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Abstract

This article compares the vocabulary of the Khmer dialect spoken in Thailand
and standard Khmer in Cambodia. 1,000 words from the basic Khmer vocabulary
list and 1,000 words from official Khmer vocabulary list were used for this study.
The data were collected by recording pronunciation of language informants who
used the Khmer dialect in Thailand and standard Khmer in Cambodia. The finding
revealed that in the basic Khmer vocabulary list there were 930 similar words,
which accounted for 93 percent, and 70 different words, which accounted for
seven percent. In the official Khmer vocabulary list, there were 190 similar words
which accounted for 19 percent, 172 partial concordant words, which accounted
for 17.2 percent and 638 different words, which accounted for 63.8 percent. This
diffrence was due to the fact that there was no change in the basic vocabulary
of the Khmer dialect spoken in Thailand, whereas there were a great number
of non-concordant words in the official word list because there was no written
language of the Khmer dialect in Thailand, which has existed in the context and
under the influence of the Thai language. Therefore, the dialect speakers could
not understand the newly-formed official Khmer language.
Keywords: comparison, Khmer dialect in Thailand, standard Khmer in Cambodia
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง การกลายเสียงภาษาพูดและค�ำศัพท์ในภาษาเขมรมาตรฐาน
กั ม พู ช ากั บ ภาษาเขมรถิ่ น ไทย : การศึ ก ษาเชิ ง เปรี ย บเที ย บ ซึ่ ง ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
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บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบค�ำศัพท์ภาษาเขมรถิน่ ไทยกับภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชา โดยศึกษาจากบัญชีค�ำศัพท์พื้นฐานทั่วไป 1,000 ค�ำ  และบัญชี
ค�ำศัพท์ส�ำหรับภาษาทางการ 1,000 ค�ำ  เก็บข้อมูลค�ำศัพท์โดยวิธีการบันทึกเสียง
จากการออกเสียงของผูบ้ อกภาษาซึง่ เป็นผูใ้ ช้ภาษาเขมรถิน่ ไทยและผูใ้ ช้ภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชา ผลการวิจัยพบค�ำศัพท์พื้นฐานทั่วไปที่ใช้เหมือนกัน 930 ค�ำ 
คิดเป็นร้อยละ 93 ค�ำที่ใช้แตกต่างกัน 70 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนค�ำศัพท์ส�ำหรับ
ภาษาทางการจ�ำนวน 1,000 ค�ำ พบค�ำทีส่ อดคล้องกันจ�ำนวน 190 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ
19 ค�ำที่สอดคล้องกันบางส่วนจ�ำนวน 172 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 17.2 ค�ำที่ไม่สอดคล้องกัน
638 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 63.8 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะค�ำศัพท์พนื้ ฐานทัว่ ไปในภาษาเขมร
ถิ่นไทย มิได้เปลี่ยนแปลงไป ส่วนค�ำศัพท์ส�ำหรับภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาซึ่งมี
ค�ำศัพท์ที่ไม่สอดคล้องกันจ�ำนวนมาก เนื่องจากภาษาเขมรถิ่นไทยไม่มีภาษาเขียน
และอาศัยอยู่ในบริบทและอิทธิพลของภาษาไทยท�ำให้ไม่สามารถเข้าใจภาษา
ทางการของกัมพูชาซึ่งบัญญัติขึ้นใหม่ได้

ค�ำส�ำคัญ: การเปรียบเทียบ ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา

บทน�ำ
ภาษาทุกภาษามีคุณค่าเท่าเทียมกัน กล่าวคือ แม้ว่าแต่ละภาษาจะมี
ลักษณะเฉพาะทีต่ า่ งกัน แต่กม็ ศี กั ดิศ์ รีในการสือ่ สารเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกว่า
ภาษานั้นเป็นภาษาของคนกลุ่มใหญ่หรือคนกลุ่มย่อย เป็นภาษามาตรฐานหรือ
ภาษาถิ่น ดังนั้น ทุกภาษาจึงมีคุณค่าและความส�ำคัญในตัวเอง การศึกษาภาษา
ต่างๆ จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก ยิง่ มีความรูด้ า้ นภาษามากเท่าใด ยิง่ จะก่อประโยชน์
แก่ผู้รู้ภาษาทั้งในด้านการสื่อสารเฉพาะตัวและในด้านผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ธุรกิจ
การค้า เป็นต้น
พลเมืองในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และ
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากมีชนเชือ้ ชาติไทย ลาว มอญ เขมร ชวา กะเหรีย่ ง
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ฝรั่ง แขกแล้ว ยังมีลูกผสมลูกครึ่งอีกมากกว่า 50 ชาติพันธุ์ (Kasetsiri, 2010: 3)
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาเฉพาะในการด�ำรงชีวิตของกลุ่มชนที่สืบเนื่องกันมานับ
พันปี ภาษาเป็นทัง้ ระบบคิดและระบบความรูค้ วามเข้าใจในโลกและสิง่ แวดล้อม เป็น
ทีร่ วบรวมภูมปิ ญ
ั ญาด้านต่างๆ เป็นแผนทีน่ ำ� ทางไปสูท่ รัพยากรท้องถิน่ และทีส่ ำ� คัญ
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ (Royal Institute, 2013: 3)
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ถือเป็นภาษาประจ�ำท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลดั้งเดิมทางวัฒนธรรมเอาไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นภาษาที่มีภาษาอื่น
ปนน้อยและมีความเปลี่ยนแปลงได้น้อย คนในถิ่นทุกถิ่นยังคงพูดและใช้ภาษาเดิม
อยูม่ าก ค�ำบางค�ำในภาษากลางได้เลิกใช้ไปแล้ว แต่ในภาษาถิน่ ยังคงรักษาไว้อย่างดี
การศึกษาภาษาถิน่ ได้ประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีและวัฒนธรรมต่างๆ และเป็น
ที่มาของภาษาปัจจุบัน ภาษาถิ่นซึ่งใช้ติดต่อสื่อสารกันในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ จึงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของกลุ่มชนแต่ละกลุ่มที่มีภาษาพูด
แตกต่างกัน ภาษาถิ่นจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
Pankhueankhat (1988: 1) กล่าวไว้ว่า ภาษาถิ่นต่างๆ ที่จัดอยู่ในตระกูล
ภาษาไทย มีภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นใต้ เป็นต้น
ซึ่งสามารถแบ่งภาษาถิ่นออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษาถิ่นต่างๆ ที่จัดอยู่ในตระกูล
ภาษาไทย มีภาษาไตลื้อ ไตขึน ไตยอง ไตใหญ่ ผู้ไท ไทย้อ ไทลาว เป็นต้น และ
ภาษาถิ่นที่อยู่ในตระกูลภาษาอื่น มีภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาขมุ ภาษาอีก้อ
ภาษามูเซอ เป็นต้น
ในบรรดาภาษาท้องถิ่นดังกล่าวมานี้ ภาษาเขมรนับเป็นภาษาหนึ่งที่น่า
สนใจ เนื่องจากมีประชากรไทยที่พูดภาษาเขมรท้องถิ่นหรือภาษาเขมรถิ่นไทยเป็น
จ�ำนวนมากกว่าล้านคน ความรู้เกี่ยวกับผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยและลักษณะภาษา
เขมรถิ่นไทยในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่น่าจะได้มีการศึกษา (Premsrirat
and Phu-issarakit, 1996: 1)
Smalley (1994: 135-137) กล่าวว่า ภาษาเขมรถิน่ ไทยไม่ใช่ภาษาไทย แต่
เป็นภาษาตระกูลมอญเขมรซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่แพร่หลายในเอเชียอาคเนย์และ
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เป็นภาษาตระกูลไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ประชาชนเขมรมีอารยธรรมเขมรขยายไป
ทัว่ ประเทศไทยในศตวรรษที่ 9 และ 10 ก่อนทีค่ นไทยจะชิงความเป็นใหญ่ ดังนัน้ คนเขมร
จึงอาศัยอยู่บนดินแดนนี้พวกเขาเคยอยู่มานับพันปี แม้ว่าประชาชนอาจจะเบาบางไป
และยังมีการอพยพของคนเขมรใหม่มายังดินแดนนี้ซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18
Premsrirat and Phu-issarakit (1996: 6) กล่าวว่า ภาษาเขมรที่ปรากฏ
ใช้อยู่ในประเทศไทยนั้น สามารถแยกออกเป็นภาษาเขมรพื้นบ้านถิ่นต่างๆ ได้อีก
ตามทีอ่ ยูข่ องผูพ้ ดู เช่น ภาษาเขมรถิน่ สุรนิ ทร์ ถิน่ บุรรี มั ย์ ถิน่ ศรีสะเกษ ในการประชุม
การพัฒนาระบบตัวเขียนภาษาเขมรท้องถิ่นด้วยตัวอักษรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2531
2532 และ 2533 ได้กำ� หนดให้ภาษาเขมรสุรนิ ทร์เป็นภาษาเขมรมาตรฐานของภาษา
เขมรถิ่นไทย เนื่องจากภาษาเขมรถิ่นนี้มีระบบเสียงไม่ต่างจากภาษาเขมรถิ่นไทย
ท้องถิน่ อืน่ เท่าใดนัก และเป็นภาษาเขมรถิน่ ทีม่ ผี พู้ ดู จ�ำนวนมาก โดยมีผพู้ ดู ภาษานี้
ในชีวิตประจ�ำวันกว่า 500,000 คน ซึ่งนับเป็นภาษาเขมรถิ่นไทยที่มีจ�ำนวนผู้พูด
มากที่สุดในประเทศไทย
การที่จังหวัดในแถบอีสานตอนล่างมีประชากรที่พูดภาษาเขมรในชีวิต
ประจ�ำวันนับล้านคนนั้นแสดงให้เห็นว่า ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยกับ
ประเทศกั ม พู ช าปั จ จุ บั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ในด้ า นการเมื อ ง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และวัฒนธรรม สืบเนื่องกันมายาวนาน (Phakdikham,
2007: 2) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าว ด้านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่าง
พึ่งพาอาศัยของคนทั้ง 2 ประเทศ เช่น คนไทยที่หมู่บ้านภูมิซรอล จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ต่างไปมาหาสู่กันกับคนกัมพูชาที่อยู่เชิงเขาพระวิหาร จังหวัดพระวิหาร เป็นต้น
แต่อกี ด้านหนึง่ เป็นความสัมพันธ์เชิงความขัดแย้งและความหวาดระแวงกัน อันเนือ่ ง
มาจากประวัตศิ าสตร์การสงครามเพือ่ ชิงความเป็นใหญ่ ทัง้ ในกระบวนการสร้างชาติ
ของทั้ง 2 ประเทศที่พยายามจะสร้างอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อความภาคภูมิใจ
ในเกียรติภูมิของตน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในข้อหลังนีไ้ ด้สง่ ผลให้ความสัมพันธ์
ทางการทูตสิน้ สุดลงในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มูลเหตุแห่งความขัดแย้งรุนแรง
คือ การที่ไทยต้องเสียอธิปไตยเหนือบริเวณปราสาทพระวิหาร ในปี พ.ศ. 2505
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(Anamwong, 1995: 41) และยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งจนถึงปัจจุบนั ทุกครัง้ ทีม่ กี าร
ปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมา แม้ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีความพยายามที่จะสานสัมพันธไมตรี
ให้คนื ดังเดิม แต่ความร้าวฉานอันเนือ่ งจากกรณีของการแย่งชิงดินแดนกันหลายครัง้
การเขียนประวัติศาสตร์เข้าข้างตัวเองของทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลให้ประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจ�ำวันแถบอีสานตอนล่างที่มีความ
เกี่ยวข้องกันทางเชื้อชาติกับกัมพูชาขาดการติดต่อกันและต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตใน
บริบทแวดล้อมสังคมตนเอง
ผู้วิจัยเกิดที่อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ที่ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยใน
ชีวิตประจ�ำวัน ทั้งได้เคยศึกษาภาษาเขมรมาตรฐาน ณ สถาบันภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยภูมนิ ท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเวลา 1 ปี ความรูท้ ไี่ ด้จาก
การเรียนภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาท�ำให้สังเกตเห็นว่า ภาษาพูดของคนที่ใช้
ภาษาเขมรถิ่นไทย เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา (ภาษาเขียน)
จะเห็นความแตกต่างกันที่เห็นเด่นชัด คือ มีการกลายเสียงในหลายๆ หน่วยเสียง
เช่น ค�ำที่หมายถึง “ช้าง” ภาษาเขียน คือ ដំរ-ฎํ
ី รี /ด็อมเร็ย/ /
/2 ส่วนภาษา
พูดเขมรถิ่นไทยคือ /ต�ำเร็ย/ /
/3 เสียงพยัญชนะต้น / / กลายเสียงเป็น / /
ค�ำที่มีความหมายว่า “ยิ้ม” ในภาษาไทย ภาษาเขียน คือ ញញឹម-ญญึม /โญญึม/
/
/ ส่วนภาษาพูดเขมรถิน่ ไทยใช้วา่ /ญะญึม/ /
/ เสียงสระ / / กลาย
เสียงเป็น / / นอกจากนั้น เมื่อมาพิจารณาภาษาพูดของชาวพนมเปญ ก็พบว่ามี
การกลายเสียงไปจากภาษาเขียนอย่างส�ำคัญ เช่น ในภาษาเขียนของค�ำที่หมายถึง
หมู คือ ជ្រូក-ชฺรูก /จรูก/ /
/ แต่ภาษาพูด คือ /ชูก/ /
/ ซึ่งหน่วยเสียง
พยัญชนะตัวที่ 2 / / หายไป แล้วกลายเป็นเสียงระเบิด เกิดจากเพดานแข็ง มีลม
พ่นออกมา คือ เสียง / / และพบอีกหลายค�ำ เช่น ค�ำที่หมายถึง “เรียน” ในภาษา
เขมรมาตรฐานกัมพูชาคือ រ�ៀន-เรียน /
/ แต่ภาษาพูดคือ /เฮียน/ /
/
เป็นต้น
การใช้อักษรแทนเสียงภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาในบทความนี้ เขียนตาม Cambodian System of
Writing and Beginning Reader. Franklin E. Huffman. (1970)
3
การใช้อักษรแทนเสียงภาษาเขมรถิ่นไทยในบทความนี้ เขียนตามคู่มือระบบเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย
อักษรไทย ของ Royal Institute (2013)
2
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นอกจากการกลายเสียงแล้วยังพบว่า ค�ำศัพท์หลายค�ำในภาษาเขมรถิ่น
ไทยและภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาใช้ค�ำที่แตกต่างกันอยู่มาก เช่น ค�ำที่หมายถึง
“ห้ อ งสมุ ด ” ในภาษาไทย ภาษาพู ด ในภาษาเขมรถิ่ น ไทย คื อ /ฮองซะมุ ด /
/
/ ส่ ว นภาษาเขมรมาตรฐานกั ม พู ช าคื อ បណ្ណាល័យ-บณฺ ณ าลั ย
/บันนาลัย/ /
/ ค�ำทีห่ มายถึง การสิน้ สุดของการท�ำงานราชการ “เกษียณ”
ภาษาพูดในภาษาเขมรถิ่นไทยจะใช้ทับศัพท์ภาษาไทยว่า /กะเซียน/ /
/
ในขณะที่ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา คือ ចូលនិវត្តន-៍ จูลนิวตฺตน์ /โจลนิว็อด/
/
/ เป็นต้น
ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการศึกษาเปรียบเทียบค�ำศัพท์ภาษาเขมร
ถิ่นไทยกับภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา จะท�ำให้ได้ความรู้ชุดหนึ่งในการท�ำความ
เข้าใจภาษาของคน 2 กลุ่มที่มีเชื้อสายเดียวกัน เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับ
ชาวไทยทีใ่ ช้ภาษาเขมรถิน่ ไทยในชีวติ ประจ�ำวันได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจการใช้ภาษาพูด
และค�ำศัพท์ของผูท้ ใี่ ช้ภาษาเขมรทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างกันในอนาคต ในทางกลับกันผู้ที่ใช้ภาษา
เขมรในกรุงพนมเปญเองก็ได้เข้าใจภาษาของกลุ่มชนที่มีเชื้อสายเดียวกันกับตน
ซึง่ อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยได้ดขี นึ้ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เริม่ ขึน้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา หัวข้อวิจัยนี้จะท�ำให้คนไทยที่ใช้
ภาษาเขมรถิ่นไทยได้มีเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยให้การศึกษาภาษาเขมรมาตรฐาน
กัมพูชาง่ายขึน้ ทัง้ เพือ่ ประโยชน์ในการสือ่ สารและประโยชน์ในด้านอืน่ ๆ ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ค�ำศัพท์ของผู้ที่ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทย
ที่อาศัยอยู่ในเขตอีสานตอนล่างของประเทศไทยกับผู้ที่ใช้ภาษาเขมรมาตรฐาน
กัมพูชาที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ภาษาเขมรถิ่นไทย หมายถึง ภาษาเขมรที่คนไทยเชื้อสายเขมรใช้พูด
สือ่ สารกันในแถบอีสานตอนล่าง 3 จังหวัด คือ จังหวัดบุรรี มั ย์ สุรนิ ทร์ และศรีสะเกษ
ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ มี ผู ้ ใ ช้ ภ าษาเขมรถิ่ น ไทยหนาแน่ น มากที่ สุ ด ในประเทศไทย
(Premsrirat, 1988: 24-26)
ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา หมายถึง ภาษาพูดและภาษาเขียนที่เป็น
ระบบเสียงมาตรฐานทั่วไปของชาวพนมเปญที่ถือว่าเป็นส�ำเนียงของคนเมืองหลวง
ในปัจจุบัน เป็นภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาที่ใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบกับ
ภาษาเขมรถิ่นอื่นได้ (Naksakun, 1981: preface)

วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษาเขมรถิ่นไทยและ
ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดท�ำรายการค�ำส�ำหรับ
เก็บข้อมูลภาษา คือ 1. ค�ำพืน้ ฐานทัว่ ไปปรับปรุงจากบัญชีคำ� โครงการวิจยั ภาษาไทย
และภาษาพื้นเมืองต่างๆ ของ Language Institute, Chulalongkorn University
(1998) จ�ำนวน 1,000 ค�ำ 2. ค�ำศัพท์ส�ำหรับภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาปรับปรุง
จากบัญชีคำ� ศัพท์ทางการภาษาเขมรจากหนังสือพิมพ์ ของ Bunkhloi (2001) จ�ำนวน
1,000 ค�ำ 3. เลือกผู้บอกภาษาที่เป็นเจ้าของภาษา (native speaker) จ�ำนวน 6 คน
ได้แก่ ผูใ้ ช้ภาษาเขมรถิน่ ไทย 3 คน คือ นายประสาน ผลเจริญ นางบุญเลีย้ ง มีตวุ งศ์
และนางสงวน มีโชค และผูใ้ ช้ภาษาเขมรในกรุงพนมเปญ 3 คน คือ นายแฮม สัมผัส
นางมึ ง ดม และนางเจี ย พอลลี 4. เก็ บ ข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งและ
การสังเกตการณ์การใช้ภาษาในสถานการณ์จริง กล่าวคือ การเก็บข้อมูลภาษาโดยให้
ผูบ้ อกภาษาออกเสียงค�ำนัน้ ๆ แล้วให้ผวู้ จิ ยั ออกเสียงตามจนกว่าผูบ้ อกภาษาจะบอก
ว่าออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลด้วยสัทอักษรสากลพร้อมทั้ง
บันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิทัลตลอดระยะเวลาที่มีการเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลภาษาเขมรถิ่นไทยใช้เวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน
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2558 การเก็บข้อมูลภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา ใช้เวลา 5 วัน คือ ระหว่างวันที่
28-31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2559 นอกจากนี้ยังใช้วิธีสังเกตการณ์
โดยไปในที่ชุมนุมชน เช่น ตลาด สนามกีฬา สถานศึกษา ร้านอาหาร ฯลฯ และ
5. เมือ่ ได้ขอ้ มูลทัง้ หมดแล้วจึงน�ำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบค�ำศัพท์ระหว่างภาษาเขมร
ถิน่ ไทยกับภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา ผูว้ จิ ยั ใช้ฐานความรูภ้ าษาเขมรถิน่ ไทยและ
ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา และใช้ประสบการณ์ที่เคยด�ำรงชีวิตในกรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเวลา 1 ปี เป็นฐานในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และใช้
แนวคิดการกลายเสียงและการกลายความหมายตามกฎของกริมม์ (Grimm’s Law)
ในหนังสือ Etymology ของ Phraya anumanratthon (1979)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาเปรียบเทียบค�ำพื้นฐานทั่วไป จ�ำนวน 1,000 ค�ำ พบค�ำที่ใช้
เหมือนกัน 930 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 93 ค�ำทีแ่ ตกต่าง 70 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 7 การพบ
ค�ำที่เหมือนกันเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากใช้ค�ำพื้นฐานในชีวิตประจ�ำวัน ได้แก่
ค�ำเรียกญาติ ค�ำเรียกสัตว์ ค�ำเรียกอวัยวะของร่างกาย ค�ำเรียกอุปกรณ์ในครัว
ค� ำ กริ ย าพื้ น ฐาน ค� ำ เรี ย กสี ค� ำ เรี ย กสิ่ ง ของ ฯลฯ ซึ่ ง ค� ำ ต่ า งๆ เหล่ า นี้ มิ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไป
ผู ้ วิ จั ย ขอน� ำ เสนอผลการเปรี ย บเที ย บค� ำ พื้ น ฐานทั่ ว ไป โดยแบ่ ง เป็ น
2 หัวข้อ ได้แก่ การเปรียบเทียบในด้านเสียงและการเปรียบเทียบในด้านความหมาย
ค�ำพื้นฐานทั่วไปที่น�ำมาเปรียบเทียบต่อไปนี้ เป็นเพียงค�ำที่คัดเลือกมา
เฉพาะบางค�ำเพื่อเป็นตัวแทนของค�ำที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงและความหมาย
ในภาษาเขมรถิน่ ไทยและภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาเท่านัน้ ค�ำในลักษณะดังกล่าว
มีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากในภาษาทัง้ สอง ซึง่ ต้องใช้เวลาในการวิจยั เพือ่ หารายละเอียดที่
สมบูรณ์อีกต่อไป
1. การเปรียบเทียบในด้านเสียง
เมือ่ เปรียบเทียบค�ำศัพท์จากเสียงพูดของผูใ้ ช้ภาษาเขมรทัง้ 2 ถิน่ พบการ
เปลีย่ นแปลงในด้านหน่วยเสียงพยัญชนะและสระ ซึง่ เป็นลักษณะการกลายเสียงจาก
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เสียงหนึ่งเป็นอีกเสียงหนึ่ง และยังพบการตัดเสียงหรือการสูญเสียง แต่ไม่พบการ
เพิ่มเสียงในภาษาเขมรถิ่นไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การกลายเสียงพยัญชนะ
(1) การกลายเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว
ตารางที่ 1 แสดงการกลายเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว
ค�ำศัพท์/ความหมาย การกลายเสียง ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา ภาษาเขมรถิ่นไทย
หนาม
/บ็อฺนลา/
/ปันลา/
ช้าง
/ด็อฺมเร็ย/
/ต�ำเร็ย/
มีด
/ก�ำเบ็ด/
/กะเม็ด/
กลาง
/ก็อฺนดาล/
/กันนาล/
เสา
/ซอฺซอฺ/
/ตะซอฺร/
ร้อย
/โฮย/
/รวย/
อิ่ม
/ชะแอด/
/จะแอด/
สั้น
/คเล็ยฺ/
/กเล็ยฺ/
หวาน
/พะแอม/
/ปะแอม/

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ การกลายเสียงจากเสียงหนึง่ เป็น
ไปตามกฎแห่งการกลายเสียงของกริมม์ (Phraya anumanratthon, 1979: 176)
กล่าวคือ ค�ำในภาษาถิ่นและภาษาอื่นใดในตระกูลเดียวกัน ค�ำค�ำเดียวกันย่อมมี
การกลายเสียงตามกาละและเทศะ
(2) การกลายเสียงพยัญชนะต้นควบ
ตารางที่ 2 แสดงการกลายเสียงพยัญชนะต้นควบ
ค�ำศัพท์/ความหมาย การกลายเสียง ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา ภาษาเขมรถิ่นไทย
ห้า
/พ�ำ/
/ปร�ำ/
หมู
/ชูก/
/จรูก/
ครู
/คู/
/กรู/
ปลา
/เท็ยฺ/
/ตเร็ยฺ/

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า การกลายเสียงจาก / /, / /,
/ , / / เป็น / /, / /, / /, / / ปรากฏการณ์ดงั กล่าวคล้ายกับปรากฏการณ์
การกลายเสียงจาก กรอม เป็น ขอม ในภาษาตระกูลไทย-ลาว จากการศึกษาของ
Phumisak (2013: 355-356) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง กรอม กับ ขอม
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ในภาษาตระกูลไทย-ลาวว่า เกิดจากการออกเสียงของคน 2 กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ
กลุ่มที่ออกเสียง ร หรือควบกล�้ำได้ชัดเจน กับกลุ่มที่ออกเสียง ร หรือควบกล�้ำไม่ได้
ดังนัน้ วิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ส�ำหรับกลุม่ ทีอ่ อกเสียง ร หรือควบกล�ำ้ ไม่ได้ คือ การตัด ร ทิง้ ไป
ปรากฏการณ์ดังตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ เช่น ในกรณีที่
พยัญชนะตัวหน้าเป็นอักษรกลาง 3 ตัว คือ ก ต ป เมื่อมี ร ควบกล�้ำจะเปลี่ยนเสียง
พยัญชนะนั้นเป็นอักษรสูงที่มีฐานเกิดเดียวกัน เช่น จาก ปราบ เป็น ผาบ กราบ
เป็น ขาบ แตร เป็น แถ เป็นต้น
นอกจากนี้ การหายไปของเสียง ในภาษาเขมรมาตรฐาน
กัมพูชาอาจเป็นเพราะได้อิทธิพลการออกเสียงจากภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากอยู่ใต้
อาณานิ ค มฝรั่ ง เศสมานั บ ร้ อ ยปี ปรากฏทางภาษาในลั ก ษณะนี้ Phumisak
(2013: 357) ได้กล่าวไว้ว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายภาษาในทางยุโรปที่
เด่นชัดคือ ภาษาฝรัง่ เศส ชาวฝรัง่ เศสในปารีสออกเสียง ร รัวลิน้ ไม่ได้ คือ ออกเสียง
เป็นคล้าย ฮ หมด
นอกจากนี้ ข้ อ ค้ น พบนี้ ไ ปสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Pisitpanporn (2005) ที่พบว่า ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา เสียง /ร/ ได้สูญหายไป
ดังนั้น ในค�ำควบกล�้ำทั้ง 4 เสียงจึงไม่ออกเสียงและการสูญเสียง /ร/ ในพยัญชนะ
ควบกล�้ำในภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชายังท�ำให้เกิดค�ำพ้องเสียงตามมาด้วย
2) การกลายเสียงสระ
ตารางที่ 3 แสดงการกลายเสียงสระ
ค�ำศัพท์/
ความหมาย
ผ้าเช็ดหน้า
ยิ้ม
วัว
หน้าต่าง
หู
เขา ท่าน เธอ

การกลายเสียง

ภาษาเขมรมาตรฐาน
กัมพูชา
/ก็อฺนแซง/
/โญญึม/
/โก/
/บ็อฺงอวจ/
/ตระเจียก/
/กวด/

ภาษาเขมรถิ่นไทย
/กันแซง/
/ญะญึม/
/กู/
/บ็อฺงอูจ/
/ตระจีก/
/เกือด/

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า การกลายเสียงสระลักษณะดังกล่าว
เนื่องจากภาษาเขมรถิ่นไทยมักจะออกเสียงตามสระในภาษาไทย ในขณะที่ภาษา
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เขมรมาตรฐานกัมพูชาจะออกเสียงตามหลักอักขรวิธีเสียงเล็ก-เสียงใหญ่ของภาษา
เขมรในกัมพูชา
3) การสูญเสียง (sound loss)
(1) การสูญเสียงในต�ำแหน่งต้นพยางค์
ตารางที่ 4 แสดงการสูญเสียงในต�ำแหน่งต้นพยางค์
ค�ำศัพท์/ความหมาย
กบ
อัญเชิญ
บ่อน�้ำ
มะขาม

ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา
/ก็อฺงแกบ/
/อัญเจิญ/
/อันโดง/
/อ็อฺมปึล/

ภาษาเขมรถิ่นไทย
/-งแกบ/
/-ญจีญ/
/-นโนง/
/-มปึล/

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ค�ำ  2 พยางค์ที่ประกอบขึ้นจาก
พยัญชนะในวรรคบาลี ก จ ต ป ซึ่งมี ง ญ น ม เป็นตัวสะกด และจะตามด้วย
พยัญชนะในวรรคนั้นๆ ตามไวยากรณ์ที่ได้อิทธิพลจากภาษาบาลี ทั้งภาษาเขมร
ถิน่ ไทยและภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาพบว่า มีการสูญเสียงพยัญชนะตัวหน้าและ
สระซึ่งเป็นแกนกลางของพยางค์ เหลือเพียงเสียงพยัญชนะท้าย คือ / / / / / / / /
โดยลักษณะดังกล่าว Chanawong (1999: 210) กล่าวว่า เป็นลักษณะที่พบได้
ทุกภาษาเป็นปกติของภาษาที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป
(2) การสูญเสียงในต�ำแหน่งท้ายพยางค์
ตารางที่ 5 แสดงการสูญเสียงในต�ำแหน่งท้ายพยางค์
ค�ำศัพท์/ความหมาย
กลอง
แลก เปลี่ยน
ไหล
สอง
งาน

ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา
/ซะโก/
/โด/
/โฮ/
/ปี/
/กา/

ภาษาเขมรถิ่นไทย
/ซะกวร/
/โดร/
/โฮร/
/ปีร/
/การ/

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ค�ำภาษาเขมรดัง้ เดิมเหล่านีม้ เี สียงท้าย
คือ / / ปัจจุบันแม้จะยังคงรูปภาษาเขียนไว้ แต่เสียงพูดของภาษาเขมรมาตรฐาน
กัมพูชาจะไม่ออกเสียง / / แต่นา่ สังเกตว่าภาษาเขมรถิน่ ไทยยังคงเก็บเสียงดัง้ เดิม
นีไ้ ว้และออกเสียง / / ในต�ำแหน่งท้ายพยางค์ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การไม่
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ออกเสียง / /  ของสังคมกัมพูชาในปัจจุบนั ส่งผลให้การเขียนค�ำบางค�ำทีม่ ี / / เป็น
ตัวท้ายผิด ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นข้อแตกต่างที่ส�ำคัญ
2. การเปรียบเทียบในด้านความหมาย
ค�ำศัพท์ส่วนใหญ่ของภาษาพูดทั้ง 2 ถิ่นคือ ภาษาเขมรถิ่นไทยและภาษา
เขมรมาตรฐานกัมพูชาเมื่อเปรียบเทียบกันทางด้านความหมายของค�ำมีลักษณะ
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) ค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิ่นไทยที่
ใช้เหมือนกันทั้งเสียงและความหมาย 2) ค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษา
เขมรถิ่นไทยรูปค�ำเดียวกันแต่ใช้ในความหมายต่างกัน และ 3) ค�ำภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิน่ ไทยทีร่ ปู ค�ำต่างกันแต่ใช้ในความหมายเดียวกัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิ่นไทยที่ใช้
เหมือนกันทั้งเสียงและความหมาย
ตารางที่ 6 แสดงค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิน่ ไทยทีใ่ ช้เหมือน
กันทั้งเสียงและความหมาย
ค�ำศัพท์/ความหมาย
ตา (พ่อของแม่)
หัว
สูง
ไก่
สีด�ำ 

ภาษาเขียน

ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา
/ตา/
/กะบาล/
/กะป็วฮ/
/ม็วน/
/คะมาว/

ภาษาเขมรถิ่นไทย
/ตา/
/กะบาล/
/กะป็วฮ/
/เมือ็น/
/คะเมา/

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ภาษาทั้ง 2 ถิ่นใช้ค�ำศัพท์ค�ำเดียวกัน
ทุกค�ำ แต่บางค�ำออกเสียงสระกลายเป็นอีกเสียงหนึง่ เช่น ภาษาเขมรถิน่ ไทย เรียก
ไก่ ว่า /
/ ในขณะที่ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา ออกเป็น /
/ กล่าวคือ
เสียง สระ / / กลายเสียงเป็น / / เนื่องจากเสียง / / เป็นสระประสม เริ่มจาก
สระกลาง สูง ริมฝีปากไม่ห่อ แล้วเลื่อนไปหาสระกลาง กลาง ริมฝีปากไม่ห่อ ส่วน
เสียง / / เป็นสระประสมเสียงสัน้ เริม่ จากสระหลัง กลางสูง ริมฝีปากห่อ แล้วเลือ่ น
ไปหาสระกลาง กลางสูง ริมฝีปากไม่ห่อ ทั้ง 2 ต่างก็เป็นสระสูง ดังนั้น เสียงสระทั้ง
2 จึงสามารถเลื่อนจากเสียงหนึ่งไปเป็นอีกเสียงหนึ่งได้ อีกตัวอย่างการออกเสียง
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ค�ำเรียก สีด�ำ  เสียงพูดในภาษาเขมรถิ่นไทยจะออกเสียงคล้ายเสียง “สระเอา”
ในภาษาไทย แต่เสียงพูดในภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาจะเน้นหนักลงมากกว่า
ในกรณีดงั กล่าวนีอ้ าจเป็นเพราะภาษาเขมรถิน่ ไทยอยูใ่ นบริบทของภาษาไทยท�ำให้
การออกเสียงสระคล้ายสระในภาษาไทย
2) ค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิน่ ไทยรูปค�ำ
เดียวกันแต่ใช้ในความหมายต่างกัน
ตารางที่ 7 แสดงค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิ่นไทยรูปค�ำ
เดียวกันแต่ใช้ในความหมายต่างกัน
ค�ำศัพท์/ความหมาย

/เจีย/
/ละออฺ/
/ซะอาด/
/ซี/
/ซร็อกกราว/

ความหมายในภาษาเขมรมาตรฐาน ความหมายในภาษาเขมร
กัมพูชา
ถิ่นไทย
หายจากการป่วย เป็น
ดี
ดี (เชิงคุณภาพ)
สวย (ทางกายภาพ)
สวย (ผู้หญิง)
ไม่สกปรก
กิน
กิน
เมืองนอก ต่างประเทศ
คนชนบท

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นค�ำที่มีในภาษาทั้ง 2 ถิ่นแต่ใช้ใน
ความหมายต่างกัน กล่าวคือ ค�ำว่า /
/ ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาจะใช้ใน
ความหมาย คนที่หายจากการป่วยไข้ หรือ เป็น ส่วนภาษาเขมรถิ่นไทยจะใช้ใน
ความหมายทีแ่ คบกว่าคือแปลว่า ดี เช่น คนดี /มะนึฮ-เจีย/ - /
/ เป็นต้น
ส่วนค�ำว่า /
/ หมายถึง ดี ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาใช้แสดงถึงลักษณะ
ที่พึงปรารถนา เช่น ท�ำงานดี ประพฤติดี ส่วนภาษาเขมรถิ่นไทย หมายถึง
ความสวยงาม ซึ่งความหมายจะแคบกว่าภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา ค�ำว่า
/
/ ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา หมายถึง ความสวยงามทางกายภาพ เช่น
ผู้หญิงสวย /ซเร็ย-ซะอาด/ /
/ ส่วนในภาษาเขมรถิ่นไทยจะใช้ใน
ความหมาย ไม่สกปรก ค�ำว่า / /-กิน ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาจ�ำกัดใช้เฉพาะกับ
สัตว์ถา้ ใช้กบั คนถือว่าไม่สภุ าพ แต่ในภาษาเขมรถิน่ ไทยจะใช้ในความหมายกว้างกว่า
คือ ใช้ได้กับคนและสัตว์ไม่ถือว่าไม่สุภาพ และค�ำว่า /
/ ภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชาใช้ความหมายว่า เมืองนอก ต่างประเทศ ส่วนในภาษาเขมรถิ่น
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ไทยจะใช้ในความหมาย คนชนบท จะเห็นได้ว่ามีความหมายของทั้ง 2 ถิ่นเป็น
ลักษณะสุดโต่งไปคนละด้านจัดเป็นความหมายกว้างออก (semantic extension)
ซึ่งลักษณะการกลายความหมายที่กล่าวมานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงความหมายของ
ค�ำที่เกิดขึ้นทุกภาษา ดังที่ Ratanakun (2012: 263) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ความหมายของค�ำเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมดาของทุกภาษา
3) ค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิ่นไทยที่
รูปค�ำต่างกันแต่ใช้ในความหมายเดียวกัน
ตารางที่ 8 แสดงค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาและภาษาเขมรถิ่นไทยที่รูปค�ำ
ต่างกันแต่ใช้ในความหมายเดียวกัน
ค�ำศัพท์/ความหมาย
หน้าผาก
ชั่ว (ไม่ดี)
เป็น
หล่อ

ภาษาเขมรกัมพูชา
/ทะงะฮ/
/โคจ/
/เกิดฺ/
/ซ็อฺงฮา/

ภาษาเขมรถิ่นไทย
/จีญเจิมฺ/
/จู/
/เกิดฺ/, /เจีย/
/ซัมเบิมฺ/

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้วา่ เป็นค�ำทีต่ า่ งกันแต่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน กล่าวคือ ค�ำว่า /
/ ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาจะใช้เรียกอวัยวะ
ส่วนเบื้องบนของใบหน้าอยู่เหนือคิ้วขึ้นไป คือ หน้าผาก ส่วนภาษาเขมรถิ่นไทย
จะใช้ว่า /
/ ซึ่งเป็นลักษณะความหมายย้ายที่ ค�ำว่า /
/ ภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชาใช้แสดงลักษณะที่มีพฤติกรรมไม่ดีมาก เลว ทราม ร้าย ส่วน
ภาษาเขมรถิ่นไทยใช้ / / ส่วนค�ำว่า /
/ ภาษาเขมรถิ่นไทยใช้เป็นกริยาที่
ต้องเติมเต็ม เช่น ผมเป็นครู /คะมาด-เกิด-ฺ กรู/ /
/ ส่วนภาษา
เขมรมาตรฐานกัมพูชาใช้ / / เช่น /คะญม-เจีย-กรู/ /
/ เป็นต้น
และค�ำว่า /
/ ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาใช้บอกลักษณะชายรูปงาม (หล่อ)
ส่วนภาษาเขมรถิ่นไทยใช้ /
/ ซึ่งในความหมายเดิม ค�ำนี้มักใช้แง่ลบบอก
ลักษณะคนที่ชอบโอ้อวด วางโต เป็นลักษณะการกลายความหมายไปในทางที่ดีขึ้น
(ameliorative development)
จากผลการวิจัยข้างต้น ปรากฏค�ำศัพท์พื้นฐานทั่วไปที่ใช้แตกต่างกัน
ของคนเชือ้ สายเขมร 2 กลุม่ มีจำ� นวนค่อนข้างน้อย เพือ่ ให้การวิจยั นีก้ อ่ เกิดประโยชน์
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มากขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบค�ำศัพท์อีกชุดหนึ่ง คือค�ำศัพท์ภาษาทางการที่
ใช้ในหนังสือพิมพ์ ของ Bunkhloi (2001) อีกจ�ำนวน 1,000 ค�ำ ค�ำศัพท์ในกลุม่ นีเ้ ป็น
ค�ำศัพท์ที่นักวิชาการกัมพูชาและองค์กรที่รับผิดชอบในการพัฒนาภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชา ได้แก่ สถาบันพุทธศาสนบัณฑิตย์กมั พูชา สถาบันภาษาแห่งชาติ
ในราชบัณฑิตยสภากัมพูชา เป็นต้น ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตคิ ำ� ศัพท์ใหม่ๆ ค�ำศัพท์เทคนิคด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ การศึกษา การเมือง
การปกครอง เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งค�ำศัพท์ใหม่ๆ เหล่านี้มีอยู่เป็นจ�ำนวนมากใน
ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาแต่ไม่ปรากฏในภาษาเขมรถิน่ ไทย เนือ่ งจากภาษาเขมร
ถิน่ ไทยใช้คำ� ภาษาไทยแทน  จากการวิจยั ค�ำศัพท์ทเี่ ป็นภาษาทางการเหล่านีพ้ บว่า
มีค�ำที่สอดคล้องกันจ�ำนวน 190 ค�ำ  คิดเป็นร้อยละ 19 ค�ำที่สอดคล้องกันบางส่วน
จ�ำนวน 172 ค�ำ  คิดเป็นร้อยละ 17.2 ค�ำที่ไม่สอดคล้องกัน 638 ค�ำ  คิดเป็นร้อยละ
63.8 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ค�ำที่สอดคล้องกัน
ค�ำทีส่ อดคล้องกันในบทความนี้ คือ ค�ำทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ ใช้โดยประกอบ
ขึน้ จากรากศัพท์ภาษาบาลีสนั สกฤตทีร่ ปู ค�ำเหมือนไทยทุกประการ แต่การออกเสียง
อาจต่างกันตามไวยากรณ์ทางเสียงของภาษาเขมร เนือ่ งจากภาษาเขมรถิน่ ไทยไม่มี
ภาษาเขียน ดังนั้น ในการออกเสียงก็มักออกเสียงตามค�ำภาษาทางการของภาษา
ไทย ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบค�ำที่ผู้ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยใช้สอดคล้องกันกับผู้
ที่ใช้ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา
ค�ำศัพท์
ปฺรชาธิปเตยฺย (ข.)
ประชาธิปไตย
รฏฺฐธมฺมนุญ (ข.)
รัฐธรรมนูญ
สหปฺรชาชาติ (ข.)
สหประชาชาติ
สพฺพาวุธ (ข.)
สรรพาวุธ

เสียงพูดในภาษาเขมรกัมพูชา

เสียงพูดในภาษาเขมรถิ่นไทย

/ปรอเจียทิบปะไต/

/ประชาทิปะไต/

/รัดทะทัมมะนุญ/

/รัดทะท�ำมะนูน/

/ซะฮะปรอเจียเจียด/

/ซะฮะประชาชาด/

/ซับเปียวุด/

/ซับพาวุด/
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปศัพท์ที่ประกอบขึ้นจากภาษา
บาลีสนั สกฤตสอดคล้องกันแทบทุกประการจะต่างกันเพราะการออกเสียงเท่านัน้ เมือ่
ไวยากรณ์เขมรก�ำหนดให้เสียงอ่านในบางสระต่างจากภาษาไทยซึง่ เป็นภาษาทางการ
ที่แวดล้อมผู้ที่ใช้ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา ดังที่ Bunkhloi (2016) กล่าวว่า ค�ำใน
กลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายกันทางด้านตัวเขียน เนื่องจากน�ำมาจากภาษาบาลีเหมือนกัน
เพียงแต่ต่างกันเฉพาะการออกเสียงบางค�ำหรือพยางค์เท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เกิดจาก
หลักเกณฑ์ทางอักขรวิธีของทั้ง 2 ภาษาไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ จากการศึกษาวิจัย
ของ Thongpra (2003) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการศึกษาค�ำทีม่ คี วามสอดคล้องกันในภาษา
ไทยและภาษาเขมร โดยศึกษาเอกสารจากพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 และพจนานุกรมเขมรฉบับต่างๆ ผลวิจัยพบว่า ภาษาไทยและภาษาเขมร
มีความสอดคล้องกันอย่างน่าสนใจ ทั้งในด้านรูปค�ำ  เสียง และความหมาย ซึ่งความ
เห็นดังกล่าวสอดคล้องกับนักวิชาการจากราชบัณฑิตยสภาแห่งกัมพูชา คือ Sonnang
(2014: 17) กล่าวว่า ภาษาเขมรและภาษาไทยอยู่ต่างตระกูลกันแต่เมื่อพิจารณา
ค�ำศัพท์ของภาษาทั้ง 2 จะพบว่า มีค�ำศัพท์จ�ำนวนมากที่ใช้เหมือนกัน
(2) ค�ำที่สอดคล้องกันบางส่วน
ค� ำ ที่ ส อดคล้ อ งกั น บางส่ ว นในที่ นี้ คื อ ค� ำ ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ใช้ โ ดย
ประกอบขึ้นจากรากศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตปะปนกับค�ำภาษาเขมร หรือรูปศัพท์
เดียวกันแต่ใช้ในความหมายต่างกัน ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบค�ำทีผ่ ใู้ ช้ภาษาเขมรถิน่ ไทยใช้สอดคล้องกันบาง
ส่วนกับผู้ที่ใช้ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา
ค�ำศัพท์
สถาบันภาษา
แห่งชาติ
อธิการบดี

การลงโทษทาง
เศรษฐกิจ
ท่าอากาศยาน
นานาชาติพนมเปญ

เสียงพูดในภาษาเขมรกัมพูชา

เสียงพูดในภาษาเขมรถิ่นไทย

/วิดทะเยียซทานเพียซาเจียด/

/ซะทาบันพาสาแฮงชาด/

/ซาก็อลวิดเยียทิกา/

/อะทิกานบอดี/

/ต็วนเดียะกัมแซดทะเกิจ/
/การลงโทดทางเสดทะกิด/
/อากาซเยียนทาน อันตระเจียด พนุมปึญ/ /ทาอากาดซะยานนานาชาดพนุมปึญ/
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จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น อธิ บ ายการประกอบสร้ า งค� ำ ได้ ว ่ า
វ ិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ-วิทฺยาสฺถานภาสาชาติ-สถาบันภาษาแห่งชาติ /
/ เกิดจากการสร้างค�ำขึน้ ตามหลักการสมาสและสนธิ
ในภาษาบาลี ประกอบด้วยค�ำ 4 ค�ำ คือ វ ិទ្យា+ស្ថាន+ភាសា+ជាតិความหมายของค�ำ 
คือ វ ិទ្យា (ความรู้) สมาสกับ ស្ថាន (แหล่ง ที่) สมาสกับ ភាសាជាតិ (វ ិទ្យាស្ថាន แปล
มาจาก institute-สถาบัน) เป็นสถาบันหลักระดับสูงทางภาษาเขมรที่รับผิดชอบใน
การอนุรกั ษ์พฒ
ั นาภาษาเขมรให้มหี ลักเกณฑ์ทถี่ กู ต้องสมบูรณ์ เนือ่ งจากภาษาเขมร
มีการเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยของลัทธิการปกครองท�ำให้การใช้คำ� สือ่ สารกันยัง
ไม่ลงรอยเป็นมาตรฐานเดียวกัน
សាកលវ ិទ្យាធិការ-สากลวิ ทฺ ย าธิ ก าร-อธิ ก ารบดี /
/ เป็นการส ร้ างค�ำขึ้นตามหลักการสมาสและสนธิในภาษา
บาลี ประกอบด้ ว ยค�ำ  4 ค�ำ  คือ សាកល+វ ិទ្យា+អធិ+ការ ความหมายของค�ำ  คือ
សាកល (โลก)+វ ិទ្យា (ความรู้ วิชาการ)+អធិ+ការ(การงานอันยิง
่ ) หมายถึง ต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงสุดในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย เขมรใช้ว่า สากลวิทฺยาลัย
(University) ส่วนค�ำว่ามหาวิทยาลัยในภาษาเ ขมร หมายถึง คณะแต่ละคณะ
(Faculty) ในสากลวิทยาลัย)
ទណ្ឌកម្មសេ ដ្ឋកច
ិ ្ច -ทณฺฑกมฺมเสฏฺฐกิจฺจ-การลงโทษทางเศรษฐกิจ
/
/ เป็นการสร้างค�ำขึน้ ตามหลักการสมาสในภาษาบาลี
ประกอบด้วย ค�ำ  3 ค�ำ  คือ ទណ្ឌ+កម្ម+សេដ្ឋកចិ ្ច ความหมายของค�ำ  คือ ទណ្ឌ
(การลงโทษ)+កម្ម (กระท�ำ)+សេដ្ឋកចិ ្ច (เศรษฐกิจ) หมายถึง การลงโทษทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นไม้ตายของประเทศทางตะวันตกที่มักลงโทษวิธีนี้กับประเทศทางตะวันออก
អាកាសយាន ដ្ឋា ន អ ន្ត រជាតិភ្នំពេញ-อากาสยานฏฺ ฐ านอนฺ ตฺ ร ชาติ
ภฺนเํ พญ-ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ /
/ เกิด จ ากก ารสร้างค�ำขึ้นตามหลักการสมาสและสนธิในภาษาบาลี
ประกอบด้วยค�ำ 4 ค�ำ คือ អាកាស+យាន+ឋាន+ អន្តរ+ជាតិ+ភ្នំពេញ ความหมายของค�ำ
คือ អាកាស (อากาศ) สมาสกับ យាន (เครื่องน�ำไป) สมาสกับ ឋាន(สถานที่) สมาส
กับ អន្តរ (ระหว่าง) สมาสกับ ជាតិ และ ភ្នំពេញ เป็นที่ น่ า สั งเกตว่าการสมาสกัน
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ระหว่างค�ำ យាន+ឋាន มีการเพิม่ เสียง ដ เข้าไปเพือ่ ให้ได้เสียงตัวสะกดตัวตามตาม
หลักบาลี คือ យានដ្ឋាន (ยานฏฺฐาน) ลักษณะดังกล่าวนี้จัดเป็นหลักทั่วไปในการน�ำ
ค�ำบาลีมาใช้ในภาษาเขมร ซึง่ ต่างจากภาษาไทยทีม่ กั ตัดเสียงบางเสียงทิง้ ไปเพือ่ ให้
ค�ำกะทัดรัดขึ้น เช่น วุฑฺฒิ รฏฺฐ สจฺจ ตัดเสียงทิ้งเหลือเพียง วุฒิ รัฐ สัจ เป็นต้น
จากตัวอย่างค�ำภาษาเขมรทีไ่ ม่สอดคล้องกันบางส่วนของคนทัง้ 2
กลุม่ นี้ เนือ่ งจากการบัญญัตศิ พั ท์ในภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาเน้นทีก่ ารประดิษฐ์
ค�ำให้งดงามมาก มีการประกอบค�ำขึ้นจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นหลัก ในขณะที่
คนไทยเชือ้ สายเขมรในประเทศไทยเรียนหนังสือไทยและอยูใ่ นบริบทของภาษาไทย
ที่มีวิธีคิดและปฏิบัติทางภาษาที่แตกต่างกันและมักจะใช้ค�ำเหล่านี้โดยการทับศัพท์
ภาษาไทย
(3) ค�ำที่ไม่สอดคล้องกัน
ค�ำที่ไม่สอดคล้องกันในที่นี้ คือ ค�ำที่บัญญัติขึ้นใช้โดยประกอบขึ้น
จากรากศัพท์ภาษาบาลีสนั สกฤต และรากศัพท์ภาษาเขมรรวมถึงค�ำทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากภาษาฝรั่งเศส ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบค�ำที่ผู้ใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยใช้ไม่สอดคล้องกัน
กับผู้ที่ใช้ภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชา
ค�ำศัพท์
กิจกรรม

สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ฯพณฯ
บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน

เสียงพูดในภาษาเขมรกัมพูชา

เสียงพูดในภาษาเขมรถิ่นไทย

/ซะกัมมะเพียบ/

/กิดจะก�ำ/

/แฮดทาระจะนาซ็อมป็วน/

/ซาทาระนูปะโพกพืนทาน/

/แอจอุด็อม/

/พะนะทาน/

/อัตตะซัญญานะบัน/

/บัดประจ�ำตัวประชาชน/

จากตัวอย่างข้างต้น ค�ำภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาที่เกิดใหม่จะ
เห็นได้ชัดว่าใช้ค�ำแตกต่างไปจากภาษาไทยมาก ท�ำให้คนไทยเชื้อสายเขมรไม่
สามารถจะเข้าใจค�ำเหล่านีไ้ ด้เลย หากไม่ได้ศกึ ษาค�ำเหล่านีม้ าก่อน ค�ำใหม่ ๆ เหล่านี้
หากดูที่รูปค�ำตัวเขียนอักษรเขมรที่ปริวรรตมาเป็นอักษรไทยก็อาจจะพอเข้าใจ
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ความหมายได้หากมีความรู้พื้นฐานทางบาลีมาบ้าง แต่ถ้าฟังเฉพาะเสียงพูดหรือ
เสียงอ่านภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาอย่างเดียวจะเข้าใจความหมายของค�ำศัพท์
บัญญัติเหล่านี้ได้น้อยมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาใช้
หลักการอ่านภาษาบาลีแตกต่างไปจากภาษาไทยนั่นเอง ผู้วิจัยขอน�ำค�ำศัพท์ใหม่
บางค�ำมาวิเคราะห์เพื่อให้มองเห็นภาพดังกล่าวได้ชัดขึ้น ดังต่อไปนี้
សកម្មភាព-สกมฺมภาพ-กิจกรรม /
/ เป็นการสร้าง
ค�ำขึ้นตา ม หลักการสมาสในภาษาบาลี ประกอบด้วยค�ำ  2 ค�ำ  คือ  សកម្ម+ភាព
ความหมายข อ งค� ำ  คื อ សកម្ម (กระท� ำ ร่ ว ม การเคลื่ อ นไหว-active) + ភាព
(ความเป็นไป) เป็นค�ำที่คิดจากภาษาอังกฤษ activity เหมือนภาษาไทยนั่นเอง
ហេដ្ឋារច នា សម្ន
ព័ ្ធ -เหฏฺฐารจนาสมฺพันฺธ-สาธารณูปโภคพื้นฐา น
/
/ เป็นการสร้างค�ำขึน้ ตามหลักการสมาสในภาษา
บาลี ประกอบด้วยค�ำ 4 ค�ำ คือ ហេដ្ឋា+រចនា+សម្នព័ ្ធ ความหมายของค�ำ คือ ហេដ្ឋា
(พื้นฐาน โครงสร้าง)+រចនា (การก่อ การสร้าง)+(เกี่ยวพันกัน ร่วมกัน) เป็นค�ำใหม่
ทีน่ กั ภาษาของเขมรคิดออกมาได้สวยงามมาก ค�ำนีม้ คี ำ� ทีแ่ สดงอิทธิพลของไทยติด
อยู่ด้วยชัดเจน คือ สมฺพันฺธ ที่เขมรใช้ไม้หันอากาศเช่นเดียวกับค�ำไทย เขมรใช้ค�ำนี้
แยกเป็น 2 ความหมาย คือ เสียง พนฺธ-พันฺธ กล่า วคือ ค�ำ  ปฺรพนฺธ (ปรอป็วน)
หมายถึง ภรรยา ส่วน ค�ำ สมฺพันฺธ (ส็อมป็อน) หมายถึง เกี่ยวพันกัน สัมพันธ์กัน
ឯកឧត្តម-เอกอุตฺตม-ฯพณฯ /
/ เกิดจากการสร้างค�ำ
ขึ้นตามหลักการสมาสและสนธิในภาษาบาลี ประกอบด้วยค�ำ 2 ค�ำ คือ ឯក+ឧត្តម
ความหมายของค�ำ  คื อ ឯក (เป็นหนึ่ง) สมาสกับ ឧត្តម (อุดม สูงสุด) ค�ำนี้ใช้เป็น
ค�ำน�ำหน้าชือ่ ข้าราชการระดับสูงของกัมพูชาตัง้ แต่ระดับผูว้ า่ ราชการจังหวัดไปจนถึง
นายกรัฐมนตรี
អត្តស ញ្ញា ណ បណ្ណ-อตฺตสญฺญาณบณฺณ-บัตรประจ�ำตัวประชาชน
/
/ เป็นการสร้างค�ำขึ้นตามหลักการสมาสในภาษาบาลี
ประกอบด้วยค�ำ 3 ค�ำ คือ អត្ត+សញ្ញាណ+បណ្ណ ความหมายของค�ำ คือ អត្ត (ตัวตน)
สมาสกับ សញ្ញាណ (เครื่องหมาย) สมาสกับ បណ្ណ (บัตร หนังสือ) มีความหมายตรง
กับบัตรประจ�ำตัวประชาชนของไทย
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บทสรุป
กล่าวได้ว่า การเปรียบเทียบค�ำศัพท์ภาษาเขมรถิ่นไทยกับภาษาเขมร
มาตรฐานกัมพูชาได้ข้อค้นพบที่ส�ำคัญ ได้แก่ การกลายเสียงของพยัญชนะและสระ
กล่าวคือ เป็นลักษณะภาษาซึง่ หน่วยเสียงพยัญชนะหรือสระไปสอดคล้องกับหน่วย
เสียงอืน่ ในภาษาถิน่ อืน่ อย่างมีระบบ นอกจากนัน้ ยังพบการสูญเสียงหรือการตัดค�ำ
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะการสูญเสียงของพยัญชนะที่ปรากฏต้นพยางค์ และยังพบ
การสูญเสียงของหน่วยพยัญชนะท้ายพยางค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียง /r/ ซึ่งน่า
สังเกตว่า ภาษาเขมรถิ่นไทยยังคงรักษาเสียงท้าย /r/ และออกเสียงได้อย่างชัดเจน
ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือเป็นข้อแตกต่างที่ส�ำคัญระหว่างภาษาเขมรถิ่นไทยกับภาษา
เขมรมาตรฐานกัมพูชา ส่วนในด้านความหมาย พบการกลายความหมายทัง้ ในแบบ
ความหมายกว้างออก แคบเข้า ย้ายที่ ตลอดจนการกลายความหมายไปในทางเลวลง
และดีขึ้น แม้การกลายความหมายจะพบไม่มากนักแต่ถือเป็นข้อสังเกตที่ส�ำคัญ
ข้อสังเกตอีกประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คนเชือ้ สายเขมรของทัง้ 2 ประเทศสือ่ สาร
กันได้ไม่เต็มทีค่ อื ภาษาเขมรของคนไทยเขมรในแถบอีสานตอนล่างเป็นภาษาทีอ่ ยู่
ในบริบทของประเทศไทยทีก่ ำ� หนดให้ประชาชนต้องเรียนภาษาไทยกลาง ทัง้ ในอดีต
มีความพยายามทีจ่ ะลดความส�ำคัญของภาษาถิน่ ให้หนั มาเชิดชูความเป็นไทย แม้ใน
สมัยต่อๆ มาจะมีการส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาถิ่น แต่ก็ยากที่จะฟื้นคืนเนื่องจากคนรุ่น
หลังส่วนใหญ่หันมาใช้ภาษาไทยมากขึ้น ทั้งไม่มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกับคนเขมร
ในประเทศกัมพูชา ภาษาเขมรถิน่ ไทยในปัจจุบนั จึงมีคำ� ทีใ่ ช้พดู กันซึง่ เป็นค�ำดัง้ เดิม
ในสังคมเกษตรแบบเดิมเท่านัน้ และไม่มตี วั อักษรก�ำกับเสียงไว้เป็นหลักอย่างชัดเจน
เมื่อสังคมเจริญขึ้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ฯลฯ การพูดจาสื่อสารกันด้วยค�ำใหม่ๆ ในสังคมใหม่ก็ใช้ค�ำไทยแทน
เป็นลักษณะพูดภาษาเขมรปนไทย ในขณะที่ภาษาเขมรมาตรฐานในกัมพูชาได้คิด
บัญญัตศิ พั ท์ขน้ึ ใหม่เพือ่ สือ่ สารกันให้พอเพียงในสังคมทีเ่ จริญก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลา
ค�ำศัพท์ใหม่ๆ ที่กัมพูชาคิดขึ้นใหม่นี้เองที่ท�ำให้คนไทยเชื้อสายเขมรฟังภาษาเขมร
ของคนกัมพูชาไม่เข้าใจ ดังที่ Smalley (1994) กล่าวว่า ภาษาเขมรถิน่ ไทยแตกต่าง
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จากภาษาเขมรมาตรฐาน เนื่องจากภาษาเขมรถิ่นไทยและภาษาเขมรมาตรฐาน
กัมพูชาใช้ตรงกันเฉพาะค�ำศัพท์สามัญพื้นฐานเท่านั้น ส่วนค�ำศัพท์เทคนิคใหม่ๆ
ที่พัฒนาขึ้นในภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาปรากฏในภาษาเขมรถิ่นไทยน้อยมาก
สะท้อนว่าเป็นความยากมากที่จะการเข้าใจเนื้อหาภาษาเขมรมาตรฐานกัมพูชาที่
ออกอากาศจากสถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในกรุ ง พนมเปญที่ ส ามารถรั บ ได้ ใ น
ประเทศไทย ดังนัน้ เขมรถิน่ ไทยจึงมีความสัมพันธ์กบั เขมรมาตรฐานกัมพูชาในแบบ
ต้องตีความกันมากกว่าที่จะเป็นแบบเข้าใจกันและกันได้ทันที
คนไทยเชือ้ สายเขมรในแถบจังหวัดสุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ และศรีสะเกษ ทีไ่ ม่เคย
ศึ ก ษาค� ำ ใหม่ ๆ ของกั ม พู ช าที่ พั ฒ นาตลอดมาเป็ น ร้ อ ยปี จ ะสื่ อ สารและเข้ า ใจ
ความหมายภาษาเขมรกัมพูชาได้ไม่เกินร้อยละ 30 เท่านั้น เนื่องจากถูกจ�ำกัดด้วย
ค�ำภาษาเขมรที่มีการพัฒนาตามยุคสมัยที่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และความก้าวหน้า
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ค� ำ ใหม่ ห รื อ ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ใ หม่ ใ นภาษาเขมร
มีมากมายมีทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกับค�ำที่บัญญัติศัพท์ใหม่ในภาษาไทย การที่จะ
สือ่ สารกับชาวเขมรในกัมพูชาได้เข้าใจมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเรียนรูค้ ำ� ศัพท์
ใหม่ให้มาก โดยเฉพาะการสื่อสารกันในระดับภาษาที่เป็นทางการ เช่น การประชุม
สัมมนา การแปล การเป็นล่าม และการติดต่อกันเป็นทางการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารของคนทั้ง 2 ชาติที่เป็นกลุ่มชนเชื้อสายเดียวกันคือ คนไทยเชื้อสาย
เขมรและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา อันจะน�ำสูค่ วามเข้าใจและความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต
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