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ការ្សក
ិ ាពោវពជាវន្ិងការ្ស

ះ្៊ុមពផាយ ជាកតារមួយសុំខាន្់ក៊ុ ងការ្បង្ហ
ន
ា ញន្ូវគុំន្ត
ិ ទសសន្វ ិជាារ្បស់

មន្៊ុសសកន៊ុងសម័យកាលន្ម
ី ួយៗ សហយ
ី រាល់គុំន្ត
ិ ទុំងឡាយកែល

ន្រ្កស ញ
ី ៊ុទធកតមន្ោរ្ៈសុំខាន្់
ី ថ្មស

កន៊ុងការ្រ្ួមចុំកណ្កអភិវឌ្ឍសងគមជាតិ។ អាពស័យសហត៊ុសន្ះ វ ិទាោាន្ភាោជាតិ (វ.ភ.ជ.) នន្រាជបណ្ឌិតយ-

សភាកមព៊ុជា ន្ខ្ត
ិ ខ្ុំសក
ិ ាពោវពជាវ វ ិភាគ ពបមូលចងពកង

ន្ជាឯកោរ្មួយចុំន្ន្
ួ កែល

ន្ច៊ុះផាយ

តាមទសសនាវែដីរ្បស់ខ្ួ ន្ចុំ
ល ន្ួន្ ០៨សលខ្ន្ិងសលខ្្ិសសសចុំន្ន្
ួ ០១សលខ្ កន្លងមកសហយ
ី ។ ចុំស

ះទសសនាវែដី

សលខ្៩សន្ះ ក៏ែូចសលខ្ម៊ុន្ៗកែរ្ គឺជាអតាបទសិកាពោវពជាវ វ ិភាគ ទក់ទងសៅន្៊ឹងភាោ ខ្ល៊ឹមោរ្នន្

មរ្តកវបបធម៌កខ្មរ្ ន្ិងវបបធម៌ជន្ជាតិសែីមភាគតិចផងកែរ្។

គណ្ៈកមម ការ្ទសសនាវែដី វ.ភ.ជ. នន្រាជបណ្ិឌ តយសភាកមព៊ុជា ន្៊ឹងទទួលច៊ុះ ផាយន្ូ វរាល់ អ តា បទ

រ្បស់ អនក ពោវពជាវទុំង ឡាយកែលមន្សគាលបុំណ្ងអភិ រ្កសន្ិងអភិវ ឌ្ឍភាោន្ិងអកសរ្កខ្ម រ្

សែី មបីសធវី

យ៉ងណាឱ្យភាោ អកសរ្ោន្តសរជាតិរ្បស់សយង
ី មន្ឯកភា្ន្ិង រ្កចសពម
ី
ីន្ សជឿន្សលឿន្ែូ ចអរ្យភាោកន
ិ
៊ុ ង

សោកកែរ្។

កន៊ុងឱ្កាសសន្ះផងកែរ្ ទូលព្ះបងគុំសយង
ុំ អស់គានជាកូន្សៅ សៅទួត ជាថ្ននក់ែក
៊ឹ នាុំ មន្តន្រី វ.ភ.ជ. នន្
ី ខ្្៊ុុំទង

រាជបណ្ិឌ តយសភាកមព៊ុជា សូមពកាបថ្នវយបងគុំឧទទិសោននែសន្ះថ្នវយចុំស ះព្ះវ ិញ្ញាណ្កខន្ធ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ។

សយង
ុំ អស់គានកែលជា មត
ិ រភករិ ថ្ននក់ែ៊ឹកនាុំ ន្ិង មន្តន្រី វ.ភ.ជ. ទុំងអស់ក៏សូមឧទទិសទសសនាវែដី
ី ខ្្៊ុុំទង

សលខ្៩សន្ះ ជូ ន្ចុំ ស ះវ ិញ្ញាណ្កខ ន្ធឯកឧតដមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឡុង ក ៀម ន្ិង ឯកឧតដម បណ្ិឌ តសភាចារ្យ

អុ៊ី វ ច័ ន ក៏ ែូចជាវរ្ជន្អកសរ្ោន្តសរ ជាតិែនទសទៀត កែលមន្គ៊ុណ្បុំណាច់ក៊ុ ងការ្សល
ន
ក
ី សទួយវបបធម៌ជាតិ

កខ្មរ្ឱ្យគង់វងសជាអមតៈ។

សូមឱ្យព្ះវ ិញ្ញាណ្កខន្ធ ព្រះករុណាព្រះបាទ កមេចព្រះ នកោតតម

៊ីហនុ ព្រះមហាវ៊ី រកសព្ត ព្រះវរោជបតា
ិ

ឯកោជយ បូរណភារទក
ឹ ដ្៊ី នង
ិ ឯកភារជាតខ្ិ មែរ ន្ិង វ ិញ្ញាណ្កខន្ធ សោក អនក ទុំងអស់

ន្សោយស៊ុខ្កន៊ុងស៊ុគតិភ្។

ប្រធានវិទាស្ថានភាស្ថជាតិ

បណ្ឌិត ជួរ គារ ី

អំពីអវិជ្ជមានបទ ឥត នៅក្នងល្បះ
ុ
បណ្ឌិត ជួរ គារ ី

ប្បធានវ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ
១- នេចក្ដីន្ដើម
តតីអ្វីតៅជាអ្នតរកម្មនិយម្?

អ្នតរកម្មនិយម្ គឺជាប្ទ្យស្
ួ កនុងការវ ិភាគភាស្ថវ ិទ្យា។ តៅកនុងប្កបខណ្ឌតនេះ«ន័យរបស្់ឯកតា
ឹ ដីម្យ

ភាស្ថម្ួយ(កនុងន័យទ្យូលាយ)តកីតត ីងតាម្រយៈអ្នតរកម្ម រវាងឯកតាភាស្ថត េះជាម្ួយស្ហបទ្យរបស្់វា
តៅកនុងបរបទ្យម្ួ
យកំណ្ត់ច្បាស្់លាស្់»1។ អ្នតរកម្មនយ
ិ
ិ ម្ជាលកខណ្ៈច្បម្បងដែលតកត
ី តច្បញអ្ំពកា
ី រតប្បី
ប្ាស្់ភាស្ថតហយ
ី ប្តូវានតប្បតី ៅកនុងច្បរនតស្ថាបនក
ិ នយ
ិ ម្។

តាម្ប្ទ្យស្
ដី នតរកម្មនយ
ឹ អ្
ិ ម្ដែលមានលកខណ្ៈដបបស្ថាបនក
ិ នយ
ិ ម្ តគម្ន
ិ អាច្បស្ននដ្ឋ
ិ ា នថា «មាន

ន័យដែលតកីតម្ុនឬឋិតតៅតប្ៅឯកតាភាស្ថត េះតទ្យ»។ ន័យ គតឺ កត
ី មានប្ពម្គាននង
ឹ តពលតគតប្បប្ី ាស្់ភា
ស្ថ។ យ៉ាងណាម្ញ
ិ តគអាច្បយល់ពអ្
ី វ ិជជមានន័យានដតតាម្រយៈអ្វ ិជជមានបទ្យឬអ្វ ិជជមានស្ពទ ដែលជា
ធាតុចា
ំ ច្ប់ននអ្នតរកម្ម

តហយ
ី អ្នតរកម្មត េះឯងដែលជាយនតការននការស្ថាប

ន័យ។

តគាលការណ្៍ជា

ស្ថរវនតននការវ ិភាគកនុងអ្តាបទ្យតនេះ គដឺ អែកតលន
ី ័យស្តានុម្័តដែលជាន័យដស្ដងត ង
ី តាម្រយៈភាស្ថ ដត
ម្ន
ឹ របស្់បុគគលណាមានក់ត
ិ ដម្នជាន័យដែលតកត
ី ត ង
ី តាម្រយៈននការបកប្ស្ថយឬការយល់ែង

អ្វ ិជជមានន័យ

នង
ិ អ្វ ិជជមានស្ពទ។

េះតទ្យ។

គជា
ឺ ន័យដែលតកត
ី តច្បញពអ្
ី នតរកម្មរបស្់ឯកតាភាស្ថដែលអាច្បជាអ្វ ិជជមានបទ្យ

ច្បំដណ្កឯន័យបែិតស្ធ

គជា
ឺ ន័យដែលតកត
ី តច្បញពប្ី បតក
ិ ម្មពតី ច្បត របស្់ម្នុស្ស

ដែលប្តូវានដស្ដងតច្បញតាម្រយៈឃ្លាឬវាទ្យរូប។ ឧទាហរណ្៍គាត់ម្ិនយល់ ខ្ុម្
ំ ិ នយល់ ដស្ដងពអ្
ី វ ិជជមាន
ន័យ តហយ
ី អ្វ ិជជមានន័យតនេះតកត
ី ត ង
ី ពអ្
ី នតរកម្មរវាងអ្វ ិជជមានបទ្យ(ម្ិន) នង
ិ ស្ហបទ្យរបស្់វា តោល

គ(
ំ ិ នឱ្យ
ឺ យល់) ។ ែូច្បគានដែរ តគនយ
ិ យថាខ្ុំម្ិនខចីតធវីយល់ ខ្ុំម្ិនប្ពម្ថាយល់ ខ្ុំម្ិនតធវី ខ្ុំម្ិនតប្កាក ខ្ុម្
គជា
ឺ ឃ្លាដែលមានន័យបែិតស្ធដែលតច្បញពប្ី បតក
ិ ម្មម្នុស្ស ពតី ប្ោេះ ម្នុស្សតនេះមានតច្បត

ម្ន
ិ ច្បង់តធវី

កច្ប
ិ ចការដែលតគតប្ម្ូវឱ្យខាួនតធវ។
ី ដតប្បស្ន
ិ តបតី គនយ
ិ យថា ការងារតនេះតធវីម្ិនទាន់តហីយ, នងៃតនេះតបីខុ ំត្ ធវី

ការងារម្ិនតហីយ អ្នកពិន័យខ្ុំច្បុេះ, តបីដតយ៉ាងហនឹង វាម្ិនស្ថាប់តហីយ...។ល។ ឃ្លាទាំងតនេះមានអ្វ ិជជមាន
បទ្យ ម្ិន ច្បូលរួម្ ដតឃ្លាទាំងតនេះ វាម្ន
ិ ដម្នបញ្ជជក់ពកា
ី របែិតស្ធន៍របស្់វាទ្យករត េះតទ្យ។

2
បែិតស្ធន៍ ដស្ដងពទ្យ
ី ំ ក់ទ្យំនងអ្នតរប្បធានដែលអាច្បជាកតប្ៅភាស្ថ ។ គួរកត់ស្មាគល់ថា ការ

បែិតស្ធអាច្ប ឱ្
ំ យគូស្នទ យល់ពអ្
ី វ ិជជមានន័យដែលវាទ្យករ(អ្នកនយ
ិ យ)ច្បង់ប្ាប់ឱ្យែឹង។

1 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ប្ទ្យឹស្ី អ្
់ ស្ថវ ិទ្យា ស្ថកលវ ិទ្យាល័យភូម្ិនភ
ត នតរកម្មនិយម្ តែា៉ាតឺម្ង
៉ា ភា
ទ នំតពញ ភនំតពញ ឆ្ន២
ំ ០០៥ ឯកស្ថរតប្បីប្ាស្់

2

នអទកុ ង។
ន

បតច្បចកស្ពទតប្បតី ៅតែា៉ាតម្
ឺ ៉ាង់ភាស្ថវ ិទ្យាននស្ថកលវ ិទ្យាល័យភូ ម្ន
ិ ទភនំតពញ តែីម្បដី ស្ដងពអ្
ី ដវី ែលភាស្ថារ ំងតៅថា

extra-linguistique។ កនុងន័យតនេះ បែិតស្ធន៍ឬការបែិតស្ធស្ំតៅយកប្បតក
ិ ម្មម្ួយដែលដស្ដងតច្បញពតី ច្បត

របស្់

2
ឧទាហរណ្៍ តាម្រយៈវាទ្យរូបគួរឱ្យស្ថដយណាស្់ ខ្ុំមានគូែណ្ឹ ដ ងតៅតហីយ គូស្នទ

បែិតស្ធខាួនរួច្បតៅតហយ
ី ។ ម្ា៉ាងតទ្យៀត ការបែិតស្ធជាតនម្ាអ្វ ិជជមានច្បំតោេះគូស្នទ
របស្់វាទ្យករតៅវ ិញ។

យល់ត ញ
ី ថា វាទ្យករ

អ្វ ិជជមានន័យដែលតយង
ី ខ្ុំតលក
ី ម្កស្ក
ិ ាតនេះមានលកខណ្ៈជាស្តានុម្័ត។

ដតវាជាតនម្ាវ ិជជមាន
តហតុតនេះ វាម្ន
ិ

ំ ឺតអ្ែស្៍ជាជង
ំ ឺឆ្ាងែកា
៏ ច្បស្ថហាវបំអុត
ដប្បប្បួលតៅតាម្បុគល
គ តទ្យ។ ឧទាហរណ្៍ តយង
ី អាច្បនយ
ិ យថា ជង

តគម្ិនអាច្បពាាលវាានតទ្យ ។ ទាំងវាទ្យករ ទាំងស្ហវាទ្យករក៏យល់ថា ជំងឺតនេះម្ន
ិ អាច្បពាាលជាាន

តទ្យ។ ការតប្បប្ី ាស្់អ្វ ិជជមានស្ពទ តពលខាេះតធវឱ្
ន នត
ី យគូស្នទ មានភាពប្ច្បបូកប្ច្បបល់កុ ងគំ
ិ តប្ោេះម្ន
ិ យល់
ន័យឬអាច្បតធវតី រឿងលែឱ្យកាាយជាអាប្កក់ានឬអាច្បតធវតី រឿងអាប្កក់ឱ្យកាាយជាលែវ ិញក៏ានដែរ។

២- អវិជ្ជមានបទ

និយម្ន័យែំបូងដែលានអដល់ែល់អ្វ ិជជមានបទ្យ តធវីត ង
ី តាម្រយៈប្ទ្យស្
ឹ ដីអ្នតរកម្មនិយម្ គឺ តដដត

តលីតួ ទ្យីដអនកស្ម្ព័នធននធាតុតវយាករណ្៍តនេះ តៅកនុងយនតការននការស្ថាប អ្វ ិជជមានន័យឬវ ិជជមា នន័ យ

3

តដ្ឋយអ្នុ តលាម្តៅនឹងអ្នត រកម្ម របស្់ វាជាម្ួ យស្ហបទ្យដែលស្ុ ទ្យធដតជាច្បលករននន័យកម្ម ។ កនុងប្កប
ខណ្ឌតនេះ ស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌិត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានកំណ្ត់នយ
ិ ម្ន័យថា៖

«អ្វ ិជជមានបទ្យ ជាឯកតាភាស្ថម្ួយដែលមានលកខណ្ៈជារូបស្ពទឬជាវច្បនស្ពទដែលតប្បីស្ប្មាប់

់ វ ិជជមានដតប៉ាុតណាណេះ។ អ្វ ិជជមានបទ្យ មានជាអាទ្យិ៍ អ្ត់ ឥត
ស្ថាប អ្វ ិជជមានន័យឬប្គាន់ដតបតងកីតជាទ្យប្ម្ងអ្

4

ម្ិន ពុំ កុំ គាមន តទ្យ » ។
ការកំណ្ត់នយ
ំ ុ ច្ប ដែលអាច្បតកត
ិ ម្ន័យដបបតនេះ គា
ឺ នគត
ិ គូរនង
ិ ពាករជាម្ុននូវប្គប់ច្បណ្
ី មាន

ជាយថាតហតុតៅកនុងការតប្បប្ី ាស្់អ្វ ិជជមានបទ្យកនុងភាស្ថដខមរ តហយ
ា ពតវយាករណ្៍
ី អាច្បតច្បៀស្អុតពទ្យ
ី ែ
ិ ភា

ដែលមានលកខណ្ៈងាប់ប្កឡានង
ំ យតគយល់ប្ច្ប ថា
ំ
អ្វ ិជជមានបទ្យជាធាតុដែលបតងកត
ដត
ី
ិ ដែលអាច្ប ឱ្
អ្វ ិជជមានន័យ។

ស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌិត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានតលក
ី ត ង
ី ថា «កនុងតវយាករណ្៍អ្នតរកម្មនិយម្ ឃ្លា

់ វ ិជជមាន»5។ កនុងករណ្ីតនេះអ្វ ិជជមាន គឺ
ទាំងឡាយណាដែលមានអ្វ ិជជមានបទ្យ ជាឃ្លាដែលមានទ្យប្ម្ងអ្
់ វ ិជជមាន និង
ស្ំតៅតលីទ្យប្ម្ង់ឃ្លាដតប៉ាុតណាណេះ តដ្ឋយម្ិនគិតពីដអនកន័យត យ
ី តហយ
ី គួរកុំប្ច្ប រំ វាងទ្យប្ម្ងអ្
អ្វ ិជជមានន័យ ។ តលាកានកត់ស្មាគល់ថាតៅកនុងតវយាករណ្៍ប្បនពណ្ី តគដតងតៅឃ្លាទាំងឡាយ ណា
វាទ្យករ(អ្នកតោលតហយ
ី អ្េះអាងថា ស្ថរដែលខាួនានបតចច ញម្កពិត)តាម្រយៈកាយវ ិការ(កតប្ៅភាស្ថ) ឬ តាម្
រយៈោកយស្ម្ដ។
ី ល។

3ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ តម្តរៀនន័យវ ិទ្យា ស្ប្មាប់ថានក់បរញ្ជាបប្តជាន់ខពស្ន់ ងបណ្ឌត(១៩៩៩-២០១០)។
ិ

ិ

ិ

4ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : បតងកីតោកយ កម្ចោកយ បតប្ម្បប្មាស្់ោកយ , ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ៦៩។
ី

ី

ី

ី

5ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : បតងកីតោកយ កម្ចោកយ បតប្ម្បប្មាស្់ោកយ , ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ៦៩។

3
ដែលមានទ្យប្ម្ង់អ្វ ិជជមានជាឃ្លាបែិតស្ធ។

អទុយពតី វយាករណ្៍ប្បនពណ្ី
តលាកកំណ្ត់ន័យតៅកនុង
់ វ ិជជមានត េះតទ្យ តប្ោេះវាទ្យករ អាច្ប
តវយាករណ្៍អ្នតរកម្មនយ
ិ ម្ថា ឃ្លាបែិតស្ធម្ន
ិ ដម្នស្ុទ្យធដតមានទ្យប្ម្ងអ្
បែិតស្ធតាម្រយៈឃ្លាដែលមានទ្យប្ម្ង់វ ិជជមានអងដែរ។

៣- ការសិក្សាអំពី ឥត
ការស្ក
ំ ុ ំ ោកយដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទ្យូតៅដែលតាងតដ្ឋយ(ឥត+
ិ ាអ្ំពឥ
ី ត តៅទ្យតី នេះ គតឺ ដដតតៅតលស្
ី ណ្
6

គុ.ក.ិ +ក.ិ +ន.) (ឥត+ក.ិ ) នង
ិ (ឥត+គុ.ក.ិ ) តដ្ឋយតធវកា
ី រស្ក
ិ ាវ ិភាគតៅតលីវ ិស្ថលកម្មននអ្វ ិជជមានបទ្យ
តនេះកនុងការស្ថាប ន័យជាម្ួយនឹងធាតុដែលជាស្ហបទ្យ កតនាម្ោកយ ឬ វាទ្យកម្មរបស្់វា។ ការស្ិកា
តនេះក៏តដដតអងដែរតៅតលីទ្យែ
ា ពននអ្នតរកម្មនយ
ន
ណ្ង់ឃ្លា ឥត
ិ ភា
ិ ម្ តដ្ឋយានតចទ្យជាស្ំណ្ួរថា តតក
ី ុ ងស្ំ
មានប្បតភទ្យោកយដតម្ួយគត់ឬយ៉ាងណា? តហយ
ី ក៏មានច្បំតណាទ្យតចទ្យស្ួរអង ដែរតៅតលីតួ

ទ្យឬ
ី ម្ុខងារ

របស្់ោកយែនទ្យតទ្យៀតដែលឋិតតៅកនុងបរបទ្យននការតប្ប
ិ
ីប្ាស្់ោកយឥត តដ្ឋយ តហតុថាតៅកនុងរច្ប ស្ម្ព័នធ

ឃ្លា តបីមានធាតុម្យ
ួ ដប្បប្បួលធាតុែនទ្យតទ្យៀតក៏អាច្បដប្បប្បួលអងដែរ។ ការស្ិកានង
ំ ឱ្យត ញ
ឹ ឆ្ាុេះបញ្ជចង
ី
ដែរថាការដប្បប្បួលមានលកខណ្ៈជាប្បព័នធដែរឬតទ្យ តហយ
ដែលកំណ្ត់
ី លកខណ្ៈស្ម្ព័នធមានលកខណ្ៈរងមាំ
ឹ

ពីន័យរបស្់ឃ្លាដែរឬតទ្យ ឬម្ួយក៏ប្គាន់ដតជាតវយាករណ្៍ននោកយ ដែលតប្ម្ូវឱ្យមាននយ
ិ ម្ភាស្ថម្ួយ
មានលកខណ្ៈឯកភាពគានកនុងការតប្បីប្ាស្់

ដតន័យតស្ច្បកដី

ដែលអាច្បដស្ដងត ង
ី តាម្រយៈតួ ទ្យីរបស្់

ោកយដែលមានឥទ្យធព
ំ ង់ឃ្លា និងតៅកនុងយនតការននការស្ថាប
ិ លតដ្ឋយដទល់ឬតដ្ឋយប្បតយលតៅតលីស្ណ្
ន័យ។
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ជាម្ួយតនេះ ការស្ិកានឹងតលក
ី យក«ស្ំណ្ុំោកយ» ម្កស្ក
ិ ាអងដែរ ពីតប្ោេះ ការតលីកយកឃ្លាឬ
វាទ្យរូបម្កស្ក
ិ ាតពលខាេះ ម្ន
ិ មានតៅកនុងស្ំតណ្រណាម្ួយត យ
ី ។ ការតលក
ី យកស្ំណ្ុំោកយតនេះ តយង
ី អាច្ប
តស្ុប
ី ស្ួរតាម្រយៈចស្់ទ្យុំឬអ្នកែនទ្យតអសងតទ្យៀត ដែលោកយតនេះមានតប្បប្ី ាស្់តៅកនុងជីវភាពប្បចំនងៃរបស្់

ប្បជាជន ថាតតោ
ី កយណាម្ួយដែលតយង
ី តលក
ី យកម្កស្ក
ិ ាតនេះ អាច្បនយ
ិ យាន ឬម្ន
ិ ានជាតែីម្។

ប៉ាុដនតជាទ្យូតៅ ស្ំណ្ុំោកយដែលតយង
ី តលក
ី យកម្កស្ក
ិ ាតនេះ គព
ឺ ត
ិ ជាមានគុណ្វ ិបតតខា
ិ ង «ការឯកភាព

ខាងទ្យន
ន ័យ» ថាតតទ្យ
ន ័យតនេះអាច្បយកជាការានដែរឬតទ្យ តប្កាយពកា
ន
ិ ន
ី ន
ិ ន
ី រស្ថកស្ួរឬដស្វងយល់ពអ្
ី ក

6ការតប្បប្បតភទ្យោកយ
ី

តាម្ដបបតវយាករណ្៍ប្បនពណ្ី ែូច្បជា ន. កិ. គុ. គុ.កិ. ជាតែីម្ ម្ិនមានឥទ្យធិពលតៅតលីខាឹម្ស្ថរននការ

វ ិភាគរបស្់ខុ ំត្ ទ្យ ដតអទុយតៅវ ិញ វាអាច្បតធវីឱ្យភាស្ថវ ិទ្យូម្យ
ួ ច្បំនន
ួ រេះគន់
ាន។ ដតតទាេះជាយ៉ាងណាកនុងការរេះគន់
តនេះ ម្ិនមាន
ិ
ិ
ទ្យំ

ក់ទ្យំនងតដ្ឋយដទល់តលីការស្ិការបស្់តយង
ី ខ្ុំតទ្យ

តដ្ឋយតហតុថា

ប្បតភទ្យោកយតនេះ

ប្គាន់ដតច្បម្ាងយកតាម្តវយាករណ្៍

ប្បនពណ្ីដតប៉ាុតណាណេះ តដ្ឋយខ្ុំយកម្កតប្បតី ែីម្បតី ជៀស្វាងបតងកីតបតច្បចកស្ពទងមីស្ប្មាប់តៅដែល ឱ្
ំ យមានភាពច្បដម្ាកកាន់ដតតប្ច្បន
ី
ត

ង
ី ។

7បណ្ឌត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានឱ្យនយម្ន័យថា«ស្ំណ្ុំោកយ គជាោកយទាំងឡាយដែលានច្បងស្ម្ពន័ ធនងគានជាបនតប
ិ

ិ

ឺ

ឹ

ទ ប់ ម្ិនទាន់

ប្តឹម្ប្តូវទាំងប្ស្ុងតាម្តវយាករណ្៍ តហីយម្ិនទាន់មានស្ាិរភាពដអនកន័យ។ ស្ំណ្ុំោកយម្ិនជាប់ទាក់ទ្យងតៅនឹងម្ុខងារស្ម្ព័នធកុ ង
ន

លបេះតទ្យ។ អលប្បតយជន៍កុ នងការស្ិកាពីស្ំណ្ុំោកយតនេះ គឺអ្នុញ្ជាតឱ្យតយីងស្ិកាតដ្ឋយតដដតតៅតលីយនតការននឥត។ ម្ា៉ាង
តទ្យៀត វាអាច្បឱ្យតយីងដស្វងយល់ពីបរបទ្យដែលស្ំ
ណ្ុំោកយនឹងប្តូវានតប្បីប្ាស្់ តដ្ឋយតច្បៀស្វាងាននូវការប្ច្ប រំ វាងយនតការនន
ិ
ឥតនិងតនម្ាននបរបទ្យ
ិ »។

4
ែនទ្យរួច្បម្ក? ពតី ប្ោេះតពលខាេះ តគអាច្បទ្យទ្យួលយកានដែរ ដតហាក់ែូច្បជាម្ន
ិ តាម្ធម្មជាតតិ េះតទ្យ ែូច្បជា
«ឥតលុយ» តធៀបតៅនង
«គាមនលុយ»។ ម្ា៉ាងតទ្យៀត ការស្ក
ឹ
ិ ាពស្
ី ំណ្ុំោកយតនេះមានអលវ ិាកម្ួយ
តដ្ឋយវាប្តូវានកាត់ដដច្ប់ពប
ឱ្
ំ យមានការរេះគន់
ពីស្ណា
ំ
ក់អ្នកស្ក
ី របទ្យដែលអាច្ប
ិ
ិ
ិ ាដអនកភាស្ថវ ិទ្យាម្ួយ

ច្បំនួន ដែលតលាកឱ្យតនម្ាខាាង
ំ តៅខាងតួ ទ្យរី បស្់បរបទ្យត
េះ។ ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត ការស្ក
ំ ុ ំ ោកយ
ិ
ិ ាពស្
ី ណ្

តនេះ គាមនឯកស្ថរច្បាស្់លាស្់ ប៉ាុដនតការស្ក
ិ ាស្ំណ្ុំោកយអាច្បមានអលប្បតយជន៍ែល់ការវ ិភាគស្ុជ
ី តប្ៅ
កនុងការបកប្ស្ថយែូច្បតតៅ៖
១-

ការស្ក
ំ ុ ំ ោកយតនេះ
ិ ាពស្
ី ណ្

ឱ្
ំ យតយង
ន
ា នង
ី តច្បៀស្អុតពភា
ី ពឆ្ាងគានននធាតុដែលានតប្បប្ី ាស្់កុ ងឃ្ល
ិ

ពកា
ការមានោកយកាន់ដតតប្ច្បន
ី របំភាន់ននបរបទ្យ។
ិ
ី វាពត
ិ ជាងាយប្ស្ួលកនុងការស្ថាប
ងាយប្ស្ួលតធវឱ្
ី យតយង
ី ធាាក់ច្បូលតៅកនុងភាពភាន់ប្ច្ប
អ្ំពោ
ី កយតអសងៗតទ្យៀតឬទ្យំ

ន័យដម្ន ក៏បុ៉ាដនត វា

ំ តដ្ឋយយកគុណ្តនម្ានង
ិ អ្តាន័យ ដែលតកត
ី តច្បញ

ក់ទ្យំនងននោកយតអសងៗតទ្យៀតយកម្កតធវជា
ី ោកយរបស្់ឃ្លា។

២- ការស្ក
ំ យតយង
ិ ាស្ំណ្ុំោកយតនេះ ឱ្
ី ងាយប្ស្ួលតៅវ ិញ ប្បស្ន
ិ តបីវាមានប្កបខណ្ឌប្ទ្យស្
ឹ ដីច្បាស្់លាស្់

ំ រច្បាស្់លាស្់កុ ងការវ
ខ្ុំមានគំនត
ន
ិភាគតនេះ ជាពតិ ស្ស្ វាជាលទ្យធអលននការស្ក
ិ ប្ាកែនយ
ិ ម្ ជហ
ិ ាពី
ោកយតាម្ដបបភាស្ថវ ិទ្យា ដែលមានប្ទ្យស្
ដី នតរកម្មនយ
ឹ អ្
ិ ម្ជាប្បទ្យប
ី ។

៣- ការស្ក
ំ យតយង
ដ ល
ិ ាស្ំណ្ុំោកយ ឱ្
ី ម្ន
ិ ប្បងុយប្បថានតៅនង
ឹ តប្គាេះថានក់ជាយថាតហតុ ដែលបណា
ម្កពភា
ី ពឆ្ាងននបរបទ្យ
ិ តហយ
ី អ្នុញ្ជាតឱ្យស្ក
ិ ាតៅតលោ
ី កយឬជាស្ំណ្ុំោកយណាម្ួយតដ្ឋយដទល់។

ែូច្បតនេះ ការស្ក
ំ ុ ំ ោកយតែីម្បដី ស្វងយល់ពស្
ំ ុ ំ ោកយតនេះថាតតវា
ិ ារបស្់តយង
ី គដឺ អែកតលស្
ី ណ្
ី ណ្
ី មានអ្តាន័យ
យ៉ាងណា តហយ
ខ
ី វាមានជាប់ទាក់ទ្យងតៅនង
ឹ បរបទ្យអ្វ
ិ
ី ាេះ? តយង
ី ដស្វងយល់ពត
ី ួ

ទ្យរី បស្់បរបទ្យ
ិ តយង
ី អាច្ប

ែកបរបទ្យតច្បញតែី
ម្បច្ប
ិ
ី ូលតប្ៅតៅកនុងយនតការននការស្ថាប ន័យតាម្រយៈឯកតាភាស្ថ។

8

បរបទ្យប្គាន់
ដតជានយ
ិ
ិ តករននន័យ

ដតម្ន
ិ ដម្នជាច្បលករននការស្ថាប ន័យត េះតទ្យ ។

កនុងន័យតនេះ

ជាម្ួយតនេះដែរ

9

តយង
ី អាច្បតចទ្យស្ួរានថា តតជា
ី ទ្យូតៅតគអាច្បនយ
ិ យថាខ្ុំឥតលុយ ខ្ុំអ្ត់ លុយខ្ុំ គាមន លុយ ានដែរ
ឬតទ្យ? តហយ
ានដែរឬតទ្យ?
ី តតី ឥត តៅតពលតនេះ(កនុងស្ម្ព័នធ) វាអាច្បតែីរតួ ទ្យីជា កិរយស្ពទ
ិ
*
?
ជាទ្យូតៅ តយង
ខ្ុំឥតលុយ
ី ម្ិនអាច្បនិយយថា ខ្ុំម្ិនលុយ ានតទ្យ តហយ
ី
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ក៏តគម្ិននិយម្

តប្បដី ែរ ប៉ាុដនត តគអាច្បនយ
ិ យថា ខ្ុំអ្ត់លុយ ខ្ុំគាមនលុយ ។ តបតី យង
ី ពន
ិ ត
ិ យខាងដអនកស្ម្ព័នធត ញ
ី ថា វា
មានលកខណ្ៈខុស្គានរវាងម្ិន អ្ត់ ឥត នង
ិ គាមន ។ ប្បស្ន
ិ តបតី យង
ី ស្ក
ិ ាវ ិភាគតៅតលន
ី ័យវ ិញត េះ
តយង
ី ត ញ
ី ថា ធាតុដែលជាអ្វ ិជជមានបទ្យទាំងតនេះមានលកខណ្ៈខុស្ៗគានកនុងការស្ថាប ន័យ។

ខ្ុំម្ិនលុយ ម្ន
ិ ត ញ
ី មានតប្បតី ទ្យឬតបន
ី យ
ិ យក៏ស្ថដប់ម្ន
ិ ាន។ តហតុតនេះ ម្ិន តៅទ្យតី នេះ ម្ន
ិ

*

អាច្បមានតួ ទ្យជា
ានត យ
ំ ឃ្លាទាំងអ្តាន័យ។
ី ករិ យស្ពទ
ិ
ី ពតី ប្ោេះវាគាមនគុណ្តនម្ាទាង

8តាម្តម្តរៀនន័យវ ិទ្យារបស្់ស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ។
9ឃ្លាតនេះតយងខ្ំដតងត
ី

ុ

ិ

ង
ី តដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយម្ិនឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទ្យូតៅរបស្់ម្នុស្សទ្យូតៅត

10ឃ្លាដែលមានស្ញ្ជា ( ?

យ
ី ។

) តនេះតៅពីខាងតឆ្វង ស្មាគល់ថា ឃ្លាតនេះតគអាច្បនិយយានដែរ ដតវាម្ិនទ្យូតៅតទ្យ។

5
ខ្ុំឥតលុយ ។ ងវីតបត
ិ តពលខាេះ តគម្ន
ិ ស្ូវដែលតប្បឥ
ី ត ជាម្ួយនង
ឹ ឃ្លាដបបតនេះ ប៉ាុដនតវាអាច្បមានតួ
ទ្យជា
ដែលកនុងបរបទ្យខា
េះតគអាច្បយល់ថាឥត ហាក់បែ
ំ ត់លុយ)។ ដត ម្ិន ម្ន
ី ករិ យស្ពទ
ិ
ិ
ី ូច្បជាអ្ត់(ខ្ុអ្
ិ
?

អាច្បែូច្បអ្ត់ ានតទ្យ តទាេះបតី ៅកនុងបរបទ្យខា
េះខ្ុំម្ិនតៅ ខ្ុអ្
ំ ត់តៅ ហាក់ែូច្បជំនស្
ួ គានានក៏តដ្ឋយ។ ដត
ិ
តាម្ពត
ិ តៅម្ិន នង
ិ អ្ត់ ម្ន
ិ ែូច្បគានតទ្យ តតវា
ី ខុស្គានយ៉ាងែូច្បតម្ដច្ប? ច្បំតោេះោកយឥត ែូច្បអ្ត់ ទាំងឥត

ទាំងអ្ត់ មានម្ុខងារជាករិ យស្ពទ
ស្ូ លននលបេះាន
ន
ដតអទុយតៅវ ិញម្ិន ម្ន
ស្ូ លនន
ន
ិ
ិ អាច្បជាករិ យស្ពទ
ិ
លបេះានតទ្យ។ ក៏បុ៉ាដនត តទាេះបម្
ី ិ ន ជាម្ួយនង
ឹ អ្ត់ ខុស្គានតៅកនុងប្បតភទ្យោកយតៅតពលដែល ឥត ឬ អ្ត់

មានម្ុខងារជាករិ យស្ពទ
ែូច្បតនេះក៏តដ្ឋយ ក៏តយង
ិ
ី អាច្បស្ននដ្ឋ
ិ ា នានតាម្ដបបលកខណ្ៈស្ម្ព័នធថាឥត នង
ិ

អ្ត់ មានលកខណ្ៈខុស្ពម្
ី ិន ។

៤- សិក្សាពីសំណពា
ំ ក្សយដែលរចនាសម្ព ័ន្ធទូទៅមាន្ទម្ម្ង់ ឥត+គ.ក្សិ.+ក្សិ.+ន្.
ការស្ិកាពស្
ី ំណ្ុំោកយដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ

ឥត+គុ.កិ+កិ.+ន.

តយង
ី ម្ន
ិ តដដតតៅតលីប្បតភទ្យ

ោកយត េះតទ្យ គឺ តយង
ី ស្ក
ិ ាពីតួ ទ្យន
ី ិងយនតការរបស្់ឥត ដែលដស្ដងត ង
ី តាម្រយៈអ្នតរកម្មរបស្់ោកយ
ស្ម្ព័នធ ដែលជាទ្យូតៅតយង
ី ានកំណ្ត់ជាទ្យប្ម្ង់នយ
ិ ម្ដបបតនេះ។ ការដែលតរៀបជាទ្យប្ម្ង់

តនេះតៅកនុងរច្ប
ខាងតលតី នេះ

វាប្គាន់ដតបងាាញពម្
ី ុខងាររបស្់ោកយតៅកនុងស្ម្ព័នធឃ្លាតាម្ដបបតវយាករណ្៍ប្បនពណ្ីដត

ប៉ាុតណាណេះ។ ការស្ក
ិ ារបស្់តយង
ី

តពលតនេះ គតឺ ដដតតៅតលវី ិស្ថលភាពនង
ិ តួ

ដស្ដងឱ្យត ញ
ី ពយ
ី នតការរបស្់ោកយតនេះ។

ទ្យរី បស្់ ឥត

ដែលនង
ឹ

់ ា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ(ឥត+គុ.ក.ិ +ក.ិ +ន.) តយង
តែីម្បស្
ី ក
ិ ាពី ឥត តៅកនុងស្ំណ្ងឃ្ល
ី ស្ូម្

តលក
ី ឃ្លាម្ួយច្បំនួន ែូច្បខាងតប្កាម្ម្កតធវកា
ី រស្ក
ិ ាវ ិភាគែូច្បតតៅ៖
ឃ្លា(៣៣)«
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ងតរៀបការយូរតហីយ ឥតទាន់មានកូន ម្ួយប្គាប់» ។

ឃ្លា(៣៣) គជា
ឺ ការនយ
ិ យរបស្់វាទ្យករកនុងន័យអាណ្ិតអាស្ូរច្បំតោេះ

ងឥតកូនត េះ។ ឥត

មានអ្នតរកម្មជាម្ួយនង
ី ានជាតគាលអ្វ ិជជមានម្ួយ គឺឥតទាន់មាន តហយ
ឹ ទាន់ នង
ិ មាន បតងកត
ី តគាល
អ្វ ិជជមានតនេះមានអ្នតរកម្មជាម្ួយ ម្ស្ពទកូន បញ្ជជក់ពអ្
ី វ ិជជមានននកូន ដែលម្ន
ិ ទាន់ប្ាកែថា

ងគាមន

កូនរហូតត េះតទ្យ។

ករណ្ីតនេះ តបតី ទាេះបជា
ី គាមនទាន់ នង
ិ មាន ក៏ឥត តៅដតមានអ្នតរកម្មជាម្ួយនង
ឹ កូន ែដែល។

ស្ូម្តម្ល
ី (៣៣ក)«

ងតរៀបការយូរតហីយ ឥតកូនម្ួយប្គាប់»។ កនុងន័យតនេះ«ឥតកូនម្ួយប្គាប់» មាន

ន័យតអសងព«ី ឥតទាន់មានកូន» ានតស្ច្បកដថា
ី
រហូតម្កនង
ិ តៅនងៃតប្កាយតទ្យៀតក៏

ងពត
ិ ជាគាមនកូនមានក់ដម្ន តាំងពតី ពល

ងតរៀបការ

ងតៅដតគាមនកូនែដែល។ តៅកនុងករណ្ីននឃ្លា (៣៣ក) តនេះ តហយ
ី
ដែលតធវឱ្
ី យតយង
ី យល់ត ញ
ី ថាឥត អាច្បមានស្ំណ្ង់ឃ្លាដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទ្យូតៅ (ឥត+ន.) ាន

ឧទាហរណ្៍ « ងឥតកូនម្ួយប្គាប់» «ខ្ុំឥតលុយ»។ ប៉ាុដនត តទាេះបីជាយ៉ាងតនេះកដី តតីតយង
ី អាច្បយក
អ្វ ិជជមានបទ្យម្ិន ម្កជំនស្
ួ ឥត កនុងករណ្ីឃ្លា(៣៣) (៣៣ក) និង ឧទាហរណ្៍ខាងតលីានដែរឬតទ្យ?

11ឃ្លាតនេះតយងខ្ំដតងត
ី

ុ

ង
ី តដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយម្ិនឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទ្យូតៅរបស្់ម្នុស្សទ្យូតៅត

យ
ី ។

6
តហយ
ី តបតី យង
ី យកម្កជំនួស្

តតវា
ី មានលកខណ្ៈស្ម្ព័នធនង
ិ មានន័យែូច្បគានឬខុស្គានកនុងកប្ម្ត
ិ ណាដែរ។

ស្ូម្តម្ល
ី ឃ្លា(៣៣') ែូច្បតតៅ៖

(៣៣') « ងតរៀបការយូរតហីយ ម្ិនទាន់មានកូនម្ួយប្គាប់ »។
តយង
ី ត ញ
ី ថា

រវាងឃ្លា(៣៣)នង
ិ (៣៣')

តគអាច្បនយ
ិ យឃ្លា(៣៣')ជាករណ្ីទ្យូតៅតប្ច្បន
ី

ជាងឃ្លា(៣៣)។ ប៉ាុដនត ច្បំតោេះឃ្លា*(៣៣ក') ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ តគម្ន
ិ ដែលនយ
ិ យត យ
ី

(៣៣ក') *« ងតរៀបការយូរតហីយ ម្ិនកូនម្ួយប្គាប់» ។

តហតុែូតច្បនេះតហយ
តយង
ី
ី អាច្បនយ
ិ យានថា អ្វ ិជជមានបទ្យម្ិន ជាទ្យូតៅ តគម្ន
ិ អាច្បតប្បតី ៅកនុង

ស្ំណ្ង់ឃ្លាដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទ្យូតៅ(ម្ន
ិ +ន.) ានតទ្យ ខុស្ពអ្
ី វ ិជជមានបទ្យឥត ដែលតគអាច្បតប្បវា
ី
ានែូច្បកនុងឃ្លា(៣៣ក)ខាងតល។
ី

ស្ូម្តម្ល
ី ឃ្លា(៣៤) ែូច្បខាងតប្កាម្៖

(៣៤) «ពួកខាមង
ំ ឥតរបេះរតបីងត ីងនែែូច្បពីម្ុនតទ្យ»
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។

ឃ្លា(៣៤)តនេះ វាទ្យករានរយការណ្៍ថា ពួកខាមង
ំ ម្ន
ី ប្បឆ្ំងបេះតារត ង
ិ តងប
ី ចងតទ្យៀតតទ្យ។

ែូច្បករណ្ីឃ្លា(៣៣)ដែរ ឥត

មានអ្នតរកម្មជាម្ួយនង
ី ានជាតគាល
ឹ (របេះរតបីង នង
ិ ត ីង) បតងកត

អ្វ ិជជមានម្ួយ គឥ
ឺ តរបេះរតបីងត ីង តហយ
ី តគាលអ្វ ិជជមានតនេះមានអ្នតរកម្មជាម្ួយ ម្ស្ពទ នែ បញ្ជជក់ពី
អ្វ ិជជមាននននែ ដែលម្ិនទាន់ប្ាកែថាពួកខាមង
ំ ម្ិនតងប
ី ត ង
ី បេះតាររហូតត េះតទ្យ។

ករណ្ីតនេះ តបីគាមន របេះរតបីងត ីង ក៏ឥត តៅដតមានអ្នតរកម្មជាម្ួយនឹង នែ ដែលអាច្ប ឱ្
ំ យមាន

ឃ្លា(៣៤ក)ែូតច្បនេះ «ពួកខាមង
ំ ឥតនែែូច្បពីម្ុនតទ្យ»។ កនុងន័យតនេះ «ឥតនែែូច្បពីម្ុនតទ្យ» មានន័យតអសងពី
«ឥតរបេះរតបីងត ីងនែែូច្បពីម្ុនតទ្យ» ដែលមានន័យថា ឥ ូវពួកខាមង
ំ ស្ប្តូវម្ន
ី ប្បឆ្ំងឬតធវី
ិ ហា៊ានតងប

ស្កម្មភាពខាាង
ំ កាាែូច្បពីម្ុនតទ្យ តហយ
ំ វាពិការនែដែរ។ កនុងន័យឃ្លា(៣៤ក)
ី ក៏មានន័យខុស្ពីឥ ូវពួកខាមង
តនេះតហយ
ំ ង់ឃ្លា ដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ
ី ដែលតធវីឱ្យតយង
ី យល់ត ញ
ី ថាឥត អាច្បមានលទ្យធភាពស្ង់ស្ណ្
ទ្យូតៅ(ឥត+ន.)ាន កនុងករណ្ីែូច្បឧទាហរណ្៍ «

ងឥតកូនម្ួយប្គាប់» «ខ្ុឥ
ំ តលុយ» ជាតែីម្។

តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា រវាងឃ្លា(៣៣ក) និង (៣៤) ទ្យំ

ក់ទ្យន
ំ ងននអ្វ ិជជមានបទ្យឥត ជាម្ួយ

ម្ស្ពទ(កូន និង នែ ) ែូច្បគាន ពីតប្ោេះតគអាច្បមានលទ្យធភាពថា«ឥតកូន» «ឥតនែ» ាន តដ្ឋយ

នឹង

គាមនខុស្ទាស្់នង
យ
ឹ កបនតវយាករត
ី ។ ប៉ាុដនតតៅកនុងការតប្បីប្ាស្់ទ្យូតៅ ច្បំតោេះអ្វ ិជជមានបទ្យឥត តនេះ តគ
ួ

ម្ិនស្ូវដែលនិយយឬតគម្ន
ប្បស្ន
ិ និយយជាទ្យូតៅត យ
ី
ិ តបីតគនិយយ ក៏តគប្បឹងនយ
ិ យទាំងឆ្គងតនេះ

13

តបីតាម្ការតធវស្
ី មាាស្ន៍ជាម្ួយម្នុស្ស

ជាតប្ច្បន
ី

ក់តៅវ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ ដែលពួកតគានតឆ្ាីយនឹង

ស្ំណ្ួរដែលានស្ួរថា៖

់ ិ ញវាតទ្យ? »
«អ្នកមានលុយតទ្យ?» «វ ីឡាម្ួយតនម្ា៤០ម្ុឺនែុលាារ តតីតលាកប្គូច្បងទ្យ

12វាទ្យរូបតនេះខ្ំដតងត
ុ

ង
ី តដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយម្ន
ិ ឱ្យប្ាស្ចកពកា
ី រនយ
ិ យទ្យូតៅរបស្់ម្នុស្សទ្យូតៅត

13ខ្ំានតចទ្យជាស្ំណ្ួរ ស្ួរតៅម្ស្ត្នតវ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតច្បំនួន៨
ុ

ី

ជាប្បធានវ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតអ
ិ ងដែរ។

ិ

យ
ី ។

ក់និងបណ្ឌិតស្ភាចរយ អ្ុីវ ច្ប័ន ដែលកាលតណាេះតលាកតៅ

7
ច្បតម្ាយ
ី គព
ឺ ួកតគទាំងអ្ស្់គានតឆ្ាយ
ី ថា «ខ្ុំអ្ត់មានលុយ» ឬ «ខ្ុំគាមនលុយ »។

តាម្ការស្ក
ី ស្ំណ្ង់
ិ ា តយង
ី អាច្បស្ននដ្ឋ
ិ ា នានថា អ្វ ិជជមានបទ្យឥត អាច្បមានលទ្យធភាពបតងកត
ស្ម្ព័នធទ្យូតៅ(ឥត+ន.)ាន

ឃ្លាដែលមានរច្ប

ស្ម្ប្ស្បតាម្កបនតវយាករ
ួ

ប្ាស្់ទ្យូតៅ តគម្ន
ិ ស្ូវនយ
ិ ម្តប្បីអ្វ ិជជមានបទ្យដបបតនេះត យ
ី ។

ប៉ាុដនតលទ្យធភាពកនុងការតប្បី

៥-េិក្ាពីេណ
ំ ុ ំ ពាក្យដែល្រចនាេមព័នទ
ធ ូនៅមានទម្មង់ ក្ិ. + ឥត + ឈ្ននក្់
តៅកនុងច្បំណ្ុច្ប១ខាងតលី តយង
ី តធវកា
ី រស្ននដ្ឋ
ិ ា នតាម្ដបបលកខណ្ៈស្ម្ព័នធថា ឥត នង
ិ អ្ត់ មាន
លកខណ្ៈខុស្ពម្
ី ិ ន ពតី ប្ោេះអ្វ ិជជមានបទ្យម្ិន ជាទ្យូតៅ តគម្ន
ិ អាច្បតប្បតី ៅកនុងស្ំណ្ង់ឃ្លាដែលមាន រច្ប
ស្ម្ព័នធទ្យូតៅ (ម្ន
ិ + ន.) ានតទ្យ ដតអ្វ ិជជមានបទ្យឥត តគអាច្បតប្បវា
ី តៅកនុងស្ំណ្ង់ឃ្លាដែលមានរច្ប

-

ស្ម្ព័នធទ្យូតៅ (ឥត+ន.)ាន។

ប៉ាុដនតតៅមានការតប្បីប្ាស្់តៅកនុងបរបទ្យតអសងតទ្យៀតដែល
ឥត នង
ិ
ិ អ្ត់ តគអាច្បយកវាតៅតប្បីជា

ឈ្ននក់តវយាករ(marque gramaticale)តៅកនុងបរបទ្យតនេះតហ
យ
ំ យអ្នកស្ិកាដអនកស្ម្ព័នខ
ធ ាេះ យល់
ិ
ី ដែល ឱ្
ត ញ
ី ថាឥត និងអ្ត់ មានលកខណ្ៈែូច្បម្ិន តៅវ ិញ ដតវាែូច្បគានខាងការច្បងស្ម្ព័នធឃ្លា។ រឯី តួ

ទ្យីរបស្់

ឥត នង
ិ អ្ត់ តបីតប្បៀបតធៀបជាម្ួយនឹងម្ិន ម្ិនែូច្បគានតទ្យ។ ភាពខុស្គានទាំងតនេះដស្ដងពស្ថ
ី ា នភាពននវាទ្យ
កម្មដែលជាបញ្ជាប្បឈម្រវាងវាទ្យករនិងស្ហវាទ្យករ។
របស្់វា

តាម្ការស្ិកា

អ្វ ិជជមានបទ្យមានអ្នតរកម្មជាម្ួយនឹងឈ្ននក់ដែលជាឯកតាភាស្ថស្ាិតតៅខាងស្ថដ ំ

តដ្ឋយរ ំតលច្បតច្បញជាបំណ្កប្ស្ថយម្ួយដែលមានលកខណ្ៈជាតនម្ាអ្វ ិជជមាន

ដែលតយង
ី ច្បង់ស្ក
ិ ាពីតួ ទ្យីននអ្វ ិជជមានបទ្យ តែីម្បដី ស្វងយល់ពីអ្វ ិជជមានន័យ។

គឺកុ ងន័
ន យតនេះតហយ
ី

តតៅតនេះ ខ្ុំស្ូម្ស្ិកាអ្ំពីស្ណ្
ំ ុ ំ ោកយខាេះដែលរច្ប ស្ម្ព័នទ្យ
ធ ូតៅមានទ្យប្ម្ង់ ក.ិ +ឥត+ឈ្ននក់ តហយ
ី

ដែលឈ្ននក់មានទ្យែ
ិ ាភាពតអសងៗគាន៖

៥.១- ក្សិ + ឥត +ឈ្ន
ា ក្ស់បំដណប
តតៅតនេះ តយង
ំ ូម្តលក
ី ខ្ុស្
ី យកឃ្លាម្ួយច្បំនួនម្កស្ក
ិ ាែូច្បតតៅ៖

ឃ្លា(៣៥) គាត់ស្ីុឥតតកីត គាត់គិតឥតទាន់ គាត់រកឥតស្ល់ ។
14

ជាទ្យូតៅតៅកនុងឃ្លាដបបតនេះ

តគអាច្បនិយយានតដ្ឋយម្ិនាច្ប់មានកិរយស្ពទ
ដែលស្ាិតតៅ
ិ

ខាងតឆ្វងឥត ក៏ាន ដតតគប្តូវការនូវឈ្ននក់ដែលជាស្ហបទ្យស្ាិតតៅខាងស្ថដឥ
ំ ត ជានច្ប
ិ ច តែីម្បច្ប
ី ូលរួម្
ស្ថាប ន័យ។ ស្ូម្តម្ីលឃ្លាតនេះ៖ (៣៥ក)គាត់ឥតតកីត..., គាត់ឥតទាន់..., គាត់ឥតស្ល់... , ឃ្លាទាំង
តនេះ តគប្តូវការឃ្លា(ជាស្ហបទ្យ)បនតតទ្យៀតតែីម្បយ
ី ល់ន័យ។

14ឃ្លាទាំងតនេះ តយងខ្ំដតងត
ី

ុ

ង
ី តដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយម្ិនឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទ្យូតៅរបស្់ម្នុស្សទ្យូតៅត

យ
ី ។

8
តគម្ិនដែលនិយយថា *គាត់ស្ីុឥតÃ *គាត់គិតឥតÃ *គាត់រកឥតÃ ត យ
ី ។ តនេះស្បញ្ជជក់ថា

អ្វ ិជជមានបទ្យឥត មានទ្យំ ក់ទ្យន
ំ ងតដ្ឋយដទល់តៅនង
(តកីត ទាន់ ស្ល់) ដែលជា
ឹ ឈ្ននក់ដែលជាកិរយស្ពទ
ិ
ឈ្ននក់បំដណ្បបញ្ជជក់ពីដបបបទ្យននឃ្លាទាំងតនេះ ថាតតី «គាត់ស្ីុ គាត់គិត គាត់រក» ត េះតដ្ឋយដបបណា? ឬ
យ៉ាងែូច្បតម្ដច្ប? ច្បតម្ាយ
ី គឺ ៖ «គាត់ស្ីុឥតតកីត» «គាត់គិតឥតទាន់» «គាត់រកឥតស្ល់» ។

តគអាច្បជំនស្
ួ ឈ្ននក់ដែលជាកិរយស្ពទ
ខាងស្ថដនំ នឃ្លា(៣៥)តនេះ តដ្ឋយ៖ «គាត់ស្ុឥ
ិ
ី តទាន់» «គាត់ស្ុីឥត

ស្ល់ » «គាត់ស្ុឥ
ី តគិត » «គាត់ស្ុីឥតច្បូល »..., «គាត់គត
ិ ឥតតកីត » «គាត់គិតឥតប្តូវ» «គាត់គិតឥតរហ័ ស្»

«គាត់គត
ិ ឥតច្បត ា េះ» «គាត់គត
ិ ឥតខវេះ» «គាត់គិតឥតត ីញ» «គាត់គត
ិ ឥតប្ោង» ..., «គាត់រកឥតត ីញ » «
គាត់រកឥតតកីត » «គាត់រកឥតគិត »...។
៥.២- ក្សិ + ឥត + ឈ្ន
ា ក្ស់កាល
ឈ្ននក់កាលជាឈ្ននក់ម្ួយដបបតអសងតទ្យៀត ដែលបញ្ជជក់ពីតវលារយៈតពលតៅកនុងឃ្លាម្ួយ។ ស្ូម្

តម្ីលឃ្លា(៣៦)ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ៖

ឃ្លា(៣៦) វាតៅឥតឆ្ប់តទ្យ! និង (៣៧) វាម្កតលងឥតយូរតទ្យ! ។
15

ឃ្លា(៣៦)នង
ិ (៣៧) វាទ្យករច្បង់បញ្ជជក់ថា តបវា
ី តៅតហយ
ី ម្ន
ិ ងាយនង
ឹ ម្កវ ិញតទ្យ នង
ិ តបវា
ី ម្ក តលងប្ាកែ
ជាឆ្ប់ប្ត ប់តៅវ ិញ។ តៅកនុងឃ្លា(៣៦)នង
ិ (៣៧) ប្បស្ន
ិ តបតី យង
ី ែកយកឯកតាភាស្ថ ដែលជាធាតុម្ួយ
ស្ាត
ំ ត តច្បញ តយង
ិ តៅខាងស្ថដឥ
ី នង
ឹ ានឃ្លា(៣៦ក)នង
ិ (៣៧ក) ែូច្បតនេះ៖

(៣៦ក) *វាតៅឥតÃ

(៣៧ក) *វាម្កតលងឥតÃ
តាម្រយៈឃ្លាខាងតលីតនេះ តយង
ី ត ញ
ី ថា យនតការរបស្់អ្វ ិជជមានបទ្យឥត មានទ្យំ

ក់ទ្យំនងយ៉ាង

ស្ែិតរម្ួតជាម្ួយនឹងឈ្ននក់ជាគុណ្កិរយដែលស្ា
ំ ។ តៅតពលគាមនឈ្ននក់កាលតនេះ ឃ្លាទាំង
ិ
ិតតៅខាងស្ថដវា
ពីរមានភាពឆ្គឆ្
ំ គងទាំងទ្យែ
ធ ិងទាំងទ្យិែភា
ា ពន័យ។
ិ ាភាពស្ម្ព័នន
តៅកនុងឃ្លា(៣៦)នង
ិ (៣៧)តនេះដែរ

ប្បស្ិនតបីតយង
ី ែកយកធាតុដែលស្ាត
ិ តៅខាងតឆ្វងជាប់នឹង

ឥត តច្បញ តយង
ី នឹងានឃ្លាែូតច្បនេះ៖ ឃ្លា(៣៦ខ) វាÃឥតឆ្ប់តទ្យ! និង(៣៧ខ)វាÃឥតយូរតទ្យ! ។ តាម្រយៈ
ឃ្លា(៣៦ខ)នង
ិ (៣៧ខ) តយង
ី អាច្បយល់ានថា អ្វ ិជជមានបទ្យឥត មានទ្យំ ក់ទ្យំនងយ៉ាងស្ែត
ិ រម្ួតជាម្ួយនង
ឹ
ឯកតាភាស្ថទាំងឡាយដែលជាធាតុជាស្ហបទ្យរបស្់វា ែូច្បកនុងករណ្ីននឃ្លា(៣៦ខ) នង
ិ (៣៧ខ) តនេះ វាពត
ិ
ជាឃ្លាតចកពទ្យ
ា ពន័យននឃ្លា(៣៦)នង
ា ពស្ម្ព័នធម្ន
ី ែ
ិ ភា
ិ (៣៧)ប្ាកែណាស្់ ងវតី បទ្យ
ី ែ
ិ ភា
ិ មាន ខុស្ទាស្់អ្វី
ក៏តដ្ឋយក៏វាតៅដតប្តូវការឱ្យមានឃ្លាជាបនតតទ្យៀត តែីម្បប
ី ំតពញន័យឱ្យឃ្លាដបបតនេះ។
កនុងករណ្ីតនេះដែរ តគអាច្បនយ
ិ យថា៖

ក- តៅឥតយូរ

ខ- តៅឥតរហ័ ស្
គ- ម្កឥតយឺត

15ឃ្លាទាំងតនេះ តយងខ្ំដតងត
ី

ុ

ង
ី តដ្ឋយខាួនឯង ែ.ឯ.ម្.។
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- ម្កឥតតលឿន

ឃ្លា(ក) (ខ) (គ) ( ) មានន័យតពញតលញអាច្បយល់ានថា នរណាមានក់តៅណាមាន

ស្ភាពែូច្បតម្ដច្ប(យូរឬរហ័ ស្)?
តលឿន)?។

នរណាមានក់ម្កកដនាងណាម្ួយទាន់តពលឬម្ន
ិ ទាន់តពល(យត
ឺ ឬ

ប្បស្ន
ិ តបី តគនយ
ិ យតដ្ឋយគាមនឯកតាភាស្ថដែលស្ាត
ិ តៅខាងតឆ្វង ឥត ត េះឃ្លាខាងតលី នង
ឹ មាន
ទ្យប្ម្ង់ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ៖
ក១- Ãឥតយូរ
ខ១- Ãឥតរហ័ ស្
គ១- Ãឥតយឺត
១- Ãឥតតលឿន
ឃ្លាតនេះម្ន
ិ មានខុស្ទាស្់នឹងដអនកស្ម្ព័នធតទ្យ ប៉ាុដនត តៅដអនកទ្យែ
ិ ាភាពន័យ វាអាច្បមានន័យតអសង ពឃ្ល
ី ា (ក)
(ខ) (គ) ( )
នម្
ី ួយៗាន។

តហយ
ី ទាល់ដតមានស្ហបទ្យច្បូលរួម្ជាម្ួយឃ្លាទាំងតនេះ តទ្យប
ី តគអាច្បែឹងពន
ី ័យ ននឃ្លា

តគអាច្បនយ
ិ យានថា៖

ក១.០ - ឥតយូរតទ្យ ប្បស្ិនតបីវាមានតពលស្រតស្រទាំងនងៃទាង
ំ យប់
ខ១.០ - ឥតរហ័ ស្តស្ថេះ តគាម្ួយនឹម្តនេះ តប្ោេះវាតែីរយឺតតពក
គ១-០ - ឥតយឺតតទ្យ ប្បស្ិនតបីឡានតនេះរត់តលីអូ វងន
ា ល់ល ែ

១-០ - ឥតតលឿនានតទ្យ តប្ោេះឡានរត់តៅតលីអូ វងន
ា ល់ម្ិនទាន់ប្កាលតៅស្៊ាូ។
ឃ្លាែដែលតនេះ ប្បស្ន
ិ តបតី គនយ
ិ យប្តម្
ឹ ដត៖

ក២- *តៅឥតÃ

ខ២- *ច្បូលឥតÃ
គ២- *ម្កឥតÃ
២- *តច្បញឥតÃ
ឃ្លាទាំងតនេះមានភាពឆ្គឆ្
ំ គងទាំងទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធនង
ា ពន័យ តហយ
ិ ទ្យិែភា
ី ជាទ្យូតៅ តគម្ន
ិ ដែលនយ
ិ យែូច្ប
តនេះត យ
ី ។

តាម្ការស្ក
ិ ាខាងតលតី នេះ តយង
ី ត ញ
ី ថាយនតការរបស្់អ្វ ិជជមានបទ្យឥត មានទ្យំ

ក់ទ្យំនងយ៉ាងស្ែត
ិ រម្ួត

ជាម្ួយនង
ំ ។ តៅតពលគាមនឈ្ននក់ទាង
ំ តនេះតទ្យ តធវឱ្
ឹ ឈ្ននក់ដែលស្ាត
ិ តៅខាងស្ថដវា
ី យឃ្លាទាំងត

េះមានភាព

ឆ្គឆ្
ំ គងទាំងទ្យែ
ិ ាភាពស្ម្ព័នធនង
ិ ទាំងទ្យែ
ិ ាភាពន័យ។

៦- សិក្សាពីសណ
ំ ពា
ំ ក្សយដែលរចនាសម្ព ័ន្ធទូទៅមាន្ទម្ម្ង់ ឥត+ក្សិ.

តយីងស្ិកាតលីស្ណ្
ំ ុ ំ ោកយដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធទ្យូតៅមានទ្យប្ម្ង់

អ្វ ិជជមានបទ្យឥត

ឥត+ក.ិ

កនុងករណ្ីតនេះ

មានទ្យំ ក់ទ្យំនងដទល់តៅនឹងកិរយស្ពទ
តហយ
ំ ពីរ (អ្វ ិជជមានិ
ី អ្នតរកម្មរវាងធាតុទាង

បទ្យនិងកិរយស្ពទ
)ដស្ដងពីតគាលអ្វ ិជជមានននកិរយស្ពទ
តដ្ឋយវាបញ្ជជក់ពីតហតុតភទ្យ(ប្ពឹតតិការណ្៍
ិ
ិ
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ស្កម្មភាព ស្ថានភាព ។ល។) ដែលដស្ដងតាម្រយៈករិ យស្ពទ
ត េះ តហយ
«កនុងកាលៈ
ិ
ី ម្ន
ិ ទាន់ចរកតៅ
ឹ
តទ្យស្ៈ»ានត យ
ី ។ កនុងន័យតនេះ តគអាច្បនយ
ិ យានថា ស្ំណ្ង់ ឥត+កិ. រ ំតលច្បតច្បញនូវតនម្ា អ្វតតមាន
ននតហតុតភទ្យដែលដស្ដងត ង
ត េះ។
ី តាម្រយៈករិ យស្ពទ
ិ
ស្ូម្តម្ល
ី ឃ្លាែូច្បខាងតប្កាម្៖

តនេះ

(៣៨)«... ងានរត់តគច្បម្កឱ្យឆ្ៃយ

៏ ម្
ងប្បឹងកាត់ដដច្ប់តស្នហាែល
ែ ួយ...ដែលរហូតែល់ នងៃ

ងឥតែឹងតស្ថេះថា តតីតគមានស្ុខទ្យុកយ
ខ ៉ា ងណា ?... » ។

ឃ្លាតនេះ តប្បីតៅកនុងបរបទ្យម្ួ
យដែលស្ត្ស្ី មា
ត ន ក់ានតាម្ស្ម្ាឹងកូនប្បុស្របស្់ខួ នម្
ា ិ នឱ្យតគែឹង ខាួន
ិ
តហីយាននឹកតូច្បច្បិតតខួ នឯងដែលខា
ា
ួ នកំប្ោម្ិនស្ថគល់ឪពុក ម្កែល់កូន កូនម្ិនស្ថគល់ឪពុក ែូច្ប ខាួនដែរ
តហីយ ងដងម្ទាំងនឹងភនកតៅែល់បុរស្ដែលជាឪពុករបស្់កូន ម្ិនែឹងជាតគានស្ុខទ្យុកខ យ៉ាងណា
ពីតប្ោេះ ងរត់តគច្បពីតគម្កជាយូរតហីយ។

ឥត តៅទ្យតី នេះ មានទ្យំ ក់ទ្យន
ំ ងជាម្ួយនង
ែឹង
ឹ ករិ យស្ពទ
ិ

ប្បធាន តោលគឺ

ដែលបញ្ជជក់ពស្
ី កម្មភាពរបស្់

ង ។ ឥត បងាាញពតី គាលអ្វ ិជជមាននន ែឹង មានន័យថា ច្បំតោេះតគ (បុរស្ដែលជា

ឪពុករបស្់កូន) ែឹង ម្ន
ិ អាច្បប្បប្ពត
ឹ តតៅានតទ្យ តដ្ឋយស្ថរដតគាត់ ានដដច្ប់ទ្យំ ក់ទ្យំនងនង
ឹ គានជាយូរ
ម្កតហយ
តី ន ក់)នង
ី ។ តែីម្បវី ិភាគពយ
ី នតការនន ឥត តៅកនុងឃ្លាតនេះ តយង
ី ខ្ុំស្ូម្តាង ប០ ជា ង (ស្ត្ស្មា
ិ ប́
០

ជាគាត់ (បុរស្ដែលជាឪពុករបស្់កូន)។ តបដី អែកតៅតលប្ី ទ្យស្
ដី ទ្យកម្ម តយង
ឹ វា
ី អាច្បតធវកា
ី របកប្ស្ថយ ែូច្ប

តតៅ៖

តាម្ការស្ក
ធ ម្ដបបវាទ្យកម្មអាច្បឱ្យតយង
ិ ាជាប្បព័នតា
ី យល់ានថាប́០

(ែឹង)ប្បប្ពត
ឹ តត ង
ី តដ្ឋយប០។

ប្បការតនេះបញ្ជជក់ថា

តប្ម្ូវឱ្យតហតុតភទ្យ

(ែឹង)អាច្បនង
ឹ តកត
ី មានត ង
ី

ប្បស្ន
ិ តបប
ី ́០

បងាាញខាួន។ អទុយតៅវ ិញ ប០ ម្ិនានតធវីឱ្យតហតុតភទ្យ(ែឹង )តកីតត ង
ី តទ្យ។ អ្តាន័យតនេះានរ ំតលច្ប

តច្បញតាម្រយ:ការតប្បីអ្វ ិជជមានបទ្យតៅតលីកិរយស្ពទ
ែឹង ។ កនុងន័យតនេះឥតែឹង បញ្ជជក់ថា ច្បំតោេះ ប០
ិ
តហតុតភទ្យដែលដស្ដងតដ្ឋយកិរយស្ពទ
ែង
ឹ គាមនស្ុពលភាព តហយ
ិ
ី វាចរកតៅកន
ឹ
ុ ងតគាលអ្វ ិជជមាន។ អ្ភិ
កថាតនេះ មានបំណ្ងបញ្ជជក់ពីតួ

ទ្យីរបស្់អ្វ ិជជមានបទ្យឥត អងនង
ិ ពីតនម្ាវាទ្យកម្មដែលានម្កពីការនឹក

គិតរបស្់ម្នុស្សមានក់តៅរកម្នុស្សមានក់តទ្យៀតដែលម្ិនែឹងតៅកដនាងណា។ បញ្ជាតនេះបតងកីតឱ្យ មានការ
ប្បឈម្គានរវាង ប០ ជាអ្នកនក
ឹ គិត នង
ិ ប́០ អ្នកដែលតគនក
ឹ គិតតៅែល់ តហយ
ី ម្ិនែឹងតៅទ្យីណា។
៧- សិក្សាពីសណ
ំ ពា
ំ ក្សយដែលរចនាសម្ព ័ន្ធទូទៅមាន្ទម្ម្ង់ ឥត+គ.ក្សិ.
ស្ំណ្ង់ឃ្លាដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ ឥត+គុ.ក.ិ អ្វ ិជជមានបទ្យឥត មានទ្យំ ក់ទ្យន
ំ ងតដ្ឋយដទល់ តៅ

នង
ំ ពរី (អ្វ ិជជមានបទ្យនង
ដស្ដងពី
ឹ គុ.ក.ិ ដែលតៅជាប់នង
ឹ វា តហយ
ី អ្នតរកម្មរវាងធាតុទាង
ិ គុណ្ករិ យ)
ិ
តគាលអ្វ ិជជមានននគុណ្ករិ យតដ្ឋយវាបញ្ជ
ជ ក់ពអ្
ងត េះ។
ិ
ី វតតមានននគុណ្ករិ យទាំ
ិ

ស្ូម្តម្ល
ី ឃ្លាខាង

(៣៩)«...ប៉ាុដនតការតចទ្យតែីម្បតី ហតុអលដ្ឋក់កំហុស្តៅតលម្
ំ កតៅស្មាាប់
ី នុស្ស យ

តៅដត

តប្កាម្៖

ប្ស្ថកប្ស្ថនត ទាំងប្ស្ីទាង
ំ ប្បុស្ទាំងចស្់ទាង
ំ តកមង... » 16 ។
16ដហម្ ប្គឹស្ថន : តទាស្អ្ស្់ជីវ ិត ែ.ឯ.ម្. ២០០០ ទ្យំពរ័ ២៥។

មានឥត
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ឃ្លាតនេះ វាទ្យករានពណ្៌ អ្ំពកា
ី រតចទ្យប្បកាន់របស្់ពួកដខមរប្កហម្ម្កតលប្ី បជាជនស្ាូត ប្តង់

តែីម្បយ
ី កតៅស្មាាប់យ៉ាងស្កម្មែដែល។ ឃ្លាតនេះ ប្បស្ន
ិ តបតី យង
ី យកឥត
*

តច្បញ តយង
ី នង
ឹ ានឃ្លា

(៣៩ក) ែូតច្បនេះ : «...ប៉ាុដនតការតចទ្យតែីម្បតី ហតុអលដ្ឋក់កំហុស្តៅតលម្
ំ កតៅស្មាាប់ តៅដត
ី នុស្ស យ

មានÃប្ស្ថកប្ស្ថនត ទាំងប្ស្ទា
ំ ប្បុស្ទាំងចស្់ទាង
ំ តកមង»។ ែូច្បឧទាហរណ្៍ម្ុនៗដែរ តៅតពល គាមនឥត
ី ង
ឱ្
ំ យឃ្លាតនេះមានភាពឆ្គឆ្
ំ គងទាំងតៅកនុងទ្យិែាភាពស្ម្ព័នធនិងទាំងទ្យិែាភាពអ្តាន័យ។

់ ា អាច្បមានរច្ប ស្ម្ព័នទ្យ
គួរកត់ស្មាគល់អងដែរថា អ្វ ិជជមានបទ្យឥត តៅកនុងស្ំណ្ងឃ្ល
ធ ូតៅ ដែល
មានទ្យប្ម្ង់ (ឥត+កិ.) (ឥត+ន.) និង(ឥត+គុ.កិ.) ដតតៅកនុងការតប្បីប្ាស្់ភាស្ថដខមរឥត តគម្ិនស្ូវមាន
់ ឥត+គុ.)ត េះតទ្យ។ កនុងករណ្ីតនេះ តយង
តប្បីជាទ្យូតៅនូវរច្ប ស្ម្ព័នធទ្យូតៅដែលមានទ្យប្ម្ង(
ី អាច្បស្ថកលបង
់ ឥត+គុ.) ែូច្បតតៅ៖
ស្ង់ស្ណ្
ំ ង់ឃ្លាដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នទ្យ
ធ ូតៅដែលមានទ្យប្ម្ង(
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(៤០ក) ?តគាប្កបរី បស្់គាត់ឥត តូច្បឥត ធំ តហយ
ី ក៏ឥត កាច្បនង
ិ ឥត ខជល
ិ ដែរ

។

ជាទ្យូតៅ តៅកនុងភាស្ថដខមរតគម្ន
ំ ង់ឃ្លាដបបតនេះត យ
ន ន័យែូច្បឃ្លា
ិ ស្ូវតប្បស្
ី ណ្
ី ប្បស្ន
ិ តបី តគច្បង់តប្បក
ី ុង
ំ ួស្ឱ្យអ្វ ិជជមានបទ្យឥត តនេះវ ិញ។ តយង
(៤០ក)តនេះ តគអាច្បតប្បអ្
ី វ ិជជមានបទ្យម្ន
ិ ជន
ី អាច្ប តធវឃ្ល
ី ា (៤០)
ែូតច្បនេះ៖

(៤០) តគាប្កបរី បស្់គាត់ម្ន
ិ តូច្បម្ន
ិ ធំ តហយ
ី ក៏ម្ន
ិ កាច្បនង
ិ ម្ន
ិ ខជល
ិ ដែរ ។

ឃ្លា(៤០)តនេះ តគអាច្បតប្បជា
ា ពស្ម្ព័នធនង
ី ទ្យូតៅ ដែលប្តម្
ឹ ប្តូវទាំងទ្យែ
ិ ភា
ិ ន័យតស្ច្បកដ។
ី

?
តយង
ី ខ្ុំស្ថកលបងដតងឃ្លា (៤១) តាម្ការតលក
ី ត ង
ី របស្់ស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌិត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ

ែូច្បខាងតប្កាម្តនេះ៖

(៤១) ?របស្់ឥតលែ លក់ម្ិនដ្ឋច្ប់តទ្យ ។
18

ឃ្លា(៤១)តនេះ

កនុងការប្ាប្ស្័យទាក់ទ្យងគានជាទ្យូតៅ

តគម្ិនស្ូវនិយម្តប្បីវាត យ
ី

តគអាច្បតប្បែ
ី ូច្ប

ឃ្លា(៤២)ែូច្បតនេះ៖ (៤២) របស្់ម្ិនលែ លក់ម្ិនដ្ឋច្ប់តទ្យ ឬ តគអាច្បតប្បីឃ្លាែូច្បតនេះ របស្់ម្ិនលែ លក់ឥត

ដ្ឋច្ប់តទ្យ ក៏ាន។ ឃ្លាទាំងតនេះ តគអាច្បតប្បជា
ា ពស្ម្ព័នធ និងន័យ
ី ទ្យូតៅ តហយ
ី វាមានភាពប្តឹម្ប្តូវ ទាំងទ្យិែភា
តស្ច្បកដ។
ី

តយង
ី ត ញ
ី ថា អ្វ ិជជមានបទ្យឥត ម្ិនអាច្បតប្បីានជាទ្យូតៅតៅកនុងស្ំណ្ង់ឃ្លាដែលមានរច្ប ស្ម្ព័នធ

ទ្យូតៅមានទ្យប្ម្ង់(ឥត+គុ.)ែូច្បតនេះត យ
ំ គងតៅកនុងទ្យិែភា
ា ពន័យតស្ច្បកដី។
ី ពីតប្ោេះ វាមានភាពឆ្គឆ្

17ឃ្លាតនេះខ្ំដតងត ង
ី តដ្ឋយខាួនឯង តដ្ឋយម្ិនឱ្យប្ាស្ចកពីការនិយយទ្យូតៅត យ
ី ។
ុ
18ឃ្លាតនេះស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌិត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានតលក
់ ឥត+គុ. ាន ឬតទ្យ?។
ន
ី ត ង
ី ឱ្យតយង
ី ខ្ំពច
ិ រណា តតតី គអាច្បតប្បក
ី ងទ្យប្ម្ង
ុ

ុ
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សន្ា ិដ្ឋាន្
តាម្ការស្ិកាខាងតលី តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា អ្វ ិជជមានបទ្យឥត អាច្បមានលទ្យធភាពបតងកីតស្ំណ្ង់

ឃ្លាដែលមានរច្ប

ស្ម្ព័នធទ្យូតៅដែលមានទ្យប្ម្ង់ (ឥត+កិ.) (ឥត+ន.) និង(ឥត+គុ.កិ.) ដតតៅ កនុងការតប្បី

ប្ាស្់ភាស្ថដខមរ អ្វ ិជជមានបទ្យឥត តគម្ិនស្ូវមានតប្បជា
ី ទ្យូតៅនូវរច្ប

ស្ម្ព័នធទ្យូតៅដែលមាន ទ្យប្ម្ង់(ឥត+

គុ.)ែូច្បតនេះត យ
ំ ង
គ តៅកនុងទ្យិែាភាពន័យតស្ច្បកដី។ យនតការរបស្់អ្វ ិជជមានបទ្យឥត
ី ពីតប្ោេះ វាមានភាពឆ្គឆ្
ក៏មានទ្យំ ក់ទ្យំនងយ៉ាងស្ែិតរម្ួតជាម្ួយនឹងឈ្ននក់ដែលស្ាត
ំ អងដែរ តៅតពលគាមនឈ្ននក់តធវី
ិ តៅខាងស្ថដវា
ឱ្យឃ្លាមានភាពឆ្គឆ្
ំ គងទាំងទ្យែ
ា ពស្ម្ព័នធនិងទាំងទ្យែ
ិ ភា
ិ ាភាពន័យ។

គន្ថន្ិទ្ទេស
១- ស្នាដែជាភាស្នវិទា
១.១- ជាភាស្នដមែរ
តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ : ម្ូលភាពននការបតងកត
ី ោកយងមី (ភាគ១) ភនំតពញ ១៩៦៤ ៦៦២ទ្យំព័រ។

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : ស្ំរយឬតំរត
ួ ? កនុង : ស្ននិស្ីទ្យជាតិ ស្ដីពីការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវ ឯកភាព និង អ្ភិវឌ្ឍន៍ភាស្ថ

ដខមរ ឆ្ន២
ំ ០០៥ ៣៦ទ្យំព័រ។

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : វាកយស្័ពទ ម្ កនុង:ទ្យស្ស វែដី ស្ងគម្ស្ថស្ត្ស្-ត ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត តលខ៤៦ ឆ្ន៣
ំ ៤ ដខម្ករ
កុម្ាៈ ម្ី

ឆ្ន២
ំ ០០៤ ទ្យំព័រ១២-១៥។

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : ដអនកម្ួយននអ្កខរវ ិរុទ្យធដខមរ កនុង:ទ្យស្ស វែដី ស្ងគម្ស្ថស្ត្ស្-ត ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត តលខ៥៥ ឆ្ន៣
ំ ៦
ដខតម្ស្ថ-ឧស្ភា-ម្ង
ិ ុ

ឆ្ន២
ំ ០០៦ទ្យំព័រ៧ស្ទួន-១៤។

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : ធាតុននតវយាករណ្៍ ដែលតប្បីស្ប្មាប់បតងកត
ី ោកយកនុងភាស្ថដខមរ កនុង : ទ្យស្ស វែដី ស្ងគម្

ស្ថស្ត្ស្-ត ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត តលខ៥៨ ឆ្ន៣
ំ ៧ ដខម្ករ កុម្ាៈ ម្ី

ទ្យំព័រ២៤-៣២។

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : ការបតងកត
ន តែា៉ាតឺម្៉ាង់
ី ោកយ កម្ចីោកយ បតប្ម្ីបប្មាស្់ោកយ (ឯកស្ថរនអទកុ ង
ភាស្ថវ ិទ្យា ស្ថកលវ ិទ្យាល័យភូម្ន
ិ ទភនំតពញ) ២០០៨ ៨៨ទ្យំព័រ។

ប្ពុំ ម្៉ាល់ : អ្ំពល
័ឆ រូបនយ
ី កខណ្ៈវ ិនច្ប
ិ យ
ិ ម្ កនុង : ទ្យស្ស វែដវី ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិននរជបណ្ិ ឌ ត ស្ភាកម្ពុជា,
តលខ០៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន២
ំ ០០២ ទ្យំព័រ៣៧-៥២។

ប្ពុំ ម្៉ាល់ : លទ្យធភាពបតងកត
ី ោកយនង
ី ោកយកនុងភាស្ថដខមរ កនុង : ទ្យស្ស វែដី វ ិទ្យាស្ថាន ភាស្ថជាតិ
ិ ការបតងកត
តលខ២ ឆ្នទ្យ
ំ ី២ ដខម្ិងុ

ឆ្ន២
ំ ០០១ ទ្យំព័រ៦៥-៨១។

ប្ពុំ ម្៉ាល់ : អ្ំពល
័ឆ រូបនយ
ំ ី៣ ដខឧស្ភា
ី កខណ្ៈវ ិនច្ប
ិ យ
ិ ម្ កនុង :ទ្យស្ស វែដីវ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ តលខ៣ ឆ្នទ្យ
ឆ្ន២
ំ ០០២ ទ្យំព័រ៣៧-៥២។

ប្ពុំ ម្៉ាល់ : ច្បំណ្ុច្បគួរឱ្យកត់ស្មាគល់កុ ងភាស្ថដខម
ន
របច្បចុបបនន កនុង : ទ្យស្ស វែដី វ ិទ្យាស្ថានភាស្ថ ជាតិ តលខ៤
ឆ្នទ្យ
ំ ី៤ ដខកញ្ជា ឆ្ន២
ំ ០០៣ ទ្យំព័រ១០៥-១២១។
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តៅ៉ា ស្ុកកន : ភាស្ថវ ិទ្យាជាអ្វ?
ំ ១
ី កនុង : ទ្យស្ស វែដី ស្ងគម្ស្ថស្ត្ស្-ត ម្នុស្សស្ថស្ត្ស្ត ឆ្នទ្យ
ី ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ
១៩៩៥ ទ្យំព័រ១៥-១៦។

វា៉ា ន់ ឌ្កា
ត ប្័ តប្ស្ថវប្ជាវវ ិទ្យាស្ថស្ត្ស្ត តលខ៣ ឆ្ន១
ំ ៩៨៧ ទ្យំព័រ៣-៨។
ី អ្ុន : អ្ំពភា
ី ស្ថ កនុង :ប្ពឹតិ ប
ហសង់ ម្ដី ស្លហហល
វី ព
ី ,ី តហៀប ច្ប័នទវ ិច្បប្ិ ត : ឯកស្ថរដណ្
២១៤ទ្យំព័រ។

ំ អ្ំពីស្ូរវ ិទ្យា ភនំតពញ ២០០៩

ុង តស្ៀម្ : បញ្ជាវច្បនស្័ពវទ ិទ្យាដខមរ ភនតំ ពញ ១៩៩៩ ១១៣ទ្យំព័រ។
ុង តស្ៀម្ : ស្ថា ម្វ ិទ្យាដខមរ ភនំតពញ ១៩៩៧ ១៥០ទ្យំព័រ។

ី ត
ិ ានុភាពនង
ិ ការអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ភាស្ថដខមរ(ជាពតិ ស្ស្តាម្ឯកស្ថរ ភាស្ថម្ន-ដខមរ
ុង តស្ៀម្ : អ្ំពក

នង
ំ ២
ដខម្ង
ិ ស្លា
ិ ចរកកម្ព
ឹ
ី
ិ ុ
ុជា)កនុង : ទ្យស្ស វែដីវ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ តលខ២ ឆ្នទ្យ

ឆ្ន ំ

២០០១ ភនំតពញ ទ្យំព័រ១៧-២៣។

ិ ចរកកម្ព
ឹ
ី ែល់ទ្យ១
ី ៤)នង
ិ ការអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ស្ងគម្វបបធម្៌តៅតំបន់
ុង តស្ៀម្ : ស្លា
ុជា(ស្តវតសទ្យ៦

ភនែ
ំ ងដរក កនុង : ទ្យស្ស វែដវី ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ តលខ៣ ឆ្នទ្យ
ំ ៣
ំ ០០២ ទ្យំព័រ១-៦។
ី ដខឧស្ភា ឆ្ន២

ំ ភាស្ថស្ំស្ត្ស្ត
កឹ កនុង : ទ្យស្ស វែដី វ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ តលខ៤ ឆ្នទ្យ
ំ ី
ិ ចរកស្ដ
ឹ ុកកក់ធជា
ុង តស្ៀម្ : ស្លា
៤ ដខកញ្ជា ឆ្ន ំ ២០០៣ ទ្យំព័រ៣៥-៤៩។

ទ ម្បតប្ម្ប
ន ់នយ
ឹ កំណ្កំតណ្ីតវាកយស្័ពតា
ី ប្មាស្់អត
ី កម្ម តៅកនុងភាស្ថ
ុង តស្ៀម្ : ការប្ស្ថវប្ជាវទាក់ទ្យងនង
ដខមរបុរណ្ កនុង : ទ្យស្ស វែដី វ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ តលខ៣ ឆ្នទ្យ
ំ ី៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន២
ំ ០០៣ 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, ិជ្ជាខេមរភាសា 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- ស្នាដែជាទវយ្យាក្សរណ៍
២.១- ជាភាស្នដមែរ
ប្កស្ួងអ្ប់រ ំយុវជននិងកឡា
: តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៥ ភនំតពញ ១៩៨៣ ១៤៧ទ្យំព័រ។
ី

ប្កស្ួងអ្ប់រ ំយុវជននិងកឡា
: តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៦ ភនំតពញ ១៩៨៣ ១៥០ទ្យំព័រ។
ី
ប្កស្ួងអ្ប់រ ំយុវជននិងកឡា
: តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៧ ភនំតពញ ១៩៨៣ ២០២ទ្យំព័រ។
ី
ប្កស្ួងអ្ប់រ ំយុវជននិងកឡា
: តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៨ ភនំតពញ ១៩៨៦ ...?ទ្យំព័រ។
ី
តខៀវ ជុំ ភិកុ ខ ធម្មាតលាក : តវយាករណ្៍តយង
ី ភនំតពញ ១៩៦៦ ១៧៤ទ្យំព័រ។
គង់ ស្ុខតហង : តវយាករណ្៍ពិតស្ស្ ២០០៦។

គឹម្ ដស្ត :តវយាករណ្៍ទ្យំតនីបនឹងវ ិធីស្ម្ពនធ កំពង់ចម្ បណាណគារ វង់រស្មី ១៩...? ១០៩ទ្យំព័រ។

ន
ិ ស្ុខ :តវយាករណ្៍ភាស្ថដខមរ ការអាយននរជបណ្ឌិតស្ភាកម្ពុជា ភនំតពញ ២០០៧ ៥០៨ ទ្យំព័រ។

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : យុគលពិនុ ឬស្ញ្ជ
ទ
ា ច្បុច្បពីរ ភនំតពញ ២០១០ ២៤ទ្យំព័រ។

ំ កឃ្លាកនុងភាស្ថដខមរ ភនំតពញ ២០១១ ៦៥ទ្យំព័រ។
ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : ែណ្

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : ស្ំតណ្រនិងអ្កខរវ ិរុទ្យដធ ខមរ ភនតំ ពញ ហវូណ្ន ២០០៨ ១១២ទ្យំព័រ។

ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ : បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្ម្ីបប្មាស្់ោកយ ភនំតពញ ២០១០ ១៨៥ទ្យំព័រ។
ឆ្យ ស្ុខ : តវយាករណ្៍និងបំណ្ិនស្ំខាន់ៗ ២០០២ ២៥១ទ្យំព័រ។

ឌ្.គាម្ : តវយាករណ្៍ដខមរ ភនំតពញ ១៩៥៤ តាេះពុម្ពជាងមី ២០០៤ តដ្ឋយ គន
ី ប៊ាុនងន។

តៅ អ្៊ាុម្, ញ៉ាុ ក ដងម្:តវយាករណ្៍ដខមរ ភនំតពញ ១៩៧០ (ច្បម្ាងត ង
ី វ ិញ១៩៨៨) ១១២ ទ្យំព័រ។

់ ិយម្ននភាស្ថដខមរទ្យំតនីប (ភាគទ្យ១
ប្ពុំ ម្៉ាល់ :តវយាករណ្៍ទ្យប្ម្ងន
ី )ភនំតពញ ២០០៦ ១៤៧ ទ្យំព័រ។
់ ិយម្ននភាស្ថដខមរទ្យំតនីប (ភាគទ្យី២)ភនំតពញ ២០០៦ ៧៦ទ្យំព័រ។
ប្ពុំ ម្៉ាល់ :តវយាករណ្៍ទ្យប្ម្ងន
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : ម្ូលដ្ឋានននស្ងគម្ភាស្ថវ ិទ្យា ភនំតពញ ២០០៣ ៣៩ទ្យំព័រ។

ប្ពុំ ម្៉ាល់ : ម្ូលដ្ឋានននស្ូរវ ិទ្យា ស្ទ្យទតាវ ិទ្យា និង វ ិជាជស្ ដ ន ភនំតពញ ២០០៣ ៨៤ទ្យំព័រ។
ប្ពុំ ម្៉ាល់ : ម្ូលដ្ឋានននន័យកម្មវ ិទ្យាទ្យូតៅ, ភនំតពញ ២០០៣ ៥៣ទ្យំព័រ។

ប្ពុំ ម្៉ាល់ : ស្ិកាកថា អ្ំពីស្ញ្ជាប្បតយគម្ួយច្បំនន
ួ កនុងភាស្ថដខមរបច្បចុបបនន, អ្ំពីគុណ្ ម្កនុងភាស្ថដខមរ

បច្បចុបបនន ភនំតពញ ២០១០ ៣៨ទ្យំព័រ។
ស្ុង័ ស្ុវី : ភាស្ថវ ិរុទ្យធ ភនំតពញ? ១៩៥៨ ១០៤ទ្យំព័រ។

ស្ូ ម្ុយ ត ៀង តថាង ដធល : តវយាករណ្៍ដខមរ ភនំតពញ ១៩៧១-១៩៧២ ១០៩ទ្យំព័រ។
តស្ង

ង : ា ីតវយាករណ្៍ ភនំតពញ ពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិតយ ១៩៩៥ ២៧១ ទ្យំព័រ។

តអ្ៀវ តកស្
ី ៖ ភាស្ថដខមរ ភនតំ ពញ បណាណគារម្ត
ិ តតស្រ ី ១៩៦៧ ៣៦៧ទ្យំព័រ។

ម្ក្បខណឌម្ទឹេនី ដ នអនតរក្មមនិយមនៅក្នងការេិ
ក្ា
ុ
អននតបទ/-ម-/និង/-ន-/នៅក្នងភាសាដខម
រ
ុ
បណ្ឌិត វងស តម្ង

អ្នុប្បធានវ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ
រជបណ្ឌិតយស្ភាកម្ពុជា

១. ១. ម្ទឹេអ
ី ត នតរក្មមនយ
ិ មនម្បើម្ាេ់នៅក្នងការវិ
ភាគ
ុ
ការប្ស្ថវប្ជាវអ្ំពអ្
ី តនតបទ្យ

តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី មានការតប្បីប្ាស្់ប្ទ្យស្
ឹ តីម្ួយស្ំខាន់តៅកនុងការ
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វ ិភាគអ្ំពីអ្តនតបទ្យ តោលគឺប្ទ្យស្
ឹ តីអ្នតរកម្មនិយម្ ។ ម្ូលតហតុានជាតយង
ី យកប្ទ្យស្
ឹ តីអ្នតរកម្មនិយម្តនេះ
ម្កតធវកា
ំ នលកខណ្ៈប្គប់ប្គាន់ តៅកនុងការបតងកីតោកយ
ី រវ ិភាគ ពតី ប្ោេះថាម្ូលដ្ឋានរូបស្ពទឬន័យវ ិទ្យាពុមា

តាម្វ ិធក
តី ម្
ី មាាយានតទ្យ តដ្ឋយស្ថរដតប្ទ្យស្
ឹ ន
ី ួយៗពុំអាច្បតឆ្ាយ
ី តបតៅនង
ឹ ការវ ិភាគាតុភូត តៅកនុងភាស្ថ
ដខមរាន។ ច្បំតោេះប្ទ្យស្
តី នតរកម្មនយ
ឹ អ្
ិ ម្វ ិញ ប្ទ្យស្
ឹ តីតនេះមានលកខណ្ៈស្ំតយគរវាងទ្យប្ម្ង់នយ
ិ ម្នង
ិ ន័យ
នយ
ិ ម្ តែីម្បប
ី កប្ស្ថយពភា
ី ពចំាច្ប់ននការបតងកីតោកយដែលមានជាអាទ្យិ៍ វ ិធីកមាាយតនេះដតម្តង។ ែូតច្បនេះ
តតប្ី ទ្យស្
ឹ តីអ្នតរកម្មនយ
ិ ម្មានអ្តាន័យយ៉ាងែូច្បតម្តច្ប?

ប្ទ្យស្
តី យ
ួ តៅកនុងការវ ិភាគភាស្ថវ ិទ្យា។ ប្ទ្យស្
ឹ តអ្
ី នតរកម្មនយ
ិ ម្ជាប្ទ្យស្
ឹ ម្
ឹ តីតនេះ ានបងាាញថា៖ «អ្នតរ

21
20
កម្មនិយម្ជាច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្រវាងឯកតាភាស្ថ ម្ួយ ជាម្ួយស្ហបទ្យ របស្់វា តៅកនុងយនតការនន
22
ការស្ថាប ន័យរបស្់ឯកតាភាស្ថត េះ តដ្ឋយអ្នុតលាម្តាម្បរបទ្យ
ម្ួយច្បាស្់លាស្់»23។
ិ
តាម្រយៈប្ទ្យស្
ឹ ដីអ្នតរកម្មនិយម្តនេះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី អ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ /-ន-/ដែលជាប្បធានបទ្យ

នននិតកខបបទ្យតនេះអាច្បចត់ទ្យុកថាជាឯកតាភាស្ថតៅកនុងការស្ិកាអងនិងតៅកនុងការដស្វងរកន័យរបស្់វា

អង។ ច្បំដណ្កឯ ស្ហបទ្យត េះវ ិញគឺរល់ោកយឫស្ទាំងឡាយណាដែលតធវីអ្នតរកម្មជាម្ួយអ្តនតបទ្យ/-ម្-/
19 ប្ទ្យឹស្អ្
ដី នតរកម្មនិយម្ជាប្កបខណ្ឌននប្ទ្យឹស្តីដែលានបតងកីតត ង
ី តដ្ឋយអ្នកប្ស្ថវប្ជាវដខមរមានក់ តោលគស្ថ
ឺ ស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌិត ច្ប័នទ
ស្ំណ្ពវ ចប់តាង
ំ ពីឆ្ន១
ំ ៩៩៦ម្ក តហយ
ី ានកាាយតៅជាប្បទ្យីបននការប្ស្ថវប្ជាវរបស្់ប្កុម្ស្ិកាភាស្ថវ ិទ្យាដខមរារ ំងដែល
មានច្បំណាប់អារម្មណ្៍យ៉ាងខាាង
ំ ម្កតលីភាស្ថដខមរ។

20 ឯកតាភាស្ថអាច្បជា រូបស្ពទ វច្បនស្ពទ ស្ទ្យទតា ឬ អាច្បជាោកយ ម្ួយឃ្លា ម្ួយលបេះ រហូតែល់អ្តាបទ្យម្ួយ។ ឯកតាភាស្ថតនេះ
តទ្យៀតតស្ថតជាច្បលករតៅកនុងការស្ថាប ន័យ។

21 ស្ហបទ្យជាវច្បនស្ពទ ោកយ ឬធាតុដែលច្បូលរួម្តធវីអ្នតរកម្មជាម្ួយនឹងវច្បនស្ពទ ោកយ ឬធាតុណាម្ួយដែលវាមានតួ ទ្យីជាច្ប
លករកនុងការស្ថាប ន័យឬស្ថាប ប្បតភទ្យោកយជាតែីម្។

់ ំតៅតៅឯកតាភាស្ថម្ួយដែលស្ាិតកនុង
ធាតុតៅទ្យីតនេះគឺច្បងស្

ស្ំណ្ុំឃ្លាឬស្ំណ្ុំោកយណាម្ួយ ឬអាច្បជាោកយម្ួយ ស្ំណ្ុំឃ្លាឬស្ំណ្ុំោកយណាម្ួយ។

22 បរបទ្យជាឯកតាភាស្ថដែលមានតៅជុ
ំវ ិញធាតុណាម្ួយ។
ិ

23 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ប្ទ្យឹស្ី អ្
់ ស្ថវ ិទ្យា ស្ថកលវ ិទ្យាល័យភូម្ន
ត នតរកម្មនិយម្ តែា៉ាតម្
៉ា ភា
ំ ០០៥ ឯកស្ថរតប្បី
ឺ ង
ិ ទភនំតពញ ភនំតពញ ឆ្ន២
ប្ាស្់នអទកុ ង។
ន

16
នង
ិ /-ន-/ តែីម្បប
ី តងកីតានជាោកយកមាាយត េះតយង
ី តៅថាស្ហបទ្យ។ តៅកនុងន័យតនេះ ឯកតាភាស្ថ
ដែលជាច្បលករយ៉ាងស្ំខាន់ត េះចំាច្ប់ប្តូវមានស្ហបទ្យម្ួយច្បូលរួម្យ៉ាងស្កម្ម តែីម្បស្ថ
ី ាប

ន័យម្ួយ

តៅកនុងបរបទ្យម្ួ
យច្បាស្់លាស្់។ ជាក់ដស្ដងតៅកនុងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/ នង
ិ
ិ /-ន-/ តាម្តវយាករណ្៍ប្បនពណ្ី
អ្តនតបទ្យ/-ម្-/មានតួ

ទ្យស្
ី ំខាន់តៅកនុងការបតងកីត ម្ភានក់ងារ

តហយ
ី

អ្តនតបទ្យ/-ន-/មានតួ

ទ្យប
ី តងកីត

ម្ឧបករណ្៍។ ប៉ាុដនតតាម្ការពត
តី នតរកម្មនយ
ិ តាម្រយៈប្ទ្យស្
ឹ អ្
ិ ម្ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ដែលជាឯកតាភាស្ថម្ួយ

យ៉ាងស្ំខាន់ត េះច្បូលរួម្អ្នតរកម្មជាម្ួយោកយឫស្បតងកត
ី ានប្បតភទ្យោកយជាតប្ច្បន
ី ដបប។
តយង
ី ស្ូម្តលក
ី យកទ្យ

ការណ្៍តនេះ

ក
ំ ប្ី ទ្យស្
តី នតរកម្មនយ
ឹ អ្
ិ ម្ដែលអាច្បអ្នុវតតានតៅកនុងការ
ាី រណ្៍ម្ួយដែលបញ្ជជក់អ្ព

វ ិភាគវ ិធក
ី មាាយ ក៏ែូច្បជាការវ ិភាគអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ /-ន-/តៅកនុងការប្ស្ថវប្ជាវប្បធានបទ្យនតិ កខបបទ្យតនេះ។

តៅកនុងប្ទ្យឹស្ី ដអ្នតរកម្មនិយម្ ម្ូលដ្ឋានរូបស្ពទឬន័យវ ិទ្យាពុអា
ំ ច្បមានលកខណ្ៈប្គប់ប្គាន់ តៅ
កនុងការបតងកីតោកយតាម្វ ិធីកមាាយានតទ្យ ពីតប្ោេះប្ទ្យឹស្ី ន
ត ី ម្ួយៗពុំអាច្បតឆ្ាីយតបតៅនឹងការវ ិភាគាតុភូត

់ ិ យម្និងន័យនិយម្ តែីម្បីបក
តៅកនុងភាស្ថដខមរានត ីយ។ ប្ទ្យឹស្ី តដ នេះមានលកខណ្ៈស្ំតយគរវាងទ្យប្ម្ងន
ប្ស្ថយពីភាពចំាច្ប់ននការបតងកីតោកយដែលមានជាអាទ្យិ៍ វ ិធីកមាាយតនេះឯង។ ជាការពិត ការកមាាយោកយ

24
់ តងកីតោកយដែលមានប្បតភទ្យឬន័យខុស្ពី
តដ្ឋយតប្បីអនត់តែីម្ឬអនត់ដជក ពុំដម្នច្បងប

តៅកនុងភាស្ថដខមរ

ោកយតែីម្ត េះតទ្យ ប៉ាុដនត

តែីម្បីបតងកីតោកយដែលមានប្បតភទ្យនិងម្ុខងារខុស្ពីោកយតែីម្។

់ ិ នដម្នមានន័យតដ្ឋយខាួនឯងនិងស្ម្ព័នធពុដំ ម្នជាធាតុចា
បងាាញថាទ្យប្ម្ងម្
ំ ច្ប់ននភាស្ថតទ្យ
អាច្បនិយយពីន័យដែលគាមនរូបត េះដែរ។

ប្ទ្យឹស្ី តតនេះ

តហីយតគពុំ

ភាពស្ំតយគតនេះតហីយដែលជាម្ូលដ្ឋាន ឈ្ន
ំ ន តឆ្ពេះតៅ
25
រកការបតងកីតត ីងនូវប្ទ្យឹស្ី ង
ត ីម្
ម យ
ួ ដែលតៅថា«ប្ទ្យឹស្ី អ្
ដ នតរកម្មនិយម្»(Interactionisme) ។ ប្បតភទ្យោកយ

26
់ នតដ់ ែលតគយកម្កតប្បី ។
កមាាយអាប្ស្័យតៅតលីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្និងទ្យប្ម្ងអ
តាម្រយៈអ្ំណ្េះអ្ំណាងខាងតលី តយង
ំ ឲ្យត ញ
ី អាច្បឆ្ាុេះបញ្ជចង
ី ថាអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ

27

ោកយឫស្ចំ តលស្
ី នង
ិ ស្ញ
ិ អដល់ោកយកមាាយតអសងគានគឆ្
ឺ ម ំ តលមស្
ី នង
ិ ស្មញ
ិ

។ ឆ្មមា
ំ នប្បតភទ្យោកយ

ជា ម្ស្ពទ តហយ
តលមស្
តៅតពលដែលស្មញ
ី
ី មានប្បតភទ្យោកយជាករិ យស្ពទ
ិ
ិ មានប្បតភទ្យោកយជាគុណ្

ម្តៅវ ិញ។ ែូច្បគានតនេះដែរ អ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
តទ្យស្
ិ ោកយឫស្ តកយ
ី
ី នង
ិ តស្ី អតល់ោកយ

24គណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរានអតលជ
់ តប្ម្ស្តៅកនងការតប្បប្ាស្់
ិ

ិ

ី

ុ

ី

«អនតត់ ែីម្ឬបុពវបទ្យ» ច្បំដណ្កឯ«អនតដ់ ជកឬអ្តនតបទ្យ»។

តៅកនុងនតិ កខបបទ្យតនេះ តយង
បទ្យ»ដែលអាច្បស្ម្ម្ូលតៅ«អនតដ់ ជក»។ (ស្ូម្តម្ីល៖ ប្ពឹតិ ប
ត ប្តគ
ី ានតប្ជីស្តរស្យក«អ្តនត
ី

ណ្ៈកមាមធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦១)

25 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ប្ទ្យស្តអ្នតរកម្មនយម្ តែា៉ាតម្ង
់ ស្ថវ ិទ្យា ស្ថកលវ ិទ្យាល័យភូម្ិនទភនំតពញ ភនំតពញ ឆ្ន២
ំ ០០៥ ឯកស្ថរតប្បី
ឹ ី
ិ
ឺ ៉ា ភា
ប្ាស្់នអទកុ ង។
ន

26 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ បតងកីតោកយ កម្ចីោកយ បតប្ម្ីបប្មាស្់ោកយ (អ្នតរកម្មនិយម្) រជបណ្ឌិតយស្ភាកម្ពជា ការអាយរបស្់អ្នកនិពនធ
ុ
២០១០ ទ្យំពរ័ ១៥៧។

27 ោកយ«ស្មញ
ិ ឬតស្មញ»មានតៅកនុងវច្ប នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទ្យ៥
ី ។ តាម្រយៈវច្ប នុប្កម្តនេះ ោកយ«ស្មញ
ិ ឬតស្មញ»មាន
ប្បតភទ្យោកយជាគុណ្
វច្ប

ម្តហយ
ី មានន័យថាលែត
ិ ញឹកស្ញ
ិ ៖

នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទ្យ៥
ី ទ្យំពរ័ ១៤៦០។

លែត
ិ តស្មញ។

ស្ូម្តម្ល
ី ៖

វ ិទ្យាស្ថានពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិតយ

17
28

កមាាយតអសងគានគឺតខនយ
នី
ី ត ស្

29

នង
នី មានប្បតភទ្យោកយ
ិ តស្នី ។ តខនយ
ី មានប្បតភទ្យោកយជា ម្ស្ពទ ត ស្

ជាគុណ្ ម្ តហយ
តស្នីមានប្បតភទ្យោកយជាករិ យស្ពទ
។ ប្បការតនេះជាលទ្យធអលដែលដស្តងត ង
ី
ិ
ី តាម្រ
យៈអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យនង
ិ ោកយឫស្។ ែូតច្បនេះ ការអតល់តួ
ប្បតភទ្យោកយកមាាយជាប្បការម្ន
ិ ស្ម្ប្ស្បតទ្យ។

ទ្យីដតច្ប់ម្ុខតៅឲ្យអ្តនតបទ្យ កនុងការកំណ្ត់

១. ២. បនចេក្េពទពាក្់ពន
័ ធ
ការស្ក
ិ ាអ្ំពអ្
ី តនតបទ្យតៅទ្យតី នេះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី មានបតច្បចកស្ពទម្ួយច្បំនួនដែលមានការជាប់

ោក់ព័ន។
ធ បតច្បចកស្ពទទាង
ំ ត េះរួម្មាន៖ វ ិធក
ី មាាយ អ្ោាស្បទ្យ អ្តនតបទ្យ ម្ូលតា កាឡារូប នង
ិ អាគម្។

ការបងាាញទាំងតនេះមានស្ថរៈស្ំខាន់តៅកនុងការវ ិភាគ កនុងប្កបខណ្ឌននការស្ក
ិ ា។ ស្ូម្អានតស្ច្បកតព
ី ស្ថ
ិ ត
រស្តីពប
ំ តនេះ តៅកនុងកថាភាគជាបនតប ទ ប់ែូច្បខាងតប្កាម្។
ី តច្បចកស្ពទទាង
១.២.១. វិធក្
ី មាាយ

30

មានអ្នកប្ស្ថវប្ជាវជាតប្ច្បីនានស្ិកាពីវ ិធីកមាាយ តៅកនុងភាស្ថដខមរ ក៏បុ៉ាដនតតដ្ឋយស្ថរការស្ិកា
របស្់តយង
ី តៅទ្យីតនេះតធវីត ង
ី តាម្រយៈប្ទ្យស្
ឹ តីអ្នតរកម្មនិយម្

ែូតច្បនេះ

តយង
ី តលក
ី យកដតតគាលគំនត
ិ ននវ ិធី

កមាាយដែលមានការជាប់ទាក់ទ្យងតៅនឹងប្ទ្យឹស្តីតនេះដតប៉ាុតណាណេះ តែីម្បឲ្
ី យមានភាពប្ស្បគានតៅនឹងខាឹម្ស្ថរ
ននការស្ិកា តៅកនុងនិតកខបបទ្យតនេះ។

តាម្រយៈប្ទ្យស្
តី នតរកម្មនិយម្ តយង
ឹ អ្
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា៖ «វ ិធីកមាាយជាវ ិធីបតងកីតោកយតដ្ឋយតប្បី

អនត់ម្កកមាាយឫស្ តែីម្បីបតងកីតជាោកយងមី តទាេះបីអត
ន ់ត េះជាអនត់តែីម្កតីឬជាអនត់ដជកកតី … អនត់តអសងៗ
ដែលដខមរានតប្បីកុ ងការកមា
ន
ា យោកយរហូតម្កែល់បច្បចុបបននកាលតនេះមានពីរប្បតភទ្យ គឺ អនត់តែីម្ និង អនត់
ដជក »31។
28 តាម្វច្ប នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទ្យី៥ ោកយ«ត ស្
នី »មានប្បតភទ្យោកយជាគុណ្ ម្ដែលមានន័យថាដែលតទ្យីស្, ទាក់, ទាស្់ :
ត

ស្
ីន ច្បិតត ។ ស្ូម្តម្ីល៖ វ ិទ្យាស្ថានពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិតយ វច្ប

29 ោកយតនេះមានតៅកនុងវច្ប

នុប្កម្ដខមរ តាេះពុម្ពប្គាទ្យី៥ ឆ្ន១
ំ ៩៦៧ ទ្យំពរ័ ១៦២។

នុប្កម្ដខមរ តាេះពុម្ពប្គាទ្យី៥ វាមានប្បតភទ្យោកយជាកិរយស្ពទ
តដ្ឋយមានន័យថាស្ួរឲ្យែឹងស្ិន,
ិ

ពិតប្គាេះឬប្បឹកាម្ុនស្ិន ។ ស្ូម្តម្ីល៖ វ ិទ្យាស្ថានពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិតយ វច្ប នុប្កម្ដខមរតាេះពុម្ពប្គាទ្យ៥
ំ ៩៦៧ ទ្យំពរ័
ី ឆ្ន១
១៤៤៩។

30 គណ្ៈកមាមធិការជាតិភាស្ថដខមរានអតលន
់ ិយម្ន័យថា៖«វ ិធីកមាាយជាវ ិធីម្យ
ួ ននការបតងកីតោកយតច្បញពីោកយឫស្/ឫស្ តាម្រ
យៈអនត/់ អ្ោាស្បទ្យ»។ ស្ូម្តម្ីល៖ ប្ពឹតប
តិ ប្តគណ្ៈកមាមធិការជាតភា
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦៣។
ិ ស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២

31 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ «បតងកីតោកយ កម្ចោ
ី កយ បតប្ម្ប
ី ប្មាស្់ោកយ» ភនំតពញ ២០១០ ទ្យំពរ័ ២៤-២៥។ អនតត់ ែីម្ជាធាតុតវយាករដែល
តប្បដ្ឋ
ី ក់តៅខាងតែីម្ពយចជ នៈតែីម្ពាងគននឫស្ តែីម្បក
ី មាាយឫស្ត

េះឲ្យតកត
ី ួយ។ វាមានលកខណ្ៈខុស្ពីបុតរ
ី ានជាោកយងមម្

់ ីម្យ
បទ្យនិងបុតរស្ពទ តដ្ឋយស្ថរដតវាមានទ្យប្ម្ងត់ ប្ច្បីននិងមានតួ ទ្យីតៅតាម្ទ្យប្ម្ងន
ួ ៗ តហយ
ី លកខណ្ៈស្ម្ព័នធរបស្់វាក៏ដបាក
គានដែរ។ តៅកនុងទ្យប្ម្ង់នីម្យ
ួ ៗមានអនតជា
់ តប្ច្បីន តហយ
ី
ដែលតគយកម្កកមាាយ។

តដ្ឋយដអែកតៅតលទ្យ
ី ប្ម្ងរ់ បស្់វា

អនតន
់ ីម្យ
ួ ៗប្តូវានតប្បីប្ាស្់តដ្ឋយអ្នុតលាម្តៅតាម្ឫស្

អនតត់ ែីម្ខាេះអាច្បបតងកីតោកយកមាាយដែលមានប្បតភទ្យោកយែូច្ប

ោកយឫស្ តហយ
ី ខាេះតទ្យៀតបតងកីតានជាោកយកមាាយដែលមានប្បតភទ្យខុស្ពីោកយឫស្។ ឧទាហរណ្៍ ោកយឫស្ កាយ

18
តាម្រយៈការបងាាញខាងតលី តគាលគំនត
ិ ត េះគ«ឺ វ ិធីកមាាយគឺជាវ ិធីបតងកីតោកយងមី តាម្រយៈអ្នតរ

កម្មរវាងឫស្និងអនត់ដែលជាធាតុស្ំខាន់កុ ងវ
ន ិធីតនេះ តែីម្បីបំដបាងឫស្ឲ្យតកីតានតៅជាោកយងមីម្ួយដែល

អាច្បមានឬគាមនប្បតភទ្យោកយែូច្បោកយឫស្»។ ឧទាហរណ្៍ ោកយឫស្ តរៀន ជាករិ យស្ពទ
តពលតគកមាាយ
ិ
វាតាម្រយៈអនត់តែីម្/ប'ង-/ ោកយកមាាយ បតប្ងៀន ដែលានម្កក៏មានប្បតភទ្យោកយជាករិ យស្ពទ
ដែរ។
ិ

អទុយតៅវ ិញ អនត់តែីម្ /ក-/ កនុងទ្យប្ម្ង់/ព-/កមាាយោកយឫស្ ាំង ដែលមានប្បតភទ្យជាករិ យស្ពទ
ឲ្យតកត
ិ
ី

32
ានតៅជាោកយងមី កាំង ដែលមានប្បតភទ្យជា ម្ស្ពទតៅវ ិញ។
ស្រុបតស្ច្បកតីម្ក

តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាភាស្ថដខមរពត
ិ ជាមានវ ិធក
ី មាាយ

តហយ
ី វ ិធក
ី មាាយដែល

តយង
ី តប្បប្ី ាស្់ស្ពវនងៃគប្ឺ តូវតគស្ថគល់ជាទ្យូតៅ ជាពតិ ស្ស្ ការស្ក
ិ ាតៅម្ធយម្ស្ក
ិ ារហូតែល់ម្ហាវ ិទ្យា

ល័យនង
ិ ការស្ក
ិ ាប្ស្ថវប្ជាវជាន់ខពស្់ ដែលរួម្មានថានក់បរញ្ជ
ិ ា បប្តជាន់ខពស្់ ថានក់បណ្ឌិត ដងម្តទ្យៀតអង។
តាម្រយៈការបងាាញជូនអ្ំពីវ ិធក
ី មាាយតនេះ

តយង
ី យល់ត ញ
ី ថាវ ិធីកមាាយតៅកនុងភាស្ថដខមរគឺស្ំតៅែល់

ការបតងកីតោកយងមី តដ្ឋយតប្បអ
អនត់ដែលមានការតប្បីប្ាស្់តៅកនុងភាស្ថដខមរត េះតទ្យៀតតស្ថតគឺ
ី នត់ តហយ
ី
មានអនត់តែីម្និងអនត់ដជក។

ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត

ការយកោកយ«អនត់»ម្កតប្បីដបបតនេះគឺជាតរឿងស្កដិស្ម្នឹង

តឈ្នមេះតនេះណាស្់។ ការតប្បីប្ាស្់ដបបតនេះមានភស្តុតាងម្ួយានស្រតស្របញ្ជជក់ថា៖«…ោកយ អនត់ ជា

ោកយដខមរ តហីយជាោកយកមាាយដែលប្តូវតប្បីនឹងតួ ទ្យីរបស្់អនត់ កនុងការកមាាយោកយដខមរដងម្តទ្យៀតអង»33
។ ែូតច្បនេះ តយង
ី អាច្បស្រុបានថា«វ ិធីកមាាយគឺជាវ ិធីបតងកីតោកយងមី តាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្និងអនត់

តែីម្បីបតងកីតានជាោកយងមីម្យ
ួ ដែលមានឬគាមនប្បតភទ្យោកយែូច្បោកយឫស្។» ប្បការតនេះបណា
ដ លម្កពី «
អនត់» ក៏ជាោកយកមាាយពឫ
ី ស្«បទ្យ» តាម្រយៈអ្តនតបទ្យឬអនតដ់ ជក/-ន-/ កនុងទ្យប្ម្ង់ /-ព-/។
១.២.២. អពាាេបទ
ោកយ«អ្ោាស្បទ្យ»ជាបតច្បចកស្ពទដែលមានការតប្បីប្ាស្់តៅកនុងស្ថននែ របស្់តលាក ស្ថស្ត្ស្ថតចរយ
តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ស្តីអ្ំព«ី ម្ូលភាពតៅកនុងការបតងកីតោកយងម»ី 34។ តយង
ី ានយកោកយតនេះម្កតប្បីនិងតប្បី
តាម្គណ្ៈកមាមធិការជាតិភាស្ថដខមរអង នង
ិ តែីម្បតី ប្បឲ្
ី យមានឯកភាពគានអង។

តហតុែូតច្បនេះ តតីអ្វីតៅជា«

អ្ោាស្បទ្យ»? ោកយតនេះជាោកយដែលតយង
ី ានតប្បីប្ាស្់តៅកនុងនិតកខបបទ្យ អាប្ស្័យតហតុតនេះ តយង
ី

ជាកិរយស្ពទ
តពលតគកមាាយវាតាម្រយៈអនតត់ ែីម្[ក-] កនុងទ្យប្ម្ង ់ /ពស្/ ោកយកមាាយកកាយ ដែលានម្កក៏មាន
ិ
ប្បតភទ្យជាកិរយស្ពទ
ដែរ។ ឧទាហរណ្៍៖ កាយ + [ក-] >កកាយ (ទ្យំពរ័ ៩៤)។ ច្បំដណ្កឯ តវយាករ តៅកនុងបរបទ្យតនេះ
មាន
ិ
ិ
ម្ុខងារជាគុណ្ ម្ដែលបញ្ជជក់ពីប្បតភទ្យននម្ុខងារ។ តហតុតនេះ វាពុំមាន ណ៍ តៅខាងច្បុងតទ្យ។ មុ ខងារវេយាករ

(fonction grammatical) ខុស្ពី មុ ខងារវេយាករណ៍ (fontion de la grammaire) (ទ្យំព័រ៨៧)។

32 ឧទាហរណ្៍តនេះ តយីងខចីពីស្ថស្ត្ស្ថតចរយ ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ។

33 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ បតងកតោកយ កម្ចោកយ បតប្ម្បប្មាស្់ោកយ ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ៩៥។
ី

ី

ី

34 ស្ូម្តម្ល៖ តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ម្ូលភាពននការបតងកតោកយងម ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ១៤២-១៤៣។
ី

ី

ី
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តលក
ី យកោកយតនេះម្ក តែីម្បជា
ី ពនានឺ នការស្ក
ិ ានតិ កខបបទ្យរបស្់តយង
ី ។

គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរានតប្បប្ី ាស្់បតច្បចកស្ពទ «អ្ោាស្បទ្យឬអនត់» តដ្ឋយបតច្បចកស្ពទ

តនេះប្តូវនង
ឹ ោកយ «Affix» ននភាស្ថអ្ង់តគាស្នង
ិ ោកយ«Affixe» ននភាស្ថារ ំង។ ោកយតនេះគណ្ៈកមាមធិ
ការជាតភា
ិ ស្ថដខមរានកំណ្ត់នយ
ិ ម្ន័យថា៖

«អ្ោាស្បទ្យជារូបតាស្ប្មាប់តប្បីតែីម្បីបតងកីតោកយកមាាយ/កមាាយតលីកមាាយ ស្ប្មាប់

នឹង៖ ោកយឫស្ ែឹង + អ្ោាស្បទ្យ/អនត់ [ប៉ា-] > បតឹង, ោកយកមាាយ ម្តងតហីយ បតឹង +

ភាជប់

អ្ោាស្បទ្យ/អនត់

[-អ្'ណ្-] > បណ្ឹ ត ង, ឫស្កនុងភាស្ថារ ំង, ឧទាហរណ្៍៖ · all + អ្ោាស្បទ្យ/អនត់ er > aller; · form +
អ្ោាស្បទ្យ/អនត់ (-tion)> (formations)...»35។
តាម្ការបងាាញខាងតលីរបស្់គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតិភាស្ថដខមរ

អនត់»គជា
ឺ រូបតា។

តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី «អ្ោាស្បទ្យឬ

រូបតាតនេះគឺម្ូលតាម្ួយដបបដែលឥតមានអ្តាិភាពជាោកយឯករជយកនុងភាស្ថ

អ្ោាស្បទ្យតនេះមានម្ុខងារតៅតវយាករណ្៍ជាម្ួយោកយឫស្

ប៉ាុដនត

កនុងការបតងកីតោកយកមាាយអងតប្បីជាម្ួយ

ោកយកមាាយដែលជាវច្បនស្័ពទ តែីម្បប
ួ តទ្យៀត។
ី យ
ី ជាោកយកមាាយងមម្
ី តងកត

ច្បំតោេះការស្ិកាតាម្ដបបប្ទ្យស្
ឹ តីអ្នតរកម្មនិយម្វ ិញ តយង
ី ស្តងកតត

ញ
ី មានតប្បីប្ាស្់បតច្បចកស្ពទ«

ធាតុតវយាករ»។ ធាតុតវយាករានជាស្រតស្រដបបតនេះពីតប្ោេះ៖« តវយាករ តៅកនុងបរបទ្យតនេះ
មានម្ុខ
ិ

ងារជាគុណ្ ម្ដែលបញ្ជជក់ពីប្បតភទ្យនន ធាតុ ។ តហតុតនេះ វាពុំមាន ណ្៍ តៅខាងច្បុងតទ្យ។ ធាតុតវយាករ

(éléments grammatical) ខុស្ពីធាតុតវយាករណ្៍ (èléments de la grammaire)»36។ តៅកនុងប
តច្បចកស្័ព«ទ ធាតុតវយាករ» ានពព
ិ ណ្៌

37

អ្ំពី បុពវបទ្យ អ្នតរបទ្យ នង
ិ បច្បឆម្
ិ បទ្យ ។

អ្នតរកម្មនយ
ិ ម្ាន

ដច្បកបុពប
វ ទ្យជាបប្ី បតភទ្យគមា
ឺ ន បុតរបទ្យ បុតរស្ពទ នង
ិ អនត់តែីម្ ច្បំដណ្កឯ អ្នតរបទ្យវ ិញ ប្ទ្យស្
ឹ តតី នេះដបងដច្បក

35 ប្ពតតបប្តគណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរតលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦០-៦១។
ឹ ិ

ិ

ិ

អ្ោាស្បទ្យរបស្់តលាក តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ តយង
ី ស្តងកតត

ញ
កឹ អង។
ី ថាវាមាននិយយអ្ំពអ្
ី ោាស្បទ្យា -ី ស្ំស្ត្ស្ត

ច្បំដណ្កឯ

ការស្ិការបស្់តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ក៏មានការជាប់ទាក់ទ្យងតៅនឹង«Affix»តនេះអងដែរ។ តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតប្បីបតច្បចកស្័ពទ

«បទ្យភាជប់»ដែលជាកតនទច្បោកយភាជប់តៅនឹងភាស្ថារ ំងតៅថា«Affixes» តដ្ឋយតលាកានស្រតស្រថា៖«កតនទច្បោកយត េះខ្ុំ
ស្ូម្ស្នមតតឈ្នមេះជា បទ្យភាជប់ (affixes)។ កាលតបីតលាកដ្ឋក់បទ្យភាជប់បីខាងម្ុខម្ូលបទ្យ តលាកតៅថា ឧបស្គគ ឬ បុពវបទ្យ,
(préfixe)។ ឧ. អ្នុ + តលាម្ > អ្នុតលាម្ bi + pède > bipède តលាម្, pède ជាម្ូលបទ្យ, racines; អ្នុ,
បុពវបទ្យ, préfixes ។ បុពវបទ្យ ដប្បថា ម្ុន, បុពវបទ្យ=បទ្យម្ុន។ បទ្យភាជប់ កាលតបីតលាកដ្ឋក់ពីតប្កាយម្ូលបទ្យ

bi

ជា

តលាក

តៅថាបច្បចយ
័ (suffixe)។ ឧ. ទា + អ្ក > ទាយកgrand + eur > grandeur អ្ក, eur ជាបច្បចយ
័ (suffixe)។ បច្បចយ
័ កនុង
ភាស្ថអ្ំបូរម្ន ដខមរ គាមនតប្បីតទ្យ មានតប្បីដតបុពវបទ្យ។ ដម្នពិត ...បទ្យភាជប់ត េះតយីងដ្ឋក់

តប្ជៀតដប្ជកកណា
ដ លម្ូលបទ្យ

។ ារ ំងតៅថាinfixe,ខ្ុំស្ូម្ស្នមតតឈ្នមេះជា បទ្យដប្ជក។តអ្ៀវ តកីស្ ភាស្ថដខមរ (ការលបងពិនិតយតដ្ឋយរកតហតុអល) ែ.ឯ.ម្.
ទ្យំពរ័ ១៦៨-១៦៩។

36 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ បតងកតោកយ កម្ចោកយ បតប្ម្បប្មាស្់ោកយ ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ៨៧។
ី

37 ែដែល ទ្យំពរ័ ៨៧-១២៦។

ី

ី
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ជាពរី គឺ អនត់ដជកនង
ិ តស្នៀត តៅតពលខណ្ៈតពលការស្ក
ិ ាអ្ំពប
ី ច្បឆម្
ិ បទ្យមានបច្បច័យបទ្យនង
ិ បច្បច័យស្ពទ។
ការស្ក
ិ ាអ្ំពធា
ី តុតវយាករតៅកនុងប្ទ្យស្
ឹ តីអ្នតរកម្មនយ
ិ ម្

តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាអនតត់ ែីម្ជាដអនក

ម្ួយននបុពប
វ ទ្យ ច្បំដណ្កឯ អនត់ដជកជាដអនកម្ួយននអ្នតរបទ្យ ច្បំដណ្កឯធាតុតវយាករគតឺ កាតបតលប
វ ទ្យអង
ី ុពប
អ្នតរបទ្យអង នង
ិ បច្បឆម្
ិ បទ្យអង។ តដ្ឋយពន
ិ ត
ិ យតម្ល
ី តៅ តយង
ី ត ញ
ី ថាអ្ោាស្បទ្យមានលកខណ្ៈប្បហាក់
ប្បដហលតៅនង
ឹ ធាតុតវយាករននការស្ក
ិ ាតាម្រយៈអ្នតរកម្មនយ
ិ ម្។ តដ្ឋយដ ក អ្ោាស្បទ្យរបស្់តលាក

38

តកង វា៉ា ន់ស្ថក់មាន បុពវបទ្យ អ្នតរបទ្យ និងបច្បឆិម្បទ្យ តៅតពលដែលគណ្ៈកមាមធិការជាតិភាស្ថដខមរ ាន
បងាាញថា អ្ោាស្បទ្យមាន បុពវបទ្យ/អនត់តែីម្ អ្តនតបទ្យ/អនត់ដជក នង
ិ បច្បឆម្
ិ បទ្យ/អនត់ច្បុង។
ស្រុបតស្ច្បកដីម្ក

តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាបតច្បចកស្ពទ«អ្ោាស្បទ្យ»តកត
ី អ្ំ ុងតៅទ្យស្វតសឆ្ន ំ

១៩៦៥ តដ្ឋយស្ថស្ត្ស្ថតចរយ តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ច្បំដណ្កឯបតច្បចកស្័ពទ«បទ្យភាជប់»ានតកត
ំ ៩៤៧
ី ត ង
ី តៅឆ្ន១

តដ្ឋយ តលាក តអ្ៀវ តកស្
ី ។ តលស្
ី ពតី នេះ តយង
ី ក៏ត ញ
ី មានបតច្បចកស្ពទ«អនត់»ដែលទ្យំនងជាតកត
ី ត ង
ី តៅ
កនុងអ្ំ ុងទ្យស្វតសទ្យី៨០ តដ្ឋយប្កស្ួងអ្ប់រ ំ។ តលាក តកង វា៉ា ន់ស្ថក់នង
ិ តលាក តអ្ៀវ តកស្
ី ានតប្បប
ី តច្បចក
ស្ពទតនេះស្ម្ម្ូលតៅនង
ឹ ភាស្ថារ ំងថា«Affixe» តហយ
ី ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរ
ានតប្បីបតច្បចកស្ពទ «អ្ោាស្បទ្យឬអនត់» តដ្ឋយមានបតច្បចកស្ពទអ្ង់តគាស្ «Affix»នង
ិ ភាស្ថារ ំង«Affixe»

ច្បំដណ្កឯ ស្ថស្ត្ស្ថតចរយ ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានតប្បីបតច្បចកស្ពទ «ធាតុតវយាករ» តដ្ឋយប្គបែណ្តប់តៅតលីបុពវ

បទ្យ អ្នតរបទ្យ និងបច្បឆិម្បទ្យ។ តបីតទាេះបជា
ី តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតប្បីប្ាស្់បតច្បចកស្ពទ«បទ្យភាជប់»ម្ុនតគ
ក៏តដ្ឋយ ក៏បុ៉ាដនតការស្ក
ិ ារបស្់គាត់មានលកខណ្ៈែូច្ប affixes ននភាស្ថារ ំងអង និង ែូច្ប racines
primaire របស្់តលាក Joseph Guesdon អង។ ការណ្៍តនេះ គណ្ៈកមាមធិការជាតភា
ិ ស្ថដខមរានបញ្ជជក់
យ៉ាងច្បាស្់ថា៖

តស្ៀវតៅរបស្់តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតាេះពុម្ពតប្ច្បីនឆ្នតំ ប្កាយពីអ្នកនិពនធទ្យទ្យួលម្រណ្ភាព៖

ែូតច្បនេះ ោកយ បទ្យភាជប់ តប្បីកុ ងតស្ៀវតៅតនេះ
ន
ទ្យំនងជាានបតងកីតត ីងម្ុន ោកយអ្ោាស្បទ្យ របស្់តលាក
តកង វា៉ា ន់ស្ថក់។ អ្នកនិពនធ តអ្ៀវ តកីស្ ានដ្ឋក់ោកយ ារ ំង Affixes ជាប់នឹងោកយ បទ្យភាជប់ ប៉ាុដនត បទ្យ

ភាជប់ ដែលគាត់ានប្ស្ងត់ េះមាន លកខណ្ៈែូច្ប Affixes ននភាស្ថារ ំងអង និង ែូច្ប racines
primaires របស្់តលាក

39

Joseph Guesdon អង ។

ស្រុបតស្ច្បកតីម្ក បតច្បចកស្ពទទាង
ំ ប៉ាុ ម នខាងតលីដែលតយង
ី ានពិចរណា តយង
ី យល់ត ញ
ី ថា

38 ស្ូម្តម្ល៖ ប្ពតប
ត ប្តគណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦០-៦២។ តៅកនងការពនយល់របស្់គណ្ៈកមាម
ី

ឹ ិ

ិ

ិ

ុ

ធិការជាតិម្ន
ិ ានបងាាញថាអ្ោាស្បទ្យដច្បកតច្បញជាប៉ាុ ម នត

េះតទ្យ ប៉ាុដនតតយង
ី អាច្បពិនិតយតម្ីលតៅតលីនិយម្ន័យ បុ ព្វបទ/

ផ្នត់វ ើម អវតេបទ/ផ្នត់ជែក និងបច្ឆិមបទ/ផ្នត់ច្ុង។ នយ
ិ ម្ន័យទាំងបតី េះគឺ ស្ុទ្យធដតបងាាញថាវាទាំង
ត

េះគជា
់
តាម្ការពនយល់ត
ឺ អ្ោាស្បទ្យឬអនត។

ខាងតល។
ី

េះ តធវីឲ្យតយង
ី តធវស្
ី ននិដ្ឋានានថាអ្ោាស្បទ្យមានបីប្បតភទ្យែូច្បានតរៀបរប់

39 ប្ពតប
ត ប្តគណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦០។
ឹ ិ

ិ

ិ
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តៅកនុងបរបទ្យននការស្
ក
ិ
ិ ាភាស្ថអ្ំពីបតច្បចកស្ពទ«Affix»ននភាស្ថអ្ង់តគាស្ឬ «Affixe» ននភាស្ថារ ំងមាន
ំ
ការដប្បប្បួលតៅតាម្ែណា
ក់កាលនង
តិ ទ ល់របស្់អ្នកនព
បចាតតិទាង
ំ តនេះតយង
ិ បចាតដ
ិ នធ។
ី អាច្បនយ
ិ យ
តដ្ឋយស្តងខបថា តៅកនុងបរបទ្យននការបកដប្បតយ
ង
ិ
ី គួរបកដប្បបតច្បចកស្ពទ «AffixឬAffixe» ជាអ្ោាស្បទ្យ
តៅតាម្គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរ

ច្បំដណ្កឯការស្ក
រតយង
ិ ាអ្ំពីបរបទ្យននភាស្ថដខម
ិ
ី គួរតធវតី ង
ី តៅ

កនុងស្ងគម្ដខមរ ពតី ប្ោេះថា ភាស្ថដខមរមានលកខណ្ៈពតិ ស្ស្ដែលភាស្ថខាេះគាមន។ តយង
ី តប្បប្ី ាស្់«អ្ោាស្
បទ្យឬអនត់»តៅតាម្គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរ តែីម្បឲ្
ី យមានឯកភាព ពតី ប្ោេះថាគណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតិ
ភាស្ថដខមរជាស្ថាប័នដែលកំពុងដតដស្វងរកឯកភាពជាតខា
៏ ូច្បជាអ្នកតប្បី
ិ ងភាស្ថដខមរជូនជនរួម្ជាតិកែ
ប្ាស្់ភាស្ថដខមរទ្យូតៅអងដែរ។
១.២.៣. អននតបទ
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អ្តនតបទ្យ ប្តូវនង
ឹ ោកយ«infix»ននភាស្ថអ្ង់តគាស្នង
ិ «infixe»ននភាស្ថារ ំង។ ច្បំតោេះែំតណ្ីរការ
ឬវ ិធវី ិញ តយង
ំ នមតតៅថាអ្តនតបទ្យនីយកម្មឬអ្តនតបទ្យវ ិធីឬអនត់ដជកនីយកម្មប្តូវនឹងោកយ«infixation»
ី ខ្ុស្
ននភាស្ថអ្ង់តគាស្។

គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតិភាស្ថដខមរានអតល់និយម្ន័យននោកយអ្តនតបទ្យដែលមានខាឹម្ស្ថរែូច្បជា៖ «

អ្តនតបទ្យ/អនត់ដជកគឺជាអ្ោាស្បទ្យ/អនត់ម្ួយដបបដែលតគដ្ឋក់តប្ជៀតច្បូលកនុងោកយ តែីម្បីបតងកីតជាោកយកមាា
យ ឧទាហរណ្៍៖ ចំ+[-ម្-]> ឆ្ម,ំ គាប+[-ន-]> ឃ្លនប...»41។

តាម្រយៈនយ
ួ ដបបដែលមាន
ិ ម្ន័យតនេះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា អ្តនតបទ្យគជា
ឺ អ្ោាស្បទ្យឬអនត់ម្យ

តួ ទ្យស្
ី ោកយកមាាយ
ី ប្មាប់បតងកត

តដ្ឋយយកអ្តនតបទ្យត

េះដ្ឋក់បចចូ លតៅកនុងោកយ។

ែូច្បតៅកនុង

ឧទាហរណ្៍ខាងតលីបងាាញប្ស្ថប់ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ានដ្ឋក់បចចូ លតៅកនុងោកយករិ យស្ពទ
ចំ តែីម្បប
ី
ិ
ី តងកត
ម្ស្ពទកមាាយ ឆ្ម ំ ដែលជា ម្ភានក់ងារ។ ែូច្បគានតនេះដែរ អ្តនតបទ្យ/-ន-/ដ្ឋក់បចចូ លតៅកនុងោកយគាប

តែីម្បប
ី ានោកយកមាាយ ឃ្លនប ដែលជា
ី តងកត

ម្ឧបករណ្៍។

តដ្ឋយស្ថរដតការស្ក
តី នតរកម្មនយ
ិ ារបស្់តយង
ី ដអែកតលប្ី ទ្យស្
ឹ អ្
ិ ម្

តយង
ី ស្ូម្តលក
ី យកខាម្
ឹ ស្ថរ

40 អវតេបទ គណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរានស្តប្ម្ច្បនងតប្បប្ាស្់បតច្បចកស្ពទតនេះ តដ្ឋយវាអាច្បស្ម្ម្ូលតៅ
ិ
ិ
ិ
ី
នឹងោកយថាផ្នត់ជែក ែូតច្បនេះ តៅកនុងនតិ កខបបទ្យរបស្់តយង
ំ នតប្បីប្ាស្់បតច្បចកស្ពទទាង
ំ ពីរតនេះ តដ្ឋយមានការដាស្់បូ រត
ី ខ្ុា
គាន។ តដ្ឋយដ

ក តលាកស្ថស្ត្ស្ថតចរយ តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ានតប្បីបតច្បចកស្ពទអ្នតរបទ្យដែលស្ម្ម្ូលតៅនឹងinfixe ននភាស្ថ

ារ ំង ក៏បុដ៉ា នត តលាកស្ថស្ត្ស្ថតចរយ តៅ ស្៊ាុន ានអតលត់ យបល់ថា «អ្នតរ/អ្នតរ» មានន័យែូច្ប «inter» ននភាស្ថារ ំង ឧ.

អ្នតរជាតិ=international, អ្នតរប្កស្ួង=inter-service... ែូតច្បនេះ វាកយស្ពទ«អ្នតរបទ្យ»របស្់តលាក តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ប្តូវគាន
នឹង«interfixe» ដែលមានកនុងភាស្ថរុស្សុី គឺម្ិនដម្ន«infixe»តទ្យ គបបីតយីងដប្បោកយ«infixe»ថា«អ្តនតបទ្យ»វ ិញ។ ស្ូម្តម្ីល៖
ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាមធិការជាតភា
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦១។ តលាក តអ្ៀវ តកីស្ ានតប្បីបតច្បចកស្ពទ បទ
ិ ស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២

ជ្ែក ដែលស្ម្ម្ូលតៅនឹងinfixe តៅកនុងភាស្ថារ ំង។ ស្ូម្តម្ីល៖ តអ្ៀវ តកីស្ ភាស្ថដខមរ(ការលបងពិនិតយតដ្ឋយរក
តហតុអល) ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ១៧៧។

41 ប្ពតប
ត ប្តគណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦១។
ឹ ិ

ិ

ិ

22
ដែលទាក់ទ្យងតៅនង
ឹ អ្តនតបទ្យឬអនត់ដជកតនេះម្កបងាាញជូនែូច្បខាងតប្កាម្៖

តយងតាម្ប្ទ្យស្
តី នតរកម្មនយ
ឹ អ្
ិ ម្ អនត់ដជក គច្ប
ឺ ង់ស្ំតៅតៅតលី «ធាតុតវយាករតប្បីដ្ឋក់តៅច្បត ា េះ

ធាតុននោកយឫស្ម្ួយ តែីម្បីកមាាយវាឲ្យតកីតានតៅជាោកយងមីម្ួយ។ តដ្ឋយអ្នុតលាម្តៅតាម្លកខណ្ៈ

់ ត
ននោកយឫស្និងទ្យប្ម្ងអ
ន ់ដែលតគតប្បីោកយកមាាយដែលានម្កអាច្បមានប្បតភទ្យោកយែូច្បគានឬម្ិនែូច្បគាន
នឹងោកយឫស្។ ឧទាហរណ្៍ អនត់ដជកទ្យប្ម្ង[់ -ព-] អាច្បកមាាយោកយឫស្ តកីត ដែលជាកិរយស្ពទ
ឲ្យាន
ិ
តៅជាោកយកមាាយដែលមានប្បតភទ្យជា ម្ស្ពទ។ ឧទាហរណ្៍ តកីត + [-ន-] > តខនីត, តកីត + [-ម្-] >
តខមីត»42។

តាម្រយៈឧទាហរណ្៍តនេះ តយង
ី អាច្បែឹងានថាអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្ តកត
ី ដែលជាកិរយស្ពទ
ិ

និងអ្តនតបទ្យឬអនត់ដជក/-ន-/ បតងកីតានជាោកយកមាាយ តខនីត ដែលមានប្បតភទ្យោកយជា ម្ស្ពទខុស្ពី
ោកយឫស្។ ជាម្ួយគានតនេះអងដែរ អ្នតរកម្មរវាងកិរយស្ពទ
តកីត ជាម្ួយអ្តនតបទ្យឬអនត់ដជក[-ម្-] បតងកីត
ិ
ានជាោកយកមាាយ តខមីត ដែលមានប្បតភទ្យោកយជា ម្ភានក់ងារខុស្ពីោកយឫស្។

លទ្យធអលតនេះស្

បញ្ជជក់ឲ្យត ញ
ី ថាោកយកមាាយដែលតកត
ី ម្កអ្ំពីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្ និង អនត់គឺដស្តងឲ្យត ញ
ី ថាអនត់

ម្ិនដម្នជាអ្នកអតល់តួ ទ្យីដតច្ប់ម្ុខតៅកនុងការកំណ្ត់ប្បតភទ្យោកយននោកយកមាាយត េះតទ្យ។ ប្បតភទ្យោកយ
កមាាយគអា
យកំណ្ត់ច្បាស្់លាស្់។
ឺ ប្ស្័យតៅតលីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្នង
ិ អនត់តៅកនុងបរបទ្យម្ួ
ិ

េននដ្ឋ
ិ ា ន
ជាស្ននដ្ឋ
ិ ា ន តាម្ការបងាាញអ្ំពន
ី យ
ិ ម្ន័យននអ្តនតបទ្យខាងតលី តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាលទ្យធអលនន

នយ
ិ ម្ន័យទាំងពរី គឺមានលកខណ្ៈែូច្បគានប្តង់ថា

តដ្ឋយនយ
ិ ម្ន័យននគណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរ

អ្តនតបទ្យមានតួ ទ្យម្
ី ោកយកមាាយ។
ី ួយស្ប្មាប់បតងកត
អ្តនតបទ្យដ្ឋក់តប្ជៀតច្បូលតៅកនុងោកយឫស្

តែីម្បី

បតងកីតោកយកមាាយ ច្បំដណ្កឯ ប្ទ្យស្
តី នតរកម្មនយ
ឹ អ្
ិ ម្វ ិញ អ្តនតបទ្យឬអនត់ដជកច្បូលរួម្យ៉ាងស្កម្មជាម្ួយ
ោកយឫស្ បតងកីតានោកយកមាាយដែលអាច្បមានប្បតភទ្យោកយែូច្បឬខុស្ពោ
ប្បតភទ្យនន
ី កយឫស្ តហយ
ី
ោកយកមាាយគវា
ឺ អាប្ស្័យតៅនង
ឹ អ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្នង
ិ អនត់។

តៅកនុងការស្ក
ិ ារបស្់តយង
ី តៅទ្យតី នេះ

តយង
តី នតរកម្មនយ
ី ានតប្បប្ី ាស្់ប្ទ្យស្
ឹ អ្
ិ ម្ស្ប្មាប់តធវកា
ី រវ ិភាគតៅតលអ្
ី តនតបទ្យឬអនត់ដជក/-ម្-/នង
ិ /-ន-/។

អាប្ស្័យតហតុតនេះ ប្ទ្យស្
តី នតរកម្មនយ
ំ ឲ្យត ញ
ឹ អ្
ិ ម្ានឆ្ាុេះបញ្ជចង
ី ថាអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ /-ម្-/នង
ិ /-ន-/ គឺ

ជាឯកតាភាស្ថដែលជាច្បលករច្បូលរួម្យ៉ាងស្កម្ម តៅកនុងការបតងកីតោកយកមាាយ ក៏បុ៉ាដនតការច្បូលរួម្តនេះគឺ
ម្ន
ិ ដម្នអ្តនតបទ្យទាំងពរី តនេះជាអ្នកកំណ្ត់ប្បតភទ្យោកយ ឬ ជាអ្នកកំណ្ត់ន័យឲ្យោកយកមាាយត េះក៏ម្ិន
ដម្នដែរ។

អ្តនតបទ្យទាំងពរី តនេះគឺប្គាន់ដតច្បលករដែលច្បូលរួម្ជាម្ួយនង
ឹ ោកយឫស្

ន័យ តដ្ឋយអ្នុតលាម្តៅតាម្បរបទ្យកំ
ណ្ត់ម្យ
ួ ច្បាស្់លាស្់។
ិ

42 ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ «បតងកតោកយ កម្ចោកយ បតប្ម្បប្មាស្់ោកយ» ភនំតពញ ២០១០ ទ្យំពរ័ ១១២-១១៣។
ី

ី

ី

តៅកនុងការស្ថាប

23
១.២.៤. មូល្តា

43
បតច្បចកស្ពទ«ម្ូលតា »ប្តូវគណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរានអ្នុម្័ត តដ្ឋយបតច្បចកស្ពទតនេះស្ម្
ម្ូលតៅនង
ឹ ភាស្ថអ្ង់តគាស្ថា «morpheme» នង
ិ ភាស្ថារ ំងថា«monème»។ បតច្បចកស្ពទតនេះអងដែរ
តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរានពនយល់ថា៖

«ម្ូលតា ជាការបកដប្បោកយ «monème» ដែលតលាក André Martinet ានកំណ្ត់ន័យថា ជា

ឯកតាអ្បបបរមាដែលមានន័យ ែូច្ប៖ កនុងភាស្ថារ ំង៖ voilà ton père មានម្ូលតាច្បំនួនបី៖ voilà,
ton, père; embarquons មានម្ូលតាច្បំនួនបី៖ em-, barqu-, -ons។ កនុងភាស្ថដខមរ៖ ោកយ ឆ្ម ំ មានម្ូល
តាច្បំនួនពីរ៖ ចំ និង អ្តនតបទ្យ/អនត់ ដជក [-ម្-], ោកយ ឃ្លនប មានម្ូលតាច្បំនួនពីរ៖ គាប និង អ្តនតបទ្យ/
អនត់ដជក [-ន-] ម្ូលតាអាច្បជាវច្បនតា ឬ រូបតា »44។

ន័យែូច្បានបងាាញរបស្់គណ្ៈកមាមធកា
ំ តាម្រយៈគំនត
ិ រខាងតលី ឆ្ាុេះបញ្ជចង
ិ របស្់តលាក អ្ង់តប្ែ
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មា៉ាទ្យីតណ្។ តដ្ឋយដអែកតលកា
ី រពនយល់តនេះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាម្ូលតាអាច្បជាវច្បនតា ឬរូបតា ។ ឆ្ាង
តាម្ការពនយល់តនេះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា
ភាស្ថ។

ម្ូលតាអាច្បជាោកយតទាល ោកយឫស្ នង
ិ ជាធាតុ តៅកនុង

ទាក់ទ្យងតៅនង
ឹ «Morpheme» ស្ពវវច្ប

ធប
ិ ាយអ្ង់តគាស្ានស្រតស្រថា៖ «តៅកនុងភាស្ថវ ិទ្យា

43 ស្ថស្ត្ស្ថតចរយ ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានអតលត់ យបល់ថា បតច្បចកស្័ពទ«monème» ឬ«ម្ូលតា» គជាឯកតាដែលមានស្ូរឯករជយ
ឺ

តហីយន័យវ ិញមានស្វយ
័ ភាពដទល់។ ទាក់ទ្យងតៅនឹងបញ្ជាតនេះ តលាកស្ថស្ត្ស្ថតចរយានអតលកា
់ រវ ិភាគថា ោកយ«ចំ»តៅកនុង
ោកយ«ឆ្ម»ំ គឺជាម្ូលតា ដតោកយ«ចំ»ជាម្ួយអនតដ់ ជក[-ម្-]គឺជាវច្បនស្ពទ។ កិច្បចពិភាកាជាម្ួយស្ថស្ត្ស្ថតចរយ ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ
តៅនងៃស្ុប្ក ទ្យី១៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន២
ំ ០១១។

44 ប្ពតតបប្តគណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៥៦។
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ឹ ិ

ិ

ិ

តាម្គណ្ៈកមាមធិការជាតិបតច្បចកស្័ពទ«វច្បនតា»ស្ម្ម្ូលតៅនឹងោកយ «Lexical morpheme»ននភាស្ថអ្ងត់ គាស្និងោកយ

«lexème»ននភាស្ថារ ំង តដ្ឋយានពនយល់ថា៖«វច្បនតាជាម្ូលតាម្ួយដបបដែលជាោកយតទាល ឬ ជាឫស្/ធាតុននោកយ
កនុងភាស្ថឥណ្ូ ឌ អ្រឺ ុប៉ា , ឧទាហរណ្៍៖ វច្បនតាជាោកយតទាល ឧ. គាប, ធំ, កូន, crayon, jardin, chaise, … វច្បនតាជាឫស្
កនុងភាស្ថារ ំង ឧ. all(តៅ) កនុងោកយ aller, ...។ វច្បនតាជាធាតុ កនុងភាស្ថា
កាលណាតគយកោកយតទាលតៅតធវីម្ូលដ្ឋានកនុងការបតងកីតោកយ ោកយតទាលត
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ប្ពឹតតិបប្តគណ្ៈកមាមធិការជាតភា
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៥៦-៥៧។
ិ ស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
បតច្បចកស្ពទ«រូបតា»វ ិញគស្
ឺ ម្ម្ូលតៅនឹងោកយ«grammatical

ី ឧ. ទា (ឱ្យ) កនុងោកយ តទ្យត,ិ ទាន, ...។

េះប្តូវតគតៅថា ោកយឫស្»។ ស្ូម្តម្ីល៖

morpheme»ននភាស្ថអ្ងត់ គាស្

តហយ
ី

ស្ម្ម្ូលតៅ

នឹង«morphème» ននភាស្ថារ ំង។ តលីស្ពីតនេះតទ្យៀត គណ្ៈកមាមធិការជាតិកា
៏ នពនយល់អងដែរថា៖ «រូបតាជាម្ូលតា

ម្ួយដបបដែលឥតមានអ្តាិភាពជាោកយឯករជយ កនុងភាស្ថ (តលាក តអ្ៀវ តកីស្ តៅថា «កតនទច្បោកយ» ស្ប្មាប់ភាជប់ជាម្ួយ
ោកយឫស្ ឬ ជាម្ួយឫស្ តែីម្បី៖ បតងកីតោកយ ឧទាហរណ្៍៖ កនុងភាស្ថដខមរ៖ ោកយឫស្ ជួញ + [-ម្-] > ឈមួញ, ោកយឫស្

គាប + [-ន-] > ឃ្លនប...។ កនុងភាស្ថារ ំង៖ ោកយឫស្ jardin + ier > jardinier, ឫស្ all + er > aller, … បំដបកោកយ
ឧទាហរណ្៍៖ កនុងភាស្ថារ ំង៖ ឫស្ all + ons > allons (បុ.១. ពហុ.), ឫស្ all + ez > allez (បុ.២. ពហុ.),..» ។
ស្ូម្តម្ល
ត ប្តគណ្ៈកមាមធិការជាតិភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៥៧។
ី ៖ ប្ពឹតិ ប

24
ម្ូលតាគឺជាឯកតាតូច្បបំអុតរបស្់ោកយ ឬ ជាឯកតាភាស្ថែនទ្យតទ្យៀតដែលមានន័យ។ បតច្បចកស្ពទតនេះាន

ប្តូវតគតប្បីជាដអនកម្ួយននភាស្ថវ ិទ្យា តដ្ឋយតគស្ថគល់ថាម្ូលតាដអែកតលីរូបស្ពទ។ ម្ូលតាគឺអសំត ីងពីស្ទ្យទ

តា (ឯកតាតូច្បបំអុតននស្ូរដែលមានលកខណ្ៈខុស្គានតៅកនុងភាស្ថវ ិទ្យា) តៅកនុងភាស្ថនិយយ និង អសំ
ត ីងពីតលខនតា (ឯកតាតូច្បបំអុតននភាស្ថស្រតស្រ) តៅកនុងភាស្ថស្រតស្រ»47។

និយម្ន័យតនេះក៏ម្ិនខុស្គានប៉ាុ ម នពីនិយម្ន័យរបស្់តលាក អ្ង់តប្ែ មា៉ាទ្យីតណ្ប៉ាុ ម នដែរ តោលគឺ

ម្ូលតាត េះគឺជាឯកតាតូច្បបំអុតរបស្់ោកយឬជាឯកតាភាស្ថែនទ្យតទ្យៀតដែលមានន័យ។ ម្ា៉ាងនិយម្ន័យ
ខាងតលីតនេះានបងាាញថាម្ូលតាអសំត ង
ី ពីស្ទ្យទតាអងនិងអសំត ង
ី ពីតលខនតាអង។ កនុងន័យតនេះម្ូលតា
មានទាំងស្ូរនិងមានទាំងស្ំតណ្រ។

ស្រុបតស្ច្បកដីម្ក តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា«ម្ូលតា»ជាបតច្បចកស្ពទដែលរួម្បចចូ លទាំងវច្បនតានិងរូប

ំ ួស្ឲ្យ
តា តហយ
ច ិភាកាអងដែរ តៅតពលដែលកនុងការនិពនធ តយង
ី ក៏បតងកីតឲ្យមានកច្ប
ិ ព
ី តប្បីោកយម្ូលតាជន

រូបតាឬវច្បនតា តដ្ឋយតហតុថា កនុងវ ិស្ថលភាពននការវ ិភាគដបបតនេះ តគអាច្បប្ច្ប ថា
ំ រូបតាក៏ជាវច្បនតាឬ
វច្បនតាជារូបតា។ តាម្ការពិត រូបតាខុស្អ្ំពវី ច្បនតា តបីតទាេះបីជាធាតុទាង
ំ ពីរតនេះជាម្ូលតាក៏តដ្ឋយ48។

ឧទាហរណ្៍ ោកយ ចំ ដែលជាោកយកមាាយតកីតត ង
ី ពីអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្ ឆ្ម ំ និង អ្តនតបទ្យ /-ម្-/។

ោកយ ចំ គឺជាវច្បនតា ច្បំដណ្កឯ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/គឺជារូបតា។ ែូច្បគានតនេះដែរ ោកយដស្ងតៅកនុងោកយ
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«ដស្នង»គឺជាវច្បនតា ច្បំដណ្កឯ អ្តនតបទ្យ/-ន-/គជា
ឺ រូបតា ។
១.២.៥. កាឡារ ូប
កាឡារូបគឺជាបតច្បចកស្ពទដែលតយង
ី នង
ឹ តលក
ី យកម្កវ ិភាគ

តៅកនុងប្កបខណ្ឌនននតិ កខបបទ្យតនេះ

តែីម្បអ
ធ ទាក់ទ្យងតៅនង
ី ារភាជប់តៅនឹងការស្ក
ិ ារបស្់តយង
ី ដែលោក់ព័ន។
ឹ បញ្ជាតនេះ តយង
ី នង
ឹ បងាាញអ្ំពី
តគាលការណ្៍ប្ទ្យស្
តី ិងការអ្នុវតតជាក់ដស្តង ទាំងកនុងភាស្ថដែលោក់ព័នធនង
រ។
ឹ ន
ិ តៅកនុងបរបទ្យភាស្ថដខម
ិ

បតច្បចកស្ពទ«កាឡារូប»ស្ម្ម្ូលតៅនង
ឹ ោកយ«Allomorph»ននភាស្ថអ្ង់តគាស្នង
ិ «Allomorphe»

គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរក៏ានអ្នុម្័តនង
ិ កំណ្ត់នយ
ិ ម្ន័យថា៖«រូបតអសងៗ

ននភាស្ថារ ំង។

របស្់រូបតាណាម្ួយដែលអាច្បបតូររូបតៅតាម្បរបទ្យ
ែូច្ប៖ រូបតា /-s/ ននពហុវច្បនៈរបស្់ ម្ស្ពទអ្ងត់ គាស្
ិ
ដែលអាច្បមានកាឡារូប [-s] កនុងោកយ books, [-z] កនុងោកយ dogs, [-iz] កនុងោកយ Boxes»50។
ការពនយល់បងាាញខាងតលីរបស្់គណ្ៈកមាមធិការជាតិគឺមានការពិពណ្៌

ប្តម្
ឹ ដតភាស្ថអ្ង់តគាស្

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 ស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ក៏មានគំនតយល់ប្ស្បគានអ្ំពបញ្ជាដែលតយងខ្ំានតលកត
ិ

ិ

ី

ី

ុ

ី

ង
ី តនេះអងដែរ។

49 លោកស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានអតលកា
់ រវ ិភាគថា ោកយ ចំ តៅកនុងោកយឆ្
ម គ
ាំ ជា
ិ
ឺ ម្ូលតា ក៏បុដ៉ា នត ោកយ ចាំ ជា
ម្ួយអ្តនតបទ្យ /-ម្-/គឺជាវច្បនស្ពទ។

50 ប្ពតប
ត ប្តគណ្ៈកមាមធការជាតភាស្ថដខមរ តលខ៣ ឆ្ន២
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៥៧-៥៨។
ឹ ិ

ិ

ិ

25
តដ្ឋយម្ន
ិ ានតលក
ី ភាស្ថដខមរម្កបញ្ជជក់ត េះតទ្យ។ តទាេះបជា
ី យ៉ាងណាក៏តដ្ឋយ ក៏គំនត
ិ ខាងតលតី នេះអាច្ប

ជាម្តធាាយម្ួយស្ប្មាប់យកម្កពច
ិ រណានង
ិ ដស្វងរកកាឡារូបានអងដែរ តៅកនុងភាស្ថដខមរ។ ការ
ម្ន
ិ បងាាញអ្ំពីកាឡារូបតៅកនុងភាស្ថដខមរ

របស្់គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរទ្យំនងជារកតគាលការណ្៍

ឯកភាពម្ន
ិ ទាន់ានតៅតលកា
ី ឡារូបននភាស្ថដខមរ តហតុែូតច្បនេះ ការណ្៍ខាងតលគ
ី ប្ឺ តម្
ឹ ដតបងាាញដតតៅកនុង
ភាស្ថអ្ង់តគាស្ តដ្ឋយតហតុថា ភាស្ថអ្ង់តគាស្មានការឯកភាពគានតៅតលកា
ី រកំណ្ត់ននលកខណ្ៈ

ពហុវច្បនៈជារួម្។ តៅកនុងឧទាហរណ្៍ខាងតលី តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាទ្យប្ម្ង់ននពហុវច្បនៈ តៅកនុងភាស្ថ
អ្ង់តគាស្ដប្បប្បួលតៅតាម្បរបទ្យ
ិ តហយ
ី ស្ទ្យទតាទាំងត េះមានន័យស្ប្មាប់ស្មាគល់ពហុវច្បនៈ។

តលាកស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌិត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ានអតល់ជាតយបល់ថា តែីម្បក
ំ ត់កាឡារូបតៅកនុង
ី ណ្

ភាស្ថដខមរ តយង
ី ប្តូវពន
ិ ត
ិ យតម្ល
ី កតាតពរី ។ កតាតទ្យម្
ី ួយ តយង
ី ប្តូវពន
ិ ត
ិ យតម្ល
ី អ្ំពអ្
ី កខរប្កម្តៅកនុងភាស្ថដខមរ
តតអ្
ី កខរប្កម្ណាម្ួយដែលមានលំដ្ឋប់ម្ុនតគ ប ទ ប់ម្កតយង
ី អាច្បស្តប្ម្ច្បយកអ្កខរប្កម្ត េះជាបតងាគល

តៅកនុងកាឡារូបតៅកនុងភាស្ថដខមរ។ កតាតទ្យព
ី រី តយង
ី ប្តូវពន
ិ ត
ិ យតម្ល
ី ប្បព័នធននការបនាស្
ឺ ំត ងថាតតកា
ី របនាឺ
ស្ំត

ងណាម្ួយមានភាពងាយប្ស្ួលជាងតគ ប ទ ប់ម្ក តយង
ី អាច្បស្តប្ម្ច្បយកប្បព័នធននការបនាស្
ឺ ំត ង

ត េះជាកាឡារូប។ ឧទាហរណ្៍ ម្ូលតា/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/អាច្បមានកាឡារូបតអសងគានតៅតាម្បរបទ្យ
ិ តៅកនុង
ត េះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ច្បុងរូបតា/ង/អាច្បមានកាឡារូបជា [ង], [ញ], [ណ្], [ន], នង
ិ [ម្]។ ការបងាាញ
តនេះមានន័យថារូបតា

/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/ អាច្បមានកាឡារូបជា [-អ្'ង-] ឬ [-អ្៊ា'ង-], [-អ្'ញ-], [-អ្៊ា'ញ-]

51
[-អ្'ណ្-], [-អ្'ន-], [-អ្៊ា'ន-], [-អ្'ម្-]ឬ[-អ្៊ា'ម្-]តៅតាម្បរបទ្យ
។ តាម្ការស្តងកតឧទាហរណ្៍ខាងតលី
ិ
តយង
ី ត ញ
ី ថារូបតា /-អ្'ង-/ ឬ /-អ្៊ា'ង-/មានស្ញ្ជាពយចជ នៈ/ង/ដែលជាអ្កខរប្កម្ែំបូងតគ អាប្ស្័យតហតុ

តនេះតយង
ែូច្បគាន
ី ស្នមតយក /-អ្'ង-/ ឬ /-អ្៊ា'ង-/គឺជារូបតា តដ្ឋយមានកាឡារូបតអសងៗគានតៅតាម្បរបទ្យ។
ិ
តនេះដែរ រូបតា/ប៉ា-/មានកាឡារូបតអសងៗគានតៅតាម្បរបទ្យ
តោលគឺរូបតា/ប៉ា-/អាច្បមានកាឡារូបជា[ប៉ា-]តៅ
ិ

កនុងោកយបតង
ឹ កាឡារូប[អ-]តៅកនុងោកយអទឹម្ កាឡារូប[ប'ញ-]តៅកនុងោកយបចចូ ល កាឡារូប[ប'ន-]តៅ

52
កនុងោកយបនសុី កាឡារូប[ប'ម្-]តៅកនុងោកយបំបួស្ កាឡារូប[ប'ង-]តៅកនុងោកយបងែួត ។ តបីតទាេះបជា
ី
កាឡារូបននម្ូលតា[ប៉ា-]មានបដនាកតអសងៗគានយ៉ាងណាក៏តដ្ឋយ ក៏ការបនាឺស្ំត ងននកាឡារូបត េះ តយង
ី
ឮស្ូរ[ប៉ា-]តៅតពលដែលតគបនាឺោកយទាំងត េះត ង
ី ច្បំដណ្កឯន័យននរូបតា[ប៉ា-]ត េះតទ្យៀតតស្ថតតៅរកា
ន័យែដែល តោលគឺជាមានន័យថា«តធវីឲ្យ»។

១.២.៥.១. វិភាគរក្កាឡារ ូបរបេ់អននតបទ/-ម-/និង/-ន-/
១.២.៥.១.១. វ ិភាគរកកាឡារូបរបស្់អ្តនតបទ្យ/-ម្-/

51 ស្ូម្តម្ល៖ ដកវ លដណ្ត ស្ប្ម្ងោ
់ កយកមាាយតកតតច្បញពោកយតែីម្ស្រតស្រជាពាងគតប្ម្ួតតាម្រយៈអ្តនតបទ្យ [-អ្'ង-] ឬ
ី

ី

[-អ្៊ា'ង-] ២០០៩, ១៦ទ្យំពរ័ ។

ី

ី

52 ឧទាហរណ្៍តនេះខចព
ំ ០០៣
ី ស្ថ
ី ស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌិត ប្ពុំ ម្៉ាល់ តៅកនុងស្ថននែរបស្់តលាកស្តីអ្ំពី ម្ូលដ្ឋានននន័យកម្មវ ិទ្យាទ្យូតៅ ឆ្ន២
ទ្យំពរ័ ១២-១៣។

26
53
មានអ្នកប្ស្ថវប្ជាវខាេះានចត់ទ្យុក[-រម្-]ជាកាឡារូប ក៏បុ៉ាដនត អ្នកទាំងត េះម្ន
ិ ានបកប្ស្ថយ
នង
វី នជាមានកាឡារូបប្ទ្យង់ប្ទាយដបបតនេះ។
ិ ពនយល់ម្ូលតហតុអ្ា
ត ញ
ី មានកនុងឧទាហរណ្៍ែូច្បខាងតប្កាម្៖
ាញ់

>

អឹក

>

ាមញ់
បមក
ឹ

>

ប្បមាញ់

>

ប្បម្ក
ឹ

តៅកនុងស្ម្មតក
ិ ម្មតនេះ

តយង
ី ស្តងកត

តលតី

ការតលក
ី ត ង
ី អ្ំពកា
ី ឡារូបរបស្់អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ថាមាន[-រម្-] ជាកាឡារូបតៅកនុងឧទាហរណ្៍ខាង

េះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាអ្ំណានោកយ«ប្បមាញ់ »ឬ«ប្បម្ក
ឹ »គប្ឺ គាន់ដតជាអ្ំណានស្ូរតែីម្បស្
ី ប្ម្ួល

អ្ំណានដតប៉ាុតណាណេះ តហយ
ី ប្បស្ន
ិ តបតី យង
ី ពន
ិ ត
ិ យតៅតលន
ី យ
ិ ម្ន័យននកាឡារូបខាងតលី គវា
ឺ ម្ន
ិ តឆ្ាយ
ី តប
តៅនង
ឹ នយ
ិ ម្ន័យត េះអងតទ្យ ច្បំតោេះប្បជាជនដខមរវ ិញ តយង
ី ែឹងថាោកយ«ាមញ់ » ដបបតនេះមានលកខណ្ៈ

ំ ូងជា
ពិាកអាននិងម្ន
ិ ប្ស្ួលមាត់ដងម្តទ្យៀត។ ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត តយង
ី អាច្បនយ
ិ យានថា ោកយតនេះែប
ោកយម្ួយពាងគកនាេះ ក៏បុ៉ាដនត ពលរែាដខមរទ្យូតៅអានតប្ច្បន
ី តលបតៅតែីម្ពាងគ។ តហតុែូតច្បនេះ តែីម្បស្
ី ប្ម្ួល

ការអានឲ្យមានលកខណ្ៈលែនង
ិ ងាយប្ស្ួលអងត េះ តទ្យប
ី បុពវបុរស្ដខមរានបដនាម្ខយល់ «រ» តែីម្បប
ី ងកលកខ
ណ្ៈប្ស្ួលតៅកនុងអ្ំណាន។ ជាលទ្យធអល ោកយ«ាមញ់ »ក៏អានយរម្កជា«ប្បមាញ់ »។

ំ ូង តយង
ែំណាក់កាលែប
ត ល
ី តប្បី «ាមញ់ » តប្កាយម្ក តយង
ី តប្បយ
ី រម្កជា«ប្បមាញ់ » តនេះបណា

ម្កពី «ាមញ់ »មានលកខណ្ៈពិាកតៅកនុងអ្ំណាន តហយ
ី អ្ំណានដបបតនេះទ្យំនងជាភាស្ថដខមរទ្យទ្យួលឥទ្យធិ

ពលពភា
ី ស្ថា អ
ី ង ពីតប្ោេះភាស្ថា មា
ី នតប្បខ
ី យល់ដបបតនេះជាតប្ច្បន
ី ដែលតគតៅថា«អាគម្»។ ទ្យស្ស
នៈតលីកត ង
ី ដបបតនេះគឺប្ស្បតៅតាម្គំនត
ិ របស្់តលាក តអ្ៀវ តកីស្ អងដែរ តដ្ឋយតលាកានតលីកត ង
ី

ថា៖«កាលណាអ្ងគប្បធានរបស្់ោកយជាឫស្របស្់ពយចជ នៈ «ប» ត េះដតងដតមានច្បុេះ «រ» ជាអាគម្» ែូច្ប
មានកនងឧទាហរណ្៍៖ ាញ់ >ប្បមាញ់ , បុក>ប្បម្ុក, តាយ>ប្បតមាយ»54។

ុ

អ្ំណ្េះអ្ំណាងខាងតលីស្បញ្ជជក់ឲ្យត ញ
ី ថាស្ូរ [-រម្-] គឺជាែំតណ្ីរការវ ិវតតននអ្ំណានតៅកនុង

ភាស្ថដខមរពីភាពលំាកម្កកាន់ភាពងាយប្ស្ួល។ ភាស្ថតៅតលីពិភពតលាកដតងដតមានការវ ិវតត តាម្លកខ
ណ្ៈធម្មជាតិននអ្នកតប្បីប្ាស្់ម្ិនមានអ្វីម្កររ ំងច្បល

ដបបតនេះានត េះតទ្យ ពីតប្ោេះដបបដអនទាំងតនេះគឺ

ជាកតាតស្តានុម្័តដែលតកត
ី មានត ង
ី ច្បំតោេះភាស្ថតអសងៗ

តហយ
ី ភាស្ថដខមរក៏មានលកខណ្ៈែូច្បភាស្ថ

ែនទ្យតទ្យៀតអងដែរ។ អាប្ស្័យតហតុតនេះ តយង
ំ ត់ទ្យប្ម្ង់
ី អាច្បតធវស្
ី ននដ្ឋ
ិ ា នានថាម្ិនមានកតាតធម្មជាតិកណ្
[-រម្-] ានថាជាកាឡារូបត េះតទ្យ ពីតប្ោេះទ្យប្ម្ង់តនេះតកត
ី មានតៅតពលអ្ំណានមានការលំាកស្ប្មាប់

អ្នកតប្បីប្ាស្់បុ៉ាតណាណេះ តហយ
លកខណ្ៈដបបតនេះគមា
ី
ឺ នកនុងភាស្ថជាតប្ច្បីនកនុងស្ថកលតលាកដែលតគតៅ
ថា«អាគម្» តដ្ឋយតយង
ី នឹងស្ិកាអ្ំព«ី 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=ពយចជ នៈ រ ឬ ខយល់ រ, ច្បំដណ្ក
ស្=ប្ស្ៈ, ម្=ស្ំត

ង ម្ តៅកនុងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/)។

54 តអ្ៀវ តកស្
ី ភាស្ថដខមរ (ការលបងពិនិតយតដ្ឋយរកតហតុអល) ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ១៧៨។

27
ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត

55
អ្នកស្ក
ិ ាខាេះ តទ្យៀតានពព
ិ ណ្៌ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/មានកាឡារូបម្ួយដបបតទ្យៀត

តោលគឺ [-អ្'ម្-]។ ការពព
ិ ណ្៌

ថាអ្តនតបទ្យ/-ម្-/មានកាឡារូប[-អ្'ម្-]ខាេះបងាាញថាទ្យប្ម្ង់[-អ្'ម្-]មាន

លទ្យធភាពស្ប្មាប់បតងកត
ម្ស្ពទែូច្បអ្តនតបទ្យ /-ម្-/ ឬតពលខាេះតទ្យៀត អ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ី
ិ ទ្យប្ម្ង់[-អ្'ម្-]មាន
ប្បតភទ្យោកយស្ទួនគាន ែូច្បមានតៅកនុងឧទាហរណ្៍ោកយ ឆ្មក់ នង
ិ ជប្មាប។ ឆ្មក់ ជាមានប្បតភទ្យោកយជា

ករិ យស្ពទ
ដែលមានមានន័យថា លួច្បលបក់ តដ្ឋយោកយតនេះានម្កអ្ំពអ្
ិ
ី នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ
ោកយឫស្ ឆ្ក់។ ជាម្ួយគានតនេះ ជប្មាបដែលជាោកយកមាាយតកត
ី ម្កអ្ំពអ្
ី នតរកម្មរវាងោកយឫស្ប្ជាបនង
ិ
អ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/មានប្បតភទ្យោកយជាករិ យស្ពទ
។
ិ

ែូតច្បនេះ តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាទ្យប្ម្ង់[-រម្-]នង
ិ [-អ្'ម្-]ម្ន
ិ អាច្បជាកាឡារូបរបស្់អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ាន

ត េះតទ្យ។ ទ្យប្ម្ង់ [-រម្-] ែូច្បមានតៅកនុងឧទាហរណ្៍ខាងតលគ
ី ជា
ឺ ែំតណ្ីរការវ ិវតតននស្ូរដែលអាច្បតកត
ី មាន

តៅកនុងភាស្ថដខមរ តែីម្បស្
ី ប្ម្ួលអ្ំណាន ច្បំដណ្កឯ[-អ្'ម្-]គជា
ឺ អ្តនតបទ្យម្ួយប្បតភទ្យ។ តាម្រយៈទ្យន
ិ នន័យ

56
អ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/ដែលមានច្បំនន
ួ ១៨៨ ត

េះ

អ្តនតបទ្យតនេះមានតួ

ទ្យយ
ី ៉ា ងស្ំខាន់ស្ប្មាប់តធវីអ្នតរកម្មជា

ោកយឫស្ តែីម្បប
ី តងកីតោកយកមាាយ តដ្ឋយោកយកមាាយទាំងត េះមានប្បតភទ្យោកយខុស្ពោ
ី កយឫស្ឬអាច្ប
ែូច្បោកយឫស្។
55

់ ីយកម្ម» តៅកនុង ស្ននិស្ីទ្យស្តីពីការប្ស្ថវ
ុង តស្ៀម្ «ការប្ស្ថវប្ជាវទាក់ទ្យងនឹងកំណ្កំតណ្ីតវាកយស្ពទតាម្បតប្ម្ីបប្មាស្់អនតន
ប្ជាវ ឯកភាព និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ ភាស្ថដខមរ ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ២៦-២៧។ តលាកស្ថស្ត្ស្ថតចរយ ុង តស្ៀម្ានស្រតស្រថាទ្យប្ម្ង់ [-អ្'ម្-] គឺ
អាច្បជាកាឡារូបរបស្់អ្តនតបទ្យ /-ម្-/ ែូច្បមានតៅកនុងស្ំតណ្ររបស្់តលាកជាតក
់ ួយច្បំនន
ួ តាម្
ឹ តាង៖«កាឡារូបស្័ពទននអនតម្

រច្ប ស្ម្ពន
័ ធស្ូរស្ពទានកាាយតៅជាស្ទ្យិស្ស្ពទ។ ឧទាហរណ្៍៖ អ្ងកត់ [-am-] អាច្បជាកាឡារូបស្័ពទននអនតដ់ ជកភានក់ងារ

/-m-/ ឬអាច្បជាកាឡារូបស្័ពទននអនត់តែីម្ស្ដម្តងតហតុ/p-/ឬអាច្បជាកាឡារូបស្័ពទរបស្់អនតដ់ ជក/-amn-/។ តហតុតនេះ តយីង
អាច្បតធវីស្ននិដ្ឋានែូច្បតតៅ តច្បញពីឫស្ដតម្ួយ តគអាច្បបតងកីតោកយកមាាយតអសងគានដែលជាស្ទ្យិស្ស្ពទ តដ្ឋយដ្ឋក់អនតជា
់
ស្ទ្យិស្ស្ពទ តហីយន័យរបស្់វាអាច្បកំណ្ត់ានដតតដ្ឋយស្ថរទ្យីតស្ច្បកតីរបស្់ោកយតកីតងមីដតប៉ាុតណាណេះ។ តច្បញពីោកយ Chlak

ឆ្ាក k.៣៩៧ មានោកយកមាាយដែលជាស្ទ្យិស្ស្ពទែូច្បតតៅ៖Camlak ច្បំលក k.៧២៖ «ឆ្ាក់» ([-am-] ជាកាឡារូបស្័ពទ

ននអនតត់ ែីម្ /p-/) Camlak ច្បំលក k.២១, k.១៦៥ ៖ «រូបច្បំលាក់» ([-am-] ជាកាឡារូបស្័ពទននអនតដ់ ជក /-amn-/)
Camlak ច្បំលក k.១៩២៖ «ជាងច្បំលាក់» ([-am-] ជាកាឡារូបស្័ពទននអនតដ់ ជក /-m-/)។» តលាក តកងវា៉ា ន់ ស្ថក់ ាន
តលីកត

ង
ត លធាតុោកយ«ខាាច្ប» (ខ+ម្+្ា) បតងកីតជា«កមាាច្ប»។ ស្ូម្តម្ីល៖ តកង វា៉ា ន់ស្ថក់
ី ថា អ្តនតបទ្យ«ម្» អាច្បច្បុេះកណា

ម្ូលភាពននការបតងកីតោកយងមី ែ.ឯ.ម្. ទ្យំពរ័ ១៦១។

56 ទ្យិនននយ
័ ទាក់ទ្យងនឹងអ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/ តយង
ី ានរកត ញ
ី ថាោកយកមាាយដែលតកីតអ្ំពីអ្នតរកម្មរវាងអ្តនតបទ្យ/-អ្'ម្-/និងោកយ

ឫស្មានប្បតភទ្យោកយជា ម្ស្ពទ(កប្ម្ កំហុស្) តហតុកិរយ(កំ
តៅ កតម្ទច្ប) ស្កម្មករិ យ
(កមាទយ ស្ម្ាឹង) អ្កម្មកិរយ
ិ
ិ
ិ
(តម្ែឹង បប្ម្ុង) គុណ្

ម្(កមាាច្ប គប្ម្ប់ ជតម្ាីយ) កិរយវ
ិតស្ស្ន៍(ស្ម្កុង) និងឈ្ននប់(ទ្យប្មាំ)។ តលាក ដកវ លីដណ្ត
ិ

់ តនតបទ្យ/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/ពីវច្ប នុប្កម្ដែលមានច្បំនួន៣១១ោកយ តៅកនុងត
ានប្ស្ងអ្

េះ តលាកានស្រតស្រថា/ង/ គឺជា

ពយចជ នៈស្ប្មាប់ស្មាគល់ច្បុងរូបស្ពទ(ម្ូលតា)ដែលអាច្បកនុងកាឡារូបស្ពទ(allomorphes)កាាយតៅជា[ង],[ញ], [ណ្], [ន],
[ម្] តៅតាម្បរបទ្យ។
តនេះមានន័យថាតលាកានកំណ្ត់យក/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/ជាអ្តនតបទ្យ តដ្ឋយ[-អ្'ម្-]ឬ[-អ្៊ា'ម្-]ជាកាឡា
ិ
រូបម្ួយរបស្់អ្តនតបទ្យ/-អ្'ង-/ឬ/-អ្៊ា'ង-/។

ការណ្៍តនេះទ្យំនងជាតលាកយល់ថាស្ញ្ជាពយចជ នៈ/ង/ជាស្ញ្ជាពយចជ នៈតៅវគគទ្យី

់ កយកមាាយតកីតតច្បញពីោកយតែីម្ស្រតស្រជាពាងគតប្ម្ួតតាម្រយៈអ្តនតបទ្យ/-អ្'ង-/ឬ/ម្ួយ។ ស្ូម្តម្ីល ដកវ លីដណ្ត ស្ប្ម្ងោ
អ្៊ា'ង-/ គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរ ២០០៩។
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១.២.៥.១.២. វិភាគរក្កាឡារ ូបរបេ់អននតបទ/-ន-/
ទាក់ទ្យងតៅនង
ឹ កាឡារូបតនេះ តលាក ហវល
ី ប
ី ដហសនន័រ ានដបងដច្បកកាឡារូបអ្តនតបទ្យ /-ន-/ ជា

57
ពរី គឺ /-ស្ន-/នង
ិ /-រស្ន-/ តដ្ឋយតលាកានពព
ិ ណ្៌ ែូច្បខាងតប្កាម្៖

អ្តនតបទ្យ/-ន-/មានពីរប្បតភទ្យគឺ /-ស្ន-/និង/-រស្ន-/ បដនាម្តលី /-ន-/ខាួនវាដទល់។ទ្យីម្ួយគឺត ីញ
មានតៅកនុងោកយកមាាយពីរដែលតអតីម្ត ីងតដ្ឋយពយចជ នៈតែីម្ពាងគ«អ្»៖ អារ > អារណា, អ្ប
ំ ស្
> អាណ្ប កនុងករណ្ីទាំងពីរតនេះ ប្ស្ៈ«អា»ជន
ួ ឲ្យ «អ្»។

ទ្យីពីរគឺត ីញមានតៅកនុងោកយ

កមាាយច្បំនន
ួ ២០ដែលតអតីម្ត ីង តដ្ឋយពយចជ នៈតែីម្ពាងគែូច្បជា /ប៉ា ព ប ត ទ្យ ែ ច្ប ស្/ និងប
មាាស្់ទ្យីជាម្ួយ/-ន-/៖ អនូក~ប្បណ្ូក។ កាឡារូប/-ន-/អាច្បតប្បីជាម្ួយនឹងពយចជ នៈតែីម្ពាងគែូច្ប
ជា/ព ភ ប ត ទ្យ ែ ច្ប ក ខ
រ ស្/ ច្បំដណ្កពយចជ នៈតែីម្ពាងគ « ឬល»គឺតយីងម្ិនត ីញមាន
ត េះតទ្យ។ ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត ទ្យិននន័យពីតនេះតតៅរួម្មានោកយកមាាយដែលម្កពីោកយឫស្ច្បំនួនពីរ
ដែលតៅខាងតប្កាយខយល់«ហ» ែូច្បជា ឆ្ូត > ឆ្នូត, តឃ្លរ>តឃ្លនរ (ច្បូរច្បំណាថា
ំ ោកយឫស្គឺជា
58
ភាស្ថា ីស្ំស្ត្ស្ឹ ត
ក «តឃ្លរៈ»ដែលមានន័យថា«គួរឲ្យខាាច្បឬកំណាច្ប) ។
តាម្រយៈការតរៀបរប់ខាងតលី តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា តលាកហវល
ី ីប ដហសនន័រ គឺប្ាកែណាស្់ថា

តលាកានបងាាញអ្ំពីទ្យប្ម្ង់កាឡារូបរបស្់អ្តនតបទ្យ/-ន-/ដែលមានតៅកនុងអ្វីដែលតលាកានតលីកត ង
ី

ខាងតលីប្ស្ថប់។ តក
ឹ តាងតនេះស្បញ្ជជក់ឲ្យត ញ
ី ថា អ្តនតបទ្យ/-ន-/មានកាឡារូបពីរែូច្បតយង
ី ានតរៀបរប់
រួច្បម្កតហយ
ី ។ តទាេះបីជាមានការដបងដច្បកដបបតនេះតហយ
ី ក៏តដ្ឋយ ក៏ការពិពណ្៌

ឬបងាាញអ្ំពតី ហតុអល

និងអ្ំណ្េះអ្ំណាង តដ្ឋយតយងតៅតលីប្ទ្យស្
ដី ិងាតុភូតតអសងៗអងត េះ គម្
ឹ ន
ឺ ិនទាន់មានលកខណ្ៈច្បាស្់

លាស្់នង
ពីម្ូលតហតុពត
ិ ការបរយយអ្ំ
ិ
ិ ប្ាកែតៅត យ
ី ។ ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត ឧទាហរណ្៍ដែលានច្បងែុល
បងាាញខាងតលីគឺមានទ្យិនន
ន ័យដតតិច្បតួច្បប៉ាុតណាណេះ
កាឡារូបអ្តនតបទ្យ/-ន-/។

ស្ប្មាប់ជាភស្តុតាង

តៅកនុងការតលីកតហតុអលនន

តាម្ការបកប្ស្ថយនង
ិ តលីកឧទាហរណ្៍ត េះ ទ្យន
ិ នន័យដែលអតល់ឲ្យគហា
ឺ ក់មានលកខណ្ៈជាោកយ

កមាាយដែលកប្ម្នង
ឹ តប្បតី ៅកនុងស្ំតណ្រនិងការតប្បីប្ាស្់ទ្យូតៅ ពីតប្ោេះថា ោកយឫស្ «អ្ប» អាច្បកាាយ
តៅជា «អាណ្ប» តៅកនុងករណ្ីោកយឫស្«អាណ្ប»ជាោកយដែលមានការតប្បីប្ាស្់ តៅកនុងការនយ
ិ យ
ធម្មតាឬស្ប្មាប់ប្បជាជនស្ថម្ចាតប្បីប្ាស្់

ដតោកយ«អាណ្ប»ម្ិនដម្នជាោកយអាូវការត េះតទ្យ។

ោកយដែលជាអាូវការត េះវ ិញគ«ឺ រណ្ប»។ តាម្វច្ប នុប្កម្ ោកយ«រណ្ប»គឺ

ប៉ាុដនត

ម្ស្ពទដែលមានន័យថា«

ប្បដ្ឋប់ស្ប្មាប់អ្ប, របស្់ដែលអ្បពតី លីតគ ឧទាហរណ្៍៖ រណ្បជញ្ជជង
ំ ។ តបីជាោកយតប្បៀបវ ិញមាន
ន័យថា« អ្នកដែលរងប ទ ប់តគ» ឧទាហរណ្៍៖ តធវីជារណ្បតគ; អ្នកដែលជួយការោរឬជួយតប្ស្ថបែណ្តប់
57 «ស្»គឺស្ប្មាប់ស្មាគល់ប្ស្ៈ ច្បំដណ្កឯ«រ»គឺជាស្ំត ងខយល់ពយចជ នៈ«រ»ឬតជីង«រ»។
58 Philip N. Jenner, Affixation in Modern Khmer, op-cit., p.147.
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ែូច្បតគអ្បស្ទប ឧទាហរណ្៍៖ អាងមានរណ្ប។»

តតោ
ី កយកមាាយដែលតលាក ហវល
ី ប
ី ដហសនន័រ តលក
ី

ត ង
ី ត េះ «អាណ្ប»គព
ឺ ត
ិ ជាោកយកមាាយដែលកាាយម្កពោ
ី កយឫស្«អ្ប»ដម្នតទ្យ?
ប្បស្ន
ិ តបី តយង
ី ស្មាែងតលវី ច្ប

នុប្កម្ដខមរស្ម្័យទ្យំតនប
ី ដែលតាេះពុម្ពត ង
ី តដ្ឋយវ ិទ្យាស្ថានពុទ្យធ

ស្ថស្នបណ្ឌិតយប្គាទ្យ៥
ំ ៩៦៧ តយង
ី ឆ្ន១
ី ម្ន
ិ អាច្បរកត ញ
ី ោកយ«អាណ្ប»ានត េះតទ្យ ក៏បុ៉ាដនត តយង
ី

អាច្បរកប្បភពម្ួយតអសងតទ្យៀត តច្បញពវី ច្ប នុប្កម្របស្់ តលាក ហសូដស្ហវ តហគែុង គមា
ឺ នបងាាញថាោកយ

59
ឫស្«អាណ្ប»គព
ឺ ត
ិ ជាកាាយម្កពោ
ី កយឫស្«អ្ប»ពត
ិ ប្ាកែដម្ន ។ តហយ
ី ម្ា៉ាងវ ិញតទ្យៀត តលាកប្ស្ី
តៅ ស្ថវរស្ នង
ិ តលាក ហវល
ី ប
ី ដហសនន័រ ក៏មានតក
ឹ តាងដបបតនេះអងដែរ តដ្ឋយដងម្ទាំងគូស្បញ្ជជក់ថា

60
ោកយ«រណ្ប»និង«អាណ្ប»អាច្បតប្បីប្ាស្់ដាស្់បូ រគា
ដ ន ាន ។ ែូតច្បនេះ តយង
ី អាច្បស្ននិដ្ឋានានថា ោកយ «
អាណ្បឬរណ្ប» អាច្បមានប្បភពម្កពីោកយឫស្«អ្ប»ពត
ិ ដម្ន ក៏បុ៉ាដនត ទ្យំនងជាការតប្បីយរតប្កាយម្ក
ពី«អាណ្ប»ម្កជា«រណ្ប»។

ោកយ«អាណារ»ជាោកយកមាាយដែលកាាយម្កពក
«អារ»។
ី ិរយស្ពទ
ិ

ក៏បុ៉ាដនត

តៅកនុងភាស្ថដខមរ

ស្ម្័យទ្យំតនីបមានប្តឹម្ដតោកយ«រណារ»ដែលដបបតនេះតហយ
ី តទ្យីប តលាក ហវល
ី ីប ដជនន័រ ានចត់ទ្យុកថា
ទ្យប្ម្ង់ដបបតនេះជាកាឡារូបរបស្់អ្តនតបទ្យ/-ន-/។ តាម្ពិតតៅកនុងភាស្ថដខមរ ាតុភូតដបបតនេះតកត
ី មានជា
តប្ច្បីន ច្បំតោេះោកយតពច្បន៍ម្យ
ួ ច្បំនួន ែូច្បតយង
ី ានតរៀបរប់ រួច្បម្កតហយ
ី ថាជាាតុភូតស្ប្ម្បស្ូរ តដ្ឋយ

តហតុថា តៅកនុងភាស្ថដខមរការអានោកយ«រណារ»គឺមានការពិាកស្ប្មាប់ជនជាតិដខមរទ្យូតៅ ក៏បុ៉ាដនត ការ

អានោកយ«អាណារ»មានលកខណ្ៈងាយប្ស្ួលជាង។ អាប្ស្័យតហតុតនេះ កាឡារូប/-ស្ន-/និង/-ស្រន-/គឺ
ប្គាន់ដតាតុភូតភាស្ថកនុងអ្ំណានដែលដតងដតតកីតមានត ង
ី ជាញឹកញាប់តៅកនុងភាស្ថដខមរឬតយង
ី អាច្ប

តៅថាជាអាគម្ ស្ប្មាប់ស្ប្ម្ួលអ្ំណាន។ ែូតច្បនេះ កាឡារូប/-ស្ន-/នង
ិ /-ស្រន-/ម្ិនអាច្បជាកាឡារូបនន

អ្តនតបទ្យ/-ន-/ត េះតទ្យ ក៏បុ៉ាដនត តយង
ី អាច្បនយ
ិ យានថា ទ្យប្ម្ង់ដបបតនេះគជា
ឺ ាតុភូតននស្ប្ម្បស្ូរតៅកនុង
ភាស្ថដខមរ តែីម្បស្
ី ប្ម្ួលអ្ំណានឲ្យមានការងាយប្ស្ួល ជាពិតស្ស្ អ្នកអានឬអ្នកនយ
ិ យភាស្ថកំតណ្ីត
របស្់ដខមរ តហយ
ី បញ្ជាតនេះតយង
ី នឹងបងាាញជូនតៅកថាភាគខាងតប្កាម្។
១.២.៦. អាគម

តាម្គណ្ៈកមាមធិការជាតិភាស្ថដខមរ បតច្បចកស្ពទ «អាគម្» ប្តូវនឹងភាស្ថអ្ង់តគាស្«epenthesis»

និងភាស្ថារ ំង«épenthèse»។ ោកយតនេះ គណ្ៈកមាមធកា
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរានកំណ្ត់និយម្ន័យថា៖«

ស្ទ្យទតាដែលឥតទាក់ទ្យងនឹងជាតិស្ពទ តកីតត ីងកនុងោកយឬកតនាម្ោកយខាេះ តែីម្បីជាវ ិស្ថលស្ូរ ឬ តែីម្បី
ស្ប្ម្ួលអ្ំណាន, ឧទាហរណ្៍៖ ភាស្ថបរតទ្យស្ lat.camera> frs chambre (b ជាអាគម្), lat.

់ ជនង>
់ ប្ជនង់ [crOnON] ([rO] ជា
Hibernum> it./port. Inverno (n ជាអាគម្)។ ភាស្ថដខមរ៖ ជង>
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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នយ
ិ ម្ន័យខាងតលអា
ី ច្បជួយានតៅកនុងការស្ក
ិ ានតិ កខបបទ្យតនេះ

ពតី ប្ោេះច្បំតោេះអ្តនតបទ្យ/-ម្-/

់ ជនង>
់ ប្ជនង់
នង
ិ /-ន-/ក៏មានអាគម្តៅជាម្ួយអងដែរ។ ែូច្បឧទាហរណ្៍ខាងតលី ោកយ ជង>

ដែល

ឧទាហរណ្៍តនេះស្បញ្ជជក់ឲ្យត ញ
ី ថាភាស្ថដខមរមានអ្តនតបទ្យ/-ន-/មានតប្បអា
ី គម្រដែលអាច្បជួយឲ្យអ្នក

អានងាយប្ស្ួល តៅកនុងការបនាស្
ឺ ំត ង តែីម្បឲ្
ី យប្ស្ួលមាត់។ តប្ៅអ្ំពឧ
ី ទាហរណ្៍ននអ្តនតបទ្យ/-ន-/ដែល

មានតប្បអា
ី គម្ែូច្បខាងតលី តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថាភាគតប្ច្បន
ី ននអ្តនតបទ្យ/-ន-/មានតប្បអា
ី គម្«រ» ែូច្បតៅកនុង
ឧទាហរណ្៍ខាងតប្កាម្តអសងតទ្យៀតជាទ្យ ក
ាី រណ្៍ប្ស្ថប់៖
ជីក+/-ន-/> ជនក
ី >ប្ជនក
ី

ទ្យង+/-ន-/> ទ្យនង>ប្ទ្យនង

ទ្យប់+/-ន-/> ទ្យនប់>ប្ទ្យនប់>ទ្យំនប់

បូល+/-ន-/> បនូល>អនូល>ប្បអនូល

តម្+/-ន-/> តនម្>ប្តណ្ម្
ព+/-ន-/> ពន>ប្ពនរ
ស្ថន+/-ន-/> ស្ថនន>ប្ស្ណាន

ទ្យច្ប
ិ +/-ន-/> ទ្យនច្ប
ិ >ប្ទ្យនច្ប
ិ

ោក់+/-ន-/> ោនក់>ប្ព ក់

ស្ុខ+/-ន-/> ស្នុខ>ប្ស្ណ្ុក

តាម្រយៈឧទាហរណ្៍ខាងតលទា
ំ តនេះ
ី ង

អ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្នង
ិ អ្តនតបទ្យ/-ន-/ានបតងកីតឲ្យ

មានបរបទ្យម្ួ
យគអា
ិ
ឺ គម្ដែលតកីតមានច្បំតោេះោកយកមាាយ។ អាគម្«រ»ដែលានច្បុេះតៅកនុងោកយកមាាយ

ខាងតលីគម្
ឺ ិនដម្នជាការណ្៍នច្បែនយត េះតទ្យ ប៉ាុដនតាតុភូតតនេះតកីតត ង
ី ច្បំតោេះអ្តនតបទ្យ/-ន-/ជាម្ួយោកយ

ឫស្«ជីក ទ្យង តម្ ទ្យិច្ប ទ្យប់ បូល ព ោក់ ស្ថន និងស្ុខ»។ ការច្បុេះអាគម្ត េះត ង
ី គឺតធវតី ង
ី តែីម្បី
ស្ប្ម្ួលអ្ំណានតៅកនុងភាស្ថដខមរ ពីតប្ោេះថាប្បស្ន
ិ តបតី យង
ី អានតាម្«ជនីក ទ្យនង តនម្ ទ្យនច្ប
ិ ទ្យនប់ បនូល ពន

ោនក់ ស្ថនន និងស្នុខ»ដបបតនេះ គឺពត
ិ ជាតធវឲ្
ី យអ្នកអានមានការលំាក ប្ពម្ទាំងជាឧបស្គគននការបនាស្
ឺ ូរនន

ោកយទាំងត េះ។ អាប្ស្័យតហតុតនេះ តែីម្បប
ី ងកភាពប្ស្ួលែល់អ្នកអាននិងតែីម្បឲ្
ី យរត់មាត់ប្ស្ួលនិយយ
អងត
ប្ព

េះ ោកយកមាាយ ទាំងត េះក៏ានជាលទ្យធអល«ប្ជនក
ី ប្ទ្យនង់ ប្តណ្ម្ ប្ទ្យនច្ប
ិ ប្ទ្យនប់ ប្បអនូល ប្ពនរ

ក់ ប្ស្ណាន និងប្ស្ណ្ុក»ដបបតនេះត ង
ី ។
ែូច្បគានតនេះ

អ្តនតបទ្យ/-ម្-/ក៏មានការច្បុេះអាគម្អងដែរ

តៅតពលដែលអ្តនតបទ្យតនេះមានអ្នតរកម្ម

រវាងោកយឫស្និងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/។ តហយ
អាគម្ដែលតយង
ី
ី ជួបប្បទ្យេះត េះក៏ែូច្បជាអាគម្តៅកនុងអ្តនតបទ្យ
/-ន-/ ដែរគឺតគតប្បអា
ី គម្ «រ» តៅកនុងការស្ប្ម្ួលអ្ំណានននោកយកមាាយដែលជាលទ្យធអលននអ្នតរកម្មរវាង
ោកយឫស្និងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/។ឧទាហរណ្៍៖
បុក +/-ម្-/>បមុក>ប្បម្ុក

បង់ +/-ម្-/>បមង់>ប្បម្ង់

អឹក+/-ម្-/>អមក
ឹ >ប្បម្ឹក

តាយ +/-ម្-/>តាមយ>ប្បតមាយ

ាញ់ +/-ម្-/>ាមញ់ >ប្បមាញ់

ទាក់ +/-ម្-/>ទាមក់>ទ្យម្័កឬប្ទ្យមាក់

ែូច្បមានតៅកនុងឧទាហរណ្៍ខាងតលីប្ស្ថប់ ការអានតាម្ដបប«បមុក បមង់ាមញ់ ទាមក់ អមក
ឹ តាមយ»គឺ

ពិតជាមានការលំាកតៅកនុងអ្ំណាន តដ្ឋយអ្នកអានមានការប្បឹងអាន តែីម្បប
ី តចច ញស្ំត

ងម្កតប្ៅ។

ែូតច្បនេះ តែីម្បតី ធវឲ្
ន អានការតប្បីអាគម្«រ»ក៏តកត
ី យមានភាពងាយប្ស្ួលែល់អ្ក
ី មានត ង
ី ស្ប្មាប់តធវឲ្
ី យអ្នក

61 ប្ពត
តិ ប្តគណ្ៈកមាមធកា
ំ ០១០ ទ្យំពរ័ ៦២។
ឹ ប
ិ រជាតភា
ិ ស្ថដខមរ តលខ៤ ឆ្ន២
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អានកាន់ដតមានភាពងាយប្ស្ួលត ង
ី ៗ តៅកនុងការបនាោ
ឺ កយទាំងត

េះ។

ជាលទ្យធអលននទ្យន
ិ នន័យដែលបងាាញខាងតលី ការតប្បប្ី ាស្់អាគម្គព
ឺ ត
ិ ជាតកត
ី មានតៅកនុងភាស្ថ

ដខមរ ច្បំដណ្កឯ ោកយកមាាយដែលជាលទ្យធអលននអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្នង
ិ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ /-ន-/ក៏មាន
តប្បប្ី ាស្់អាគម្អងដែរ តដ្ឋយទ្យន
ិ នន័យដែលតយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ត

េះ ការតប្បប្ី ាស្់អាគម្តៅកនុងអ្តនតបទ្យ

ទាំងពរី តនេះ គភា
ឺ គតប្ច្បន
ី មានតប្បប្ី តម្
ឹ ដតអាគម្ម្ួយប៉ាុតណាណេះ តោលគអា
ឺ គម្ «រ»ដែលតគបតងកីតត ង
ី តែីម្បី
ស្ប្ម្ួលអ្ំណាន តៅតលោ
ី កយកមាាយដែលជាលទ្យធអលននអ្នតរកម្មរវាងោកយឫស្នង
ិ អ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ /-ន-/។
ស្រុបតស្ច្បកតីម្ក

តយង
ី យល់ត ញ
ី ថាបតច្បចកស្ពទដែលតយង
ី ានតធវកា
ី រស្ក
ិ ាខាងតលដី ែលរួម្

មាន វ ិធក
ំ
ី មាាយ អ្ោាស្បទ្យ អ្តនតបទ្យ ម្ូលតា កាឡារូប នង
ិ អាគម្ គជា
ឺ ទ្យែ
ិ ាភាពម្ួយកនុងការឆ្ាុេះបញ្ជចង
ឲ្យត ញ
ក
ំ
ី អ្ំពព
ិ កា
ី រស្ក
ិ ាភាស្ថដខមរតៅកនុងបរបទ្យននការស្
ិ
ិ ាអ្ំពអ្
ី តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ /-ន-/។ បតច្បចកស្ពទទាង
ត េះគជា
ឺ ពនាឺតែីម្បប
ី ំភាឺការពនយល់

ក៏ែូច្បជាការច្បនាុេះបំភអ
ាឺ ូ វស្ប្មាប់
ា
ការវ ិភាគនង
ិ ប្ស្ថយបញ្ជាដែលតកត
ី

ត ង
តី នតរកម្មនយ
ី តៅកនុងអ្តនតបទ្យ/-ម្-/នង
ិ /-ន-/ តដ្ឋយមានប្ទ្យស្
ឹ អ្
ិ ម្ជាបដងែក។

3
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ការេិក្ានម្បៀបនធៀប
ពយពាជនៈធនិតក្នងភាសាដខម
រ និង នៃ (62)
ុ

ជុំ ស្៊ាុនណាង (Chom Sonnang)

អ្នកប្ស្ថវប្ជាវខាងភាស្ថ, វ ិទ្យាស្ថានភាស្ថជាតិ ននរជបណ្ឌិតយស្ភាកម្ពុជា

នង
ិ ជា ប្គូបតប្ងៀនភាស្ថដខមរ តៅស្ថកលវ ិទ្យាល័យម្ហាស្ថរខាម្ ប្បតទ្យស្នង
ស្ថរតអ្ ច្ប
ិ ប្តូនក
ិ ៖ snang_inl@yahoo.com

ទ្យូរស្័ពទ៖ ០១២ ៦២៥ ៣២៥

១. នេចក្តីន្តើម
ភាស្ថដខមរ និង ភាស្ថនង ជាភាស្ថដែលស្ាិតតៅកនុងអ្ំបូរភាស្ថតអសងគាន។ ប៉ាុដនដតបព
ី ិនិតយតលីោកយ

ត ញ
ី ថាភាស្ថទាំងពីរមានោកយជាតប្ច្បីនដែលមានលកខណ្ៈប្បហាក់ប្បដហលគាន។
ស្ិកាម្ួយច្បំនួនកនាងម្ករកត ញ
ី ថា

ភាស្ថទាំងពីរមានទ្យំ

ប្បការតនេះប្តូវានការ

ក់ទ្យំនងនឹងគានទាំងខាងប្បវតដិស្ថស្ត្ស្យ
ដ ូរ

អ្ដងវង និងមានភូម្ស្ថ
ំ ល់ការទ្យទ្យួលឥទ្យធិពលរវាងគាននិងគាន។ កនុងត េះ នងានខចី
ិ ស្ត្ស្ដតៅដកបរគាន ដែល ែ
ោកយយ៉ាងតប្ច្បីនពីភាស្ថដខមរទាំងោកយតប្បីប្ាស្់ប្បចំនងៃោកយអាូវការោកយតប្បីប្ាស្់កុ ងរជវងស(រជស្័
ន
ពទ)

និងោកយកនុងអ្កសរស្ិលប ៍។ ច្បរនតននការខចីតនេះានតច្បញែំតណ្ីរពីដខមរតៅម្ុន គឺតៅស្ម្័យដែលនងតទ្យប
ី ម្ក
ានតពីបប្បទ្យេះអ្រយធម្៌
ងមី ដបាក និង មានលកខណ្ៈរុងតរឿងជាងខាួន តមាា៉ាេះតហយ
ិ
ី ខាួនត ញ
ី ថាស្ម្លមម្នង
ឹ

ទ្យទ្យួលានខាួនក៏ានទ្យទ្យួលយកយ៉ាងតពញទ្យំហង
ឹ តៅ (តអ្ៀវ តកីស្ ១៩៦៧ : ២៦២-២៦៣)។ ោកយ
រប់ោន់ប្តូវានខចីពីភាស្ថដខមរតៅ។

ោកយទាំងត េះជាោកយដខមរស្ុទ្យអ
ធ ង

ោកយកម្ចា
ស្
ី
ី ំស្ត្ស្កឹតអង។

តប្កាយតពលដខមរធាាក់ងម្ងយឥទ្យធិពល អ្រយធម្៌
ខាងលច្ប
ិ
ិ ានហូរបស្ត្ញ្ជចស្ម្កវ ិញ។ ស្ាិតកនុងបរបទ្យឥទ្យធ
ិ
ិ
ពលភាស្ថ ោកយនងម្ួយច្បំនួនានហូរច្បូលម្កកនុងភាស្ថដខមរ។
ខ្មែរ

(1)

(a) /pha: hom/ ផាហ៊ុ ម

ថៃ

Gloss

/pha: hum/

ผ้าห่ม

blanket

(b) /pha: dip/

ផាឌប
ិ

/pha: dip/

ผ้าดิบ

unbleached muslin

(c) /wɛn ta:/

៉ែ
វ នតា

/wɛn ta:/

แว่นตา

glasses

(d) /ti: neaŋ/

ទីន ាំង

/thi: naŋ/

ที่นั่ง

seat

/sam khan/

สาคัญ

important, special

(e) /sαm khan/ សាំខាន់
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តច្បញពីឧទាហរណ្៍ខាងតលី តយង
ី ត

ញ
ី ថាមានោកយខាេះជាោកយនងស្ុទ្យធ (1a-c)។ តប្ៅពោ
ី កយនង

ស្ុទ្យធែូច្បានបងាាញ តៅមានោកយដខមរជាតប្ច្បន
ី ដែលនងខចតី ៅ តហយ
ី ានហូរប្ត ប់ម្កកនុងភាស្ថដខមរវ ិញ

(1d – e)។ តលាក តអ្ៀវ តកស្
ី (១៩៦៧ : ២៧៤) ានតៅោកយខចប្ី ត ប់ម្កវ ិញទាំងត េះថា ោកយ

ស្ងបំណ្ុល (reborrowing words)។ ខាងដអនកស្ម្ព័នធវ ិទ្យា (syntax) វ ិញ ភាស្ថដខមរ នង
ិ នងក៏ម្ន
ិ ខុស្

គានប៉ាុ ម នដែរ។ គួរកត់ស្មាគល់ថា ភាគលត
ំ ពប
ិ ែ ននស្ម្ព័នធវ ិទ្យាគច
ឺ ប់តាង
ី នសំោកយដែលតៅថា កតនាម្
ោកយ (phrase) ត ង
ី តៅជាលបេះ។ ទ្យប្ម្ង់ម្ូលដ្ឋានននស្ម្័ពនធរបស្់ភាស្ថទាំងពរី គឺ ប្បធាន + ករិ យស្ពទ
ិ
+ កម្មបទ្យ (SVO)។
ភាសា

S

V

O

វមែរ

ចាប

យាំ

-

ថៃ

นก

ร้อง

វមែរ

ឆ្មែ

ចាប់

แมว

ថៃ

ចាប

จับ

តារងទ្យី 1.

นก

Gloss
The bird cries/cried

The cat catches the bird.

ការតប្បៀបតធៀបទ្យប្ម្ង់លបេះភាស្ថដខមរនិងភាស្ថនង

តយង
ី អាច្បនយ
ិ យានថា ទ្យដ្ឋ
ិ ា ភាពរួម្ននស្ម្ព័នធវ ិទ្យារបស្់ភាស្ថទាំងពីរមានលកខណ្ៈែូច្បគានតប្ច្បន
ី

តហយ
ី ដបាកគានបនតិច្បបនតួច្បប៉ាុតណាណេះ។ ស្ប្មាប់បដនាកតនេះស្ូម្តម្ីលឧទាហរណ្៍ (2) ៖
ខ្មែរ

(2)

ថៃ

Gloss

(a) /bat ka: bo:p/ ាត់កាបូប

/kra paw ha:j/ กระเป๋า

(b) /bej thaj tiet/ បនី ងៃតទ្យៀត

/Ɂi:k
หายsa:m wan/ อีกสาม Three days more.

(c) /tɤw trαŋ/

តៅប្តង់

/troŋ
วัน paj/

ตรงไป

The box is lost.

To go straight

់
តៅកនុងឧទាហរណ្
៍ (2) តនេះ ទ្យីតាង
ំ របស្់ោកយកនុងភាស្ថនងនិងភាស្ថដខមរម្ិនែូច្បគានតទ្យ តប្ោេះ
មានការឆ្ាស្់គានននោកយដែលគូស្ប ទ ត់ពីតប្កាម្។
គួររ ំឭកថា

ការស្ិកាលម្ែិតតៅតលីតរឿងស្ម្ព័នធវ ិទ្យាក៏ែូច្បជាវាកយស្័ពទម្ន
ិ ដម្នជាប្បធានបទ្យដែល

ប្តូវតលីកយកម្កពភា
ិ កាតៅទ្យីតនេះតទ្យ។ ការតលីកត ង
ី ប្តួស្ៗខាងតលី ប្គាន់ដតជាការបងាាញខាេះៗ អ្ំពី

ទ្យិែភា
ា ពរួម្និងទ្យែ
ិ ាភាពតដ្ឋយដ កដែលភាស្ថដខមរ និង ភាស្ថនងមានដតប៉ាុតណាណេះ។ អ្វីដែលជាកម្មវតាុកនុង
អ្តាបទ្យតនេះ គឺការស្ក
ិ ាអ្ំពស្
ី ូរ។ តហយ
ី ការស្ក
ិ ាអ្ំពស្
ី ូរតនេះតទ្យៀតតស្ថត តយង
ី នឹងពិនត
ិ យដតតៅតលីពយចជ

នៈធនត
ួ ដែលោក់ព័នធ
ិ ននភាស្ថដខមរនិងនងប៉ាុតណាណេះ។ តទាេះយ៉ាងណា តយង
ី ប្តូវតលីកយកបញ្ជាម្ួយច្បំនន
ម្កពិនត
ិ យជាម្ុនស្ិន។

35
បរមាណ្ោកយដខម
រនង
ិ
ិ ោកយនង

ដែលែូច្បឬប្ស្តែៀងគានែ៏តប្ច្បន
ី ែូច្បដែលានតលក
ី ត ង
ី ខាងតលី

អាច្បជាលទ្យធអលននការជេះឥទ្យធព
ប្ពម្ជា
ិ លរវាងគាននង
ិ គាន។ គួបអសំនង
ឹ ឥទ្យធព
ិ លរបស្់ដខមរតៅស្ម្័យអ្តត
ី

ម្ួយនង
ំ យោកយ
ឹ ម្ូលដ្ឋានស្ូរវ ិទ្យាននភាស្ថទាំងពរី មានលកខណ្ៈប្បហាក់ប្បដហលគានតប្ច្បន
ី ត េះ ជាកតាត ឲ្
ននភាស្ថម្ួយអាច្បច្បូលតៅតៅកនុងភាស្ថម្ួយតទ្យៀតានយ៉ាងប្ស្ួល។

តហតុតនេះការស្ក
ិ ាទាក់ទ្យងនង
ឹ

ោកយ ពតិ ស្ស្កនុងបរបទ្យបដប្ម្បប្ម្ួ
លោកយ ជាចំាច្ប់តគប្តូវពន
ិ
ិ ត
ិ យឲ្យានលែត
ិ លែន់តៅតលស្
ី ូរននភាស្ថ
ទាំងពរី ជាម្ុនស្ន
ិ ថាតតមា
ី នលកខណ្ៈែូច្បនង
ិ ខុស្គានកប្ម្ត
ិ ណា។
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ទ្យិែាភាពតដ្ឋយដ កខាងស្ូរវ ិទ្យារបស្់ភាស្ថដខមរនិងនង គឺ តស្នៀង (tone)។ បដនាកន័យម្ួយភាគ

ធំរបស្់ោកយតៅកនុងភាស្ថនងប្តូវានកំណ្ត់តដ្ឋយវតតមានរបស្់តស្នៀង។ ានន័យថា ោកយនងពីរោកយ
ដែលមានធាតុអសំរបស្់ពាងគ (ពយចជ នៈនិងប្ស្ៈ) ែូច្បគានទាំងអ្ស្់ អាច្បជាោកយពីរតអសងគានាន កាលណា
ោកយទាំងពីរត េះមានវតតមាន តស្នៀង ម្ិនែូច្បគាន។ ឧទាហរណ្៍៖ /ba:n/

/ba:n/

บาน មានន័យថា “រក”
ី នង
ិ

บ้าน មានន័យថា “អទេះ” ។ តៅកនុងោកយទាំងពីរតនេះមានទ្យីតាងំ ពយចជ នៈតែីម្ពាងគ /b/ ពយចជ នៈ

ច្បុងពាងគ /n/ និងប្ស្ៈ /a:/ ែូច្បគាន។ ប៉ាុដនដោកយទ្យីម្យ
ួ មានតស្នៀងធម្មតា (mid tone) ច្បំដណ្កោកយទ្យ២
ី
មានតស្នៀងត ង
ី (rising tone)។

ច្បំដណ្កភាស្ថដខមរម្ិនមានស្ទ្យទតាតស្នៀងកនុងការកំណ្ត់ន័យោកយនីម្ួយៗ

តដ្ឋយស្ថរដតវតតមានតស្នៀងតនេះឯង តទ្យប
ី មានម្តងត េះ

ែូច្ប

ភាស្ថនងតទ្យ។

អ្តត
ី កាលម្ន
ិ យូរម្កតនេះ ភាស្ថនងប្តូវានអ្នក

ភាស្ថរប់បចចូ លតៅកនុងអ្ំបូរភាស្ថច្បន
ិ យួន។ ប៉ាុដនតបច្បចុបបនន ទ្យស្សនៈតនេះប្តូវានបែិតស្ធតៅវ ិញ តប្ោេះ

ឈរតលម្
ី ូលដ្ឋានតស្នៀង តគម្ន
ិ អាច្បដបងដច្បកអ្ំបូរភាស្ថានតទ្យ តដ្ឋយស្ថរតស្នៀងតនេះតទ្យប
ី មានវតដមានកនុង
ភាស្ថកនុងតលាកប្បដហលជាងពរី ោន់ឆ្នក
ំ នាងម្កតនេះឯង។

ការស្ក
ិ ាតប្កាយម្កតទ្យៀតានរកត ញ
ី ថា

ភាស្ថនងជាអ្ំបូរភាស្ថម្ួយស្ាត
ិ កនុងអ្ំបូរភាស្ថតម្ តឈ្នមេះថាអ្ំបូរភាស្ថនត

(ไท) (Tai Language

Family) (สุริยา 1988 : 38) ។

មានការស្ក
ិ ាតប្ច្បីនងួនលមម្ដែរតហយ
ី អ្ំពីវតដមានតស្នៀងកនុងភាស្ថនង ប៉ាុដនដតបីតៅមានច្បំណ្ុច្បខវេះ

ខាតប្បការណាម្ួយអ្ំពីតស្នៀងតនេះ

ក៏តៅទ្យីតនេះតយង
ី ស្ូម្ទ្យុកតរឿងតស្នៀងតនេះស្ប្មាប់ស្ក
ិ ាតលីកតប្កាយ

ស្ិនច្បុេះ តប្ោេះវតាុបំណ្ងននការស្ិកាទ្យីតនេះតដដតជាស្ំខាន់តៅតលីតរឿងពយោជនៈ (consonants)។ តហយ
ី
តបីនិយយឲ្យរួម្តូច្បបនតិច្បតៅតទ្យៀត តយង
ី ក៏នឹងម្ន
ិ ស្ិកាលម្ែិតអ្ំពព
ី យោជនៈទាំងអ្ស្់ដែរ។ ទ្យីតនេះ តយង
ី
នឹងច្បបច្ប
ិ យកដតពយោជនៈម្ួយប្កុម្ប៉ាុតណាណេះម្កស្ិកាតប្បៀបតធៀប ត េះគឺ ពយចជ នៈធនិត (អទុេះបងាូរប្តែុស្)

(aspirated stops)។

២. ល្ក្ខណៈរ ួមននការេិក្ាអំពីពយញ្ជ នៈធនិត
63 តៅកនងភាស្ថដខមរនិងនងមានោកយ វណ្ណយុតតិ ែូច្បគាន។ ដខមរតយង
ី តប្បីោកយតនេះស្ំតៅតលី តប្គឿងប្បដ្ឋប់ស្ប្មាប់តប្បីអសំជាម្ួយនឹង
ុ

អ្កសរ (ពុទ្យធស្ថស្នបណ្ឌិតយ ១៩៦៧ : ១១៥៧) ែូច្បជាស្ញ្ជា ប្តីស្ព
័ ទ (្៊ា), ខណ្ឌ (។), បនតក់ (្់)... ។ ច្បំដណ្កភាស្ថនង
ោកយ វណ្ណយុតតិ

(วรรณยุกต์) ានែល់កប្ម្ិតស្ូរខពស្ទា
់ បកនុងោកយ។ ភាស្ថនងមាន វណ្ណយុតតិ ច្បំនន
ួ ៥ គឺ ធម្មតា ឯក តទា

ប្តី នង
ិ ច្បតុ (រជបណ្ឌិតយ ២០១១ : ១១០០)។ ដខមរតៅកប្ម្ត
ិ ស្ូរទាំងត

េះថា តស្នៀង។
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តែីម្បងា
ី យប្ស្ួលែល់ការស្ក
ិ ាអ្ំពតី រឿងតនេះ តយង
ី ស្ូម្តលក
ី យកតារងស្ូរពយចជ នៈននភាស្ថដខមរ

(តារងទ្យី ២) នង
ិ នង (តារងទ្យី ៣) ម្កបងាាញជាម្ុនស្ន
ិ ។

Bilabial
p

Plosive

Alveolar
b

t

m

Nasal

Palatal

d

Velar

C

Glottal

k

n

Ɂ

ɲ

ŋ

s

Fricative

h

Trill

r

Lateral Appr.

l
w

Approximant

j
តារងទ្យី 2.

Bilabial

Labio-

ស្ទ្យទតាពយោជនៈភាស្ថដខមរ

Aveolar Post-

dental
Plosive
Nasal
Fricative
Affricative
Trill
Approximant
Lateral Appr.

p ph64
m
b

f

Palatal

Velar

Glottal

alveolar
t th d
n
s

k kh

Ɂ
ŋ
h

tɕ tɕ

h

r
j

w

l
តារងទ្យី 3.

ស្ទ្យទតាពយោជនៈភាស្ថនង (សម្មួលចេញពី

Tingsabadh. 1999 : 147)

ជួរឈរនីម្ួយកនុងតារងទ្យី ២ ប្តូវដបងដច្បកជាពីរ។ ទ្យីម្ួយជាជួរពយចជ នៈ អ្តឃ្លស្ៈ និងទ្យីពរី
ជាជួរពយចជ នៈតឃ្លស្ៈ, ឧទាហរណ្៍៖ p b, t d ។ ជួរឈរនម្
ី ួយៗ កនុងតារងទ្យី ៣ ដច្បកជាបដី អនកគឺ ដអនក
ទ្យី១ ស្ប្មាប់ពយចជ នៈអ្តឃ្លស្ៈ ទ្យី២ ស្ប្មាប់ពយចជ នៈធនិត និងទ្យ៣
ី ស្ប្មាប់ពយចជ នៈតឃ្លស្ៈ,
ឧទាហរណ្៍៖ p ph b, t th d ។
ដអែកតលតា
ី រងទាំងពរី ខាងតលី ភាស្ថដខមរមានស្ទ្យទតាពយោជនៈច្បំនួន ១៧ ឯភាស្ថនងមានស្ទ្យទតា

ពយោជនៈ ២១។ តហតុតនេះកនុងភាស្ថនងមានច្បំនួនស្ទ្យទតាពយោជនៈតលស្
ី ភាស្ថដខមរច្បំនួន ៤ គឺ ph, th, ch,
នង
ិ kh។ ក៏បុ៉ាដនដតបតី យង
ី ពន
ិ ត
ិ យតៅកនុងភាស្ថដខមរ ត ញ
ី ថាមានោកយម្ន
ិ តច្ប
ិ តទ្យដែលមានពយចជ នៈទាំងតនេះ

។ ស្ំណ្ួរនង
វី នជា ph, th, ch, នង
ឹ តចទ្យត ង
ី ថា តហតុអ្ា
ិ kh ម្ន
ិ ប្តូវានចត់បចចូ លជាស្ទាទតាពយោជនៈតទាលននភាស្ថដខមរដែរតៅ?

64 We transcribe aspirated by means of a raised ‘h’ = ph, th, ch, kh.
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តាម្ពត
ិ មានអ្នកស្ក
ិ ាម្ួយច្បំនួន

តៅដតចត់ទ្យុកថាពយោជនៈែូច្បានបងាាញខាងតលជា
ី ពយោជនៈ

តទាល (Single Consonant, Simplex consonant) កនុងភាស្ថដខមរ។ ទ្យនទម្
ឹ នង
ឹ ត េះក៏មានអ្នកស្ក
ិ ា
ម្ួយច្បំនន
ួ តទ្យៀតម្ន
ិ ចត់បចចូ លជាពយោជនៈតទាលតទ្យ (Huffman 1967; Jacob 1968; ប្ពុំ ម្៉ាល់

២០០៦) ។ បញ្ជាពីរដែលនឹងយកម្កបងាាញខាងតប្កាម្តនេះគឺ ការចត់ និង ការម្ិនចត់ពយោជនៈខាងតលី
កនុងភាស្ថនង និង ភាស្ថដខមរ ជាពយចជ នៈតទាល។

ការស្ិកាអ្ំពច្ប
ី ំនួន ឬ អ្ំពីវតតមានស្ទ្យទតាពយោជនៈ ប្ស្ៈ រហូតែល់ធាតុតអសងៗ ននស្ូរកនុងភាស្ថ

ានតកីតត ង
ន ស្ូរវ ិទ្យាជាតប្ច្បីនទ្យស្វតសម្កតហយ
ី កនុងរងវង់អ្ក
ី ។ កាលតែីម្ត យ
ី ការកំណ្ត់ច្បំនួនពយោជនៈ

កដី ប្ស្ៈកដី ដអែកតៅតលីតអ្
ួ កសរកនុងភាស្ថនីម្ួយៗ (Orthographic perspective)។ តាម្ទ្យស្សនៈតនេះ កនុង

ភាស្ថដខមរមានពយោជនៈ ៣៣ តប្ោេះដខមរមានតួពយចជ នៈ ៣៣ តួ។ ច្បំដណ្កភាស្ថនង មានពយចជ នៈ ៤៤ ស្ូរ
តប្ោេះនងមានតួពយចជ នៈ ៤៤ តួ។ តប្កាយម្ក ការកំណ្ត់ច្បន
ំ ួនពយចជ នៈតាម្រតបៀបតនេះប្តូវតគគិតថាជាការ
យល់ប្ច្ប ំ តប្ោេះតួអ្កសរទាំងត
មានអ្កសរតំណាងឲ្យតប្ច្បីនតួ

េះតប្បៀប ានតៅនឹងរូបស្ញ្ជាតំណាងឲ្យស្ូរននភាស្ថប៉ាុតណាណេះ។ ស្ូរខាេះ

តោលគឺ

អ្កសរម្ួយតួៗ

ម្ិនានតំណាងឲ្យស្ូរដតម្ួយៗ

ត េះតទ្យ។

(65)
ឧទាហរណ្៍ អ្កសរ ក គ កនុងភាស្ថដខមរ តាងឲ្យស្ូរដតម្ួយគឺ /k/ ។ តលស្
ី ពីតនេះ តៅកនុងកប្ម្ិតស្ូរវ ិទ្យា
66
(phonetics) អ្កសរ ក គ អាច្បមានស្ូរតអសងម្ួយតទ្យៀត គឺ [Ɂ] កាលណារូបពយចជ នៈតនេះតប្បជា
ី ពយចជ នៈ

ប្បកប ែូច្បជា ភាគ [phea:Ɂ], ចក [ca:Ɂ]។ ករណ្ីតនេះម្ន
ិ ដម្នតកីតមានត ង
ី ដតកនុងភាស្ថដខមរត េះតទ្យ
ស្ូម្បភា
ី ស្ថអ្ង់តគាស្ដែលម្នុស្សភាគតប្ច្បន
ី ចត់ទ្យុកថាជាភាស្ថប្ស្ួលតរៀនត េះក៏មានបញ្ជាម្ន
ិ ពត
ិ

ប្ាកែននរូបស្ំតណ្រនង
ិ ការបនាស្
ឺ ូរតនេះដែរ។ អ្កសរ o នង
ិ u ននភាស្ថតនេះជួនកាលតាងឲ្យស្ូរ [ʌ] ែូច្ប

កនុងោកយ son [sʌn] និង sun [sʌn]។ តៅកនុងោកយម្ួយច្បំនួនតទ្យៀតអ្កសរ o តាងឲ្យស្ូរ [oʊ] ក៏មាន ែូច្ប
កនុងជាោកយ open [oʊpǝn] នង
ិ hotel [hoʊtel] ។ តៅកនុងោកយខាេះតទ្យៀត o តាងឲ្យស្ូរ [ɒ] តៅវ ិញ
ែូច្បតៅកនុងោកយ hot [hɒt] នង
ិ not [nɒt]។

ប្បការែូច្បានតលីកត ង
តទ្យីប តំ ៅែល់ការរេះរកស្ញ្ជ
ា តំណាង តដ្ឋយ ម្ិន
ី ខាងតលីតនេះតហយ
ី
ិ

យករូបពយោជនៈែូច្បតោលខាងតលីម្កតធវជា
ី ម្ូលដ្ឋានននការស្ិកាស្ូរកនុងភាស្ថ។ រូបតំណាងទាំងត េះតគ
តៅថា អ្កខរប្កម្ស្ូរវ ិទ្យាអ្នតរជាតិ (ប្ពុំ ម្៉ាល់. ២០០៦) ដែលស្រតស្រកាត់ជា IPA ម្កពីោកយថា

(International Phonetic Alphabets)។ តទាេះយ៉ាងណាកដីក៏រូបស្ញ្ជាងមីតនេះដអែកតលីរូបអ្កសរឡាតាំង
ែដែល

ភាស្ថ ។

ប៉ាុដនដអ្នកភាស្ថវ ិទ្យាានកំណ្ត់ឲ្យយករូបម្ួយតាងឲ្យស្ូរម្ួយ

វ ិធីម្ួយកនុងច្បំតណាម្វ ិធី

ស្ប្មាប់តប្បីប្ាស្់កុ ងរងវ
ន
ង់អ្ក
ន

ដែលតប្បីកុ ងការស្
ន
ិកាកំណ្ត់រកច្បំនួនស្ូរពត
ិ ប្ាកែកនុងភាស្ថ

នីម្ួយៗ ានដអែកតៅតលីការស្ិកាគូអ្បបបរមា (minimal pair)។ ការស្ក
ំ ក
ិ ាគូអ្បបបរមា គឺការ យ
65 ភាគ : /phea:k/ (កប្ម្ិតស្ទ្យទតាវ ិទ្យា phonemics) → [phea:Ɂ] (កប្ម្ិតស្ូរវ ិទ្យា phonetics)

66 កនងទ្យតា
ំ ជាពយចជ នៈច្បុងពាងគែូច្បឧទាហរណ្៍ោកយខាងតលី ដខមរកម្ពុជាតប្កាម្តៅរកាធម្មភាពតែីម្ននពយចជ នៈ ក តៅត យ
ី ។
ុ ី ង
តនេះជាបដនាកម្ួយដែលអាច្បឲ្យដខមរកណា
ត លស្ថតប់តៅអាច្បែឹងថាអ្នកត

េះជាដខមរតប្កាម្ាន ។
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ោកយពរី ម្កតប្បៀបតធៀបគាន។ ោកយទាំងពរី តនេះមានច្បំនួនស្មាស្ធាតុអសំែូច្បគាន ប្ពម្ទាំង មានការតរៀង
លំដ្ឋប់ស្ូរប្តូវគាន។ ប៉ាុដនដកុ ងស្មាស្ធាតុ
ន
ទាង
ំ អ្ស្់ត េះ មានធាតុម្យ
ួ ប៉ាុតណាណេះម្ន
ិ ែូច្បគាន។ ធាតុដែលម្ន
ិ

ែូច្បគានត េះ មានអលតធវឲ្
ំ ពរី ត េះប្តូវានតគចត់ទ្យុកថាជាស្ទ្យទ
ី យោកយទាំងពរី មានន័យខុស្គាន។ ធាតុទាង
តាតអសងគាន, ស្ូម្តម្ីលឧទាហរណ្៍ (3)។
ពាក្យទី ១

(3)

ពាក្យទី ២

Gloss
bird ; the Cham

(a) /ca:p/

ចាប

/ca:m/ ចាម

(b) /ba:n/

បាន

/da:n/

ដាន

obtain ; trace

(c) /sα:k/

សក

/cα:k/

េក

shed skin ; duckweed

់ យគូរ ៗ ដែលគូស្ប ទ ត់ពីតប្កាម្ កនុងឧទាហរណ្៍ (3a), (3b), (3c) គឺ /b/ – /d/,
ពយោជនៈម្ួ

/p/ – /m/ នង
ិ /s/ – /c/ តាម្លំដ្ឋប់ គជា
ឺ គូអ្បបបរមា។ វតតមានននពយោជនៈទាំងត េះតធវឲ្
ី យមានបដនាក
ន័យោកយ។ តហតុតនេះ តយង
ី ាន [p] , [b] , [m] , [c] និង [s] ជាស្ទ្យទតាពយចជ នៈតអសងគាន។
ការស្ិកាវ ិភាគរកច្បំនួនស្ូរពយោជនៈកនុងភាស្ថនង

(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดรายวิชา

ภาษาไทย 3. 2548 : 228-230) នង
ិ ភាស្ថដខមរានតប្បីវ ិធីស្ិការកគូអ្បបបរមាែូច្បានបងាាញខាង
តលតី នេះជាម្ូលដ្ឋាន។ ជាលទ្យធអល ភាស្ថនងនង
ិ ភាស្ថដខមរមានស្ទ្យទ-តាពយចជ នៈច្បំនួន ២១ ែូច្បគាន តប្ោេះ

h
ph, th, ch នង
តំ ៅែល់ការចត់ពយចជ នៈទាំងតនេះជាពយោជនៈ
ិ k ានតធវឲ្
ី យោកយមានបដនាកន័យ នង
ិ

តទាលកនុងភាស្ថទាំងតនេះ។ ប៉ាុដនដការស្ក
ិ ាអ្ំពស្
ី ទ្យទតាពយចជ នៈដខមរម្ន
ិ ានតៅប្ទ្យង
ឹ ប្តម្
ឹ តនេះតទ្យ តប្ោេះការ

ស្ក
ួ តនេះានងយម្កប្តម្
ិ ាតប្កាយម្កតទ្យៀតានរកត ញ
ី ថាច្បំនន
ឹ ១៧ស្ទ្យទតា។ តពលតនេះតយង
ី ស្ូម្តលក
ី
យកបញ្ជាតនេះម្កអ្ធប
ិ ាយបនដច្ប
ិ ។ តហតុអ្តវី ទ្យប
ី ស្ទ្យទតាពយចជ នៈដខមរមានដត១៧ ?

វ ិធប
ី ោកយកនុងភាស្ថដខមរមានជាអាទ្យិ៍៖ បនសំ កមាាយ ស្មាស្... ។ ប្បព័នធបតងកត
ី ោកយតាម្
ី តងកត

ដបបកមាាយជាវ ិធម្
ី ួយដែលនយ
ិ ម្តប្បី

ស្ម្័យអ្តត
ី ោកយតដ្ឋយវ ិធក
ី កាល។ ការបតងកត
ី មាាយតនេះមានវតដ

មានកនុងអ្ំបូរភាស្ថម្ន-ដខមរ អ្ស្់កាលជាយូរម្កតហយ
ំ កោកយឫស្ម្ួយ
ី ។ ការកមាាយ ោកយ គឺជាការ យ
ម្កអសំជាម្ួយនង
ី ោកយងមតី នេះម្ន
ី ោកយងម។
ឹ ម្ូលបទ្យ (affix) តែីម្បប
ី តងកត
ិ មានបដនាកន័យជាម្ួយនង
ឹ ោកយ

តែីម្តទ្យ ប៉ាុដនដមានម្ុខងារខាងតវយាករណ្៍ (gramatical function) តអសងគាន។ ោកយឫស្នង
ិ ោកយកមាា
យកនុងឧទាហរណ្៍ (4) មានន័យតែីម្ (primitive meaning) ែូច្បគាន ប៉ាុដនដម្ុខងារោកយឫស្ជាករិ យស្័
ពទ
ិ

ច្បំដណ្កោកយកមាាយជា ម្ស្័ពទ, តម្ល
ពទស្កម្ម ឯោកយ
ី កនុងឧទាហរណ្៍ (4a-c) ឬ ោកយឫស្ជាករិ យស្័
ិ
កមាាយជាករិ យស្័
ពអ្
ទ ស្កម្ម, តម្ល
ិ
ី ឧទាហរណ្៍ (4d-e)។
ពាក្យឫស

(4)

ពាក្យក្ម្លាយ

(a) /kaǝt/

តកីត > /khnaǝt/

(b) /daǝ/

តែីរ

(c) /ream/ រ ំ

់

តខនីត

> /dαm naǝ/ ែំតណ្ីរ
> /rɔ bam/

រាំ

Gloss
to bear > period of waxing moon
to walk > a walk
to dance > a dance
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(d) /tro:w/ ប្តូវ
(e) /kaǝt/

> /tαm ro:w/ តប្ម្ូវ

តកីត > /bαŋ kaǝt/

់

ច្បំដណ្កម្ូលបទ្យនម្
ី ួយៗ ដែល
ងារខាងតវយាករណ្៍របស្់ខួ នជាក់
ា
លាក់ដែរ

right > adjust, correct

បតងកីត

to bear > to give birth to

យ
ំ កម្កតប្បីកុ ងការបតងក
ន
ត
ធ ឹងមានន័យនិងម្ុខ
ី ោកយ ក៏ស្ុទ្យស្
ពិតស្ស្កនុងភាស្ថដខមរបូរណ្។

ប៉ាុដនតម្កែល់បច្បចុបបននតៅ

ស្ល់ម្ូលបទ្យដតពីរបប
ា
ី ុ៉ាតណាណេះដែលតៅរកានិរនតភាពរបស្់ខួ នានតប្ច្ប
ីនជាងម្ូលបទ្យតអសងតទ្យៀត។

ឧទា-

ហរណ្៍ម្ូលបទ្យ /p-/, ម្ូលបទ្យតនេះតប្បស្
ពទតហតុ (Causitive verb) ដែលមានន័យ
ី ប្មាប់បតងកីតកិរយស្័
ិ
ថា “តធវីឲ្យ, បណា
ត លឲ្យ” ែូច្បកនុងឧទាហរណ្៍ (4e)។ ទ្យនទឹម្នឹងតនេះ ម្ូលបទ្យតអសងតទ្យៀតតៅកនុងឧទាហរណ្៍

(4b) និង (4d) ម្ិនានរកាលកខណ្ៈតែីម្ាននង
ឹ នរលែែូច្បម្ូលបទ្យ /p-/តទ្យ។ ប៉ាុដនតម្ូលបទ្យតនេះតៅមាន
វតតមានតៅត យ
ី ់ កនុងភាស្ថដខមរ
តនេះជាម្ួយោកយឫស្។

តប្ោេះមានោកយកមាាយតប្ច្បីនណាស្់ដែលតកីតតច្បញពីបនសំរវាងម្ូលបទ្យ

គួរស្តងកតថា ម្ូលបទ្យដែលតប្បក
ន
៍ (4b) និង (4d) ទ្យំនងជាមានទ្យប្ម្ង់តែីម្ជា
ី ុ ងឧទាហរណ្

/Vm/ (V ជាប្ស្ៈ , m ជាពយោជនៈ ប្ច្បម្ុេះរងវេះបនទុេះ) ។ /Vm/ មានកាឡារូបស្័ពទ (allo-morph) តប្ច្បន
ី
ស្ណា
ា នែូច្បជា αm/n (អ្់ម្/ន) , ɔm/n (អ្៊ា់ម្/ន), αm (អ្់ម្), ɔm (អ្៊ា់ម្) ។ កាឡារូបស្័ពទទាង
ំ តនេះតកត
ី

ត ង
ី តដ្ឋយតយងតៅតាម្ប្បតភទ្យពយោជនៈតែីម្ពាងគ។ កនុងត េះ ទ្យប្ម្ង់ αm ឬ ɔm តប្បីស្ប្មាប់អសំជាម្ួយ
ោកយឫស្ដែលមានពយោជនៈតែីម្ពាងគជាពយចជ នៈបនាល
ឺ ាយ

(67)

(complex onset ឬ initial cluster

consonant), តម្ីលកនុងឧទាហរណ្៍ (4d) និង (5) ។ ច្បំដណ្ក ɔm/n ឬ αm/n តប្បអ
ី សំជាម្ួយោកយឫស្
ដែលតអតម្
ី តដ្ឋយពយោជនៈតទាល (simplex onset) ែូច្បកនុងឧទាហរណ្៍ (4b) ។
ពាក្យឫស

(5)

ពាក្យក្ម្លាយ

Gloss

(a) /prap/

ម្បាប់

>

/bαm rap/

បម្ាប់

to tell > cue

(b) /slot/

សល៊ុត

>

/sαm lot/

anxious > threat

ម្សួ ល

>

/sαm ruol/

សមល៊ុត

សម្មួល

easy > ease

ចម្ោង

>

/kɔm roŋ/

គចម្ាង

to plan > frame

់
(c) /sruol/
់
(d) /kroŋ/
់
កនុងឧទាហរណ្
៍
់

(5) ខាងតលតី នេះ ោកយឫស្តអតម្
ី តដ្ឋយពយោជនៈបនាល
ឺ ាយ pr, sl, sr, kr ។

ពយោជនៈបនាឺលាយទាំងតនេះប្តូវានបំដបកតដ្ឋយម្ូលបទ្យ ɔm ឬ αm កនុងោកយកមាាយឲ្យតៅជា p + r, s

+ l, s + r, k + r តាម្លំដ្ឋប់ ។ ច្បំដណ្កកនុងឧទាហរណ្៍ (4b) ោកយឫស្តអតីម្តដ្ឋយពយចជ នៈតែីម្ពាងគ

ជាពយចជ នៈតទាល តហតុតនេះតវយាករណ្៍ដខមរតប្ម្ូវឲ្យមានការដងម្ n តៅកនុងោកយកមាាយ តោលគឺ Vm
> Vm/n ។ ទាំងតនេះបងាាញថា វតតមានរបស្់ម្ូលបទ្យ Vm អាច្បឲ្យតយង
ី ែឹងអ្ំពីស្មាស្ធាតុអសំរបស្់ពយចជ

នៈតែីម្ពាងគ ថាតតីជាពយចជ នៈតទាល ឬ ពយោជនៈបនាល
ឺ ាយ ។
67 ដខមរតយង
ី នយ
ិ ម្តៅពយចជ នៈបនាឺលាយថា ពយចជ នៈតអ្តី ជីង ។
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Françoi Martini ានស្ថងស្ថននែជាតប្ច្បន
ី ទាក់ទ្យងតៅនង
ឹ ដខមរ។ កនុងត េះតលាកានស្ក
ិ ាតលី

ប្បធានបទ្យម្ួយ ដែលទាក់ទ្យងតៅនឹងវតតមានពយោជនៈធនត
ិ (aspirated consonants) តនេះ។ លទ្យធអល

រួម្ននការប្ស្ថវប្ជាវរបស្់តលាកអ្ំពីពយោជនៈដខមរានបងាាញថា ph, th, ch នង
ិ kh ជាបនសំរវាងពយចជ នៈពរី
តោលគប្ឺ កុម្ពយចជ នៈទាំងតនេះមានតនម្ាតស្មន
ី ង
ឹ ពយចជ នៈអសំ

(បនាល
ឺ ាយ)

ខាងតប្កាម្តនេះជាឧទាហរណ្៍ដែលបញ្ជជក់អ្ំពតី រឿងតនេះ ។

ពាក្យឫស

(6)

ពាក្យក្ម្លាយ

មឹង

> /kαm hœŋ/

ខាក

> /kαm ha:k/

(c) /chea:n/

ឈាន

> /cɔm hea:n/

(d) /thɔm/

ធាំ

> /thɔm hɔm/

(a) /khœŋ/
(b) /kha:k/

ម្ន
ិ ដម្នពយចជ នៈតទាលតទ្យ។

Gloss

កាំហឹង

angry > anger

ាំ ន
ជហា

to step > step

កាំហាក
ទាំហាំ

spit out > spittle

big

> being big

ោកយឫស្ទាំងអ្ស្់កុ ងឧទាហរណ្
ន
៍ (6) ស្ុទ្យធដតតអដីម្តដ្ឋយ kh, ch, th។ ពយចជ នៈទាំងតនេះប្តូវ

បំដបកជា t + h, c + h, k + h តដ្ឋយម្ូលបទ្យ Vm ។ ការបំដបកតនេះមានលកខណ្ៈែូច្ប ដែលបងាាញកនុង
ី ឹងដែរ។ តហតុតនេះតហយ
ឧទារណ្៍ (5) ឣ៊ាច្ប
ី តទ្យីបតលាក Françoi Martini ឈ្ននែល់ការស្នមតថា kh,

ch, th ជាបនសំពយចជ នៈ ម្ិនដម្នពយចជ នៈតទាលតទ្យ។ តប្កាយម្កស្ថននែរបស្់តលាកប្តូវានចត់ទ្យុកថា ជា
របកគំតហញ
ី ងមីននអ្វតតមានពយចជ នៈអទុេះបងាូរប្តែុស្កនុងភាស្ថដខមរ។ តទាេះបីជាតគម្ន
ិ ទាន់រកត ញ
ី ថា ph
ជាពយចជ នៈបនាល
ឺ ាយឬជាពយចជ នៈតទាល

តប្ោេះតៅម្ិនទាន់មានឧទាហរណ្៍មាំទាណា
ំ
ម្ួយម្កបញ្ជជក់

ែូច្ប kh ch th ែូច្បានបងាាញខាងតលីតៅត យ
ី កដី ក៏តៅកនុងការស្ិកាអ្ំពស្
ី ូរវ ិទ្យាដខមរ មានអ្នកភាស្ថ
ម្ួយច្បំនន
ួ ានកំណ្ត់យកលទ្យធអលដែលរកត ញ
ន
ី តដ្ឋយតលាក Françoi Martini ខាងតលី តៅតប្បក
ី ុង

ការស្ិការបស្់ខួ នតៅតហ
ា
យ
ី ។ ប៉ាុដនតបណ្ឌិតប្ពុំ ម្៉ាល់ (២០០៦ : ២៣) ហាក់ស្ាិតតៅកនុងស្ម្មតិកម្មតៅ
ត យ
ី ច្បំតោេះវតតមានននពយោជនៈធនិត។

៣. ពយពាជនៈធនិតនៅក្នងេំ
ណង់ពាងគ
ុ
បញ្ជាវតតមានពយចជ នៈធនិតកនុងភាស្ថដខមរ និង នង តប្បៀបែូច្បជាការ គា
ំ ន តធវីការស្នមតតប្ច្បីនជាង

ការតធវព
ី តិ ស្ថធន៍ជាក់ដស្ដង។ តប្ោេះតបភា
ី ស្ថនងមានប្បព័នធបតងកីតោកយរតបៀបដខមរ ឬមានអ្វដី ែលមានលទ្យធ
ភាពបំដបកពយចជ នៈបនាល
ឺ ាយ ត េះស្ម្នង
ឹ ថា នងក៏ម្ន
ិ មានពយចជ នៈធនត
ិ ដែរតហយ
ី ។ អ្តាបតនេះម្ន
ិ មាន

តគាលតៅនង
ឹ ដវកដញកឲ្យស្ុជ
ី តប្ៅអ្ំពវី តតមានពយចជ នៈប្បតភទ្យតនេះកនុងភាស្ថទាំងពរី តទ្យ ប៉ាុដនតប្គាន់ដតទាញ
ការស្តងកតជារួម្ែូច្បានអ្ធប
ិ ាយរួច្បម្កតហយ
ី ។ តទាេះយ៉ាងណាកដី តៅកនុងការស្ក
ិ ាតនេះតយង
ី ស្ូម្តប្បី
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ោកយ ពយចជ នៈធនត
ដ េះអាស្នន) តែីម្បតី ៅតឈ្នមេះពយចជ នៈម្ួយពួកដែលមានបដនាកលកខណ្ៈ
ិ (ជាបតណា

(distinctive feature) របស្់ខួ នជា
ា
voiceless stop + h ។

តតៅតនេះតយង
ី នឹងពិនិតយតលស្
ី មាស្ភាពរបស្់ពយោជនៈទាំងត
ខាងតប្កាម្បងាាញអ្ំពីរប
ូ តំណាងននពយចជ នៈទាំងតនេះ។
IPA

ph

ផ ភ

th

វមែរ

ថៃ

พภผ
ทธฐฒฑถ
ชฉฌ
คขฃ

ឋ ៃ ផ ឍធ

ch

ឆឈ

kh

មឃ

តារងទ្យី 4.

េះតៅកនុងស្ំណ្ង់ពាងគ ។ តារង

តារងពយចជ នៈធនត
ិ ស្ូ រ នង
ិ រូប

រូបពយចជ នៈទាំងតនេះ មានម្ួយច្បំនួនអាច្បតធៀបគានានតយងតាម្លំដ្ឋប់អ្កខរប្កម្ដខមរនង
កនុងតារងពយចជ នៈដខមរនងកនុងឧបស្ម្ព័នធននអ្តាបទ្យតនេះ)។ តៅកនុងត េះ

พทฑช

និង

(តម្ីល

ค កត់ស្ូរពយ

ចជ នៈធនត
ិ កនុងភាស្ថនង ph th th ch ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថដខមរ អ្កសរទាំង ព ទ្យ ឌ្ ជ និង គ តប្បីស្ប្មាប់
កត់ស្ូរពយចជ នៈស្ង
ិ ិលទាំងអ្ស្់ គឺ p t d c នង
ិ k។

៣.១. ពយចជ នៈតទាលតែម្
ន
យពាងគ
ី ពាងគកុ ងោកយម្ួ
តៅទ្យតី នេះ

តយង
ី នង
ឹ ពន
ិ ត
ិ យលទ្យធភាពកនុងស្មាស្ភាពជាពយចជ នៈតែីម្ពាងគរបស្់ពយចជ នៈធនត
ិ ។

ទ្យប្ម្ង់ពាងគកុ ង
ន (7) មានលកខណ្ៈជា ៖

C1V(C2)
(C1 ពយចជ នៈធនិត, V ស្នូលពាងគ, C2 ជាពយចជ នៈច្បុងពាងគ អាច្បមានឬម្ន
ិ មានក៏ាន)
ពាក្យខ្មែរ

(7)

ពាក្យថៃ

(a) /phɛ/

ដអ

/phi:/

(b) /tha:/

ថា

/thɔ:/

(c) /cha:/

ឆ្

/chɯa/

(d) /khαo/

តខា

/khɔ:/

(e) /phaǝŋ/

តអីង

/pha:n/

Gloss

พี่
ทอ

port ; elder

เชื่อ
ขอ
พาน

fry ; believe

to say ; to weave

trouser ; ask for
basin ; pass
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(f) /thαŋ/

ងង់

/thoŋ/

(g) /cha:k/

ឆ្ក

/cha:k/

(h) /khoh/

ខុស្

/kho:m/

ถุง
ฉาก
โคม

bag ; bag
scene ; scene
wrong ; lamp

ឧទាហរណ្៍ (7a – 7h) បងាាញថា ពយោជនៈធនិតទាំងអ្ស្់កុ ងភាស្ថដខម
ន
រនិងភាស្ថនងអាច្បតប្បីជា

ពយោជនៈតទាលតែីម្ពាងគានែូច្បគាន ទាំងកនុងពាងគតបក
ី នង
ិ កនុងពាងគបទ្យ
ិ ។

៣.២. ពយចជ នៈតទាលតែម្
ន
ទ្យី ១
ី ពាងគកុ ងពាងគ
ទ្យប្ម្ង់ពាងគកុ ង
ន (8) មានលកខណ្ៈជា ៖
ពាងគទ្យី១

C1V1(C2)
ពាក្យខ្មែរ

(8)

ពាងគទ្យី២

C3V2(C4) “C1 ជាពយចជ នៈធនិត”
ពាក្យថៃ

(a) /pha: dip/

ដឌ្ិប

/pha: sa:/

(b) /thea: nea:/

ធា

/tha: wɔ:n/

(c) /chαo lαo/

តឆ្តឡា /chom pu:/

(d) /khan tej/

ខនដី

/kha nɛ:n/

៣.៣. ពយចជ នៈតទាលតែម្
ន
ទ្យី ២
ី ពាងគកុ ងពាងគ

Gloss

ภาษา
ถาวร
ชุมพู่

unbleached muslin ; language

assure ; enduring
turmoil ; rose apple
be patient ; score

คะแน

น

ទ្យប្ម្ង់ពាងគកុ ង
ន (9) មានលកខណ្ៈជា ៖
ពាងគទ្យី១

C1V1(C2)

ពាក្យខ្មែរ

(9)

ពាងគទ្យី២

C3V2(C4) “C3 ជាពយចជ នៈធនិត”

ពាក្យថៃ

(a) /bαm phoh/ បំអុស្

/chom phu:/ ชุมพู่ activate ; rose apple

(b) /kαn thαo/

កត ា រ

/kha: tha:/

(c) /kaɲ chɛ:t/

កដចឆ ត

/ban cha:/

(d) /bαŋ khαm/ បងខំ

Gloss

/ni khom/

า

คาถา

spitting pot ; the spell
water mimosa ; to order

บั
นิญ
คมช

to force ; community

ោកយដែលមានពាងគទ្យី២តអដម្
ី តដ្ឋយធនិតកនុងភាស្ថដខមរម្ិនស្ូវមានោកយធម្មតា (simple word)

ប៉ាុ ម នតទ្យ។ ោកយទាំងត េះតប្ច្បីនជាោកយកមាាយ (derivative word) ដែលមានោកយឫស្តអដីម្តដ្ឋយ
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ពយចជ នៈធនត
ិ ប្ស្ថប់ (9a , 9d)។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនងវ ិញ ោកយប្បតភទ្យតនេះតប្ច្បន
ី ដតជាោកយកម្ចី (9b –

9d) ។

៣.៤. ពយចជ នៈតទាលតែម្
ន
ទាង
ំ ពរី
ី ពាងគកុ ងពាងគ

ទ្យប្ម្ង់ពាងគកុ ងដអន
ន
កតនេះមានលកខណ្ៈជា ៖
ពាងគទ្យ១
ី

ពាងគទ្យី២

C1V1(C2) C3V2(C4) “C1 និង C3 ជាពយចជ នៈធនត
ិ ”
ការរណ្ដំពាងគជាវ ិធីម្ួយដែលដតងតកីតមានត ង
ី តៅកនុងភាស្ថ។

ប៉ាុដនដវ ិធីតនេះម្ន
ិ មានលកខណ្ៈ

ែូច្បគានទាំងអ្ស្់ស្ប្មាប់ប្គប់ភាស្ថត េះតទ្យ។ ោកយរណ្ដំមានពាងគយ៉ាងតច្ប
ិ ពរី ពាងគ។

តៅកនុងវគគតនេះតយង
ី តដ្ឋយពយចជ នៈធនត
ី នង
ឹ ពន
ិ ត
ិ យតលោ
ី កយដែលមានពាងគទ្យ១
ី នង
ិ ពាងគទ្យ២
ី តអដម្
ិ

ែូច្បគាន គឺ C1 នង
ិ C3 ជាធនត
ិ ។

ពាក្យខ្មែរ

ពាក្យថៃ

(10) (a) /pheh phαŋ/ តអេះអង់

/phǝ:m phu:n/

(b) /thɔm thɔαt/ ធំធាត់

เพิ
น
/tha่ม: พู
thi:/

(c) /che:w cha:w/តឆ្វឆ្វ

/chǝ:t chu:/

(d) /khet khαm/ ខិតខំ

/kha
ชู p khi:/

ឧទាហរណ្៍

(10)

Gloss
ash ; increase

ท่าที
เชิด
ขับขี่

grow, fat ; attitude
easily angry ; to boost
to try ; to drive

បងាាញថាពយចជ នៈធនត
ិ ទាំងកនុងភាស្ថដខមរទាំងកនុងភាស្ថនងមានលទ្យធភាព

បតងកីតោកយរណ្ដំដែលមានពយចជ នៈតែីម្បនី នពាងគទាង
ំ ពីរ ។

៣.៥. ពយោជនៈបនាល
ន
យពាងគ
ី ពាងគកុ ងោកយម្ួ
ឺ ាយតែម្

តដ្ឋយតយងការចត់លំដ្ឋប់ពយចជ នៈកនុងតារងទ្យ១
ី និងទ្យី២

តតៅតនេះតយង
ី នង
ឹ ដបងដច្បកប្បតភទ្យ

ពយចជ នៈបនាល
ី តដ្ឋយពយចជ នៈធនត
ឺ ាយដែលតអដម្
ិ ជា ៥ ទ្យប្ម្ង់ នង
ិ ម្ួយទ្យប្ម្ង់តទ្យៀតជាបនសំរវាងពយចជ នៈ
ទ្យូតៅអសំជាម្ួយពយចជ នៈធនត
ិ ។

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
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៣.៥.១. ធនត
ិ + រងវេះបនទុេះ (Aspirated + stop)
តដ្ឋយដអែកតាម្លកខណ្ៈខយល់ ពយចជ នៈអទុេះកនុងភាស្ថដខមរនង
ិ ភាស្ថនងមានច្បំនួន ៧ គឺ /p, b, t,

d, c, k, Ɂ/ ។ តៅកនុងតារងខាងតប្កាម្តនេះ អ្កសរ Kh និង Th ជាអ្កសរកាត់របស្់ោកយ 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.

បនាឺលាយរវាងពយចជ នៈធនិតនិងពយចជ នៈអទុេះ

កនុងភាស្ថដខមរ បនាល
ឺ ាយរវាង Aspirated + stop មានច្បំនួន ១៥ គូ។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនង

បនាឺលាយរវាង Aspirated + stop ម្ិនមានតទ្យ។

៣.៥.២. ធនត
ិ + ពយចជ នៈ ស្ក
ិ ជៈ (Aspirated + Nasal)
M

n

ɲ

ŋ

Kh

Th

Kh

Th

Kh

Th

Kh

Th

ph

-

-

+

-

+

-

+

-

th

+

-

+

-

-

-

+

-

ch

+

-

+

-

-

-

+

-

kh

+

-

+

-

+

-

+

-

តារងទ្យី 6.

បនាឺលាយរវាងពយចជ នៈធនិតនិងពយចជ នៈប្ច្បម្ុេះ/ ស្ិកជៈ

កនុងភាស្ថដខមរ បនាល
ឺ ាយរវាង Aspirated + Nasal មានច្បំនួន ១៣ គូ។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនង
បនាល
ឺ ាយរវាង Aspirated + Nasal ម្ន
ិ មានតទ្យ។

៣.៥.៣. ធនត
ិ + ពយចជ នៈរងវេះប្តែុស្ (Aspirated + Fricative)
f

s

h

Kh

Th

Kh

Th

Kh

Th

ph

-

-

+

-

-

-

th

-

-

-

-

-

-

ch

-

-

-

-

-

-

kh

-

-

+

-

-

-

តារងទ្យី 7.

បនាឺលាយរវាងពយចជ នៈធនិតនិងពយចជ នៈប្តែុស្
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កនុងភាស្ថដខមរ បនាឺលាយរវាង Aspirated + Fricative មានច្បំនួន ២ គូ។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនង

ម្ន
ិ មានបនាល
ឺ ាយរវាង Aspirated + Nasal តទ្យ។

៣.៥.៤. ធនត
ិ + ពយចជ នៈរងវេះលំហូរ (Aspirated + Liquid)
រវាងពយចជ នៈ r នង
ិ l មានលកខណ្ៈបនាតឺ អសងគាន គឺ Trill នង
ិ Lateral Approxinant ។ ប៉ាុដនដ

អ្នកស្ូរវ ិទ្យាម្ួយច្បំនន
ួ ានតៅពយចជ នៈទាំងពរី ជាតឈ្នមេះដតម្ួយថា liquid ។

r

l

Kh

Th

Kh

Th

ph

-

+

+

+

th

-

+

+

-

ch

-

-

+

-

kh

-

+

+

+

តារងទ្យី 8.

បនាល
ឺ ាយរវាងពយចជ នៈធនត
ិ នង
ិ ពយចជ នៈរអ្ល
ិ

ភាស្ថដខមរមានបនាឺលាយ Aspirated + liquid ច្បំនន
ួ ៤ គូ។ ច្បំដណ្កភាស្ថនងមាន ៥ គូ។
តយង
ី ត ញ
ី ថា បនាឺលាយ phr thr និង khr ម្ិនមានវតដមានកនុងរច្ប ស្ម្ព័នធស្ូរននភាស្ថដខមរតទ្យ។ ប្បការ
តនេះជាតហតុតធវឲ្
ី យដខមរបតចច ញស្ំត

ង phr, thr នង
ិ khr ម្ន
ិ ានឬពា
ិ កបនា។
ឺ តហតុតនេះដខមរដែលតរៀន

ភាស្ថនងពិាកកនុងការបតចច ញស្ំត ងោកយដែលមានពយចជ នៈបនាល
ឺ ាយដបបតនេះ,

(11) ។

ថៃបញ្ចេ ញសំ ញ្េង

(11) (a)
(b)
(c)
(d)

พระ
/phra/
จันทรา/can thra:/
ครบ
/khrop/
ครับ
/khrap/

ខ្មែរបញ្ចេ ញសំ ញ្េង

Gloss

[pra]

Monk

[can tra]

Moon

[krop]

Enough

[krap]

Enough

តម្ីលឧទាហរណ្៍

ប្បការតនេះទាម្ទារឲ្យស្ក
ិ ាប្តូវមានការហវក
ឹ ហាត់យ៉ាងហមត់ច្បត់ ។

៣.៥.៥. ធនិត + ពយចជ នៈកនាេះ (Aspirated + Glide)(68)
អ្នកស្ូរវ ិទ្យាម្ួយច្បំនន
ួ ានចត់បចចូ ល /w/ នង
ិ /j/ តៅកនុងប្បតភទ្យប្ស្ៈ គប្ឺ ស្ៈកនាេះ ប៉ាុដនតមាន

អ្នកខាេះតទ្យៀតានចត់ /w/ នង
ិ /j/ ថាជាពយចជ នៈកនាេះតៅវ ិញ

តហយ
ី ានដ្ឋក់ពយចជ នៈប្បតភទ្យតនេះតៅ

68 មានការតប្បោកយបតច្បចកតអសងគានកនងការតៅពយចជ នៈ /w/ នង /j/ ែូច្បជា glide, approximant, semi-vowel ។ តៅកនង
ី
ិ
ុ
ុ
អ្តាបទ្យតនេះ តយង
ី តៅពយចជ នៈប្បតភទ្យតនេះថា ពយចជ នៈកនាេះ តាម្បណ្ឌិត ប្ពុំ ម្៉ាល់ (២០០៣ : ៤៨) ។
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កនុងតារងស្ទ្យទតាពយចជ នៈ (Carr. 1993 : 145, ប្ពុំ ម្៉ាល់. ២០០៣ : ៤៨)។ ការស្ក
ិ ា តពលតនេះ
កំណ្ត់យកទ្យស្សនៈទ្យី ២ ដែលថា /w/ នង
ិ /j/ ជាពយចជ នៈកនាេះ។

w

j

Kh

Th

Kh

Th

ph

-

-

+

-

th

+

-

-

-

ch

+

-

-

-

kh

+

+

+

-

តារងទ្យី 9.

បនាល
ឺ ាយរវាងពយចជ នៈធនត
ិ នង
ិ ពយចជ នៈកនាេះ

កនុងតារងខាងតលីតនេះ ពយចជ នៈធនត
គ
យពយចជ នៈកនាេះានប្ាំ
ិ តៅកនុងភាស្ថដខមរអាច្បតប្បអ
ី ួ បជាម្ួ

គូ ច្បំដណ្កភាស្ថនងអាច្បតប្បា
ី នម្ួយគូ។

៣.៥.៦. ពយចជ នៈធនត
ិ (Consonant + Aspirated)

ពយចជ នៈបនាឺលាយដែលមានពយចជ នៈធនិតស្ាត
ិ តៅប ទ ប់ម្ន
ិ ស្ូវមានតទ្យ។

តៅកនុងភាស្ថដខមរ

លំដ្ឋប់ដបបតនេះមានដតបួនគូបុ៉ាតណាណេះ គឺ mph mkh sth និង lkh។ ច្បំដណ្កកនុងភាស្ថនងម្ិនមានតទ្យ។

បនាឺលាយទាំងតនេះមានដតកនុងជាទ្យប្ម្ង់ ស្ទ្យទតាវ ិទ្យា ប៉ាុតណាណេះ ។ តៅកនុងទ្យប្ម្ង់ស្ូរវ ិទ្យា បនាឺលាយទាំង
តនេះប្តូវដជកប្ស្ៈ [ǝ] (ǝ epenthesis), ស្ូម្តម្ីលកនុងឧទាហរណ្៍ (12)។ ការដែលមានបដចច កប្ស្ៈ

អាច្បម្កពស្
ី ស្ូរពយចជ នៈទ្យី ២ ជាតប្កាយ
ី ររងគ
ី បនាស្
ឺ ំត ងប្តូវបតចច ញស្ូរ m ឬ l ឲ្យអុតស្ន
ិ តទ្យប
ី ចប់តអដម្
។ បនាល
ឺ ាយដបបតនេះតគឲ្យតឈ្នមេះថា បនាល
ឺ ាយម្ន
ិ ស្នទ្យ
ិ ធ។

(12) (a) /mkha:ŋ/

មាខង

(b) /mphej/

នម្ា

(c) /sthet/

ស្ាិត

(d) /lkh/

តលាខន

ข้างเดี่ยว
ยี่สิบ
อยู่
ละคร

one side
twenty
at
drama

ស្រុបម្ក ពយចជ នៈធនិតទាំងកនុងភាស្ថនង ទាំងកនុងភាស្ថដខមរអាច្បឈរជាពយចជ នៈតែីម្ពាងគនន

ោកយម្ួយពាងគានទាំងអ្ស្់។

ោកយពរី ពាងគភាគតប្ច្បន
ី

ដែលមានពយចជ នៈធនត
ិ ស្ាត
ិ តៅតែីម្ពាងគនន

ពាងគទ្យ១
ី ម្ន
ិ ស្ូវជាោកយនងឬដខមរស្ុទ្យធតទ្យ គតឺ ប្ច្បន
ី ដតជាោកយកម្ច។
ី កនុងស្មាស្ភាពជាពយចជ នៈបនាល
ឺ ាយ,
ធនត
ិ កនុងភាស្ថដខមរមានលទ្យធភាពអសំជាម្ួយពយចជ នៈតអសងតទ្យៀតានតប្ច្បន
ី ជាងធនត
ិ កនុងភាស្ថនង។

ប៉ាុដនដ

កនុងភាស្ថដខមរម្ន
ិ មានបនាល
ឺ ាយរវាង ធនត
ិ + រ។

៤. ពយោជនៈច្បុងពាងគ (Coda)
ស្ទ្យទតាពយចជ នៈកនុងភាស្ថដខមរនង
ន
ិ ភាស្ថនងទាំងអ្ស្់អាច្បតប្បជា
ី ពយចជ នៈតែីម្ពាងគាន។ ប៉ាុដនដកុ ង
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តំដណ្ងច្បុងពាងគ មានពយចជ នៈម្ួយច្បំនួនប៉ាុតណាណេះដែលអាច្បតប្បក
ន ដណ្ងតនេះានតទ្យ។ តទាេះតៅកនុង
ី ុ ងតំ

ស្ំតណ្រ តយង
ី ដតងស្តងកតត ញ
ី មានរូបពយោជនៈទាំងត េះប្តូវានតគស្រតស្រតៅច្បុងពាងគកដី ក៏ពយចជ នៈ
ទាំងត េះម្ន
ិ អាច្បបនាតឺ ច្បញម្កានទាំងប្ស្ុងដែរ តដ្ឋយស្ថរបដនាកលកខណ្ៈ (distinctive feature)
ខាេះរបស្់ពយចជ នៈទាំងត

រទាំងត

េះប្តូវាត់ ឬមានការដប្បប្បួល, តម្ល
ី ឧទាហរណ្៍(13)។ យ៉ាងណាកដី រូបស្ំតណ្

េះអាច្បជួយតយង
ី ានម្ួយកប្ម្ត
ិ អ្ំពទ្យ
ី ប្ម្ង់ស្ទ្យទតាវ ិទ្យារបស្់ោកយ។ ម្កែល់ប្តម្
ឹ តនេះ តយង
ី ស្ូម្

តបក
ី វង់ប្កច្បកបនដច្ប
ិ តែីម្បអ្
ី ធប
ិ ាយអ្ំពអ្
ី តវី ៅដែលតៅថាទ្យប្ម្ង់ស្ទ្យទតាវ ិទ្យា។

តគដបងដច្បកការស្ក
ិ ាស្ូរ

ននភាស្ថជាពរី ដអនកធំៗ គឺ សូ រវទា
(phonetics) នង
(phonology) ។ ទ្យប្ម្ង់ស្ទ្យទតាវ ិទ្យា
ិ
ិ
ិ សទទតាវទា
69
(underlying form)
ានែល់ទ្យន
ិ នន័យោកយដែលមានតៅកនុងខួរកាលរបស្់មាចស្់ភាស្ថមានក់ៗ។
ទ្យប្ម្ង់តនេះនង
ឹ មានការដប្បប្បួលកាលណាតគបនាឺោកយត េះតច្បញម្ក

តោលគម្
ឺ ន
ិ ានរការូបតែីម្ទាំង

ប្ស្ុងតទ្យ។ តយង
ី ស្ូម្តៅោកយដែលតយង
ី ានឮត េះថាទ្យប្ម្ង់ស្ូរវ ិទ្យា ប្តូវនង
ឹ ោកយអ្ង់តគាស្ថា (sur-

face form) ។ ឧទាហរណ្៍ (13) ខាងតប្កាម្តនេះ នង
តធៀប
ិ
ឹ បងាាញអ្ំពីបដនាករវាង ទ្យប្ម្ង់សទទតាវទា
គាននឹង ទ្យប្ម្ង់សូរវទា
ិ ននោកយនីម្ួយៗ។
ទម្រង់សទទតាវទា
ិ

ទម្រង់សូរវទា
ិ

Gloss



[meat]

size

(b) ចស្ /ca:s/



[ca:h]

respond particle for female

(c) ស្ថប/sa:b/



[sa:p]

sow

(d)



[chɔn]

collide



[that]

slave



[bot]

grind

(13) (a) មាឌ្ /mead/

(e)
(f)

ชล /chɔl/
ทาส /thas/
บด /bod/

តយង
ី ត ញ
ី ថា d s b l តៅកនុងឧទាហរណ្៍ (13) ម្ិនានរកាលកខណ្ៈតែីម្ ឬ ធម្មភាពតែីម្

របស្់ខួ នតទ្យ។
ា

ជាបនដតយង
ី នង
ឹ ស្ក
ិ ាតៅតលល
ី ទ្យធភាពពយចជ នៈធនត
ិ តៅកនុងតំដណ្ងជាពយចជ នៈច្បុងពាងគ។
ទម្រង់សទទតាវទា
ិ

(14) (a) តលាភ /loph/

ទម្រង់សូរវទា
ិ

Gloss



[lop]

ambition

(b) រង

/rɔth/



[rɔt]

vehicle

(c) ស្ុខ

/sokh/



[sok]

happiness

69 មានការតៅតអសងគានអ្ំពោ
ី កយបតច្បចកតទ្យស្តនេះ។
-

់ ទ្យទតាវ ិទ្យា ៖ underlying form, input, underlying representative, phonemic
ទ្យប្ម្ងស្
់ ូរវ ិទ្យា ៖ Surface form, output, surface representative, phonetic.
ទ្យប្ម្ងស្
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(d)
(e)
(f)
(g)

ภาพ
รถ
โรค
ราช

/pha:ph/ 

[pha:p]

draw

/roth/



[rot]

vehicle

/ro:kh/



[ro:k]

disease, illness

/ra:ch/



[ra:t]

king

ម្ន
ិ ខុស្ពកា
ី រតលក
ី ត ង
ី ពខា
ី ងតែីម្តនេះប៉ាុ ម នតទ្យ

តយង
ី ដតងត ញ
ី ោកយជាតប្ច្បន
ី ដែលស្រតស្រពយ

ចជ នៈធនត
ិ ជាពយចជ នៈប្បកប។ តទាេះណារូបពយោជនៈទាំងត េះប្តូវានតគតប្បីជាពយោជនៈច្បុងពាងគដបបតនេះ
កដី ក៏មាចស្់ភាស្ថ (ដខមរ នង) ម្ិនអាច្បបតចច ញស្ំត ងពយចជ នៈទាំងត េះឲ្យែូច្បតៅជាតំដណ្ងពយចជ នៈតែីម្
ពាងគានដែរ តោលគឺ ធម្មជាតិជាធនត
ិ វ ិញ។
ិ ប្តូវាត់ តដ្ឋយបដូរម្កជាពយោជនៈស្ិងល
តាម្ការពិនត
ិ យជារួម្

ស្ំតណ្រពយោជនៈធនិតកនុងតំដណ្ងជាពយោជនៈច្បុងពាងគ

ស្ប្មាប់ស្រតស្រោកយកម្ចី ា -ី ស្ំស្ត្ស្កឹត។ ស្ប្មាប់ោកយដខមរ ឬ នង ពយចជ នៈទាំងត

តប្ច្បីនដតតធវីត ង
ី

េះម្ន
ិ ស្ូវនិយម្តប្បីរូប

ពយោជនៈធនិតតទ្យ។ ជាម្ួយគានតនេះដែរ តាម្រយៈឧទាហរណ្៍ (13) និង (14) តៅកនុងភាស្ថនងមានពយចជ នៈ
ច្បុងពាងគច្បន
ំ ួន ១០ ច្បំដណ្កដខមរមានច្បំនន
ួ ១៣។

នេចក្ដីេននិដ្ឋាន
ពយចជ នៈធនត
ិ កនុងភាស្ថដខមរនង
ិ ភាស្ថនងមានលទ្យធភាពតប្បជា
ី ពយចជ នៈតែីម្ពាងគានទាំងអ្ស្់។

វតដមានពយចជ នៈធនត
ិ តៅកនុងោកយពហុពាងគអាច្បប្ាប់អ្ំពប្ី បភពោកយានថា
ោកយកម្ច។
ី

ោកយត េះភាគតប្ច្បន
ី ជា

ច្បំនួនពយចជ នៈបនាល
ឺ ាយស្រុប តៅកនុងភាស្ថដខមរមានច្បំនួន ៤១ គូ។ ភាស្ថនងមានច្បំនួន៣គូ។

ត ញ
ី តដ្ឋយពយចជ នៈធនត
ី ថាភាស្ថដខមរមានច្បំនួនពយចជ នៈបនាល
ឺ ាយតអដម្
ិ តប្ច្បន
ី ជាងភាស្ថនង។ ប្បការតនេះ
ជាតហតុន ឲ្
ំ យនងដែលតរៀនភាស្ថដខមរមានការលំាកបតចច ញស្ំត

ងោកយដខមរដែលមានបនាល
ឺ ាយទាំង

តនេះ ។ បញ្ជាប្ស្តែៀងគានតនេះដែរ គឺ ភាស្ថដខមរម្ន
ិ មានបនាល
ឺ ាយ phr thr khr ដែលបនាល
ឺ ាយទាំងតនេះ
មានវតដមានកនុងភាស្ថនង។

អ្វតដមានបនាឺលាយទាំងតនេះ

ឲ្
ំ យដខមរដែលតរៀនភាស្ថនងមានការពា
ិ ក

បតចច ញស្ំត ងោកយនងដែលមានបនាល
ឺ ាយខាងតលី។ ប្បស្ិនតបីតគម្ិនានទ្យទ្យួលការហវក
ឹ ហាត់ប្តម្
ឹ ប្តូវ
អ្នកតរៀនដខមរភាគតប្ច្បីននង
ឹ បនាស្
ឺ ូរលាយ phr thr khr ជា pr tr kr ។ តហតុតនេះទាម្ទារឲ្យអ្នកស្ិកាក៏
ែូច្បជាអ្នកបតប្ងៀនប្តូវយល់អ្ព
ំ ីបញ្ជាតនេះ និងហាត់ហក
វឹ ប្បកបតដ្ឋយវ ិធស្ថ
ី ស្ត្ស្ដប្តម្
ឹ ប្តូវ។

កនុងបរបទ្យជាពយចជ
នៈច្បុងពាងគ ពយចជ នៈធនត
ិ ទាំងអ្ស្់ តទាេះកនុង
ិ
ិ ានដប្បម្កជាពយចជ នៈស្ិងល

កបនស្ំ
តណ្រ
ួ

តគដតងស្តងកតត ញ
ី មានតប្បីពយចជ នៈទាំងតនេះជាពយចជ នៈច្បុងពាងគក៏តដ្ឋយ។

ោកយភាគ

តប្ច្បីនដែលតប្បព
ី យចជ នៈធនិតជាពយចជ នៈច្បុងពាងគ ជាោកយកម្ចី ពិតស្ស្កម្ចីពីភាស្ថា ស្
ី ំស្ត្ស្កឹត។
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ម្ទឹេអ
ី ត នតរក្មមនិយមនិងការអនុវតតនៅក្នងម្ក្បខណ
ឌ
ុ
ននការម្សាវម្ាវនិនក្ខបបទ
ម្
ឹ វ ិច្បឆិកា
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 ដស្បកតជីង
(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- ម្ក្បខណឌម្ទឹេ ី ត
តាំងពតី ែីម្តរៀងម្ក ច្បំតោេះការស្ក
ិ ាពភា
ី ស្ថដខមរ តយង
ី តប្ច្បន
ី ដតដអែកតលតី វយាករណ្៍ប្បនពណ្ី។
លុេះម្កែល់ ច្បុងស្តវតសរ ៍ទ្យី២០និងតែីម្ស្តវតសរ ៍ទ្យី២១ ច្បល

ននការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវតៅតលភា
ី ស្ថដខមរ

ំ នច្បូលកនុងែណា
ំ
តដ្ឋយជនជាតិដខមរានតាេះជហា
ក់កាលតជឿនតលឿនតាម្ដបបវ ិទ្យាស្ថស្ត្ស្ត តហី យ ាន

ំ

ម្កនូ វ របកគំ តហី ញ តលី ភា ស្ថដខម រ តដ្ឋយានបតងកី ត ជាប្ទ្យឹ ស្តី ងមី ម្ួ យ ដែលស្ថាបនក
ិ កំណ្ត់តៅថា ប្ទ្យឹស្តី
អ្នតរកម្មនយ
ិ ម្។
ប្ទ្យស្
ឹ តដី នេះតកត
ី តច្បញពកា
ី រវ ិភាគតៅតលភា
ី ស្ថដខមរជាបឋម្ តហយ
ី ទាញជាតគាលការណ្៍អ្នុវតតតលី
ដអន ក ន័ យ នី យ កម្ម ម្ុ ន នឹ ង កាា យតៅជាប្ទ្យឹ ស្តី ដែលមានស្កលភាពនិ ង វ ិស្ថលភាពអ្នុ វ តត តលី ដអន ក

តអស

ងៗតទ្យៀតននភាស្ថ ជាអាទ្យិ៍តលដី អនកតវយាករណ្៍ ស្ម្ព័នធ... រហូតែល់អាច្បយកតៅអ្នុវតតតលីភាស្ថ

កនុង

តលាកតទ្យៀតអង។ តយង
ី ត ញ
ី មានស្ថរណានននិស្សត
ិ ច្បិន នង
ិ ស្ថរណារបស្់និស្សត
ិ តវៀតណាម្ ជប៉ាុន នង
ដែលស្ាត
ិ តប្កាម្ការែឹក

រំ បស្់ស្ថាបនក
ិ ប្ទ្យស្
ឹ តតី នេះជាស្កខភា
ី ពបញ្ជជក់ប្ស្ថប់។

អ្នត រ កម្ម និ យ ម្គឺ ជា ប្ទ្យឹ ស្ដី ម្ួ យ កនុ ងការវ ិភាគភាស្ថនិ ង ប្តូ វ ានបតងកី ត ត

ី ង តដ្ឋយបណ្ឌិ ត

ច្ប័ នទ ស្ំណ្ពវ តៅឆ្ន២
ំ ០០០ តដ្ឋយតអតីម្តច្បញពីការស្ក
ិ ាពន
ី ័យននឯកតាភាស្ថដខមរ។ តដ្ឋយមាន
ណ្ៈជាស្ថកល តហយ
ី តឆ្ាយ
ី តបតៅនឹងការអ្នុវតតជាក់ដស្តងកនុងការវ ិភាគភាស្ថដខមរត េះ ប្ទ្យឹស្តី

លកខ

អ្នតរកម្ម

នយ
ិ ម្ប្តូវានស្ថាបនក
ិ ក៏ែូច្បជាអ្នកស្ក
ិ ាអ្កសរស្ថស្ត្ស្តនង
ិ ភាស្ថវ ិទ្យាយកម្កអ្នុវតតយ៉ាងទ្យូលំទ្យូលាយ
តៅតពលតគវ ិភាគភាស្ថដខមរកនុងប្គប់ទ្យែ
ិ ាភាពទាំងអ្ស្់។
អ្នដរកម្មនយ
ិ ម្ានដច្បងថា៖ «ន័យរបស្់ឯកតាភាស្ថម្ួយ(រូបស្ពទ ោកយ ស្ំណ្ុំោកយ ឃ្លា វាទ្យ

រូប

កថាខណ្ឌ៘)តកីតត ីងតាម្រយៈអ្នដរកម្មរវាងឯកតាភាស្ថត េះជាម្ួយស្ហបទ្យរបស្់វាតៅកនុង

បរបទ្យម្ួ
យកំណ្ត់ច្បាស្់លាស្់។
ិ
70
ន័យ»។

ឯកតាភាស្ថនិងស្ហបទ្យជាច្បលករននន័យ

រឯបរ
័ ករនន
ី បទ្យជាន
ិ
ិ យត

70 បណ្ឌត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ ប្ទ្យស្តអ្នតរកម្មនយម្ ឯកស្ថរបតប្ងៀនថានក់បណ្ឌតជំ ន់ទ្យ៣ ននរជបណ្ឌតយស្ភាកម្ពជា
ិ
ឹ ី
ិ
ិ
ី
ិ
ុ
២០១៣
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«ធាតុដែលជាស្ហបទ្យឬបរបទ្យជាធាតុ
ដែលប្តូវកំណ្ត់ត ីងកនុងយនតការននការស្ថាប
ិ

ន័យនន

ឯកតាភាស្ថ តហីយគាមនធាតុណាម្ួយដែលមានបុតរលកខណ្ៈជាស្ហបទ្យ ឬជាបរបទ្យម្ុ
នយនតការតនេះត ី
ិ
យ។ កនុងប្កបខណ្ឌននប្ទ្យឹស្ី តត នេះ អ្នដរកម្មជាច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្រវាងធាតុនិងធាតុននស្ំណ្ុំ
71
ោកយម្ួយ និងរវាងធាតុនីម្ួយៗតៅនឹងស្ំណ្ុំទាំងម្ូលអង។»
ច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យស្
ិ ម្ន
ិ ដម្នជាការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងតៅវ ិញតៅម្ករវាងធាតុម្ួយនង
ិ ធាតុ
ម្ួយតទ្យ ដតជាច្បល

ស្កម្មម្យ
ួ ដែលដស្ដងត ង
ី តាម្រយៈលកខណ្ៈស្ម្ព័នធនង
ិ វ ិស្ថលកម្មននធាតុនិងស្ំណ្ុំ

ោកយតៅកនុងយនតការននការស្ថាប

ន័យននឯកតាភាស្ថម្ួយ។ តយង
ី អាច្បរ ំតលច្បពីភាពខុស្គានរវាងការដ្ឋក់

ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងគានរវាងធាតុនិងធាតុ

នង
ិ ច្បល

ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្ននប្ទ្យឹស្តីអ្នតរកម្មនិយម្តាម្រយៈគំនូស្

តាងែូច្បខាងតប្កាម្៖

ក្- ទំនាក្់ទំនងរវាងធាតុនិងធាតុ

ធាតុទ១
ី

ធាតុទី២

រូបគំនូស្តាងទ្យី១ ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាងធាតុនិងធាតុ
តៅកនុងស្ងគម្ បុរស្មានក់តរៀបការជាម្ួយស្ត្ស្មា
តី ន ក់ ឬបុរស្មានក់រស្់តៅជាម្ួយនង
តី ន ក់ តដ្ឋយ
ឹ ស្ត្ស្មា
ម្ន
ី កូន គជា
ិ មានការរួម្តភទ្យដែលឈ្ននតៅែល់ការបតងកត
ឺ ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ

ក់ទ្យំនងរវាងបុរស្មានក់ត េះ

នង
តី ន ក់ត េះដតប៉ាុតណាណេះ។
ិ ស្ត្ស្មា
តៅកនុងភាស្ថ ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ

ក់ទ្យន
ំ ងរវាងធាតុម្ួយនង
ិ ធាតុម្ួយតទ្យៀតដស្ដងត ង
ី តាម្

រ

យៈឧទាហរណ្៍ែូច្បខាងតប្កាម្៖
កនុងកប្ម្ត
ិ ោកយនង
ិ ោកយ

ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាង ដស្បក នង
តជីង
ិ

ឱ្
ំ យតគាន

ដស្បកតជីង នង
ិ *តជីងដស្បក ដែលការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងតនេះអ្នុតលាម្តៅតាម្ឆ្នទៈរបស្់ម្នុស្សតៅ
តាម្បំណ្ងប្ាថានកនុងការ ស្នទ ។
កនុងកប្ម្ត
ិ កតនាម្ោកយនង
ិ កតនាម្ោកយ តយង
ី ពន
ិ ត
ិ យតម្ល
ី ឧទាហរណ្៍ខាងតប្កាម្៖
(ក) នងៃតនេះ ខ្ុំានឈប់ស្ប្មាក។
(ខ) ខ្ុំានឈប់ស្ប្មាក នងៃតនេះ។
លបេះ(ក)នង
ំ របស្់កតនាម្ោកយ នងៃតនេះ ម្ន
ិ (ខ)ប្តម្
ឹ ប្តូវនង
ិ មានន័យែូច្បគាន តទាេះបជា
ី ទ្យតា
ី ង
ិ
ស្ាត
ំ ែូច្បគានក៏តដ្ឋយ តប្ោេះថា កតនាម្ោកយ នងៃតនេះ នង
ិ តៅកនុងទ្យតា
ី ង
ិ កតនាម្ោកយ ខ្ុំានឈប់ស្ប្មាក

71 តស្ច្បកតពនយល់របស្់ស្ថស្ត្ស្ថតចរយបណ្ឌត ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ កនងតពលែឹក ន
ំ តិ កខបបទ្យនងៃទ្យី៣ ដខម្ី
ី
ិ
ុ

ឆ្ន២
ំ ០១៤
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ម្ិនានច្បងស្ម្ព័នធគានតទ្យ

វាប្គាន់ដតជាការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងដអនកស្ម្ព័នធននកតនាម្ពីរតអសងគាន

និង

អ្នុតលាម្តៅតាម្ឆ្នទៈរបស្់ម្នុស្សកនុងការស្នទ ដតប៉ាុតណាណេះ។

នៃៃ

នៃៃននះ ខ្ំា
ុ នឈប់

ខ្ំា
ុ នឈប់

ខ្ំា
ុ នឈប់េម្មាក្
នៃៃននះ។

ខ- ចល្នាេក្មមនទេទិេ

តៅតពលដែលមានធាតុ ពី រ ច្បូ ល រួ ម្ អ្នត រ កម្ម
ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្តោលគឺ

ច្បល ស្កម្មននធាតុនិងធាតុ

យនត កា រននការស្ថា ប
ច្បល

ន័ យ ានម្កពី ច្ប ល

ស្កម្មននធាតុនីម្យ
ួ ៗតៅនឹងស្ំណ្ុំោកយ

និងច្បល ស្កម្មរវាងស្ំណ្ុំោកយតៅនឹងធាតុនម្
័ ករននន័យ តោលគឺជាធាតុ
ី ួយៗវ ិញ។ បរបទ្យជាន
ិ
ិយត
ដែលតធវឱ្
ី យមានលំនង
ឹ ដអនកន័យននស្ំណ្ុំោកយដែលានចរកតៅកន
ឹ
ុ ងប្កបខណ្ឌននការតប្បប្ី ាស្់ម្ួយ។
តៅកនុងកតាតជីវស្ថស្ត្ស្ត

ស្ត្ស្មា
តី ន ក់តរៀបការជាម្ួយនង
ឹ បុរស្មានក់ម្ន
ិ អាច្បដស្ដងតច្បញជាអ្នតរកម្មតទ្យ

ការតនេះប្គាន់ដតជាការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាងស្ត្ស្តីនង
ិ បុរស្ដតប៉ាុតណាណេះ។
ដស្ដងត ង
ី តៅកនុងការរួម្តភទ្យដែល

អ្នតរកម្មរវាងស្ត្ស្តីនិងបុរស្

តំ ៅែល់ការបតងកីតកូន។ ែូតច្បនេះ កូនម្ិនដម្នជារបស្់បុរស្ដតមានក់ឯង

ឬជារបស្់ស្ត្ស្តីដតមានក់ឯងតទ្យ ដតកូនតកត
តី ិងបុរស្។
ី ត ង
ី តាម្រយៈអ្នតរកម្ម(ការរួម្តភទ្យ)រវាងស្ត្ស្ន
តៅកនុងគម្
ី វី ិទ្យា

ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាងឧស្ម័នអ្ុកស្ុដី ស្ន(O2)នង
ិ ឧស្ម័នអ្ុប្ី ែូដស្ន

(H2) បតងកីតានជាលាយឧស្ម័នអ្ុកស្ុដី ស្ន(O2)នង
ិ ឧស្ម័នអ្ុប្ី ែូដស្ន(H2)។ ច្បំដណ្កឯ អ្នតរកម្មរវាង
អ្ុកស្ុីដស្ន(O2)និងឧស្ម័នអ្ុីប្ែូដស្ន(H2)

ដស្ដងត ង
ី តៅកនុងប្បតិកម្មរវាងឧស្ម័នអ្ុកស្ុីដស្ន(O2)និង

ឧស្ម័នអ្ុីប្ែូដស្ន(H2) តៅតពលមានដកតភាីងតែីម្បប
ី តងកីតានជាទ្យឹក។

តៅកនុងភាស្ថ អ្នតរកម្មរវាង ដស្បក នង
ី ឱ្យានជា ដស្បកតជីង អង នង
ិ តជីង ម្ន
ិ អាច្បបតងកត
ិ

*

តជីងដស្បក អង ែូច្បការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ ក់ទ្យំនងរវាង ដស្បក នង
ិ តជីង តទ្យ តប្ោេះថា អ្នតរកម្មរវាង ដស្បក
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នង
ី ានដតស្ំណ្ុំោកយ ដស្បកតជីង ដត
ិ តជីង ដែលានច្បងស្ម្ព័នធគានតាម្រយៈច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យស្
ិ បតងកត
ប៉ាុតណាណេះ។ តាម្រយៈច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្តនេះ ន័យរបស្់ស្ំណ្ុំោកយ ដស្បកតជីង អាច្បមានន័យពីរគឺ
ដស្បកជាប់នឹងតជីង អង នង
ិ ប្ទ្យ

ប់តជីងស្ប្មាប់ោក់អង តហយ
លំនឹងដអនកន័យននស្ំណ្ុំ
ី តាម្រយៈបរបទ្យ
ិ

ោកយ ដស្បកតជីង ានចរកតៅកន
ឹ
ុ ងប្កបខណ្ឌននការតប្បប្ី ាស្់ម្ួយ។
តៅកនុងការវ ិភាគតវយាករណ្៍

ន័យរបស្់អត
ន ់ដជក

[-ន-]

ម្ន
ិ ដម្នស្ប្មាប់ស្មាគល់ដត ម្ករ

ែូច្បដែលតវយាករណ្៍ប្បនពណ្ីានបងាាញត េះតទ្យ។ តាម្ប្ទ្យឹស្ដីអ្នតរកម្មនិយម្ ន័យរបស្់អនត់ដជក [-ន-]
ដស្ដងត ង
ី តាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងអនត់ដជក

[-ន-] ជាម្ួយនឹងស្ហបទ្យរបស្់វា(ធាតុដែលជាោកយឫស្)

តៅកនុងបរបទ្យជាក់
លាក់ណាម្ួយ តោលគឺច្បល
ិ

ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្រវាងអនត់ដជក [-ន-] និងោកយឫស្៖

ច្បល ស្កម្មរវាងអនត់ដជក [-ន-] នង
ិ ោកយឫស្ ច្បល ស្កម្មរវាងអនត់ដជក [-ន-] នង
ិ ស្ំណ្ុំោកយ នង
ិ
ច្បល ស្កម្មរវាងស្ំណ្ុំោកយតៅនឹងអនត់ដជក[-ន-] នង
ិ ោកយឫស្។
ែូតច្បនេះ តាម្រយៈតស្ច្បកតព
ី នយល់និងគំនូស្តាងខាងតលី តយង
ី ត ញ
ី ពីភាពខុស្ដបាកគានដ្ឋច្ប់ប្ស្លេះ
រវាង ការដ្ឋក់ឱ្យមានទ្យំ

ក់ទ្យន
ំ ង និង អ្នតរកម្មដែលជាច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យិស្។ ភាពខុស្ដបាកគានតនេះដស្ដង

ត ង
ន
ការននការស្ថាប ន័យ។
ី កនុងកប្ម្ត
ិ ននការច្បងស្ម្ព័នធរវាងធាតុនង
ិ ធាតុកុ ងយនត
២- ការវិភាគពីយនតការននការសាថបនាន័យរបេ់ធាតុ ក្មម

តប្កាយពីានរ ំលឹកពីទ្យិែាភាពទ្យូ តៅននប្ទ្យឹស្តីអ្នតរកម្មនិយម្ដែលានម្កពី កា រអ្នុ វតតតៅតលី
ដអនកតអសងៗននភាស្ថនង
ិ អ្កសរស្ថស្ត្ស្តដខមររួច្បម្ក តយង
ី ខ្ុំនង
ឹ រ ំតលច្បតាម្រយៈឧទាហរណ្៍ម្ួយច្បំនួនស្តីពីការ
អ្នុវតតដទល់តៅតលកា
ំ ព
ដី ី«ដខមរកម្មកុ ងយនត
ន
ី រស្ក
ិ ាវ ិភាគដអនកម្ួយននប្បធានបទ្យនននតិ កខបបទ្យរបស្់តយង
ី ខ្ុស្
ការននការបតងកីតោកយតៅកនុងភាស្ថដខមរទ្យំតនប
ី »។

តៅកនុងការបតងកីតោកយនង
ិ យនតការននការស្ថាប

ន័យ

របស្់ធាតុ កម្ម នីយកម្ម ឧបនីយកម្ម នង
ំ ត េះ
ិ ភាវូបនីយកម្ម ដស្ដងត ង
ី តាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងធាតុទាង
ជាម្ួយនឹងធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស្់វាតៅកនុ ងបរ បទ្យជាក់
លាក់ណាម្ួយ។ ន័យដែលស្ថាប
ិ

ត ង
ី ម្ិន

ដម្នជារបស្់ធាតុ កម្ម នីយកម្ម ឧបនីយកម្ម ឬភាវូបនីយកម្ម ដតឯកឯង ឬជារបស្់ធាតុដែលជាស្ហបទ្យ
របស្់វាតទ្យ ប៉ាុដនតន័យដែលដស្ដងតច្បញានម្កពអ្
ី នតរកម្មរវាងធាតុនម្
ី ួយៗជាម្ួយនង
ឹ ធាតុដែលជាស្ហបទ្យ
របស្់វា តោលគច្ប
ឺ ល ស្កម្មតទ្យវទ្យស្
ិ ៖ ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម នីយកម្ម

យកម្ម ជាម្ួយនង
ឹ ធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស្់វា ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម

ឧបនីយកម្ម ឬភាវូបនី
នីយកម្ម ឧបនីយកម្ម ឬ

ភាវូបនីយកម្ម ជាម្ួយនឹងស្ំណ្ុំោកយទាំងម្ូល ច្បល ស្កម្មរវាងស្ំណ្ុំោកយតៅនឹងធាតុ កម្ម នីយកម្ម
ឧបនីយកម្ម ឬភាវូបនីយកម្ម តហយ
យ
័ ករដែលតធវឱ្
ី បរបទ្យជាន
ិ
ិ ត
ី យន័យមាន លំនង
ឹ ។
យនតការននការស្ថាប
ច្បំនួនែូច្បខាងតប្កាម្៖

ន័យតាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាង X នង
ិ កម្ម ដស្ដងត ង
ី តាម្ឧទាហរណ្៍ម្ួយ
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ករណ្ី X = ពល

ឱ្
ំ យអ្នតរកម្មរវាងស្ហបទ្យ ពល នង
ិ ឯកតាភាស្ថ កម្ម បតងកីតានស្ំណ្ុំោកយ

ពលកម្ម ដែលមានន័យថា ការឬអ្ំតពីតធវីតដ្ឋយកមាាង
ំ ។ កនុងប្កបខណ្ឌតនេះ ស្ហបទ្យ ពល ជារូបស្ពទដែល

មានស្វ័យភាពនង
ំ ។ ច្បំដណ្កឯកតាភាស្ថ កម្ម ជាបច្បឆម្
ិ ឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធ មានន័យថា កមាាង
ិ បទ្យ
ដែលគាមនស្វ័យភាពនង
ី តៅកនុងស្ំណ្ុំោកយ ពលកម្ម
ិ ឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធ មានន័យថា អ្ំតពឬ
ី ទ្យតងវ។
ធាតុ ពល ជាទ្យប្ម្ន័យប្គេះឹ រឯ
ី ធាតុ កម្ម ម្ន
ិ ដម្នជាទ្យប្ម្ន័យប្គេះឹ តទ្យ។ ែូតច្បនេះ ស្ំណ្ុំោកយ ពលកម្ម ានអត
ល់តួ

ទ្យឱ្
ន កម្ម ជាធាតុបនសំ។ ពលកម្ម បតងកីតត ង
ាិ កនុងទ្យប្ម្ង់ស្.ប
ី យ ពល ជាធាតុស្ូ ល
ី តាម្វ ិធី បនសំស្ត

(ស្នូល-បនសំ)។

ករណ្ី X = ដស្បក

ឱ្
ំ យអ្នតរកម្មរវាងស្ហបទ្យ ដស្បក នង
ិ ឯកតាភាស្ថ កម្ម បតងកីតានស្ំណ្ុំ

ោកយ ដស្បកកម្ម ដែលមានន័យថា ម្នុស្សដែលរងកម្ម។ តៅកនុងប្កបខណ្ឌតនេះ ស្ហបទ្យ ដស្បក ជាវច្បន

ស្ពទដែលមានស្វ័យភាពនិងឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធ។ ដស្បក មានន័យថា អាការៈម្ួយប្បតភទ្យរុ ំព័ទ្យព
ធ ីខាង
តប្ៅស្ថច្ប់ស្ររកាយម្នុ
ស្សឬស្តវពួកខាេះ។ ច្បំដណ្កឯកតាភាស្ថ កម្ម ជាវច្បនស្ពទដែលមានស្វ័យភាពនង
ី
ិ
ឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័នធដែរ។ កម្ម ជាវច្បនស្ពទដែលមានន័យថា អ្ំតពីអាប្កក់ដែលជាាបតាម្អដ ទ ប្គប់
តពលតវលាតលប
ី ុគគលណាមានក់។ តៅកនុងស្ំណ្ុំោកយ ដស្បកកម្ម ធាតុ ដស្បក ម្ន
ិ ដម្នជាទ្យប្ម្ន័យប្គេះឹ តទ្យ
តហយ
ី ធាតុ កម្ម ក៏ម្ន
ិ ដម្នជាទ្យប្ម្ន័យប្គេះឹ ដែរ។ កនុងករណ្ីតនេះ ដស្បកកម្ម ានអតល់ តួ

ទ្យឱ្
ី យ ដស្បក

ម្ិនដម្នជាធាតុស្ូ ល
ន តហយ
ន
ែូតច្បនេះ ដស្បកកម្ម បតងកត
ី ត ង
ី កម្ម ក៏ម្ិនដម្នជាធាតុស្ូ លដែរ។
ី តាម្វ ិធប
ី នសំ
ំ
ស្ាិតកនុងទ្យប្ម្ង់បងគុ។

៣- នេចក្តេ
ី ននដ្ឋ
ិ ា ន
តាម្រយៈប្ទ្យស្
តី នតរកម្មនយ
ឹ អ្
ិ ម្ដែលតយង
ី យកម្កតធវជា
ី ប្បទ្យប
ី កនុងការស្ក
ិ ាវ ិភាគតលប្ី បធានបទ្យ

តនេះ តយង
ី អាច្បស្ននដ្ឋ
ិ ា នានថា ន័យដែលដស្ដងតច្បញម្កម្ិនដម្នានម្កដតពីធាតុ កម្ម ដតឯកឯង ឬពី

ស្ហបទ្យ របស្់វាដតឯកឯងត េះតទ្យ។ យនតការននការបតងកត
ី ោកយនិងស្ថាប ន័យ ានម្កពីអ្នតរកម្មរវាង
ធាតុ កម្ម ជាម្ួយនឹងធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស្់វា តោលគឺច្បល ស្កម្មតទ្យវទ្យស្
ិ ៖
-

ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម

ជាម្ួយនង
ឹ ធាតុដែលជាស្ហបទ្យរបស្់វា ច្បល ស្កម្មរវាងស្ហ

បទ្យរបស្់ធាតុ កម្ម ជាម្ួយនង
ឹ ធាតុ កម្ម
-

ច្បល ស្កម្មរវាងធាតុ កម្ម ជាម្ួយនង
ឹ ស្ំណ្ុំោកយទាំងម្ូល ច្បល

ស្កម្មរវាងស្ហបទ្យរបស្់

ធាតុ កម្ម តៅនង
ឹ ស្ំណ្ុំោកយទាំងម្ូល នង
ិ ច្បល ស្កម្មរវាងស្ំណ្ុំោកយតៅនង
ឹ ធាតុ កម្ម នង
ិ
ស្ហបទ្យរបស្់ កម្ម ។ បរបទ្យជាន
័ ករដែលតធវឱ្
ិ
ិយត
ី យន័យមានលំនឹង។
ែូតច្បនេះ តាម្រយៈអ្នតរកម្មរវាងឯកតាភាស្ថ កម្ម នង
ិ ស្ហបទ្យរបស្់វា តយង
ី ទាញតច្បញជាស្ម្មតិ
កម្មពរី គឺ
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-

កម្ម ជាធាតុម្ន
ិ ឯករជយនង
ិ គាមនស្វ័យភាពដអនកស្ម្ព័នធ ដែលមានតួ ទ្យជា
ី បច្បឆម្
ិ បទ្យ

-

កម្ម ជាវច្បនស្ពទ ដែលមានស្វ័យភាពនិងឯករជយភាពដអនកស្ម្ព័ន។
ធ

គនថនិនទទេ
- តកង វា៉ា ន់ស្ថក់៖ ម្ូលភាពននការបតងកីតោកយងមី ភនំតពញ ១៩៦៤
- ច្ប័នទ ស្ំណ្ពវ៖ បតងកត
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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.
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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. 144211.
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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
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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
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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
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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.
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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 çrīvāgīçvarapanditasvāmi 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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ិ
ិ
ី ដបាកជាងប្បប្កតីតែីម្» ។ ែូច្បជាោកយ : យត
ឺ តលឿន
ឆ្ប់ កតកបកកាប...។

តលាក ពូវ អ្៊ាុម្ ានឱ្យនយ
ពទ
ិតស្ស្ន៍ថា«ករិ យវ
ិតស្ស្ន៍ជាស្័ពទបដនាម្តលក
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ
ិ
ី រិ យស្័
ិ

តែីម្បឱ្
ពទវ ិតស្ស្ត ង
ទ យគុណ្
ិតស្ស្ន៍ក៏បដនាម្ស្័ពឱ្
ី យករិ យស្័
ិ
ី ឬ ដបាកត ង
ី ដងម្តទ្យៀត ករិ យវ
ិ

ម្ ឱ្យមាន

តស្ច្បកតដី បាកត ង
ី អងដែរ។ ែូច្បជាោកយ : តលឿន យត
ឺ ណាស្់ ភាាម្ ឋិតតឋរ ឆ្ប់ តាន់តាប់ តណ្េះតណាេះ
ដនលនល...» ។

ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យ៦
ិតស្ស្ន៍ ឬ គុណ្កិរយ
ី ានឱ្យនយ
ិ ម្ន័យថា «កិរយវ
ិ
ិ គឺ ជា

94

ោកយស្ប្មាប់ស្ំដែងលកខណ្ៈឱ្យកិរយស្័
ពទ គុណ្ ម្ ឬ កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ » ។
ិ
ិ

តយង
ិតស្ស្ន៍តទ្យ ពីតប្ោេះោកយណា
ី យល់ថា ការបញ្ជជក់ន័យម្ិនដម្នជាម្ុខងារដតច្ប់ម្ុខរបស្់កិរយវ
ិ

95 កាលណាតគតប្បជាោកយរណ្ប (complétif) ឧ.

ក៏ តដ្ឋយស្ុទ្យធដតបញ្ជជក់ន័យឱ្យោកយបតងាគល (complété)

ី

របស្់តនេះលែជាងរបស្់ខុ ំ្ មានន័យច្បាស្់លាស្់ជាង «របស្់តនេះលែ» / «ខ្ុទ្យ
ំ ិញតស្ៀវតៅ» មានន័យច្បាស្់ជាង «
ខ្ុំទ្យិញ»។-ល-។ ម្ា៉ាងតទ្យៀត ករិ យវ
តហតុតនេះ តយង
ិតស្ស្ន៍ជាោកយម្ួយប្បតភទ្យគម្
ិ
ឺ ិនដម្នកតនាម្តស្រតទ្យ។
ី
ី
ស្ូម្អតល់នយ
ិតស្ស្ន៍ តដ្ឋយបដនាម្បនាយតស្ច្បកតីែូច្បតតៅ «កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ជាោកយ (ោកយ
ិ ម្ន័យឱ្យកិរយវ
ិ
ិ

តទាល ោកយកមាាយ ោកយស្មាស្...) ស្ប្មាប់តប្បីជារណ្បឱ្យកិរយស្័
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្ប
ិ
ិ
គាន ឬ តប្បីជាកម្មរង ឱ្យលបេះទាំងម្ូលកនុងករណ្ីខាេះ»។

កនុងការកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយវ
ន
ំង តលាក Maurice Grevisse ានដអនក
ិតស្ស្ន៍កុ ងភាស្ថារ
ិ

តៅតលទ្យ
ិតស្ស្ន៍ថា «កិរយវ
ិតស្ស្ន៍គឺជា
ី ែ
ិ ាភាពស្ម្ព័នធម្ន
ិ ជាក់លាក់ តដ្ឋយគាត់ឱ្យនយ
ិ ម្ន័យករិ យយវ
ិ
ិ

ោកយម្ិនដប្បប្បួល ដែលតប្បីភាជប់ជាម្ួយកិរយស្័
ពទ គុណ្ ម្ និង កិរយស្័
ពទវ ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន » តដ្ឋយ
ិ
ិ
ឥតបញ្ជជក់ថាប្តូវភាជប់ដបបណាតទ្យ

តហយ
ី គាត់ក៏ានដអែកតៅតលអ
ី ងដែរតដ្ឋយគាត់ានឱ្យនយ
ិ ម្ន័យ

ករិ យវ
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ និង ឱ្យកិរយិតស្ស្ន៍ថា«កិរយវ
ិតស្ស្ន៍គឺជាោកយដែលបញ្ជជក់ន័យឱ្យកិរយស្័
ិ
ិ
ិ
ិ

វ ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន»។

-តលាក Jean Dubois ានកំណ្ត់នយ
ឆ រូប
ិតស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតលល
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ
ី កខណ្ៈវ ិនច្ប
ិ ័យ

នយ
ិតស្ស្ន៍ គឺជាោកយម្ិនដប្បប្បួល (mot Invarible) ដែលបំតពញម្ុខ
ិ ម្ តដ្ឋយគាត់បញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ិ

ងារតអសងៗកនុងស្ម្ព័នធដែលមានលកខណ្ៈជាកតនាម្និាត ជាប្បតយគ ជាស្ ធ នឈ្ននប់»។

93 -អ្៊ាុយ ជួន តវយាករណ្៍ដខមរពិតស្ស្ ភនំតពញ បណាណគារ គឹម្ គី ឆ្ន១
ំ ៩៥៥ ទ្យំពរ័ ១២៥, ប៊ាូ ប៉ាូ តវយាករណ្៍ដខមរ ភនំតពញ តខម្រ

បណាណគារ ឆ្ន១
ំ ៩៥៥ ទ្យំពរ័ ៦២-៦៣, ឌ្ គាម្ តវយាករណ្៍ដខមរតដ្ឋយរូបភាព ភនំតពញ បណាណគារតស្ង ងួនហួត ឆ្ន១
ំ ៩៥៧ ទ្យំពរ័
១០៨-១១២ និង ជូ ថានី កបនស្ម្ព
័នធស្តងខប ភនំតពញ បណាណគារ តស្ង ងួនហូត ឆ្ន១
ំ ៩៦៧ ទ្យំពរ័ ៣៨-៤០។
ួ

94 -ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យ៦ ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្រស ឆ្ន១ំ ៩៨៣ ទ្យំពរ័ ៣៨។
95

ី

ិ

-ស្ញ្ជា “complété-complétif” ស្ញ្ជាណ្ខចីពីភាស្ថវ ិទ្យាននប្បតទ្យស្លិច្បដែលតលាកស្ថស្ត្ស្ថតចរយ បណ្ិឌ ត ប្ពុំ ម្៉ាល់ ានដប្ប

ថា “រងវ ិតស្ស្ន៍-គុណ្វ ិតស្ស្ន៍” ដតតប្កាយម្កគាត់ានស្ុំបូ តៅជា”
ត
បតងាគល-រណ្ប ” វ ិញ។

69
-តលាក Robert et Natha ពួកគាត់ានឱ្យនយ
ិតស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលន
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ
ី ័យ

ស្ុទ្យធស្ថធ តដ្ឋយគាត់បញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ិតស្ស្ន៍គឺជាោកយ ឬ ោកយស្មាស្ ម្ិនដប្បប្បួលដែលមានតួ
ិ

ទ្យីបញ្ជជក់ន័យឱ្យកិរយស្័
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន និង ឱ្យឃ្លាទាំងម្ូល »។
ិ
ិ
-តលាក

John

Lyons

ានកំណ្ត់នយ
ិតស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតលន
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ
ី ័យស្ុទ្យធស្ថធ

តដ្ឋយគាត់បញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ពទ ឱ្យ
ិតស្ស្ន៍ គឺជាប្បតភទ្យោកយដែលតប្បីស្ប្មាប់បំតពញន័យឱ្យកិរយស្័
ិ
ិ

គុណ្ ម្ ឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន ឬ ឱ្យកតនាម្កិរយវ
ិតស្ស្ន៍»។
ិ
ិ

-តលាក Grevisse Goosse ានកំណ្ត់នយ
ិតស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលន
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ
ី ័យស្ុទ្យធស្ថធ

តដ្ឋយគាត់ានបញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ពទ ឱ្យ
ិតស្ស្ន៍គឺជាោកយម្ិនដប្បប្បួល ដែលបំតពញន័យឱ្យកិរយស្័
ិ
ិ

គុណ្ ម្ ឬ ឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន »។
ិ

-តលាកប្ស្ី Michéle Boulare et តលាក Jean Louis Frérot ានកំណ្ត់នយ
ិតស្ស្ន៍
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ

តដ្ឋយដអែកតលីន័យស្ុទ្យស្ថ
ធ ធ តដ្ឋយគាត់បញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ គឺជាោកយ ម្ិនដប្បប្បួល ដែលបញ្ជជក់
ិ

ន័យឱ្យកិរយស្័
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន និង ឱ្យឃ្លាទាំងម្ូល »។
ិ
ិ

-តលាក René Lahame, Jean Dubois,…, ពួកគាត់ានកំណ្ត់នយ
ិតស្ស្ន៍
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ
តដ្ឋយដអែកតៅតលល
ឆ រូបនិយម្ តដ្ឋយគាត់ានបញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ជាោកយម្ិនដប្ប
ី កខណ្ៈវ ិនច្ប
ិ ័យ
ិ

ប្បួល (mots invariables) ដែលបំតពញម្ុខងារតអសងៗឱ្យកតនាម្និាត ឱ្យឃ្លា ឬ ឱ្យស្ ធ នឈ្ននប់
ទាំងម្ូល »។

-តលាក Cyril Miller, Ann Thompson, Garol Ann Berganam andJ.A Senn, P.C Wren
and H.Martin, John E and Warriner…, ពួកតគានឱ្យនិយម្ន័យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតលន
ិ
ី ័យ
ស្ុទ្យធស្ថធ តដ្ឋយបញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្
ិតស្ស្ន៍ គឺជាោកយស្ប្មាប់បញ្ជជក់ន័យឱ្យកិរយស្័
ិ
ិ

និងឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន”»។
ិ
-តលាក L.G. Alexander ានកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលីន័យស្ុទ្យធស្ថធ
ិ
តដ្ឋយគាត់ានបញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យ
ិតស្ស្ន៍ គឺជាោកយដែលបញ្ជជក់ន័យឱ្យកិរយស្័
ិ
ិ

កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន ឱ្យ ម្ស្័ពទ ឱ្យឃ្លានិាត និង ឱ្យឃ្លាទាំងម្ូល» ។
ិ

-វច្ប នុប្កម្ Longman Dictionary of comtemporary English ានកំណ្ត់នយ
ិ ម្ន័យ
ករិ យវ
ធ ធ តដ្ឋយបញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ិតស្ស្ន៍តដ្ឋយដអែកតៅតលន
ិតស្ស្ន៍ គឺជាោកយ ឬ កតនាម្
ិ
ី ័យស្ុទ្យស្ថ
ិ

ោកយ ឬ ប្កុម្ោកយ ដែលពិពណ្៌

ឬ បដនាម្ន័យឱ្យកិរយស្័
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ ឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន ឱ្យ
ិ
ិ

ម្ស្័ពទ ឱ្យឃ្លានិាត ឬ បញ្ជជក់ន័យឱ្យឃ្លាទាំងម្ូល»។
-តលាក អ្៊ាុក វ ិបុល នង
ិតស្ស្ន៍
ិ ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យ៦
ី ានកំណ្ត់នយ
ិ ម្ន័យករិ យវ
ិ
កនុងភាស្ថដខមរតដ្ឋយដអែកតលីន័យ តដ្ឋយបញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ពទ តលី
ិតស្ស្ន៍គឺជាស្័ពទបដនាម្តលីកិរយស្័
ិ
ិ

គុណ្ ម្ ឬ កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគានឱ្យមានន័យដបាកត ីង ឬ វ ិតស្ស្ដងម្តទ្យៀត»។
ិ
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ន
ស្ុខ ានកំណ្ត់នយ
ិតស្ស្ន៍ដខមរតដ្ឋយដអែកតៅតលន
ិ
ិ ម្ន័យយកករិ យវ
ិ
ី ័យដែរ

តដ្ឋយតលាកានបញ្ជជក់ថា «កិរយវ
ិតស្ស្ន៍គឺជាោកយ ឬ កតនាម្ោកយ ដែលតប្បីស្ប្មាប់បញ្ជជក់ឱ្យ
ិ

កិរយស្័
ពទ ឱ្យគុណ្ ម្ និង ឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន។ (...) កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ក៏អាច្បបញ្ជជក់ន័យឱ្យឃ្លា
ិ
ិ
ិ
ទាំងម្ូលអងដែរ»។

ការកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយវ
ំ ប៉ាុ ម នខាងតលី ស្ុទ្យធស្ឹងដតដអែកតលីន័យទាំងអ្ស្់ តលីក
ិតស្ស្ន៍ទាង
ិ

ដលងដតតលាក Dubois និង René lagane, Jean Dubois…, ដែលានកំណ្ត់និយម្ន័យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍
ិ

តដ្ឋយដអែកតលីលកខណ្ៈវ ិនិច្ប័យ
ឆ រូបនិយម្។ ឯតលាក Grevisse វ ិញគាត់ានតប្បីលកខណ្ៈវ ិនិច្ប័យ
ឆ រូបនិយម្
តិច្បតូច្បណាស្់ហាក់ែូច្បជាតដ្ឋយនច្បែនយ។ តតៅតនេះ

តយង
ឆ រូប
ី នឹងតធវីការស្ថកលបងតប្បីលកខណ្ៈវ ិនិច្ប័យ

និយម្ តែីម្បប
ិតស្ស្ន៍ននភាស្ថដខមរ។
ី ំអុស្លកខណ្ៈរបស្់កិរយវ
ិ
២-ល្ក្ខណៈេមព័នធននក្ិរ ិយាវិនេេន៍ :

ម្ុននង
ណ្ៈននករិ យវ
ិតស្ស្ន៍ននភាស្ថដខមរឱ្យានស្ុជ
ឹ ដស្វងយល់ពច្ប
ី រតលកខ
ិ
ិ
ី តប្ៅ

តាម្លទ្យធភាព

អាច្បតៅ រួច្ប តយង
ី គបបព
ី ន
ិ ត
ិ យលកខណ្ៈស្ម្ព័នធរបស្់ោកយប្បតភទ្យតនេះប្តួស្ៗស្ន
ិ តហយ
ី តយង
ី គបបប
ី ញ្ជជក់

អងតទ្យៀតថា “តយង
ិតស្ស្ន៍ដតោកយពត
ី ចត់ទ្យុកថា ជាករិ យវ
ិ
ិ ប្ាកែ (ោកយតទាល ោកយកមាាយ ោកយ
ស្មាស្។ល។) : តយង
ី ម្ន
ិ ានចត់ទ្យុកកតនាម្តស្រ ី ដែលមានម្ុខងារជាកម្មតទ្យស្កាល ថាជាករិ យ
ិ
វ ិតស្ស្ន៍តទ្យ”។

តតៅតនេះ តយង
ិតស្ស្ន៍ តដ្ឋយដអែកតលតី តស្តដែលជាវ ិធី
ី ស្ថកលបងស្ក
ិ ាពីម្ុខងារស្ម្ព័នធននករិ យវ
ិ

ម្ួយនន តវយាករណ្៍ទ្យប្ម្ង់នយ
ិ ម្ (grammaire generative et trasformationnelle)។
ឧទាហរណ្៍ :

(១.ក)-«យយនួននិយយខាវៗតតៅតទ្យៀត...» (នូ ហាច្ប ដកប្ស្តោន ទ្យំព័រ១៣)។

(១.ខ)-«ច្បតងកៀងតប្បងកាតម្ួយមានពនាឺញ័រតប្ពីតៗតៅបំភាឺអទេះដលវងច្បិកប៊ាុនថា...»(នូ ហាច្ប ដកប្ស្តោន
ទ្យំព័រ២២)។

(១.គ)-«តពលដែលប្ស្ស្់ែល
ួ ប្ស្ងាប់ប្ស្ងិលតាឆ្ុនតកេះចបតស្ីច្បញញឹម្ពប្ោយ...»(យ៉ាវ ស្ំអុ
(១.

ន ច្បិតតមាតយ ទ្យំព័រ២០)។

)-«...ែងនប្ពស្ថៃត់ឈង
ិ ដែកយំដប្ច្បតៗ...» (យ៉ាវ ស្ំអុន ច្បិតតមាតយ ទ្យំព័រ៨៥
ឹ លឺស្តម្ាងច្បប្ងត

ឆ្ន១
ំ ៩៨១)។

(១.ង)-«...បនតិច្បគាត់តប្កាកនិយយឆ្កនែតជីងៗដតមានក់ឯង» (ប្គូបតប្ងៀនប្ស្ុកដប្ស្ ទ្យំព័រ១៣)។

(១.ច្ប)-«...តហយ
ី ខួរស្ថវរបស្់ខុ ំត្ នេះតៅដតតែីរតប្តុក...»(ស្ុទ្យធ ប៉ាូលន
ិ អ្នកអសងតប្ពងអារត់អារយ
ទ្យំព័រ៩២)។

(១.ឆ្)-«...ប្បជារស្ត្ស្តភ័យតក់ស្ុ ត
ា
គា
ំ ន ពរកូនជចជូ នតៅរត់រោយ » (ដស្ម្ ស្ូរស្ិកាអ្កសរស្ិលប ៍ដខមរ
តរឿងប្កុងស្ុភម្ិប្ត ទ្យំព័រ៤)។

់ ច្ប...» (ប្ស្ីហតិ តាបតទ្យស្ ទ្យំព័រ៦៣)។
(១.ជ)-«តាមតទ្យុតទ្យស្ីតឆ្ាីយតដ្ឋយអ្ងអា

តតស្តស្ថកលបងទ្យ១
ី :
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តបតី យង
ី ែកោកយ «ខាវៗ» តច្បញពល
ី បេះ(១.ក) ែកោកយ«តប្ពីតៗ»តច្បញពល
ី បេះ(១.ខ) ែកោកយ

«ប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល» តច្បញពល
ី បេះ(១.គ) ែកោកយ«ដប្ច្បតៗ»តច្បញពល
ី បេះ(១. ) ែកោកយ«ឆ្កនែតជីង»
តច្បញពល
ី បេះ(១.ង) ែកោកយ«តប្តុក»តច្បញពល
ី បេះ(១.ច្ប) ែកោកយ«រោយ»តច្បញពល
ី បេះ(១.ឆ្)

់ ច្ប» តច្បញពល
ែកោកយ«តដ្ឋយអ្ងអា
ី បេះ(១.ជ) តយង
ី តៅស្ល់ដខសស្ម្តតា
ី ម្លំដ្ឋប់ែូច្បតតៅ ៖

នង
ិ

(២.ក)-«យយនួននយ
ិ យតតៅតទ្យៀត...»។

(២.ខ)-«ច្បតងកៀងតប្បងកាតម្ួយមានពនាញ
ាឺ ទេះដលវងច្បក
ឺ ័ រតៅបំភអ
ិ ប៊ាុនថា...»។
(២.គ)-«តពលដែលប្ស្ស្់ែល
ួ តាឆ្ុនតកេះចបតស្ច្ប
ី ញញឹម្ពប្ោយ...»។
(២.

)-«...ែងនប្ពស្ថៃត់ឈង
ឹ លស្
ឺ ំតលងច្បប្ងិតដែកយំ ...»។

(២.ង)-«...បនតច្ប
ិ គាត់តប្កាកនយ
ិ យដតមានក់ឯង»។

(២.ច្ប)-«...តហយ
ី ខួរស្ថវរបស្់ខុ ំត្ នេះតៅដតតែីរ...»។

(២.ឆ្)-«...ប្បជារស្ត្ស្តភ័យតក់ស្ុ ត
ា
គា
ំ ន ពរកូនជចជូ នតៅរត់»។
(២.ជ)-«តាមតទ្យុតទ្យស្តី ឆ្ាយ
ី ថា...»។

តយង
ី ត ញ
ី ថា ដខសស្ម្តដី ែលទ្យទ្យួលានខាងតលតី នេះ ស្ុទ្យធដតជាលបេះប្តម្
ឹ ប្តូវតាម្ប្បព័នធភាស្ថដខមរ។

លទ្យធអលតនេះបងាាញថា ការែកោកយ«ខាវៗ តប្ពីតៗ ប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល ដប្ច្បតៗ ឆ្កនែតជីង តប្តុក រោយ

់ ច្ប» តច្បញពល
តដ្ឋយអ្ងអា
ី បេះក៏ម្ន
ិ តធវឱ្
ី យខូច្បរច្ប ស្ម្ព័នធននលបេះកនុងភាស្ថដខមរត យ
ី ។
តតស្តស្ថកលបងទ្យ២
ី :

តបតី យង
ំ ននោកយ«ខាវៗ»
ី បតូរទ្យតា
ី ង

ម្កខាងតឆ្វងករិ យស្័
ពទនិយយតៅកនុងលបេះ(១.ក)
ិ

បតូរទ្យី

តាំងននោកយ «តប្ពីតៗ» ម្កខាងតឆ្វងគុណ្ ម្ញ័ រ តៅកនុងលបេះ(១.ខ) បតូរទ្យតា
ំ ននោកយ «ប្ស្ងាប់
ី ង

ប្ស្ងិល» ម្កខាងតឆ្វងកិរយស្័
ពទែល
ួ តៅកនុងលបេះ(១.គ) បតូរទ្យីតាង
ំ ននោកយ«ដប្ច្បតៗ» ម្កខាងតឆ្វង
ិ

កិរយស្័
ពយ
ទ តំ ៅកនុងលបេះ(១. ) បតូរទ្យីតាង
ំ ននោកយ«ឆ្កនែតជីង» ម្កខាងតឆ្វងកិរយស្័
ពទតប្កាកនិយយ
ិ
ិ
តៅកនុងលបេះ(១.ង) បតូរទ្យីតាង
ំ ននោកយ «តប្តុក» ម្កខាងតឆ្វងកិរយស្័
ពទតែីរតៅកនុងលបេះ(១.ច្ប) បតូរទ្យី
ិ
តាំងននោកយ«រោយ»

ម្កខាងតឆ្វងកិរយស្័
ពទរត់តៅកនុងលបេះ
ិ

(១.ឆ្)

បតូរទ្យីតាង
ំ ននោកយ«តដ្ឋយ

់ ច្ប» ម្កខាងតឆ្វងកិរយស្័
អ្ងអា
ពទតឆ្ាីយតៅកនុងលបេះ(១.ជ) តយង
ិ
ី នឹងទ្យទ្យួលានដខសស្ម្តែ
ី ូច្បខាងតប្កាម្ :
(២.ក)-«٭យយនួនខាវៗនយ
ិ យតតៅតទ្យៀត...»។

(២.ខ)-«٭ច្បតងកៀងតប្បងកាតម្យយមានពនាឺតប្ពីតៗញ័ រ តៅបំភាឺអេះទ ដលវងច្បិកប៊ាុនថា...»។

(២.គ)-«٭តពលដែលប្ស្ស្់ប្ស្ងាប់ស្ងិល ែួល តាឆ្ុនតកេះចបតស្ច្ប
ី ញញឹម្ពប្ោយ...»។
(២.

)-«٭...ែងនប្ពស្ថៃត់ឈង
ឹ លស្
ឺ ំតលងច្បប្ងិតដែកដប្ច្បតៗយំ ...»។

(២.ង)-«٭...បនតិច្បគាត់ឆ្កនែតជីងតប្កាកនយ
ិ យដតមានក់ឯង»។
(២.ច្ប)-«٭...តហយ
ី ខួរស្ថវរបស្់ខុ ំត្ នេះតៅដតតប្តុកតែីរ...»។

(២.ឆ្)-«٭...ប្បជារស្ត្ស្តភ័យតក់ស្ុ ត
ា
គា
ំ ន ពរកូនជចជូ នតៅរោយរត់ »។

់ ច្បតឆ្ាីយ...»។
(២.ជ)- «٭តាមតទ្យុតទ្យស្ីតដ្ឋយអ្ងអា
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ដខសស្ម្តដី ែលទ្យទ្យួលានខាងតលតី នេះ

ពុំអាច្បចត់ទ្យុកជាលបេះប្តម្
ឹ ប្តូវតាម្ប្បព័នធននភាស្ថដខមរ

ត យ
តប្ោេះការបតូរទ្យតា
ំ ោកយម្ួយច្បំនួនតៅកនុងកតនាម្ករិ យ
ែូច្បការស្ថកលបងតនេះ ានតធវឱ្
ី
ី ង
ិ
ី យប្ាស្់
ចករច្ប ស្ម្ព័នធរបស្់ភាស្ថដខមរ ដែលតគារពតាម្លំដ្ឋប់ (“ោកយបតងាគល-ោកយរណ្ប” “complétif” )។

លទ្យធអលននការតធវតី តស្តស្ថកលបងទាំងពរី ខាងតលប
ី ងាាញថា ោកយ«ខាវៗ តប្ពីតៗ ប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល

់ ច្ប » ានបងាាញថា៖
ដប្ច្បតៗ ឆ្កនែតជីង តប្តុក រោយ តដ្ឋយអ្ងអា

(១)-អាច្បែកតច្បញពីលបេះតដ្ឋយឥតតធវឱ្
៍ត យ
ី យខូច្បរច្ប ស្ម្ព័នធននកបនតវយាករណ្
ី ។
ួ
(២)-ម្ន
ំ កយបតងាគលម្កខាងតធវងានត យ
ិ អាច្បបតូរកដនាងពខា
ី ងស្ថតោ
ី ។

៣-មុខងារក្ិរ ិយាវិនេេន៍ ៖
តាម្ការស្តងកតពីម្ុខងារកិរយវ
ិតស្ស្ន៍បញ្ជជក់ថា
ិ

កិរយវ
ិតស្ស្ន៍មានម្ុខងារជារណ្ប«comិ

plétif» របស្់កិរយស្័
ពទ គុណ្ ម្ និងកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន។ តយង
ិ
ិ
ី ស្ូម្បញ្ជជក់ថា «ោកយរណ្ប» ស្ំគាល់

ោកយទាំងប៉ាុ ម នដែលរណ្បតគ : កនុងកតនាម្ «អទេះលែ អទេះាយ តែីរតលឿន តលឿនណាស្់» ោកយ «លែ ាយ
តលឿន ណាស្់» ជាោកយរណ្ប។

៣.១-មុខងាារណប «complétif» ឱ្យក្ិរ ិយាវិនេេន៍
កិរយវ
ពទដែលមានទ្យីតាង
ំ តៅកនុងស្ម្ព័នធ
ិតស្ស្ន៍មានម្ុខងារជារណ្បឱ្យកិរយស្័
ិ
ិ

កិរយស្័
ពទកាលណាតគបញ្ជជក់តស្ច្បកតក
ន
ិ
ី ុ ងការន
ិយយស្ត។
ី

គឺតៅពខា
ី ងស្ថត ំ

ឧទាហរណ្៍ ៖

- «តស្តច្បអ្តណ្តីកដែលតស្តច្បដកែកានអ្តចជ ីញដែរ ក៏ខំវារកតខវស្កខាវស្នង
ឹ តគដែរ...» (ប្បជុំតរឿងតប្ពង
ដខមរ ភាគ៧ ទ្យំព័រ៤៧)។

- «ប្តតែវ ិច្បតឈ្នមលតឆ្ាយ
ី តម្តដ្ឋយអ្ួតអាងថា...» (ប្ស្ហ
ី តិ តាបតទ្យស្ ភាគ២ ទ្យំព័រ៧៥)។

- «ខាងពួកតចរមានគប់តភាង
ី ភាស្
ឺ ត ធ ស្តៅធ តៅតពញនប្ព...» (ញ៉ាុ ក ដងម្ កូលាបនប៉ាលន
ិ ទ្យំព័រ៤៦)
។

- «តម្ចបតលាតតតីតៗកាលតអែៀងអែង...» (យ៉ាវ ស្ំអុន ច្បត
ត ត យ ទ្យំព័រ៣៩)។
ិ មា
- «ពូស្ថវយរត់ប្តតហបប្តហបទាំងនងៃប្តង់ត ង
ី តៅតៅយយតានិយយប្ាប់...»
កំដណ្ន ទ្យំព័រ៣៣)។

- «តខាមច្បទាំងត េះ

(អ្ុឹម្

ងុក

គូលី

គា
ំ ន រត់តប្ោងប្ោតអ្ស្់តៅ...» ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ២ ទ្យំព័រ១១)។

- «...អ្នក ខាេះ តទ្យៀតក៏ មានតស្ច្បកតី ភិតភ័ យ តហីយ និយយបូ ញ មាត់ បូញកថា...» (ដត អុ ន តរឿងអា
ជ័យ ប្ាជ្ ទ្យំ ព័រ២២។

៣.២-មុខងារារណប (complétif) ឱ្យគុណនាម
តដ្ឋយដអែកតៅលកខណ្ៈរូប-ស្ម្ព័នធ កិរយវ
ិតស្ស្ន៍មានម្ុខងារជារណ្បស្ប្មាប់គុណ្ ម្។ តៅ
ិ

កនុងស្ម្ព័នធវាមានទ្យតា
ំ តៅពខា
ំ ុណ្ ម្ដែលជាោកយបតងាគល (complété) ត េះ។
ី ង
ី ងស្ថតគ
ឧទាហរណ្៍ :

៉ា ត៉ា របស្់តយង
- «...តរៀនដាស្់នស្
ិ ស ័យទ្យន់រតវតរវ
ី តចល» (ប្ស្ហ
ី តិ តាបតទ្យស្ ភាគ៣ ទ្យំព័រ.ខ.)។
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- «...បណា
ត លឱ្យអ្នកតភៀស្ខាួនភ័យស្ាន់តស្ថារត់តឆ្ាឆ្ាច្បុេះត ង
ី » (ភូម្ត
ិ រិ ច
ិ ឆ ន ទ្យំព័រ៨៤)។
- «គាម្ណ្ីខង
ឹ ពន់តពក...» ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៣ ទ្យំព័រ៥៤)។

- «...មានអ្នកតភាងរូបរងស្ថែតលែណាស្់តប្ច្បៀងក៏ពិតរេះ...» (ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៧ ទ្យំព័រ៧៦)។
- «ទ្យនាយចំយូរតពកម្ន
ិ ត ញ
ី អ្តណ្តីកតច្បញម្កវ ិញ...» (ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៧ ទ្យំព័រ៩០)។
- «រូបតឆ្ម្តលាម្ពណ្៌លែអ្តនក... » (ប្ស្ីហតិ តាបតទ្យស្ ភាគ២ ទ្យំព័រ៤៧)។

៣.៣-មុខងារារណប (complétif) ក្ិរ ិយាវិនេេន៍

តាម្ការស្តងកតតៅតលីរូប-ស្ម្ព័នធរបស្់កិរយវ
ិតស្ស្ន៍ តយង
ិតស្ស្ន៍មានម្ុខងារជា
ិ
ី ត ញ
ី ថា កិរយវ
ិ

ោកយរណ្បឱ្យកិរយវ
ិតស្ស្ន៍ែូច្បគាន
ិ

ដែលជាោកយបតងាគល។

បតងាគលតៅកនុងស្ម្ព័នធ។

ោកយរណ្បមានទ្យីតាង
ំ តៅខាងស្ថតោ
ំ កយ

ឧទាហរណ្៍ :

- «...ខណ្ៈត េះ អ្នកប្ជលក់ភា្ក់ស្ាន់តស្ថាប្កញាងត ង
ំ ...» (ប្ស្ហ
ី តដ្ឋយស្ដប្ម្កខាាង
ី តិ តាបតទ្យស្
ភាគ៣ ទ្យំព័រ១៤)។

- «...អ្ញម្ន
ិ ច្បង់នយ
ិ យបូាច្ប់តប្ច្បីនតពកតទ្យ...» (ប្ស្ហ
ី តិ តាបតទ្យស្ ភាគ២ ទ្យំព័រ៥២)។

- »តលាកស្ងឃស្តងកតត ញ
ច្ប
ី ទាយកទាយកា
ិ ស្បាយរករយតស្
ី
ី ញញឹម្ញដញម្ប្កបួមាត់ប្កបួច្បក
ប្គប់ៗគាន» (ប្បជុំតរឿងតប្ពងដខមរ ភាគ៧ ទ្យំព័រ៩៧)។

- «...តហយ
”»(ប្ស្ហ
ី លូនតលាតតលងកចឆ ក់កដចឆ ងតដ្ឋយស្បាយរករយ
ី
ី តិ តាបតទ្យស្

ភាគ៣

ទ្យំព័រ

៤៧)។

- «...នង
ំ ឡាយ វាឆ្ីរត់រយខាចត់ខាចយតៅ...» (ញ៉ាុ ក ដងម្ ម្ហាតវស្សនតជាតក ទ្យំព័រ
ឹ ជាច្បំណ្ីស្តវទាង
១១៥)។

- «...ឯតាជូជកខំរត់ខាមញ់ ស្តស្ាីតស្ស្ាក់ភិតភ័យតហយ
ី ដប្ស្កថា...»
ជាតក ទ្យំព័រ២៤៣)។

(ញ៉ាុ ក

ដងម្

ម្ហាតវស្សនត

- «ស្ត្ស្ដ
តី ក មាស្ស្ូម្បន
ត ាបខាាច្បប្តន
ី ត់ ក៏មានច្បត
ី រជនមានងវមា
ិ ខ
ិ ប្តុនទ្យីម្ទាម្» (ប្ស្ហ
ី តិ តាបតទ្យស្ ភាគ២
ទ្យំព័រ២៥)។

៣.៤-ការេនងេតពិចារណា
តាម្ការស្តងកតអ្ំពម្
ិតស្ស្ន៍តាម្លកខណ្ៈស្ម្ព័នធ តយង
ី ុខងាររបស្់ករិ យវ
ិ
ី ត ញ
ី ថា តស្ទរី ដតម្ុខងារ

ទាំងអ្ស្់របស្់ករិ យវ
ិតស្ស្ន៍មានម្ុខងារជាកម្មតទ្យស្កាល។
ិ
តអសងតទ្យៀត។

ករិ យវ
ិតស្ស្ន៍តច្ប
ិ
ិ តូច្បណាស្់មានម្ុខងារ

៣.៤.១-មុខងារាក្មមនទេកាល្ម្ាប់បំដណបឱ្យក្ិរ ិយាេពទ
ឧទាហរណ្៍ :

- «…តហយ
» (ប្ស្ហ
ី លូនតលាតតលងកចឆ ក់កដចឆ ងតដ្ឋយស្បាយរករយ
ី
ី តិ តាបតទ្យស្ ទ្យំព័រ៤៧)។
- «ស្ីហៈនិយយតដ្ឋយកាាហាន...» (ប្ស្ហ
ី តិ តាបតទ្យស្ ទ្យំព័រ៤៧)។

- «...បនតិច្បគាត់តប្កាកឈរនយ
ិ យឆ្កនែតជីងដតមានក់ឯង» (ប្គូបតប្ងៀនប្ស្ុកដប្ស្ ទ្យំព័រ១៣)។

74
- «តោលដែលប្ស្ស្់ែួលប្ស្ងាប់ប្ស្ងិល តាឆ្ុនតកេះចបញញឹម្ប្ោយ» (យ៉ាវ ស្ំអុន ច្បត
ិ តមាតយ
ទ្យំព័រ២០)។

- «ឱ្! តយង
ី នង
ឹ តភាច្បនយ
ិ យច្បាស្់លាស្់…» (រម្
ឹ គន
ី ស្ូដត ទ្យំព័រ៦)។
៣.៤.២-មុខងារាក្មមនទេកាល្ម្ាប់កាល្ឱ្យក្ិរ ិយាេពទ

ឧទាហរណ្៍ :

- «ម្សិលម្ិញ តភាៀងឆ្ាក់ម្ួយតម្ធំ» (ភាស្ថដខមរថានក់ទ្យ១
ី ២ ទ្យំព័រ១៣៨)។

- «អ្ូនតុំ អ្នកប៊ាុតម្កបបួលបងតៅភនំតពញដស្ែក”» (ភូម្ិតិរច
ិ ឆ ន ទ្យំព័រ១៦)។
- «ដនអាតនេះ!

ទ្យំព័រ១៤)។

តម្៉ាច្បក៏ឈប់ស្ុក
ា ីតភាីអ្ចជ ឹងតច្ប
ី ូ ភា
ិ អ្ញបុកងាប់ឥ ូ វ...»

(ប្ពេះអាទ្យិតយងមីរេះតលីដែនែីចស្់

តដ្ឋយដអែកតលីការវ ិភាគពីតួ ទ្យរី បស្់កិរយវ
ិតស្ស្ន៍តៅកនុងលបេះខាងតលី
ិ

តយង
ី ស្តងកតត ញ
ី ថា

កិរយវ
គុណ្ ម្ នង
ិតស្ស្ន៍ មានម្ុខងារជារណ្បឱ្យកិរយស្ពទ
ិតស្ស្ន៍ តោលគឺមានម្ុខងារ
ិ
ិ
ិ កិរយវ
ិ
រណ្បឱ្យកិរយស្ពទ
មានទ្យតា
ំ តៅខាងស្ថតក
ំ ិរយស្ពទ
មានម្ុខងាររណ្បឱ្យគុណ្ ម្មានទ្យីតាង
ំ តៅខាង
ិ
ី ង
ិ
ស្ថតគ
ំ ុណ្

ម្នង
ំ តៅខាងស្ថតក
ំ រិ យវ
ិតស្ស្ន៍មានទ្យតា
ិតស្ស្ន៍បតងាគល។
ិ មានម្ុខងាររណ្បឱ្យករិ យវ
ិ
ី ង
ិ

គនថនិនទទេ

១.តកង វា៉ា ន់ស្ថក់ ម្ូលភាពននការបតងកីតោកយងមី តរងពុម្ពតទ្យព ភនំតពញ ១៩៦៤។

២.ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ “តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៦” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣ (ទ្យំព័រ៣៨-៤០)។
៣.ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ “តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៥” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣។
៤.ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ “តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៧” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣។
៥.ប្កស្ួងអ្ប់រ ំ “តវយាករណ្៍ថានក់ទ្យី៦” ភនំតពញ តរងពុម្ពរណ្ស្ិរស ១៩៨៣។

៦.ប្ពុំ ម្៉ាល់ “លទ្យធភាពបតងកីតោកយ និង ការបតងកីតោកយ កនុងភាស្ថដខមរ” តៅកនុងទ្យស្ស វែតីវ ិទ្យាស្ថាន
ភាស្ជាតិ ននរជបណ្ឌិតស្ភាកម្ពុជា ឆ្នទ្យ
ំ ី២ តលខ២ ភនំតពញ ឆ្ន២
ំ ០០១ (ទ្យំព័រ៥៦-៨១)។

៧. ប្ពុំ ម្៉ាល់ “អ្ំពីលកខណ្ៈវ ិនិច្ប័យ
ឆ រូបនិយម្” តៅកនុងទ្យស្ស វែតីវ ិទ្យាស្ថានភាស្ជាតិ ននរជបណ្ឌិត-ស្ភា
កម្ពុជា ឆ្នទ្យ
ំ ី៣ តលខ៣ ភនំតពញ ឆ្ន២
ំ ០០២ (ទ្យំព័រ៣៧-៥២)។

៨. ុង តស្ៀម្ “ការប្ស្ថវប្ជាវទ្យំ ក់ទ្យំនងនិងកំណ្កំតណ្ីតវាកយស្័ពទតាម្បតប្ម្ីបប្មាស្់អត
ន ់នីយកម្មតៅកនុង

ភាស្ថដខមរបុរណ្” តៅកនុងទ្យស្ស វែតី វ ិទ្យាស្ថានភាស្ជាតិ ននរជបណ្ឌិតស្ភាកម្ពុជា ឆ្ន២
ំ ០០២ (ទ្យំព័រ
៨៩-៩៩)។

៩.តអ្ៀវ តកីស្ “ភាស្ថដខមរ បណាណគារម្ិតតតស្រ ី 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;

ាំ ជួន
សាស្ត្សាា វង

ពងាវតារនេតចដខមរ ដខែ៥

បទឆា
កាលច

ើយកាលចនោះ

់ ោះម្ពោះព៊ុ ទសា
លងល៊ុ
ធ សន

កាលចនោះានអងគម្ពោះមហាកសម្ត
កន៊ុងម្កុងឥនទិបតារតនរាជសាាន
់
ម្ទងម្ពោះម្បាជ្ញ
ា ថ្កលចឆលៀ ឆ្មលត

ានម្ពោះអាំណាេចម្ទើសម្ទន៊ុ ង
ចហើយានេត៊ុ រងគអងគចសណី
ក បណ
ី
ិឌ តម្

ហែណ៍ម្ពឹទធ

ានទ ាំងចទតធាំ
ីវ ម្បា ាំអងគ

ហាក់ចទពធតានូ
សួ គ៌ម្សី
ី

ានទ ាំងចៅថជម្សីម្សឹងាគរ
ភស្ត្កផ
ា ង់ម្តេង់ដូ េតារា

ាំ ស
ាំ តា
គង់ម្បាសាទសាាតសាស

ម្តឈងពណណ
រាយសាយរសែី
ឹ

ចមើលចឃើញេិវចែ ងវសាងេិញ្ច
ែ េ
ម្តវដតម្តដួ េម្តដឹងសក៊ុង
ម្តសូ
ី ល៍កាេ់កបូរព

លនគ

ពិទូ រពិទយលាយទឹក ល
ិ

វទនទីចរៀបរយម្គុឌម្គប់វលវង
ម៊ុ មដាេ់ម្តវ

ងវកងម៊ុ មម្ពហែ

ាំ ័ទ ធ
បនទយម្បា ាំពីរជ្ញន់ជ៊ុព

ចរាងទងកាំវផងវមវងផលូ ធ្លល
ានចរាងរចទោះចសោះដរាំ ី
ាំ ីា
ានជីកជ្ញគូ រជ៊ុ ស

ចយងវៃល
ងេាំច
ើ

ោះតាមសា តារ

រយ សាសករាជបាន។

ចសពចសាយសមបតាិៃកល់ចៃកើងថ្កកន
កសម្តកានាកាលហានរទធ
ិ ីរងគ។

ចឈាែោះចៅម្ពោះបាទអាទិតយ ងស
់
ចហើយម្ទងទសព
ិ ធរាជធាែ។
ាតយម៊ុ មមស្ត្នី ម្គប់
ភានក់ងារ
ា
ច

ើងោល់ រាជ្ញជ្ញម្បម្កត។
ី

់
ម្ពោះភស្ត្កផ
ម្បមម្ប
យ
ា ូ រផងម្សស់
ិ
ិ
កបកលាណីម្គប់លកខណា។
ិ
ាំ ិទធ
សនស
ន បរ ិ

រវសនសហសា

សម្ាប់កសម្តាេមេម្ក។
ី

ម្បា ាំពីររួតថ្កនក់មស
ព ់ម្តថឈ

កាំពូលចម្សៀ ម្សីចម្សាងម្សួ េម្សស់។
ម្តដេ
ិ ម្តដាេម្តចដាមដ៊ុ ង
ពីដីដល់ េ៊ុងរល៊ុ ងម្សល។
ភលចម្
ឺ

ងម្

យម្

កម្

តពម្ពិល

ដា ាំតបូងឥនទនិលវនបចលើម្ពាំ។
ជួ រហូ រនគវេងវតងលយ ាំ
មពស់ធម្ាំ តដួ េបងាួេទវរ។

ទហានរងាគត់ច នឆ្មលស់ោន

ចរាងលាចោចតាអូ តហងា។
ាំ ៊ុ កា
ាំ រ
ានចរាងមស្ត្នី ជ
ា ន

ានេនទឆ្មយាសាលាឃ្ល ាំង។

76
ចខាលងទវរទ ាំងបួនសឹងម៊ុ មម្ពាំ

ដាក់កា ាំចភងធាំ
ម្គប់ទវរវ ាំង
ើល

តាមផលូ តាមៃនល់សឹងានផារ

មន៊ុ សសានចម្តៀបម្តាចម្េនឈូ
ឆរ
ើ

ានទ ាំងម្សោះ ង់ចបាកខរណី។

ានទូ កសាំចៅម្ពោះទីន ាំង
ាំ ិ ញសឹងលាៗ
លក់ម្គប់ទន

កសិករអស់ឈួ ញេូ
លជួ ញវម្ព។
ែ

មន៊ុ សសកន៊ុងបូ រស
ី ឹងសានស៊ុ ម

មលោះដូ រលលក់មោះ
ល ចធវវម្ស
ើ

សឹងកាន់សណា
ា ប់េាប់ឪវម៉ែ

ពូ ជវមែរសឹងវតកាន់សាសន។
់
ៃកល់ចៃកង
ណា
ើ ឧតា៊ុងម្ទងលកខ
ិ

ឯអងគម្ពោះបាទអាទិតយ ងស

ម្បា ាំអងឆ្ម
គ យាចឆ្មមពីសី។

ចសាេានម្ពោះរាជប៊ុ ម្តក៊ុ ារា

ចសាេវសាងវតងម្ទង់ម្ពោះចមតាា

នឹងរាជប៊ុ ម្តាចពញម្ពោះទ័យ

ទ ាំងម្បា ាំម្ពោះអងម្គ ទង់ម្បណី

ចមម្តរកាសង
ី
ិ
ួ នពីភកា។

ល៊ុ ោះរាជឱរសក៊ុ ារា

សចពញរូបាដង
ឹ កាជ្ញក់
ី

សឹងម្ទង់ឥទធិឫទធសិទធិសកយ

កបនូ នរលកខហាក់សូរយា។
ិ

ឆ្មលតឆល៊ុោះោប់ម៊ុសសពវកេែ
ិ សារ

ចពើពីចលាកាកន៊ុងចលាកយ៍
ី ។

ម្បា ាំអងស
គ ឹងម្ទង់ម្បុសម្បាជ្ញា

ចហត៊ុ ម្តកូ លមតាិយា៉ែ ងស

ប៉ែ៊ុវនារាជប៊ុ ម្តវដលបាូនចៅ
ដបតជ្ញក៊ុ
ារតូ េច
ិ

មួ យអងគចនោះចៅចកែងចសេកាី

ើយថន

បតាចមម្ត
ចសែ
ិ
ី ើេន
ិ ា។

ម្ពោះអាទិតយ ងសម្ទង់ចេសាា

ានកាលមួ យថៃងចនោះម្បា ាំពងស

់
គងោល់
កសម្តាដូ េសពវថៃង។

ចេញេ៊ុ ងរាជចរាងឱយចសន
ដល់ ចម្សេចសាេគង់ចលើបលល័ ងក

នេមរា
ើ យ

អាសានសម្ាប់រាជកសម្តថៃល

វម្គវទនទីន ាំងរតេ
ន រថណ

ម្កាលចម្កាមម្កាសថម្កចេៀមពូ កម្ពាំ។

ចម្កាមរាជភានចសវ
តឆម្ត
ិ

ភលចផល
ឺ កម្េវ៉ែ ត់ចលើបនទាំ

ាំ ត៊ុ រងគអងគចសន
ជួ បជ៊ុ េ

ម៊ុនហែឺនឧកញា៉ែម៊ុ មមស្ត្នី ា

កម្ាលញាតាិ ងសនម៊ុ ឺនធាំ
បចរាហិតបណិឌ តម្

ហែណ៍ក ី

នូ ពួ កម្សឹងាគរនរនង
ី

់
គងោល់
ចរៀងរាល់ សឹងចដាយមណឌ

ម្កាលស៊ុ ទវធ តម្ពាំនឹងចេៀមរ។
ី
់
គងោល់
េម្កចម្េ
នតាន់
តាប់។
ី
ើ

អកយាយភចលៀងម្ស
ី
ីកាំណាន់

ចម្េើនចម្េៀតខានប់ខានន់ឥតេចនលោះ។
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មូ លនឹងប៊ុ ម្តានឹងប៊ុ ម្តី

អងគមចហសីម្សីចម្សៀបម្សស់

ៃកល់ចៃកង
ើ ជ្ញតាពូ
ី ជពងា

ចៃកង
ើ យសចៃកង
ើ សកាចៃក
ើ ចៅ តារ
ិ ង

រាជ ងសពូ ជពងសផងទ ាំងអស់
ចៃកង
ើ អងគកសម្តាេមេម្កី ។

ោល់ ចរៀងរចបាោះតាមបកាា។

ចទើបអងគម្ពោះបាទអាទិតយ ងស

កសម្តកានាគតកន
ិ ៊ុ ងម្ពោះហឫទ័យ

ឥ ូ កូ នអញក៏ានចម្េន
ើ

ម្បុសចហើយថ វមវនសួ នសកាសម
ិ

់
ាំ ង់
ម្ទងម្ពោះតម្ាស់
ម្តាស់ព៊ុល

ម្ពោះអាទិតយ ងសកសម្តេមចៅ

ថ្កដបតឥនទ
ិ បតារដឋប៊ុរ ី
ិ

ដូ ចេនោះឱយចេញចៅឈរម្ពាំ

ានម្ពោះតម្ាស់ម្តាស់ឮច ៉ែ
ចមលហកអស់
ម៊ុមមស្ត្នី ា
ើ

់ឱយប៊ុ ម្តា
ដបតអញគ
តេង
ិ
ិ
អញគតដូ
ចេនោះម្តូ ឬម៊ុស
ិ

ដបតអញានកូ
នធាំសមសួ ន
ិ
ឥ ូ ម្បចទសចយងចនោះធាំ
ើ

ាំង
ចបឱយកូ
នចយងចៅឈររា
ើ
ើ
ម្ោចនោះេត៊ុ រងគអងគចសន
ាំ ៊ុ ោ
ាំ ន ចៅចឃើញថ្កសម
ជន

ាំ ៊ុ ាំម្ពមោនចម្សេព៊ុ ាំល៊ុង
ជន
បនទូលចម្បម្ពោះរាជប៊ុ
ម្តា
ើ
ម្ពាំម្ស៊ុ កឯខាងទិសបូ ៌

ចម្បើប៊ុ ម្តបនទប់េបងចៅឈរ

ចហើយចម្បរាជប៊ុ
ម្តាកណា
ា ល
ើ

ម្ស៊ុ កអញចនោះថនទូលាយធាំ។
ទវរម្ស៊ុ កនិគម៤ខាងចម្ៅ។
ាំ ៊ុ ាំថ្ក។
ម្ពោះសូ រម្កឳជន

បចរាហិតក នូ
ី ចសន

ចៅទប់សីាម្ពាំទ ាំង៤។

េូ លជួ យពិចម្ោោះឱយា ាំមួន

ាំ នម្ពោះរាជវ
ាំ
ចហើយចៅជ៊ុ ម
ង។
ួល
េាំហចម្ៅម្ពាំោែនរបា ាំង

ចឃើញានកាល ាំងចហើយឧតាម។
សាាប់ម្ពោះឱងាករចហើយម្បណមយ
ដូ េកសម្តឧតាមកួ េេិនា។

និយាយរាយ

ម្ពោះអាទិតយ ងសេមេកខរា៉ែ

ជ្ញេបងចនោះណាឱយចៅឈរ។
ចហើយចទើបរាជ្ញកសម្តភូ ធរ

ខាងទិសឧតារចដាយេាំវណក។
ឱយចេញម្តអាលចៅចដាយវ

ឈរទិសខាងលិេវតឯងឯក

បតាចសា
េវេកចដាយទិសា។
ិ

ចៅឈរខាងតបូងម្ពាំសីា

ទល់ នឹងបពវតាជិតសម៊ុ ម្ទ។

ចហើយម្តាស់តម្ាស់ចម្បបងា
គ ប់
ើ

ឱយប៊ុ ម្តបនទប់កណា
ា លណា

ក
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់
កសម្តកានាម្ទងយសថៃល
ស៊ុ
ិ ទធ

ើយកាលចនោះ

ឱយប៊ុ ម្តទ ាំងបួនចេញចៅឈរ។

ចសាេវេកេ៊ុ ងម្ស៊ុ កវដលបាំផ៊ុត
សល់ វតក៊ុ ារាប៊ុ ម្តចៅ

ដបតតូ
ិ េឱយចៅកន៊ុងនគរ

ជ្ញមួ យនឹងកសម្តថៃលភូធរ

ចហើយម្តាស់ចម្បើចហាចមលចពលា
ើ
ចហារានគរគូ រចមលនទ
ើ
ី

មូ លនឹងម្ពោះ ររាជន
ី ី។

រកឫកសចជ្ញគជ័យជ្ញជ័យសិទធី

ចទើបទូលភូ មតាមចដាយយល់
។
ី

និយាយរាយ

ចហើយម្តាស់បងាគប់អស់េត៊ុ រងគ

ឱយចម្បៀបឱយម្បុងចរៀងចរៀបពល

់
ាំ ៊ុ ង
ម្ទងម្ពោះបងា
គ ប់ចម្សេព៊ុ ល

ម្ពោះអាទិតយ ងសកសម្តេមចៅ

នឹងវហរាជប៊ុ ម្តបួ ននិមល

ចៅឈរម្បទល់ វដនម្ស៊ុ កចម្ៅ។

ន ាំម្ពោះមចហសីម្សីចឆ្មមចលល

យាងចៅលេូ លវទនទីចសយន។

នេមើ

ម្ោចនោះេត៊ុ រងគអងគចសនីយ៍

ាតយម៊ុ មមស្ត្នី ម្គប់
កាយា
ា

ចរៀបអស់រចទោះចសោះដរាំ ី

ពល

ចេញពីរាជចរាងចម្

់
ចៅសាានអាតាែព៊ុ ាំរារង។

ងយាម្តា

ចរៀបរួេម្គប់ម្ោន់ចា ាំរាជ្ញ។

តូ រយតស្ត្នី ចភល
ា ងចលងឮលាន់
ល៊ុ ោះម្ពឹកបាំម្

លបួ នអងាគ

ចេញម្សប់ម្ពោះភស្ត្កចា ម្សេប៊ុ ម្តា

់
់
ម្ទងម្សង
គនធ
រសម្សស់យល់ យ៊ុង

សូ រយវសងវរងរោះពីបូ ៌

ចតនចាកន
ើ
ិ ស្ត្នទព៊ុ ាំរារង់។

ចសាយទិពវអាហារចហើយព៊ុ ាំលង់

ចម្សេចសាេបួ នម្ទង់ចម្គឿងម្គប់អងគ។

បទម្ទង់នម្គឿង

ចសាេ

លទ ាំងបួនម្ទង់ម្ពោះពស្ត្ស ា

់សង់
ណាធបជ្ញយវម្កងវតងម្ទង
ិ
់
់ ាំតបងមណី
ម្ទងទម្មង
ដា
ូ

ចហើយម្ទង់មក៊ុ ដរតនស៊ុ ណាណ
់
ម្ទងចម្សេចទ
ើបចសាេ

ន់

និយាយ

ងភលសា
ឺ វ ងេាស់

កាលចណាោះចសាេ

លចសនីយ៍ ម្បា ាំបី

លប៊ុ ម្តា

ចខាចសាមភាស់ម្សស់បចែ ង់
់ សា។
វ៉ែ ងសបួ នអងគម្ទងភូ
មលោះតបូងពិជចី ពម្ជរេន
ទ ាំងបួនកសម្តាសាំរទធ
ិ ី។

ទ ាំងបួនកាយាសមចសាភី
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ច

ិ ី
ើងោល់ ជិនកនូ ជន

យាងចាកចេញពីទីចសយន។

នេមរា
ើ យ

ដល់ ចម្សេចទើបចសាេបួ នម្ពោះអងគ

ាំ
ឱនកាយបងគម្ពោះប
តា
ិ

ាំ ត៊ុ រងគអងគចសនីយ៍
ជួ បជ៊ុ េ

ាតយម៊ុ មមស្ត្នី ចម្េ
ា
ើនមែួលចមែ

់
ចម្សេបួ នប៊ុ ម្តាគងោល់
ចៅវ។

នូ ម្ពោះជន
ិ ី ម្បា ាំកាយា

ចរៀងរាល់ គង់ោល់ កសម្តេមចៅ
កាលច

ាំ
ចៅចម្ៅរាជចរាងម្ពោះដណា
ក់។
់យសមពង់មពស់សកាិ
បតាម្ទង
ិ

ើយកាលចនោះ

ចៅរាជន
ិ ី ម្បា ាំ លកខណ៍

រាក់ទក់ម្កតម្កមតាមច
ណី។
ិ

ដបតថ្កចេញចៅឈរស
ីា
ិ

ចបន
ើ ឹ ងចាត់វេងវតងរាជការ

ឱយានចមតាារាស្ត្សម្ា បជ្ញ

ដបតេូ
ទ៊ុ កេិតាចសែើចនម្តា។
ិ

ឱយចេញចៅឈរទ ាំងបួនទវរ

ចទើបេូ ចម្បបាបួ
នអងាគ
ើ

ាំ យចធវបាបរាស្ត្
ក៊ុ ឱ
សម្ា បជ្ញ។
ើ

ម្ពាំវដនភារាតាមសណា
ា ប់

លក់ថពនវយវឱយម៊ុសេាប់

ចម្បដ
ឹ រដូ ម្សូ វម្សម្សាប់
ើ ង

ឱយម្តូ សណា
ា ប់េាប់បូរាណ

ឯអងគចសាេ

ម្កាបរាបសិរសាម្បុ
ងម្បួញម្បាណ
ិ
កសម្តកានាេងចា ាំក៊ុ ងេ
ន
ន
ិ ា។

លបួ នប៊ុ ម្តា។

ម្បណមយវសាងសាាប់េាប់អា តាន

និយាយ

ល៊ុ ោះបានពិចពលាឫកសម៊ុនរ៊ុង

ម្ពោះអាទិតយ ងសម្ទង់ចេសាា

ថ្កវយពរថ្កវយជ័យថ្កវយចតជៈ

ចេញចៅឱយឈនោះទ៊ុកចខ សាកភ័យ

ឱយអនកទ ាំងបួនចេញចៅឈរ

ម្ពាំម្ពោះនគរេ៊ុ ងសីា

នូ រាជចទ ម្បា
ី ាំកាយា

ឱយកបនិងគ៊ុ ណវក ទ ាំងបី
ឱយឈនោះសម្តូ ម្គប់ទិសា

ថ្កវយពរថ្កវយជ័យរួេម្សាប់ចម្សេ
ឱនម្ពោះសិរសាហតា
ា កាយ
ិ

ម្គប់ទ ាំងម្បា ាំមួយកសម្តេមពងស
វសាងចសាេទ ាំងបួនម្ពោះអងាគ

នូ រាជ ងាម្

ហែណ៍ក ។ី

ានប៊ុ ណយបារមឫទធ
ី
ិចេសាា។

អាយ៊ុ ចសាតណាឱយវ ងឆ្មងយ។
កាលចនោះចទើបចសាេ

លចឆ្មមឆ្មយ

ាំ
ថ្កវតថ្កវយបងគម្កាបល៊ុ
តលា។
ចពលាម៊ុនរ៊ុងបានចជ្ញគជ្ញ

ចលលាតម្មង់ម៊ុ មម្ពោះលាន។
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ើងទីន ាំង

កចញ្ច
ែ ងរាយផាកយទិពវាសថម
ចបកបរដ
រាំ ម្ពោះទ
ើ
ី
ីន ាំង

មស្ត្នី ចសនពលទហាន
ា
ចសាេម្តាេ់ល៊ុោះដល់ ម្កុងឥនទិបតា
ចសាេឱយបចឈប់ពលនិករ
កាលច

ើយកាលចនោះ

អាំពីសាម៉ែល់រាជកសម្តា

មស្ត្នី វម្តស័
ងចា
ា
ខ ាំកសម្តា។

នម្ៅនខន

ល៊ុ ោះបានចពលាជ័យមងគល

ដល់ ចម្សេចទើបចសាេច

ាំ
ចៅនម្ពោះលានម៊ុ មរាជវង។

សឹងវតងន ាំសួយបណាណការ

ចទើបរាជសាម៉ែល់ចាកអាសាន
ន ាំសចាំ ន សនហាយាម្តាថ ។

នេមរា
ើ យ

គជ្ញកាល ាំងឥតនិរភ័យ

វហកសម្តចជៀសឋជ័យចាកពិាន។

ពា៉ា នែើន

តស្ត្នី វម្តស័
ងស
ា
ខ ពទសូរសាន

វហចសាេលលានចាកចេញេរ។
នជ្ើតរាយ
បូ ររមយរតន
រាជប រ
ី

ជិតទវរនគរចម្ៅសីា។

បទឆា

ចយងន
ើ
ឹ ងវៃលងរសវេងេរចា
ទ ាំងបកាយាវដលឈរម្ពាំ
។
ី
មកថ្កវយបតាវដលជ្ញធាំ
ិ
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ាំ ម៉ែល់រាជទ ាំងបួន។
មកជ៊ុ សា

មនទន់
ច
ិ

ចបាោះម្គប់ទ ាំងបួនទវរវ ាំងចម្ៅ។

កន៊ុងម្កុងនគរឥនទិបតា

ប៉ែ៊ុវនាប៊ុម្តកសម្តចបាោះចដាយមលួន

ើងោល់ បានជួ បជួ ន

ចសាេឱយជចជូ នម្ទពយទ ាំងឡាយ
មលោះវរកមលោះវសងចម្េើនមែួលចមែ

ាំ
ចៅដាក់នូ ចម្ៅម្ពោះដណា
ក់។

និយាយរាយ

់
កាលចនោះម្ពោះចថ្កងកសម្តម្ទងលកខ
ណ៍

ល៊ុ ោះថៃងរចសៀលបានបចា
ី ៉ែ ង

់
ម្ទងគនធ
រសម្សស់ម្សប់ភស្ត្កា

វដលន ាំមកថ្កវយម្ពោះេមចៅ

ចម្សេចទើបេមេម្កម្ទង់អមពរ។

បទម្ទង់នម្គឿង

កសម្តាចសាេម្ទង់ចម្សាមម្ពោះបាទ

េចាប់យា៉ែងសាាតចហើយម្ទង់ចខា

ចហើយម្ទង់ភូ សាចម្សេេមពងស

់
់ ងភនឆ
ាំ ៊ុ ោះ
ម្ទងម្ពោះទម្មង
តប
ល
ូ

ចម្សេចទើបភូ ធរម្ទង់ម្ពោះពស្ត្ស។
ា

សានប់ចលលបា៉ែក់ឆ្មលក់ចាក់ជីបជរ
់
ម្ទងម្ពោះសងា
វ រចពម្ជចម្

ងម្បុោះ

់
ចហើយម្ទងណាធ
បទ
ិ
ិពវជ្ញយវម្កង
ចសនទហានវហរាជ្ញ

់
ចហើយចទើបម្ទងយសចសៀតាលា។
ម្ទង់ចម្សេចសាេវសាងន ាំបរ ិ

ចលលាច

នេមរា
ើ ប

ើងោល់ ម្ពោះបតា។
ិ

ចសាេយាងល៊ុ ោះដល់ េ៊ុងរាជចរាង

កាលចនោះម្ពោះចថ្កងរាជប៊ុ ម្តា

ជួ បជ៊ុ វាំ តអស់ម៊ុមមស្ត្នី ា

ម្

់ ាំម្ពោះជិនកឧតាឡា
គងចា

អងគ៊ុយចម្តៀបម្តាចា ាំោល់ ម្កុង

បទយានី

វតងន ាំសួយថរបណាណការ

ល៊ុ ោះដល់ ចា៉ែងបចទ
ី ើបកសម្តា

ច

ើយកាលចនោះ

េសពវដង។
ើងោល់ បតាដូ
ិ

នេមរា
ើ យ

ចសាេយាងល៊ុ ោះដល់ េ៊ុងរាជចរាង

កាលច

ហែណ៍ម្ពឹទធក នូ
ី រាជ ងស

ម្ពោះអាទិតយ ងសកសម្តបតា។
ិ

វៃលងពីសាម៉ែល់រាជទ ាំងបី

ាំ
បអងគ
បងគចរៀមរាបរង
ី

មនទន់
យាម្តាចេញពីកន៊ុង។
ិ

ជួ បនឹងម្ពោះចថ្កងម្ពោះចរៀមេបង
រួសរាយសាសងសពវចសេកា។
ី

និយាយបទឆា

ម្ពោះជន
ិ កម្ទង់យសមពស់សកាា

រ
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ចសាេគង់កន៊ុងទីវទនចសយន

កសម្តាព៊ុ ាំម្សួ លកន៊ុងអងាគ។

ព៊ុ ាំបានចេញកន៊ុងចរាងគាំនល់

ឱយនហែឺនោល់ ដូេសពវម្ោ

ល៊ុ ោះចសាេបានម្ជ្ញបជ្ញបតា
ិ

ទ ាំងបួនកាយាមកពីឆ្មងយ

អផស៊ុកកន៊ុងអងគម្ពោះរាជ្ញ

ន ាំម្ពោះរាជសារសួយតងាវយ

ចហត៊ុ វតចរាោចបៀតចបៀនកាយ។
ាំ ាំោល់ ចៅ។
មកថ្កវយបងគចា

រាយ

ចទើបចសាេបានម្ពោះរាជឱងាករ

ចម្បរាជក៊ុ
ារប៊ុ ម្តាចៅ
ើ

ាំ
បនទូលថ្កថហកូ នព៊ុ ងា

េូ លអនកចលលាេរយាម្តា

់
វដលគងជ្ញមួ
យនឹងហលួងេូ

ចេញចៅទទួលម្ពោះរាជសារ
កាលច

ើយកាលចនោះ

បានសាាប់ម្ពោះសូ រេូ េមចៅ
ាំ ង់
ម្កាបលាបតាចម្សេព៊ុ
ល
ិ
ចហើយម្ទង់តម្មោះកន
ិ ៊ុ ងេិនា

ចបើចេញទទួលម្ពោះរាជសារ
គួ រវតគង់ចម្កាមចសវតឆម្ត

ឱយចៅទទួលម្ពោះរាជសារ។
គឺម្ពោះចរៀមបាចា ាំចៅចម្ៅ។
ឯអងគឱរសរាជចឆ្មមចលល

ចម្បឱយចេញចម្ៅទទួ
លសារ។
ើ
ចាកចេញពីកន៊ុងយាងយាម្តា
គិតថ្កធមែតាជ្ញមហាកសម្ត។

សួ យបណាណការម្ទពយសមបតាិ

គតចម្សេប៊ុ
ម្តកសម្តយាងយាម្តា។
ិ

នភាង
ដល់ ចម្សេអន៊ុ ជចៅចឆ្មមយ៊ុ ង
វម្គវទនបលល័ ងរក តនសូ ណាណ
កាលច
ច

ើយកាលចនោះ

ើងគង់ចលើវទនរាជអាសាន។

ម្ពោះចរៀមគតកាត់
ក៊ុ ងេ
ន
ន
ិ
ិ ា
បវងវរសីារាជរតនរមយ

ាំ
ម្ពោះចរៀមបួ នខាលេថ្កវយបងគ។
ាំ ា ផា
កន៊ុងម្ទូងចសទើរយាំងចៅ
ចធវជ្ញវហ
ើ
ី ចហើយកសម្តា

យាងបងច

ើងគង់ចលើអាសន

ដវាំ ណលបតាចសា
េវតងគង់។
ិ

លារាយ

ឯអងគម្ពោះចរៀមបួ នេមពងស
ចម្កាមរាជពិានចសវតឆម្ត
សាែនជ្ញម្ពោះ ររាជបតា។
ិ

ឱយចៅអន៊ុ ជចៅចសាយរាជយ។
ខាែស់អស់នហែឺនផងតូ េធាំ
ាំ ត់ទប់ម្ពោះទ័យ។
ប៉ែ៊ុវនាមអ

ទូ លម្ពោះអន៊ុ ជថ្កវយរាជសារ
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សួ យថរបណាណការទ ាំងឡាយ។

និយាយ

ឯអងគអន៊ុ ជសឹងម្សាកម្សួ ល

រួសរាយទទួលអស់តងាវយ

ព៊ុ ាំម្ជ្ញបម្ពោះចរៀមទ ាំងបួនកាយ

មវល់ខាវយអន់អាក់តូេម្ពោះទ័យ។

រងរ
ឹ តមួ
ឹ ច ៉ែ ចៅាម្ពោះទ័យ

ចសាេបួ នយាងថ ចាករាជចរាង។

ឯបួ នម្ពោះចរៀមរាជសាម៉ែល់
ឯអស់បរ ិ

ព៊ុ ាំម្ជ្ញបកិេែកល់ សពវចសេកាី

រពលចសនី យ៍

សឹងចម្កាកទីថទចៅម្

តចម្

តម្មង់ចៅចរាងពនលចម្ៅ។

តាមវហសាម៉ែល់រាជម្ពោះចថ្កង

ង

នភាងនរ ៉ាវរាយ

ទ ាំងបួនអងាគគតកា
ា ត់ចៅា
ិ

ដល់ ចម្សេសចមាេចរៀមរាជ្ញ
ខាាល់ នឹងអន៊ុ ជរងមួ
ឹ ច ៉ែ

ឈប់ចៅនចម្ៅទវរនគរ។

ាំ ៊ុ ាំគតោ
ជន
ន ថ្កឥ ូ
ិ

បតាហល
ិ
ួ ងេូ េមភូ ធរ

ាំងបួនឱយចៅឈរ
ចម្បចយ
ងទ
ើ
ើ

ចម្ៅពីនគរម្ស៊ុ កេ៊ុ ងកាត់។

ចលាកចលើកកូ នចៅឱយវធាំ

ឱយចសាយរាជរមយចសវតឆម្ត

កន៊ុងម្កុងនគរឥនទិបតា

័ ។
ចសពចសាយសមបតាិសនងចជៀសឋជយ

ម្ោន់ជ្ញសាម៉ែល់ន ាំសួយថរ

មកថ្កវយចគថនវដលជ្ញបាូន។

ាំង
ឯចយងជ្ញបងចគម្តលា
ើ

ឱយចៅឈររា ាំងឯម្ពាំថម្ព

បាំណាេ់ចកតជ្ញចសា
េដូ េចគ
ើ

ចមាេច

ចលាកសាប់ថ្កឯងមនវមនកូ
ន
ិ

ចលាកចលើកឯបាូនឱយជ្ញធាំ។

ាំ ត់ឱយវធ្លលប់
ដូ ចេនោះក៊ុ អ

ចយងចល
ើ
ើកមកកនយករាជរមយ
ិ
គតចម្សេបួ
នចសាេរាជសាម៉ែល់
ិ
ឱយចរៀបរចទោះចសោះដរាំ ី
វផលច

ចយើងចៅចធវទ័
ើ ពទ ាំងបួនម្ពាំ
ឱយវរលាំទន់ៃៗ
ីែ ។

និយាយរាយ

ើងគង់ចលើមនងមចនម័យ

់ ា នអាតាែ
តម្មង់ចៅម្តងសា

ើយទចទអាសាសូ នយ

បងាគប់អស់ពលពួ កចសនីយ៍
ចម្សេចទើបេម្កបួ
ី នកសម្តា។
បាំវបកទីថទម្គប់ទិសា

ពួ កពលចសនវហចេញមែ។
ី

នជ្ើតឈឹងនេមរា
ើ យ
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ដល់ ចម្សេម្ពោះចថ្កងរាជេមេម្ក

យាងច

ាំ
ក់ចទើបេម្កី
ើងដណា

បងាគប់ចម្បអស់
ម៊ុមមស្ត្នី ា
ើ

ឱយវកនចសនីយ៍ ពលទ ាំងឡាយ។

ម្បាប់ចៅចៅចមឿងម្គប់ជត
ិ ឆ្មងយ

នូ អស់ចៅហាវយចមម្តតូ េធាំ។

ម្តាស់ចម្បអាឡាក់
វតងអកខរា
ើ

ចបាោះម្ពោះសងាារម្ពោះេ៊ុ តហាែយ

ឱយវកនអស់ពលរាស្ត្សម្ា បជ្ញ

ម្គប់ម្ស៊ុ កម្ោាចមឿងានិគម

េាំវណកទិសបូ ពច៌ មម្តមណឌម្ពាំ

ាំ យសល់ ។
ម្ស៊ុ កតូ េម្ស៊ុ កធាំក៊ុឱ

សឹងានអាជ្ញាន ាំេ៊ុតហាែយ

ចៅចមឿងចៅហាវយម្ស៊ុ ករេល់

ចេញចៅម្បញា៉ែយល៊ុ ោះបានដល់
ចៅវកនអស់ពលរាស្ត្សម្ា បជ្ញ។

និយាយរាយ

ល៊ុ ោះវកនបានពលចម្េនខា
ន ន់ខានប់
ើ

រួសរាន់ម្បញាប់ម្គប់ម្ោា

ាំ ន ចៅនម៊ុ មរាជវ ាំង
ភជ៊ុោ

ាំ នចមាយ
ពលសឹងសម្ា ាំងព៊ុា

ដាក់ចមដាក់នយចដាយម៊ុ មងារ

ន ាំពលចលលាេូលចរាងជ័យ។

ាំបួនរយ
ម្បា ាំវសនម្បា ាំម៊ុនម្បា
ឺ

ចបរាប់
ជ្ញចមាយបានម្បា ាំលាន។
ើ

សឹងកាន់សស្ត្សាាចម្គឿងអា ៊ុធ

ចហាហារចមាៀ ខាាសពទសូរសាន

សឹងចាោះសឹងម៊ុ តេិតាទហាន

សឹងចេោះអាគមមនាសិលបសាស្ត្ស ា
វប៉ែតទនសាទនៃតៃយលា ាំង
់ ងាាក់បចចែ ៀសម្គប់
បនទេប

ានកូ នសងកត់គង់ក៊ុ យខានយ
បលានស
ើ
ី
ឹងវតពលចៃែើរចជង
មួ យលានសឹងវតជោះ
ិ ដរាំ ី
ល៊ុ ោះចពញពនលឺេាំចា៉ែងបី

កាលចនោះម្ពោះចថ្កងរាជភូ មី
់
ចសាេម្ទងេនទ
េួងចម្គឿងគនធរស
់
ម្ទងម្ពោះភូ
សាសងាវរ ងស

ចៅម៊ុ មម្ពោះលានទីរាជវ ាំង។
នីព័ទគ
ធ ង់ម្បាស់មហារន ាំង

សាំចកាកសាំកា ាំងបាំបា ាំងកាយ។
មហាម្ស

ប់មហាម្សឡាយ

ានម្ពោះកាំចាយជួ តសិរសា។
ិ
កាន់វមលកា ាំចភងដា
វ ងមលី
ើល
មួ យលានចទៀតមែជ
ិ
ី ោះ

នម្ៅនខន

ជ។
ី

បានឫកសចជ្ញគជ័យសាំរទធ
ិ ី

ម្សង់ម្ពោះវររួី េចចាមពងស។

ម្ទង់នម្គឿង

ាំ ង់
រួេម្ទង់ម្ពោះពស្ត្សចា ម្សេព៊ុ ល

់ ើ យថន។
េចចែ
ៀនទម្មង់ម្ទងចហ
ិ
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់
ម្ទងម្ពោះមក៊ុ
ដវក ចសាភ័ណ

់ ចៅទណឌចសៀតម័នជ័យ
ម្ទងធន
ូ

់ម្បថព
ម្បធបជ្ញយវម្កងម្ទង
ិ

ចសៀតផាការតចម្សេចលលា។
ី

នេមរា
ើ យ

ើងគង់ទីន ាំងគចជស្ត្នទ

ដល់ ចម្សេម្ពោះចថ្កងរាជកសម្តា

ច

មស្ត្នី ចសន
ា
ិ អសស
ី យ៍ ជោះ

ចរៀបរាយចរៀងោនអមភូ ធរ។

ណ៍

ចបើកបា ាំងកស
ល ់កចលាំ សវតឆម្ត

ចភលងចលងម្សងាត់វម្តស័ងស
ខ រគ

តា ាំងចហាកចម្កកឮខា
ទ មទរ
ើ

ម្ស

តា ាំងចហាបដងយកជ័
យរួេ
ី

ចមកងទ័ពម្សួ េច

ទ័ពណូនចលើកតាមចៅទនទ ាំ

ើងលលា ាំ

ទូ ងសគរម្ោ ាំៗឮខាល ាំងកាាត់។

ចលើកទ័ពចេញពីទិសបូ ៌

ប៉ែ៊ុនប៉ែងដចណើា មរាជសមបតាិ

ប់អមពរចមឃចមែជ្ញ ាំ។

ម្ពោះចថ្កងរាជ្ញម្ពោះចរៀមកសម្ត
ម្កុងឥនទិបតារមយរតាា។

នជ្ើតរាយ

ចយងចសល
ោះទ៊ុ កទ័ពចសាេម្ពោះចថ្កង
ើ

នឹងវៃលងទាំនងពីកសម្តា

កាលចសាេចេញពីម្កុងឥនទិបតា

ដល់ ចហើយមហាកសម្តមស្ត្នី ា

វដលឈរចមតាមណឌ

ន់សីា

ឱយវកនអស់កងពលចសនីយ៍
ាំងឡាយ
ម្ោចនោះមស្ត្នី ផងទ
ា

វកនបានទ ាំងអស់គណនរាប់
ម្បមូ លម្គប់ចមម្តចមឿងនិគម
ាំ មម្ពោះលាន
ចៅនទវរវងម៊ុ

ឧតារទិសា ញចទៀតមែ
ិ
ី។
នូ ចសោះដរាំ ករជ្ញទ័
ព។
ី

ដចងចា

ចេញចៅម្បញាយដូ េបងាគប់

ពលផងបានជ្ញប់ជ្ញងម្បា ាំលាន។
ាំ ពទសាន
ម្ស៊ុ កតូ េម្ស៊ុ កធាំជ៊ុស
ចហើយានរចទោះចសោះគជ្ញ។

និយាយ

ល៊ុ ោះថៃងរចសៀលហួ សកាថទ

បានឫកសចជ្ញគជ័យបានចពលា

ចសពចសាយម្ពោះចសាងយរស ជ្ញ
ិ ជ

ចម្សេម្ទង់គនធរសសពវសារា៉ែ

កាលចនោះសាម៉ែល់រាជឫទធ

់
ចម្សេចសាេម្ទងចម្តឿចរឿងរេន

ម្សង់ម្ពោះគងាគរួេកសម្តា។

់ ម័នថ្កលយាងចេញថ ។
ម្ទងធន
ូ

នេមរា
ើ យ
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័
នជ
ទ យ
ើងគង់ដរាំ គចជស្ត្
ី

ដល់ ចម្សេសចមាេម្ពោះេម្កី

ច

តា ាំងចហាបដងញ័
រម្បៃពី
ី

ទូ ងសគរចភរពលចមា
ៀ ខាា
ី

ាំងម្ពោះកស
ចបកបា
ល ់មស
ព ់ម្តថឈ
ើ

ចៃកើងប៊ុ ណយបារមថនកសម្តា។
ី

ចម្សើបម្ស៊ុ ោះម្កវញងវរងឫទធកាល

ទូ រទឹមទិសាចមឃម្សទាំ។

នម្ៅនខន

ចហើយចសាេចលើកទ័ពចេញចៅថ

សឹងជោះ
ិ មចនម័យបរមាំម្ពាំ

ចសាេចលើកទ័ពពីទិសឧតារ

ពលម្ពិននិករចៅរជយ

បងកូកវសនងចសោះឮរង ាំ

ចទើបចលើកទ័ពធាំចេញជ្ញចម្កាយ។
ាំ អន៊ុ ជចៅ។
ាំ យជន
ក៊ុ ឱ

ប៉ែ៊ុនប៉ែងបាំណងយករាជយចសាយ

នជ្ើតបទរាយ

ចសាេចលើកទ័ពពីទិសខាងចជើង

ដចាំ ណើរចនោះចយើងទ៊ុ កចខ សលោះសិន

ដល់ ចម្សេចទើបចសាេចម្បចសន
ើ

ឱយេរយាម្តាចៅវកនពលចសនីយ៍

នឹងវៃលងពីចសាេខាងលិេកូ

កាលចសាេ លចៅទ
ិ
ីមណឌល។

ម្កាបលាកសម្តនិមល

ចេញវកនអស់ពលម្គប់ម្ោា។
ដចងចា

ល៊ុ ោះដល់ វកនពលម្គប់ចមម្តមណឌ

ដាក់ចមឱយកាន់ចហើយភានក់ងារ

សឹងវតកាន់ចម្គឿងម្គប់អងាគ

ចេោះមនា ជ្ញ
ិ ជ ពូ វកខាល ាំង

ន ាំអស់ពួកពល លចលលា
ិ

សឹងវតម្បសពវធ្លលប់េូលេាាំង
ចហើយចរៀបរចទោះចសោះដរាំ ី

វម្តស័ងតា
ខ ាំងសារសពទសូរសាន
ល៊ុ ោះដល់ ថៃងរោះផ៊ុ តេ៊ុ ងថម្ព

កាលចនោះសាម៉ែល់រាជកសម្តា

ម្សង់ចម្សេសាម៉ែល់រាជកសម្តា

ាំ ូ នម៊ុ មរាជវ ាំង។
មកជ៊ុ ន

ាំងបានម្បា ាំលាន។
ចរសវតសម្ា
ើ
អូ តលាម្កបក៏
ី សឹងាន

ចៅម៊ុ មម្ពោះលានចា ាំកសម្តា។
និយាយ
បានឫកសចជ្ញគជ័យជ្ញន់ឆ្មយា

់
ចេញចាកចសយនម្សងគងា
គ ។

ឡងេុ
ង
ុ

ចសាយទិពវអាហាររស ជ្ញ
ិ ជ
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់
ចសាយចម្សេព៊ុ ាំលង់ម្ទងគន
ធ

ចម្សេចទើបរាជ្ញម្ទង់អមពរ។

បទម្ទង់នម្គឿង

់
ម្ទងចម្សាមម្ពោះបាទសា
ា តព៊ុ ាំលង់

ចហើយចទើបេមពងសចសាេម្ទង់ចខា

់
ចហើយម្ទងណាធ
ិបទិពវជ្ញយវម្តង

់ សា
ចហើយចទើបចសាេវសាងម្ទងភូ

សានប់ចលលបា៉ែក់ឆ្មលក់ចាក់ជប
ី ជរ
់
់សងាវរ
ក់ចពម្ជទម្មងម្ទង

ចហើយចទើបភូ ធរម្ទង់ពស្ត្សាា។
់ ម័នថ្កលយាម្តាថ ។
ម្ទងធន
ូ

នេមរា
ើ យ

់ ីន ាំង
ដល់ ចម្សេចសាេគងទ

បា ាំងកស
ល ់ចម្សាងម្សស់មស
ព ់ម្តថឈ

គជ្ញកាល ាំងខាល ាំងនិរភ័យ

តា ាំងចហាយកជ័យបដងរួ
េ។
ី

នម្ៅនខន

ចហើយឱយចោោះគងទូ ងសគរធាំ

ាំ
តស្ត្នី រង
េ
ា ឮម្កលួ

ទ័ពណូនឯចម្កាយផល៊ុវាំ សនងវកស

កា ាំចភងថកវឆោះបាញ់
ឮម្ោ ាំង
ើល

ទង់ជ័យជោះ
ិ ចសោះបរចលឿនម្ពួេ
ចទើបចលើកទ័ពធាំចៅទនទ ាំ

ចសាេចលើកទ័ពចៅពីខាងលិេ
ដចណើមយករាជយចសវតឆម្ត

័ ចនោះទ៊ុក
ឥ ូ ចយងឃ្ត់
ទព
ើ

ចទើបទ័ពម្សួ េចលើកចេញចៅលលា ាំ។
ចមឃមម្សទាំ
ដាលម្េវ៉ែ ត់។
ី

បាំណងនឹងម្តាេ់ម្កុងឥនទិបតា
ពល

នជ្ើតចូល្រាយ

ចយងវៃល
ងពីចសាេមួ យចទៀតកូ
ើ

កាលចសាេ លព
ិ
ី ថ្កវយរាជសារ
គិតករជ្ញទ័ពចលើកចៅកន
ិ

ចសាេម្តាស់តម្ាស់ចម្បើចសន
ឱយចៅវកនកងរាស្ត្សម្ា បជ្ញ

សចម្េើនកាាត់ចលើកចេញចៅ។

ចលើកចេញតត៊ុ កតាមចដាយផលូ

វដលចសាេគង់ចៅទិសទកសណ។
ិ
តដល់ ចម្សេកសម្តារាជធពវ
ី
ិ ដន
យកឥនទិបតារមយរតាា។

ចសនីយ៍ ឧកញា៉ែហែឺនម្ពោះពញា

ម្គប់ម្ស៊ុ កម្ោាផងទ ាំងឡាយ។
ដចងចា

ម្ោចនោះចសនម៊ុ មមស្ត្នី ា

លាម្ពោះេម្កចៅម្បញាយ
ី

ដបតម្ស៊ុ
កខាងតបូងទល់ នឹងភនាំ
ិ

ម្ចា ាំងសម៊ុម្ទម្ពាំម្បទល់ វដន

វកនម្គប់ជនបទម្ស៊ុ កជត
ិ ឆ្មងយ

បានបលានបា
ល យនឹងម្បា ាំវសន។
ី
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បានវតម្បា ាំវសននិងបលាន។
ី

បានចម្សេចទើបន ាំពលទហាន

ជ៊ុ ចាំ ៅម្ពោះលានម៊ុ មរាជវ ាំង។

ហួ សម្ចាងមនងភនចាំ ដាយចកាោះចកៀន

មស្ត្នី វកនពលម្គប់
និគម
ា

ានវមែរកួ យផងពនងសាំវរ ៉ែ

វដលេូ លមកចៅចដាយាត់ម្ចា ាំង
សឹងវតកាន់ចម្គឿងម្គប់អា ៊ុធ

ចហើយចេោះម្បសពវម្គប់កេែ
ិ កល់

ចហើយានេនវសេ
នកន
ា ាំង
ិ
ិ

វកនយកចៅេាាំងមនានសល់
។
ិ
ាំ ល់
សឹងចាោះសឹងម៊ុ តេតា
ិ កហ

ម្បទោះទ័ពដល់ ហានេូ លចាប់។

ចហើយចរៀបរចទោះចសោះដរាំ ី

បាញ់ ម្េង់អូ សដាក់ចជើងគល់ ម្សាប់

ានតូ រយតស្ត្នី ម្គប់
ម្បដាប់
ា
ពល

និយាយ

់ ោះបានឫកសចជ្ញគជ័យជ្ញ
លងល៊ុ

លអឺងអាប់ចរៀបម្បាណម្បុង។

ឆ្មយាចពលាតាមម៊ុនរ៊ុង

យាងចេញពីកន៊ុងម្សង់គងាគ។

កាលចនោះសាម៉ែល់រាជេមពងស

ឡងេុ
ង
ុ

ម្សង់ចម្សេវសាងចសាេចសាយអាហារ ចសាយចម្សេកសម្តាម្ទង់គនធ

ចម្សេចទើបរាជ្ញផាលស់ចម្គឿងម្ទង់។

ម្កចេោះេួ ងេនទន៍ចម្គឿងាលា

់
ចសាេម្ទងម្ពោះពស្ត្
សម្ា ពោះភូ សា

បទម្ទង់នម្គឿង

កងកន់ហតាាសងាវរ ងស

ក់ចពម្ជេចចែ
ៀនម្ពោះទម្មង់
ិ

ចហើយម្ទង់មក៊ុ ដស៊ុ ទស
ធ ៊ុ ណាណ។

់
ចហើយម្ទងណាធ
បជ្ញយវម្កង
ិ
់
ម្ទងចម្ក
ចសៀតស
កម្ពោះម័នថ្កល
ើ
ចហើយចសាេម្ទង់

ស៊ុ ភាក់កវនសងម្ពោះកនិដាឋ

ក់ស៊ុពណ៌បាទ

ម្ពោះកកាន់សរធនូជ័យយា
ដល់ ចម្សេចសាេវសាងច

ើងទីន ាំង

កវចែ ងរាយផាកយទិពវាសថម
សពទសូរតូ រយតស្ត្នី រងមាំ
ា

តា ាំងចហាបដងយកជ័
យវសាង
ី

ម្ពោះការទ ាំងសងចសៀតកាា ាំងងា។

់
ម្ទងចម្សាមសាកា
ល តសាាតចសាភា
ចលលាចាកម្បា ាំងយា
ងចេញថ ។
គ

នេមរា
ើ យ

គង់គជកាល ាំងខាល ាំងនិរភ័យ

ទ ាំងកស
ង។
ល ់ម្តថឈបេ
ី វចែ
ិ
សគរធាំម្បគាំផ៊ុ វលាំ ម្តវសនង

ងងឹតវបកវផសងសពវទិសា។
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ចហើយបាញ់ កា ាំចភងប
ចឡាស៊ុ
ើល
ី
ឹន
ទ័ពណូនសាម៉ែល់រាជកសម្តា

ទ័ពម្សួ េចលើកម៊ុ នចៅចមាៀ ខាា

ចលើកចា ាំចសនចៅតាមចម្កាយ។

នជ្ើតបទភូាល្

ចសាេទ ាំងបួនទិសរាជសាម៉ែល់

ចលើកទ័ពរេល់ ចៅវ ាំងជ័យ

សូ រសពទកចម្កើកថម្ពម្ពឹកា

ចលើកចចាមសីាេូ លតម្មង់

់
ាំងបួនអងគ។
េងបានរាជចសាយទ

សឹងវតខា ាំងៗមិនានចមាយ
រូតរោះមនបានឈប់
បងាង់
ិ

ចម្តេម្តង់ល៊ុ ោះចទៀបចៅភារា។
បទរាយ

ម្ោចអយម្ោចនោះ
ើ

វដលចៅនគរនន ាំោន

ល៊ុ ោះបានចឃើញទ័ពពួ កពល

ចយងន
ើ
ឹ ងវៃលងរួសរាស្ត្សម្ា បជ្ញ
ល

េូ លកន៊ុងអទវររកបាញ់ សតវ។

សចពញទ ាំងវលចម្េើនចពកកាាត់

ចឃើញទ ាំងសាម៉ែល់រាជប៊ុ ម្តកសម្ត

ចលើកកាត់តម្មង់មកបូ រ។
ី

ម្បពនធចៅផទោះចមលចៅចឃ
ើ
ើញបាី

រត់េូលមកថនវម្សកសួ រថ្ក។

័ ណាស់ញ័ររនធត់
ចឃើញេាស់ភយ
ចគចយយចអ
ើ
ើចគឯងរត់ៃីវ

បាឮម្បពនធ
សួរចចានោះណា
ី

បបួ លោនរត់ចៅផទោះមែី
ឯងឆកួតចទររត់
ី ចឆលឆ្មល

ចជរថ្កចមសាវមនសា
គ ល់ ងាប់។
ិ

វថ្កអញឆកួតរត់មកៃវី

អញរត់ចនោះថនចម្

ោះចឃើញទ័ព

ភ័យណាស់ញ័រច

ោះម្ពលឹងោែន

ចលើកមកចម្េនណាស់
អញបានរាប់
ើ

ទ ាំងអស់បានជ្ញប់ជ្ញងម្បា ាំបួនលាន។

វម្សកចៅកូ នចៅឮសូ រសាន

ចផាើលទ ាំងអក
ន ចរៀនអនកផាចផា។

ចផាល
ន វលបងចលងចបៀរចបា៉ែ
ើ ទ ាំងអក

ទូ ទ ាំងនគរឥនិ បតា
។
ទ

ម្បពនធឮបាសា
ី ីដូ ចចានោះ
ឮកងរ ាំពងក៊ុ ងបូ
រី
ន

ទ ាំងម្បុសទ ាំងម្សីចផាើលចឆ្មចឡា

និយាយពា៉ា ែឺន

វៃលងពីនហែឺនវដលជ្ញធាំ

ដង
ឹ ការស៊ុ មមជ្ញប៊ុ ម្តកសម្ត

សឹងវតភ័យឥតគតគន
ោ
ិ
ី ន

ចម្សេចទើបមនា
ី ន េរយាម្តា

ទ ាំងបួនចលើកទ័ពេូ លមកថ្កវត់

ដចណើា មសមបតាិរមយរតាា។
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ាំ
ើងម្កាបបងគទូលកេែ
ិ ការ

័ ។
កសម្តជ្ញបតាេរចជៀសឋ
ជយ
ិ

និយាយ

ដល់ ចម្សេសចមាេចៅហាវយធាំ

ាំ បទូលថ
ម្កាបថ្កវយបងគចទ
ើ

ទ ាំងបួនម្ពោះអងគវដលចៅគង់

ឈរម្ពាំថម្កម្កុងេ៊ុ ងសីា

ម្កាបទូលសូ មម្ទង់ម្ជ្ញបម្ពោះទ័យ
ឥ ូ វកនកងពលចសន

ចលើកេរយាម្តាេូ លមកជត
ិ ។

ចលើកេូ លមកម្គប់បួនទិសា
ាំ យបចម្មើចៅចមលជ
មា៊ុឱ
ត
ិ
ើ

ឥ ូ ចនោះថនរាជប៊ុ ម្តា។

ពល

លចសនចមែងងឹត

ចឃើញពិតជ្ញអងគចសាេទ ាំងបួន។

និយាយបទឱ្យអនក្

ម្ពោះអាទិតយ ងសម្ទង់សាាប់ជ្ញក់

ចម្ក ចម្កាធញ័ រញាក់អស់ទ ាំងមួ ន
ល

ានម្ពោះសូ រចសៀងវម្សកសនធប់

ខាជប់ៗថ្កទ័ពកូ នអាណា

សារ ៌ ងដូ េចគចាប់អម្ងួន

ចយៈចយ
ចនោះចៅចពញអសា
ែ រយ
ើ
ើ

បនទូលផទួនៗសួ រចៅថ្ក។

កូ នកបត់បតាម
នគួ
រចសាោះ។
ិ
ិ

បទឱ្យនយើយ

បាំណាេ់ម្សឡាញ់ វចសែើេតា
ិ

ម្បចៅម្កាំម្កតយឥតេចន
ល ោះ
ិ

ឥ ូ វធាំឆងរាល់
ោន
ឹា

ហានចលើកចយាធ្លពលចសន

ពីតូ េល៊ុ ោះដល់ ចពញកាំចឡាោះ
មកកបត់ដចណើា មយករាជម្បា
ទ៊ុ កេតា
ិ ម្សឡាញ់ វចសែើវភនក

ចមតាមណឌកាំណាន់ទ ាំងបួនម្បា ាំ
សពវថៃងអាល័ យវទ ាំងបួន

ដបតឃ្
ល តចៅឆ្មងយពីអាព៊ុ ក
ិ
ចមាេច

ោន
ើយវហានគតគប់
ិ

អាចនោះរមលគ៊ុ
ណចពកថម្ក
ិ

ច យអស់
នហែឺនម្គប់ភានក់ងារ
ើ
វកនពលឱយបានមកឥ ូ

ដក
ឹ ចម្គឿងអា ៊ុធចៅឱយឆ្មប់

ចទ តាទ ាំងអស់ជួយចមលរា៉ែ
។
ើ

ាំ
អាចនោះចៅមហាចពញេតា
ិ ធ។
ឯងគតបាំ
វបកវេកនិគម
ិ

ឱយរាជជ្ញធាំឈរម្ពាំម្ស៊ុ ក។
ដបតវបកព
ី មលួនឯងចកើតទ៊ុកខ
ិ

មនបានចឃ
ិ
ើញម៊ុ មកូ នសពវថៃង។
ទ ាំងបួនអងាគមកតថដ

វមនសងស
័យឯងជ្ញឪ។
ិ

េូ លឆ្មប់មា
ីន ន េរចេញចៅ

ាំ
ម្បយ័ តម្ន គប់ផូ ល ទវររាជវង។

ម្បុងចម្បៀបម្បដាប់ចម្គឿងេមាាំង

94
ាំ គរចា ាំតតា ាំង
ឱយជ៊ុ ន

ចហើយរា ាំងេចាក់ចសាទវរនគរ។
បទនារាយ

ម្ោចនោះនហែឺនផងតូ េធាំ

ាំ
ម្កាបថ្កវយបងគកសម្តភូ
ធរ

បាំវបកវេកោនចេញចៅវកន

ម្គប់ចមឿងម្គប់វដនរៃម្េវត់

ាំងចម្ៅម្គប់ទិសទី
ទ ាំងក៊ុ ងទ
ន

ចម្សេយកបចជី អស់កវាំ ណន

ចេញចៅវកនពលរ ល់ រ

សចពញនគរឥនទិបតា។

ចជង
ា ត់
ើ ចតាកចជង
ើ ទឹកបានចម្េនកា
ើ

ន ាំមកឥនិ បតា
ម្គប់ភូមវដន។
ទ
ី

ម្បា ាំចកាដិម្បា ាំលានម្បា ាំបួនវសន

ចពញវណនខានន់ខានប់ខាប់ទស់ដី។

ចហើយម្េកកា ាំចភងវដលធាំ
ៗ
ើល

ចហើយចរៀបគជសារចសោះម្កបី

ចរៀបពលចៃែរើ ចជង
ើ ម្បា ាំពីរជ្ញន់
ទវរកន៊ុងទ ាំងបួនរា ាំងចាក់ចសា
លានឮអឺងទីចពញមណឌល
កចម្កករ
ើ ាំចពើកញ័ រម្បៃពី

តចម្មៀបដាក់ជ៊ុចាំ ម្ៅបូ រ ី

ាំ គរ។
ចសនចសនីយ៍ ជ៊ុន

កាន់ធូ ចៅទណ
ន
ឌ ម្គប់ចម្គឿងឈរ
ចហើយចទើបទូងសគរនរចភរ។
ី

ម្បមូ លចរៀបពលចម្េនចម
ែ មី
ើ
ម្បយ័ តកា
ន រទីម្កុងភារា។

(េប់វមស៥)

Metalinguistic Corrective Feedback and Students’ Response to
Feedback in L2 Writing
Pilar S. Caparas
College of Liberal Arts, Western Mindanao State University
Zamboanga City, Philippines
pilarcaparas@gmail.com

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 selfmonitoring 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
S/V
I agree. Because in our family my parents are the one who supports us.

C
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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.

Writing

Metalinguistic

Tasks

Clues

Revision

Rewriting
Tasks

Figure 1. Conceptual Research Design
Tasks

Tasks

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.
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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
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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 word209 (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
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16

Punctuation
Wrong Word
Awkward
plural/ singular

Cannot be understodd
Missing word
Capitalization
Word form
Subject-verb agreement
Preposition
Tense
Pronoun use
Article use
Spelling mistake
Word order
Register

241
155
126
83
83
62
44
78
30
43
41
37
41
18
16
9

%
21.71
13.96
11.35
7.47
7.47
5.58
3.92
7.02
2.70
3.87
3.69
3.33
3.69
1.62
1.44
0.81

f
97
54
43
81
29
48
56
20
42
23
23
18
11
4
2
0

%
17.60
9.80
7.80
14.70
5.26
8.71
10.16
3.62
7.62
4.17
4.17
3.26
1.99
0.72
0.36
0

f
338
209
169
164
112
110
100
98
72
66
64
55
52
22
18
9

%
20.34
12.58
10.17
9.87
6.74
6.62
6.02
5.90
4.33
3.97
0.03
3.31
3.13
1.32
1.08
0.54
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17

Active/passive
Total

3
1,110

0.27
100

0
551

0
100

3
1,661

0.18
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.

ERROR CORRECTED
2%

2%
4%

Punctuation

1%
0%

3%
3%

0%

6%

Wrong Word
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Awkward

6%
7%
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1%

13%

plural/ singular

2%
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order 1%
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Changes

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

Error

Incorrect

Errors

Corrected

Change

(EC)

(IC)

No Change

Deleted

Substitution

Substitution

Total

Per-

Correct

Incorrect

Error

cent

Text
(NC)

(DT)

(SC)

(SI)

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

11

1.46

3

1.21

9

7.69

19

9.00

11

14.28

27

15.78

80

5.08

6

Cannot be
understodd
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

105
9

48

6.39

13

5.26

3

2.56

1

0.47

0

0

1

0.58

66

4.19

10

Subject-verb
agreement
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
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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
1(2.94%)

Disagree

Strongly
Disagree

Total

a. error in grammar

28(82.35%)

5(32.78%)

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

19(55.88)

7(20.58%)

4(11.76%)

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

10(29.41)

13(38.23%)

9(26.47%)

34

4(11.76%)

34

symbols
e.organization of the
paper

ideas expressed

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)

រចនាសម្ព័ន្វ
ធ ិទ្យាស្ថាន្
ris
-

ប្រធានវ ិទ្យាស្ថាន

ឯកឧត្តមរណ្ឌិត្ជួរ គារ ី

អនុប្រធានវ ិទ្យាស្ថាន

រណ្ិឌ ត្ វង្ស ពម្ង្

អនុប្រធានវ ិទ្យាស្ថាន

ឯកឧត្តមរណ្ឌិត្ សន្ ពៅ

-

លេខាអចន្រិ ្នតយ៍

-

ប្រធានផ្នែកលេមរនីយកមម វចនានុប្កមនិងរកផ្ប្រ ត្ំណាងរណ្ឌិត្ ហង្់ ថាវី

-

លោក លាង្ សុភាព

ប្រធានផ្នែកភាស្ថនិងភាស្ថវ ិទ្យា

រណ្ិឌ ត្ បី សុខគង្់

ប្រធានផ្នែក្ោ
ិ ចារកវ
ឹ ិទ្យា

រណ្ឌិត្ មាឃ បូរ៉ា

ប្រធានផ្នែកអកសរស្ថ្្តនិងអកសរ្ិេប ៍

រណ្ិឌ ត្ ណុន្ សុខា

ម្ន្រន្តី
រណ្ិឌ ត្ ភាជ ណាង្

- លោកប្្ី តិប សុណា
ី

-

លោក ឃឹម្ វិចឆិកា

- លោក វ៉ាត សូផាន្

-

លោក គុយ រ ិន្

- លោក ប៉ាង្ ចាន្់ថា

-

លោក វ៉ាន្់ ម្៉ាូន្

- លោក កែវ លីកណត

-

លោកប្្ី អុឹង្ មា៉ាល័យ

-

រណ្ឌិត្ ហង្់ ថាវី

-

លោក

ប៉ាង្ រតនា

-

កញ្ញា

ពពរុំ ចនាា

- លោក ផង្់ ភិរ ុណ

- រណ្ឌិត្ ជុុំ សន្
ុ ណាង្

- លោកប្្ី ចួន្ សុគន្ធី

