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សេចក្ដីសផដើម 

 ការរេ់សៅក្នុងេងគមរបេ់មនុេសតែងតែរែូវការការទំនាក់្ទំនងជាមួយគ្នន សៅវញិ
សៅមក្ស ោះជាអ្នក្សនាោះេថិែសៅក្នុងែំបន់ណាក្ដី។ មសយោបាយតដលសេសរបើក្នុងការទំនាក់្
ទំនងេឺការសរបើរបាេ់ភាសាសដើមបីបង្ហា ញពីសគ្នបំណង ចិែតេំនិែ អារមមណ៍ េំនិែសផសងៗ 
របេ់បុេគលម្នន ក់្។ សៅក្នុងរបសទេក្មពុជារបជាជនតមមរបានសរបើរបាេ់ភាសាតមមរតដលជា
ភាសាជាែិេរម្នប់ទំនាក់្ទំនងគ្នន  ក៏្ប ុតនតសេេសងេែស ើញថាភាសាតមមរតដលរបជាជនសរបើ
របាេ់ក្នុងការទំនាក់្ទំនងគ្នន របចំថ្ងង េឺម្ននភាពតរបរបួលសៅតាមែំបន់សផសងៗ សៅតាម
រក្ុម និងសៅតាមសពលសវលា។  

 សេេសងេែស ើញថា ភាសាតមមរតដលរបជាជសៅរក្ុងភនំសពញសរបើម្ននភាពមុេតបលក្គ្នន
ពីភាសាតមមរតដលរបជាជនសៅតាមបណាដ សមែតសរបើសលើចំនុចមួយចំនួនដូចជា េូរយ ពាក្យ និង
ជួនកាលអាចម្ននសៅដល់ទរមង់េមពនធរបសោេសទៀែផង។ សដើមបីទទួលបាននូវទិដឋភាព
តបលក្សផសងៗថ្នការសរបើរបាេ់ភាសាតមមរសៅតាមែំបន់តដលសេសៅថាសទេៈសោបាយ េឺ
 ម រឱ្យសយវើការេិក្ាស្រសាវរជាវសោយចុោះសៅដល់មូលោឋ នជួបេម្នា េជាមួយម្នច េ់េមដី
ផ្ទទ ល់។  

 ការេិក្ាស្រសាវរជាវតបបសនោះរែូវបានសេសៅថាការេិក្ាពីសទេៈសោបាយរបេ់
របជាជនតដលជាតផនក្មួយថ្នការេិក្ាេងគមភាសាវទិោ។ សៅក្នុងកិ្ចចការស្រសាវរជាវសនោះម្ុំ
បាទេូមសលើក្យក្ការេិក្ាស្រសាវរជាវពីសទេៈសោបាយរបេ់របជាជនសៅក្នុងភូមិមួយថ្ន
សមែតក្ណាដ លសោយការេិក្ាស្រសាវរជាវម្ននរទង់រ យែូចតដលម្ននេំរូអ្នក្និោយតែពីរ
នាក់្ប ុសណាណ ោះ។ 

ក្. សគ្នលបំណងថ្នការស្រសាវរជាវ 

 ការស្រសាវរជាវសនោះម្ននសគ្នលបំណងតេវងយល់ពីការសរបើរបាេ់ភាសារបេ់របជាជន
សៅក្នុងភូមិតរពក្តារបំាង  ំុភូមិយំ ស្រេុក្លាវ ឯម សមែតក្ណាដ ល  ំងទរមង់ថ្នការបសចច ញ
េំសេង ការសរបើរបាេ់ពាក្យ និងឃ្លល របសោេក្នុងការនិោយ ថាសែើម្ននទរមង់នឹងការ
បសចចញេំសេងោ ងណា? សែើម្ននការសរបើរបាេ់តបលក្ពីភាសាតមមរេតង់ោរប ុណាណ ? តដល
សនោះជាចំណុចេំខាន់ក្នុងការតេវងយល់ពីទិដឋភាពថ្នការសរបើរបាេ់ភាសា    ថ្នរបជាជន
សៅក្នុងភូមិមួយថ្នសមែតក្ណាដ លសនោះ។ 
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ម. វយីិសាស្រេតស្រសាវរជាវ 

 ការស្រសាវរជាវពីសទេៈសោបាយសមែតក្ណាដ លសនោះ របរពឹែតិ សៅសោយការចុោះសៅ
េម្នា េដល់មូលោឋ នតាមរយៈការសរជើេសរ ើេេំរូអ្នក្និោយពីរនាក់្តដលជាក្េិក្ម្នន
សដើមកំ្សណើ ែនិងរេ់សៅក្នុងភូមិតំាងតែពីែូចមក្ស ើយមិនតដលសយវើចំណាក្ស្រេុក្សៅែំបន់
ណាឬក្តនលងដថ្ទសរៅពីការរបក្បរបរតស្រេចម្នេ រសៅក្នុងភូមិស្រេុក្របេ់មលួន។ ចំតណក្វយីិក្នុង
ការេម្នា េេឺសយវើសេើងតាមរយៈការេួរេំណួរ និងការេម្នា េការនិោយក្នុងលក្ខណៈយមម
ជាែិសោយមិនម្ននការសរៀបចំឱ្យអានតាមសនាោះសទ។ ការសយវើសោយឱ្យអ្នក្និោយ និោយ
ក្នុងលក្ខណៈយមមជាែិវានឹងជួយឱ្យអ្នក្ស្រសាវរជាវទទួលបាននូវទិនន័យរែឹមរែូវនឹងេុរកឹ្ែជា
ការសរបើរបាេ់េមដីសរពៀងទុក្ ឬសរៀបចំមុន។ 

េ. រពំតដនថ្នការស្រសាវរជាវ 

 ការស្រសាវរជាវសនោះសយវើរែឹមតែការេម្នា េសលើមនុេសពីរនាក់្ប ុសណាណ ោះតដលជាអ្នក្រេ់
សៅក្នុងភូមិ។ សយើងស ើញថាចំនួនថ្នអ្នក្និោយែិចែួចសរពាោះសនោះរគ្នន់តែជាការស្រសាវរជាវ
ក្រមិែែូចមួយប ុសណាណ ោះ។  

 . ការរពឹំងទុក្ 

 សរកាយពីបានសយវើការេិក្ាស្រសាវរជាវសទេៈសោបាយថ្នរបជាជនក្នុងភូមិតរពក្តា
របំាង ំុភូមិយំ ស្រេុក្លាវ ឯម សមែតក្ណាដ លសនោះ ម្ុំ រពឹំងទុក្ថា កិ្ចចការស្រសាវរជាវដ៏ែិចែួច
េដួចសេដើងសនោះនឹងបានបង្ហា ញពីអ្ែតេញ្ញា ែូមមួយតាមរយៈសទេៈសោបាយរបេ់របជាជន
តដលអាចឱ្យអ្នក្ស្រសាវរជាវសាគ ល់ នឹងដឹងពីទរមង់ថ្នសទេៈសោបាយថ្នភូមិខាងសលើង។ 
សលើេពីសនោះសៅសទៀែ ម្ុំេងឃឹមថាការេិក្ាដ៏ែូចសនោះអាចជាេំនិែេរម្នប់អ្នក្េិក្ាសផសង
សទៀែតដលចង់ស្រសាវរជាវពីសទេៈសោបាយថ្នភូមិ  ំុ ស្រេុក្ ឬសមែតខាងសលើ ក៏្ដូចជាែំបន់
ដថ្ទសទៀែសដើមបីេិក្ាតេវងយល់ពីសទេៈសោបាយនានាក្នុងរបសទេក្មពុជា។ 
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តផនក្ទី១. េងគមភាសាវទិោ រយៈរេឹោះ និងសទេៈសោបាយ 

១. េងគមភាសាវទិោជាអ្វី? 

 េងគមភាសាវទិោជាភាសាវទិោតដលបចចូ លទិដឋភាពេងគមក្នុងការេិក្ាពីភាសា1។ 
 (Carmen Llamas, Peter Stockwell, 2002): sociolinguistics is the study of langauge 

variation and language change. 

 សងគមភាសាវទិា គឺជាការសិក្សាទិដ្ឋភាពផ្ផេងៗននភាសា និងបម្រមបរមួលភាសា។ 

 សងគមភាសាវទិាាៈ គឺជាម្មក្សធាងមួយននភាសាវទិាម្ដ្លផ្ធវើការសិក្សាផ្ៅផ្លើរគប់
ទិដ្ឋភាពននទំនាក់្សទំនងទំងអស់រវាងភាសា និងសងគម។ សងគមភាសាវទិាសិក្សាផ្ៅផ្លើ
បញ្ហា មួយចំនួនដូ្ចជា ភាសាម្ដ្លកំ្សណត់ពីអតតសញ្ហា ណរក្សុមមនុសេក្សនុងសងគម, អាក្សបប-
កិ្សរយិាសងគមម្ដ្លមានផ្ៅផ្លើភាសា, លក្សខណាៈសតង់ដារ និងលក្សខណាៈមិនសតង់ដារននភាសា, 
គំរ ូនិងតរមូវការក្សនុងការផ្របើរាស់ភាសាជាតិ, ទិដ្ឋភាពផ្ផេងៗននសងគម និងក្សរមិតននភាសា 
មូលដាឋ នននសងគមម្ដ្លមានពហុភាសានិយមជាផ្ដ្ើម។ (Crystal, 2008)  

Sociolinguistics: a branch of linguistics which studies all aspect of the 

relationship between Language and Society. Sociolinguistics study such matters 

as linguistics identity of social groups, social attitudes to language, Standard and 

non-standard form of language, the patterns and needs of national language use, 

social Varieties and Levels of language, the social basis of Multilingualism, and 

so on
2
. 

២. រយៈរេឹោះ3 

 កាលណាសេនិោយពីការសរបើរបាេ់ភាសាក្នុងការទំនាក់្ទំនង សេតែងពិនិែយសមើល
សៅសលើភាសាតដលម្ននសៅក្នុងេងគមសនាោះ សរពាោះថា គ្នម នភាសាណាមួយរែឹមរែូវរេប់រជុង
សរជាយ ម្ននភាពឯក្ភាពគ្នន  ឬគ្នម នភាពតរបរបួលសនាោះសទ រេប់ភាសាេុទធតែម្ននលក្ខណៈ

                                                           
1 រពំ ម ល់ មូលោឋ នថ្នេងគមភាសាវទិោ ឆ្ន ំ២០០៣ ទំព័រ ៤។ 

2
  David Crystal, 2008, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, sixth Edition, Blackwell Publishing, pp440-

441. 

3
 រពំ ម ល់ មូលោឋ នថ្នេងគមភាសាវទិោ ឆ្ន ំ២០០៣ ទំព័រ ៧-៨។ 
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សផសងៗសៅខាងក្នុងជានិចច។ ការសរបើរបាេ់ភាសាម្ននភាពតរបរបួលសៅតាមរក្ុមពីរក្ុមមួយ
សៅរក្ុមមួយ ពីបុេគលម្នន ក់្សៅបុេគលម្នន ក់្ តដលម្ននការបសចច ញេំសេង ការសរបើ របាេ់
ពាក្យ និងអ្ែថន័យថ្នពាក្យ រពម ំងេមពនធ (Adrian and etal, 2001)។  

No human language is fixed, uniform, or unvarying; all languages show internal 

variation. Actual varies fromn group to group, and speaker to speaker, in term of 

the pronunciation of a language, the choice of word and the meaning fo those 

words, and the even the use of the syntactic constructions (Adrian and etal, 2001). 

សដើមបីង្ហយស្រេួលក្នុងការកំ្ណែ់សៅសលើការសរបើរបាេ់ភាសា សលាក្  សង់ គ្នសញើ
បំុាង (Jean Gagnepain) និង សជាន រ  ុេ (John Ross) បានបង្ហា ញពីការវវិឌឍថ្នភាសាជា
របព័នធតដលម្ននបីទិេ។ 

 ក្. តាមរយៈកាល (diachronie) ភាសាវវិឌឍជាេមដីេសដដ តបលក្ៗតាមដំណាក់្កាល 
ឬជាកាលៈសោបាយ (chronolectes) ឧ  រណ៍ សោបាយមុនអ្ងគរ សោបាយសរកាយ
អ្ងគរ សោបាយបចចុបបនន។ 

 ម. តាមរយៈែំបន់ (diatopie) ភាសាវវិឌឍជាេមដីេសដដ តាមែំបន់ ឬវវិឌឍជាសទេៈ
សោបាយ (dialectes) ៖ សោបាយអ្នក្រក្ុង សោបាយអ្នក្ជនបទ សោបាយតមមរក្មពុជា
សរកាម សោបាយតមមរេុរនិជាសដើម។ 

 េ. តាមរយៈរក្ុម (diagroupie) ភាសាវវិឌឍជាេមដីេសដដ តាមរក្ុម ឬវវិឌឍជាវណណៈ
សោបាយ (groupolectes/sociolectes) ៖ ផ្យាាយផ្សេច ផ្យាាយមន្រនតី ផ្យាាយក្សមមក្សរ
ជាផ្ដ្ើម។ 

  

 

 

 

 

 

 

 ៣. ផ្ទសាៈផ្យាាយ 

រយៈែំបន់     សទេៈសោបាយ 
រយៈកាល     កាលៈសោបាយ 

រយៈរក្ុម     វណណៈសោបាយ 
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 ផ្ទសាៈផ្យាាយ គឺជាពាក្សយសរមាប់ផ្ៅរតូវនឹងពាក្សយក្សនុងភាសាអង់ផ្គលសថា dialects 

របស់ផ្ោក្សបណឌិ ត រពំ ម៉ល់ ម្ដ្លបង្ហា ញពីផ្យាាយរបស់របជាននផ្តាមមតំបន់ផ្ផេងៗ។ 
ឧទហរណ៍ ផ្យាាយតំបន់អនក្សាមម្ក្សវ ផ្យាាយតំបន់អនក្សផ្សៀមរាបជាផ្ដ្ើម។ 

 ាមមវចនានុរក្សមភាសាវទិា និងសូរវទិា របស់ Crystal (២០០៨) ានបង្ហា ញថា ៖ 

 ផ្ទសាៈផ្យាាយ គឺជាលក្សខណាៈម្បលក្សៗននភាសាផ្ៅាមមតំបន់ ឬសងគម ម្ដ្លមាន
វាក្សយសពទ និងទរមង់ផ្វយយក្សរណ៍ជាក់្សោក់្ស។ ម្សេសមេីននផ្ទសាៈផ្យាាយ ជាធមមាមមាន
ពាក់្សព័នធនឹងកាបផ្ចេ ញសំផ្ឡង ឬក៏្សការសងកត់សំផ្ឡង។ ភាសាទំងឡាយណាម្ដ្លមាន
រក្សុមមនុសេផ្រចើននិយាយ ផ្ពលផ្នាោះភាសាផ្នាោះនឹងមានភាពម្របរបួលផ្ៅជាផ្ទសាៈផ្យា
ាយ ជាពិផ្សស ផ្តផ្ពលម្ដ្លមានរាំងធមមជាតិម្បងម្ចក្សរក្សុមមនុសេជារក្សុមៗឱ្យផ្ត
ដាច់ពីគ្នន  ឬក៏្សមានការម្បងម្ចក្សមនុសេផ្ៅាមមឋានាៈននសងគម។ ផ្ទសាៈផ្យាាយមួយអាច
មានឥទធិពលរគប់ដ្ណេ ប់ផ្លើផ្ទសាៈផ្យាាយផ្ផេងផ្ទៀត និងឈានកាល យផ្ៅជាផ្ទសាៈផ្យា
ាយផលូវការ ឬផ្ទសាៈផ្យាាយសតង់ដារ ផ្ហើយអាចនឹងឈានរហូតដ្ល់មានជាសំផ្ណរផង
ម្ដ្រ។ 

Dialect is a regionally or socially distinctive variety of language, identified by a 

particular set of words and grammatical structures. Spoken dialects are usually 

also associated with a distinctive pronunciations, or accent. Any language with a 

reasonably large number of speakers will develop dialects, especially if there are 

geographical barriers separating groups of people from each other, or if there are 

division of social class. One dialect may predominate as the official or standard 

form of the language and this is the variety which may come to be written down 
(Crystal, 2008). 
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តផនក្ទី២ ទិដឋភាពទូសៅភូមិតរពក្តារបំាង  ំុភូមិយំ ស្រេុក្លាវ ឯម សមែតក្ណាដ ល 

១. ទីតំាងភូមិសាស្រេត 

ភូមិម្រពក្សាមរាំងគឺជា ភូមិមួយម្ដ្លសថិតផ្តក្សនុងឃំុភូមិធំ ស្សុក្សោវ ឯម ផ្សតតក្សណាេ
ល។ ផ្តក្សនុងឃំុភូមិធំមានភូមិពីរ គឺភូមិម្រពក្សាមរាំង និងភូមិម្រពក្សរក្សូច។ ឃំុភូមិធំជាឃំុមួយ
ម្ដ្លមានរពំរបទល់ខាងលិចជាប់ឃំុម្រពក្សនរ ខាងផ្នើងជាប់ដ្ងទផ្នលតូចម្ដ្លជាទផ្នលសណឌ
ឃំុផ្នោះនឹងឃំុម្រពាមសររបស់ផ្សតតនរពម្វង។ ចំម្ណក្សខាងតបូងជាប់នឹងឃំុទឹក្សឃ្ល ំង និងឃំុ
ោវ ស។ រឯីខាងផ្ក្សើតទល់នឹងឃំុម្រពក្សឫសេី។ 

២. ចំនួនរបជាជន 

ក្នុងភូមិតរពក្តារបំាង         ជាជនេរុបរបម្នណជា ៧៤៥នាក់្ បុរេ៣៥៧
នាក់្ ស្រេតី៣៨៨នាក់្១។ 

៣. អ្នក្ខរភាព ការចូលសរៀន និងក្រមិែការអ្ប់រ ំ

សៅក្នុង ំុភូមិយំម្ននសាលាសរៀនអ្គ្នរេិក្ារែឹមក្រមិែសាលាបឋមេិក្ាចំនួនបី
មនងជាអ្គ្នរងមម្នន១២បនទប់ ចំនួនេិេានុេិេសេិក្ាម្នន៥១១នាក់្ ក្នុងសនាោះម្ននស្រេតី
២៩៤នាក់្។ ចំសពាោះេិេានុេិេសតដលបចច ប់ការេិក្ាសៅបឋមេិក្ារែូវសៅបនតការ
េិក្ាសៅឯវទិោល័យក្នុង ំុទឹក្ឃ្លល ។ំ 

៤. លំសៅសាថ ន 

លំសៅសាថ ន េឺជាតផនក្មួយថ្នការរេ់សៅរបចំថ្ងងរបេ់របជនជនសៅក្នុងភូមិ។ ផទោះ
របេ់អ្នក្ភូមិតរពក្តារបំាង េង់បនតបនាទ ប់គ្នន អ្មេងខាងផលូវស្រេបតាមបសណាដ យទសនលែូច។ 
ផទោះរបេ់អ្នក្ភូមិភាេសរចើជាផទោះេង់មពេ់ពីដី សបើជាផទោះជាប់ដីវញិសេសរចើសលើក្ដីសនាោះឱ្យមពេ់ 
សជៀេសវៀងទឹក្លិចសៅរដូវវេា។ ផទោះរបេ់អ្នក្ភូមិេង់សេើងមុេៗគ្នន សៅតាមក្រមិែថ្ន
ជីវភាព អ្នក្មលោះេង់ផទោះេលឹក្ អ្នក្មលោះផទោះសឈើរបក់្សក្បឿង ឬេ័ងេេី ចំតណក្មលោះសយវើងម ឬងមសរកាម
សឈើសលើក៏្ម្នន។ 

៥. សាថ នភាពសេដឋកិ្ចចក្នុងភូមិតរពក្តារបំាង 
                                                           
១

 general population cencus of cambodia 1998 village gazetteer 2000 page160. 
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មុមរបរេំខាន់របេ់របជាជនសៅក្នុងភូមិនេឺការរបក្បរបេ់ក្េិក្មម េឹសផ្ទដ ែសលើការ
សយវើស្រេូវជាចមបង និងការោំដំណំាសផសងៗសទៀែដូចជា សពាែ េតណដ ក្ ឈូក្ រែេក់្ ឪេឹក្      
ជាសដើម។ រឯីដំនំា ូបតផលវញិ ម្ននដូចជា សាវ យ ដូង មនុរ សចក្នឹងោំណំាសផសងៗមួយចំនួន    
សទៀែ។ សោងតាមរបាយការតដលបង្ហា ញសៅ ំុភូមិយំរបជាជនេថិែសៅក្នុងភាពរកី្រក្ម្នន
របម្នណ២៦.៨០ភាេរយសៅឆ្ន ំ២០០៩។ 

៦. តផនទីសមែត ស្រេុក្  ំុ និងភូមិ 

៦.១.        ម              
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        ម តរពក្តារបំាង  ំុភូមិយំ ស្រេុក្លាវ ឯម 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ភូមិតរពក្តារបំាង  ំុភូមិយំ 
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តផនក្ទី៣. ការសរជើេសរ ើេេំរអូ្នក្និោយ និងទិនន័យតដលទួលបាន 

ក្.            េំរអូ្នក្និោយ 

 េំរអូ្នក្និោយសៅភូមិតរពក្តារបំាង៖ 

 ១. េំរអូ្នក្និោយទី១ 

 អ្នក្ស្រេី េីុម ជាក្េិក្រ ម្ននអាយុ៣៣ឆ្ន ំ។ អ្នក្ស្រេីសរៀនបានរែឹមថាន ក់្ទី៦ សរកាយ
មក្សរៀបការជាមួយបុរេស ម្ ោះ ហាក់្ តដលជាអ្នក្សៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នន ។ 

 ២. េំរអូ្នក្និោយទី២ 

 សលាក្  ុង ជាក្េិក្រ ម្ននអាយុ៤០ឆ្ន ំ។ សលាក្សរៀនបានរែឹមថាន ក់្ទី៦ សរកាយមក្
បានសរៀបការនឹងអ្នក្តដលរេ់សៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នន ។ 

ម. ទិនន័យតដលទទួលបាន 

 ម.១. តផនក្េូរ 

េតង់ោរ ក្ែ់រតាជាអ្ក្សរេូរវទិោ ភូមិតរពក្តារបំាង ក្ែ់រតាជាអ្ក្សរេូរវទិោ 

សពល [pęːl] សពើល [pɣl] 

ក្សនទល [kɑntęːl] ក្សនទើល [kɑntɣl] 

    [lęːp]      [lɣp] 

សក្ើប [kaǝp] តក្ប [kɛːp] 

     [tʰaǝp]      [tʰɛːp] 

   ម [daǝm]   ម [dɛːm] 

តក្វ [kɛːw] កាវ [kaːw] 

តចវ [cɛːw] ចវ [caːw] 
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តឆែែ [cʰʔɛːt] សឆែើែ [cʰʔaǝt] 

តងម [tʰɛːm] សងើម [tʰaǝm] 

    [ʔɑs]     [ʔɔas] 

ក្នាទ ំងត  [kɑntɛ a  ɛː] ក្នទុងត  [kɑntʊ  ɛː] 

េរម្នេ់ [sɑmras] េរមោះ [sɑmręas] 

បុណយ [bɔn] បន់ [bɒn] 

ផឹក្ [pʰœk] ផក់្ [pʰɑk] 

រប ុក្ [prɑ ok] រប ួក្ [prɑ uok] 

សរចើន [craǝn] សរជើន [crɣn] 

តរែង [traɛː ] តរទង [trɛ ː  ] 

     [ʔɑ rɛ ː ]      [ ᵊ eː] 

    [triː]     [tʰᵊī] 

 

 ម.១.១. ការេសងេែសលើទិនន័យតដលទទួលបាន 

  ម                              ម        ម           
                          ម                  

 + បតរមបរមួលេទទតាស្រេៈ 

 -    ម  ម         ស្រេៈពី /សអ្៊េ/ [ęː]         /សអុ្ើ/ [ɣ] 

          ម            

សពល [pęːl] សពើល [pɣl] 
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ក្សនទល [kɑntęːl] ក្សនទើល [kɑntɣl] 

    [lęːp]      [lɣp] 

  

 -    ម  ម         ស្រេៈពី /សអ្ើ/ [aǝ]    /តអ្/ [ɛː] 

          ម            

សក្ើប [kaǝp] តក្ប [kɛːp] 

     [tʰaǝp]      [tʰɛːp] 

   ម [daǝm]   ម [dɛːm] 

 

 -    ម  ម         ស្រេៈពី /តអ្/ [ɛː]    /អា/ [aː] 

          ម            

តក្វ [kɛːw] កាវ [kaːw] 

តចវ [cɛːw] ចវ [caːw] 

 

 -    ម  ម         ស្រេៈពី /តអ្/ [aɛ]    /សអ្ើ/ [aɜ] 

          ម            

តឆែែ [cʰaɛt] សឆែើែ [cʰʔaɜt] 

តងម [tʰaɛm] សងើម [tʰaɜm] 
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 -    ម  ម         ស្រេៈពី /អ់្/ [ɑ] សៅ /អ្៊េ័រ/ [ɔa] 

           ម            

    [ʔɑs]     [ʔɔas] 

 

-    ម  ម         ស្រេៈពី /អុ្/ [o]  សៅ /អួ្/ [uo] 

          ម            

រប ុក្ [prɑ ok] រប ួក្ [prɑ uok] 

 

-    ម  ម         ស្រេៈពី /អុ្/ [o] សៅ /អ់្/ [ɒ] 

          ម            

បុណយ [bon] បន់ [bɒn] 

 

-    ម  ម         ស្រេៈពី /អឹ្/ [œ] សៅ /អ់្/ [ɑ] 

          ម            

ផឹក្ [pʰœk] ផក់្ [pʰɑk] 

 

-    ម  ម         ស្រេៈពី /តអ្៊េ់់/ [ɛ ] សៅ /អ្៊េុ់់/ [ʊ] 

          ម            

ក្នាទ ំងត  [kɑntɛ   ɛː] ក្នទុងត  [kɑntʊ  ɛː] 
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-    ម  ម         ស្រេៈពី /អា/ [a]  សៅ /អ្ោះ/ [ęa] 

          ម            

េរម្នេ់ [sɑmras] េរមោះ [sɑmręas] 

  

-    ម  ម         ស្រេៈពី /សអ្ើ/ [aǝ] ផ្ៅ /ផ្អុើ/ [ɣ] 

          ម            

សរចើន [craǝn] សរជើន [crɣn] 

 

-    ម  ម         ស្រេៈពី /តអ្/ [aɛː] សៅ /តអ្៊េ/ [ɛ ː ] 

          ម            

តរែង [traɛː ] តរទង [trɛ ː  ] 

 

+    ម  ម  េទទតាពយចជ នៈ  

 

 -    ម  ម         ពយចជ នាៈ និងស្សាៈពី៖ 

ពយចជ នៈ /អ្ង់/ [ʔɑ ] សៅជា /ង/ [ ] និងពី /រ/ [r]  សៅ / / [h] 

ស្រេៈ /តអ្៊េ/ [ɛ ː ] សៅ /សអ្/ [eː] 

          ម            

     [ʔɑ rɛ ː ]      [ ᵊheː] 
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-    ម  ម         ពយចជ នាៈពី៖ 

ពយចជ នាៈ /ត/ [t] ផ្ៅ /ថ/ [tʰ] និង /រ/ [r] មិនមានសូរ។ 

          ម            

    [triː] ងាី [tʰᵊī] 

 

ម.២. ពាក្យ 

 ចំសពាោះការសរបើរបាេ់ពាក្យរបេ់អ្នក្ភូមិម្ននការសៅស ម្ ោះមួយចំនួនតដលតបលក្ពី
ភាសាតមមរេតង់ោរ ក្នុងសនាោះម្ននការសៅស ម្ ោះមលោះសរបើពាក្យដល់សៅពីរតដលពាក្យមួយដូច
សៅនឹងពាក្យក្នុងភាសាតមមរេតង់ោរ និងពាក្យមួយសទៀែជាពាក្យសរបើក្នុងភូមិ។ ចំតណក្ម្នន
ពាក្យមលោះជាពាក្យតដលអ្នក្ភូមិសៅេម្នគ ល់សៅែំបន់របេ់មលួនសដើមបីេំសៅដល់ពាក្យមួយ
សទៀែក្នុងភាសាតមមរេតង់ោរ។ 

ពាក្យ ពាក្យសរបើក្នុងភូមិម្រពក្សាមរាំង 

លុយចងការ, លុយមចីពីយនាគ្នរ លុយដុោះក្នទុយ, លុយចងការ 

ក្ក់្តចងតម ង ក្ក់្កាដ ម ឬក្ក់្កាដ  

ក្ក់្រជុង ក្ក់្រជុង ឬក្ក់្សេោង 

អូ្យមូយ មូយ, ឬអូ្យមួយ 

សរបងកូ្ឡា រក្មួនកូ្ឡា 

ក្សនទេេង់ ក្មប់ 

តស្រេ របំាង, វាល 

ស្រេោះ ស្រេោះ ឬប៊េុង 

ដំេូងមី ដំេូងសឈើ 
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ថ្េពសគ្នក្(សមម ) ថ្េពទឹក្(សមម ) 

ញេោែ ឬញទឹក្ ញ 

ញស្រេុក្ ញភនំ 

សជើងបងេង ជងគងម្នន់ 

លមុែតេោ, តេោ ែូម្ន , សេោ 

ចពលូ កំុ្ផលូ 

រែប់ពែ់លំញង រែប់ពែ់ញង 

រពោះមប, េំពោះ បផលប 

រពោះមួបយក្ស, បនាល យក្ស, បនាល យូន បនាល អ្៊េុយោ េ 

សពាែតដលម្ននេលឹមុេយមមតាម្នន (េលឹក្ព័ណ៌
សលឿងលាយេ) 

សពាែឆេួែ 

តម រែ មិុែ 
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ម.៣. តផនក្េម័ពនធ 

ម.៣.១. ទរមង់ឃ្លល  និងការវភិាេ 

 តាមការេម្នា េតដលទទួលបានពីេំរូអ្នក្និោយទី១ និងទី២ សៅក្នុងភូមិតរពក្តា
របំាងសពលសេនិោយេួរេំណួរ ឬេួរបញ្ញជ ក់្ពីចមងល់របេ់មលួន សេងតែងតែសរបើពាក្យ “សយើ
េ” សៅខាងចុងរបសោេ ឃ្លល  ឬលបោះតដលសេេួរសនាោះ។  ប ុតនត សេក៏្មិនតមនសរបើពាក្យ “សយើ
េ” េួររេប់តែសពលសនាោះតដរ រគ្នន់តែចំនួនថ្នការសរបើម្ននសរចើ នឹងញឹក្ញាប់។ 

 

  

 

     

 េំណួរ ឃ្លល យមមតា 

ទរមង់ផលូវការ - សែើែថ្មល១២០០សរៀលឬ? 

- សែើគ្នែ់សៅស ើយឬសៅ? 

- សែើគ្នែ់មក្វញិស ើយឬសៅ? 

- ែថ្មល១២០០សរៀល។ 

- គ្នែ់សៅស ើយ។ 

- គ្នែ់មក្វញិស ើយ។ 

ទរមង់មិនផលូវការ  

(សទេៈសោបាយ
ទូសៅ) 

- ១២០០ឬ? 

- គ្នែ់សៅស ើយ? 

- គ្នែ់មក្វញិសៅ? 

- ១២០០។ 

- គ្នែ់សៅស ើយ។ 

- គ្នែ់មក្វញិស ើយ។ 

ទរមង់មិនផលូវការ  

(សទេៈសោបាយភូមិ
តរពក្តារបំាង) 

- ១២០០សយើេ? 

- សៅស ើយសយើេ? 

- មក្វញិស ើយសយើេ? 

- ១២០០។ 

- គ្នែ់សៅស ើយ។ 

- គ្នែ់មក្វញិស ើយ។ 
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ម.៣.២. ការវភិាេអំ្ពីរលក្េូរថ្នឃ្លល  

 

សៅសពលតដលម្ននបតនលក្មពេ់- ប (រេលួច-រេលរ) សេអាចេតមដងពីភាពសផសងៗ
ថ្នពាក្យេមដីដូចជា ពំុសនាល េំណួរ បញ្ញជ  កំ្ ឹង ពំសនញចិែតជាសដើម ស ើយបតនលក្េូរ
មពេ់- បតបបសនោះស ើយតដលសេសៅថា “រលក្េូរ” ពីសរពាោះេូររែូវសេើងចុោះដូចទឹក្រលក្។ 
រេប់ភាសា ំងអ្េ់តែងម្ននេូររលក្ តែេូររលក្សនោះតែងម្ននភាពតបលក្ៗពីគ្នន សៅតាម
ភាសានីមួយ១។  

សៅក្នុងភាសាតមមរេូររលក្ក្នុងលបោះនានាម្ននដូចជា េូររលក្ថ្នលបោះរបកាេ េូរ
រលក្ថ្នលបោះេំណួរ េូររលក្ថ្នលបោះឧ ន េូរលក្ថ្នលបោះបញ្ញជ ជាសដើម។ សៅក្នុងការ
វភិាេសលើឃ្លល សដើមបីតេវងយល់ពីរលក្េូរថ្នសទេៈសោបាយរបេ់របជាជនសៅក្នុងភូមិតរពក្
តារបំាង ម្ុំេូមសលើក្យក្តែឃ្លល តដលទទួលបានមក្សយវើការបង្ហា ញសោយការវភិាេពីការ
សេើងចុោះថ្នរលក្េូរសនោះតផែក្សៅសលើលទធផលថ្នការវាេ់ Fo (Fundamental frequency) 
“លំញ័ររេឹោះ” តដលលទធផលថ្នការបចចូ លេូរេំសេងតដលងែបានសៅក្នុងឧបក្រណ៍វភិាេ
តាមរយៈរបព័នធកំុ្ពយូទ័រ។ 

ទរមង់ថ្នឃ្លល តដលរែូវសយវើការវភិាេរក្រលក់្េូរេឺឃ្លល ស្រេប ឃ្លល េំណួរ ស ើយនិង  
ឃ្លល ឧ ន។ 

 

 

 

 

 

                                                           

១
     ម   . (២០០៣). ម                                    .       , ទំព័រ៦០-៦១. 
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ម.៣.២.១. លបោះស្រេប 

ឧ  រណ៍៖ មួយពាន់ពីររយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

តាមរយៈការបង្ហា ញថ្នស្ វក្ង់េូរ សេេសងេែស ើញថា តមសសកាងថ្ន Fo សៅតផនក្
ខាងចុងថ្នឃ្លល  “មួយពាន់ពីររយ។” ធ្លល ក់្ចុោះ។ 

- ទរមង់រលក្េូរអ្នក្ភូមិ៖ មួយពាន់ពីរ រយ។ 

- ទរមង់រលក្េូរេតង់ោរ៖  ឯង ឆេួែ។  

 

 

      m      u o      j       p    ɔ a     n                 p     iː                         r  ɔː  j                     

    មួ      យ            ពា     ន់                  ពី    រ                   រ    យ              
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ម.៣.២.២. លបោះេំណួរ 

ឧ  រណ៍ទី១៖ មួយពាន់ពីររយសយើេ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 តាមរយៈការបង្ហា ញថ្នស្ វក្ង់េូរ សេេសងេែស ើញថា តមសសកាងថ្ន Fo សៅតផនក្
ខាងចុងថ្នឃ្លល  “មួយពាន់ពីររយសយើេ?” សលើក្សេើង។ 

- ទរមង់រលក្េូរអ្នក្ភូមិ៖  មួយពាន់ពីរ រយ   សយើេ? 

- ទរមង់រលក្េូរេតង់ោរ៖  ឯង យល់សទ? 

 

      m    u o    j     p   ɔ a    n           p     iː                         r  ɔː  j                    j      ɣ     s 

    មួ      យ     ពា     ន់         ពី      រ                   រ    យ             ផ្យើ      ស 
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 ឧ  រណ៍ទី២៖ សៅស ើយសយើេ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 តាមរយៈការបង្ហា ញថ្នស្ វក្ង់េូរ សេេសងេែស ើញថា តមសសកាងថ្ន Fo សៅតផនក្
ខាងចុងថ្នឃ្លល  “ផ្ៅផ្ហើយសយើេ?” សលើក្សេើង។ 

  សៅស ើយ  សយើេ? 

 

 

 

             t    ɣ  w  h  aǝ   j                     j      ɣ      h 

          ផ្ៅ     ផ្ហើ   យ                    ផ្យើ      ស 
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ឧ  រណ៍ទី៣៖ មក្វញិស ើយសយើេ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 តាមរយៈការបង្ហា ញថ្នស្ វក្ង់េូរ សេេសងេែស ើញថា តមសសកាងថ្ន Fo សៅតផនក្
ខាងចុងថ្នឃ្លល  “មក្សវញិផ្ហើយសយើេ?” សលើក្សេើង។ 

  មក្វញិស ើយ  សយើេ? 

 

 

             m   ɔː    k    w   i     ɲ         h   aǝ     j              j      ɣ     h 

          ម    ក្ស      វ ិ    ញ       ផ្ហើ      យ              ផ្យើ      ស 
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 ម.៣.២.៣. លបោះឧ នទរមង់បដិសេយ 

ឧ  រណ៍៖  អ្ែ់រេប់សទ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 តាមរយៈការបង្ហា ញថ្នស្ វក្ង់េូរ សេេសងេែស ើញថា តមសសកាងថ្ន Fo សៅតផនក្
ខាងចុងថ្នឃ្លល  “អត់រគប់ផ្ទ!” សលើក្សេើង។ 

- ទរមង់រលក្េូរអ្នក្ភូមិ៖  អ្ែ់ រេប់សទ! 

- ទរមង់រលក្េូរេតង់ោរ៖  ថ្ងល ណាេ់! 

   

             ʔ     ɑ    t                         kr    ɔ     p     t   eː     

          អ    ត់                          រគ        ប់          ផ្ទ 
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សេចក្ដីេន្និដ្ឋា ន្ 

 ទិដឋភាពថ្នភាសាតែងតែម្ននភាពសផសងៗគ្នន ជានិចច រគ្នន់តែម្ននែិចឬសរចើនតែសៅ
តាមែំបន់ សពលសវលា រក្ុមមនុេសក្នុងេងគមតែប ុសណាណ ោះ។ ការេិក្ាស្រសាវរជាវពីសទេៈ
សោបាយថ្នរបជាជនសៅក្នុងភូមិតរពតារបំាង  ំុភូមិយំ ស្រេុក្លាវ ឯម សមែតក្ណាដ លបានផដល់
នូវលទធផលមួយចំនួនតដលក្នុងសេស ើញម្ននការភាពតរបរបួលេូរថ្នពាក្យេពទមួយចំនួន
តដលម្ននលក្ខណៈតបលក្ពីភាសាេេតង់តដរ តែមិនតមនឃ្លល ែឆ្ង យរ ូែសាដ ប់ពំុយល់សៅ
សទ។ បតរមបរមួលេូរភាេសរចើនេឺសលើេទទតាស្រេៈ រឯីេទទតាពយចជ នៈមិនម្ននសរចើសទ។ រ ី
ពាក្យតដលរបជាជនសៅក្នុងភូមិសរបើម្ននពាក្យមួយចំនួនអ្នក្ភូមិសៅ ំងពីរេឺ ំងេតង់ោរ 
និង ំងមិនេតង់ោរ(សទេៈសោបាយរបេ់មលួន) ស ើយម្ននពាក្យមលោះម្ននតែពាក្យែំបន់មិន
ម្ននពាក្យេតងតដរតែេសដដ ដល់បចាែតិណាមួយដូចគ្នន រគ្នន់តែសៅមុេពីេតង់ោរ។ រឯី
តផនក្េមព័នធវញិ អ្នក្ភូមិសរបើឃ្លល  ំងេំណួរ ឬបដិសេយ េុទធតែម្ននទរមង់រលក្េូរដូចសៅ
នឹងទរមង់រលក្េូរថ្នឃ្លល ភាសាតមមរេតងោរ រគ្នន់តែថាសៅសពលណាតដលរបជាជនេួរជា
េំណួរសផសងៗភាេសរចើនសរបើនូវពាក្យ “សយើេ” សៅខាងចុងរបសោេ ឬឃ្លល សដើមបីេួរេំណួរ
តដលពាក្យ "សយើេ" សៅខាងចុងថ្នរបសោេក្នុងឃ្លល េំណួរតបបសនោះបានកាល យសៅជា
េញ្ញា ណមួយេរម្នប់េម្នគ ល់អំ្ពីអ្នក្ភូមិរេ់សៅក្នុងភូមិ ំុស្រេុក្ខាងសលើ។ 

  ដូចសនោះសទេៈសោបាយថ្នអ្នក្ភូមិតរពក្តារបំាង  ំុភូមិយំ ស្រេុក្លាវ ឯម សមែត
ក្ណាដ លម្ននលក្ខណៈតបលក្មួយចំនួន ំងតផនក្េូរេទទតាស្រេៈ ពយចជ នៈ ពាក្យ ស ើយនិង
ការបតនថមពាក្យសៅខាងចុងឃ្លល េរម្នប់បសងេើែឃ្លល េំណួរ តដលសនោះជាអ្វីតដលម្ននសៅក្នុង
ភូមិសនោះ។ 
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