลยก ก็มี”
2 ดู กรเลือก  , กระเกลือก  
ภ.1

ขบ.

กระหวัด  
ภ.2
“ตวัด, วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง;
ย้อน”
ขก./
ขป.

-

ក្រវាត់

  “เหวี่ยง,

ตวัดไม่ไกลจากตัว”
พจน. กระหวัด   “ก. ตวัด, วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง; ย้อน”
หมายเหตุ ดู กวัด  , ครวัด  , คระวัด  
ภ.1
ขบ.

กระอุ   “ระอุ;
ร้อนรน”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-
“ความขุ่นข้อง
หมองใจ ความร้อนอบอ้าวหรือร้อนใจ”
រឱស  

พจน. กระอุ   “ระอุ; ร้อนรน”
หมายเหตุ ดู ตระอุ  , ระอุ  
ภ.1

ขบ.

กราบ   “การแสดงความ ภ.2
เคารพด้วยวิธีนั่ง ประนมมือขึ้นเสมอ
หน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น”
ขก./
ขป.

-

, , , , 

“กราบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 131)
ក្កាប   “กราบ, ทาให้
เรียบ, หมอบราบ, กกไข่, ครอบ, คลุม”
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พจน. กราบ   “2 ก. การแสดงความเคารพด้วยวิธีนั่ง ประนมมือขึ้นเสมอหน้าผาก
แล้วน้อมศีรษะลงจดพื้น, ถ้าหมอบแล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่ประนมอยู่กับพื้นเรียก หมอบ
กราบ, ประนมมือเสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะลงจดมือที่วางอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ก็อนุโลมถือ
ว่าเป็นกราบ, เรียกกราบโดยให้อวัยวะทั้ง 5 คือ เข่าทั้ง 2 มือทั้ง 2 และหน้าผาก จดลงกับพื้น
ว่า กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงสุด, โดยปริยายใช้เป็น
คาแสดงอาการเคารพเหมือนอย่างกราบ”
ภ.1
ขบ.

กราย   “ชื่อปลาน้าจืด
ชนิดหนึ่ง”
-

ภ.2

-

กราย   “เดินอย่างมี
ท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้า
และข้างหลังอย่างช้าๆ”
-

ภ.2

-

ขก./

-

ขป.

ក្កាយ

ขก./ ขป.
ក្កាយ   “ปลากราย”
พจน. กราย   “1 น. ชือ่ ปลาน้าจืดชนิด Chitata ornata (Gray) วงศ์
Notopteridae หัวและลาตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องเล็กมาก
ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบมน บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดา 5-10 จุด
เรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง 1 เมตร, ตองกราย หรือ หางแพน ก็เรียก”
ภ.1

ขบ.

  “ท่วงท่าร่ายราที่

พระหรือนางจะเคลื่อนไหวตามจังหวะ
พร้อมกับเหยียดแขนไปด้านหลัง หมุน
ข้อมือเป็นวง” (Pou, 1977: 7)
พจน. กราย   “3 เดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลัง
อย่างช้าๆ, วันๆ ไม่ทาอะไรได้แต่กรายไปกรายมา; เดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆ”
ภ.1
ขบ.

กริม   “ชื่อปลาน้าจืด
ขนาดเล็ก”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ក្កិម

  “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง”

(คานี้สะกด ក្កឹម  ได้ด้วย)
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พจน. กริม   “น. ชื่อปลาน้าจืดขนาดเล็กในสกุล Tricopsis วงศ์ Anabantidae หรือ
Belontiidae พบทั่วไป รูปร่างคล้ายปลากัดซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่หัวแหลมกว่าและสีไม่
สดสวย มักมีแถบสีเข้มพาดตลอดข้างตัว 2-3 แถบ ขนาดยาวได้ถึง 7 เซนติเมตร ที่พบมาก
ได้แก่ กริมข้างลาย [T. vittatus (Cavier)], กัดป่า ก็เรียก”
ภ.1
ขบ.

กริ้ว   “โกรธ, เคือง”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

កក្កវ

  “กริ้วโกรธ”

พจน. กริ้ว   “ก. โกรธ, เคือง”
ภ.1
ขบ.

กรุง   “เมือง, กษัตริย์”
 “ใหญ่โต, มีอานาจ, ผู้นา,
พระเจ้าแผ่นดิน, ปกครอง, ควบคุม”
(Pou, 1992: 104)

ภ.2
ขก./

กรุง   “เมือง, กษัตริย์”
 “กรุง, กษัตริย์, ปกครอง,
ครอบครอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
132)
ขป.
ក្កុង   “น. เมืองหลวง,
เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แต่ก่อน
หมายถึงประเทศก็ได้”
พจน. กรุง   “น. เมืองหลวง, เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แต่ก่อนหมายถึงประเทศก็
ได้; (โบ) กษัตริย์”
หมายเหตุ ดู กุรุง  
ภ.1

กลด   “เครื่องกั้นกันแดด
หรือฝน ลักษณะคล้ายร่มขนาดใหญ่
ขอบมีระบาย คันยาว ใช้ถือกั้น
เจ้านาย”
-

ภ.2

-

ขก./

 “กลด” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

ขบ.

128)
ขป.
កលស់   “กลด”
พจน. กลด   “1 น. เครื่องกั้นกันแดดหรือฝน ลักษณะคล้ายร่มขนาดใหญ่ ขอบมีระบาย
คันยาว ใช้ถือกั้นเจ้านาย, ราชาศัพท์ว่า พระกลด, เรียกร่มขนาดใหญ่ มีด้าม สาหรับพระ
ธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่มีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบ ว่า ดวง
อาทิตย์ทรงกลด ดวงจันทร์ทรงกลด”
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หมายเหตุ ดู กรลด  
ภ.1

ขบ.

กลบ   “เอาสิ่งซึ่งเป็นผง
โรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง, เอาดินหรือ
สิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็มหรือไม่ให้เห็น
ร่องรอย, โดยปริยายหมายความว่า
ปิดบัง”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ក្កឡាប់

  “คว่า,

พลิกคว่า, กลับอย่างกลับตะเข็บ”
พจน. กลบ   “ก. เอาสิ่งซึ่งเป็นผงโรยทับข้างบนเพื่อปิดบัง, เอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไป
ในที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็มหรือไม่ให้เห็นร่องรอย, โดยปริยายหมายความ
ว่าปิดบัง, ทดแทน”
ภ.1

-

ภ.2

กลัด   “เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วย
ของแหลม”
ขบ. ขก./ ขป.
កាលស់  “กลัดด้วยไม้กลัด
หรือเข็ม”
พจน. กลัด   “น. สวะที่ติดขวางคลองแน่นอยู่ ก. เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยของแหลม, ทาให้
ติดขวางไว้ไม่ให้หลุดออก; โดยปริยายเรียกอาการที่สิ่งบางอย่างคั่งอยู่ข้างใน”
ภ.1

กลับ   “ตรงกันข้ามกับ
ภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม, คืนมาสู่
ภาวะเดิม, พลิกหน้าเป็นหลัง, ทา
ตรงกันข้ามกับที่คาดหมายหรือที่ควร
จะเป็น”
 “กลับ, คืนมา” (Pou, 1992:
115)

ภ.2

-

ขก./

 “กลับ, คืนมา” (Pou, 1992:

ขบ.

115)
ขป.

ក្កឡាប់

  “คว่า,

พลิกคว่า, กลับอย่างกลับตะเข็บ”
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พจน. กลับ   “ก. ตรงกันข้ามกับภาวะเดิมหรือทิศทางเดิม, เปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม, คืน
มาสู่ภาวะเดิม, พลิกหน้าเป็นหลัง, เปลี่ยน, ทาตรงกันข้ามกับที่คาดหมายหรือที่ควรจะเป็น”
หมายเหตุ ดู กรลับ  , กระลับ  
ภ.1
ขบ.

กลา   [ห้อง, บริเวณ(ที่
ประกอบพิธี)]
 “ห้อง, บริเวณ” (Pou, 1992:
115)

ภ.2

-

ขก./

 “ห้อง, บริเวณที่ประกอบพิธี”

(Pou, 1979: 1)
ขป.

ក្កឡា

  “1 ลาน, ตาราง

ตาอย่างหมากรุก, หรือร่างแห 2 พระ
แท่น, บัลลังก์”
พจน. กลา   “(แบบ) น. เสี้ยวที่ 16 แห่งดวงเดือน, ดวงเดือน; ระเบียบพิธีของ
การบูชา, ใช้ว่า กะลา ก็มี (ป., ส.)”
หมายเหตุ ดู กลาการ  , กรลา  
ภ.1
ขบ.

กลาการ  
[บริเวณที่ประกอบพิธี]
 “ห้อง, บริเวณ” (Pou, 1992:
115)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ក្កឡា

  “1 ลาน, ตาราง

ตาอย่างหมากรุก หรือร่างแห
2 พระแท่น, บัลลังก์”
พจน. หมายเหตุ 1 คานี้เกิดจากคาว่า กลา   ประสมกับคายืมภาษาสันสกฤตว่า การ 
 “งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทา”
2 ดู กลา  , กรลา  
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

กวัด   “จับด้ามวัตถุแล้วปัด
ไปมา”
ក្រវាត់  “เหวี่ยง,
ตวัดไม่ไกลจากตัว, เหวี่ยง, ขว้าง
ออกไป” สร้างจากคาว่า វាត់ 
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 “วัด, ตวัด, หวด, เหวี่ยง” ขบ.
   “วัด, หมุนเป็นวง, กาหนดเขต

แดน” (Pou, 1992: 429)
พจน. กวัด   “ก. จับด้ามวัตถุแล้วปัดไปมา, ใช้เข้าคู่กับคา แกว่ง เป็น กวัดแกว่ง หรือ
แกว่งกวัด หรือใช้เข้าคู่กับคา ไกว เป็น กวัดไกว”
หมายเหตุ ดู กระหวัด  , ครวัด  , คระวัด 


ภ.1
ขบ.

   “ประกอบด้วย” (Pou,

ภ.2
ขก./

1992: 108)

ขป.

กอปร์   “ประกอบ”
 “กอปร, ประกอบด้วย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 119)
 “กอปร, ประกอบด้วย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 129)
កប   “เจริญ, ให้ผล, มี
ครอบครอง, เป็นเจ้าของ”

พจน. กอปร   “ก. ประกอบ”
ภ.1

กะดึง  
ภ.2
“ระฆังเล็กๆ ทาด้วยโลหะ ที่ปลายตุ้มมี
ใบพานซึ่งนิยมทาเป็นรูปใบโพ เมื่อลม
พัด ปลายตุ้มจะกระทบตัวกระดึงทาให้
เกิดเสียง ใช้แขวนที่ชายคาโบสถ์และ
วิหารเป็นต้น, เครื่องโลหะหรือเครื่อง
ไม้มักมีรูปร่างคล้ายกระดิ่ง มีลูก
กระทบแขวนอยู่ภายในหรือห้อย
กระหนาบอยู่ภายนอกเพื่อให้เกิดเสียง
ดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย”
ขบ.  “ระฆังเล็กๆ” (Pou, 1992: ขก./
66) 
ขป.
 “ระฆังเล็กๆ” (Pou, 1992:
69)
พจน. -

-

កណ្ឹដ ង

  “กระดิ่ง,

กระดึง”
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หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป กระดึง   “น. ระฆังเล็กๆ ทาด้วยโลหะ ที่ปลายตุ้มมี
ใบพานซึ่งนิยมทาเป็นรูปใบโพ เมื่อลมพัดปลายตุ้มจะกระทบตัวกระดึงทาให้เกิดเสียง ใช้แขวนที่
ชายคาโบสถ์และวิหารเป็นต้น, เครื่องโลหะหรือเครื่องไม้มักมีรูปร่างคล้ายกระดิ่ง มีลูกกระทบแขวน
อยู่ภายในหรือห้อยกระหนาบอยู่ภายนอกเพื่อให้เกิดเสียงดัง มักใช้แขวนคอสัตว์เช่นวัวควาย”
ภ.1
ขบ.

กะทิง   “วัวป่า”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

មទីង

  “วัวกระทิง”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป กระทิง   “ชื่อวัวป่าขนาดใหญ่ที่สุดชนิด
Bos gaurus Smith ในวงศ์ Bovidae ขนสีดาหรือดาแกมน้าตาลแซมด้วยขนยาวสีเทาหรือเทาอม
ดา ยกเว้นบริเวณหน้าผากมีขนสีเทา และครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นขนสีขาวอมเหลือง ขนเหล่านี้อาจ
เห็นเป็นสีเหลืองทอง เนื่องจากเหงื่อที่เป็นน้ามันที่ขับออกมา”
ภ.1
ขบ.

กะเบน   “ชื่อปลา ภ.2
กระดูกอ่อนพวกหนึ่ง”
ขก./
ขป.

បខ្បល

 , ក្បខ្បល

  “ปลากระเบน”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป กระเบน   “ชื่อปลากระดูกอ่อนพวกหนึ่ง มีหลาย
ชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลาตัวกว้างตั้งแต่ 15-300 เซนติเมตร
ลาตัวแบนลงมากและต่อเนื่องกับครีบอกแผ่ออกด้านข้าง”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

 “สิ่งรบกวน, สิ่งที่ทาให้ราคาญ

ขก./
ขป.

ใจ” (Pou, 1992: 60)

กังวล   “ห่วงใย, มี
ใจพะวงอยู่”
កងវល់   “ความ
กังวล, ห่วงใย, ความกลุ้มใจ”

พจน. กังวล   “ห่วงใย, มีใจพะวงอยู่”
ภ.1

-

ภ.2

กังหัน   “สิ่งที่
ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกาลังลม”
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ขบ.

-

ขก./

 “กังหัน, ใบพัด”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 119)
ขป.
កហោរ  // “กังหัน”
พจน. กังหัน   “น. สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกาลังลม, จังหัน ก็ว่า,
โดยปริยายเรียกเครื่องหมุนบางชนิดมีรูปทานองกังหัน ทาให้เกิดกาลังงาน; (วิทยา) ใช้เรียก
เครื่องจักรที่หมุนอย่างกังหัน; ชื่อดอกไม้ไฟชนิดที่จุดแล้วหมุนอย่างกังหัน, ลักษณนามว่า
ต้น”
ภ.1 กัน   “ป้องกัน”
ภ.2
ขบ.    “กัน, ป้องกัน” (Pou,
ขก./  “ป้องกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
1992: 93)
ขป.
122)
ការ   “กัน, กั้น”
พจน. กัน   “3 ก. กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป หรือไม่ให้เกิดมีขึ้น”
หมายเหตุ ดู กรร  
ภ.1 กัน   [ถือ]
ภ.2 ขบ.    “ถือ, รับหน้าที่, รับ
ขก./  “ถือ, จับ” (อุไรศรี วรศะริน,
ตาแหน่ง” (Pou, 1992: 67)
2542: 120)
 “ถือ, จับ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 121)
ขป. កាន់   “ถือ, สู่”
พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. ไม่พบรูป กัน   ที่ใช้ในความหมายว่า “ถือ”
2 ดู กรร  
ภ.1
ขบ.

ภ.2
ขก./
ขป.
พจน. กัน   “4 โกนให้เป็นแนวเสมอกัน”

-

ภ.1

ภ.2

-

ขก./

 “กลาง, กึ่งกลาง”

ขบ.

กัน   “เล็ม, กันไรผม”
-

กันดาร   [กลาง,
ท่ามกลาง]
 “แห่ง, กลาง; ข้างใน” (Pou,
1992: 69)

កាល់

  “เล็ม, กัน”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 118)
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ขป.

កណា
ដ ល

  “กลาง,

กลางๆ, ปานกลาง”
พจน. หมายเหตุ ในพจน. มีรูปตรงกับคายืมภาษาบาลีสันสกฤตว่า กันดาร   “ว. อัตคัด,
ฝืดเคือง, ลาบาก, แห้งแล้ง, คานี้มักใช้แก่เวลา ท้องที่ หรือถิ่นที่มีลักษณะเช่นนั้น (ป. กนฺตาร, ส. กานฺ
ตาร ว่า ป่าดง, ทางลาบาก)”
ภ.1
ขบ.

กันดาล   “กลาง,
ท่ามกลาง”
 “ตรงกลาง” (Pou, 1992: 69)

ภ.2

-

ขก./

 “กลาง, กึ่งกลาง”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 118)
ขป.

កណា
ដ ល

 “กลาง,

กลางๆ, ปานกลาง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 243)
พจน. กันดาล   “กลาง, ท่ามกลาง”
ภ.1
ขบ.

กันทุย   [หาง]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

พจน. ภ.1
ขบ.

กันแทก  
“กระทบโดยแรง”
-

កនទុយ

កខ្នធក

  “หาง”

 

“ถ่างออกห่างจากกัน”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป กระแทก   “ก. กระทบโดยแรง”
ภ.1
ขบ.

กันโหย   [ตะโกน
โหวกๆ จากที่ไกลๆ]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ដកហោយ

  “ตะโกน
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โหวกๆ จากที่ไกลๆ”
พจน. หมายเหตุ ดู กรรโหย  , คระโหย  , ทรโหย 
, โหย  
ภ.1
ขบ.

กันเอา   [ร้อง
กังวาน]
-

ภ.2

-

กันเอาะพลุก 
 “ชื่อช้างทุรลักษณ์
ประเภทหนึ่ง”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ขก./ ขป. ក្កកៅ   “กังวาน”
พจน. กันเอา   “กรรเอา, กลมกล่อม”
หมายเหตุ พจน. พบรูป กรรเอา   “ว.กลมกล่อม” ด้วย
ภ.1

ขบ.

พจน. หมายเหตุ กันเอาะพลุก     “งาต้นใหญ่ปลายแหลมดุจเสี้ยม งวง
ยาวเวียดอกกายใหญ่ท้องยาน”
ภ.1

ขบ.

กันแอกกุม 
 “ชื่อช้างทุรลักษณ์
ประเภทหนึ่ง”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

พจน. หมายเหตุ กันแอกกุม   “ชื่อช้างทุรลักษณ์ประเภทหนึ่ง หูใหญ่ยานดัง
ปีกกา” กันแอก มาจากคาภาษาเขมรว่า ខ្កែក   แปลว่า “อีกา” กับคาภาษาไทยว่า
กุม “ถือ, จับ” กันแอกกุม แปลว่า “อีกาถือ จับ
ภ.1
ขบ.

กาจ   “ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง”
-

ภ.2
ขก./

กาจ   “ร้ายมาก, ร้ายยิ่ง”
,  “กาจ, ร้ายกาจ, ดุร้าย”
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ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 122)
កាច   “ดุ, ร้าย”

พจน. หมายเหตุ พบในคาลูกศัพท์ของคาว่า ร้าย r  เป็น ร้ายกาจ r    “ร้าย
มาก, ร้ายยิ่ง”
ภ.1

กาจัด   “ขับไล่,
ปราบ, ทาให้สิ้นไป”
-

ภ.2

กาจัด   “ขับไล่,
ปราบ, ทาให้สิ้นไป”
ขบ.
ขก./ ขป. កំចាត់   “กาจัด,
ขจัด”
พจน. กาจัด   “2 ก. ขับไล่, ปราบ, ทาให้สิ้นไป”
ภ.1

กาจาย  
“กระจาย”
-

ภ.2

ขบ.

ขก./
ขป.

กาจาย  
“กระจาย”
កំចាយ

  “ขยาย,

ทาให้กระจาย”
พจน. กาจาย   “1 ก. กระจาย”
ภ.1

-

ภ.2

กาซาบ   “ซึมเข้า
ไป, ทา, อาบ”
ขบ. ขก./ ขป. พจน. กาซาบ   “ก. ซึมเข้าไป, ทา, อาบ, หมายถึงศรที่อาบยาพิษก็ได้”
หมายเหตุ น่าจะสร้างจากคาว่า ក្ាប   “ซึมซาบ, ทราบ” โดยวิธีการเติมพยางค์ ข้างหน้าคา ด้วยวิธีการนี้ทาให้คากลายเป็นคาสองพยางค์ และมีความหมายเป็นการเน้นย้ามากยิ่งขึ้น
ภ.1

-

ภ.2

กาดัด   “กาลังรุ่น,
โตเต็มที”่
ขบ. ขก./ ขป. พจน. กาดัด   “ว. กาลังรุ่น; เต็มที่ ก. พะวง, ห่วงใย, ขวนขวาย; กาหนัด”
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หมายเหตุ ในภาษาเขมรปัจจุบันไม่มีคาที่ตรงกับรูป กาดัด   แต่ในภาษาเขมร
ปัจจุบัน มีคาว่า កាត់   “(ผสม)พันธุ์” (Daniel, 1985 : 27) เช่น ក្រូកកាត់  
“(หมู)พ่อพันธุ์” และมีคาว่า កាតត់   “มาก, ยิ่ง” เมื่อพิจารณาจากรูปคายืม
ภาษาเขมรในสมุทรโฆษคาฉันท์แล้ว อาจเป็นไปได้ว่า คาว่า កាត់   จะเป็นรากศัพท์ของ
កាតត់   ซึ่งจะแผลงเป็น กาดัด   อีกทีหนึ่ง
ภ.1

-

ภ.2

กาเดา   “เลือดที่
ออกทางจมูก”
ขบ. ขก./ ขป. កំកៅ   “ทาให้
ร้อน, อุ่นให้ร้อน, ไอของร้อน,
ความร้อน”
พจน. กาเดา   “น. เลือดที่ออกทางจมูก เรียกว่า เลือดกาเดา; แพทย์แผน
โบราณเรียกไข้ชนิดหนึ่งที่เกิดจากหวัดว่า ไข้กาเดา”
ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

กาทวน  
“สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง”
-

ภ.2

-

ขก./



กาเดาะ   [อวัยวะ
เพศ(ผู้)]
ขบ.  “อวัยวะเพศชาย” (Pou, 1992:
ขก./ 110)
ขป. កត   “อวัยวะเพศชาย”
พจน. กาเดาะ  “ว. วัยกระเตาะ, รุ่น, เพิ่งแตกเนื้อสาว (ปาเลกัว)”
หมายเหตุ ใน พจน. พบ กาเดาะ   และระบุว่ามาจากหนังสือวะจะนะพาสาไทย
ของ ปาเลกัว (2542: 578) เมื่อพิจารณาจากบริบทพบว่าคาปรากฏร่วมกับคาว่า กลัด  
และ กาม   แล้ว เห็นว่าคานี้น่าจะมาแผลงมาจากคาว่า កត   “อวัยวะเพศ
ชาย”

ขบ.

“สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน,
ก้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 258)
ขป. កំទ្រ   “สนั่น,
หวั่นไหว, สะเทือน, ก้อง”
พจน. กาทวน   “ว. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง”
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หมายเหตุ ดู กาธร  
ภ.1

กาธร   “สนั่น,
หวั่นไหว, ก้อง”
-

ภ.2

กาธร   “สนั่น,
หวั่นไหว, ก้อง”
ขบ.
ขก./  “สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน,
ก้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 258)
ขป. កំទ្រ   “สนั่น,
หวั่นไหว, สะเทือน, ก้อง”
พจน. กาธร   “ว. สนั่น, หวั่นไหว, สะเทือน”
หมายเหตุ ดู กาทวน  , สท้อน  
ภ.1

กานล   “เงินค่า
คานับครู, เงินคานับบูชาครูปี่พาทย์”
 “สิ่งที่ใช้สาหรับหนุน หรือยก
ให้สูงขึ้น, เครื่องสังเวยในพิธีกรรม”
(Pou, 1992: 84)

ภ.2

-

ขก./

 “ของกานัล, ค่ากานล, ของ

ขบ.

ให้คน เช่น ผู้มีอุปการะ” แผลงจากราก
ศัพท์   “หนุนข้างใต้”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 186)
ขป. កំណ្ល់  “ของ
กานัล, ค่ากานล”
พจน. กานล   “น. เงินค่าคานับครู, เงินคานับบูชาครูปี่พาทย์ คือ
พระประคนธรรพ หรือ พระนารท ซึ่งถือว่าเป็นครูเดิมของตน มีเทียนสาหรับจุดที่ตะโพน
ด้วย”
หมายเหตุ កំណ្ល់  ในภาษาเขมรปัจจุบันใช้ในความหมายเฉพาะว่า
“เครื่องประกอบพิธีกรรมที่ต้องมอบให้แก่ผู้ที่รักษาอาการเจ็บป่วย” (Pou et Ang Chouléan,
1987-90: 96)
ภ.1
ขบ.

กานัล   “หญิงชาว ภ.2
วัง มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์”
ขก./
ขป.

កំណាន់

  “นาง

กานัล, คนรับใช้”
พจน. กานัล   “2 น. หญิงชาววัง มีหน้าที่รับใช้พระมหากษัตริย์ เรียกว่า นาง
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กานัล”
ภ.1

-

ภ.2

กาบัง   “1 บัง,
ชื่อว่านต้นดั่งกระชาย หัวเล็กๆ ติดกัน
ดังกล้วยไข่ ต้นและใบเขียว เนื้อในขาว
ใช้สาหรับเป็นว่านกันภัยในทางลัทธิ
และกันว่านร้ายต่างๆ”
ขบ.    “ซ่อน, ปกปิด,
ขก./  “กาบัง, บัง”
ลับ” (Pou, 1992: 84)
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 117)
ขป. កំបំង   “กาบัง,
ลับ”
พจน. กาบัง   “ก. บัง, บังอย่างมิดชิด”
ภ.1

กาแพง  
“เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ที่ก่อด้วยอิฐ
ดิน หรือหิน”
 “กาแพง” (Pou, 1992: 91)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ขบ.

កំខ្ពង

 

“กาแพง, ที่กั้น, ขอบ”
พจน. กาแพง   “น. เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือหิน เป็น
ต้น”
ภ.1

ขบ.

กายาน   “วัตถุ
ภ.2
หอมชนิดหนึ่ง เกิดจากยางใสกลิ่นหอมที่
ออกจากเปลือกของต้นกายานบางชนิด
เกิดขึ้นได้เนื่องจากเปลือกถูกกรีดหรือมี
ราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา
เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลาต้น แกะ
ออกมาได้, ชื่อต้นไม้ขนาดกลางหลาย
ชนิด....”
   “กายาน” (Pou,
ขก./
1992: 83)
ขป.

-

កំញាន

  “ต้น
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กายาน”
พจน. กายาน   “1 น. วัตถุหอมชนิดหนึ่ง เกิดจากยางใสกลิ่นหอมที่ออกจาก
เปลือกของต้นกายานบางชนิด เกิดขึ้นได้เนื่องจากเปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใส
กลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลาต้น แกะออกมาได้
2 น. (1) ชื่อต้นไม้ขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Styrax วงศ์ Styracaceae ขึ้นตามป่าเขา
ในระดับสูง ใบเดี่ยว ด้านบนสีขาว ดอกสีขาว หอมอ่อนๆ ไม้ต้นชนิดนี้บางชนิดเมื่อเปลือก
ถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลาต้น แกะ
ออกมาได้ เรียกว่า กายาน”
ภ.1

-

ภ.2

การาบ   “ทาให้
เข็ดหลาบ, ทาให้กลัว, ทาให้สิ้นพยศ,
ทาให้สิ้นฤทธิ์”
ขบ. ขก./ ขป. កំរាប   “การาบ,
ปราบปราม”
พจน. การาบ   “ก. ทาให้เข็ดหลาบ, ทาให้กลัว, ทาให้สิ้นพยศ, ทาให้
สิ้นฤทธิ์”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

 “การเคลื่อนที่, การเคลื่อนไหว,

ขก./
ขป.

กาเริบ   [(ศัตรู)
สร้างความปั่นป่วนรุนแรงขึ้นโดยไม่เกรง
กลัวอานาจอีกต่อไป]
កំករ ើក   “เขม่น,
กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, ปั่นป่วน”

ความปั่นป่วน, การสั่นสะเทือน” (Pou,
1992: 88)
พจน. กาเริบ   “รุนแรงขึ้น”
หมายเหตุ ในภาษาเขมรพบรูป កំករ ើប   “กาเริบ, ฮึกเหิม” ด้วยเช่นกันแต่
น่าจะเป็นรูปและความหมายที่ยืมกลับไปจากภาษาไทยมากกว่า
ภ.1
ขบ.

กาลอง   “ลอง,
ประลอง”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-
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พจน. กาลอง   “(โบ; กลอน) ก. ลอง, ประลอง”
หมายเหตุ กาลอง   เป็นคาที่แผลงในภาษาไทย จากรากศัพท์เขมรว่า លង
  “1 ลอง” ด้วยวิธีการเติมหน่วยคาเติมหน้า 
ภ.1
ขบ.

กาลัง   “แรง, สิ่งที่ ภ.2
ทาให้เกิดอานาจความเข้มแข็ง”
ขก./
ขป.

កំលង
ំ

 

“กาลัง”
พจน. กาลัง   “น. แรง, สิ่งที่ทาให้เกิดอานาจความเข้มแข็ง”
ภ.1

กาสรด   “สลด,
ภ.2
แห้ง, เศร้า”
 “หมดจด, ขาดแคลน” (Pou, ขก./
1992: 93)
ขป.

กาสรด   “สลด,
แห้ง, เศร้า”
ขบ.
កំសត់   “เข็ญใจ,
บอบช้า, ตรอมใจ, เศร้าหมอง, ทุกข์,
ทรมาน, กังวล”
พจน. กาสรด   “(แบบ) ก. สลด, แห้ง, เศร้า”
ภ.1

-

กาแหง  
“แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง, อวดดี”
ขบ. ขก./ ขป. កំខ្ែង   “ข่ม
เหง, ขู่ตวาด, ทาให้กลัว”
พจน. กาแหง   “ว. แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง ก. อวดดี”
หมายเหตุ ดู คาแหง  
ภ.1

ภ.2

กุงอน   “นกช้อน
ภ.2
หอย”
ขบ.  “นกช้อนหอย
ขก./
Melanocephala, ปากยาวสีดา ตีน
ขป.
ดา” (Pou, 1992: 102)
พจน. กุงอน   “นกช้อนหอย”

កង

  “นกกุลาขาว”
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ภ.1
ขบ.

กุงาน   “ห่าน”
-

ภ.2
ขก./

กุงาน   “ห่าน”
  “ห่าน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 273)
ขป. កាងន   “ห่าน”
พจน. กุงาน   “น. ห่าน, ใช้หมายความถึง นกยูง ก็มี”
ภ.1
ขบ.

กุโงก   “นกยูง”
-

ภ.2
ขก./

 “นกยูง” (อุไรศรี วรศะริน,

2553: 273)
ขป.
พจน. กุโงก   “นกยูง, กระโงก ก็ใช้”

កកាងក

ภ.1

ภ.2

-

ขก./

 “กรุง, กษัตริย์, ปกครอง,

ขบ.

กุรุง   “เมือง,
กษัตริย์”
 “ใหญ่โต, มีอานาจ, ผู้นา, พระ
เจ้าแผ่นดิน, ปกครอง, ควบคุม” (Pou,
1992: 104)

ขป.

  “นกยูง”

ครอบครอง”(อุไรศรี วรศะริน, 2542:
132)
ក្កុង   “1 กรุง 2 ครอบ 3
ปกป้อง

พจน. กุรุง   “(โบ) น. กรุง”
หมายเหตุ ดู กรุง  
ภ.1
ขบ.

เกรง   [นึกกลัว, นึกวิตก] ภ.2
 “แข็ง, ทาให้แข็ง, เกร็ง” (Pou,
ขก./  “เกรง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
1992: 118)
131-132)
ขป.
ខ្ក្កង   “เกรงกลัว”
พจน. เกรง   “ว. นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง”
ภ.1

ขบ.

เกราะ   “เครื่องสวมใส่ ภ.2
หรือเครื่องหุ้มสาหรับป้องกันอาวุธหรือ
อันตราย”
ขก./

-

-
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ขป.

កក្កាោះ

  “เครื่องหุ้มสาหรับ

ป้องกันอันตราย”
พจน. เกราะ   “1 น. เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสาหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย”
ภ.1

ขบ.

เกรียม   “เกือบไหม้, ภ.2
ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูก
ความร้อนมีไฟเป็นต้นเผาจนเปลี่ยนสี
เป็นสีน้าตาลเป็นต้น, โดยปริยาย
หมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น”
ขก./
ขป.

-

កក្កៀម

  “เกรียม, แห้ง,

แห้ง, เกราะ, เหี่ยวแห้ง”
พจน. เกรียม   “เกือบไหม้, ลักษณะอาการของสิ่งบางอย่างที่ถูกความร้อนมีไฟเป็น
ต้น เผาจนเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลเป็นต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น”
ภ.1

เกลา   “ทาสิ่งทีย่ ังขรุขระ ภ.2
อยู่ให้เกลี้ยงหรือได้รูปทรงดีขึ้น, ทาให้
ดีขึ้นหรือเรียบร้อยขึ้น”
ขบ. ขก./ ขป.
ក្កកៅ   “ชัดเจน”
พจน. เกลา   “ก. ทาสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เกลี้ยงหรือได้รูปทรงดีขึ้น”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2
ขก./
ขป.

เกียจ   [เกรง, รังเกียจ]
កកៀច  // “ดือ
้ , พยศ, เก
(งาน)”

พจน. เกียจ  // “ก. คด, ไม่ซื่อ, โกง, คร้าน”
ภ.1
ขบ.

แกลง   “แปลง, ปลอม” ภ.2
ขก./
ขป.

ខ្កលង

  “แปลง, ปลอม”

ខ្កលងមលួន

  

 “ปลอมตัว”
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พจน. หมายเหตุ ดู แกล้ง  
ภ.1
ขบ.

แกล้ง   “ตั้งใจ, จนใจ” ภ.2
ขก./
ขป.

แกล้ง   “ตั้งใจ, จนใจ”
ខ្កលង   “แปลง, ปลอม”
ខ្កលងមលួន

  

 “ปลอมตัว”

พจน. แกล้ง   “ก. ทาให้เดือดร้อนราคาญ, แสร้ง, จงใจทา พูด หรือแสดงอาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาเสียหาย อาย เดือดร้อน ขัดข้อง เข้าใจผิด เป็นต้น; (โบ) ตั้งใจ,
จนใจ”
หมายเหตุ ดู แกลง  
ภ.1
ขบ.

แกว่ง   “เหวี่ยง”
-

ภ.2
แกว่ง   “เหวี่ยง”
ขก./ ขป.
ក្រខ្វង   “เหวี่ยง”
พจน. แกว่ง  “ก. อาการที่เคลื่อนไหวไปทางโน้นทางนี้ที โดยที่โคนหรือต้นของสิ่ง
นั้นติดอยู่กับสิ่งอื่น, โดยปริยายหมายความว่า ไม่อยู่กับที่, ไม่อยู่ในแนว”
หมายเหตุ ดู กวัด  , คระแวง  
ภ.1
ขบ.

ไกร   “ยิ่ง”
   “ใหญ่, มากมาย, มี
อานาจ” (Pou, 1992: 117)

ภ.2
ขก./

ขป.

ไกร   “ยิ่ง”
,  “มาก, ยิ่ง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 130)
 “ไกร, มาก, ยิ่ง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 131)
ក្ក្ក   “ยิ่ง, มาก, เกิน, แรง
นอกจาก, เหนือ(กว่า)”

พจน. ไกร   “ยิ่ง”

ข
ภ.1
ขบ.

ขจัด   “กาจัด”
-

ภ.2
ขก./

ขจัด   “กาจัด”
-
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ขป.
พจน.
ภ.1
ขบ.

พจน.
ภ.1

ขบ.

ខ្ចាត់

  “กระจัด, พลัด,

แยก”
ขจัด   “ก. กาจัด; กระจัด, แยกย้ายออกไป”
ขจี   “งามสดใส”
 “เขียวสด, ดิบ, อ่อน”
(Pou, 1992: 108)

ภ.2
ขก./

-

ขดวรสรุก  
  “ชื่อช้าง
ทุรลักษณ์พวกหนึ่ง เป็นช้างที่มีครรภ์
คล้องได้จากป่าแล้วมาตกลูกในเมือง
บางแห่งว่า ขดรศุข หรือ ขดวรศุข”
(กรมศิลปากร, 2545: 106)
-

ภ.2

-

ขก./

 “บ้าน, บ้านเมือง, หมู่บ้าน”

“ขจี, อ่อน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
122)
ขป. មាី   “ดิบ, อ่อน, ใหม่, รุ่น”
ขจี   “ว. งามสดใส, ใช้ในคาว่า เขียวขจี”

ขป.



(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 250)
កតួល   “รุ่มร้อน”
ស្សុក   “เมือง, อาเภอ,
บ้านเมือง”

พจน. หมายเหตุ ขดวรสรุก     “เป็นชื่อช้างทุรลักษณ์จาพวกหนึ่ง เป็น
ช้างที่มีท้องขณะคล้องได้จากป่าแล้วมาตกลูกในเมือง” สร้างขึ้นจากคาภาษาเขมรว่า កតួល 
 “รุ่มร้อน” และ ស្សុក   “เมือง, อาเภอ, บ้านเมือง” มีความหมายคือ “ทาให้
บ้านเมืองร้อนรุ่ม”
ภ.1
ขบ.

ขดาน   “กระดาน” ภ.2
 “แผ่นกระดาน” (Pou, 1992:
ขก./
127)
ขป.

កាដរ

  “ไม้ที่เลื่อยออกเป็น

แผ่น”
พจน.

ขดาน   “กระดาน”
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หมายเหตุ ดู ขดาล  
ภ.1
ขบ.

ขดาล   “กระดาน” ภ.2
ขก./
ขป.

កាដរ

  “ไม้ที่เลื่อยออกเป็น

แผ่น”
พจน. หมายเหตุ ดู ขดาน  
ภ.1
ขบ.

พจน.
ภ.1
ขบ.

ขทึง   “ไม้ต้น ใบ ภ.2
และผลคล้ายสารภี...”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 291) ขก./
   “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง” (Pou, ขป.
1992: 110)
ขทึง   “2 ต้นกระทิง”

-

ขนน  
“หมอนอิง”
 “ชั้น, ฐาน, ที่พักแขน” (Pou,
1992: 127)

ภ.2

-

ขก./

 “หมอนอิง, ขอนที่ใช้เป็นหมอน

ขป.
พจน.

ขนน   “น. หมอนอิง”

ภ.1
ขบ.

-

ภ.2
ขก./
ขป.

ขนาง   [ลังเล,
สองจิตสองใจ]

ภ.2

พจน.
ภ.1

មទឹង 

 “ต้นกระทิง หรือ

กากระทิง”

อย่างหมอนรถไฟ” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 216)
មនល់   “หมอนอิง, ขอนที่
ใช้เป็นหมอน อย่างหมอนรถไฟ”

ขนัด   “แถว, แนว”
 “ชิ้น, ส่วน, ขนาด, เครื่องวัด”
(Pou, 1992: 127)
ខ្ចនត់   “ขอบเขต, ขนาด,
เครื่องวัด” <  “ตัด, ลัด”
ขนัด   “น. แถว, แนว; ลักษณนามที่ใช้เรียกสวนที่มีคันดินกั้นเป็นตอนๆ”
ขนาง   [ลังเล, สอง
จิตสองใจ]
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ขบ.

-

ขก./
ขป.

ឤងខ្ចនង

  

“ลังเล, สองจิตสองใจ”
พจน. ขนาง   “ก. กระดาก, อาย”
หมายเหตุ ดู อางขนาง  
ภ.1
ขบ.

พจน.

ขนุน   “ชื่อไม้ต้น ภ.2 ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง”
   “ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึง ขก./ ขนาดใหญ่ชนิด Artocarpus
ขป. មនុរ   “ขนุน”
heterophyllus Lam. (Morac.)”
(Pou, 1992: 112)
ขนุน   “1 น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Artocarpus
heterophyllus Lam. ในวงศ์ Moraceae มีน้ายางขาว แก่นเหลือง เรียกว่า กรัก ใช้ต้มเอา
น้ายาย้อมผ้า ผลกลมยาวราว 20-50 เซนติเมตร ภายนอกเป็นหนามถี่ ภายในมียวงสีเหลือง
หรือสีจาปา รสหวาน กินได้ พันธุ์ที่มียวงสีเหลือง เนื้อนุ่มแต่ไม่เหลว เรียก ขนุนหนัง, พันธุ์ที่มี
ยวงสีจาปา เนื้อนุ่ม เรียก ขนุนจาปาดะ, ส่วนพันธุ์ที่มียวงสีเหลือง เนื้อเหลว เรียก ขนุน
ละมุด”

ภ.1
ขบ.

ขบวร   [รูปวาด] ภ.2  “รูปวาด, ลวดลาย” (Pou,
ขก./ 1992: 128)
ขป. កបូរ   “ลวดลายตกแต่ง”
พจน. ขบวร   “(แบบ) ก. แต่ง, ประดับ ว. งาม”
หมายเหตุ หมายเหตุ พบรูป ขบวร   ใน พจน. แต่มีความหมายไม่สอดคล้อง
กับบริบทในสมุทรโฆษคาฉันท์ และมีความหมายสัมพันธ์กับรูป กระบวน   ซึง่
เป็นรูปแปรของคานี้มากกว่า
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.



“รูปวาด, ลวดลาย” (Pou,
1992: 128)
-

ขก./
ขป.

พจน.

ขบวร   [แถว,
แนว]
កបូរ   “ลวดลายตกแต่ง”
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ภ.1
ขบ.

ขยองเหียร 
 [ชื่อหอยชนิดหนึ่ง]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

មយងកែៀន

 

 “หอยชนิดหนึ่ง

(จิตร ภูมิศักดิ์, 2548: 57-62)”
พจน.

-

ภ.1

ขวน   “ขวนขวาย, ภ.2
ใฝ่”
 “ตื่นเต้น, วุ่น” (Pou, 1992:
ขก./
129)
ขป.
ขวน   “ก. ขวนขวาย, ใฝ่”

-

ขวายขวน 
 “ขวนขวาย, ใฝ่”
 “ตื่นเต้น, วุ่น” (Pou, 1992:
129)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ขบ.
พจน.
ภ.1
ขบ.

មវល់

  “ยุ่ง, กังวล, วุ่น”

មវល់ខ្ចវយ

 



พจน.
ภ.1
ขบ.

ขะมักเขม้น”
ขวายขวน   “ก. หมั่นเสาะแสวงหาเพิ่มเติมโดยไม่ยอมอยู่
นิ่ง ขวนขวาย, ก็ว่า”
 “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง Feroniella
elephantum (Rutac.) ใบใช้ทานได้”

พจน.
ภ.1
ขบ.

“ขวนขวาย

ภ.2
ขก./
ขป.

ขวิด   “มะขวิด”
មវិត   “มะขวิด”

ภ.2

-

ขก./

-

(Pou, 1992: 130)
ขวิด   “2 น. มะขวิด”
ขึ้ง   “แค้น, เคือง,
โกรธ, มักใช้คู่กับคาอื่น”
-
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พจน.
ภ.1

ขบ.

พจน.
ภ.1
ขบ.
พจน.
ภ.1
ขบ.

พจน.
ภ.1
ขบ.

ขป.
មឹង   “โกรธ, เคือง”
ขึ้ง   “ก. แค้น, เคือง, โกรธ, มักใช้คู่กับคาอื่น”
เขน   “เครื่องปิดป้อง
ภ.2
ศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทาด้วย
โลหะ ด้านหลังมีห่วงสาหรับสอดแขน
และมือจับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก
ขก./
ขป.

-

ខ្មល

  “โล่ มีลักษณะ

กลม” อ้างอิง    
เขน   “1 น. เครื่องปิดป้องศัสตราวุธ รูปกลมคล้ายกระทะ ทาด้วยโลหะ
ด้านหลังมีห่วงสาหรับสอดแขนและมือจับ มักใช้คู่กับดาบหรือหอก”
เขดา   “กาเดา,
ภ.2 ความร้อน”
 “อุ่น, ความร้อน” (Pou, 1992: ขก./ 127)
ขป. កតត   “ร้อน”
เขดา   “น. กาเดา, ความร้อน”
เขนย   “หมอน
หนุน”
 “หมอน, หมอนอิง” (Pou,
1992: 128)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

, ,  “หมอน”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 125)
កមនើយ   “หมอน”
เขนย   “น. หมอนหนุน, ราชาศัพท์ว่า พระเขนย”
เขบ็จ   “ลวดลาย” ภ.2
 “ลวดลาย, ภาพวาด, ภาพ
ขก./
แกะสลัก” (Pou, 1992: 128)
ขป.

កាច់កបូរ

   

“ลวดลายต่างๆ, สลัก, แกะ,
เครื่องประดับ”
พจน.

-
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ภ.1

เขมาโกรย 
ภ.2  “ชื่อปลาชนิดหนึ่ง
มีหลังดา”
ขบ.
   “ที่มีสีเข้ม, ดา”
ขก./ (Pou, 1992: 113)
ขป.  “ข้างหลัง, ตามหลัง; ภายหน้า”
(Pou, 1992: 118)
พจน. เขมาโกรย   “ชื่อปลาชนิดหนึ่งมีหลังดา”
หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ขมงโกรย    หรือ มงโกรย  
 ด้วย
ภ.1
ขบ.

พจน.

แขยง  
“หวาดกลัว”
-

ภ.2

-

ขก./

 “แสยง, หวาดเกรง, กลัวเกรง”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 175)
ขป.
ខ្សែង   “แสยง, หวาด
เกรง, กลัวเกรง”
แขยง   “2 ก. เกลียดเมื่อได้เห็นหรือถูกต้องสิ่งที่สกปรก น่ารังเกียจ
หรือน่าเกลียดน่ากลัว หรือเมื่อนึกถึงสิ่งนั้น, ขยะแขยง ก็ว่า”

ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

 “นกกลางคืนชนิดหนึ่ง

ขก./
ขป.

Nycticorax griseus (Pou, 1992:

แขวก   “ชื่อนกยาง
ขนาดกลาง”
ខ្មវក “นกแขวก”

130) พบคานี้ในชื่อสถานที่  


พจน.

แขวก   “น. ชื่อนกยางขนาดกลางชนิด Nycticorax nycticorax
(Linn.) ในวงศ์ Ardeidae หัวค่อนข้างโต คอสั้น ท้ายทอยมีหงอนคล้ายผมเปีย 2-3 เส้น
ขนลาตัวด้านบนสีเขียวอมเทา ขนลาตัวด้านล่างสีขาว ขาสั้นกว่านกยางชนิดอื่น อยู่เป็นฝูง
หากินในเวลากลางคืน กินปลาและสัตว์ขนาดเล็ก”

ค
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ภ.1

คคึก   [เสียงลมพัด ภ.2 หรือน้าไหล]
ขบ. ขก./ ขป. ររឹក   “เสียงลมพัดหรือ
น้าไหล”
พจน. ภ.1
ขบ.

คครื้น 
[ครื้น]
-



ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. ภ.1

คครื้นคเครง  

ภ.2

-

 

ขบ.

“เสียงดังครึกครื้น, เครงครื้น ก็ว่า,
สนุกสนาน, มีอารมณ์สนุกสนาน”
-

ขก./ ขป. ក្រក្រឹក ក្រកក្រង  
  “ครึกครื้น,
ครื้นเครง”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ครื้นเครง     “ว. เสียงดังครึกครื้น,
เครงครื้น ก็ว่า, สนุกสนาน, มีอารมณ์สนุกสนาน”
ภ.1
ขบ.

คคล้อย  [คล้อย] ภ.2 ขก./ ขป. พจน. ภ.1
ขบ.

คคละ   [ปะปน]
 “บ้าง, ส่วน” (Pou,
1992: 121)

ภ.2 ขก./  “บาง, บ้าง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 124)
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ขป.

មលោះ 

“บาง, บ้าง”

พจน. หมายเหตุ ดู คละ  
ภ.1
ขบ.

คคล้าย  [คล้าย] ภ.2 ขก./ ขป. พจน. ภ.1

คง   “ยังมียังเป็นอยู่อย่าง
เดิม, คง, ประทับ, อยู่”
 “คงอยู่, ยืนนาน, มีชีวิตอยู่, คงตน
(ราชา)” (Pou, 1992: 131)

ภ.2

คง   “ยังมียังเป็นอยู่อย่าง
เดิม”
ขบ.
ขก./  “คง, ประทับ, อยู่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 94)
ขป. រង់   “คงอยู่, เหลืออยู่,
อยู่ยงคงกะพัน, กล้าหาญ, ไม่ผันแปร,
แน่ใจ, ถาวร, มั่นคง, อาศัยในที่เดิม,
รักษาให้อยู่ในสภาพดี, ทนทาน, คง, พัก
(ราชา) คาที่บอกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ (ไว.)”
พจน. คง   “ก. ยังมียังเป็นอยู่อย่างเดิม; เป็นคาบอกลักษณะคาดคะเน”
ภ.1

คนอง   “คึก
ลาพอง”
-

ภ.2

-

ขก./

 “เข้มแข็ง, มั่นคง, กร้าว, อวด

ขบ.

ดี” (Pou, 1979: 187)
ขป.

ឃ្នង

  “2 ล่วงละเมิด,

ล่วงเกิน”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป คะนอง   “ก. แสดงอาการร่าเริง, คึก, ลาพอง; พูด
หรือทาเกินขอบเขต; เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง”
ภ.1

คม   [ประโคม]

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./ ขป. ក្បរំ   “ประโคม
เล่นดนตรีครึ้มดังใช้ ក្បរំកលលង
 

ประโคมหรือเล่นดนตรี, เล่นดนตรีหลาย
ชนิดร่วมกัน”
พจน. หมายเหตุ ดู ประโคม 
ภ.1
ขบ.

ครลุก   [ปะปน,
สับสนอลหม่าน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. សុកក្រលុក 
 “ผสมปนเป, ปะปน,
คลุกคลี, หยาบๆ, สุรุ่ยสุร่าย, ไม่มีจารีต
ประเพณี”

พจน. ภ.1
ขบ.

ครแลง   “เอียง,
ลอยไป”
 “โคลงเคลง” (Pou, 1992:
142)

ภ.2

-

ขก./ ขป. ក្រខ្លង   “โคลง,
เขย่า”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป คระแลง   “ก. เอียง, ลอยไป (แผลงมาจาก
แคลง)”
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ครวัด   “ตวัด, วัด
ให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง; ย้อน”
ขก./ ขป. ក្រវាត់   “เหวี่ยง,
ตวัดไม่ไกลจากตัว”
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พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบเฉพาะรูป กระวัด  , กวัด  
ดู กระหวัด  , กวัด  , คระวัด  
ภ.1
ขบ.

ครวี   “กวัดแกว่ง”
-

ภ.2 ครวี   “กวัดแกว่ง”
ขก./ ขป. ក្រវ ី   “แกว่ง, กวัดแกว่ง
, ขว้างอาวุธออกไปโดยให้อาวุธนั้นมี
ลักษณะหมุนควง”

พจน. ครวี   “ก. กวัดแกว่ง”
ภ.1

-

ภ.2

ครอก   “ลูกสัตว์หลาย
ตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว”
ขบ. ขก./  “หมู่, ครอก, ฝูง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 164)
ขป. ក្រក   “หมู่, ครอก, ฝูง”
พจน. ครอก   “1 น. ลูกสัตว์หลายตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว, ลักษณนามเรียก
การตกลูกของสัตว์คราวหนึ่งๆ; (โบ) บุตรที่เกิดจากมารดาที่ขายตัวเป็นทาสที่ขายขาดค่า
รวมทั้งทาสเชลย ทาสมรดก และทาสช่วยมาเมื่อทุกข์ยาก ว่า ลูกครอก”
ภ.1

ครอง   “ปกครองรักษา
โดยความเป็นใหญ่”
-

ภ.2

ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ครอง   “ปกครองรักษา
โดยความเป็นใหญ่”
ขบ.
ขก./  “ครอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
97)
ขป. ក្រង   “ครอง, ปกครอง,
พิทักษ์รักษา, ครอบ, คลุม, ห่อ”
พจน. ครอง   “ปกครองรักษาโดยความเป็นใหญ่; ดารงไว้, รักษาไว้; นุ่งห่ม (ใช้แก่
นักบวช); ถือสิทธิเป็นเจ้าของ”
คระวัด   “ตวัด,
วัดให้ม้วนเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง; ย้อน”
ขก./ ขป. ក្រវាត់   “เหวี่ยง,
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ตวัดไม่ไกลจากตัว”
พจน. หมายเหตุ ดู กระหวัด  , กวัด  , ครวัด  
ภ.1

-

ภ.2

คระแวง  
“เคว้ง, แคว้ง, หมุนไป”
ขบ. ขก./ ขป. ក្រខ្វង  “เหวี่ยง”
พจน. คระแวง   “ก. เคว้ง, แคว้ง, หมุนไป”
หมายเหตุ ดู แกว่ง  , แควง  
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

คระหวน  
[เร่าร้อน, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย]
ขก./ ขป. ក្កែល់   “อัดอั้นตัน
ใจ” ក្កែល់ ក្កហាយ 
  

“เร่าร้อน, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย”
พจน. คระหวน   “ก. หวนนึก”
หมายเหตุ ดู หวน  , หวล  
ภ.1

-

ภ.2

คระโหย  
“กระโหย, ระโหย, โหย, ละเหี่ยใจ”
ขบ. ขก./ ขป. ដកហោយ   “ตะโกน
โหวกๆ จากที่ไกล”
พจน. คระโหย   “ก. กระโหย, ระโหย, โหย, ละเหี่ยใจ”
หมายเหตุ ดู กรรโหย  , กันโหย  , ทรโหย
,โหย  
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

 “ยากแค้น, แร้นแค้น, หายาก”

ครีครอ  
[ยากจน]
ขก./  “จน, ยากจน, ลาบาก”
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(Pou, 1992: 114)
ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 130)
ក្ក   “จน” ក្កី
“ขยายคา ក្ក  
“จน” ใช้ ក្កីក្ក   หรือ ក្ក
ក្កី  ”

พจน. ครีครอ   “ว. รีรอ”
ภ.1

-

ภ.2

คละ   “ลักษณะที่ปนกัน
ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งดีและไม่ดี”
ขบ.    “บ้าง, ส่วน” (Pou,
ขก./ “บาง, บ้าง” (อุไรศรี วรศะริน,
1992: 121)
ขป. 2542: 124)
មលោះ   “บาง, บ้าง”
พจน. คละ   “ว. ลักษณะที่ปนกัน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งดีและไม่ดี”
หมายเหตุ ดู คคละ  
ภ.1

คลิ้งโคล้ง    ภ.2 [ชื่อนกชนิดหนึ่ง]
ขบ.   “ชื่อนกชนิดหนึ่ง”
ขก./ (Pou, 1992: 142)
ขป. ក្រលីងក្រកលង  
 “นกกลิ้งโคลง”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป คลิ้งโคลง    “น. นกกิ้งโครง”
ภ.1

ควร   “วาด, เหมาะ,
ภ.2 ควร   “วาด, เหมาะ,
ควร”
ควร”
ขบ.  “วาด, ขีดเขียน, คานวณ, เหมาะ” ขก./ ,  “ควร, สมควร”
(Pou, 1992: 143)
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 99)
ขป. រួរ   “1 ควร, น่า, 2
เหมาะ”
រូរ   “วาด, วาดเขียน”
พจน. ควร   “ว. เหมาะ; ชอบ, ถูกต้อง; เป็นคากริยาช่วยในความคล้อยตาม”
ภ.1

ควาญ  // “ผู้ดูแลช้าง”

ภ.2

-
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ขบ.

 “ผู้ดูแลสัตว์ โดยเฉพาะช้าง”

ขก./ (Pou, 1992: 143)
ขป. ឃ្វវល  // “เลี้ยง อย่าง
เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย”
พจน. ควาญ  /n/ “น. ผู้เลี้ยงและขี่ขับช้าง, คนบังคับช้าง, ใช้กับสัตว์อื่นก็มี”
ภ.1

คะนอง   “คึก,
ลาพอง”
-

ภ.2

คัล   “เข้าเฝ้า, อยู่ถวาย
งาน”
 “เข้าเฝ้า, อยู่ถวายงาน” (Pou,
1992: 135)

ภ.2

ขบ.

-

ขก./ ขป. ឃ្នង   “เข้มแข็ง,
มั่นคง, กร้าว, อวดดี”
ឃ្នង   “2 ล่วงละเมิด,
ล่วงเกิน”
พจน. คะนอง   “ก. แสดงอาการร่าเริง, คึก, ลาพอง; พูดหรือทาเกิน
ขอบเขต; เรียกอาการของฟ้าที่มีเสียงลั่นเปรี้ยงๆ ว่า ฟ้าคะนอง”
หมายเหตุ ในภาษาเขมรโบราณ พบรูป , “รั้ว, ที่กั้น” (Pou, 1992: 140) แต่เมื่อ
พิจารณาจากความหมายแล้ว น่าจะเป็นคนละคากับที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์ และภาษาเขมร
ปัจจุบัน จึงไม่น่าจะเป็นคาๆ เดียวกัน
ภ.1
ขบ.

-

ขก./ ขป. គាល់   “เฝ้าอย่างเข้าเฝ้า
เจ้านาย, นั่งเฝ้าเจ้านาย”

พจน. คัล   “ก. เฝ้า”
ภ.1

คานวณ  
ภ.2 “วาด, เขียน ; คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข”
ขบ.   “ภาพวาด”
ขก./ (Lewitz, 1969b: 295)
ขป. រំនូរ “ภาพวาด
ภาพ”
พจน. คานวณ   “ก. กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข”
คานวร   “ว. ควร, ถูกต้อง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ”
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หมายเหตุ คาว่า រំនូរ “ภาพวาด ภาพ” ยังคงมีใช้ในภาษาเขมรปัจจุบัน
ในขณะที่รูป  ไม่ปรากฏในภาษาเขมรปัจจุบันแล้ว แต่ถูกยืมมาใช้ในภาษาไทยใน
ความหมาย “ภาพวาด, กะ, ประมาณ, คานวณ”
ภ.1

ขบ.

คานับ   “1 ทา
ความเคารพ, ทาความเคารพโดยก้ม
ศีรษะให้ (โบ) คาที่ต้องนับถือ,
หลักฐาน”
-

ภ.2

-

ขก./

“คานับ, แสดงความเคารพ

อย่างทหาร” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
204)
ขป. រំនាប់ “คานับ
, แสดงความเคารพอย่างทหาร”
พจน. คานับ   “ก. ทาความเคารพ, ทาความเคารพโดยก้มศีรษะให้ (โบ) น.
คาที่ต้องนับถือ, หลักฐาน”
ภ.1
ขบ.

คานัล   “เฝ้า
เจ้านาย”
-

ภ.2

-

คาราม   “ขู่ให้
กลัว, ตวาด, คาราม”
-

ภ.2

-

ขก./

 “ขู่ให้กลัว, ตวาด, คาราม”

ขก./ ขป. រំនាល់ “ที่
สาหรับเข้าเฝ้าเจ้านาย”
พจน. คานัล   “ก. เฝ้าเจ้านาย”
ภ.1
ขบ.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 200)
ขป.

រំរាម

กลัว, ตวาด, คาราม”
พจน. คาราม   “ก. ทาเสียงขู”่
ภ.1

คาแหง  
“กาแหง, แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง”

ภ.2

-

“ขู่ให้
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ขบ.

-

ขก./ ขป. កំខ្ែង
“ข่มเหง, ขู่ตวาด, ทาให้กลัว”
พจน. คาแหง   “ว. กาแหง, แข็งแรง, กล้าแข็ง, เข้มแข็ง”
หมายเหตุ ดู กาแหง  
ภ.1
ขบ.

คือ   “เท่ากับ”
     “เท่ากับ” (Pou, 1992:
135)

ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 คือ   “เท่ากับ”
ขก./ , , ,   “คือ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 96)
ขป. រឺ   “1 คือ ใช้ไขความ, 2 ที,่ ซึ่ง
3 ได้แก่”
พจน. คือ   “สัน. เท่ากับ ได้แก่ ก. เป็น เช่น โลกคือดาวดวงหนึ่ง, เท่ากับ,
เหมือนกัน”
ภ.2 แควง   [เหวี่ยง]
ขก./ ขป. ក្រខ្វង   “เหวี่ยง”

พจน. หมายเหตุ ดู คระแวง  , แกว่ง  
ภ.1

โคก   “ที่ดินทีน่ ูนสูงคล้าย ภ.2 เนิน แต่เตี้ยกว่า”
ขบ.  “ที่ดินที่นูนสูงขึ้น” (Pou, 1992:
ขก./ 139)
ขป. កគាក  “แห้ง”
พจน. โคก   “1 น. ที่ดินที่นูนสูงคล้ายเนิน แต่เตี้ยกว่า ว. ที่นูนสูงขึ้น”
ภ.1

ขบ.

โคม   “เครื่องตามไฟหรือ ภ.2 เครื่องให้แสงสว่างซึ่งมีเครื่องบังลมหรือ
เครื่องบังคับแสงไฟ ใช้ตั้ง หิ้ว หรือ
แขวน”
ขก./ ขป. កគាម “โคม,
ประภาคาร”
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พจน. โคม   “น. เครื่องตามไฟหรือเครื่องให้แสงสว่างซึ่งมีเครื่องบังลมหรือเครื่อง
บังคับแสงไฟ ใช้ตั้ง หิ้ว หรือแขวน, ลักษณนามว่า โคม ดวง ใบ หรือ ลูก, เรียกชามอย่างเก่า
ขนาดใหญ่ รูปคล้ายโคมจีนหรือลูกฟักตัดครึ่ง ว่า ชามโคม, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก”
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จ
ภ.1

จง   “เป็นคาช่วยกริยา
บอกความบังคับ หรือบอกความหวัง”
 “ปรารถนา, ต้องการ” (Pou,
1992: 150)

ภ.2

จง   “เป็นคาช่วยกริยา บอก
ความบังคับ, หรือบอกความหวัง”
ขบ.
ขก./  “อยาก, ใคร่, ใฝ่, ปรารถนา,
ต้องการ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 64)
ขป. ចង់   “อยาก, ใคร่, ใฝ่”
พจน. จง   “เป็นคาช่วยกริยา บอกความบังคับ, หรือบอกความหวัง”
ภ.1
ขบ.

จง   [ปรารถนา, ต้องการ]
 “ปรารถนา, ต้องการ” (Pou,
1992: 150)

ภ.2 ขก./  “อยาก, ใคร่, ใฝ่, ปรารถนา,
ต้องการ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 64)
ขป. ចង់   “อยาก, ใคร่, ใฝ่”

พจน. หมายเหตุ ในพจน. พบเฉพาะ จง   “เป็นคาช่วยกริยา บอกความบังคับ, หรือบอก
ความหวัง”
ภ.1

จบ   “ถึ ง , ต่อ กั น , พบกั น , ภ.2 จบ   “เสร็จสิ้น”
เสร็จสิ้น”
ขบ.    “สัมผัส, ถึง, จบสิ้น, จับ, ขก./  “จบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
คว้า, หยุด, จัดการ, ทา, เริ่มต้น, ผลิต”
64)
(Pou, 1992: 157)
ขป. ចប់   “1 จบ, เสร็จ
2 ลักษณนามสาหรับหนังสือ”
ចាប់   “1 จับ 2 เริ่ม 3 กา”
ជាប់   “1 ติด ถูก 2 มั่น”
(Pou, 1992: 158)
พจน. จบ   “1 น. การสิ้นสุดคราวหนึ่งๆ, ลักษณนามเรียกการสิ้นสุดเช่นนั้น ก. สิ้นสุด
คราวหนึ่งๆ 2 ก. ยกของขึ้นหรือพนมมือเหนือหน้าผากเพื่อตั้งใจอุทิศให้เวลาทาบุญทา
ทาน; กิริยาที่ช้างชูงวงขึ้นเหนือหัวทาความเคารพ ในคาว่า ช้างจบ 3 ก. ต่อกัน, พบกัน”
ภ.1

จรด   “จด, ถึง, จ่อให้
ถึง”

ภ.2

-
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ขบ.

 “จรด, ไม้เท้า, ไม้กระบอง”

ขก./

, “ไม้เท้า”

(Pou, 1992: 161)

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 74)
ขป. ច្ចត់   “จด, ถึง, จ่อให้ถึง”
พจน. จรด   “(โบ; แบบ) ก. จด, ถึง, จ่อให้ถึง”
ภ.1
ขบ.

จรเทิน  
[สองจิตสองใจ]
-

ภ.2

จรเทิน   [สอง
จิตสองใจ]
ขก./ ขป. ស្ទើរ   “1 ก้ากึ่ง, ไม่เต็ม,
ไม่พอ, ไม่ครบ, ไม่ทันถึงกาหนด 2 สอง
จิตสองใจ”

พจน. หมายเหตุ ดู จรเทิน  
ภ.1

จรเทิร   [สอง ภ.2 จิตสองใจ]
ขบ. ขก./ ขป. ស្ទើរ   “1 ก้ากึ่ง, ไม่เต็ม,
ไม่พอ, ไม่ครบ, ไม่ทันถึงกาหนด 2 สอง
จิตสองใจ”
พจน. หมายเหตุ ดู จรเทิน  
ภ.1
ขบ.

จรรจวน  
[เสียงร้องของสัตว์]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ចញ្ួច ញ  
“เสียงร้องเล็กแหลมของช้าง”
(Guesdon, 1930: 379)

พจน. ภ.1

จรรแจก  
[พูดคุยเสียงดัง]

ภ.2

-
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ขบ.

-หมายเหตุ ดู จรเทิร 


ขก./ ขป. ជជជក   “เถียง,
ถกเถียง”

พจน. หมายเหตุ ดู แจจรร  
ภ.1

จรรโลง   [ข้าม
ผ่าน]
“ข้าม, ผ่าน, ผู้ตาย,
เหนือกว่า, สูงกว่า, แม่” (Pou, 1992:
78)

ภ.2

จรรโลง   [ข้าม
ผ่าน]
ขบ.
ขก./  “ข้าม, ผ่าน; ผู้ตาย;
เหนือกว่า, สูงกว่า, แม่” (Pou, 1992:
78)
ขป. កន្លង   “ข้าม,
ผ่าน, ล่วง อย่างเวลา”
พจน. จรรโลง   “(แบบ) ก. พยุงไว้ไม่ให้เซหรือไม่ให้ล้มลง, ผดุง, ค้าชู,
บารุงรักษาและเชิดชูไว้ไม่ให้เสื่อม”
ภ.1

จรรไร   “เลวทราม, ภ.2 เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล”
ขบ.  “จัญไร, เป็นโทษ, เป็น
ขก./ ,  “จังไร, จัญไร, เลว
เสนียด, ไม่เป็นมงคล” (Pou, 1992:
ทราม, ชั่วช้า” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
160)
64)
ขป. ចង្ច្ង   “จัญไร, มี
ทุกข์, กังวล, มีอันตราย, ไม่มีสิริมงคล”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป จัญไร   “เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จังไร
ก็ว่า”
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

จรล่ง   [ลึกมาก,
สูงลิบ]
ขก./ ขป. ស្្លូង   “ลึกมาก,
สูงลิบ”
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พจน. ภ.1
ขบ.

จรลุง   [ปะปน
กัน, คละกัน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ច្ចឡងុ   “ปะปนกัน,
คละกัน”

พจน. ภ.1
ขบ.

จรวจ   [แหลม]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ស្្ួច   “แหลม”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป จรวจ   “(แบบ) ก. กรวด, หลั่งน้า” แต่ความหมาย
ไม่สัมพันธ์กับความหมายของบริบท จึงเสนอว่า คานี้น่าจะมีความหมายสัมพันธ์กับคาภาษาเขมร
ปัจจุบัน ស្្ួច   “แหลม” มากกว่า
ภ.1
ขบ.

จรหล่า  
[ผสมปนเปกันจนจาไม่ได้, สับสน]
-

ภ.2

-

ขก./ ច្ចឡំ

ขป.

  “ผสมปนเป

กันจนจาไม่ได้, สับสน”

พจน. ภ.1

-

ภ.2

จรอก   “ทาง, ทาง
แคบ, ทางเล็ก, ตรอก, ซอก”
ขบ. ขก./  “ตรอก, ซอก” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 74)
ขป. ច្ចក   “เทลงในช่องแคบ
(ใช้กับของเหลว)”
พจน. จรอก   “1 (กลอน) น. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก, ซอก”
ภ.1

จรอด   [แหลม]

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./ ขป. ស្្ួច   “แหลม”

พจน. หมายเหตุ ดู จรวจ  ,สรอด  
ภ.1

ขบ.

จระโจรม 
 [บุกเข้าไปพร้อม
กัน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ 1 น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้นจากคายืมภาษาเขมรว่า โจรม   ซึ่งมาจากคา
ภาษาเขมรว่า សច្ជាម   “บุกเข้าไปพร้อมกัน, ชุมนุมกัน” ด้วยวิธีการซ้ารูปพยัญชนะ
ต้นควบ จร - ตามด้วย สระ 
2 ดู โทรม  
ภ.1

จรัส   “แจ่มแจ้ง,
รุ่งเรือง, สว่าง”
 “ไปในทางตรงกันข้าม, ปัด,
ชาระ, ต่อต้าน, การจู่โจม, แปรง”
(Pou, 1992: 173)

ภ.2

จรัส   “แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง,
สว่าง”
ขบ.
ขก./ ,  “แปรง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 74)
 “ส่องแสงระยิบระยับ” (Pou,
1977: 5)
ขป. ច្ចា្់   “แวววาว”
พจน. จรัส   “(แบบ) ว. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง”
หมายเหตุ ดู จ่ารัส  
ภ.1

จราย   “ทาลาย,
กระจาย”
 “กระจาย, ใหญ่ขึ้น, แผ่ออกไป”

ภ.2

ขบ.

-

ขก./ ขป. រាយ   “เรี่ยราย, เรียงราย,
(Pou, 1992: 402)
กระจัดกระจาย, เกลื่อนกลาด”
พจน. จราย   “(กลอน) ก. ทาลาย, กระจาย”
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ภ.1
ขบ.

จวน  “ชั้น, แถว”
 “เหยียบ, กระทืบ, ชั้นที่ลดหลั่น
กัน, ชั้น” (Pou, 992: 187)

ภ.2 ขก./  “ชั้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
108)
ขป. ជាន្់   “ชั้น, สมัย, แถว”
พจน. จวน   “1 น. ที่อยู่ของเจ้าเมือง, บ้านที่ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ว่า
ราชการจังหวัด เรียกว่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 2 น. ผ้าชนิดหนึ่ง 3 ว. เกือบ, ใกล้”
ภ.1
ขบ.

จวน   [สัมผัส]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ជួន្   “คล้องจอง”

พจน. หมายเหตุ คาว่า จวน   ใน พจน. ไม่พบความหมาย “สัมผัส, คล้องจอง”
ภ.1

จวบ   “พบ, ประสบ,
ร่วม, ถึง”
-

ภ.1
ขบ.

จอง   “ผูกไว้”
 “ผูก” (Pou, 1992: 167-168)

ภ.1
ขบ.

จะเทิด   [ขวาง]
-

ภ.1

จังหวัด   [ถิ่น,

ภ.2

จวบ   “พบ, ประสบ,
ร่วม, ถึง”
ขบ.
ขก./ ขป. ជួប   “พบ, ประสบ, ร่วม,
ถึง”
พจน. จวบ   “น. พบ, ประสบ, ร่วม, ถึง”
ภ.2 จอง   “ผูกไว้”
ขก./ ขป. ចង  “ผูกจอง”
พจน. จอง   “ก. ผูกไว้; มั่นหมายไว้, ขอกาหนดไว้”
หมายเหตุ ดู จ่านอง  
ภ.2 ขก./ ขป. ចំស ើ្   “ทาให้
เกะกะกีดขวาง”
พจน. จ่าเทิด   “เผ่นสูงขึ้น, งอกสูงขึ้น, สูงไสว”
ภ.2

-
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เขต, บริเวณ]
ขบ.

   “ปักปันเขต, ขอบ,

ขก./ ขป. -

ขอบเขต, บริเวณล้อมรั้ว” (Pou,
1992: 151)
พจน. จังหวัด   “(กฎ) น. หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่
หลายๆ อาเภอเข้าด้วยกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล, (โบ) เมือง, หัวเมือง; ถิ่น, เขต, บริเวณ”
หมายเหตุ ดู จังหวาด  
ภ.1

จังหวาด   [ถิ่น,
เขต, บริเวณ]
ขบ.    “ปักปันเขต, ขอบ,
ขอบเขต, บริเวณล้อมรั้ว” (Pou,
1992: 151)
พจน. หมายเหตุ ดู จังหวัด  

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

ภ.1

จันทัน   “ชื่อตัวไม้ ภ.2 เครื่องบนแห่งเรือนอยู่ตรงกับขื่อ
สาหรับรับแปลานหรือรับระแนง”
ขบ.  “ไม้ค้ายัน, เสาหลัก, ส่วนที่ค้า ขก./ จุน” (Pou, 1992: 154)
ขป. ចន្ទល់“จันทัน,
ไม้ยัน, ไม้ค้า”
พจน. จันทัน   “น. ชื่อตัวไม้เครื่องบนแห่งเรือนอยู่ตรงกับขื่อสาหรับรับ
แปลานหรือรับระแนง”
ภ.1

ขบ.

จับ  “ก. อาการที่ใช้มือ
แตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกาไว้ยึด
ไว้; เกาะ; ติด”
   “ไปถึง, ไปถึงจุดจบ, จับกุม,
การจับ, จับไว้, หยุด, ที่จับ, จัดการ,
ปฏิบัติ, เริ่ม, ทา” (Pou, 1992: 157)

ภ.2

จับ  “ก. อาการที่ใช้มือแตะ
ต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกาไว้ยึดไว้;
เกาะ; ติด”
ขก./ , , “จับ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 270)
ขป. ចាប់   “1 จับ, 2 เริ่ม,
3 กา”
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พจน. จับ   “ก. อาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนกาไว้ยึดไว้; เกาะ; ติด;
กินหรือกลืน ในความว่า คราสจับดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์; เริ่ม; เกาะกุมตัวไว้ไม่ให้หนี,
(กฎ) เกาะกุมตัวไว้โดยเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมาย, จับกุม ก็ว่า; กริยาที่ทา
ขนมจีนให้เป็นหัวๆ เรียกว่า จับขนมจีน, ลักษณนามของขนมจีนว่า จับ หรือ หัว”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 จ่าย  “เอาออกใช้หรือให้”
 “กระจาย, จ่ายเงิน, ใช้” (Pou,
ขก./  “จ่าย” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
1992: 163)
68)
ขป. ចាយ   “จ่าย”
พจน. จ่าย  “ก. เอาออกใช้หรือให้, โดยปริยายหมายความว่า ซื้อ ก็มี”
ภ.1
ขบ.

จ่า   [เข้าเฝ้า]
    “ประจาที,่ เฝ้า,

ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

ภ.2

ขบ.

จ่าทวย  
“ถือ, ถืออาวุธร่ายรา”
-

ภ.1

จ่าแทง   “เผ่น ภ.2

ภ.2 ขก./ , , , “จา, จา
ใส่ใจ, กาหนดไว้ในใจ”
เข้าเฝ้า, อยู่งาน, จัดเตรียมของถวาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 67)
(Pou, 1992: 158)
ขป. ចាំ  “จา, เฝ้า, คอย”
พจน. จ่า  “1 ก. กาหนดไว้ในใจ, ระลึกได้”
จ่า   “อาการที่ต้องฝืนใจ
ทา”
ขบ.     “ประจาที,่ เฝ้า, ขก./ , , , “จา, จา
ใส่ใจ, กาหนดไว้ในใจ”
เข้าเฝ้า, อยู่งาน, จัดเตรียมของถวาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 67)
(Pou, 1992: 158)
ขป. ចាំ  “จา, เฝ้า, คอย”
พจน. จ่า  “3 ก. อาการที่ต้องฝืนใจทา”
-

ขก./ ขป. ្ទយ
ួ   “ชู, ถือ”
พจน. จ่าทวย   “2 (กลอน) ก. ถือ, ถืออาวุธร่ายรา”
-
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ขบ.

ขึ้น, โผขึ้น, ตั้งขึ้น, ชูขึ้น, งอกขึ้น; ถือ
อาวุธร่ายราท่าแทง”
-

ขก./ ขป. ជ្ទង   “กระโจน”
(Guesdon, 1930: 1861)
พจน. จ่าแทง   (โบ) “ก. เผ่นขึ้น, โผขึ้น, ตั้งขึ้น, ชูขึ้น, งอกขึ้น; ถืออาวุธ
ร่ายราท่าแทง”
ภ.1

จ่านง  
“ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ”
-

ภ.2

จ่านง   “ประสงค์,
มุง่ หวัง, ตั้งใจ”
ขบ.
ขก./ , “จานง, ความ
อยาก, ความต้องการ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 63)
ขป. ចំណង់ 
“ความอยาก, ความต้องการ”
พจน. จ่านง   “ก. ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ, (แผลงมาจาก จง)”
ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

จ่านอง   “ผูก,
คล้อง, หมายไว้, กาหนด, จาไว้”

ภ.2

จ่านวน  
“น. ยอดรวมที่กาหนดนับไว้เป็นส่วนๆ”
ขบ. ขก./ ขป. ចំន្ួន្  
“กาหนดนับ, ยอดรวม”
พจน. จ่านวน   “น. ยอดรวมที่กาหนดนับไว้เป็นส่วนๆ”
จ่านอง   “ผูก,
คล้อง, หมายไว้, กาหนด, จาไว้”
ขบ.
ขก./  “สิ่งที่ผูกไว้เป็นเปลาะ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 184)
ขป. ចំណង   “สิ่งที่
ผูกไว้เป็นเปลาะ”
พจน. จ่านอง   “ก. ผูก, คล้อง, หมายไว้, กาหนด, จาไว้, (โบ; กลอน)
ประพันธ์, แต่ง. (กฎ) น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จานอง เพื่อเป็นประกัน
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การชาระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้จานอง (แผลงมาจาก จอง)”
หมายเหตุ ดู จอง  
ภ.1

ขบ.

จ่านับ   “จับ,
อาการที่ต้องใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตลอดจนยึดไว้กาไว้”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ចំណាប់   “ที่จับ,
ที่ยึด, ที่มั่น, การจับ, การถือ”
พจน. จ่านับ   “ก. จับ, อาการที่ต้องใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดจนยึด
ไว้กาไว้, ใช้ จาหนับ ก็มี”
หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูปที่สัมพันธ์กับคาว่า จ่านับ   คือ จ่าหนับ
  “1 อาการที่ใช้มือจับต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอด จนกาไว้ยึดไว้, ใช้ จานับ ก็มี”
2 ดู จับ  
ภ.1
ขบ.

จ่าน่า   [ประจา ภ.2
อยู่เข้าเฝ้ารับใช้]
   “สิ่งของที่ใช้ใน ขก./
การประกอบพิธีกรรม” (Pou, 1992:
159)
ขป.

จ่าน่า   [ประจา,
อยู่]
 “จาได้, หมายไว้ให้จาได้,
สังเกตได้, เครื่องหมายให้จาได้”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 185)
ចំណាំ

  “จาได้,

หมายไว้ให้จาได้, สังเกตได้,
เครื่องหมายให้จาได้”
พจน. จ่าน่า   “ก. ประจา, เรียกผู้ซื้อขายหรือติดต่อกันเป็นประจาว่า เจ้า
จานา (กฎ) น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จานา ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่ง
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจานา เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้ (แผลงมาจาก
จา)”
หมายเหตุ ดู จ่า  
ภ.1

-

ภ.2

จ่าแนก   “แจก,
แบ่ง, แยกออก”
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ขบ.

 “กลุ่ม, แผนก” (Pou, 1992:

ขก./ ขป. ចំជណក  
159)
“ส่วนแบ่ง”
พจน. จ่าแนก   “ก. แจก, แบ่ง, แยกออก (แผลงมาจาก แจก)”
ภ.1

จ่าบก   [ต้น
ภ.2 กระบก]
ขบ.  “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง Irvingia ขก./ malayana (Irvingiac.), เนื้อแข็ง ใช้ ขป. ចំបក់   “ต้น
ทาขีผ้ ึ้ง” (Pou, 1992: 159)
มะลื่น หรือ ต้นกระบก”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูปที่สัมพันธ์กับคานี้คือคาว่า กระบก   “ชื่อต้นไม้
ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn. ในวงศ์ Irvingiaceae ใบรูป
ไข่ ผลเท่ามะกอกหรือมะปรางขนาดเขื่อง เมล็ดแข็ง เนื้อในขาว มีรสมัน กินได้, ตระบก มะมื่น
หรือมะลื่น ก็เรียก”
ภ.1

จ่าบัง   “1 รบ, ภ.2 น. ศึก, สงคราม; นักรบ”
ขบ.    “การต่อสู้, การสู้ ขก./ รบ, สงคราม” (Pou, 1992: 160)
ขป. ចំបំង  
“สงคราม, การรบ, การต่อสู้”
พจน. จ่าบัง  “1 ก. รบ น. ศึก, สงคราม; นักรบ (จารึกสยาม)”
ภ.1
ขบ.

จ่ารัส   “แจ่มแจ้ง,
รุ่งเรือง, สว่าง”
 “ทาให้สะอาด, ใส” (Pou,

ภ.2

-

ขก./

 “เจิดจ้า, สีจัด”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 256)
ขป. ចំរា្់  “เจิดจ้า,
สีจัด”
พจน. จ่ารัส  “ว. แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง (แผลงมาจาก จรัส)”
หมายเหตุ ดู จรัส  
1992: 160)

ภ.1

จ่าเริญ 

ภ.2

-
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ขบ.

“เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์”
 “การเพิ่มขึ้น, เฉลิมฉลอง,

ขก./

, ,
,

“จาเริญ,
ความเจริญ, ทาให้เจริญ, เจริญขึ้น,
ประสงค์ให้ดี, ความสาเร็จ” (Pou,
มากขึ้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 63)
1992: 160)
ขป. ចសច្មើន្   “ทาให้
เจริญขึ้น, มากขึ้น, เจริญขึ้น”
พจน. จ่าเริญ   “ก. เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์”
หมายเหตุ ดู เจริญ  
ระเบียบแบบแผนที่เป็นประโยชน์,

ภ.1

จ่าเรียง   “ขับ
ลา, ขับกล่อม, ร้องเพลง”
   “นักร้อง”

ภ.2

จ่าเรียง   “ขับ
ลา, ขับกล่อม, ร้องเพลง”
ขบ.
ขก./ ขป. ចំសរៀង   “นักร้อง
(Pou, 1992: 160)
ทานองเพลง”
พจน. จ่าเรียง   “ก. ขับลา, ขับกล่อม, ร้องเพลง (แผลงมาจาก เจรียง)”
ภ.1

จ่าหน่าย 
“ขาย, จ่าย, แจก, แลกเปลี่ยน, โอน;
เอาออก”
-

ภ.2

ขบ.

พจน. จ่าหน่าย 
(แผลงมาจาก จ่าย)”
ภ.1

ขบ.

จ่าหน่าย  “ขาย,
จ่าย, แจก, แลกเปลี่ยน, โอน; เอาออก”

ขก./ ขป. ចំណាយ   “ใช้
ให้คนอื่นจ่ายหรือแจก, ออกเงินให้จ่าย,
จาหน่าย, ของสาหรับแจกจ่าย”
“ก. ขาย, จ่าย, แจก, แลกเปลี่ยน, โอน; เอาออก

จ่าหลอก  
“ถลอก, ลอก, ไสหรือแซะให้ลึกเป็น
ร่อง, ทาให้เป็นลวดลาย”
-

ภ.2

จ่าหลอก  
“ถลอก, ลอก, ไสหรือแซะให้ลึกเป็นร่อง
, ทาให้เป็นลวดลาย”
ขก./ ขป. -
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พจน. จ่าหลอก   (กลอน) “ก. ถลอก, ลอก, ไสหรือแซะให้ลึกเป็นร่อง, ทา
ให้เป็นลวดลาย”
ภ.1
ขบ.

จ่าหลัก   “สลัก,
แกะให้เป็นลวดลาย”
  “แกะสลัก, สลัก,
การแกะสลัก, แกะสลักให้เป็น
ลวดลาย” (Pou, 1992: 161)

ภ.2

-

ขก./ ขป. ចម្លលក់  “สลัก,
แกะให้เป็นลวดลาย”

พจน. จ่าหลัก   “ก. สลัก, แกะให้เป็นลวดลาย”
ภ.1
ขบ.

จิก   “ชื่อต้นไม้ขนาดกลาง
หลายชนิด”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ផ្ចិក   “ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
shorea obtuse Roxb.
(Dipterocarpaceae)”

พจน. จิก   “2 น. (1) ชื่อต้นไม้ขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Barringtonia วงศ์
Lecythidaceae ขึ้นในที่ชุ่มชื้นและที่น้าท่วมถึง ดอกสีขาว เกสรเพศผู้สีแดงมักออกเป็น
ช่อยาวห้อยเป็นระย้า”
ภ.1

-

เจริญ   “เติบโต, งอก
งาม, ทาให้งอกงาม”
ขบ.  “มากมาย, มั่งคั่ง, ประสบ
ขก./ , , ,  “มาก”
ผลสาเร็จ” (Pou, 1992: 173)
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 74)
ขป. សច្ចើន្   “มาก, มั่งคั่ง”
พจน. เจริญ   “ก. เติบโต, งอกงาม, ทาให้งอกงาม, มากขึ้น; ทิ้ง; ตัด; สาธยาย,
สวด, (ในงานมงคล)”
หมายเหตุ ดู จ่าเริญ  
ภ.1

เจรียก   [ต้นไม้ชนิด ภ.2 หนึ่ง]
ขก./ ขป. សច្តៀក   “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง”

ขบ.

ภ.2
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พจน. ภ.1

-

ขบ.

 “แบ่ง, การแจกจ่าย” (Pou,

1992: 167)

ภ.2

แจก  “แบ่งหรือปันให้แก่
คนหลายๆ คน”
ขก./ ขป. ជចក “แจก, แบ่ง”

พจน. แจก   “ก. แบ่งหรือปันให้แก่คนหลายๆ คน; กระจายออก, แยกออก”
ภ.1

ภ.2

ขบ.

แจง   “1 ชื่อต้นไม้ขนาด
เล็ก”
 “ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง” (Pou,

ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

-

ขก./ ขป. ជចង   “ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
1992: 167)
ใช้ทายา Niebuhriadecandra
(Capparidaceae)”
พจน. แจง   “1 น. ชื่อต้นไม้ขนาดเล็กชนิด Maeruasiamensis (Kurz) Pax ใน
วงศ์ Capparaceae ลาต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดา เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ผลกลมรี สุก
เหลือง”
แจจรร  [พูดคุยเสียง
ดัง]
ขก./ ขป. ជជជក   “เถียง,
ถกเถียง”

พจน. หมายเหตุ ดู จรรแจก  
ภ.1
ขบ.

แจรง   [ดอกเลา]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ផ្កាជច្តង  
“ดอกเลา”
พจน. แจรง   “(กลอน) ก. แจง, กระจายออก, ขยายออก”
หมายเหตุ ในภาษาเขมรปัจจุบัน ផ្កាជច្តង   แปลว่า “ดอกเลา” រលក
ផ្កាជច្តង   ใช้ในความหมายเปรียบเทียบ หมายถึง
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ระลอกน้าที่ขาวเป็นเงาวับดูเหมือนดอกเลา ซึ่งเข้ากับบริบทในที่นี้ การเปลี่ยนแปลงเสียงแรกใน
พยัญชนะต้นควบ tr cr เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในภาษาไทย
ภ.1

โจม   “โถมเข้าไป,
กระโดดเข้าไป”
 “ล้อมรอบ” (Pou, 1992: 168)

ภ.2

โจม   “โถมเข้าไป,
กระโดดเข้าไป”
ขบ.
ขก./  “ล้อม, ล้อมวง, จู่โจม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 73)
ขป. សចាម “รุม, ล้อม”
พจน. โจม   “1 น. สิ่งที่ตามปรกติมียอดเป็นลอมอย่างซุ้ม ใช้เป็นเครื่องกาบังแดด
ลมเป็นต้น; กูบที่มีด้านเปิดโล่ง 4 ด้าน; กระโจม ก็ว่า 2 ก. โถมเข้าไป, กระโดดเข้าไป”

ฉ
ภ.1

ฉก   “ฉวยหรือชิงเอา
โดยเร็ว”
-

ภ.2

ภ.1

ฉงน   “สงสัย, ไม่
แน่ใจ, แคลงใจ”
-

ภ.2

ภ.1
ขบ.

ฉทึง   “แม่น้า”
  “แม่น้า” (Pou, 1992:

ภ.2
ขก./
ขป.

ขบ.

-

ขก./ ขป. ឆក់ “ฉก, กระชาก”
พจน. ฉก   “1 ก. ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว; สับ, โขก”
ฉงน   “สงสัย, ไม่
แน่ใจ, แคลงใจ”
ขบ.
ขก./  “สงสัย, ไม่แน่ใจ, เคลือบ
แคลง, สนเท่ห์” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 174)
ขป. ឆងល់   “สงสัย, ไม่แน่ใจ,
เคลือบแคลง, สนเท่ห์”
พจน. ฉงน   “ก. สงสัย, ไม่แน่ใจ, แคลงใจ”

169)

្ទឹង

  “แม่น้า”

พจน. ฉทึง   “น. แม่น้า, ใช้ว่า จทึง ชทึง ชรทึง สทิง สทึง หรือ สรทึง ก็มี”
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ภ.1

-

ภ.2

ฉบัด   “ชัด, สันทัด,
ทันทีทันใด”
ขบ. ขก./ , “ชัด, ชัดเจน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 71)
ขป. ចា្់  “ชัดแจ้ง,
ชัดเจน”
พจน. ฉบัด   (กลอน) “ว. ชัด, สันทัด, ทันทีทันใด”
ภ.1

ฉบับ   “หนังสือ
เรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสานวน
แตกต่างกัน”
-

ภ.2

-

ขก./

“กฎหมาย, แบบฉบับ, ตัวอย่าง,

ขบ.

ระเบียบ, ประเพณี, ชื่อเรียก
วรรณกรรมคาสอนเขมร”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 171)
ขป. ចាប់  “กฎหมาย,
แบบฉบับ, ตัวอย่าง, ระเบียบ,
ประเพณี, ชื่อเรียกวรรณกรรมคาสอน
เขมร”
พจน. ฉบับ   “น. หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสานวนแตกต่างกัน
เป็นต้น, ต้นเดิมของหนังสือที่พิมพ์หรือเขียน เรียกว่า ต้นฉบับ; ลักษณนามเรียกหนังสือ
เล่มหรือหนังสือเป็นแผ่นที่ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งๆ”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2
ขก./

ขป.

พจน. ฉมัน   “น. สมัน”

ฉมัน   “สมัน”
 “เนื้อชนิดหนึ่งในจาพวกกวาง
Cervasschomburgki”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 275)
ស្មាន្់ “เนื้อชนิดหนึ่ง
ในจาพวกกวาง
Cervasschomburgki”
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ภ.1
ขบ.

ฉลอง   “ข้าม”
ภ.2
  “ข้ามฝั่ง, ถวาย, ขก./
เริ่ม” (Pou, 1992: 173)

ฉลอง   “ข้าม”
, , ,  “ข้าม,
ผ่าน, ฉลอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
70 - 71)
ขป. ឆលង   “ข้าม, ข้ามฟาก,
ลามอย่างแผล, ติดต่ออย่างเชื้อโรค,
ฉลอง, ทาบุญฉลอง”
พจน. ฉลอง   “1 ก. ทาบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดง
ความปีติยินดี, จัดงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ, บางทีใช้เข้าคู่กับคา
เฉลิม เป็น เฉลิมฉลอง 2 ก. แทน, ทดแทน 3 ก. จาลอง, รอ, แทน, ช่วย 4 (โบ) ก. ข้าม
ในคาว่า ท่าฉลอง คือ ท่าสาหรับข้าม”
ภ.1

ฉลัก   “สลัก, แกะ
ให้เป็นลวดลาย”
  “สกัดด้วยสิ่ว, สลัก,

ขบ.

ภ.2

-

ขก./

, “สลัก, แกะสลัก”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 70)
ขป. ឆ្លលក់  “สลัก”
พจน. ฉลัก   “ก. สลัก, แกะให้เป็นลวดลาย”
แกะสลัก” (Pou, 1992: 178)

ภ.1
ขบ.

ฉลุ   “ปรุ, สลัก”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

ធលុុះ

“ทะลุ, ถูกเจาะ,

เป็นรู, ขาด”
พจน. ฉลุ   “ก. ปรุ, สลัก”
ภ.1
ขบ.

ฉวัด   [ฉวัดเฉวียน, ภ.2
วนเวียน, หมุนเป็นวง]
 “ปักปันเขต” (Pou,
ขก./
ขป.
1992: 178)

ឆ្លាត់សឆាៀល

 “ฉวัดเฉวียน, วนเวียน,

เป็นวง”
พจน. -

  

หมุน
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หมายเหตุ ดู ฉวัดเฉวียน  , เฉวียน 


ภ.1

ขบ.

ฉวัดเฉวียน 
 “อาการที่
บินวนเวียนไปมาอย่างผาดโผน, แล่น
เร็วอย่างผาดโผน, วนเวียน”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ឆ្លាត់សឆាៀល

  

 “ฉวัดเฉวียน, วนเวียน,

หมุน

เป็นวง”
พจน. ฉวัดเฉวียน   “ก. อาการที่บินวนเวียนไปมา
อย่างผาดโผน, แล่นเร็วอย่างผาดโผน ว. วนเวียน”
หมายเหตุ ดู ฉวัด  , เฉวียน  
ภ.1

ขบ.

ฉะเพาะ 
ภ.2
“โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว; เผอิญ;
แต่; จากัด, เท่านี้, เท่านั้น”
ขก./
ขป.

-

សឆ្លពុះ 

“จาเพาะ, มุ่ง,

มุ่งตรง”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป เฉพาะ   “โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตัว; เผอิญ;
แต่; จากัด, เท่านี้, เท่านั้น”
ภ.1

-

ภ.2

เฉลย   “แถลง,
ตอบ”
ขบ.  “แถลง, ตอบ” (Pou, 1992:
ขก./  “เฉลย, ตอบ”
178)
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 70)
ขป. សឆលើយ  “แก้ความ,
พูดแก้, พูดตอบ, ตอบคาทักท้วง”
พจน. เฉลย   “ก. อธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหาต่างๆ ให้เข้าใจ”
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ภ.1
ขบ.

เฉลา   “สวย, งาม, ภ.2
เกลี้ยงเกลา, เพราพริ้ง”
ขก./

 “เฉลา, สวย, งาม”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 70)
ขป. សលល   “สวยงามเป็นเงา”
พจน. เฉลา   “ว. สวย, งาม, เกลี้ยงเกลา, เพราพริ้ง”
ภ.1

เฉวียง   “ซ้าย; ภ.2 เอียง, ตะแคง, ทแยง”
ขบ. ขก./ ขป. សឆាង   “ซ้าย”
พจน. เฉวียง   “น. ซ้าย; เอียง, ตะแคง, ทแยง”
ภ.1
ขบ.

เฉวียน   “เวียน, ภ.2
วนเวียน”
ขก./
ขป.

ឆ្លាត់សឆាៀល



“ฉวัดเฉวียน, วนเวียน, หมุนเป็นวง”
พจน. เฉวียน   “ว. เวียน, วนเวียน”
หมายเหตุ ดู ฉวัด  ,ฉวัดเฉวียน  

ช
ภ.1
ขบ.

ชชิด   [ชิด, สนิท,
ใกล้, เคียง]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. พจน. ชชิด   “ก. ชิด, สนิท, ใกล้, เคียง”
หมายเหตุ ไม่พบรูปที่สัมพันธ์โดยตรงกับคาว่า ชชิด   ในภาษาเขมร พบแต่เพียง
คาที่มีรูปใกล้เคียงคือ คาภาษาเขมรโบราณ  “ใกล้, แน่นหนา” (Pou, 1992: 188) ภาษาเขมร
ปัจจุบัน ជិត   “ใกล้, ชิด, เกือบ, จวน” ซึ่งน่าจะเป็นรากศัพท์ของคานี้
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ภ.1

-

ขบ.

ชนะ   “ทาให้อีกฝ่าย ภ.2
หนึ่งพ่ายแพ้”
 “ชัยชนะ, ได้รับความสนับสนุน” ขก./

ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./

ชมด   “ชื่อสัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง”
 “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง หน้ายาว
ปากเสี้ยม หางยาว ลายเป็นปล้อง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 275)
ឈាុ្   “สัตว์สี่เท้า
ชนิดหนึ่ง หน้ายาว ปากเสี้ยม หางยาว
ลายเป็นปล้อง”

“ชนะ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 110)
(Pou, 1992: 192)
ขป. ឈនុះ   “ชนะ”
พจน. ชนะ   “1 ก. ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้”

ขป.

, 

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป ชะมด   “1 น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์
Viverridae หน้าแหลม รูปร่างเพรียว ..... [Viverriculamalaccensis (Gmelin)] 2 น. ชื่อกวาง
ในสกุล Moschus วงศ์ Moschidae เป็นกวางขนาดเล็ก ลาตัวป้อม หัวเล็ก ไม่มีเขา .....”
2 ดู ชรมด  
ภ.1

-

ภ.2

ชรง่า  
“คลุ้ม, มืด, งา”
ขบ. ขก./  “มีสีมัวๆ, ไม่จ้าเข้าตา, ครึ้ม,
สีดาเป็นมันวาว” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 264)
ขป. ស្្ងំ  “มีสีมัวๆ,
ไม่จ้าเข้าตา, ครึ้ม, สีดาเป็นมันวาว”
พจน. ชรง่า   (กลอน) “ว. คลุ้ม, มืด, งา”
ภ.1
ขบ.

ชรดัด   [ปลุก]

ภ.2
ขก./

-
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ขป.

ដា្់ 

 ดัด  

“ปลุก”
พจน. หมายเหตุ พจน. พบรูป ชระดัด   “(กลอน) ก. ดัด”
คาว่า ชรดัด   สร้างจากคาว่า ดัด   “ปลุก”โดยการเพิ่มพยางค์ชร หน้าคาว่า ดัด  
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

ชรดืน 
“ดืน่ ”
-

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ชระดืน  “(กลอน) ว. ดื่น” โดยการเพิ่ม
พยางค์หน้า ชร-   หน้าคาว่า ดืน 
ภ.1

ชรนุ   [หนา,
ภ.2 ทึบ, แน่น]
ขบ.  “หนาแน่น, เบียดเสียด” (Pou, ขก./ 1992: 193)
ขป.
พจน. หมายเหตุ ชรนุ   มีความหมายตรงตาม ขบ. ว่า  “หนาแน่น,
เบียดเสียด” (Pou, 1992: 193)
ภ.1

ชรนุก   [หนา, ภ.2
ทึบ, แน่น]
ขบ.  “หนาแน่น, เบียดเสียด” (Pou, ขก./
1992: 193)
ขป.
พจน. หมายเหตุ ดูคาว่า ชรนุ  

-

ภ.1

ภ.2

-

ขก./

-

ขบ.

ชรเนียร  
[ชิ้นหรือเศษที่เจียนหรือฝาน]
-

-
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ขป.

ចំសន្ៀរ

  “ชิ้นหรือ

เศษที่เจียนหรือฝาน”
พจน. หมายเหตุ ดู ช่าเนียร  
ภ.1
ขบ.

ชรมด  
“ชะมด”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ឈា្
ុ

  “สัตว์สี่เท้า

ชนิดหนึ่ง หน้ายาว ปากเสี้ยม หางยาว
ลายเป็นปล้อง”
พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป ชระมด   “(กลอน) น. ชะมด”
2 ดู ชมด  
ภ.1

ชรเมียง   ภ.2 “เมียง, มองดู”
ขบ. ขก./ ขป. សឆាៀង   “ชาเลือง”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ชระเมียง   “(กลอน) ก. เมียง, มองดู”
ภ.1
ขบ.

ชรโมล  
[เพศผู้]
 “เพศผู้ (ใช้กับสัตว์)” (Pou,
1992: 193)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

សមាល  

“เพศผู้,

เพศชาย, ใหญ่”
พจน. ภ.1
ขบ.

ชรริน   [เป็นเงา ภ.2
แวววาว]
ขก./
ขป.

ស្្ិល 

 “เป็นเงาแวววาว”
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พจน. ชรริน   “(กลอน) ก. ประดับ”
ภ.1
ขบ.

ชรเรือด  
“แทรก”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

សច្ជៀត

  “เสียด, แทรก”

(Headley, 1977: 263)
พจน. ชรเรือด   “ก. แทรก”
ภ.1
ขบ.

ชรลอง  
“ล่อง, ทางล่อง, ซอกเขา, ลาธาร”
-

ภ.2

ชรลอง  
“ล่อง, ทางล่อง, ซอกเขา, ลาธาร”

ขก./
ขป.

-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ច្ជលង  

“ลาธาร,

ซอกเขา”
พจน. ชรลอง   “(กลอน) ก. ล่อง น. ทางล่อง, ซอกเขา, ลาธาร”
ภ.1
ขบ.

ชรโลง   [ชื่อ
ปลาชนิดหนึ่ง]
-

“ชื่อปลาชนิด
หนึ่ง คล้ายกับปลากระทิงแต่เล็กกว่า”
(ពុ ធស្ម្ន្បណិឌ តយ, 1967: 239)
ឆលូញ  

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบคาว่า ชรโลง   ใช้ในความหมายว่า “(กลอน) ก.
ชโลง, จูง, พยุง, โยง” เท่านั้น
ภ.1
ขบ.

ชรอก  [เข้าอาศัย,
พึ่งพิงอาศัย, หลบ]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ច្ជក

อาศัย”
พจน. หมายเหตุ ดู ซรอก  

“เข้าอาศัย, พึ่งพิง
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ภ.1
ขบ.

ชรอ่า  
“ชอ่า, มืดมัว, มืดครึ้ม”
-

ภ.2

-

ชรอื้อ   “ชื้อ,
ชอื้อ, มืดมัว, มืดคลุ้ม, ครึ้ม, อับแสง”
-

ภ.2

ชระ   [สะอาด, หมด
จด, ไม่มีมลทิน]
-

ภ.2

-

ขก./

 “สะอาด, หมดจด, ไม่มีมลทิน”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
ច្ជុះ   “สะอาด, หมดจด,
ไม่มีมลทิน”

ขก./ ขป. พจน. ชรอ่า   “(กลอน) ว. ชอ่า, มืดมัว, มืดครึ้ม”
ภ.1
ขบ.

-

ขก./ ขป. พจน. ชรอื้อ   “(กลอน) ชื้อ, ชอื้อ, มืดมัว, มืดคลุ้ม, ครึ้ม, อับแสง”
ภ.1
ขบ.

พจน. ภ.1
ขบ.

ชราบ   “ทราบ”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

ច្ជាប

  “ซึมซาบ,

แทรก,

ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ”
พจน. ชราบ   “(โบ) ก. ทราบ”
ภ.1
ขบ.

ชะโด   “ชื่อปลาน้า
จืดชนิดหนึ่ง”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

សឆ្លោ

“ปลาน้าจืดชนิดหนึ่ง

Ophicephalusmicropeltes
(Ophicephalidae)”

พจน. ชะโด   “น. ชื่อปลาน้าจืดชนิด Channamicropeltes (Cuvier) ในวงศ์
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Channidae รูปร่างคล้ายปลาช่อนซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันแต่เกล็ดเล็กกว่าและมีจานวน

มากกว่า ……”
ภ.1
ขบ.

ชั้น   “ขั้นที่ลดหลั่นกัน
หรือซ้อนกัน
 “เหยียบ, กระทืบ, ชั้นที่ลดหลั่น
กัน, ชั้น” (Pou, 1992: 187)

ภ.2

-

ขก./



“ชั้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
108)
ขป. ជាន្់  “1 เหยียบ, ทับ,
ชั้น, สมัย”
พจน. ชั้น   “น. ที่สาหรับวางของอย่างหนึ่ง มีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้แต่ไม่มีบานปิด; ขั้น
ที่ลดหลั่นกันหรือซ้อนกัน; สถานภาพทางสังคมที่ไม่เสมอกัน; ขั้น, ตอน; ระดับ,
ลักษณนามเรียกขั้นที่ลดหลั่นกันหรือซ้อน ว. ที่ซ้อนทับกัน”
ภ.1
ขบ.

ชาญ   “ชานาญ, จัดเจน” ภ.2
ขก./
ขป.

ชาญ   “ชานาญ, จัดเจน”
 “ชาญ, ฉลาด, คล่องแคล่ว”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 168)
ជាញ   “ชาญ, ฉลาด,
คล่องแคล่ว”

พจน. ชาญ   “ว. ชานาญ, จัดเจน”
ภ.1
ขบ.

ช่างาย  
[ระยะห่าง]
 “ระยะห่าง, ความห่างไกล”
(Pou, 1992: 158)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ចំងយ  

“ระยะไกล, ห่างจาก, ระยะทาง”
พจน. ช่างาย   “1 ว. ชาย, คล้อย, สาย, บ่าย, (ใช้แก่เวลา) 2 ก. ฉงน,
สนเท่ห์, แคลงใจ”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

ช่างือ   “คิดเป็น
ทุกข์, วิตก, เจ็บปวด”
ជំងឺ   “โรค, อาการ
ไข้, การเจ็บไข้”
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พจน. ช่างือ   “(โบ) ก. คิดเป็นทุกข์, วิตก, ป่วย, เป็นไข้, เป็นโรค”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

ช่าเงือ   “คิด
เป็นทุกข์, วิตก, เจ็บปวด”
ជំងឺ  “โรค, อาการ
ไข้, การเจ็บไข้”

พจน. หมายเหตุ ดู ช่างือ  
ภ.1

ขบ.

ช่านวยพงศ์  
 [ช่วย หรือค้าชู
ตระกูล]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

พจน. หมายเหตุ คานี้เป็นคาประสมระหว่างคายืมภาษาเขมร ช่านวย   ที่มาจาก
คาว่า ជំន្ួយ   “ความช่วยเหลือ” กับคายืมสันสกฤต  มีความหมาย
ว่า “ตระกูล”
ภ.1
ขบ.

ช่านะ  “ชนะ,
ทาให้เขาพ่ายแพ้”
-

ภ.2

-

ขก./

 “ชัยชนะ, ความมีชัย”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 224)
ขป.

ជំន្ុះ

 

“ชัยชนะ, ความมีชัย”
พจน. ช่านะ   “ก. ชนะ, ทาให้เขาพ่ายแพ้ (แผลงมาจาก ชนะ)”
ภ.1
ขบ.

ช่านัน
“เหยียบ”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ជំនាន្់

“การเหยียบ”
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พจน. ช่านัน  “ก. เหยียบ”
ภ.1
ขบ.

ช่านาญ
“เชี่ยวชาญ, จัดเจน”
-

ภ.2
ขก./

ช่านาญ 
“เชี่ยวชาญ, จัดเจน”
 “ชานาญ, เชี่ยวชาญ,
คล่องแคล่ว, เข้าใจดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 163)

ขป.

ជំនាញ

“ชานาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว,
เข้าใจดี”
พจน. ช่านาญ “ก. เชี่ยวชาญ, จัดเจน”
หมายเหตุ ดู ชาญ  
ภ.1
ขบ.

ช่านิ “พาหนะ”
-

ภ.2
ขก./

“ยานพาหนะสาหรับขับขี่,

สัตว์พาหนะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
227)
ขป.

ជំន្ិុះ

“ยานพาหนะสาหรับขับขี่, สัตว์
พาหนะ”
พจน. ช่านิ“1 น. พาหนะ”
ภ.1

ช่าเนียร
[ชิ้นหรือเศษที่เจียนหรือตัดฝาน]

ภ.2

-

ขบ.

-

ขก./
ขป.

ចំសន្ៀរ 

“ชิ้นหรือเศษที่เจียนหรือตัดฝาน”
พจน. ช่าเนียร “1 ว. แก่, คร่าคร่า, ชารุด (แผลงมาจาก เชียร) 2 ว.
ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว (แผลงมาจาก เชียร)”
หมายเหตุ 1 พบรูป ช่าเนียร ใน พจน. แต่ความหมายไม่สอดคล้องกับ
ความหมายของบริบท ซึ่งน่าจะหมายถึงชิ้นมากกว่า
2 ดู ชรเนียร 
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ภ.1

-

ภ.2

ช่าระ  “ชะล้าง
ให้สะอาด, สะสาง, ปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้น, พิจารณาตัดสิน”
ขบ.  “ล้าง, ทาให้สะอาด” (Pou, ขก./ 1992: 181)
ขป. ជំរុះ “ชาระ, ทา
ให้สะอาด”
พจน. ช่าระ   “ก. ชะล้างให้สะอาด; สะสาง, ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น;
พิจารณาตัดสิน; จ่าย”
หมายเหตุ ดู ชระ 
ภ.1

ช่าเราะ  [ซอก,
หลืบ, เซาะ]
-

ภ.2

ช่าเราะ  [ซอก,
หลืบ, เซาะ]
ขบ.
ขก./ ขป. พจน. ช่าเราะ  “น. ซอก, หลืบ ก. เซาะ”
หมายเหตุ 1 ไม่พบรูปที่สัมพันธ์กับ ช่าเราะ  ใน พจน. คานี้น่าแผลงจาก
សច្ជាុះ “เหว, ห้วยลึกระหว่างเขาหรือลาธารที่ไหลออกมาจากภูเขา, ซอกเขา, หุบ
เขา, ลาธาร”
2 ดู เชราะ  
ภ.1

ชิด   “ใกล้จวนติดหรือใกล้ ภ.2 ชิด   “ใกล้จวนติดหรือใกล้
จนติดกัน”
จนติดกัน”
ขบ.  “ใกล้, แน่นหนา” (Pou, 1992:
ขก./ 188)
ขป. ជិត   “ใกล้, ชิด, เกือบ, จวน”
พจน. ชิด   “2 ก. ใกล้จวนติดหรือใกล้จนติดกัน”
ภ.1

ชุม  “มารวมกัน,
ภ.2
ดาษดื่น, มีมาก”
 “เส้นรอบวง, ล้อมรอบ , รอบๆ” ขก./

ชุม   “มารวมกัน,
ดาษดื่น, มีมาก”
ขบ.
, “ชุม, รวมกัน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
(Pou, 1992: 189)
ขป. ជុំ “รวมกัน, รอบ”
พจน. ชุม“ก. มารวมกัน; ดาษดื่น, มีมาก”
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ภ.1

ขบ.

ชุมสาย 
“เครื่องสูงชนิดหนึ่ง เป็นรูปฉัตร 3
ชั้น”
 “เครื่องสูงชนิดหนึ่งเป็นฉัตร
สามชั้นมีสายไหมห้อย” (Pou, 1992:

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

190)
พจน. ชุมสาย“น. เครื่องสูงชนิดหนึ่ง เป็นรูปฉัตร 3 ชั้น พื้นปักไหมหัก
ทองขวางคลุมด้วยตาข่ายไหม มีพู่ห้อยที่ระบายชั้นล่าง; เรียกพระที่นั่งที่มีลักษณะเป็น
แท่นสี่เหลี่ยม มีเสา 4 ต้น หลังคาคาดด้วยผ้าขาว มีระบาย 3 ชั้น คลุมด้วยตาข่าย มี
พู่ห้อยที่ระบายชั้นล่าง ใช้สาหรับพระมหากษัตริย์ประทับในงานพระราชพิธีต่างๆ ว่า
พระที่นั่งชุมสาย พระที่นั่งนี้สามารถถอดเก็บและเคลื่อนย้ายไปประกอบได้ใหม่เมื่อ
ต้องการ”
ภ.1

ขบ.

เชราะ   “ทาง, ซอก, ภ.2
ทางน้าเซาะ, เซาะให้ลึกเข้าไปหรือเป็น
ทางเข้าไป”
ขก./

-



“เหว, ห้วยลึกระหว่างเขาหรือ

ลาธารที่ไหลออกมาจากภูเขา, ซอกเขา
, หุบเขา, ลาธาร” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 266)
ขป.

សច្ជាុះ  

“เหว, ห้วยลึก

ระหว่างเขาหรือลาธารที่ไหลออกมา
จากภูเขา, ซอกเขา, หุบเขา, ลาธาร”
พจน. เชราะ  “(กลอน) น. ทาง, ซอก, ทางน้าเซาะ ก. เซาะให้ลึกเข้าไปหรือ
เป็นทางเข้าไป”
ภ.1
ขบ.

เชวง   “รุ่งเรือง,
เลื่องลือ”
 “มองเห็นไกล, ชัดเจน, ใส”
(Pou, 1992: 196)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

សឈាង

  “แจ๋ว, ใส
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สะอาดปราศจากมลทิน, สว่าง,
ชัดเจน”
พจน. เชวง   “(กลอน) ก. รุ่งเรือง, เลื่องลือ”
ภ.1

เชิง  “ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้ง ภ.2 เชิง “ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้ง
ของบางสิ่งบางอย่าง”
ของบางสิ่งบางอย่าง”
ขบ.  “ตีน, ขา, ด้าม” (Pou, 1992:
ขก./ 190)
ขป. សជើង “ตีน, ชาย, ขา”
พจน. เชิง  “1 น. ตีนซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของบางสิ่งบางอย่าง, ชายหรือปลายของบาง
สิ่งบางอย่างที่ยื่นออกมา, ริมหรือชายด้านล่างของผ้าที่มีลวดลาย 2 ก. แง่งอน, กระบวน;
กระบวนท่า; ท่าที, ท่วงที; ด้าน”
ภ.1

เชิงเทิน 
ภ.2 “ดินที่พูนสูงขึ้นเสมอด้านหลังกาแพง
เมือง ลาดเอียงประมาณ 45 องศา
สาหรับไพร่พลขึ้นตรวจการณ์หรือต่อสู้
ข้าศึก”
ขบ.  “ตีน, ขา, ด้าม” (Pou, 1992:
ขก./ 190)
ขป. សជើង “ตีน ชาย ขา”
ស ើរ “ค้างอยู่”
“ไปถึงหรือยืนครึ่งทาง, วัยรุ่น, อยู่
ระหว่างกลาง” (Pou, 1992: 253 254)
พจน. เชิงเทิน  “น. ดินที่พูนสูงขึ้นเสมอด้านหลังกาแพงเมือง ลาดเอียง
ประมาณ 45 องศา สาหรับไพร่พลขึ้นตรวจการณ์หรือต่อสู้ข้าศึก”
ภ.1

-

ภ.2

เชิญ  “แสดงความ
ปรารถนาเพื่อขอให้ทาอย่างใดอย่าง
หนึ่งด้วยความเคารพหรืออ่อนน้อม,
ถือ อุ้ม ชู หรือนาไปเป็นต้นด้วยความ
เคารพ, กล่าวอนุญาตให้ทาอย่างใด
อย่างหนึ่งด้วยความสุภาพหรืออ่อน
น้อม”

426

ขบ.

 “พิธีกรรม, ไปต้อนรับ,

เชิญ”

(Pou, 1992: 9)

ขก./
ขป.

អសញ្ជើញ

“อัญเชิญ”
พจน. เชิญ “ก. แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความ
เคารพหรืออ่อนน้อม; ถือ อุ้ม ชู หรือนาไปเป็นต้นด้วยความเคารพ; กล่าวอนุญาตให้ทา
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสุภาพหรืออ่อนน้อม”
หมายเหตุ ดู อัญเชิญ 
ภ.1
ขบ.

แชง [ค้า, ยัน]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ជច្ជង

“ค้า, ยัน”

พจน. ภ.1
ขบ.

แชรง   “แซง,
เบียดเสียด”
-

ជជង  

“ชิง, แย่งขึ้นหน้า,

แทรก”
พจน. แชรง   “(โบ) ก. แซง, เบียดเสียด”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

โชงก   “ยื่นหน้า
หรือส่วนหน้าออกไป”
សមងក   “ชะโงก, ยื่น
หน้าออกไปดู”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ชะโงก   “ก. ยื่นหน้าหรือส่วนหน้าออกไป”
ภ.1
ขบ.

โชรก   [โชก, โซก,
ทาให้เปียกชุ่ม, ชุ่ม]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

សជាក

  “โชก, โซก, ทาให้

เปียกชุ่ม, ชุ่ม”
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พจน. ภ.1
ขบ.

โชมโรม 
[รุมล้อม, แห่ล้อม]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

សចាមសរាម

   

“รุมล้อม, แห่ล้อม”
พจน. ภ.1
ขบ.

โชรม   “โซม, รุม
กัน, ช่วยกัน”
-

ภ.2

-

ขก./

, 

“ช่วย, อุดหนุน,
ค้าจุน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
ขป. សច្ជាម   “บุกเข้าไป
พร้อมกัน, ชุมนุมกัน”
พจน. โชรม   “(โบ; กลอน) ก. โซม; รุมกัน, ช่วยกัน”

ซ
ภ.1
ขบ.

ซรอก   [เข้าอาศัย, พึ่งพิง
อาศัย]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ច្ជក   “เข้าอาศัย, พึ่งพิง
อาศัย”

พจน. ภ.1

ภ.2

ขบ.

ซะเซียบ
“เงียบเชียบ”
-

ภ.1

ซับ  “ซึมซาบ, แทรก, ซึม

ภ.2

-

ขก./ ขป. សច្ជៀប   “เงียบ”
พจน. ซะเซียบ “(กลอน) ว. เงียบเชียบ”
-
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ขบ.

ซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ”
-

ภ.1
ขบ.

ซรัง [ซีด]
-

ขก./ ขป. ច្ជាប “ซึมซาบ, แทรก,
ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ”
พจน. ซับ “ก. เอาของเช่นผ้าหรือกระดาษทาบลงที่น้าหรือที่เปียกหรือสิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงเช่นนั้นเพื่อให้ดูดน้าขึน้ มาหรือเพื่อให้แห้ง; (ถิ่น-อีสาน) ซึม ซาบ, กาซาบ น.
(โบ) สีที่ใช้รองในกระเปาะแหวนในการฝังเพชรหรือพลอย; เรียกกระดาษที่ใช้ซับหมึกให้
หมึกแห้ง ว่า กระดาษซับ; เรียกที่ที่มีน้าซึมซาบอยู่ภายใต้ ว่า ที่น้าซับ”
ภ.2 ขก./ ขป. ស្ស្មំង “ซีด”

พจน. ภ.1
ขบ.

ซราบ   [ซึมซาบ, แทรก,
ซึมซับ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ច្ជាប   “ซึมซาบ, แทรก,
ซึมซับ, ซาบ(ซึ้ง), เข้าใจ”

พจน. ภ.1
ขบ.

ซริน  [เป็นมันวาว,
สุกใส]
-

ภ.2

-

ขก./

 “เมี่ยม, เป็นมันวาว, สุกใส”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 254)
ขป.

ស្្ិល
សមា

พจน. ภ.1

ซุด  “จมลงหรือลดลงกว่า
ระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกาลังต้าน
ไม่พอ”

ภ.2

-

  “เมี่ยม, ใช้ขยาย

 “ดา”
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ขบ.

-

ขก./ ขป. ច្

ត
ុ 

“ยุบลง, ต่าลง”

พจน. หมายเหตุ ดู ทรุด
ภ.1

-

ภ.2

เซาะ  “ทาให้กร่อนหรือร่อย
หรอเข้าไปทีละน้อย, ซอกเขาเล็กๆ ที่
น้าเซาะให้เป็นทางลงมา”
ขบ. ขก./ ขป. សច្ចាុះ “ทาให้แหว่งเข้า
ไป, ทาให้พังเข้าไป, ทาให้เป็นลายลึก
หรือรอยกว้าง”
พจน. เซาะ  “ก. ทาให้กร่อนหรือร่อยหรอเข้าไปทีละน้อย น. ซอกเขาเล็กๆ ที่น้าเซาะ
ให้เป็นทางลงมา”
ภ.1

เซราะ   “ทาง, ซอก, ทางน้า ภ.2 เซาะ, เซาะให้ลึกเข้าไปหรือเป็นทางเข้า
ไป”
ขบ.
ขก./  “เหว, ห้วยลึกระหว่างเขาหรือลา
ธารที่ไหลออกมาจากภูเขา, ซอกเขา,
หุบเขา, ลาธาร” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 266)
ขป. សច្ជាុះ   “เหว, ห้วยลึก
ระหว่างเขาหรือลาธารที่ไหลออกมา
จากภูเขา, ซอกเขา, หุบเขา, ลาธาร”
พจน. เซราะ  “น. ทาง, ซอก, ทางน้าเซาะ ก. เซาะ”
ภ.1

แซง  “เรียกม้าหลวงหรือ
ช้างหลวงพวกหนึ่งที่จัดให้เดินเลียบไป
ข้างๆ กระบวนแห่หรือกองทัพ, เรียก
เรือกราบซึ่งจัดเข้าร่วมไปในกระบวน
เรือหลวง มีหน้าที่ป้องกันภัยกระบวน

ภ.2

-
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ขบ.

เรือพระที่นั่งโดยแซงขนาบอยู่ 2 ข้าง
กระบวน ว่า เรือแซง, เบียดหรือเฉียด
เพื่อจะขึ้นหน้า”
-

ขก./ ขป. ជជង “ชิง, แย่งขึ้นหน้า,
แทรก”
พจน. แซง  “2 น. เรียกม้าหลวงหรือช้างหลวงพวกหนึ่งที่จัดให้เดินเลียบไปข้างๆ
กระบวนแห่หรือกองทัพ ว่า ม้าแซง ช้างแซง, เรียกเรือกราบซึ่งจัดเข้าร่วมไปในกระบวน
เรือหลวง มีหน้าที่ป้องกันภัยกระบวนเรือพระที่นั่งโดยแซงขนาบอยู่ 2 ข้างกระบวน ว่า
เรือแซง ก. เบียดหรือเฉียดเพื่อจะขึ้นหน้า; สอดแทรกเข้ามาในระหว่าง”
ภ.1

ขบ.

แซรก   “เข้าไปอยู่ใน
ระหว่างสิ่งอันในลักษณะที่เบียดเสียด
หรือสอดเป็นต้น”
-

ภ.2

-

ขก./

 “แทรก, แซง”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 112)
ជច្ជក   “เสียด, เบียด
เข้าไป, ชาแรก”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. ไม่พบรูป แซรก  พบเฉพาะรูปแปรของคานี้คือ แทรก


ภ.1
ขบ.

โซรม “รุมกัน, ช่วยกัน” ภ.2 ขก./ ,  “ช่วย, อุดหนุน,
ค้าจุน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
ขป. សច្ជាម “บุกเข้าไป
พร้อมกัน, ชุมนุมกัน”
พจน. โซรม “(โบ) ก. รุมกัน, ช่วยกัน”

ฌ
ภ.1

เฌอ  “ไม้, ต้นไม้”

ภ.2

เฌอ “ไม้, ต้นไม้”
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ขบ.

 “ต้นไม้, ป่าไม้, ไม้ซุง” (Pou, 1992:

ขก./

  (อุไรศรี วรศะริน,

ขป.

110)
 “ต้นไม้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
111)
សឈើ   “ต้นไม้”

197)

พจน. เฌอ “น. ไม้, ต้นไม้”

2542:
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ด
ภ.1
ขบ.

ดล   “ถึง”
 “ถึง” (Pou, 1992: 215)

ภ.2 ดล   “ถึง”
ขก./ ขป. ដល់   “ถึง”
พจน. ดล   “2 (กลอน) ก. ถึง 3 ก. ให้เป็นไป, บันดาลให้เป็นไป, เผอิญให้เป็นไป, ทาให้
แล้ว, ตั้งขึ้น”
ภ.1
ขบ.

ดัด   “ปลุก”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

ដាស់

  “ปลุกให้ตื่น, ปลุกให้

ขลัง ให้มีกาลัง)”
พจน. ดัด   “1 ก. ปลุก”
ภ.1
ขบ.

ดัด   [มีมาก]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

ដាស 

 “กาง, แผ่, ขึง, ฟอก,

แน่นขนัด, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, ปกคลุม
ไปด้วย”
พจน. ภ.1
ขบ.

ดา   “เรียงกันเข้าไปเป็นหน้า
กระดาน”
 “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou,
1992: 216)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ขึง, ฟอก,
แน่นขนัด, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, ปกคลุม
ไปด้วย”
ដាស

  “กาง, แผ่,

พจน. ดา   “ก. เรียงกันเข้าไปเป็นหน้ากระดาน”
หมายเหตุ ดู ดาษ , ดาษดา , ดาษเดียร  
ภ.1

ดาล  “เกิดขึ้น, เป็นขึ้น, มี
ขึ้น ใช้ได้ทั้งกับเหตุการณ์และ
ความรู้สึก”

ภ.2

ดาล  “เกิดขึ้น, เป็นขึ้น, มีขึ้น
ใช้ได้ทั้งกับเหตุการณ์และความรู้สึก”
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ขบ.

-

ขก./
ขป.
พจน. ดาล  “3 ก. เกิดขึ้น, เป็นขึ้น, มีขึ้น”
ภ.1

ดาษ  “ดาษดา, มากมาย,
เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป”
 “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou,
1992: 216)

ภ.2

ภ.1

ดาษดา 
“มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป”
 “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou,
1992: 216)

ภ.2

-

ដាល  

“ลาม, เกิดขึ้น”

ดาษ  “ดาษดา, มากมาย,
เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป”
ขบ.
ขก./ ขป. ដាស   “กาง, แผ่, ขึง, ฟอก,
แน่นขนัด, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, ปกคลุม
ไปด้วย”
พจน. ดาษ  “2 ดาษดา ว. มากมาย, เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป, ดาดาษ หรือ ดารดาษ ก็ใช้”
หมายเหตุ ดู ดา , ดาษดา , ดาษเดียร  

ขบ.

ขก./
ขป.

ดาษดา  “มากมาย,
เกลื่อนกลาด, มีทั่วไป”
ដាស   “กาง, แผ่, ขึง, ฟอก,
แน่นขนัด, ดาษดา, เกลื่อนกลาด, ปกคลุม
ไปด้วย”

พจน. หมายเหตุ ดู ดา , ดาษ , ดาษเดียร  
ภ.1

ดาษเดียร 
“ดารดาษ, เกลื่อนกลาด”
 “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou,
1992: 216)

ภ.2

ดาษเดียร 
“ดารดาษ, เกลื่อนกลาด”
ขบ.
ขก./ ขป. ដដរដាស   “เดียรดาษ,
แน่นขนัด, ดาษดื่น, แผ่ขยายไปทั่ว”
พจน. ดาษเดียร  “ว. ดารดาษ, เกลื่อนกลาด”
หมายเหตุ ดู ดา , ดาษ , ดาษดา 
ภ.1
ขบ.

ดากล  [ยก]
-

ภ.2
ขก./

ดากล  [ยก]
 “หนุนให้สูง, ตั้งให้สูง, ตัง้ , วาง
ซ้อน, ยก, สร้าง”
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(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 247)
ขป. ដំកល់   “หนุนให้สูง,
ตั้งให้สูง, ตั้ง, วางซ้อน, ยก, สร้าง”
พจน. ดากล  “(กลอน; แผลงมาจาก ถกล) ก. ก่อสร้าง, ตัง้ , ตั้งขึ้น, ตั้งไว้;
งาม”
หมายเหตุ ดากล   ที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์ทุกแห่ง มีความหมายว่า “ยก”
ภ.1

ดาเกิง   “ขึ้น,
รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ”์
-

ภ.2

ดาเกิง  “ขึ้น,
รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ”์
ขบ.
ขก./  “ยกไว้สูง, ทาให้รุ่งเรือง, ยก,
สภาวะของสิ่งที่ถูกยกขึ้นสูงเด่น”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 247)
ขป. ដំដកើង   “ยกไว้สูง,
ทาให้รุ่งเรือง, ยก, สภาวะของสิ่งที่ถูก
ยกขึ้นสูงเด่น”
พจน. ดาเกิง  “ก. ขึ้น ว. รุ่งเรือง, สูง, สูงศักดิ์ (แผลงมาจาก เถกิง)”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2
ขก./

ภ.1

ดาเนิร  [(ราชา) ภ.2
เดิน, การเดิน, ท่าทางการเดิน (ของ
หงส์)]
ขก./
ขป.

ดานาน  [เล่า]
 “เล่าเรื่อง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 200)
ขป. ដំណាល   “เล่า
เรื่อง”
พจน. ดานาน  “(แบบ) น. เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปางหลังของสถานที่
บุคคล หรือพิธีกรรม เป็นต้น, เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา”

ขบ.

ดาเนิร  [(ราชา)เดิน,
การเดิน, การเดินทาง]
ដំដ

ើរ

 

“การเดิน, ท่าเดิน, การดาเนิน”
พจน. -
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หมายเหตุ 1 ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่าคาว่า ดาเนิร  เป็นทั้งคากริยา และ
คานาม
2 ใน พจน. พบรูป ดาเนิน  “1 ก. เดิน, ใช้ในราชาศัพท์ว่า ทรงพระ
ดาเนิน; เป็นไป, ทาให้เป็นไป”
ภ.1

ขบ.

ดาเนียร  [เรื่อง ภ.2
แสดงความเป็นมาแต่ปางหลังของ
สถานที่ บุคคล หรือพิธีกรรม เป็นต้น,
เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ กันมา]
 “ตาหนิ” (Pou, 1992: 211) ขก./
ขป.

-

ដំដ

ៀល

  “คา

ตาหนิติเตียน คาพูดเสียดสี คาเย้ยหยัน”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ดาเนียร  มีความหมายว่า “(แบบ) ว. ที่ผ่านมา”
ภ.1
ขบ.

ดาบล  [ย่าน, ถิ่น] ภ.2 ดาบล  [ย่าน, ถิ่น]
 “หมู่บ้าน, ย่าน”
ขก./ (Pou, 1992: 211-212)
ขป. ដំបន់   “ตาบล”
พจน. ดาบล  “(แบบ; กลอน) น. ตาบล, ถิ่น, หมู่บ้านแห่งหนึ่งๆ”
หมายเหตุ เมื่อพิจารณาจากรูปคาแล้ว ดาบล  น่าจะเป็นคาที่ภาษาไทยยืมมาจาก
คาที่คาดว่าจะมีในภาษาโบราณ ส่วนรูปคาในภาษาเขมรปัจจุบัน เป็นคาที่ภาษาเขมรปัจจุบันจะรับคืน
ไปจากภาษาไทย เนื่องจากมีการปรับรูปพยัญชนะสะกดให้เป็น น  ตามการออกเสียงภาษาไทยแล้ว
ภ.1

ดารง  “ทรงไว้, ชู ภ.2
ไว้, ทาให้คงอยู่, คงอยู่”
ขก./
ขป.

ดารง  “ทรงไว้, ชูไว้,
ทาให้คงอยู่, คงอยู่”
ขบ.
តំរង់   “ทาให้ตรง,
เล็งให้ตรง”
พจน. ดารง  “ก. ทรงไว้, ชูไว้, ทาให้คงอยู่, คงอยู่ ว. ตรง, เที่ยง, มั่นคง (แผลง
มาจาก ตรง)”
ภ.1

ดารัส   “(ราชา)
พูด (ใช้แก่เจ้านาย), คาพูดของ

ภ.2

ดารัส   “(ราชา) พูด
(ใช้แก่เจ้านาย), คาพูดของพระพุทธเจ้า,

436

พระพุทธเจ้า, คาพูดของเจ้านาย,
คาพูดของพระมหากษัตริย์”
-

คาพูดของเจ้านาย, คาพูดของ
พระมหากษัตริย์”
ขบ.
ขก./  “ดารัส, คาพูด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 303)
ขป. តំរាស់   “ดารัส,
คาพูด”
พจน. ดารัส   “(ราชา) ก. พูด (ใช้แก่เจ้านาย) น. คาพูดของพระพุทธเจ้า, คาพูด
ของเจ้านาย, คาพูดของพระมหากษัตริย์”
ภ.1
ขบ.

ดาริห์  [ความคิด] ภ.2
ขก./
ขป.

ดาริห์  [ความคิด]
 “ดาริ, ความคิด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 166)
ដំរិះ   “ดาริ, ความคิด”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ดาริ  “ก. คิด, ไตร่ตรอง (แผลงมาจาก ตริ)”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2
ขก./

ดารี  “ช้าง”

, “ช้าง”
“ช้าง” (Pou, 1992: 212)
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 261)
ขป. ដំរ ី   “ช้าง”
พจน. ดารี  “น. ช้าง, ใช้ว่า ดาไร หรือ ดมไร ก็ม”ี
ภ.1
ขบ.

ดารู  “งาม, น่ารัก” ภ.2
 “ตกแต่ง, ทาให้ถูกต้อง,
ขก./
สวยงาม, แก้ไขให้ถูกต้อง” (Pou,
1992: 213)
ขป.

-

ภ.1
ขบ.

ดาเลิง  “ขึ้น”
-

-

“ทาให้ถูกต้อง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 255)
តម្រូវ   “ทาให้
ถูกต้อง”
พจน. ดารู  “1 (กลอน; แผลงมาจาก ตรู) ว. งาม, น่ารัก”
ภ.2
ขก./
ขป.



ដំដ

ើង

  “ทาให้

ขึ้น, ทาให้สูงขึ้นกว่าเก่า”
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พจน. ดาเลิง  “(แบบ; กลอน; แผลงมาจาก เถลิง) ก. ขึ้น, ทาให้เลื่องลือ,
เขียนเป็น ดาเลอง ก็มี”
ภ.1

-

ขบ.



ภ.2
“ผู้มีอานาจ” (Pou, 1992:

211)

ขก./
ขป.

ดาแหน่ง 
“ตาแหน่ง”
ដំណ

ង 



“ตาแหน่ง, หน้าที่, การจัด,
การเตรียมการ, ผู้กระทาการ ขอบเขต”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ตาแหน่ง  “ตาแหน่ง น. ที่อยู่; แห่งที่; หน้าที่
การงาน; ฐานะ”
ภ.1

ดุจ  “เหมือน, คล้าย, เช่น,
เพียงดัง, ราวกะ”
-

ภ.2

ดุจ  “เหมือน, คล้าย, เช่น,
เพียงดัง, ราวกะ”
ขบ.
ขก./ ขป. ដូច   “เหมือน, คล้าย, เช่น,
เพียงดัง, ราวกะ”
พจน. ดุจ  “ว. เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง ราวกะ, บางทีในกลอนใช้ว่า ดวจ ก็มี”
ภ.1
ขบ.

เด็จ  “ขาด”
 “ตัด, ห่างออกไป” (Pou, 1992:
215)

ภ.2
ขก./
ขป.

ដាច់

  “ขาด, แยกจากกัน,

ห่างไกลมาก”
พจน. เด็จ  “ก. ขาด”
ภ.1
ขบ.

เด็ด  “ให้ขาดด้วยเล็บหรือ
นิ้ว”
 “ตัด, ห่างออกไป” (Pou, 1992:
215)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ដាច់

  “ขาด, แยกจากกัน,

ห่างไกลมาก”
พจน. เด็ด  “ก. ทาให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว ว. ทีเดียว, เป็นอันขาด”
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ภ.1
ขบ.

เดิม  “แรก, ก่อน, เก่า
ก่อน”
 “เดิม, ที่มา, ต้น” (Pou, 1992:
215)

ภ.2
ขก./
ขป.

เดิม  “ว. แรก, ก่อน, เก่า
ก่อน”
ដដើរ   “ต้น, ส่วนแรก, ส่วน
ตั้งต้น, เริ่ม, ริเริ่ม, ตั้งต้น, หลัก, เริ่มต้น,
แรกเริ่ม, ที่มา”

พจน. เดิม  “ว. แรก, ก่อน, เก่าก่อน”
ภ.1
ขบ.

เดิร  “ก้าวไปข้างหน้าหรือ ภ.2
ข้างหลัง”
 “ยกเท้าก้าวไป, เคลื่อนไป” (Pou, ขก./
1992: 220)
ขป.

เดิร  “ก้าวไปข้างหน้าหรือข้าง
หลัง”
ដដើរ   “ยกเท้าก้าวไป, เคลื่อน
ไป”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป เดิน  “ก. ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยสลับเท้าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไป”
ภ.1 เดียง  “รู้”
ภ.2 ขบ.  “รู้” (Pou, 1992: 227)
ขก./ ขป. ដឹង   “รู้”
พจน. เดียง   “1 ก. รู้”
ภ.1
ขบ.

เดียงสา  “รู้ความ
ควรและไม่ควร, อายุรุ่นกระเตาะ”
 “รู้” (Pou, 1992: 227)

ภ.2

-

เดียรดาษ 
“เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษ
เดียร”
 “ขึง, ตึง, แผ่, ปู, กาง” (Pou,

ภ.2

-

ขก./

-

ขก./ ขป. ដឹង   “รู้”
พจน. เดียงสา  “ว. รู้ภาษา, รู้ความ, รู้ผิดรู้ชอบตามปรกติสามัญ, (มักใช้ใน
ความปฏิเสธ)”
ภ.1

ขบ.
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“เดียรดาษ,
แน่นขนัด, ดาษดื่น, แผ่ขยายไปทั่ว”
พจน. เดียรดาษ  “ว. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร ก็ใช้”
ภ.1
ขบ.

1992: 216)

ขป.

ដដរដាស  

โดม   “สูง”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

ដដារ

  “สูง, สูงโปร่ง, ลิบ

ลับ”
พจน. โดม   “2 ว. สูง”
ภ.1
ขบ.

โดย  [ด้วย, ตาม, ที่]
 “ตาม (ไว.)” (Pou, 1992: 221)

ภ.2
ขก./
ขป.

โดย  [ด้วย, ตาม, ที่]
 “โดย, ด้วย, ตาม” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 269)
ដដាយ   “ตาม”

พจน. โดย  “2 บ. ด้วย, ตาม”
ภ.1
ขบ.

โดร  “มีกลิ่นหอม”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

ពដដារ  

“ที่มีกลิ่นหอม,

กลิ่นหอม”
พจน. โดร  “(กลอน) ก. หอม, มีกลิ่นหอมที่ฟุ้งไป”
หมายเหตุ ดู บรรโดร , พิโดร , ไพโดร
ภ.1
ขบ.

ได  “มือ”
 “แขน, มือ” (Pou, 1992: 220)

ภ.2
ขก./
ขป.

ដដ

พจน. ได  “น. มือ”

ต
ภ.1

ตกประหม่า



 “เกิดความรู้สึกสะทก

สะท้านพรั่นใจ”

ภ.2

-

  “มือ”
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ขบ.

-

ขก./ ขป. พจน. ตกประหม่า   “ก. เกิดความรู้สึกสะทกสะท้านพรั่นใจ”
หมายเหตุ พบคาว่า តក់ម្បម៉ា   ในพจนานุกรมเขมร และระบุว่า เกิดจาก
คาว่า ตก   “หล่น, ลง, ได้, ถึง” (คาไทย) และคา ម្បម៉ា  “ตกประหม่า,
ตกใจกลัว, เสียขวัญ” (คาเขมร)” และไทยน่าจะยืมคาเขมรกลับมาทั้งคา
ภ.1

ตรวจ   “พิจารณาดู
ความเรียบร้อย”
 “ตรวจ, สารวจ” (Pou, 1992:

ขบ.

233)

ภ.2

ตรวจ   “พิจารณาดูความ
เรียบร้อย”

ขก./
ขป.

-

ម្តួត 

 “ตรวจ, สอบสวน,

ควบคุม”
พจน. ตรวจ   “ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
เป็นต้น, พิจารณาหาสมุฏฐาน, สารวจ”
ภ.1
ขบ.

ตรอง
-

  “คิดทบทวน”

ภ.2
ขก./

 “กรอง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

271)
ម្តង  

พจน. ตรอง
ภ.1
ขบ.

ขป.

กรอง, รอง”

ภ.2

-

ขก./



“กรองด้วยเครื่อง

  “ก. คิดทบทวน”

ตรอม   “ระทมใจจน
เหี่ยวแห้ง”
 “ช้า, เจ็บปวด” (Pou, 1992:
115)

ขป.

“ช้า, บอบช้า, ตรอมใจ, เศร้า
หมอง, ทุกข์ทรมาน, กังวล”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 171)
ម្កំ   “ช้า, บอบช้า, ตรอมใจ,
เศร้าหมอง, ทุกข์ทรมาน, กังวล”

พจน. หมายเหตุ พบใช้เป็นคาประสม คือ ตรอมใจ  , ตรอมตรม  
  “ระทมใจจนเหี่ยวแห้ง, กรอมใจ หรือ กรอมกรม ก็ว่า”
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ภ.1
ขบ.

ตระกล
-

  “งาม”

ภ.2
ขก./

ตระกล

  “งาม”

 “สวย, ที่น่ายินดี”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 254)
ขป. ត្រកល់   “สวย, ที่
น่ายินดี”
พจน. ตระกล   “ว. มีมาก; งาม, เขียนเป็น ตรกล ก็มี”
ภ.1

ตระกอง   “กอด ภ.2
, เกี่ยวพัน”
ขก./
ขป.

ตระกอง   “กอด,
เกี่ยวพัน”
ขบ.
ម្តកង   “ตระกอง, จับ
รวมช้อนขึ้น, หอบ, กอด”
พจน. ตระกอง   “ก. กอด, เกี่ยวพัน, กระกอง ก็ว่า”
ภ.1

ตระการ   “งาม; ภ.2
ประหลาด, แปลก, หลากหลาย, มี
ต่างๆ”
 “ที่สวยงามเลิศเลอ” (Pou,
ขก./
1992: 228)
ขป.

ตระการ   “งาม;
ประหลาด, แปลก, หลากหลาย, มีต่างๆ”

ตระขบ   “ชื่อ ภ.2
ไม้ต้นชนิดหนึ่ง”
ขก./
ขป.

-

ขบ.

 “ตระการ, ใหม่, แปลกดี”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 270)
ម្តកាល   “แรกมี, เพิ่ง
เปลี่ยนใหม่, เพิ่งมีใหม่, แปลก, สวย, หา
ยาก, วิเศษ, ไม่เหมือนใคร, ไม่ธรรมดา, น่า
พิศวง, ชอบกล”
พจน. ตระการ   “ว. งาม; ประหลาด, แปลก, หลากหลาย, มีต่างๆ”
ภ.1
ขบ.

ម្កខុប

  “ตะขบ

Flacourtia cataphracta
(Flacourtiaceae)”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ตะขบ   “1 ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล
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Flacourtia Flacourtiaceae 2 ชื่อไม้ต้นชนิด Muntingio calabura L. Tiliaceae ต้นไม่มีหนาม

ผลกลมเล็กกว่าตะขบไทย สุกสีม่วงแดง รสหวาน, ตะขบฝรั่งก็เรียก”
ภ.1
ขบ.

ตระชัก   “เย็น,
หนาว”
-

ภ.2

-

ขก./

 “เย็น” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:

263)
ขป. ម្តជាក់   “เย็น”
พจน. ตระชัก   “ว. เย็น, หนาว, เขียนเป็น ตรชัก ก็ม”ี
ภ.1
ขบ.

ตระดก   “หวาด, ภ.2
ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ”
ขก./
ขป.

កតុក

 // “ตระหนก, ตกใจ, ใจ

หายวาบ”
พจน. ตระดก   “(กลอน) ก. หวาด, ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ, เขียนเป็น ตรดก ก็มี”
ภ.1

ตระดกกันทุย

 

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

 “ชื่อช้าง

ขบ.

ทุรลักษณ์ประเภทหนึ่ง”
-

พจน. หมายเหตุ ตระดกกันทุย    “ชื่อช้างทุรลักษณ์พวกหนึ่ง หน้า
พองบวม หางคดยาว จรดดิน” ภาษาเขมรปัจจุบัน ក ត ក់   “นูน, ป่องตรง
กลาง” กับ កនទុយ   “หาง”
ภ.1
ขบ.

ตระดวด   [สูง ภ.2
ลิบ, ลอยลิบ, ถึง(ที่หมาย), เหยียดออก]
ขก./

ขป.

 “สูงลิบ, ลอยลิบ, ถึง(ที่หมาย),

เหยียดออก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 247)
ម្តដួច   “สูงลิบ, ลอย
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ลิบ, ถึง(ที่หมาย), เหยียดออก”
พจน. ภ.1
ขบ.

ตระดาล
เกิดขึ้น]
-

 [เกิด,

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

พจน. หมายเหตุ ไม่พบรูปที่สัมพันธ์กันกับ ตระดาล   ในภาษาเขมร คานี้น่าจะเป็นคาที่
สร้างขึ้นจากรากศัพท์ภาษาเขมร ដាល   “ลาม, เกิดขึ้น” โดยการเติมพยางค์  เข้าไป
ในสมุทรโฆษคาฉันท์ พบว่าคานี้ปรากฏคู่กับคาว่า ตระดก   “(กลอน) ก. หวาด,
ผวา, สะดุ้ง, ตกใจ” < ขป. កតកុ  // “ตระหนก, ตกใจ, ใจหายวาบ” เสมอ
ภ.1
ขบ.

ตระเด็จเว็จ 
 [ชื่อนกชนิดหนึ่ง]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ម្តណដវវច 

“นกต้อยตีวิด”

พจน. ภ.1
ขบ.

ตระเดิร   [ยก
เท้าก้าวไป, เคลื่อนไป]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

พจน. หมายเหตุ ไม่พบรูปที่สัมพันธ์กับคาว่า ตระเดิร   ในภาษาเขมร คานี้น่าจะสร้าง
ขึ้นจากคารากศัพท์ภาษาเขมร ด้วยวิธีการเติมพยางค์ ตระ  หน้าคาว่า เดิร  “ก้าวไป
ข้างหน้าหรือข้างหลัง” < ដដើរ   “ยกเท้าก้าวไป, เคลื่อนไป” โดยที่ความหมายของคาไม่
แตกต่างจากคารากศัพท์
ภ.1

ตระบอก  
[เปลือก (ตา) ใช้ในความหมาย
เปรียบเทียบ]

ภ.2

ตระบอก
ดอกไม้”

  “กลีบ
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ขบ.

-

ขก./

 “กลีบ” (อุไรศรี วรศะริน,

2553:

281)
ขป. ត្របក់   “กลีบ”
พจน. ตระบอก   “(กลอน) น. ดอกไม้, กลีบดอกไม้”
ภ.1

ตระบอง  
ภ.2 “ตะบอง, กระบอง”
ขบ. “ไม้เท้า” (Pou, ขก./ 1992: 212)
ขป. ដំបង   “ตะบอง”
พจน. ตระบอง  “น. ตะบอง, กระบอง ก็ว่า”
ภ.1
ขบ.

ตระโบม   [อุ้ม] ภ.2
ขก./
ขป.

ตระโบม   [อุ้ม]
បម   “คาใช้กับ បី  
อุ้ม”

พจน. ตระโบม   “โลมเล้า, กอด”
ภ.1
ขบ.

ตระแบง   “ผูก ภ.2
ไขว้, ผูกบิด”
ขก./
ขป.

ម្តណបង

  “ตะแบง

ผูกไขว้ด้วยไม้ขันชะเนาะ”
พจน. ตระแบง   “2 ก. ผูกไขว้, ผูกบิด”
หมายเหตุ ดู ตแบง  
ภ.1
ขบ.

ตระพอง
ธนู]
-

  [คัน

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ម្តពង

  “คันธนู”

(Daniel, 1985: 176)
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบคาว่า ตระพอง

  มีความหมายว่า “น. ส่วนที่นูนเป็น
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ปุ่ม 2 ข้างหัวช้าง, กะพอง กระพอง หรือ ตะพอง ก็ว่า” อย่างไรก็ตามความหมายของคาใน พจน. ไม่
สอดคล้องกับความหมายของบริบทในสมุทรโฆษคาฉันท์
ภ.1
ขบ.

ตระล่ง   [สว่าง
เป็นดวงกลม]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ម្ត

ង
ុ 

“สว่างเป็นดวง

กลม”
พจน. ภ.1
ขบ.

ตระลัง   [(ร่าง)
เล็กมาก]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ในภาษาเขมรสมัยกลาง พบคานี้ในบริบท
ที่กล่าวถึงรูปร่างของสัตว์ Pou และ
Jenner แปลคา  นี้ว่า “(ขนาด)
เล็กมาก” คาว่า ตระลัง 
 พบในบริบทที่กล่าวถึงสัตว์
จากความสัมพันธ์ทางรูปและบริบทที่พบ
คา จึงเห็นว่า ตระลัง  
มาจากคาต้นทางภาษาเขมรสมัยกลางว่า


พจน. ภ.1
ขบ.

ตระเลิศ   [เกิน,
เหนือ, พ้น, สูงขึ้น]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

พจน. หมายเหตุ ไม่พบรูปคาที่สัมพันธ์กับ ตระเลิศ   ในภาษาเขมร น่าจะเป็นคาที่สร้าง
ขึ้นจากรากศัพท์ภาษาเขมร ด้วยวิธีการเติมพยางค์ ตระ  หน้าคาว่า เลิศ < ដលើស
 “เกิน, ยิ่งกว่า, เลิศ, มาก, ยิ่ง, ยิ่งกว่านั้น” โดยที่ความหมายในบริบทเอื้อให้เข้าใจว่าคานี้
อาจมีความหมายว่า [เกิน, เหนือ, พ้น, สูงขึ้น]
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ภ.1
ขบ.

ตระศักดิ์  
[แผ่ขยาย, ปกคลุม]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

ตระศักดิ์  
[แผ่ขยาย, ปกคลุม]
ម្តសាក   “แผ่ขยาย,
ปกคลุม” (Guesdon, 1930: 716)

พจน. หมายเหตุ ดู ตระสัก  
ภ.1
ขบ.

ตระสัก   [แผ่ขยาย,
ปกคลุม]
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

ภ.2

-

ម្តសាក

  “แผ่ขยาย,

ครอบคลุม” (Guesdon, 1930: 716)
พจน. ตระสัก   “(กลอน) ว. งามสง่า; ไพเราะ”
หมายเหตุ ดู ตระศักดิ์  
ภ.1
ขบ.

ตระสาย   [ขยาย
ออก, แตกกิ่งก้านสาขา]
-

ขก./ ขป. ម្តសាយ    “ขยาย
ออก, แตกกิ่งก้านสาขา” ម្តសុំម្តសាយ
  

“แผ่ออกเป็นพุ่ม ทรสุมทรสาย, แน่น, ดก”
พจน. หมายเหตุ ดู ทรสาย  , ทรส่าย  
ภ.1

ขบ.

ตระหมั่น   
[ขยัน, ทาหรือประพฤติบ่อยๆ อย่าง
เป็นปรกติ, สม่าเสมอ]
-

พจน. หมายเหตุ คาว่า ตระหมั่น

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

   เป็นการสร้างคาจากรากศัพท์ หมั่น 
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 โดยการเติม ตระ  หน้าคา โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย

ภ.1

ตระหลบ   [กลับ, ภ.2 ตระหลบ   [กลับ,
ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล]
ตลบ, ฟุ้ง, อบอวล]
ขบ. ขก./ ขป. ម្ត ប់   “กลับ, พลิก,
ตลบ”
พจน. ภ.1
ขบ.

ตระหวน  
“พัดหอบเอาไป, วนไปมา”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ดู ตระหวล  , ทรหวล  
ภ.1
ขบ.

ตระหวล  
“พัดหอบเอาไป, วนไปมา”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ คานี้น่าจะเป็นการเติมพยางค์หน้า ตระ  ในคารากศัพท์ หวน   “เวียน
กลับ”
ดู ตระหวน  , ทรหวล  
ภ.1
ขบ.

ตระเหิร   [บิน,
บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ]
-

ภ.2
ขก./ ขป.

พจน. หมายเหตุ 1 คานีส้ ร้างจากรากศัพท์ภาษาเขมรว่า ដ ើរ “บิน, บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ”
โดยวิธีการเติมพยางค์ ตระ  หน้าคา ทั้งนี้ ไม่ทาให้คามีความหมายต่างไปจากรากศัพท์
2 ดู ทรเหิร   
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ภ.1

ตระอร   “ยินดี,
เบิกบานใจ, แช่มชื่น} ทาให้ชอบใจ;
ประคับประคอง”
-

ภ.2

ตระอร   “ยินดี, เบิก
บานใจ, แช่มชื่น} ทาให้ชอบใจ;
ประคับประคอง”
ขบ.
ขก./ ขป. ដម្តកអរ   “ยินดี,
เบิกบานใจ, แช่มชื่น”
พจน. ตระอร   “ก. ทาให้ชอบใจ; ประคับประคอง”
ภ.1

ภ.2

-

ขบ.

ตระอาล   [มี
ความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม]
-

ขก./



ภ.1
ขบ.

ตระอุ
-

ภ.2 ขก./ ขป. រឱស   “ความขุ่นข้องหมอง
ใจ ความร้อนอบอ้าวหรือร้อนใจ”

“ตระอาล, สบาย, เพลิดเพลิน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 269)
ขป. ម្តឤល   “รื่นเริงอย่าง
สบายใจ, ไม่มีทุกข์โศก”
พจน. ตระอาล   “(กลอน) ว. หวั่นไหว”
-  [รุ่มร้อน]

พจน. หมายเหตุ ดู กระอุ  , ระอุ  
ภ.1
ขบ.

ตรับ

ภ.1
ขบ.

-

  “ฟัง”

ภ.2  “ทาให้คิดพิจารณา, ติดตาม,
ขก./ เลียนแบบ” (Pou, 1992: 230)
ขป. ម្ាប់   “เลียน, เอาแบบอย่าง,
เชื่อฟัง”
พจน. ตรับ   “ตรับฟัง ก. เอาใจใส่คอยฟังข่าวคราวทุกข์สุขหรือความคิดเห็นของผู้อื่น
เป็นต้น, มักใช้เข้าคู่กับคา สดับ เป็น สดับตรับฟัง”
   “พูด” (Pou, 1992: 229)

ภ.2 ตรัส   “พูด (ราชา)”
ขก./ , ,,,,
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,“ตรัส, พูด, ตรัสรู้”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 271)
ขป. ម្ាស់   “ตรัส, พูด,
ตรัสรู้”
พจน. ตรัส   “(ราชา) ก. พูด ว. แจ้ง, สว่าง, ชัดเจน”
ภ.1
ขบ.

ตรา

ภ.1
ขบ.

ตริ

  “ประทับเป็นสาคัญ”

ภ.2 ตรา   “ประทับเป็นสาคัญ”
 “ลัญจกร, ดวงตรา, ตราที่ใช้
ขก./  “จด, จา, ตรา” (อุไรศรี วรศะริน,
ประทับ” (Pou, 1992: 214)
2542: 271)
ขป. ម្ា   “ตรา, หมายไว้, หมายเหตุ
, ลายลักษณ์อักษร, ดวงตรา ประทับตรา,
หมาย, ประกาศ”
พจน. ตรา   “น. เครื่องหมายทาเป็นรูปต่างๆ มีลวดลายประดับ สาหรับประทับเป็น
สัญลักษณ์แทนบุคคลหรือองค์กรเป็นต้น ก. ประทับเป็นสาคัญ; กาหนดไว้, จดจาไว้; ตั้งไว้”
  “คิด, ตรึกตรอง”

 “คิด ตริตรอง” (Pou,

1992: 232)

ภ.2 ตริ   “คิด, ตรึกตรอง”
ขก./  “คิด, ตรึกตรอง, พิเคราะห์
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 166)
ขป. ម្តិះ   “คิด, ตรึกตรอง,
พิเคราะห์”

พจน. ตริ   “1 ก. คิด, ตรึกตรอง”
ภ.1
ขบ.

ตรึง   “ทาให้อยู่กับที่,
ทาให้อยู่คงที่, ติดอยู่”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ម្តឹង   “ติด, ตรึง”
พจน. ตรึง   “ก. ทาให้อยู่กับที่, ทาให้อยู่คงที่, ติดอยู่”
ภ.1
ขบ.

ตรุม   [ชื่อหอยชนิดหนึ่ง] ภ.2 ขก./ ขป. ម្គំ   “ชื่อหอยชนิดหนึ่ง”
พจน. -
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ภ.1
ขบ.

ตรู

  “งาม”

 “ถูกต้อง, ต้อง, สัมผัส” (Pou,

ภ.2
ขก./

1992: 232)
ขป.
พจน. ตรู
ภ.1
ขบ.

ขบ.

,,

“ถูก, ต้อง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 272)
ម្តូវ   “ต้อง, ถูก, ถูกต้อง,
งาม”

  “1 ว. งาม”

ตฤบ   “ดูด”
-

ภ.2
ขก./

ขป.
พจน. ตฤบ   “(แบบ) ก. อิ่มเอม, เสพ”
ภ.1

-

ตลบ
ไป”
-

  “ฟุ้งไป, กระจาย

ម្តប

  “ ดูด”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 279)
ម្តឹប   “2 ดูด ลิ้มกิน”

ภ.2

-

ขก./



ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

“กลับ, พลิก, ตลบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 139)
ขป. ម្ត ប់   “กลับ, พลิก,
ตลบ”
พจน. ตลบ   “ก. ยกกลับ, หกกลับ; ฟุ้งไป, กระจายไป”
ภ.1
ขบ.

ตแบง   [ตะแบง
ผูกไขว้ด้วยไม้ขันชะเนาะ]
-

ម្តណបង

  “ตะแบง

ผูกไขว้ด้วยไม้ขันชะเนาะ”
พจน. หมายเหตุ ดู ตระแบง
ภ.1
ขบ.

 

ตะเพียน  
“ชื่อปลาชนิดหนึ่ง”
-

ภ.2

-

ขก./



“ชื่อปลาชนิดหนึ่งตัวแบนๆ มี
เกล็ดโตๆ Puntius sp”
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(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 278)
ขป. ឆពន   “ชื่อปลาชนิดหนึ่งตัว
แบนๆ มีเกล็ดโตๆ Puntius sp”
พจน. ตะเพียน   “น. ชื่อปลาน้าจืดขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ใน
วงศ์ Cyprinudae ลาตัวแบนข้าง มีทั้งลาตัวสั้นกว้าง และลาตัวเรียวยาว เกล็ดมีสีขาวเงิน
หรือเหลืองทอง ขอบเรียบ มักมีหนวดสั้น 2-4 เส้น ขนาดยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร”
ภ.1

ตังวาย
ถวาย”

  “ของ

ขบ.

 “การให้, เครื่องบรรณาการ”

(Pou, 1992: 207)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

ដង្វាយ  

“ของถวาย,

ให้, ถวาย”
พจน. ตังวาย   “(กลอน) ก. ให้, ถวาย น. ของถวาย บางที่เขียนเป็นดงวาย ก็
มี”
ภ.1

-

ภ.2

ตั้ง   “ชูตัว, ชูตัวหรือทาให้ทรง
ตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม; ทรง,
ดารง; ทาให้มีขึ้น, สร้างให้มีขึ้น”
ขบ.
ขก./ ขป. ាំង   “วาง, ตัง้ ”
พจน. ตั้ง   “ก. ชูตัว, ชูตัวหรือทาให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม; ทรง, ดารง;
ทาให้มีขึ้น, สร้างให้มีขึ้น; ยกฐานะให้สูงขึ้น; กาหนด; วาง; เริ่ม, เริ่มมี”
ภ.1
ขบ.

ตาว
-

ภ.1

ตานาน   [เล่า
เรื่อง, เรื่องเล่า]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ដាវ   “ดาบ, มีดยาว”
พจน. ตาว   “ตาว 1 (โบ) น. ดาบ, มีดยาว”

ขบ.

  “ดาบ, มีดยาว”

ภ.2
ขก./
ขป.

ตานาน   [เล่าเรื่อง,
เรื่องเล่า]
 “เล่าเรื่อง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 200)
ដំណាល   “เล่า
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เรื่อง”
พจน. ตานาน   “น. เรื่องแสดงความเป็นมาแต่ปางหลังของสถานที่ บุคคล
หรือพิธีกรรม เป็นต้น, เรื่องราวนมนานที่เล่าสืบๆ มา; เรียกพระปริตรบทหนึ่งๆ ว่า ตานานใน
คาว่า เจ็ดตานาน สิบสองตานาน”
ภ.1
ขบ.

ตาบล

  [ย่าน, ถิ่น]

ภ.2 ตาบล   [ย่าน, ถิ่น]
 “หมู่บ้าน, ย่าน”
ขก./ (Pou, 1992: 211-212)
ขป. ដំបន់   “ตาบล”
พจน. ตาบล   “(กฎ) น. ท้องที่ที่รวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านประมาณยี่สิบ
หมู่บ้านเข้าด้วยกัน และจะมีประกาศจัดตั้งเป็นตาบลมีกานันเป็นหัวหน้าปกครอง”
หมายเหตุ ตาบล   พบในภาษา Bahnar ว่า  มีความหมายว่า “ฝูง, หมู่,
กลุ่ม” (Lewitz, 1967b: 295)
ภ.1

-

ภ.2

ตาแหน่ง
[ที,่ แห่ง]

ขบ.



“ผู้มีอานาจ, ฝ่ายบริหาร ,
อานาจในการสั่งการ” (Pou, 1992:
211)

ขก./



ขป.

ដំណ

 

“ตาแหน่ง, หน้าที่, การจัด,
การเตรียมการ, ผู้กระทาการ, ขอบเขต”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 181)
ង 



“ตาแหน่ง, หน้าที่, การจัด, การเตรียมการ
, ผู้กระทาการ, ขอบเขต”
พจน. ตาแหน่ง
ภ.1
ขบ.

เตร่
-

  “น. ที่อยู”่

 “เดินไปเดินมา”

ภ.2
ขก./
ขป.

-

ម្ាច់

  “เตร็จเตร่” เดิมเขียน

ว่า ដម្តច  แต่ยังคงออกเสียงว่า


พจน. เตร่
ภ.1
ขบ.

  “ก. เดินไปเดินมา, เดินเที่ยว”

เตรียบ
แนว]
-

  [เป็นแถวเป็น

ภ.2

-

ขก./

-
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ขป. ដម្តៀប   “เป็นแถวเป็นแนว”
พจน. เตรียบ   “(กลอน) ก. เทียบ; จัดไว้เสร็จ, จัดไว้พร้อม”
ภ.1

เตรียม   “จัดแจงไว้ให้ ภ.2 เตรียม   “จัดแจงไว้ให้
เรียบร้อย, จัดหรือทาไว้ล่วงหน้า”
เรียบร้อย, จัดหรือทาไว้ล่วงหน้า”
ขบ. ขก./ ขป. ដម្តៀរ   “รอคอย, เตรียม”
พจน. เตรียม   “ก. จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทาไว้ล่วงหน้า”
ภ.1
ขบ.

 “ไป” (Pou, 1992: 258)

ภ.2
ขก./
ขป.

เต้า

  “ไป, มา”

,,, “ไป”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 78)
ដៅ   “ไป”

พจน. เต้า   “3 ก. ไป, มา”
หมายเหตุ ดู ท่าว  , เทา  
ภ.1
ขบ.

โต
-

พจน. โต
ภ.1
ขบ.

  “สิงโต”

ภ.2
ขก./
ขป.

-

ภ.2
ขก./
ขป.

-

ដា

  “สิงโต”

  “1 (โบ) น. สิงโต”

โตรด
-

  “เปลี่ยว, คะนอง”

ដម្ាស 

 “ขึ้นเปลี่ยว,

เกเร, ไม่เชื่อฟัง, เพศผู้, แกร่ง, บึกบึน”
พจน. โตรด   “(โบ) ก. โดดเดี่ยว; เปลี่ยว, คะนอง, โกรด ก็ใช้”
หมายเหตุ ดู โตรษ  
ภ.1
ขบ.

โตรษ   “โดดเดี่ยว; เปลี่ยว ภ.2
, คะนอง”
ขก./
ขป.

“ขึ้นเปลี่ยว,
เกเร, ไม่เชื่อฟัง, เพศผู้, แกร่ง, บึกบึน”
ដម្ាស  
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พจน. หมายเหตุ ดู โตรด  

ถ
ภ.1
ขบ.

ถกล   [วาง, ตั้ง]
 “ยกขึ้น , ทรงพลัง , สูงส่ง ,
สักการะ, เนิน”(Pou, 1992: 238)

ภ.2 ขก./  “หนุนหรือตั้งให้สูงขึ้น (เพื่อ
แสดงความเคารพ)” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 255)
ขป. ថ្កល់   “หนุนหรือตั้งให้
สูงขึ้น (เพื่อแสดงความเคารพ)”
พจน. ถกล   “(กลอน) ก. ก่อสร้าง, ตัง้ , ตั้งขึ้น, ตั้งไว้; งาม, ใช้แผลงเป็น ดากล
ก็ม”ี
ภ.1

ถคึง   [รุ่งเรือง,
เลื่องลือ, สูงศักดิ์]
-

ขบ.

ภ.2

-

ขก./ ขป. ដថ្កើង   “รุ่งเรือง, เลื่อง
ลือ, สูงศักดิ”์

พจน. ภ.1

ขบ.

ถนอม   “คอย
ระวังประคับประคองไว้ให้ดี, ใช้อย่าง
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว,
เก็บไว้อย่างดี”
-

ภ.2

-

ขก./



“ถนอม, ทะนุถนอม, ดูแล
รักษา, ประจบ, เยินยอ, ความห่วงใย,
รักใคร่” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 203)
ขป. ថ្នរ   “ถนอม, ทะนุ
ถนอม, ดูแลรักษา, ประจบ, เยินยอ,
ความห่วงใย, รักใคร่”
พจน. ถนอม   “ก. คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี, ใช้อย่างระมัดระวัง
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เพื่อไม่ให้เสียหรือหมดเร็ว, เก็บไว้อย่างดี, สนอม ก็ว่า”
ภ.1
ขบ.

  “หิน” (Pou, 1992:

ภ.2 ถมอ   “หิน”
ขก./ ,  “หิน”

227)

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266)
ขป.

ថ្ម

ภ.2

-

  “หิน”

พจน. ถมอ   “น. หิน”
ภ.1

ถเมินเชิง 
 “พลเดินเท้า”

ขบ.

-

ขก./ ขป. ដថ្មើរដជើង   
“ทหารราบ”
พจน. ถเมินเชิง   “พลเดินเท้า”
ภ.1

ถวาย   “ให้, มอบให้ ภ.2 ถวาย   “ให้, มอบ
(ราชา)”
ให้ (ราชา)”
ขบ.    “มอบ, ให้”
ขก./  “ถวาย” (อุไรศรี วรศะริน,
(Pou, 1992: 234)
2542: 267)
ขป. ថ្វាយ   “มอบ, ให้”
พจน. ถวาย   “ก. ให้, มอบให้; ให้ดู, ให้ชม; (ราชา) ให้, มอบให้, (ใช้แก่
สมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงหม่อมเจ้า), ให้สิ่งที่เป็นนามธรรมแก่พระมหากษัตริย์และ
เจ้านาย”
ภ.1

ภ.2

-

ขบ.

เถกิง   “สูงศักดิ์,
รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลือลั่น”
-

ขก./



ภ.1

เถลิง   “ขึ้น”

ภ.2

เถลิง   “ขึ้น”

“เถกิง, รุ่งเรือง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266)
ขป. ដថ្កើង   “รุ่งเรือง, เลื่อง
ลือ, สูงศักดิ,์ มีผู้เคารพนับถือ”
พจน. เถกิง   “ว. สูงศักดิ์, รุ่งเรือง, กึกก้อง, ลือลั่น, ใช้แผลงเป็น ดาเกิง ก็มี”
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ขบ.

   “ปีน, การคารวะ, พิธีการ

ขก./

แสดงการคารวะ” (Pou, 1992: 234)

 “เถลิง, ขึ้น” (อุไรศรี

วรศะริน,

2542: 266)
ขป.

ដថ្លើង 

 “คนฮึกเหิม,

ก้าวร้าว, ทะลึ่งตึงตัง, เถลิง, ขึ้น”
พจน. เถลิง   “ก. ขึ้น ว. ขึ้นหนุ่ม, ขึ้นเปลี่ยว” 
ภ.1

แถลง   “บอก, เล่า, ภ.2 แถลง   “บอก, เล่า,
อธิบาย”
อธิบาย”
ขบ. ขก./  “แถลง, กล่าว”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266)
ขป. ណថ្លង   “แถลง, พูด
อธิบายต่อกันยืดยาว, แสดงความคิด
หรือความรู้สึกออกมา”
พจน. แถลง   “ก. บอก, เล่า, อธิบาย หรือแจ้งให้ทราบเป็นทางการ”

ท
ภ.1

ทงัน   “ตระหง่าน, ภ.2 กว้างใหญ่, สูงใหญ่”
ขบ.  “หนัก, ที่มีขนาดใหญ่” (Pou, ขก./ 1992: 258)
ขป. ធ្ងន់   “หนัก”
พจน. ทงัน   “ทงัน, ทะงัน (กลอน) ว. ตระหง่าน, กว้างใหญ่, สูงใหญ่”
ภ.1

ทนาย   “ผู้รับใช้,
ภ.2 ผู้แทนนาย”
ขบ.  “ผู้ถือ, ผู้รับภาระ, ผู้รับผิดชอบ” ขก./ (Pou, 1992: 258)
ขป. พจน. ทนาย   “น. ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย, (ใช้แก่ผู้มีอานาจ)”
หมายเหตุ ในภาษาเขมรปัจจุบันพบรูป ថ្វណាយ   “ผู้รับใช้, ผู้แทนนาย”
(Antelme, 1996: 77)
ภ.1
ขบ.

ทบ   [กัน, กั้น, ขวาง]
 “ทบ, กั้น, รั้ง, ขวาง” (Pou,

ภ.2 ขก./ -
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1992: 245)
ขป. ទប់   “กัน, กั้น”
พจน. ทบ   “2 (กลอน) ก. กระทบ, ทบท่าว, ก. ทรุดลง, ล้มลง”
ภ.1
ขบ.

ทบทน  
[ต้านทาน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ទប់ទល់   “ค้าจุน,
พยุพยุง”

พจน. ภ.1
ขบ.

ทบทัน  
[ต้านทาน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ទប់ទល់   “ค้าจุน,
พยุพยุง”

พจน. ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ทม   [ใหญ่]
ขก./ ขป. ធ្ំ   “ใหญ่”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ธม   “ว. ใหญ่, หลวง”
ภ.1
ขบ.

ทมพลุก  
“ชื่อช้างทุรลักษณ์ประเภทหนึ่ง”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ทมพลุก   “ชื่อช้างทุรลักษณ์พวกหนึ่ง งามใหญ่ปลายแหลม
ร้าวแตกถึงไส้งาตั้งแต่ต้นจนปลาย” สร้างจากคาภาษาเขมร ធ្ំ   “ใหญ่” ភ្លុក
 “งาช้าง”
ภ.1

ทรง   “ทรง, ทรงไว้, ดารง
ไว้, ถือไว้”

ภ.2

ทรง   “ทรง, ทรงไว้, ดารง
ไว้, ถือไว้”
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ขบ.

 “จับไว้, ถือ, สนับสนุน” (Pou,

ขก./

 “ทรง, ทรงไว้, ดารงไว้, ถือไว้”

1992: 260)

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 88 - 89)
ขป. ម្ទង់   “ทรง, ทรงไว้,
ดารงไว้, ถือไว้”
พจน. ทรง   “น. รูปร่าง, แบบ ก. ตั้งอยู่ได้; จา; รองรับ; มี; คงอยู่; ในราชาศัพท์มี
ความหมายว่า ขี่ หรือ ถือ เป็นต้น
หมายเหตุ ในสมุทรโฆษคาฉันท์ทั้งส่วนที่แต่งในสมัยอยุธยาและส่วนที่แต่งสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่ามี
การใช้ ทรง   ในความหมายว่า “ถือ” กับบุคคลสามัญชนด้วย
ภ.1
ขบ.

ทรนง  
[ฮึกเหิม, ร้าย]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ម្ទនង់   “ฮึกเหิม,
ร้าย, ทะนง”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ทระนง   “(กลอน) ก. ทะนง”
ภ.1
ขบ.

ทรแมง  
[ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ម្ទណរង   “ต้นไม้
ชนิดหนึ่ง ลูกกินได้ มักใช้ทาฟืน”

พจน. ภ.1
ขบ.

ทรล่อง  
[สูงลิบ]
-

พจน. ภ.1
ขบ.

ทรวง   “อก, ใจ”
 “อก” (Pou, 1992: 261)

ภ.2

-

ขก./ ขป. ស្ស

ូង

  “สูงลิบ”

ภ.2 ทรวง   “อก, ใจ”
ขก./ ขป. ម្ទូង   “อก”
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พจน. ทรวง   “น. อก, ใจ, มักใช้เข้าคู่กับคา อก เป็น ทรวงอก”
หมายเหตุ ดู เททรวง  
ภ.1
ขบ.

ทรสาย   “พุ่ม
ไม้”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ម្តសុំម្តសាយ



 “(ร่มไม้) แผ่เป็น

บริเวณกลม, แน่น, ดก”
พจน. ทรสาย   “(กลอน) น. พุ่มไม้ ว. สยาย, รุงรัง, ใช้เข้าคู่กับคา ทรสุม
เป็น ทรสายทรสุม ก็มี”
หมายเหตุ ดู ตระสาย  , ทรส่าย  
ภ.1

ขบ.

ทรส่าย  
ภ.2 [สยายออก (ใช้ในความหมายเปรียบว่า
เห็นจามรีส่ายหางเหมือนนางสยายผม)]
ขก./ ขป. ម្តសាយ    “ขยาย
ออก, แตกกิ่งก้านสาขา” ម្តសុំម្តសាយ
  

“แผ่ออกเป็นพุ่ม ทรสุมทรสาย, แน่น,
ดก”
พจน. หมายเหตุ ดู ตระสาย
ภ.1
ขบ.

 , ทรสาย  

ทรสุม  
“เป็นกลุ่ม, เป็นพุ่ม”
 “หนาทึบ, ปกคลุมไปด้วย
ใบ” (Pou, 1992: 261)

ภ.2

-

ขก./



ขป.

“(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณ
กลม, แน่น, ดก” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 280)
ម្តសុំ   “ที่รวมกัน,
กลมมนงาม” มักใช้ว่า ម្តសុំម្តសាយ
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“(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณกลม, แน่น, ดก”
พจน. ทรสุม   “(กลอน) ว. ซึ่งสุมกัน, เป็นกลุ่ม, เป็นพุ่ม, เป็นช่อ ใช้เข้าคู่
กับคา ทรสาย   เป็น ทรสุมทรสาย 
 ก็ม”ี
ภ.1

ทรสุมทรสาย  

ภ.2

-

ขก./



ขป.

ម្តសុំ ម្តសាយ  



“(ร่มไม้)แผ่เป็นบริเวณกลม,
แน่น, ดก”
ขบ.

“(ร่มไม้) แผ่เป็นบริเวณ
กลม, แน่น, ดก” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 280)
  “(ร่มไม้) แผ่เป็น

บริเวณกลม, แน่น, ดก”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ทรสุม   “(กลอน) ว. ซึ่งสุมกัน, เป็นกลุ่ม, เป็น
พุ่ม, เป็นช่อ” และพบรูป ทรสาย   “(กลอน) น. พุ่มไม้ ว. สยาย, รุงรัง”
ภ.1
ขบ.

ทรหวง  
[หวง]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ไม่พบคาว่า ทรหวง   ใน พจน. คานี้น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้น
จากรากศัพท์ว่า หวง   โดยมีการเติมพยางค์ ทร  เข้าไปข้างหน้า
ภ.1
ขบ.

ทรหวล  
“พัดหอบเอาไป, วนไปมา”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. พจน. ทรหวล   “(กลอน) ว. พัดหอบเอาไป, วนไปมา”
หมายเหตุ ดู ตระหวน  , ตระหวล   
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ภ.1

ทรหึง   “เสียง ภ.2 เอ็ดอึง, อื้ออึง”
ขบ. ขก./ ขป. ម្ទ ឹង   “อื้ออึง,
เซ็งแซ่, หูหนวก, หูอื้อ”
พจน. ทรหึง   “(กลอน) ว. นาน; เสียงเอ็ดอึง”
ภ.1
ขบ.

ทรหึง   [หึง]
-

ภ.2 ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบเฉพาะ ทรหึง   ที่มีความหมายว่า “(กลอน) ว.
นาน; เสียงเอ็ดอึง” อย่างไรก็ตาม พบ ทรหึง   คู่กับคาว่า ทรหวง 
  ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า หึงหวง    
“หวงแหนทางชู้สาว” จึงเป็นไปได้ว่า ทรหึงทรหวง    จะสร้างขึ้น
จากการเติมพยางค์ ทร  ข้างหน้า หึงหวง    
ภ.1
ขบ.

ทรหู่   [ร้องไห้
โฮ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ម្ទដោ   “โฮ ใช้
ម្ទដោយំ 

  

ร้องไห้โฮ”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ทรหู  , ทรฮู   “ดิ้นรน
อยากรู้, ร้องดัง”
ภ.1

ทรเหิร   [บิน, ภ.2 บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ]
ขบ. ขก./ ขป. พจน. -
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หมายเหตุ ในสมุทรโฆษคาฉันท์ ทรเหิร   เป็นคาที่สร้างขึ้นจากคายืม
ภาษาเขมรว่า ដ ើរ   “บิน, บินขึ้นในระยะสูง, เหาะ” โดยการเพิ่มรูป ทร-  ข้างหน้า
คา ดู ตระเหิร  
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ทรโหย   “โหย,
คร่าครวญ”
ขก./ ขป. ដដហោយ   “ตะโกน
โหวกๆ จากที่ไกลๆ”

พจน. หมายเหตุ ดู กรรโหย  , กันโหย  , คระโหย 
, โหย  
ภ.1
ขบ.

ทรอุก   [ชื่อ
ปลาชนิดหนึ่ง]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. កអុក   “ปลาอุก, ลูกกบหรือ
คางคกซึ่งยังมีหางอยู่”

พจน. หมายเหตุ ดู อุก  
ภ.1

ทรโอน   [ปลา ภ.2 เนื้ออ่อน]
ขบ. ขก./ ขป. ម្តដោន   “ปลา
เนื้ออ่อน”
พจน. ภ.1
ขบ.

ทรอทร   [ซอ] ภ.2 ขก./ ขป. พจน. หมายเหตุ ในคาต้นทางภาษาเขมร พบเพียงรูป ម្ទ   “ซอ”
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ภ.1
ขบ.

ทราบ   “รู้”
-

ภ.2 ทราบ   “รู้”
ขก./  “รู้” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 166)
ขป. ម្ជាប   “รู้”
พจน. ทราบ   “ก. รู้ (ใช้ในความสุภาพ)”
ภ.1

ทราย   “ชื่อสัตว์ป่า
ภ.2 ประเภทกวาง เนื้อทราย”
ขบ.  “เนื้อทราย” (Pou, 1992: 261) ขก./  “สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจาพวกกวาง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 275)
ขป. ម្ាយ   “สัตว์สี่เท้าชนิด
หนึ่งจาพวกกวาง”
พจน. ทราย   “ชื่อสัตว์ป่าประเภทกวาง เนื้อทราย น.ชื่อกวางชนิด Cervus
porcinus Zimmermann ในวงศ์ Cervidae เป็นกวางขนาดกลาง ขนลาตัวสีน้าตาลเข้ม
แต่ตอนล่างสีจางกว่า ตามลาตัวมีจุดขาวจางๆ .........”
ภ.1

ทรุด   “ก. จมลงหรือลดลง
กว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกาลัง
ต้านทานไม่พอ”
-

ภ.2

ทรุด   “ก. จมลงหรือลดลง
กว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกาลัง
ต้านทานไม่พอ”
ขบ.
ขก./ ขป. ម្ទុត   “ยุบลง, ต่าลง”
พจน. ทรุด   “ก. จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกาลังต้านทานไม่พอ,
ยุบลง, มีฐานะตกต่ากว่าเดิม, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิม ว่า ไข้ทรุด”
ภ.1
ขบ.

ทลัก   [ตก, หล่น]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ធ្លលក់   “ตก, หล่น”

พจน. ภ.1
ขบ.

ทลาย   [แตก, พัง,
ภ.2 ทลาย   [แตก, พัง,
พังทลาย, เจาะ, ทาให้เป็นรู, แยกออก]
พังทลาย, เจาะ, ทาให้เป็นรู, แยกออก]
 “รู, แตกแยก, การไหล” (Pou,
ขก./  “แตก, ทลาย”
1992: 262)
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 266)
ขป. ធ្លលយ   “แตก, พัง,
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พังทลาย, เจาะ, ทาให้เป็นรู, แยกออก”
พจน. ทลาย   “ก. อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, พัง
หรือทาให้พัง, มักใช้เข้าคู่กับคา พัง เป็น พังทลาย, โดยปริยายหมายความว่า ล้มเหลว ไม่ได้
ดั่งหวัง”
หมายเหตุ ในสมุทรโฆษคาฉันท์ส่วนที่แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ พบว่ามีการใช้ร่วมกับคาว่า พัง 
 เป็น พังทลาย   ทุกแห่ง
ภ.1
ขบ.

ทวย   [อ่อนแรง]
-

ภ.2 ขก./  “ร้องไห้ คร่าครวญ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172)
ขป. ទួញ   “ร้องไห้ คร่าครวญ”
พจน. ทวย   “ว. ระทวย, อ่อน, งอน”
ภ.1

ทอก   [เดียว, มีเพียงหนึ่ง
สาหรับสิ่งที่ควรมีสอง]
-

ขบ.

ภ.2

-

ขก./ ขป. ទក   “เดียว, มีเพียงหนึ่ง
สาหรับสิ่งที่ควรมีสอง”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ทอก   “น. โบราณเรียกนกยางชนิดหนึ่งว่า ยางทอก; เรียก
หมูขนาดใหญ่เขี้ยวตันว่า หมูทอก” ในคาศัพท์ที่เกี่ยวกับช้าง คาว่า ทอก   หมายถึง
“ช้างตัวใหญ่ที่เป็นจ่าโขลง” ในที่นี้บริบทไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถระบุความหมายของคานี้ได้
ภ.1
ขบ.

ทะทาย   [ถือไว้]
 “ถือไว้” (Pou, 1992: 249)

ภ.2 ขก./  “ถือไว้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
79)
ขป. พจน. ทะทาย   “ก. จับ, ถือ”
หมายเหตุ คาว่า นี้ ทะทาย   น่าจะสร้างจากคาว่า ทาย   ซึ่งมาจาก
คารากศัพท์ภาษาเขมรว่า  “ถือไว้” ด้วยวิธีการซ้ารูปพยางค์หน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย
ภ.1

ทะแวง   [ยาว]

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./ ขป. ម្ទណវង   “ยาวรี”

พจน. ภ.1
ขบ.

ทัก   [ดักสัตว์]
 “ดักสัตว์” (Pou, 1992: 243)

ภ.2 ทัก   [ดักสัตว์]
ขก./ ขป. ាក់   “1 ต่อ อย่างต่อสัตว์,
เกี้ยว”

พจน. ภ.1

ทัก   “พูดโอภาปราศรัย
ด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน”
-

ภ.2

ทัก   [พูดโอภาปราศรัยด้วย
อัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากัน]
ขบ.
ขก./ ขป. ាក់   “2 พูดจา
ประเล้าประโลมให้จับใจ, เป็นที่ชอบใจ”
พจน. ทัก   “1 ก. กล่าวเป็นเชิงเตือน, พูดโอภาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้า
กัน, กล่าวหรือออกเสียงให้ระวังหรือสังเกตว่าจะเป็นภัยตามลัทธิที่ถือกัน”
ภ.1

ทั้ง   “ทั่ว, รวมหมด,
ภ.2 ทั้ง   “ทั่ว, รวมหมด, พร้อม
พร้อมด้วย, ตลอด”
ด้วย, ตลอด”
ขบ.      “ดังนั้น, กับ,
ขก./  “ทั้ง, เหล่า” (Pou, 1992: 243)
พร้อมด้วย” (Pou, 1992: 243)
ขป. ាំង   “ทั้ง, เหล่า”
พจน. ทั้ง   “ว. ทั่ว, รวมหมด, พร้อมด้วย, ตลอด, ครบตามที่กาหนด; ทั้งที่;
มิหนาซ้า”
ภ.1

ทัด   “ขัดขวาง, ต้านไว้, ทาน ภ.2 ทัด   “ขัดขวาง, ต้านไว้, ทาน
ไว้”
ไว้”
ขบ. ขก./ ขป. ាស់   “1 ขัด, ขัดแย้ง,
ขัดขวาง, ผิดใจกัน, ทะเลาะกัน”
พจน. ทัด   “4 (กลอน) ก. ต้านไว้, ทานไว้”
ภ.1

ทัน   “เป็นไปตามเวลาที่

ภ.2

ทัน   “เป็นไปตามเวลาที่
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กาหนด, เป็นไปพอดีกับเวลาที่กาหนด”
กาหนด, เป็นไปพอดีกับเวลาที่กาหนด”
ขบ.   “ทันเวลา” (Pou, 1992: ขก./ 244)
ขป. ាន់   “ทัน”
พจน. ทัน   “2 ว. เป็นไปตามเวลาที่กาหนด, เป็นไปพอดีกับเวลาที่กาหนด; ตามไปถึง;
เท่า, เทียมถึง; เสมอด้วย”
ภ.1
ขบ.

ทันชิง   [ตริตรอง,
พิจารณา, ใคร่ครวญ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ជញ្ជឹង   “ตริตรอง,
พิจารณา, ใคร่ครวญ”

พจน. หมายเหตุ ดู ทันทึง  
ภ.1

ทันทึง  
[ตริตรอง, พิจารณา, ใคร่ครวญ]
-

ภ.2

ทันทึง   [ตริตรอง,
พิจารณา, ใคร่ครวญ]
ขก./ ขป. ជញ្ជឹង   “ตริตรอง,
พิจารณา, ใคร่ครวญ”

พจน. หมายเหตุ ดู ทันชิง  
ภ.1
ขบ.

ทันทึง  
[ตริตรอง, พิจารณา, ใคร่ครวญ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ជញ្ជឹង   “ตริตรอง,
พิจารณา, ใคร่ครวญ”

พจน. ภ.1

ขบ.

ทับ   “วางข้างบน, ซ้อน
ข้างบน, อาการที่ของหนักๆ โค่นหรือ
ล้มลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง”
 “ทบ, กั้น, รั้ง, ขวาง” (Pou,

ภ.2

ทับ   “วางข้างบน, ซ้อน
ข้างบน, อาการที่ของหนักๆ โค่นหรือล้ม
ลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง”
ขก./ -
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วางข้างบน,
ซ้อนข้างบน, วางสิ่งของไว้ข้างบนกัน
ไม่ให้ปลิวไป”
พจน. ทับ   “2 ก. วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, อาการที่ของหนักๆ โค่นหรือล้มลงพาด
บนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง”
ภ.1
ขบ.

1992: 245)

ขป.

ทัพ   “กองทหาร”
-

ภ.2 ทัพ   “กองทหาร”
ขก./  “ทัพ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
78)
ขป. ទ័ព   “ทัพ, ฝูง”

ទប់

  “กัน, กัน
้ ,

พจน. ทัพ   “1 น. กองทหาร”
ภ.1
ขบ.

ทาย   “ถือไว้”
 “ถือไว้, ทานาย” (Pou, 1992:
249)

ภ.2 ขก./  “ทาย, คะเน, คาด,
แสดงเหตุที่เกิดในเบื้องหน้า,
การพยากรณ์, การคาดการณ์”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 79)
ขป. ាយ   “ทาย, คะเน, คาด,
แสดงเหตุที่เกิดในเบื้องหน้า,
การพยากรณ์, การคาดการณ์”

พจน. ทาย   “2 (กลอน) ก. ยก; ถือ”
ภ.1
ขบ.

ท่าว   “ไป”
   “ไป” (Pou, 1992: 258)

ภ.2 ขก./ ,,, “ไป”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 78)
ขป. ដៅ   “ไป”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบคาว่า ท่าว   ในความหมายว่า “1 ทะท่าว (กลอน) ก. ล้ม,
ทบ, ยอบลง; เดิน ทอดทิ้ง 2 ว. เท่า, ราวกับ” แต่ความหมายไม่สอดคล้องกับบริบท
2 ดู เต้า  , เทา  
ภ.1
ขบ.

ทางล   [หนัก]
-

ภ.2 ทางล   [หนัก]
ขก./ -

468

ขป.

,
 “หนัก”
พจน. ทางล   “(กลอน) ก. ห่วงใย, ยุ่งใจ น. สัมภาระ”

ទរងន់  ទំងន់



ภ.1

ทานวย   “หมู่, ภ.2 เหล่า”
ขบ. ขก./ ขป. พจน. ทานวย   “1 น. หมู่, เหล่า”
หมายเหตุ คาว่า ทานวย   พบใน พจน มีความหมายว่า “หมู่, เหล่า” คานี้
น่าจะสร้างขึ้นจากคาว่า ทวย   โดยการเติมพยางค์ a- หลังพยัญชนะต้น ท da
กลายเป็นคาว่า ทานวย   ทั้งนี้ ทานวย   และ ทวย
  ไม่มีความแตกต่างทางความหมายแต่อย่างใด
ภ.1

ทานอง   “ทาง, ภ.2 แบบ, แบบอย่าง”
ขบ.  “แบบอย่าง, ลาดับ” (Pou, ขก./ 1992: 246)
ขป. ទំនង   “ทานอง,
แบบอย่าง, ระเบียบ, เค้าเงื่อน, มารยาท,
การดาเนินงาน”
พจน. ทานอง   “น. ทาง, แบบ, แบบอย่าง; กลุ่มเสียงสูงต่าที่จัดให้ดาเนิน
ไปอย่างเป็นระเบียบ มีจังหวะสั้นยาว”
ภ.1
ขบ.

ทานุ   “ธารง
รักษาไว้”
 “ธารงรักษาไว้” (Pou,
1992: 246)

ภ.2

-

ขก./ ขป. ទំនុក  
“การรักษา, การทะนุบารุง, รักษา,
สงวน, ปกป้อง”
พจน. ทานุ   “ก. บารุง, อุดหนุน (แผลงมาจาก ทะนุ)
ทานุบารุง ก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู; ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น; ธารงรักษาไว้;
ทะนุบารุง ก็ว่า”
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หมายเหตุ ดู ทานุก  
ภ.1
ขบ.

ทานุก   “ธารง
รักษาไว้”
 “ธารงรักษาไว้” (Pou,
1992: 246)

ภ.2

-

ขก./ ขป. ទំនុក  
“การรักษา, การทะนุบารุง, รักษา,
สงวน, ปกป้อง”

พจน. หมายเหตุ ดู ทานุ  
ภ.1
ขบ.

ทารุด   “ยุบลง,
ต่าลง”
-

ภ.2

ทารุด   “ยุบลง,
ต่าลง”
ขก./ ขป. ទម្រុ ត   “ท าให้ ท รุ ด
ลง, ยุบลง, กดไว้”

พจน. ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ทาลัก   [ทิ้ง, ปล่อย
ลง, ทาให้หล่นลง]
ขก./ ขป. ទំលាក់  “ทิ้ง,
ปล่อยลง, ทาให้หล่นลง”

พจน. ภ.1

-

ภ.2

ทาลาย   “ทาให้พัง,
ทาให้ฉิบหาย, ทาให้หมดสิ้นไป”
ขบ. ขก./ ขป. ទំលាយ   “ทาให้
ทลาย, ทาให้แตกให้พัง, ทาลาย”
พจน. ทาลาย   “ก. อาการที่ทาให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัด
กระจาย, ทาให้พัง, ทาให้ฉิบหาย, ทาให้หมดสิ้นไป (แผลงมาจาก ทลาย)”
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ภ.1
ขบ.

ทุง   [นกกระทุง]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ទុង   “นกกระทุง”
พจน. ทุง   “ชื่อนกน้าขนาดใหญ่ชนิด Pelecanus philipensis Gmelin ในวงศ์
Pelecanidae ตัวขนาดห่าน ขนสีขาวหรือสีเทา ปากยาวใหญ่ ระหว่างขากรรไกรล่างมี
ลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่สาหรับจับปลาทีละมากๆ อาศัยอยู่ตามแม่น้าลาคลองและ
ชายทะเล”
ภ.1

ทูล   “(ราชา) บอก, กล่าว ภ.2 ทูล   “(ราชา) ก. บอก, กล่าว
(ใช้แก่เจ้านาย)”
(ใช้แก่เจ้านาย)”
ขบ.  “เทิน, เอาของวางบนศีรษะ,
ขก./ รับคาสั่งจากกษัตริย์, ทูล, บอก”
ขป. ទូល   “2 ทูล, บอก (ราชา)”
(Pou, 1992: 263)
พจน. ทูล   “(ราชา) ก. บอก, กล่าว (ใช้แก่เจ้านาย)”
ภ.1
ขบ.

เททรวง   [ให้
ใจ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 เทา   “ไป”
 “ไป” (Pou, 1992: 258)
ขก./ ,,, “ไป”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 78)
ขป. ដៅ   “ไป”
พจน. เทา   “1 ก. ไป ใช้ว่า เต้า ก็มี”
หมายเหตุ ดู เต้า  , ท่าว   
ภ.1
ขบ.

 “ไป” (Pou, 1992: 258)

พจน. -

ภ.2 เท่า   [ไป]
ขก./ ,,, “ไป”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 78)
ขป. ដៅ   “ไป”
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หมายเหตุ ดู เต้า  , ท่าว  , เทา  
ภ.1
ขบ.

เทียน  “เทียน”
ภ.2  “เทียน” (Pou, 1992:
ขก./ 253)
ขป. ដទៀន   “เทียน”
พจน. เทียน   “1 น. เครื่องตามไฟที่ฟั่นหรือหล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้อยู่ตรง
ใจกลาง, มีลักษณนามว่า เล่ม”
ภ.1

เทียบ   “1 ก. เอามาให้ ภ.2 ใกล้ ชิด หรือติดกัน”
ขบ. ขก./ ขป. ដទៀប   “ใกล้, จวน”
พจน. เทียบ   “1 ก. เอามาให้ใกล้ ชิด หรือติดกัน, เปรียบ; จัด, แต่ง; ชิมอาหาร
หรือยาโดยเจ้าพนักงานก่อนที่จะถวายพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคาว่า
เทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ”
ภ.1

เทียม   “วางไว้เคียง ภ.2 เทียม   “วางไว้เคียงกัน”
กัน”
ขบ.   “วางไว้เคียงกัน, เทียม ขก./ รากศัพท์นี้พบในคาแผลง  
ขป.  คู”่ (Pou, 1992: 259)
พจน. เทียม   “1 ก. เอาสัตว์พาหนะผูกเข้ากับยานพาหนะหรือคราดไถเป็นต้น ว.
ทาเอาอย่างให้เหมือนหรือคล้ายของจริงของแท้; เสมอกัน, เท่ากัน”
ภ.1

-

ภ.2

โทน   “ว. มีจาเพาะหนึ่ง
เท่านั้น, ใช้แก่สิ่งตามปกติควรจะมี
มากกว่าหนึ่ง แต่มีเพียงหนึ่งเท่านั้น”
ขบ.  “โดดเดี่ยว” (Pou, 1992: 257) ขก./ ขป. ដាល   “โทน, เดี่ยว, โดดเดี่ยว
, ใหญ่”
พจน. โทน   “ว. มีจาเพาะหนึ่งเท่านั้น, ใช้แก่สิ่งตามปกติควรจะมีมากกว่าหนึ่ง แต่มี
เพียงหนึ่งเท่านั้น”
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ภ.1

โทรม   “โทรม, ราบลง,
ยุบลง, ถดถอย, ลด, แห้งเหี่ยว, หด”
-

ภ.2

โทรม   [โทรม, ราบลง, ยุบ
ลง, ถดถอย, ลด, แห้งเหี่ยว, หด]
ขบ.
ขก./ ขป. ដម្ារ   “โทรม, ราบลง,
ยุบลง, ถดถอย, ลด, แห้งเหี่ยว, หด”
พจน. โทรม   “ก. เสื่อมสภาพเดิม; ทาให้ยอบลง”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 โทรม   [บุกเข้าไปพร้อมกัน]
ขก./ ขป. ដម្ជារ   “บุกเข้าไปพร้อม
กัน, ชุมนุมกัน”

พจน. หมายเหตุ ดู จระโจรม  
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ไทร   “ชื่อไม้ต้นใหญ่ชนิดหนึ่ง”
   “ต้นไทร” (Pou, 1992: ขก./  “ชื่อสามัญสาหรับพืชสกุลไทร
194)
Ficus” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 113)
ขป. ដម្ជ   “ชื่อสามัญสาหรับพืช
สกุลไทร Ficus”
พจน. ไทร   “น. ชื่อไม้ต้นในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae มีหลายชนิด”

ธ
ภ.1

ธ   “ท่าน, เธอ, เป็น
สรรพนามบุรุษที่ 3”
-

ภ.2

ธ   “ท่าน, เธอ, เป็น
สรรพนามบุรุษที่ 3”
ขบ.
ขก./ ขป. พจน. ธ   “2 (กลอน) ส. ท่าน, เธอ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3”
ภ.1
ขบ.

ธง   “ธง”
ภ.2  “ธง” (Pou, 1992: 243) ขก./  “ธง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
77)
ขป. ទង់   “ธง”
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พจน. ธง   “น. ผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยม โดยมากเป็นสีและบางอย่างมี
ลวดลายเป็นรูปต่างๆ ที่ทาด้วยกระดาษและสิ่งอื่นๆ ก็ม”ี
ภ.1

ขบ.

ธรรมเนียม 
 “ประเพณี, แบบแผน,
แบบอย่าง”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ទំដនៀរ   ទំនឹរ
  “ธรรมเนียม, กฎ,
แบบอย่างที่นิยมกัน”
พจน. ธรรมเนียม   “น. ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง”
ภ.1

ธารง   “ทรงไว้, ภ.2 ธารง   “ทรงไว้,
ชูไว้, เครื่องทรงของกษัตริย์, อาวุธ”
ชูไว้, เครื่องทรงของกษัตริย์, อาวุธ”
ขบ. ขก./ ขป. ទម្រង់  
“1 ทรวดทรงสัณฐานรูปทรง 2 เครื่อง
ทรงของกษัตริย์”
พจน. ธารง   “ก. ทรงไว้, ชูไว้ (แผลงมาจาก ธรง)”

น
ภ.1
ขบ.

นัก   [คน, ผู]้
 / /  “ผู้” (Pou,
1992: 11)

ภ.2
ขก./

, “นัก, ผู้”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 8)
ขป. អនក   “ผู้”
พจน. นัก   “น. ใช้ประกอบหน้าคาอื่น หมายความว่า ผู้กระทา เป็นปรกติ”
ภ.1
ขบ.

นักเลง   [ผู้เล่น]
-

พจน. -

ภ.2 ขก./ ขป. -
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หมายเหตุ นักเลง   [ผู้เล่น] เป็นคาประสมระหว่างคายืม นัก   กับ
เลง   “เล่น” (Pou, 1992: 420), ขป. ដលង   “เล่น”
ภ.1
ขบ.

นิ   [และ (ไว.)]
ภ.2
 “คาเชื่อมประโยคย่อยสองประโยค ขก./
เข้าด้วยกัน” (Pou, 1992: 281)
ขป.
พจน. นิ   “(โบ) ใช้เสริมท้ายคาบางคา”

-

ภ.1
ขบ.

-

นุ   [ซึ่ง (ไว.)]
 “ซึ่ง, ด้วย, กับ” (Pou, 1992:
284)
พจน. -

ภ.2
ขก./
ขป.

475

บ
ภ.1
ขบ.

บก  [โบก, พัด]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

បក់

  “โบก, พัด, กวัก,

กระดิก”
พจน. บก“ว. แห้ง, พร่อง, ลดลง; ย่อยยับหมดกําลัง”
ภ.1
ขบ.

บร  [ขับ]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

บร  [ขับ]
បរ  “ขับ, ขับขี่, ขี่”

พจน. ภ.1

ขบ.

บรรจบ “เพิ่มให้ ภ.2
ครบจํานวน, บรรจบให้ครบถ้วน; จดกัน
ใกล้ชิดติดต่อกัน, ทําให้เข้าสนิทกัน”
ขก./
ขป.

-

-

“ทําให้จบ,
ทําให้เสร็จโดยเฉพาะเรื่องที่ค้างอยู่”
พจน. บรรจบ  “ก. เพิ่มให้ครบจํานวน; จดกันใกล้ชิดติดต่อกัน, ทําให้เข้า
สนิทกัน, ชนขวบ, ประจบ ก็ใช้”
ภ.1

-

ภ.1

บรรโดร  [ส่งกลิ่น ภ.2
หอม]
ขก./

បញ្ចប់

บรรดา “ทั้งหลาย,
ทั้งปวง, ทั้งหมด”
ขบ.  “จํานวนรวม” (Pou, 1992:
ขก./ 298)
ขป. បណ្ដា “บรรดา, ชุด
, แถว, ทั้งหมด”
พจน. บรรดา “ว. ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งหมด (มักใช้อยู่ข้างหน้า), ประดา
ก็ว่า”

ขบ.

ภ.2

-
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ขป.

-

พจน. หมายเหตุ 1 คํานี้สร้างขึ้นจากคําว่า โดร  “แพร่ขยาย, กระจาย” โดยการการเติม
พยางค์ บรร-   ข้างหน้าคํา มีความหมายไม่ต่างจาก ពិដោរ   “ที่มีกลิ่น
หอม, กลิ่นหอม”
2 ดู โดร , พิโดร , ไพโดร
ภ.1
ขบ.

บรรโดย  
“ยินยอม, คล้อยตาม”
 “ระยะทาง, ตามยาว, ต่อไป”
(Pou, 1992: 298)

ภ.2
ขก./
ขป.

บรรโดย 
“ยินยอม, คล้อยตาม”
“ผ่อน
คล้อยตาม เปิดโอกาสให้ตามต้องการ”
បដណ្ដ
ា យ

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป บันโดย  “พลอยแสดง; ดําเนินตาม, เอาอย่าง,
ยินยอม, คล้อยตาม”
ภ.1

บรรทม
ภ.2 บรรทม 
“นอน”
“นอน”
ขบ.  “(ราชา) นอน” (Pou, 1992: ขก./ 339)
ขป. ផ្ទំ “นอน”
พจน. บรรทม   “(ราชา) ก. นอน, โบราณใช้ ประทม ก็ม”ี
หมายเหตุ ดู บรรธม  ,ประทม  , ผทม
 , ผธม   
ภ.1

-

ภ.2

บรรทุก   “วาง
ลง ใส่ลง หรือบรรจุลงในยานพาหนะ
เป็นต้นเพื่อขนย้ายทีละมากๆ”
ขบ.  “บรรทุก, ปริมาณความจุ”
ขก./ (Pou, 1992: 299)
ขป. បន្ទុក   “ภาระหรือ
จํานวนที่บรรทุก, กิจการที่รับผิดชอบ,
สินค้า”
พจน. บรรทุก   “ก. วางลง ใส่ลง หรือบรรจุลงในยานพาหนะเป็นต้นเพื่อ
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ขนย้ายทีละมากๆ, ประทุก ก็ใช้; โดยปริยายความหมายว่า รับภาระ”
ภ.1

-

บรรเทา  
“ทุเลาหรือทําให้ทุเลา, ผ่อนคลายหรือ
ทําให้ผ่อนคลายลง”
ขบ. ขก./ ขป. បដទទ   “บรรเทา,
ทําให้ออกมา, ทําให้ลดลง, อาการที่
สงบลง”
พจน. บรรเทา   “ก. ทุเลาหรือทําให้ทุเลา, ผ่อนคลายหรือทําให้ผ่อนคลาย
ลง, เบาบางหรือทําให้เบาบางลง, ประเทา ก็มี
หมายเหตุ ดู บันเทา  
ภ.1

บรรเทิง   “เบิก ภ.2
บาน, รื่นเริง, ทําให้รู้สึกสนุก”
ขก./

ขบ.

ภ.2

ขป.

 “เชิดชูจนเหลิง,

ความร่าเริง,
ความปราโมทย์, เยินยอ, ประจบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 192)
បដន្ទើង “เชิดชู
จนเหลิง, ความร่าเริง, ความปราโมทย์,
เยินยอ, ประจบ”

พจน. หมายเหตุ ดู บาเทิง  , บรรเทือง  
ภ.1
ขบ.

บรรเทียบ  
[เข้าใกล้]
-

ภ.2
ขก./
ขป.

บรรเทียบ 
[เข้าใกล้]
-

พจน. หมายเหตุ บรรเทียบ   สร้างขึ้นจากคําว่าเทียบ ដ ៀប   “ใกล้,
จวน” โดยการเติมพยางค์ บรร-   ข้างหน้า แต่ไม่ทําให้ความหมายแตกต่างไปจากเดิม
ภ.1

-

ภ.2

บรรเทือง  
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“ทําให้กระเตื้องขึ้น, พยุง, ทําให้ดีขึ้น”
ขบ. ขก./  “เชิดชูจนเหลิง,
ความร่าเริง, ความปราโมทย์, เยินยอ,
ประจบ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
ขป. 192)
បដន្ទើង   “เชิดชู
จนเหลิง, ความร่าเริง, ความปราโมทย์,
เยินยอ, ประจบ”
พจน. บรรเทือง   “(กลอน; แผลงมาจาก ประเทือง) ก. ทําให้กระเตื้อง
ขึ้น, พยุง, ทําให้ดีขึ้น”
หมายเหตุ ดู บาเทิง  , บรรเทิง 
ภ.1

บรรธม  
ภ.2 “นอน”
ขบ.  “(ราชา) นอน” (Pou, 1992: ขก./ 339)
ขป. ផ្ទំ   “นอน”
พจน. หมายเหตุ ดู บรรทม  , ประทม  , ผทม 
, ผธม  
ภ.1

-

บรรยง   “ทําให้
งาม, ทําให้ดี”
ขบ. ขก./ ขป. พจน. บรรยง   “ก. ทําให้งาม, ทําให้ดี”
หมายเหตุ สร้างขึ้นจากคําว่า ยง  โดยการเติมพยางค์ บรร  หน้าคํา มีความหมาย
ว่า “ทําให้งาม, ทําให้ดี”
ภ.1

บรรลาย  
ภ.2
“คลายออก, ขยายออก”
 “คลายออก, ขยายออก, ลอย, ขก./
ที่ลอยได้” (Pou, 1992: 300)
ขป.

ขบ.

ภ.2

បទាយ

  “คลาย
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ออก, ขยายออก”
พจน. บรรลาย   “1 ก. ปราย, โปรย”
ภ.1

-

ภ.2

บรรลุ   “ลุ, ถึง,
สําเร็จ”
ขบ. ขก./  “1 ส่ง, ผ่าน, สื่อ, โอน; ผูกมัด,
กําหนด 2 ทําให้สําเร็จ, เสร็จสิ้น, ถึง”
(Jenner, 2011: 174)
ขป. พจน. บรรลุ   “ก. ลุ, ถึง, สําเร็จ, ประลุ ก็ว่า”
ภ.1

บรรเล็จ   [ทําให้
ปลิ้นออกอย่างปลิ้นเมล็ด, ออกดอก]
-

ภ.2

-

ขก./

 “ทําให้ปลิ้นออกอย่างปลิ้น

ขป.

เมล็ด, ผ่าน, ข้าม, กรอง, รั่วซึม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 281)
បន្ាិច   “ทําให้ปลิ้น
ออกอย่างปลิ้นเมล็ด, ผ่าน, ข้าม,
กรอง, รั่วซึม”

ภ.2

-

ขก./

 “หยอกเย้า, ทําให้สบายใจ”

ขบ.

พจน. ภ.1

ขบ.

บรรเลง  
“การกระทําเสียงเพลงด้วยเครื่อง
ดนตรี”
-

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 196)
ขป. បន្ន្ាង  “หยอก
เย้า, ทําให้สบายใจ”
พจน. บรรเลง   “ก. การกระทําเสียงเพลงด้วยเครื่องดนตรี”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./

บรรโลม
“ประโลม, ทําให้พึงใจ”
-
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ขป.

ប្បដោម 



“ปะเหลาะ, เล้าโลม, ล่อหลอกโดยกล
อุบาย”
พจน. บรรโลม   “ก. ประโลม, ทําให้พึงใจ”
หมายเหตุ ดู ประโลม  , โลม
ภ.1
ขบ.

บรรฦๅ   “เปล่งเสียง
ดังก้อง”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

បន្ាឺ

  “แผดเสียง,

บันลือเสียง”
พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป บันลือ  “เปล่งเสียงดังก้อง”
2 ดู บันฦๅ  
ภ.1
ขบ.

บรรสม  
“รวมกันเข้า, ปน, ระคน, เจือ”
 “รวมกัน, ผลรวม, จํานวน
รวม” (Pou, 1992: 300)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

បន្សំ

  “ปน, ปรับ

ปรุง”
พจน. บรรสม   “(กลอน; แผลงมาจาก ประสม) ก. รวมกันเข้า, ปน, ระคน,
เจือ”
หมายเหตุ ดู บันสม  , ประสม  , ผสม 


ภ.1

บรรสาน   “ทําให้ ภ.2
ติดกัน, ทําให้สนิทกัน, เชื่อม, รัด, ผูก
ไว้”
ขก./
ขป.

บรรสาน   “ทําให้
ติดกัน, ทําให้สนิทกัน, เชื่อม, รัด, ผูก
ไว้”
ขบ.
បន្ារ   “รอย
บัดกรี, บัดกรี, ประสาน”
พจน. บรรสาน   “(กลอน; แผลงมาจาก ประสาน) ก. ทําให้ติดกัน, ทําให้
สนิทกัน, เชื่อม, รัด, ผูกไว้”
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ภ.1
ขบ.

บรรสาบ   [ทําให้
หมดพิษ]
-

ภ.2

-

ขก./

  “ทําให้หมดพิษ

ขป.

หมดอํานาจ เสื่อมคลาย เสื่อมถอย”
-

ภ.2
ขก./
ขป.

-

พจน. ภ.1
ขบ.

บรรแสง   [แสง]
-

พจน. หมายเหตุ สร้างขึ้นจากคําภาษาไทยว่า แสง   โดยวิธีการเติม บรร-  
หน้าคํา โดยไม่ทําให้ความหมายของคําเปลี่ยนแปลง
ภ.1
ขบ.

บรรหาร  
“แสดง”
-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

បង្ហាញ

  “บอก, ชี้,

สอน, ชี้แจง”
พจน. บรรหาร   “(กลอน; แผลงมาจาก บริหาร) ก. เฉลย, กล่าวแก้, ตรัสสั่ง”
ภ.1
ขบ.

บวช  “ถือเป็นเพศภิกษุ
สามเณรหรือนักพรตอื่นๆ”
“บวช, เข้าสู่ศาสนา”
(Pou, 1992: 320)

ภ.2

-

ขก./

“บวช” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

197)
,“บวช”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 205 - 206)
ขป. បួស “บวช”
พจน. บวช “1 ก. ถือเป็นเพศภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่นๆ น. ชื่อของหวานชนิด
หนึ่งทําด้วยกล้วย ต้มกับกะทิและน้ําตาล”
ภ.1

บัง  “กัน, กั้น หรือปิดไม่ให้

ภ.2

บัง  “กัน, กั้น หรือปิดไม่ให้
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เห็น, ไม่ให้ผ่าน, ไม่ให้โดน”
 “ซ่อน, ปกปิด, ปิดบัง” (Pou,
1992: 292)

เห็น, ไม่ให้ผ่าน, ไม่ให้โดน”
ขบ.
ขก./  “บัง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
190)
ขป. បំង  “ปิด, บัง, กั้น”
พจน. บัง  “1 ก. กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน”
ภ.1

บังคม “แสดง ภ.2
ความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม
ราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตาม
ประเพณีไทย”
 “เข้าเฝ้า, ร่วมมือ, เข้าเฝ้าใน ขก./
งานสําคัญเพื่อถวายความเคารพ, ทํา
ความเคารพ, ให้การคารวะ” (Pou,
1992: 293)
ขป.

บังคม “แสดง
ความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรม
ราชินี และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง ตาม
ประเพณีไทย”
ขบ.
, , 
“บังคม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
182)
បងគំ  “ไหว้
เจ้านาย (โดยเฉพาะลักษณะหมอบ
กราบ)”
พจน. บังคม “(ราชา) ก. แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรมราชาวงศ์ชั้นสูง ตามประเพณีไทย,
ใช้ว่า ถวายบังคม”
ภ.1

บังคับ “ใช้
ภ.2
อํานาจสั่งให้ทําหรือให้ปฏิบัติหรือให้
จําต้องทํา ให้เป็นไปตามความ
ประสงค์”
  “สั่ง, บัญชา,
ขก./
ปกครอง, ควบคุม” (Pou, 1992: 292) ขป.

ขบ.

-

-

“บังคับ
วางอํานาจให้ประพฤติตาม, คําสั่ง”
พจน. บังคับ “น. (โบ) การว่ากล่าวปกครอง, อํานาจศาลสมัยมีสภาพนอก
อาณาเขต; กฎเกณฑ์ในการประพันธ์ที่บัญญัติในฉันทลักษณ์ ก. ใช้อํานาจสั่งให้ทําหรือให้
ปฏิบัติหรือให้จําต้องทํา, ให้เป็นไปตามความประสงค์; ทําให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การใช้
ภาษา; ทําตามสภาพที่ถูกกําหนดไว้”
បង្ហគប់
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ภ.1
ขบ.

บังคัล  “เฝ้า”
 “เข้าเฝ้า” (Pou, 1992: 135)

ภ.2
ขก./
ขป.

-

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

“เฝ้าอย่างเข้าเฝ้า
เจ้านาย, นั่งเฝ้าเจ้านาย”
គាល់

พจน. บังคัล “ก. เฝ้า”
ภ.1
ขบ.

บังเวียน  [ทํา
ให้หมุน]
-

បដងវៀន្

  “ทําให้

เวียน, ขด”
พจน. บังเวียน “ก. หมุนรอบ, เวียนรอบ น. วงเวียน”
ภ.1
ขบ.

บังเหิร “ทําให้
บิน”
-

ภ.2

-

ขก./

 “ทําให้บิน, ชัก(ว่าว)”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 152)
បដងាើរ  “ทําให้บิน
, ชัก(ว่าว)”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป บังเหิน “ก. เหาะ, บิน”
ภ.1
ขบ.

บังอร - “หญิงที่เป็น ภ.2
ที่รัก”
 “น้อง” (Pou,
ขก./
1992: 291)
ขป.

-

บังอวจ 
[หน้าต่าง]
-

ภ.2

-

ขก./

 “หน้าต่าง”

,, “น้อง”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 195)
ផ្អូន្ “น้อง ที่รอง
จากหัวปี”
พจน. บังอร - “น. ผู้หญิง; เด็กๆ ที่กําลังน่ารัก”
ภ.1
ขบ.
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(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 216)
ขป.

បងអួច

“หน้าต่าง”
พจน. หมายเหตุ ดู บังอวด-
ภ.1
ขบ.

บังอวด-
“หน้าต่าง”
-

ภ.2

-

ขก./

 “หน้าต่าง”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 216)
ขป.

បងអួច

“หน้าต่าง”
พจน. บังอวด - “น. หน้าต่าง”
หมายเหตุ ดู บังอวจ 
ภ.1

ขบ.

บังอาจ - “กล้าแสดง ภ.2
กล้าทําด้วยทะนงใจหรือฮึกเหิม โดยไม่
ยําเกรงหรือไม่รู้จักที่ต่ําที่สูง, กล้าละเมิด
กฎหมาย”
ขก./
ขป.

-

បង្ហអច

“ความกล้า, การทําใจให้กล้า, ทําให้
กล้า”
พจน. บังอาจ - “ก.กล้าแสดงกล้าทําด้วยทะนงใจหรือฮึกเหิม โดยไม่ยําเกรง
หรือไม่รู้จักที่ต่ําที่สูง, กล้าละเมิดกฎหมาย”
ภ.1

ขบ.

บัณฑูร  “คําสั่ง,
คําสั่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล;
(โบ) พระมหาอุปราช, คําสั่งพระมหา
อุปราช”
 “คําสั่ง, (ราชา) กําหนด”
(Pou, 1992: 299)

ภ.2

-

ขก./
ขป.

បន្ទូល 
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“พระบัณฑูร, พระราชดํารัส, ทาให้ทูน,
กล่าว, พูด”
พจน. บัณฑูร   “(ราชา.) น. คําสั่ง, คําสั่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล;
(โบ) พระมหาอุปราช, คําสั่งพระมหาอุปราช”
ภ.1
ขบ.

บัด [หาย]
  “สูญเสีย” (Pou, 1992:
296)

ภ.2
ขก./

 “หาย” (อุไรศรี วรศะริน,

2542:

191)
ขป.

បត់

“หาย, สูญเสีย, หมด

สิ้น”
พจน. หมายเหตุ คําว่า บัด   ในสมุทรโฆษคําฉันท์มีหลายความหมาย คือ ที่มีความหมายว่า
“เดี๋ยวนั้น...” ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบที่มาแน่ชัดว่ามาจากภาษาใดหรือเป็นคําภาษาไทยเองหรือไม่ คํานี้มี
ใช้มากในวรรณกรรมเรื่องนี้ แต่คําว่า บัด   ที่น่าจะมาจากภาษาเขมร พบเพียงแห่งเดียว
ในส่วนที่แต่งสมัยอยุธยา บริบทบ่งชี้ว่าคํานี้น่าจะมีความหมายว่า “หาย”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

บันดาล “ให้เกิดมี
ขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอํานาจของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง”
បណ្ដ
ា ល 

“บันดาล, ทําให้เกิด, กระจัดกระจาย,
ยั่วให้เกิด”
พจน. บันดาล  “ก. ให้เกิดมีขึ้นเป็นขึ้นด้วยแรงอํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”
ภ.1

-

ภ.2

บันโดย “ยินยอม,
คล้อยตาม”
ขบ.  “ระยะทาง, ตามยาว, ต่อไป” ขก./ (Pou, 1992: 298)
ขป. បដណ្ដាយ “ผ่อน,
คล้อยตาม, เปิดโอกาสให้ตามต้องการ”
พจน. บันโดย “ก. พลอยแสดง; ดําเนินตาม, เอาอย่าง, ยินยอม, คล้อย
ตาม”
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หมายเหตุ ดู บรรโดย  
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./
ขป.

บันเทา   [ทําให้
ลดลง, อาการที่สงบลง]
បដទទ “บรรเทา,
ทําให้ออกมา, ทําให้ลดลง, อาการที่
สงบลง”

ภ.2

-

ขก./
ขป.

-

พจน. หมายเหตุ ดู บรรเทา 
ภ.1
ขบ.

บันฦๅ “เปล่งเสียงดัง
ก้อง; เลื่องลือ”
-

បន្ាឺ

“แผดเสียง,

บันลือเสียง”
พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป บันลือ “ก. เปล่งเสียงดังก้อง; โด่งดัง, เลื่องลือ”
2 ดู บรรฦๅ
ภ.1

บันสม [ทําให้สม, ภ.2 ทําให้เหมาะ]
ขบ. ขก./ ขป. พจน. หมายเหตุ 1 ในภาษาเขมรปัจจุบันพบรูปที่สัมพันธ์กับคํานี้คือ คําเขมรโบราณว่า 
“รวมกัน, ผลรวม, จํานวนรวม” (Pou, 1992: 300) และภาษาเขมรปัจจุบันว่า បន្សំ
 “ปน, ปรับปรุง” แต่ความหมายของคําภาษาเขมรนี้ไม่สอดคล้องกับความหมายของ
บริบทในสมุทรโฆษคําฉันท์ เมื่อพิจารณาจากบริบทแล้ว คํานี้น่าจะเป็นคําที่สร้างขึ้นจากรากศัพท์
ว่า สม   “สม, เหมาะ, เสมอ” โดยวิธีการเติม บัน  หน้าคํา มีความหมายว่า
[อยู่ร่วม, ร่วม]
2 ดู บรรสม  , ประสม  , ผสม
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ภ.1
ขบ.

บานาญ “เงิน
ตอบแทนความชอบ”
-

ภ.2

-

ขก./

 “กําไร, ผลประโยชน์”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 186)
ขป.

បំណ្ដន្

“กําไร, ผลประโยชน์”
พจน. บานาญ  “น. เงินตอบแทนที่ได้รับราชการหรือทํางานมาเป็น
เวลานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิตเมื่อออกจากงาน, โบราณใช้ว่า เบี้ยบํานาญ (กฎ)
เงินตอนแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน เมื่อออกจากราชการแล้ว”
ภ.1

ภ.2

บาเทิง   “เบิก
บาน, รื่นเริง, ทําให้รู้สึกสนุก”
ขบ. ขก./  “เชิดชูจนเหลิง, ความร่าเริง,
ความปราโมทย์, เยินยอ, ประจบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 192)
ขป. បដន្ទើង “เชิดชู
จนเหลิง, ความร่าเริง, ความปราโมทย์,
เยินยอ, ประจบ”
พจน. บาเทิง   “(กลอน) ว. บันเทิง, เบิกบาน, รื่นเริง, ยินดี”
หมายเหตุ ดู บรรเทิง  , บรรเทือง  
ภ.1

บาบวง “บน ภ.2 บาบวง “บน
บาน”
บาน”
ขบ. ขก./ ขป. พจน. บาบวง  “(กลอน) ก. บนบาน, เซ่นสรวง, บูชา”
หมายเหตุ ใน พุทธ. ระบุว่าเป็นคํายืมจากไทย ในภาษาเขมรโบราณพบคําว่า   “บน
บาน” ซึง่ คําว่า บาบวง  น่าจะเป็นคําที่สร้างขึ้นในภาษาไทยเองจากคําว่า
บวง  “บนบาน” โดยการเติมคําว่า บา-  หน้าคํา และความหมาย
ของคํายังคงเดิม (Antelme, 1996: 87)
ภ.1

-

ภ.2

บาบัด “ทําให้
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ขบ.

“ทําให้หายไป, ทําลาย”

(Pou, 1992: 302)

ขก./
ขป.

คลาย, ทําให้หาย”
បំបត់

“ทําให้

หาย, บําบัด, โกง, ยักยอก”
พจน. บาบัด “ก. ทําให้คลาย, ทําให้หาย, ทําให้ทุเลาลง”
ภ.1

บาเพ็ญ “ทํา
ให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, ประพฤติ,
ปฏิบัติ”
 “เติม, เสร็จสิ้น, ทําให้
สมบูรณ์” (Pou, 1992: 303)

ภ.2

บาเพ็ญ  “ทํา
ให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, ประพฤติ,
ปฏิบัติ”
ขบ.
ขก./ ,  “บําเพ็ญ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 27 - 28)
ขป. បំដពញ “เติมให้
เต็ม, ทําให้บริบูรณ์, บําเพ็ญ”

พจน. บาเพ็ญ   “ก. ทําให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, (มักใช้ในเรื่องเกี่ยวกับ
ศาสนา); ประพฤติ, ปฏิบัติ”
ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

บาราส [ทําให้
พลัดพราก, พราก]
-

ภ.2

บาราศ “หายไป,
จากไป, พรากไป, ปราศจาก”
ขบ. ขก./ ขป. បំរាស “ทําให้
พลัดพราก พราก”
พจน. บาราศ  “ก. หายไป, จากไป, พรากไป, ปราศจาก, โบราณเขียนเป็น
บําราส ก็มี (แผลงมาจากปราศ)”
หมายเหตุ ดู บาราส

ขบ.

พจน. หมายเหตุ ดู บาราศ

ขก./
ขป.

บาราส   [ทําให้
พลัดพราก, พราก]
បំរាស “ทําให้
พลัดพราก, พราก”
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ภ.1

ขบ.

บารุง “ทําให้งอก ภ.2
งาม, ทําให้เจริญ, รักษาให้อยู่ในสภาพ
ดี”
ขก./

-

 “ตั้งใจ, เตรียม, จัดเตรียม,

ป้องกัน, ปกป้อง, คุ้มครอง, ดูแลรักษา,
สงวนรักษา” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
203)
ขป. បំរងុ  “ตั้งใจ,
เตรียม, จัดเตรียม, ป้องกัน, ปกป้อง,
คุ้มครอง, ดูแลรักษา, สงวนรักษา”
พจน. บารุง  “ก. ทําให้งอกงาม, ทําให้เจริญ; รักษาให้อยู่ในสภาพดี”
ภ.1
ขบ.

บารู  [ทําให้งาม]
-

ภ.2 ขก./ ขป. พจน. บารู   “ก. ตกแต่ง, บํารุง; ประ”
หมายเหตุ สร้างขึ้นจากคําว่า รู  ซึง่ เป็นคําภาษาปรากฤตที่พบในภาษาเขมรโบราณ 
 มีความหมายว่า “รูป, สภาวะ, งาม” โดยการเติม บา   ข้างหน้าคําว่า รู
  บารู   มีความหมายว่า “ทําให้งาม”
ภ.1

บาเรอ   “ปรนนิบัติ ภ.2
ให้เป็นที่ชอบใจ”
 “รับใช้, คนรับใช้” (Pou,
ขก./
1992: 303)
ขป.

ขบ.

បំដរ ើ 

“รับใช้, ผู้รับ

ใช้, เจ้าหน้าที่”
พจน. บาเรอ   “ก. ปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ, เรียกหญิงที่ปรนนิบัติเช่นนี้ว่า
นางบําเรอ; บูชา”
ภ.1
ขบ.

บาเหน็จ  
“รางวัล”
-

ภ.2

-

ขก./



“บําเหน็จ, ฝีมือ, สินน้ําใจ,
ตอบแทน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
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ขป.

186)
បំណ្ដច់

 

“บําเหน็จ, ฝีมือ, สินน้ําใจ, ตอบแทน”
พจน. บาเหน็จ   “น. รางวัล, ค่าเหนื่อย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ”
ภ.1

บิเดาะ   “ชื่อช้าง
ทุรลักษณ์ประเภทหนึ่ง”

ภ.2

-

ขบ.

-

ขก./
ขป.

-

พจน. หมายเหตุ บิเดาะ   “ชื่อช้างทุรลักษณ์ประเภทหนึ่ง มีนม 3 เต้า” สร้างจากคําว่า
បី  “สาม” กับ ដោោះ 
ภ.1

บึง   “แหล่งน้ําขนาดใหญ่ มี ภ.2 น้ําขังตลอดทั้งปี”
ขบ.  “พื้นทีน่ ้ําท่วมถึง, บึง, ทะเลสาบ, ขก./ หนองน้ํา” (Pou, 1992: 312)
ขป. បឹង   “บึง”
พจน. บึง  “น. แหล่งน้ําขนาดใหญ่ มีน้ําขังตลอดทั้งปี”
ภ.1
ขบ.

เบิก “เปิด, ทําให้กว้าง,
นําเข้าเฝ้า”
 “เปิดออก, ยอมรับ, แจกจ่าย”
(Pou, 1992: 318)

ภ.2

-

ขก./

,

เบิกไพร  
[ทําพิธีขอเข้าป่า]
-

ภ.2

-

“เปิด, เบิก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 196 - 197)
ขป. ដបើក “เปิด, เบิก”
พจน. เบิก “1 ก. เปิด ใช้ในลักษณะเปิกผ้าคลุมบายศรีออก เรียกว่า เบิกบายศรี,
ทําให้กว้าง; ขอให้จ่าย; นําเข้าเฝ้า”
ภ.1
ขบ.

ขก./ ขป. พจน. เบิกไพร   “ก. ทําพิธีก่อนจะเข้าป่าเพื่อไปจับช้าง”
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ภ.1

-

ภ.1
ขบ.

แบก [แตก]
-

ภ.1
ขบ.

แบะ   [เก็บ, เด็ด, ปลิด]
 “เก็บ, เด็ด, ปลิด” (Pou, 1992:
319)

ภ.2

เบียด “แทรกหรือเสียด,
ชิดกันติดกันเกินไปในที่จํากัด”
ขบ. ขก./ ขป. ដបៀត “เบียด”
พจน. เบียด  “ก. แทรกหรือเสียด, ชิดกันติดกันเกินไปในที่จํากัด”
ภ.2 ขก./ ขป. ន្បក “แตก”
พจน. แบก“ก. วางของที่มีน้ําหนักบนบ่าหรือบนหลัง, โดยปริยายหมายความว่า
รับภาระหนัก, มีความรับผิดชอบมาก”
ภ.2
ขก./
ขป.

ដបោះ

  “เก็บ, อย่างเก็บผัก

เก็บผลไม้, เฉียด, เกือบ”
พจน. แบะ “ก. แบะออก, ทําให้อ้า ว. อ้า, ที่เปิดกว้างออกไป; มีลักษณะกางออก
หรือถ่างออก”
ภ.1
ขบ.

โบย  “เคลื่อนไหวไปมา”
“กวักมือ” (Pou, 1992: 320)

ภ.2
ขก./
ขป.

โบย  “เคลื่อนไหวไปมา”
ដបយ “กวัก, โบก,
กระบวย”

พจน. โบย  “2 ก. เคลื่อนไหวไปมา”

ป
ภ.1
ขบ.

ปกิต  [ติดกัน]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ប្បកិត  “ติดๆ”

พจน. หมายเหตุ ดู ประกิจ , ประกิต 
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ภ.1
ขบ.

ปมง [จับปลา]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ប្បមង់  “เหยี่ยว,
ขากรรไกร, ชาวประมง”

พจน. หมายเหตุ คําว่า ปมง ในที่นี้ใช้ในความหมายเปรียบ
ภ.1
ขบ.

ปรก  “ปก, ปิด, คลุม”
 “ปก, คลุม” (Pou, 1992: 334)

ภ.2 ขก./ ขป. ប្បក់  “มุง, คลุม, ครอบ”
พจน. ปรก “1 น. ซุ้มเล็กๆ ที่พระสงฆ์อาศัยในเวลาอยู่ปริวาส ก. ปก, ปิด, คลุม”
ภ.1

ปรบ “เอาฝ่ามือตบกัน
หลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความ
ยินดี”
-

ภ.2

ภ.1

ประ [ทอดตัว (กลิ้ง
เกลือก)]
-

ภ.2

ภ.1

ประกวด 
“แข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมี
การตัดสิน”
-

ภ.2

-

ขก./

 “ประกวด, แข่งขัน”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 193)
ប្បកួត  “ประกวด,

ขบ.

-

ขก./ ขป. ប្បប “ใกล้, ประจบ”
พจน. ปรบ  “ก. เอาฝ่ามือตบกันหลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดี เป็นต้น
ในคําว่า ปรบมือ, ตบมือ ก็ว่า; ตี”
ประ [ทอดตัว (กลิ้ง
เกลือก)]
ขบ.
ขก./ ขป. ប្បោះ  “ทอดตัว (กลิ้ง
เกลือก)”
พจน. ประ “2 ก.ปะทะ, กระทบ, ระ”

ขบ.
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แข่งขัน”
พจน. ประกวด “ก. แข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน”
ภ.1

ประกอบ “เอา
ชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือมาคุมกันเข้า
เป็นรูปร่างตามที่ต้องการ, ทํา, ประสม
หรือปรุงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เสริม,
เพิ่มเติม”
-

ภ.2

ประกอบ  “เอา
ชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือมาคุมกันเข้า
เป็นรูปร่างตามที่ต้องการ, ทํา, ประสม
หรือปรุงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เสริม,
เพิ่มเติม”
ขบ.
ขก./ ,  “ประกอบ, ผสม,
ทํา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 198)
ขป. ប្បកប   “ประกอบ
กัน, ผสมกัน, ทําให้เจริญ, ทําการงานให้
เป็นมรรคผล”
พจน. ประกอบ “ก. เอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือมาคุมกันเข้าเป็นรูปร่าง
ตามที่ต้องการ; ทํา; ประสมหรือปรุงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน; เสริม, เพิ่มเติม”
ภ.1
ขบ.

ประกิจ   [ติดกัน]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ប្បកិត   “ติดๆ”

พจน. หมายเหตุ ดู ปกิต , ประกิต  
ภ.1
ขบ.

ประกิต   [ติดกัน]
-

ภ.2 ประกิต   [ติดกัน]
ขก./ ขป. ប្បកិត   “ติดๆ”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. ระบุว่า ประกิต   “ก. แจ้งความ, ประกาศ, แสดง” มาจาก
คําสันสกฤต อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพจนานุกรมภาษาสันสกฤต (Stchoupak, Nitti et
Renou, 1987) ไม่พบคําที่สัมพันธ์กับคํานี้ อย่างไรก็ตามพบว่าใน พจน. มีรูป ประกิด 
“ก.ประกอบ, ประกับ, ประดับ” ซึ่งน่าจะเป็นคําที่สัมพันธ์กับคํายืมเขมรมากกว่า
2 ดู ปกิต , ประกิจ  
ภ.1

ประเกาะ  [เกาะ

ภ.2

-
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ขบ.

ติดกัน]
-

ขก./ ขป. ប្បដ ោះ “เกาะ
ต่อๆ กันจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
ติดตามกันไปติดๆ ไม่ขาดสาย”

พจน. ภ.1

ขบ.

ประคร  [เสียง
ดัง (ใช้ในความเปรียบว่าเสียงดังราวกับ
เสียงฟ้าลั่น)]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ប្បគរ “กองเป็น
ชั้นๆ”

พจน. ภ.1
ขบ.

ประเคียง
[เคียงกัน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ สร้างขึ้นจากรากศัพท์ เคียง โดยวิธีการเติม ประ- หน้าคํา มี
ความหมายว่า [เคียงกัน]
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ประโคม  
“บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธี
บางอย่างเพื่อสักการบูชา หรือยกย่อง
เป็นต้น”
ขก./  “ประโคม, เล่นดนตรีครึ้ม,
เล่นดนตรีหลายชนิดร่วมกัน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 195)
ขป. ប្បគំ   “ประโคม,
เล่นดนตรีครึ้ม, เล่นดนตรีหลายชนิด
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ร่วมกัน”
พจน. ประโคม   “ก. บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อ
สักการบูชา หรือยกย่องเป็นต้น”
หมายเหตุ ดู คม  
ภ.1
ขบ.

ประงอน
[?หงาย]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ คํานี้อาจมีความสัมพันธ์กับคําต้นทางภาษาเขมร ផ្ងារ
“หงาย”

 มีความหมายว่า

ภ.1

ประจญ   “ต่อสู้, สู้ ภ.2 รบ, ต้านทาน”
ขบ. ขก./ 
ขป. พจน. ประจญ  “ก. ต่อสู้, สู้รบ, ต้านทาน, ผจัญ, ก็ว่า”
หมายเหตุ สร้างขึ้นจากรากศัพท์ว่า ជល់  “ชน” โดยการเดิมพยางค์หน้า ประ

ภ.1

-

ภ.2

ประจัญ  
“ปะทะต่อสู้”
ขบ. ขก./ ,   “ทําให้เข็ด
หลาบ, เอาชนะ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 192 - 193)
ขป. ផ្ងចញ់  “ทําให้แพ้, ทาให้
เชื่อ, หักล้าง”
พจน. ประจัญ “ก. ปะทะต่อสู้, ผจัญ ก็ว่า”
ภ.1

ประจา “เป็น
ปรกติ, เสมอ, เฉพาะ, ที่กําหนดให้มีเป็น
ปรกติ”

ภ.2

ประจา “เป็น
ปรกติ, เสมอ, เฉพาะ, ที่กําหนดให้มีเป็น
ปรกติ”
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ขบ.

-

ขก./ ขป. ប្បចំ “ประจํา,
คอย, เฝ้า”
พจน. ประจา “ว. เป็นปรกติ, เสมอ; เฉพาะ; ที่กําหนดให้มีเป็นปรกติ”
ภ.1

ประชิด   “ก. เข้าไป ภ.2 ให้ใกล้, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว”
ขบ. ขก./ ขป. ភ្ជិត  “ทําให้สนิท, ทําให้
แนบชิด”
พจน. ประชิด   “ก. เข้าไปให้ใกล้, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว”
ภ.1

ประชุม   “มา
รวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง”
-

ภ.2

ประชุม   “มา
รวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง”
ขบ.
ขก./ ขป. ប្បជុំ   “ประชุม,
รวบรวม, ชุมนุม”
พจน. ประชุม   “ก. มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ, โดยปริยายใช้หมายถึงเอาสิ่งที่เป็นประเภท
เดียวกันมารวมกัน, บางทีใช้หมายความอย่างเดียวกับชุมนุม”
ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

ประดับ  “ตกแต่ง

ภ.2

ประดัก “ทําให้
รู้สึกลําบากยุ่งยากกายหรือใจ”
ขบ. ขก./ ขป. ប្បោក់   ใช้คู่กับ
ប្បដឺត   “ร่อแร่”
พจน. ประดัก “ว. อาการแห่งคนที่ตกน้ําแล้วสําลักน้ําเรียกว่า สําลัก
ประดักๆ, อาการที่ชักหงับๆ ใกล้จะตาย”
หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ประดักประเดิด    “ว. รีๆ
รอๆ, ที่ทําให้รู้สึกลําบากยุ่งยากกายหรือใจ”
ประดับ “ตกแต่ง
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ให้งามมีสิ่งต่างๆ มีสร้อย แหวน เป็นต้น,
โดยปริยายหมายความว่า ประกอบ,
เพิ่ม”
 “ข้าวของ, เตรียม”
(Pou, 1992: 324)

ให้งามมีสิ่งต่างๆ มีสร้อย แหวน เป็นต้น,
โดยปริยายหมายความว่า ประกอบ,
เพิ่ม”
ขบ.
ขก./  “ประดับ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 200)
ขป. ប្បោប់  “ตกแต่ง,
แต่ง, จัดหา”
พจน. ประดับ “ก. ตกแต่งให้งามด้วยสิ่งต่างๆ มีสร้อย แหวน เป็นต้น”
ภ.1

ขบ.

ประดับประดา 
 [จัดให้เป็น
ระเบียบ, ตกแต่ง]
-

ภ.2

ประดับประดา 
[จัดให้เป็น
ระเบียบ, ตกแต่ง]
ขก./ ขป. ប្បោប់ប្បោ 
 “เครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆ, จัด, เตรียม, จัดให้เป็นระเบียบ,
ตกแต่ง”

พจน. ประดับประดา   “(ปาก) ก. ประดับ”
ภ.1

ประดาษ “ตกต่ํา” ภ.2

ประดาษ 
“ตกต่ํา”
ขก./ ขป. ផ្ងាស “นอกรีตนอก
รอย, ผิดระเบียบ, ผิดกฎหมาย, ไม่ถูกไม่
จริง”

ขบ.

-

พจน. ประดาษ  “ว. ตกต่ํา”
ภ.1
ขบ.

ประดึง  [ไล่ตาม
กัน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ប្បដដញ  “ไล่กวด,
กวด”
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พจน. ภ.1

ประดุจ   “เช่น,
ภ.2 ประดุจ  “เช่น,
คล้าย, เหมือน, ดัง”
คล้าย, เหมือน, ดัง”
ขบ.  “เหมือน, เท่า” (Pou, 1992: 321) ขก./ ขป. ប្បដូច   “เปรียบ
เหมือน”
พจน. ประดุจ “ว. เช่น, คล้าย, เหมือน, ดัง”
ภ.1

ภ.2

ขบ.

ประทบ  
“กระทบ”
-

ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

ประทะ 
“โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญกัน, ต้าน
ไว้”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ផ្ទប់ “ปิดกั้น, หว่าน
ล้อม, ขัดขวาง, ซ่อน”
พจน. ประทบ “(กลอน) ก. กระทบ”
ประทม  
“บรรทม, ผทม”
ขบ.  “(ราชา) นอน” (Pou, 1992:
ขก./ 339)
ขป. ផ្ទំ   “นอน”
พจน. ประทม“ก. บรรทม, ผทม ก็ว่า”
หมายเหตุ ดู บรรทม, บรรธม,ผทม
, ผธม 

ขบ.

-

ขก./ ขป. ប្ប ោះ   “พบ, พบ
กัน, พบปะโดยไม่รู้ตัวมาก่อน”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ปะทะ  “โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญกัน, ต้านไว้”
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ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ประเทียบ  
[เข้ามาใกล้, ชิดกัน]
ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ในภาษาเขมรปัจจุบันไม่พบรูปที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคํานี้ พบแต่รากศัพท์ภาษาเขมร คือ
ដ ៀប   “ใกล้, จวน”
ในพจน. ประเทียบ  แปลว่า “1 ก. เทียบ 2 น. ฝ่ายใน; เรียกรถฝ่ายใน ว่า
รถพระประเทียบ, เรียกเรือฝ่ายใน ว่า เรือพระประเทียบ, โดยอนุโลมเรียกรถประจําตําแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราช ว่า รถพระประเทียบ” แต่ในบริบทของสมุทรโฆษคําฉันท์แสดงให้เห็นว่าคํานี้น่าจะมี
ความหมายว่า [เข้ามาใกล้, ชิดกัน]
ภ.1
ขบ.

ประนัง [แข่ง]
-

ภ.2 ประนัง  [แข่ง]
ขก./  “แข่ง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 193)
ขป. ប្បណ្ដំង “แข่ง”
พจน. ประนัง “ก. ประชุม, รวม ว. พร้อม”
ภ.1

ประเบียด 
[เบียดชิดกัน]
-

ขบ.

ภ.2

-

ขก./ ขป. ប្បដបៀត “เบียดชิด
กัน”

พจน. ภ.1
ขบ.

ประปราณ  
[ทอดตัวลง]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ប្បោះប្បណ  
“ทอดตัวกลิ้งเกลือก”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ประปราน   “ก. ข้อนอก, ตีอก, ร้องไห้”
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ภ.1
ขบ.

ประไพ  “งาม”
 “ดีงาม, ประเสริฐ, สูงศักดิ์”
(Pou, 1992: 330)

ภ.2 ประไพ “งาม”
ขก./ ,  “ประไพ, ดี,
สมควร” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 197)
ขป. ប្បពព “สวย, ดีงาม,
ถูกต้อง, เรียบร้อย, สะดวกสบาย, สูงส่ง,
ประเสริฐ”

พจน. ประไพ“ว. งาม”
ภ.1

ภ.2

ขบ.

ประมง  
“การจับสัตว์น้ํา”
-

-

ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

ประเมิน 
ภ.2 “คะเนหรือกะดูจากที่สูงหรือจากที่ไกลๆ,
คาด”
ขก./  “คอยส่องดูจากที่ไกลๆ, หยั่ง
หรือคะเนหรือกะดูจากที่สูงหรือจากที่
ไกลๆ, คาด” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:

ขก./ ขป. ប្បមង់   “เหยี่ยว,
ขากรรไกร, ชาวประมง”
พจน. ประมง “น. การจับสัตว์น้ํา; คนเลี้ยงชีพในทางจับสัตว์น้ํา เรียกว่า
ชาวประมง พวกประมง; ประมง ก็ใช้ ก. ดําน้ําหาปลา”
ประมวญ 
“รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่”
ขบ. ขก./  “รวบรวม, ประมวล, ตะล่อม
เข้าด้วยกัน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
160)
ขป. ប្បមូល “รวบรวม,
ประมวล, ตะล่อมเข้าด้วยกัน”
พจน. ประมวญ  “(โบ) ก. ประมวล รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็น
หมวดหมู่, โบราณเขียนเป็น ประมวญ ก็มี น. หนังสือที่รวบรวมสิ่งซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน”

ขบ.
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159)
“คอย
สอดส่องดูจากที่ไกลๆ, หยั่งหรือคะเน
หรือกะดูจากที่สูงหรือจากที่ไกลๆ, คาด”
พจน. ประเมิน“ก. กําหนดหรือให้ค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นตาม
หลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้”
ขป.

ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

ประลอง 
“ทดสอบความรู้ความสามารถด้วย
การต่อสู้หรือแข่งขันกัน, ซ้อมรบ”
-

ภ.2

ប្បដមើល

ประยูร   “เผ่าพันธุ์,
เชื้อสาย, ตระกูล”
ขบ. ขก./ ขป. ប្បយូរ “วงศ์
ตระกูล”
พจน. ประยูร “น. เผ่าพันธุ์, เชื้อสาย, ตระกูล”

ขบ.

-

ขก./ ขป. ប្បលង  “สอบ,
สอบไล่, ประลอง, แข่งกัน, ลอง, วัด
ฝีมือ”
พจน. ประลอง   “ก. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขัน
กัน”
หมายเหตุ ดู ลอง  
ภ.1
ขบ.

ประลัก   [แปดเปื้อน, ภ.2 ตกต่ํา]
 /  “เปรอะเปื้อน, ทําให้
ขก./ เปื้อน, ทําให้สกปรก” (Pou, 1992: 328) ขป. ប្បឡាក់   “เปื้อน,
เคล้า, คลุกเกลือให้เข้ากับเนื้อสัตว์, ทา
ให้สกปรก, เปรอะเปื้อน, เป็นรอย, เพิ่ม
รสชาติ”
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พจน. ภ.1

ประโลม   “ทําให้ ภ.2 ประโลม   “ทํา
เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ”
ให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ”
ขบ. ขก./ ขป. ប្បដោម 
“ปะเหลาะ, เล้าโลม, ล่อหลอกโดยกล
อุบาย”
พจน. ประโลม   “ก. ทําให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ”
หมายเหตุ ดู บรรโลม, โลม
ภ.1

ประสบ   “พบ,
พบปะ, พบเห็น”
 “พบ, พบปะ” (Pou, 1992:
330)

ภ.2

ประสบ   “พบ,
พบปะ, พบเห็น”
ขบ.
ขก./  “พบ, ประสบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 200)
ขป. ប្បសប់ “เก่ง,
ชํานาญ”
พจน. ประสบ   “ก. พบ, พบปะ, พบเห็น”
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

 “อยู่รวมกลุ่ม, ร่วมคิด” (Pou,

ประสม  
“รวมกันเข้า”
ขก./ ขป. ផ្សំ   “ผสม, ประกอบ,
ปรุง”

1992: 330)
 /  “ผสมบางอย่างเข้า
ด้วยกัน, ผลรวม” (Pou, 1992: 336)
พจน. ประสม   “ก. รวมกันเข้า (เป็นคําใช้ได้ทั่วๆ ไป)”
หมายเหตุ ดู บรรสม  , บันสม, ผสม


ภ.1
ขบ.

ประเสริฐ 
“วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด”
 “สิ่งที่เขียน, ข้อความ, เอกสาร,
จารึก” (Pou, 1992: 331)

ภ.2

-

ขก./

 “ประเสริฐ”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 200)
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ขป.

ប្បដសើរ

“ประเสริฐ”
พจน. ประเสริฐ “ว. วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด”
ภ.1

ประหลบประหลีก

ภ.2

-

 [หลบ

ขบ.

หลีกอาวุธกัน]
-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ สร้างขึ้นจากคําว่า หลบหลีก   โดยวิธีการเติม ประ- 
หน้าคําว่า หลบ   และ หลีก   มีความหมายว่า
ภ.1

ประหวัด [ตวัด ภ.2 (ครีบ)กันไปมา]
ขบ.  “ทําเป็นวง, ล้อมรอบ, เป็น
ขก./ วงกลม, เหวี่ยง, ตวัด” (Pou, 1992:
ขป. 429)
พจน. ประหวัด “ก. หวนคิดเพราะผูกใจอยู่”
หมายเหตุ สร้างขึ้นจากรากศัพท์ว่า វាត់ “วัด, ตวัด, หวด, เหวี่ยง” โดยการเดิมพยางค์
หน้า ประ- 
ภ.1
ขบ.

ประหว่า  [คว้า]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ប្បវា   “คว้า”
พจน. ประหว่า“ก. เปล่าเปลี่ยว, ว้าเหว่”
ภ.1

ประหว้าย
[ฟาดกัน]
-

ขบ.

ภ.2

-

ขก./ ប្បវាយ 

ขป.
พจน. -

หยิกข่วนกัน”

 “ตบตีกัน
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ภ.1
ขบ.

ประอร   [โน้ม,
โอนเข้าหากัน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป ประอร   ใช้ในความหมายว่า “(กลอน) ว. งาม”
แต่ความหมายไม่สัมพันธ์กับบริบท
2 ดู ผโอน  
ภ.1
ขบ.

ประเอียง  [เอน
เข้าหากัน]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ដផ្អៀង   “ทําให้เอียง,
เอียง, ตะแคง”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป ประเอียง   ใช้ในความหมายว่า “ว. งาม” แต่
ความหมายไม่สัมพันธ์กับบริบท
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ปรัก   “1 เงิน 2 หัก”
   “เงิน” (Pou, 1992: 322) ขก./ , “เงิน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 201)
 “เงิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
203)
ขป. ប្បក់   “เงิน, ธนบัตร”
พจน. ปรัก   “1 ว. เงิน”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ปรับ   “บอก, เล่า”
ขก./ ขป. ប្បប់   “บอก”

พจน. ปรับ   “1 ก. บอก, เล่า”
ภ.1

ปราบ “ทําให้ราบ, ทําให้

ภ.2

ปราบ “ทําให้ราบ, ทําให้
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อยู่ในอํานาจ”

อยู่ในอํานาจ”
ขบ.   “ปราบ” (Pou, 1992:
ขก./ “ปราบ” (อุไรศรี วรศะริน,
327)
2542: 203)
ขป. ប្បប   “ทําให้ราบ, ทําให้
ราบคาบ, ยอมแพ้, ทาให้กลัว, การาบ”
พจน. ปราบ  “ก. ทําให้ราบ, ทําให้อยู่ในอํานาจ”
ภ.1
ขบ.

ปริ   “แตก (ใช้กับลูกไฟ)”
-

ภ.2 ขก./
ขป. ដប្បោះ   “ร้าว, ปริ”
พจน. ปริ “2 ก. แย้ม, ผลิ, แตกแต่น้อย”
ภ.1

ปรุ  [แจ่มแจ้ง (ใช้ในความ
เปรียบ)]
-

ภ.2

ปลง “เอาลง, ปล่อยหรือ
เปลื้องให้พ้นไป”
-

ภ.2

ปะทะ “โดนกัน,
กระทบกัน, ประจัญกัน, ต้านไว้”
-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./ ขป. ប្បរោះ   “สว่างไสวไปทั่ว ใช้
ขยาย ពន្ាឺ   “ความ
สว่าง”
พจน. ปรุ  “ก. ทําให้เป็นรูๆ, สลักให้เป็นรูๆ มีลวดลายต่างๆ ว. เป็นรูเล็กๆ; ทะลุ,
ตลอด”
หมายเหตุ ในภาษาเขมรมักใช้ในกาพย์กลอน เช่น ដសពគប់ប្បជញប្បរោះ    
 “เสพคบนักปราชญ์ผู้รู้แจ้ง”
ภ.1
ขบ.

-

ขก./ ขป. បាង់ “ตาย”
พจน. ปลง  “ก. เอาลง, ปล่อยหรือเปลื้องให้พ้นไป (ในลักษณะที่รู้สึกว่าหนักอยู่)”
ภ.1
ขบ.

-

ขก./ ขป. ប្ប

ោះ

“พบ, พบ
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กัน, พบปะโดยไม่รู้ตัวมาก่อน”
พจน. ปะทะ “ก. โดนกัน, กระทบกัน, ประจัญกัน, ต้านไว้”
ภ.1
ขบ.

ปือประ   [ใช้]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ដប្បើប្បស់   “ใช้
ทุกสิ่งทุกอย่าง, ใช้ตามแต่จะได้พบปะ”

พจน. ภ.1

เปรียบ   “เอาสิ่งหนึ่งเข้า ภ.2
มาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้
กัน เสมอกัน หรือผิดกัน”
 “เปรียบเทียบ” (Pou, 1992:
ขก./
334)
ขป.

เปรียบ   “เอาสิ่งหนึ่ง
เข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่า
ใกล้กัน เสมอกัน หรือผิดกัน”
ขบ.
ដប្បៀប   “เปรียบ, เทียบ,
เตรียม”
พจน. เปรียบ   “ก. เอาสิ่งหนึ่งเข้ามาเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าใกล้กัน เสมอ
กัน หรือผิดกัน, ถ้าเอามาเทียบกันดูแล้ว ฝ่ายที่มีภาษีกว่า เรียกว่า ได้เปรียบ ฝ่ายที่เป็นรอง
เรียกว่า เสียเปรียบ, ถ้าจะเอาฝ่ายตนให้มีภาษีข้างเดียว เรียกว่า เอาเปรียบ”
ภ.1

แปร “เปลี่ยนกลายไปจาก
ลักษณะหรือภาวะเดิม”
-

ขบ.

ภ.2

-

ขก./

 “แปร, เปลี่ยน, กลับกลาย”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 198)
ขป. ន្ប្ប “แปร, แปล, พลิก,
กลาย, กลับกลาย, หัน, หมุน, เปลี่ยน,
แลกเปลี่ยน”
พจน. แปร “ก. เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม”
ภ.1

-

ภ.2

แปรก  “ไม้ยาวสําหรับ
ประกับหัวเพลาทั้ง 2 ข้างของเกวียน
หรือราชรถ กันไม่ให้ลูกล้อเลื่อนหลุด
โดยมีไม้ขวางทางหรือแปรกขวางทางยึด
หัวท้ายทั้ง 2 ด้าน”
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ขบ.

 “คานคู่ใช้เทียมวัวลากเกวียน,

แบก ขก./ ถังทั้งสองด้วยบ่า” (Pou, 1992: 334) ขป. ន្ប្បក   “แปรก, เครื่อง
เกวียนส่วนหนึ่ง”
พจน. แปรก “น. ไม้ยาวสําหรับประกับหัวเพลาทั้ง 2 ข้างของเกวียนหรือราชรถ
กันไม่ให้ลูกล้อเลื่อนหลุด โดยมีไม้ขวางทางหรือแปรกขวางทางยึดหัวท้ายทั้ง 2 ด้าน”
ภ.1

-

ภ.1

โปรด   “ถูกใจหรือพอใจ
ภ.2
มาก, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลด
เปลื้องความเดือดร้อน, ใช้ประกอบหน้า
กริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ, ที่
ถูกใจหรือพอใจมาก”
 “ทําให้ฟื้นคืนสติหรือมีชีวิต, ที่รู้สึก ขก./
เห็นใจ, ใจกว้าง, ปลดปล่อย” (Pou,
1992: 334)
ขป.

ภ.2

แปลก  “แตกต่างไปจาก
ที่เคยคิดเคยรู้ เคยเห็น, ต่าง, เพี้ยนไป,
ผิดปรกติ, มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้า
มา”
ขบ. ขก./  “แปลก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
196)
ขป. ន្បាក “แปลก”
พจน. แปลก   “ว. แตกต่างไปจากที่เคยคิดเคยรู้ เคยเห็น เป็นต้น; ต่าง, เพี้ยนไป,
ผิดปรกติ”
โปรด   “ถูกใจหรือพอใจ
มาก, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลด
เปลื้องความเดือดร้อน, ใช้ประกอบหน้า
กริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ, ที่
ถูกใจหรือพอใจมาก”
ขบ.
,  “โปรด, ปลดปล่อย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 204)
ដប្បស   “โปรด,
ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ปล่อย, เนรเทศ,
ช่วยชีวิต, ไถ่คืน, รัก”
พจน. โปรด   “ก. ถูกใจหรือพอใจมาก, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความ
เดือดร้อน เป็นต้น, ใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ ว. ที่ถูกใจหรือพอใจ
มาก”

ผ
ภ.1

ผกา   “ดอกไม้”

ภ.2

ผกา   “ดอกไม้”
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ขบ.

   “ดอกไม้” (Pou, 1992:

ขก./

 “ดอกไม้” (อุไรศรี วรศะริน,

ขป.

2542: 193)
 “ดอกไม้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
196)
ផ្ងា “ดอกไม้”

ภ.2

-

ขก./

 “บรรจง, ตั้งใจ”

320)

พจน. ผกา   “น. ดอกไม้”
ภ.1
ขบ.

ผจง   “ความตั้งใจ,
ตั้งใจทําให้ดี, บรรจง”
-

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 192)
ขป. ផ្ចង់   “ตั้งใจทําโดย
ประณีตบรรจง, ผจงทํา”
พจน. ผจง   “น. ความตั้งใจ ก. ตั้งใจทําให้ดี, บรรจง”
ภ.1

ผจญ   [เผชิญหน้า,
สู้]
-

ภ.2

ผจญ   [เผชิญหน้า,
สู้]
ขบ.
ขก./ , “ทําให้เข็ดหลาบ,
เอาชนะ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
192 - 193)
ขป. ផ្ជល់   “เผชิญหน้า, สู้”
พจน. ผจญ  “ก. พยายามต่อสู้, พยายามเอาชนะ, ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะ,
ประจญ หรือ ประจัญ ก็ว่า”
ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

ผดุง  “ประดุง, ค้ํา,
ค้ําจุน, ระวัง, อุดหนุน”
ขบ. ขก./ ขป. ផ្ាុង  “ผดุง, ค้ํา, ค้ําจุน”
พจน. ผดุง“ก. ประดุง, ค้ํา, ค้ําจุน, ระวัง, อุดหนุน”
ผดุงผดา  
 “ค้ํา, ค้ําจุน”
ขก./ -
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ขป.
พจน. ภ.1
ขบ.

ผเดิม  
“ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน”
-

ផ្ាុង

  “ผดุง, ค้ํา, ค้ําจุน”

ภ.2

ผเดิม  
“ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน”
ขก./ ขป. ដផ្ាើម “เริ่มแตก,
ตั้งต้น, ลงมือก่อน”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป เผดิม “ก. ประเดิม, เริ่มแรก, ตั้งต้น, ลงมือก่อน”
ภ.1
ขบ.

ผทม   “นอน”
ภ.2  “(ราชา) นอน” (Pou, 1992:
ขก./ 339)
ขป. ផ្ទំ   “นอน”
พจน. ผทม   “ก. นอน (ใช้แก่เจ้านาย), ประทม หรือ บรรทม ก็ใช้
หมายเหตุ ดู บรรทม, บรรธม,ประทม
 , ผธม 
ภ.1
ขบ.

ผทับ   [ขนาบ,
, กด, แนบ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ផ្ទប់   “ขนาบ, สะกัด
กั้น”

พจน. ภ.1
ขบ.

ผธม   “นอน” ภ.2 ผธม   “นอน”
 “(ราชา) นอน” (Pou, 1992:
ขก./ 339)
ขป. ផ្ទំ “นอน”
พจน. หมายเหตุ ดู บรรทม  , บรรธม  ,ประทม
 , ผทม  
ภ.1
ขบ.

ผนวช   “บวช”
   “เป็นที่สักการะทาง

ภ.2 ผนวช   “บวช”
ขก./ -
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ศาสนา, การอุปสมบท” (Pou, 1992:
ขป. ផ្នួស   “ผนวช,
322)
การบวช”
พจน. ผนวช   “(ราชา) ก. บวช, นิยมใช้ว่า ทรงพระผนวช ทรงผนวช”
ภ.1

ผนัง   “ฝาที่ก่ออิฐถือ ภ.2
ปูน, ฝาทึบที่โบกปูน, โดยปริยายหมายถึง
สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น”

ผนัง   “ฝาที่ก่ออิฐ
ถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน, โดยปริยาย
หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึง
เช่นนั้น”
ขก./ ขป. -

ขบ.

 “ผนัง, ล้อมรอบเป็นวงกลม,

บริเวณที่มีกําแพงล้อมรอบ” (Pou,
1992: 459)
พจน. ผนัง   “น. ฝาที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น”
ภ.1

ขบ.

ผผก   [เมฆ
(สีขาว ใช้ในความหมายเปรียบเทียบว่า
ขาวเหมือนเมฆ)]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ពពក   “ขีเ้ มฆ”

พจน. ภ.1

ผยอง   “เผ่นโผน;
ลําพอง, เย่อหยิ่ง, ฮึกเหิม”
-

ภ.2

ผยอง   “เผ่นโผน;
ลําพอง, เย่อหยิ่ง, ฮึกเหิม”
ขบ.
ขก./ ขป. យង់   “กล้าหาญ”
พจน. ผยอง   “ก. เผ่นโผน; ลําพอง, เย่อหยิ่ง, ฮึกเหิม”
ภ.1 ภ.2 ผลง   “ปลิดปลง, ฆ่าให้
ตาย”
ขบ. ขก./ ขป. បាង់   “ตาย”
พจน. ผลง   “ก. ปลิดปลง, ฆ่าให้ตาย”
ภ.1

-

ภ.2

ผลัด   “เปลี่ยนแทนที,่
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ลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวร
ยาม”
ขบ.    “เปลี่ยน, ตัวแทน,
ขก./ แทนที”่ (Pou, 1992: 335)
ขป. ផ្ងាស់   “ผลัด, เปลี่ยน,
ย้าย”
พจน. ผลัด   “ก. เปลี่ยนแทนที่ น. ลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวรยาม”
ภ.1

-

ภ.2

ผลาญ   “ทําลายให้
หมดสิ้นไป”
ขบ. ขก./ ขป. ផ្ងាញ   “ผลาญ, ทําให้
พินาศ, ข่มเหง”
พจน. ผลาญ   “ก. ทําลายให้หมดสิ้นไป, บางทีหมายถึงทําลายทรัพย์สมบัติให้
หมดสิ้นไป”
ภ.1
ขบ.

ผลู   “ทาง”
     “ทาง, ทางเดิน,
ถนน” (Pou, 1992: 335)

ภ.2 ขก./ , “ทาง, หนทาง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 194)
ขป. ផ្ាូវ   “ทาง”

พจน. ผลู   “น. ทาง”
ภ.1
ขบ.

ผสม “รวมกันเข้า” ภ.2  / “ผสมบางอย่างเข้า
ขก./ ด้วยกัน, ผลรวม” (Pou, 1992: 336)
ขป. ផ្សំ   “ผสม, ประกอบ,
ปรุง”
พจน. ผสม  “ก. รวมกันเข้า”
หมายเหตุ ดู บรรสม  , บันสม  , ประสม 


ภ.1
ขบ.

ผสาน   “ประสาน”
-

พจน. ผสาน   “ก. ประสาน”

ภ.2 ผสาน   “ประสาน”
ขก./ ขป. ផ្ារ   “บัดกรี, เชื่อม”
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ภ.1
ขบ.

ผอง   “ทั้งปวง, ทั้งหมด” ภ.2 ผอง   “ทั้งปวง, ทั้งหมด”
 “ด้วยกัน, การรวมตัวกัน” (Pou,
ขก./  “ผอง, ด้วย” (อุไรศรี วรศะริน,
1992: 338)
2542: 192)
ขป. ផ្ង “ด้วย, ทั้งปวง, ทั้ง
ผอง”
พจน. ผอง   “ว. ทั้งปวง, ทั้งหมด”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ผอูล “น้องหญิง”
 “น้อง” (Pou, 1992: ขก./ , ,  “น้อง”
291)
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 195)
ขป. បអូន្   “น้อง ที่รองจาก
หัวปี”
พจน. ผอูล  “น. น้องหญิง, โผอน ก็ว่า”
ภ.1

ผโอน   [ทําให้ก้ม,
ทําให้โอน, ทําให้โน้ม, ทําให้น้อม
(ศีรษะ)]
-

ขบ.

ภ.2

ผโอน   [ทําให้ก้ม,
ทําให้โอน, ทําให้โน้ม, ทําให้น้อม
(ศีรษะ)]
ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป โผอน   “2 ก. น้อมไป, โน้มมา, ทําให้อ่อนตาม”
2 คํานี้น่าจะเกิดจากการเติมพยางค์  หน้าคํายืมภาษาเขมรที่มาจากคําว่า ដោន្
 “ก้ม, โอน, โน้ม, น้อม” เกิดเป็นคําว่า ผโอน  [ทําให้ก้ม, ทําให้โอน,
ทําให้โน้ม, ทําให้น้อม (ศีรษะ)]
3 ดู ประอร  
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ผุด   “ขึ้นมาให้ปรากฏ,
โผล่ให้เห็น”
ขก./ “โผล่ขึ้น, ทะลึ่งขึ้น, ไหลพุ่ง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 161)
ขป. ផ្ុស   “โผล่ขึ้น, ทะลึ่งขึ้น,
ไหลพุ่ง”
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พจน. ผุด   “ก. ขึ้นมาให้ปรากฏ, โผล่ให้เห็น”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 เผจิด   [งาม]
ขก./ ขป. បដញ្ឆើត  
“ตกแต่งให้สวยงาม, ละมุนละไม”

พจน. ภ.1

-

ภ.2

เผด็จ   “ตัด, ขจัด,
ขาด”
ขบ. ขก./  “ทําให้ขาด, ตัดขาด, เผด็จ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 161)
ขป. ផ្ងាច់   “ทําให้ขาด, ตัด
ขาด, เผด็จ”
พจน. เผด็จ   “ก. ตัด, ขจัด, ขาด”
ภ.1

ภ.2

ขบ.

เผล็ด   “ผลิออก, งอก
ออก”
-

ภ.1
ขบ.

แผลง   [ยิง (ศร)]
-

ภ.1
ขบ.

ไผท   “แผ่นดิน”
   “แผ่นดิน” (Pou, 1992:
321)

-

ขก./ ขป. พจน. เผล็ด   “ก. ผลิออก, งอกออก”
หมายเหตุ 1 แผลงจาก ដលច “ผุด”
2 ดู เพล็จ  , เพล็ด  
ภ.2 แผลง   [ยิง (ศร)]
ขก./ ขป. ន្ផ្ាង   “ยิง (ศร)”
พจน. แผลงศร    “ก. ยิงลูกธนูออกไปด้วยแรงแห่งฤทธิ์”
ภ.2 ขก./  “ไผท, ท้อง, พื้นที่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 193)
ขป. ពផ្ទ “พื้นท้อง, ผืน”
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พจน. ไผท  “น. แผ่นดิน”

พ
ภ.1
ขบ.

พงา   [หญิงผู้เป็นที่รัก]
-

ภ.2 พงา   [หญิงผู้เป็นที่รัก]
ขก./ ขป. ភ្ងា   “ยอดรัก, ที่รัก”

พจน. หมายเหตุ ดู พะงา 
ภ.1
ขบ.

พนม  “ภูเขา”
 “เนิน, ภูเขา” (Pou, 1992: 458)

ภ.2 พนม “ภูเขา”
ขก./ , “พนม, ภูเขา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34)
ขป. ភ្នំ “ภูเขา”
พจน. พนม “น. ภูเขา; ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม
ก. ทําให้มีรูปอย่างดอกบัวตูม”
ภ.1

พนัก “เครื่องสําหรับ ภ.2
พักสําหรับพิง”
ขบ.  “ภาระรับผิดชอบ, ที่
ขก./ พึ่งพิง” (Pou, 1992: 458),
ขป. ភ្ងនក់  “ที่พึ่ง, ที่พิง”
“คนที่มีหน้าที่” (Lewitz, 1967b: 301)
ในคําว่า ភ្ងនក់ពដ 
 “พนัก”
พจน. พนัก “น. เครื่องสําหรับพักสําหรับพิง”
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

พนักงาร 
[ผู้มีหน้าที่รับใช้]
ขก./ ขป. ភ្ងនក់ង្ហរ 
“พนักงาน”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป พนักงาน “น. หน้าที่; ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน”
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ภ.1

ขบ.

พนัน “เล่นเอาเงิน
หรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความ
ชํานาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ
รวมทั้งโชคด้วย”
-

ภ.2

-

ขก./

 “พนัน” (อุไรศรี วรศะริน,

2553: 192)
ขป. ភ្ងនល់ “พนัน”
พจน. พนัน “ก. เล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นโดยอาศัยความฉลาด ความชํานาญ เล่ห์
เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย น. การเล่นเช่นนั้น เรียกว่า การพนัน”
ภ.1

พพราย “ที่แตก ภ.2 เป็นประกาย”
ขบ. ขก./  “ที่แตกเป็นประกายอยู่
เรื่อยๆ, แพรวพราย, ระรื่น”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 260)
ขป. ពប្ាយ “ที่แตก
เป็นประกายอยู่เรื่อยๆ, แพรวพราย,
ระรื่น”
พจน. ภ.1
ขบ.

พเยีย “พวงดอกไม้” ภ.2  “ช่อดอกไม้, ร้อยดอกไม้, ไม้ ขก./ ,, “ดอกไม้, พุ่ม
เลื้อย” (Pou, 1992: 458)
ดอกไม้, ช่อดอกไม้, ลาย, ลวดลาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34)
ขป. ភ្ញី “พวงดอกไม้, ลวดลาย
พวงดอกไม้ที่เขียนหรือสลักให้เกี่ยวพัน
กัน”
พจน. พเยีย “น. พวงดอกไม้”
หมายเหตุ ดู เพงีย   [พวงดอกไม้]
ภ.1

-

ภ.2

พรม “เอาสิ่งที่มี
ลักษณะเป็นน้ําประโปรยให้กระจายเป็น
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เม็ดเล็กๆ”
ขบ.  “การประพรม” (Pou, 1992:
ขก./ 461)
ขป. ប្ពំ “ประโปรยด้วยน้ํา”
พจน. พรม “2 ก. เอาสิ่งที่มีลักษณะเป็นน้ําประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ”
ภ.1
ขบ.

พรลบ   “พลบ”
-

ภ.2 พรลบ   “พลบ”
ขก./ ขป. ប្ពលប់   “เวลาย่ําค่ํา,
เวลาโพล้เพล้”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป พระลบ  “น. พลบ”
ภ.1

-

พร้อม“คําแสดง
กิริยารวมกัน, โดยปริยายหมายความว่า
ครบครัน, เตรียมครบถ้วน”
ขบ. ขก./ ,  “พร้อม, ยินยอม,
ยอม” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 56)
ขป. ប្ពម  “ยินยอม, ยอม
พร้อม”
พจน. พร้อม “ว. คําแสดงกิริยารวมกัน หรือในเวลาเดียวกัน, โดยปริยาย
หมายความว่า ครบครัน, เสร็จ ก. เตรียมครบถ้วน”
ภ.1

พระ “ใช้ประกอบหน้าคํา ภ.2 อื่นแสดงการยกย่อง, เป็นสรรพนามบุรุษ
ที่ 2 หรือเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3”
 “รุ่งเรือง, สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
ขก./ ,,, “พระ, สิ่ง
บุคคล, สถานที่” (Pou, 1992: 462)
ศักดิ์สิทธิ์, นักบวช, อาจใช้ตามลําพัง
หรือใช้ประกอบหน้าคําศัพท์อื่นๆ ก็ได้ให้
มีความหมายในทางที่ศักดิ์สิทธิ์
สูงศักดิ์ หรือเป็นที่เคารพบูชา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 41)
ขป. ប្ពោះ “พระ”

ขบ.

ภ.2
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พจน. พระ “น. คําใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์, พระพุทธรูป, พระพุทธเจ้า หรือเนื่อง
ด้วยพระพุทธเจ้า, ชื่อวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี 4 วัน คือ วัน
ขึ้น 8 ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา แรม 8 ค่ํา และแรม 15 ค่ํา ถ้าเป็นเดือนขาดก็แรม 14 ค่ํา เรียกว่า วัน
พระ; พระเจ้า, พระเยซู (ตามที่คริสต์ศาสนิกชนในเมืองไทยใช้อนุโลมเรียก); นักบวช; ใช้
ประกอบหน้าคําอื่นแสดงการยกย่อง 1 เทพเจ้าหรือเทวดาผู้เป็นใหญ่ 2 พระเจ้าแผ่นดินหรือ
ของที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายชั้นสูง 3 สมณศักดิ์ชั้นราชาคณะ 4 ภิกษุ 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 6 อิสริยยศเจ้านาย; บรรดาศักดิ์ข้าราชการสูงกว่าหลวง ต่ํากว่า
พระยา, ใช้ประกอบหน้านามพระสนม; โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีเมตตากรุณาทรงคุณงาม
ความดีเหมือนพระ (กลอน) ส. คําใช้แทนผู้เป็นใหญ่ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2, หรือเป็นสรรพ
นามบุรุษที่ 3”
หมายเหตุ นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานคําว่า พระ น่าจะมาจากคําภาษาสันสกฤตว่า 
“ประเสริฐ, ดีงาม” แต่นักวิชาการด้านเขมรศึกษาเสนอว่าคํานี้ใช้ในภาษาเขมรโบราณตั้งแต่สมัยก่อน
พระนครหรือตั้งแต่สมัยแรกที่มีการบันทึกในศิลาจารึกแล้ว โดยมีรูปเป็น  และคงใช้เช่นนี้ตลอด
มา ทั้งนี้ การยืมคําสันสกฤตในสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครมักยืมโดยการคงรูปคํายืมเหมือน
ภาษาเดิม หากคําว่า  เป็นคํายืมจากสันสกฤต ก็น่าจะใช้เป็นรูป  นอกจากนี้ ศิลาจารึก
บางหลักเช่น จารึกสดกก๊อกธม มีการใช้รูปคําทั้ง  และ  ในข้อความว่า 
 หมายความว่า “พระองค์ทรงให้พรและคําสาป” แสดงให้เห็นว่า คําว่า และ  ไม่ใช่
คําเดียวกัน (กังวล คัชชิมา, สัมภาษณ์, 2 สิงหาคม 2558)
ภ.1
ขบ.

พระฮาม  
“เวลาเช้ามืด”
-

ภ.2

-

ขก./

“เวลาเช้าตรู่, เช้ามืด”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 262)
ขป.

ប្ពហាម

  “เวลา

เช้าตรู่, เช้ามืด”
พจน. พระฮาม  “น. เวลาเช้ามืด”
ภ.1
ขบ.

พลบ “เวลาย่ําค่ํา, เวลา
โพล้เพล้, เวลาเข้าไต้เข้าไฟ”
-

ภ.2

-

ขก./

 “เวลาย่ําค่ํา, เวลาโพล้เพล้”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 262)
ប្ពលប់ “เวลาย่ําค่ํา,
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เวลาโพล้เพล้”
พจน. พลบ “น. เวลาย่ําค่ํา, เวลาโพล้เพล้, เวลาเข้าไต้เข้าไฟ, พลบค่ํา ก็ว่า, ในบท
กลอนแผลงเป็น พระลบ ก็มี”
ภ.1

พลั้ง “พลาดโดยไม่ตั้งใจ ภ.2 หรือไม่ทันคิด”
ขบ. ขก./  “ขาดสติ, หลงลืม” (Pou et
Jenner, 1977 : 200)
ขป. ភ្ងាំង  “4 พลั้ง, เผลอ
โดยเลินเล่อ”
พจน. พลัง้  “ก. พลาดโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันคิด, มักใช้คู่กับคํา พลาด เป็นพลั้ง
พลาด หรือ พลาดพลั้ง”
ภ.1

-

ภ.2

พลัด “พลาด หลุด หรือ
หล่นไปจากที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ,
แยกจากไปโดยไม่ตั้งใจ, แยกจากไปโดย
ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด, จากที่ที่เคยอยู่”
ขบ. ขก./  “พลาด, กระจัดกระจาย, ว่อน,
พลัดพราก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
57)
ขป. ប្ាត់ “พลัด, แยกจาก
บุคคลที่เป็นที่รัก”
พจน. พลัด “ก. พลาด หลุด หรือหล่นไปจากที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ; แยกจากไป
โดยไม่ตั้งใจ, แยกจากไป โดยไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด, จากที่ที่เคยอยู่”
ภ.1
ขบ.

พลาน   [ลานศักดิ์สิทธิ์]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ប្ពោះោន្ 
“ลานศักดิ์สิทธิ์”

พจน. ภ.1
ขบ.

พลุก “งาช้าง”
   “งาช้าง, สีงาช้าง” (,

ภ.2 ขก./  “งา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
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1992: 468)

34)
ขป.

พจน. พลุก “1 น. งาช้าง”
ภ.1

พะงา  [หญิงผู้เป็นที่
รัก]
-

ภ.2

ภ.1

-

ภ.2

ភ្ាុក 

“งาช้าง”

พะงา  [หญิงผู้เป็นที่
รัก]
ขบ.
ขก./ ขป. ភ្ងា   “ยอดรัก, ที่รัก”
พจน. พะงา“น. นางงาม ว. สวย, งาม”
หมายเหตุ ดู พงา 
พพาน [ปีนป่าย
กัน]
ขบ. ขก./ ขป. ាន្ “ผ่าเข้าไป, ก่าย, ปีน,
ปะ, ประสบ, บุก, พบกันโดยไม่ตั้งใจ”
พจน. พะพาน “ก. พ้องพาน, พบปะ, เกี่ยวพัน”
หมายเหตุ จากบริบทคํานี้มีความหมายไม่ชัดเจน [ ? ] อาจเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คือ เป็นการกร่อน
เสียงในคําว่า พบพาน  กลายเป็น พะพาน หากเป็น
เช่นนี้คําน่าจะมีความหมายว่า [พบ, ปะ] หรือเป็นการซ้ําเสียงพยางค์หน้า ในคําว่า พาน
 หากเป็นกรณีนี้คําอาจมีความหมายว่า [ป่ายกัน, ปีนกัน] หรือ [พบกัน]
ภ.1

พัก “หยุดชั่วคราว, อยู่
ภ.2 พัก “หยุดชั่วคราว, อยู่
ชั่วคราว, อาศัยชั่วคราว, รอรั้ง มักใช้ใน
ชั่วคราว, อาศัยชั่วคราว, รอรั้ง มักใช้ใน
ความปฏิเสธ, คราว”
ความปฏิเสธ, คราว”
ขบ.  “พาด, พิง, แขวน, พักอยู่”
ขก./ (Pou, 1992: 428)
ขป. พจน. พัก “ก. หยุดชั่วคราว, อยู่ชั่วคราว, อาศัยชั่วคราว; รอรั้ง มักใช้ในความปฏิเสธ
น. คราว, ช่วงระยะเวลา”
ภ.1
ขบ.

พันลอก “ผลิ,
ดอกไม้”
-

ภ.2

พันลอก  “ผลิ,
ดอกไม้”
ขก./  “หน่อ, กิ่ง, แทงหน่อ”
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(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 27)
ขป.

“หน่อ,
แทงหน่อ, คําใช้เรียกบุคคลผู้เป็นที่รัก
มักใช้ในกาพย์กลอน หมายได้ว่า ยอดรัก,
เมล็ด, พันธุ์, อ่อนโยน, มีค่า”
ពន្ាក

พจน. พันลอก “ก. ผลิ น. ดอกไม้”
ภ.1
ขบ.

พันลาย   “ต่างๆ,
มาก, หลาย”
-

ภ.2

-

พันลี[ให้แสงสว่าง]
 “แสงสว่าง, เวลากลางวัน” (Pou,
1992: 431)

ภ.2 ขก./  “แสง, รุ่งโรจน์, งดงาม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 257)
ขป. ពន្ាឺ  “แสง, รุ่งโรจน์,
งดงาม”

ขก./ ขป. បទាយ   “คลาย
ออก, สยายออก”
พจน. พันลาย   “ว. ต่างๆ, มาก, หลาย”
ภ.1
ขบ.

พจน. หมายเหตุ ดู พันลือ
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

พันลึก “พิลึก, พึง
กลัว, แปลก, ลึกซึ้ง”
ขก./  “พันลึก, พิลึก, น่ากลัว,
อย่างยิ่ง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 27)
ពន្ាឹក “น่ากลัว,
ขป. อย่างยิ่ง”

พจน. หมายเหตุ ดู พันฦก 
ภ.1

-

ภ.2

พันลือ [ให้แสง
สว่าง]
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ขบ.

 “แสงสว่าง, เวลากลางวัน” (Pou,

ขก./

 “แสง, รุ่งโรจน์, งดงาม”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 257)
ពន្ាឺ “แสง, รุ่งโรจน์,
งดงาม”

พันฦก   “พิลึก, พึง
กลัว, แปลก, ลึกซึ้ง”
-

ภ.2

-

พัญเอิญ 
[แตกตื่น, ตกใจ, ตื่นตระหนก]
-

ภ.2

1992: 431)

พจน. หมายเหตุ ดู พันลี
ภ.1
ขบ.

ขก./ ขป. ពន្ាឹក   “น่ากลัว
อย่างยิ่ง”
พจน. พันฦก  “ว. พิลึก, พึงกลัว, แปลก, ลึกซึ้ง, ใช้เข้าคู่กับคําพันลือ เป็น พัน
ลึกพันลือ ก็มี”
หมายเหตุ ดู พันลึก
ภ.1
ขบ.

พัญเอิญ
[แตกตื่น, ตกใจ, ตื่นตระหนก]
ขก./ ขป. បដងអើញ “ทําให้
แตกตื่น, ทําให้ตื่นตกใจ”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป พันเอิญ “(โบ) ว. เผอิญ”
ภ.1
ขบ.

พานัก “พัก,
อาศัยอยู่, พะพิง”
 “กลุ่ม, การรับใช้,
ความรับผิดชอบ, ที่กําบัง, การป้องกัน”
(Pou, 1992: 458)

ภ.2

พานัก “พัก,
อาศัยอยู่, พะพิง”
ขก./ , , ,
, , ,
 “พํานัก, อาศัย, ที่พักพิง,
ที่พึ่ง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 61)
ขป. ពំទក់ “ที่พํานัก,
ที่พักอาศัย, ที่พึ่ง”
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พจน. พานัก “ก. พัก, อาศัยอยู่, พะพิง”
ภ.1

-

ภ.2

พิโดร  “ฟุ้งไป (ใช้แก่
กลิ่น)”
ขบ. ขก./ ขป. ពិដោរ “หอมฟุ้ง”
พจน. พิโดร “ก. ฟุ้งไป (ใช้แก่กลิ่น)”
หมายเหตุ ดู โดร , บรรโดร,ไพโดร
ภ.1

พีเราะ “เพราะ,
เสนาะ, น่าฟัง”
-

ภ.2

-

ขก./

,  “ไพเราะ, เพราะ”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 38)
ពីដរាោះ “ไพเราะ,
เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง(เสียง ดนตรี)”

ขบ.

พจน. หมายเหตุ ดู เพราะ , ไพเราะ
ภ.1
ขบ.

พุง “ท้อง”
 “สูง, จุดสูงสุด, ช่องท้อง” (Pou,
1992: 453)

ภ.2 ขก./ ,  “พุงเพาะ, ท้อง, กระเพาะ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 59)
ขป. ពុង “ท้อง, กระเพาะ”
พจน. พุง “น. ท้อง, เรียกเครื่องในท้องของปลาบางชนิดรวมกัน มีกระเพาะและไส้
เป็นต้น ว่า พุง”
ภ.1
ขบ.

พูล   [เพิ่ม]
 “เนินเขาเล็กๆ, เนิน” (Pou,
1992: 459)

ภ.2 พูล   [เพิ่ม]
ขก./  “พูน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
59)
ขป. ពូន្ “พูน, โน, โปขึ้น,
คุมกันเป็นพวกชิดๆ กัน”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป พูน “ก. เพิ่มให้สูงขึ้นให้มากขึ้น ว. เต็มจนนูน”
2 Lewitz อธิบายว่า คําว่า  “เนินเขา, โคก” ที่พบในภาษาเขมรโบราณเป็นคําแผลง
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ที่สร้างขึ้นจากรากศัพท์ว่า  “ทําให้สูงขึ้น” ซึ่งยังคงมีคําและความหมายนี้ในภาษาเขมรปัจจุบัน
แต่มีรูปเปลี่ยนไปเป็น ពូន្   “พูน, โน, โปขึ้น, คุมกันเป็นพวกชิดๆ กัน” Lewitz อธิบาย
ว่าภาษาไทยยืม  ไปจากเขมร แล้วมีการเปลี่ยนรูปพยัญชนะต้นจาก เป็น และเปลี่ยนแปลง
รูปพยัญชนะสะกดจาก  เป็น  เมื่อภาษาเขมรยืมคํานี้กลับไปมีการเปลี่ยนแปลงรูปนี้เป็น ពូន្
  (Lewitz, 1967b: 296)
ภ.1
ขบ.

เพ็ญ “เต็ม”


ภ.2 ขก./ , “เพ็ญ, เต็ม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 30 - 31)
ขป. ដពញ “เต็ม”

พจน. เพ็ญ“ว. เต็ม”
ภ.1
ขบ.

เพงีย   [พวงดอกไม้] ภ.2  “ช่อดอกไม้, ร้อยดอกไม้, ไม้ ขก./ ,, “ดอกไม้, พุ่ม
เลื้อย” (Pou, 1992 : 458)
ดอกไม้, ช่อดอกไม้, ลาย, ลวดลาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 34)
ขป. ភ្ញី  “พวงดอกไม้, ลวดลาย
พวงดอกไม้ที่เขียนหรือสลักให้เกี่ยวพัน
กัน”
พจน. หมายเหตุ ดู พเยีย
ภ.1

เพรง “ก่อน, ก่อน, เก่า” ภ.2

เพรง  “ก่อน, ก่อน,
เก่า”
ขบ.  “ประเพณี, โบราณ” (Pou, 1992: ขก./  “โบราณ, แต่ก่อน, นานมาแล้ว,
345)
ในปางก่อน” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
57)
ขป. ដប្ពង  “โบราณ, นาน
มาแล้ว, ในปางก่อน, แต่ก่อน,
สมัยก่อน”
พจน. เพรง “ว. ก่อน, ก่อน, เก่า”
ภ.1

เพราะ  “น่าฟัง,เสนาะ,

ภ.2

-
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ขบ.

ไพเราะ”
-

ขก./

,  “ไพเราะ, เพราะ”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 38)
ขป. ពីដរាោះ  “ไพเราะ,
เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง (เสียงดนตรี)”
พจน. เพราะ“1 ว. น่าฟัง, เสนาะ, ไพเราะ”
หมายเหตุ ดู พีเราะ , ไพเราะ
ภ.1

ขบ.

เพลง  “สําเนียงขับร้อง,
ทํานองดนตรี, บทประพันธ์ดนตรี,
กระบวนวิธีรําดาบรําทวนเป็นต้น”
-

ภ.2

-

ขก./



“เพลง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

33)
ขป.

“ดนตรี เครื่อง
ดนตรี ดีดสีตีเป่าชนิดต่างๆ เพลง”
พจน. เพลง “น. สําเนียงขับร้อง, ทํานองดนตรี, บทประพันธ์ดนตรี, กระบวนวิธีรํา
ดาบรําทวนเป็นต้น, ชื่อการร้องแก่กัน มีชื่อต่างๆ; โดยปริยายหมายถึง แบบอย่าง, ชั้นเชิง”
ภ.1
ขบ.

เพล็จ  [ผลิ, งอก]
-

ដភ្ាង

ภ.2 ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ 1 สร้างจากคําว่า ដលច  “ผุด”
2 ดู เผล็ด , เพล็ด 
ภ.1
ขบ.

เพล็ด  [ผลิ, งอก]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ដលច “ผุด”

พจน. หมายเหตุ ดู เผล็ด , เพล็จ 
ภ.1

เพลา “ตัก, ช่วงขาตั้งแต่ ภ.2
เข่าถึงโคนขา”

-
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ขบ.

-

ขก./

 “ขา, ขาอ่อน, ตัก, เพลา”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 297)
ขป. ដលា  “ขา, ขาอ่อน, ตัก,
เพลา”
พจน. เพลา   “ตัก, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศัพท์ว่า พระเพลา”
ภ.1
ขบ.

เพลิง “ไฟ”
 “ไฟ” (Pou, 1992: 468)

ภ.2 ขก./  “เพลิง, ไฟ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 34)
ขป. ដភ្ាើង “ไฟ”

พจน. เพลิง  “น. ไฟ”
ภ.1
ขบ.

เพลียก [นอนตะแคง
ใช้เฉพาะช้าง]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ដភ្ាៀក “นอนตะแคง ใช้
เฉพาะช้าง”

พจน. ภ.1
ขบ.

ไพ  “งาม”
 “งาม” (Pou, 1992: 22)

ภ.2 ไพ  “งาม”
ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบคําว่า อาไพ “งาม, สว่าง, สุกใส” ซึ่งน่าจะเป็นคําที่มา
จากคําต้นทางภาษาเขมรโบราณ อย่างไรก็ตาม ในภาษาเขมรปัจจุบันพบคําว่า ប្បពព
 “สวย, ดีงาม, ถูกต้อง, เรียบร้อย, สะดวกสบาย” เนื่องจากคําว่า ไพ ถูกตัด
พยางค์หน้าทิ้งไปจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าคํานี้อาจมาจากเขมรโบราณว่า  “งาม” หรือเขมร
ปัจจุบันว่า ប្បពព
ภ.1
ขบ.

ไพโดร “พิโดร,
กลิ่นฟุ้งไป”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ពិដោរ “หอมฟุ้ง”
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พจน. ไพโดร  “ก. พิโดร, กลิ่นฟุ้งไป”
หมายเหตุ ดู โดร, บรรโดร, พิโดร
ภ.1
ขบ.

ไพร  “ป่า”
 “ป่า, ป่าไม้, เถื่อน” (Pou, 1992:
466)

ภ.2 ไพร  “ป่า”
ขก./ ,  “ไพร, ป่า”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 270)
ขป. ពប្ព  “ป่า”

พจน. ไพร “น. ป่า; ขอบ, ริม”
ภ.1
ขบ.

ไพเราะ “เพราะ,
เสนาะ, น่าฟัง”
-

ภ.2

-

ขก./

,  “ไพเราะ, เพราะ”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 38)
ขป. ពីដរាោះ “ไพเราะ,
เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง(เสียง ดนตรี)”
พจน. ไพเราะ “ว. เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง (แผลงมาจากพิเราะ)”
หมายเหตุ ดู เพราะ , พีเราะ 

ม
ภ.1
ขบ.

มมรร   [ผวา,
เคลิ้ม]”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. មមាល   “ผวา เคลิ้ม
สติเห็นแต่สิ่งเหลวไหล น่าหวาดกลัว ไม่
อาจตั้งสติได้ตามปรกติ มักเห็นตอน
เคลิ้มๆ ใกล้จะม่อยหลับ”

พจน. ภ.1
ขบ.

มเมอ   [ไม่รู้สึกตัว,
ไม่มีสติ]
-

ภ.2

มเมอ “ไม่รู้สึกตัว,
ไม่มีสติ”
ขก./ ,  “ละเมอ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 151 - 152)
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ขป.

មដមើ

“นอนหลับ,

เพ้อไป, พูดไปเวลาหลับ”
พจน. หมายเหตุ ดู มะเมอ  
ภ.1
ขบ.

มาน  “มี”
 “ได้, รับ, มี, เป็นเจ้าของ, มีชีวิต,
เกิดขึ้น, ปรากฏ” (Pou, 1992: 371)

ภ.2 มาน   “มี”
ขก./ ,  “มี, มีอยู่, เป็นอยู่”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 157)
ขป. មាន្ “มี”

พจน. มาน“3 ก. มี”
ภ.1
ขบ.

มาศ  “ทอง”
 “ทอง” (Pou, 1992: 373)

ภ.2 มาศ  “ทอง”
ขก./ ,  “ทอง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 158)
ขป. មាស “ทอง”

พจน. มาศ“น. ทอง; กัมมะถัน”
ภ.1
ขบ.

เมิน [ดู]
ภ.2  “มองดู, ไต่สวน, ตระหนัก” (Pou,
ขก./ 1992: 378)
ขป. ដមើល “ดู, อ่าน”
พจน. เมิน “ก. เบือนหน้าหนี, ไม่ยอมดู, ไม่ยอมแล”
ภ.1
ขบ.

เมิล  “ดู”
 “มองดู, ไต่สวน, ตระหนัก” (Pou,
1992: 378)
พจน. เมิล “ก. ดู”

ภ.2 เมิล“ดู”
ขก./ ขป. ដមើល  “ดู, อ่าน”

ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

เมียล “ดู, น่าดู”

ภ.2

เมียง “เลียบเคียงเข้าไป,
ชายตาดู”
ขบ. ขก./ ขป. ដឆមៀង “ชําเลือง”
พจน. เมียง“ก. เลียบเคียงเข้าไป, ชายตาดู”
-
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ขบ.

 “เห็น, ครุ่นคิดมาก” (Pou, 1992:

ขก./

,  “เมียงมอง”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209)
រមិល  “เมียงมอง,
ชําเลืองดู, เหลียวมอง”

409)

พจน. หมายเหตุ ดู รเมียล  , ระเมียร
ภ.1

-

ภ.2

แมก “ไม้, กิ่งไม้, ค่าคบ
ไม้”
ขบ.  “กิ่งไม้” (Pou, 1992: 377)
ขก./ ขป. ន្មក  “กิ่ง”
พจน. แมก“น. ไม้, กิ่งไม้, ค่าคบไม้”
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ย
ภ.1

ยก   “เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้ง ภ.2 ยก   “เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิม
โดยตรงและโดยปริยาย; เคลื่อนไป, พา
ทั้งโดยตรงและโดยปริยาย; เคลื่อนไป,
กันไป, งดเว้น, เพิกถอน, มอบ, อ้าง,
พากันไป, งดเว้น, เพิกถอน, มอบ, อ้าง
ขบ.  “เอา, จับ” (Pou, 1992: 387)
ขก./ , , , ,  “ยก, เอา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 284-285)
ขป. យក   “เอา”
พจน. ยก   “1 ก. เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย; เคลื่อนไป, พากันไป;
งดเว้น, เพิกถอน; มอบ; อ้าง”
ภ.1
ขบ.

ยง   “อร่ามเรือง”
-

ภ.2 ยง   “อร่ามเรือง”
ขก./  “อร่ามเรือง, ใส”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 257)
ขป. យង់   “อร่ามเรือง, ใส”

พจน. ยง   “1 ว. อร่ามเรือง”
ภ.1
ขบ.

ยง   “กล้าหาญ”
-

ภ.2 ยง   “กล้าหาญ”
ขก./  “ดา, ดุร้าย, โหด” (Pou, 1977:
15)
ขป. พจน. ยง   “2 ว. ยั่งยืน, มั่นคง, คงทน, ยืนนาน 3 ว. กล้าหาญ, เก่งกล้าสามารถ”


ภ.1
ขบ.

ยม   “ร้องไห้”
 “ร้องไห้” (Pou, 1992: 382)

ภ.2 ขก./ ขป. យំ  “ร้องไห้”

พจน. ยม   “1 ก. ร้องไห้”
ภ.1
ขบ.

ยรรยง   [มืดมน
อนธการ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. พจน. ยรรยง   “ว. งามสง่า, กล้าหาญ”
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หมายเหตุ ในภาษาเขมรต้นทางไม่พบรูปคาที่สัมพันธ์กับคาว่า ยรรยง   แต่เมื่อ
พิจารณาจากรูปโครงสร้างคาและความหมายแล้วเห็นว่า น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้นในภาษาไทยเอง จาก
คาต้นทางภาษาเขมรว่า យង់  “ดา, โหดร้าย, อัปมงคล” โดยวิธีการซ้ารูปพยัญชนะต้น
ย  และเพิ่มรูป รร -- หลังพยัญชนะต้นของพยางค์แรก ทาให้มีรูปเป็น ยรรยง 
 ส่วนความหมายในบริบทบ่งชี้ว่า คานี้น่าจะมีหมายถึงสิ่งใดที่ [มืดมนอนธการ]
ภ.1
ขบ.

ยล   “มองดู”
 /  “รู้, เข้าใจ” (Pou, 1992:
383)

ภ.2 ยล   “มองดู”
ขก./   “ยล, เห็น, เข้าใจ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 284-285)
ขป. យល់   “เข้าใจ, คิดเห็นชัด
แจ้งด้วยปัญญา”

พจน. ยล   “ก. มองดู”
ภ.1
ขบ.

ยอง   “เส้น, ใย, สุกใส”
-

ภ.2 ขก./ ขป. យង់  “อร่ามเรือง, ใส”
พจน. ยอง   “3 น. เส้น, ใย, มักใช้คู่กับคาใย เป็น ยองใย ว. สุกใส, ยะยอง หรือ ยรร
ยอง ก็ใช้”
ภ.1

ยะยรร   [สั่นเพราะ
ความกลัว]
-

ขบ.

ภ.2

-

ขก./ ขป. ញញ័រ   “สั่นเพราะ
ความหนาวหรือกลัว หรือสะเทือน”

พจน. ภ.1
ขบ.

เยียงผา  
“ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. លលៀងភា  
“เลียงผา”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบทั้งรูป เลียงผา   และ เยียงผา  
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สาหรับความหมายของ เยียงผา   พจน. ระบุว่าให้ดูที่ เลียงผา 


ร
ภ.1
ขบ.

รงม   [เสียงร้องของ
คนหรือสัตว์จานวนมาก]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រងំ  “เสียงระงม, เสียง
ไพเราะน่าฟัง, ระอุ, ชุลมุน, (เสียง)ที่
ประสานกัน”

พจน. หมายเหตุ ดู ระงม  
ภ.1
ขบ.

 “ระงับ, ดับ, ทาให้สงบ” (Pou,

1992: 389)
 “ดับ, ทาให้สงบ, ฆ่า” (Pou,
1992: 394)

ภ.2 รงับ   “ระงับ”
ขก./  “ระงับ, ทาให้สงบ, ทาให้
พินาศ, ทาให้เงียบหายไป, บรรเทา,
ลดหย่อน, ผ่อนปรน, ทาลาย, ดับ, ฆ่า”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223)
ขป. រ ំងាប់   “ระงับ,
ทาให้สงบ, ทาให้พินาศ, ทาให้เงียบ
หายไป, บรรเทา, ลดหย่อน, ผ่อนปรน,
ทาลาย, ดับ, ฆ่า”

พจน. หมายเหตุ 1. ใน พจน. พบรูป ระงับ   “ยับยั้งไว้, ทาให้สงบ”
2. ดู รางับ  
ภ.1
ขบ.

รงา   “หนาว”
 “หนาว” (Pou, 1992: 394)

ภ.2 ขก./ ขป. រងា   “หนาว”

พจน. หมายเหตุ ดู ระงา  
ภ.1

-

ภ.2

รดับรดา  
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ขบ.

-

“เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ, จัด, เตรียม, จัด
ให้เป็นระเบียบ, ตกแต่ง”
ขก./ ขป. ប្បដាប់ប្បដា 
 “เครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆ, จัด, เตรียม, จัดให้เป็นระเบียบ,
ตกแต่ง”

พจน. ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

รทด   “สลดใจ, มีจิตใจ
หวั่นไหวเพราะความโศกสลด”
ขก./  “ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน,
ปั่นป่วน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172)
ขป. រន្ធត់   “ตกใจ
กลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”

พจน. หมายเหตุ ดู ระทด  , รันทด  
ภ.1
ขบ.

รนัง   [บังตา]
-

ภ.2 ขก./ ขป. រនំ  , រនំង 
 “มู่ลี่, บานเกล็ด; บังตา;
เฉลียง” (Guesdon, 1930: 1446)

พจน. ภ.1
ขบ.

รบัด   “ลัด, ผลิ, แตกใบ
อ่อน, เพิ่งลัด, เพิ่งผลิ, อ่อน”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. លាស់   “ใบอ่อนที่เพิ่งจะ
ผลิ, หญ้า”

พจน. หมายเหตุ ดู ระบัด  , ลบัด  
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ภ.1
ขบ.

รบับ   [แบบ, ฉบับ]
-

ภ.2 ขก./ ขป. -

พจน.
หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระบับ   “แบบ, ฉบับ” ซึ่งน่าจะเป็นรูปแปรของ รบับ
  คานีน
้ ่าจะเป็นคาหนึ่งที่แผลงมาจากรากศัพท์  “นับ, คานวณ” (Pou, 1992:
394) ตรงกับ រាប់   ในภาษาเขมรปัจจุบัน เป็นรากศัพท์คาเดียวกันกับคาแผลงภาษาเขมร
ว่า របប   “กฎ, แบบอย่าง” ซึ่งตรงกับคายืมภาษาเขมรในภาษาไทยว่า รบอบ
  “แบบอย่าง, ธรรมเนียม” และ รบบ   “อย่าง, ทานอง, ลาดับ
ระเบียบที่รวมส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน” จะเห็นว่า รบบ  , รบอบ  
และ รบับ   มีที่มาและความหมายที่สัมพันธ์กันแต่รูปต่างกัน
ภ.1

รบา   “การแสดงที่มุ่ง ภ.2 ความสวยงามหรือความบันเทิงใช้ผู้แสดง
เป็นหมู่”
ขบ.  “ระบา” (Pou, 1992: 409)
ขก./ ขป. របំ  “ระบา”
พจน. หมายเหตุ ดู ระบา  
ภ.1

รเบียง   “พื้นเรือนที่ ภ.2 ต่อออกไปทางด้านยาวของเรือนมีหลังคา
คลุม; โรงแถวที่ล้อมรอบอุโบสถหรือวิหาร,
เรียง, เคียง, ราย”
ขบ. ขก./  “ระเบียง” (อุไรศรี วรศะริน,
ขป. 2553: 216)
រលបៀង   “ระเบียง”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระเบียง   “น.พื้นเรือนที่ต่อออกไปทางด้านยาวของ
เรือนมีหลังคาคลุม; โรงแถวที่ล้อมรอบอุโบสถหรือวิหาร ว. เรียง, เคียง, ราย”
ภ.1

-

ภ.2

รเมียล   “ดู, น่าดู”
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ขบ.

 “มอง, ดู” (Pou, 1992: 409)

ขก./

,  “เมียงมอง”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209)
រមិល   “เมียงมอง,
ชาเลืองดู, เหลียวมอง”

พจน. หมายเหต 1 ใน พจน. พบรูป ระเมียร   “ก. ดู, น่าดู”
2 ดู เมียล, ระเมียล  
ภ.1
ขบ.

รยวร   “พู่ห้อย,
ระบาย, พู่ม่าน, พวงมาลัยแขวน”
  “พู่” (Pou, 1992:
396)

ภ.2

-

ขก./ ขป. រ ំលោល   “ระย้า”
រ ំយួល   “พู่ห้อย
ระบาย, พู่ม่าน, พวงมาลัยแขวน”
(Guesdon, 1930: 1536)

พจน. หมายเหตุ ดู รายวน  
ภ.1
ขบ.

รโยง   “โตงเตง, แกว่ง
ไปมา, ห้อย, กีดขวาง”
 “ห้อย, แกว่งไปมา” (Pou, 1992:
410)

ภ.2

-

ขก./ ขป. រលោង   “โตงเตง,
แกว่งไปมา, ห้อย, กีดขวาง”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระโยง   “น. สายโยงเสากระโดงเรือ”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 รราย   [ราย]
ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ สร้างจากคาว่า ราย   “กระจัดกระจาย, เกลื่อนกลาด” มาจาก ขบ. 
“กระจัดกระจาย” (Pou, 1992: 402)
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ภ.1
ขบ.

     “ล่มสลาย, โค่น

ล้ม ” (Pou, 1992: 410)
พจน. -

ภ.2 รรุม   [(ใจ)สลาย]
ขก./ ขป. រលំ   “โค่นล้ม”

ภ.1

รลวง   [ส่งเสียงร้องไห้ ภ.2 รลวง   [ส่งเสียง
โฮๆ หรือร้องตะโกนดังๆ]
ร้องไห้โฮๆ หรือร้องตะโกนดังๆ]
ขบ. ขก./ ขป. រលូង   “ส่งเสียงร้องไห้
โฮๆ หรือร้องตะโกนดังๆ”
พจน. หมายเหตุ ดู ระลวง  , รลอง  
ภ.1
ขบ.

รลอก   “คลื่นขนาด
เล็ก”
-

ภ.2

รลอก   “คลื่นขนาด
เล็ก”
ขก./ ขป. រលក   “คลื่นขนาดเล็ก”

พจน. หมายเหตุ ดู ระลอก  
ภ.1
ขบ.

รลอง   “คลื่นขนาดเล็ก” ภ.2 ขก./ ขป. រលូង   “ส่งเสียงร้องไห้
โฮๆ หรือร้องตะโกนดังๆ”
พจน. หมายเหตุ ดู รลวง  , ระลวง  
ภ.1

-

ขบ.

 “คิด, นึกถึง” (Pou, 1992: 410)

พจน. -

ภ.2

รลึก   “คิดถึงหรือนึกถึง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตได้”
ขก./  “ระลึก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
209)
ขป. រលឹក   “ระลึก”
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หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระลึก   “ก. คิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใน
อดีตได้, ราลึก ก็ว่า”
ภ.1
ขบ.

รลุง   “ใจห่วงถึง, เป็น
ทุกข์ถึง”
-

ภ.2

รลุง   “ใจห่วงถึง, เป็น
ทุกข์ถึง”
ขก./  “เวิ้งว้าง, ลิบๆ, เศร้าโศก, โดด
เดี่ยว”
ขป. (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172-173)
លន្លង់   “เวิ้งว้าง,
ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระลุง   “ก. ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง, ระลวง ก็ใช้”
ภ.1

รวัง   “คอยดู, เอาใจใส่ ภ.2 โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดภัย
อันตรายหรือความเสื่อมเสีย”
ขบ.  “การตรวจการ, ดูแล, ตรวจตรา” ขก./ (Pou, 1992: 411)
ขป. រវំង   “ระวัง, ทะนุ
ถนอมรักษา”
พจน. หมายเหตุ ดู ระวัง  
ภ.1
ขบ.

รเวียน   “บริเวณ
ทรงกลม”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. លវៀន្   “1 ขด, เวียน”

พจน. หมายเหตุ เป็นคาแผลงเกิดจากการเติมพยางค์หน้า ร  เป็นคาว่า รเวียน   ในที่นี้
หมายถึง “บริเวณปักเสา (สดมภ์) เป็นวงกลม” (จิตร ภูมิศักดิ์, 2548: 82-83)
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

รเห็จ   [เหาะ, ไปโดย
อากาศ(โดยเวทมนตร์)]
ขก./ -
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ขป.

-

พจน. หมายเหตุ 1 สร้างจากรากศัพท์ว่า ហិច   “เหาะ, ไปโดยอากาศ(โดยเวทมนตร์)” การเติม
พยางค์หน้า ร  มีความหมายไม่ต่างจากคารากศัพท์
2 ดู ระเห็จ  
ภ.1
ขบ.

รแหก   “แตก, แยก” ภ.2  “ฉีกขาด, แบ่ง, แตก” (Pou, 1992: ขก./ 472)
ขป. រហហក   “ฉีกขาด,
เป็นช่องเหมือนถูกฉีก”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระแหก   “ก. แตก, แยก”
ภ.1

รอา   “เบื่อหน่ายหรือหมด ภ.2
กาลังใจเพราะถูกรบกวน, ทาให้เกิด
ราคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ”
ขบ. ขก./
ขป.
พจน. หมายเหตุ ดู ระอา  

รอา   “เบื่อหน่ายหรือ
หมดกาลังใจเพราะถูกรบกวน, ทาให้เกิด
ราคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ”
រអា   “ระอา, เข็ด, เบื่อ”

ภ.1

-

ภ.2

ระกา   “ชื่อไม้ต้น
ขนาดเล็ก”
ขบ. ขก./ ขป. រកំ   “ไม้ชนิดหนึ่งเป็น
กอ ลาต้นมีหนามแข็ง เนื้อเบา Zalacca
wallichiana Martelli (Palmae)”
พจน. ระกา   “1 น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Cathormion umbellatum
(Vahl) Kosterm. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีขาว ฝักแบนบิดเป็นวง, มะขามแขก
ระกานา หรือ ระกาปุา ก็เรียก”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ระกา   [ที่เจ็บ, ปวด]
ขก./ -
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ขป.

រកំ

  “เคืองตา, มองดู

แสงสว่างไม่ได้, ที่เจ็บ, ปวด, บวม”
พจน. ระกา   “2 น. ความลาบาก, ความตรมใจ, ความทุกข์”
ภ.1
ขบ.

ระงม   “เสียงร้อง
ของคนหรือสัตว์จานวนมาก”
-

ภ.2

-

ขก./

 “เสียงระงม, เสียงไพเราะน่าฟัง,

ระอุ, ชุลมุน, (เสียง)ที่ประสานกัน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 263)
ขป. រងំ   “เสียงระงม, เสียง
ไพเราะน่าฟัง, ระอุ, ชุลมุน, (เสียง)ที่
ประสานกัน”
พจน. ระงม   “ว. เสียงร้องแสดงความเศร้าโศกเสียใจของคนเป็นจานวนมาก;
อบอ้าว, อบด้วยความร้อนหรือควันในคาว่า ร้อนระงม”
หมายเหตุ ดู รงม  
ภ.1
ขบ.

ระงา   [หนาว]
 “หนาว” (Pou, 1992: 394)

ภ.2 ขก./ ขป. រងា   “หนาว”

พจน. หมายเหตุ ดู รงา  
ภ.1
ขบ.

ระแงก   [ที่ล้มหรือ
นอนเหยียดเพราะอ่อนแรงถอยกาลัง]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រហងក   “ที่ล้มหรือ
นอนเหยียดเพราะอ่อนแรงถอยกาลัง”

พจน. ภ.1
ขบ.

ระทด   “สลดใจ, มี
จิตใจหวั่นไหวเพราะความโศกสลด”
-

ภ.2

-

ขก./

 “ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน,

ปั่นป่วน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172)
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ขป.

រន្ធត់

  “ตกใจ

กลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”
พจน. ระทด   “ก. สลดใจ, มีจิตใจหวั่นไหวเพราะความโศกสลด, มักใช้เข้าคู่กับคา
อื่น เช่น ระทดท้อ ระทดใจ”
หมายเหตุ ดู รทด  , รันทด  
ภ.1

ภ.2

ขบ.

ระทวย   “อ่อนอก
อ่อนใจ”
-

ภ.1

-

ภ.2

-

ขก./ ขป. พจน. ระทวย   “ว. อ่อนอกอ่อนใจ”
หมายเหตุ 1 ไม่พบรูปคาที่สัมพันธ์กับคาว่า ระทวย   คานี้น่าจะเป็นคาที่สร้าง
ขึ้นจากคาว่า ទួញ   “ร้องไห้คร่าครวญ” โดยการเติมพยางค์หน้า ระ -  เพื่อให้
เข้าคู่สัมผัสกับคาว่า ระทด  
2 ดู รันทวย  
ระบัด   “ลัด, ผลิ, แตก
ใบอ่อน, เพิ่งลัด, เพิ่งผลิ, อ่อน”
ขบ. ขก./ ขป. លាស់   “ใบอ่อนที่เพิ่งจะ
ผลิ, หญ้า”
พจน. ระบัด   “ก. ลัด, ผลิ, แตกใบอ่อน ว. เพิ่งลัด, เพิ่งผลิ, อ่อน”
หมายเหตุ ดู รบัด  , ลบัด  
ภ.1

ระบา   “การแสดงที่ ภ.2 มุ่งความสวยงามหรือความบันเทิงใช้ผู้
แสดงเป็นหมู่”
ขบ.   “ระบา” (Pou, 1992:
ขก./ 409)
ขป. របំ   “ระบา”
พจน. ระบา   “น. การแสดงที่มุ่งความสวยงามหรือความบันเทิงใช้ผู้แสดงเป็น
หมู่”
หมายเหตุ ดู รบา  
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ภ.1
ขบ.

ระบิน   [เร็ว]
-

ภ.2 ขก./ ขป. លលបឿន្   “ความเร็ว”

พจน. ภ.1
ขบ.

ระเบียน   [เร็ว]
-

ภ.2 ขก./ ขป.

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระเบียน   “น. ทะเบียน, แบบ”ซึ่งสัมพันธ์กับคาต้น
ทางภาษาเขมรคือ រលបៀន្   “ความรู้ที่ได้จากการเรียน” แต่ความหมายของบริบททา
ให้เข้าใจว่า ระเบียน   อาจมีหมายถึง [เร็ว] ก็ได้
ภ.1

ระเบียบ   “แบบ
แผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือ
ดาเนินการ, ถูกลาดับ, ถูกที่เป็นแถวเป็น
แนว, มีลักษณะเรียบร้อย”

ภ.2

ระเบียบ   “แบบ
แผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือ
ดาเนินการ, ถูกลาดับ, ถูกที่เป็นแถวเป็น
แนว, มีลักษณะเรียบร้อย”
ขบ. ขก./  “ระเบียบ, แบบ, แบบแผน,
แบบอย่าง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 179)
ขป. រលបៀប   “ระเบียบ,
แบบ, แบบแผน, แบบอย่าง”
พจน. ระเบียบ   “น. แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดาเนินการ
ว. ถูกลาดับ, ถูกที่เป็นแถวเป็นแนว, มีลักษณะเรียบร้อย”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ระมั่ง   “ละมั่ง”
ขก./ ขป. រមំង   “สัตว์ปุา
ชนิดหนึ่งอยู่ในจาพวกกวางแต่ปลายเขา
แบน Cervus eldi”

   “สัตว์ปุาชนิดหนึ่งอยู่ใน

จาพวกกวางแต่ปลายเขาแบน Cervus
eldi” (Pou, 1992: 409)

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ละมั่ง  , ละองละมั่ง 
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 “น. ชื่อกวางชนิดหนึ่ง Cervus eldi McClelland ในวงศ์ Cervidae เป็นกวาง

ขนาดกลาง ตัวสีน้าตาลอ่อน ......”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ระมาด   “แรด”
ขก./ ขป. រមស   “แรด”

พจน. ระมาด   “น. แรด”
ภ.1
ขบ.

ระเมียล   “ดู,
น่าดู”
 “มอง, ดู” (Pou, 1992: 409)

ภ.2

-

ขก./

,  “เมียงมอง”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209)
រមិល   “เมียงมอง,
ชาเลืองดู, เหลียวมอง”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป ระเมียร   “ก. ดู, น่าดู”
2 ดู รเมียล  
ภ.1
ขบ.

ระยืนระยัง 
 [?]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ สร้างจากคาภาษาไทยว่า ยืนยัง   โดยการเติมพยางค์ ระ  หน้าคา
ทั้งนี้ คาอาจมีความหมายเหมือนคารากศัพท์หรือมีความหมายเป็นการเน้นย้า
ภ.1

ระรอง   “สุกใส, งาม” ภ.2

ระรอง   “สุกใส,
งาม”
ขบ. ขก./ ขป. พจน. ระรอง   “(กลอน) ว. สุกใส, งาม”
ภ.1

-

ภ.2

ระลวง   “ระลุง, ใจ
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ขบ.

-

ห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง”
ขก./ ขป. លន្លង់   “เวิ้งว้าง,
ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”

พจน. ระลวง   “ก. ระลุง, ใจห่วงถึง,เป็นทุกข์ถึง”
หมายเหตุ ดู รลวง  , รลอง  
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ระลวง   [ส่งเสียง
ร้องไห้ โฮๆ หรือร้องตะโกนดังๆ]
ขก./ ขป. រលូង   “ส่งเสียงร้องไห้
โฮๆ หรือร้องตะโกนดังๆ”

พจน. หมายเหตุ 1 ในบางบริบทดูเหมือนว่า ระลวง   จะสื่อความหมายอย่างเดียวกับ
คาว่า ลันลุง   , ละลวง   [ลันลุง, ใจห่วงถึง, เป็นห่วงถึง] ที่มา
จากคายืมภาษาเขมรว่า លន្លង់   “เวิ้งว้าง, ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”
2 ดู รลวง  , รลอง  
ภ.1

ระลอก   “คลื่นขนาด
เล็ก”
-

ภ.2

ระลอก   “คลื่นขนาด
เล็ก”
ขบ.
ขก./ ขป. រលក   “คลื่นขนาดเล็ก”
พจน. ระลอก   “1 น. คลื่นขนาดเล็ก”
หมายเหตุ ดู รลอก  
ภ.1

-

ภ.2

ระลุง   “ระลุง, ใจห่วง
ถึง, เป็นทุกข์ถึง”
ขบ. ขก./ ขป. លន្លង់   “เวิ้งว้าง,
ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”
พจน. ระลุง   “ก. ใจห่วงถึง, เป็นทุกข์ถึง, ระลวงก็ใช้”
หมายเหตุ ดู ลรรลุง  , ละลวง  , ละลุง  ,
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ลันลุง   
ภ.1

ระวัง   “คอยดู, เอาใจ ภ.2 ใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดภัย
อันตรายหรือความเสื่อมเสีย”
ขบ.  “ผู้รับผิดชอบการสืบสวน, การ ขก./ ตรวจการ, ดูแล, ตรวจตรา” (Pou, 1992: ขป. រវំង   “ระวัง, ทะนุ
390)
ถนอมรักษา”
พจน. ระวัง   “ก. คอยดู; เอาใจใส่โดยไม่ประมาท, กันไว้ไม่ให้เกิดภัยอันตราย
หรือความเสื่อมเสียเป็นต้น”
ภ.1

ขบ.

ระสายระส่า 
 “กระจัดพลัดพราย,
เสียกระบวน, วุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រសាប់រសាយ



 “ระส่าระสาย,

โดยเฉพาะความคิดความพยายาม”
พจน. หมายเหตุ ในพจน. พบรูป ระส่าระสาย    ก. กระจัดพลัดพราย
, เสียกระบวน, แตกระส่าระสาย; วุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ”
ภ.1

ระส่า   “กระจัดพลัด ภ.2 พราย, เสียกระบวน, วุ่นวาย, เกิดความไม่
สงบ”
ขบ. ขก./ ขป. រសាប់រសាយ  
 “ระส่าระสาย,
โดยเฉพาะความคิดความพยายาม”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระส่าระสาย    ก. กระจัดพลัด
พราย, เสียกระบวน, แตกระส่าระสาย; วุ่นวาย, เกิดความไม่สงบ”
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ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ระหิว   [อ่อนระโหย,
ละเหี่ย]
ขก./ ขป. រលហវ   “อ่อนระโหย,
ละเหี่ย”

พจน. ภ.1

ระเห็จ   [เหาะ, ไปโดย ภ.2 อากาศ(โดยเวทมนตร์), ไปอย่างรวดเร็ว]
ขบ. ขก./ ขป. พจน. ระเห็จ   “ก. ไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควร”
หมายเหตุ 1 สร้างจากรากศัพท์ว่า ហិច   “เหาะไปในอากาศ (โดยเวทมนตร์)”
2 ดู รเห็จ  
ภ.1

ขบ.

ระแหง   “รอยแตก
ขนาดแคบๆ ของแผ่นดิน เป็นต้น ที่แยก
ออกจากกัน”
-

ภ.2

ระอา   “เบื่อหน่ายหรือ
หมดกาลังใจเพราะถูกรบกวน, ทาให้เกิด
ราคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រហហង   “1 ลาธาร
ระหว่างหิน หรือรอยแตกระแหงระหว่าง
หิน 2 ที่ไหลรินๆ หรือเปียกชื้นไม่ขาด”
พจน. ระแหง   “น. รอยแตกขนาดแคบๆ ของแผ่นดินเป็นต้น ที่แยกออกจาก
กัน”
ภ.1

ระอา   “เบื่อหน่ายหรือ
หมดกาลังใจเพราะถูกรบกวน, ทาให้เกิด
ราคาญหรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ”
ขบ.
ขก./ ขป. រអា   “ระอา, เข็ด, เบื่อ”
พจน. ระอา   “ก. เบื่อหน่ายหรือหมดกาลังใจเพราะถูกรบกวน, ทาให้เกิดราคาญ
หรือมีเหตุติดขัดบ่อยๆ, ระอิดระอา ก็ว่า”
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หมายเหตุ ดู รอา  
ภ.1

-

ภ.2

ระอุ   “ร้อนมาก,
สุกทั่ว”
ขบ. ขก./ ขป. រឱស   “ความขุ่นข้อง
หมองใจ ความร้อนอบอ้าวหรือร้อนใจ”
พจน. ระอุ   “ว. ร้อนมาก ในความว่า อากาศร้อนระอุ แผ่นดินร้อนระอุ; สุกทั่ว”
หมายเหตุ ดู กระอุ  , ตระอุ  
ภ.1

รัญจวน   “ปั่นปุวน ภ.2 ใจ, สะเทือนใจด้วยความกระสันถึง”
ขบ. ขก./ ขป. រ ំជួល   “ปั่นปุวน,
สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือนใจ”
พจน. รัญจวน   “ก. ปั่นปุวนใจ, สะเทือนใจด้วยความกระสันถึง”
ภ.1
ขบ.

รัน   [เร็ว, ว่องไว, คล่องแคล่ว] ภ.2 ขก./ ขป. រាន្់   “เร็ว, ว่องไว
คล่องแคล่ว” (Guesdon, 1930: 1494)
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูปคาว่า รัน   มีความหมายว่า “ก. ตี มักใช้ว่า ตีรันฟันแทง” ซึง่
เป็นความหมายที่สอดคล้องกับที่พบในสมุทรโฆษคาฉันท์บางบท แต่ผู้วิจัยไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคา
เดียวกับคาว่า รัน   ที่มาจากคาต้นทางภาษาเขมร រាន្់   “เร็ว ว่องไว
คล่องแคล่ว” หรือเป็นเพียงคาพ้องรูปกันเท่านั้น
ภ.1
ขบ.

รัน   [ทุก]
-

ภ.2 ขก./ ขป. រាល់   “ทุก”

พจน. ภ.1

รันแชะ   [เกวียน]

ภ.2

-
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ขบ.

 “เกวียน, รถ” (Pou, 1992: 392)

ขก./ ขป. រលទេះ   “เกวียน, รถ”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ระแทะ   “น. ยานชนิดลากขนาดเล็ก มี 2 ล้อใช้วัว
เทียมตัวเรือนราบไม่ยกสูง มีทั้งชนิดโถงและประกอบหลังคา, กระแทะ หรือ รันแทะ ก็ว่า”
ภ.1

รันทด   “สลดใจมาก,
มีจิตใจหวั่นไหวมาก เพราะความโศก
สลด”
-

ภ.2

รันทด   “สลดใจมาก,
มีจิตใจหวั่นไหวมาก เพราะความโศก
สลด”
ขบ.
ขก./  “ตกใจกลัว, มืออ่อนตีนอ่อน,
ปั่นป่วน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172)
ขป. រន្ធត់   “ตกใจ
กลัว, มืออ่อนตีนอ่อน, ปั่นป่วน”
พจน. รันทด   “ก. สลดใจมาก, มีจิตใจหวั่นไหวมาก เพราะความโศกสลด, มักใช้
คู่กับคาอื่น เช่น รันทดสลดใจ รันทดท้อเสียใจไห้สะอื้น”
หมายเหตุ ดู รทด  , ระทด  
ภ.1

รันทวย  
“ระทวย”
-

ภ.2

ภ.1

รางวัล   “สิ่งของหรือ ภ.2
เงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือ
ความสามารถ, ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซึ่ง
กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งสาเร็จตามที่
บ่งไว้, ให้สิ่งของเป็นความชอบหรือเป็น
สินน้าใจ”

รันทวย  
“ระทวย”
ขบ.
ขก./ ขป. พจน. รันทวย   “ก. ระทวย”
หมายเหตุ ไม่พบคาที่มีรูปสัมพันธ์กับคาว่า รันทวย   ในภาษาเขมร น่าจะเป็นคา
ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่สัมผัสกับคาว่า รันทด   แผลงจาก ទួញ  
“ร้องไห้คร่าครวญ”
-
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ขบ.

-

ขก./

 “รางวัล, สิ่งตอบแทน”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 204)
ขป. រងាាន្់  “รางวัล,
สิ่งตอบแทน”
พจน. รางวัล   “น. สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือ
ความสามารถ หรือเพราะชนะในการแข่งขัน หรือเพราะโชค; ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซึ่งกระทา
การอย่างใดอย่างหนึ่งสาเร็จตามที่บ่งไว้ ก. ให้สิ่งของเป็นความชอบหรือเป็นสินน้าใจเป็นต้น”
ภ.1
ขบ.

ราญ   “รบ”
ภ.2 ราญ   “รบ”
 “ร่อนเร่, บุกรุก” (Pou, 1992: 402) ขก./  “ถาง, ราน, บุกรุก”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223)
ขป. រាន្   “ถาง, ราน, บุกรุก”
พจน. ราญ   “ก. รบ”
ภ.1

ภ.2

-

ขบ.

ราบ   “เรียบเสมอพื้นไม่มี
ลุ่มๆ ดอนๆ โดยปริยายหมายความว่า
หมดสิ้น”
 “ราบ, แบน” (Pou, 1992: 402)

ขก./

 “ราบ, เรียบ,

ภ.1

-

ภ.2

ยอม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 241)
ขป. រាប   “ราบ, เรียบ, ยอม”
พจน. ราบ   “ว. เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ, โดยปริยายหมายความว่า หมดสิ้น; ล้ม
ระเนระนาด; เรียกทหารเดินเท้า ว่า ทหารราบ, เรียกชายฉกรรจ์ที่อายุครบเข้าประจาการ
ทหาร”
ราย   “เรื่อง ส่วน บุคคล หรือ
สิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป, ที่แยก
เป็นลาดับหรือเป็นระยะต่อเนื่องกัน, ที่
เรียงกันเป็นแถวเป็นระยะๆ”
ขบ.  “กระจัดกระจาย” (Pou, 1992:
ขก./ 402)
ขป. រាយ   “เรี่ยราย, เรียงราย,
กระจัดกระจาย, เกลื่อนกลาด”
พจน. ราย  “น. เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งซึ่งแยกกล่าวเป็นอย่างๆ ไป, ลักษณนามใช้แก่
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สิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น ว. ที่แยกเป็นลาดับหรือเป็นระยะต่อเนื่องกัน, ที่เรียงกันเป็นแถวเป็น
ระยะๆ”
ภ.1

รา   “การแสดงที่มีการ
ภ.2 เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น แขน ขา ลาตัว
นิ้ว มือ และเท้า ไปตามลีลาดนตรี ใช้ผู้
แสดงตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีลีลาและแบบท่า
ราสวยงาม”
ขบ.    “รา” (Pou, 1992: 394)
ขก./ ขป. រាំ   “รา”
พจน. รา  “2 น. การแสดงที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น แขน ขา ลาตัว นิ้ว มือ และ
เท้า ไปตามลีลาดนตรี ใช้ผู้แสดงตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีลีลาและแบบท่าราสวยงาม, ถ้าเป็นการ
ถืออาวุธประกอบเรียกว่า ราอาวุธ, บางครั้งมีการราเป็นหมู่ก็เรียกว่า รา, อาการที่แสดงท่า
คล้ายคลึงเช่นนั้น, ฟูอน”
ภ.1

ราคาญ   “ระคาย ภ.2
เคือง, เบื่อ, ทาให้เดือนร้อน, เบื่อหน่าย”

ราคาญ  
“ระคายเคือง, เบื่อ, ทาให้เดือนร้อน, เบื่อ
หน่าย”
ขก./  “ราคาญใจ, ไม่สบายใจ,
ไม่เป็นสุข, ทรมาน” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 174)
ขป. រ ំគាល   “พร่อง, ลด
จานวน”

ขบ.

-

រ ំខាន្

 

“ราคาญใจ, ไม่สบายใจ, ไม่เป็นสุข,
ทรมาน”
พจน. ราคาญ   “ก. ระคายเคือง; เบื่อ; ทาให้เดือนร้อน, เบื่อหน่าย”
หมายเหตุ รูป រ ំខាន្   “ราคาญใจ, ไม่สบายใจ, ไม่เป็นสุข, ทรมาน” เป็นรูปที่
เขมรยืมกลับไปจากไทย
ภ.1
ขบ.

 “ระงับ, ดับ, ทาให้สงบ” (Pou,

ภ.2 รางับ   “ระงับ”
ขก./  “ระงับ, ทาให้สงบ, ทาให้
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1992: 389)
 “ดับ, ทาให้สงบ, ฆ่า” (Pou,
1992: 394)
ขป.

พินาศ, ทาให้เงียบหายไป, บรรเทา,
ลดหย่อน, ผ่อนปรน, ทาลาย, ดับ, ฆ่า”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223)
រ ំងាប់  “ระงับ, ทา
ให้สงบ, ทาให้พินาศ, ทาให้เงียบหายไป,
บรรเทา, ลดหย่อน, ผ่อนปรน, ทาลาย,
ดับ, ฆ่า”

พจน. รางับ   “ก. ระงับ”
หมายเหตุ ดู รงับ  
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ราจวญ  
“รัญจวน”
ขก./  “ปั่นปุวน, สะเทือน, กระเพื่อม
, สะเทือนใจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
173)
ขป. រ ំជួល   “ปั่นปุวน,
สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือนใจ”

พจน. หมายเหตุ 1 พบรูปแปร คือคาว่า ราจวญ   “รัญจวน”
2 ดู ราจวน  
ภ.1

-

ภ.2

ราจวน  
“รัญจวน”
ขบ. ขก./  “ปั่นปุวน, สะเทือน, กระเพื่อม,
สะเทือนใจ” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
173)
ขป. រ ំជួល   “ปั่นปุวน,
สะเทือน, กระเพื่อม, สะเทือนใจ”
พจน. ราจวน   “ก. รัญจวน”
หมายเหตุ ดู ราจวญ  
ภ.1

ราดึง   [ต้นไม้ปุาชนิด ภ.2

-
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ขบ.

หนึ่ง ขึ้นในที่ชื้นแฉะอย่างปุาระนาม]
-

ขก./ ขป. រ ំលេញ   “ต้นไม้ปุา
ชนิดหนึ่ง ขึ้นในที่ชื้นแฉะอย่างปุา
ระนาม”

พจน. ภ.1

-

ภ.2

ราบาญ   “รบศึก,
รบ”
ขบ.  “เร่ร่อน, บุกรุก” (Pou, 1992: 402) ขก./ ขป. พจน. ราบาญ   “ก. รบศึก, รบ (แผลงมาจาก ราญ)”
หมายเหตุ ในภาษาเขมรปัจจุบันไม่พบคาที่มีรูปสัมพันธ์กับคาว่า ราบาญ   พบ
เพียงคาว่า របញ   ใช้คู่กับ របឹង   “แข็ง, ไม่กลัวง่ายไม่เชื่อง่ายหรือ
เชื่อฟังอย่างง่าย” เป็น របឹងរបញ     “แข็งอย่างยิ่ง, ดื้อพยศอย่างยิ่ง”
แต่ดูเหมือนว่าความหมายจะไม่สอดคล้องกับคาว่า ราบาญ   “รบศึก, รบ” ถ้า
พิจารณาจากความหมายที่ให้ไว้ใน พจน. คาว่า ราบาญ   อาจสร้างจากคายืม
ภาษาเขมรว่า ราญ   ทีม่ าจากคาเขมรโบราณว่า  “เร่ร่อน, บุกรุก” (Pou, 1992: 402)
ในภาษาเขมรปัจจุบันพบคาว่า  เฉพาะในคาประสมว่า រុករាន្   “บุกรุก,
รุกราน” คาว่า ราญ   มีการเปลี่ยนรูปพยัญชนะสะกดจาก น  เป็น ญ  ในภาษาไทยแล้ว
แผลงเป็น รบาญ  ด้วยวิธีการเติมหน่วยคาเติมกลาง /--/ ของภาษาเขมร แล้วจึงมี
การแผลงเป็น ราบาญ   โดยการเติม /--/
ภ.1

ราพึง   “คิดถึง,
คิดคานึงอยู่ในใจ”
-

ภ.2

ราพึง   “คิดถึง,
คิดคานึงอยู่ในใจ”
ขบ.
ขก./ , ,  “ราพึง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 209)
 “ราพึง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 221)
ขป. រ ំពឹង   “ราพึง,
คานึง”
พจน. ราพึง   “ก. คิดถึง, คิดคานึงอยู่ในใจ”
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ภ.1

ขบ.

ราเพย  
“พัดอ่อนๆ เรื่อยๆ มักพากลิ่นหอมของ
ดอกไม้แถมมาด้วย (ใช้แก่ลม)”
-

ภ.2

-

ขก./

 “ราเพย, โชยมาเบาๆ, พัด

เบาๆ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 265)
ขป.

រ ំល ើយ

 

“ราเพย โชยมาเบาๆ พัดเบาๆ”
พจน. ราเพย   “1 ก. พัดอ่อนๆ เรื่อยๆ มักพากลิ่นหอมของดอกไม้แถมมา
ด้วย (ใช้แก่ลม)”
ภ.1
ขบ.

ราไพ  
“งามผุดผ่อง”
-

ภ.2

-

รายวน   “ห้อย
ย้อย”
 “พู”่ (Pou, 1992:
396)

ภ.2

-

ขก./

 “พู่ห้อย, ระบาย, พู่ม่าน,

ขก./ ขป. រ ំពព   “สอดส่อง,
เมียงมอง”
พจน. ราไพ   “2 ว. งามผุดผ่อง”
ภ.1
ขบ.

ขป.

พวงมาลัยแขวน” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 198)
រ ំលោល   “ระย้า”
រ ំយួល   “พู่ห้อย
ระบาย, พู่ม่าน, พวงมาลัยแขวน”
(Guesdon, 1930: 1536)

พจน. รายวน   “ก. ห้อยย้อย”
หมายเหตุ ดู รยวร  
ภ.1
ขบ.

 “ราลึก” (Pou, 1992: 396)

ภ.2 ราลึก   “ระลึก”
ขก./  “ระลึก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
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209)
ขป.

រ ំលឹក

  “ราลึก”

พจน. ราลึก   “ก. ระลึก”
หมายเหตุ ดู
ภ.1
ขบ.

ราฦก   “ระลึก”
 “ราลึก” (Pou, 1992: 396)

ภ.2 ขก./ ขป. រ ំលឹក   “ราลึก”

พจน. หมายเหตุ ดู ราลึก  
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ราเหย  
[ตากอากาศ, ตากลม]
ขก./ ขป. រ ំលហើយ  
“ตากอากาศ, ตากลม”

พจน. ภ.1
ขบ.

รุ   “เหมือน”
   “เหมือน” (Pou, 1992: 403)

ภ.2 ขก./  “เหมือน, เสมอกับ, ดุจ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 221)
ขป. រូ   “เหมือน”

พจน. หมายเหตุ ดู รู  
ภ.1

-

ขบ.

 “มัด, ห่อ, ล้อมรอบ” (Pou, 1992:

405)

ภ.2

รุม   “อาการที่คนหลายคน
หรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้าทาอย่างใด
อย่างหนึ่งแก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มี
ระเบียบ, ประดังห้อมล้อมเข้ามา, ประดัง
กันเข้ามา”
ขก./ ขป. រុ ំ   “พัน, ผูก, มัด, ห่อ,
ล้อมรอบ”
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พจน. รุม   “1 ก. อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้าทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
แก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ, ปะดังห้อมล้อมเข้ามา, ประดังกันเข้ามา; กรุ่นอยู่
ภายในเพราะพิษไข้เป็นต้น”
ภ.1
ขบ.

เรไร   “ชื่อตั๊กแตนหนวด
ยาวหลายชนิด”
-

ภ.2

-

ขก./

 “ชื่อแมลงชนิดหนึ่งในจาพวกจักจั่น

ตัวสีเขียว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
274)
ขป. ពរ   “ชื่อแมลงชนิดหนึ่งใน
จาพวกจักจั่น ตัวสีเขียว”
พจน. เรไร   “1 น. ชือ่ ตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิด หลายสกุลในวงศ์ Tettigoniidae
วัดจากหัวถึงปลายปีก ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ส่วนใหญ่สีเขียวหรือน้าตาล เพศผู้มี
ด้านบนของโคนปีกคู่หน้าเป็นสันขรุขระ เมื่อสีกันทาให้เกิดเสียงกังวาน กินหญ้า เช่น ชนิด
Mecopoda elongate (Linn)”
ภ.1

เรียง   “จัดให้เป็นแถวหรือ
เป็นลาดับ”
   “เรียง, ต่อๆ กันมา” (Pou,
1992: 406)

ภ.2

เรียง   “จัดให้เป็นแถวหรือ
เป็นลาดับ”
ขบ.
ขก./  “เรียง, ต่อๆ กันมา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 217)
ī “เรียง, ลาดับ, ต่อๆ กันมา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 218-219)
 “เรียง, ลาดับ, ต่อๆ กันมา”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 219)
 “เรียง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
222)
ขป. លរៀង   “เรียงให้เป็นแถว, เป็น
ลาดับ, ให้เป็นระเบียบ”
พจน. เรียง   “ก. จัดให้เป็นแถวหรือเป็นลาดับเป็นต้น; ลักษณนามเรียกพลูที่เอามา
เรียงซ้อนกันประมาณ 7-8 ใบ (ในบทกลอนแผลงเป็น ระเบียง หรือ รันเรียง ก็มี)”
ภ.1

เรียน   “เข้ารับความรู้จาก

ภ.2

-
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ครูผู้สอน, รับการฝึกฝนอบรม เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจหรือความชานาญ, ฝึก
ให้มีความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความ
ชานาญ”
ขบ.  “เรียน” (Pou, 1992: 410)
ขก./ ขป. លរៀន្   “เรียน, ฝึก, หัด”
พจน. เรียน   “1 ก. เข้ารับความรู้จากครูผู้สอน, รับการฝึกฝนอบรม เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจหรือความชานาญ, ฝึกให้มีความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชานาญ”
ภ.1

เรียบ   “ไม่ขรุขระ, ราบ,
เป็นระเบียบ, ไม่ยุ่ง, ไม่ยับ”
 “จัด, ตระเตรียม, จัดระเบียบ”
(Pou, 1992: 410)

ภ.2

เรียบ   “ไม่ขรุขระ, ราบ,
เป็นระเบียบ, ไม่ยุ่ง, ไม่ยับ”
ขบ.
ขก./ ī “เรียบเรียง, จัดแจง, จัดระเบียบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 219)
ขป. លរៀប   “จัด, จัดระเบียบ, ทา
ให้มีระเบียบ, แต่ง, ตกแต่ง, ตบแต่ง,
จัดการแต่งงานตามประเพณี”
พจน. เรียบ   “ว. ไม่ขรุขระ, ราบ, เป็นระเบียบ, ไม่ยุ่ง, ไม่ยับ; (ปาก) เกลี้ยง, หมด,
ไม่เหลือ”
ภ.1

เรียม   “คาใช้แทนตัวผู้พูด ภ.2 เรียม   “คาใช้แทนตัวผู้พูด
สาหรับผู้ชายพูดกับผู้หญิง ที่รัก, เป็น
สาหรับผู้ชายพูดกับผู้หญิง ที่รัก, เป็น
สรรพนามบุรุษที่ 1”
สรรพนามบุรุษที่ 1”
ขบ.  “หัวปี, ที่อาวุโสกว่า”
ขก./ yi “เรียม, พี”่ (อุไรศรี วรศะริน,
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 176)
2542: 222)
ขป. លរៀម   “พี”่
พจน. เรียม   “ส. คาใช้แทนตัวผู้พูด สาหรับผู้ชายพูดกับผู้หญิง ที่รัก, เป็นสรรพนาม
บุรุษที่ 1”
ภ.1
ขบ.

โรม   “รบ”
ภ.2 โรม   “รบ”
 “โอบล้อม, ล้อมรอบ” (Pou, 1992: ขก./  “รุม ตอม ห่อ ห้อมล้อม
407)
รุมล้อม”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 223)
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ขป.

លរាម

  “รุม, ตอม, ห่อ,

ห้อมล้อม, รุมล้อม”
พจน. โรม   “2 ก. รบ”

ล
ภ.1
ขบ.

ลบอง   [ประลองฝีมือ]
-

ภ.2 ขก./ ขป. លបង   “ทดลอง,
ประลองฝีมือ”
พจน. ลบอง   “น. แบบ, ฉบับ ก. แต่ง, ทา”
ภ.1
ขบ.

ลบัด   [ผลิใบอ่อน]
-

ภ.2 ขก./ ขป. លាស់   “ใบอ่อนที่เพิ่งจะ
ผลิ, หญ้า”

พจน. หมายเหตุ ดู รบัด  , ระบัด  
ภ.1
ขบ.

ลเบง   “แต่ง,
ประพันธ์”
-

ภ.2

-

ขก./

 “การเล่น, การละเล่น”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 196)
ហលបង   “การเล่น”

พจน. หมายเหตุ ดู คาว่า เลบง  
ภ.1

-

ภ.2

ลรรลุง   “ใจห่วงถึง,
เป็นทุกข์ถึง”
ขบ. ขก./ ขป. លន្លង់   “เวิ้งว้าง,
ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”
พจน. ลรรลุง   “(กลอน) ว. เป็นทุกข์ถึง, เศร้าโศก, คร่าครวญ”
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หมายเหตุ ดู ระลุง  , ลรรลุง  , ละลวง  ,
ละลุง  , ลันลุง   
ภ.1

-

ขบ.

 “ปน, ผสม” (Pou, 1992: 418)

ภ.2

ลลาย   “อาการที่
ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วย
ความร้อน, คลายตัวหรือทาให้คลายตัว
ซึมซาบสลายไปในน้าหรือของเหลว โดย
ปริยายหมายความว่า หายไป, หมดไป”
ขก./  “ละลาย, ผสม, ปน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 142)
ขป. រលាយ   “ละลาย, ผสม,
ปน”

พจน. หมายเหตุ ดู ละลาย  
ภ.1
ขบ.

ลวง   [ปลอบประโลม]
-

ภ.2 ขก./ ขป. លួង   “ปลอบ, ประจบ,
ล่อลวง, พูดให้หลงเชื่อ”

พจน. ลวง  “1 ทาให้หลงผิด”
ภ.1

ลเวง   [(เสียง, กลิ่น)
ลอยไปไกล]

ขบ.

-

ภ.2

ลเวง   [(เสียง, กลิ่น)
ลอยไปไกล]
ขก./ ขป. លលាង   “ทีม่ ีเสียงดังวังเวง
, ที่มีกลิ่นหอมรวยรื่น, ไพเราะอ่อนหวาน
, (เสียง)ที่ลอยไปไกล”

พจน. หมายเหตุ ดู เลวง  , ละเวง  
ภ.1

ลเวงลวาย 
 [ที่มีเสียงดังวังเวง,

ภ.2

-
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ที่มีกลิ่นหอมรวยรื่น, ไพเราะอ่อนหวาน,
(เสียง)ที่ลอยไปไกล]
ขบ.



ขก./ ขป. លលាងលលាើយ  
  “ที่มีเสียงดังวังเวง, ที่
มีกลิ่นหอมรวยรื่น, ไพเราะอ่อนหวาน,
(เสียง)ที่ลอยไปไกล”

พจน. ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 ลหาร   “ห้วงน้า”
ขก./ ขป. រហាល   “ห้วงน้า”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ละหาน  “น. ห้วงน้า” (เขมร), ละหาร 
 “น. ห้วงน้า” (มอญ) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองภาษาก็เป็นภาษาตระกูลเดียวกัน
ภ.1

ลอง   “การกระทาอย่างใด
ภ.2 อย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร, กระทา
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไรหรือ
ใช่หรือไม่, ทดสอบความสามารถหรือ
คุณภาพว่าพอดีหรือเหมาะสมหรือไป”
ขบ. ขก./ ขป. លង   “ลอง, พยายาม”
พจน. ลอง   “2 ก. การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอย่างไร, กระทาอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไรหรือใช่หรือไม่; ทดสอบความสามารถหรือคุณภาพว่าพอดีหรือ
เหมาะสมหรือไม่; หยั่งท่าที”
ภ.1

ลอบ   “แอบทาโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้ ภ.2 เห็น”
ขบ.  “ทาอย่างลับๆ” (Pou, 1992: 415) ขก./ ขป. លប   “2 ลอบ, แอบ, ย่อง”
พจน. ลอบ   “2. ก. แอบทาโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น”
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ภ.1
ขบ.

ลออ   “งาม”
-

ภ.2 ลออ   “งาม”
ขก./ ,  “ดี, งาม, สวย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 138)
ขป. លអ   “งาม, พริ้งเพรา,
นุ่มนวล”

พจน. ลออ   “ว. งาม”
ภ.1
ขบ.

ลออง   “สิ่งซึ่งมีลักษณะ
เป็นผงเป็นฝอยละเอียดยิบ”
 “ผง, ละออง” (Pou, 1992:
413)

ภ.2

-

ขก./

,  “ละออง” (อุไรศรี

วรศะริน,

2542: 139)
ขป.

លអង

 , លំអង 

 “ละออง, เกสร, ฝุ่น”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ละออง   “น. สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นผง เป็นฝอย
ละเอียดยิบ; ฝูาขาวที่ขึ้นในปากเด็กเล็กๆ เมื่อไม่สบาย”
ภ.1

-

ภ.2

ละเมาะ   “หมู่ไม้
ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ”
ขบ. ขก./ ขป. រលបេះ   “ปุาหย่อม
เล็กๆ”
พจน. ละเมาะ   “1 น. หมู่ไม้ขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โล่งเป็นหย่อมๆ, บางที่
เรียกว่า เกาะ, ถ้ามีลักษณะเป็นปุา เรียกว่า ปุาละเมาะ”
ภ.1

ละลวง   [ลันลุง, ใจ
ห่วงถึง, เป็นห่วงถึง]
-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./ ขป. លន្លង់   “เวิ้งว้าง,
ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”

พจน. หมายเหตุ ดู ระลุง  , ลรรลุง  , ละลวง  ,
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ละลุง  , ลันลุง   
ภ.1

ละลาย   “อาการที่
ภ.2 ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วย
ความร้อน, คลายตัวหรือทาให้คลายตัวซึม
ซาบสลายไปในน้าหรือของเหลว โดย
ปริยายหมายความว่า หายไป, หมดไป”
ขบ. ขก./  “ละลาย, ผสม, ปน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 142)
ขป. រលាយ   “ละลาย, ผสม,
ปน”
พจน. ละลาย   “ก. อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน;
คลายตัวหรือทาให้คลายตัวซึมซาบสลายไปในน้าหรือของเหลวโดยริยายหมายความว่า
หายไป, หมดไป”
หมายเหตุ ดู ลลาย  
ภ.1
ขบ.

ละวาด   “วาด,
คล้ายเขียน”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. พจน. ละวาด   “ก. วาด, คล้ายเขียน”
หมายเหตุ คานี้ไม่พบคาที่สัมพันธ์กันในภาษาเขมร
ภ.1

ละเวง   “เสียงเสนาะ, ภ.2 ก้องกังวาน; ฟุูงเฟื่อง, ฟุูงไป”
ขบ. ขก./ ขป. លលាង   “ที่มีเสียงดังวังเวง,
ที่มีกลิ่นหอมรวยรื่น, ไพเราะอ่อนหวาน
(เสียง)ที่ลอยไปไกล”
พจน. ละเวง   “ว. เสียงเสนาะ, ก้องกังวาน; ฟุูงเฟื่อง, ฟุูงไป”
หมายเหตุ ดู ลเวง  , เลวง  
ภ.1

ละเหย   “ระเหย”

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./

 “เย็น, เย็นสบาย, สบาย”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 176
រលហើយ   “เย็นสบาย
(เพราะมีลมพัด)”

พจน. ละเหย   “ก. ระเหย”
ภ.1
ขบ.

ละอบ   [อบอวล]
-

ภ.2 ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ คาว่า ละอบ   [อบอวล] สร้างขึ้นจากคาต้นทางว่า អប់   “อบ”
โดยการเติมพยางค์หน้า ละ-  
ภ.1
ขบ.

ลัด   [ผลิ, งอก]
ภ.2  “แยกออกจากกัน” (Pou, 1992:
ขก./ 418)
ขป. លាស់   “ผลิ, งอก”
พจน. ลัด   “1 ก. ตัดตรงไปเพื่อย่นทางย่นเวลา; ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ”
ภ.1
ขบ.

ลันโท   [นอบน้อม,
อ่อนน้อม]
-

ภ.2

-

ขก./

 “นอบน้อม, อ่อนน้อม, น้อมลง,

ทรุดตัวลง, ทิ้งตัวลง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 117)
ขป.

លំលោន្

 

“นอบน้อม, อ่อนน้อม”
พจน. หมายเหตุ 1 ลันโท   ไม่ปรากฏรูปพยัญชนะสะกดอาจเนื่องจากออกเสียงตามคา
ต้นทางภาษาเขมรที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะสะกด រ  หรือเป็นการสะกดคาผิดในระหว่างที่มี
การคัดลอก
2 ใน พจน. พบรูป ลันโทม   “ก. น้อมลง, ก้มลง”
ภ.1

ลันโทร   [นอบน้อม, ภ.2
อ่อนน้อม, น้อมลง]

-
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ขบ.

-

ขก./

 “นอบน้อม, อ่อนน้อม, น้อมลง,

ทรุดตัวลง, ทิ้งตัวลง” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 117)
ขป.

លំលោន្

 

“นอบน้อม, อ่อนน้อม”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ลันโทม   “ก. น้อมลง, ก้มลง”
ภ.1
ขบ.

ลันลุง   [ลันลุง, ใจห่วง
ถึง, เป็นห่วงถึง]
-

ภ.2

-

ขก./

 “เวิ้งว้าง, ลิบๆ , เศร้าโศก, โดด

ขป.

เดี่ยว” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 172)
លន្លង់   “เวิ้งว้าง,
ลิบๆ, เศร้าโศก, โดดเดี่ยว”

พจน. หมายเหตุ ดู ระลุง  , ลันลุง  , ลรรลุง  ,
ละลวง  , ละลุง  
ภ.1
ขบ.

ลันเหิม  
[ลมหายใจ]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. េលងហើម  
“ลมหายใจ”

พจน. ภ.1

ขบ.

ลา   “จากไปโดยแสดงให้ทราบ ภ.2 ด้วยกิริยาท่าทาง คาพูด หรือด้วยหนังสือ;
ขออนุญาตหยุดงานชั่วคราว, ขอคืนของที่
บูชาหรือบนไว้”
 (1) “กริยาท่าทางหรือคาพูดที่แสดงว่า ขก./  “ลา” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 139)
จะจากไป” (Pou, 1992: 417)
ขป. លា   “กริยาท่าทางหรือคาพูดที่
แสดงว่าจะจากไป”
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พจน. ลา   “3 ก. จากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทาง คาพูด หรือด้วยหนังสือ; ขอ
อนุญาตหยุดงานชั่วคราว; ขอคืนของที่บูชาหรือบนไว้”
ภ.1
ขบ.

ลาญ   “แตก, หัก, ทาลาย”
-

ภ.2 ลาญ   “แตก, หัก, ทาลาย”
ขก./  “เสียหาย, พังทลาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 139)
ขป. លាញ   “แตก, หัก, ทาลาย”

พจน. ลาญ   “ก. แตก, หัก, ทาลาย”
ภ.1
ขบ.

ลาดวน   “ชื่อไม้
ต้นชนิดหนึ่ง”
 “ต้นไม้ชนิดหนึ่ง, Popowia
aberrans” (Pou, 1992: 395)

ภ.2

-

ขก./ ขป. រ ំេួល   “ต้นไม้
ชนิดหนึ่ง ดอกคล้ายนมแมว มีกลิ่นหอม
Sphaerocoryne
clavipes(Annonaceae)”

พจน. ลาดวน   “ชื่อไม้ต้นชนิด Melodorum fruticosum Lour ในวงศ์
Annonaceae ดอกคล้ายดอกนมแมว แต่มีขนาดใหญ่กว่าและกลีบวงนอกกางออก
กลิ่นหอม”
ภ.1

-

ภ.2

ลาดับ   “อันดับ,
การเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตาม
ตาแหน่ง”
ขบ.  “เตรียม, การจัดเรียง
ขก./ , , , ,
การจัดเก็บ” (Pou, 1992: 416)
,  “ลาดับ, ชัน
้ , อันดับ,
จัดแจง, ตระเตรียม, การจัดแจง,
การตระเตรียม” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 210)
ขป. លំដាប់   “ลาดับ”
พจน. ลาดับ   “น. อันดับ, การเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตาแหน่ง”
ภ.1

ลานัก   [หญิงที่เป็นที่ ภ.2
รัก]

-
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ขบ.

   “ผู้” (Pou, 1992:

ขก./

11)

 “คน, นัก”

(อุไรศรี วรศะริน,

2542: 8)
ขป.

អនក

 “1 คุณ ท่าน, 2 คน

ผู้”
พจน. ลานัก   “ว. งาม”
หมายเหตุ ลานัก   มาจากคาว่า นัก   “คน, ผู้” มีการเติม ลา
 หน้าคาว่า นัก   “คน, ผู้” โดยที่คาที่สร้างขึ้นใหม่นี้ยังมีความหมายคงเดิม
ภ.1

ลาเนา   “แนว, แถว, ภ.2 ลาเนา   “แนว,
แถบ, ถิ่น”
แถว, แถบ, ถิ่น”
ขบ. ขก./  “ที่อยู่, สถานที,่ ที่พักอาศัย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 212)
ขป. លំលៅ   “ที่อยู่,
สถานที่, ที่พักอาศัย”
พจน. ลาเนา   “น. แนว, แถว, แถบ, ถิ่น”
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

ลาโบย  
[เคลื่อนไหว]
ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ลาโบย   คานี้สร้างขึน้ จากคาว่า โบย   โดยวิธีการเติม
ลา   หน้าคาว่าโบย ทั้งนี้ ความหมายของคาที่สร้างขึ้นใหม่ไม่แตกต่างจากคารากศัพท์
ภ.1
ขบ.

ลาเพ็ญ   [เต็ม]
-

ภ.2 ขก./ ขป. พจน. ลาเพ็ญ   “ว. ตรงเหมาะส่วน”
หมายเหตุ ลาเพ็ญ   คานี้สร้างขึน้ จากคาว่า เพ็ญ  โดยวิธีการเติมพยางค์
ลา   หน้าคาว่า เพ็ญ   ทั้งนี้ ความหมายของคาที่สร้างขึ้นใหม่ไม่แตกต่างจาก
คารากศัพท์
ภ.1

ลาแพง   “หอก” ภ.2

-
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ขบ.

“หอก” (Pou, 1992: ขก./ 417)
ขป. លំហពង   “หอก”
พจน. ลาแพง   “น. หอก”


ภ.1

ลาเภา  
ภ.2 “โฉมงาม”
ขบ.  “งาม, ลูกคนสุดท้อง” (Pou, 1992: ขก./  “ชื่อสตรี” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
457)
28)
ขป. លៅ   “สุดท้อง, ลูกคน
สุดท้อง”
พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ลาเพา   “ว. โฉมงาม”
คานี้น่าจะสร้างขึ้นจากคาว่า เพา   < ขก.  “งาม, ลูกคนสุดท้อง” (Pou, 1992:
457), ขก.  “ชื่อสตรี” (อุไรศรี วรศะริน, 2542: 28), ขป. លៅ   “สุดท้อง, ลูกคน
สุดท้อง”
ภ.1
ขบ.

ลายอง   “สวย,
งาม”
-

ภ.2

-

ขก./

 “อ่อนช้อย, ใจดี, อ่อนหวาน,

ขป.

อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล” (อุไรศรี วรศะริน,
2553: 255)
លំញង   “อ่อน
ช้อย”

พจน. ลายอง   “ว. สวย, งาม”
ภ.1
ขบ.

ลาลัด   [ผลิ, งอก]
-

ภ.2 ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ลาลัด   คานี้สร้างขึ้น โดยวิธีการเติม ลา   หน้าคาว่า ลัด 
 ที่มาจากคาว่า លាស់   “ผลิ, งอก” ทั้งนี้ ความหมายของคาที่สร้างขึ้นใหม่ไม่
แตกต่างจากคารากศัพท์
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ภ.1
ขบ.

ลาเลียม   [ทาให้
ชุ่มชื่น (ใจ)]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រ ំលលម   “ทาให้ชุ่ม
(คอ)” (Daniel, 1985: 420)

พจน. หมายเหตุ ลาเลียม   ใน อนุ. แปลว่ากลั้วคอ Daniel บอกว่า ชุ่มชื่น ซึง่
ความหมายสัมพันธ์กับควาหมายของบริบทสมุทรโฆษ ใช้ในความหมายเปรียบเทียบจากบริบท
ลาเลียมหฤทัยเทพี
ภ.1
ขบ.

ลาอุตม์   “อ่อน
น้อม, โน้ม, น้อม”
-

ภ.2

-

ขก./

 “นบนอบ, นอบน้อม”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 241)
លំអុត   “นบนอบ,
นอบน้อม”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ลาอุด   “ก. อ่อนน้อม, โน้ม, น้อม”
ภ.1
ขบ.

ลุ   “ถึง”

ภ.2 ลุ   “ถึง”
     “ถึง, ล่วง” (Pou,
ขก./  “ลุ, ถึง, ครั้นถึง” (อุไรศรี วรศะริน,
1992: 423)
2542: 143)
ขป. លុេះ   “ล่วง ถึง”
พจน. ลุ   “ก. ถึง (ในลักษณะที่ต้องใช้ความพยายาม), บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคา ถึง เป็น ลุถึง;
(โบ) รู้ความ”
ภ.1
ขบ.

เลง   [เล่น]
“เล่น” (Pou, 1992: 420)

ภ.2 ขก./ ขป. លលង  “เล่น”

พจน. ภ.1

เลญจง   “ชื่อบัวสาย ภ.2
พันธุ์หนึ่งในสกุล Nymphaea”

-
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ขบ.

-

ขก./ ขป. លំចង់   “ลินจง,
ดอกบัวชนิดหนึ่งมีสีขาบ”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป ลินจง   “น. ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่งในสกุล Nymphaea
เลนจง ก็เรียก”
ภ.1
ขบ.

เล็ด   “ลอดออกแต่น้อย”
-

ภ.2 ขก./  “โผล่, รั่ว, ไหลผ่าน, ผุด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 161)
ขป. លលច   “ผุด”
พจน. เล็ด   “น. เม็ด, เมล็ด, เรียกเม็ดหรือเมล็ดที่ผลไม้มีขนาดเล็กโดยเฉพาะบางชนิด
บางทีหมายถึงส่วนในของเมล็ด ก. ลอดออกแต่น้อย”
ภ.1

เลบง   “การเล่น ใช้ใน
ความหมายโดยนัยว่ามีความสัมพันธ์ทาง
เพศ”
-

ขบ.

ภ.2

-

ขก./

 “การเล่น, การละเล่น”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 196)
ขป. ហលបង   “การเล่น”
พจน. เลบง  “(กลอน) ก. แต่ง, ประพันธ์”
หมายเหตุ ดู ลเบง  
ภ.1

ภ.2

ขบ.

เลวง   [(เสียง, กลิ่นที่)
ลอยไปไกล]
-

ภ.1

เลย   “พ้นหรือเกินจุดที่

ภ.2

ขก./ ขป. លលាង   “ที่มีเสียงดังวังเวง,
ที่มีกลิ่นหอมรวยรื่น, ไพเราะอ่อนหวาน,
(เสียง)ที่ลอยไปไกล”
พจน. เลวง   “ว. ฟุูงไป; เสียงอื้ออึง”
หมายเหตุ ดู ลเวง  , ละเวง  
เลย   “พ้นหรือเกินจุดที่
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ขบ.

กาหนด”
 “พ้น, เลย” (Pou, 1992: 421)

กาหนด”
ขก./

  “เลย”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 140)
ขป. លឡើយ “เลย”
พจน. เลย   “ก. พ้นหรือเกินจุดที่กาหนด; ทาสิ่งหนึ่งแล้วจะทาอีกสิ่งหนึ่งต่อไป
ว. ใช้ประกอบหลังคาอื่นเพื่อเน้นคาว่าทันที, ทีเดียว; โดยสิ้นเชิง แม้แต่น้อย, (ใช้ในความ
ปฏิเสธ), สัน. แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุการณ์แรก”
ภ.1

เลอ   “เหนือ, ข้างบน, พ้น, ยิ่ง” ภ.2

เลอ   “เหนือ, ข้างบน, พ้น,
ยิ่ง”
ขบ.  “ข้างบน, เหนือ” (Pou, 1992: 420) ขก./ ,, ,  “บน, ข้างบน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 140)
ขป. លលើ   “บน, เหนือ, ที”่
พจน. เลอ   “บ. เหนือ, ข้างบน, พ้น ว. ยิ่ง”
ภ.1

เลิศ   “ยอดดีหรือยอดเยี่ยม
ในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ”
 “มากกว่า, เหนือ” (Pou, 1992:
421)

ภ.2

เลิศ   “ยอดดีหรือยอดเยี่ยม
ในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ”
ขบ.
ขก./ ขป. លលើស   “เกิน, ยิ่งกว่า, เลิศ,
มาก, ยิ่ง, ยิ่งกว่านั้น”
พจน. เลิศ   “ว. ยอดดีหรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ”
ภ.1

เลียงผา   “ชื่อสัตว์ ภ.2 เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง”
ขบ. ขก./ ขป. លលៀងភា  
“เลียงผา”
พจน. เลียงผา   “1 น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Capricornis
sumatraensis (Bechstein) ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง รูปร่างคล้ายแพะ ขนสี
ดา ......”
หมายเหตุ ดู เยียงผา  
ภ.1

โลด   “โดดให้ตัวลอยสูงขึ้น”

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./ ขป. លលាត   “กระโดด, โผน, โจน”

พจน. โลด   “1 ก. โดดให้ตัวลอยสูงขึ้น”
ภ.1

โลม   “ทาอาการประคองลูบ ภ.2 ให้รู้สึกว่าเอ็นดูรักใคร่”
ขบ. ขก./ ขป. លលាម   “ปลอบโยน”
พจน. โลม   “1 ก. ทาอาการประคองลูบให้รู้สึกว่าเอ็นดูรักใคร่ เป็นต้น”

ฦ
ภ.1
ขบ.

ฦ   [ได้ยิน]
-

ภ.2 ฦ   [ได้ยิน]
ขก./  “ลือ, ได้ยิน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 143)
ขป. ឮ   “ได้ยิน”

พจน. -

ฦๅ
ภ.1
ขบ.

ฦๅ  [ได้ยิน]
-

ภ.2 ฦๅ  [ได้ยิน]
ขก./  “ลือ, ได้ยิน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 143)
ขป. ឮ   “ได้ยิน”
พจน. ฦๅ  ฦ, ฦา “1 วิธีเขียนเสียง ลึ ลือ แต่บัญญัติเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหาก อนุโลม
ตามอักขรวิธีของสันสกฤต”
ภ.1
ขบ.

ฦๅชา   “ลือสาย”
-

ภ.2 ขก./ ขป. -

พจน. ฦๅชา “(โบ) ก. ลือชา”
ฦๅ 2 “(โบ) ก. ลือ”
ภ.1

ฦๅสาย   “ลือสาย”

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./ ขป. ឮសាយ   “ที่มี
ชื่อเสียงระบือลือเลื่อง”

พจน. ฦๅสาย“(โบ) น. ลือสาย”

ว
ภ.1

-

ภ.2

วง  “รูปที่มีเส้นที่โค้งเข้า
มาบรรจบกัน ล้อมรอบเป็นขอบเขต
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง”
ขบ.    “วง, วงกลม” (Pou, 1992: ขก./ 428)
ขป. វង់   “ทาเป็นวง, เขียน
เป็นวง, วงกลม, สิ่งที่เป็นวง”
พจน. วง  “น. รูปที่มีเส้นที่โค้งเข้ามาบรรจบกัน ล้อมรอบเป็นขอบเขตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,
โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม; ลักษณนามใช้เรียกกองที่เป็นวง
หรืออาการที่คนหลายๆ คนนั่งหรือยืนล้อมกันเป็นวง หรือการเล่นที่มีคนหลายๆ คน
รวมกันเป็นชุดเป็นคณะ ก. ล้อมรอบ; ทาเครื่องหมายเป็นรูปวงอย่างเอาดินสอเขียนเป็น
รูปวงหมายไว้ หรือใช้ด้ายหรือเชือกอ้อมมาบรรจบกัน”
ภ.1

วล   “เวียนไปโดยรอบ, ไป
โดยรอบเข้าหาศูนย์กลางหรือออกจาก
ศูนย์กลาง”
   “หมุนไปรอบๆ, วงกลม”
(Pou, 1992: 434)

ภ.2

ขบ.

-

ขก./ ขป. វល់   เวียนอยู่รอบๆ,
หมุนอยู่รอบๆ

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป วน   “ก. เวียนไปโดยรอบ, ไปโดยรอบเข้าหาศูนย์กลาง
หรือออกจากศูนย์กลางวนเวียน ก. วนไปวนมา, กลับไปกลับมา”
ภ.1

วัง   “ที่อยู่ของเจ้านาย, ถ้า ภ.2
เป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์, ห้วงน้าลึก,
ล้อม, ห้อมล้อม”

วัง   “ที่อยู่ของเจ้านาย,
ถ้าเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์, ห้วง
น้าลึก, ล้อม, ห้อมล้อม”
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ขบ.



“วง, วงกลม” (Pou, 1992:

ขก./ 428)
ขป. វំង   “1 กั้น, ล้อม,
บัง, ปิดบังไม่ให้เห็น 2 วัง”
พจน. วัง   “1 น. ที่อยู่ของเจ้านาย, ถ้าเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ เรียก
พระราชวัง หรือ พระบรมมหาราชวัง; ห้วงน้าลึก ก. ล้อม, ห้อมล้อม”
ภ.1
ขบ.

วัด   “ตวัดขึ้น”
   “ทาเป็นวง, ล้อมรอบ, เป็น
วงกลม” (Pou, 1992: 429)

ภ.2 ขก./ ,  “วัด” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 281)
ขป. វត់   “วัด, ตวัด, หวด,
เหวี่ยง”

พจน. วัด  “2 ตวัดขึ้น”
หมายเหตุ Varasarin (1984: 190) อธิบายความหมายของคาว่า វត់   ในภาษาเขมร
ดังนี้ เป็นคาในภาษาตระกูลมอญ-เขมร เดิมแปลว่า “ทาเป็นวง, ล้อม, วัด(ขนาด)” ต่อมาใช้ใน
ความหมายว่า “บริเวณที่มีกาแพงล้อมรอบ” แล้วจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกล้อมไว้ในกาแพง ซึ่งก็คือ
“วัด” สอดคล้องกับที่ Pou ได้ระบุว่า คาว่า  ในภาษาเขมรโบราณได้กลายเป็นคาสามคา
ในภาษาเขมรปัจจุบันคือคาว่า វត់ ’  “วัด, ตวัด, หวด, เหวี่ยง”, ពាត់ ’
“ล้อม, ล้อมรอบ” และ វតត   “วัด” (Pou, 1992: 429)
ภ.1

วาด “เขียนหรือลากเส้นเป็น ภ.2 วาด  “เขียนหรือลากเส้น
ลวดลายหรือรูปภาพ”
เป็นลวดลายหรือรูปภาพ”
ขบ.  “ทาเป็นวง, วงกลม” (Pou,
ขก./ 1992: 429)
ขป. พจน. วาด“1 ก. เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ, เขียนเป็นลายเส้น,
โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่คล้ายคลึงเช่นนั้น; ทอดแขนหรือกรายแขนอย่างอ่อนช้อยใน
การฟูอนรา”
ภ.1

ขบ.

เวน   “มอบหรือย้ายโอนใน
อาการที่สละกรรมสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ใน
ขณะนั้น”
   “รับใช้, เวลารับใช้”
(Pou, 1992: 455)

ภ.2

เวน   “มอบหรือย้ายโอน
ในอาการที่สละกรรมสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ใน
ขณะนั้น”
ขก./ ขป. លវរ   “มอบหรือประเคน
ของโดยออกวาจาว่าตามกัน”
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พจน. เวน“ก. มอบหรือย้ายโอนในอาการที่สละกรรมสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ในขณะนั้น”
หมายเหตุ ดู เวร
ภ.1

ขบ.

เวร   “มอบหรือย้ายโอนใน
อาการที่สละกรรมสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ใน
ขณะนั้น”
   “รับใช้, เวลารับใช้”
(Pou, 1992: 455)

ภ.2

-

ขก./ ขป. លវរ   “มอบหรือประเคน
ของโดยออกวาจาว่าตามกัน”

พจน. หมายเหตุ 1 คาว่า เวร   ในส่ ว นที่แต่งในสมัยอยุธ ยา มีรูปพ้องกับคาว่า เวร 
 ซึ่งเป็นคายืม ป.; ส. (ไวร.) “น. ความพยาบาท, ความปองร้าย, บาป; คาแสดงความรู้สึก
เดือดร้อนเพราะกรรมหรือชะตากรรมของตนในอดีต , กรรมเวร หรือ เวรกรรม ก็ว่า” พบในส่วนที่
แต่งในสมัยรัตนโกสินทร์
2 ดู เวน  
ภ.1

เวียง   “เมืองที่มีกาแพง
ล้อม”
 “วง, วงกลม” (Pou, 1992:
428)

ภ.2

เวียง   “เมืองที่มี
กาแพงล้อม”
ขบ.
ขก./ ขป. វំង   “1 กั้น, ล้อม, บัง,
ปิดบังไม่ให้เห็น 2 วัง”
พจน. เวียง   “1 น. เมืองที่มีกาแพงล้อม”
ภ.1

เวียน   “อาการที่ของสิ่ง
หนึ่งเคลื่อนไหวไปรอบๆ ของอีกสิ่งหนึ่ง,
อาการที่ทาซ้าแล้วซ้าเล่า”
-

ภ.2

เวียน   “อาการที่ของ
สิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวไปรอบๆ ของอีกสิ่ง
หนึ่ง, อาการที่ทาซ้าแล้วซ้าเล่า”
ขบ.
ขก./  “กลับ” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
282)
ขป. វ ិល   “วน, หมุน, หมุนไป
โดยรอบ”
พจน. เวียน   “1 ก. อาการที่ของสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวไปรอบๆ ของอีกสิ่งหนึ่ง;
อาการที่ทาซ้าแล้วซ้าเล่า”
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ภ.1
ขบ.

แวง   “ยาว, แถว”
 “ยาว” (Pou, 1992: 454)

ภ.2 ขก./  “ยาว” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 279)
ขป. ហវង   “ยาว, แถว”
พจน. แวง   “1 ว. ยาว, แถว; เรียกเส้นลองจิจูด ว่า เส้นแวง”
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ส
ภ.1

สกอ “เพิ่งจะรุ่นหนุ่มรุ่น ภ.2 สาว ใช้แก่คนหรือสัตว์; รวมอยู่เป็น
พวกๆ”
ขบ. ขก./ “รุ่นราวคราวเดียวกัน, ปานกัน,
ไล่ๆ กัน ก่อนหลังกันนิดหน่อย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 164)
ขป. ស្រករ “รุ่นราว
คราวเดียวกัน, ปานกัน, ไล่ๆ กัน
ก่อนหลังกันนิดหน่อย”
พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป สะกอ“ว. (โบ) เพิ่งจะรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ใช้แก่คน
หรือสัตว์ (ปรัดเล), ใช้ว่า ตะกอ ก็มี; รวมอยู่เป็นพวกๆ”
2 ดู สรกอ 
ภ.1
ขบ.

สคร “กลอง”
 “กลอง” (Pou, 1992: 507)

ภ.2 ขก./ ขป. រគរ“กลอง”

พจน. ภ.1
ขบ.

สงกัด   [ส่วน, ฝ่าย,
กลุ่ม]
“ส่วน, ฝ่าย, กลุ่ม” (Pou,
1992: 472)

ภ.2

-

ขก./ ขป. រង្កាត់  “กลุ่ม,
แผนก, ส่วน”

พจน. หมายเหตุ ดู สังกัด  
ภ.1

ขบ.

สงบ  “ระงับ, หยุดนิ่ง, ภ.2 กลับเป็นปรกติ, ปราศจากสิ่งรบกวน,
ไม่กาเริบ, ไม่วุ่นวาย”
ขก./ -
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ขป.

រងប់

  “สงบ, หยุด,

ละเลิก, เงียบ, นิ่ง”
พจน. สงบ “ก. ระงับ, หยุดนิ่ง, กลับเป็นปรกติ, ปราศจากสิ่งรบกวน, ไม่
กาเริบ, ไม่วุ่นวาย”
ภ.1

สงวน “ถนอม
ภ.2 รักษาไว้, หวงแหนไว้, ที่รักษาหวงแหน
ไว้”
ขบ. “ความรัก, ด้วยความรักใคร่” ขก./ (Pou, 1992: 507 - 508)
ขป. រងនួ   “รัก, ทะนุถนอม,
ระมัดระวัง, เป็นที่รักใคร่”
พจน. สงวน“ก. ถนอมรักษาไว้, หวงแหนไว้ ว. ที่รักษาหวงแหนไว้”
ภ.1

สงัด  “เงียบสงบ, เงียบ ภ.2 เชียบ, สงบเงียบเพราะปราศจากเสียง
รบกวน”
ขบ.  “เงียบ, ไม่มีเสียง” (Pou, 1992: ขก./ 507)
ขป. ស្ងងត់ “สงัด, เงียบสงบ, ไม่
มีปั่นป่วนวุ่นวาย, โดดเดี่ยว, สงบ”
พจน. สงัด “ก. เงียบสงบ ว. เงียบเชียบ, สงบเงียบเพราะปราศจากเสียง
รบกวน”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 สดับ  “ตั้งใจ, ได้ยิน”
 “ฟัง, เก็บรวบรวม,
ขก./  “สดับ, ฟัง” (อุไรศรี วรศะริน,
รับคาสั่ง, เชื่อฟัง” (Pou, 1992: 508)
2542: 251)
ขป. ស្ងាប់  “ฟัง, เงี่ยหูฟัง”
พจน. สดับ“ก. ตั้งใจฟัง, มักใช้เข้าคู่กับคา ตรับฟัง เป็น สดับตรับฟัง; (วรรณ)
ได้ยิน”
ภ.1

-

ภ.2

สท้อน  “วกกลับ,
ย้อนกลับ, โดยปริยายหมายความว่า
แสดงให้เห็นภาพหรือลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง”
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ขบ.

-

ขก./ ขป. ខ្ទរ  “สนั่น, กังวาน”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป สะท้อน  “ก. วกกลับ, ย้อนกลับ, โดยปริยาย
หมายความว่า แสดงให้เห็นภาพหรือลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง”
2 ดู กาทวน  , กาธร  
ภ.1

ขบ.

สเทื้อน  “มี
อาการสั่นไหวเพราะถูกกระทบ, โดย
ปริยายหมายความว่า เป็นทุกข์กังวล”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ខ្ទ័រ  “เสียงดังสนั่น” มัก
ใช้คู่กับ ខ្ទរเป็น ខ្ទរខ្ទ័រ
   “สนั่น
หวั่นไหว”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป สะเทื้อน  “ก. มีอาการสั่นไหวเพราะถูก
กระทบ, โดยปริยายหมายความว่า เป็นทุกข์กังวล”
ภ.1

สทื้น  “มีอาการสั่น ภ.2 ไหวเพราะถูกกระทบ, โดยปริยาย
หมายความว่า เป็นทุกข์กังวล”
ขบ. ขก./ ขป. พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป สะทึน , สะทึ่น 
“ว. ใจผิดปรกติ, ใจเป็นทุกข์”
ภ.1

สนม  “พระสนม”

ภ.2

-

ขบ.

“ผู้ที่เป็นคู่ครอง, เมียน้อย”

ขก./

“เจ้าจอม” (อุไรศรี วรศะริน,

(Pou, 1992: 511)

2553: 301)
ขป.

រនម

“เจ้าจอม”
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พจน. สนม  “1 น. เจ้าจอมมารดาหรือเจ้าจอมอยู่งานซึ่งทรงยกย่องให้สูงขึ้น
โดยได้รับพระราชทานหีบหมากทองคาลงยาราชาวดีเป็นเครื่องยศ เรียกว่า พระสนม”
หมายเหตุ คานี้สร้างขึ้นจากคาว่า < ป.; ส. (กังวล คัชชิมา, 2548: 769)
ภ.1

สนอง   “ทาตามที่
ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้องเป็นต้น,
โต้ตอบ, ตอบรับการเสนอ”
  “คืนเงินให้, จ่ายคืน”
(Pou, 1992: 512)

ภ.2

สนอง  “ทาตามที่
ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้องเป็นต้น,
โต้ตอบ, ตอบรับการเสนอ”
ขบ.
ขก./  “สนอง, ตอบ, ตอบแทน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 245)
ขป. រនង   “ผู้แทน, จ้าง, เอา
ตัวเองเข้าแทน, โต้ตอบ, ทดแทน,
ชดเชย”
พจน. สนอง “ก. ทาตามที่ได้รับคาสั่งหรือคาขอร้องเป็นต้น; โต้ตอบ; ตอบรับ
การเสนอ”
ภ.1

สนาม  “ลาน, ที่
ว่าง, ที่โล่ง, ที่เล่น, ที่สาหรับเล่นหรือ
แข่งขันกีฬาต่างๆ”
“ร่องรอย, ทางเดิน, ถนน,
พิมพ์, แผลเป็น” (Pou, 1992: 511)

ภ.2

สนุก “ทาให้รู้สึก
เพลิดเพลิน, ทาให้เบิกบานใจ”
-

ภ.2

ขบ.

-

ขก./ ขป. ស្ងនម  “รอย, สนาม,
ร่องรอย, สัญลักษณ์, แผลเป็น,
หลักฐาน”
พจน. สนาม  “น. ลาน, ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่เล่น, ที่สาหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬา
ต่างๆ”
ภ.1
ขบ.

สนุก  “ทาให้รู้สึก
เพลิดเพลิน, ทาให้เบิกบานใจ”
ขก./ “ที่ง่าย, สบายไม่เหนื่อย, ไม่
เจ็บไข้, เป็นสุข, ที่พอใจ, สนุกสนาน,
เพลิดเพลิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
171)
ขป. ស្រណុក “ที่ง่าย,
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สบายไม่เหนื่อย, ไม่เจ็บไข้, เป็นสุข, ที่
พอใจ, สนุกสนาน, เพลิดเพลิน”
พจน. สนุก “ว. ทาให้รู้สึกเพลิดเพลิน, ทาให้เบิกบานใจ”
หมายเหตุ ดู สรนุก 
ภ.1
ขบ.

สบ “พบ, ปะ, ถูก, ต้อง” ภ.2 สบ “พบ, ปะ, ถูก, ต้อง”
 “พบกัน, เข้าร่วม” (Pou, 1992: ขก./ 477)
ขป. រប់   “แน่วแน่, แน่นแฟ้น,
เรียบร้อย, สนิท, เต็มที่, ครบครัน,
เที่ยงตรง”
พจน. สบ “ก. พบ, ปะ, ถูก, ต้อง”
ภ.1

สบง  “ผ้านุ่งของภิกษุ ภ.2 สามเณร”
ขบ. ขก./ “สบง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
247)
ขป. របង់ “ผ้านุ่งของภิกษุ
สามเณร”
พจน. สบง  “ผ้านุ่งของภิกษุสามเณร”
ภ.1

สพรั่ง   “อาการที่ ภ.2 สพรั่ง   “อาการที่
สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมากปรากฏ
สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมากปรากฏ
พร้อมๆ กัน”
พร้อมๆ กัน”
ขบ. ขก./ ขป. พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป สะพรั่ง “ ใน พจน. ว. อาการที่สิ่งอย่าง
เดียวกันจานวนมากปรากฏพร้อมๆ กัน” คานี้น่าจะสร้างขึ้นจากคาภาษามอญว่า พรั่ง
 “คับคั่ง, รวมกันอยู่มาก” โดยการเติม ส  หน้าคา ทั้งนี้ความหมายไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
ภ.1
ขบ.

สพาบ “พังพาบ”
-

ภ.2 ขก./ -
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ขป.

ស្រពាប 



“พังพาบ, หมอบราบ”
พจน. สพาบ“ว. พังพาบ”
ภ.1

ขบ.

สมเด็จ  “ยศหรือ ภ.2
บรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย ขุน
นาง, คาสรรพนามบุรุษที่ 3 แทน
กษัตริย์”
   “คานาหน้าให้
ขก./
ความเคารพสาหรับกษัตริย์, พระเจ้า,
พระสงฆ์” (Pou, 1992: 483)
ขป.

สมเด็จ  “ยศหรือ
บรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย ขุนนาง,
คาสรรพนามบุรุษที่ 3 แทนกษัตริย์”

“สมเด็จ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 232)
រម្មាច   “สมเด็จ,
ผู้มีบุญอานาจ, ยิ่งใหญ่, สูงสุด, เรืองยศ,
เรืองอานาจ, หมายถึงกษัตริย์ ราชินี
และราชวงศ์”
พจน. สมเด็จ “น. ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย ขุนนาง และ
พระสงฆ์ ใช้นาหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับแต่งตั้ง”
ภ.1

สยบ  “ซบลง, ฟุบลง,
แพ้, ทาให้พ่ายแพ้”
-

ภ.2

ภ.1

สรกอ [พร้อมๆ
กัน, ในขณะเดียวกัน]
-

ภ.2

, 

สยบ “ซบลง, ฟุบลง,
แพ้, ทาให้พ่ายแพ้”
ขบ.
ขก./  “สยบ, สงบด้วยความเกรงกลัว”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 175)
ขป. រញប់  “สยบ, สงบด้วย
ความเกรงกลัว”
พจน. สยบ  “ก. ซบลง, ฟุบลง; แพ้, ทาให้พ่ายแพ้”

ขบ.

สรกอ  [พร้อมๆ
กัน, ในขณะเดียวกัน]
ขก./  “รุ่นราวคราวเดียวกัน, ปานกัน,
ไล่ๆ กัน, ก่อนหลังกันนิดหน่อย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 164)
ขป. ស្រករ “รุ่นราว
คราวเดียวกัน, ปานกัน, ไล่ๆ กัน,
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ก่อนหลังกันนิดหน่อย”
พจน. หมายเหตุ ดู สกอ
ภ.1
ขบ.

สรง  “(ราชา) อาบน้า,
รดน้า, ประพรม”
 /  “สรง, อาบน้า”(Pou,

ภ.2

สรตือ   [แน่นิ่ง
ไม่กระดุกกระดิก]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ស្រង់ “2 อาบน้า (ราชา
1992: 517)
ศัพท์และใช้แก่พระสงฆ์)”

พจน. สรง“ก. อาบน้า, รดน้า, (ใช้แก่เจ้านายและพระภิกษุสามเณร), ประพรม”
ภ.1
ขบ.

-

ขก./ ขป. ស្រតឹក   “แน่นิ่ง,
ไม่กระดุกกระดิก”

พจน. ภ.1
ขบ.

สรนุก   “สนุก” ภ.2 ขก./  “ที่ง่าย, สบายไม่เหนื่อย, ไม่
เจ็บไข้, เป็นสุข, ที่พอใจ, สนุกสนาน,
เพลิดเพลิน” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
171)
ขป. ស្រណុក “ง่าย,
สบายไม่เหนื่อย, ไม่เจ็บไข้, เป็นสุข, ที่
พอใจ, สนุกสนาน, เพลิดเพลิน”
พจน. สรนุก   “(กลอน) ว. สนุก”
หมายเหตุ คานี้สร้างขึ้นจากคายืม ป. สุข 
ภ.1
ขบ.

สรบง   “ผ้านุ่ง
ของภิกษุสามเณร”
-

ภ.2

-

ขก./

“สบง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:

247)
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ขป.

របង់

“สบง”

พจน. 
หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป สบง “น. ผ้านุ่งของภิกษุสามเณร”
ภ.1
ขบ.

สรพร้อม 
 [พร้อม]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ព្ពម   “1 ยินยอม, ยอม
2 พร้อม”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. ไม่พบรูป สรพร้อม   และไม่พบรูปที่สัมพันธ์กับ
คานี้ในภาษาเขมรปัจจุบัน น่าจะเป็นคาที่สร้างขึ้นในภาษาไทยจากคายืมภาษาเขมรว่า ព្ពម 
 “2 พร้อม” ด้วยวิธก
ี ารเติมพยางค์ สร ข้างหน้าคา โดยที่คายังคงมี
ความหมายเดิมตามคาต้นทาง คือ “พร้อม”
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

สรพรั่ง
“อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมาก
ปรากฏพร้อมๆ กัน”
ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป สระพรั่ง   “(กลอน) ว. สะพรั่ง”
2 ดู สพรั่ง  
ภ.1

-

ขบ.

   “แอ่งน้าของ

หมู่บ้าน”(Pou, 1992: 229)

ภ.2

สรพัง   “แอ่ง,
บ่อ, หนอง”
ขก./ ขป. ព្តពាំាង “แอ่ง,
หนอง, สระ”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบเฉพาะรูป ตระพัง  
2 ดู สพัง  
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ภ.1
ขบ.

สรพาย  
“แขวนบ่า, ห้อยเฉียงบ่า”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ស្ងាយ   “สะพาย”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป สะพาย   “น. แขวนบ่า ห้อยเฉียงบ่า, ตะพาย ก็
ว่า”
ภ.1

ขบ.

สรรเสริญ
“กล่าวคายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน,
กล่าวคาชมด้วยความนิยมพอใจ
เยินยอคุณความดี”
   “เขียน,

ภ.2

-

ขก./

“สรรเสริญ”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 235)
ขป. ររម្រើរ  “สรรเสริญ,
ยกย่อง”
พจน. สรรเสริญ “ก. กล่าวคายกย่อง เชิดชู หรือ เทิดทูน, กล่าวคาชม
ด้วยความนิยมพอใจ เยินยอคุณความดี, สรเสริญ ก็ใช้”
การสรรเสริญ” (Pou, 1992: 516)

ภ.1

สรลม  [รูปร่าง ภ.2 กลม]
ขบ. ขก./ ขป. ព្តឡំាុ   “กลมดิก”
พจน. สรลม  “(กลอน) ว. สล้าง, ดาษ, ระกะ”
ภ.1

สรลอน [สล้าง ภ.2 สลอน, อ้วนใหญ่สมส่วนเข้าที]
ขบ. ขก./ ขป. ស្រលន 
ស្រឡន  “สล้าง
สลอน, อ้วนใหญ่สมส่วนเข้าที”
พจน. สรลอน “(กลอน) ว. สลอน”
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ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 สรวม   “ขอ”
“ขอร้อง, ภาวนา, ขอ
ขก./ , ,  “ขอ”
ความกรุณา, ต้องการ” (Pou, 1992:
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 255)
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ขป. រូម “ขอ”
រុំា “ขอ”
พจน. สรวม “ก. ขอ ก. ขอชีวิต, ขอจงให้ชีวิตหรือปกป้องชีวิต, ใช้ขึ้นต้นคา
กราบบังคมทูลอย่างขอเดชะ”
ภ.1

สรวล [เพลินใจ, สุข
สบาย, ผ่อนคลาย, ปลอดโปร่ง, เบิก
บาน]
-

ขบ.

ภ.2

สรวล   [ผ่อนคลาย,
ปลอดโปร่ง]

ขก./

“สะดวก, สบาย สนุก, เพลินใจ,

ขป.

สุขสบาย” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
298)
ស្រួល “สะดวก, สบาย
สนุก, เพลินใจ, สุขสบาย”

พจน. สรวล  “หัวเราะ”
หมายเหตุ ดู สารวล 
ภ.1
ขบ.

สรว่าง
[สว่างไสว]
 “พ้นจากความมืดหรือความตึง

ภ.2

-

ขก./

“สว่าง, เวลารุ่งสว่าง”

ขป.

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 264)
ស្ងាង “สว่าง, เวลารุ่ง
สว่าง”

เครียด, รุ่งอรุณ”(Pou, 1992: 520)

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป สว่าง “ว. ระยะเวลาฟ้าสาง ระยะเวลาเมื่อรุ่ง
อรุณ, กระจ่าง มีแสงมาก; แจ้ง รู้แจ้ง; หายจากความหลงผิด; โล่ง ปลอดโปร่ง; หายง่วง ในคาว่า
ตาสว่าง”
ภ.1

สรเสื้อง   ภ.2
[แกล้วกล้า, ที่สะดวก, ง่ายสบาย, กล้า

-
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ขบ.

หาญเด็ดเดี่ยว]
-

ขก./ ขป. ម្រឿង   “แกล้วกล้า, ที่
สะดวก, ง่ายสบาย, กล้าหาญเด็ดเดี่ยว”

พจน. ภ.1

สรแสรก ภ.2 [ร้อง]
ขบ. ขก./ ขป. พจน. แสรก“ก. ร้อง”
หมายเหตุ 1 พบรูป  ในภาษาเขมรสมัยโบราณ Pou “?”(Pou, 1992: 517) เสนอว่าคา
นี้อาจเป็นคาต้นทางของคาว่า ម្ស្រក  “กระหาย (น้า)” กับ ស្ស្រក  
“ร้อง”
2 ดู แสรก  คาว่า สรแสรก นี้ไม่พบรูป
ที่ตรงกันในภาษาต้นทาง แต่จากความหมายของบริบททาให้เข้าใจว่าน่าจะมาจากคาแผลงที่สร้าง
จากคารากศัพท์ว่า ស្ស្រក “ร้อง” ด้วยวิธีการซ้าเสียงพยางค์หน้า
ภ.1
ขบ.

สรหลม
[รูปร่างกลม]
-

พจน. หมายเหตุ ดู สรลม 
ภ.1
ขบ.

สรหลอน
“เห็นเด่นสะพรั่ง”
-

พจน. -

ภ.2

-

ขก./ ขป. ព្តឡំាុ  “กลมดิก”

ภ.2

สรหลอน“เห็น
เด่นสะพรั่ง”
ขก./ ขป. ស្រលន ,
ស្រឡន  “สล้าง
สลอน, อ้วนใหญ่สมส่วนเข้าที”
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ภ.1
ขบ.

สรหลิด “ชื่อไม้ ภ.2 เถาชนิดหนึ่ง”
 “พันธุ์ไม้ชนิด Dischidia spp. ขก./ ขป. ស្រលិត,
(Asclép.) ดอกมีกลิ่นหอม (Pou,
ស្រឡិត  “ดอกสลิด,
1992: 516)
ดอกขจร”

พจน. สลิด  “น.ชื่อไม้เถาชนิด Telosma minor ในวงศ์ Craib Regan
Belontiidae ใบมนป้อม ผลเรียวยาว ดอกสีเขียวอมเหลือง กลิ่นหอม กินได้, ขจรก็เรียก”
ภ.1
ขบ.

สรอด [แหลม]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ស្រួច “แหลม”

พจน. หมายเหตุ ดู จรอด  , จรวจ  
ภ.1
ขบ.

สรอาด 
“สะอาด, บริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน”
 “สะอาด, เรียบร้อย” (Pou,
1992: 476)

ภ.2

-

ขก./ ขป. ស្ងាត  “สะอาด, บริสุทธิ์,
ปราศจากมลทิน”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป สะอาด “ว. ไม่สกปรก, หมดจด ผ่องใส, ไม่มี
ตาหนิ, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต”
ภ.1

สระ “ฟอกให้สะอาด
หมดจด”
-

ภ.2

สระ  “ฟอกให้สะอาด
หมดจด”
ขบ.
ขก./ ขป. ព្រះ  “สะอาด, หมดจด,
ไม่มีมลทิน”
พจน. สระ “3 ก. ฟอกให้สะอาดหมดจด ในคาว่า สระหัว สระผม, ชาระล้างให้
สะอาด”
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ภ.1

สระพรั่ง 
“อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมาก
ปรากฏพร้อมๆ กัน”
-

ภ.2

สระพรั่ง
“อาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจานวนมาก
ปรากฏพร้อมๆ กัน”
ขบ.
ขก./ ขป. พจน. สระพรั่ง  “(กลอน) ว. สะพรั่ง”
ภ.1
ขบ.

สรัน   “เลือก, คัด”
“คัดเลือก, เลือก” (Pou, 1992:

ภ.2 ขก./ ขป. ស្ស្ងល់  “เฟ้น, สรร”

536)

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป สรร“ก. เลือก คัด”
ภ.1

ภ.2

ขบ.

สร่าง  “คลาย, ถอย,
ทุเลา, (ใช้แก่ลักษณะความเป็นไปของ
ร่างกายหรืออารมณ์ที่ผิดปรกติจาก
ธรรมดา)”
-

ภ.1

-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ស្ស្ងង  “1 สาง, แสง
สลัวๆ, ตอนสางๆ 2 ที่ตั้งบ้างเอนบ้าง,
ระเกะระกะ”
พจน. สร่าง “ก. คลาย, ถอย, ทุเลา, (ใช้แก่ลักษณะความเป็นไปของร่างกายหรือ
อารมณ์ที่ผิดปรกติจากธรรมดา)”

ขบ.

สร้าง  “เนรมิต, บันดาล
ให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อานาจ, ทาให้มี
ให้เป็นขึ้นด้วยวิธีต่างๆ กัน (ใช้ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม)”
  “สร้าง, สร้างขึ้น, ตั้ง ขก./  “สร้าง” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
ตรง, การแสดงความเคารพในทาง
232 - 233)
ศาสนา” (Lewitz, 1967b: 289-290) ขป. រង់   “ปลูก, สร้าง”
ស្ងង   “สร้าง มักใช้เฉพาะ
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ในการกุศล”
พจน. สร้าง  “1 ก. เนรมิต, บันดาลให้มีให้เป็นขึ้นด้วยฤทธิ์อานาจ, ทาให้มีให้เป็น
ขึ้นด้วยวิธีต่างๆ กัน (ใช้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม)”
ภ.1

สลอน “เห็นเด่น
สะพรั่ง”
-

ภ.2

สลอน “เห็นเด่น
สะพรั่ง”
ขบ.
ขก./ ขป. ស្រលន ,ស្រឡន
 “เห็นเด่นสะพรั่ง”
พจน. สลอน “ว. เห็นเด่นสะพรั่ง”
หมายเหตุ ดู สรลอน,สรหลอน 
ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

สลับ “คั่นเป็นลาดับ,
สับเปลี่ยน”
-

ภ.2

ภ.1
ขบ.

สลา “หมาก”
“หมาก” (Pou, 1992: 518)

ภ.2 ขก./ “หมาก” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
242)
ขป. ស្ងា “หมาก”

สละ   “ผละออก, ละ
ทิ้ง”
ขบ. ขก./ ,,“โล่ง, โปร่ง,
ปลอดโปร่ง, ปลอดจาก, หมดจด”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 247)
ขป. ស្រលះ  “โล่ง, โปร่ง,
สว่าง, วาง, ปล่อย, ละทิ้ง”
พจน. สละ   “4 ก. บริจาค, เสียสละ ก็ใช้; ผละออก, ละทิ้ง, ละวาง, ปล่อยวาง”
สลับ “คั่นเป็นลาดับ,
สับเปลี่ยน”
ขบ.
ขก./ ขป. ឆ្លារ់   “สลับ”
พจน. สลับ  “ว. คั่นเป็นลาดับ; สับเปลี่ยน”

พจน. สลา “น. หมาก”

587

ภ.1
ขบ.

สวน “ถาม”
 “คาถาม, ถามคาถาม” (Pou,
1992 : 519)

ภ.2 ขก./ “ถาม” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:
200
ขป.

រួរ

“ถาม”

พจน. ภ.1

สว่าง “ระยะเวลา ภ.2
ฟ้าสาง, ระยะเวลาเมื่อรุ่งอรุณ,
กระจ่าง, มีแสงมาก, แจ้ง, รู้แจ้ง,
หายจากความหลงผิด”
 “ออกไปจากความมืดหรือความ ขก./
ตึงเครียด, รุ่งอรุณ”(Pou, 1992: 520)
ขป.

สว่าง “ระยะเวลา
ฟ้าสาง, ระยะเวลาเมื่อรุ่งอรุณ, กระจ่าง,
มีแสงมาก, แจ้ง, รู้แจ้ง, หายจากความ
หลงผิด”
ขบ.
“สว่าง, เวลารุ่งสว่าง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 264)
ស្ងាង  “สว่าง, เวลารุ่ง,
สาง, ปรากฏ, โผล่, ปลดเปลื้อง”

พจน. สว่าง “ว. ระยะเวลาฟ้าสาง, ระยะเวลาเมื่อรุ่งอรุณ, กระจ่าง, มีแสง
มาก; แจ้ง, รู้แจ้ง,; หายจากความหลงผิด; โล่ง, ปลอดโปร่ง; หายง่วง ในคาว่า ตาสว่าง”
ภ.1

สวายสอ  
ภ.2 “ชื่อมะม่วงชนิดหนึ่ง”
ขบ.  “ต้นมะม่วง”(Pou, 1992: 520) ขก./  “มะม่วง” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 257)

ขป. ស្ងាយរ   “ชื่อ
มะม่วงชนิดหนึ่ง” (ពុទ្ស្ង
ធ
រនបណិឌ តយ,
1967: 1498)
พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป สวาย “1 น. ต้นมะม่วง”
ภ.1
ขบ.

สะอาด  “ไม่สกปรก, ภ.2 สะอาด  “ไม่สกปรก,
หมดจด, ผ่องใส, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต”
หมดจด, ผ่องใส, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต”
 “สะอาด, เรียบร้อย” (Pou,
ขก./ ขป. ស្ងាត “สะอาด, บริสุทธิ์,
1992: 476)
ปราศจากมลทิน”
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พจน. สะอาด“ว. ไม่สกปรก, หมด, ผ่องใส, ไม่มีตาหนิ, บริสุทธิ์, ไม่ทุจริต”
ภ.1

สังกัด “ขึ้นอยู่,
ภ.2 รวมอยู่, ส่วนราชการที่มีหน่วยงาน
ย่อยๆ ขึ้นอยู่, โดยปริยายหมายถึงที่อยู่
เป็นหลักแหล่ง”
ขบ. “ส่วน, ฝ่าย, กลุ่ม” (Pou,
ขก./ 1992: 472)
ขป. រង្កាត់ “กลุ่ม,
แผนก, ส่วน”
พจน. สังกัด “ก. ขึ้นอยู่, รวมอยู่ น. ส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อยๆ ขึ้นอยู่,
โดยปริยายหมายถึงที่อยู่เป็นหลักแหล่ง”
หมายเหตุ ดู สงกัด
ภ.1

สังวาล   “สร้อย ภ.2 เครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องเฉวียง
บ่า”
ขบ.   “สร้อย
ขก./ เครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องสะพาย ขป. រង្ការ   “สังวาล
แล่ง” (,1992: 487)
สาหรับสะพายเฉียงบ่าเป็น

เครื่องประดับตัว”
  (Jenner, 2009b:
642)
พจน. สังวาล   “น. สร้อยเครื่องประดับชนิดหนึ่งใช้คล้องเฉวียงบ่า (ป. เส
วาล; ส. เศวาล, ไศวาล ว่า สาหร่าย) สังวาลพราหมณ์ น. สายธุราของพราหมณ์”
หมายเหตุ ใน พจน. ระบุว่าคาว่า สังวาล   เป็นคายืมภาษาบาลีสันสกฤต มี
ความหมายว่า “สาหร่าย” ซึ่งตรงข้ามกับนักวิชาการด้านจารึกภาษาเขมร ที่เห็นว่าคานี้เป็นคาเขมร
โบราณ (Lewitz, 1967a: 288)
ภ.1
ขบ.

สันทับ [ตะคอก,
ตวาด]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រន្ធធប់ 
“ตะคอก, ตวาด”
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พจน. หมายเหตุ ดู สาทับ 
ภ.1
ขบ.

สันโสง   [วัวแดง]
-

ภ.2 ขก./ ขป. ទ្ម្នោង   “วัว
แดง”

พจน. ภ.1

-

ภ.2

สาย  “สิ่งที่มีลักษณะเป็น
เส้นเป็นแนวยาว, ทาง, เส้นทาง, โดย
ปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึง
เช่นนั้น”
ขบ.   “แพร่, ขยาย, ปูลาดออก
ขก./  “แผ่ไปทัว่ , แพร่, กระจาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 240)
เกิดขึ้น” (Pou, 1992: 492)
ขป. ស្ងយ “1 แพร่, กระจาย
ออก 2 กลุ่มเส้นด้ายเล็กๆ ที่ผูกต่อจาก
หัวปีกธนูว่าวติดกับปลายตัวมา”
พจน. สาย “2 น. สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นแนวยาว, ทาง, เส้นทาง, โดยปริยาย
หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น; ลักษณนาม เรียกสิ่งที่เป็นแนวหรือเส้นยาว ว่า
สาย”
หมายเหตุ ใน อนุ. ระบุว่าคานี้เป็นคาไทย แต่คานี้พบในภาษาเขมรโบราณมาก่อน (Pou, 1992:
492)
ภ.1

สาคัญ 
“สังเกต, พิจารณา, มองเห็นความ
แตกต่าง”
-

ภ.2

-

ขก./

“หมาย,จดจา, กาหนด,

ขบ.

ขป.

สังเกต, สาคัญ, เครื่องหมาย, เครื่อง
จดจา” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 160)
រំាគាល់ “หมาย,
จดจา, กาหนด, สังเกต, สาคัญ,
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เครื่องหมาย, เครื่องจดจา”
พจน. สาคัญ  “ว. เป็นพิเศษกว่าธรรมดา, มีคุณค่า, มีชื่อเสียง; ควร
กาหนดจดจา; ก. เข้าใจ, คะเน, คาดว่า, น. เครื่องหมาย, เครื่องจดจา”
ภ.1

สาแดง  “แสดง, ภ.2 ทาให้เห็นปรากฏ”
ขบ. ขก./ ขป. រស្មាង
“สาแดง, แสดง, ทาให้เห็น, ปรากฏ”
พจน. สาแดง “1 ก. แสดง, ทาให้เห็นปรากฏ, (แผลงมาจาก แสดง) 2 น.
ของแสลงที่ทาให้โรคกาเริบ, สาแลงก็ว่า, ใช้ในคาว่าผิดสาแดง หรือผิดสาแลง”
ภ.1

สาทับ [ตะคอก, ภ.2 ตวาด]
ขบ. ขก./ ขป. រន្ធធប់
“ตะคอก, ตวาด”
พจน. สาทับ “ก. ย้า, กาชับ, ซ้าเติม, ขู”่
หมายเหตุ ดู สันทับ 
ภ.1

สาเทิน   [ทาให้ ภ.2 หวั่นไหว, หวาดกลัว]
ขบ. ขก./ ขป. พจน. หมายเหตุ น่าจะสร้างจากคาว่า สะเทิน   “หวั่นไหว” โดยการเติม อา 
ระหว่างพยัญชนะ ส  กับ ท  ทั้งนี้ไม่ทาให้คามีความหมายเปลี่ยนแปลง
ภ.1
ขบ.

สาเทียร
[ตะเบ็งเสียง, ร้องเสียงสนั่นหวั่นไหว]
-

ภ.2

สาเทียร 
[ตะเบ็งเสียง, ร้องเสียงสนั่นหวั่นไหว]
ขก./ ขป. រម្ទទរ “ตะเบ็ง
เสียง ร้องเสียงสนั่นหวั่นไหว ร้องแปร๋
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แปร๋นอย่างช้าง”
พจน. หมายเหตุ 1 ในสมุทรโฆษคาฉันท์ใช้กับเสียงร้องของสัตว์ เช่น ช้างและม้า
2 ดู ส่าเทียร
ภ.1
ขบ.

ส่าเทียร
[ตะเบ็งเสียง ร้องเสียงสนั่นหวั่นไหว]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រម្ទទរ “ตะเบ็ง
เสียง ร้องเสียงสนั่นหวั่นไหว ร้องแปร๋
แปร๋นอย่างช้าง”

พจน. หมายเหตุ ดู สาเทียร
ภ.1
ขบ.

สานอง 
“รับผิดชอบ, ต้องรับใช้แทน”
-

ภ.2

สานัก  “ที่อยู่
อาศัย, ที่ทาการ, อยู่”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. រំាណង
“1 เงินหรือสิ่งของที่ชาระหนี้ 2 ที่ใช้หนี้
เขา หรือที่เขาใช้หนี้”
พจน. สานอง  “ก. รับผิดชอบ, ต้องรับใช้แทน (แผลงมาจากสนอง)”
ภ.1

สานัก “ที่อยู่
อาศัย, ที่ทาการ, อยู่”
ขบ.
ขก./  “สานัก” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 230)
ขป. រំាណាក់ “พักอยู่,
หยุดพักอยู่, อยู่อาศัยเป็นประจามี
กาหนดเวลา, สานัก, ที่พักอาศัย, ร่มไม้
ชายคา”
พจน. สานัก“น. ที่อยู่อาศัย, ที่ทาการ; แหล่งศึกษาอบรม ก. อยู่ (โบ
เขียนเป็น สานักนิ)”
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หมายเหตุ ดู สานักนิ์  
ภ.1
ขบ.

สานักนิ์  
[ที่อยู่ซึ่ง]
-

ภ.2

สานักนิ์  [ที่อยู่ซึ่ง]

ขก./

 “สานัก” (อุไรศรี

วรศะริน,

2542: 230)
ขป.

រំាណាក់

 

“พักอยู่, หยุดพักอยู่, อยู่อาศัยเป็น
ประจามีกาหนดเวลา, สานัก, ที่พัก
อาศัย, ร่มไม้ชายคา”
พจน. หมายเหตุ ดู สานัก 
ภ.1

สานาน “เสียง, ภ.2 สานาน  “เสียง,
เสียงพูด”
เสียงพูด”
ขบ. ขก./ ขป. រំាណារ 
“ทานองเพลง”
พจน. สานาน   “น. เสียง, เสียงพูด”
ภ.1
ขบ.

สานึง   “อยู่”
-

ภ.2 สานึง   “อยู่”
ขก./  “ที่สาหรับนอน (เฉพาะสงฆ์)”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 212)

ขป. រំាណិង   “ที่
สาหรับนอน (เฉพาะสงฆ์)” (Guesdon
สะกด រំាណឹង )
พจน. สานึง  “ก. อยู่ (แผลงมาจาก สึง )”
ภ.1

สาเนียง 
ภ.2 “เสียง, น้าเสียง, หางเสียง, วิธีการออก
เสียง”
ขก./ ขป. -

ขบ.
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พจน. สาเนียง  “น. เสียง, น้าเสียง, หางเสียง, วิธีการออกเสียง”
หมายเหตุ คาว่า เสียง  เป็นคาที่สร้างขึ้นจากรากศัพท์ภาษาไทยว่า สาเนียง
 โดยวิธีการเติมหน่วยคาเติมกลาง  ในสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่าคาที่
สร้างขึ้นใหม่นี้มีความหมายไม่แตกต่างจากคารากศัพท์
ภ.1 สารวจ   [ทาให้

ภ.2

-

แหลม]
ขบ. -

ขก./ ขป. រំារចួ   “ทาให้
แหลม”
พจน. สารวจ   “ก. ตรวจสอบ, ตรวจหา”
หมายเหตุ ใน พจน. พบรูปสารวจ   “ก. ตรวจสอบ, ตรวจหา” แต่มี
ความหมายไม่สัมพันธ์กับความหมายของบริบทในสมุทรโฆษคาฉันท์ที่น่าจะหมายถึง “ยอดแหลม,
ยอดปราสาท”
ภ.1
ขบ.

สารวล
“หัวเราะ, รื่นเริง”
-

ภ.2

-

ขก./



สาราญ
“สุขสบาย, ที่ทาให้มีความสุขสบาย”
-

ภ.2

“ทาให้สะดวก ขึ้น, ทาให้
ง่ายขึ้น” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 298)
ขป. រំារល
ួ   “ทาให้
สะดวกขึ้น, ทาให้ง่ายขึน้ ”
พจน. สารวล“ก. หัวเราะ, รื่นเริง (แผลงมาจาก สรวล)”
ภ.1

สาราญ
“สุขสบาย, ที่ทาให้มีความสุขสบาย”
ขบ.
ขก./ ขป. พจน. สาราญ “ก. สุขสบาย ว. ที่ทาให้มีความสุขสบาย”
หมายเหตุ น่าจะมาจากคาต้นทางภาษาเขมรว่าซึ่งไม่พบในภาษาเขมร แต่พบคาที่มี
ความหมายสัมพันธ์กันคือ រព្ម្ទនត “1 นอน ใช้สาหรับผู้เป็นใหญ่ ผู้ควร
เคารพที่เป็นคฤหัสถ์ 2 ที่สงบสุขไม่มีทุกข์ภัย” อาจอธิบายได้ ที่มีความสุขสบาย” ว่าคาว่า สาราญ
  เป็นคาแผลงที่สร้างขึ้นจากคารากศัพท์ภาษาเขมรว่า ស្ស្ងល
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“เบา, ผ่อนคลาย”ออกเสียงตามอย่างภาษาไทยว่า เมื่อภาษาเขมรนากลับไปใช้ ยังคง
เสียงตามแบบภาษาไทยอยู่ แต่ได้ดัดแปลงรูปเขียนเลียนแบบรูปคาสันสกฤต
ภ.1
ขบ.

สาเรียว 
“สั่นไหว”
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. -

พจน. หมายเหตุ ศัพท์คานี้ไม่พบในภาษาเขมร แต่น่าจะมาจาก ทีส่ ร้างจากคารากศัพท์ภาษา
เขมรว่า ម្ស្រៀវ “เสียว, สั่น” (Guesdon, 1930) โดยการเติมหน่วยคาเติมกลาง
คาว่าสาเรียว  มีความหมายว่า “สั่นไหว”
ภ.1
ขบ.

สาหรับ “คู่กับ,
ควรกับ, บ. เพื่อ”
 “ติด, ติดกับ

ภ.2

-

ขก./

 “สาหรับ, เพื่อ, สารับ”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 228)
ขป. រំារាប់  “คาเชื่อม
1992: 485)
แสดงจุดมุ่งหมาย”
พจน. สาหรับ  “ว. คู่กับ, ควรกับ บ. เพื่อ”
รายละเอียด, ตั้งใจ, อุทิศ” (Pou,

ภ.1
ขบ.

สาอวย  [สวย] ภ.2 ขก./ ขป. พจน. หมายเหตุ สร้างจากคาว่า สวย  ในภาษาไทย โดยการเติมพยางค์ อา  หลัง
พยัญชนะต้น
ภ.1

ขบ.

สาอาง “สิ่งเสริม ภ.2
แต่งหรือบารุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม, ที่
ทาให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาด
หมดจด”
 “ตกแต่ง, ประดับ” (Pou,
ขก./
ขป.

สาอาง  “สิ่งเสริม
แต่งหรือบารุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม, ที่
ทาให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาด
หมดจด”
រំាអាង “เครื่อง
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1992: 479)

ทาให้สวย, ตกแต่ง, ประดับประดา,
เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ”

พจน. สาอาง  “น. เครื่องแป้งเครื่องหอม เรียกว่า เครื่องสาอาง, ปัจจุบัน
หมายถึง สิ่งเสริมแต่งหรือบารุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม เป็นต้นให้ดูงาม, ราชาศัพท์ใช้ว่า
เครื่องพระสาอาง ว. ที่ทาให้งามสะอาดหมดจด, งามสะอาดหมดจด, งามกรีดกรายหยิบ
หย่ง”
ภ.1

สิง  “อยู่, เข้าแทรกอยู่, มา ภ.2 อาศัยอยู่”
ขบ.  “ทาพิธีทางศาสนา”(Pou, 1992: ขก./ ขป. រិង  “นอน (ใช้สาหรับ
493)
พระ)”

พจน. สิง  “1 ก. อยู่, เข้าแทรกอยู่, สึง ก็ว่า, (ปาก) อยู่, มาอาศัยอยู่, สิงสู่ ก็ว่า”
ภ.1

-

ภ.2

สึง “สิง, อยู่, ประจา,
แทรก”
ขบ.  “ทาพิธีทางศาสนา”(Pou, 1992: ขก./ ขป. រិង “นอน (ใช้สาหรับ
493)
พระ)”
พจน. สึง “ก. สิง, อยู่, ประจา, แทรก”
หมายเหตุ ดู สิง
ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

สุหร่าย   “เล่า,
บอก”
ขก./  “แก้” (อุไรศรี วรศะริน, 2542:
248)
ขป. ស្ស្ងយ   “1 แก้ คลาย ใช้
กับคาว่า ស្ព្ប   เป็น ស្ព្ប
ស្ស្ងយ    มี
ความหมายว่า แปล, อธิบายให้เข้าใจ”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูปคา สุหร่าย  แต่มีความหมายว่า “น. เครื่องโปรยน้า
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รูปทรงคล้ายภาชนะกรวดน้า คอสูง ปากมีจุกปิดและเจาะรูอย่างฝักบัวสาหรับสลัดน้าให้เป็นฝอย”
พจน. เสนอว่าคานีม้ าจากภาษาเปอร์เซียว่า surahi แต่ความหมายดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับ
ความหมายของบริบทในสมุทรโฆษคาฉันท์ ที่กล่าวถึงการเล่าความเป็นมา
ภ.1

เสด็จ “(ราชา) คา
ภ.2
เรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็น
พระราชโอรส พระราชธิดา, ไป”
  “ห่างไกล, โดยเฉพาะ
ขก./
อย่างยิ่ง, ที่สุด, ผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์, ใช้กับ
กษัตริย์ ยืน, ไป” (Pou, 1992: 508) ขป.

เสด็จ “(ราชา)คาเรียก
เจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็น
พระราชโอรส พระราชธิดา, ไป”
ขบ.
 “เสด็จ, เจ้า, ไป”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 251)
ម្រាច “กษัตริย์, ผู้เกิดใน
วงศ์กษัตริย์, เสด็จ, ไป”
พจน. เสด็จ  “(ราชา) น. คาเรียกเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าที่เป็นพระราชโอรส
พระราชธิดา ก. ไป”
ภ.1

-

ภ.2

ภ.1

-

ภ.2

ขบ.

-

เสงี่ยม “สารวม
กิริยาวาจาด้วยเจียมตัว, สุภาพ
เรียบร้อย”
ขบ. ขก./  “เสงี่ยม, เงียบ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 245)
ขป. ម្រងៀម   “เสงี่ยม, เฉย,
ไม่พูดไม่จา, สงบ, โดดเดี่ยว, รักษาความ
เงียบ”
พจน. เสงี่ยม  “ก. สารวมกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว ว. สุภาพเรียบร้อย”
เสนอ “ยื่นเรื่องราว
ความเห็น ญัตติ เป็นต้น เพื่อให้ทราบ
ให้พิจารณา หรือให้สั่งการ, แสดงให้
เห็น”
ขก./ ขป. ម្រនើើ្ “เสนอ, ถามให้รู้ก่อน,
พิเคราะห์หรือปรึกษาเสียก่อน, ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี”
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พจน. เสนอ“ก. ยื่นเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เป็นต้น เพื่อให้ทราบ ให้พิจารณา
หรือให้สั่งการ, แสดงให้เห็น”
ภ.1
ขบ.

เสนาะ  “น่าฟัง,
เพราะ, วังเวงใจ, เศร้าใจ”
-

ภ.1
ขบ.

เสบย   “สบาย”
-

ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

-

ขก./



“นึกสังเวช, สงสาร, วังเวงใจ,
อาลัยถึง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553: 173
)
ស្រម្ណាះ
ขป.   “นึกสังเวช, สงสาร,
วังเวงใจ, อาลัยถึง”
พจน. เสนาะ “1 ว. น่าฟัง, เพราะ; (กลอน) วังเวงใจ, เศร้าใจ”
ภ.2 ขก./ ,  “สบาย”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 247)
ขป. ម្របើយ   “ซา, ทุเลา,
เบาลง”
พจน. เสบย   “(ปาก) ก. สบาย”
ภ.2

เสลา “ภูเขา, หิน, ชื่อ
ไม้ต้น, ว. สวย, งาม, เกลี้ยงเกลา, เปลา,
โปร่ง”
ขก./ ขป. ស្រម្ៅ  “ชื่อต้นไม้
ชนิดหนึ่งในจาพวกตะแบก
Lagerstroemiacalyculata Kurz
(Lythraceae) เนื้อไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอม

ใช้ทาแป้ง”
พจน. เสลา “2 น. ชื่อไม้ต้นชนิด Lagerstroemia loudonii Teijsm.et
Binn. ในวงศ์ Lythraceae ดอกสีชมพูถึงม่วง ออกเป็นช่อตามกิ่ง, อินทรชิต ก็เรียก 3
ว. สวย, งาม, เกลี้ยงเกลา, เปลา, โปร่ง, เฉลา ก็ว่า”
ภ.1

เสวย  “กิน, ครอง,

ภ.2

เสวย  “กิน, ครอง,
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ได้รับ, ได้ประสบ, ได้รับประโยชน์”
 “เพลิดเพลินกับการกิน, ใช้
โอกาส, เป็นเจ้าของ, ปกครอง,
หลักเกณฑ์” (Pou, 1992: 521)

ได้รับ, ได้ประสบ, ได้รับประโยชน์”
ขบ.
ขก./ , “กิน” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 257)
ขป. ម្ស្ងាយ “กิน”
ម្ស្ងយ “กิน”
พจน. เสวย  “1 (ราชา) ก. กิน; ครอง 2 ก. ได้รับ, ได้ประสบ, ได้รับ
ประโยชน์”
ภ.1

-

ภ.2

เสียดาย  “รู้สึกอยาก
ได้สิ่งที่เสียไปพลาดไป เป็นต้น ให้
กลับคืนมา, รู้สึกว่าพลาดโอกาสที่ควรจะ
มีจะ, รู้สึกไม่อยากให้เสียไปโดยไม่ได้
ประโยชน์, อาลัยถึงสิ่งที่จากไป”
ขบ. ขก./ ขป. ស្ងាយ  “รู้สึกเสียใจในสิ่ง
ที่ควรได้แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทาแต่ไม่
ทา, เป็นห่วงถึงอาลัยถึง”
พจน. เสียดาย “ก. รู้สึกอยากได้สิ่งที่เสียไปพลาดไปเป็นต้น ให้กลับคืนมา,
รู้สึกว่าพลาดโอกาสที่ควรจะมีจะได้ , รู้สึกไม่อยากให้เสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์; อาลัยถึง
สิ่งที่จากไป”
ภ.1

ภ.2

ขบ.

เสียด “เบียดกัน, เสียบ,
แทรก, แซง,อาการที่รู้สึกอึดอัดหรือ
แทงยอกในท้องหรืออกเนื่องจากมีลม
อยู่”
-

ภ.1

แสบก “หนังสัตว์”

ภ.2

-

ขก./ ขป. ម្រៀត  “ทัด, เหน็บ, เสียด”
พจน. เสียด“ก.เบียดกัน; เสียบ, แทรก, แซง; อาการที่รู้สึกอึดอัดหรือแทงยอกใน
ท้องหรืออกเนื่องจากมีลมอยู่ ในคาว่า เสียดท้อง เสียดอกว. อาการที่ว่ากระทบกระเทียบ
เหน็บแนมด้วยความอิจฉาเป็นต้น”
-
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ขบ.

-

ขก./

 “หนัง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:

279)
ขป.

ស្របក

  “หนัง”

พจน. แสบก“น. หนังสัตว์”
ภ.1

-

ขบ.

   “สระน้า”(Pou,

1992: 229)

ภ.2

สพัง “แอ่ง, บ่อ,
หนอง”
ขก./ ขป. ព្តពាំាង “แอ่ง,
หนอง, สระ”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบเฉพาะรูป ตระพัง  “น. แอ่ง บ่อ หนอง, ตะพัง
กระพัง หรือ สะพัง ก็ว่า”
2 ดู สรพัง 
ภ.1
ขบ.

แสยง  “หวาดเกรง” ภ.2 แสยง  “หวาดเกรง”
ขก./  “แสยง, หวาดเกรง, กลัวเกรง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 175)
ขป. ស្រញង “แสยง, หวาด
เกรง, กลัวเกรง”
พจน. แสยง  “ก. หวาดเกรง มักใช้ว่า แหยง”
ภ.1

แสรก  , 
“ร้อง”

ภ.2

แสรก,  “ร้อง”

ขบ.



ขก./

 “ร้อง” (อุไรศรี วรศะริน, 2553:

200)
ขป.

ស្ស្រក

 “ร้อง”

พจน. แสรก   “2 ก. ร้อง”
หมายเหตุ ใน พจน. แสรก  ออกเสียงว่า  แต่ในบริบทสมุทรโฆษคาฉันท์พบว่าคานี้
อาจออกเสียงได้สองอย่าง คือ , 
ภ.1

-

ภ.2

แสวง  “เที่ยวหา,
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ค้นหา, เสาะหา”
ขบ. “เที่ยวหา, ค้นหา”(Pou, 1992: ขก./ 521) 
ขป. ស្រាង “หา, เสาะหา
เที่ยวหาให้ได้ดังปรารถนา”
พจน. แสวง “ก. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา”
ภ.1
ขบ.

โสด   “กระทงความส่วน
หนึ่ง, ส่วน, แผนก, ทีเดียว”
 “อื่นๆ, ยิ่งกว่านั้น” (Pou, 1992:

ภ.2

-

ขก./

,  “โสด, อีก, อีกด้วย”

(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 246)
ขป. ម្ស្ងត   “ฝ่าย, ส่วน, ไซร้,
อีก, ก็เหมือนกัน, ก็ตาม”
พจน. โสด  “น. กระทงความส่วนหนึ่ง, ส่วน, แผนก”
505)

ภ.1
ขบ.

โสรจ “อาบ, สรง, ชาระ,
ทาให้สะอาด”
“ทาให้สะอาด, รด”(Pou,
1992: 517)

ภ.2

โสรจ “อาบ, สรง, ชาระ,
ทาให้สะอาด”
ขก./ ขป. ម្ស្ស្ងច   “รด, พรมน้า”

พจน. โสรจ “ก. อาบ, สรง, ชาระ, ทาให้สะอาด (ป. โสจ; ส. เศาจ)
โสรจสรง (โสดสง) (กลอน) ก. อาบน้า”

ห
ภ.1

-

ขบ.

-

พจน. -

ภ.2

หวน  [เร่าร้อน,
กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย]
ขก./ ขป. ព្កហល់   “อัดอั้น
ตันใจ” ព្កហល់ ព្កហាយ 
  “เร่า
ร้อน, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย”
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หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป หวน  “ก. เวียนกลับ” แต่ความหมายไม่สอดคล้อง
กับความหมายของบริบท จึงเห็นว่าน่าจะเป็นคายืมจากคาต้นทางภาษาเขมร ព្កហល់ 
 “อัดอั้นตันใจ” มากกว่า
2 ดู คระหวน  , หวล  
ภ.1

-

ขบ.

-

ภ.2

หวล  [เร่าร้อน,
กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย]
ขก./ ขป. ព្កហល់   “อัดอั้น
ตันใจ” ព្កហល់ ព្កហាយ 
  “เร่า
ร้อน, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย”

พจน. หมายเหตุ ดู คระหวน  , หวน 
ภ.1
ขบ.

หาย  [ร้อนรุ่ม, กระวน
กระวาย]
-

ภ.2

-

ขก./ ขป. ព្កហាយ   “ปวด
แสบปวดร้อน”

พจน. หมายเหตุ 1 ใน พจน. พบรูป หาย  “สูญ, หาไม่พบ, ไม่ปรากฏ, หมด, สิ้น, พ้นจาก
การเจ็บป่วย” ซึ่งมีความหมายไม่สอดคล้องกับความหมายของบริบทดู 
2 ดู กรรหาย  
ภ.1

เห็จ “เหาะ, ไปในอากาศ,
เร็ว”
-

ภ.2

เห็จ  “เหาะ, ไปในอากาศ,
เร็ว”
ขบ.
ขก./ ขป. ហិច   “เหาะไปในอากาศ
(โดยเวทมนตร์)”
พจน. เห็จ“(กลอน) ก. เหาะ, ไปในอากาศ ว. เร็ว, เลือนมาจาก ระเห็จ”
ภ.1

เหาะ “เคลื่อนที่ไปใน

ภ.2

-
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ขบ.

อากาศด้วยฤทธิ์”
-

ขก./

 “เหาะ” (อุไรศรี

วรศะริน, 2542:

102)
ขป.

ម្ហាះ

“ลอยไปในอากาศ,

เดินฟ้า”
พจน. เหาะ  “ก. เคลื่อนที่ไปในอากาศด้วยฤทธิ์”
ภ.1
ขบ.

เหิม  // “ลมหายใจ”
-

ภ.2
ขก./ ขป. ដម្ងហើម  // “ลม
หายใจ”

พจน. ภ.1

เหิร  “บินอยู่ในระยะสูง,
ร่อนอยู่ในระยะสูง”
-

ภ.2

เหิร “บินอยู่ในระยะสูง,
ร่อนอยู่ในระยะสูง”
ขบ.
ขก./ ขป. ម្ហើរ “บิน, บินขึ้นในระยะ
สูง, เหาะ”
พจน. เหิร“ก. บินอยู่ในระยะสูง, ร่อนอยู่ในระยะสูง”
ภ.1

-

ภ.2

แหวะ “เอาสิ่งที่มีคม
กรีดให้เป็นช่องตามที่ต้องการ, อาการที่
เด็กเล็กๆ สารอกอาหารหรือยาออกมา,
อาหารหรือยาที่ล้นกระเพาะเด็กเล็ก ๆ
ออกมาทางปาก”
ขบ.  “ผ่า, แยกออก” (Pou, 1992: ขก./ ขป. វះ “ผ่า, แหวะ, ผ่าตัด”
436)
พุทธ.พิจารณาให้คาว่า វះ เป็นคา
ไทย แต่ เสนอว่าเป็นคามอญ-เขมร
(Lewitz, 1967b: 288)
พจน. แหวะ   “ก. เอาสิ่งที่มีคมกรีดให้เป็นช่องตามที่ต้องการ; อาการที่เด็กเล็ก ๆ
สารอกอาหารหรือยาออกมาน. อาหารหรือยาที่ล้นกระเพาะเด็กเล็กๆ ออกมาทางปาก
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ภ.1

โหย   “อ่อนกาลัง, อ่อนใจ; ภ.2 โหย  “อ่อนกาลัง, อ่อนใจ;
ครวญถึง, ร่าร้อง”
ครวญถึง, ร่าร้อง”
ขบ. ขก./ ขป. ព្ទ្ម្ហា draho  “โฮ” ใช้คู่กับ
យំា yamเป็น ព្ទ្ម្ហាយំា
draho-yam  “ร้องไห้
โฮ”
พจน. โหย “ก. อ่อนกาลัง, อ่อนใจ; ครวญถึง, ร่าร้อง; มักใช้ประกอบคาอื่นๆ”
หมายเหตุ ดู กรรโหย  , กันโหย  , คระโหย 
, ทรโหย  

อ
ภ.1

องอาจ -  “มีลักษณะ ภ.2 สง่าผึ่งผาย”
ขบ. ขก./  “องอาจ, กล้าหาญ”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 169)
ขป. អង្កាច   “องอาจ,
กล้าหาญ”
พจน. องอาจ -  “ว. มีลักษณะสง่าผึ่งผาย,อาจอง ก็ว่า”
ภ.1

-

ภ.2

อด “กลั้น, ไม่ได้, ไม่สมหวัง,
ไม่มีอะไรกิน”
ขบ.  “เล็กมาก, ไม่เพียงพอ” (Pou,
ขก./ “ปราศจาก, ไม่มี” (อุไรศรี วรศะริน,
1992: 9)
2542: 19)
ขป. អត់  “อด, อดกลั้น, ทน, ไม่,
ไม่ม,ี งด, ละเว้นจาก”
พจน. อด “ก. กลั้น,งดเว้น; ไม่ได้, ไม่สมหวัง; ไม่มีอะไรกิน ว. ทน”
ภ.1

อบ “ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือ ภ.2
รมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่น
กระจายออกไปไม่ได้; ทาให้ร้อนหรือ

-
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ขบ.

สุกด้วยไอน้าหรือไอไฟในที่ที่ความร้อน
ออกไม่ได้; อากาศถ่ายเทไม่ได้”
ขก./

“อบ, ปิด, หมอก, หม่น”

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 263)
ขป. អប់  “อบ, ปิด, หมอก,
หม่น”
พจน. อบ “ก. ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไป
ไม่ได้; ทาให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้าหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้; อากาศถ่ายเทไม่ได้
ภ.1
ขบ.

อร   “ผู้หญิง, หญิงงาม”
   “น้อง” (Pou,

ภ.2 อร “ผู้หญิง, หญิงงาม”
ขก./ , “น้อง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 195)
1992: 291)
ขป. បាូន  “น้อง ที่รองจาก
หัวปี”
พจน. อร   “2 (กลอน) น. ผู้หญิง, หญิงงาม ว. สวย, งาม”
ภ.1

อร   “ทาให้ดีใจ, ทาให้ปลาบ ภ.2 ปลื้มใจ”
ขบ. ขก./  “ปลาบปลื้ม, ยินดี”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 17)
ขป. អរ   “ดีใจ, ปลาบปลื้ม”
พจน. อร   “3 ก. ทาให้ดีใจ, ทาให้ปลาบปลื้มใจ”
ภ.1
ขบ.

อร   [น้อมลง, โน้ม]
 “โน้ม, น้อม, แสดงความเคารพ”
(Pou, 1992: 55)

ภ.2 ขก./ ขป. ម្អាន   “ก้ม, โอน, โน้ม,
น้อม”

พจน. หมายเหตุ พบรูปที่สัมพันธ์กับ อร  ในความหมายนี้ คือ โอน   “ก. น้อมลง,
โน้ม, ยกไปไว้อีกที่หนึ่ง; ยอมมอบให้”
ภ.1

อรรแถ้ง
[กระสับกระส่าย]

ภ.2

-
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ขบ.

-

ขก./ ขป. អស្នទង  
“กระสับกระส่าย” (Guesdon, 1930:
20)

พจน. ภ.1
ขบ.

อวย “ให้”
ภ.2 อวย  “ให้”
“ให้, เสนอให้, อาสา, ทาให้เกิด,
ขก./ ,, “ให้” (อุไรศรี วรศะริน,
คาสั่ง, แสดงถึงผู้รับหรือผู้ได้
2542: 180 - 181)
ประโยชน์” (Pou, 1992: 55)
ขป. ម្អាយ “ให้”
พจน. อวย“1 ก. ให้, โบราณใช้ว่า โอย ก็มี”
ภ.1

ออก “ชื่อเหยี่ยวขนาด
ใหญ่”
-

ภ.2

ภ.1

อัญเชิญ   “เชิญ
ด้วยความเคารพนับถือ (ใช้กับ
พระราชา)”
 “เชิญ, พิธีกรรม, ไปชุมนุม”

ภ.2

ภ.1

อับ  “2 ไม่มีลมเข้าออก, ไม่ ภ.2 โปร่ง, ไม่เคลื่อนไหว, มืด”
 “ทาให้เสื่อมเสีย, ดูถูก, ปฏิเสธ,
ขก./ ขป. អាប់  “1 อับ, อับสี, อับแสง,
เกลียด” (Pou, 1992: 16)

ขบ.

-

ขก./ ขป. អក “นกออก”
พจน. ออก “น. ชื่อเหยี่ยวขนาดใหญ่ชนิด Haliaeetusleucogaster (Gmelin)ใน
วงศ์ Accipitridae หัวและด้านล่างของลาตัวสีขาว ปีกสีเทา ทารังแบบง่ายๆ ด้วยกิ่งไม้
บนชะง่อนหินหรือหน้าผา หากินใกล้แหล่งน้า กินปลาและงูทะเล”
อัญเชิญ   “เชิญ
ด้วยความเคารพนับถือ (ใช้กับพระราชา
และอาวุธของพระราชา)”
ขบ.
ขก./ ขป. អម្្ជើញ  
(Pou, 1992: 9)
“อัญเชิญ”
พจน. อัญเชิญ “ก. เชิญด้วยความเคารพนับถือ”
หมายเหตุ ดู เชิญ  

ขบ.

606

ไม่ รุ่งเรือง, ตกต่า, ไม่มีคนนับถือ, มืด,
หม่น, อับอาบ, หมอก”
พจน. อับ   “2 ว. ไม่มีลมเข้าออก, ไม่โปร่ง, ไม่เคลื่อนไหว; ไม่มีตาไป (ใช้แก่หมากรุก);
โง่; ถึงที่อับจน, ถึงคราวชะตาตก; มัวหมอง; มืด; อาการที่นกเขาเคยขันแล้วกลับไม่ขัน;
ลักษณะของกลิ่นที่เกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน”
ภ.1

ขบ.

อาง “สิ่งเสริมแต่งหรือ
บารุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม, ที่ทาให้
งามสะอาดหมดจด, งามสะอาดหมด
จด”
 “ตกแต่ง, ประดับ” (Pou,
1992: 479)

ภ.2

-

ขก./ ขป. រំាអាង “เครื่อง
ทาให้สวย, ตกแต่ง, ประดับประดา,
เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ”

ภ.1 หมายเหตุ ดู สาอาง
ภ.1
ขบ.

อางขนาง  
 [ลังเล, สองจิตสองใจ]
-

ภ.2

อาจ “กล้า, สามารถ, เป็น
คาช่วยกริยาบอกความคาดคะเน”
“เรียกร้อง, จาเป็นต้อง, มีสิทธิ์,

ภ.2

-

ขก./ ขป. អាងខ្ននង  
“ลังเล, สองจิตสองใจ”
พจน. อางขนาง   “ก. อาย, ขวยเขิน”
หมายเหตุ ดู ขนาง 
ภ.1

อาจ “กล้า, สามารถ, เป็นคา
ช่วยกริยาบอกความคาดคะเน”
ขบ.
ขก./ , , “อาจ, กล้าหาญ, ทาได้,
ไม่ถดถอย, ไม่เกรงกลัว”
ได้รับสิทธิ์, สามารถ, มีอานาจ, มีความ
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 21)
ตั้งใจ” (Pou, 1992: 29)
ขป. អាច “สามารถ”
พจน. อาจ  “ว. กล้า ในคาว่า อาจหาญ; สามารถ; เป็นคาช่วยกริยาบอก
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ความคาดคะเน หรือใช้แสดงว่าสิ่งหนึ่งใช้แทนอีกสิ่งหนึ่งได้”
ภ.1
ขบ.

-

ภ.2 อานวย  “ให้”
 “ของบริจาค, การให้” (Pou, ขก./  “การให้, สิ่งที่ให้”
(อุไรศรี วรศะริน, 2542: 8)
1992: 19)
ขป. អំាម្ណាយ  
“การให้, สิ่งที่ให้”
พจน. อานวย  “ก. ให้ (แผลงมาจาก อวย)”
ภ.1

อานาจ  “สิทธิ, ภ.2 ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทาหรือ
บันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้, กาลัง,
พลัง, ความรุนแรง, การบังคับบัญชา,
การบังคับ, (กฎ) พลังบังคับให้เป็นไป
หรือไม่เป็นไป หรือให้ต้องปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือส่งผลให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด”
ขบ. ขก./  “อานาจ” (อุไรศรี วรศะริน,
2542: 7)
ขป. អំាណាច  
“อานาจ, ความองอาจ, ความอาจหาญ,
สิทธิ”
พจน. อานาจ “น. สิทธิ; ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทาหรือบันดาลให้
เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้; กาลัง, พลัง; ความรุนแรง; การบังคับบัญชา; การบังคับ; (กฎ) พลัง
บังคับให้เป็นไปหรือไม่เป็นไป หรือให้ต้องปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ส่งผลให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด”
ภ.1

อาไพ  “งาม;
ภ.2 สว่าง, สุกใส”
ขบ.  “งาม, สวย” (Pou, 1992:
ขก./ 22)
ขป. พจน. อาไพ “ว. งาม; สว่าง, สุกใส”
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ภ.1

-

ขบ.

 “1 ฝัง่ หรือ

ภ.2

อาเภอ [แห่ง,
ย่าน, ถิ่น]
ขก./ ขป. -

ด้านตรงข้าม 2 (บางทีมีความหมาย
เดียวกับ  ) เขตพืน้ ที่, ดินแดน 3
คดเคี้ยว” (Jenner, 2009b)
พจน. อาเภอ“(กฎ) น. หน่วยปกครองที่รวมตาบลหลายตาบลให้อยู่ใน
ความปกครองอันเดียวกันและได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอาเภอ อาเภอเป็นหน่วย
ราชการบริหารรองจากจังหวัด”
หมายเหตุ ความหมายในภาษาเขมรโบราณที่ Jenner ระบุไว้ เป็นความหมายที่ Jenner เองยังไม่
ตัดสินให้แน่ชัด ได้แต่เสนอความหมายที่อาจเป็นไปได้ ด้วยการใช้คาว่า บางทีอาจจะ หรือเป็นไปได้
ว่าคาจะมีความหมายอย่างไร แต่จากบริบทของคาในสมุทรโฆษคาฉันท์แสดงให้เห็นว่า อาเภอ
 ควรมีความหมายว่า [แห่ง, ย่าน, ถิ่น]
ภ.1
ขบ.

อาเภอ
[การกระทา]
 “การกระทา” (Pou, 1992:
22)

ภ.2

-

ขก./ ขป. អំាម្ពើ
“1 การกระทา, สิ่งที่ต้องกระทา”

พจน. หมายเหตุ ใน พจน. พบรูป อาเภอ“(กฎ) น. หน่วยปกครองที่รวมตาบล
หลายตาบลให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกันและได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอาเภอ อาเภอ
เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด” ซึ่งมีความหมายไม่สอดคล้องกับบริบท และควรจะมี
ความหมายว่า [การกระทา] ตามอย่างต้นทางภาษาเขมรมากกว่า
ภ.1

อารุง “บารุง,
เลี้ยงดู, ทะนุถนอม”
-

ภ.2

อารุง “บารุง,
เลี้ยงดู, ทะนุถนอม”
ขบ.
ขก./ ขป. បំារងុ  “ตั้งใจ,
เตรียม, จัดเตรียม, ป้องกัน, ปกป้อง,
คุ้มครอง, ดูแล, สงวนรักษา”
พจน. อารุง “ก. บารุง, เลี้ยงดู, ทะนุถนอม”
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ภ.1
ขบ.

อุก   [ชื่อนกชนิดหนึ่ง]
-

ภ.2 ขก./ ขป. អុក   “3 เหยี่ยวรุ้งหงอน”

พจน. ภ.1
ขบ.

อุก   “ชื่อเรียกปลากดหลาย
ชนิด”
-

ภ.2

-

อุก  “หักหาญด้วยพลการ,
บังอาจ”
-

ภ.2

อุกคลุก “เข้า
รบคลุกคลีประชิดตัว”
-

ภ.2

เอม “หวาน, ชื่นใจ”
   “หวาน, น่าพอใจ”
(Pou, 1992: 291)

ภ.2 เอม “หวาน, ชื่นใจ”
ขก./  “หวาน, ละมุน”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 231)
ขป. ស្ផាម “หวาน,

ขก./ ขป. កាុក   “ปลาอุก, ลูกกบ
หรือลูกคางคกซึ่งยังมีหางอยู่”
พจน. อุก   “1 น. ชื่อเรียกปลากดหลายชนิดในวงศ์ Ariidae ซึ่งเมื่อถูกจับขึ้นมาพ้นน้า
จะร้องเสียงอุกๆ”
หมายเหตุ ดู ทรอุก  
ภ.1
ขบ.

-

ขก./ ขป. អុក   “1 ว่าให้, ด่าว่า,
กระแทก, โขกสับ”
พจน. อุก “2 (กลอน) ก. หักหาญด้วยพลการ, บังอาจ”
ภ.1
ขบ.

-

ขก./ ขป. អុកឡុក “ปนกันยุ่ง,
วุ่นวาย, อลหม่าน, ปั่นป่วน”
พจน. อุกคลุก“(กลอน) ก. เข้ารบคลุกคลีประชิดตัว, อุตลุด”
ภ.1
ขบ.
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ละมุน”
พจน. เอม “ว. หวาน; ชื่นใจ”
ภ.1
ขบ.

เอียง “อาการของสิ่งที่
เอนไปข้างหนึ่ง”
-

ภ.2

-

โอน   “น้อมลง, โน้ม”
 “โน้ม, น้อม, แสดงความเคารพ”
(Pou, 1992: 55)

ภ.2 ขก./ ขป. ម្អាន   “ก้ม, โอน, โน้ม,
น้อม”

ขก./ ขป. ម្អៀង  “ตะแคง, เอน, เอียง,
เบี่ยง, เฉียง, เฉ”
พจน. เอียง  “ว. อาการของสิ่งที่เอนไปข้างหนึ่ง, อาการของสิ่งที่เสียระดับ ไม่ว่าจะ
แนวนอนหรือแนวยืนก็ตาม ก. เปลี่ยนระดับไม่ว่าจะแนวนอนหรือแนวยืนก็ตาม”
ภ.1
ขบ.

พจน. หมายเหตุ พบรูปที่สัมพันธ์กับ โอน   คือ อร   [น้อมลง, โน้ม]
ภ.1
ขบ.

โอบ  “เอาแขนอ้อมไว้”
-

ภ.2 โอบ “เอาแขนอ้อมไว้”
ขก./ “กอดอ้อมด้วยแขนทั้งสอง”
(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 153)
ขป. ម្អាប  “กอดอ้อมด้วยแขน
ทั้งสอง”
พจน. โอบ “ก. เอาแขนอ้อมไว้, เอาแขนทั้ง 2 อ้อมไว้, โดยปริยายหมายถึง อาการที่
คล้ายคลึงเช่นนั้น; ตีวงล้อม”
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