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ការ្សកិាពោវពជាវន្ិងការ្ស ះ ៊្ុមពផាយ ជាកតារ មយួសុំខាន់្កន៊ុងការ្បង្ហា ញនូ្វគុំន្តិទសសន្វជិាា រ្បស់ 
មន្៊ុសសកន៊ុងសម័យកាលន្មីួយៗ សហយី រាល់គុំន្តិទុំងឡាយកែល ន្រ្កស ញីថ្មសី៊ុទធកតមន្ោរ្ៈសុំខាន់្ 
កន៊ុងការ្រ្មួចុំកណ្កអភិវឌ្ឍសងគមជាតិ។ អាពស័យសហត៊ុសន្ះ វទិាោា ន្ភាោជាតិ (វ.ភ.ជ.) នន្រាជបណ្ឌិ តយ- 
សភាកមព៊ុជា ន្ខ្តិខ្ុំសកិាពោវពជាវ វភិាគ ពបមូលចងពកង ន្ជាឯកោរ្មួយចុំន្នួ្កែល ន្ច៊ុះផាយ 
តាមទសសនាវែដីរ្បស់ខ្លួន្ចុំន្ួន្ ០៨សលខ្ ន្ិង សលខ្្ិសសសចុំន្នួ្ ០១សលខ្ កន្លងមកសហយី។ ចុំស ះទសសនាវែដ ី
សលខ្៩សន្ះ ក៏ែូចសលខ្ម៊ុន្ៗកែរ្ គឺជាអតាបទសិកាពោវពជាវ វភិាគ ទក់ទងសៅន្៊ឹងភាោ ខ្ល៊ឹមោរ្នន្ 
មរ្តកវបបធម៌កខ្មរ្ ន្ិងវបបធម៌ជន្ជាតិសែីមភាគតិចផងកែរ្។  

  
 គណ្ៈកមមការ្ទសសនាវែដី វ.ភ.ជ. នន្រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុជា ន្៊ឹងទទួលច៊ុះផាយនូ្វរាល់អតាបទ 
រ្បស់អនកពោវពជាវទុំងឡាយកែលមន្សគាលបុំណ្ងអភិរ្កសនិ្ងអភិវឌ្ឍភាោន្ិងអកសរ្កខ្មរ្ សែីមបីសធវី 
យ៉ងណាឱ្យភាោ អកសរ្ោន្តសរជាតិរ្បស់សយងីមន្ឯកភា្និ្ងរ្កីចសពមីន្សជឿន្សលឿន្ែូចអរ្យិភាោកន៊ុង 
សោកកែរ្។  
 
 កន៊ុងឱ្កាសសន្ះផងកែរ្ ទូលព្ះបងគុំសយងីខ្្៊ុ ុំទុំងអស់គាន ជាកូន្សៅ សៅទួត ជាថ្នន ក់ែ៊ឹកនាុំ មន្តន្រី វ.ភ.ជ. នន្ 
រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុជា សូមពកាបថ្នវ យបងគុំឧទទិសោន នែសន្ះថ្នវ យចុំស ះព្ះវញិ្ញា ណ្កខន្ធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។ 
  
 សយងីខ្្៊ុ ុំទុំងអស់គាន កែលជា មតិរភករ ិថ្នន ក់ែ៊ឹកនាុំ ន្ិង មន្តន្រ ី វ.ភ.ជ. ទុំងអស់ក៏សូមឧទទិសទសសនាវែដី 
សលខ្៩សន្ះ ជូន្ចុំស ះវញិ្ញា ណ្កខន្ធឯកឧតដមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ ឡុង ក ៀម  និ្ង ឯកឧតដមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ 

អុ៊ីវ ច័ន  ក៏ែូចជាវរ្ជន្អកសរ្ោន្តសរជាតិែនទសទៀត កែលមន្គ៊ុណ្បុំណាច់កន៊ុងការ្សលកីសទួយវបបធម៌ជាតិ
កខ្មរ្ឱ្យគង់វងសជាអមតៈ។   
  
 សូមឱ្យព្ះវញិ្ញា ណ្កខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបាទ កមេចព្រះ នកោតតម  ៊ីហនុ ព្រះមហាវ៊ីរកសព្ត ព្រះវរោជបតិា 
ឯកោជយ បូរណភារទឹកដ្៊ី  និង ឯកភារជាតិខ្មែរ ន្ិង វញិ្ញា ណ្កខន្ធ សោក អនក ទុំងអស់  ន្សោយស៊ុខ្កន៊ុងស៊ុគតិភ្។  
 

 

ប្រធានវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 
            បណ្ឌិ ត ជួរ គារ ី
   

i 
 

 

ទីប្រឹក្សារច្ចេក្សច្ទស 

បណ្ឌិ តសភាចារ្យ  ព្រុំ ម៉ល់ 
                        បណ្ឌិ តសភាចារ្យ  ច័ន្ទ សុំណ្្វ         បណ្ឌិ តសភាចារ្យ ខ្លូត ធតីា 

  បណ្ឌិ តសភាចារ្យ ស ៊ុ៊ុំ ឈ៊ុុំប ៊ុន្            បណ្ឌិ តសភាចារ្យ សោម ស៊ុម៊ុន្ ី
 

ទីប្រឹក្សារដ្ឋបាល 

ឯកឧតដមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ ស៊ុខ្ ទូច 
ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត   យង់៉ សៅ  ឯកឧតដម  លី ស៊ុធីរ្ត័ន  ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត ជូ ច័ន្ទដារ្ ី

 
និពនធនាយក្ស 
បណ្ឌិ ត ជួរ្ គារ្ ី

 
និពនធនាយក្សរង 

បណ្ឌិ ត សន្ សៅ      បណ្ឌិ ត  វងស សមង 
 

ប្ក្សុមការងារ 

មន្តន្រីវទិាោា ន្ភាោជាត ិ
 

ទំនាក់ទំនងទូទៅ 
   សោក ផង់ ភិរ្៊ុណ្ សោកពសីបណ្ឌិ ត ភាជ ណាង    សោក កកវ លីកណ្ត  
                           សោកពសី អ៊ុ៊ឹង ម៉ល័យ   

  
   

សចញផាយសដាយ  វទិាោា ន្ភាោជាតិនន្រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុជា 
អាសយដាា ន្   កន៊ុងបរ្សិវណ្ោកលវទិាលយ័ភូមិន្ទភនុំស្ញ មណ្ឌ ល២ 
   ផលូវសហ្ន័្ធរ្៊ុសស៊ុ ីរាជធានី្ភនុំស្ញ ព្ះរាជាណាចពកកមព៊ុជា 

 
 

អ៊ុីកមល                         inlrac.languages@gmail.com 

ទូរ្ស្ទ                        ០១២ ៨៣៦ ៤៧៦, ០៩២ ៨៩២ ៣៤៣, ០១២ ៩០៦ ៥៨៥, ០១២ ២៥២ ៤៧៣  
 
 

២០១៧ 
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ការ្សកិាពោវពជាវន្ិងការ្ស ះ ៊្ុមពផាយ ជាកតារ មយួសុំខាន់្កន៊ុងការ្បង្ហា ញនូ្វគុំន្តិទសសន្វជិាា រ្បស់ 
មន្៊ុសសកន៊ុងសម័យកាលន្មីួយៗ សហយី រាល់គុំន្តិទុំងឡាយកែល ន្រ្កស ញីថ្មសី៊ុទធកតមន្ោរ្ៈសុំខាន់្ 
កន៊ុងការ្រ្មួចុំកណ្កអភិវឌ្ឍសងគមជាតិ។ អាពស័យសហត៊ុសន្ះ វទិាោា ន្ភាោជាតិ (វ.ភ.ជ.) នន្រាជបណ្ឌិ តយ- 
សភាកមព៊ុជា ន្ខ្តិខ្ុំសកិាពោវពជាវ វភិាគ ពបមូលចងពកង ន្ជាឯកោរ្មួយចុំន្នួ្កែល ន្ច៊ុះផាយ 
តាមទសសនាវែដីរ្បស់ខ្លួន្ចុំន្ួន្ ០៨សលខ្ ន្ិង សលខ្្ិសសសចុំន្នួ្ ០១សលខ្ កន្លងមកសហយី។ ចុំស ះទសសនាវែដ ី
សលខ្៩សន្ះ ក៏ែូចសលខ្ម៊ុន្ៗកែរ្ គឺជាអតាបទសិកាពោវពជាវ វភិាគ ទក់ទងសៅន្៊ឹងភាោ ខ្ល៊ឹមោរ្នន្ 
មរ្តកវបបធម៌កខ្មរ្ ន្ិងវបបធម៌ជន្ជាតិសែីមភាគតិចផងកែរ្។  

  
 គណ្ៈកមមការ្ទសសនាវែដី វ.ភ.ជ. នន្រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុជា ន្៊ឹងទទួលច៊ុះផាយនូ្វរាល់អតាបទ 
រ្បស់អនកពោវពជាវទុំងឡាយកែលមន្សគាលបុំណ្ងអភិរ្កសនិ្ងអភិវឌ្ឍភាោន្ិងអកសរ្កខ្មរ្ សែីមបីសធវី 
យ៉ងណាឱ្យភាោ អកសរ្ោន្តសរជាតិរ្បស់សយងីមន្ឯកភា្និ្ងរ្កីចសពមីន្សជឿន្សលឿន្ែូចអរ្យិភាោកន៊ុង 
សោកកែរ្។  
 
 កន៊ុងឱ្កាសសន្ះផងកែរ្ ទូលព្ះបងគុំសយងីខ្្៊ុ ុំទុំងអស់គាន ជាកូន្សៅ សៅទួត ជាថ្នន ក់ែ៊ឹកនាុំ មន្តន្រី វ.ភ.ជ. នន្ 
រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុជា សូមពកាបថ្នវ យបងគុំឧទទិសោន នែសន្ះថ្នវ យចុំស ះព្ះវញិ្ញា ណ្កខន្ធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។ 
  
 សយងីខ្្៊ុ ុំទុំងអស់គាន កែលជា មតិរភករ ិថ្នន ក់ែ៊ឹកនាុំ ន្ិង មន្តន្រី វ.ភ.ជ. ទុំងអស់ក៏សូមឧទទិសទសសនាវែដី 
សលខ្៩សន្ះ ជូន្ចុំស ះវញិ្ញា ណ្កខន្ធឯកឧតដមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ ឡុង ក ៀម  និ្ង ឯកឧតដមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ 

អុ៊ីវ ច័ន  ក៏ែូចជាវរ្ជន្អកសរ្ោន្តសរជាតិែនទសទៀត កែលមន្គ៊ុណ្បុំណាច់កន៊ុងការ្សលកីសទួយវបបធម៌ជាតិ
កខ្មរ្ឱ្យគង់វងសជាអមតៈ។   
  
 សូមឱ្យព្ះវញិ្ញា ណ្កខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបាទ កមេចព្រះ នកោតតម  ៊ីហនុ ព្រះមហាវ៊ីរកសព្ត ព្រះវរោជបតិា 
ឯកោជយ បូរណភារទឹកដ្៊ី  និង ឯកភារជាតិខ្មែរ ន្ិង វញិ្ញា ណ្កខន្ធ សោក អនក ទុំងអស់  ន្សោយស៊ុខ្កន៊ុងស៊ុគតិភ្។  
 

 

ប្រធានវទិាស្ថា នភាស្ថជាតិ 
            បណ្ឌិ ត ជួរ គារ ី
   

i 
 

 

ទីប្រឹក្សារច្ចេក្សច្ទស 

បណ្ឌិ តសភាចារ្យ  ព្រុំ ម៉ល់ 
                        បណ្ឌិ តសភាចារ្យ  ច័ន្ទ សុំណ្្វ         បណ្ឌិ តសភាចារ្យ ខ្លូត ធតីា 

  បណ្ឌិ តសភាចារ្យ ស ៊ុ៊ុំ ឈ៊ុុំប ៊ុន្            បណ្ឌិ តសភាចារ្យ សោម ស៊ុម៊ុន្ ី
 

ទីប្រឹក្សារដ្ឋបាល 

ឯកឧតដមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ ស៊ុខ្ ទូច 
ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត   យង់៉ សៅ  ឯកឧតដម  ល ីស៊ុធីរ្ត័ន  ឯកឧតដមបណ្ឌិ ត ជូ ច័ន្ទដារ្ ី

 
និពនធនាយក្ស 
បណ្ឌិ ត ជួរ្ គារ្ ី

 
និពនធនាយក្សរង 

បណ្ឌិ ត សន្ សៅ      បណ្ឌិ ត  វងស សមង 
 

ប្ក្សុមការងារ 

មន្តន្រីវទិាោា ន្ភាោជាត ិ
 

ទំនាក់ទំនងទូទៅ 
   សោក ផង់ ភិរ្៊ុណ្ សោកពសីបណ្ឌិ ត ភាជ ណាង    សោក កកវ លីកណ្ត  
                           សោកពសី អ៊ុ៊ឹង ម៉ល័យ   

  
   

សចញផាយសដាយ  វទិាោា ន្ភាោជាតិនន្រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៊ុជា 
អាសយដាា ន្   កន៊ុងបរ្សិវណ្ោកលវទិាលយ័ភូមិន្ទភនុំស្ញ មណ្ឌ ល២ 
   ផលូវសហ្ន័្ធរ្៊ុសស៊ុ ីរាជធានី្ភនុំស្ញ ព្ះរាជាណាចពកកមព៊ុជា 

 
 

អ៊ុកីមល                         inlrac.languages@gmail.com 

ទូរ្ស្ទ                        ០១២ ៨៣៦ ៤៧៦, ០៩២ ៨៩២ ៣៤៣, ០១២ ៩០៦ ៥៨៥, ០១២ ២៥២ ៤៧៣  
 
 

២០១៧ 

 



  អំពីអវិជ្ជមានបទ ឥត នៅក្នងុល្បះ 
  បណ្ឌិ ត ជរួ គារ ី

ប្បធានវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ 
 

១- នេចក្ដីន្ដើម 
តតីអ្វីតៅជាអ្នតរកម្មនិយម្? 

អ្នតរកម្មនិយម្ គឺជាប្ទ្យសឹ្ដីម្យួកនុងការវភិាគភាស្ថវទិ្យា។ តៅកនុងប្កបខណ្ឌ តនេះ«ន័យរបស់្ឯកតា 
ភាស្ថម្ួយ(កនុ ងន័យទូ្យលាយ)តកីតត ីងតាម្រយៈអ្នតរកម្ម រវាងឯកតាភាស្ថត េះជាម្ួយស្ហបទ្យរបស់្វា 
តៅកនុ ងបរបិទ្យម្ួយកណំ្ត់ច្បាស់្លាស់្»1។ អ្នតរកម្មនិយម្ជាលកខណ្ៈច្បម្បងដែលតកីតតច្បញអ្ំពីការតប្ប ី
ប្ាស់្ភាស្ថតហយីប្តូវានតប្បីតៅកនុងច្បរនតស្ថា បនិកនយិម្។  
 តាម្ប្ទ្យឹស្ដអី្នតរកម្មនិយម្ដែលមានលកខណ្ៈដបបស្ថា បនិកនយិម្ តគម្ិនអាច្បស្ននិដ្ឋា នថា «មាន 
ន័យដែលតកីតមុ្នឬឋតិតៅតប្ៅឯកតាភាស្ថត េះតទ្យ»។ ន័យ គឺតកីតមានប្ពម្គាន នឹងតពលតគតប្បីប្ាស់្ភា
ស្ថ។ យ៉ា ងណាម្ិញ តគអាច្បយល់ពីអ្វជិជមានន័យានដតតាម្រយៈអ្វជិជមានបទ្យឬអ្វជិជមានស្ពទ ដែលជា
ធាតុចាំច់្បននអ្នតរកម្ម តហយីអ្នតរកម្មត េះឯងដែលជាយនតការននការស្ថា ប ន័យ។ តគាលការណ៍្ជា
ស្ថរវនតននការវភិាគកនុងអ្តាបទ្យតនេះ គឺដអែកតលន័ីយស្តានុម័្តដែលជាន័យដស្ដងត ងីតាម្រយៈភាស្ថ ដត
ម្ិនដម្នជាន័យដែលតកីតត ងីតាម្រយៈននការបកប្ស្ថយឬការយល់ែងឹរបស់្បុគគលណាមាន ក់ត េះតទ្យ។  

អ្វជិជមានន័យ គឺជាន័យដែលតកីតតច្បញពីអ្នតរកម្មរបស់្ឯកតាភាស្ថដែលអាច្បជាអ្វជិជមានបទ្យ 
និងអ្វជិជមានស្ពទ។ ច្បំដណ្កឯន័យបែិតស្ធ គឺជាន័យដែលតកីតតច្បញពីប្បតកិម្មពីតច្បត របស់្ម្នុស្ស 
ដែលប្តូវានដស្ដងតច្បញតាម្រយៈឃ្លា ឬវាទ្យរូប។ ឧទាហរណ៍្គាត់មិ្នយល់ ខ្ុ មិំ្នយល់ ដស្ដងពីអ្វជិជមាន 
ន័យ តហយីអ្វជិជមានន័យតនេះតកីតត ងីពអី្នតរកម្មរវាងអ្វជិជមានបទ្យ(មិ្ន) និង ស្ហបទ្យរបស់្វា តោល 
គឺ(យល់) ។ ែូច្បគាន ដែរ តគនយិយថាខ្ុ ំមិ្នខចីតធវីយល់ ខ្ុ ំមិ្នប្ពម្ថាយល់ ខ្ុ ំមិ្នតធវី ខ្ុ ំមិ្នតប្កាក ខ្ុ មិំ្នឱ្យ 
គឺជាឃ្លា ដែលមានន័យបែិតស្ធដែលតច្បញពីប្បតកិម្មម្នុស្ស ពីតប្ោេះ ម្នុស្សតនេះមានតច្បត ម្ិន ច្បង់តធវី
កិច្បចការដែលតគតប្ម្ូវឱ្យខាួនតធវ។ី ដតប្បស្ិនតបីតគនិយយថា ការងារតនេះតធវីមិ្នទាន់តហីយ, នងៃតនេះតបីខ្ុ ំតធវី
ការងារមិ្នតហីយ អ្នកពិន័យខ្ុ ំចុ្បេះ, តបីដតយ៉ា ងហនឹង វាមិ្នស្ថា ប់តហីយ...។ល។ ឃ្លា ទាងំតនេះមានអ្វជិជមាន
បទ្យ មិ្ន ចូ្បលរមួ្ ដតឃ្លា ទាងំតនេះ វាម្ិនដម្នបញ្ជជ ក់ពីការបែិតស្ធន៍របស់្វាទ្យករត េះតទ្យ។ 

បែិតស្ធន៍ ដស្ដងពទី្យំ ក់ទ្យំនងអ្នតរប្បធានដែលអាច្បជាកតប្ៅភាស្ថ2។ គួរកត់ស្មាគ ល់ថា ការ
បែិតស្ធអាច្ប ឱំ្យគូស្នទ យល់ពីអ្វជិជមានន័យដែលវាទ្យករ(អ្នកនិយយ)ច្បង់ប្ាប់ឱ្យែឹង។ 

                                                           
1 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ ប្ទឹ្យស្តីអ្នតរកម្មនិយម្ តែា៉ា តឺម្៉ាងភ់ាស្ថវទិ្យា ស្ថកលវទិ្យាលយ័ភូមិ្នទភនំតពញ ភនំតពញ ឆ្ន ២ំ០០៥ ឯកស្ថរតប្បីប្ាស្់
នអទកនុង។ 

2 បតច្បចកស្ពទតប្បីតៅតែា៉ា តឺម្៉ាង់ភាស្ថវទិ្យាននស្ថកលវទិ្យាល័យភូម្ិនទភនំតពញ តែីម្បដីស្ដងពីអ្វីដែលភាស្ថារងំតៅថា 
extra-linguistique។ កនុងន័យតនេះ បែិតស្ធន៍ឬការបែិតស្ធសំ្តៅយកប្បតិកម្មម្ួយដែលដស្ដងតច្បញពីតច្បត របស់្ 
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ឧទាហរណ៍្ តាម្រយៈវាទ្យរូបគរួឱ្យស្ថដ យណាស់្ ខ្ុ ំមានគូែណ្ដឹ ងតៅតហីយ គូស្នទ យល់ត ញីថា វាទ្យករ
បែិតស្ធខាួនរចួ្បតៅតហយី។ ម្ា៉ាងតទ្យៀត ការបែិតស្ធជាតនម្ាអ្វជិជមានច្បំតោេះគូស្នទ  ដតវាជាតនម្ាវជិជមាន
របស់្វាទ្យករតៅវញិ។  

អ្វជិជមានន័យដែលតយងីខ្ុ ំតលកីម្កស្កិាតនេះមានលកខណ្ៈជាស្តានុម័្ត។ តហតុតនេះ វាម្ិន 
ដប្បប្បួលតៅតាម្បុគគលតទ្យ។ ឧទាហរណ៍្ តយងីអាច្បនិយយថា ជងឺំតអ្ែស៍្ជាជងឺំឆ្ាងែក៏ាច្បស្ថហាវបអុំត 
តគមិ្នអាច្បពាាលវាានតទ្យ ។ ទាងំវាទ្យករ ទាងំស្ហវាទ្យករក៏យល់ថា ជំងឺតនេះម្ិនអាច្បពាាលជាាន
តទ្យ។ ការតប្បីប្ាស់្អ្វជិជមានស្ពទ តពលខាេះតធវីឱ្យគូស្នទ មានភាពប្ច្បបូកប្ច្បបល់កនុងគំនតិ តប្ោេះម្ិនយល់
ន័យឬអាច្បតធវីតរឿងលែឱ្យកាា យជាអាប្កក់ានឬអាច្បតធវីតរឿងអាប្កក់ឱ្យកាា យជាលែវញិក៏ានដែរ។  
២- អវិជ្ជមានបទ  
 និយម្ន័យែំបូងដែលានអដល់ែល់អ្វជិជមានបទ្យ តធវីត ងីតាម្រយៈប្ទ្យសឹ្ដីអ្នតរកម្មនិយម្ គឺ តដដ ត 
តលីតួ ទ្យីដអនកស្ម្ព័នធននធាតុតវយាករណ៍្តនេះ តៅកនុងយនតការននការស្ថា ប អ្វជិជមានន័យឬវជិជមានន័យ 

តដ្ឋយអ្នុតលាម្តៅនឹងអ្នតរកម្មរបស់្វាជាមួ្យស្ហបទ្យដែលសុ្ទ្យធដតជាច្បលករននន័យកម្ម
3។ កនុងប្កប

ខណ្ឌ តនេះ ស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ ានកណំ្ត់នយិម្ន័យថា៖ 
           «អ្វជិជមានបទ្យ ជាឯកតាភាស្ថម្ួយដែលមានលកខណ្ៈជារូបស្ពទឬជាវច្បនស្ពទដែលតប្បីស្ប្មាប់ 
ស្ថា ប អ្វជិជមានន័យឬប្គាន់ដតបតងកីតជាទ្យប្ម្ងអ់្វជិជមានដតប៉ាុតណាណ េះ។ អ្វជិជមានបទ្យ មានជាអាទ្យិ៍ អ្ត់ ឥត 

មិ្ន ពុំ កុំ គាម ន តទ្យ »4 ។  
   
 ការកំណ្ត់និយម្ន័យដបបតនេះ គឺានគិតគូរនិងពាករជាមុ្ននូវប្គប់ច្បណុំ្ច្ប ដែលអាច្បតកីតមាន 
ជាយថាតហតុតៅកនុងការតប្បីប្ាស់្អ្វជិជមានបទ្យកនុងភាស្ថដខមរ តហយីអាច្បតច្បៀស្អុតពទី្យិែាភាពតវយាករណ៍្ 
ដែលមានលកខណ្ៈងាប់ប្កឡានិងដែលអាច្ប ឱំ្យតគយល់ប្ច្ប ថំា អ្វជិជមានបទ្យជាធាតុដែលបតងកតី ដត 
អ្វជិជមានន័យ។  
 ស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ ានតលីកត ងីថា «កនុ ងតវយាករណ៍្អ្នតរកម្មនិយម្ ឃ្លា  
ទាងំឡាយណាដែលមានអ្វជិជមានបទ្យ ជាឃ្លា ដែលមានទ្យប្ម្ងអ់្វជិជមាន»5។ កនុងករណី្តនេះអ្វជិជមាន គ ឺ
ស្ំតៅតលីទ្យប្ម្ង់ឃ្លា ដតប៉ាុតណាណ េះ តដ្ឋយម្ិនគិតពីដអនកន័យត យី តហយីគួរកុំប្ច្ប រំវាងទ្យប្ម្ងអ់្វជិជមាន និង
អ្វជិជមានន័យ ។ តលាកានកត់ស្មាគ ល់ថាតៅកនុងតវយាករណ៍្ប្បនពណី្ តគដតងតៅឃ្លា ទាងំឡាយ ណា

                                                                                                                                                                          

វាទ្យករ(អ្នកតោលតហយីអ្េះអាងថា ស្ថរដែលខាួនានបតចចញម្កពិត)តាម្រយៈកាយវកិារ(កតប្ៅភាស្ថ) ឬ តាម្    
រយៈោកយស្ម្ដី។ល។   
3ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ តម្តរៀននយ័វទិ្យា ស្ប្មាបថ់ាន កប់រញិ្ជា បប្តជាន់ខពស្និ់ងបណ្ឌិ ត(១៩៩៩-២០១០)។ 
4ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ : បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស្ោ់កយ , ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័៦៩។ 
5ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ : បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស្ោ់កយ , ែ.ឯ.ម្. ទំ្យពរ័៦៩។   
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ដែលមានទ្យប្ម្ង់អ្វជិជមានជាឃ្លា បែិតស្ធ។ អទុយពីតវយាករណ៍្ប្បនពណី្ តលាកកណំ្ត់ន័យតៅកនុង 
តវយាករណ៍្អ្នតរកម្មនិយម្ថា ឃ្លា បែិតស្ធម្និដម្នសុ្ទ្យធដតមានទ្យប្ម្ង់អ្វជិជមានត េះតទ្យ តប្ោេះវាទ្យករ អាច្ប
បែិតស្ធតាម្រយៈឃ្លា ដែលមានទ្យប្ម្ង់វជិជមានអងដែរ។  
៣- ការសកិ្សាអំពី ឥត 

ការស្ិកាអ្ំពឥីត តៅទ្យីតនេះ គឺតដដ តតៅតលសី្ណំុំ្ោកយដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅដែលតាងតដ្ឋយ(ឥត+
គុ.ក.ិ+កិ.+ន.) (ឥត+កិ.) និង(ឥត+គុ.កិ.)6តដ្ឋយតធវីការស្ិកាវភិាគតៅតលីវសិ្ថលកម្មននអ្វជិជមានបទ្យ
តនេះកនុងការស្ថា ប ន័យជាម្យួនឹងធាតុដែលជាស្ហបទ្យ កតនាម្ោកយ ឬ វាទ្យកម្មរបស់្វា។ ការស្ិកា
តនេះក៏តដដ តអងដែរតៅតលីទ្យែិាភាពននអ្នតរកម្មនយិម្ តដ្ឋយានតចទ្យជាស្ណួំ្រថា តតកីនុងស្ំណ្ង់ឃ្លា  ឥត 
មានប្បតភទ្យោកយដតម្យួគត់ឬយ៉ា ងណា? តហយីក៏មានច្បំតណាទ្យតចទ្យស្ួរអង ដែរតៅតលីតួ ទ្យឬីមុ្ខងារ
របស់្ោកយែនទ្យតទ្យៀតដែលឋតិតៅកនុងបរបិទ្យននការតប្បីប្ាស់្ោកយឥត  តដ្ឋយ តហតុថាតៅកនុងរច្ប ស្ម្ព័នធ
ឃ្លា  តបីមានធាតុម្យួដប្បប្បលួធាតុែនទ្យតទ្យៀតក៏អាច្បដប្បប្បលួអងដែរ។ ការស្ិកានងឹឆ្ាុេះបញ្ជច ងំឱ្យត ញី
ដែរថាការដប្បប្បួលមានលកខណ្ៈជាប្បព័នធដែរឬតទ្យ តហយីលកខណ្ៈស្ម្ព័នធមានលកខណ្ៈរងឹមាដំែលកណំ្ត់
ពីន័យរបស់្ឃ្លា ដែរឬតទ្យ ឬម្យួក៏ប្គាន់ដតជាតវយាករណ៍្ននោកយ ដែលតប្ម្ូវឱ្យមាននយិម្ភាស្ថម្យួ
មានលកខណ្ៈឯកភាពគាន កនុងការតប្បីប្ាស់្ ដតន័យតស្ច្បកដី ដែលអាច្បដស្ដងត ងីតាម្រយៈតួ ទ្យីរបស់្
ោកយដែលមានឥទ្យធពិលតដ្ឋយដទ ល់ឬតដ្ឋយប្បតយលតៅតលីស្ណំ្ង់ឃ្លា  និងតៅកនុងយនតការននការស្ថា ប
 ន័យ។ 

ជាម្ួយតនេះ ការស្ិកានឹងតលកីយក«ស្ណំុំ្ោកយ»7ម្កស្កិាអងដែរ ពីតប្ោេះ ការតលីកយកឃ្លា ឬ

វាទ្យរូបម្កស្ិកាតពលខាេះ ម្ិនមានតៅកនុងស្ំតណ្រណាម្ួយត យី។ ការតលីកយកស្ំណំុ្ោកយតនេះ តយងីអាច្ប
តសុ្ីបស្ួរតាម្រយៈចស់្ទុ្យំឬអ្នកែនទ្យតអសងតទ្យៀត ដែលោកយតនេះមានតប្បីប្ាស់្តៅកនុងជីវភាពប្បចនំងៃរបស់្
ប្បជាជន ថាតតីោកយណាម្យួដែលតយងីតលីកយកម្កស្កិាតនេះ អាច្បនិយយាន ឬម្ិនានជាតែីម្។ 
ប៉ាុដនតជាទូ្យតៅ ស្ណំុំ្ោកយដែលតយងីតលកីយកម្កស្កិាតនេះ គពឺិតជាមានគុណ្វបិតតខិាង «ការឯកភាព
ខាងទ្យិននន័យ» ថាតតីទ្យិននន័យតនេះអាច្បយកជាការានដែរឬតទ្យ តប្កាយពកីារស្ថកស្ួរឬដស្វងយល់ពីអ្នក

                                                           
6ការតប្បីប្បតភទ្យោកយ តាម្ដបបតវយាករណ៍្ប្បនពណី្ ែូច្បជា ន. កិ. គុ. គុ.កិ. ជាតែីម្ មិ្នមានឥទ្យធិពលតៅតលីខាឹម្ស្ថរននការ 
វភិាគរបស្ខំុ្់តទ្យ ដតអទុយតៅវញិ វាអាច្បតធវីឱ្យភាស្ថវទូិ្យម្យួចំ្បននួរេិះគន់ាន។ ដតតទាេះជាយ៉ា ងណាកនុងការរេិះគនត់នេះ មិ្នមាន 
ទំ្យ កទំ់្យនងតដ្ឋយដទ លត់លីការសិ្ការបស្ត់យងីខំុ្តទ្យ តដ្ឋយតហតុថា ប្បតភទ្យោកយតនេះ ប្គានដ់តច្បម្ាងយកតាម្តវយាករណ៍្ 
ប្បនពណី្ដតប៉ាុតណាណ េះ តដ្ឋយខំុ្យកម្កតប្បីតែីម្បតីជៀស្វាងបតងកីតបតច្បចកស្ពទងមីស្ប្មាបត់ៅដែល ឱំ្យមានភាពច្បដម្ាកកានដ់តតប្ចី្បន
ត ងី។     
7បណ្ឌិ ត ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ ានឱ្យនិយម្នយ័ថា«សំ្ណំុ្ោកយ គឺជាោកយទាងំឡាយដែលានច្បងស្ម្ពន័ធនឹងគាន ជាបនតប ទ ប ់មិ្នទាន់
ប្តឹម្ប្តូវទាងំប្សុ្ងតាម្តវយាករណ៍្ តហីយមិ្នទានម់ានស្ាិរភាពដអនកន័យ។ សំ្ណំុ្ោកយមិ្នជាបទ់ាក់ទ្យងតៅនឹងមុ្ខងារស្ម្ព័នធកនុ ង
លបេះតទ្យ។ អលប្បតយជនក៍នុ ងការសិ្កាពីសំ្ណំុ្ោកយតនេះ គឺអ្នុញ្ជា តឱ្យតយីងសិ្កាតដ្ឋយតដដ តតៅតលីយនតការននឥត។ ម្ា៉ាង
តទ្យៀត វាអាច្បឱ្យតយីងដស្វងយលពី់បរបិទ្យដែលសំ្ណំុ្ោកយនឹងប្តូវានតប្បីប្ាស្ ់ តដ្ឋយតច្បៀស្វាងាននូវការប្ច្ប រំវាងយនតការនន
ឥតនិងតនម្ាននបរបិទ្យ»។ 
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ែនទ្យរចួ្បម្ក? ពីតប្ោេះតពលខាេះ តគអាច្បទ្យទ្យលួយកានដែរ ដតហាក់ែូច្បជាម្ិនតាម្ធម្មជាតតិ េះតទ្យ ែូច្បជា 
«ឥតលុយ» តធៀបតៅនឹង «គាម នលុយ»។ ម្ា៉ាងតទ្យៀត ការស្ិកាពសី្ំណំុ្ោកយតនេះមានអលវាិកម្យួ 
តដ្ឋយវាប្តូវានកាត់ដដ ច់្បពបីរបិទ្យដែលអាច្ប ឱំ្យមានការរេិះគន់ពីស្ណំាក់អ្នកស្ិកាដអនកភាស្ថវទិ្យាម្ួយ
ច្បំនួន ដែលតលាកឱ្យតនម្ាខាា ងំតៅខាងត ួទ្យីរបស់្បរបិទ្យត េះ។ ម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត ការស្កិាពីស្ណំុំ្ោកយ
តនេះ គាម នឯកស្ថរច្បាស់្លាស់្ ប៉ាុដនតការស្កិាស្ណំុំ្ោកយអាច្បមានអលប្បតយជន៍ែល់ការវភិាគសុ្ីជតប្ៅ
កនុងការបកប្ស្ថយែូច្បតតៅ៖ 
១- ការស្ិកាពសី្ណំុំ្ោកយតនេះ ឱំ្យតយងីតច្បៀស្អុតពភីាពឆ្ាងគាន ននធាតុដែលានតប្បីប្ាស់្កនុងឃ្លា នងិ 
ពីការបំភាន់ននបរបិទ្យ។ ការមានោកយកាន់ដតតប្ច្បីន វាពិតជាងាយប្ស្ួលកនុងការស្ថា ប ន័យដម្ន ក៏ប៉ាុដនត វា
ងាយប្ស្ួលតធវីឱ្យតយងីធាា ក់ចូ្បលតៅកនុងភាពភាន់ប្ច្ប  ំ តដ្ឋយយកគុណ្តនម្ានិងអ្តាន័យ ដែលតកីតតច្បញ
អ្ំពីោកយតអសងៗតទ្យៀតឬទ្យំ ក់ទ្យំនងននោកយតអសងៗតទ្យៀតយកម្កតធវីជាោកយរបស់្ឃ្លា ។  
២- ការស្ិកាស្ណំុំ្ោកយតនេះ ឱំ្យតយងីងាយប្ស្ួលតៅវញិ ប្បស្ិនតបីវាមានប្កបខណ្ឌ ប្ទ្យសឹ្ដីច្បាស់្លាស់្ 
ខ្ុ ំមានគនំិតប្ាកែនិយម្ ជហំរច្បាស់្លាស់្កនុងការវភិាគតនេះ ជាពិតស្ស្ វាជាលទ្យធអលននការស្កិាពី
ោកយតាម្ដបបភាស្ថវទិ្យា ដែលមានប្ទ្យសឹ្ដីអ្នតរកម្មនយិម្ជាប្បទ្យីប។ 
៣- ការស្ិកាស្ណំុំ្ោកយ ឱំ្យតយងីម្ិនប្បងុយប្បថានតៅនឹងតប្គាេះថាន ក់ជាយថាតហតុ ដែលបណាដ ល 
ម្កពីភាពឆ្ាងននបរបិទ្យ តហយីអ្នុញ្ជា តឱ្យស្ិកាតៅតលីោកយឬជាស្ណំុំ្ោកយណាម្ួយតដ្ឋយដទ ល់។ 
ែូច្បតនេះ ការស្ិការបស់្តយងីគឺដអែកតលសី្ណំុំ្ោកយតែមី្បដីស្វងយល់ពីស្ណំុំ្ោកយតនេះថាតតីវាមានអ្តាន័យ
យ៉ា ងណា តហយីវាមានជាប់ទាក់ទ្យងតៅនឹងបរបិទ្យអ្វខីាេះ? តយងីដស្វងយល់ពតីួ ទ្យីរបស់្បរបិទ្យ តយងីអាច្ប
ែកបរបិទ្យតច្បញតែមី្បចូី្បលតប្ៅតៅកនុងយនតការននការស្ថា ប ន័យតាម្រយៈឯកតាភាស្ថ។ កនុងន័យតនេះ    

បរបិទ្យប្គាន់ដតជានិយតករននន័យ ដតម្ិនដម្នជាច្បលករននការស្ថា ប ន័យត េះតទ្យ
8។ ជាម្ួយតនេះដែរ 

តយងីអាច្បតចទ្យស្ួរានថា តតជីាទូ្យតៅតគអាច្បនិយយថាខ្ុ ំឥតលុយ   ខ្ុ ំអ្ត់ លុយខ្ុ  ំគាម ន លុយ
9 ានដែរ

ឬតទ្យ?  តហយីតតី ឥត  តៅតពលតនេះ(កនុងស្ម្ព័នធ) វាអាច្បតែរីតួ ទ្យីជា កិរយិស្ពទ ានដែរឬតទ្យ? 
ជាទូ្យតៅ  តយងីម្ិនអាច្បនិយយថា *ខ្ុ ំមិ្នលុយ ានតទ្យ តហយី ?ខ្ុ ំឥតលុយ10 ក៏តគម្ិននិយម្

តប្បីដែរ ប៉ាុដនត តគអាច្បនយិយថា ខ្ុ ំអ្ត់លុយ ខ្ុ ំគាម នលុយ ។ តបីតយងីពិនតិយខាងដអនកស្ម្ព័នធត ញីថា វា
មានលកខណ្ៈខុស្គាន រវាងមិ្ន អ្ត់ ឥត និងគាម ន ។ ប្បស្ិនតបីតយងីស្កិាវភិាគតៅតលីន័យវញិត េះ   
តយងីត ញីថា ធាតុដែលជាអ្វជិជមានបទ្យទាងំតនេះមានលកខណ្ៈខុស្ៗគាន កនុងការស្ថា ប ន័យ។  

*ខ្ុ ំមិ្នលុយ ម្ិនត ញីមានតប្បីតទ្យឬតបីនយិយក៏ស្ថដ ប់ម្និាន។ តហតុតនេះ មិ្ន តៅទ្យីតនេះ ម្ិន
អាច្បមានត ួទ្យីជាកិរយិស្ពទានត យី ពីតប្ោេះវាគាម នគុណ្តនម្ាទាងំឃ្លា ទាងំអ្តាន័យ។  

                                                           
8តាម្តម្តរៀននយ័វទិ្យារបស្ស់្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ។ 
9ឃ្លា តនេះតយងីខំុ្ដតងត ងីតដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយមិ្នឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទូ្យតៅរបស្ម់្នុស្សទូ្យតៅត យី។  
10ឃ្លា ដែលមានស្ញ្ជា  ( ?  ) តនេះតៅពីខាងតឆ្វង ស្មាគ លថ់ា ឃ្លា តនេះតគអាច្បនិយយានដែរ ដតវាមិ្នទូ្យតៅតទ្យ។ 
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?ខ្ុ ំឥតលុយ ។ ងវីតបតិតពលខាេះ តគម្ិនសូ្វដែលតប្បឥីត ជាម្យួនឹងឃ្លា ដបបតនេះ ប៉ាុដនតវាអាច្បមានតួ
 ទ្យីជាកិរយិស្ពទ ដែលកនុងបរបិទ្យខាេះតគអាច្បយល់ថាឥត ហាក់បីែូច្បជាអ្ត់(ខ្ុ អំ្ត់លុយ)។ ដត មិ្ន ម្ិន
អាច្បែូច្បអ្ត់ ានតទ្យ តទាេះបីតៅកនុងបរបិទ្យខាេះខ្ុ ំមិ្នតៅ ខ្ុ អំ្ត់តៅ ហាក់ែូច្បជំនសួ្គាន ានក៏តដ្ឋយ។ ដត
តាម្ពិតតៅមិ្ន និងអ្ត់ ម្ិនែូច្បគាន តទ្យ តតីវាខុស្គាន យ៉ា ងែូច្បតម្ដច្ប? ច្បំតោេះោកយឥត ែូច្បអ្ត់ ទាងំឥត 
ទាងំអ្ត់ មានមុ្ខងារជាកិរយិស្ពទស្នូលននលបេះាន ដតអទុយតៅវញិមិ្ន ម្និអាច្បជាករិយិស្ពទស្នូលនន
លបេះានតទ្យ។ ក៏ប៉ាុដនត តទាេះបមិី្ន ជាម្ួយនឹងអ្ត់ ខុស្គាន តៅកនុងប្បតភទ្យោកយតៅតពលដែល ឥត ឬ អ្ត់ 
មានមុ្ខងារជាកិរយិស្ពទែូច្បតនេះក៏តដ្ឋយ ក៏តយងីអាច្បស្ននដិ្ឋា នានតាម្ដបបលកខណ្ៈស្ម្ព័នធថាឥត នងិ 
អ្ត់ មានលកខណ្ៈខុស្ពមិី្ន ។  
 

៤- សិក្សាពសីំណ ពំាក្សយដែលរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅមាន្ទម្ម្ង់ ឥត+គ .ក្សិ.+ក្សិ.+ន្. 
ការស្ិកាពសី្ំណំុ្ោកយដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ ឥត+គុ.កិ+កិ.+ន. តយងីម្និតដដ តតៅតលីប្បតភទ្យ 

ោកយត េះតទ្យ គឺ តយងីស្កិាពីតួ ទ្យនីិងយនតការរបស់្ឥត ដែលដស្ដងត ងីតាម្រយៈអ្នតរកម្មរបស់្ោកយ
តនេះតៅកនុងរច្ប ស្ម្ព័នធ ដែលជាទូ្យតៅតយងីានកណំ្ត់ជាទ្យប្ម្ង់និយម្ដបបតនេះ។ ការដែលតរៀបជាទ្យប្ម្ង់
ខាងតលីតនេះ វាប្គាន់ដតបងាា ញពីមុ្ខងាររបស់្ោកយតៅកនុងស្ម្ព័នធឃ្លា តាម្ដបបតវយាករណ៍្ប្បនពណី្ដត
ប៉ាុតណាណ េះ។ ការស្ិការបស់្តយងី តពលតនេះ គឺតដដ តតៅតលីវសិ្ថលភាពនិងតួ ទ្យីរបស់្ ឥត  ដែលនឹង
ដស្ដងឱ្យត ញីពីយនតការរបស់្ោកយតនេះ។ 

តែីម្បសី្ិកាព ី ឥត តៅកនុងស្ំណ្ងឃ់្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ(ឥត+គុ.កិ.+ក.ិ+ន.) តយងីសូ្ម្
តលីកឃ្លា ម្ួយច្បំនួន ែូច្បខាងតប្កាម្ម្កតធវកីារស្ិកាវភិាគែូច្បតតៅ៖  

ឃ្លា (៣៣)« ងតរៀបការយូរតហីយ ឥតទាន់មានកូន ម្ួយប្គាប់»11។  
ឃ្លា (៣៣) គឺជាការនិយយរបស់្វាទ្យករកនុងន័យអាណិ្តអាសូ្រច្បំតោេះ ងឥតកូនត េះ។ ឥត 

មានអ្នតរកម្មជាម្យួនឹង ទាន់ និងមាន បតងកីតានជាតគាលអ្វជិជមានម្ួយ គឺឥតទាន់មាន តហយី តគាល
អ្វជិជមានតនេះមានអ្នតរកម្មជាម្ួយ ម្ស្ពទកូន បញ្ជជ ក់ពីអ្វជិជមានននកូន ដែលម្ិនទាន់ប្ាកែថា  ងគាម ន
កូនរហូតត េះតទ្យ។    

ករណី្តនេះ តបីតទាេះបីជាគាម នទាន់ និងមាន ក៏ឥត តៅដតមានអ្នតរកម្មជាម្យួនឹងកូន ែដែល។ 
សូ្ម្តម្លី(៣៣ក)« ងតរៀបការយូរតហីយ ឥតកូនម្ួយប្គាប់»។ កនុងន័យតនេះ«ឥតកូនម្ួយប្គាប់» មាន
ន័យតអសងព«ីឥតទាន់មានកូន» ានតស្ច្បកដីថា  ងពតិជាគាម នកូនមាន ក់ដម្ន តាងំពីតពល ងតរៀបការ
រហូតម្កនងិតៅនងៃតប្កាយតទ្យៀតក៏ ងតៅដតគាម នកូនែដែល។ តៅកនុងករណី្ននឃ្លា  (៣៣ក) តនេះ តហយី
ដែលតធវីឱ្យតយងីយល់ត ញីថាឥត អាច្បមានស្ណំ្ង់ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅ (ឥត+ន.) ាន 
ឧទាហរណ៍្ « ងឥតកូនម្យួប្គាប់» «ខ្ុ ំឥតលុយ»។ ប៉ាុដនត តទាេះបីជាយ៉ា ងតនេះកដី តតីតយងីអាច្បយក
អ្វជិជមានបទ្យមិ្ន ម្កជំនសួ្ឥត កនុងករណី្ឃ្លា (៣៣) (៣៣ក) និង ឧទាហរណ៍្ខាងតលីានដែរឬតទ្យ? 

                                                           
11ឃ្លា តនេះតយងីខំុ្ដតងត ងីតដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយមិ្នឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទូ្យតៅរបស្ម់្នុស្សទូ្យតៅត យី។ 
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តហយីតបីតយងីយកម្កជំនួស្ តតីវាមានលកខណ្ៈស្ម្ព័នធនងិមានន័យែូច្បគាន ឬខុស្គាន កនុងកប្ម្ិតណាដែរ។  
សូ្ម្តម្លីឃ្លា (៣៣') ែូច្បតតៅ៖  
(៣៣') « ងតរៀបការយូរតហីយ មិ្នទាន់មានកូនម្ួយប្គាប់ »។  

តយងីត ញីថា រវាងឃ្លា (៣៣)និង(៣៣') តគអាច្បនយិយឃ្លា (៣៣')ជាករណី្ទូ្យតៅតប្ច្បីន 
ជាងឃ្លា (៣៣)។ ប៉ាុដនត ច្បំតោេះឃ្លា *(៣៣ក') ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ តគម្ិនដែលនយិយត យី 
 (៣៣ក') *« ងតរៀបការយូរតហីយ មិ្នកូនម្ួយប្គាប់» ។ 

តហតុែូតច្បនេះតហយី តយងីអាច្បនិយយានថា អ្វជិជមានបទ្យមិ្ន ជាទូ្យតៅ តគម្ិនអាច្បតប្បតីៅកនុង 
ស្ំណ្ង់ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅ(ម្និ+ន.) ានតទ្យ ខុស្ពអី្វជិជមានបទ្យឥត ដែលតគអាច្បតប្បវីា 
ានែូច្បកនុងឃ្លា (៣៣ក)ខាងតលី។ 
សូ្ម្តម្លីឃ្លា (៣៤) ែូច្បខាងតប្កាម្៖ 

(៣៤) «ពួកខាម ងំឥតរបេះរតបីងត ីងនែែូច្បពីមុ្នតទ្យ» 12។ 

ឃ្លា (៣៤)តនេះ វាទ្យករានរយការណ៍្ថា ពួកខាម ងំម្ិនតងបីប្បឆ្ងំបេះតារត ងីចងតទ្យៀតតទ្យ។ 
ែូច្បករណី្ឃ្លា (៣៣)ដែរ ឥត  មានអ្នតរកម្មជាម្ួយនឹង (របេះរតបីង និងត ីង) បតងកីតានជាតគាល
អ្វជិជមានម្ួយ គឥឺតរបេះរតបីងត ីង តហយីតគាលអ្វជិជមានតនេះមានអ្នតរកម្មជាម្ួយ ម្ស្ពទ នែ បញ្ជជ ក់ពី
អ្វជិជមាននននែ  ដែលម្ិនទាន់ប្ាកែថាពកួខាម ងំម្ិនតងបីត ងីបេះតាររហូតត េះតទ្យ។   

ករណី្តនេះ តបីគាម ន របេះរតបីងត ីង  ក៏ឥត តៅដតមានអ្នតរកម្មជាម្ួយនឹង នែ  ដែលអាច្ប ឱំ្យមាន
ឃ្លា (៣៤ក)ែូតច្បនេះ «ពួកខាម ងំឥតនែែូច្បពីមុ្នតទ្យ»។ កនុងន័យតនេះ «ឥតនែែូច្បពីមុ្នតទ្យ» មានន័យតអសងព ី 
«ឥតរបេះរតបីងត ីងនែែូច្បពីមុ្នតទ្យ» ដែលមានន័យថា ឥ ូវពួកខាម ងំស្ប្តូវម្និហា៊ា នតងបី ប្បឆ្ងំឬតធវី
ស្កម្មភាពខាា ងំកាា ែូច្បពីមុ្នតទ្យ តហយីក៏មានន័យខុស្ពីឥ ូវពួកខាម ងំវាពិការនែដែរ។ កនុងន័យឃ្លា (៣៤ក)
តនេះតហយី ដែលតធវីឱ្យតយងីយល់ត ញីថាឥត អាច្បមានលទ្យធភាពស្ង់ស្ណំ្ង់ឃ្លា  ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ
ទូ្យតៅ(ឥត+ន.)ាន កនុងករណី្ែូច្បឧទាហរណ៍្ « ងឥតកូនម្ួយប្គាប់» «ខ្ុ ឥំតលុយ» ជាតែីម្។      

តយងីស្តងកតត ញីថា រវាងឃ្លា (៣៣ក) និង (៣៤) ទ្យំ ក់ទ្យនំងននអ្វជិជមានបទ្យឥត ជាម្យួ 
នឹង ម្ស្ពទ(កូន និង នែ ) ែូច្បគាន  ពីតប្ោេះតគអាច្បមានលទ្យធភាពថា«ឥតកូន» «ឥតនែ» ាន តដ្ឋយ 
គាម នខុស្ទាស់្នងឹកបួនតវយាករត យី។ ប៉ាុដនតតៅកនុងការតប្បីប្ាស់្ទូ្យតៅ ច្បំតោេះអ្វជិជមានបទ្យឥត តនេះ តគ
ម្ិនសូ្វដែលនិយយឬតគម្និនិយយជាទូ្យតៅត យី ប្បស្និតបីតគនិយយ ក៏តគប្បឹងនយិយទាងំឆ្គងតនេះ

តបីតាម្ការតធវសី្មាា ស្ន៍ជាម្យួម្នុស្ស
13 ជាតប្ច្បនី ក់តៅវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ ដែលពកួតគានតឆ្ាីយនឹង

ស្ំណួ្រដែលានស្ួរថា៖    
«អ្នកមានលុយតទ្យ?» «វឡីាម្យួតនម្ា៤០មឺុ្នែុលាា រ តតីតលាកប្គូច្បងទិ់្យញវាតទ្យ? »  

                                                           
12វាទ្យរូបតនេះខំុ្ដតងត ងីតដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយមិ្នឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទូ្យតៅរបស្ម់្នុស្សទូ្យតៅត យី។ 
13ខំុ្ានតចទ្យជាសំ្ណួ្រ ស្រួតៅម្ស្ត្នតីវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិចំ្បនួន៨ កនិ់ងបណ្ឌិ តស្ភាចរយ អីុ្វ ច្បន័ ដែលកាលតណាេះតលាកតៅ
ជាប្បធានវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិអងដែរ។ 
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ច្បតម្ាីយ គពឺួកតគទាងំអ្ស់្គាន តឆ្ាីយថា «ខ្ុ ំអ្ត់មានលុយ» ឬ «ខ្ុ ំគាម នលុយ »។   
តាម្ការស្កិា តយងីអាច្បស្ននិដ្ឋា នានថា អ្វជិជមានបទ្យឥត អាច្បមានលទ្យធភាពបតងកតីស្ណំ្ង់ 

ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅ(ឥត+ន.)ាន ស្ម្ប្ស្បតាម្កបួនតវយាករ ប៉ាុដនតលទ្យធភាពកនុងការតប្ប ី
ប្ាស់្ទូ្យតៅ តគម្ិនសូ្វនិយម្តប្បីអ្វជិជមានបទ្យដបបតនេះត យី។  
 
៥-េកិ្ាពេីណំុំពាក្យដែល្រចនាេមព័នធទូនៅមានទម្មង់ ក្ិ. + ឥត + ឈ្នន ក្ ់

 

តៅកនុងច្បណុំ្ច្ប១ខាងតលី តយងីតធវីការស្ននិដ្ឋា នតាម្ដបបលកខណ្ៈស្ម្ព័នធថា ឥត និង អ្ត់ មាន 
លកខណ្ៈខុស្ពមិី្ន ពីតប្ោេះអ្វជិជមានបទ្យមិ្ន ជាទូ្យតៅ តគម្និអាច្បតប្បីតៅកនុងស្ណំ្ង់ឃ្លា ដែលមាន រច្ប 
ស្ម្ព័នធទូ្យតៅ (ម្និ+ ន.) ានតទ្យ ដតអ្វជិជមានបទ្យឥត  តគអាច្បតប្បីវាតៅកនុងស្ណំ្ង់ឃ្លា ដែលមានរច្ប - 
ស្ម្ព័នធទូ្យតៅ (ឥត+ន.)ាន។  

ប៉ាុដនតតៅមានការតប្បីប្ាស់្តៅកនុងបរបិទ្យតអសងតទ្យៀតដែល ឥត នងិ អ្ត់ តគអាច្បយកវាតៅតប្បីជា
ឈ្នន ក់តវយាករ(marque gramaticale)តៅកនុងបរបិទ្យតនេះតហយីដែល ឱំ្យអ្នកស្ិកាដអនកស្ម្ព័នធខាេះ យល់
ត ញីថាឥត និងអ្ត់ មានលកខណ្ៈែូច្បមិ្ន តៅវញិ ដតវាែូច្បគាន ខាងការច្បងស្ម្ព័នធឃ្លា ។ រឯី តួ ទ្យីរបស់្
ឥត  នងិ អ្ត់ តបីតប្បៀបតធៀបជាម្ួយនឹងមិ្ន  ម្ិនែូច្បគាន តទ្យ។ ភាពខុស្គាន ទាងំតនេះដស្ដងពសី្ថា នភាពននវាទ្យ
កម្មដែលជាបញ្ជា ប្បឈម្រវាងវាទ្យករនិងស្ហវាទ្យករ។ 

តាម្ការស្ិកា អ្វជិជមានបទ្យមានអ្នតរកម្មជាម្ួយនឹងឈ្នន ក់ដែលជាឯកតាភាស្ថស្ាិតតៅខាងស្ថដ  ំ
របស់្វា តដ្ឋយរតំលច្បតច្បញជាបំណ្កប្ស្ថយម្យួដែលមានលកខណ្ៈជាតនម្ាអ្វជិជមាន គឺកនុងន័យតនេះតហយី 
ដែលតយងីច្បង់ស្កិាពីតួ ទ្យីននអ្វជិជមានបទ្យ តែីម្បដីស្វងយល់ពីអ្វជិជមានន័យ។  

តតៅតនេះ ខ្ុ ំសូ្ម្ស្ិកាអ្ពំីស្ណំុំ្ោកយខាេះដែលរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅមានទ្យប្ម្ង់ ក.ិ+ឥត+ឈ្នន ក់ តហយី
ដែលឈ្នន ក់មានទ្យែិាភាពតអសងៗគាន ៖  
 

៥.១-  ក្សិ + ឥត +ឈ្នា ក្សប់ំដណប 

 

តតៅតនេះ តយងីខ្ុសូំ្ម្តលកីយកឃ្លា ម្ួយច្បនំួនម្កស្កិាែូច្បតតៅ៖ 
ឃ្លា (៣៥) គាត់សីុ្ឥតតកីត  គាត់គិតឥតទាន់  គាត់រកឥតស្ល់ 

14។ 
ជាទូ្យតៅតៅកនុងឃ្លា ដបបតនេះ តគអាច្បនិយយានតដ្ឋយម្ិនាច់្បមានកិរយិស្ពទដែលស្ាិតតៅ 

ខាងតឆ្វងឥត ក៏ាន ដតតគប្តូវការនូវឈ្នន ក់ដែលជាស្ហបទ្យស្ាិតតៅខាងស្ថដ ឥំត ជានចិ្បច តែីម្បចូី្បលរមួ្
ស្ថា ប ន័យ។ សូ្ម្តម្ីលឃ្លា តនេះ៖ (៣៥ក)គាត់ឥតតកីត..., គាត់ឥតទាន់..., គាត់ឥតស្ល់... , ឃ្លា ទាងំ
តនេះ តគប្តូវការឃ្លា (ជាស្ហបទ្យ)បនតតទ្យៀតតែីម្បយីល់ន័យ។ 

                                                           
14ឃ្លា ទាងំតនេះ តយងីខំុ្ដតងត ងីតដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយមិ្នឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទូ្យតៅរបស្ម់្នុស្សទូ្យតៅត យី។  
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តគម្ិនដែលនិយយថា *គាត់សីុ្ឥតÃ *គាត់គិតឥតÃ *គាត់រកឥតÃ ត យី។  តនេះស្បញ្ជជ ក់ថា 
អ្វជិជមានបទ្យឥត មានទ្យ ំក់ទ្យនំងតដ្ឋយដទ ល់តៅនងឹឈ្នន ក់ដែលជាកិរយិស្ពទ(តកីត ទាន់ ស្ល់) ដែលជា
ឈ្នន ក់បំដណ្បបញ្ជជ ក់ពីដបបបទ្យននឃ្លា ទាងំតនេះ ថាតត ី «គាត់សីុ្ គាត់គិត គាត់រក» ត េះតដ្ឋយដបបណា? ឬ 
យ៉ា ងែូច្បតម្ដច្ប? ច្បតម្ាយីគឺ ៖ «គាត់សីុ្ឥតតកីត» «គាត់គិតឥតទាន់» «គាត់រកឥតស្ល់» ។  
តគអាច្បជំនសួ្ឈ្នន ក់ដែលជាកិរយិស្ពទខាងស្ថដ នំនឃ្លា (៣៥)តនេះ តដ្ឋយ៖ «គាត់សុ្ឥីតទាន់» «គាត់សុ្ីឥត
ស្ល់ » «គាត់សុ្ឥីតគិត » «គាត់សុ្ីឥតចូ្បល »..., «គាត់គតិឥតតកីត » «គាត់គិតឥតប្តូវ» «គាត់គិតឥតរហ័ស្» 
«គាត់គតិឥតច្បត ា េះ» «គាត់គតិឥតខវេះ» «គាត់គិតឥតត ីញ» «គាត់គតិ ឥតប្ោង» ..., «គាត់រកឥតត ីញ » «
គាត់រកឥតតកីត » «គាត់រកឥតគិត »...។ 
៥.២- ក្សិ + ឥត + ឈ្នា ក្សក់ាល 

ឈ្នន ក់កាលជាឈ្នន ក់ម្ួយដបបតអសងតទ្យៀត ដែលបញ្ជជ ក់ពីតវលារយៈតពលតៅកនុងឃ្លា ម្ួយ។  សូ្ម្
តម្ីលឃ្លា (៣៦)ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ៖ 
ឃ្លា (៣៦)  វាតៅឥតឆ្ប់តទ្យ!  និង (៣៧) វាម្កតលងឥតយូរតទ្យ! 15។ 
ឃ្លា (៣៦)និង(៣៧) វាទ្យករច្បង់បញ្ជជ ក់ថា  តបីវាតៅតហយីម្និងាយនឹងម្កវញិតទ្យ និង តបីវាម្ក តលងប្ាកែ
ជាឆ្ប់ប្ត ប់តៅវញិ។ តៅកនុងឃ្លា (៣៦)និង(៣៧) ប្បស្ិនតបីតយងីែកយកឯកតាភាស្ថ ដែលជាធាតុម្ួយ
ស្ាិតតៅខាងស្ថដ ឥំត តច្បញ តយងីនឹងានឃ្លា (៣៦ក)និង(៣៧ក) ែូច្បតនេះ៖ 
(៣៦ក) *វាតៅឥតÃ  
(៣៧ក) *វាម្កតលងឥតÃ 

តាម្រយៈឃ្លា ខាងតលីតនេះ តយងីត ញីថា យនតការរបស់្អ្វជិជមានបទ្យឥត មានទ្យំ ក់ទ្យំនងយ៉ា ង
ស្ែិតរម្ួតជាម្ួយនឹងឈ្នន ក់ជាគុណ្កិរយិដែលស្ាិតតៅខាងស្ថដ វំា។ តៅតពលគាម នឈ្នន ក់កាលតនេះ ឃ្លា ទាងំ 
ពីរមានភាពឆ្គ ឆំ្គងទាងំទ្យែិាភាពស្ម្ព័នធនិងទាងំទ្យិែាភាពន័យ។ 

តៅកនុងឃ្លា (៣៦)នងិ(៣៧)តនេះដែរ  ប្បស្ិនតបីតយងីែកយកធាតុដែលស្ាតិតៅខាងតឆ្វងជាប់នឹង
ឥត តច្បញ តយងីនឹងានឃ្លា ែូតច្បនេះ៖  ឃ្លា (៣៦ខ) វាÃឥតឆ្ប់តទ្យ!  និង(៣៧ខ)វាÃឥតយូរតទ្យ! ។ តាម្រយៈ
ឃ្លា (៣៦ខ)និង(៣៧ខ) តយងីអាច្បយល់ានថា អ្វជិជមានបទ្យឥត មានទ្យំ ក់ទ្យំនងយ៉ា ងស្ែតិរម្ួតជាម្យួនឹង
ឯកតាភាស្ថទាងំឡាយដែលជាធាតុជាស្ហបទ្យរបស់្វា  ែូច្បកនុងករណី្ននឃ្លា (៣៦ខ) និង(៣៧ខ) តនេះ វាពិត
ជាឃ្លា តចកពីទ្យិែាភាពន័យននឃ្លា (៣៦)និង(៣៧)ប្ាកែណាស់្ ងវីតបីទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធម្និមាន ខុស្ទាស់្អ្វី
ក៏តដ្ឋយក៏វាតៅដតប្តូវការឱ្យមានឃ្លា ជាបនតតទ្យៀត តែមី្បបីំតពញន័យឱ្យឃ្លា ដបបតនេះ។   
 កនុងករណី្តនេះដែរ តគអាច្បនិយយថា៖ 
ក- តៅឥតយូរ   
ខ- តៅឥតរហ័ស្  
គ- ម្កឥតយឺត  

                                                           
15ឃ្លា ទាងំតនេះ តយងីខំុ្ដតងត ងីតដ្ឋយខាួនឯង ែ.ឯ.ម្.។  
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 - ម្កឥតតលឿន   
ឃ្លា (ក) (ខ) (គ) ( ) មានន័យតពញតលញអាច្បយល់ានថា នរណាមាន ក់តៅណាមាន 

ស្ភាពែូច្បតម្ដច្ប(យូរឬរហ័ស្)? នរណាមាន ក់ម្កកដនាងណាម្ួយទាន់តពលឬម្ិនទាន់តពល(យតឺឬ 
តលឿន)?។   
ប្បស្ិនតបី តគនិយយតដ្ឋយគាម នឯកតាភាស្ថដែលស្ាតិតៅខាងតឆ្វង ឥត ត េះឃ្លា ខាងតលី នឹងមាន
ទ្យប្ម្ង់ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ៖   
ក១- Ãឥតយូរ    
ខ១- Ãឥតរហ័ស្   
គ១- Ãឥតយឺត   
 ១- Ãឥតតលឿន   
ឃ្លា តនេះម្និមានខុស្ទាស់្នឹងដអនកស្ម្ព័នធតទ្យ ប៉ាុដនត តៅដអនកទ្យែិាភាពន័យ វាអាច្បមានន័យតអសង ពឃី្លា (ក) 
(ខ) (គ) ( )  តហយីទាល់ដតមានស្ហបទ្យចូ្បលរមួ្ជាម្យួឃ្លា ទាងំតនេះ តទ្យីបតគអាច្បែងឹពីន័យ ននឃ្លា
នីម្ួយៗាន។ 
តគអាច្បនិយយានថា៖  
ក១.០ - ឥតយូរតទ្យ ប្បសិ្នតបីវាមានតពលស្រតស្រទាងំនងៃទាងំយប់ 
ខ១.០ - ឥតរហ័ស្តស្ថេះ តគាម្ួយនឹម្តនេះ តប្ោេះវាតែីរយឺតតពក  
គ១-០ - ឥតយឺតតទ្យ ប្បសិ្នតបីឡានតនេះរត់តលីអាូ វងនល់លែ 
 ១-០ - ឥតតលឿនានតទ្យ តប្ោេះឡានរត់តៅតលីអាូ វងនល់មិ្នទាន់ប្កាលតៅស្៊ាូ។ 
 ឃ្លា ែដែលតនេះ ប្បស្ិនតបីតគនយិយប្តឹម្ដត៖     
ក២- *តៅឥតÃ 
ខ២- *ចូ្បលឥតÃ 
គ២- *ម្កឥតÃ 
 ២- *តច្បញឥតÃ   
ឃ្លា ទាងំតនេះមានភាពឆ្គ ឆំ្គងទាងំទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធនងិទ្យិែាភាពន័យ តហយីជាទូ្យតៅ តគម្និដែលនយិយែូច្ប
តនេះត យី។ 
តាម្ការស្កិាខាងតលីតនេះ តយងីត ញីថាយនតការរបស់្អ្វជិជមានបទ្យឥត មានទ្យំ ក់ទ្យំនងយ៉ា ងស្ែតិរម្ួត
ជាម្ួយនឹងឈ្នន ក់ដែលស្ាតិតៅខាងស្ថដ វំា។ តៅតពលគាម នឈ្នន ក់ទាងំតនេះតទ្យ តធវីឱ្យឃ្លា ទាងំត េះមានភាព
ឆ្គ ឆំ្គងទាងំទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធនងិទាងំទ្យិែាភាពន័យ។ 
៦- សិក្សាពីសណំ ពំាក្សយដែលរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅមាន្ទម្ម្ង ់ ឥត+ក្សិ. 

តយីងសិ្កាតលីស្ណំុំ្ោកយដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅមានទ្យប្ម្ង ់ ឥត+ក.ិ កនុងករណី្តនេះ 
អ្វជិជមានបទ្យឥត  មានទ្យំ ក់ទ្យំនងដទ ល់តៅនឹងកិរយិស្ពទ តហយីអ្នតរកម្មរវាងធាតុទាងំពីរ (អ្វជិជមាន- 
បទ្យនិងកិរយិស្ពទ)ដស្ដងពីតគាលអ្វជិជមានននកិរយិស្ពទតដ្ឋយវាបញ្ជជ ក់ពីតហតុតភទ្យ(ប្ពឹតតិការណ៍្ 
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ស្កម្មភាព ស្ថា នភាព ។ល។) ដែលដស្ដងតាម្រយៈកិរយិស្ពទត េះ តហយីម្និទាន់ចរកឹតៅ   «កនុងកាលៈ
តទ្យស្ៈ»ានត យី។ កនុងន័យតនេះ តគអាច្បនិយយានថា ស្ំណ្ង់ ឥត+កិ. រតំលច្បតច្បញនូវតនម្ា អ្វតតមាន
ននតហតុតភទ្យដែលដស្ដងត ងីតាម្រយៈកិរយិស្ពទត េះ។  
សូ្ម្តម្លីឃ្លា ែូច្បខាងតប្កាម្៖  

(៣៨)«... ងានរត់តគច្បម្កឱ្យឆ្ៃ យ  ងប្បឹងកាត់ដដ ច់្បតស្នហាែល៏ែម្ួយ...ដែលរហូតែល់ នងៃ
តនេះ  ងឥតែឹងតស្ថេះថា តតីតគមានសុ្ខទុ្យកខយ៉ា ងណា ?... »   ។ 

ឃ្លា តនេះ តប្បីតៅកនុ ងបរបិទ្យម្យួដែលស្ត្ស្តីមាន ក់ានតាម្ស្ម្ាឹងកូនប្បសុ្របស់្ខាួ នមិ្នឱ្យតគែឹង ខាួ ន 
តហីយាននឹកតូច្បចិ្បតតខាួ នឯងដែលខាួ នកំប្ោមិ្នស្ថគ ល់ឪពុក ម្កែល់កូន កូនមិ្នស្ថគ ល់ឪពុក ែូច្ប ខាួ នដែរ 
តហីយ ងដងម្ទាងំនឹងភនកតៅែល់បុរស្ដែលជាឪពុករបស់្កូន មិ្នែឹងជាតគានសុ្ខទុ្យកខ យ៉ា ងណា 
ពីតប្ោេះ ងរត់តគច្បពីតគម្កជាយូរតហីយ។ 

ឥត តៅទ្យីតនេះ មានទ្យ ំក់ទ្យនំងជាម្ួយនឹងកិរយិស្ពទ ែឹង  ដែលបញ្ជជ ក់ពីស្កម្មភាពរបស់្ 
ប្បធាន តោលគ ឺ ង ។ ឥត  បងាា ញពីតគាលអ្វជិជមាននន ែឹង មានន័យថា ច្បំតោេះតគ (បុរស្ដែលជា 
ឪពុករបស់្កូន) ែឹង ម្និអាច្បប្បប្ពឹតតតៅានតទ្យ តដ្ឋយស្ថរដតគាត់ ានដដ ច់្បទ្យ ំក់ទ្យំនងនងឹគាន ជាយូរ 
ម្កតហយី។ តែីម្បវីភិាគពីយនតការនន ឥត តៅកនុងឃ្លា តនេះ តយងីខ្ុ ំសូ្ម្តាង ប០ ជា ង (ស្ត្ស្តីមាន ក់)និង ប́
០ ជាគាត់ (បុរស្ដែលជាឪពុករបស់្កូន)។ តបីដអែកតៅតលបី្ទ្យឹស្ដីវាទ្យកម្ម តយងីអាច្បតធវីការបកប្ស្ថយ ែូច្ប
តតៅ៖ 

តាម្ការស្កិាជាប្បព័នធតាម្ដបបវាទ្យកម្មអាច្បឱ្យតយងីយល់ានថាប́០ តប្ម្ូវឱ្យតហតុតភទ្យ  
(ែឹង)ប្បប្ពឹតតត ងីតដ្ឋយប០។ ប្បការតនេះបញ្ជជ ក់ថា (ែឹង)អាច្បនងឹតកីតមានត ងី ប្បស្និតបីប́០ 
បងាា ញខាួន។ អទុយតៅវញិ ប០ ម្ិនានតធវីឱ្យតហតុតភទ្យ(ែឹង )តកីតត ងីតទ្យ។ អ្តាន័យតនេះានរតំលច្ប 
តច្បញតាម្រយ:ការតប្បីអ្វជិជមានបទ្យតៅតលីកិរយិស្ពទែឹង ។ កនុងន័យតនេះឥតែឹង បញ្ជជ ក់ថា ច្បំតោេះ ប០ 
តហតុតភទ្យដែលដស្ដងតដ្ឋយកិរយិស្ពទែងឹ គាម នសុ្ពលភាព តហយីវាចរកឹតៅកនុងតគាលអ្វជិជមាន។ អ្ភិ
កថាតនេះ មានបណំ្ងបញ្ជជ ក់ពីតួ ទ្យីរបស់្អ្វជិជមានបទ្យឥត អងនងិពីតនម្ាវាទ្យកម្មដែលានម្កពីការនឹក
គិតរបស់្ម្នុស្សមាន ក់តៅរកម្នុស្សមាន ក់តទ្យៀតដែលម្ិនែងឹតៅកដនាងណា។ បញ្ជា តនេះបតងកីតឱ្យ មានការ
ប្បឈម្គាន រវាង ប០ ជាអ្នកនកឹគិត នងិ ប́០ អ្នកដែលតគនកឹគិតតៅែល់ តហយីម្ិនែងឹតៅទ្យីណា។ 
៧- សិក្សាពីសណំ ពំាក្សយដែលរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅមាន្ទម្ម្ង ់ ឥត+គ .ក្ស.ិ 

ស្ំណ្ង់ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ ឥត+គុ.កិ. អ្វជិជមានបទ្យឥត មានទ្យ ំក់ទ្យនំងតដ្ឋយដទ ល់ តៅ
នឹងគុ.កិ. ដែលតៅជាប់នងឹវា តហយីអ្នតរកម្មរវាងធាតុទាងំពីរ(អ្វជិជមានបទ្យនិងគុណ្កិរយិ) ដស្ដងពី
តគាលអ្វជិជមានននគុណ្កិរយិតដ្ឋយវាបញ្ជជ ក់ពអី្វតតមានននគុណ្កិរយិទាងំត េះ។ សូ្ម្តម្លីឃ្លា ខាង
តប្កាម្៖   
(៣៩)«...ប៉ាុដនតការតចទ្យតែមី្បតីហតុអលដ្ឋក់កំហុស្តៅតលមី្នុស្ស យំកតៅស្មាា ប់ តៅដត មានឥត
ប្ស្ថកប្ស្ថនត ទាងំប្ស្ីទាងំប្បសុ្ទាងំចស់្ទាងំតកមង... » 16 ។  

                                                           
16ដហម្ ប្គឹស្ថន  :  តទាស្អ្ស្ជី់វតិ  ែ.ឯ.ម្. ២០០០ ទំ្យពរ័២៥។ 
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ឃ្លា តនេះ វាទ្យករានពណ៌្ អ្ំពីការតចទ្យប្បកាន់របស់្ពួកដខមរប្កហម្ម្កតលីប្បជាជនស្ាូត ប្តង់
តែីម្បយីកតៅស្មាា ប់យ៉ា ងស្កម្មែដែល។ ឃ្លា តនេះ ប្បស្និតបីតយងីយកឥត  តច្បញ តយងីនឹងានឃ្លា  
*(៣៩ក) ែូតច្បនេះ : «...ប៉ាុដនតការតចទ្យតែីម្បតីហតុអលដ្ឋក់កំហុស្តៅតលីម្នុស្ស យំកតៅស្មាា ប់ តៅដត
មានÃប្ស្ថកប្ស្ថនត ទាងំប្ស្ទីាងំប្បុស្ទាងំចស់្ទាងំតកមង»។ ែូច្បឧទាហរណ៍្មុ្នៗដែរ តៅតពល គាម នឥត 
 ឱំ្យឃ្លា តនេះមានភាពឆ្គ ឆំ្គងទាងំតៅកនុ ងទិ្យែាភាពស្ម្ព័នធនិងទាងំទិ្យែាភាពអ្តាន័យ។ 

គួរកត់ស្មាគ ល់អងដែរថា អ្វជិជមានបទ្យឥត តៅកនុ ងស្ណំ្ងឃ់្លា អាច្បមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅ ដែល
មានទ្យប្ម្ង ់ (ឥត+កិ.) (ឥត+ន.) និង(ឥត+គុ.កិ.) ដតតៅកនុងការតប្បីប្ាស់្ភាស្ថដខមរឥត តគម្ិនសូ្វមាន
តប្បីជាទូ្យតៅនូវរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅដែលមានទ្យប្ម្ង(់ឥត+គុ.)ត េះតទ្យ។ កនុងករណី្តនេះ តយងីអាច្បស្ថកលបង
ស្ង់ស្ណំ្ង់ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅដែលមានទ្យប្ម្ង(់ឥត+គុ.) ែូច្បតតៅ៖ 
(៤០ក) ?តគាប្កបីរបស់្គាត់ឥត តូច្បឥត ធំ តហយីក៏ឥត កាច្បនិងឥត ខជលិដែរ 17។  
ជាទូ្យតៅ តៅកនុងភាស្ថដខមរតគម្ិនសូ្វតប្បសី្ណំ្ង់ឃ្លា ដបបតនេះត យី ប្បស្និតបី តគច្បង់តប្បកីនុង ន័យែូច្បឃ្លា  
(៤០ក)តនេះ តគអាច្បតប្បីអ្វជិជមានបទ្យម្ិន ជំនួស្ឱ្យអ្វជិជមានបទ្យឥត តនេះវញិ។ តយងីអាច្ប តធវីឃ្លា (៤០) 
ែូតច្បនេះ៖ 
(៤០) តគាប្កបីរបស់្គាត់ម្ិនតូច្បម្ិនធំ តហយីក៏ម្ិនកាច្បនិងម្ិនខជិលដែរ ។ 
ឃ្លា (៤០)តនេះ តគអាច្បតប្បីជាទូ្យតៅ ដែលប្តឹម្ប្តូវទាងំទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធនិងន័យតស្ច្បកដ។ី 

តយងីខ្ុ ំស្ថកលបងដតងឃ្លា ?(៤១) តាម្ការតលីកត ងីរបស់្ស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច័្បនទ ស្ំណ្ពវ 
ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ៖ 
(៤១) ?របស់្ឥតលែ លក់មិ្នដ្ឋច់្បតទ្យ 18។ 
ឃ្លា (៤១)តនេះ កនុងការប្ាប្ស័្យទាក់ទ្យងគាន ជាទូ្យតៅ តគម្ិនសូ្វនិយម្តប្បីវាត យី តគអាច្បតប្បែូីច្ប
ឃ្លា (៤២)ែូច្បតនេះ៖ (៤២) របស់្មិ្នលែ លក់មិ្នដ្ឋច់្បតទ្យ  ឬ តគអាច្បតប្បីឃ្លា ែូច្បតនេះ របស់្មិ្នលែ លក់ឥត
ដ្ឋច់្បតទ្យ ក៏ាន។  ឃ្លា ទាងំតនេះ តគអាច្បតប្បជីាទូ្យតៅ តហយីវាមានភាពប្តឹម្ប្តូវ ទាងំទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធ និងន័យ
តស្ច្បកដ។ី 

តយងីត ញីថា អ្វជិជមានបទ្យឥត ម្ិនអាច្បតប្បីានជាទូ្យតៅតៅកនុងស្ំណ្ង់ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ
ទូ្យតៅមានទ្យប្ម្ង់(ឥត+គុ.)ែូច្បតនេះត យី ពីតប្ោេះ វាមានភាពឆ្គ ឆំ្គងតៅកនុងទ្យិែាភាពន័យតស្ច្បកដី។  
 

 

 

 

 

                                                           
17ឃ្លា តនេះខំុ្ដតងត ងីតដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយមិ្នឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទូ្យតៅត យី។  
18ឃ្លា តនេះស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ ានតលីកត ងីឱ្យតយងីខំុ្ពិចរណា តតីតគអាច្បតប្បីកនុងទ្យប្ម្ង ់ឥត+គុ. ាន ឬតទ្យ?។  
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សន្ាិដ្ឋា ន្ 

តាម្ការស្ិកាខាងតលី តយងីស្តងកតត ញីថា អ្វជិជមានបទ្យឥត  អាច្បមានលទ្យធភាពបតងកីតស្ំណ្ង់
ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅដែលមានទ្យប្ម្ង ់(ឥត+កិ.) (ឥត+ន.) និង(ឥត+គុ.កិ.) ដតតៅ កនុងការតប្បី
ប្ាស់្ភាស្ថដខមរ អ្វជិជមានបទ្យឥត តគម្ិនសូ្វមានតប្បជីាទូ្យតៅនូវរច្ប ស្ម្ព័នធទូ្យតៅដែលមាន ទ្យប្ម្ង់(ឥត+
គុ.)ែូច្បតនេះត យី ពីតប្ោេះ វាមានភាពឆ្គ ឆំ្គងតៅកនុងទ្យិែាភាពន័យតស្ច្បកដី។ យនតការរបស់្អ្វជិជមានបទ្យឥត 
ក៏មានទ្យំ ក់ទ្យំនងយ៉ា ងស្ែិតរម្ួតជាម្ួយនឹងឈ្នន ក់ដែលស្ាតិតៅខាងស្ថដ វំាអងដែរ តៅតពលគាម នឈ្នន ក់តធវី
ឱ្យឃ្លា មានភាពឆ្គ ឆំ្គងទាងំទ្យែិាភាពស្ម្ព័នធនិងទាងំទ្យែិាភាពន័យ។  
 
គន្ថន្ិទ្ទេស 

១- ស្នា ដែជាភាស្នវទិា   

    ១.១- ជាភាស្នដមែរ  

តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ : មូ្លភាពននការបតងកីតោកយងមី (ភាគ១) ភនំតពញ ១៩៦៤ ៦៦២ទ្យំព័រ។ 
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : ស្ំរយឬតំរតួ? កនុង : ស្ននិសី្ទ្យជាតិ ស្ដីពីការសិ្កាប្ស្ថវប្ជាវ ឯកភាព និង អ្ភិវឌ្ឍន៍ភាស្ថ
ដខមរ ឆ្ន ២ំ០០៥ ៣៦ទ្យំព័រ។  
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : វាកយស័្ពទ ម្ កនុង:ទ្យស្ស វែដី ស្ងគម្ស្ថស្ត្ស្ត-ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត តលខ៤៦ ឆ្ន ៣ំ៤ ដខម្ករ 

កុម្ាៈ ម្ ី ឆ្ន ២ំ០០៤ ទ្យំព័រ១២-១៥។ 
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : ដអនកម្ួយននអ្កខរវរុិទ្យធដខមរ កនុង:ទ្យស្ស វែដ ីស្ងគម្ស្ថស្ត្ស្ត-ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត តលខ៥៥ ឆ្ន ៣ំ៦ 

ដខតម្ស្ថ-ឧស្ភា-ម្ងុិ  ឆ្ន ២ំ០០៦ទ្យព័ំរ៧ស្ទួន-១៤។  
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : ធាតុននតវយាករណ៍្ ដែលតប្បីស្ប្មាប់បតងកតីោកយកនុងភាស្ថដខមរ កនុង : ទ្យស្ស វែដី ស្ងគម្

ស្ថស្ត្ស្ត-ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត តលខ៥៨ ឆ្ន ៣ំ៧ ដខម្ករ កុម្ាៈ ម្ី  ទ្យំព័រ២៤-៣២។    
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : ការបតងកតីោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស់្ោកយ  (ឯកស្ថរនអទកនុង តែា៉ា តឺម្៉ាង់  
      ភាស្ថវទិ្យា ស្ថកលវទិ្យាល័យភូម្និទភនំតពញ) ២០០៨ ៨៨ទ្យំព័រ។ 
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : អ្ពំលីកខណ្ៈវនិចិ្បឆយ័រូបនយិម្ កនុង : ទ្យស្ស វែដវីទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិននរជបណ្ឌិ ត ស្ភាកម្ពុជា, 

តលខ០៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០២ ទ្យំព័រ៣៧-៥២។  
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : លទ្យធភាពបតងកតីោកយនងិការបតងកតីោកយកនុងភាស្ថដខមរ កនុង : ទ្យស្ស វែដ ី វទិ្យាស្ថា ន ភាស្ថជាតិ 

តលខ២ ឆ្ន ទំ្យី២ ដខម្ិងុ  ឆ្ន ២ំ០០១ ទ្យំព័រ៦៥-៨១។ 
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : អ្ពំលីកខណ្ៈវនិចិ្បឆយ័រូបនយិម្ កនុង :ទ្យស្ស វែដីវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ តលខ៣ ឆ្ន ទំ្យី៣ ដខឧស្ភា 

ឆ្ន ២ំ០០២ ទ្យំព័រ៣៧-៥២។ 
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : ច្បណុំ្ច្បគរួឱ្យកត់ស្មាគ ល់កនុងភាស្ថដខមរបច្បចុបបនន កនុង : ទ្យស្ស វែដី វទិ្យាស្ថា នភាស្ថ ជាតិ តលខ៤ 

ឆ្ន ទំ្យ៤ី ដខកញ្ជា  ឆ្ន ២ំ០០៣ ទ្យំព័រ១០៥-១២១។  
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តៅ៉ា  សុ្កកន : ភាស្ថវទិ្យាជាអ្វ?ី កនុង : ទ្យស្ស វែដី ស្ងគម្ស្ថស្ត្ស្ត-ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត ឆ្ន ទំ្យ១ី ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ
១៩៩៥ ទ្យំព័រ១៥-១៦។ 

វា៉ា ន់ ឌ្ីកាអុ្ន : អ្ពំភីាស្ថ កនុង :ប្ពឹតតិប័ប្តប្ស្ថវប្ជាវវទិ្យាស្ថស្ត្ស្ត តលខ៣ ឆ្ន ១ំ៩៨៧ ទ្យំព័រ៣-៨។   
ហសង់ ម្ីដស្លហហីវលីព,ី តហៀប ច័្បនទវចិ្បិប្ត : ឯកស្ថរដណ្  ំអ្ពីំសូ្រវទិ្យា ភនំតពញ ២០០៩  
           ២១៤ទ្យំព័រ។ 
 ុង តស្ៀម្ : បញ្ជា វច្បនស័្ពទវទិ្យាដខមរ ភនតំពញ ១៩៩៩ ១១៣ទ្យំព័រ។ 
 ុង តស្ៀម្ : ស្ថា  ម្វទិ្យាដខមរ ភនំតពញ ១៩៩៧ ១៥០ទ្យព័ំរ។ 
 ុង តស្ៀម្ : អ្ពំកីតិានុភាពនងិការអ្ភវិឌ្ឍន៍ភាស្ថដខមរ(ជាពតិស្ស្តាម្ឯកស្ថរ ភាស្ថម្ន-ដខមរ 
  នងិស្លិាចរកឹកម្ពុជា)កនុង : ទ្យស្ស វែដីវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ តលខ២ ឆ្ន ទំ្យី២ ដខម្ងុិ  ឆ្ន ំ

២០០១ ភនំតពញ ទ្យំព័រ១៧-២៣។ 
 ុង តស្ៀម្ : ស្លិាចរកឹកម្ពុជា(ស្តវតសទ្យ៦ីែល់ទ្យ១ី៤)នងិការអ្ភវិឌ្ឍន៍ស្ងគម្វបបធម៌្តៅតបំន់  
   ភនែំងដរក កនុង : ទ្យស្ស វែដវីទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ តលខ៣ ឆ្ន ទំ្យ៣ីដខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០២ ទ្យព័ំរ១-៦។  
 ុង តស្ៀម្ : ស្លិាចរកឹស្ដុកកក់ធជំាភាស្ថស្សំ្ត្ស្កតឹ កនុង : ទ្យស្ស វែដ ីវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ តលខ៤ ឆ្ន ទំ្យី

៤ ដខកញ្ជា  ឆ្ន  ំ២០០៣ ទ្យំព័រ៣៥-៤៩។  
 ុង តស្ៀម្ : ការប្ស្ថវប្ជាវទាក់ទ្យងនងឹកណំ្កតំណី្តវាកយស័្ពទតាម្បតប្ម្បីប្មាស់្អនត់នយីកម្ម តៅកនុងភាស្ថ

ដខមរបុរណ្ កនុង : ទ្យស្ស វែដ ីវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ តលខ៣ ឆ្ន ទំ្យី៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០៣ ទ្យំព័រ
៨៩-១០០។ 

១.២- ជាភាសាបរទ្ទស  
CHAN Somnoble, Identité et variation des unités de langue : étude d’une série 

d’unités lexico-gramaticales du khmer contemporain, thèse de doctorat du 

nouveau régime, université de Paris x-Nanterre, 2002. 

CHAN Somnoble, Linguistique appliquée: systématique des emplois de tɜw  en khmer 

comtemporain, mémoire de  DEA, Université de Paris x-Nanterre, 1998. 

CHAN Somnoble, Etude du fonctionnement de ba:n  en khmer contemporain, 

mémoire de Maîtrise, Université de Paris x- Nenterre, 1997. 

DANIEL JONES, THE PRONUNCIATION OF ENGLISH, cambridge at the  
                  university press 1967  223P.  
FRANKLIN E. HUFFMAN,  ិ ជ្ជាខ េមរភាសា CAMBODIAN SYSTEM OF WRITING 

AND BEGINNING READER, New Haven, September 1969.    

Gerald P. Delahunty and James J. Garvey, Language, Grammar, Communication 

ACourse for Teachers of Englsh,1994. 

John Miller, Robert Bauer, David Thomas, Carolyn Miller, mon-khmer studies, 

Thailand 2000.     

John Lyons, linguistique générale introduction à la linguistique théorique, Printed in 

France 1983. 

OPHRYS : FAITS DE LANGUES Les CAhiers Numéro1 Paris 2009  277P. 

ROBERT T. HARMS, Introduction to PHONOLOGICAL THEORY, ...?  
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ROBERT D. BORSLEY, SYNTACTIC THEORY A Unified Approach, New York 

1991. 

Sadra C. Watts, PERFECTIVE AND IMPERFECTIVE ASPECT IN KHMER 

NARRTIVES, Long Beach 1998.     

Viginia P. Clark, Paul A. Eschholz, Alfred F. Rosa, LANGUAGE readings in language 

and culturec sixth edition. New York 1998. 

២- ស្នា ដែជាទវយ្យាក្សរណ៍   

 ២.១- ជាភាស្នដមែរ  

ប្កស្ួងអ្ប់រយុំវជននិងកឡីា : តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៥ ភនំតពញ ១៩៨៣ ១៤៧ទ្យព័ំរ។ 
ប្កស្ួងអ្ប់រយុំវជននិងកឡីា :  តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៦ ភនំតពញ ១៩៨៣ ១៥០ទ្យព័ំរ។ 
ប្កស្ួងអ្ប់រយុំវជននិងកឡីា : តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៧ ភនំតពញ ១៩៨៣ ២០២ទ្យំព័រ។  
ប្កស្ួងអ្ប់រយុំវជននិងកឡីា : តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៨ ភនំតពញ ១៩៨៦  ...?ទ្យំព័រ។  
តខៀវ ជុំ ភិកខុ ធម្មាតលាក : តវយាករណ៍្តយងី ភនំតពញ ១៩៦៦ ១៧៤ទ្យំព័រ។  
គង់ សុ្ខតហង : តវយាករណ៍្ពិតស្ស្ ២០០៦។ 
គឹម្ ដស្ត :តវយាករណ៍្ទ្យតំនីបនឹងវធីិស្ម្ពនធ  កពំង់ចម្ បណាណ គារ វង់រស្ម ី១៩...? ១០៩ទ្យំព័រ។ 
 និ សុ្ខ :តវយាករណ៍្ភាស្ថដខមរ ការអាយននរជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា ភនំតពញ ២០០៧ ៥០៨ ទ្យព័ំរ។  
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : យុគលពិនទុ ឬស្ញ្ជា ចុ្បច្បពីរ ភនំតពញ ២០១០ ២៤ទ្យំព័រ។ 
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : ែណំ្កឃ្លា កនុ ងភាស្ថដខមរ ភនំតពញ ២០១១ ៦៥ទ្យំព័រ។ 
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : ស្តំណ្រនិងអ្កខរវរុិទ្យធដខមរ ភនតំពញ ហវូណ្ន ២០០៨ ១១២ទ្យំព័រ។ 
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ : បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស់្ោកយ ភនំតពញ ២០១០ ១៨៥ទ្យព័ំរ។ 
ឆ្យ សុ្ខ : តវយាករណ៍្និងបណិំ្នស្ខំាន់ៗ ២០០២ ២៥១ទ្យំព័រ។ 
ឌ្.គាម្ : តវយាករណ៍្ដខមរ ភនំតពញ ១៩៥៤ តាេះពុម្ពជាងមី ២០០៤ តដ្ឋយ គនី ប៊ាុនងន។ 
តៅ អ្៊ាុម្, ញ៉ាុ ក ដងម្:តវយាករណ៍្ដខមរ ភនំតពញ ១៩៧០ (ច្បម្ាងត ងីវញិ១៩៨៨) ១១២ ទ្យំព័រ។ 
ប្ពុំ ម្៉ាល់ :តវយាករណ៍្ទ្យប្ម្ងនិ់យម្ននភាស្ថដខមរទ្យតំនីប (ភាគទ្យ១ី)ភនំតពញ ២០០៦ ១៤៧ ទ្យំព័រ។  
ប្ពុំ ម្៉ាល់ :តវយាករណ៍្ទ្យប្ម្ងនិ់យម្ននភាស្ថដខមរទ្យតំនីប (ភាគទ្យ២ី)ភនំតពញ ២០០៦ ៧៦ទ្យព័ំរ។  
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : មូ្លដ្ឋា នននស្ងគម្ភាស្ថវទិ្យា ភនំតពញ ២០០៣ ៣៩ទ្យំព័រ។ 
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : មូ្លដ្ឋា នននសូ្រវទិ្យា ស្ទ្យទតាវទិ្យា និង វជិាជ ស្ ដ ន ភនំតពញ ២០០៣ ៨៤ទ្យព័ំរ។ 
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : មូ្លដ្ឋា នននន័យកម្មវទិ្យាទូ្យតៅ, ភនំតពញ ២០០៣ ៥៣ទ្យំព័រ។ 
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : សិ្កាកថា អ្ពីំស្ញ្ជា ប្បតយគម្យួច្បនំនួកនុងភាស្ថដខមរបច្បចុបបនន, អ្ពីំគុណ្ ម្កនុងភាស្ថដខមរ

បច្បចុ បបនន  ភនំតពញ ២០១០ ៣៨ទ្យំព័រ។ 
សុ្ង័ សុ្ីវ : ភាស្ថវរុិទ្យធ  ភនំតពញ? ១៩៥៨ ១០៤ទ្យំព័រ។ 
សូ្ មុ្យ ត ៀង តថាង ដធល : តវយាករណ៍្ដខមរ ភនំតពញ ១៩៧១-១៩៧២ ១០៩ទ្យព័ំរ។ 
តស្ង  ង : ា ីតវយាករណ៍្ ភនំតពញ ពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ១៩៩៥ ២៧១ ទ្យព័ំរ។ 
តអ្ៀវ តកីស្ ៖ ភាស្ថដខមរ ភនតំពញ បណាណ គារម្ិតតតស្រ ី១៩៦៧ ៣៦៧ទ្យព័ំរ។



ម្ក្បខណឌ ម្ទឹេដនីនអនតរក្មមនិយមនៅក្នងុការេកិ្ា 
អននតបទ/-ម-/និង/-ន-/នៅក្នងុភាសាដខមរ 

បណ្ឌិ ត វងស  តម្ង 
អ្នុប្បធានវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ 
រជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា 

 

 

១. ១. ម្ទេឹតអីនតរក្មមនយិមនម្បើម្ាេន់ៅក្នងុការវិភាគ 

 ការប្ស្ថវប្ជាវអ្ំពីអ្តនតបទ្យ តយងីស្តងកតត ញីមានការតប្បបី្ាស់្ប្ទ្យសឹ្តីម្ួយស្ំខាន់តៅកនុងការ

វភិាគអ្ំពីអ្តនតបទ្យ តោលគឺប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្
19។ មូ្លតហតុានជាតយងីយកប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្តនេះ

ម្កតធវីការវភិាគ ពីតប្ោេះថាមូ្លដ្ឋា នរូបស្ពទឬន័យវទិ្យាពុមំានលកខណ្ៈប្គប់ប្គាន់ តៅកនុងការបតងកីតោកយ
តាម្វធិីកមាា យានតទ្យ តដ្ឋយស្ថរដតប្ទ្យឹស្តនីីម្ួយៗពុំអាច្បតឆ្ាយីតបតៅនងឹការវភិាគាតុភូត តៅកនុងភាស្ថ
ដខមរាន។ ច្បំតោេះប្ទ្យឹស្តីអ្នតរកម្មនិយម្វញិ ប្ទ្យសឹ្តីតនេះមានលកខណ្ៈស្ំតយគរវាងទ្យប្ម្ង់និយម្និងន័យ
និយម្ តែីម្បបីកប្ស្ថយពីភាពចាំច់្បននការបតងកីតោកយដែលមានជាអាទ្យិ៍ វធិីកមាា យតនេះដតម្តង។ ែូតច្បនេះ 
តតីប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្មានអ្តាន័យយ៉ា ងែូច្បតម្តច្ប? 
 ប្ទ្យឹស្ីតអ្នតរកម្មនយិម្ជាប្ទ្យសឹ្តីម្យួតៅកនុងការវភិាគភាស្ថវទិ្យា។  ប្ទ្យឹស្តីតនេះ ានបងាា ញថា៖ «អ្នតរ

កម្មនិយម្ជាច្បល ស្កម្មតទ្យវទិ្យស្រវាងឯកតាភាស្ថ20ម្ួយ ជាម្ួយស្ហបទ្យ21របស់្វា តៅកនុ ងយនតការនន

ការស្ថា ប ន័យរបស់្ឯកតាភាស្ថត េះ តដ្ឋយអ្នុតលាម្តាម្បរបិទ្យ22ម្ួយច្បាស់្លាស់្»23។   
 តាម្រយៈប្ទ្យសឹ្ដីអ្នតរកម្មនិយម្តនេះ តយងីស្តងកតត ញីអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នងិ/-ន-/ដែលជាប្បធានបទ្យ
នននិតកខបបទ្យតនេះអាច្បចត់ទុ្យកថាជាឯកតាភាស្ថតៅកនុងការស្ិកាអងនិងតៅកនុងការដស្វងរកន័យរបស់្វា
អង។ ច្បំដណ្កឯ ស្ហបទ្យត េះវញិគឺរល់ោកយឫស្ទាងំឡាយណាដែលតធវីអ្នតរកម្មជាម្ួយអ្តនតបទ្យ/-ម្-/

                                                           
19 ប្ទឹ្យស្ដអី្នតរកម្មនិយម្ជាប្កបខណ្ឌ ននប្ទឹ្យស្តីដែលានបតងកីតត ងី តដ្ឋយអ្នកប្ស្ថវប្ជាវដខមរមាន ក ់តោលគឺស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច្បន័ទ 
សំ្ណ្ពវ ចបត់ាងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៦ម្ក តហយីានកាា យតៅជាប្បទី្យបននការប្ស្ថវប្ជាវរបស្ប់្កុម្សិ្កាភាស្ថវទិ្យាដខមរារងំដែល
មានចំ្បណាបអ់ារម្មណ៍្យ៉ា ងខាា ងំម្កតលីភាស្ថដខមរ។ 

20 ឯកតាភាស្ថអាច្បជា រូបស្ពទ វច្បនស្ពទ ស្ទ្យទតា ឬ អាច្បជាោកយ ម្យួឃ្លា  ម្យួលបេះ រហូតែលអ់្តាបទ្យម្យួ។ ឯកតាភាស្ថតនេះ
តទ្យៀតតស្ថតជាច្បលករតៅកនុងការស្ថា ប នយ័។ 

21 ស្ហបទ្យជាវច្បនស្ពទ ោកយ ឬធាតុដែលចូ្បលរមួ្តធវីអ្នតរកម្មជាម្យួនឹងវច្បនស្ពទ ោកយ ឬធាតុណាម្យួដែលវាមានត ួទី្យជាច្ប
លករកនុងការស្ថា ប ន័យឬស្ថា ប ប្បតភទ្យោកយជាតែីម្។ ធាតុតៅទី្យតនេះគឺច្បងសំ់្តៅតៅឯកតាភាស្ថម្ួយដែលស្ាិតកនុង
សំ្ណំុ្ឃ្លា ឬសំ្ណំុ្ោកយណាម្យួ ឬអាច្បជាោកយម្យួ សំ្ណំុ្ឃ្លា ឬសំ្ណំុ្ោកយណាម្យួ។ 

22 បរបិទ្យជាឯកតាភាស្ថដែលមានតៅជំុវញិធាតុណាម្យួ។ 
23 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ ប្ទឹ្យស្តីអ្នតរកម្មនិយម្ តែា៉ា តឺម្៉ាងភ់ាស្ថវទិ្យា ស្ថកលវទិ្យាលយ័ភូមិ្នទភនំតពញ ភនំតពញ ឆ្ន ២ំ០០៥ ឯកស្ថរតប្បី
ប្ាស្ន់អទកនុង។ 
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និង/-ន-/ តែមី្បបីតងកីតានជាោកយកមាា យត េះតយងីតៅថាស្ហបទ្យ។ តៅកនុងន័យតនេះ ឯកតាភាស្ថ
ដែលជាច្បលករយ៉ា ងស្ំខាន់ត េះចាំច់្បប្តូវមានស្ហបទ្យម្ួយចូ្បលរមួ្យ៉ា ងស្កម្ម តែីម្បសី្ថា ប ន័យម្យួ 
តៅកនុងបរបិទ្យម្ួយច្បាស់្លាស់្។ ជាក់ដស្ដងតៅកនុងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/ និង/-ន-/ តាម្តវយាករណ៍្ប្បនពណី្ 
អ្តនតបទ្យ/-ម្-/មានតួ ទ្យសី្ំខាន់តៅកនុងការបតងកីត ម្ភាន ក់ងារ តហយី អ្តនតបទ្យ/-ន-/មានតួ ទ្យបីតងកីត
 ម្ឧបករណ៍្។ ប៉ាុដនតតាម្ការពិត តាម្រយៈប្ទ្យឹស្តអី្នតរកម្មនិយម្ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ដែលជាឯកតាភាស្ថម្ួយ
យ៉ា ងស្ំខាន់ត េះចូ្បលរមួ្អ្នតរកម្មជាម្ួយោកយឫស្បតងកតីានប្បតភទ្យោកយជាតប្ច្បីនដបប។ ការណ៍្តនេះ 
តយងីសូ្ម្តលីកយកទ្យ ាកីរណ៍្ម្ួយដែលបញ្ជជ ក់អ្ពំីប្ទ្យឹស្តអី្នតរកម្មនិយម្ដែលអាច្បអ្នុវតតានតៅកនុងការ
វភិាគវធិីកមាា យ ក៏ែូច្បជាការវភិាគអ្តនតបទ្យ/-ម្-/និង /-ន-/តៅកនុងការប្ស្ថវប្ជាវប្បធានបទ្យនិតកខបបទ្យតនេះ។   
 តៅកនុ ងប្ទឹ្យស្ដីអ្នតរកម្មនិយម្ មូ្លដ្ឋា នរូបស្ពទឬន័យវទិ្យាពុអំាច្បមានលកខណ្ៈប្គប់ប្គាន់ តៅ
កនុ ងការបតងកីតោកយតាម្វធីិកមាា យានតទ្យ ពីតប្ោេះប្ទឹ្យស្តីនីម្ួយៗពុំអាច្បតឆ្ាីយតបតៅនឹងការវភិាគាតុភូត
តៅកនុ ងភាស្ថដខមរានត ីយ។ ប្ទឹ្យស្ដីតនេះមានលកខណ្ៈស្ំតយគរវាងទ្យប្ម្ងនិ់យម្និងន័យនិយម្ តែីម្បីបក
ប្ស្ថយពីភាពចាំច់្បននការបតងកីតោកយដែលមានជាអាទ្យិ៍ វធីិកមាា យតនេះឯង។ ជាការពិត ការកមាា យោកយ

តៅកនុ ងភាស្ថដខមរ តដ្ឋយតប្បីអនត់តែីម្ឬអនត់ដជក24ពុំដម្នច្បងប់តងកីតោកយដែលមានប្បតភទ្យឬន័យខុស្ពី
ោកយតែីម្ត េះតទ្យ ប៉ាុដនត តែីម្បីបតងកីតោកយដែលមានប្បតភទ្យនិងមុ្ខងារខុស្ពីោកយតែីម្។ ប្ទឹ្យស្តីតនេះ
បងាា ញថាទ្យប្ម្ងមិ់្នដម្នមានន័យតដ្ឋយខាួនឯងនិងស្ម្ព័នធពុដំម្នជាធាតុចាំច់្បននភាស្ថតទ្យ តហីយតគពុំ
អាច្បនិយយពីន័យដែលគាម នរបូត េះដែរ។  ភាពស្ំតយគតនេះតហីយដែលជាមូ្លដ្ឋា ន ឈំ្នន តឆ្ព េះតៅ
រកការបតងកីតត ីងនូវប្ទឹ្យស្តីងមីម្យួដែលតៅថា«ប្ទឹ្យស្ដីអ្នតរកម្មនិយម្»(Interactionisme)25។ ប្បតភទ្យោកយ

កមាា យអាប្ស័្យតៅតលីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្និងទ្យប្ម្ងអ់នត់ដែលតគយកម្កតប្បី26។ 
 តាម្រយៈអ្ណំ្េះអ្ណំាងខាងតលី តយងីអាច្បឆ្ាុេះបញ្ជច ងំឲ្យត ញីថាអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នងិ

ោកយឫស្ច ំតលសី្ និង ស្ញិ អដល់ោកយកមាា យតអសងគាន គឺឆ្ម  ំតលមសី្ និង ស្មិញ
27 ។ ឆ្ម មំានប្បតភទ្យោកយ

ជា ម្ស្ពទ តហយី តលមសី្មានប្បតភទ្យោកយជាកិរយិស្ពទ តៅតពលដែលស្មិញមានប្បតភទ្យោកយជាគុណ្
 ម្តៅវញិ។ ែូច្បគាន តនេះដែរ អ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នងិោកយឫស្ តកីយ តទ្យសី្ នងិ តស្ី អតល់ោកយ
                                                           
24គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរានអតលជ់តប្មី្ស្តៅកនុងការតប្បីប្ាស្ ់ «អនតត់ែីម្ឬបុពវបទ្យ» ចំ្បដណ្កឯ«អនតដ់ជកឬអ្តនតបទ្យ»។ 
តៅកនុងនិតកខបបទ្យតនេះ តយងីានតប្ជីស្តរសី្យក«អ្តនតបទ្យ»ដែលអាច្បស្ម្មូ្លតៅ«អនតដ់ជក»។ (សូ្ម្តមី្ល៖ ប្ពឹតតិបប្តគ
ណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦១) 

25 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ ប្ទឹ្យស្តីអ្នតរកម្មនិយម្ តែា៉ា តឺម្៉ាងភ់ាស្ថវទិ្យា ស្ថកលវទិ្យាលយ័ភូមិ្នទភនំតពញ ភនំតពញ ឆ្ន ២ំ០០៥ ឯកស្ថរតប្បី
ប្ាស្ន់អទកនុង។ 

26 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស្ោ់កយ (អ្នតរកម្មនិយម្) រជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា  ការអាយរបស្អ់្នកនិពនធ 
២០១០ ទំ្យពរ័១៥៧។ 

27 ោកយ«ស្មិញឬតស្មញ»មានតៅកនុងវច្ប នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទី្យ៥។ តាម្រយៈវច្ប នុប្កម្តនេះ ោកយ«ស្មិញឬតស្មញ»មាន
ប្បតភទ្យោកយជាគុណ្ ម្តហយីមាននយ័ថាលែិតញឹកសិ្ញ៖ លែិតតស្មញ។ សូ្ម្តមី្ល៖ វទិ្យាស្ថា នពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ 
វច្ប នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទី្យ៥ ទំ្យពរ័១៤៦០។ 
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កមាា យតអសងគាន គឺតខនីយ ត នសី្
28 និង តស្នី

29។ តខនីយមានប្បតភទ្យោកយជា ម្ស្ពទ ត នសី្មានប្បតភទ្យោកយ
ជាគុណ្ ម្ តហយី តស្នីមានប្បតភទ្យោកយជាកិរយិស្ពទ។ ប្បការតនេះជាលទ្យធអលដែលដស្តងត ងី តាម្រ
យៈអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យនងិោកយឫស្។ ែូតច្បនេះ ការអតល់តួ ទ្យីដត ច់្បមុ្ខតៅឲ្យអ្តនតបទ្យ កនុងការកណំ្ត់
ប្បតភទ្យោកយកមាា យជាប្បការម្ិនស្ម្ប្ស្បតទ្យ។ 
  
១. ២. បនចេក្េពទពាក្់ពន័ធ 
 ការស្ិកាអ្ំពអី្តនតបទ្យតៅទ្យីតនេះ តយងីស្តងកតត ញីមានបតច្បចកស្ពទម្ួយច្បនំួនដែលមានការជាប់
ោក់ព័នធ។ បតច្បចកស្ពទទាងំត េះរមួ្មាន៖ វធិីកមាា យ អ្ោា ស្បទ្យ  អ្តនតបទ្យ មូ្លតា កាឡារូប និងអាគម្។ 
ការបងាា ញទាងំតនេះមានស្ថរៈស្ំខាន់តៅកនុងការវភិាគ កនុងប្កបខណ្ឌ ននការស្ិកា។ សូ្ម្អានតស្ច្បកតីពិស្ថត
រស្តីពបីតច្បចកស្ពទទាងំតនេះ តៅកនុងកថាភាគជាបនតប ទ ប់ែូច្បខាងតប្កាម្។ 
 
 ១.២.១. វិធកី្មាា យ 

 មានអ្នកប្ស្ថវប្ជាវជាតប្ច្បីនានស្ិកាពីវធិីកមាា យ
30តៅកនុងភាស្ថដខមរ ក៏ប៉ាុដនតតដ្ឋយស្ថរការស្ិកា

របស់្តយងីតៅទ្យីតនេះតធវីត ងីតាម្រយៈប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្ ែូតច្បនេះ តយងីតលកីយកដតតគាលគំនតិននវធិី
កមាា យដែលមានការជាប់ទាក់ទ្យងតៅនឹងប្ទ្យឹស្តីតនេះដតប៉ាុតណាណ េះ តែមី្បឲី្យមានភាពប្ស្បគាន តៅនឹងខាឹម្ស្ថរ
ននការស្ិកា តៅកនុងនិតកខបបទ្យតនេះ។ 
 តាម្រយៈប្ទ្យសឹ្តអី្នតរកម្មនិយម្ តយងីស្តងកតត ញីថា៖ «វធីិកមាា យជាវធីិបតងកីតោកយតដ្ឋយតប្បី
អនត់ម្កកមាា យឫស្ តែីម្បីបតងកីតជាោកយងមី តទាេះបីអនត់ត េះជាអនត់តែីម្កតីឬជាអនត់ដជកកតី … អនត់តអសងៗ
ដែលដខមរានតប្បីកនុ ងការកមាា យោកយរហូតម្កែល់បច្បចុ បបននកាលតនេះមានពីរប្បតភទ្យ គឺ អនត់តែីម្ និង អនត់
ដជក »31។  
                                                           

28 តាម្វច្ប នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទី្យ៥ ោកយ«ត នសី្»មានប្បតភទ្យោកយជាគុណ្ ម្ដែលមាននយ័ថាដែលតទី្យស្, ទាក,់ ទាស្់ : 
ត នសី្ចិ្បតត ។ សូ្ម្តមី្ល៖ វទិ្យាស្ថា នពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ វច្ប នុប្កម្ដខមរ  តាេះពុម្ពប្គាទី្យ៥ ឆ្ន ១ំ៩៦៧ ទំ្យពរ័១៦២។  

29 ោកយតនេះមានតៅកនុងវច្ប នុប្កម្ដខមរ តាេះពុម្ពប្គាទី្យ៥ វាមានប្បតភទ្យោកយជាកិរយិស្ពទ តដ្ឋយមាននយ័ថាស្រួឲ្យែឹងសិ្ន, 
ពិតប្គាេះឬប្បឹកាមុ្នសិ្ន ។ សូ្ម្តមី្ល៖ វទិ្យាស្ថា នពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ វច្ប នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទី្យ៥ ឆ្ន ១ំ៩៦៧ ទំ្យពរ័
១៤៤៩។    

30 គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរានអតលនិ់យម្នយ័ថា៖«វធីិកមាា យជាវធីិម្យួននការបតងកីតោកយតច្បញពីោកយឫស្/ឫស្ តាម្រ
យៈអនត/់អ្ោា ស្បទ្យ»។ សូ្ម្តមី្ល៖ ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦៣។ 

31 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ «បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស្ោ់កយ» ភនំតពញ ២០១០ ទំ្យពរ័២៤-២៥។ អនតត់ែីម្ជាធាតុតវយាករដែល
តប្បីដ្ឋកត់ៅខាងតែីម្ពយចជនៈតែីម្ពាងគននឫស្ តែីម្បកីមាា យឫស្ត េះឲ្យតកីតានជាោកយងមីម្ួយ។ វាមានលកខណ្ៈខុស្ពីបុតរ
បទ្យនិងបុតរស្ពទ តដ្ឋយស្ថរដតវាមានទ្យប្ម្ងត់ប្ចី្បននិងមានត ួទី្យតៅតាម្ទ្យប្ម្ងនី់ម្យួៗ  តហយី លកខណ្ៈស្ម្ព័នធរបស្វ់ាកដ៏បាក
គាន ដែរ។ តៅកនុងទ្យប្ម្ង់នីម្យួៗមានអនតជ់ាតប្ចី្បន  តហយី អនតនី់ម្យួៗប្តូវានតប្បីប្ាស្ត់ដ្ឋយអ្នុតលាម្តៅតាម្ឫស្
ដែលតគយកម្កកមាា យ។ តដ្ឋយដអែកតៅតលីទ្យប្ម្ងរ់បស្វ់ា អនតត់ែីម្ខាេះអាច្បបតងកីតោកយកមាា យដែលមានប្បតភទ្យោកយែូច្ប
ោកយឫស្ តហយី ខាេះតទ្យៀតបតងកីតានជាោកយកមាា យដែលមានប្បតភទ្យខុស្ពីោកយឫស្។ ឧទាហរណ៍្ ោកយឫស្ កាយ



18 

 

 តាម្រយៈការបងាា ញខាងតល ី តគាលគំនតិត េះគឺ«វធីិកមាា យគឺជាវធីិបតងកីតោកយងមី តាម្រយៈអ្នតរ
កម្មរវាងឫស្និងអនត់ដែលជាធាតុស្ំខាន់កនុ ងវធីិតនេះ តែីម្បីបំដបាងឫស្ឲ្យតកីតានតៅជាោកយងមីម្ួយដែល
អាច្បមានឬគាម នប្បតភទ្យោកយែូច្បោកយឫស្»។ ឧទាហរណ៍្ ោកយឫស្ តរៀន ជាកិរយិស្ពទ តពលតគកមាា យ
វាតាម្រយៈអនត់តែីម្/ប'ង-/ ោកយកមាា យ បតប្ងៀន ដែលានម្កក៏មានប្បតភទ្យោកយជាកិរយិស្ពទដែរ។ 
អទុយតៅវញិ អនត់តែីម្ /ក-/ កនុងទ្យប្ម្ង់/ព-/កមាា យោកយឫស្ ាងំ ដែលមានប្បតភទ្យជាកិរយិស្ពទឲ្យតកតី

ានតៅជាោកយងមី កាំង32 ដែលមានប្បតភទ្យជា ម្ស្ពទតៅវញិ។  
 ស្រុបតស្ច្បកតីម្ក តយងីស្តងកតត ញីថាភាស្ថដខមរពិតជាមានវធិីកមាា យ តហយីវធិីកមាា យដែល
តយងីតប្បីប្ាស់្ស្ពវនងៃគឺប្តូវតគស្ថគ ល់ជាទូ្យតៅ ជាពិតស្ស្ ការស្ិកាតៅម្ធយម្ស្កិារហូតែល់ម្ហាវទិ្យា
ល័យនិងការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវជាន់ខពស់្ ដែលរមួ្មានថាន ក់បរញិ្ជា បប្តជាន់ខពស់្ ថាន ក់បណ្ឌិ ត ដងម្តទ្យៀតអង។ 
តាម្រយៈការបងាា ញជូនអ្ំពីវធិកីមាា យតនេះ តយងីយល់ត ញីថាវធិីកមាា យតៅកនុងភាស្ថដខមរគឺស្ំតៅែល់
ការបតងកីតោកយងមី តដ្ឋយតប្បអីនត់ តហយី អនត់ដែលមានការតប្បីប្ាស់្តៅកនុងភាស្ថដខមរត េះតទ្យៀតតស្ថតគឺ
មានអនត់តែមី្និងអនត់ដជក។ ម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត ការយកោកយ«អនត់»ម្កតប្បីដបបតនេះគឺជាតរឿងស្កដិស្ម្នឹង
តឈ្នម េះតនេះណាស់្។ ការតប្បីប្ាស់្ដបបតនេះមានភស្តុតាងម្យួានស្រតស្របញ្ជជ ក់ថា៖«…ោកយ អនត់ ជា
ោកយដខមរ តហីយជាោកយកមាា យដែលប្តូវតប្បីនឹងតួ ទី្យរបស់្អនត់ កនុ ងការកមាា យោកយដខមរដងម្តទ្យៀតអង»33

។ ែូតច្បនេះ តយងីអាច្បស្រុបានថា«វធីិកមាា យគឺជាវធីិបតងកីតោកយងមី តាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្និងអនត់ 
តែីម្បីបតងកីតានជាោកយងមីម្យួដែលមានឬគាម នប្បតភទ្យោកយែូច្បោកយឫស្។» ប្បការតនេះបណាដ លម្កពី «
អនត់» ក៏ជាោកយកមាា យពឫីស្«បទ្យ» តាម្រយៈអ្តនតបទ្យឬអនត់ដជក/-ន-/ កនុងទ្យប្ម្ង់ /-ព-/។   
 
 ១.២.២. អពាា េបទ 
 
 ោកយ«អ្ោា ស្បទ្យ»ជាបតច្បចកស្ពទដែលមានការតប្បីប្ាស់្តៅកនុងស្ថន នែ របស់្តលាក ស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ 
តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ស្តីអ្ំព«ីមូ្លភាពតៅកនុងការបតងកីតោកយងម»ី34។ តយងីានយកោកយតនេះម្កតប្បនីិងតប្បី
តាម្គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរអង នងិតែីម្បតីប្បឲី្យមានឯកភាពគាន អង។  តហតុែូតច្បនេះ តតអី្វីតៅជា«

អ្ោា ស្បទ្យ»? ោកយតនេះជាោកយដែលតយងីានតប្បីប្ាស់្តៅកនុងនិតកខបបទ្យ អាប្ស័្យតហតុតនេះ តយងី

                                                                                                                                                                          

ជាកិរយិស្ពទ តពលតគកមាា យវាតាម្រយៈអនតត់ែីម្[ក-] កនុ ងទ្យប្ម្ង ់ /ពស្/ ោកយកមាា យកកាយ ដែលានម្កកម៏ាន
ប្បតភទ្យជាកិរយិស្ពទដែរ។ ឧទាហរណ៍្៖ កាយ + [ក-] >កកាយ (ទំ្យពរ័៩៤)។ ចំ្បដណ្កឯ តវយាករ តៅកនុ ងបរបិទ្យតនេះ មាន
មុ្ខងារជាគុណ្ ម្ដែលបញ្ជជ កពី់ប្បតភទ្យននមុ្ខងារ។ តហតុតនេះ វាពំុមាន ណ៍ តៅខាងចុ្បងតទ្យ។ មុខងារវេយាករ 
(fonction grammatical) ខុស្ពី មុខងារវេយាករណ៍ (fontion de la grammaire)  (ទំ្យព័រ៨៧)។ 

32 ឧទាហរណ៍្តនេះ តយីងខចីពីស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ។ 
33 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស្ោ់កយ ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័៩៥។ 
34 សូ្ម្តមី្ល៖ តកង វា៉ានស់្ថក ់មូ្លភាពននការបតងកីតោកយងមី ែ.ឯ.ម្. ទំ្យពរ័១៤២-១៤៣។ 
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តលីកយកោកយតនេះម្ក តែីម្បជីាពនាឺននការស្ិកានិតកខបបទ្យរបស់្តយងី។ 
 គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិភាស្ថដខមរានតប្បីប្ាស់្បតច្បចកស្ពទ «អ្ោា ស្បទ្យឬអនត់» តដ្ឋយបតច្បចកស្ពទ
តនេះប្តូវនងឹោកយ «Affix» ននភាស្ថអ្ង់តគាស្នងិោកយ«Affixe» ននភាស្ថារងំ។ ោកយតនេះគណ្ៈកមាម ធិ
ការជាតភិាស្ថដខមរានកណំ្ត់និយម្ន័យថា៖ 
 «អ្ោា ស្បទ្យជារូបតាស្ប្មាប់តប្បីតែីម្បីបតងកីតោកយកមាា យ/កមាា យតលីកមាា យ ស្ប្មាប់ ភាជ ប់
នឹង៖ ោកយឫស្ ែឹង + អ្ោា ស្បទ្យ/អនត់ [ប៉ា-] > បតឹង, ោកយកមាា យ ម្តងតហីយ បតឹង +  អ្ោា ស្បទ្យ/អនត់ 
[-អ្'ណ្-] > បណ្តឹ ង,  ឫស្កនុងភាស្ថារងំ, ឧទាហរណ៍្៖ · all + អ្ោា ស្បទ្យ/អនត់ er > aller; · form +  
អ្ោា ស្បទ្យ/អនត់ (-tion)> (formations)...»35។ 
 
 តាម្ការបងាា ញខាងតលីរបស់្គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិភាស្ថដខមរ តយងីស្តងកតត ញី«អ្ោា ស្បទ្យឬ
អនត់»គជឺារូបតា។ រូបតាតនេះគឺមូ្លតាម្ួយដបបដែលឥតមានអ្តាិភាពជាោកយឯករជយកនុងភាស្ថ ប៉ាុដនត 
អ្ោា ស្បទ្យតនេះមានមុ្ខងារតៅតវយាករណ៍្ជាម្ួយោកយឫស្ កនុងការបតងកីតោកយកមាា យអងតប្បជីាម្ួយ
ោកយកមាា យដែលជាវច្បនស័្ពទ តែីម្បបីតងកតីជាោកយកមាា យងមមី្ួយតទ្យៀត។  
  
 ច្បំតោេះការស្ិកាតាម្ដបបប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្វញិ តយងីស្តងកតត ញីមានតប្បីប្ាស់្បតច្បចកស្ពទ«
ធាតុតវយាករ»។ ធាតុតវយាករានជាស្រតស្រដបបតនេះពីតប្ោេះ៖« តវយាករ តៅកនុ ងបរបិទ្យតនេះ មានមុ្ខ
ងារជាគុណ្ ម្ដែលបញ្ជជ ក់ពីប្បតភទ្យនន ធាតុ ។ តហតុតនេះ វាពុំមាន ណ៍្ តៅខាងចុ្បងតទ្យ។ ធាតុតវយាករ 
(éléments grammatical) ខុស្ពីធាតុតវយាករណ៍្ (èléments de la grammaire)»36។ តៅកនុងប

តច្បចកស័្ពទ«ធាតុតវយាករ» ានពិពណ៌្ អ្ពំ ី បុពវបទ្យ អ្នតរបទ្យ និងបច្បឆិម្បទ្យ
37។  អ្នតរកម្មនិយម្ាន

ដច្បកបុពវបទ្យជាបីប្បតភទ្យគឺមាន បុតរបទ្យ បុតរស្ពទ និង អនត់តែមី្ ច្បំដណ្កឯ អ្នតរបទ្យវញិ ប្ទ្យសឹ្តីតនេះដបងដច្បក

                                                           
35 ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរតលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦០-៦១។ 
 អ្ោា ស្បទ្យរបស្ត់លាក តកង វា៉ា នស់្ថក ់ តយងីស្តងកតត ញីថាវាមាននិយយអំ្ពីអ្ោា ស្បទ្យា -ីសំ្ស្ត្ស្កឹតអង។  ចំ្បដណ្កឯ 
ការសិ្ការបស្ត់លាក តអ្ៀវ តកីស្ កម៏ានការជាបទ់ាកទ់្យងតៅនឹង«Affix»តនេះអងដែរ។ តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតប្បីបតច្បចកស្ព័ទ
«បទ្យភាជ ប»់ដែលជាកតនទច្បោកយភាជ បត់ៅនឹងភាស្ថារងំតៅថា«Affixes» តដ្ឋយតលាកានស្រតស្រថា៖«កតនទច្បោកយត េះខំុ្
សូ្ម្ស្នមតតឈ្នម េះជា បទ្យភាជ ប ់(affixes)។ កាលតបីតលាកដ្ឋកប់ទ្យភាជ បបី់ខាងមុ្ខមូ្លបទ្យ តលាកតៅថា ឧបស្គគ ឬ បុពវបទ្យ, 
(préfixe)។ ឧ. អ្នុ + តលាម្ > អ្នុតលាម្  bi + pède > bipède តលាម្, pède ជាមូ្លបទ្យ, racines; អ្នុ,  bi ជា
បុពវបទ្យ, préfixes ។ បុពវបទ្យ ដប្បថា មុ្ន, បុពវបទ្យ=បទ្យមុ្ន។ បទ្យភាជ ប ់កាលតបីតលាកដ្ឋកពី់តប្កាយមូ្លបទ្យ  តលាក
តៅថាបច្បចយ័ (suffixe)។ ឧ. ទា + អ្ក > ទាយកgrand + eur > grandeur អ្ក, eur ជាបច្បចយ័ (suffixe)។ បច្បចយ័កនុ ង
ភាស្ថអំ្បូរម្ន ដខមរ គាម នតប្បីតទ្យ មានតប្បីដតបុពវបទ្យ។  ដម្នពិត ...បទ្យភាជ បត់ េះតយីងដ្ឋក ់ តប្ជៀតដប្ជកកណាដ លមូ្លបទ្យ
។ ារងំតៅថាinfixe,ខំុ្សូ្ម្ស្នមតតឈ្នម េះជា បទ្យដប្ជក។តអ្ៀវ តកីស្ ភាស្ថដខមរ (ការលបងពិនិតយតដ្ឋយរកតហតុអល) ែ.ឯ.ម្. 
ទំ្យពរ័១៦៨-១៦៩។ 

36 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស្ោ់កយ ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័៨៧។ 
37 ែដែល ទំ្យពរ័៨៧-១២៦។ 
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ជាពីរគឺ អនត់ដជកនិងតស្នៀត តៅតពលខណ្ៈតពលការស្ិកាអ្ំពីបច្បឆមិ្បទ្យមានបច្បច័យបទ្យនងិបច្បច័យស្ពទ។ 
 ការស្ិកាអ្ំពធីាតុតវយាករតៅកនុងប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្ តយងីស្តងកតត ញីថាអនត់តែីម្ជាដអនក
ម្ួយននបុពវបទ្យ ច្បំដណ្កឯ អនត់ដជកជាដអនកម្ួយននអ្នតរបទ្យ ច្បំដណ្កឯធាតុតវយាករគឺតកាត បតលីបុពវបទ្យអង 
អ្នតរបទ្យអង និងបច្បឆិម្បទ្យអង។ តដ្ឋយពនិិតយតម្លីតៅ តយងីត ញីថាអ្ោា ស្បទ្យមានលកខណ្ៈប្បហាក់
ប្បដហលតៅនងឹធាតុតវយាករននការស្ិកាតាម្រយៈអ្នតរកម្មនិយម្។ តដ្ឋយដ ក អ្ោា ស្បទ្យរបស់្តលាក 

តកង វា៉ា ន់ស្ថក់មាន បុពវបទ្យ អ្នតរបទ្យ និងបច្បឆិម្បទ្យ តៅតពលដែលគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ
38ាន

បងាា ញថា អ្ោា ស្បទ្យមាន បុពវបទ្យ/អនត់តែមី្ អ្តនតបទ្យ/អនត់ដជក និងបច្បឆិម្បទ្យ/អនត់ចុ្បង។  
  
 ស្របុតស្ច្បកដីម្ក តយងីស្តងកតត ញីថាបតច្បចកស្ពទ«អ្ោា ស្បទ្យ»តកតីអ្ំ ុងតៅទ្យស្វតសឆ្ន ំ
១៩៦៥ តដ្ឋយស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ច្បំដណ្កឯបតច្បចកស័្ពទ«បទ្យភាជ ប់»ានតកីតត ងីតៅឆ្ន ១ំ៩៤៧ 
តដ្ឋយ តលាក តអ្ៀវ តកីស្។ តលីស្ពីតនេះ តយងីក៏ត ញីមានបតច្បចកស្ពទ«អនត់»ដែលទ្យនំងជាតកីតត ងី តៅ
កនុងអ្ំ ុងទ្យស្វតសទ្យី៨០ តដ្ឋយប្កស្ួងអ្ប់រ។ំ តលាក តកង វា៉ា ន់ស្ថក់នងិតលាក តអ្ៀវ តកសី្ ានតប្បបីតច្បចក
ស្ពទតនេះស្ម្មូ្លតៅនឹងភាស្ថារងំថា«Affixe» តហយីម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត គណ្ៈកមាម ធកិារជាតភិាស្ថដខមរ
ានតប្បីបតច្បចកស្ពទ «អ្ោា ស្បទ្យឬអនត់» តដ្ឋយមានបតច្បចកស្ពទអ្ង់តគាស្ «Affix»នងិភាស្ថារងំ«Affixe» 
ច្បំដណ្កឯ ស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ ច័្បនទ ស្ំណ្ពវ ានតប្បីបតច្បចកស្ពទ «ធាតុតវយាករ» តដ្ឋយប្គបែណ្ត ប់តៅតលីបុពវ
បទ្យ អ្នតរបទ្យ និងបច្បឆិម្បទ្យ។ តបីតទាេះបីជា តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតប្បីប្ាស់្បតច្បចកស្ពទ«បទ្យភាជ ប់»មុ្នតគ
ក៏តដ្ឋយ ក៏ប៉ាុដនតការស្កិារបស់្គាត់មានលកខណ្ៈែូច្ប affixes ននភាស្ថារងំអង និង ែូច្ប racines 
primaire របស់្តលាក Joseph Guesdon អង។ ការណ៍្តនេះ គណ្ៈកមាម ធិការជាតភិាស្ថដខមរានបញ្ជជ ក់
យ៉ា ងច្បាស់្ថា៖ 
 តស្ៀវតៅរបស់្តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតាេះពុម្ពតប្ចី្បនឆ្ន តំប្កាយពីអ្នកនិពនធទ្យទ្យលួម្រណ្ភាព៖ 
ែូតច្បនេះ ោកយ បទ្យភាជ ប់ តប្បីកនុ ងតស្ៀវតៅតនេះ ទ្យំនងជាានបតងកីតត ីងមុ្ន ោកយអ្ោា ស្បទ្យ របស់្តលាក 
តកង វា៉ា ន់ស្ថក់។ អ្នកនិពនធ តអ្ៀវ តកីស្ ានដ្ឋក់ោកយ ារងំ Affixes ជាប់នឹងោកយ បទ្យភាជ ប់ ប៉ាុដនត បទ្យ
ភាជ ប់ ដែលគាត់ានប្ស្ងត់ េះមាន លកខណ្ៈែូច្ប Affixes ននភាស្ថារងំអង និង ែូច្ប racines 

primaires របស់្តលាក  Joseph Guesdon អង39។ 

 ស្រុបតស្ច្បកតីម្ក បតច្បចកស្ពទទាងំប៉ាុ ម នខាងតលីដែលតយងីានពិចរណា តយងីយល់ត ញីថា 
                                                           
38 សូ្ម្តមី្ល៖ ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦០-៦២។ តៅកនុងការពនយលរ់បស្គ់ណ្ៈកមាម

ធិការជាតិមិ្នានបងាា ញថាអ្ោា ស្បទ្យដច្បកតច្បញជាប៉ាុ ម នត េះតទ្យ ប៉ាុដនតតយងីអាច្បពិនិតយតមី្លតៅតលីនិយម្ន័យ បុព្វបទ/
ផ្នត់វ ើម អវតេបទ/ផ្នត់ជែក និងបច្ឆិមបទ/ផ្នត់ចុ្ង។ និយម្នយ័ទាងំបីត េះគឺ សុ្ទ្យធដតបងាា ញថាវាទាងំ
ត េះគឺជាអ្ោា ស្បទ្យឬអនត។់ តាម្ការពនយលត់ េះ តធវីឲ្យតយងីតធវីស្ននិដ្ឋា នានថាអ្ោា ស្បទ្យមានបីប្បតភទ្យែូច្បានតរៀបរប់
ខាងតលី។ 

39 ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦០។ 
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តៅកនុងបរបិទ្យននការស្ិកាភាស្ថអ្ំពីបតច្បចកស្ពទ«Affix»ននភាស្ថអ្ង់តគាស្ឬ «Affixe» ននភាស្ថារងំមាន
ការដប្បប្បួលតៅតាម្ែណំាក់កាលនិងបចាតតដិទ ល់របស់្អ្នកនិពនធ។ បចាតតិទាងំតនេះតយងីអាច្បនយិយ
តដ្ឋយស្តងខបថា តៅកនុងបរបិទ្យននការបកដប្បតយងីគួរបកដប្បបតច្បចកស្ពទ «AffixឬAffixe» ជាអ្ោា ស្បទ្យ 
តៅតាម្គណ្ៈកមាម ធិការជាតភិាស្ថដខមរ ច្បំដណ្កឯការស្កិាអ្ំពីបរបិទ្យននភាស្ថដខមរតយងីគួរតធវីត ងីតៅ
កនុងស្ងគម្ដខមរ ពីតប្ោេះថា ភាស្ថដខមរមានលកខណ្ៈពិតស្ស្ដែលភាស្ថខាេះគាម ន។ តយងីតប្បីប្ាស់្«អ្ោា ស្
បទ្យឬអនត់»តៅតាម្គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តែីម្បឲី្យមានឯកភាព ពីតប្ោេះថាគណ្ៈកមាម ធិការជាតិ
ភាស្ថដខមរជាស្ថា ប័នដែលកំពុងដតដស្វងរកឯកភាពជាតខិាងភាស្ថដខមរជូនជនរមួ្ជាតិក៏ែូច្បជាអ្នកតប្បី
ប្ាស់្ភាស្ថដខមរទូ្យតៅអងដែរ។ 
 
 ១.២.៣. អននតបទ 

 អ្តនតបទ្យ40ប្តូវនឹងោកយ«infix»ននភាស្ថអ្ង់តគាស្និង«infixe»ននភាស្ថារងំ។ ច្បំតោេះែំតណី្រការ
ឬវធិវីញិ តយងីខ្ុសំ្នមតតៅថាអ្តនតបទ្យនីយកម្មឬអ្តនតបទ្យវធិីឬអនត់ដជកនីយកម្មប្តូវនឹងោកយ«infixation»
ននភាស្ថអ្ង់តគាស្។ 
 គណ្ៈកមាម ធកិារជាតិភាស្ថដខមរានអតល់និយម្ន័យននោកយអ្តនតបទ្យដែលមានខាឹម្ស្ថរែូច្បជា៖ « 
អ្តនតបទ្យ/អនត់ដជកគឺជាអ្ោា ស្បទ្យ/អនត់ម្ួយដបបដែលតគដ្ឋក់តប្ជៀតចូ្បលកនុ ងោកយ តែីម្បីបតងកីតជាោកយកមាា
យ ឧទាហរណ៍្៖ ច+ំ[-ម្-]> ឆ្ម ,ំ គាប+[-ន-]> ឃ្លន ប...»41។ 
 តាម្រយៈនិយម្ន័យតនេះ តយងីស្តងកតត ញីថា អ្តនតបទ្យគជឺាអ្ោា ស្បទ្យឬអនត់ម្យួដបបដែលមាន
តួ ទ្យសី្ប្មាប់បតងកតីោកយកមាា យ តដ្ឋយយកអ្តនតបទ្យត េះដ្ឋក់បចចូ លតៅកនុងោកយ។ ែូច្បតៅកនុង
ឧទាហរណ៍្ខាងតលីបងាា ញប្ស្ថប់ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ានដ្ឋក់បចចូ លតៅកនុងោកយកិរយិស្ពទ ច ំ តែីម្បបីតងកីត
 ម្ស្ពទកមាា យ ឆ្ម  ំ ដែលជា ម្ភាន ក់ងារ។ ែូច្បគាន តនេះដែរ អ្តនតបទ្យ/-ន-/ដ្ឋក់បចចូលតៅកនុងោកយគាប 
តែីម្បបីតងកីតានោកយកមាា យ ឃ្លន ប ដែលជា ម្ឧបករណ៍្។ 
 តដ្ឋយស្ថរដតការស្ិការបស់្តយងីដអែកតលីប្ទ្យឹស្តអី្នតរកម្មនយិម្ តយងីសូ្ម្តលកីយកខាឹម្ស្ថរ

                                                           
40 អវតេបទ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរានស្តប្ម្ច្បនិងតប្បីប្ាស់្បតច្បចកស្ពទតនេះ តដ្ឋយវាអាច្បស្ម្មូ្លតៅ
នឹងោកយថាផ្នត់ជែក ែូតច្បនេះ តៅកនុងនិតកខបបទ្យរបស្ត់យងីខំុ្ានតប្បីប្ាស្ប់តច្បចកស្ពទទាងំពីរតនេះ តដ្ឋយមានការដា ស្ប់តូរ
គាន ។ តដ្ឋយដ ក តលាកស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ តកង វា៉ា នស់្ថក ់ ានតប្បីបតច្បចកស្ពទអ្នតរបទ្យដែលស្ម្មូ្លតៅនឹងinfixe ននភាស្ថ
ារងំ កប៏៉ាុដនត តលាកស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ តៅ ស្៊ាុន  ានអតលត់យបលថ់ា «អ្នតរ/អ្នតរ» មាននយ័ែូច្ប «inter» ននភាស្ថារងំ ឧ. 
អ្នតរជាតិ=international, អ្នតរប្កស្ងួ=inter-service... ែូតច្បនេះ វាកយស្ពទ«អ្នតរបទ្យ»របស្ត់លាក តកង វា៉ានស់្ថក ់ ប្តូវគាន
នឹង«interfixe» ដែលមានកនុ ងភាស្ថរុស្សីុ គឺមិ្នដម្ន«infixe»តទ្យ គបបីតយីងដប្បោកយ«infixe»ថា«អ្តនតបទ្យ»វញិ។ សូ្ម្តមី្ល៖ 
ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦១។ តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតប្បីបតច្បចកស្ពទ បទ
ជ្ែក ដែលស្ម្មូ្លតៅនឹងinfixe តៅកនុងភាស្ថារងំ។ សូ្ម្តមី្ល៖ តអ្ៀវ តកីស្ ភាស្ថដខមរ(ការលបងពិនិតយតដ្ឋយរក
តហតុអល) ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័១៧៧។ 

41 ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦១។ 
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ដែលទាក់ទ្យងតៅនងឹអ្តនតបទ្យឬអនត់ដជកតនេះម្កបងាា ញជូនែូច្បខាងតប្កាម្៖ 
 តយងតាម្ប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្  អនត់ដជក គឺច្បង់ស្ំតៅតៅតល ី«ធាតុតវយាករតប្បីដ្ឋក់តៅច្បត ា េះ
ធាតុននោកយឫស្ម្យួ តែីម្បីកមាា យវាឲ្យតកីតានតៅជាោកយងមីម្ួយ។ តដ្ឋយអ្នុតលាម្តៅតាម្លកខណ្ៈ
ននោកយឫស្និងទ្យប្ម្ងអ់នត់ដែលតគតប្បីោកយកមាា យដែលានម្កអាច្បមានប្បតភទ្យោកយែូច្បគាន ឬមិ្នែូច្បគាន
នឹងោកយឫស្។ ឧទាហរណ៍្ អនត់ដជកទ្យប្ម្ង[់-ព-] អាច្បកមាា យោកយឫស្ តកីត ដែលជាកិរយិស្ពទ ឲ្យាន
តៅជាោកយកមាា យដែលមានប្បតភទ្យជា ម្ស្ពទ។ ឧទាហរណ៍្ តកីត + [-ន-] > តខនីត, តកីត + [-ម្-] >  
តខមីត»42។ 
 តាម្រយៈឧទាហរណ៍្តនេះ តយងីអាច្បែងឹានថាអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្ តកតី ដែលជាកិរយិស្ពទ
និងអ្តនតបទ្យឬអនត់ដជក/-ន-/ បតងកីតានជាោកយកមាា យ តខនីត ដែលមានប្បតភទ្យោកយជា ម្ស្ពទខុស្ពី
ោកយឫស្។ ជាម្ួយគាន តនេះអងដែរ អ្នតរកម្មរវាងកិរយិស្ពទ តកីត ជាម្ួយអ្តនតបទ្យឬអនត់ដជក[-ម្-] បតងកីត
ានជាោកយកមាា យ តខមីត ដែលមានប្បតភទ្យោកយជា ម្ភាន ក់ងារខុស្ពីោកយឫស្។  លទ្យធអលតនេះស្
បញ្ជជ ក់ឲ្យត ញីថាោកយកមាា យដែលតកតីម្កអ្ំពីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្ និង អនត់គឺដស្តងឲ្យត ញីថាអនត់
ម្ិនដម្នជាអ្នកអតល់ត ួទ្យីដត ច់្បមុ្ខតៅកនុងការកណំ្ត់ប្បតភទ្យោកយននោកយកមាា យត េះតទ្យ។ ប្បតភទ្យោកយ
កមាា យគឺអាប្ស័្យតៅតលីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្នងិអនត់តៅកនុងបរបិទ្យម្ួយកណំ្ត់ច្បាស់្លាស់្។ 
 
 
 
េននដិ្ឋា ន  
 ជាស្ននិដ្ឋា ន តាម្ការបងាា ញអ្ពំីនិយម្ន័យននអ្តនតបទ្យខាងតលី តយងីស្តងកតត ញីថាលទ្យធអលនន
និយម្ន័យទាងំពីរគឺមានលកខណ្ៈែូច្បគាន ប្តង់ថា អ្តនតបទ្យមានតួ ទ្យីម្ួយស្ប្មាប់បតងកតីោកយកមាា យ។ 
តដ្ឋយនិយម្ន័យននគណ្ៈកមាម ធិការជាតភិាស្ថដខមរ អ្តនតបទ្យដ្ឋក់តប្ជៀតចូ្បលតៅកនុងោកយឫស្ តែីម្បី
បតងកីតោកយកមាា យ ច្បំដណ្កឯ ប្ទ្យឹស្តីអ្នតរកម្មនយិម្វញិ អ្តនតបទ្យឬអនត់ដជកចូ្បលរមួ្យ៉ា ងស្កម្មជាម្ួយ
ោកយឫស្ បតងកីតានោកយកមាា យដែលអាច្បមានប្បតភទ្យោកយែូច្បឬខុស្ពោីកយឫស្ តហយី ប្បតភទ្យនន
ោកយកមាា យគឺវាអាប្ស័្យតៅនឹងអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្និងអនត់។ តៅកនុងការស្ិការបស់្តយងីតៅទ្យីតនេះ 
តយងីានតប្បីប្ាស់្ប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្ស្ប្មាប់តធវកីារវភិាគតៅតលីអ្តនតបទ្យឬអនត់ដជក/-ម្-/និង/-ន-/។ 
អាប្ស័្យតហតុតនេះ ប្ទ្យឹស្តអី្នតរកម្មនិយម្ានឆ្ាុេះបញ្ជច ងំឲ្យត ញីថាអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ /-ម្-/និង/-ន-/ គឺ
ជាឯកតាភាស្ថដែលជាច្បលករចូ្បលរមួ្យ៉ា ងស្កម្ម តៅកនុងការបតងកីតោកយកមាា យ ក៏ប៉ាុដនតការចូ្បលរមួ្តនេះគឺ
ម្ិនដម្នអ្តនតបទ្យទាងំពីរតនេះជាអ្នកកណំ្ត់ប្បតភទ្យោកយ ឬ ជាអ្នកកណំ្ត់ន័យឲ្យោកយកមាា យត េះក៏ម្ិន
ដម្នដែរ។ អ្តនតបទ្យទាងំពីរតនេះគឺប្គាន់ដតច្បលករដែលចូ្បលរមួ្ជាម្ួយនងឹោកយឫស្ តៅកនុងការស្ថា ប 
ន័យ តដ្ឋយអ្នុតលាម្តៅតាម្បរបិទ្យកណំ្ត់ម្ួយច្បាស់្លាស់្។ 
 

                                                           
42 ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ «បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស្ោ់កយ» ភនំតពញ ២០១០ ទំ្យពរ័១១២-១១៣។ 



23 

 

 ១.២.៤. មលូ្តា 

 បតច្បចកស្ពទ«មូ្លតា43
»ប្តូវគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរានអ្នុម័្ត តដ្ឋយបតច្បចកស្ពទតនេះស្ម្

មូ្លតៅនងឹភាស្ថអ្ង់តគាស្ថា «morpheme» និងភាស្ថារងំថា«monème»។ បតច្បចកស្ពទតនេះអងដែរ 
តយងីស្តងកតត ញីគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរានពនយល់ថា៖  
 «មូ្លតា ជាការបកដប្បោកយ «monème» ដែលតលាក André Martinet ានកណំ្ត់ន័យថា ជា
ឯកតាអ្បបបរមាដែលមានន័យ ែូច្ប៖ កនុ ងភាស្ថារងំ៖  voilà ton père  មានមូ្លតាច្បំនួនបី៖ voilà, 

ton, père; embarquons មានមូ្លតាច្បនំួនបី៖ em-,  barqu-, -ons។ កនុ ងភាស្ថដខមរ៖ ោកយ ឆ្ម  ំមានមូ្ល
តាច្បំនួនពីរ៖ ច ំនិង អ្តនតបទ្យ/អនត់ ដជក [-ម្-], ោកយ ឃ្លន ប មានមូ្លតាច្បំនួនពីរ៖ គាប និង អ្តនតបទ្យ/
អនត់ដជក [-ន-] មូ្លតាអាច្បជាវច្បនតា ឬ របូតា »44។ 
 ន័យែូច្បានបងាា ញរបស់្គណ្ៈកមាម ធិការខាងតល ីឆ្ាុេះបញ្ជច ងំតាម្រយៈគំនិតរបស់្តលាក អ្ង់តប្ែ 

មា៉ា ទ្យីតណ្។ តដ្ឋយដអែកតលកីារពនយល់តនេះ តយងីស្តងកតត ញីថាមូ្លតាអាច្បជាវច្បនតា
45ឬរបូតា46។ ឆ្ាង

តាម្ការពនយល់តនេះ តយងីស្តងកតត ញីថា  មូ្លតាអាច្បជាោកយតទាល ោកយឫស្ នងិជាធាតុ តៅកនុង
ភាស្ថ។ 
   
 ទាក់ទ្យងតៅនឹង«Morpheme» ស្ពវវច្ប ធិបាយអ្ង់តគាស្ានស្រតស្រថា៖ «តៅកនុ ងភាស្ថវទិ្យា 

                                                           
43 ស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ ានអតលត់យបលថ់ា បតច្បចកស្ព័ទ«monème» ឬ«មូ្លតា» គឺជាឯកតាដែលមានសូ្រឯករជយ 
តហីយនយ័វញិមានស្វយ័ភាពដទ ល។់ ទាកទ់្យងតៅនឹងបញ្ជា តនេះ តលាកស្ថស្ត្ស្ថត ចរយានអតលក់ារវភិាគថា ោកយ«ច»ំតៅកនុង
ោកយ«ឆ្ម »ំគឺជាមូ្លតា ដតោកយ«ច»ំជាម្យួអនតដ់ជក[-ម្-]គឺជាវច្បនស្ពទ។ កិច្បចពិភាកាជាម្យួស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ 
តៅនងៃសុ្ប្ក ទី្យ១៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១១។ 

44 ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៥៦។  
45 តាម្គណ្ៈកមាម ធិការជាតិបតច្បចកស្័ពទ«វច្បនតា»ស្ម្មូ្លតៅនឹងោកយ «Lexical morpheme»ននភាស្ថអ្ងត់គាស្និងោកយ

«lexème»ននភាស្ថារងំ តដ្ឋយានពនយលថ់ា៖«វច្បនតាជាមូ្លតាម្ួយដបបដែលជាោកយតទាល ឬ ជាឫស្/ធាតុននោកយ
កនុងភាស្ថឥណ្ឌូ អឺ្រ ៉ាុប, ឧទាហរណ៍្៖ វច្បនតាជាោកយតទាល ឧ. គាប, ធំ, កូន, crayon, jardin, chaise, … វច្បនតាជាឫស្ 
កនុងភាស្ថារងំ ឧ. all(តៅ) កនុងោកយ aller, ...។ វច្បនតាជាធាតុ កនុងភាស្ថា  ីឧ. ទា (ឱ្យ) កនុងោកយ តទ្យតិ, ទាន, ...។ 
កាលណាតគយកោកយតទាលតៅតធវីមូ្លដ្ឋា នកនុងការបតងកីតោកយ ោកយតទាលត េះប្តូវតគតៅថា ោកយឫស្»។ សូ្ម្តមី្ល៖ 
ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៥៦-៥៧។ 

46 បតច្បចកស្ពទ«រូបតា»វញិគឺស្ម្មូ្លតៅនឹងោកយ«grammatical morpheme»ននភាស្ថអ្ងត់គាស្ តហយី ស្ម្មូ្លតៅ
នឹង«morphème» ននភាស្ថារងំ។ តលីស្ពីតនេះតទ្យៀត គណ្ៈកមាម ធិការជាតិកា៏នពនយល់អងដែរថា៖ «រូបតាជាមូ្លតា
ម្យួដបបដែលឥតមានអ្តាិភាពជាោកយឯករជយ កនុ ងភាស្ថ (តលាក តអ្ៀវ តកីស្ តៅថា «កតនទច្បោកយ» ស្ប្មាបភ់ាជ បជ់ាម្យួ
ោកយឫស្ ឬ ជាម្យួឫស្  តែីម្បី៖ បតងកីតោកយ ឧទាហរណ៍្៖ កនុ ងភាស្ថដខមរ៖ ោកយឫស្ ជញួ + [-ម្-] > ឈមួញ, ោកយឫស្ 
គាប + [-ន-] > ឃ្លន ប...។ កនុ ងភាស្ថារងំ៖ ោកយឫស្ jardin + ier > jardinier, ឫស្ all + er > aller, … បំដបកោកយ 
ឧទាហរណ៍្៖ កនុ ងភាស្ថារងំ៖  ឫស្ all + ons > allons (បុ.១. ពហុ.),  ឫស្ all + ez > allez (បុ.២. ពហុ.),..» ។ 
សូ្ម្តមី្ល៖ ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៥៧។ 
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មូ្លតាគឺជាឯកតាតូច្បបំអុតរបស់្ោកយ ឬ ជាឯកតាភាស្ថែនទ្យតទ្យៀតដែលមានន័យ។ បតច្បចកស្ពទតនេះាន
ប្តវូតគតប្បីជាដអនកម្ួយននភាស្ថវទិ្យា តដ្ឋយតគស្ថគ ល់ថាមូ្លតាដអែកតលីរូបស្ពទ។ មូ្លតាគឺអសតំ ីងពីស្ទ្យទ
តា (ឯកតាតូច្បបអុំតននសូ្រដែលមានលកខណ្ៈខុស្គាន តៅកនុ ងភាស្ថវទិ្យា) តៅកនុ ងភាស្ថនិយយ និង អសំ
ត ីងពីតលខនតា (ឯកតាតូច្បបំអុតននភាស្ថស្រតស្រ) តៅកនុ ងភាស្ថស្រតស្រ»47។ 
 និយម្ន័យតនេះក៏ម្ិនខុស្គាន ប៉ាុ ម នពីនិយម្ន័យរបស់្តលាក អ្ង់តប្ែ មា៉ា ទ្យីតណ្ប៉ាុ ម នដែរ តោលគឺ
មូ្លតាត េះគឺជាឯកតាតូច្បបអុំតរបស់្ោកយឬជាឯកតាភាស្ថែនទ្យតទ្យៀតដែលមានន័យ។ ម្ា៉ាងនិយម្ន័យ
ខាងតលីតនេះានបងាា ញថាមូ្លតាអសតំ ងីពីស្ទ្យទតាអងនិងអសតំ ងីពីតលខនតាអង។ កនុងន័យតនេះមូ្លតា
មានទាងំសូ្រនិងមានទាងំស្ំតណ្រ។ 
 ស្រុបតស្ច្បកដីម្ក តយងីស្តងកតត ញីថា«មូ្លតា»ជាបតច្បចកស្ពទដែលរមួ្បចចូលទាងំវច្បនតានិងរូប
តា តហយីក៏បតងកីតឲ្យមានកចិ្បចពិភាកាអងដែរ តៅតពលដែលកនុងការនិពនធ តយងីតប្បីោកយមូ្លតាជនំួស្ឲ្យ
រូបតាឬវច្បនតា តដ្ឋយតហតុថា កនុងវសិ្ថលភាពននការវភិាគដបបតនេះ តគអាច្បប្ច្ប ថំារបូតាក៏ជាវច្បនតាឬ
វច្បនតាជារូបតា។ តាម្ការពិត រូបតាខុស្អ្ពំីវច្បនតា តបីតទាេះបីជាធាតុទាងំពីរតនេះជាមូ្លតាក៏តដ្ឋយ48។  
ឧទាហរណ៍្ ោកយ ច ំ ដែលជាោកយកមាា យតកីតត ងីពីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្ ឆ្ម  ំនិង អ្តនតបទ្យ /-ម្-/។ 
ោកយ ច ំ គឺជាវច្បនតា ច្បំដណ្កឯ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/គឺជារូបតា។ ែូច្បគាន តនេះដែរ ោកយដស្ងតៅកនុងោកយ        

«ដស្នង»គឺជាវច្បនតា ច្បំដណ្កឯ អ្តនតបទ្យ/-ន-/គជឺារូបតា49។ 

 ១.២.៥. កាឡារបូ 
 កាឡារូបគឺជាបតច្បចកស្ពទដែលតយងីនឹងតលីកយកម្កវភិាគ តៅកនុងប្កបខណ្ឌ នននិតកខបបទ្យតនេះ 
តែីម្បអីារភាជ ប់តៅនឹងការស្ិការបស់្តយងីដែលោក់ព័នធ។ ទាក់ទ្យងតៅនឹងបញ្ជា តនេះ តយងីនឹងបងាា ញអ្ំពី
តគាលការណ៍្ប្ទ្យឹស្តនីិងការអ្នុវតតជាក់ដស្តង ទាងំកនុងភាស្ថដែលោក់ព័នធនងិតៅកនុងបរបិទ្យភាស្ថដខមរ។ 
 បតច្បចកស្ពទ«កាឡារូប»ស្ម្មូ្លតៅនឹងោកយ«Allomorph»ននភាស្ថអ្ង់តគាស្និង«Allomorphe»

ននភាស្ថារងំ។ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរក៏ានអ្នុម័្តនិងកណំ្ត់និយម្ន័យថា៖«របូតអសងៗ
របស់្រូបតាណាម្ួយដែលអាច្បបតូ ររូបតៅតាម្បរបិទ្យ ែូច្ប៖ រូបតា /-s/ ននពហុវច្បនៈរបស់្ ម្ស្ពទអ្ងត់គាស្
ដែលអាច្បមានកាឡារូប [-s] កនុ ងោកយ books, [-z] កនុ ងោកយ dogs, [-iz] កនុ ងោកយ Boxes»50។ 

 ការពនយល់បងាា ញខាងតលីរបស់្គណ្ៈកមាម ធិការជាតិគឺមានការពិពណ៌្ ប្តមឹ្ដតភាស្ថអ្ង់តគាស្ 
                                                           
47

 http://www.absoluteastronomy.com/topics/Morpheme <<In linguistics, a morpheme is the smallest

component of word, or other linguistic unit, that has semantic meaning. The term is used as part of the 

branch of linguistics known as morpheme-based morphology. A morpheme is composed by 

phoneme(s) (the smallest linguistically distinctive units of sound) in spoken language, and by 

grapheme(s) (the smallest units of written language) in written language.>> 
48 ស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច្បន័ទ សំ្ណ្ពវ ក៏មានគំនិតយលប់្ស្បគាន អំ្ពីបញ្ជា ដែលតយងីខំុ្ានតលីកត ងីតនេះអងដែរ។ 
49 លោកស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច្ប័នទ សំ្ណ្ពវ ានអតលក់ារវភិាគថា ោកយ ច ំតៅកនុងោកយឆ្ម ាំគឺជាមូ្លតា កប៏៉ាុដនត ោកយ ចាំ ជា
ម្យួអ្តនតបទ្យ /-ម្-/គឺជាវច្បនស្ពទ។ 

50 ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៥៧-៥៨។ 

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Morpheme
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Semantics
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Meaning_%28linguistics%29
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Phoneme
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Grapheme
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តដ្ឋយម្ិនានតលីកភាស្ថដខមរម្កបញ្ជជ ក់ត េះតទ្យ។ តទាេះបជីាយ៉ា ងណាក៏តដ្ឋយ ក៏គំនិតខាងតលីតនេះអាច្ប
ជាម្តធាាយម្យួស្ប្មាប់យកម្កពចិរណានងិដស្វងរកកាឡារូបានអងដែរ តៅកនុងភាស្ថដខមរ។ ការ
ម្ិនបងាា ញអ្ំពីកាឡារូបតៅកនុងភាស្ថដខមរ របស់្គណ្ៈកមាម ធិការជាតភិាស្ថដខមរទ្យនំងជារកតគាលការណ៍្
ឯកភាពម្ិនទាន់ានតៅតលកីាឡារូបននភាស្ថដខមរ តហតុែូតច្បនេះ ការណ៍្ខាងតលីគឺប្តឹម្ដតបងាា ញដតតៅកនុង
ភាស្ថអ្ង់តគាស្ តដ្ឋយតហតុថា ភាស្ថអ្ង់តគាស្មានការឯកភាពគាន តៅតលីការកណំ្ត់ននលកខណ្ៈ           
ពហុវច្បនៈជារមួ្។ តៅកនុងឧទាហរណ៍្ខាងតលី តយងីស្តងកតត ញីថាទ្យប្ម្ង់ននពហុវច្បនៈ តៅកនុងភាស្ថ
អ្ង់តគាស្ដប្បប្បួលតៅតាម្បរបិទ្យ តហយី ស្ទ្យទតាទាងំត េះមានន័យស្ប្មាប់ស្មាគ ល់ពហុវច្បនៈ។ 
 តលាកស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ច័្បនទ ស្ំណ្ពវ ានអតល់ជាតយបល់ថា តែីម្បកីណំ្ត់កាឡារបូតៅកនុង
ភាស្ថដខមរ តយងីប្តូវពិនិតយតម្លីកតាត ពីរ។ កតាត ទ្យីម្ួយ តយងីប្តូវពិនិតយតម្ីលអ្ពំីអ្កខរប្កម្តៅកនុងភាស្ថដខមរ 
តតីអ្កខរប្កម្ណាម្យួដែលមានលំដ្ឋប់មុ្នតគ ប ទ ប់ម្កតយងីអាច្បស្តប្ម្ច្បយកអ្កខរប្កម្ត េះជាបតងាគ ល 
តៅកនុងកាឡារូបតៅកនុងភាស្ថដខមរ។ កតាត ទ្យីពីរ តយងីប្តូវពិនតិយតម្ីលប្បព័នធននការបនាឺស្ំត ងថាតតីការបនាឺ
ស្ំត ងណាម្ួយមានភាពងាយប្ស្ួលជាងតគ ប ទ ប់ម្ក តយងីអាច្បស្តប្ម្ច្បយកប្បព័នធននការបនាសឺ្ំត ង
ត េះជាកាឡារូប។ ឧទាហរណ៍្ មូ្លតា/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/អាច្បមានកាឡារូបតអសងគាន តៅតាម្បរបិទ្យ តៅកនុង
ត េះ តយងីស្តងកតត ញីចុ្បងរបូតា/ង/អាច្បមានកាឡារបូជា [ង], [ញ], [ណ្], [ន], និង[ម្]។ ការបងាា ញ
តនេះមានន័យថារូបតា    /-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/ អាច្បមានកាឡារបូជា [-អ្'ង-] ឬ [-អ្៊ា'ង-], [-អ្'ញ-], [-អ្៊ា'ញ-]

[-អ្'ណ្-], [-អ្'ន-], [-អ្៊ា'ន-], [-អ្'ម្-]ឬ[-អ្៊ា'ម្-]តៅតាម្បរបិទ្យ51។ តាម្ការស្តងកតឧទាហរណ៍្ខាងតល ី
តយងីត ញីថារូបតា /-អ្'ង-/ ឬ /-អ្៊ា'ង-/មានស្ញ្ជា ពយចជនៈ/ង/ដែលជាអ្កខរប្កម្ែំបូងតគ អាប្ស័្យតហតុ
តនេះតយងីស្នមតយក /-អ្'ង-/ ឬ /-អ្៊ា'ង-/គឺជារូបតា តដ្ឋយមានកាឡារូបតអសងៗគាន តៅតាម្បរបិទ្យ។ ែូច្បគាន
តនេះដែរ រូបតា/ប៉ា-/មានកាឡារូបតអសងៗគាន តៅតាម្បរបិទ្យ តោលគឺរូបតា/ប៉ា-/អាច្បមានកាឡារូបជា[ប៉ា-]តៅ
កនុងោកយបតងឹ កាឡារូប[អ-]តៅកនុងោកយអទឹម្ កាឡារូប[ប'ញ-]តៅកនុងោកយបចចូ ល កាឡារូប[ប'ន-]តៅ

កនុងោកយបនសុ ី កាឡារូប[ប'ម្-]តៅកនុងោកយបបំួស្ កាឡារូប[ប'ង-]តៅកនុងោកយបងែួត
52។ តបតីទាេះបជីា

កាឡារូបននមូ្លតា[ប៉ា-]មានបដនាកតអសងៗគាន យ៉ា ងណាក៏តដ្ឋយ ក៏ការបនាឺស្ំត ងននកាឡារូបត េះ តយងី
ឮសូ្រ[ប៉ា-]តៅតពលដែលតគបនាឺោកយទាងំត េះត ងី ច្បំដណ្កឯន័យននរបូតា[ប៉ា-]ត េះតទ្យៀតតស្ថតតៅរកា
ន័យែដែល តោលគឺជាមានន័យថា«តធវីឲ្យ»។ 
  
 ១.២.៥.១. វិភាគរក្កាឡារបូរបេអ់ននតបទ/-ម-/និង/-ន-/ 
  ១.២.៥.១.១. វភិាគរកកាឡារូបរបស់្អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ 

                                                           
51 សូ្ម្តមី្ល៖ ដកវ លីដណ្ត ស្ប្ម្ងោ់កយកមាា យតកីតតច្បញពីោកយតែីម្ស្រតស្រជាពាងគតប្ម្តួតាម្រយៈអ្តនតបទ្យ [-អ្'ង-] ឬ  
    [-អ្៊ា'ង-]  ២០០៩, ១៦ទំ្យពរ័។ 

52 ឧទាហរណ៍្តនេះខចីពីស្ថស្ត្ស្ថត ចរយបណ្ឌិ ត ប្ពុ ំ ម្៉ាល ់ តៅកនុងស្ថន នែរបស្ត់លាកស្តអំី្ពី មូ្លដ្ឋា ននននយ័កម្មវទិ្យាទូ្យតៅ ឆ្ន ២ំ០០៣ 
ទំ្យពរ័១២-១៣។ 
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 មានអ្នកប្ស្ថវប្ជាវខាេះានចត់ទុ្យក[-រម្-]ជាកាឡារូប53 ក៏ប៉ាុដនត អ្នកទាងំត េះម្ិនានបកប្ស្ថយ
និងពនយល់មូ្លតហតុអ្វាីនជាមានកាឡារូបប្ទ្យង់ប្ទាយដបបតនេះ។ តៅកនុងស្ម្មតិកម្មតនេះ តយងីស្តងកត
ត ញីមានកនុងឧទាហរណ៍្ែូច្បខាងតប្កាម្៖ 
 ាញ់  > ាម ញ់ >  ប្បមាញ់ 
 អឹក  > បមឹក  > ប្បម្ឹក 
 ការតលីកត ងីអ្ំពីកាឡារបូរបស់្អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ថាមាន[-រម្-] ជាកាឡារូបតៅកនុងឧទាហរណ៍្ខាង
តលីត េះ តយងីស្តងកតត ញីថាអ្ំណានោកយ«ប្បមាញ់»ឬ«ប្បម្ឹក»គឺប្គាន់ដតជាអ្ណំានសូ្រតែីម្បសី្ប្ម្ួល
អ្ំណានដតប៉ាុតណាណ េះ តហយីប្បស្ិនតបីតយងីពិនតិយតៅតលីនយិម្ន័យននកាឡារូបខាងតល ី គឺវាម្ិនតឆ្ាយីតប
តៅនងឹនិយម្ន័យត េះអងតទ្យ ច្បំតោេះប្បជាជនដខមរវញិ តយងីែឹងថាោកយ«ាម ញ់» ដបបតនេះមានលកខណ្ៈ
ពិាកអាននិងម្និប្ស្លួមាត់ដងម្តទ្យៀត។ ម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត តយងីអាច្បនយិយានថា ោកយតនេះែបូំងជា
ោកយម្ួយពាងគកនាេះ ក៏ប៉ាុដនត ពលរែាដខមរទូ្យតៅអានតប្ច្បនីតលបតៅតែីម្ពាងគ។ តហតុែូតច្បនេះ តែីម្បសី្ប្ម្លួ
ការអានឲ្យមានលកខណ្ៈលែនងិងាយប្ស្លួអងត េះ តទ្យបីបុពវបុរស្ដខមរានបដនាម្ខយល់ «រ» តែីម្បបីងកលកខ
ណ្ៈប្ស្លួតៅកនុងអ្ណំាន។ ជាលទ្យធអល ោកយ«ាម ញ់»ក៏អានយរម្កជា«ប្បមាញ់»។ 
 ែំណាក់កាលែបូំង តយងីតប្បី «ាម ញ់» តប្កាយម្ក តយងីតប្បយីរម្កជា«ប្បមាញ់» តនេះបណាត ល
ម្កពី «ាម ញ់»មានលកខណ្ៈពិាកតៅកនុងអ្ណំាន តហយីអ្ំណានដបបតនេះទ្យំនងជាភាស្ថដខមរទ្យទ្យលួឥទ្យធិ
ពលពីភាស្ថា អីង ពីតប្ោេះភាស្ថា មីានតប្បខីយល់ដបបតនេះជាតប្ច្បនីដែលតគតៅថា«អាគម្»។ ទ្យស្ស
នៈតលីកត ងីដបបតនេះគឺប្ស្បតៅតាម្គំនតិរបស់្តលាក តអ្ៀវ តកីស្ អងដែរ តដ្ឋយតលាកានតលីកត ងី
ថា៖«កាលណាអ្ងគប្បធានរបស់្ោកយជាឫស្របស់្ពយចជនៈ «ប» ត េះដតងដតមានចុ្បេះ «រ» ជាអាគម្» ែូច្ប
មានកនុ ងឧទាហរណ៍្៖ ាញ់ >ប្បមាញ់, បុក>ប្បមុ្ក, តាយ>ប្បតមាយ»54។ 
 អ្ំណ្េះអ្ណំាងខាងតលីស្បញ្ជជ ក់ឲ្យត ញីថាសូ្រ [-រម្-] គឺជាែំតណី្រការវវិតតននអ្ំណានតៅកនុង
ភាស្ថដខមរពីភាពលំាកម្កកាន់ភាពងាយប្ស្ួល។ ភាស្ថតៅតលីពិភពតលាកដតងដតមានការវវិតត តាម្លកខ
ណ្ៈធម្មជាតិននអ្នកតប្បីប្ាស់្ម្ិនមានអ្វីម្កររងំច្បល ដបបតនេះានត េះតទ្យ ពីតប្ោេះដបបដអនទាងំតនេះគឺ
ជាកតាត ស្តានុម័្តដែលតកតីមានត ងីច្បំតោេះភាស្ថតអសងៗ តហយីភាស្ថដខមរក៏មានលកខណ្ៈែូច្បភាស្ថ
ែនទ្យតទ្យៀតអងដែរ។ អាប្ស័្យតហតុតនេះ តយងីអាច្បតធវីស្ននដិ្ឋា នានថាម្ិនមានកតាត ធម្មជាតិកណំ្ត់ទ្យប្ម្ង់ 
[-រម្-] ានថាជាកាឡារូបត េះតទ្យ ពីតប្ោេះទ្យប្ម្ង់តនេះតកតីមានតៅតពលអ្ណំានមានការលំាកស្ប្មាប់
អ្នកតប្បបី្ាស់្ប៉ាុតណាណ េះ តហយី លកខណ្ៈដបបតនេះគមឺានកនុងភាស្ថជាតប្ច្បីនកនុងស្ថកលតលាកដែលតគតៅ
ថា«អាគម្» តដ្ឋយតយងីនឹងស្ិកាអ្ំព«ីអាគម្»តៅកថាភាគប ទ ប់។ 

                                                           
53 See: Philip N. Jenner, Affixation in Modern Khmer, op-cit., p.144 and Judith M. Jacob, Cambodian 

Linguistics, Literature and History. David A. Smyth (ed.), op-cit., p.66. (រ=ពយចជនៈ រ ឬ ខយល ់រ, ចំ្បដណ្ក 
ស្=ប្ស្ៈ, ម្=ស្ំត ង ម្ តៅកនុងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/)។ 

54 តអ្ៀវ តកីស្ ភាស្ថដខមរ (ការលបងពិនិតយតដ្ឋយរកតហតុអល) ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័១៧៨។ 
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 ម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត អ្នកស្ិកាខាេះ
55តទ្យៀតានពពិណ៌្ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/មានកាឡារូបម្យួដបបតទ្យៀត

តោលគឺ [-អ្'ម្-]។ ការពពិណ៌្ ថាអ្តនតបទ្យ/-ម្-/មានកាឡារូប[-អ្'ម្-]ខាេះបងាា ញថាទ្យប្ម្ង់[-អ្'ម្-]មាន
លទ្យធភាពស្ប្មាប់បតងកីត ម្ស្ពទែូច្បអ្តនតបទ្យ /-ម្-/ ឬតពលខាេះតទ្យៀត អ្តនតបទ្យ/-ម្-/និងទ្យប្ម្ង់[-អ្'ម្-]មាន
ប្បតភទ្យោកយស្ទួនគាន  ែូច្បមានតៅកនុងឧទាហរណ៍្ោកយ ឆ្មក់ និង ជប្មាប។ ឆ្មក់ ជាមានប្បតភទ្យោកយជា
កិរយិស្ពទ ដែលមានមានន័យថា លចួ្បលបក់ តដ្ឋយោកយតនេះានម្កអ្ពំីអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/និង
ោកយឫស្ ឆ្ក់។ ជាម្ួយគាន តនេះ ជប្មាបដែលជាោកយកមាា យតកីតម្កអ្ំពីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្ប្ជាបនិង
អ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/មានប្បតភទ្យោកយជាកិរយិស្ពទ។  
 ែូតច្បនេះ តយងីស្តងកតត ញីថាទ្យប្ម្ង់[-រម្-]និង[-អ្'ម្-]ម្ិនអាច្បជាកាឡារូបរបស់្អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ាន
ត េះតទ្យ។ ទ្យប្ម្ង់ [-រម្-] ែូច្បមានតៅកនុងឧទាហរណ៍្ខាងតលីគឺជាែំតណី្រការវវិតតននសូ្រដែលអាច្បតកីតមាន
តៅកនុងភាស្ថដខមរ តែមី្បសី្ប្ម្លួអ្ំណាន ច្បំដណ្កឯ[-អ្'ម្-]គឺជាអ្តនតបទ្យម្ួយប្បតភទ្យ។ តាម្រយៈទ្យនិនន័យ

អ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/ដែលមានច្បំននួ១៨៨56ត េះ អ្តនតបទ្យតនេះមានតួ ទ្យយី៉ា ងស្ខំាន់ស្ប្មាប់តធវីអ្នតរកម្មជា
ោកយឫស្ តែីម្បបីតងកីតោកយកមាា យ តដ្ឋយោកយកមាា យទាងំត េះមានប្បតភទ្យោកយខុស្ពោីកយឫស្ឬអាច្ប
ែូច្បោកយឫស្។ 

                                                           
55  ុង តស្ៀម្ «ការប្ស្ថវប្ជាវទាក់ទ្យងនឹងកំណ្កំតណី្តវាកយស្ពទតាម្បតប្មី្បប្មាស្អ់នតនី់យកម្ម» តៅកនុង ស្ននិសី្ទ្យស្តីពីការប្ស្ថវ
ប្ជាវ ឯកភាព និងអ្ភិវឌ្ឍន ៍ភាស្ថដខមរ ែ.ឯ.ម្. ទំ្យពរ័២៦-២៧។ តលាកស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ  ុង តស្ៀម្ានស្រតស្រថាទ្យប្ម្ង ់[-អ្'ម្-] គឺ
អាច្បជាកាឡារូបរបស្អ់្តនតបទ្យ /-ម្-/ ែូច្បមានតៅកនុងសំ្តណ្ររបស្ត់លាកជាតឹកតាង៖«កាឡារូបស្ព័ទននអនតម់្ួយចំ្បននួ តាម្
រច្ប ស្ម្ពន័ធសូ្រស្ពទានកាា យតៅជាស្ទិ្យស្ស្ពទ។ ឧទាហរណ៍្៖ អ្ងកត់ [-am-] អាច្បជាកាឡារូបស្ព័ទននអនតដ់ជកភាន កង់ារ     
/-m-/ ឬអាច្បជាកាឡារូបស្័ពទននអនត់តែីម្ស្ដម្តងតហតុ/p-/ឬអាច្បជាកាឡារូបស្ព័ទរបស្អ់នតដ់ជក/-amn-/។ តហតុតនេះ តយីង
អាច្បតធវីស្ននិដ្ឋា នែូច្បតតៅ តច្បញពីឫស្ដតម្យួ តគអាច្បបតងកីតោកយកមាា យតអសងគាន ដែលជាស្ទិ្យស្ស្ពទ តដ្ឋយដ្ឋកអ់នតជ់ា
ស្ទិ្យស្ស្ពទ តហីយនយ័របស្វ់ាអាច្បកំណ្តា់នដតតដ្ឋយស្ថរទី្យតស្ច្បកតីរបស្ោ់កយតកីតងមីដតប៉ាុតណាណ េះ។ តច្បញពីោកយ Chlak 
ឆ្ាក k.៣៩៧ មានោកយកមាា យដែលជាស្ទិ្យស្ស្ពទែូច្បតតៅ៖Camlak ចំ្បលក k.៧២៖ «ឆ្ា ក»់ ([-am-] ជាកាឡារូបស្ព័ទ
ននអនតត់ែីម្ /p-/) Camlak ចំ្បលក k.២១, k.១៦៥ ៖ «រូបចំ្បលាក»់ ([-am-] ជាកាឡារូបស្ព័ទននអនតដ់ជក /-amn-/) 
Camlak ចំ្បលក k.១៩២៖ «ជាងចំ្បលាក»់ ([-am-] ជាកាឡារូបស្ព័ទននអនតដ់ជក /-m-/)។» តលាក តកងវា៉ាន ់ស្ថក ់ាន
តលីកត ងីថា អ្តនតបទ្យ«ម្» អាច្បចុ្បេះកណាត លធាតុោកយ«ខាា ច្ប» (ខ+ម្+្ា) បតងកីតជា«កមាា ច្ប»។ សូ្ម្តមី្ល៖ តកង វា៉ា នស់្ថក ់
មូ្លភាពននការបតងកីតោកយងមី ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័១៦១។ 

56 ទិ្យនននយ័ទាកទ់្យងនឹងអ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/ តយងីានរកត ញីថាោកយកមាា យដែលតកីតអំ្ពីអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/និងោកយ
ឫស្មានប្បតភទ្យោកយជា ម្ស្ពទ(កប្ម្ កំហុស្) តហតុកិរយិ(កំតៅ កតម្ទច្ប) ស្កម្មកិរយិ (កមាទ យ ស្ម្ាឹង) អ្កម្មកិរយិ
(តម្ែឹង បប្មុ្ង) គុណ្ ម្(កមាា ច្ប គប្ម្ប ់ ជតម្ាីយ) កិរយិវតិស្ស្ន(៍ស្ម្កុង) និងឈ្នន ប(់ទ្យប្មា)ំ។ តលាក ដកវ លីដណ្ត 
ានប្ស្ងអ់្តនតបទ្យ/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/ពីវច្ប នុប្កម្ដែលមានចំ្បនួន៣១១ោកយ តៅកនុងត េះ តលាកានស្រតស្រថា/ង/ គឺជា
ពយចជនៈស្ប្មាបស់្មាគ លចុ់្បងរូបស្ពទ(មូ្លតា)ដែលអាច្បកនុងកាឡារូបស្ពទ(allomorphes)កាា យតៅជា[ង],[ញ], [ណ្], [ន], 
[ម្] តៅតាម្បរបិទ្យ។ តនេះមាននយ័ថាតលាកានកំណ្តយ់ក/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/ជាអ្តនតបទ្យ តដ្ឋយ[-អ្'ម្-]ឬ[-អ្៊ា'ម្-]ជាកាឡា
រូបម្យួរបស្អ់្តនតបទ្យ/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/។ ការណ៍្តនេះទំ្យនងជាតលាកយលថ់ាស្ញ្ជា ពយចជនៈ/ង/ជាស្ញ្ជា ពយចជនៈតៅវគគទី្យ 
ម្យួ។ សូ្ម្តមី្ល ដកវ លីដណ្ត ស្ប្ម្ងោ់កយកមាា យតកីតតច្បញពីោកយតែីម្ស្រតស្រជាពាងគតប្ម្តួតាម្រយៈអ្តនតបទ្យ/-អ្'ង-/ឬ/-
អ្៊ា'ង-/  គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ ២០០៩។ 
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 ១.២.៥.១.២. វភិាគរក្កាឡារបូរបេអ់ននតបទ/-ន-/ 
 ទាក់ទ្យងតៅនឹងកាឡារបូតនេះ តលាក ហវលីីប ដហសនន័រ ានដបងដច្បកកាឡារូបអ្តនតបទ្យ /-ន-/ ជា

ពីរគឺ /-ស្ន-/និង/-រស្ន-/57 តដ្ឋយតលាកានពិពណ៌្ ែូច្បខាងតប្កាម្៖ 
អ្តនតបទ្យ/-ន-/មានពីរប្បតភទ្យគឺ /-ស្ន-/និង/-រស្ន-/ បដនាម្តលី /-ន-/ខាួ នវាដទ ល់។ទី្យម្ួយគឺត ីញ
មានតៅកនុ ងោកយកមាា យពីរដែលតអតីម្ត ីងតដ្ឋយពយចជនៈតែីម្ពាងគ«អ្»៖ អារ > អារណា, អ្ប 
> អាណ្ប កនុ ងករណី្ទាងំពីរតនេះ ប្ស្ៈ«អា»ជនំសួ្ឲ្យ «អ្»។ ទី្យពីរគឺត ីញមានតៅកនុ ងោកយ   
កមាា យច្បំននួ២០ដែលតអតីម្ត ីង តដ្ឋយពយចជនៈតែីម្ពាងគែូច្បជា /ប៉ា ព ប ត ទ្យ ែ ច្ប ស្/ និងប
មាា ស់្ទី្យជាម្ួយ/-ន-/៖ អនូ ក~ប្បណូ្ក។ កាឡារូប/-ន-/អាច្បតប្បីជាម្ួយនឹងពយចជនៈតែីម្ពាងគែូច្ប
ជា/ព ភ ប ត ទ្យ ែ ច្ប ក ខ   រ ស្/ ច្បំដណ្កពយចជនៈតែីម្ពាងគ « ឬល»គឺតយីងមិ្នត ីញមាន
ត េះតទ្យ។ ម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត ទិ្យននន័យពីតនេះតតៅរមួ្មានោកយកមាា យដែលម្កពីោកយឫស្ច្បំនួនពីរ
ដែលតៅខាងតប្កាយខយល់«ហ» ែូច្បជា ឆូ្ត > ឆ្នូ ត, តឃ្លរ>តឃ្លន រ (ចូ្បរច្បណំាថំាោកយឫស្គឺជា

ភាស្ថា ីស្ំស្ត្ស្កឹត «តឃ្លរៈ»ដែលមានន័យថា«គួរឲ្យខាា ច្បឬកំណាច្ប)58។  
 តាម្រយៈការតរៀបរប់ខាងតលី តយងីស្តងកតត ញីថា តលាកហវលីីប ដហសនន័រ គឺប្ាកែណាស់្ថា 
តលាកានបងាា ញអ្ពំីទ្យប្ម្ង់កាឡារូបរបស់្អ្តនតបទ្យ/-ន-/ដែលមានតៅកនុងអ្វីដែលតលាកានតលីកត ងី
ខាងតលីប្ស្ថប់។ តកឹតាងតនេះស្បញ្ជជ ក់ឲ្យត ញីថា  អ្តនតបទ្យ/-ន-/មានកាឡារូបពីរែូច្បតយងីានតរៀបរប់
រចួ្បម្កតហយី។ តទាេះបីជាមានការដបងដច្បកដបបតនេះតហយីក៏តដ្ឋយ ក៏ការពិពណ៌្ ឬបងាា ញអ្ំពីតហតុអល
និងអ្ណំ្េះអ្ំណាង តដ្ឋយតយងតៅតលីប្ទ្យសឹ្ដីនិងាតុភូតតអសងៗអងត េះ គមឺ្ិនទាន់មានលកខណ្ៈច្បាស់្
លាស់្នងិការបរយិយអ្ំពីមូ្លតហតុពតិប្ាកែតៅត យី។ ម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត ឧទាហរណ៍្ដែលានច្បងែុល
បងាា ញខាងតលីគឺមានទ្យិននន័យដតតិច្បតចួ្បប៉ាុតណាណ េះ ស្ប្មាប់ជាភស្តុតាង តៅកនុងការតលីកតហតុអលនន
កាឡារូបអ្តនតបទ្យ/-ន-/។ 
 តាម្ការបកប្ស្ថយនងិតលីកឧទាហរណ៍្ត េះ ទ្យនិនន័យដែលអតល់ឲ្យគហឺាក់មានលកខណ្ៈជាោកយ
កមាា យដែលកប្ម្នងឹតប្បីតៅកនុងស្ំតណ្រនិងការតប្បបី្ាស់្ទូ្យតៅ ពីតប្ោេះថា ោកយឫស្ «អ្ប» អាច្បកាា យ
តៅជា «អាណ្ប» តៅកនុងករណី្ោកយឫស្«អាណ្ប»ជាោកយដែលមានការតប្បីប្ាស់្ តៅកនុងការនយិយ
ធម្មតាឬស្ប្មាប់ប្បជាជនស្ថម្ចាតប្បីប្ាស់្ ដតោកយ«អាណ្ប»ម្ិនដម្នជាោកយអាូវការត េះតទ្យ។ ប៉ាុដនត 
ោកយដែលជាអាូវការត េះវញិគ«ឺរណ្ប»។ តាម្វច្ប នុប្កម្ ោកយ«រណ្ប»គឺ ម្ស្ពទដែលមានន័យថា«

ប្បដ្ឋប់ស្ប្មាប់អ្ប, របស់្ដែលអ្បពីតលីតគ ឧទាហរណ៍្៖ រណ្បជញ្ជជ ងំ ។ តបីជាោកយតប្បៀបវញិមាន
ន័យថា« អ្នកដែលរងប ទ ប់តគ» ឧទាហរណ៍្៖ តធវីជារណ្បតគ; អ្នកដែលជួយការោរឬជយួតប្ស្ថបែណ្ត ប់

                                                           
57 «ស្»គឺស្ប្មាប់ស្មាគ លប់្ស្ៈ ចំ្បដណ្កឯ«រ»គឺជាសំ្ត ងខយលព់យចជនៈ«រ»ឬតជីង«រ»។ 

58 Philip N. Jenner, Affixation in Modern Khmer, op-cit., p.147. 
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ែូច្បតគអ្បស្ទប ឧទាហរណ៍្៖ អាងមានរណ្ប។»  តតីោកយកមាា យដែលតលាក ហវលីីប ដហសនន័រ តលកី
ត ងីត េះ «អាណ្ប»គឺពិតជាោកយកមាា យដែលកាា យម្កពោីកយឫស្«អ្ប»ដម្នតទ្យ? 
 ប្បស្ិនតប ី តយងីស្មាែ ងតលីវច្ប នុប្កម្ដខមរស្ម័្យទ្យំតនបីដែលតាេះពុម្ពត ងីតដ្ឋយវទិ្យាស្ថា នពុទ្យធ
ស្ថស្នបណ្ឌិ តយប្គាទ្យ៥ី ឆ្ន ១ំ៩៦៧ តយងីម្ិនអាច្បរកត ញីោកយ«អាណ្ប»ានត េះតទ្យ ក៏ប៉ាុដនត តយងី
អាច្បរកប្បភពម្ួយតអសងតទ្យៀត តច្បញពីវច្ប នុប្កម្របស់្ តលាក ហសូដស្ហវ តហគែុង គមឺានបងាា ញថាោកយ

ឫស្«អាណ្ប»គពឺិតជាកាា យម្កពីោកយឫស្«អ្ប»ពិតប្ាកែដម្ន
59។ តហយីម្ា៉ាងវញិតទ្យៀត តលាកប្ស្ ី

តៅ ស្ថវរស្ និង តលាក ហវលីីប ដហសនន័រ ក៏មានតកឹតាងដបបតនេះអងដែរ តដ្ឋយដងម្ទាងំគូស្បញ្ជជ ក់ថា 

ោកយ«រណ្ប»និង«អាណ្ប»អាច្បតប្បីប្ាស់្ដា ស់្បដូរគាន ាន
60។ ែូតច្បនេះ តយងីអាច្បស្ននិដ្ឋា នានថា ោកយ «

អាណ្បឬរណ្ប» អាច្បមានប្បភពម្កពីោកយឫស្«អ្ប»ពតិដម្ន ក៏ប៉ាុដនត ទ្យំនងជាការតប្បីយរតប្កាយម្ក 
ពី«អាណ្ប»ម្កជា«រណ្ប»។ 
 ោកយ«អាណារ»ជាោកយកមាា យដែលកាា យម្កពកីិរយិស្ពទ«អារ»។ ក៏ប៉ាុដនត តៅកនុងភាស្ថដខមរ
ស្ម័្យទ្យំតនីបមានប្តឹម្ដតោកយ«រណារ»ដែលដបបតនេះតហយីតទ្យីប តលាក ហវលីីប ដជនន័រ ានចត់ទុ្យកថា
ទ្យប្ម្ង់ដបបតនេះជាកាឡារូបរបស់្អ្តនតបទ្យ/-ន-/។ តាម្ពិតតៅកនុងភាស្ថដខមរ ាតុភូតដបបតនេះតកតីមានជា
តប្ច្បីន ច្បំតោេះោកយតពច្បន៍ម្យួច្បំនួន ែូច្បតយងីានតរៀបរប់ រចួ្បម្កតហយី ថាជាាតុភូតស្ប្ម្បសូ្រ តដ្ឋយ
តហតុថា តៅកនុងភាស្ថដខមរការអានោកយ«រណារ»គឺមានការពិាកស្ប្មាប់ជនជាតិដខមរទូ្យតៅ ក៏ប៉ាុដនត ការ
អានោកយ«អាណារ»មានលកខណ្ៈងាយប្ស្លួជាង។ អាប្ស័្យតហតុតនេះ កាឡារូប/-ស្ន-/និង/-ស្រន-/គឺ
ប្គាន់ដតាតុភូតភាស្ថកនុងអ្ណំានដែលដតងដតតកីតមានត ងីជាញឹកញាប់តៅកនុងភាស្ថដខមរឬតយងីអាច្ប
តៅថាជាអាគម្ ស្ប្មាប់ស្ប្ម្ួលអ្ណំាន។ ែូតច្បនេះ កាឡារូប/-ស្ន-/នងិ/-ស្រន-/ម្ិនអាច្បជាកាឡារូបនន
អ្តនតបទ្យ/-ន-/ត េះតទ្យ ក៏ប៉ាុដនត តយងីអាច្បនយិយានថា ទ្យប្ម្ង់ដបបតនេះគជឺាាតុភូតននស្ប្ម្បសូ្រតៅកនុង
ភាស្ថដខមរ តែីម្បសី្ប្ម្ួលអ្ណំានឲ្យមានការងាយប្ស្ួល ជាពិតស្ស្ អ្នកអានឬអ្នកនយិយភាស្ថកំតណី្ត
របស់្ដខមរ តហយីបញ្ជា តនេះតយងីនឹងបងាា ញជូនតៅកថាភាគខាងតប្កាម្។ 
 ១.២.៦. អាគម 
 តាម្គណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ បតច្បចកស្ពទ «អាគម្» ប្តូវនឹងភាស្ថអ្ង់តគាស្«epenthesis»

និងភាស្ថារងំ«épenthèse»។ ោកយតនេះ គណ្ៈកមាម ធកិារជាតភិាស្ថដខមរានកណំ្ត់និយម្ន័យថា៖«
ស្ទ្យទតាដែលឥតទាក់ទ្យងនឹងជាតិស្ពទ តកីតត ីងកនុ ងោកយឬកតនាម្ោកយខាេះ តែីម្បីជាវសិ្ថលសូ្រ ឬ តែីម្បី
ស្ប្ម្ួលអ្ំណាន, ឧទាហរណ៍្៖ ភាស្ថបរតទ្យស្ lat.camera> frs chambre (b ជាអាគម្), lat. 
Hibernum> it./port. Inverno (n ជាអាគម្)។ ភាស្ថដខមរ៖ ជង>់ជនង>់ប្ជនង ់ [crOnON] ([rO] ជា
អាគម្), ច្បតុ+អ្ងគ > ច្បតុរងគ (រ ជាអាគម្), ឆ្+អ្ភិញ្ជា  > ឆ្ ភិញ្ជា  (  ជាអាគម្ តាម្ឯកឧតតម្ ឈន 

                                                           
59 See: Joseph GUESDON, Dictionnaire Cambodien-Français, op.cit., p.36. 

60 See: Philip N. Jenner and Pou Saveros, A Lexicon of Khmer Morphology, op.cit., p.415. 
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តអ្ៀម្)»61។ 
 និយម្ន័យខាងតលអីាច្បជយួានតៅកនុងការស្ិកានិតកខបបទ្យតនេះ ពីតប្ោេះច្បំតោេះអ្តនតបទ្យ/-ម្-/
និង/-ន-/ក៏មានអាគម្តៅជាម្យួអងដែរ។ ែូច្បឧទាហរណ៍្ខាងតលី ោកយ ជង>់ជនង>់ប្ជនង ់  ដែល
ឧទាហរណ៍្តនេះស្បញ្ជជ ក់ឲ្យត ញីថាភាស្ថដខមរមានអ្តនតបទ្យ/-ន-/មានតប្បអីាគម្រដែលអាច្បជួយឲ្យអ្នក
អានងាយប្ស្លួ តៅកនុងការបនាឺស្ំត ង តែមី្បឲី្យប្ស្លួមាត់។ តប្ៅអ្ំពីឧទាហរណ៍្ននអ្តនតបទ្យ/-ន-/ដែល
មានតប្បីអាគម្ែូច្បខាងតលី តយងីស្តងកតត ញីថាភាគតប្ច្បនីននអ្តនតបទ្យ/-ន-/មានតប្បីអាគម្«រ» ែូច្បតៅកនុង
ឧទាហរណ៍្ខាងតប្កាម្តអសងតទ្យៀតជាទ្យ ាកីរណ៍្ប្ស្ថប់៖ 
 ជីក+/-ន-/> ជនកី>ប្ជនីក  ទ្យង+/-ន-/> ទ្យនង>ប្ទ្យនង  
 តម្+/-ន-/> តនម្>ប្តណ្ម្  ទ្យិច្ប+/-ន-/> ទ្យនចិ្ប>ប្ទ្យនិច្ប 
 ទ្យប់+/-ន-/> ទ្យនប់>ប្ទ្យនប់>ទ្យំនប់ បូល+/-ន-/> បនូល>អនូល>ប្បអនូល 
 ព+/-ន-/> ពន>ប្ពនរ  ោក់+/-ន-/> ោន ក់>ប្ព ក់ 
 ស្ថន+/-ន-/> ស្ថន ន>ប្ស្ណាន សុ្ខ+/-ន-/> ស្នុខ>ប្ស្ណុ្ក 
 តាម្រយៈឧទាហរណ៍្ខាងតលទីាងំតនេះ អ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្នងិអ្តនតបទ្យ/-ន-/ានបតងកីតឲ្យ
មានបរបិទ្យម្ួយគអឺាគម្ដែលតកីតមានច្បំតោេះោកយកមាា យ។ អាគម្«រ»ដែលានចុ្បេះតៅកនុងោកយកមាា យ
ខាងតលីគមឺ្ិនដម្នជាការណ៍្នច្បែនយត េះតទ្យ ប៉ាុដនតាតុភូតតនេះតកីតត ងីច្បំតោេះអ្តនតបទ្យ/-ន-/ជាម្ួយោកយ
ឫស្«ជកី ទ្យង តម្ ទ្យិច្ប ទ្យប់ បូល ព ោក់ ស្ថន និងសុ្ខ»។ ការចុ្បេះអាគម្ត េះត ងីគឺតធវីត ងីតែមី្បី
ស្ប្ម្ួលអ្ំណានតៅកនុងភាស្ថដខមរ ពីតប្ោេះថាប្បស្និតបីតយងីអានតាម្«ជនីក ទ្យនង តនម្ ទ្យនចិ្ប ទ្យនប់ បនូល ពន 
ោន ក់ ស្ថន ន និងស្នុខ»ដបបតនេះ គឺពិតជាតធវឲី្យអ្នកអានមានការលំាក ប្ពម្ទាងំជាឧបស្គគននការបនាសូឺ្រនន
ោកយទាងំត េះ។ អាប្ស័្យតហតុតនេះ តែមី្បបីងកភាពប្ស្លួែល់អ្នកអាននិងតែមី្បឲី្យរត់មាត់ប្ស្ួលនិយយ
អងត េះ ោកយកមាា យ ទាងំត េះក៏ានជាលទ្យធអល«ប្ជនកី ប្ទ្យនង់ ប្តណ្ម្ ប្ទ្យនចិ្ប ប្ទ្យនប់ ប្បអនូល ប្ពនរ 
ប្ព ក់ ប្ស្ណាន និងប្ស្ណុ្ក»ដបបតនេះត ងី។  
 ែូច្បគាន តនេះ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ក៏មានការចុ្បេះអាគម្អងដែរ តៅតពលដែលអ្តនតបទ្យតនេះមានអ្នតរកម្ម
រវាងោកយឫស្និងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/។ តហយី អាគម្ដែលតយងីជួបប្បទ្យេះត េះក៏ែូច្បជាអាគម្តៅកនុងអ្តនតបទ្យ 
/-ន-/ ដែរគឺតគតប្បីអាគម្ «រ» តៅកនុងការស្ប្ម្ួលអ្ណំានននោកយកមាា យដែលជាលទ្យធអលននអ្នតរកម្មរវាង
ោកយឫស្និងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/។ឧទាហរណ៍្៖ 
 បុក +/-ម្-/>បមុក>ប្បមុ្ក  បង់ +/-ម្-/>បមង់>ប្បម្ង់ 
 ាញ់ +/-ម្-/>ាម ញ់>ប្បមាញ់ ទាក់ +/-ម្-/>ទាម ក់>ទ្យម័្កឬប្ទ្យមាក់   

អឹក+/-ម្-/>អមកឹ>ប្បម្ឹក  តាយ +/-ម្-/>តាម យ>ប្បតមាយ 
 ែូច្បមានតៅកនុងឧទាហរណ៍្ខាងតលីប្ស្ថប់ ការអានតាម្ដបប«បមុក បមង់ាម ញ់ ទាម ក់ អមកឹ តាម យ»គឺ
ពិតជាមានការលំាកតៅកនុងអ្ំណាន តដ្ឋយអ្នកអានមានការប្បឹងអាន តែីម្បបីតចចញស្ំត ងម្កតប្ៅ។ 
ែូតច្បនេះ តែីម្បតីធវឲី្យមានភាពងាយប្ស្ួលែល់អ្នកអានការតប្បអីាគម្«រ»ក៏តកតីមានត ងី ស្ប្មាប់តធវឲី្យអ្នក

                                                           
61 ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាម ធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៤ ឆ្ន ២ំ០១០ ទំ្យពរ័៦២។ 
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អានកាន់ដតមានភាពងាយប្ស្លួត ងីៗ តៅកនុងការបនាឺោកយទាងំត េះ។ 
 ជាលទ្យធអលននទ្យនិនន័យដែលបងាា ញខាងតលី ការតប្បីប្ាស់្អាគម្គពឺិតជាតកតីមានតៅកនុងភាស្ថ
ដខមរ ច្បំដណ្កឯ ោកយកមាា យដែលជាលទ្យធអលននអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្និងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/និង/-ន-/ក៏មាន
តប្បីប្ាស់្អាគម្អងដែរ តដ្ឋយទ្យិននន័យដែលតយងីស្តងកតត ញីត េះ ការតប្បីប្ាស់្អាគម្តៅកនុងអ្តនតបទ្យ
ទាងំពីរតនេះ គឺភាគតប្ច្បនីមានតប្បីប្តឹម្ដតអាគម្ម្យួប៉ាុតណាណ េះ តោលគឺអាគម្ «រ»ដែលតគបតងកតីត ងីតែមី្បី
ស្ប្ម្ួលអ្ំណាន តៅតលីោកយកមាា យដែលជាលទ្យធអលននអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្និងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/និង/-ន-/។ 
 ស្រុបតស្ច្បកតីម្ក តយងីយល់ត ញីថាបតច្បចកស្ពទដែលតយងីានតធវកីារស្ិកាខាងតលដីែលរមួ្
មាន វធិកីមាា យ អ្ោា ស្បទ្យ  អ្តនតបទ្យ មូ្លតា កាឡារូប នងិ អាគម្ គជឺាទ្យិែាភាពម្ួយកនុងការឆ្ាុេះបញ្ជច ងំ
ឲ្យត ញីអ្ំពពិីការស្កិាភាស្ថដខមរតៅកនុងបរបិទ្យននការស្កិាអ្ំពីអ្តនតបទ្យ/-ម្-/និង/-ន-/។ បតច្បចកស្ពទទាងំ
ត េះគឺជាពនាឺតែីម្បបីំភាឺការពនយល់ ក៏ែូច្បជាការច្បនាុេះបំភាអឺាូវស្ប្មាប់ការវភិាគនិងប្ស្ថយបញ្ជា ដែលតកីត
ត ងីតៅកនុងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នងិ/-ន-/ តដ្ឋយមានប្ទ្យឹស្តអី្នតរកម្មនិយម្ជាបដងែក។  

 
 

3 
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ការេកិ្ានម្បៀបនធៀប 
ពយពាជ នៈធនតិក្នងុភាសាដខមរ និង នៃ (62) 

 
 
 
 
១. នេចក្តីន្តើម 
 
 ភាស្ថដខមរ និង ភាស្ថនង ជាភាស្ថដែលស្ាិតតៅកនុងអ្ំបូរភាស្ថតអសងគាន ។ ប៉ាុដនដតបពីិនិតយតលីោកយ 
ត ញីថាភាស្ថទាងំពីរមានោកយជាតប្ច្បីនដែលមានលកខណ្ៈប្បហាក់ប្បដហលគាន ។ ប្បការតនេះប្តូវានការ
ស្ិកាម្ួយច្បំនួនកនាងម្ករកត ញីថា ភាស្ថទាងំពីរមានទ្យំ ក់ទ្យំនងនឹងគាន ទាងំខាងប្បវតដិស្ថស្ត្ស្ដយូរ
អ្ដងវង និងមានភូម្សិ្ថស្ត្ស្ដតៅដកបរគាន  ដែល ែំល់ការទ្យទ្យលួឥទ្យធិពលរវាងគាន និងគាន ។ កនុងត េះ នងានខចី
ោកយយ៉ា ងតប្ច្បីនពីភាស្ថដខមរទាងំោកយតប្បីប្ាស់្ប្បចនំងៃោកយអាូវការោកយតប្បីប្ាស់្កនុងរជវងស(រជស័្ពទ) 
និងោកយកនុងអ្កសរស្ិលប។៍ ច្បរនតននការខចីតនេះានតច្បញែំតណី្រពីដខមរតៅមុ្ន គឺតៅស្ម័្យដែលនងតទ្យបីម្ក
ានតពីបប្បទ្យេះអ្រយិធម៌្ងមី ដបាក និង មានលកខណ្ៈរុងតរឿងជាងខាួន តមាា៉ា េះតហយីខាួនត ញីថាស្ម្លមម្នងឹ
ទ្យទ្យួលានខាួនក៏ានទ្យទ្យួលយកយ៉ា ងតពញទ្យំហងឹតៅ  (តអ្ៀវ តកីស្ ១៩៦៧ : ២៦២-២៦៣)។ ោកយ
រប់ោន់ប្តូវានខចីពីភាស្ថដខមរតៅ។ ោកយទាងំត េះជាោកយដខមរសុ្ទ្យធអង ោកយកម្ចាី សី្ំស្ត្ស្កឹតអង។ 
តប្កាយតពលដខមរធាា ក់ងម្ងយឥទ្យធិពល អ្រយិធម៌្ខាងលចិ្បានហូរបស្ត្ញ្ជច ស្ម្កវញិ។ ស្ាិតកនុងបរបិទ្យឥទ្យធិ
ពលភាស្ថ ោកយនងម្ួយច្បនំួនានហូរចូ្បលម្កកនុងភាស្ថដខមរ។   
 

  ខ្មែរ ថៃ Gloss 

(1)  (a)  /pha: hom/ ផាហ ៊ុម /pha: hum/   ผ้าห่ม blanket 

 (b)  /pha: dip/ ផាឌិប /pha: dip/  ผ้าดิบ unbleached muslin 
 

 (c)  /wɛn ta:/ វ ៉ែនតា /wɛn ta:/  แว่นตา glasses 

 (d)  /ti: neaŋ/ ទីន ាំង /thi : naŋ/  ท่ีนั่ง seat 

 (e)  /sαm khan/ សាំខាន់ /sam khan/  ส าคัญ important, special 

 

                                                           
62 การศึกษาเปรียบเทียบพยัญชนะธนิตในภาษาเขมรและภาษาไทย โดย จุม สุนนาง จาก
สถาบันภาษาแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

 

ជុំ ស្៊ាុនណាង (Chom Sonnang) 
អ្នកប្ស្ថវប្ជាវខាងភាស្ថ, វទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាត ិននរជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា  
និងជា ប្គូបតប្ងៀនភាស្ថដខមរ តៅស្ថកលវទិ្យាលយ័ម្ហាស្ថរខាម្ ប្បតទ្យស្នង 

ស្ថរតអ្ ចិ្បប្តូនកិ៖ snang_inl@yahoo.com 
ទូ្យរស្ព័ទ៖ ០១២ ៦២៥ ៣២៥ 

 



34 

 

  តច្បញពីឧទាហរណ៍្ខាងតល ីតយងីត ញីថាមានោកយខាេះជាោកយនងសុ្ទ្យធ (1a-c)។ តប្ៅពោីកយនង
សុ្ទ្យធែូច្បានបងាា ញ តៅមានោកយដខមរជាតប្ច្បីនដែលនងខចីតៅ តហយីានហូរប្ត ប់ម្កកនុងភាស្ថដខមរវញិ 
(1d – e)។ តលាក តអ្ៀវ តកីស្ (១៩៦៧ : ២៧៤) ានតៅោកយខចីប្ត ប់ម្កវញិទាងំត េះថា ោកយ
ស្ងបណុំ្ល (reborrowing words)។ ខាងដអនកស្ម្ព័នធវទិ្យា (syntax) វញិ ភាស្ថដខមរ នងិ នងក៏ម្ិនខុស្
គាន ប៉ាុ ម នដែរ។ គួរកត់ស្មាគ ល់ថា ភាគលិែតននស្ម្ព័នធវទិ្យាគឺចប់តាងំពីបនសោំកយដែលតៅថា កតនាម្
ោកយ (phrase) ត ងីតៅជាលបេះ។ ទ្យប្ម្ង់មូ្លដ្ឋា នននស្ម័្ពនធរបស់្ភាស្ថទាងំពីរគ ឺ ប្បធាន + កិរយិស្ពទ 
+ កម្មបទ្យ (SVO)។  
 

ភាសា S V O Gloss 

វមែរ 
ថៃ 

ចាប 
นก 

យាំ 
ร้อง 

- 
- The bird cries/cried 

វមែរ 
ថៃ 

ឆ្មែ  
แมว 

ចាប ់
จับ 

ចាប 
นก The cat catches the bird. 

តារងទ្យី 1.  ការតប្បៀបតធៀបទ្យប្ម្ង់លបេះភាស្ថដខមរនិងភាស្ថនង 
 

តយងីអាច្បនយិយានថា ទ្យដិ្ឋា ភាពរមួ្ននស្ម្ព័នធវទិ្យារបស់្ភាស្ថទាងំពីរមានលកខណ្ៈែូច្បគាន តប្ច្បនី 
តហយីដបាកគាន បនតិច្បបនតួច្បប៉ាុតណាណ េះ។ ស្ប្មាប់បដនាកតនេះសូ្ម្តម្ីលឧទាហរណ៍្ (2) ៖  
 

  ខ្មែរ ថៃ Gloss 

(2)  (a)  /bat ka: bo:p/ ាត់កាបូប /kra paw ha:j/ กระเป๋า

หาย 

The box is lost. 

 (b)  /bej thaj tiet/  បីនងៃតទ្យៀត /Ɂi:k sa:m wan/ อีกสาม

วัน 

Three days more. 

 (c)  /tɤw trαŋ/  តៅប្តង់ 

់  

/troŋ paj/   ตรงไป To go straight 

 

  តៅកនុងឧទាហរណ៍្ (2) តនេះ ទ្យីតាងំរបស់្ោកយកនុងភាស្ថនងនិងភាស្ថដខមរម្ិនែូច្បគាន តទ្យ តប្ោេះ

មានការឆ្ា ស់្គាន ននោកយដែលគូស្ប ទ ត់ពីតប្កាម្។ 
 គួររឭំកថា ការស្ិកាលម្ែិតតៅតលីតរឿងស្ម្ព័នធវទិ្យាក៏ែូច្បជាវាកយស័្ពទម្និដម្នជាប្បធានបទ្យដែល
ប្តូវតលីកយកម្កពភិាកាតៅទ្យីតនេះតទ្យ។ ការតលីកត ងីប្តសួ្ៗខាងតលី ប្គាន់ដតជាការបងាា ញខាេះៗ អ្ពំី
ទ្យិែាភាពរមួ្និងទ្យែិាភាពតដ្ឋយដ កដែលភាស្ថដខមរ និង ភាស្ថនងមានដតប៉ាុតណាណ េះ។ អ្វីដែលជាកម្មវតាុកនុង
អ្តាបទ្យតនេះ គឺការស្កិាអ្ំពសូី្រ។ តហយីការស្កិាអ្ំពសូី្រតនេះតទ្យៀតតស្ថត តយងីនឹងពិនតិយដតតៅតលពីយចជ
នៈធនតិននភាស្ថដខមរនិងនងប៉ាុតណាណ េះ។ តទាេះយ៉ា ងណា តយងីប្តូវតលីកយកបញ្ជា ម្ួយច្បំននួដែលោក់ព័នធ
ម្កពិនតិយជាមុ្នស្ិន។ 
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  បរមិាណ្ោកយដខមរនងិោកយនង ដែលែូច្បឬប្ស្តែៀងគាន ែ៏តប្ច្បីនែូច្បដែលានតលីកត ងីខាងតល ី
អាច្បជាលទ្យធអលននការជេះឥទ្យធពិលរវាងគាន នងិគាន ។ គបួអសនំឹងឥទ្យធពិលរបស់្ដខមរតៅស្ម័្យអ្តីត ប្ពម្ជា
ម្ួយនឹងមូ្លដ្ឋា នសូ្រវទិ្យាននភាស្ថទាងំពីរមានលកខណ្ៈប្បហាក់ប្បដហលគាន តប្ច្បីនត េះ ជាកតាត  ឲំ្យោកយ
ននភាស្ថម្ួយអាច្បចូ្បលតៅតៅកនុងភាស្ថម្ួយតទ្យៀតានយ៉ា ងប្ស្ួល។ តហតុតនេះការស្កិាទាក់ទ្យងនឹង
ោកយ ពិតស្ស្កនុងបរបិទ្យបដប្ម្បប្ម្ួលោកយ ជាចាំច់្បតគប្តូវពិនិតយឲ្យានលែតិលែន់តៅតលីសូ្រននភាស្ថ
ទាងំពីរជាមុ្នស្និ ថាតតីមានលកខណ្ៈែូច្បនិងខុស្គាន កប្ម្ិតណា។  
 ទ្យិែាភាពតដ្ឋយដ កខាងសូ្រវទិ្យារបស់្ភាស្ថដខមរនិងនង គឺ តស្នៀង63 (tone)។ បដនាកន័យម្យួភាគ
ធំរបស់្ោកយតៅកនុងភាស្ថនងប្តូវានកណំ្ត់តដ្ឋយវតតមានរបស់្តស្នៀង។ ានន័យថា ោកយនងពីរោកយ
ដែលមានធាតុអសរំបស់្ពាងគ (ពយចជនៈនិងប្ស្ៈ) ែូច្បគាន ទាងំអ្ស់្ អាច្បជាោកយពីរតអសងគាន ាន កាលណា
ោកយទាងំពីរត េះមានវតតមាន តស្នៀង ម្ិនែូច្បគាន ។ ឧទាហរណ៍្៖  /ba:n/ บาน មានន័យថា “រកី” នងិ 
/ba:n/ บ้าน មានន័យថា “អទេះ” ។ តៅកនុងោកយទាងំពីរតនេះមានទ្យីតាងំពយចជនៈតែីម្ពាងគ /b/ ពយចជនៈ
ចុ្បងពាងគ /n/ និងប្ស្ៈ /a:/ ែូច្បគាន ។ ប៉ាុដនដោកយទ្យីម្យួមានតស្នៀងធម្មតា (mid tone) ច្បំដណ្កោកយទ្យ២ី 
មានតស្នៀងត ងី (rising tone)។  
  ច្បំដណ្កភាស្ថដខមរម្ិនមានស្ទ្យទតាតស្នៀងកនុងការកណំ្ត់ន័យោកយនីម្ួយៗ ែូច្ប ភាស្ថនងតទ្យ។ 
តដ្ឋយស្ថរដតវតតមានតស្នៀងតនេះឯង តទ្យបីមានម្តងត េះ អ្តីតកាលម្ិនយូរម្កតនេះ ភាស្ថនងប្តូវានអ្នក
ភាស្ថរប់បចចូលតៅកនុងអ្ំបូរភាស្ថច្បិនយួន។ ប៉ាុដនតបច្បចុបបនន ទ្យស្សនៈតនេះប្តូវានបែិតស្ធតៅវញិ តប្ោេះ
ឈរតលីមូ្លដ្ឋា នតស្នៀង តគម្និអាច្បដបងដច្បកអ្បូំរភាស្ថានតទ្យ តដ្ឋយស្ថរតស្នៀងតនេះតទ្យបីមានវតដមានកនុង
ភាស្ថកនុងតលាកប្បដហលជាងពីរោន់ឆ្ន កំនាងម្កតនេះឯង។ ការស្ិកាតប្កាយម្កតទ្យៀតានរកត ញីថា 
ភាស្ថនងជាអ្បូំរភាស្ថម្ួយស្ាតិកនុងអ្បូំរភាស្ថតម្ តឈ្នម េះថាអ្ំបូរភាស្ថនត (ไท) (Tai Language 

Family) (สุริยา 1988 : 38) ។  
 មានការស្កិាតប្ច្បីនងួនលមម្ដែរតហយីអ្ំពីវតដមានតស្នៀងកនុងភាស្ថនង ប៉ាុដនដតបីតៅមានច្បណុំ្ច្បខវេះ
ខាតប្បការណាម្ួយអ្ពំីតស្នៀងតនេះ ក៏តៅទ្យីតនេះតយងីសូ្ម្ទុ្យកតរឿងតស្នៀងតនេះស្ប្មាប់ស្កិាតលីកតប្កាយ
ស្ិនចុ្បេះ តប្ោេះវតាុបណំ្ងននការស្ិកាទ្យីតនេះតដដ តជាស្ំខាន់តៅតលីតរឿងពយោជ នៈ (consonants)។ តហយី
តបីនិយយឲ្យរមួ្តូច្បបនតិច្បតៅតទ្យៀត តយងីក៏នឹងម្និស្ិកាលម្ែិតអ្ំពពីយោជ នៈទាងំអ្ស់្ដែរ។ ទ្យីតនេះ តយងី
នឹងច្បបចិ្បយកដតពយោជ នៈម្យួប្កុម្ប៉ាុតណាណ េះម្កស្ិកាតប្បៀបតធៀប ត េះគឺ ពយចជនៈធនិត (អទុេះបងាូរប្តែុស្) 
(aspirated stops)។  
 

២. ល្ក្ខណៈរមួននការេកិ្ាអំពីពយញ្ជនៈធនតិ 
                                                           
63 តៅកនុងភាស្ថដខមរនិងនងមានោកយ វណ្ណយុតត ិែូច្បគាន ។ ដខមរតយងីតប្បីោកយតនេះសំ្តៅតលី តប្គឿងប្បដ្ឋបស់្ប្មាប់តប្បីអសជំាម្យួនឹង
អ្កសរ (ពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ ១៩៦៧ : ១១៥៧) ែូច្បជាស្ញ្ជា  ប្តីស្ព័ទ (្៊ា), ខណ្ឌ  (។), បនតក ់(្់)... ។ ចំ្បដណ្កភាស្ថនង 

ោកយ វណ្ណយុតតិ (วรรณยุกต์) ានែលក់ប្មិ្តសូ្រខពស្ទ់ាបកនុងោកយ។ ភាស្ថនងមាន វណ្ណយុតតិ ចំ្បននួ ៥ គឺ ធម្មតា ឯក តទា 
ប្តី និង ច្បតុ (រជបណ្ឌិ តយ ២០១១ : ១១០០)។ ដខមរតៅកប្មិ្តសូ្រទាងំត េះថា តស្នៀង។ 
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  តែីម្បងីាយប្ស្លួែល់ការស្កិាអ្ំពីតរឿងតនេះ តយងីសូ្ម្តលកីយកតារងសូ្រពយចជនៈននភាស្ថដខមរ 
(តារងទ្យ ី២) នងិនង (តារងទ្យី ៣) ម្កបងាា ញជាមុ្នស្ិន។  
 

   Bilabial Alveolar Palatal Velar Glottal 

Plosive  p b  t d  C  k Ɂ 

Nasal    m   n   ɲ   ŋ  

Fricative   s   h 

Trill    r    

Lateral Appr.    l    

Approximant   w    j    

តារងទ្យី 2. ស្ទ្យទតាពយោជ នៈភាស្ថដខមរ 
   
   Bilabial Labio- 

dental 

Aveolar Post- 

alveolar 

Palatal Velar Glottal 

Plosive p  ph64  

b 

 t   th   d  k  kh  Ɂ 

Nasal  m  n   ŋ  

Fricative  f s    h 

Affricative    tɕ tɕh    

Trill   r     

Approximant     j w  

Lateral Appr.   l     

តារងទ្យី 3. ស្ទ្យទតាពយោជ នៈភាស្ថនង (សម្មួលចេញពី Tingsabadh. 1999 : 147) 
 

  ជួរឈរនីម្ួយកនុងតារងទ្យី ២ ប្តូវដបងដច្បកជាពីរ។ ទ្យីម្ួយជាជួរពយចជនៈ អ្តឃ្លស្ៈ និងទ្យីពរី

ជាជួរពយចជនៈតឃ្លស្ៈ, ឧទាហរណ៍្៖ p  b, t  d ។ ជួរឈរនីម្ួយៗ កនុងតារងទ្យ ី៣ ដច្បកជាបីដអនកគឺ ដអនក
ទ្យី១ ស្ប្មាប់ពយចជនៈអ្តឃ្លស្ៈ ទ្យី២ ស្ប្មាប់ពយចជនៈធនិត និងទ្យី៣ ស្ប្មាប់ពយចជនៈតឃ្លស្ៈ, 
ឧទាហរណ៍្៖ p  ph  b, t  th  d ។ 

 ដអែកតលីតារងទាងំពីរខាងតល ីភាស្ថដខមរមានស្ទ្យទតាពយោជ នៈច្បំនួន ១៧ ឯភាស្ថនងមានស្ទ្យទតា
ពយោជ នៈ ២១។ តហតុតនេះកនុងភាស្ថនងមានច្បំនួនស្ទ្យទតាពយោជ នៈតលសី្ភាស្ថដខមរច្បំនួន ៤ គឺ ph, th, ch, 

និង kh។ ក៏ប៉ាុដនដតបីតយងីពិនិតយតៅកនុងភាស្ថដខមរ ត ញីថាមានោកយម្និតិច្បតទ្យដែលមានពយចជនៈទាងំតនេះ 
។ ស្ណួំ្រនឹងតចទ្យត ងីថា តហតុអ្វីានជា ph, th, ch, និង kh ម្ិនប្តូវានចត់បចចូលជាស្ទាទ តាពយ-
ោជ នៈតទាលននភាស្ថដខមរដែរតៅ? 
                                                           
64

 We transcribe aspirated by means of a raised ‘h’ = ph, th, ch, kh. 
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 តាម្ពិតមានអ្នកស្ិកាម្យួច្បនំួន តៅដតចត់ទុ្យកថាពយោជ នៈែូច្បានបងាា ញខាងតលីជាពយោជ នៈ
តទាល (Single Consonant, Simplex consonant) កនុងភាស្ថដខមរ។ ទ្យនទឹម្នឹងត េះក៏មានអ្នកស្ិកា
ម្ួយច្បំននួតទ្យៀតម្និចត់បចចូលជាពយោជ នៈតទាលតទ្យ (Huffman 1967; Jacob 1968; ប្ពុ ំ ម្៉ាល់ 

២០០៦) ។ បញ្ជា ពីរដែលនឹងយកម្កបងាា ញខាងតប្កាម្តនេះគឺ ការចត់ និង ការម្ិនចត់ពយោជ នៈខាងតលី
កនុងភាស្ថនង និង ភាស្ថដខមរ ជាពយចជនៈតទាល។ 
 ការស្ិកាអ្ំពចី្បំនួន ឬ អ្ពំីវតតមានស្ទ្យទតាពយោជ នៈ ប្ស្ៈ រហូតែល់ធាតុតអសងៗ ននសូ្រកនុងភាស្ថ 
ានតកីតត ងីកនុងរងវង់អ្នកសូ្រវទិ្យាជាតប្ច្បីនទ្យស្វតសម្កតហយី។ កាលតែីម្ត យីការកណំ្ត់ច្បំនួនពយោជ នៈ
កដី ប្ស្ៈកដី ដអែកតៅតលីតអួ្កសរកនុងភាស្ថនីម្ួយៗ (Orthographic perspective)។ តាម្ទ្យស្សនៈតនេះ កនុង
ភាស្ថដខមរមានពយោជ នៈ ៣៣ តប្ោេះដខមរមានតួពយចជនៈ ៣៣ តួ។ ច្បំដណ្កភាស្ថនង មានពយចជនៈ ៤៤ សូ្រ 
តប្ោេះនងមានតួពយចជនៈ ៤៤ តួ។ តប្កាយម្ក ការកំណ្ត់ច្បនំួនពយចជនៈតាម្រតបៀបតនេះប្តូវតគគិតថាជាការ
យល់ប្ច្ប  ំ តប្ោេះតួអ្កសរទាងំត េះតប្បៀប ានតៅនឹងរូបស្ញ្ជា តំណាងឲ្យសូ្រននភាស្ថប៉ាុតណាណ េះ។ សូ្រខាេះ
មានអ្កសរតំណាងឲ្យតប្ច្បីនតួ តោលគឺ អ្កសរម្ួយតួៗ ម្ិនានតណំាងឲ្យសូ្រដតម្ួយៗ ត េះតទ្យ។ 
ឧទាហរណ៍្ អ្កសរ ក គ កនុងភាស្ថដខមរ តាងឲ្យសូ្រដតម្ួយគ ឺ/k/ ។ តលសី្ពីតនេះ តៅកនុងកប្ម្ិតសូ្រវទិ្យា (65) 
(phonetics) អ្កសរ ក គ អាច្បមានសូ្រតអសងម្ួយតទ្យៀត គឺ [Ɂ]

66 កាលណារបូពយចជនៈតនេះតប្បីជាពយចជនៈ
ប្បកប ែូច្បជា ភាគ [phea:Ɂ], ចក [ca:Ɂ]។ ករណី្តនេះម្និដម្នតកីតមានត ងីដតកនុងភាស្ថដខមរត េះតទ្យ 
សូ្ម្បភីាស្ថអ្ង់តគាស្ដែលម្នុស្សភាគតប្ច្បីនចត់ទុ្យកថាជាភាស្ថប្ស្ួលតរៀនត េះក៏មានបញ្ជា ម្ិនពិត
ប្ាកែននរូបស្ំតណ្រនិងការបនាឺសូ្រតនេះដែរ។ អ្កសរ o និង u ននភាស្ថតនេះជួនកាលតាងឲ្យសូ្រ [ʌ] ែូច្ប
កនុងោកយ son [sʌn] និង sun [sʌn]។ តៅកនុងោកយម្យួច្បនំួនតទ្យៀតអ្កសរ o តាងឲ្យសូ្រ [oʊ] ក៏មាន ែូច្ប

កនុងជាោកយ open [oʊpǝn] និង hotel [hoʊtel] ។ តៅកនុងោកយខាេះតទ្យៀត o តាងឲ្យសូ្រ [ɒ] តៅវញិ 
ែូច្បតៅកនុងោកយ hot [hɒt] នងិ not [nɒt]។  
 ប្បការែូច្បានតលីកត ងីខាងតលីតនេះតហយី តទ្យីប តំៅែល់ការរេិះរកស្ញ្ជា តំណាង តដ្ឋយ ម្ិន
យករូបពយោជ នៈែូច្បតោលខាងតលីម្កតធវជីាមូ្លដ្ឋា នននការស្ិកាសូ្រកនុងភាស្ថ។ រូបតណំាងទាងំត េះតគ
តៅថា អ្កខរប្កម្សូ្រវទិ្យាអ្នតរជាតិ (ប្ពុំ ម្៉ាល់. ២០០៦) ដែលស្រតស្រកាត់ជា IPA ម្កពីោកយថា 

(International Phonetic Alphabets)។ តទាេះយ៉ា ងណាកដីក៏រូបស្ញ្ជា ងមីតនេះដអែកតលីរូបអ្កសរឡាតាងំ
ែដែល ប៉ាុដនដអ្នកភាស្ថវទិ្យាានកណំ្ត់ឲ្យយករូបម្ួយតាងឲ្យសូ្រម្យួ ស្ប្មាប់តប្បីប្ាស់្កនុងរងវង់អ្នក
ភាស្ថ ។ 
 វធិីម្ួយកនុងច្បំតណាម្វធិី   ដែលតប្បីកនុងការស្ិកាកណំ្ត់រកច្បំនួនសូ្រពតិប្ាកែកនុងភាស្ថ
នីម្ួយៗ ានដអែកតៅតលីការស្ិកាគូអ្បបបរមា (minimal pair)។ ការស្កិាគូអ្បបបរមា គឺការ យំក

                                                           
65 ភាគ : /phe a:k/ (កប្មិ្តស្ទ្យទតាវទិ្យា phonemics) → [phe a:Ɂ] (កប្មិ្តសូ្រវទិ្យា phonetics) 

66 កនុងទី្យតាងំជាពយចជនៈចុ្បងពាងគែូច្បឧទាហរណ៍្ោកយខាងតលី ដខមរកម្ពុជាតប្កាម្តៅរកាធម្មភាពតែីម្ននពយចជនៈ ក តៅត យី ។ 
តនេះជាបដនាកម្យួដែលអាច្បឲ្យដខមរកណាត លស្ថត បត់ៅអាច្បែឹងថាអ្នកត េះជាដខមរតប្កាម្ាន ។ 



38 

 

ោកយពីរម្កតប្បៀបតធៀបគាន ។ ោកយទាងំពីរតនេះមានច្បំនួនស្មាស្ធាតុអសែូំច្បគាន  ប្ពម្ទាងំ មានការតរៀង
លំដ្ឋប់សូ្រប្តូវគាន ។ ប៉ាុដនដកនុងស្មាស្ធាតុទាងំអ្ស់្ត េះ មានធាតុម្យួប៉ាុតណាណ េះម្និែូច្បគាន ។ ធាតុដែលម្និ
ែូច្បគាន ត េះ មានអលតធវឲី្យោកយទាងំពីរមានន័យខុស្គាន ។ ធាតុទាងំពីរត េះប្តូវានតគចត់ទុ្យកថាជាស្ទ្យទ
តាតអសងគាន , សូ្ម្តម្ីលឧទាហរណ៍្ (3)។  

  ពាក្យទី ១ ពាក្យទី ២ Gloss 

(3)  (a)  /ca:p/ ចាប /ca:m/  ចាម bird ; the Cham 

 (b)  /ba:n/  បាន /da:n/ ដាន obtain ; trace 

 (c)  /sα:k/ សក 

់  

/cα:k/  េក shed skin ; duckweed 

 

 ពយោជ នៈម្យួគូរ ៗ ដែលគូស្ប ទ ត់ពីតប្កាម្ កនុងឧទាហរណ៍្ (3a), (3b), (3c) គឺ /b/ – /d/, 
/p/ – /m/ និង /s/ – /c/ តាម្លំដ្ឋប់ គឺជាគូអ្បបបរមា។ វតតមានននពយោជ នៈទាងំត េះតធវីឲ្យមានបដនាក
ន័យោកយ។ តហតុតនេះ តយងីាន [p] , [b] , [m] , [c] និង [s]  ជាស្ទ្យទតាពយចជនៈតអសងគាន ។ 

 ការស្ិកាវភិាគរកច្បំនួនសូ្រពយោជ នៈកនុងភាស្ថនង (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดรายวิชา

ภาษาไทย 3. 2548 : 228-230) នងិភាស្ថដខមរានតប្បីវធិីស្ិការកគូអ្បបបរមាែូច្បានបងាា ញខាង
តលីតនេះជាមូ្លដ្ឋា ន។ ជាលទ្យធអល ភាស្ថនងនងិភាស្ថដខមរមានស្ទ្យទ-តាពយចជនៈច្បនំួន ២១ ែូច្បគាន  តប្ោេះ 
ph, th, ch និង kh ានតធវឲី្យោកយមានបដនាកន័យ នងិ តំៅែល់ការចត់ពយចជនៈទាងំតនេះជាពយោជ នៈ
តទាលកនុងភាស្ថទាងំតនេះ។ ប៉ាុដនដការស្កិាអ្ំពីស្ទ្យទតាពយចជនៈដខមរម្និានតៅប្ទ្យឹងប្តឹម្តនេះតទ្យ តប្ោេះការ
ស្ិកាតប្កាយម្កតទ្យៀតានរកត ញីថាច្បំននួតនេះានងយម្កប្តឹម្១៧ស្ទ្យទតា។ តពលតនេះតយងីសូ្ម្តលកី
យកបញ្ជា តនេះម្កអ្ធបិាយបនដិច្ប។ តហតុអ្វីតទ្យីបស្ទ្យទតាពយចជនៈដខមរមានដត១៧ ? 
 វធិីបតងកីតោកយកនុងភាស្ថដខមរមានជាអាទ្យិ៍៖ បនស ំ កមាា យ ស្មាស្... ។ ប្បព័នធបតងកីតោកយតាម្
ដបបកមាា យជាវធិីម្ួយដែលនយិម្តប្បី ស្ម័្យអ្តីតកាល។ ការបតងកតីោកយតដ្ឋយវធិីកមាា យតនេះមានវតដ
មានកនុងអ្ំបូរភាស្ថម្ន-ដខមរ អ្ស់្កាលជាយូរម្កតហយី។ ការកមាា យ ោកយ គឺជាការ យំកោកយឫស្ម្ួយ
ម្កអសជំាម្យួនឹងមូ្លបទ្យ (affix) តែីម្បបីតងកតីោកយងម។ី ោកយងមីតនេះម្ិនមានបដនាកន័យជាម្ួយនងឹោកយ
តែីម្តទ្យ ប៉ាុដនដមានមុ្ខងារខាងតវយាករណ៍្ (gramatical function) តអសងគាន ។ ោកយឫស្និងោកយកមាា
យកនុងឧទាហរណ៍្ (4) មានន័យតែីម្ (primitive meaning) ែូច្បគាន  ប៉ាុដនដមុ្ខងារោកយឫស្ជាកិរយិស័្ពទ 
ច្បំដណ្កោកយកមាា យជា ម្ស័្ពទ, តម្លីកនុងឧទាហរណ៍្ (4a-c) ឬ ោកយឫស្ជាកិរយិស័្ពទស្កម្ម ឯោកយ
កមាា យជាកិរយិស័្ពទអ្ស្កម្ម, តម្ីលឧទាហរណ៍្ (4d-e)។  
 

  ពាក្យឫស ពាក្យក្ម្លា យ Gloss 

(4)  (a)  /kaǝt/ តកីត > /khnaǝt/   តខនីត to bear > period of waxing moon 

 (b)  /daǝ/  តែីរ > /dαm naǝ/ ែំតណី្រ to walk > a walk 

 (c)  /ream/ រ ំ > 

់  

/rɔ bam/  រា ំ to dance > a dance 
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 (d)  /tro:w/ ប្តូវ > 

 

 

 

 

 

 

់  

/tαm ro:w/  តប្ម្ូវ right > adjust, correct  

 (e)  /kaǝt/ តកីត > 

់  

/bαŋ kaǝt/  បតងកីត to bear > to give birth to 

  

  ច្បំដណ្កមូ្លបទ្យនមី្ួយៗ ដែល យំកម្កតប្បីកនុងការបតងកតីោកយ ក៏សុ្ទ្យធស្ឹងមានន័យនិងមុ្ខ
ងារខាងតវយាករណ៍្របស់្ខាួនជាក់លាក់ដែរ ពិតស្ស្កនុងភាស្ថដខមរបូរណ្។ ប៉ាុដនតម្កែល់បច្បចុបបននតៅ
ស្ល់មូ្លបទ្យដតពីរបបី៉ាុតណាណ េះដែលតៅរកានិរនតភាពរបស់្ខាួនានតប្ច្បីនជាងមូ្លបទ្យតអសងតទ្យៀត។ ឧទា-
ហរណ៍្មូ្លបទ្យ /p-/, មូ្លបទ្យតនេះតប្បសី្ប្មាប់បតងកីតកិរយិស័្ពទតហតុ (Causitive verb) ដែលមានន័យ
ថា “តធវីឲ្យ, បណាត លឲ្យ” ែូច្បកនុងឧទាហរណ៍្ (4e)។ ទ្យនទឹម្នឹងតនេះ មូ្លបទ្យតអសងតទ្យៀតតៅកនុងឧទាហរណ៍្ 
(4b) និង (4d) ម្ិនានរកាលកខណ្ៈតែីម្ាននងឹនរលែែូច្បមូ្លបទ្យ /p-/តទ្យ។ ប៉ាុដនតមូ្លបទ្យតនេះតៅមាន
វតតមានតៅត យីកនុងភាស្ថដខមរ តប្ោេះមានោកយកមាា យតប្ច្បីនណាស់្ដែលតកីតតច្បញពីបនសរំវាងមូ្លបទ្យ
តនេះជាម្យួោកយឫស្។ 
 គួរស្តងកតថា មូ្លបទ្យដែលតប្បីកនុងឧទាហរណ៍្ (4b) និង (4d) ទ្យំនងជាមានទ្យប្ម្ង់តែីម្ជា 
/Vm/ (V ជាប្ស្ៈ , m ជាពយោជ នៈ ប្ច្បមុ្េះរងវេះបនទុេះ) ។ /Vm/ មានកាឡារូបស័្ពទ (allo-morph) តប្ច្បីន
ស្ណាា នែូច្បជា αm/n (អ់្ម្/ន) , ɔm/n (អ្៊ា់ម្/ន), αm (អ់្ម្), ɔm (អ្៊ា់ម្) ។ កាឡារូបស័្ពទទាងំតនេះតកតី
ត ងីតដ្ឋយតយងតៅតាម្ប្បតភទ្យពយោជ នៈតែីម្ពាងគ។ កនុងត េះ ទ្យប្ម្ង់ αm ឬ ɔm តប្បីស្ប្មាប់អសជំាម្ួយ
ោកយឫស្ដែលមានពយោជ នៈតែីម្ពាងគជាពយចជនៈបនាលឺាយ (67) (complex onset ឬ initial cluster 

consonant), តម្ីលកនុងឧទាហរណ៍្ (4d) និង (5) ។ ច្បំដណ្ក ɔm/n ឬ αm/n តប្បអីសជំាម្ួយោកយឫស្
ដែលតអតីម្តដ្ឋយពយោជ នៈតទាល (simplex onset) ែូច្បកនុងឧទាហរណ៍្ (4b) ។ 
 

  ពាក្យឫស ពាក្យក្ម្លា យ Gloss 

(5)  (a)  /prap/ ម្បាប់ > 

់  

/bαm rap/  បម្ាប់ to tell > cue  

 (b)  /slot/ សល៊ុត > 

់  

/sαm lot/  សមល៊ុត anxious > threat 

 (c)  /sruol/ ម្សួល > 

់  

/sαm ruol/  សម្មួល easy > ease 

 (d)  /kro ŋ/ ចម្ោង > 

់  

/kɔm roŋ/  គចម្ាង to plan > frame 

   

  កនុងឧទាហរណ៍្ (5) ខាងតលតីនេះ ោកយឫស្តអតមី្តដ្ឋយពយោជ នៈបនាលឺាយ pr, sl, sr, kr ។ 
ពយោជ នៈបនាឺលាយទាងំតនេះប្តូវានបំដបកតដ្ឋយមូ្លបទ្យ ɔm ឬ αm កនុងោកយកមាា យឲ្យតៅជា p + r, s 
+ l, s + r, k + r តាម្លំដ្ឋប់ ។ ច្បំដណ្កកនុងឧទាហរណ៍្ (4b) ោកយឫស្តអតីម្តដ្ឋយពយចជនៈតែីម្ពាងគ
ជាពយចជនៈតទាល តហតុតនេះតវយាករណ៍្ដខមរតប្ម្ូវឲ្យមានការដងម្  n តៅកនុងោកយកមាា យ តោលគឺ Vm 

> Vm/n ។ ទាងំតនេះបងាា ញថា វតតមានរបស់្មូ្លបទ្យ Vm អាច្បឲ្យតយងីែឹងអ្ពំីស្មាស្ធាតុអសរំបស់្ពយចជ
នៈតែីម្ពាងគ ថាតតីជាពយចជនៈតទាល ឬ ពយោជ នៈបនាឺលាយ ។ 
                                                           
67 ដខមរតយងីនិយម្តៅពយចជនៈបនាឺលាយថា ពយចជនៈតអី្តជីង ។ 
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 Françoi Martini ានស្ថងស្ថន នែជាតប្ច្បនីទាក់ទ្យងតៅនងឹដខមរ។ កនុងត េះតលាកានស្ិកាតលី
ប្បធានបទ្យម្ួយ ដែលទាក់ទ្យងតៅនឹងវតតមានពយោជ នៈធនតិ (aspirated consonants) តនេះ។ លទ្យធអល
រមួ្ននការប្ស្ថវប្ជាវរបស់្តលាកអ្ំពីពយោជ នៈដខមរានបងាា ញថា ph, th, ch នងិ kh ជាបនសរំវាងពយចជនៈពរី 
តោលគបឺ្កមុ្ពយចជនៈទាងំតនេះមានតនម្ាតស្មីនឹងពយចជនៈអស ំ (បនាឺលាយ) ម្ិនដម្នពយចជនៈតទាលតទ្យ។ 
ខាងតប្កាម្តនេះជាឧទាហរណ៍្ដែលបញ្ជជ ក់អ្ំពីតរឿងតនេះ ។ 
 

 
  

  ោកយឫស្ទាងំអ្ស់្កនុងឧទាហរណ៍្ (6) សុ្ទ្យធដតតអដីម្តដ្ឋយ kh, ch, th។ ពយចជនៈទាងំតនេះប្តូវ

បំដបកជា t + h, c + h, k + h តដ្ឋយមូ្លបទ្យ Vm ។ ការបំដបកតនេះមានលកខណ្ៈែូច្ប ដែលបងាា ញកនុង
ឧទារណ៍្ (5) ឣ៊ាចី្បឹងដែរ។ តហតុតនេះតហយីតទ្យីបតលាក Françoi Martini  ឈ្ននែល់ការស្នមតថា  kh, 

ch, th ជាបនសពំយចជនៈ ម្ិនដម្នពយចជនៈតទាលតទ្យ។ តប្កាយម្កស្ថន នែរបស់្តលាកប្តូវានចត់ទុ្យកថា ជា
របកគំតហញីងមីននអ្វតតមានពយចជនៈអទុេះបងាូរប្តែុស្កនុងភាស្ថដខមរ។ តទាេះបីជាតគម្និទាន់រកត ញីថា ph 
ជាពយចជនៈបនាឺលាយឬជាពយចជនៈតទាល តប្ោេះតៅម្ិនទាន់មានឧទាហរណ៍្មាទំាណំាម្ួយម្កបញ្ជជ ក់
ែូច្ប kh ch th ែូច្បានបងាា ញខាងតលីតៅត យីកដ ី ក៏តៅកនុងការស្ិកាអ្ំពសូី្រវទិ្យាដខមរ មានអ្នកភាស្ថ
ម្ួយច្បំននួានកណំ្ត់យកលទ្យធអលដែលរកត ញីតដ្ឋយតលាក Françoi Martini ខាងតលី តៅតប្បកីនុង
ការស្ិការបស់្ខាួនតៅតហយី។ ប៉ាុដនតបណ្ឌិ តប្ពុំ ម្៉ាល់ (២០០៦ : ២៣) ហាក់ស្ាិតតៅកនុងស្ម្មតិកម្មតៅ
ត យីច្បំតោេះវតតមានននពយោជ នៈធនិត។ 
 
៣. ពយពាជ នៈធនិតនៅក្នងុេណំង់ពាងគ 
 

  បញ្ជា វតតមានពយចជនៈធនិតកនុងភាស្ថដខមរ និង នង តប្បៀបែូច្បជាការ គំាន តធវីការស្នមតតប្ច្បីនជាង
ការតធវីពិតស្ថធន៍ជាក់ដស្ដង។ តប្ោេះតបីភាស្ថនងមានប្បព័នធបតងកីតោកយរតបៀបដខមរ ឬមានអ្វដីែលមានលទ្យធ
ភាពបំដបកពយចជនៈបនាលឺាយ ត េះស្ម្នឹងថា នងក៏ម្ិនមានពយចជនៈធនិតដែរតហយី។ អ្តាបតនេះម្ិនមាន
តគាលតៅនឹងដវកដញកឲ្យសុ្ជីតប្ៅអ្ំពីវតតមានពយចជនៈប្បតភទ្យតនេះកនុងភាស្ថទាងំពីរតទ្យ ប៉ាុដនតប្គាន់ដតទាញ
ការស្តងកតជារមួ្ែូច្បានអ្ធិបាយរចួ្បម្កតហយី។ តទាេះយ៉ា ងណាកដ ី តៅកនុងការស្ិកាតនេះតយងីសូ្ម្តប្បី

  ពាក្យឫស ពាក្យក្ម្លា យ Gloss 

(6)  (a)  /khœŋ/ មឹង > /kαm hœŋ/   កាំហឹង angry  > anger 

 (b)  /kha:k/ ខាក > /kαm ha:k/   កាំហាក spit out > spittle 

 (c)  /chea:n/ ឈាន > /cɔm hea:n/  ជាំហាន to step  > step 

 (d)  /thɔm/ ធាំ > /thɔm hɔm/   ទាំហាំ big  > being big 
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ោកយ ពយចជនៈធនិត (ជាបតណាដ េះអាស្នន) តែីម្បតីៅតឈ្នម េះពយចជនៈម្ួយពួកដែលមានបដនាកលកខណ្ៈ 
(distinctive feature) របស់្ខាួនជា voiceless stop  + h ។  
  តតៅតនេះតយងីនឹងពិនិតយតលសី្មាស្ភាពរបស់្ពយោជ នៈទាងំត េះតៅកនុងស្ណំ្ង់ពាងគ ។ តារង
ខាងតប្កាម្បងាា ញអ្ំពីរូបតណំាងននពយចជនៈទាងំតនេះ។ 
 

 IPA វមែរ ថៃ 
ph ផ ភ พ ภ ผ  

th ឋ ៃ ផ ឍ ធ ท ธ ฐ ฒ ฑ ถ 

ch ឆ ឈ ช ฉ ฌ 

kh ម ឃ ค ข ฃ  

តារងទ្យី 4. តារងពយចជនៈធនិត សូ្រ និង រូប 
 

  រូបពយចជនៈទាងំតនេះ មានម្យួច្បំនួនអាច្បតធៀបគាន ានតយងតាម្លដំ្ឋប់អ្កខរប្កម្ដខមរនង (តម្ីល
កនុងតារងពយចជនៈដខមរនងកនុងឧបស្ម្ព័នធននអ្តាបទ្យតនេះ)។ តៅកនុងត េះ พ ท ฑ ช និង ค កត់សូ្រពយ
ចជនៈធនតិកនុងភាស្ថនង ph th th ch ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថដខមរ អ្កសរទាងំ ព ទ្យ ឌ្ ជ និង គ តប្បីស្ប្មាប់
កត់សូ្រពយចជនៈស្ិងិលទាងំអ្ស់្ គឺ p t d c និង k។ 
  
 

៣.១. ពយចជនៈតទាលតែីម្ពាងគកនុងោកយម្យួពាងគ 
 
  តៅទ្យីតនេះ តយងីនឹងពនិិតយលទ្យធភាពកនុងស្មាស្ភាពជាពយចជនៈតែីម្ពាងគរបស់្ពយចជនៈធនិត។ 
ទ្យប្ម្ង់ពាងគកនុង (7) មានលកខណ្ៈជា ៖   
 

  C1V(C2)  
  (C1 ពយចជនៈធនិត, V ស្នូលពាងគ,  C2 ជាពយចជនៈចុ្បងពាងគ អាច្បមានឬម្និមានក៏ាន) 
 

  ពាក្យខ្មែរ ពាក្យថៃ Gloss 

(7)  (a)  /phɛ/ ដអ /phi:/   พ่ี port ; elder 

 (b)  /tha:/ ថា /thɔ:/  ทอ to say ; to weave 

 (c)  /cha:/ ឆ្ /chɯa/  เช่ือ fry ; believe 

 (d)  /khαo/ តខា /khɔ:/  ขอ 

 

trouser ; ask for 

 (e)  /phaǝŋ/ តអីង /pha:n/   พาน basin ; pass 
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 (f)  /thαŋ/ ងង់ /thoŋ/  ถุง bag ; bag 

 (g)  /cha:k/ ឆ្ក /cha:k/  ฉาก 

 

scene ; scene 

 (h)  /khoh/ ខុស្ /kho:m/  โคม 

 

wrong ; lamp 

  

  ឧទាហរណ៍្ (7a – 7h) បងាា ញថា ពយោជ នៈធនិតទាងំអ្ស់្កនុងភាស្ថដខមរនិងភាស្ថនងអាច្បតប្បីជា
ពយោជ នៈតទាលតែីម្ពាងគានែូច្បគាន  ទាងំកនុងពាងគតបីកនិងកនុងពាងគបទិ្យ។ 
 

៣.២. ពយចជនៈតទាលតែីម្ពាងគកនុងពាងគទី្យ ១ 
   

ទ្យប្ម្ង់ពាងគកនុង (8) មានលកខណ្ៈជា ៖  
 ពាងគទ្យី១ ពាងគទ្យី២  
    
 C1V1(C2)   C3V2(C4)   “C1 ជាពយចជនៈធនិត” 

 

  ពាក្យខ្មែរ ពាក្យថៃ Gloss 

(8)  (a)  /pha: dip/  ដឌ្ិប /pha: sa:/   ภาษา unbleached muslin ; language 

 (b)  /thea: nea:/     ធា  /tha: wɔ:n/  ถาวร assure ; enduring 

 (c)  /chαo lαo/  តឆ្តឡា /chom pu :/  ชุมพู่ turmoil ; rose apple 

 (d)  /khan tej/  ខនដ ី /kha nɛ:n/ 

 คะแน

น 

be patient ; score 

 

៣.៣. ពយចជនៈតទាលតែីម្ពាងគកនុងពាងគទី្យ ២ 
ទ្យប្ម្ង់ពាងគកនុង (9) មានលកខណ្ៈជា ៖ 

 ពាងគទ្យី១ ពាងគទ្យី២  
    
 C1V1(C2)   C3V2(C4)   “C3 ជាពយចជនៈធនិត” 

 
 

  ពាក្យខ្មែរ ពាក្យថៃ Gloss 

(9)  (a)  /bαm phoh/  បំអុស្ /chom phu:/ ชุมพู่ activate ; rose apple 

 (b)  /kαn thαo/  កត ា រ /kha: tha:/  คาถา spitting pot ; the spell 

 (c)  /kaɲ chɛ:t/  កដចឆត /ban cha:/ 
 บัญช

า 

water mimosa ; to order  

 (d)  /bαŋ khαm/  បងខ ំ /ni khom/  นิคม to force ; community 

  

 ោកយដែលមានពាងគទ្យី២តអដមី្តដ្ឋយធនិតកនុងភាស្ថដខមរម្ិនសូ្វមានោកយធម្មតា (simple word) 
ប៉ាុ ម នតទ្យ។ ោកយទាងំត េះតប្ច្បីនជាោកយកមាា យ (derivative word) ដែលមានោកយឫស្តអដីម្តដ្ឋយ   
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ពយចជនៈធនិតប្ស្ថប់ (9a , 9d)។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនងវញិ ោកយប្បតភទ្យតនេះតប្ច្បីនដតជាោកយកម្ចី (9b – 

9d) ។ 
 

៣.៤. ពយចជនៈតទាលតែីម្ពាងគកនុងពាងគទាងំពីរ 
ទ្យប្ម្ង់ពាងគកនុងដអនកតនេះមានលកខណ្ៈជា ៖  

 ពាងគទ្យី១ ពាងគទ្យី២  
    
 C1V1(C2)   C3V2(C4)   “C1 និង C3 ជាពយចជនៈធនតិ” 

  ការរណ្ដំ ពាងគជាវធិីម្ួយដែលដតងតកីតមានត ងីតៅកនុងភាស្ថ។ ប៉ាុដនដវធិីតនេះម្និមានលកខណ្ៈ
ែូច្បគាន ទាងំអ្ស់្ស្ប្មាប់ប្គប់ភាស្ថត េះតទ្យ។ ោកយរណ្ដំ មានពាងគយ៉ា ងតិច្បពីរពាងគ។  
  តៅកនុងវគគតនេះតយងីនឹងពនិិតយតលីោកយដែលមានពាងគទ្យ១ីនងិពាងគទ្យ២ីតអដីម្តដ្ឋយពយចជនៈធនិត
ែូច្បគាន  គឺ C1 នងិ C3 ជាធនតិ។ 
 

  ពាក្យខ្មែរ ពាក្យថៃ Gloss 

(10)  (a)  /pheh phαŋ/ តអេះអង់ /phǝ:m phu:n/ 

เพ่ิมพูน 

ash ; increase 

 (b)  /thɔm thɔαt/ ធំធាត់ 
 

/tha: thi:/  ท่าที grow, fat ; attitude 

 (c)  /che:w cha:w/តឆ្វឆ្វ /chǝ:t chu:/  เชิด

ชู 

easily angry ; to boost 

 (d)  /khet khαm/ ខិតខ ំ /khap khi :/  ขับขี่ to try ; to drive 

 

  ឧទាហរណ៍្ (10) បងាា ញថាពយចជនៈធនិតទាងំកនុងភាស្ថដខមរទាងំកនុងភាស្ថនងមានលទ្យធភាព
បតងកីតោកយរណ្ដំ ដែលមានពយចជនៈតែីម្បនីនពាងគទាងំពីរ ។ 
 

៣.៥. ពយោជ នៈបនាលឺាយតែីម្ពាងគកនុងោកយម្យួពាងគ 
  តដ្ឋយតយងការចត់លំដ្ឋប់ពយចជនៈកនុងតារងទ្យ១ីនិងទ្យី២ តតៅតនេះតយងីនងឹដបងដច្បកប្បតភទ្យ
ពយចជនៈបនាលឺាយដែលតអដីម្តដ្ឋយពយចជនៈធនិតជា ៥ ទ្យប្ម្ង់ និងម្យួទ្យប្ម្ង់តទ្យៀតជាបនសរំវាងពយចជនៈ
ទូ្យតៅអសជំាម្យួពយចជនៈធនតិ ។   
  ១. Aspirated + stop (p, b, t, d, c, k, Ɂ) 

  ២. Aspirated + Nasal (m, n, ɲ, ŋ) 

  ៣. Aspirated + Fricative (f, s, h) 

  ៤. Aspirated + Glide (r, l) 

  ៥. Aspirated + Approximant (w, j) 

  ៦. Consonant + Aspirated 
 



44 

 

៣.៥.១. ធនិត + រងវេះបនទុេះ (Aspirated + stop) 

  

  តដ្ឋយដអែកតាម្លកខណ្ៈខយល់ ពយចជនៈអទុេះកនុងភាស្ថដខមរនងិភាស្ថនងមានច្បំនួន ៧ គឺ /p, b, t, 

d, c, k, Ɂ/ ។ តៅកនុងតារងខាងតប្កាម្តនេះ អ្កសរ Kh និង Th ជាអ្កសរកាត់របស់្ោកយ Khmer និង Thai 

តាម្លំដ្ឋប់ ។ 
 p b T d c k Ɂ 
 Kh Th Kh Th Kh Th Kh Th Kh Th Kh Th Kh Th 

ph -  - -  - +  - -  - +  - +  - +  - 

th +  - -  - -  - -  - -  - +  - -  - 

ch +  - +  - -  - +  - -  - +  - +  - 

kh +  - +  - +  - -  - +  - -  - -  - 

តារងទ្យី 5. បនាឺលាយរវាងពយចជនៈធនិតនិងពយចជនៈអទុេះ 
 

   កនុងភាស្ថដខមរ បនាឺលាយរវាង Aspirated + stop មានច្បំនួន ១៥ គូ។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនង 
បនាឺលាយរវាង Aspirated + stop ម្ិនមានតទ្យ។ 
 

៣.៥.២. ធនិត + ពយចជនៈ ស្កិជៈ (Aspirated + Nasal) 

 M n ɲ ŋ 
 Kh Th Kh Th Kh Th Kh Th 

ph -  - +  - +  - +  - 

th +  - +  - -  - +  - 

ch +  - +  - -  - +  - 

kh +  - +  - +  - +  - 

តារងទ្យី 6. បនាឺលាយរវាងពយចជនៈធនិតនិងពយចជនៈប្ច្បមុ្េះ/ ស្ិកជៈ 
   កនុងភាស្ថដខមរ បនាឺលាយរវាង Aspirated + Nasal មានច្បំនួន ១៣ គូ។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនង 

បនាឺលាយរវាង Aspirated + Nasal ម្ិនមានតទ្យ។ 
 

៣.៥.៣. ធនិត + ពយចជនៈរងវេះប្តែុស្ (Aspirated + Fricative) 

 
 f s h 
 Kh Th Kh Th Kh Th 

ph -  - +  - -  - 

th -  - -  - -  - 

ch -  - -  - -  - 

kh -  - +  - -  - 

តារងទ្យី 7. បនាឺលាយរវាងពយចជនៈធនិតនិងពយចជនៈប្តែុស្ 
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  កនុងភាស្ថដខមរ បនាឺលាយរវាង Aspirated + Fricative មានច្បំនួន ២ គូ។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនង
ម្ិនមានបនាឺលាយរវាង Aspirated + Nasal តទ្យ។  
 

៣.៥.៤. ធនិត + ពយចជនៈរងវេះលហូំរ (Aspirated + Liquid) 
 

  រវាងពយចជនៈ r នងិ l មានលកខណ្ៈបនាឺតអសងគាន  គឺ Trill និង Lateral Approxinant ។ ប៉ាុដនដ
អ្នកសូ្រវទិ្យាម្យួច្បំននួានតៅពយចជនៈទាងំពីរជាតឈ្នម េះដតម្ួយថា liquid ។   

 r l 
 Kh Th Kh Th 

ph -  + +  + 

th -  + +  - 

ch -  - +  - 

kh -  + +  + 

តារងទ្យី 8. បនាឺលាយរវាងពយចជនៈធនិតនិងពយចជនៈរអ្ិល 
  ភាស្ថដខមរមានបនាឺលាយ Aspirated + liquid ច្បំននួ ៤ គូ។ ច្បំដណ្កភាស្ថនងមាន ៥ គូ។ 
តយងីត ញីថា បនាឺលាយ phr thr និង khr ម្ិនមានវតដមានកនុងរច្ប ស្ម្ព័នធសូ្រននភាស្ថដខមរតទ្យ។ ប្បការ
តនេះជាតហតុតធវីឲ្យដខមរបតចចញស្ំត ង phr, thr និង khr ម្ិនានឬពិាកបនា។ឺ តហតុតនេះដខមរដែលតរៀន
ភាស្ថនងពិាកកនុងការបតចចញស្ំត ងោកយដែលមានពយចជនៈបនាលឺាយដបបតនេះ, តម្ីលឧទាហរណ៍្ 
(11) ។  

  ថៃបញ្ចេញសំញ្េង ខ្មែរបញ្ចេញសំញ្េង Gloss 

(11)  (a)  พระ /phra/  [pra] Monk 

 (b)  จันทรา/can thra:/  [can tra] Moon 

 (c)  ครบ /khrop/  [krop] Enough 

 (d)  ครับ /khrap/  [krap] Enough 

 ប្បការតនេះទាម្ទារឲ្យស្ិកាប្តវូមានការហវកឹហាត់យ៉ា ងហមត់ច្បត់ ។ 
 
៣.៥.៥. ធនិត + ពយចជ នៈកនាេះ (Aspirated + Glide)(68) 

 

  អ្នកសូ្រវទិ្យាម្យួច្បំននួានចត់បចចូ ល /w/ នងិ /j/ តៅកនុងប្បតភទ្យប្ស្ៈ  គឺប្ស្ៈកនាេះ ប៉ាុដនតមាន
អ្នកខាេះតទ្យៀតានចត់ /w/ នងិ /j/ ថាជាពយចជនៈកនាេះតៅវញិ  តហយីានដ្ឋក់ពយចជនៈប្បតភទ្យតនេះតៅ

                                                           
68 មានការតប្បីោកយបតច្បចកតអសងគាន កនុងការតៅពយចជនៈ /w/ និង /j/ ែូច្បជា glide, approximant, semi-vowel ។ តៅកនុង
អ្តាបទ្យតនេះ តយងីតៅពយចជនៈប្បតភទ្យតនេះថា ពយចជនៈកនាេះ តាម្បណ្ឌិ ត ប្ពុ ំម្៉ាល ់(២០០៣ : ៤៨) ។ 
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កនុងតារងស្ទ្យទតាពយចជនៈ (Carr. 1993 : 145, ប្ពុ ំ ម្៉ាល់. ២០០៣ : ៤៨)។ ការស្កិា តពលតនេះ 
កំណ្ត់យកទ្យស្សនៈទ្យី ២ ដែលថា /w/ និង /j/ ជាពយចជនៈកនាេះ។  
 

 w j 
 Kh Th Kh Th 

ph -  - +  - 

th +  - -  - 

ch +  - -  - 

kh +  + +  - 

តារងទ្យី 9. បនាឺលាយរវាងពយចជនៈធនិតនិងពយចជនៈកនាេះ 
 

  កនុងតារងខាងតលីតនេះ ពយចជនៈធនតិតៅកនុងភាស្ថដខមរអាច្បតប្បអីគួបជាម្យួពយចជនៈកនាេះានប្ាំ
គូ ច្បំដណ្កភាស្ថនងអាច្បតប្បាីនម្ួយគូ។ 

៣.៥.៦. ពយចជនៈធនិត (Consonant + Aspirated) 

  ពយចជនៈបនាឺលាយដែលមានពយចជនៈធនិតស្ាតិតៅប ទ ប់ម្និសូ្វមានតទ្យ។ តៅកនុងភាស្ថដខមរ
លំដ្ឋប់ដបបតនេះមានដតបនួគូប៉ាុតណាណ េះ គឺ mph mkh sth និង lkh។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនងម្ិនមានតទ្យ។ 
បនាឺលាយទាងំតនេះមានដតកនុងជាទ្យប្ម្ង់ ស្ទ្យទតាវទិ្យា ប៉ាុតណាណ េះ ។ តៅកនុងទ្យប្ម្ង់សូ្រវទិ្យា បនាឺលាយទាងំ
តនេះប្តូវដជកប្ស្ៈ [ǝ] (ǝ epenthesis), សូ្ម្តម្ីលកនុងឧទាហរណ៍្ (12)។ ការដែលមានបដចចកប្ស្ៈ 
អាច្បម្កពីស្ររីងគបនាឺស្ំត ងប្តូវបតចចញសូ្រ m ឬ l ឲ្យអុតស្ិន តទ្យីបចប់តអដមី្សូ្រពយចជនៈទ្យី ២ ជាតប្កាយ 
។ បនាលឺាយដបបតនេះតគឲ្យតឈ្នម េះថា បនាឺលាយម្ិនស្នទិ្យធ។ 
   

(12)  (a)  /mkha:ŋ/ មាខ ង 
  

ข้างเดี่ยว one side 

 (b)  /mphej/ នម្ា  ยี่สิบ twenty 

 (c)  /sthet/ ស្ាិត 
  

อยู่ at 

 (d)  /lkh/ តលាខ ន ละคร drama 

   ស្របុម្ក ពយចជនៈធនិតទាងំកនុងភាស្ថនង ទាងំកនុងភាស្ថដខមរអាច្បឈរជាពយចជនៈតែមី្ពាងគនន
ោកយម្ួយពាងគានទាងំអ្ស់្។ ោកយពីរពាងគភាគតប្ច្បីន ដែលមានពយចជនៈធនតិស្ាតិតៅតែីម្ពាងគនន
ពាងគទ្យ១ី ម្ិនសូ្វជាោកយនងឬដខមរសុ្ទ្យធតទ្យ គឺតប្ច្បីនដតជាោកយកម្ចី។ កនុងស្មាស្ភាពជាពយចជនៈបនាលឺាយ, 
ធនិតកនុងភាស្ថដខមរមានលទ្យធភាពអសជំាម្យួពយចជនៈតអសងតទ្យៀតានតប្ច្បនីជាងធនិតកនុងភាស្ថនង។ ប៉ាុដនដ
កនុងភាស្ថដខមរម្ិនមានបនាលឺាយរវាង ធនិត + រ។ 

៤. ពយោជ នៈចុ្បងពាងគ (Coda) 
 

   ស្ទ្យទតាពយចជនៈកនុងភាស្ថដខមរនិងភាស្ថនងទាងំអ្ស់្អាច្បតប្បជីាពយចជនៈតែមី្ពាងគាន។ ប៉ាុដនដកនុង 
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តំដណ្ងចុ្បងពាងគ មានពយចជនៈម្ួយច្បនំួនប៉ាុតណាណ េះដែលអាច្បតប្បកីនុងតំដណ្ងតនេះានតទ្យ។ តទាេះតៅកនុង
ស្ំតណ្រ តយងីដតងស្តងកតត ញីមានរូបពយោជ នៈទាងំត េះប្តូវានតគស្រតស្រតៅចុ្បងពាងគកដី ក៏ពយចជនៈ
ទាងំត េះម្ិនអាច្បបនាឺតច្បញម្កានទាងំប្ស្ុងដែរ តដ្ឋយស្ថរបដនាកលកខណ្ៈ (distinctive feature) 
ខាេះរបស់្ពយចជនៈទាងំត េះប្តូវាត់ ឬមានការដប្បប្បួល, តម្លីឧទាហរណ៍្(13)។ យ៉ា ងណាកដី រូបស្ំតណ្
រទាងំត េះអាច្បជួយតយងីានម្ួយកប្ម្ិតអ្ំពីទ្យប្ម្ង់ស្ទ្យទតាវទិ្យារបស់្ោកយ។ ម្កែល់ប្តឹម្តនេះ តយងីសូ្ម្
តបីកវង់ប្កច្បកបនដចិ្បតែីម្បអី្ធិបាយអ្ំពីអ្វីតៅដែលតៅថាទ្យប្ម្ង់ស្ទ្យទតាវទិ្យា។ តគដបងដច្បកការស្ិកាសូ្រ
ននភាស្ថជាពីរដអនកធំៗ គឺ សូរវទិា (phonetics) និង សទទតាវទិា (phonology) ។ ទ្យប្ម្ង់ស្ទ្យទតាវទិ្យា 
(underlying form)

69
 ានែល់ទ្យនិនន័យោកយដែលមានតៅកនុងខួរកាលរបស់្មាច ស់្ភាស្ថមាន ក់ៗ។ 

ទ្យប្ម្ង់តនេះនឹងមានការដប្បប្បលួកាលណាតគបនាឺោកយត េះតច្បញម្ក តោលគឺម្និានរការូបតែីម្ទាងំ
ប្ស្ុងតទ្យ។ តយងីសូ្ម្តៅោកយដែលតយងីានឮត េះថាទ្យប្ម្ង់សូ្រវទិ្យា ប្តូវនឹងោកយអ្ង់តគាស្ថា (sur-

face form) ។ ឧទាហរណ៍្ (13) ខាងតប្កាម្តនេះ នងឹបងាា ញអ្ំពីបដនាករវាង ទ្យប្ម្ង់សទទតាវទិា តធៀប
គាន នឹង ទ្យប្ម្ង់សូរវទិា ននោកយនីម្ួយៗ។ 

 
  ទម្រងស់ទទតាវទិា ទម្រងសូ់រវទិា Gloss 

(13)  (a)  មាឌ្ /mead/   [meat] 

 

 

size 

 (b)  ចស្ /ca:s/    [ca:h] respond particle for female 

 (c)  ស្ថប/sa:b/   [sa:p] sow 

 (d)  ชล /chɔl/  [chɔn] collide 

 (e)  ทาส /thas/  [that] slave 

 (f)  บด  /bod/  [bot] grind 

  តយងីត ញីថា d s b l តៅកនុងឧទាហរណ៍្ (13) ម្ិនានរកាលកខណ្ៈតែីម្ ឬ ធម្មភាពតែីម្
របស់្ខាួនតទ្យ។ 
  ជាបនដតយងីនឹងស្កិាតៅតលីលទ្យធភាពពយចជនៈធនិតតៅកនុងតំដណ្ងជាពយចជនៈចុ្បងពាងគ។ 
 

 

 

 

 ទម្រងស់ទទតាវទិា ទម្រងសូ់រវទិា Gloss 

(14)  (a)  តលាភ  /loph/   [lo p] ambition 

 (b)  រង  /rɔth/    [rɔt] vehicle 

 (c)  សុ្ខ /sokh/   [sok] happiness 

                                                           
69 មានការតៅតអសងគាន អំ្ពីោកយបតច្បចកតទ្យស្តនេះ។  

- ទ្យប្ម្ងស់្ទ្យទតាវទិ្យា ៖ underlying form, input, underlying representative, phonemic 

- ទ្យប្ម្ងសូ់្រវទិ្យា ៖ Surface form, output, surface representative, phonetic. 
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 (d)  ภาพ  /pha:ph/  [pha:p] draw 

 (e)  รถ  /roth/  [ro t] vehicle 

 (f)  โรค   /ro:kh/  [ro :k] disease, illness 

 (g)  ราช   /ra:ch/  [ra:t]  king 

  

  ម្ិនខុស្ពីការតលីកត ងីពីខាងតែីម្តនេះប៉ាុ ម នតទ្យ តយងីដតងត ញីោកយជាតប្ច្បីនដែលស្រតស្រពយ
ចជនៈធនតិជាពយចជនៈប្បកប។ តទាេះណារបូពយោជ នៈទាងំត េះប្តូវានតគតប្បីជាពយោជ នៈចុ្បងពាងគដបបតនេះ
កដី ក៏មាច ស់្ភាស្ថ (ដខមរ នង) ម្ិនអាច្បបតចចញស្ំត ងពយចជនៈទាងំត េះឲ្យែូច្បតៅជាតំដណ្ងពយចជនៈតែមី្
ពាងគានដែរ តោលគឺ ធម្មជាតិជាធនតិប្តូវាត់ តដ្ឋយបដូរម្កជាពយោជ នៈស្ិងលិវញិ។ 
 តាម្ការពិនតិយជារមួ្ ស្ំតណ្រពយោជ នៈធនិតកនុងតំដណ្ងជាពយោជ នៈចុ្បងពាងគ តប្ច្បីនដតតធវីត ងី
ស្ប្មាប់ស្រតស្រោកយកម្ចី ា -ីស្ំស្ត្ស្កឹត។ ស្ប្មាប់ោកយដខមរ ឬ នង ពយចជនៈទាងំត េះម្និសូ្វនិយម្តប្បីរូប
ពយោជ នៈធនិតតទ្យ។ ជាម្ួយគាន តនេះដែរ តាម្រយៈឧទាហរណ៍្ (13) និង (14) តៅកនុងភាស្ថនងមានពយចជនៈ
ចុ្បងពាងគច្បនំួន ១០ ច្បំដណ្កដខមរមានច្បំននួ ១៣។ 
 

នេចក្ដីេននិដ្ឋា ន 
 
  ពយចជនៈធនិតកនុងភាស្ថដខមរនងិភាស្ថនងមានលទ្យធភាពតប្បជីាពយចជនៈតែមី្ពាងគានទាងំអ្ស់្។  
វតដមានពយចជនៈធនតិតៅកនុងោកយពហុពាងគអាច្បប្ាប់អ្ំពីប្បភពោកយានថា ោកយត េះភាគតប្ច្បនីជា
ោកយកម្ច។ី  
  ច្បំនួនពយចជនៈបនាឺលាយស្រុប តៅកនុងភាស្ថដខមរមានច្បនំួន ៤១ គូ។ ភាស្ថនងមានច្បនំួន៣គូ។ 
ត ញីថាភាស្ថដខមរមានច្បនំួនពយចជនៈបនាឺលាយតអដមី្តដ្ឋយពយចជនៈធនិតតប្ច្បីនជាងភាស្ថនង។ ប្បការតនេះ
ជាតហតុន ឲំ្យនងដែលតរៀនភាស្ថដខមរមានការលំាកបតចចញស្ំត ងោកយដខមរដែលមានបនាឺលាយទាងំ
តនេះ ។ បញ្ជា ប្ស្តែៀងគាន តនេះដែរ គឺ ភាស្ថដខមរម្ិនមានបនាឺលាយ phr thr khr ដែលបនាឺលាយទាងំតនេះ
មានវតដមានកនុងភាស្ថនង។ អ្វតដមានបនាឺលាយទាងំតនេះ  ឲំ្យដខមរដែលតរៀនភាស្ថនងមានការពាិក
បតចចញស្ំត ងោកយនងដែលមានបនាលឺាយខាងតលី។ ប្បស្ិនតបីតគម្ិនានទ្យទ្យលួការហវកឹហាត់ប្តមឹ្ប្តូវ 
អ្នកតរៀនដខមរភាគតប្ច្បីននងឹបនាសូឺ្រលាយ phr thr khr ជា pr tr kr ។ តហតុតនេះទាម្ទារឲ្យអ្នកស្ិកាក៏
ែូច្បជាអ្នកបតប្ងៀនប្តូវយល់អ្ពំីបញ្ជា តនេះ និងហាត់ហវកឹប្បកបតដ្ឋយវធិសី្ថស្ត្ស្ដប្តមឹ្ប្តូវ។  
  កនុងបរបិទ្យជាពយចជនៈចុ្បងពាងគ ពយចជនៈធនតិានដប្បម្កជាពយចជនៈស្ិងលិទាងំអ្ស់្ តទាេះកនុង
កបួនស្ំតណ្រ តគដតងស្តងកតត ញីមានតប្បីពយចជនៈទាងំតនេះជាពយចជនៈចុ្បងពាងគក៏តដ្ឋយ។ ោកយភាគ
តប្ច្បីនដែលតប្បពីយចជនៈធនិតជាពយចជនៈចុ្បងពាងគ ជាោកយកម្ចី ពិតស្ស្កម្ចីពីភាស្ថា សី្ំស្ត្ស្កឹត។ 
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គនថនិនទទេ 
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ម្ទឹេតអីនតរក្មមនិយមនិងការអនុវតតនៅក្នងុម្ក្បខណឌ  
ននការម្សាវម្ាវនិនក្ខបបទ 

 មឹ្ វចិ្បឆិកា 

មូល្ន័យេនងខប 

Abstract 

L’interactionnisme et son application dans le cadre de la recherche 

linguistique 

 Depuis longtemps, la recherche concernant la langue khmère est basée sur la 

grammaire traditionnelle. Cependant, depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIème 

siècle, le mouvement de la recherche scientifique rigoureuse sur la langue khmère, mené 

par des chercheurs cambodgiens, avance de manière remarquable. On peut, en 

particulier souligner une intéressante découverte théorique due à M. CHAN Samnoble, 

l’« Interactionnisme».  

 Cette théorie est née de l’analyse primordiale de la langue khmère. Cette théorie 

peut être appliquée à l’étude d’autres langues. Aujourd’hui, on voit apparaître des thèses 

produites par des étudiants Chinois, Vietnamiens, Japonais et Thaïlandais) sous la 

direction de créateur de l’Interactionnisme. 

 L’interactionnisme introduit l’idée selon laquelle «le sens d’une unité de la 

langue (phonème, sons, mots, morphème, phrase etc.) est le résultat de l’interaction 

mutuelle entre cette unité de la langue et son co-texte dans un contexte ponctuel. L’unité 

de la langue et le co-texte  sont les catalyseurs sémantiques, et le contexte est  le 

régulateur du sens ».  

 Certains ont fait une confusion entre l’Interactionnisme et la mise en relation. 

Ces deux processus sont tout à fait différents : la mise en relation n’est que la volonté 

absolue de la personne qui utilise la langue. Il n’y a pas de relation absolue entre l’unité 

de la langue et son co-texte, on (.) met juste deux ou plusieurs composants ensemble, 

sans tenir compte de la liaison syntaxique et sémantique ; par exemple la mise en 

relation entre ដស្បក (peau) et តជីង(jambe) donne deux possibilités ដស្បកតជីង (peau-jambe) 

et*តជីងដស្បក (jambe-peau).Tandis que l’Interactionnisme se caractérise par la relation 

mutuelle syntaxique et sémantique : entre l’unité de langue et son co-texte, entre chaque 

composant et le composant syntagmatique et vice versa ; par exemple 

l’Interactionnisme entre ដស្បក (peau) et តជីង(jambe) et vice versa, donne ដស្បកតជងី 

(peau-jambe) qui a deux sens possibles, l’un étant la peau couvrant la jambe , l’autre 

sens étant la chaussure. 
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 En appliquant l’Interactionnisme à l’unité de langue កម្ម (kamma) faisant partie 

de notre thèse intitulée « procédure khmère dans la création des mots du Khmer 

contemporain», on a fait l’hypothèse ci-dessous : 

កម្ម (kamma) est un composant dépendant syntaxique et a une valeur de suffixe 

កម្ម (kamma) est un mot indépendant.   
 
១- ម្ក្បខណឌ ម្ទេឹត ី 

តាងំពីតែីម្តរៀងម្ក ច្បំតោេះការស្ិកាពីភាស្ថដខមរ តយងីតប្ច្បីនដតដអែកតលីតវយាករណ៍្ប្បនពណី្។ 
លុេះម្កែល់ចុ្បងស្តវតសរទី៍្យ២០និងតែីម្ស្តវតសរទី៍្យ២១ ច្បល ននការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវតៅតលីភាស្ថដខមរ
តដ្ឋយជនជាតិដខមរានតាេះជហំានចូ្បលកនុងែណំាក់កាលតជឿនតលឿនតាម្ដបបវទិ្យាស្ថស្ត្ស្ត តហីយាន ំ
ម្កនូវរបកគំតហីញតលីភាស្ថដខមរតដ្ឋយានបតងកីតជាប្ទ្យឹស្តីងមីម្ួយដែលស្ថា បនកិកណំ្ត់តៅថា ប្ទ្យឹស្តី
អ្នតរកម្មនិយម្។ 

ប្ទ្យឹស្ដីតនេះតកីតតច្បញពីការវភិាគតៅតលីភាស្ថដខមរជាបឋម្ តហយីទាញជាតគាលការណ៍្អ្នុវតតតលី
ដអនកន័យនីយកម្មមុ្ននឹងកាា យតៅជាប្ទ្យឹស្តីដែលមានស្កលភាពនិងវសិ្ថលភាពអ្នុវតតតលីដអនក   តអស
ងៗតទ្យៀតននភាស្ថ ជាអាទ្យិ៍តលដីអនកតវយាករណ៍្ ស្ម្ព័នធ... រហូតែល់អាច្បយកតៅអ្នុវតតតលីភាស្ថ  កនុង
តលាកតទ្យៀតអង។ តយងីត ញីមានស្ថរណានននិស្សតិច្បិន នងិស្ថរណារបស់្និស្សតិតវៀតណាម្ ជប៉ាុន នង 
ដែលស្ាតិតប្កាម្ការែកឹ រំបស់្ស្ថា បនិកប្ទ្យសឹ្តីតនេះជាស្កខភីាពបញ្ជជ ក់ប្ស្ថប់។ 

អ្នតរកម្មនិយម្គឺជាប្ទឹ្យស្ដីម្ួយកនុងការវភិាគភាស្ថនិងប្តូវានបតងកីតត ីងតដ្ឋយបណ្ឌិ ត 
ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ តៅឆ្ន ២ំ០០០ តដ្ឋយតអតីម្តច្បញពីការស្កិាពន័ីយននឯកតាភាស្ថដខមរ។ តដ្ឋយមាន   លកខ
ណ្ៈជាស្ថកល តហយីតឆ្ាយីតបតៅនឹងការអ្នុវតតជាក់ដស្តងកនុងការវភិាគភាស្ថដខមរត េះ ប្ទ្យឹស្តី  អ្នតរកម្ម
និយម្ប្តូវានស្ថា បនិកក៏ែូច្បជាអ្នកស្កិាអ្កសរស្ថស្ត្ស្តនិងភាស្ថវទិ្យាយកម្កអ្នុវតតយ៉ា ងទូ្យលំទូ្យលាយ
តៅតពលតគវភិាគភាស្ថដខមរកនុងប្គប់ទ្យែិាភាពទាងំអ្ស់្។ 

អ្នដរកម្មនិយម្ានដច្បងថា៖ «ន័យរបស់្ឯកតាភាស្ថម្យួ(រូបស្ពទ ោកយ ស្ណំុំ្ោកយ ឃ្លា  វាទ្យ
រូប កថាខណ្ឌ៘)តកីតត ីងតាម្រយៈអ្នដរកម្មរវាងឯកតាភាស្ថត េះជាម្ួយស្ហបទ្យរបស់្វាតៅកនុ ង  
បរបិទ្យម្ួយកណំ្ត់ច្បាស់្លាស់្។ ឯកតាភាស្ថនិងស្ហបទ្យជាច្បលករននន័យ រឯីបរបិទ្យជានិយត័ករនន
ន័យ»។ 70  

                                                           

70 បណ្ឌិ ត ច័្បនទ ស្ំណ្ពវ ប្ទ្យឹស្តីអ្នតរកម្មនិយម្ ឯកស្ថរបតប្ងៀនថាន ក់បណ្ឌិ តជំ ន់ទ្យី៣ ននរជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា 

២០១៣  
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«ធាតុដែលជាស្ហបទ្យឬបរបិទ្យជាធាតុដែលប្តូវកណំ្ត់ត ីងកនុ ងយនតការននការស្ថា ប ន័យនន
ឯកតាភាស្ថ តហីយគាម នធាតុណាម្ួយដែលមានបុតរលកខណ្ៈជាស្ហបទ្យ ឬជាបរបិទ្យមុ្នយនតការតនេះត ី
យ។ កនុ ងប្កបខណ្ឌ ននប្ទឹ្យស្តីតនេះ  អ្នដរកម្មជាច្បល ស្កម្មតទ្យវទិ្យស្រវាងធាតុនិងធាតុននស្ណំុំ្ 
ោកយម្ួយ និងរវាងធាតុនីម្ួយៗតៅនឹងស្ណំុំ្ទាងំមូ្លអង។»71 

ច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្ម្ិនដម្នជាការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងតៅវញិតៅម្ករវាងធាតុម្ួយនងិធាតុ
ម្ួយតទ្យ ដតជាច្បល ស្កម្មម្យួដែលដស្ដងត ងីតាម្រយៈលកខណ្ៈស្ម្ព័នធនងិវសិ្ថលកម្មននធាតុនិងស្ណំុំ្
ោកយតៅកនុងយនតការននការស្ថា ប ន័យននឯកតាភាស្ថម្យួ។ តយងីអាច្បរតំលច្បពីភាពខុស្គាន រវាងការដ្ឋក់
ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងគាន រវាងធាតុនិងធាតុ នងិច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្ននប្ទ្យឹស្តីអ្នតរកម្មនិយម្តាម្រយៈគនូំស្
តាងែូច្បខាងតប្កាម្៖ 
ក្- ទំនាក្់ទំនងរវាងធាតុនិងធាតុ 

 

 
រូបគំនូស្តាងទី្យ១ ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាងធាតុនិងធាតុ 

 តៅកនុងស្ងគម្ បុរស្មាន ក់តរៀបការជាម្ួយស្ត្ស្តមីាន ក់ ឬបុរស្មាន ក់រស់្តៅជាម្ួយនងឹស្ត្ស្តីមាន ក់ តដ្ឋយ
ម្ិនមានការរមួ្តភទ្យដែលឈ្ននតៅែល់ការបតងកីតកូន គឺជាការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាងបុរស្មាន ក់ត េះ
និងស្ត្ស្តីមាន ក់ត េះដតប៉ាុតណាណ េះ។  

តៅកនុងភាស្ថ ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យនំងរវាងធាតុម្ួយនងិធាតុម្ួយតទ្យៀតដស្ដងត ងីតាម្     រ
យៈឧទាហរណ៍្ែូច្បខាងតប្កាម្៖ 

កនុងកប្ម្តិោកយនងិោកយ ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាង ដស្បក និង តជីង  ឱំ្យតគាន 
ដស្បកតជីង និង *តជីងដស្បក  ដែលការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងតនេះអ្នុតលាម្តៅតាម្ឆ្នទៈរបស់្ម្នុស្សតៅ
តាម្បំណ្ងប្ាថាន កនុងការ ស្នទ ។ 

កនុងកប្ម្តិកតនាម្ោកយនងិកតនាម្ោកយ តយងីពនិិតយតម្លីឧទាហរណ៍្ខាងតប្កាម្៖ 
(ក) នងៃតនេះ ខ្ុ ំានឈប់ស្ប្មាក។ 
(ខ) ខ្ុ ំានឈប់ស្ប្មាក នងៃតនេះ។ 

លបេះ(ក)និង(ខ)ប្តឹម្ប្តូវនិងមានន័យែូច្បគាន  តទាេះបីជាទ្យតីាងំរបស់្កតនាម្ោកយ នងៃតនេះ ម្ិន
ស្ាិតតៅកនុងទ្យីតាងំែូច្បគាន ក៏តដ្ឋយ តប្ោេះថា កតនាម្ោកយ នងៃតនេះ និង កតនាម្ោកយ ខ្ុ ំានឈប់ស្ប្មាក  
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ធាតុទ១ី ធាតុទី២ 
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ម្ិនានច្បងស្ម្ព័នធគាន តទ្យ វាប្គាន់ដតជាការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងដអនកស្ម្ព័នធននកតនាម្ពីរតអសងគាន  និង
អ្នុតលាម្តៅតាម្ឆ្នទៈរបស់្ម្នុស្សកនុងការស្នទ ដតប៉ាុតណាណ េះ។  

 
 
 
 
ខ- ចល្នាេក្មមនទេទិេ 

 
តៅតពលដែលមានធាតុពីរចូ្បលរួម្អ្នតរកម្ម យនតការននការស្ថា ប ន័យានម្កពីច្បល  

ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្តោលគឺ ច្បល ស្កម្មននធាតុនិងធាតុ ច្បល ស្កម្មននធាតុនីម្យួៗតៅនឹងស្ណំុំ្ោកយ 
និងច្បល ស្កម្មរវាងស្ណំុំ្ោកយតៅនឹងធាតុនមី្ួយៗវញិ។ បរបិទ្យជានិយត័ករននន័យ តោលគឺជាធាតុ
ដែលតធវីឱ្យមានលនំឹងដអនកន័យននស្ណំុំ្ោកយដែលានចរកឹតៅកនុងប្កបខណ្ឌ ននការតប្បបី្ាស់្ម្ួយ។ 

តៅកនុងកតាត ជីវស្ថស្ត្ស្ត ស្ត្ស្តមីាន ក់តរៀបការជាម្យួនឹងបុរស្មាន ក់ម្ិនអាច្បដស្ដងតច្បញជាអ្នតរកម្មតទ្យ 
ការតនេះប្គាន់ដតជាការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាងស្ត្ស្តីនងិបុរស្ដតប៉ាុតណាណ េះ។ អ្នតរកម្មរវាងស្ត្ស្តីនិងបុរស្
ដស្ដងត ងីតៅកនុងការរមួ្តភទ្យដែល តំៅែល់ការបតងកីតកូន។ ែូតច្បនេះ កូនម្ិនដម្នជារបស់្បុរស្ដតមាន ក់ឯង 
ឬជារបស់្ស្ត្ស្តីដតមាន ក់ឯងតទ្យ ដតកូនតកតីត ងីតាម្រយៈអ្នតរកម្ម(ការរមួ្តភទ្យ)រវាងស្ត្ស្តនីិងបុរស្។ 

តៅកនុងគីម្ីវទិ្យា ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាងឧស្ម័នអុ្កសុ្ីដស្ន(O2)និងឧស្ម័នអុ្ីប្ែូដស្ន
(H2) បតងកីតានជាលាយឧស្ម័នអុ្កសុ្ីដស្ន(O2)និងឧស្ម័នអុ្ីប្ែូដស្ន(H2)។ ច្បំដណ្កឯ អ្នតរកម្មរវាង
អុ្កសុ្ីដស្ន(O2)និងឧស្ម័នអុ្ីប្ែូដស្ន(H2) ដស្ដងត ងីតៅកនុងប្បតិកម្មរវាងឧស្ម័នអុ្កសុ្ីដស្ន(O2)និង 
ឧស្ម័នអុ្ីប្ែូដស្ន(H2) តៅតពលមានដក តភាីងតែីម្បបីតងកីតានជាទ្យឹក។ 

តៅកនុងភាស្ថ អ្នតរកម្មរវាង ដស្បក និង តជីង ម្ិនអាច្បបតងកតីឱ្យានជា ដស្បកតជីង អង និង   *
តជីងដស្បក អង ែូច្បការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាង ដស្បក នងិ តជីង តទ្យ តប្ោេះថា អ្នតរកម្មរវាង ដស្បក 

នៃៃ ខ្ុំានឈប់
នៃៃននះ  ខ្ុំានឈប់

ខ្ុំានឈប់េម្មាក្  
នៃៃននះ។
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និង តជីង ដែលានច្បងស្ម្ព័នធគាន តាម្រយៈច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្បតងកតីានដតស្ណំុំ្ោកយ ដស្បកតជីង ដត
ប៉ាុតណាណ េះ។ តាម្រយៈច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្តនេះ ន័យរបស់្ស្ំណំុ្ោកយ ដស្បកតជីង អាច្បមានន័យពីរគ ឺ
ដស្បកជាប់នឹងតជីង អង នងិប្ទ្យ ប់តជីងស្ប្មាប់ោក់អង តហយីតាម្រយៈបរបិទ្យ លនំឹងដអនកន័យននស្ណំុំ្
ោកយ ដស្បកតជីង ានចរកឹតៅកនុងប្កបខណ្ឌ ននការតប្បីប្ាស់្ម្ួយ។ 

តៅកនុងការវភិាគតវយាករណ៍្ ន័យរបស់្អនត់ដជក [-ន-] ម្ិនដម្នស្ប្មាប់ស្មាគ ល់ដត ម្ករ 
ែូច្បដែលតវយាករណ៍្ប្បនពណី្ានបងាា ញត េះតទ្យ។ តាម្ប្ទ្យឹស្ដីអ្នតរកម្មនិយម្ ន័យរបស់្អនត់ដជក [-ន-] 
ដស្ដងត ងីតាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងអនត់ដជក [-ន-] ជាម្ួយនឹងស្ហបទ្យរបស់្វា(ធាតុដែលជាោកយឫស្) 
តៅកនុងបរបិទ្យជាក់លាក់ណាម្ួយ តោលគឺច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្រវាងអនត់ដជក [-ន-] និងោកយឫស្៖ 
ច្បល ស្កម្មរវាងអនត់ដជក [-ន-] និងោកយឫស្ ច្បល ស្កម្មរវាងអនត់ដជក [-ន-] និងស្ំណំុ្ោកយ នងិ
ច្បល ស្កម្មរវាងស្ណំុំ្ោកយតៅនឹងអនត់ដជក[-ន-] នងិោកយឫស្។  

ែូតច្បនេះ តាម្រយៈតស្ច្បកតពីនយល់និងគនូំស្តាងខាងតលី តយងីត ញីពីភាពខុស្ដបាកគាន ដ្ឋច់្បប្ស្លេះ
រវាង ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យនំង និង អ្នតរកម្មដែលជាច្បល ស្កម្មតទ្យវទិ្យស្។ ភាពខុស្ដបាកគាន តនេះដស្ដង
ត ងីកនុងកប្ម្ិតននការច្បងស្ម្ព័នធរវាងធាតុនងិធាតុកនុងយនតការននការស្ថា ប ន័យ។ 
២- ការវភិាគពយីនតការននការសាថ បនាន័យរបេធ់ាតុ ក្មម 
 តប្កាយពីានរលំឹកពីទ្យិែាភាពទូ្យតៅននប្ទ្យឹស្តីអ្នតរកម្មនិយម្ដែលានម្កពីការអ្នុវតតតៅតលី
ដអនកតអសងៗននភាស្ថនងិអ្កសរស្ថស្ត្ស្តដខមររចួ្បម្ក តយងីខ្ុ ំនងឹរតំលច្បតាម្រយៈឧទាហរណ៍្ម្យួច្បំនួនស្តីពីការ
អ្នុវតតដទ ល់តៅតលីការស្ិកាវភិាគដអនកម្យួននប្បធានបទ្យនននិតកខបបទ្យរបស់្តយងីខ្ុសំ្ដីពី«ដខមរកម្មកនុងយនត
ការននការបតងកីតោកយតៅកនុងភាស្ថដខមរទ្យំតនបី»។ តៅកនុងការបតងកីតោកយនិងយនតការននការស្ថា ប ន័យ
របស់្ធាតុ កម្ម នីយកម្ម ឧបនីយកម្ម នងិភាវូបនីយកម្ម ដស្ដងត ងីតាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងធាតុទាងំត េះ
ជាម្ួយនឹងធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស់្វាតៅកនុងបរបិទ្យជាក់លាក់ណាម្ួយ។ ន័យដែលស្ថា ប ត ងីម្ិន
ដម្នជារបស់្ធាតុ កម្ម នីយកម្ម ឧបនីយកម្ម ឬភាវូបនីយកម្ម ដតឯកឯង ឬជារបស់្ធាតុដែលជាស្ហបទ្យ
របស់្វាតទ្យ ប៉ាុដនតន័យដែលដស្ដងតច្បញានម្កពអី្នតរកម្មរវាងធាតុនីម្ួយៗជាម្ួយនឹងធាតុដែលជាស្ហបទ្យ
របស់្វា តោលគឺច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្៖ ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម នីយកម្ម     ឧបនីយកម្ម ឬភាវូបនី
យកម្ម ជាម្ួយនងឹធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស់្វា ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម       នីយកម្ម ឧបនីយកម្ម ឬ
ភាវូបនីយកម្ម ជាម្យួនឹងស្ណំុំ្ោកយទាងំមូ្ល ច្បល ស្កម្មរវាងស្ណំុំ្ោកយតៅនឹងធាតុ កម្ម នីយកម្ម 
ឧបនីយកម្ម ឬភាវូបនីយកម្ម តហយីបរបិទ្យជានិយត័ករដែលតធវីឱ្យន័យមាន លនំឹង។ 

យនតការននការស្ថា ប ន័យតាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាង X និង កម្ម ដស្ដងត ងីតាម្ឧទាហរណ៍្ម្ួយ
ច្បំនួនែូច្បខាងតប្កាម្៖  
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ករណី្ X = ពល  ឱំ្យអ្នតរកម្មរវាងស្ហបទ្យ ពល និងឯកតាភាស្ថ កម្ម បតងកីតានស្ណំុំ្ោកយ 
ពលកម្ម ដែលមានន័យថា ការឬអ្ំតពីតធវីតដ្ឋយកមាា ងំ។ កនុងប្កបខណ្ឌ តនេះ ស្ហបទ្យ ពល ជារូបស្ពទដែល
មានស្វ័យភាពនងិឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធ មានន័យថា កមាា ងំ។ ច្បំដណ្កឯកតាភាស្ថ កម្ម ជាបច្បឆមិ្បទ្យ 
ដែលគាម នស្វ័យភាពនិងឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធ មានន័យថា  អ្ំតពីឬទ្យតងវី។ តៅកនុងស្ណំុំ្ោកយ ពលកម្ម  
ធាតុ ពល ជាទ្យប្ម្ន័យប្គឹេះ រឯី ធាតុ កម្ម ម្ិនដម្នជាទ្យប្ម្ន័យប្គឹេះតទ្យ។ ែូតច្បនេះ ស្ណំុំ្ោកយ ពលកម្ម ានអត
ល់តួ ទ្យឱី្យ ពល ជាធាតុស្នូល កម្ម ជាធាតុបនស។ំ ពលកម្ម បតងកីតត ងីតាម្វធិី បនសសំ្ាតិកនុងទ្យប្ម្ង់ស្.ប
(ស្នូល-បនស)ំ។  

ករណី្ X = ដស្បក  ឱំ្យអ្នតរកម្មរវាងស្ហបទ្យ ដស្បក នងិឯកតាភាស្ថ កម្ម បតងកីតានស្ណំុំ្
ោកយ ដស្បកកម្ម ដែលមានន័យថា ម្នុស្សដែលរងកម្ម។ តៅកនុងប្កបខណ្ឌ តនេះ ស្ហបទ្យ ដស្បក ជាវច្បន
ស្ពទដែលមានស្វ័យភាពនិងឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធ។ ដស្បក មានន័យថា អាការៈម្ួយប្បតភទ្យរុព័ំទ្យធពីខាង
តប្ៅស្ថច់្បស្ររីកាយម្នុស្សឬស្តវពួកខាេះ។ ច្បំដណ្កឯកតាភាស្ថ កម្ម ជាវច្បនស្ពទដែលមានស្វ័យភាពនងិ
ឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធដែរ។ កម្ម ជាវច្បនស្ពទដែលមានន័យថា អ្ំតពីអាប្កក់ដែលជាាបតាម្អដ ទ ប្គប់
តពលតវលាតលបុីគគលណាមាន ក់។ តៅកនុងស្ណំុំ្ោកយ ដស្បកកម្ម  ធាតុ ដស្បក ម្ិនដម្នជាទ្យប្ម្ន័យប្គេឹះតទ្យ 
តហយី ធាតុ កម្ម ក៏ម្ិនដម្នជាទ្យប្ម្ន័យប្គឹេះដែរ។ កនុងករណី្តនេះ ដស្បកកម្ម ានអតល់ តួ ទ្យឱី្យ ដស្បក 
ម្ិនដម្នជាធាតុស្នូល តហយី កម្ម ក៏ម្ិនដម្នជាធាតុស្នូលដែរ។ ែូតច្បនេះ ដស្បកកម្ម បតងកតីត ងីតាម្វធិបីនសំ
ស្ាិតកនុងទ្យប្ម្ង់បងគុ។ំ 

៣- នេចក្តេីននដិ្ឋា ន 

តាម្រយៈប្ទ្យសឹ្តីអ្នតរកម្មនិយម្ដែលតយងីយកម្កតធវីជាប្បទ្យីបកនុងការស្កិាវភិាគតលីប្បធានបទ្យ
តនេះ តយងីអាច្បស្ននដិ្ឋា នានថា ន័យដែលដស្ដងតច្បញម្កម្ិនដម្នានម្កដតពីធាតុ កម្ម ដតឯកឯង ឬព ី
ស្ហបទ្យ របស់្វាដតឯកឯងត េះតទ្យ។ យនតការននការបតងកតីោកយនិងស្ថា ប ន័យ ានម្កពីអ្នតរកម្មរវាង
ធាតុ កម្ម ជាម្ួយនឹងធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស់្វា តោលគឺច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យសិ្៖  

- ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម  ជាម្ួយនងឹធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស់្វា ច្បល ស្កម្មរវាងស្ហ
បទ្យរបស់្ធាតុ កម្ម  ជាម្ួយនងឹធាតុ កម្ម 

- ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម  ជាម្ួយនឹងស្ណំុំ្ោកយទាងំមូ្ល ច្បល ស្កម្មរវាងស្ហបទ្យរបស់្
ធាតុ កម្ម តៅនឹងស្ណំុំ្ោកយទាងំមូ្ល នងិ ច្បល ស្កម្មរវាងស្ណំុំ្ោកយតៅនងឹធាតុ កម្ម  នងិ
ស្ហបទ្យរបស់្ កម្ម ។  បរបិទ្យជានិយត័ករដែលតធវឱី្យន័យមានលំនឹង។  
ែូតច្បនេះ តាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងឯកតាភាស្ថ កម្ម  នងិ ស្ហបទ្យរបស់្វា តយងីទាញតច្បញជាស្ម្មតិ

កម្មពីរគ ឺ
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- កម្ម ជាធាតុម្ិនឯករជយនងិគាម នស្វ័យភាពដអនកស្ម្ព័នធ ដែលមានតួ ទ្យជីាបច្បឆមិ្បទ្យ 
- កម្ម ជាវច្បនស្ពទ ដែលមានស្វ័យភាពនិងឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធ។ 

គនថនិនទទេ 

- តកង វា៉ា ន់ស្ថក់៖ មូ្លភាពននការបតងកីតោកយងមី   ភនំតពញ  ១៩៦៤ 
- ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ៖ បតងកតីោកយ កម្ចីោកយ បតប្មី្បប្មាស់្ោកយ   រជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា  ២០១០ 
- ច័្បនទ ស្ណំ្ពវ៖ ស្តំណ្រនិងអ្កខរវរុិទ្យធដខមរ    រជបណ្ឌិ តយស្ភាកម្ពុជា  ២០០៨ 
-  ុង តស្ៀម្៖ អ្ពីំភាស្ថវទិ្យា និង ភាស្ថដខមរ   ម្ហាវទិ្យាល័យបុរណ្វទិ្យា  ២០០០ 
- តអ្ៀវ តកសី្៖ ភាស្ថដខមរ   បណាណ គារ ម្តិតតស្រ ី   ភនំតពញ  ១៩៦៧ 
- តៅ ស្៊ាុន៖ ភាស្ថដខមរកនុ ងច្បតំណាម្ភាស្ថអីុ្សូ្ ងនិ់ងភាស្ថមិ្នដម្នអីុ្សូ្ ង ់ តៅកនុង Sorn Samnang  (Ed.) 
តខម្រវទិ្យា volume II ១៩៩៩ 
-  ប្ពុំ ម្៉ាល់៖ អ្ពីំលកខណ្ៈវនិិច្បឆ័យរូបនិយម្   តៅកនុងទ្យស្ស វែតីវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិននរជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា 
  តលខ ០៣  ឧស្ភា ២០០២ 
-  ប្ពុ ំម្៉ាល់៖ លទ្យធភាពបតងកីតោកយនិងការបតងកតីោកយកនុងភាស្ថដខមរ   តៅកនុងទ្យស្ស វែតីវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាត ិ  នន
រជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា តលខ ០២ ម្ិងុ  ២០០១ 
- ជួន ណាត៖ វច្ប នុប្កម្ដខមរ (ភាគ១-២)   ការអាយរបស់្ពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិ តយ  ភនំតពញ  ១៩៦៧ 
៥០- តបិ យក់ និង ថាវ គនធ៖  វច្ប នុប្កម្ ារងំ-ដខមរ (ភាគ១-២) បណាណ គារ ប៊ាុត  ង ភនំតពញ  
     ១៩៦២ 
- វទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ៖ វច្ប នុប្កម្អ្កខរវរុិទ្យធននភាស្ថដខមរ   ការអាយរបស់្វទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិនន    
   រជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា  ភនំតពញ  ២០០៥ 
- ហា៊ា ន សុ្ខុម្៖  ស្ទាទ នុប្កម្បតច្បចកស័្ពទទ្យតំនីប   ស្ម្ព័នធនិស្សតិដខមរពីបរតទ្យស្ «លីតែដខមរ»    ភនំតពញ  
   ១៩៩៨ 
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1. Introduction 

This paper, as preliminary highlight, will cover a few ethnic names mentioned in 

Cambodian inscriptions.  

2. Khmer People among Austroasiatic Population 

There are around 160 languages in Austroasiatic (AA) family.73 Genetically most of 

Austroasiatic people carry hemoglobin E (Hb E). The prevalence of hemoglobin E is "1/2 in 

some regions near the intersection borders of Cambodia, Thailand, and Laos. It is also prevalent 

in parts of the Indian subcontinent. In contrast, hemoglobin E is much less common in 

Vietnamese population and is almost absent among the Chinese and Japanese populations."74 

Historically the first confirmation of Hb of Khmer among other ethnic groups might be in 

1940s.75 The researchers proposed Khmer people as one of 'proto-asiatique' population. So, a 

population with hemoglobin E such as Khmer is malaria-drug resistant because they have 

inhibited in tropical Southeast Asia for thousands of years. In 2013, 62 scientists from 24 

countries have related western Cambodia as a hotspot of malaria-drug resistant population76. 

 

                                                           
72 This topic is an ongoing research. Some parts of the points therein were presented at International 

Conference on Austoasiatic Linguistics (ICAAL) 6, 29-31 July 2015 in Siem Reap. 
 
73 Prof Gérard Diffloth asserts that AA phylum consist of 164 languages, cf. Gérard Diffloth, Kuay in 

Cambodia: a vocabulary with historical comments, ([Phnom Penh]: Tuk Tuk Editions, [2012]), p. 8. 
Note well that there is no exact number of languages within the phylum, for all AA linguists, to be 
agreed upon and up until now classification of families in AA phyla remains a struggling effort.  

Now Munda and Mon-Khmer are proposed to be on equal branch of AA families. Munda languages 
have different typology from other families of AA phyla. Also there is weak supported argument for 
Vieto-Katuic hypothesis.  

There seems a losing trust in Morris Swadesh's glottochronology and lexicostatistics in language 
classification and some researchers resort to other interdisciplinary approach or methodology such as 
computational phylogenetics. Cf. Paul Sidwell, “Austroasiatic Classification” in The Handbook of 
Austroasiatic Languages, Mathias Jennny and Paul Sidwell, ed., Vol. 1, (Leiden: Brill, 2015), p. 144-
211. 

74 "Hemogloin E/Beta-Thassemin", 
http://staff.washington.edu/sbtrini/Teaching%20Cases/Case%2036.pdf; Bene-dict. P. Carnley et al. 
"The Prevalence and Molecular Basis of Hemoglobinopathies in Cambodia", Hemoglobin, 30 (4):463-
470; Urade BP, "Haemoglobinopathies – HbE and HbS among the Gallong Tribe of West Siang 
District of Arundachal Pradesh, India", Medical Science, Volume 7, Number 26, April 23, 2014. See 
also Urade BP, "Haemoglobinopathies – HbE and HbS among the Gallong Tribe of West Siang District 
of Arundachal Pradesh, India", Medical Science, Volume 7, Number 26, April 23, 2014; Sanita 
Singsanan, Goonapa Fucharoen, Onekham Savongsy, Kanokwan Sanchaisuriya, and Supan Fucharoen, 
"Molecular character-ization and origins of Hb Constant Spring and Hb Paksé in Southeast Asian 
populations", Ann Hematol (2007) 86:665-669. 

75 E. Farinaud, "Contribution à l'étude des populations de l'Indochine méridionale française, d'après la 
répartition des groupes sanguins", Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, IX° 
Série. Tome 2, 1941. pp. 75-102.; Georges Olivier, Contribution à l'anthropologie des Vietnamiens 
méridionaux. Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, XII° Série, tome 1 fascicule 
2, 1967. pp. 155-176. Sok Hean Sun might be the first during the 1950s who called other scientists into 
attention concerning Hemoglobin E of Mon-Khmer population; cf. SOK Heansun, L’HEMOGLOBINE 
E AU CAMBODGE, (Paris : École Française d’Extrême-Orient, 1958). 

76 Olivo Miotto et al. “Multiple populations artemisinin-resistant Plasmodium falciparum in Cambodia”, 
Nat Genet. 2013 June ; 45(6): . doi:10.1038/ng.2624.  
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Some researchers claim that Oriza sativa (rice) was first domesticated thousands of years 

ago in south Asia and East Asia. Tropical Southeast Asia is ascertained to be homeland of 

Austroasiatic people, who were farmers.77 Other archeological findings are undergoing in 

Southeast Asian countries78 and some researchers have suggested countries of Southeast Asia 

had had their indigenous civilisations; so, there are questions to be answered and answers to be 

verified. 79 

 

2. General Information  

Since the second 3rd century A.D. diplomatic relations between Cambodia, China, and India 

had been historically recorded by Chinese. K'ang T'ai, a Chinese traveler, mentioned his 

encounter with an Indian ambassador named "Tch'en-song" at Funan court. The 6th century 

History of Leang (502-556) informs us that Funan built grand ships.80  

 

During the ninth century A.D., Cambodia had its border touched "along the edge of 

southern Yunnan". Some historians suggest Cambodia's Alavirarashtra with Sib-song Panna and 

Khmerrashtra with the Kun region of Keng Tung while its border in the south reached the sea, 

as confirmed by the twelfth or thirteen century accounts of Chou Ta-kuan and Chau Ju-kua, 

Cambodia.81  

 

There are families in present Sib-song Panna who confirmed their ancestors were sent from 

Cambodia to look after elephants of Chinese King in Sib-song Panna82. 

Scholars accept that there was a series of waves of migrations of Indians to Southeast Asia. 

Among other theories, the migrations were mainly supported by commercial and religious 

causes.83 Based on Buddhist records such as Dipavamsa (350 A.D.), Mahavamsa (475 A.D.) 

and other records, especially Chinese and Arabic, have confirmed "the Kalingans traded in 

South East Asia with commercial, cultural and religious expansions most possibly with mass 

migration and administrative links with motherland."84 

                                                           

77 Nicole Revel, Le riz en Asie du su-est : Atlas du vocabulaire de la plante, (Paris : Imprimerie de 
l'indépendent, 1988); Ly Vanna, “Rice Remains in the Prehistoric Pottery Tempers of the Shell Midden 
Site of Samrong Sen: Implications for Early Rice Cultivation in Central Cambodian”, Aséanie 9, 2002, 
pp. 13-34; Laurent Sagart, How many independent rice vocabularies in Asia? Paper read at Rice and 
Language Symposium, Cornell University, 22-25 September, 2011. (32 pages); Roger Blench, 
"Reconstructing Austroasiatic prehistory", In: M. Jenny & P. Sidwell, ed. forthcoming 2015. Handbook 
of the Austroasiatic Languages. Leiden: Brill. (Roger Blench’s article does not appear in the Handbook 
of the Austroasiatic Languages, 2005.) 

78 Don Bayard, "The Roots of Indochinese Civilisation: Recent Developments in the Prehistory of 
Southeast Asia", Pacific Affairs, Vol. 53, No. 1 (Spring, 1980), pp. 89-114. 

79 David Bulbeck, "A Historical Perspective on the Australian Contribution to the Practice of 
Archaeology in Southeast Asia", Australian Archaeology, No. 50, Special 50th Edition. Archaeology in 
the New Millennium: The Past, Present and the Future of Australian Archaeology (Jun. 2000), pp. 45-
53; L. A. Schepartz, S. Miller-Antonio and D. A. Bakken, "Upland Resources and the Early 
Palaeolithic Occupation of Southern China, Vietnam, Laos, Thailand and Burma", World Archaeology, 
Vol. 32, No. 1. Achaeology in Southeast Asia (Jun., 2000), pp. 1-13. 

80 Paul Pelliot, Le Fou-nan, BEFEO, Tome 3, 1903, pp. 248-303. 

81 Cf. Lawrence Palmer Briggs, "The Appearance and Historical Usage of the Terms Tai, Thai, Siamese 
and Lao", Journal of the American Oriental Society, Vol. 69, No. 2 (Apr. - Jun., 1949), p. 69; http:// 
ethno.ihp.sinica. edu.tw/ en/southwest/main_DA-07.html, accessed 08-07-15. 

82 The information confirmed during a research carried by researchers of the Royal Academy of 
Cambodia (RAC) in 2010 headed by Dr Sum Chhum Bun. 

83 Benudhar Patra, Kalinga In South East Asia, in Orissa Review, November-2004, pp.9-16. 

84 Bijoyini Mohanty and Indramani Jena, Kalinga, Kalinga and Klinga, in Odisha Review, December-
2014, pp.36-42. 
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It is said in Samanta Pasadika that Asoka had sent his son and his daughter along with 8 

families of Kalinga to Srilanka. And there is tradition in Java of Indonesia that Kalinga king 

sent 20 thousand families to this island. Out of religions, especially Brahmanism and Buddhism, 

from India, linguistic names such as Talaing, Telinga, Kling, Keling and Kalinga are still used 

by people in Burma, Indonesia and Malaysia; also Kalinga province of the Philippines, a 

Kalinga port in Indonesia.85 

 

Archaeological finds from ancient Funan emporium confirm foreign contacts in Cambodia86. 

 

The following data from inscriptions and researches are not an exhausted one. 

Inscriptions data are supplied and supported by other researches concerning the history and 

present status of each ethnic group. 

 

2.1. Inscriptions Information 

Khmer people aside, there are evidences through Cambodian inscriptions that there were 

many people of different ethnic groups had lived in or come to Cambodia. They had their 

presence since pre-Angkorian time. Some of them might involve themselves in administrative, 

religious, or commercial activities. 

 

2.1.1. cina and cāmp 

 

K. 61, of Bantay Prav temple, Banteay Mean Chey Province. The inscription mentions 

donations of workers from kaṃsteṅ çrī narapatīndravarmma to the God vrah¿ kaṃrateṅ an͂ 

parameçvara. Among the worker donated to the god there is female worker: tai cina; and 

we propose this as a Chinese. Inscription K. 263, 10th century, of Vat Prah Einkosei, Face 

D, Siam Reap Province, tells us about donations of King Jayavarman V in workers to the 

god Dvijendrapura. The workers offered to the king by a dignitary vrah¿ kaṃrateṅ an͂ 

divākarabhaṭṭa. Among the workers there is a worker named gvāl cāmpa. We consider this 

name as a Cham. Further down the line there is description of goods destined for the god. 

Among that is a utensil: ṅon cina. This utensil (ṅon) was from China (cina). 

 

2.1.2. kliṅ 

 

Some Indians might had lived for a long period or permanently until they die and had their 

bodies buried in Cambodia. A good example is from K. 684, of Inscription of Phnom 

Bakheng, in Angkorian period. The inscription, which Cœdès dated not before 10th century, 

mentioned a prescription concerning the right bestowed on a caste of vrah¿ cāmara (caste of 

fan bearer) to enjoy usufruct of bhūmi vnur khliṅ (Kling burial ground/cemetery Village). 

 

2.1.3. lahvā, kantāṅ, kliṅ, grec, pekan 

 

In K. 24 of 'Inscription d'Angkor Borei', Takeo Province, which G. Cœdès dated the 

inscription between VI-VII centuries; we would see names of many ethnic groups such as 

lahvā, kantāṅ, kliṅ, grec, pekan. The four early names are male workers, with prefix va, 

while the last is female one, ku. Although the condition of the inscription, almost all written 

                                                           
85 Benudhar Patra, "Kalinga In South East Asia", Orissa Review, November, 2004; Benudhar Patra, "Role 

of Kalinga in the Process of Ancient Indian Colonization in South-East Asia", Orissa Review, 
November, 2010; Parewar Sahoo, "Kalinga's Relation with Indonesia (Circa, 1st Century B.C. to 7th 
Century A.D.)", Orissa Review, November 2007; 

86 Roland Braddell, "Arikamedu and Oc-èo", Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, 
Vol. 24, No. 3 (156) (October, 1951), pp. 154-157. 
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the names of men and women, renders us not much information about exact dates, donator, 

or religious foundation, we might suggest that the donor is a dignitary since at the beginning 

of the Face A we see 'pon͂ vrau' after a ellipsis, due to fragment of the stone, and then a list 

of names of workers. If we suggest 'aṃnoy' (present) before 'pon͂', we have 'aṃnoy vrau' 

(present of pon͂ vrau). 'Vrau' is also an ethnic name. So the donator is a 'vrau' and there were 

other ethnic minority group beside Khmer workers. 

 

2.1.4. rmañ 

 

K. 76 of Phnom Ho Phnou of Kong Pisei District, Kampong Speu Province gives attestation 

to the presence of Mon people called rmañ, who were temple workers.  

 

2.1.5. siṅhalī/siṃhali 

K. 353, Prasat Kantop, Kulen district, Preah Vihear Province, dated between the reign of 

Jayavarman V and Rajendravarman, notifies us about people involved in demarcation of 

village, in 1046) in order to dedicate to the temple Çivapāda. We notice two people: teṅ 

tvan siṅhalī and khloñ siṃhali. ṅ and ṃ are variable of nasal. Of course the first word 

denotes female person while the second word male person. 

2.1.6. yvan 

K. 105, of Phum Mien (Mien village), O Reang Ov district, Kandal province mentioned the 

donation of khloñ vala, khloñ viṣaya of vnaṃ kansiṅ to the God Bhagavatī (Sarasvati). 

Among workers donated there was one female named kaṃvai bought from a Vietnamese at 

Kampong Toting: tai kaṃvai ti duñ nu prāk ta yvan kaṃvaṅ tadiṅ. 

2.1.7. vrau and maleṅ 

 

K. 133 of Trapeang Thma, Sambor district, Kratie province, dated by Cœdès to the 8th 

century, tells us about donation of temple workers by a mahānauvāha (chief pilot of ship) 

and Mratāñ Rudravindu to a god. Among that we would find vā kantāṅ (occurred three 

places in the inscription), ku maleṅ, and vā vrau. We propose these two workers as Chinese 

ethnic Kantang (Cantonese), Maleng, and Brao. 

 

The 7th inscription of K. 78 of Phnom Baset mentions donation of workers, rice fields, 

and plantations.87 The inscription also mentions one notable and his son: [k]loñ maleṅ kon 

kloñ maleṅ (Maleng Govenor [and] Maleng Govenor’s children). 

 

K. 163 of Prasat Ampil Rolum, Kompong Thom Province, a woman named maleṅ was 

among other workers presented to 3 Gods: Gotama Buddha, Maitreya, and Avalokiteçvara.  

 

2.1.8. vrau, maleṅ/mayāṅ, and ksok 

 

Now we look at a pre-Angkorian inscription K. 939, of Tuol Cam in Angkor Borei, Takeo 

Province. Beside the brief note on the content of this inscription given by Cœdès as 'dons de 

K. A. Çrī Svāmi Cāturvidya à V. K. A. Çrī Tribhuvanañjaya', we should propose something 

here as a basis for further study since the inscription was not translated and there are some 

lacunae due to the condition of the stone.  

                                                           
87 Fomerly this inscription was removed to Botum Pagoda and in 1990s; a piece of this inscription 

brought back by Prof Long Seam and his students from a canal behind Stueng Mean Chey Pagoda. It 
was then installed inside Royal University of Phnom Penh, Campus I. The information concerning the 
inscription is courtesy of Dr Chuor Keary, Director of National Language Institute of the Royal 
Academy of Cambodia (p.c. July 2015). 
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Just taking 'çrīsvāmicāturvvidya pre vrau maleṅ ksok toy gi poṣaṇā aṣṭadiça ta gi sruk 

bhavapura', we suggest the translation as ' Çrīsvāmicāturvvidya orders Vrau, Maleng, and 

Ksok to support Bhavapura'. Since Cœdès was not sure about 'ksok' that could be read as 

ksak or ksek, we should count it out for more study. The information rendered from the 

inscription is corroborated by another phrase at the end of the text of the inscription: 'ge gi 

ta doṅ coṅ gi neh¡ kanloṅ it ta pon' or 'people who engage in construction of the brick 

gopuras'. Note that in modern Khmer language, one would use 'khloṅ dvār' to denote 

exterior gates and 'prah ¿ kanloṅ' to 'parents'.  

 

So Vrau and Maleng people might have been brought to live in Bhavapura and to 

engage in temple constructions. 

 

K. 163, door jamb of the north tower of Prasat Amil Rolom, Kompong Thom province, 

dated around 6-7th centuries. We see two names: vā vrau and ame maleṅ, whom among 

workers dedicated to Gotama Buddha, Maitriya, and Avalokiteçvara. Here we have ethnic 

names Brao and Ma Lieng. 

 

A pre-Angkorian inscription, K. 451, of Prasat Prei Thnal (South), of Puok District, 

Siem Reap Province, dated 608 A. D., mentioned donation from kuruṅ maleṅ (Maleng 

City/Town). The donation was intended to God Çrī Kedāreçvara. The donation consisted of 

58 workers, 100 plantations and 5 paddy rice fields. Although we do not know exactly how 

big or important this 'city'', we at least could bear in mind that the city/town was an 

important administrative zone where many Maleng lived. Another pre-Angkorian 

inscription mentioned donation of maleṅ is K. 133 of Trampeang Thma, Sambor District, 

Kratie Province. G. Cœdès considered the inscription was in eighth century.  

 

Another ethnic group in Angkorian period is malyāṅ. Inscription K.536, of Prasat 

Takeo, Siem Reap Province, with a single phrase graffito mentioned ācāaryya malyāṅ 

(Malyang preacher/teacher). Cœdès gave the date of the inscription to 11th century.  

 

Another 11th century inscription, K. 218 of Prasat Sangkhah, in the northwest of 

Kralanh District, Siem Reap Province, mentioned a worker named gho malyāṅ. This worker 

is one among many offered by King Suryavarman I to the çivalinga of çrīvāgīçvara-

panditasvāmi of jaroy cār. 

We now have cina (Chinese), kantāṅ (Cantonese), kliṅ (Indian), grec (Greece), lahvā 

(Lawa), pekan (Paganese), Maleng/Malieng, yvan (Vietnamese), rmañ (Mon), 

Sin¿hali/Siṃhalī (Srilankan), syam/syām (Siemese/Thai),  and vrau (Brao). These ethnic 

groups might have had short or long contact with Khmer people in ancient time. We need 

more data concerning grec (Greece), kantāṅ (Cantonese), and pekan (Paganese).  

3. Conclusion 

Data presented here might be a string of argument in understanding various ethnic groups 

who have been in contact with Khmer people in ancient time or in examining internal and 

external relations of Mon-Khmer or Austroasiatic peoples.  
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 តលាក Cyril Miller, Ann Thompson, Garol Ann Bergman and J.A. senn, P.c. Wren 
and H. Martin, Jonh E and Warriner,… ានឱ្យនយិម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍គឺជា
ោកយដែលអាច្បបញ្ជជ ក់ន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឬ ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  » 92។ 

                                                           
88 Maurice Grevisse, Précis de grammaaire française, Paris, Duculot, P.122, “L’adverbe est un mot 

invariable pue I’on jin à un  verbe, à un adjective ou à un autre adverbe”, 
89 -Robert et Nathan, Grammaire  française , Paris, Nathan, P.55, “L’adverbe est un mot (ou locution) qui  

à pour role de modifier ou de presser le sene : 

- d’un verbve. 

- d’un adjectif. 

- d’un autre adverbe.”; 

90 -John Lyons, Linguistigue générale, Laroussse, 1986, P.249, “L’adverbe est unc partic du discours qui 

sert  à modifier un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou syntagme adverbial”; 
91 -Greviss Goosse, Nouvelle grammaire française, Duculot, 1995, P.313, “L’adverbe est un mot 

invariable apte à sservir de complement à un verbe, à un adjectif ou à un autre advrbe”;  

92 Cyril Miller, A grammar of modern English for foreign students, Langman, 1962,P.197, Ann 

Thompson, The language Tree An English Heandbook for senior 

student

, 1967,P.80, 

Garol

 Ann 

Bergman and J.A.Senn, Heath grammar and composition, D.C Heath and company, 1987,P.70 and P.C 

Wren and H.Martin, Hight school English grammar and composition, Third Edition, 1980,P.160,”An 

adverb is a word that modify a verb, an adjective or another adverb”;  
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តលាក អ្៊ាុយ ជួន. ប៊ាូ ប៊ាូ. ឌ្ គាម្ និង ជូ ថានី ពួកគាត់ានឱ្យនិយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍ថា «
កិរយិវតិស្ស្ន៍ជាស័្ពទដែល កិំរយិឱ្យមានតស្ច្បកតីដបាកជាងប្បប្កតីតែីម្»93។ ែូច្បជាោកយ : យតឺ តលឿន 
ឆ្ប់ កតកបកកាប...។  

តលាក ពូវ អ្៊ាុម្ ានឱ្យនយិម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍ថា«កិរយិវតិស្ស្ន៍ជាស័្ពទបដនាម្តលកីិរយិស័្ពទ
តែីម្បឱី្យកិរយិស័្ពទវតិស្ស្ត ងី ឬ ដបាកត ងីដងម្តទ្យៀត កិរយិវតិស្ស្ន៍ក៏បដនាម្ស័្ពទឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យមាន
តស្ច្បកតីដបាកត ងីអងដែរ។ ែូច្បជាោកយ : តលឿន យតឺ ណាស់្ ភាា ម្ ឋតិតឋរ ឆ្ប់ តាន់តាប់ តណ្េះតណាេះ 
ដនលនល...» ។ 

ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ តវយាករណ៍្ថាន ក់ទ្យី៦ ានឱ្យនិយម្ន័យថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ ឬ គុណ្កិរយិ គឺ ជា
ោកយស្ប្មាប់ស្ំដែងលកខណ្ៈឱ្យកិរយិស័្ពទ គុណ្ ម្ ឬ កិរយិវតិស្ស្ន៍ » 94។ 
 តយងីយល់ថា ការបញ្ជជ ក់ន័យម្ិនដម្នជាមុ្ខងារដត ច់្បមុ្ខរបស់្កិរយិវតិស្ស្ន៍តទ្យ ពីតប្ោេះោកយណា
ក៏ តដ្ឋយសុ្ទ្យធដតបញ្ជជ ក់ន័យឱ្យោកយបតងាគ ល (complété)95 កាលណាតគតប្បីជាោកយរណ្ប (complétif) ឧ. 
របស់្តនេះលែជាងរបស់្ខ្ុ ំ មានន័យច្បាស់្លាស់្ជាង «របស់្តនេះលែ» / «ខ្ុទំ្យិញតស្ៀវតៅ» មានន័យច្បាស់្ជាង «
ខ្ុ ំទ្យិញ»។-ល-។ ម្ា៉ាងតទ្យៀត ករិយិវតិស្ស្ន៍ជាោកយម្យួប្បតភទ្យគមឺ្ិនដម្នកតនាម្តស្រតីទ្យ។

 
តហតុតនេះ តយងី

សូ្ម្អតល់នយិម្ន័យឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ តដ្ឋយបដនាម្បនាយតស្ច្បកតីែូច្បតតៅ «កិរយិវតិស្ស្ន៍ជាោកយ (ោកយ
តទាល ោកយកមាា យ ោកយស្មាស្...) ស្ប្មាប់តប្បីជារណ្បឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្ប
គាន  ឬ តប្បីជាកម្មរង ឱ្យលបេះទាងំមូ្លកនុ ងករណី្ខាេះ»។ 
 កនុងការកណំ្ត់និយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍កនុងភាស្ថារងំ តលាក Maurice Grevisse ានដអនក
តៅតលីទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធម្និជាក់លាក់ តដ្ឋយគាត់ឱ្យនិយម្ន័យកិរយិយវតិស្ស្ន៍ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍គឺជា
ោកយមិ្នដប្បប្បួល ដែលតប្បីភាជ ប់ជាម្ួយកិរយិស័្ពទ គុណ្ ម្ និង កិរយិស័្ពទវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  » តដ្ឋយ
ឥតបញ្ជជ ក់ថាប្តវូភាជ ប់ដបបណាតទ្យ តហយីគាត់ក៏ានដអែកតៅតលអីងដែរតដ្ឋយគាត់ានឱ្យនិយម្ន័យ
កិរយិវតិស្ស្ន៍ថា«កិរយិវតិស្ស្ន៍គឺជាោកយដែលបញ្ជជ ក់ន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ និង ឱ្យកិរយិ-
វតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន »។ 

-តលាក Jean Dubois ានកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតលលីកខណ្ៈវនិិច្បឆ័យរូប
និយម្ តដ្ឋយគាត់បញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ គឺជាោកយមិ្នដប្បប្បួល (mot Invarible) ដែលបំតពញមុ្ខ
ងារតអសងៗកនុ ងស្ម្ព័នធដែលមានលកខណ្ៈជាកតនាម្និាត ជាប្បតយគ ជាស្ ធ នឈ្នន ប់»។ 

                                                           
93 -អ្៊ាុយ ជនួ តវយាករណ៍្ដខមរពិតស្ស្ ភនំតពញ បណាណ គារ គឹម្ គី ឆ្ន ១ំ៩៥៥ ទំ្យពរ័១២៥, ប៊ាូ ប៉ាូ តវយាករណ៍្ដខមរ ភនំតពញ តខម្រ
បណាណ គារ ឆ្ន ១ំ៩៥៥ ទំ្យពរ័៦២-៦៣, ឌ្ គាម្ តវយាករណ៍្ដខមរតដ្ឋយរបូភាព ភនំតពញ បណាណ គារតស្ង ងនួហួត ឆ្ន ១ំ៩៥៧ ទំ្យពរ័
១០៨-១១២ និង ជូ ថានី កបួនស្ម្ព័នធស្តងខប ភនំតពញ បណាណ គារ តស្ង ងួនហូត ឆ្ន ១ំ៩៦៧ ទំ្យពរ័៣៨-៤០។ 
94 -ប្កស្ងួអ្បរ់ ំតវយាករណ៍្ថាន កទី់្យ៦ ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្សិ្រស ឆ្ន ១ំ៩៨៣ ទំ្យពរ័៣៨។ 
95 -ស្ញ្ជា  “complété-complétif” ស្ញ្ជា ណ្ខចីពីភាស្ថវទិ្យាននប្បតទ្យស្លិច្បដែលតលាកស្ថស្ត្ស្ថត ចរយ បណ្ឌិ ត ប្ពុ ំម្៉ាល ់ានដប្ប
ថា “រងវតិស្ស្ន-៍គុណ្វតិស្ស្ន”៍ ដតតប្កាយម្កគាតា់នសំុ្បតូតៅជា”បតងាគ ល-រណ្ប ” វញិ។ 
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-តលាក Robert et Natha ពួកគាត់ានឱ្យនិយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលីន័យ
សុ្ទ្យធស្ថធ តដ្ឋយគាត់បញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍គឺជាោកយ ឬ ោកយស្មាស្ មិ្នដប្បប្បួលដែលមានតួ
 ទី្យបញ្ជជ ក់ន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  និង ឱ្យឃ្លា ទាងំមូ្ល »។ 

-តលាក John Lyons ានកណំ្ត់នយិម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតលីន័យសុ្ទ្យធស្ថធ 
តដ្ឋយគាត់បញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ គឺជាប្បតភទ្យោកយដែលតប្បីស្ប្មាប់បំតពញន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យ
គុណ្ ម្ ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  ឬ ឱ្យកតនាម្កិរយិវតិស្ស្ន៍»។ 

-តលាក Grevisse Goosse ានកណំ្ត់និយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលីន័យសុ្ទ្យធស្ថធ
តដ្ឋយគាត់ានបញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍គឺជាោកយមិ្នដប្បប្បួល ដែលបំតពញន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យ
គុណ្ ម្ ឬ ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  »។ 

-តលាកប្ស្ី Michéle Boulare et តលាក Jean Louis Frérot ានកណំ្ត់និយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍ 
តដ្ឋយដអែកតលីន័យសុ្ទ្យធស្ថធ តដ្ឋយគាត់បញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ គឺជាោកយ មិ្នដប្បប្បលួ ដែលបញ្ជជ ក់
ន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  និង ឱ្យឃ្លា ទាងំមូ្ល »។ 

-តលាក René Lahame, Jean Dubois,…, ពួកគាត់ានកណំ្ត់នយិម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍
តដ្ឋយដអែកតៅតលលីកខណ្ៈវនិចិ្បឆ័យរូបនិយម្ តដ្ឋយគាត់ានបញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ជាោកយមិ្នដប្ប
ប្បួល (mots invariables) ដែលបំតពញមុ្ខងារតអសងៗឱ្យកតនាម្និាត ឱ្យឃ្លា  ឬ ឱ្យស្ ធ នឈ្នន ប់
ទាងំមូ្ល »។ 

-តលាក Cyril Miller, Ann Thompson, Garol Ann Berganam andJ.A Senn, P.C Wren 
and H.Martin, John E and Warriner…, ពកួតគានឱ្យនិយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតលន័ីយ
សុ្ទ្យធស្ថធ តដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ គឺជាោកយស្ប្មាប់បញ្ជជ ក់ន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ 
និងឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន ”»។ 

-តលាក L.G. Alexander ានកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលីន័យសុ្ទ្យធស្ថធ
តដ្ឋយគាត់ានបញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ គឺជាោកយដែលបញ្ជជ ក់ន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យ
កិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  ឱ្យ ម្ស័្ពទ ឱ្យឃ្លា និាត និង ឱ្យឃ្លា ទាងំមូ្ល» ។ 

-វច្ប នុប្កម្ Longman Dictionary of comtemporary English ានកណំ្ត់នយិម្ន័យ
កិរយិវតិស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលីន័យសុ្ទ្យធស្ថធ តដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍ គឺជាោកយ ឬ កតនាម្
ោកយ ឬ ប្កុម្ោកយ ដែលពិពណ៌្  ឬ បដនាម្ន័យឱ្យកិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  ឱ្យ
 ម្ស័្ពទ ឱ្យឃ្លា និាត ឬ បញ្ជជ ក់ន័យឱ្យឃ្លា ទាងំមូ្ល»។ 

-តលាក អ្៊ាុក វបុិល និង ប្កស្ងួអ្ប់រ ំតវយាករណ៍្ថាន ក់ទ្យ៦ី ានកណំ្ត់នយិម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍
កនុងភាស្ថដខមរតដ្ឋយដអែកតលីន័យ តដ្ឋយបញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍គឺជាស័្ពទបដនាម្តលីកិរយិស័្ពទ តលី
គុណ្ ម្ ឬ កិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន ឱ្យមានន័យដបាកត ីង ឬ វតិស្ស្ដងម្តទ្យៀត»។ 
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-តលាក  និ សុ្ខ ានកណំ្ត់និយម្ន័យយកកិរយិវតិស្ស្ន៍ដខមរតដ្ឋយដអែកតៅតលន័ីយដែរ 
តដ្ឋយតលាកានបញ្ជជ ក់ថា «កិរយិវតិស្ស្ន៍គឺជាោកយ ឬ កតនាម្ោកយ ដែលតប្បីស្ប្មាប់បញ្ជជ ក់ឱ្យ
កិរយិស័្ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ និង ឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន ។ (...) កិរយិវតិស្ស្ន៍ក៏អាច្បបញ្ជជ ក់ន័យឱ្យឃ្លា
ទាងំមូ្លអងដែរ»។ 

ការកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍ទាងំប៉ាុ ម នខាងតលី សុ្ទ្យធស្ឹងដតដអែកតលីន័យទាងំអ្ស់្ តលីក
ដលងដតតលាក Dubois និង René lagane, Jean Dubois…, ដែលានកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយិវតិស្ស្ន៍
តដ្ឋយដអែកតលីលកខណ្ៈវនិិច្បឆ័យរូបនិយម្។ ឯតលាក Grevisse វញិគាត់ានតប្បីលកខណ្ៈវនិិច្បឆ័យរូបនិយម្
តិច្បតូច្បណាស់្ហាក់ែូច្បជាតដ្ឋយនច្បែនយ។ តតៅតនេះ តយងីនឹងតធវីការស្ថកលបងតប្បីលកខណ្ៈវនិិច្បឆ័យរូប
និយម្ តែមី្បបីំអុស្លកខណ្ៈរបស់្កិរយិវតិស្ស្ន៍ននភាស្ថដខមរ។  

២-ល្ក្ខណៈេមព័នធននក្ិរយិាវិនេេន ៍: 
មុ្ននឹងដស្វងយល់ពីច្បរតិលកខណ្ៈននកិរយិវតិស្ស្ន៍ននភាស្ថដខមរឱ្យានសុ្ីជតប្ៅ តាម្លទ្យធភាព

អាច្បតៅ រចួ្ប តយងីគបបពីិនតិយលកខណ្ៈស្ម្ព័នធរបស់្ោកយប្បតភទ្យតនេះប្តួស្ៗស្ិន តហយីតយងីគបបបីញ្ជជ ក់
អងតទ្យៀតថា “តយងីចត់ទុ្យកថា ជាកិរយិវតិស្ស្ន៍ដតោកយពិតប្ាកែ (ោកយតទាល ោកយកមាា យ ោកយ
ស្មាស្។ល។) : តយងីម្ិនានចត់ទុ្យកកតនាម្តស្រ ី ដែលមានមុ្ខងារជាកម្មតទ្យស្កាល ថាជាកិរយិ
វតិស្ស្ន៍តទ្យ”។ 

តតៅតនេះ តយងីស្ថកលបងស្កិាពីមុ្ខងារស្ម្ព័នធននកិរយិវតិស្ស្ន៍ តដ្ឋយដអែកតលីតតស្តដែលជាវធិី
ម្ួយនន តវយាករណ៍្ទ្យប្ម្ង់នយិម្ (grammaire generative et trasformationnelle)។ 
ឧទាហរណ៍្ :  

(១.ក)-«យយននួនិយយខាវៗតតៅតទ្យៀត...» (នូ ហាច្ប ដក ប្ស្តោន ទ្យំព័រ១៣)។     
(១.ខ)-«ច្បតងកៀងតប្បងកាតម្ួយមានពនាឺញ័រតប្ពីត តៗៅបភំាឺអទេះដលវងច្បិកប៊ាុនថា...»(នូ ហាច្ប ដក ប្ស្តោន 
ទ្យំព័រ២២)។ 

(១.គ)-«តពលដែលប្ស្ស់្ែលួប្ស្ងាប់ប្ស្ងិលតាឆុ្នតកេះចបតស្ីច្បញញឹម្ពប្ោយ...»(យ៉ា វ ស្ំអុ
ន ច្បិតតមាត យ ទ្យំព័រ២០)។ 

(១. )-«...ែងនប្ពស្ថៃ ត់ឈងឹលឺស្តម្ាងច្បប្ងតិដែកយដំប្ច្បតៗ...» (យ៉ា វ ស្ំអុន ច្បិតតមាត យ ទ្យំព័រ៨៥ 
ឆ្ន ១ំ៩៨១)។ 

(១.ង)-«...បនតិច្បគាត់តប្កាកនិយយឆ្ក នែតជីងៗដតមាន ក់ឯង» (ប្គូបតប្ងៀនប្ស្ុកដប្ស្ ទ្យព័ំរ១៣)។ 
(១.ច្ប)-«...តហយីខួរស្ថវ របស់្ខ្ុ ំតនេះតៅដតតែីរតប្តុក...»(សុ្ទ្យធ ប៉ាូលនិ អ្នកអសងតប្ពងអារត់អារយ 
ទ្យំព័រ៩២)។ 

(១.ឆ្)-«...ប្បជារស្ត្ស្តភ័យតក់ស្ាុត គំាន ពរកូនជចជូ នតៅរត់រោយ » (ដស្ម្ សូ្រស្ិកាអ្កសរស្ិលបដ៍ខមរ 
តរឿងប្កុងសុ្ភម្ិប្ត ទ្យំព័រ៤)។ 

(១.ជ)-«តាម តទុ្យតទ្យស្ីតឆ្ាីយតដ្ឋយអ្ងអ់ាច្ប...» (ប្ស្ីហតិតាបតទ្យស្ ទ្យំព័រ៦៣)។ 
តតស្តស្ថកលបងទ្យ១ី :  
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តបីតយងីែកោកយ «ខាវៗ» តច្បញពីលបេះ(១.ក) ែកោកយ«តប្ពីតៗ»តច្បញពីលបេះ(១.ខ) ែកោកយ
«ប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល» តច្បញពលីបេះ(១.គ) ែកោកយ«ដប្ច្បតៗ»តច្បញពីលបេះ(១. ) ែកោកយ«ឆ្ក នែតជីង»
តច្បញពីលបេះ(១.ង) ែកោកយ«តប្តុក»តច្បញពីលបេះ(១.ច្ប) ែកោកយ«រោយ»តច្បញពលីបេះ(១.ឆ្)  និង 
ែកោកយ«តដ្ឋយអ្ងអ់ាច្ប» តច្បញពីលបេះ(១.ជ) តយងីតៅស្ល់ដខសស្ម្តតីាម្លដំ្ឋប់ែូច្បតតៅ ៖ 

(២.ក)-«យយននួនិយយតតៅតទ្យៀត...»។     
(២.ខ)-«ច្បតងកៀងតប្បងកាតម្យួមានពនាញ័ឺរតៅបំភាអឺទេះដលវងច្បិកប៊ាុនថា...»។ 
(២.គ)-«តពលដែលប្ស្ស់្ែលួ តាឆុ្នតកេះចបតស្ចី្បញញឹម្ពប្ោយ...»។ 
(២. )-«...ែងនប្ពស្ថៃ ត់ឈងឹលឺស្ំតលងច្បប្ងិតដែកយ ំ...»។ 
(២.ង)-«...បនតិច្បគាត់តប្កាកនិយយដតមាន ក់ឯង»។ 
(២.ច្ប)-«...តហយីខួរស្ថវ របស់្ខ្ុ ំតនេះតៅដតតែីរ...»។ 
(២.ឆ្)-«...ប្បជារស្ត្ស្តភ័យតក់ស្ាុត គំាន ពរកូនជចជូ នតៅរត់»។ 
(២.ជ)-«តាម តទុ្យតទ្យស្ីតឆ្ាយីថា...»។ 

 តយងីត ញីថា ដខសស្ម្តីដែលទ្យទ្យួលានខាងតលីតនេះ សុ្ទ្យធដតជាលបេះប្តឹម្ប្តូវតាម្ប្បព័នធភាស្ថដខមរ។ 
លទ្យធអលតនេះបងាា ញថា ការែកោកយ«ខាវៗ តប្ពីតៗ  ប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល ដប្ច្បតៗ ឆ្ក នែតជីង តប្តកុ រោយ 
តដ្ឋយអ្ងអ់ាច្ប»  តច្បញពីលបេះក៏ម្ិនតធវឱី្យខូច្បរច្ប ស្ម្ព័នធននលបេះកនុងភាស្ថដខមរត យី។ 
តតស្តស្ថកលបងទ្យ២ី : 
 តបីតយងីបតូរទ្យតីាងំននោកយ«ខាវៗ» ម្កខាងតឆ្វងកិរយិស័្ពទនិយយតៅកនុងលបេះ(១.ក) បតូរទ្យី
តាងំននោកយ «តប្ពីតៗ» ម្កខាងតឆ្វងគុណ្ ម្ញ័រ តៅកនុងលបេះ(១.ខ) បតូរទ្យីតាងំននោកយ «ប្ស្ងាប់    
ប្ស្ងិល» ម្កខាងតឆ្វងកិរយិស័្ពទែលួតៅកនុងលបេះ(១.គ) បតូរទ្យីតាងំននោកយ«ដប្ច្បតៗ» ម្កខាងតឆ្វង
កិរយិស័្ពទយតំៅកនុងលបេះ(១. ) បតូរទ្យីតាងំននោកយ«ឆ្ក នែតជីង» ម្កខាងតឆ្វងកិរយិស័្ពទតប្កាកនិយយ
តៅកនុងលបេះ(១.ង) បតូរទ្យីតាងំននោកយ «តប្តុក» ម្កខាងតឆ្វងកិរយិស័្ពទតែីរតៅកនុងលបេះ(១.ច្ប) បតូរទ្យី
តាងំននោកយ«រោយ» ម្កខាងតឆ្វងកិរយិស័្ពទរត់តៅកនុងលបេះ  (១.ឆ្) បតូរទ្យីតាងំននោកយ«តដ្ឋយ
អ្ងអ់ាច្ប» ម្កខាងតឆ្វងកិរយិស័្ពទតឆ្ាីយតៅកនុងលបេះ(១.ជ) តយងីនឹងទ្យទ្យួលានដខសស្ម្តែូីច្បខាងតប្កាម្ :  

(២.ក)-٭«យយនួនខាវៗនយិយតតៅតទ្យៀត...»។     
(២.ខ)-٭«ច្បតងកៀងតប្បងកាតម្យយមានពនាឺតប្ពីតៗញ័រ តៅបំភាឺអទេះដលវងច្បិកប៊ាុនថា...»។ 
(២.គ)-٭«តពលដែលប្ស្ស់្ប្ស្ងាប់ស្ងិល ែួល តាឆុ្នតកេះចបតស្ចី្បញញឹម្ពប្ោយ...»។ 
(២. )-٭«...ែងនប្ពស្ថៃ ត់ឈងឹលសឺ្ំតលងច្បប្ងិតដែកដប្ច្បតៗយ ំ...»។ 
(២.ង)-٭«...បនតិច្បគាត់ឆ្ក នែតជីងតប្កាកនយិយដតមាន ក់ឯង»។ 
(២.ច្ប)-٭«...តហយីខួរស្ថវ របស់្ខ្ុ ំតនេះតៅដតតប្តកុតែីរ...»។ 
(២.ឆ្)-٭«...ប្បជារស្ត្ស្តភ័យតក់ស្ាុត គំាន ពរកូនជចជូ នតៅរោយរត់ »។ 
(២.ជ)- ٭«តាម តទុ្យតទ្យស្ីតដ្ឋយអ្ងអ់ាច្បតឆ្ាីយ...»។ 
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 ដខសស្ម្តីដែលទ្យទ្យលួានខាងតលីតនេះ ពុំអាច្បចត់ទុ្យកជាលបេះប្តឹម្ប្តូវតាម្ប្បព័នធននភាស្ថដខមរ
ត យី តប្ោេះការបតូរទ្យីតាងំោកយម្ួយច្បំនួនតៅកនុងកតនាម្ករិយិ ែូច្បការស្ថកលបងតនេះ ានតធវីឱ្យប្ាស់្
ចករច្ប ស្ម្ព័នធរបស់្ភាស្ថដខមរ ដែលតគារពតាម្លំដ្ឋប់ (“ោកយបតងាគ ល-ោកយរណ្ប” “complétif” )។ 
 លទ្យធអលននការតធវីតតស្តស្ថកលបងទាងំពីរខាងតលីបងាា ញថា ោកយ«ខាវ  ៗតប្ពីត  ៗប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល 
ដប្ច្បតៗ ឆ្ក នែតជីង តប្តកុ រោយ តដ្ឋយអ្ងអ់ាច្ប » ានបងាា ញថា៖ 

(១)-អាច្បែកតច្បញពីលបេះតដ្ឋយឥតតធវីឱ្យខូច្បរច្ប ស្ម្ព័នធននកបួនតវយាករណ៍្ត យី។ 
(២)-ម្ិនអាច្បបតូរកដនាងពីខាងស្ថត ោំកយបតងាគ លម្កខាងតធវងានត យី។ 

៣-មខុងារក្ិរយិាវិនេេន៍ ៖ 
 តាម្ការស្តងកតពីមុ្ខងារកិរយិវតិស្ស្ន៍បញ្ជជ ក់ថា កិរយិវតិស្ស្ន៍មានមុ្ខងារជារណ្ប«com-
plétif» របស់្កិរយិស័្ពទ គុណ្ ម្ និងកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន ។ តយងីសូ្ម្បញ្ជជ ក់ថា «ោកយរណ្ប» ស្ំគាល់
ោកយទាងំប៉ាុ ម នដែលរណ្បតគ : កនុងកតនាម្ «អទេះលែ អទេះាយ តែីរតលឿន តលឿនណាស់្» ោកយ «លែ ាយ 
តលឿន ណាស់្» ជាោកយរណ្ប។ 

៣.១-មុខងាារណប «complétif» ឱ្យក្ិរយិាវិនេេន ៍
កិរយិវតិស្ស្ន៍មានមុ្ខងារជារណ្បឱ្យកិរយិស័្ពទដែលមានទ្យីតាងំតៅកនុងស្ម្ព័នធ គឺតៅពខីាងស្ថត ំ

កិរយិស័្ពទកាលណាតគបញ្ជជ ក់តស្ច្បកតកីនុងការនិយយស្ត។ី 
ឧទាហរណ៍្ ៖ 

- «តស្តច្បអ្តណ្តី កដែលតស្តច្បដកែកានអ្តចជ ីញដែរ ក៏ខំវារកតខវស្កខាវ ស្នងឹតគដែរ...» (ប្បជុំតរឿងតប្ពង
ដខមរ ភាគ៧ ទ្យំព័រ៤៧)។ 

- «ប្តតែវចិ្បតឈ្នម លតឆ្ាីយតម្តដ្ឋយអ្ួតអាងថា...» (ប្ស្ីហតិតាបតទ្យស្ ភាគ២ ទ្យំព័រ៧៥)។ 
- «ខាងពកួតចរមានគប់តភាីងភាសឺ្ត ធ ស្តៅធ  តៅតពញនប្ព...» (ញ៉ាុ ក ដងម្ កូលាបនប៉ាលិន ទ្យំព័រ៤៦)
។ 

- «តម្ចបតលាតតតីតៗកាលតអែៀងអែង...» (យ៉ា វ ស្អុំន ច្បតិតមាត យ ទ្យំព័រ៣៩)។ 
- «ពូស្ថវ យរត់ប្តតហបប្តហបទាងំនងៃប្តង់ត ងីតៅតៅយយតានិយយប្ាប់...» (អុ្ឹម្ ងុក គូលី
កំដណ្ន ទ្យព័ំរ៣៣)។ 

- «តខាម ច្បទាងំត េះ គំាន រត់តប្ោងប្ោតអ្ស់្តៅ...» ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ២ ទ្យព័ំរ១១)។ 
- «...អ្នកខាេះតទ្យៀតក៏មានតស្ច្បកតីភិតភ័យ តហីយនិយយបូញមាត់បូញកថា...» (ដត អុន តរឿងអា
ជ័យប្ាជ្ ទំ្យព័រ២២។ 

៣.២-មុខងារារណប (complétif) ឱ្យគណុនាម  
តដ្ឋយដអែកតៅលកខណ្ៈរូប-ស្ម្ព័នធ កិរយិវតិស្ស្ន៍មានមុ្ខងារជារណ្បស្ប្មាប់គុណ្ ម្។ តៅ

កនុងស្ម្ព័នធវាមានទ្យីតាងំតៅពខីាងស្ថត គុំណ្ ម្ដែលជាោកយបតងាគ ល (complété) ត េះ។ 
ឧទាហរណ៍្ :  

- «...តរៀនដា ស់្និស្សយ័ទ្យន់រតវ ៉ាតរវ ៉ាតរបស់្តយងីតចល» (ប្ស្ហីតិតាបតទ្យស្ ភាគ៣ ទ្យំព័រ.ខ.)។ 



73 

 

- «...បណាត លឱ្យអ្នកតភៀស្ខាួនភ័យស្ាន់តស្ថា រត់តឆ្ាឆ្ា ចុ្បេះត ងី» (ភូម្ិតិរចិឆ ន ទ្យំព័រ៨៤)។ 
- «គាម្ណី្ខឹងពន់តពក...» ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៣ ទ្យំព័រ៥៤)។ 
- «...មានអ្នកតភាងរូបរងស្ថែ តលែណាស់្តប្ច្បៀងក៏ពិតរេះ...»  (ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៧ ទ្យព័ំរ៧៦)។ 
- «ទ្យនាយចយូំរតពកម្និត ញីអ្តណ្តី កតច្បញម្កវញិ...» (ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៧ ទ្យំព័រ៩០)។ 
- «រូបតឆ្ម្តលាម្ពណ៌្លែអ្តនក... » (ប្ស្ីហតិតាបតទ្យស្ ភាគ២ ទ្យំព័រ៤៧)។ 

៣.៣-មុខងារារណប (complétif) ក្ិរយិាវិនេេន៍  
តាម្ការស្តងកតតៅតលីរូប-ស្ម្ព័នធរបស់្កិរយិវតិស្ស្ន៍ តយងីត ញីថា កិរយិវតិស្ស្ន៍មានមុ្ខងារជា

ោកយរណ្បឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍ែូច្បគាន  ដែលជាោកយបតងាគ ល។ ោកយរណ្បមានទ្យីតាងំតៅខាងស្ថត ោំកយ
បតងាគ លតៅកនុងស្ម្ព័នធ។ 
ឧទាហរណ៍្ : 

- «...ខណ្ៈត េះ អ្នកប្ជលក់ភ្ាក់ស្ាន់តស្ថា ប្កញាងត ងីតដ្ឋយស្ដប្ម្កខាា ងំ...» (ប្ស្ហីតិតាបតទ្យស្ 
ភាគ៣ ទ្យំព័រ១៤)។ 

- «...អ្ញម្ិនច្បង់និយយបូាច់្បតប្ចី្បនតពកតទ្យ...» (ប្ស្ហីតិតាបតទ្យស្ ភាគ២ ទ្យព័ំរ៥២)។ 
- »តលាកស្ងឃស្តងកតត ញីទាយកទាយកិាស្បាយរកីរយតស្ីច្បញញឹម្ញដញម្ប្កបួមាត់ប្កបួច្បក
ប្គប់ៗគាន » (ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៧ ទ្យំព័រ៩៧)។ 

- «...តហយីលូនតលាតតលងកចឆ ក់កដចឆងតដ្ឋយស្បាយរកីរយ”»(ប្ស្ហីតិតាបតទ្យស្ ភាគ៣ ទ្យព័ំរ
៤៧)។ 

- «...នងឹជាច្បណីំ្ស្តវទាងំឡាយ វាឆ្ីរត់រយខាច ត់ខាច យតៅ...» (ញ៉ាុ ក ដងម្ ម្ហាតវស្សនតជាតក ទ្យព័ំរ
១១៥)។ 

- «...ឯតាជូជកខំរត់ខាម ញ់ស្តស្ាីតស្ស្ាក់ភិតភ័យតហយីដប្ស្កថា...» (ញ៉ាុ ក ដងម្ ម្ហាតវស្សនត
ជាតក ទ្យព័ំរ២៤៣)។ 

- «ស្ត្ស្តីដក មាស្សូ្ម្បនីរជនមានងវមីាត់ ក៏មានច្បិតតខាបខាា ច្បប្តិនប្តុនទី្យម្ទាម្» (ប្ស្ីហតិតាបតទ្យស្ ភាគ២ 
ទ្យំព័រ២៥)។ 

៣.៤-ការេនងេតពចិារណា  
តាម្ការស្តងកតអ្ំពីមុ្ខងាររបស់្កិរយិវតិស្ស្ន៍តាម្លកខណ្ៈស្ម្ព័នធ តយងីត ញីថា តស្ទីរដតមុ្ខងារ

ទាងំអ្ស់្របស់្កិរយិវតិស្ស្ន៍មានមុ្ខងារជាកម្មតទ្យស្កាល។ កិរយិវតិស្ស្ន៍តិច្បតូច្បណាស់្មានមុ្ខងារ
តអសងតទ្យៀត។ 

៣.៤.១-មុខងារាក្មមនទេកាល្ម្ាប់បំដណបឱ្យក្ិរយិាេពទ 
ឧទាហរណ៍្ :  

- «…តហយីលូនតលាតតលងកចឆ ក់កដចឆងតដ្ឋយស្បាយរកីរយ» (ប្ស្ីហតិតាបតទ្យស្ ទ្យព័ំរ៤៧)។ 
- «ស្ីហៈនិយយតដ្ឋយកាា ហាន...» (ប្ស្ហីតិតាបតទ្យស្  ទ្យព័ំរ៤៧)។ 
- «...បនតិច្បគាត់តប្កាកឈរនយិយឆ្ក នែតជីងដតមាន ក់ឯង» (ប្គបូតប្ងៀនប្ស្ុកដប្ស្ ទ្យព័ំរ១៣)។ 
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- «តោលដែលប្ស្ស់្ែួលប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល តាឆុ្នតកេះចបញញឹម្ប្ោយ» (យ៉ា វ ស្អុំន ច្បិតតមាត យ 
ទ្យំព័រ២០)។ 

- «ឱ្! តយងីនឹងតភាច្បនិយយច្បាស់្លាស់្…» (រមឹ្ គនី សូ្ដត ទ្យំព័រ៦)។ 
៣.៤.២-មុខងារាក្មមនទេកាល្ម្ាប់កាល្ឱ្យក្ិរយិាេពទ  

ឧទាហរណ៍្ :  
- «ម្សិលមិ្ញ តភាៀងឆ្ា ក់ម្ួយតម្ធំ» (ភាស្ថដខមរថាន ក់ទ្យ១ី២ ទ្យព័ំរ១៣៨)។ 
- «អូ្នតុំ អ្នកប៊ាុតម្កបបលួបងតៅភនំតពញដស្ែក”» (ភូម្ិតិរចិឆ ន ទ្យំព័រ១៦)។ 
- «ដនអាតនេះ! តម្៉ាច្បក៏ឈប់សុ្កីាូភាីតភាីអ្ចជ ឹងតចិ្បអ្ញបុកងាប់ឥ ូវ...» (ប្ពេះអាទ្យិតយងមីរេះតលីដែនែីចស់្ 
ទ្យំព័រ១៤)។ 
តដ្ឋយដអែកតលីការវភិាគពីត ួទ្យរីបស់្កិរយិវតិស្ស្ន៍តៅកនុងលបេះខាងតលី តយងីស្តងកតត ញីថា 

កិរយិវតិស្ស្ន៍ មានមុ្ខងារជារណ្បឱ្យកិរយិស្ពទ គុណ្ ម្ នងិ កិរយិវតិស្ស្ន៍ តោលគឺមានមុ្ខងារ
រណ្បឱ្យកិរយិស្ពទមានទ្យតីាងំតៅខាងស្ថត កំិរយិស្ពទ មានមុ្ខងាររណ្បឱ្យគុណ្ ម្មានទ្យីតាងំតៅខាង
ស្ថត គុំណ្ ម្និងមានមុ្ខងាររណ្បឱ្យកិរយិវតិស្ស្ន៍មានទ្យតីាងំតៅខាងស្ថត កំិរយិវតិស្ស្ន៍បតងាគ ល។ 
គនថនិនទទេ 
១.តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ មូ្លភាពននការបតងកីតោកយងមី តរងពុម្ពតទ្យព ភនំតពញ ១៩៦៤។ 
២.ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ“តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៦” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣ (ទ្យព័ំរ៣៨-៤០)។ 
៣.ប្កស្ងួអ្ប់រ ំ“តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៥” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣។ 
៤.ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ“តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៧” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣។ 
៥.ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ“តវយាករណ៍្ថាន ក់ទី្យ៦” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣។ 
៦.ប្ពុ ំ ម្៉ាល់ “លទ្យធភាពបតងកីតោកយ និង ការបតងកីតោកយ កនុ ងភាស្ថដខមរ” តៅកនុងទ្យស្ស វែតីវទិ្យាស្ថា ន    
ភាស្ជាត ិននរជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា ឆ្ន ទំ្យី២ តលខ២ ភនំតពញ ឆ្ន ២ំ០០១ (ទ្យំព័រ៥៦-៨១)។ 
៧. ប្ពុំ ម្៉ាល់ “អ្ំពីលកខណ្ៈវនិិច្បឆ័យរូបនិយម្” តៅកនុងទ្យស្ស វែតីវទិ្យាស្ថា នភាស្ជាតិ ននរជបណ្ឌិ ត-ស្ភា
កម្ពុជា ឆ្ន ទំ្យ៣ី តលខ៣ ភនំតពញ ឆ្ន ២ំ០០២ (ទ្យំព័រ៣៧-៥២)។ 
៨. ុង តស្ៀម្ “ការប្ស្ថវប្ជាវទ្យំ ក់ទ្យំនងនិងកំណ្កំតណី្តវាកយស័្ពទតាម្បតប្មី្បប្មាស់្អនត់នីយកម្មតៅកនុ ង
ភាស្ថដខមរបុរណ្” តៅកនុងទ្យស្ស វែតី វទិ្យាស្ថា នភាស្ជាត ិ ននរជបណ្ឌិ តស្ភាកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០០២ (ទ្យព័ំរ
៨៩-៩៩)។ 
៩.តអ្ៀវ តកីស្ “ភាស្ថដខមរ បណាណ គារម្ិតតតស្រ ីភនំតពញ ១៩៦៧។ 
១០. Borsley D., Syntactic Theaory, London-New York, Eward Arnold, 1991; 

១១. Chomsky Noam, Language and Language learning, Oxford University Press, 1971; 
១២. Dubois jean et Giacomo Mathée…, Dictionnaire de linguistiqe, Larousse, 1973, P.1920; 



សាស្ត្សាា  វ ាំង ជួន 
ពងាវតារនេតចដខមរ ដខែ៥ 

បទឆា 
កាលច ើយកាលចនោះ   ចយើងវៃលងេាំច ោះតាមសា តារ 
លងល់៊ុោះម្ពោះព៊ុទធសាសន  រយ សាសករាជបាន។ 
កាលចនោះានអងគម្ពោះមហាកសម្ត ចសពចសាយសមបតាិៃកល់ចៃកើងថ្កក ន 
កន៊ុងម្កុងឥនទិបតារតនរាជសាា ន  កសម្តកានាកាល ហានរទិធីរងគ។ 
ម្ទងម់្ពោះម្បាជ្ញា ថ្កល ចឆលៀ ឆ្មល ត  ចឈាែ ោះចៅម្ពោះបាទអាទិតយ ងស 
ានម្ពោះអាំណាេចម្ទើសម្ទន៊ុង  ចហើយម្ទងទ់សពិធរាជធាែ ។ 
ចហើយានេត៊ុរងគអងគចសណី  ាតយម៊ុមមស្ត្នាីម្គបភ់ាន កង់ារ 
ក បីណឌិ តម្ ហែណ៍ម្ពឹទធ  ច ើងោល់រាជ្ញជ្ញម្បម្កត។ី 
ានទ ាំងចទតវីធាំម្បា ាំអងគ   ម្ពោះភស្ត្កាផូរផងម់្សស់ម្បិមម្បិយ 
ហាក់ចទពធតីានូ សួគ៌ម្សី  កបកលាណីម្គបល់កខណិា។ 
ានទ ាំងចៅថជម្សីម្សឹងាគ រ  សនាំសនិទធបរ ិរវសនសហសា 
ភស្ត្កាផង់ម្តេង់ដូេតារា   សម្ាប់កសម្តាេមេម្កី។ 
គង់ម្បាសាទសាា តសាាំសាំសតា  ម្បា ាំពីររួតថ្កន កម់ពស់ម្តថឈ 
ម្តឈឹងពណណរាយសាយរសែី  កាំពូលចម្សៀ ម្សីចម្សាងម្សួេម្សស់។ 
ចមើលចឃើញេិវចែងវសាងេិញ្ចែ េ  ម្តដេិម្តដាេម្តចដាមដ៊ុង 
ម្តវដតម្តដួេម្តដឹងសក៊ុង  ពីដីដល់េ៊ុងរល៊ុងម្សល។ 
ម្តីសូល៍កាេក់បូរព លនគ  ភលឺចម្ ងម្ យម្ កម្ តពម្ពិល 
ពិទូរពិទយលាយទឹក លិ  ដាាំតបូងឥនទនិលវនបចលើម្ពាំ។ 
វទនទីចរៀបរយម្គុឌម្គប់វលវង  ជួរហូរនគវេងវតងលយ ាំ 
ម៊ុមដាេម់្តវ ងវកងម៊ុមម្ពហែ  មពស់ធាំម្តដួេបងាួេទវ រ។ 
បនទ យម្បា ាំពីរជ្ញនជ់៊ុ ាំព័ទធ  ទហានរងាគ ត់ច នឆ្មល ស់ោន  
ចរាងទងកាំវផងវមវងផលូ  ធ្លល   ចរាងលាចោចតាអូតហងា។ 
ានចរាងរចទោះចសោះដាំរ ី   ានចរាងមស្ត្នាីជាំន៊ុ ាំការ 
ានជីកជ្ញគូរជ៊ុ ាំសីា   ានេនទឆ្មយាសាលាឃ្ល ាំង។ 
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ចខាល ងទវ រទ ាំងបួនសឹងម៊ុមម្ពាំ  ដាកក់ា ាំចភលើងធាំម្គបទ់វ រវ ាំង 
ានទូកសាំចៅម្ពោះទីន ាំង  ានទ ាំងម្សោះ ង់ចបាកខរណី។ 
តាមផលូ  តាមៃនល់សឹងានផារ  មន៊ុសសាន ចម្តៀបម្តាចម្េើនឈូឆរ 
លកម់្គបទ់ាំនិញសឹងលាៗ   កសិករអស់ឈែួញេូលជួញវម្ព។ 
មន៊ុសសកន៊ុងបូរសឹីងសានស៊ុម  មលោះដូរលលក់មលោះចធវើវម្ស 
សឹងកាន់សណាា ប់េាប់ឪវម៉ែ  ពូជវមែរសឹងវតកានស់ាសន។ 
ឯអងគម្ពោះបាទអាទិតយ ងស  ៃកល់ចៃកើងឧតា៊ុងម្ទងល់កខណិា 
ចសាេានម្ពោះរាជប៊ុម្តក៊ុារា  ម្បា ាំអងគឆ្មយាចឆ្មមពីសី។ 
ចសាេវសាងវតងម្ទង់ម្ពោះចមតាា    នឹងរាជប៊ុម្តាចពញម្ពោះទយ័ 
ទាំងម្បា ាំម្ពោះអងគម្ទង់ម្បណី  ចមម្តីរកាសងួនពីភកាិ។ 
ល៊ុោះរាជឱរសក៊ុារា    សចពញរូបាដឹងកាជី្ញក ់
សឹងម្ទង់ឥទធិឫទធសិទធិសកយ  កបនូ នរលកខហាកសូ់រយិា។ 
ចហត៊ុម្តកូលមតាិយា៉ែ  ងស  ម្បា ាំអងគសឹងម្ទង់ម្បុសម្បាជ្ញា  
ឆ្មល តឆល៊ុោះោប់ម៊ុសសពវកេិែសារ  ចពើពីចលាកាកន៊ុងចលាកយ៍ី។ 
ប៉ែ៊ុវនារាជប៊ុម្តវដលបាូនចៅ  មួយអងគចនោះចៅចកែងចសេកា ី
ដបតិជ្ញក៊ុារតូេច ើយថន  បិតាចមម្តីចសែើេនិា ។ 
ានកាលមួយថៃងចនោះម្បា ាំពងស  ម្ពោះអាទិតយ ងសម្ទង់ចេសាា  
ចេញេ៊ុងរាជចរាងឱយចសន  គងោ់ល់កសម្តាដូេសពវថៃង។ 

នេមើរាយ 
ដល់ចម្សេចសាេគង់ចលើបលល័ងក  វម្គវទនទីន ាំងរតនេរថណ 
អាសាន សម្ាប់រាជកសម្តថៃល  ម្កាលចម្កាមម្កាសថម្កចេៀមពូកម្ពាំ។ 
ចម្កាមរាជភាិនចសវតឆម្ត  ភលឺចផលកម្េវ៉ែត់ចលើបនទាំ 
កម្ាលញាតាិ ងសនម៊ុឺនធាំ  ម្កាលស៊ុទធវតម្ពាំនឹងចេៀមរ។ី 
ជួបជ៊ុ ាំេត៊ុរងគអងគចសន   ម៊ុនហែឺនឧកញា៉ែ ម៊ុមមស្ត្នាី 
បចរាហិតបណឌិ តម្ ហែណ៍ក  ី  គងោ់ល់េម្កីចម្េើនតានត់ាប់។ 
នូ ពួកម្សឹងាគ រនរនីង   អកយាយភីចលៀងម្សីកាំណាន ់
គងោ់ល់ចរៀងរាល់សឹងចដាយមណឌ  ចម្េើនចម្េៀតខាន ប់ខាន នឥ់តេចនល ោះ។ 
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មូលនឹងប៊ុម្តានឹងប៊ុម្ត ី   អងគមចហសីម្សីចម្សៀបម្សស់ 
រាជ ងសពូជពងសផងទ ាំងអស់  ោល់ចរៀងរចបាោះតាមបកាា ។ 
ៃកល់ចៃកើងជ្ញតាីពូជពងា  ចៃកើងយសចៃកើងសកាចិៃកើងចៅ តារ 
ចៃកើងអងគកសម្តាេមេម្ក ី។  
ចទើបអងគម្ពោះបាទអាទិតយ ងស  កសម្តកានាគតិកន៊ុងម្ពោះហឫទយ័ 
ថ្កដបតិឥនទិបតារដឋប៊ុរ ី   ម្ស៊ុកអញចនោះថនទូលាយធាំ។ 
ឥ ូ កូនអញកា៏នចម្េើន  ម្បុសចហើយថ វមវនសួនសកាិសម 
ដូចេនោះឱយចេញចៅឈរម្ពាំ  ទវ រម្ស៊ុកនិគម៤ខាងចម្ៅ។ 
ម្ទងម់្ពោះតម្ាស់ម្តាស់ព៊ុ ាំលង ់  ម្ពោះអាទិតយ ងសកសម្តេមចៅ 
ានម្ពោះតម្ាស់ម្តាស់ឮច ៉ែ  ម្ពោះសូរម្កឳជាំន៊ុ ាំថ្ក។ 
ចមើលហកអស់ម៊ុមមស្ត្នាី   បចរាហិតក នូី ចសន 
ដបតិអញគតិេង់ឱយប៊ុម្តា  ចៅទប់សីាម្ពាំទ ាំង៤។ 
អញគតិដូចេនោះម្តូ ឬម៊ុស  េូលជួយពិចម្ោោះឱយាាំមួន 
ដបតិអញានកូនធាំសមសួន  ចហើយចៅជ៊ុ ាំមលួនម្ពោះរាជវ ាំង។ 
ឥ ូ ម្បចទសចយើងចនោះធាំ  េាំហចម្ៅម្ពាំោែ នរបា ាំង 
ចបើឱយកូនចយើងចៅឈររា ាំង  ចឃើញានកាល ាំងចហើយឧតាម។ 
ម្ោចនោះេត៊ុរងគអងគចសន  សាា បម់្ពោះឱងាក រចហើយម្បណមយ 
ជាំន៊ុ ាំោន ចៅចឃើញថ្កសម  ដូេកសម្តឧតាមកួេេិនា ។ 

និយាយរាយ 
ជាំន៊ុ ាំម្ពមោន ចម្សេព៊ុ ាំល៊ុង  ម្ពោះអាទិតយ ងសេមេកខរា៉ែ  
បនទូលចម្បើម្ពោះរាជប៊ុម្តា  ជ្ញេបងចនោះណាឱយចៅឈរ។ 
ម្ពាំម្ស៊ុកឯខាងទិសបូ ៌  ចហើយចទើបរាជ្ញកសម្តភូធរ 
ចម្បើប៊ុម្តបនទ បេ់បងចៅឈរ  ខាងទិសឧតារចដាយេាំវណក។ 
ចហើយចម្បើរាជប៊ុម្តាកណាា ល  ឱយចេញម្តអាលចៅចដាយវ ក 
ឈរទិសខាងលិេវតឯងឯក  បិតាចសាេវេកចដាយទិសា។ 
ចហើយម្តាស់តម្ាស់ចម្បើបងាគ ប ់  ឱយប៊ុម្តបនទ បក់ណាា លណា 
ចៅឈរខាងតបូងម្ពាំសីា  ទល់នឹងបពវតាជិតសម៊ុម្ទ។ 
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កាលច ើយកាលចនោះ   កសម្តកានាម្ទងយ់សថៃល សិ៊ុទធ 
ចសាេវេកេ៊ុងម្ស៊ុកវដលបាំផ៊ុត  ឱយប៊ុម្តទ ាំងបួនចេញចៅឈរ។ 
សល់វតក៊ុារាប៊ុម្តចៅ   ដបតិតូេឱយចៅកន៊ុងនគរ 
ជ្ញមួយនឹងកសម្តថៃលភូធរ  មូលនឹងម្ពោះ ររាជនីី។ 
ចហើយម្តាស់ចម្បើចហាចមើលចពលា  រកឫកសចជ្ញគជ័យជ្ញជយ័សិទធី 
ចហារានគរគូរចមើលនទី  ចទើបទូលភូមតីាមចដាយយល់។ 

និយាយរាយ 
ចហើយម្តាស់បងាគ ប់អស់េត៊ុរងគ  ឱយចម្បៀបឱយម្បុងចរៀងចរៀបពល 
នឹងវហរាជប៊ុម្តបួននិមល  ចៅឈរម្បទល់វដនម្ស៊ុកចម្ៅ។ 
ម្ទងម់្ពោះបងាគ ប់ចម្សេព៊ុ ាំល៊ុង  ម្ពោះអាទិតយ ងសកសម្តេមចៅ 
នាំម្ពោះមចហសីម្សីចឆ្មមចលល   យាងចៅល េូលវទនទីចសយន។ 

នេមើ 
ម្ោចនោះេត៊ុរងគអងគចសនីយ៍  ាតយម៊ុមមស្ត្នាីម្គបក់ាយា 
ចេញពីរាជចរាងចម្ ងយាម្តា  ចៅសាា នអាតាែ ព៊ុ ាំរារង។់ 
ចរៀបអស់រចទោះចសោះដាំរ ី   ពល លចសនីយ៍ម្បា ាំប ីន ់
តូរយតស្ត្នាីចភលងចលងឮលាន ់  ចរៀបរួេម្គបម់្ោនច់ា ាំរាជ្ញ។ 

និយាយ 
ល៊ុោះម្ពឹកបាំម្ ងភលសឺាវ ងេាស់  សូរយវសងវរងរោះពីបូ ៌ 
កាលចណាោះចសាេ លបួនអងាគ  ចតើនចាកនិស្ត្នទ ព៊ុ ាំរារង់។ 
ចេញម្សបម់្ពោះភស្ត្កាចម្សេប៊ុម្តា  ចសាយទិពវអាហារចហើយព៊ុ ាំលង ់
ម្ទងម់្សងគ់នធរសម្សស់យល់យ៊ុង ចម្សេចសាេបួនម្ទង់ចម្គឿងម្គប់អងគ។ 

បទម្ទង់នម្គឿង 
ចសាេ លទ ាំងបួនម្ទង់ម្ពោះពស្ត្សា ចខាចសាមភាស់ម្សស់បចែង់ 
ណាធិបជ្ញយវម្កងវតងម្ទង់សង ់ វ៉ែ  ងសបួនអងគម្ទងភូ់សា។ 
ម្ទងទ់ម្មងដ់ា ាំតបូងមណី  មលោះតបូងពិជីចពម្ជរេន 
ចហើយម្ទង់មក៊ុដរតនស៊ុ ណាណ   ទាំងបួនកសម្តាសាំរទិធី។ 
ម្ទងច់ម្សេចទើបចសាេ លប៊ុម្តា ទាំងបួនកាយាសមចសាភ ី
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ច ើងោល់ជិនកនូ ជនីិ   យាងចាកចេញពីទីចសយន។ 
នេមើរាយ 

ដល់ចម្សេចទើបចសាេបួនម្ពោះអងគ ឱនកាយបងគាំម្ពោះបតិា 
នូ ម្ពោះជិនីម្បា ាំកាយា   ចម្សេបួនប៊ុម្តាគងោ់ល់ចៅវ ។ 
ជួបជ៊ុ ាំេត៊ុរងគអងគចសនីយ៍  ាតយម៊ុមមស្ត្នាីចម្េើនមែួលចមែ  
ចរៀងរាល់គង់ោល់កសម្តេមចៅ  ចៅចម្ៅរាជចរាងម្ពោះដាំណាក់។ 
កាលច ើយកាលចនោះ   បិតាម្ទង់យសមពង់មពស់សកាិ 
ចៅរាជិនីម្បា ាំ លកខណ៍   រាក់ទកម់្កិតម្កមតាមច ណី។ 
ដបតិថ្កចេញចៅឈរសីា  ចបើនឹងចាត់វេងវតងរាជការ 
ឱយានចមតាា រាស្ត្សាម្បជ្ញ  ដបតិេូ ទ៊ុកេិតាចសែើចនម្តា។ 
ចទើបេូ ចម្បើបាបួនអងាគ    ឱយចេញចៅឈរទ ាំងបួនទវ រ 
ម្ពាំវដនភារាតាមសណាា ប ់  ក៊ុ ាំឱយចធវើបាបរាស្ត្សាម្បជ្ញ។ 
លក់ថពនវយវឱយម៊ុសេាប ់  ចម្បើដងឹរដូ ម្សូ វម្សម្សាប ់
ឱយម្តូ សណាា បេ់ាប់បូរាណ  ឯអងគចសាេ លបួនប៊ុម្តា។ 
ម្កាបរាបសិរសិាម្បុងម្បញួម្បាណ  ម្បណមយវសាងសាា ប់េាបអ់ា តាន 
កសម្តកានាេងចា ាំកន៊ុងេិនា ។  

និយាយ 
ល៊ុោះបានពិចពលាឫកសម៊ុនរ៊ុង  ម្ពោះអាទិតយ ងសម្ទង់ចេសាា  
នូ រាជចទ មី្បា ាំកាយា   នូ រាជ ងាម្ ហែណ៍ក ។ី 
ថ្កវ យពរថ្កវ យជ័យថ្កវ យចតជៈ  ចេញចៅឱយឈនោះទ៊ុកខចសាកភ័យ 
ឱយកបនិងគ៊ុណវក ទ ាំងប ី  ានប៊ុណយបារមឫីទធិចេសាា ។ 
ឱយអនកទ ាំងបួនចេញចៅឈរ  ម្ពាំម្ពោះនគរេ៊ុងសីា 
ឱយឈនោះសម្តូ ម្គបទិ់សា  អាយ៊ុចសាតណាឱយវ ងឆ្មង យ។ 
ថ្កវ យពរថ្កវ យជ័យរួេម្សាប់ចម្សេ កាលចនោះចទើបចសាេ លចឆ្មមឆ្មយ 
ឱនម្ពោះសិរសិាហតាា កាយ  ថ្កវ តថ្កវ យបងគាំម្កាបល៊ុតលា។ 
ម្គបទ់ ាំងម្បា ាំមួយកសម្តេមពងស  ចពលាម៊ុនរ៊ុងបានចជ្ញគជ្ញ 
វសាងចសាេទ ាំងបួនម្ពោះអងាគ   ចលលាតម្មង់ម៊ុមម្ពោះលាន។ 
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នេមើរាយ 
ដល់ចម្សេចសាេវផលច ើងទីន ាំង  អសសតរកាល ាំងរាជអសស ណ៍យាន 
តស្ត្នាីម្បគាំសពទសូរសា ន   ពួកពលទហានវហចេញថ ។ 

នជ្ើតឈងឹបទភាូល្ 
ចសាេ លបួនអងគពងសមតាិយា  បររាជអសាចសោះមចនមយ័ 
ទកសណិនគរបានជ៊ុ ាំប ី   យសចៃកើងបារមីចៃកើងសកាា ។ 
ចម្សេចទើបបរវបកទ ាំងបួនអងគ  ចឆ្មព ោះភស្ត្កាតម្មងម់្តង់ទិសា 
ទាំងបួនចដាយមលួនដូេបតិា  វេកេ៊ុងសីាឱយចៅឈរ។ 
ពល លទហានផងទ ាំងឡាយ  បរវបកម្បញាយតាមភូធរ 
បរចផាល ោះបរផាល កចាកនគរ  ដូេចហាោះអាំពរចលើច ហាស៍។ 
អសសតរប រវសនចៅខាល ាំង   លចពញកាល ាំងចលឿនមហិា 
ផាយចផាល ងផាយចផាល ោះចលើពស៊ុធ្ល  រូហានហាកជ់្ញវចហើរចហាោះ។ 
នឹងចមើលចៅទិសខាងបូ ៌  ពួកពលប៊ុម្តភាង បងទ ាំងអស់ 
ចសោះសមបូរវសតម្តវដតចផាល ោះ  ហាក់ចហាោះទ ាំងអស់ចផលកចផាល ោះឆ្មង យ។ 
នឹងចមើលចៅទីទិសឧតារ  ស៊ុទធសឹងចសោះសបរឱយផាយ 
ចផលកចផាល ោះទ ាំងអស់ចម្ ងម្បញា៉ែ យ  ចមើលពីេាង យហាក់ចហើរចហាោះ។ 
ចមើលចៅឯលិេប៊ុម្តកណាា ល  ស៊ុទធសឹងចសោះម្ចាលម្កហមម្សស់ 
ចសោះផាយម្បញា៉ែ យវរងរចបាោះ  ចផាល ងចផាល ោះទ ាំងអស់ចលឿនសល៊ុងចៅល ។ 
ចមើលចៅទកសណិម្ពោះរាជប៊ុម្ត  បនទ ប់ចទៀតស៊ុទធវតចសោះចមែ   
ចសោះចបាលចសោះចបាោះចផាល ោះសាំចៅ  ចៅម្ពាំចមម្តចម្ៅតបូងទិសា។  
ចសាេ លរាជប៊ុម្តអងគទ ាំងបួន បរវបកចដាយមលួនចឆ្មព ោះភស្ត្កាា  
តម្មង់ចៅម្តងម់្ពាំសីា   ដល់ចម្សេចហើយណាបួនរាជ្ញ។ 

នេមើបទចាក្់នចេ  
ដល់ចម្សេចទើបចសាេ លឫទធី  េ៊ុោះចាកអាំពីមនងអសស ណ៍ 
េ៊ុោះម្ពមទ ាំងពួកពលចយាចធ្ល  ចទៀងចទើបរាជ្ញព៊ុ ាំរារង់។ 
ម្ទងម់្ពោះដាំចណើ រយាងចលលា  តម្មង់ពនល ថៃលឧតា៊ុងគ 
ទហានវហចសាេចម្តេចៅល សល៊ុង  ច ើងគង់ចលើទីម្ពោះពនល ។ 



81 

 

នេមើរាយ 
ម្ោចអើយម្ោចនោះ   ឯអស់នម៊ុនឺម្គបភ់ាន កង់ារ 
វដលចៅម្ស៊ុកចម្ៅម្គបបួ់នទវ រ  សឹងវតមនីាន េូលោល់ចៅវ ។ 
សឹងវតភឹតភយ័ញ័ររនធត ់  មលោះចដើរមលោះរតម់កពីចម្ៅ 
សចសលើតសសលក់វភនកសចមែ   ខាល េកសម្តចចាមចៅម្ទង់យកម៊ុស។ 

ទីនាងំម្ាងំ 
ដល់ចហើយេូលោល់ម្ពោះរាជ្ញ  សឹងវតលូនវដល់ម្េម៊ុោះ 
បងគាំម្បណមយចសាេម្ទង់យស  ម្គប់ៗ ទ ាំងអស់ម្ពាំទវ របួន។ 

និយាយបទយាន ី
កាលច ើយកាលចនោះ   ចយើងនឹងវៃលងរសចម្ ោះតាមកបួន 
កាលអងគចសាេ លរាជប៊ុម្តសងួន  ទាំងបួនចៅឈរម្ពាំទវ រម្ស៊ុក។ 
សឹងវតចាតវ់េងវតងរាជការ  ដូេម្ពោះឱងាក រម្ពោះជិនក 
មិនានបាំភ័យថភលថលលក ់  រាស្ត្សាវរងសានាស៊ុមឥតទ៊ុកាខ ។ 
ចដាយចតជៈម្ពោះគ៊ុណមនាបារម ី ចសាេវតងម្បណីចម្បាសចមតាា  
អស់រាស្ត្សាម្បជ្ញស៊ុមសានាស-  បាយដបតិកសម្តាមិនានចលាភ។ 
ចសាេ លសាម៉ែល់រាជទ ាំងបួន ឈរម្ស៊ុកចដាយមលួនមិនានរួប 
ល៊ុោះដល់រដូ បានមួយមួប  ចទើបចសាេចៅជួបោល់បតិា។ 
ចរៀងរាល់រដូ ព៊ុ ាំវដលខាន  កសម្តទ ាំងបួនម្បាណវតងយាម្តា 
ននាំសួយថរបណាណ ការ   េូលោល់បតិាកន៊ុងបូរ។ី 

នេមើចលូ្បីបទឆា 
កាលច ើយកាលចនោះ   ចយើងថ្កល វៃលងរសតាមចសេកា ី
ទ៊ុកវសលោះចសាេ លបាូនទ ាំងប ី  ម្សដីវតចសាេបងបងាស់។ 
វដលគង់ចៅទីទិសបូ ៌  ម្ទងម់្ពោះនាម្ពោះចថ្កងចសាែ ោះ 
កាំព៊ុងកាល ាំងចពញកាំចលាោះ  ចម្សៀបម្សស់ភស្ត្កាផងម់្ទងឫ់ទធ ។ 
ប៉ែ៊ុវនាពីចដើមចយើងមនិថ្ក  ដបតិរាជប៊ុម្តាម្បា ាំអងាគ  
សឹងវតោែ នចឈាែ ោះោែ ននា  កន៊ុងកបួនរាជ្ញពងា តារ។ 
ានវតចឈាែ ោះម្ពោះចថ្កងឯងឯក  ឈរម្ពាំេាំវណកបូព៌ទិសា 
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ចហត៊ុចនោះចទើបចយើងមនិេរចា  ពីកាលក៊ុារចៅនគរ។ 
រាយ 

ានកាលសមយ័ឆ្មន ាំមួយណា  ម្ពោះចថ្កងកសម្តារាជភូធរ 
េង់ន ាំសួយថរធនមឹអមពរ   េូលោល់ម្ពោះ ររាជបិតា។ 
ម្ទងម់្ពោះតម្ាស់ចម្សេព៊ុ ាំលង ់  កាលចនោះចទើបម្ទងម់្ពោះចទសា 
ចេញចាកអាំពីទីចសយន  ភស្ត្កាា តម្មងេ់៊ុងចរាងជយ័។ 

នេមើរាយ 
ដល់ចម្សេចសាេគង់ចលើអាសាន   ជួបជ៊ុ ាំចសនម៊ុមមស្ត្នាី 
គងោ់ល់សាម៉ែល់រាជធបិតី  ដូេកាលម្បម្កតចីរៀងមកណា។ 
កាលចនោះម្ពោះរាជេមពងស  សាម៉ែល់ឫទធិរ៊ុងម្ទង់សកាា  
ានម្ពោះតម្ាស់ម្តាស់ចៅថ្ក  ច ើយឃ៊ុនអកខរា៉ែ ផងទ ាំងឡាយ។ 
េូលឯងសរចសររាជសារ  ម្បថ្កប់ចបាោះម្តាឆ្មប់មវល់ខាវ យ 
ម្បាប់ចៅចៅចមឿងនិងចៅហាវ យ  ម្ស៊ុកផងទ ាំងឡាយឱយគតិការ។ 
ឱយម្គបជ់នបទវដននិគម  ម្ស៊ុកតូេម្ស៊ុកធាំវមវងបួរបងឹ 
ដបតិអញេូលម្កុងកន៊ុងវមហនឹង  ម្បាប់ឱយចគដឹងម្គបម់្ោា។ 
ឱយន ាំសួយថរបណាណ ការ   តិេចម្េើនកាីណាក៊ុ ាំយូរយារ 
ដបតិអញនឹងេូលចៅភារា  ចលលាបងគាំោល់បតិា។ 
ម្ោចនោះអាឡាកផ់ងទ ាំងឡាយ  សឹងវតម្បញាយវតងឱងាក រ 
រួេចម្សេចទើបចបាោះម្ពោះសឹងាា រ  ម្បាប់ចៅឧកញា៉ែ នឹងម្ពោះពញា។ 

និយាយរាយ 
ម្ោចអើយម្ោចនោះ   ឯអស់នហែឺនផងនន 
វដលចៅឈរម្ស៊ុកម្ោា  ខាងទិសបូ ៌ម្ពាំសីា។ 
ល៊ុោះចឃើញេ៊ុតហាែ យម្ពោះរាជ្ញ  សឹងវតមនីាន ម្គប់អាតាែ  
នាំអស់សួយថរបណាណ ការ  មកថ្កវ យកសម្តាចម្េើនម្កាស់ថម្ក។ 

 
និយាយរាយ 

កាលច ើយកាលចនោះ   ម្ពោះចថ្កងម្ទង់យសរាជកសម្តថៃល 
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បានយល់សួយថរចម្េើនម្កាស់ថម្ក  មកថ្កវ យកសម្តថៃលម្គប់ម្ោា។ 
ម្គប់វដននិគមម្ពាំសីា   ចទៀងចទើបកសម្តាចម្បើចយាធ្ល 
ច ើយអស់នហែឺនម្គបភ់ាន កង់ារ  េូលឯងមនាីន ឆ្មប់មវល់ខាវ យ។ 
ចៅចរៀបរចទោះចសោះដាំរ ី   ពល លចសនីយ៍ផងទ ាំងឡាយ 
អងគអញនឹងន ាំអស់តងាវ យ  ចៅថ្កវ យបងគាំោល់បតិា។ 
ម្ោចនោះនហែឺនម្គបភ់ាន កង់ារ  បងគាំល៊ុតលាម្ពោះកសម្តា 
ចៅឆ្មល ស់រចទោះចសោះគជសារ  វកនយកអាតាែ រាស្ត្សាម្បជ្ញ។ 

និយាយ 
ល៊ុោះវកនបានចម្សេចទើបមស្ត្នាី  នាំចសោះដាំរពីលចលលា 
មកចរៀបចា ាំកសម្តថៃលរាជ្ញ  ចៅនម្ពោះលានម៊ុមរាជវ ាំង។ 
ចហើយឱយជចជូ នបណាណ ការ  ផទ៊ុកចលើគជសារនឹងអូតខាល ាំង 
មលោះចរៀបដាំរមី្ពោះទីន ាំង   មស្ត្នាីវម្តស័ងខចា ាំកសម្តា។ 

នម្ៅនខន 
ល៊ុោះបានចពលាជយ័មងគល  ចទើបរាជសាម៉ែល់ចាកអាសាន  
ម្ទងច់ម្គឿងរ៊ុងចរឿងអស់កាយា  នាំសនាំចសនហាយាម្តាថ ។ 

នេមើរាយ 
ដល់ចម្សេចទើបចសាេច ើងទីន ាំង គជ្ញកាល ាំងឥតនិរភយ័ 
កចញ្ចែ ងរាយផាក យទិពវាសថម  វហកសម្តចជៀសឋជ័យចាកពិាន។ 

ពា៉ា នែើន 
ចបើកបរដាំរមី្ពោះទីន ាំង   តស្ត្នាីវម្តស័ងខសពទសូរសា ន 
មស្ត្នាីចសនពលទហាន  វហចសាេលលានចាកចេញេរ។ 

នជ្ើតរាយ 
ចសាេម្តាេល់៊ុោះដល់ម្កុងឥនទិបតា  បូររីមយរតនរាជប រ 
ចសាេឱយបចឈប់ពលនិករ  ជិតទវ រនគរចម្ៅសីា។ 

បទឆា 
កាលច ើយកាលចនោះ   ចយើងនឹងវៃលងរសវេងេរចា 
អាំពីសាម៉ែល់រាជកសម្តា   ទាំងបកីាយាវដលឈរម្ពាំ។ 
សឹងវតងន ាំសួយបណាណ ការ  មកថ្កវ យបតិាវដលជ្ញធាំ 
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វដលគង់ឥនទិបតារតនរាជរមយ  មកជ៊ុ ាំសាម៉ែល់រាជទ ាំងបួន។ 
កន៊ុងម្កុងនគរឥនទិបតា   ប៉ែ៊ុវនាប៊ុម្តកសម្តចបាោះចដាយមលួន 
មិនទនច់ ើងោល់បានជួបជួន  ចបាោះម្គប់ទ ាំងបួនទវ រវ ាំងចម្ៅ។ 
ចសាេឱយជចជូ នម្ទពយទ ាំងឡាយ វដលន ាំមកថ្កវ យម្ពោះេមចៅ 
មលោះវរកមលោះវសងចម្េើនមែួលចមែ   ចៅដាកនូ់ ចម្ៅម្ពោះដាំណាក់។ 

និយាយរាយ 
ល៊ុោះថៃងរចសៀលបានបីចា៉ែ ង   កាលចនោះម្ពោះចថ្កងកសម្តម្ទងល់កខណ៍ 
ម្ទងគ់នធរសម្សស់ម្សបភ់ស្ត្កា  ចម្សេចទើបេមេម្កម្ទង់អមពរ។ 

បទម្ទង់នម្គឿង 
កសម្តាចសាេម្ទង់ចម្សាមម្ពោះបាទ  េចាប់យា៉ែ ងសាា តចហើយម្ទង់ចខា 
សាន ប់ចលល បា៉ែ កឆ់្មល ក់ចាក់ជីបជរ  ចម្សេចទើបភូធរម្ទង់ម្ពោះពស្ត្សា។ 
ចហើយម្ទង់ភូសាចម្សេេមពងស  ម្ទងម់្ពោះទម្មងត់បូងភនាំឆល៊ុោះ 
ម្ទងម់្ពោះសងាវ រចពម្ជចម្ ងម្បោុះ ចហើយចទើបម្ទងយ់សចសៀតាលា។ 
ចហើយម្ទងណ់ាធិបទិពវជ្ញយវម្កង  ម្ទង់ចម្សេចសាេវសាងន ាំបរ ិរ 
ចសនទហានវហរាជ្ញ   ចលលាច ើងោល់ម្ពោះបតិា។ 

នេមើរាប 
ចសាេយាងល៊ុោះដល់េ៊ុងរាជចរាង  កាលចនោះម្ពោះចថ្កងរាជប៊ុម្តា 
គងច់ា ាំម្ពោះជិនកឧតាឡា  មិនទនយ់ាម្តាចេញពីកន៊ុង។ 
ជួបជ៊ុ ាំវតអស់ម៊ុមមស្ត្នាី   ម្ ហែណ៍ម្ពឹទធក នូី រាជ ងស 
អងគ៊ុយចម្តៀបម្តាចាាំោល់ម្កុង  ម្ពោះអាទិតយ ងសកសម្តបតិា។ 

បទយាន ី
វៃលងពីសាម៉ែល់រាជទ ាំងប ី  វតងន ាំសួយថរបណាណ ការ 
ល៊ុោះដល់ចា៉ែ ងបចីទើបកសម្តា  ច ើងោល់បតិាដូេសពវដង។ 

នេមើរាយ 
ចសាេយាងល៊ុោះដល់េ៊ុងរាជចរាង  ជួបនឹងម្ពោះចថ្កងម្ពោះចរៀមេបង 
បីអងគបងគាំចរៀមរាបរង   រួសរាយសាសងសពវចសេកាី។ 

និយាយបទឆា 
កាលច ើយកាលចនោះ   ម្ពោះជនិកម្ទង់យសមពស់សកាា  
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ចសាេគង់កន៊ុងទីវទនចសយន   កសម្តាព៊ុ ាំម្សួលកន៊ុងអងាគ ។ 
ព៊ុ ាំបានចេញកន៊ុងចរាងគាំនល់  ឱយនហែឺនោល់ដូេសពវម្ោ 
អផស៊ុកកន៊ុងអងគម្ពោះរាជ្ញ   ចហត៊ុវតចរាោចបៀតចបៀនកាយ។ 
ល៊ុោះចសាេបានម្ជ្ញបជ្ញបតិា  ទាំងបួនកាយាមកពីឆ្មង យ 
នាំម្ពោះរាជសារសួយតងាវ យ  មកថ្កវ យបងគាំចា ាំោល់ចៅ។ 

រាយ 
ចទើបចសាេបានម្ពោះរាជឱងាក រ  ចម្បើរាជក៊ុារប៊ុម្តាចៅ 
វដលគងជ់្ញមួយនឹងហលួងេូ   ឱយចៅទទួលម្ពោះរាជសារ។ 
បនទូលថ្កថហកូនព៊ុ ាំងា   េូលអនកចលលាេរយាម្តា 
ចេញចៅទទួលម្ពោះរាជសារ  គឺម្ពោះចរៀមបាចាាំចៅចម្ៅ។ 
កាលច ើយកាលចនោះ   ឯអងគឱរសរាជចឆ្មមចលល  
បានសាា បម់្ពោះសូរេូ េមចៅ  ចម្បើឱយចេញចម្ៅទទួលសារ។ 
ម្កាបលាបតិាចម្សេព៊ុ ាំលង ់  ចាកចេញពីកន៊ុងយាងយាម្តា 
ចហើយម្ទង់តម្មោិះកន៊ុងេិនា   គិតថ្កធមែតាជ្ញមហាកសម្ត។ 
ចបើចេញទទួលម្ពោះរាជសារ  សួយបណាណ ការម្ទពយសមបតាិ 
គួរវតគង់ចម្កាមចសវតឆម្ត  គិតចម្សេប៊ុម្តកសម្តយាងយាម្តា។ 

នភាង 
ដល់ចម្សេអន៊ុជចៅចឆ្មមយ៊ុង   យាងបងច ើងគង់ចលើអាសន 
វម្គវទនបលល័ងករតនសូ ណាណ   ដាំវណលបតិាចសាេវតងគង់។ 

លារាយ 
កាលច ើយកាលចនោះ   ឯអងគម្ពោះចរៀមបួនេមពងស 
ច ើងគង់ចលើវទនរាជអាសាន ។  ចម្កាមរាជពិានចសវតឆម្ត 
ម្ពោះចរៀមគតិកាត់កន៊ុងេិនា   សាែ នជ្ញម្ពោះ ររាជបិតា។ 
បវងវរសីារាជរតនរមយ   ឱយចៅអន៊ុជចៅចសាយរាជយ។  
ម្ពោះចរៀមបួនខាល េថ្កវ យបងគាំ។  ខាែ ស់អស់នហែឺនផងតូេធាំ 
កន៊ុងម្ទូងចសទើរយាំងាំចៅា ផា  ប៉ែ៊ុវនាមាំអតទ់បម់្ពោះទយ័។ 
ចធវើជ្ញវហីចហើយកសម្តា   ទូលម្ពោះអន៊ុជថ្កវ យរាជសារ 
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សួយថរបណាណ ការទ ាំងឡាយ។ 
និយាយ 

ឯអងគអន៊ុជសឹងម្សាកម្សួល   រួសរាយទទួលអស់តងាវ យ 
ព៊ុ ាំម្ជ្ញបម្ពោះចរៀមទ ាំងបួនកាយ  មវល់ខាវ យអនអ់ាកតូ់េម្ពោះទយ័។ 
ឯបួនម្ពោះចរៀមរាជសាម៉ែល់  ព៊ុ ាំម្ជ្ញបកិេែកល់សពវចសេកាី 
រងឹរតឹមួច ៉ែ ចៅា ម្ពោះទយ័  ចសាេបួនយាងថ ចាករាជចរាង។ 
ឯអស់បរ ិរពលចសនី យ៍  សឹងចម្កាកទីថទចៅម្ តចម្ ង 
តាមវហសាម៉ែល់រាជម្ពោះចថ្កង  តម្មង់ចៅចរាងពនល ចម្ៅ។ 

នភាងនរ ៉ាវរាយ 
ដល់ចម្សេសចមាេចរៀមរាជ្ញ  ទាំងបួនអងាគ គិតកាា ត់ចៅា  
ខាា ល់នឹងអន៊ុជរងឹមួច ៉ែ    ឈប់ចៅនចម្ៅទវ រនគរ។ 
ជាំន៊ុ ាំគតិោន ថ្កឥ ូ    បិតាហលួងេូ េមភូធរ 
ចម្បើចយើងទ ាំងបួនឱយចៅឈរ  ចម្ៅពីនគរម្ស៊ុកេ៊ុងកាត់។ 
ចលាកចលើកកូនចៅឱយវធាំ  ឱយចសាយរាជរមយចសវតឆម្ត 
កន៊ុងម្កុងនគរឥនទិបតា   ចសពចសាយសមបតាិសនងចជៀសឋជយ័។ 
ឯចយើងជ្ញបងចគម្តលាាំង  ឱយចៅឈររា ាំងឯម្ពាំថម្ព 
ម្ោន់ជ្ញសាម៉ែល់ន ាំសួយថរ  មកថ្កវ យចគថនវដលជ្ញបាូន។ 
បាំណាេច់កើតជ្ញចសាេដូេចគ  ចមាេច ើយទចទអាសាសូនយ 
ចលាកសាប់ថ្កឯងមនិវមនកូន  ចលាកចលើកឯបាូនឱយជ្ញធាំ។ 
ដូចេនោះក៊ុ ាំអតឱ់យវធ្លល ប ់   ចយើងចៅចធវើទព័ទ ាំងបួនម្ពាំ 
ចយើងចលើកមកកិនយករាជរមយ  ឱយវរលាំទន់ៃែីៗ ។ 

និយាយរាយ 
គិតចម្សេបួនចសាេរាជសាម៉ែល់  បងាគ បអ់ស់ពលពួកចសនីយ៍ 
ឱយចរៀបរចទោះចសោះដាំរ ី   ចម្សេចទើបេម្កីបួនកសម្តា។ 
វផលច ើងគង់ចលើមនងមចនម័យ បាំវបកទីថទម្គបទិ់សា 
តម្មង់ចៅម្តងស់ាា នអាតាែ   ពួកពលចសនវហចេញមែី។ 

នជ្ើតឈងឹនេមើរាយ 
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ដល់ចម្សេម្ពោះចថ្កងរាជេមេម្ក យាងច ើងដាំណាក់ចទើបេម្ក ី
បងាគ បច់ម្បើអស់ម៊ុមមស្ត្នាី   ឱយវកនចសនីយ៍ពលទ ាំងឡាយ។ 
ម្តាស់ចម្បើអាឡាក់វតងអកខរា  ចបាោះម្ពោះសងាា រម្ពោះេ៊ុតហាែ យ 
ម្បាប់ចៅចៅចមឿងម្គប់ជតិឆ្មង យ  នូ អស់ចៅហាវ យចមម្តតូេធាំ។ 
ឱយវកនអស់ពលរាស្ត្សាម្បជ្ញ  ម្គបម់្ស៊ុកម្ោាចមឿងានិគម 
េាំវណកទិសបូព៌ចមម្តមណឌ ម្ពាំ  ម្ស៊ុកតូេម្ស៊ុកធាំក៊ុ ាំឱយសល់។ 
សឹងានអាជ្ញា ន ាំេ៊ុតហាែ យ  ចេញចៅម្បញា៉ែ យល៊ុោះបានដល់ 
ចៅចមឿងចៅហាវ យម្ស៊ុករេល់  ចៅវកនអស់ពលរាស្ត្សាម្បជ្ញ។ 

និយាយរាយ 
ល៊ុោះវកនបានពលចម្េើនខាន ន់ខាន ប់   រួសរាន់ម្បញាបម់្គបម់្ោា 
ដាក់ចមដាកន់យចដាយម៊ុមងារ     នាំពលចលលាេូលចរាងជយ័។ 
ភជ៊ុ ាំោន ចៅនម៊ុមរាជវ ាំង   ពលសឹងសម្ាាំងព៊ុ ាំានចមាយ 
ម្បា ាំវសនម្បា ាំម៊ុ ឺនម្បា ាំបួនរយ  ចបើរាបជ់្ញចមាយបានម្បា ាំលាន។ 
សឹងកាន់សស្ត្សាា ចម្គឿងអា ៊ុធ  សឹងចាោះសឹងម៊ុតេិតាទហាន 
ចហា ហារចមាៀ ខាា សពទសូរសា ន  ចៅម៊ុមម្ពោះលានទីរាជវ ាំង។ 
សឹងចេោះអាគមមនាសិលបសាស្ត្សា នីព័ទធគង់ម្បាស់មហារន ាំង 
វប៉ែតទនសាទនៃតៃយលាាំង   សាំចកាកសាំកា ាំងបាំបា ាំងកាយ។ 
បនទេប់ងាា ក់បចចែ ៀសម្គប ់  មហាម្ស ប់មហាម្សឡាយ 
ានកូនសងកត់គង់ក៊ុយខាន យ  ានម្ពោះកាំចាយជួតសិរសិា។ 
បីលានសឹងវតពលចៃែើរចជើង  កាន់វមលកាាំចភលើងដា វ ងមលី 
មួយលានសឹងវតជោិះដាំរ ី  មួយលានចទៀតមែីជិោះ ជ។ី 

នម្ៅនខន 
ល៊ុោះចពញពនលឺេាំចា៉ែ ងប ី  បានឫកសចជ្ញគជ័យសាំរទិធី 
កាលចនោះម្ពោះចថ្កងរាជភូមី  ម្សង់ម្ពោះវររួីេចចាមពងស។ 

ម្ទង់នម្គឿង 
ចសាេម្ទងេ់នទេួងចម្គឿងគនធរស   រួេម្ទង់ម្ពោះពស្ត្សាចម្សេព៊ុ ាំលង ់
ម្ទងម់្ពោះភូសាសងាវ រ ងស  េិចចែ ៀនទម្មង់ម្ទងច់ហើយថន។ 
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ម្ទងម់្ពោះមក៊ុដវក ចសាភណ័   ម្ទងធ់នូ ចៅទណឌ ចសៀតមន័ជ័យ 
ម្បធបិជ្ញយវម្កងម្ទង់ម្បថព  ចសៀតផាក ារតីចម្សេចលលា។ 

នេមើរាយ 
ដល់ចម្សេម្ពោះចថ្កងរាជកសម្តា  ច ើងគង់ទីន ាំងគចជស្ត្នទ  
មស្ត្នាីចសនីយ៍ជោិះអសស ណ៍  ចរៀបរាយចរៀងោន អមភូធរ។ 
ចបើកបា ាំងកលស់កលាំចសវតឆម្ត  ចភលងចលងម្សងាត់វម្តស័ងខសគរ 
តាាំងចហា កចម្កើកឮខាទ មទរ  ម្ស ប់អមពរចមឃចមែ ជ្ញ ាំ។ 
តាាំងចហា បីដងយកជយ័រួេ  ចមកងទព័ម្សួេច ើងលលាាំ 
ទព័ណូនចលើកតាមចៅទនទ ាំ  ទូងសគរម្ោ ាៗំ ឮខាល ាំងកាា ត់។ 
ចលើកទព័ចេញពីទិសបូ ៌  ម្ពោះចថ្កងរាជ្ញម្ពោះចរៀមកសម្ត 
ប៉ែ៊ុនប៉ែងដចណាើ មរាជសមបតាិ  ម្កុងឥនទិបតារមយរតាា ។ 

នជ្ើតរាយ 
 ចយើងចសលោះទ៊ុកទព័ចសាេម្ពោះចថ្កង  នឹងវៃលងទាំនងពីកសម្តា 
 វដលឈរចមតាមណឌ  នសី់ា  ឧតារទិសា ញិចទៀតមែី។ 
 កាលចសាេចេញពីម្កុងឥនទិបតា  ដល់ចហើយមហាកសម្តមស្ត្នាី 
 ឱយវកនអស់កងពលចសនីយ៍  នូ ចសោះដាំរកីរជ្ញទព័។ 

ដចងចា 
ម្ោចនោះមស្ត្នាីផងទ ាំងឡាយ  ចេញចៅម្បញាយដូេបងាគ ប ់

 វកនបានទ ាំងអស់គណនរាប ់ ពលផងបានជ្ញប់ជ្ញងម្បា ាំលាន។ 
 ម្បមូលម្គប់ចមម្តចមឿងនិគម  ម្ស៊ុកតូេម្ស៊ុកធាំជ៊ុ ាំសពទសា ន 
 ចៅនទវ រវ ាំងម៊ុមម្ពោះលាន  ចហើយានរចទោះចសោះគជ្ញ។ 

និយាយ 
 ល៊ុោះថៃងរចសៀលហួសកាថទ  បានឫកសចជ្ញគជ័យបានចពលា 
 កាលចនោះសាម៉ែល់រាជឫទធ   ម្សង់ម្ពោះគងាគ រួេកសម្តា។ 
 ចសពចសាយម្ពោះចសាង យរស ជិ្ញជ   ចម្សេម្ទង់គនធ រសសពវសារា៉ែ  
 ចម្សេចសាេម្ទងច់ម្តឿចរឿងរេន   ម្ទងធ់នូមន័ថ្កល យាងចេញថ ។ 

នេមើរាយ 
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 ដល់ចម្សេសចមាេម្ពោះេម្កី  ច ើងគង់ដាំរគីចជស្ត្នទជយ័ 
 ចបើកបា ាំងម្ពោះកលស់មពស់ម្តថឈ  ចៃកើងប៊ុណយបារមីថនកសម្តា។ 
 តាាំងចហា បីដងញ័រម្បៃពី  ទូងសគរចភរពីលចមាៀ ខាា  
 ចម្សើបម្ស៊ុោះម្កវញងវរងឫទធកាល   ទូរទឹមទិសាចមឃម្សទាំ។ 

នម្ៅនខន 
 ចហើយចសាេចលើកទព័ចេញចៅថ   សឹងជោិះមចនម័យបរមាំម្ពាំ 
 បងកូកវសនងចសោះឮរងាំ   ចទើបចលើកទព័ធាំចេញជ្ញចម្កាយ។ 
 ចសាេចលើកទព័ពីទិសឧតារ  ពលម្ពិននិករចៅរជយ 
 ប៉ែ៊ុនប៉ែងបាំណងយករាជយចសាយ ក៊ុ ាំឱយជាំនអន៊ុជចៅ។ 

នជ្ើតបទរាយ 
 ចសាេចលើកទព័ពីទិសខាងចជើង   ដាំចណើ រចនោះចយើងទ៊ុកខចសលោះសិន 
 នឹងវៃលងពីចសាេខាងលិេកូ   កាលចសាេ លិចៅទីមណឌ ល។ 
 ដល់ចម្សេចទើបចសាេចម្បើចសន  ឱយេរយាម្តាចៅវកនពលចសនីយ៍ 
 ម្កាបលាកសម្តនិមល   ចេញវកនអស់ពលម្គប់ម្ោា។ 

ដចងចា 
 ល៊ុោះដល់វកនពលម្គបច់មម្តមណឌ   ដាក់ចមឱយកាន់ចហើយភាន កង់ារ 
 នាំអស់ពួកពល លិចលលា  មកជ៊ុ ាំនូ នម៊ុមរាជវ ាំង។ 
 សឹងវតកានច់ម្គឿងម្គប់អងាគ   ចេោះមនា ជិ្ញជ ពូវកខាល ាំង 
 សឹងវតម្បសពវធ្លល បេូ់លេាាំង  ចរ ើសវតសម្ាាំងបានម្បា ាំលាន។ 
 ចហើយចរៀបរចទោះចសោះដាំរ ី  អូតលាម្កបីកសឹ៏ងាន 
 វម្តស័ងខតា ាំងសារសពទសូរសា ន  ចៅម៊ុមម្ពោះលានចាាំកសម្តា។ 

និយាយ 
 ល៊ុោះដល់ថៃងរោះផ៊ុតេ៊ុងថម្ព  បានឫកសចជ្ញគជ័យជ្ញនឆ់្មយា 
 កាលចនោះសាម៉ែល់រាជកសម្តា  ចេញចាកចសយនម្សងគ់ងាគ ។ 

 
 

ឡងុេងុ 
 ម្សង់ចម្សេសាម៉ែល់រាជកសម្តា  ចសាយទិពវអាហាររស ជិ្ញជ  
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 ចសាយចម្សេព៊ុ ាំលង់ម្ទងគ់នធ   ចម្សេចទើបរាជ្ញម្ទង់អមពរ។ 
បទម្ទង់នម្គឿង 

 ម្ទងច់ម្សាមម្ពោះបាទសាា តព៊ុ ាំលង់  ចហើយចទើបេមពងសចសាេម្ទង់ចខា 
 សាន ប់ចលល បា៉ែ កឆ់្មល ក់ចាក់ជីបជរ  ចហើយចទើបភូធរម្ទង់ពស្ត្សាា ។ 
 ចហើយម្ទងណ់ាធិបទិពវជ្ញយវម្តង  ចហើយចទើបចសាេវសាងម្ទងភូ់សា 
  ក់ចពម្ជទម្មងម់្ទង់សងាវ រ  ម្ទងធ់នូមន័ថ្កល យាម្តាថ ។ 

នេមើរាយ 
 ដល់ចម្សេចសាេគងទី់ន ាំង  គជ្ញកាល ាំងខាល ាំងនិរភយ័ 
 បាាំងកលស់ចម្សាងម្សស់មពស់ម្តថឈ  តាាំងចហា យកជយ័បីដងរួេ។ 

នម្ៅនខន 
 ចហើយឱយចោោះគងទូងសគរធាំ  តស្ត្នាីរងាំឮម្កលួេ 
 ទង់ជយ័ជោិះចសោះបរចលឿនម្ពួេ  ចទើបទព័ម្សួេចលើកចេញចៅលលាាំ។ 
 ទព័ណូនឯចម្កាយផល៊ុ ាំវសនងវកស  កាាំចភលើងថកវឆោះបាញ់ឮម្ោ ាំង 
 ចទើបចលើកទព័ធាំចៅទនទ ាំ  ចមឃមមី្សទាំដាលម្េវ៉ែត់។ 
 ចសាេចលើកទព័ចៅពីខាងលិេ    បាំណងនឹងម្តាេម់្កងុឥនទិបតា 
 ដចណើ មយករាជយចសវតឆម្ត     ពល សចម្េើនកាា ត់ចលើកចេញចៅ។ 

នជ្ើតចលូ្រាយ 
 ឥ ូ ចយើងឃ្តទ់ព័ចនោះទ៊ុក   ចលើកចេញតត៊ុកតាមចដាយផលូ   
 ចយើងវៃលងពីចសាេមួយចទៀតកូ   វដលចសាេគង់ចៅទិសទកសណិ។ 
 កាលចសាេ លិពីថ្កវ យរាជសារ  តដល់ចម្សេកសម្តារាជធពិវដីន 
 គិតករជ្ញទព័ចលើកចៅកនិ  យកឥនទិបតារមយរតាា ។ 
 ចសាេម្តាស់តម្ាស់ចម្បើចសន  ចសនីយ៍ឧកញា៉ែ ហែឺនម្ពោះពញា 
 ឱយចៅវកនកងរាស្ត្សាម្បជ្ញ  ម្គបម់្ស៊ុកម្ោាផងទ ាំងឡាយ។ 

ដចងចា 
 ម្ោចនោះចសនម៊ុមមស្ត្នាី   លាម្ពោះេម្កីចៅម្បញាយ 
 វកនម្គបជ់នបទម្ស៊ុកជតិឆ្មង យ  បានបីលានបាល យនឹងម្បា ាំវសន។ 
 ដបតិម្ស៊ុកខាងតបូងទល់នឹងភនាំ  ម្ចា ាំងសម៊ុម្ទម្ពាំម្បទល់វដន 
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 ចហត៊ុចនោះនហែឺនចៅរកវកន  បានវតម្បា ាំវសននិងបីលាន។ 
 មស្ត្នាីវកនពលម្គប់និគម  ហួសម្ចាងមនងភនាំចដាយចកាោះចកៀន 
 បានចម្សេចទើបន ាំពលទហាន  ជ៊ុ ាំចៅម្ពោះលានម៊ុមរាជវ ាំង។ 
 ានវមែរកួយផងពនងសាំវរ ៉ែ  ចហើយានេនិវសេនិកនា ាំង 
 វដលេូលមកចៅចដាយាតម់្ចា ាំង  វកនយកចៅេាាំងមនិានសល់។ 
 សឹងវតកានច់ម្គឿងម្គបអ់ា ៊ុធ  សឹងចាោះសឹងម៊ុតេិតាកាំហល់ 
 ចហើយចេោះម្បសពវម្គប់កេិែកល់  ម្បទោះទព័ដល់ហា នេូលចាប់។ 
 ចហើយចរៀបរចទោះចសោះដាំរ ី  ានតូរយតស្ត្នាីម្គប់ម្បដាប ់
 បាញ់ម្េង់អូសដាក់ចជើងគល់ម្សាប ់ ពល លអឺងអាប់ចរៀបម្បាណម្បុង។ 

និយាយ 
 លងល់៊ុោះបានឫកសចជ្ញគជយ័ជ្ញ  ឆ្មយាចពលាតាមម៊ុនរ៊ុង 
 កាលចនោះសាម៉ែល់រាជេមពងស  យាងចេញពីកន៊ុងម្សង់គងាគ ។ 

ឡងុេងុ 
 ម្សង់ចម្សេវសាងចសាេចសាយអាហារ  ចសាយចម្សេកសម្តាម្ទង់គនធ  
 ម្កចេោះេួងេនទន៍ចម្គឿងាលា  ចម្សេចទើបរាជ្ញផាល ស់ចម្គឿងម្ទង់។ 

បទម្ទង់នម្គឿង 
 ចសាេម្ទងម់្ពោះពស្ត្សាម្ពោះភូសា  កងកន់ហតាា សងាវ រ ងស 
  ក់ចពម្ជេិចចែ ៀនម្ពោះទម្មង ់  ចហើយម្ទង់មក៊ុដស៊ុទធស៊ុ ណាណ ។ 
 ចហើយម្ទងណ់ាធិបជ្ញយវម្កង  ស៊ុភាកក់វនសងម្ពោះកនិដាឋ  
 ម្ទងច់ម្កើចសៀតស កម្ពោះមន័ថ្កល   ម្ពោះការទ ាំងសងចសៀតកាា ាំងងា។ 
 ចហើយចសាេម្ទង់ កស់៊ុពណ៌បាទ ម្ទងច់ម្សាមសាកាល តសាា តចសាភា 
 ម្ពោះកកាន់សរធនូជ័យយា  ចលលាចាកម្បា ាំងគយាងចេញថ ។ 

នេមើរាយ 
 ដល់ចម្សេចសាេវសាងច ើងទីន ាំង គង់គជកាល ាំងខាល ាំងនិរភ័យ 
 កវចែងរាយផាក យទិពវាសថម  ទាំងកលស់ម្តថឈបីេិវចែង។ 
 សពទសូរតូរយតស្ត្នាីរងមាំ   សគរធាំម្បគាំផល៊ុ ាំវម្តវសនង 
 តាាំងចហា បីដងយកជយ័វសាង  ងងឹតវបកវផសងសពវទិសា។ 
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នម្ៅនខន 
 ចហើយបាញ់កា ាំចភលើងបចីឡាស៊ុឹន  ទព័ម្សួេចលើកម៊ុនចៅចមាៀ ខាា  
 ទព័ណូនសាម៉ែល់រាជកសម្តា  ចលើកចា ាំចសនចៅតាមចម្កាយ។ 

នជ្ើតបទភូាល្ 
 ចសាេទ ាំងបួនទិសរាជសាម៉ែល់  ចលើកទព័រេល់ចៅវ ាំងជយ័ 
 សឹងវតខា ាំងៗមិនានចមាយ  េងប់ានរាជចសាយទាំងបួនអងគ។ 
 សូរសពទកចម្កើកថម្ពម្ពឹកា  ចលើកចចាមសីាេូលតម្មង់ 
 រូតរោះមនិបានឈបប់ងាង ់  ចម្តេម្តង់ល៊ុោះចទៀបចៅភារា។ 

បទរាយ 
 ម្ោចអើយម្ោចនោះ   ចយើងនឹងវៃលងរួសរាស្ត្សាម្បជ្ញ 
 វដលចៅនគរនន ាំោន    េូលកន៊ុងអទវ ររកបាញ់សតវ។ 
 ល៊ុោះបានចឃើញទព័ពួកពល ល   សចពញទ ាំងវលចម្េើនចពកកាា ត ់
 ចឃើញទ ាំងសាម៉ែល់រាជប៊ុម្តកសម្ត ចលើកកាត់តម្មង់មកបូរ។ី 
 ចឃើញេាស់ភយ័ណាស់ញ័ររនធត ់ បបួលោន រត់ចៅផទោះមែី  
 ម្បពនធចៅផទោះចមើលចៅចឃើញបា ី រត់េូលមកថនវម្សកសួរថ្ក។ 
 ចគចយើយចអើចគឯងរត់ៃវ ី  ឯងឆកួតចទររីត់ចឆលឆ្មល  
 បាីឮម្បពនធសួរចចាន ោះណា  ចជរថ្កចមសាវ មិនសាគ ល់ងាប់។ 
 វថ្កអញឆកួតរត់មកៃវ ី   អញរត់ចនោះថនចម្ ោះចឃើញទព័ 
 ចលើកមកចម្េើនណាស់អញបានរាប់  ទាំងអស់បានជ្ញបជ់្ញងម្បា ាំបួនលាន។ 
 ម្បពនធឮបាសីាីដូចចាន ោះ   ភ័យណាស់ញ័រច ោះម្ពលឹងោែ ន 
 វម្សកចៅកូនចៅឮសូរសា ន  ចផាើលទ ាំងអនកចរៀនអនកផាចផា។ 
 ឮកងរ ាំពងកន៊ុងបូរ ី   ទាំងម្បុសទ ាំងម្សីចផាើលចឆ្មចឡា 
 ចផាើលទ ាំងអនកវលបងចលងចបៀរចបា៉ែ   ទូទ ាំងនគរឥនទិបតា។ 

និយាយពា៉ា ែនឺ 
 វៃលងពីនហែឺនវដលជ្ញធាំ  ដឹងការស៊ុមមជ្ញប៊ុម្តកសម្ត 
 ទាំងបួនចលើកទព័េូលមកថ្កវ ត ់ ដចណាើ មសមបតាិរមយរតាា ។ 
 សឹងវតភ័យឥតគតិគនោីន   ចម្សេចទើបមនាីន េរយាម្តា 
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 ច ើងម្កាបបងគាំទូលកិេែការ  កសម្តជ្ញបតិាេរចជៀសឋជយ័។ 
និយាយ 

 ដល់ចម្សេសចមាេចៅហាវ យធាំ  ម្កាបថ្កវ យបងគាំចទើបទូលថ  
 ម្កាបទូលសូមម្ទង់ម្ជ្ញបម្ពោះទយ័ ឥ ូ ចនោះថនរាជប៊ុម្តា។ 
 ទាំងបួនម្ពោះអងគវដលចៅគង ់  ឈរម្ពាំថម្កម្កុងេ៊ុងសីា 
 ឥ ូ វកនកងពលចសន  ចលើកេរយាម្តាេូលមកជតិ។ 
 ចលើកេូលមកម្គបបួ់នទិសា  ពល លចសនចមែ ងងឹត 
 មា៊ុ ាំឱយបចម្មើចៅចមើលជិត   ចឃើញពិតជ្ញអងគចសាេទ ាំងបួន។ 

និយាយបទឱ្យអនក្ 
 ម្ពោះអាទិតយ ងសម្ទង់សាា បជ់្ញក ់  ចម្ក ចម្កាធញ័រញាក់អស់ទ ាំងមលួន 
 សារ ៌ងដូេចគចាប់អម្ងនួ  បនទូលផទួនៗសួរចៅថ្ក។ 
 ានម្ពោះសូរចសៀងវម្សកសនធ ប ់ ខាជ ប់ៗថ្កទព័កូនអាណា 
 ចយើៈចយើចនោះចៅចពញអសាែ រយ  កូនកបត់បតិាមនិគួរចសាោះ។ 

បទឱ្យនយើយ 
 បាំណាេម់្សឡាញ់វចសែើេតិា  ម្បចៅម្កាំម្កតិយឥតេចនល ោះ 
 ពីតូេល៊ុោះដល់ចពញកាំចឡាោះ  ចទ តាទ ាំងអស់ជួយចមើលរា៉ែ ។ 
 ឥ ូ វធាំឆាងឹរាល់ោន    ហា នចលើកចយាធ្លពលចសន 
 មកកបត់ដចណាើ មយករាជម្បា  អាចនោះចៅមហាចពញេតិាធាំ។ 
 ទ៊ុកេតិាម្សឡាញ់វចសែើវភនក  ឯងគតិបាំវបកវេកនិគម 
 ចមតាមណឌ កាំណានទ់ ាំងបួនម្បា ាំ  ឱយរាជជ្ញធាំឈរម្ពាំម្ស៊ុក។ 
 សពវថៃងអាល័យវទ ាំងបួន  ដបតិវបកពីមលួនឯងចកើតទ៊ុកខ 
 ដបតិឃ្ល តចៅឆ្មង យពីអាព៊ុក  មិនបានចឃើញម៊ុមកូនសពវថៃង។ 
 ចមាេច ើយវហា នគិតគបោ់ន   ទាំងបួនអងាគ មកតថដ 
 អាចនោះរមលិគ៊ុណចពកថម្ក  វមិនសងសយ័ឯងជ្ញឪ។ 
 ច ើយអស់នហែឺនម្គបភ់ាន កង់ារ  េូលឆ្មបម់នាីន េរចេញចៅ 
 វកនពលឱយបានមកឥ ូ   ម្បយ័តនម្គប់ផលូ  ទវ ររាជវ ាំង។ 
 ដឹកចម្គឿងអា ៊ុធចៅឱយឆ្មប់  ម្បុងចម្បៀបម្បដាប់ចម្គឿងេមាាំង 
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 ឱយជ៊ុ ាំនគរចា ាំតតា ាំង   ចហើយរា ាំងេចាក់ចសាទវ រនគរ។ 
 

បទនារាយ 
 

ម្ោចនោះនហែឺនផងតូេធាំ  ម្កាបថ្កវ យបងគាំកសម្តភូធរ 
ចេញចៅវកនពលរ ល់ រ   សចពញនគរឥនទិបតា។ 
បាំវបកវេកោន ចេញចៅវកន  ម្គប់ចមឿងម្គប់វដនរៃម្េវត់ 
ចជើងចតាកចជើងទឹកបានចម្េើនកាា ត់  នាំមកឥនទិបតាម្គប់ភូមីវដន។ 
ទាំងកន៊ុងទ ាំងចម្ៅម្គប់ទិសទី  ចម្សេយកបចជី អស់កាំវណន 
ម្បា ាំចកាដិម្បា ាំលានម្បា ាំបួនវសន  ចពញវណនខាន ន់ខាន បខ់ាបទ់ស់ដី។ 
ចហើយម្េកកា ាំចភលើងវដលធាៗំ   តចម្មៀបដាក់ជ៊ុ ាំចម្ៅបូរ ី
ចហើយចរៀបគជសារចសោះម្កប ី  ចសនចសនីយ៍ជ៊ុ ាំនគរ។ 
ចរៀបពលចៃែើរចជើងម្បា ាំពីរជ្ញន ់  កានធ់នូ ចៅទណឌ ម្គប់ចម្គឿងឈរ 
ទវ រកន៊ុងទ ាំងបួនរា ាំងចាក់ចសា  ចហើយចទើបទូងសគរនរចភរ។ី 
លានឮអឺងទីចពញមណឌ ល  ម្បមូលចរៀបពលចម្េើនចមែ មី  
កចម្កើករ ាំចពើកញ័រម្បៃពី  ម្បយ័តនការទីម្កុងភារា។ 

(េប់វមស៥) 
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Abstract 

The study determined the use of metalinguistic corrective feedback and students’ 

response to such feedback in L2 writing. It also investigated the students’ belief on 

which features of their writing teachers should pay attention to. Forty students were 

given two writing tasks in which the teacher coded the errors using metalinguistic clues 

in their essays. The students revised their first draft following the given linguistic error 

codes. From these tasks, the teacher analyzed the preponderant linguistic errors and 

the types of revisions the students incorporated employing the list of error codes 

adopted from Corpuz (2010) and Ellis’s (2009) typology of the types of revisions. The 

results showed that the most preponderant linguistic errors committed by the students 

were punctuation and the most commonly type of revision used was error corrected. 

The results suggested that during the revision, the metalinguistic clues were not enough 

to rectify the errors and that the linguistic competence of the students was also needed 

to make the corrections. Essentially, most of the participants strongly agreed the use of 

metalinguistic corrective feedback with the use of correction symbols. 

 

Keywords: Metalinguistic Corrective Feedback; Revision; Linguistic Error Typology; 

        Grammar; L2 Writing 

 

 

I. Introduction 

 

1.1 Background of the Study 

The role of written corrective feedback (CF) has been a topic of immense 

interest in Second Language Acquisition (SLA) research to date, according to Brown 

(2007 as cited in Sun, 2013). Lightbown and Spada (2009, p. 171 as cited in Sun, 2013, 

p.1) broadly define CF, also known as negative feedback, as “any indication to the 

learners that their use of the target language is incorrect.”  Van Beuningen (2010) 

affirms that “CF is a widely applied pedagogical tool and its use finds support in SLA 

theory, yet practical and theoretical objections to its usefulness have been raised” (p. 1). 

To extend this definition to the written discourse, written corrective feedback (WCF), 

refers to “various ways a reader can respond to a second language writer by indicating 

that some usage in the writing does not conform to the norms of the target language” 

(Sun, 2013, p.1). The literature on corrective feedback also received several reviews 

particularly on their roles in the L2 class, and researchers were interested “if and how 
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CF can help students to become abler and self-employed writers” (Van Beuningen, 

2010, p2.) 

 The present study analyzed the metalinguistic CF coded in the L2 writing of 

high school students. It determined how the learner responded to the corrections 

provided. The learner’s response frequently took the form of revision of the initial draft 

– an important stage in process writing. Much of the research that has investigated 

written CF has also centered on whether learners are able to make use of the feedback 

they receive when they revise.  Thus, the study also investigated this aspect. It looked 

into the types of revisions the students used in their drafts which the teacher marked 

using metalinguistic clues and identified features of the students’ writing that they 

believed teachers should pay attention to. 

 

1.2 Review of Related Literature 

 

Studies on written CF were conducted in various settings such as in the classroom, 

in computer-mediated communication, in training and even in areas dealing with 

students with disabilities. Its types of feedback were also found to produce different 

effects and results. One of the main findings of research on written corrective feedback was 

that CF was helpful in facilitating L2 writing of students but the lack of knowledge on  the rules 

of grammar make CF counterproductive (Ferris, Liu, Sinha, and Senna, 2013; Sauro, 2009). 

Essentially, in the study conducted by Van Beuningen (2010), she concluded that by 

offering learners opportunities to notice the gaps in their developing L2 systems, 

engaging in metalinguistic reflection, written CF has the ability to foster SLA and lead 

to accuracy development. 

Furthermore, it was found that the use of written CF is strengthened when it is 

followed by a teacher conference and peer-peer interaction than receiving only CF and 

teacher conference (Chuang, 2009).  On the one hand, there were also factors which 

influenced CF as found in the study of Ferris, Liu, Sinha & Senna (2013).  The analysis 

in this study was focused primarily on the students’ description of their own self-

monitoring processes as participants revised marked papers and wrote new texts.  

Individual and contextual factors appeared to influence their writing development.  

On the types of feedback, Shirazi and Shekarab (2014) investigated the effect of 

direct and indirect feedback on Iranian leaners studying Japanese language. They found 

that the group which received direct and indirect CF every other session had higher 

mean than the group that received only direct feedback. Further results showed that 

direct CF had little or no role to play in the writing practices of the group that received 

it. This finding seemed to strengthen the result of the study conducted by Parreno 

(2014) which suggested that using coded corrective feedback was a better approach than 

direct correction or indirect correction, although its efficacy on second language 

learning/acquisition needed further investigation.  

Moreover, McNulty (2007) found out that recasts was the most commonly used 

feedback type, yet it was least effective in terms of student uptake, while the most 

successful feedback are repetition, metalinguistic, elicitation and clarification which 

were least use by the teachers. In addition, more than investigating which among the 

types of CF is more effective, the belief of the learners on CF must also be investigated 

for CF to be useful. Lennane (2007) in his descriptive analysis on the preferences for 

types of errors to correct and effective reactions to error correction found that explicit 

correction ranked the highest followed by recasts and then prompts. Diab’s (2006) study 
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shed light an important role in providing feedback. She recommended that teachers 

should incorporate classroom discussions on error to help their students understand how 

feedback is intended to affect their writing and why it is given in a particular way.  

These studies supported the present study. Indeed, there are much more significant 

features of written CF that still can be explored thru scholarly research.  

 

1.3 Research Question 

 The present study sought to answer the following questions: 

1. What are the most preponderant linguistic errors committed by the high school 

students in L2 writing? 

2. What types of revisions do the students incorporate in their texts when they are 

provided with corrected feedback in the form of metalinguistic clues? 

3. Does receiving written corrective feedback facilitate the linguistic accuracy of 

L2 writing among the students? 

4. What features of students’ writing do they believe are the most important for 

their teachers to correct? 

 

1.4 Theoretical framework 

The potential benefits of employing written corrective feedback to language 

learning depend in various theoretical grounds. The present study is anchored on the 

following theoretical frameworks/models.  

1.4.1 On Corrective Feedback 

 Ellis (2009) identifies a typology of teacher options or strategies for correcting 

students’ written work. He focuses on one kind of correction which is the correction of  

linguistic errors. 

1.4.1.1 Direct CF 

 In this strategy, the teacher to provides the students with the correct form. 

1.4.1.2 Indirect CF 

 In utilizing this strategy takes the teacher indicates that an error exists but does 

not provide the correction. This type of CF can be (a) indicating + locating the error and 

(b) indicating only. The former takes the form of underlining and use of cursors to show 

omissions in the student’s text while the latter takes the form of an indication in the 

margin that an error or errors found in a line of the text. 

1.4.1.3 Metalinguistic CF 

 In this strategy the teacher provides some kind of metalinguistic clues as to the 

nature of the error. The teacher can use two types of metalinguistic clues: (a) Use of 

error code and (b) Brief grammatical descriptions. The former has the teacher write 

codes in the margin or above the location of the error while in the latter has the teacher 

number the errors in text and writes a grammatical description for each numbered error 

at the bottom of the text. 

1.4.1.4 The Focus of the Feedback 

 This concerns whether the teacher attempts to correct all (or most) of the 

student’s errors or selects one or two specific types of errors  to correct. This distinction 

can be applied to each of the above options. This type can be (a) unfocused CF and (b) 

focused CF. 

1.4.1.5 Electronic Feedback 

 The teacher indicates an error and provides a hyperlink to a concordance file that 

provides examples of correct usage. 
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1.4.1.6 Reformulation 

This consists of a native speaker’s reworking of the students’ entire text to make 

the language seem as native-like as possible while keeping the content of the original 

intact. 

 The present study employed the metalinguistic CF using error codes. 

 

1.4.2 On Student’s Response to Feedback 

 

 Ellis (2009) provides the typology of student’s response to feedback as follows: 

1.4.2.1 Revision Required 

1.4.2.2 No Revision Required 

 This can take the forms of (a) students asked to study corrections and (b) 

Students just received corrected text. 

In this study, the teacher required the students to do a revision following the 

error codes marked on their texts. 

 

1.4.3 CF as a Focus –on-Form Intervention 

 

Focus-on Form approach by Long (Long 1991; 1996; 200; Long & Robinson, 

1990, as cited in Van Beuningen, 2010), is a pedagogical intervention that has received 

considerable attention and which has been advocated in the SLA. 

 According to Long (2000, p. 85 in Van Beuningen,2010, p. 4), focus on form 

“involves briefly drawing students’ attention to linguistic elements […] in context as 

they arise incidentally in lessons whose overriding focus is on meaning or 

communication. The temporary shifts in focal attention are triggered by students’ 

problems with comprehension or production.” One of the most crucial characteristics of 

a focus-on-form intervention is that it is provided within a communicative context. 

Long implied that focus–on form episodes are unplanned (i.e. incidental). This 

implication had contrasted the definition of other scholars. 

   

1.5 Conceptual Framework 

 

Following the theoretical underpinnings of the present study, the researcher  

focused on the use of the metalinguistic CF. Metalinguistic CF involves providing 

learners with some form of explicit comment about the nature of the errors committed. 

Lyster and Ranta (1997 as cited in Rezaei, 2011) categorize metalinguistic feedback as 

“comments, information, or question related to the well- formedness of the student’s 

utterance, without explicitly providing the correct form” (p. 657). Metalinguistic 

comments, the most minimally informative method than recasts, simply indicate the 

occurrence of an error. The metalinguistic CF which the present study is referring here 

is the metalinguistic unfocused CF in which the researcher labels the errors of the 

students using error codes. An example from the data is shown below. 

 
                              P C                                                                                  

S/V 

I agree. Because in our family my parents are the one who supports us. 
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Following the error codes, the student will do the revision as follows: 

 

 I agree because in our family my parents are the ones who support us. 

 
Furthermore, CF can be focused or unfocused corrective methodologies. The 

present study employed the unfocused approach which involves correction of all errors 

in a learner’s text, irrespective  of their error category. 

 For feedback to work for either redrafting or language learning, learners need to 

attend to the corrections (Ellis,2009, p.99. ). The taxonomy by Ferris (n.d. as cited in 

Ellis,2009, p. 105) was used by the reseracher to determine the learners’ response to the 

feedback. 

 The study employed a descriptive research design that utilized writing 

tasks in the form of essay writing and the written output of the students received 

metalinguistic clues. The  

representation of the over all conceptual research design. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Conceptual Research Design 

 

 

II. Methodology 

 

2.1 Research Design 

 

 Given the nature of the investigation, the present study used the descriptive 

qualitative approach. Frequency counts and percentages were also used to determine the 

number of errors that occurred during the writing, to determine the  frequency of the 

types of revisions the participants incorporated in their reponses to the coded error; and 

to determine the preponderant features of the students’ writing the students believed the 

most important for their teacher to correct. 

 

2.2 Setting 

 The setting of the study is an accredited  private high school in Bulacan. The 

administrators and faculty  are really working to produce quality instruction  to respond 

to the needs of times. The school is a prominent school in the province  where most of 

the students are considered well-off . The teachers are mostly new, but they are under 

the close supervision of  the academic coordinator and school directress. The writing 

sessions were done through the English subject. 

 

2.3 Participants 

 Forty (male=8; female=32) private high school students enrolled  for the school 

year 2014-2015 participated in the present study. They belonged to the first section of 

the graduating class. Their ages ranged from 15 to 17 years. Their final accumulated 

grades in the third year ranged from 80 to 96. 

Writing 

Tasks 

Metalinguistic 

Clues 

 

Tasks 

Revision 

 

Rewriting 

Tasks 

 

Tasks 
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2.4 Data Collection 

Data collected  by the researcher were primary through the written output of the 

students. The researcher administered two writing sessions and two sessions for the 

students to revise their corrected essays. For additional data, the researcher administed a 

brief survey to determine which features of the students’ writing they believe to be 

important for their teacher to correct to. 

 

2.5 Data Collection Procedure 

 Approval from the school head was sought primarily to conduct data gathering. 

The approval was given, and the school head asked the researcher to coordinate with the 

English teacher of the fourth year students. The researcher was facilitated by the English 

Language teacher to conduct the writing  and revision sessions which took place in a 

week. 

 The participants were given two writing tasks in the form of essay writing. Each 

writing task was accomplished by the students in thirty minutes. After each  writing 

task, the researcher checked the writing by indicating the error codes above  the location 

of the error in the texts of the students. The teacher gave back the coded written output 

on the same day for the students to do the revision. The revision or rewriting was also 

done for  thirty minutes  by the participants. A list of error codes was  provided to the 

participants during each revision. The Error codes which the researcher used was 

adopted from the study of Corpuz (2010). The revised written output and the original 

written output were collected again. 

In the coding stage, the researcher listed all the errors and classified them 

according to  linguistic errors  based on the list of error codes. The researcher counted  

the number and frequencies of these errors to determine the most preponderant 

occurrences of each. The linguistic errors are: use of wrong word, missing word, 

puntuation, capitalization, tense, word form, subject-verb agreement, plural/singular, 

spelling mistake, preposition, word order, article use, extra word, cannot be understood 

sentences, register, active/passive, awkward sentence and pronoun use. 

Moreover, the researcher also counted the types of revisions the participants 

incorporated in their drafts. These types of revisions were based on the taxonomy of 

Ferris (n.d. in Ellis, 2009, p 105) which are : error orrected (Error corrected per 

teacher’s marking), incorrect change  

(Change was made but incorrect), no change ( No response to the correction was 

apparent), deleted text ( Participants deleted marked text rather than attempting 

correction), substitution, correct (Participants invented a correction that was not 

suggested by the teacher’s marking) and substitution, incorrect (participants incorrectly 

made a change that was not suggested by the teacher’s marking). The two essay topics 

given by the researchers where (a) Describe Your Hometown and (b) Do you agree with 

the statement that parents are the best teachers? 

The researcher also conducted a brief survey to get additional data on the 

perceived belief of the participants as to which of the features of their writing they 

believed were the most salient for the teachers to correct to. Their responses were also 

subjected to frequency counting. 

2.6 Method of Data Analysis 

To answer research questions 1 to 4, the researcher used frequencies and 

percentages to 



101 

 

determine the preponderant occurrences. These frequencies were the result of the coding 

done primarily with the data using the typologies used in the study. 

 

III. Results and Discussion 

 

3.1 Results: Introduction 

 

The study delved on the metalinguistic CF marked by the teacher on the essays 

of the high school students and what types of revisions the students employed on these 

coded errors on their essays. 

3.1.1 On the Types of Linguistic Errors Committed by the Participants 

 The data recognized a total of 1,661 occurrences of different linguistic errors. 

Table 1 shows that the most preponderant committed error by the students is 

punctuation in which the occurrences is one-fifth of the total occurrences recognized in 

the data. The results also reveal that there were slim proportions of other linguistic 

errors committed by the participants during the writing of essays such as wrong word- 

209 (12.58%) occurrences, awkward sentence – 169 (10.17%) occurrences and 

plural/singular -164 (9.87%) occurrences. The very least linguistic errors are register- 9 

(0.54%) and active/passive -3 (0.18%) occurrences. It is worthwhile to note that the 

participants seemingly do not have sufficient mastery of the use of comma, semicolon, 

apostrophe and period. The results also suggest that the participants have difficulty in 

vocabulary as revealed in their use of wrong words and wrong register and lack of 

clarity in written expressions as they produced awkward sentences. They do not also 

show accuracy in the use of plural and singular forms of the words. 

Furthermore, It can be observed also that the participants’ linguistic errors in the 

second 

essay had decreased tremendously. This can be accounted by the researcher’s 

observation that the students became conscious of their writing during the 

administration of the second essay.  

 
   Table 1. Frequency of Linguistic Errors Committed by the Students 

 Linguistic Errors First Essay Second Essay Total Errors 

  f % f % f % 

1 Punctuation 241 21.71 97 17.60 338 20.34 

2 Wrong Word 155 13.96 54 9.80 209 12.58 

3 Awkward 126 11.35 43 7.80 169 10.17 

4 plural/ singular 83 7.47 81 14.70 164 9.87 

5 Cannot be understodd 83 7.47 29 5.26 112 6.74 

6 Missing word 62 5.58 48 8.71 110 6.62 

7 Capitalization 44 3.92 56 10.16 100 6.02 

8. Word form 78 7.02 20 3.62 98 5.90 

9. Subject-verb agreement 30 2.70 42 7.62 72 4.33 

10 Preposition 43 3.87 23 4.17 66 3.97 

11 Tense 41 3.69 23 4.17 64 0.03 

12 Pronoun use 37 3.33 18 3.26 55 3.31 

13 Article use 41 3.69 11 1.99 52 3.13 

14 Spelling mistake 18 1.62 4 0.72 22 1.32 

15 Word order 16 1.44 2 0.36 18 1.08 

16 Register 9 0.81 0 0 9 0.54 
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17 Active/passive 3 0.27 0 0 3 0.18 

 Total 1,110 100 551 100 1,661 100 

 

3.1.2 On the Types of Revisions Performed by the Students 

 The data recognized a total of 1,574 occurrences of different revisions 

performed by the participants during the revision. This number is smaller than the 

number of linguistic errors marked by the teacher. This can be accounted by the way a 

participant revised his or her coded essay. A long stretch of sentence having five 

linguistic errors, for instance, can be deleted by a participant during the revision. Thus 

reducing the number of the types of revisions used by the participants. 

 When the participants rewrote their coded essays, fifty percent of the total 

revisions show that they corrected the errors appropriately while an accumulated 

percentage of less than fifty percent of the revisions performed are incorrect, deleted, 

incorrectly substituted and ignored or unchanged and only seven  percent shows correct 

substitution for awkward sentences as shown in Table 2. 

 
 Table 2. Frequency of the Types of the Revision Incorporated by the Participants 

Types of Revisions First Essay Second Essay Total 

 

 f % f % f % 

Error Corrected (EC) 522 46.52 229 50.66 751 47.71 

Incorrect Change (IC) 176 15.68 71 15.70 247 15.69 

Deleted Text (DT) 167 16.01 44 9.73 211 13.40 

Substitution Incorrect (SI) 136 14.88 35 7.74 171 10.86 

No Change (NC) 76 6.77 41 9.07 117 7.43 

Substitution Correct (SC) 45 4.01 32 7.07 77 4.89 

Total 1,122 100 452 100 1,574 100 

 

3.1.3 Does receiving written corrective feedback facilitate the linguistic accuracy of L2 

writing among the students? 

 In order to answer this research question, the researcher looked closer to the 

types of revision done by the participants on each of the linguistic errors.  

 The results show that error corrected type of revision is the most preponderant 

type of revision. It occurs less than fifty percent of the total types of revisions 

recognized in the data. Its preponderant use is evident in greater occurrences in 

punctuation, wrong word, plural/singular, missing word, capitalization, word form, 

subject-verb agreement, preposition, tense, pronoun use, article use, spelling mistake, 

word order and the use of active and passive than in awkward, cannot be understood 

sentences and register. This further implies that the participants have difficulty 
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correcting linguistic errors appropriately on awkward and cannot be understood 

sentences and register as shown in Figure 2 below. 

The results also show that the second most preponderant type of revision 

incorporated by the participants is incorrect change which have  instantiations of  247 

(15.69%). The linguistic errors which have the most incorrect changes are punctuation, 

word order, plural/ singular, missing word, word form, preposition and tense while the 

linguistic errors which have the least incorrect changes are awkward and cannot be 

understood sentence, capitalization, subject-verb agreement, pronoun, article, spelling 

mistake, word order and register as shown in Figure 3. Incorporating incorrect revision 

with slim percentage implies that the student found a slight  difficulty in correcting their 

errors during the revision. 
 

       

 
  Figure 2.Percenteges of Errors Corrected            Figure 3. Percentages of Incorrect 
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 Furthermore, the third most preponderant types of revision done by the 

participants is deleted text followed by incorrect substitution, no change and very slim 

percentage of substitution correct. In summary, Table 3 shows  error corrected by the 

participants and substitution correct only mark 52.60% while incorrect change, no 

change, deleted text and substitution incorrect mark   equivalent to 47.38%. These 

results suggest  that the students can correct errors but at the same time also lack  also 

the linguistic competence to rectify errors. The errors that they found most difficult to 

correct during revision are correcting awkward sentences and sentences which cannot 

be understood and register. During   the revision, some of these were deleted  and  

incorrectly substituted.   

Moreover, the question as to whether metalinguistic CF  facilitate the writing of 

the students is explained by the previous discussions of the result. In other words, 

receiving written corrective feedback in the form of metalinguistic clues  may lead 

participants to see the nature of their error and help them produce the corrections, but 

this does not warrant that their corrections are appropriate. The participants also need to 

apply their linguistic competence to rewrite difficult error (e.g. awkward, cannot be 

understood sentences and register ) appropriately. If they did not develop, in all 

likelihood, they will commit errors and at the same time cannot rectify the errors. The 

results are in consonance with the findings of Sauro (2009) when she investigated the 

impact of two types of computer-mediated corrective feedback in the form of recasts 

and metalinguistic information on the development of adult learners’ L2  knowledge. 

Sauro (2009) found no significant advantage for either feedback type on immediate 

sustained gains in knowledge of target forms, although the metalinguistic group showed 

significant immediate gains relative to the control condition. The longitudinal study 

conducted by Ferris, Liu, Sinha and Senna (2013) found  that students found the 

techniques used in the study (focused WCF, revision, and one-to-one discussion about 

errors) useful, but formal knowledge of language rules played a limited and sometimes 

even counterproductive role in their self-editing and composing. 

 
Table 3. Summary of Linguistic Errors and Types of Revisions Incorporated by the 

Participants 
 Linguistic 

Errors 

Error 

Corrected 

(EC) 

Incorrect 

Change 

(IC) 

No Change 

 

(NC) 

Deleted 

Text 

(DT) 

Substitution 

Correct 

(SC) 

Substitution 

Incorrect 

(SI) 

Total Per- 

Error     cent 

1 Punctuation 220 29.29 48 19.43 37 31.62 19 9.00 3 3.69 8 4.67 335 21.28 

2 Wrong Word 49 6.52 49 19.83 7 5.98 48 22.74 14 18.18 23 13.45 190 12.07 

3 Awkward 13 1.73 6 2.42 5 4.27 55 26.06 33 42.85 85 49.70 197 12.51 

4 Plural/ singular 99 13.18 17 6.88 11 9.40 10 4.73 4 5.19 2 1.16 143 9.08 

5 Cannot be 
understodd 

11 1.46 3 1.21 9 7.69 19 9.00 11 14.28 27 15.78 80 5.08 

6 Missing word 59 7.85 21 8.50 17 14.52 4 1.89 1 1.29 3 3.07 105 6.67 

7 Capitalization 82 10.91 2 0.80 3 2.56 2 0.94 2 2.59 0 0 91 5.78 

8 Word form 46 6.12 25 10.12 5 4.27 18 8.53 1 1.29 8 4.67 103 6.54 
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9 Subject-verb 

agreement 

48 6.39 13 5.26 3 2.56 1 0.47 0 0 1 0.58 66 4.19 

10 Preposition 32 4.26 16 6.47 3 2.56 5 2.36 1 1.29 1 0.58 58 3.68 

11 Tense 26 3.46 17 6.88 3 2.56 8 3.79 2 2.59 4 2.33 60 3.81 

12 Pronoun use 18 2.39 9 3.64 5 4.27 12 5.68 2 2.59 4 2.33 50 3.17 

13 Article use 22 2.92 8 3.23 8 6.83 4 1.89 2 2.59 1 0.58 45 2.85 

14 Spelling mistake 15 1.99 5 2.02 0 0 1 0.47 0 0 0 0 21 1.33 

15 Word order 8 1.06 5 2.02 0 0 1 0.47 0 0 4 2.33 18 1.14 

16 Register 1 0.13 3 1.21 1 0.85 3 1.42 1 1.29 0 0 9 0.57 

17 Active/passive 2 0.26 0 0 0 0 1 0.47 0 0 0 0 3 0.19 

  751 47.71 247 15.69 117 7.43 211 13.40 77 4.89 171 10.86 1574 100 

  

3.1.4 Features of the students’ writing they believe are the most important for their 

teachers to correct  

 A total of 34 from the original 40 participants answered the survey. The results 

show that the participants strongly agree that teachers should point out errors in 

grammar, spelling, vocabulary, punctuation, and use of corrections symbol. They agree 

that teachers should make comments on the ideas expressed in the paper as shown in 

Table 4. The results imply that students have positive attitude on the written corrective 

feedback provided by the teacher. 

 

 

 

Table 4. Frequencies of Writing Features Students Believe Teacher Should Correct  
Writing Features Strongly 

Agree  

Agree  Neither 

agree nor 

disagree 

Disagree Strongly 

Disagree 

Total 

a. error in grammar 28(82.35%) 5(32.78%) 1(2.94%)   34 

b. error in spelling 25(73.52%) 9(26.47%)    34 

c. vocabulary choice 25(73.52) 9(26.47%)    34 

d. use of correction 

symbols 

19(55.88) 7(20.58%) 4(11.76%) 4(11.76%)  34 

e.organization of the 

paper 

17(50%) 15(44.11%) 2(5.88%)   34 

f.error in punctuation 15(44.11%) 13(38.23) 5(32.78%)   34 

g. comments on the 

ideas expressed 

10(29.41) 13(38.23%) 9(26.47%) 2(5.88%)  34 
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IV. Conclusion 

 

 Providing written corrective feedback in the form of metalinguistic clues is a 

productive strategy in facilitating the L2 writing of the students. It can also be used as 

an assessments tool for both the teacher and the students. For the former, he or she can 

further design his or her instruction on the immediate needs of the students, and for the 

latter, they can revisit their past grammar lessons and may have a self-study approach to 

strengthen their linguistic competence. Using metalinguistic clues had also been 

beneficial for the students to be aware of the writing skills that they have and this 

realization should lead them to possess some measures that can improve such skills. 

 

3.1 Recommendation 

 As a teacher and researcher, I share the same recommendation in the study of 

Ferris, Liu, Sinha & Senna (2013, p. 307). Their findings suggested that teachers should 

have a more finely tuned approach to corrective feedback and that future research 

designs investigating written corrective feedback should go beyond consideration of 

students’ written products only. The present study also recommends that teachers 

incorporate classroom discussion on error correction, feedback, and writing in order to 

help their students understand how feedback is intended to affect their writing and why 

it is given in a particular way. It is also important that teachers should become aware of 

their own beliefs about error correction and feedback to student writing. 

 

3.2 Implication 

3.2.1 On Pedagogy and Instruction 

 The results of the present study are beneficial for the institution concerned. From 

the results, the English area can design an effective program targeting the needs of its 

clientele. The school curricular revision can identify specific targets to address the 

needs of the students in writing, since writing is one of the most important skills a 

student should develop. 

 

3.2.2 On Research 

 Conducting research is always part of any scholarly endeavor in his field of 

specialization. It is the researcher’s contribution to the discipline. The results of the 

present study hopes to contribute ideas on the field of research particularly in the 

Philippine school setting. Other means of improving student writing skills should be 

explored by teachers in the field. 
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Appedix A 

Error Correction Codes (Corpuz,2010) 

 

 

 



 

រចនាសម្ព័ន្ធវិទ្យាស្ថា ន្ 
ris 

 

- ប្រធានវទិ្យាស្ថា ន   ឯកឧត្តមរណ្ឌិ ត្ជួរ គារ ី
- អនុប្រធានវទិ្យាស្ថា ន ឯកឧត្តមរណ្ឌិ ត្ សន្ ពៅ 
- អនុប្រធានវទិ្យាស្ថា ន រណ្ឌិ ត្ វង្ស ពម្ង្ 
- លេខាអចិន្រ្នតយ ៍  លោក លាង្ សភុាព 

 
- ប្រធានផ្នែកលេមរនីយកមម វចនានុប្កមនិងរកផ្ប្រ តំ្ណាងរណ្ឌិ ត្ ហង្់ ថាវី  
- ប្រធានផ្នែកភាស្ថនិងភាស្ថវទិ្យា  រណ្ឌិ ត្ ប ី សខុគង្់ 
- ប្រធានផ្នែកអកសរស្ថ្្តនិងអកសរ្ិេប ៍ រណ្ឌិ ត្ ណុន្ សខុា 
- ប្រធានផ្នែក្ិោចារកឹវទិ្យា             រណ្ឌិ ត្ មាឃ បូរ៉ា  

 
ម្ន្រន្ត ី

- រណ្ឌិ ត្ ភាជ ណាង្                         -  លោកប្្ី តិប សុណីា 
- រណ្ឌិ ត្ ហង្់ ថាវី         - លោក ផង្់ ភិរណុ  
- លោក ឃមឹ្ វិចឆិកា                          - លោក វ៉ា ត សផូាន្ 
- លោក គុយ រនិ្ - លោក ប៉ា ង្ ចាន្់ថា 
- លោក វ៉ា ន្់ ម្៉ាូន្ - លោក កែវ លកីណត 
- លោកប្្ី អុឹង្ មា៉ា លយ័                     - រណ្ឌិ ត្ ជុុំ ស នុ្ណាង្ 
- លោក     ប៉ា ង្ រតនា                       - លោកប្្ី ចួន្ សគុន្ធី 
- កញ្ញា       ពពរុំ ចនាា  
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