54106202: สาขาวิชาเขมรศึกษา
คาสาคัญ ศัพท์เรียกผู้หญิง / นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน / เขมร
วนารัตน์ น้อยเล็ก: การศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์. 169 หน้า.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน
จานวน 20 เรื่อง ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2004 - 2013 ในด้านวิธีการสร้างคา ความหมาย
และภาพสะท้อนในศัพท์เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมรปัจจุบัน
ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรมีลักษณะเป็นคาแทนนาม คือ เป็นคานามที่นามาใช้
เรียกแทนตัวบุคคล ผลการศึกษาพบศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน ทั้งหมด 139 คา
เกิ ด จากวิ ธี ส ร้ า งศั พ ท์ เ รี ย กผู้ ห ญิ ง 4 ประเภท คื อ ศั พ ท์ เ รี ย กผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น ค าเดี่ ย ว 17 ค า
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นคาสมาส 34 คา ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เป็นคาซ้อน 27 คา และศัพท์เรียก
ผู้หญิงที่เป็นคาประสม 61 คา โดยผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันนิยมใช้ศัพท์เรียกผู้หญิง
ที่เป็นคาประสมมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ความหมายและภาพสะท้อนของศัพท์เรียกผู้หญิ งในนวนิยายเขมรสมัย
ปัจจุบัน พบว่า ผู้ประพันธ์นวนิยายเขมรสมัยปัจจุบันใช้ คาพ้องความหมาย คือ คาที่มีรูปต่างกัน
แต่มีความหมายคล้ายคลึงกันมาเป็นศัพท์ เรียกผู้หญิง ผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่มศัพท์เรียกผู้หญิงตาม
โครงสร้างได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ศัพท์เรียกผู้หญิงแบบคาเดียว และศัพท์เรียกผู้หญิง ที่มีคา
ขยาย อีกทั้งผู้วิจัยยังสามารถแบ่งกลุ่มคาศัพท์ ที่กาหนดลักษณะหรือสถานะที่นามาประกอบให้เป็น
ศัพท์เรียกผู้หญิงได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความหมายเป็นกลาง ศัพท์เรียกผู้หญิงที่
แสดงความงาม ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความอ่อนเยาว์ ศัพท์เรียกผู้หญิงที่แสดงความเป็นที่รัก
ศัพท์เรียกผู้หญิงที่เปรียบเทียบสิ่งมีค่า และศัพท์เรียกผู้หญิง ที่แสดงความสูงศักดิ์ ผลการศึกษา
พบว่า ความหมายของศัพท์เรียกผู้หญิงสามารถสะท้อนให้เห็นค่านิยม และทัศนคติของคนในสังคม
เขมรที่มีต่อสตรีเขมรได้ว่า สตรีที่ได้รับการยกย่องชื่นชมต้องเป็นผู้ที่มีรูปสมบัติและคุณสมบัติที่ดี
โดยเฉพาะการมีความงามโดดเด่นและเป็นเลิศกว่าผู้หญิงทั่วไป
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WANARAT NOILEK: A STUDY OF TERMS FOR WOMEN IN MODERN KHMER
NOVELS. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. ORAWAN BOONYARITH, Ph.D. 169 pp.
The purpose of this research is to analyze the terms used to refer to
women in 20 modern Khmer novels, published between 2004 - 2013, in relation to
methods of word formation, word meanings and the reflection of terms used for
women by modern Khmer authors.
Terms for women in modern Khmer novels are pro-forms used
as substitutes for nouns. The result of the study found that there are in total 139
terms for women found in modern Khmer novels, derived from 4 groups of word
formations, being: isolating words, 17 terms; Pali, Sanskrit samāsa compounds, 34
terms; synonymous compounds, 27 terms; compound words, 61 terms. Of these,
modern Khmer authors tend to use compound words the most frequently.
From the result of the analysis of meaning and reflection of terms used for
women in modern Khmer novels, it can be seen that modern Khmer authors
normally use synonyms as terms for women. Moreover, the researcher divided terms
for women into 2 large groups, which are: single words, and single words used
together with modifiers. Furthermore, the researcher further divided words into
another 6 groups based on characteristics or conditions used to refer to women,
which are: words with neutral meaning, words indicating beauty, words indicating
youth, words indicating endearment, words comparing value, and words indicating
high honor. According to the study, the meanings of terms used can reflect popular
culture and the attitudes of people in Khmer society that women who are highly
praised must be gorgeous, and especially be more beautiful than average women.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน
ผู้ วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุ ญ ยฤทธิ์ อาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ คาปรึกษา คาแนะนา และสละเวลาอันมีค่า ตรวจแก้ไ ขวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้
หลายครั้งจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ความเมตตาและคาสอนของอาจารย์ ศิษย์จะระลึกถึงอยู่เสมอ
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ประยูร ทรงศิลป์ รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์
วิมลเกษม ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์
ดร.วิชชุกร ทองหล่อ ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งสามท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ทาให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ Yeang Virakbot และอาจารย์ You Sophea แห่งคณะ
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่กรุณาให้
คาปรึ กษาเกี่ยวกั บภาษาและวรรณกรรมเขมร พร้อมทั้งกรุณาตรวจสอบข้อมูล เอกสารภาษาเขมร
และตอบข้อสงสัยต่างๆ ของผู้วิจัย ทาให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างมาก
ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ อิ ง อร สุ พั น ธ์ ว ณิ ช ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.กังวล คัช ชิมา ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม อาจารย์จตุพร โคตรกนก
และอาจารย์ณัฐพล จันทร์งาม ทีก่ รุณาให้คาแนะนาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นกาลังใจทีด่ ีเสมอมา
ขอขอบคุณ อาจารย์ Hunter Watson คุณณัฏฐ์ณิชาภัค วุฒธา ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการแก้ไขบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณ น้องเกศแก้ว บุญนาคค้า น้องมิ่งขวัญ สังขะวัฒนะ
ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องพิสูจน์อักษรและรูปแบบวิทยานิพนธ์ ทาให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์
ขอขอบคุณ อาจารย์สกลสุภา ทองน้อยและครอบครัว คุณอนุสรา คงกะพัน ผู้เป็นทั้งพี่
และเพื่อนที่ให้กาลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือ ทั้งในประเทศไทย และเมื่อครั้งที่ผู้วิจัย
พานัก ณ พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ท้ายที่สุด คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็น
เครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา และครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่าน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป) จานวน 10,000 บาท จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ
2556 และได้รับเงินทุนเพื่อทาวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ไทยและอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2556 จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
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