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(ปกหลังในหน้าว่าง) ภาษาเขมร คำาต่อคำา

  อย่างง่าย!

Open Up
your mind.

คณะผู้จัดทำ� 

ที่ปรึกษ�	 นายประพันธ์	มนทการติวงศ์	 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

	 นายสมใจ	บุญประสิทธิ์	 รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

	 นายสันโดษ	เต็มแสวงเลิศ	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาผู้ฝึก

	 	 	 และเทคโนโลยีการฝึก

	 นางสาวเกยูร	คณารุ่งเรือง		 ผู้อำานวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

	 	 	 และเทคโนโลยีการฝึก

ผู้จัดทำ� กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก



คำ�นำ�

 ภาษาเขมร คำาต่อคำา
	 “คำา”	เป็นบทเรียนบทแรกของภาษา	ตั้งแต่เด็ก

เริ่มพูด	 ก็พูดเป็นคำาๆ	 ทีละคำาๆ	 ครั้นเริ่มชำานาญในการ 

พูดเป็นคำาๆ	ก็นำาแต่ละคำามาต่อกัน	คำาต่อคำาๆ	จนกลาย

เป็นวลี	และจากวลี	จึงกลายเป็นประโยค	สรุปง่ายๆ	 

ก็คือ	ในการเรียนภาษาไทย	บทที่	1	คือเรื่องคำา	บทที่	2	 

คือเรื่อง	 คำาต่อคำา	 ซึ่งเป็นบทเรียนธรรมชาติที่เด็กไทย 

ทุกคนเรียนพูดภาษาไทยโดยไม่รู้ตัว

	 จากบทที่	 1	 เมื่อเข้าสู่บทที่	 2	 เด็กก็เริ่มถูกสอน

หลกัเกณฑ์ในการเอาคำามาต่อคำา	 เราเรยีกหลกัเกณฑ์นี ้

ว่า	 หลักภาษาหรือแกรมมาร์	 เราถูกสอนว่า	 ถ้าเอาคำา 

มาต่อคำาอย่างถูกแกรมมาร์	 จะช่วยให้พูดจาสื่อสารได้

อย่างถูกต้อง	ชัดเจน	และสวยงาม

	 เม่ือเดก็ไทยเร่ิมเรียนภาษาองักฤษ	กเ็รยีนในลกัษณะ 

เดียวกันนี้	 ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว	 แต่สิ่งที่น่าเศร้า 

	 	 (นายประพันธ์	มนทการติวงศ์)

	 	 	อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

	 	 	พฤษภาคม	2555

สนทน�ภ�ษ�เขมรเบื้องต้น
รองศาสตราจารย์ประยูร		ทรงศิลป์

	 ภาษาไทยและภาษาเขมรมีลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกัน	 การเรียนรู้ภาษาเขมรโดย

เฉพาะภาษาพูดจึงไม่ใช่เรื่องยากสำาหรับคน

ไทย	การจดจำาคำาศัพท์ให้ได้มาก	 เรียงคำาเข้า

เป็นประโยคตามลักษณะภาษาไทย	 ปรับ

เปลี่ยนวิธีการออกเสียง		รู้จักสังเกตลักษณะ

ประโยคที่ต่างจากภาษาไทยบ้างเล็กน้อย	

ท่านก็สามารถจะพูดคุยเรื่องราวทั่วๆ	 ไป

เบื้องต้นกับชาวกัมพูชาได้อย่างง่ายดาย
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การทักทาย

1. เมื่อพบปะกัน ช�วกัมพูช�ใช้คำ�ทักท�ยว่�

CMrabsYr จุม-เรี้ยบ  ซัว “สวัสดี”

CMrabsYr  )aT จุม-เรียบ  ซัว  บ๊าด “สวัสดีครับ”

CMrabsYr  ca+ จุม-เรียบ  ซัว  จ๋า “สวัสดีค่ะ”

CMrabsYr  elak จุม-เรียบ  ซัว  โล้ก “สวัสดีคุณ”

	 สำาหรับ	sYsþI		ซัว-ซเด็ย		“สวัสดี”	
	 ใช้ทักทายในโอกาสเป็นทางการ	

	 และกล่าวทักทายกับสาธารณชน

2.	ผู้ที่ได้รับการทักทายจะขานรับว่า

)aT  CMrabsYr )aT บ๊าด จุม-

เรี้ยบ ซัว 

บ๊าด

“ครับ  

สวัสดีครับ”

ca+  CMrabsYr 

ca+

จ๋า จุม-เรี้ยบ   

ซัว จ๋า
“ค่ะ สวัสดี

ค่ะ”

)aT CMrabsYr  

elak

บ๊าด 

จุม-เรี้ยบ 

ซัว โล้ก

“ครับ 

สวัสดีครับ

ท่าน”
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3.	หลังจากกล่าวทักทายกันแล้ว	โดยทั่วไป

	 จะถามทุกข์สุขกันโดยใช้ประโยค

   elak  sux   sb,ay   Ca   eT?

    โล้ก  ซก ซะบาย เจีย    เต๋

    “คุณ      สบาย ดี  ไหม”

elak RsI โล้ก ซะเร็ย
(คุณผู้หญิง

อายุเกิน 30 ปี)

GñkRsI เนียะ เนียง
(คุณผู้หญิงอายุ

ประมาณ 30 ปี)

 

4.	ผู้ได้รับการทักทายมักจะตอบว่า

 
)aT sux sb,ay Ca )aT

บ๊าด ซก ซะบาย เจีย บ๊าด

“ครับ สบาย ดี ครับ”

)aT Gt;GI eT )aT

บ๊าด อ๊อด  เอ็ย เต๊ บ๊าด

“ครับ ไม่เป็นไร หรอก ครับ”

5.	ถ้าผู้ตอบรู้สึกว่าตนไม่ค่อยสบายหรือมี

ปัญหาบ้างจะตอบว่า

)aT min sUv GI Edr eT )aT

บ๊าด มึน  เซิว  เอ็ย  แด เต๊ บ๊าด

“ครับ ไม่ค่อยเป็นอะไร หรอก ครับ”
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6.	คู่สนทนาจะต้องถามถึงอาการ

	 หรือปัญหาเหล่านั้นว่า

ya:gem:c   Edr   )aT

ยาง  เมิจ แด บ๊าด

“เป็นอย่างไร ล่ะ ครับ”

     ekIt GI   Edr )aT

เกิด  เอ็ย แด บ๊าด

“เป็นอะไร ล่ะ ครับ”

  

การสนทนากันโดยละเอียดจะเกิดขึ้นต่อไป

การลาจาก

1.	เมื่อจะลาจากกันผู้ลาจะพูดว่า

 )aT CMrab   la  sin ehIy )aT

บ๊าด จุม-เรียบ เลีย เซิน เฮอย บ๊าด

“ครับ สวัสดี ลา ก่อน แล้ว ครับ”

2.	อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบว่า

  )aT  sux sb,ay  )aT

บ๊าด ซก  ซะ-บาย  บ๊าด

“ครับ โชคดี ครับ”

1312



การแนะนำาตัว

1.	ชาวกัมพูชาจะพูดนามสกุลไว้หน้าชื่อ	ซึ่งสลับ
กับคนไทย	เช่น

KuN  rtna กุน  รัตนา (ชื่อ รัตนา 

นามสกุล กุน)

2.	ดังนั้นถ้าผู้แนะนำาเป็นคนไทยจะแนะนำา
ตนเองว่า		ชื่อ	“สมชาย		ดวงจันทร์”		ก็ต้อง
แนะนำาตนเองว่าชื่อ	“ดวงจันทร์		สมชาย”

CMrab  

sYr

)aT    ´ dYgc½

nÞ

smqay )aT

จุม-เรี้ยบ 

ซัว

บ๊าด คะญม ดวงจัน สมชาย บ๊าด

สวัสดี ครับ ผม ดวง

จันทร์

สมชาย ครับ

คำาว่า		´		“ผม	ฉัน”	ใช้แทนตัวผู้พูดได้ทั้งชายหญิง

ในกรณีที่ต้องการใช้คำาที่แสดงความ

นอบน้อมหรือในโอกาสที่เป็นทางการใช้

คำา	´)aT	คะญม			บ้าด	“กระผม”		และ		

nag´	เนียง	คะญม	“ดิฉัน”

1514



3.	ถ้าจะต้องเป็นผู้แนะนำาผู้อื่นให้รู้จักกัน	

	 นิยมใช้สำานวนประโยค	ดังนี้		

sUm 

Gt; 

eTas

)aT ´ sUm ENnaM  [ elak

โซม  

อ๊อด  

โต๊ะฮ

บ๊าด คะญม โซม แน-น็วม โอย โล้ก

ขอโทษ ครับ ผม ขอ แนะนำา ให้ คุณ

                           

  )an sÁal; enH  KW elak

  บาน  ซะ-ก็อล เนะฮ กือ โล้ก …………….

  ได้    รู้จัก    นี่ คือ คุณ …………….

4.	ผู้ที่ได้รับการแนะนำาให้รู้จักจะตอบว่า

GrKuN)aT ออ  กุน  บ๊าด “ขอบคุณครับ”

GrKuNNas;)aT ออ  กุน  นะฮ  

บ๊าด

“ขอบคุณมาก

ครับ”

sUmGrKuN)aT โซม  ออ-กุน  

บ๊าด

“ขอขอบคุณ

ครับ”

ถ้าเป็นการแนะนำาอย่างเป็นทางการผู้ที่ได้รับการ

แนะนำาจะตอบอย่างเป็นทางการว่า

 )aT    ´ man esckIþ rIkray

บ๊าด คะญม เมียน เซ็จ 

กะเด็ย

รีก เรียย

ครับ ผม มี ความ ยินดี

Nas; Edl )an sÁal; elak

นะฮ แดล บาน ซะก็วล โล้ก

มาก ที่   ได้ รู้จัก คุณ

1716



การขอโทษ
	 1.	การกล่าวคำาขอโทษโดยทั่วไป	ใช้ว่า

Gt;eTas)aT                อ๊อด  โต๊ะฮ  บ๊าด  

“ขอโทษครับ”

หรือ

sUmeTas)aT      โซม  โต๊ะฮ  บ๊าด  

“ขอโทษครับ”

	 2.	การกล่าวคำาขอโทษท่ีใช้โอกาสทางการใช้ว่า

sUm    emtþa   GP½y    eTas   )aT
โซม        เมต-ตา      อะ-พึย        โต๊ะฮ     บ๊าด

“ขออภัยโทษครับ”

	 3.	เมื่อฝายหนึ่งกล่าวคำาขอโทษแล้ว	

	 	 อีกฝ่ายหนึ่งจะตอบรับคำาขอโทษว่า

)aT     Gt;     GI     eT    )aT
บ๊าด   อ็อด   เอ็ย   เต๊    บ๊าด 

“ครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ”  

หรือ

GI      Edr   )aT
 เอ็ย   แด   บ๊าด       

“ไม่เป็นไรหรอกครับ”

การขอบคุณ
	 1.	การใช้คำาขอบคุณใช้ดังนี้

GrKuN)aT ออ กุน บ๊าด “ขอบคุณครับ”

)aTGrKuN)aT บ๊าด ออ  

กุน บ๊าด

“ครับ 

ขอบคุณครับ”

GrKuNNas;)aT ออ กุน  

นะฮ บ๊าด

“ขอบคุณ

มากครับ”

sUmGrKu
NNas;)aT

โซม ออ กุน 

นะฮ บ๊าด

“ขอขอบคุณ

มากครับ”

2.	ผู้ที่ได้รับการขอบคุณจะตอบกลับว่า

)aT  Gt;   GI     eT   )aT
 บ๊าด  อ้อด  เอย  เต้   บ๊าด

“ครับ  ไม่เป็นไรหรอก  ครับ”  

หรือ

)aT    min   GI    eT  )aT
บ๊าด  มึน  เอ็ย  เต๊  บ๊าด

“ครับ  ไม่เป็นไรหรอก  ครับ”

1918



การถามทาง

1.	การถามทาง	ผู้ถามทางควรเร่ิมตน้ด้วยคำาวา่				 
 sUmeTas โซม โต๊ะฮ “ขอโทษ” 
	 แล้วเริ่มด้วยสภานที่ที่ต้องการทราบ		
	 ตามด้วยข้อความดังต่อไปนี้
 

 enA  kEnøg  Na  )aT ?
.......................................  นึว   กอน-แลง    หนา   บ๊าด

....................................... “อยู่  ที่  ไหน  ครับ”

หรือ enA  Rtg;  Na  Edr )aT ?
....................................... นึว  ตร็อง  หนา  แด  บ๊าด

....................................... “อยู่  ตรง  ไหน(ล่ะ)  ครับ”

หรือ eTA  tam  Na  Edr  )aT ?
.......................................  ตึว  ตาม  หนา  แด  บ๊าด

....................................... “ไป  ตาม(ทาง)  ไหน(ล่ะ)  ครับ”

	 นอกจากนี้ยังอาจเลือกใช้ประโยคต่อไปนี้

ได้อีก	ได้แก่
 
elak  CYy R)ab; pøÚv eTA……

โล้ก จวย ปรั๊บ พเลิว ตึว……

คุณ ช่วย บอก ทาง ไป……

[ ´ )an eT ?

โอย คะญม บาน เต๋

ให้ ผม ได้ ไหม”

หรือ
elak sÁal; rW eT…….

โล้ก ซะก็วล รือ เต๋…….

“คุณ รู้ หรือ เปล่า….

enA kEnøg Na )aT?

นึว กอน-แลง  หนา บ๊าด

อยู่ ที่ ไหน ครับ”

2120



เช่น

Gt;eTas bnÞb; Twk enA
อ๊อด  โต๊ะฮ บอน-ตุ๊บ ตึ๊ก นึว

“ขอโทษ ห้อง น้ำา อยู่

Rtg; Na )aT?
ตร็อง หนา บ๊าด

ตรง ไหน ครับ”

Gt;eTas elak sÁal; pÞH
อ๊อด  โต๊ะฮ โล้ก ซะก็วล พะเตี๊ยะฮ

“ขอโทษ คุณ รู้จัก บ้าน

elak em:A eT )aT ?
โล้ก เมา เต๋ บ๊าด

คุณ เมา ไหม ครับ”

	 2.	ผู้ถูกถาม		ถ้ารู้จักก็จะบอกว่า

  )aT   enA xag…………. )aT
บ๊าด นึว คาง…………. บ๊าด

ครับ อยู่ ทาง………… ครับ

 

	 ถ้าไม่รู้จัดจะเลือกตอบด้วยประโยคต่อไปนี้

 Gt; dwg  Edr    eT )aT
อ๊อด เดิง   แด    เต๊ บ๊าด

“ไม่      รู้ หรอก ครับ”

หรือ

min dwg enA Rtg; Na eT )aT
  มึน เดิง นึว ตร็อง  นา เต๊ บ๊าด

“ไม่ รู้ อยู่ ตรง ไหน หรอก ครับ”

2322



หรือ

    ´  eTIb  nig mk Edr
คะญม  เติ้บ นึง โมก แด

“ผม  เพิ่ง จะ มา เหมือนกัน

 Gt; sÁal;   eT )aT
อ๊อด ซะก็วล เต๊ บ๊าด

ไม่ รู้จัก หรอก ครับ”

หรือ

 min Edl edIr  Edr Gt;
  มึน แดล  เดอ แด อ๊อด

“ไม่ เคย  เดิน เหมือนกัน ไม่

sÁal; eT )aT
  ซะ

ก็วล

เต๊ บ๊าด

รู้จัก  หรอก ครับ”

การนับเลข

2524



3.	การนับเลขหลักสิบ	มีดังนี้	
db; ด็อบ 10

émÖ มะพึย 20

samsib ซาม	–	เซิ้บ 30

Essib แซ	–	เซิ้บ 40

hasib ฮา	–	เซิ้บ 50

huksib ฮก	–	เซิ้บ 60

citsib เจิ้ต	–	เซิ้บ 70

Eb:tsib แป๊ด	–	เซิ้บ 80

ekAsib เกา	–	เซิ้บ 90

2.	การนับเลข	6	-	9	มีดังนี้

R)aMmYy ปรำา	มวย (5	–	1)	 6

R)aMBIr ปรำา	ปี (5	–	2) 7

R)aMbI ปรำา	เบ็ย (5	–	3) 8

R)aMbYn ปรำา	บวน (5	–	4) 9

1.	การนับเลข	1	-	5	มีดังนี้
 

sUnü โซน 0

mYy มวย 1

BIr ปี 2

bI เบ็ย 3

bYn บวน 4

R)aM ปรำา 5
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4. ก�รนับเลขเกินกว่�หลักสิบ 

 มีหน่วยนับ ดังนี้

ry โรย ร้อย

Ban; ป็วน พัน

hwµn เมิน หมื่น

Esn แซน แสน

lan เลียน ล้าน

จำานวนที่ต้องการนับเป็นเท่าไร	ให้นำาจำานวนนับ
และหน่วยนับเหล่านั้นมาเรียงต่อเข้าด้วยกัน	เช่น

db;R)aMBIr ด็อบ	ปรำา	ปี 17

EssibR)aMbYn แซ	–	เซิ้บ	
ปรำา	บวน

49

mYyryhasibbI มวย	โรย	
ฮา-เซิ้บ	เบ็ย

153

bYnhwµnBIrBan;R)
aMbIryhuksibR)
aMmYy

บวน	เมิน	ปี	
ป็วน	ปรำา	
เบ็ย	โรย	
ฮก-เซิ้บ	ปรำา	
มวย

42861

5. ก�รบอกจำ�นวนที่  ใช้คำ�   

 TI  ตี   “ที่” นำ�หน้�จำ�นวน เช่น 

 

TIbI ตี	เบ็ย “ที่	3”
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การบอก

วัน เดือน ปี

1.	สัปดาห์และชื่อวัน	มีดังนี้

s)þah_ ซับ	–	ดา สัปดาห์

éf¶ ทะไง วัน

GaTitü ฮา	–	ตึ๊ด อาทิตย์

c½nÞ จัน จันทร์

GgÁar ออง	–	เกีย อังคาร

BuF ปุ๊ด พุธ

RBhsSbtiþ โปร	–	เฮาะฮ พฤหัสบดี

suRk ซก ศุกร์

esAr_ เซา เสาร์
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2. ชื่อเดือน มีดังนี้

Ex แค เดือน

mkra เมียะ	–	เกอะ	–	รา มกราคม

kumÖH กุม	–	เพียะ กุมภาพันธ์

mIna มี	–	นา มีนาคม

emsa เม	–	ซา เมษายน

]sPa อุ๊	–	เซอะ	–	เพีย พฤษภาคม

mifuna มิ	–	โทะ	–	นา มิถุนายน

kkáda ก๊ะ	–	เกอะ	–	ดา กรกฎาคม

sIha เซ็ย	–	ฮา สิงหาคม

kBaØa กัญ	–	ญา กันยายน

tula โต๊ะ	–	ลา ตุลาคม

vicöka วึจ	–	เชอะ	–	กา พฤศจิกายน

FñÚ ทะนู ธันวาคม

	 ชาวกัมพูชามีการนับเดือนตามจันทรคติ

ซึ่งเป็นการนับเดือนตามแบบโบราณ	 ซึ่งใช้ใน

ประเพณีหรืองานเทศกาลต่างๆ

3. ปี 
 ชาวกัมพูชานิยมใช้คริสตศักราช	โดยใช้คำาว่า		

qñaM	 ชะนัม	 “ปี”	 แล้วต่อด้วยตัวเลขศักราช	

เช่น	qñaM	2011

	 นอกจากนั้นยังมีชื่อปีนักษัตรเช่นเดียวกับ

ไทยด้วย
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1. การบอกเวลา

	 เริ่มต้นด้วยคำาว่า		em:ag	โมง	
	 “เวลา,	โมง,	แล้วตามด้วยเวลา

	 ที่ต้องการบอก	เช่น

 em:ag db; 

 โมง ด็อบ 

 “10 โมง”

2. ถ้าต้องการบอกเวลาเป็นนาท ี

	 ใช้ตัวเลขจำานวนนาที	แล้วตามด้วยคำาว่า	

 naTI		เนีย	–	ตี	“นาที”	เช่น

 em:ag db; Essib R)aM naTI
 โมง ด็อบ แซ-เซิ้บ ปรำ� เนีย-ตี 

 “10.45 นาที”

3. การบอกเวลา 30 นาที อาจใช้คำาว่า   

 knøH ก็อน-ละ “ครึ่ง” ก็ได้  เช่น

 em:ag BIr knøH 

 โมง ปี ก็อน-ละ 

 “2 โมงครึ่ง”

การบอกเวลา
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5. การบอกเวลาดังกล่าวอาจเกิด 
 ความสับสนได้ จึงมีคำาบอกเวลา
 มาขยายเพื่อระบุเวลาให้ชัดเจน
 ได้แก่

RBwk ปรึ๊ก เช้า

resol โร	–	เซียล บ่าย

l¶ac ละเงียจ เย็น

yb; ยุบ ค่ำา

ตัวอย่าง

 em:ag	R)aM	RBwk 
	 โมง		ปรำา	ปรึ๊ก 

	 “05.00	น.”

 em:ag	db;	mYy 
	 โมง	ด็อบ	มวย	

	 “11.00	น.”

 em:ag	BIr	resol 
	 โมง	ปี	โร-เซียล	

	 “14.00	น.”

 em:ag	db;	yb; 
	 โมง	ด็อบ	ยุบ	

	 “22.00	น.”

4. ถ้าจะบอกเวลาว่า “ตรง” จะใช้คำาว่า  

 Kt; ก็วด “ตรง” ซึ่งเป็นคำาที่ใช้เฉพาะกับการ 

 บอกเวลาเท่านั้น	เช่น

 em:agBIrKt; 
 โมง ปี ก็วด 

 “14.00 น. ตรง”
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1. คำาถาม

eT เต๋ ไหม

Na หน� ไหน,	ใด

GIV เอ๋ย อะ
เหวย

อะไร

rW หรือ หรือ

b:unµan ปน – หม�น เท่าไร,	กี่

GñkNa เนียะ – หน� ใคร

ya:gem:c ย�ง – เมิจ อย่างไร

Ggáal; , 
eBlNa

ออง – กั๋ล, 
เปล หน�

เมื่อไร

ehtuGIV แฮ้ด  เอ๋ย เหตุใด	ทำาไม

คำาศัพท์พื้นฐาน

3938



2.	กริย�

júMa ญำ� กิน,	ทาน

pwk เพิ้ก ดื่ม

Xøan คะเลียน หิว

Eq¥t ชะแอ๊ด อิ่ม

cg; จ็อง อยาก

RtUvkar ตเริว   ก� ต้องการ

edIr เดอ เดิน

eKg เกง นอน

GgÁúy ออง – กุย นั่ง

Qr โช ยืน

emIl เมอล ดู

eXIj เคอญ เห็น

emIl , Gan  เมอล , อ�น อ่าน

sresr ซอ – เซ เขียน

niyay นิ – เยียย พูด

sþab; ซะดั๊บ ฟัง

eTA ตึว ไป

mk โมก มา

enA นึว อยู่

sMrak ซอม – ระ พักผ่อน

sMNak; ซอม – นะ พักอยู่

elg เลง เล่น
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sYr ซัว ถาม

eqøIy ชะเลย ตอบ

ct จ๊อด จอด

ebIkLan เบิ๊ก  ล�น ขับรถ

CBaöÚn จวญ – จูน ขน,	บรรทุก,

Tij ตึญ ซื้อ

lk; ลัวะ ขาย

dUr โด แลก

sUm โซม ขอ

eGay โอย ให้

eLIg เลิง ขึ้น

cuH โจะฮ ลง

eFVI ทะเวอ, ทำา

pøas; พละV ย้าย,	
เปลี่ยน

tam ต�ม ตาม

Efm, 
bEnßm

แทม, 
บอน - แทม

เติม

fy ทอย ถอย

beBaäHLan บอน – 
เชะฮ ล�น

สตาร์ทรถ

bBaÄb;Lan บอน – ชุบ 
ล�น

หยุดรถ

xUc โค้จ เสีย

xUcxat โค้จ ค้�ด เสียหาย
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)at; บั๊ด หาย

Føak; ทะเลียะ ตก

eTAbt;eCIg ตึว บ๊อด 
เจิง

ไปห้องน้ำา

eTAbnÞb; 
Twk

ตึว บอน -  
ตุ๊บ ตึ๊ก

ไปห้องน้ำา

Eqkeqr แช้ก  เช ตรวจค้น

gguy โง – งุย ง่วง

QW ชือ ป่วย,	ปวด,		
เจ็บ

3. ทิศท�ง

Tis ตึ๊ฮ ทิศ

xageCIg ค�ง  เจิง ทิศเหนือ

xagt,Úg ค�ง  ตะโบง ทิศใต้

xagekIt ค�ง เกิ๊ด ทิศตะวัน

ออก

xaglic ค�ง ลึจ ทิศตะวันตก

\Æsan เอย – ซ�น ทิศ

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

GaeKñy_ อ� – คะเน ทิศตะวัน

ออกเฉียงใต้

Bay_Bü เปีย – ย้วบ ทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ

nirtI นิ – เรอะ – 

เด็ย

ทิศตะวันตก

เฉียงใต้
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xag ค�ง ทาง,	ด้าน,	

ข้าง

eqVg ชะเวง ซ้าย

sþaM ซะดำ� ขวา

mux มุก หน้า

eRkay โกรย หลัง

elI เลอ บน

eRkam โกรม ล่าง

eRkA เกร� นอก

kñúg คะนง ใน

enH นิฮ นี่		นี้

enaH นุฮ โน่น		โน้น

Cit จึ๊ด ใกล้		ชิด		

เกือบ

q¶ay ชะง�ย ไกล

cMgay จ็อม – ง�ย ระยะทาง
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4.	อวัยวะ 

éd ได มือ

k,al กะบ�ล หัว

muux มุก หน้า

EPñk พะแน้ก ตา

RcmuH จะรอ – โมะฮ จมูก

mat; ม๊วด ปาก

Rtecok ตรอ – เจี๊ยก หู

k กอ คอ

sµa ซะม� ไหล่,	บ่า

RTUg ตรูง อก

eBaH ปั๊วะฮ ท้อง

KUf กู๊ด ก้น

éd ดัย แขน,	มือ

eRmom มะเรียม นิ้ว
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5.	ครอบครัว  ญ�ติพี่น้อง

RKYsar กรัว	–	ซา ครอบครัว

jati	snÁan	 เญี้ยด	ซอน	

–	ดาน

ญาติ

พี่น้อง

CIt จี		ตา ปู่,	ตา

CIdUn จี		โดน ย่า		ยาย

«Buk	)a: เอิว	ปุ๊ก,	ปา พ่อ

mþay	Em:	

mak;

มะดาย,	แม,	

มะ

แม่

G‘¿u	Rbus อม	โปร๊ะฮ ลุง

G‘¿u	RsI อม		ซะเร็ย ป้า

ma เมีย น้า,	อา	

(ชาย)

mIg มีง น้า,	อา	

(หญิง)

bg บอง พี่

b¥Ún ปโอน น้อง

kUn โกน ลูก

kµÜy กะมวย หลาน	

(ลุง,	หน้า)

Rbus โปร๊ะฮ ชาย

RsI ซะเร็ย หญิง

ekµg กะเมง เด็ก

eQµaH ชะมัวะฮ ชื่อ

namRtkUl เนียม	

ตรอ	–	โกล

นามสกุล
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6.	ฤดู และอ�ก�ศ

Gakas อ� – ก๊ะฮ อากาศ

rdUv โร – เดิว ฤดู

ekþA กะเด� ร้อน

rgar โร – เงีย หนาว

ePøóg เพลียง ฝน

RtCak; ตรอ – เจียะ เย็น

xøaMg คลัง หนัก,	แรง

BBk โป – โป๊ก เมฆ

emX เม้ก ท้องฟ้า

evla , eBl  เว – เลีย, 

เปล

เวลา

7.	ท�ง / ถนน 

pøÚv พะเลิว ถนน,	ทาง

pøÚvCati พะเลิว  

เจี๊ยด

ทางหลวง

pøÚvekag พะเลิว  โกง ทางโค้ง

pøÚvbMEbk พะเลิว บอม 

– แบก

ทางแยก

pøÚveqøóg พะเลิว ชะ

เลียง

ทางเบี่ยง

pøÚvkat; พะเลิว กั๊ด ทางลัด

pÚøvbt; พะเลิว  บ็อด ทางคด

เคี้ยว
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pÚøvceg¥ót พะเลิว จอง 

– เอี๊ยด

ทางแคบ

pøÚvbe

NÁaH 

Gasnñ  

พะเลิว บอน 

– เด๊�ะ 

อ� – ซอน

ทางด่วน

pøÚvlM พะเลิง ลุม ทาง

ชั่วคราว

pøÚvrdi-

brdub

พะเลิง โร – 

เดิบ โร – ด๊บ

pøÚvTal; พะเลิง ตวล ทางตัน

pøÚvecat พะเลิว  โจ๊ด ทางชัน

pøÚvRkal พะเลิว  

กร�ล

ทางลาด

Rckecj จะร็อก  เจิญ ทางออก

8. สถ�นที่

kEnøg กอน – แลง สถานที่

eragcRk โรง  จ๊ะ โรงงาน

Rkumh‘un 

,bris½T

กรม – ฮุน   

บอ-เระ – ซัด

บริษัท

XøaMg

TMnij

เคลียง 

ตุม – นึญ

คลังสินค้า

pÞH พะเตี๊ยะฮ บ้าน

sNæaKar ซอน – ท� – 

เกีย

โรงแรม

vtþ ว๊วด วัด

salaeron ซ� – ล� เรียน โรงเรียน

mnÞIeBTü ม็วน – ตี แป๊ด โรงพยาบาล
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KøInic กลี – นิก คลีนิค

sñg-

kardæanb:

UlIs

ซะนอง – ก� 

– เรอะ – ท�น 

โป – ลึฮ

สถานีตำารวจ

hag ฮ�ง ร้าน

ePaCnI-

ydæan

โพ – เจอะ 

– นี – เยอะ – 

ท�น 

ภัตตาคาร

pSar พะซ� ตลาด

pSarfµI พะซ�  ทะเม็ย ห้าง,	ศูนย์	

การค้า

kEnøgcak;

eRbg

กอน – แลง 

จ๊ะ เปรง

ปั๊มน้ำามัน

kEnøgCYs-

CulrfynÁ

กอน – แลง 

จัวะฮ จุล ร๊วด 

ยวน

ร้านซ่อม

รถยนต์

eKay โกย ด่าน

kMBg;Ep ก็อม – ปวง 

แพ

ท่าเรือ

kEnøgctLan กอน – แลง จ๊

อด  ล�น

ที่จอดรถ

TIRbCMuCn ตี ปรอ – จุม 

จวน

ที่ชุมชน

kEnøgsñak;

enA

กอน – แลง 

ซะนะ นึว

ที่พัก

RbeTs ปรอ – เต๊ะฮ ประเทศ

extþ แค้ด จังหวัด

Rsuk ซะรก อำาเภอ

PUmi พูม ตำาบล

mþMú มะดม ชุมชน
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9.	อ�ห�ร / เครื่องดื่ม

Gahar mðÚb อ� – ฮ�, 

มะโฮ้บ

อาหาร

)ay บ�ย ข้าว,	อาหาร

smø ซอม – ลอ แกง

)ayqa บ�ย ช� ข้าวผัด

KuyTav กุย – 

เตียว

ก๋วยเตี๋ยว

nMbu½g นุม – ปัง ขนมปัง

mðÚb มะโฮ้บ กับข้าว

bEg¥m บอง – 

แอม

ของหวาน

nM นุม ขนม

EpøeQI พะแล 

เชอ

ผลไม้

kaer:m ก� – เรม ไอศกรีม

kaehV ก� – เฟ กาแฟ

TwkedaHeKa ตึ๊ก เด๊�ะฮ  

โก

นม

ERkm แกรม ครีม

sár ซะกอ น้ำาตาล

TwksuT§ ตึ๊ก ซด น้ำาดื่ม

ePsCæ³ เพ – ซัจ – 

เจี๊ยะ

เครื่องดื่ม

Rsa ซะร� เหล้า

Rsaebo ซะร� เบีย เบียร์

Twkkk ตึ๊ก เก�ะ น้ำาแข็ง

TwkRtI ตึ๊ก เตร็ย น้ำาปลา

Twkexµ³ ตึ๊ก  คะ

เมะฮ

น้ำาส้มสายชู

GMbil ออม – 

เบิล

เกลือ

emÞs มะเต๊ะฮ พริก
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b‘Íecg บี – เจง ผงชูรส

RtI เตร็ย ปลา

sac;RCUk ซัจ จะรู้ก หมู

bgág บอง – 

กอง

กุ้ง

sac;eKa ซัจ โก เนื้อ

sac;man; ซัจ ม็วน ไก่

sac;Ta ซัจ  เตีย เป็ด

Bg โปง ไข่

mðÚbkMbu:g มะโฮ้บ 

กอม – ปง

อาหาร

กระป๋อง

10.	สิ่งของเครื่องใช้

sab‘U ซ�  –  บู สบู่

sab‘Ukk;sk; ซ� – บู 

เก�ะ เซ�ะ

ยาสระผม

RcasduseFµj จะระฮ 

โด๊ะฮ 

ทะมึญ

แปรงสีฟัน

fñaMduseFµj ทะนำ� โด๊ะฮ  

ทะมึญ

ยาสีฟัน

Rkas กระฮ หวี

kEnSgeBa-

HeKa

dอน – แซง  

ปั๊วะฮ  โก

ผ้าเช็ดตัว
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10. สิ่งของเครื่องใช้

sab‘U ซ�  –  บู สบู่

sab‘Ukk;sk; ซ� – บู 

เก�ะ เซ�ะ

ยาสระผม

RcasduseFµj จะระฮ 

โด๊ะฮ 

ทะมึญ

แปรงสีฟัน

fñaMduseFµj ทะนำ� 

โด๊ะฮ  

ทะมึญ

ยาสีฟัน

Rkas กระฮ หวี

kEnSgeBa-

HeKa

กอน – แซง  

ปั๊วะฮ  โก

ผ้าเช็ดตัว

exa โค กางเกง

Gav อ�ว เสื้อ

exa โค กางเกง

Gav อ�ว เสื้อ

kabUbluy ก�  – โบบ 

ลุย

กระเป๋า

สตางค์

RkdasCUt กรอ  –  

ด้�ฮ จู๊ด

กระดาษ

เช็ด…	(ทิชชู)
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11. เกี่ยวกับรถ 

rfynþ ร๊วด  ยวน รถยนต์

m:UtU โม  – โต มอเตอร์ไซด์

kg; ก็อง จักรยาน

kg;Lan ก็อง  ล�น ล้อรถ

sMbkkg;Lan ซอม – บ้อก  

ก็อง ล�น

ยางรถยนต์

Ebkkg; แบ๊ก  ก็อง ยางแตก

k g;LansMrg ก็อง ล�น  

ซอม – รอง

ยางอะไหล่

pøas;kg;Lan พละฮ  ก็อง  

ล�น

เปลี่ยนยาง

cgáÚtrfyn จอง – โก๊ด 

ร็วด ยวน

พวงมาลัย

kB©ak; กอญ – เจ๊�ะ กระจก

eRbg เปรง น้ำามัน

eRbgm:asIun ปเรง 

ม� – ซีน

	น้ำามันเครื่อง

RhVaMgÁ , 

RhV½gÁ

ฟรัง เบรก
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(ปกหลังในหน้าว่าง)
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Open Up
your mind.

ภาษาเขมร “คำตอคำ”

โดย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน

ปก พูดอังกฤษคำตอคำอยางงาย ขนาดสำเร็จ 4x7.5 in

เปดใจ กลาพูด …พูดกอนพรอมกวา

www.dsd.go.th

อย�างง�าย!
พูด
เขมร

คำต�อคำ

อย�างง�าย!
พูด
เขมร

คำต�อคำ


