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The research is aimed to study and investigate the meaning of adjective and adverb modifiers and to
classify the adjective and adverb modifiers according to the meaning of main adjectives and adverbs in
Phkasraphon, which is one of well-known Khmer novels. The author uses a lot of beautiful expressions, some of
which are the co-occurrence of adjective or adverb and its modifier. Three criteria are used to classify them :
word order or position, meaning, and function because many problems arise when only one criterion is used to
choose the modifiers.

The adjective and adverb modifiers, found in this novel, can be classified into 6 groups depending on
the meaning of main adjective and adverb as follows :

1. Adjective and adverb modifiers of color and ray
2. Adjective and adverb modifiers of manner
3. Adjective and adverb modifiers of state
4. Adjective and adverb modifiers of sound
5. Adjective and adverb modifiers of feeling
6. Miscellaneous

When adjective and adverb modifiers co-occur with main adjectives and adverbs, they can be divided
into 2 groups : general adjective and adverb modifiers and restricted adjective and adverb modifiers. General
modifiers can occur with many main adjective or adverb and they themselves can be main adjective or main
adverb. Restricted modifiers occur with some specific main adjective or adverb and they only function as
adjective and adverb modifier.

  The result of the study has presented that adjective and adverb modifiers in the Khmer language can
not only follow the main adjective and adverbs but also appear before the main adjective and adverbs.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วรรณกรรมเปนผลผลิตที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษย จุดมุงหมายหลักในการ

ประพันธเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ งานวรรณกรรมมีหลากหลายประเภท เชน งานเขียนสารคดี
เรื่องสั้น เรื่องแปล บทละคร และนวนิยาย ซ่ึงนวนิยายเปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่ไดรับความ
นิยมกันอยางแพรหลาย    อีกทั้งมีการศึกษากันอยางกวางขวาง    ทั้งในเชิงวรรณศิลป  และศิลปะการ
ประพันธ

นวนิยายเรื่องผฺกาสฺรโพนประพันธโดย  นู หาจ    (nU hac)     เปนนวนิยายเขมรใน
สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส1  ไดลงพิมพเปนตอนๆ ในหนังสือพิมพ “กัมพูชา” ทุกวันเสาร   ตั้งแตวันที่
19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 27 กันยายน ป พ.ศ. 2490 และไดจัดพิมพรวมเลมในป พ.ศ. 2492  นวนิยาย
เรื่องนี้มีความโดดเดนในเรื่องของศิลปะการประพันธ ทั้งเนื้อหาก็ยังสะทอนถึงสภาพสังคม วัฒน
ธ ร ร ม
และประเพณีของเขมร      จึงทําใหกระทรวงศึกษาธิการ กัมพูชา ไดเลือกนวนิยายเรื่องนี้เปนหนังสือ
ประกอบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา2 ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษานวนิยายเรื่องผฺกาสฺรโพนแลว
พบวามีแงมุมที่นาสนใจที่จะศึกษานอกเหนือจากการศึกษาทางดานวรรณศิลป คือการศึกษาในเชิง
ภาษาศาสตร เนื่องจากในนวนิยายเรื่องนี้มีความโดดเดนในการเลือกใชคําขยายคําวิเศษณ3 เพื่อเสริม
ความหมายใหเดนชัดขึ้นอยูเสมอ  ดังตัวอยาง

1. νεετ νι↔Ν ωιθτηι↔ωιι δαελ κµαω   ψυ(↔Ν

enRt nag viZavI Edl exµA
yg´
ดวงตา นาง วิธาวี ซ่ึง ดํา    เปนมันสนิท

                                                          
1 Khing Hoc Dy, Aperçu général sur la littérature khmere (Paris : L’Harmattan, 1997), 164.
2 นู หาจ, ผฺกาสฺรโพน (พนมเปญ : โรงพิมพรัศมี, 2503),  ข-ค.
3 คําวิเศษณ หมายถึง คําที่ใชขยายคํานาม, คํากริยา   สวนคําขยายคําวิเศษณ หมายถึง คําที่ใชขยายคํา

วิเศษณอีกทีหนึ่ง
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(หนา 44)
2. κδααΝ⎞↔ µυ↔ψ τω↔↔ πιι

kþareg] mYy eZIV
BI

ตั่ง             (ตัว)หนึ่ง ทํา จาก

κλ↔µ κρΑκΑη κµαω ρ λ↔↔π

x w ø m R k e k a H e x µ A
relIb

แกนไม มะคาแต ดํา เปนมันสนิท
(หนา 13)

3. σαθβ↔ψ βααραΝ      µυ↔ψ τηο(↔τ
κρΑθααν)

skþibI :raMg   mYy Zat´ 
RkGaj
ทหารยศรอยเอก ฝรั่งเศส       (นาย)หนึ่ง อวน มาก

(หนา 40)

4. στρ↔ψ µυ↔ψ  σκ µ κΑν)χρ↔Ν δουχ τρ↔ψ

χθαε       

®sþImYy  s<m k®J©wg dUc
RtI eqÁIr
สตรี หนึ่ง    ผอม มาก เหมือน ปลา ยาง

(หนา 63)

คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 1 คือ  /ψυ(↔Ν/  yg´ หมายถึง เปนมันสนิท
และคําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 2 คือ /ρ λ↔↔π/ relIb หมายถึง เปนมันสนิท ตาง
ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกสีดําเชนกัน และมีความหมายเหมือนกัน ในขณะที่คําขยายคําวิเศษณใน
ประโยคขอมูลที่ 3 คือ /κρΑθααν)/ RkGaj หมายถึง มาก, และคําขยายคําวิเศษณในประโยค
ขอมูลที่ 4 คือ /κΑν)χρ↔Ν/ k®J©wg หมายถึง มาก ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณหลักที่แสดง
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ลักษณะตางกัน กลาวคือ /κρΑθααν)/ RkGaj ในประโยคขอมูลที่ 3 ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
บอกลักษณะอวน สวน /κΑν)χρ↔Ν/ k®J©wg ในประโยคขอมูลที่ 4 ทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณบอกลักษณะผอม แตทั้งสองคํามีความหมายวา “มาก” เหมือนกัน เมื่อพิจารณาจัดกลุมตาม
ประเภทของคําวิเศษณหลักแลว คําขยายทั้งส่ีคําสามารถจัดกลุมตามความหมายได 2 กลุม คือ

กลุมที่ 1  คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี คือคําวา /ψυ(↔Ν/ yg´ และ
/ρ λ↔↔π/ relIb  มีความหมายวา “เปนมันสนิท”
 กลุมที่ 2  คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะ คือคําวา /κρΑθααν)/ RkGaj
และ /κΑν)χρ↔Ν/  k®J©wg มีความหมายวา “มาก”

แมคําขยายคําวิเศษณในกลุมที่ 1 จะมีความหมายเหมือนกัน และทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
บอกสีดําเชนเดียวกัน แตคําในกลุมดังกลาวแสดงโดยหนวยภาษาตางกัน คําทั้งสองจึงนาจะใชใน
ปริบทแตกตางกัน และอาจจะมีขอจํากัดในการเกิดรวมกับคําหลักในประโยค  ขณะที่คําขยายคํา
วิเศษณในกลุมที่ 2 มีความหมายเหมือนกัน แตขยายคําวิเศษณหลักที่แสดงลักษณะตางกัน คําทั้งสอง
จึงนาจะมีลักษณทางความหมายตางกัน ที่ทําให /κρΑθααν)/ เปนคําที่ไมเกิดคูกับคําวาผอม และ
คําวา /κΑν)χρ↔Ν/ ไมเกิดคูกับคําวาอวนเชนกัน

การที่ผูประพันธใชคําขยายคําวิเศษณในนวนิยายเรื่องผฺกาสฺรโพนมากมาย และทําให
วรรณกรรมเรื่องนี้มีความโดดเดน อีกทั้งยังไมมีผูศึกษาเรื่องคําขยายคําวิเศษณในภาษาเขมรอยาง
ละเอียด ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาความหมายของคําขยายคําวิเศษณเพื่อใหไดความหมายที่ชัดเจน
และนําเสนอโดยจัดหมวดหมูคําขยายคําวิเศษณตามความหมายของคําวิเศษณหลัก เปนเรื่องที่นา
สนใจทําการศึกษาตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาความหมายของคําขยายคําวิเศษณ และจัดกลุมตามหมวดหมูความหมายของคํา

วิเศษณที่ปรากฏในนวนิยายเรื่องผฺกาสฺรโพน

ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะคําขยายคําวิเศษณ        โดยใชนวนิยายภาษาเขมร เรื่องผฺกา

สฺรโพน ที่ประพันธ โดย นู หาจ เปนแหลงขอมูลเทานั้น
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ขั้นตอนการวิจัย
1. ขั้นตอนการเก็บขอมูล

1.1 รวบรวมขอมูลที่ปรากฏคําขยายคําวิเศษณ   จากนวนิยายภาษาเขมร  เรื่องผฺกา
สฺรโพน  ลงในบัตรคํา

1.2 ถายถอดเสียงขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดเปนสัทอักษร และแปลความหมาย
1.3 คนควารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคําขยาย, คําคุณศัพท และคํา

กริยาวิเศษณ

2. วิเคราะหขอมูล
2.1 พิจารณาความหมายของคําขยายคําวิเศษณ
2.2 จัดกลุมตามประเภทหมวดหมูความหมายของคําวิเศษณ

3. ตรวจสอบขอมูลภาษาเขมรกับผูบอกภาษา

4. สรุปผลการวิจัยและเสนอรายงานการวิจัย

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ทําใหเห็นถึงวิธีการใชคําวิเศษณและคําขยายคําวิเศษณลักษณะตางๆ ของภาษาเขมร ซ่ึง

ชวยใหเกิดความเขาใจเรื่องการใชคําของภาษาเขมรมากขึ้น

ขอตกลงเบื้องตน
1.ในการนําเสนอตัวอยางขอมูล ผูวิจัยจะใชวิธีการยกตัวอยางประโยคขอมูลภาษาเขมรที่

ปรากฏคําที่ตองการศึกษาโดยการถายถอดเสียงดวยสัทอักษร พรอมกับแปลความหมายเปนภาษา
ไทยแบบคําตอคํา ตามพจนานุกรมฉบับพุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย ในกรณีที่แปลแบบคําตอคําแลวไมส่ือ
ความหมายในภาษาไทย ผูวิจัยจะแปลความทั้งประโยคลงในอีกบรรทัดหนึ่งและใสความหมายอยูใน
สัญลักษณ  “…….”

2.ในการถายถอดเสียงภาษาเขมรผูวิจัยยึดรูปเขียนภาษาเขมรเปนหลักในการถายถอดเสียง 
และถายถอดตามระบบเสียงของ Franklin E. Huffman4

                                                          
4 Franklin E. Huffman, Cambodian System of Writing and Beginning Reader (New York : Cornell

University  Press, 1987), 6-11.
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3.  คําวิเศษณ หมายถึง คําที่ใชขยายคํานาม, คํากริยา สวนคําขยายคําวิเศษณ หมายถึง คําที่
ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณอีกทีหนึ่ง

อักษรยอและสัญลักษณท่ีใชในงานวิจัย

1. อักษรยอ

A Adverb  คําวิเศษณ
Conj Conjunction คําสันธาน
Dem Demonstrative คําบอกกําหนด
Mod Modifier คําขยายคําวิเศษณ
N Noun คํานาม
Num Numeral คําบอกจํานวน
O Object กรรม
Po Postposition ปจฉิมบท
Prep Preposition บุพบท
S Subject ประธาน
V Verb กริยา

2. สัญลักษณ

2.1 สัญลักษณ    O         O    หมายถึง  คําขยายจะอยูหลังคําหลักที่ไปขยาย

2.2 สัญลักษณ     O        O  หมายถึง  คําขยายจะอยูหนาคําหลักที่ไปขยาย

2.3 *  เครื่องหมายดอกจัน ใสไวขางหนาประโยคขอมูล หมายถึง ประโยคนั้นผิด
ไวยากรณ

2.4  ?  เครื่องหมายนี้ใสไวหนาประโยคขอมูล หมายถึง ประโยคนั้นไมถึงกับผิด
ไวยากรณ ฟงประโยคนั้นไดเขาใจ แตโดยท่ัวไปจะไมใชรูปประโยคแบบนี้

2.5 Ø เครื่องหมายนี้ใชเพื่อแสดงวา  คําที่ปรากฏในประโยคภาษาหนึ่งอาจไมจําเปน
ตองใชในโครงสรางประโยคเดียวกันในอีกภาษาหนึ่ง
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องคําขยายคําวิเศษณทางดานความหมายในภาษาเขมรมาตรฐาน หรือภาษา

เขมรในพระราชอาณาจักรกัมพูชา เปนการศึกษาที่นาสนใจที่ยังมิมีผูทําการวิจัยอยางจริงจังเลย  ดัง
นั้น การทบทวนวรรณกรรมนี้ผูวิจัยจะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน   ไดแก     1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
คําวิเศษณ  2. ตําแหนงของคําวิเศษณในประโยคภาษาเขมร โดยนําเสนอเทียบกับงานการศึกษาใน
ภาษาไทย ซ่ึงเปนภาษาที่มีลักษณะทางไวยากรณคลายคลึงกับภาษาเขมร

1. ความรูเกี่ยวกับคําวิเศษณ

1.1 งานคนควาเกี่ยวกับคําวิเศษณทั่วไป

Randolph Quirk5 ไดจัดแบงหมวดคําในภาษาอังกฤษไวทั้งหมด 10 หมวด คือ คํา
นาม คําคุณศัพท คํากริยาวิเศษณ คํากริยา คํานําหนานาม (article) คําบงช้ี (demonstrative) คําสรรพ
นาม คําบุพบท คําสันธาน และคําอุทาน (interjection)  Quirk ไดจัดแบงหมวดคําคุณศัพท กับหมวด
คํากริยาวิเศษณแยกออกจากกัน ดวยเหตุผลวาคําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณในภาษาอังกฤษนั้นมีรูป
ตางกัน อีกทั้งทําหนาที่ตางกันดวย   โดยที่คําคุณศัพทเปนคําขยายคํานาม (attributive) อีกทั้งยัง
สามารถเปนสวนหนึ่งของภาคแสดง (predicative)ได   เชน

คําคุณศัพทที่ขยายนาม
The beautiful painting.
“ภาพวาด(ที่)สวย (ภาพนี้)”

คําคุณศัพทที่เปนสวนของภาคแสดง  สามารถทําหนาที่ไดดังนี้

1) เปนสวนเติมเต็มของประธาน (subject complement)
Your daughter is  pretty.
“ลูกสาวของคุณนารัก”

                                                          
5 Randolph Quirk and others,  A University Grammar of  English  (London : Longman, 1975),  

115-127.
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2) เปนสวนเติมเต็มของกรรม (object complement)
He made his wife happy.
“เขาทําใหภรรยาของเขามีความสุข”

ในขณะที่คํากริยาวิเศษณทําหนาที่ขยายกริยา, ขยายคุณศัพท และขยายกริยาวิเศษณ  เชน
คํากริยาวิเศษณทําหนาที่ขยายกริยา
He spoke to me about it briefly.
“เขาพูดเรื่องนี้กับฉันอยางยอ ๆ”

คํากริยาวิเศษณทําหนาที่ขยายคุณศัพท
That was a very funny film.
“นั่นเปนภาพยนตร (ที่) สนุกมากๆ”

คํากริยาวิเศษณทําหนาที่ขยายกริยาวิเศษณ
They are smoking very heavily.
“พวกเขาสูบบุหร่ีจัดมากๆ”

สมทรง บุรุษพัฒน6 ไดจัดประเภทหมวดคําในภาษาตางๆ   โดยอาศัยไวยากรณ
แทกมีมิคเปนเกณฑในการจําแนก และไดแยกคําคุณศัพทเปนหนึ่งหมวดคํา และคํากริยาวิเศษณเปน
อีกหนึ่งหมวดคํา โดยใหคําจํากัดความของคําคุณศัพทวา คือ คําที่ทําหนาที่เปนสวนประกอบที่แสดง
ลักษณะ หรือขยายความ (Quality หรือ Modifier) และแบงคุณศัพทเปน 2 ประเภท คือ คําคุณศัพท
เดี่ยว (Simple adjective) และคําคุณศัพทประสม (Compound adjective) สวนคํากริยาวิเศษณ คือ คํา
ที่ทําหนาที่ขยายคํากริยา ซ่ึงในงานของสมทรงไดจัดแบงกริยาวิเศษณออกเปน 4 ประเภท คือ คํา
กริยาวิเศษณแสดงอาการ (adverb of manner) คํากริยาวิเศษณแสดงความถี่ (adverb of frequency) คํา
กริยาวิเศษณแสดงสถานที่ (adverb of place) และคํากริยาวิเศษณแสดงเวลา (adverb of time)

                                                          
6 สมทรง  บุรุษพัฒน, วากยสัมพันธ  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, 2536), 55.
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1.2. งานคนควาเกี่ยวกับคําวิเศษณในภาษาเขมร

Richard Noss และ Im proum7  ไดศึกษาไวยากรณภาษาเขมร และจําแนกชนิดของ
คําในภาษาเขมร ไวดังนี้   noun, verb, auxiliary, modifier, interrogative word, particle, numeral
และ function word    โดย Noss และ Im proum  ไดรวม คุณศัพท และกริยาวิเศษณ รวมทั้งคําที่ทํา
หนาที่ขยายคําวิเศษณก็จัดอยูในกลุม modifier  ดังตัวอยาง

คําวิเศษณขยายนาม   (Noun – Modifier)
σιεωπηιω λι↔Ν

es[vePA el]g
หนังสือ(สี)เหลือง

คําวิเศษณขยายกริยา  (Verb – Modifier)
σουµ τηαα κηλαΝ ντΕχ

sMu za xøaMg bnþic
โปรด วา ดัง หนอย
“โปรดพูดดังหนอย”

คําวิเศษณขยายวิเศษณ  (Modifier – Modifier)
κοµ τηαα ψ⎞⎞τ πεεκ

kMu za yWt eBk
อยา วา ชา เกินไป
“อยาพูดชาเกินไป”

Franklin E. Huffman8 ในวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก ไดจัดแบงหมวดคําภาษา
เขมรไวหลายชนิด ในงานนี้ Huffman ไดรวมคําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณอยูในหมวดคําเดียวกัน

                                                          
7 Noss, Richard B. and Im Proum, Cambodian Basic Course (Washington D.C. : Foreign Service

Institute, 1966).
8 Huffman, Franklin E., “An Outline of Cambodian Grammar” (Ph.D. dissertation, Cornell University,

1967).
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เรียกวา Adjectives แมวา Huffman ไดกลาวถึง Adverbials แตคําในกลุมดังกลาวเปนคําบอกสถานที่
(Locative adverbials) และคําบอกเวลา (Temporal adverbials) เปนตน ซ่ึงไมตรงกับที่ทําการศึกษา
จึงไมขอกลาวถึงคํากลุมนี้ Huffman ไดตั้งขอสังเกตวา Adjectives ในภาษาเขมรรูปเดียวกันสามารถ
ทําหนาที่ขยายไดทั้งคํานามและคํากริยา ดังตัวอยางตอไปนี้

คําวิเศษณขยายนาม
   N    V                      N    A
κν)οµ µι↔ν πραθ βΑντ↔χ

xM\ú man R:k´ bnþic
ฉัน มี เงิน นิดหนอย9

คําวิเศษณขยายกริยา
   N    V    N    A
κν)οµ τω↔↔ καα βΑντ↔χ

xM\ú eZIV kar bnþic
ฉัน ทํา งาน นิดหนอย

อยางไรก็ตาม Huffman ไดกลาวอีกวา แมจะมีคําวิเศษณที่สามารถขยายไดทั้งคํา
นามและคํากริยา แตคําวิเศษณบางคําในภาษาเขมรเอง ทําหนาที่ขยายคํานามไดอยางเดียว และบางคํา
สามารถขยายกริยาไดอยางเดียวเชนกัน

Judith M. Jacob10 ไดเขียนตําราภาษาเขมร และภายในงานนี้ไดจัดแบงหมวดคําตาง
จากงานของผูอ่ืน กลาวคือ Jacob ไดกลาววาคําในหมวดคําวิเศษณ (Jacob เรียกคําชนิดนี้วา

                                                          
9 ตัวอยางประโยคนี้อาจจะพิจารณาคําวา /βΑντ↔χ/ “นิดหนอย” ทําหนาที่ขยายคํากริยาของประโยคก็

ได อยางไรก็ตาม Huffman พิจารณาวา /βΑντ↔χ/ “นิดหนอย” ในประโยคนี้ ทําหนาที่ขยายคําวา “เงิน” เพื่อบอก
ถึงเงินจํานวนไมมาก ตัวอยางอื่นของการใชคํา /βΑντ↔χ/ “นิดหนอย” ขยายคํานาม เชน

λυψ βαντ↔χ δαελ κν)οµ θαοψ βΑΑΝ βατ τ⎞ω
เงิน นิดหนอย ที่ ฉัน ให พี่ หาย ไป

10 Judith M. Jacob,  Introduction to Cambodian ( London : Oxford University, 1968), 59.
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Attributive verbs)  ทําหนาที่คลายคํากริยา (หรือที่วิจินตน ภาณุพงศ เรียกวา คํากริยาอกรรมยอย)
และจัดคําชนิดนี้อยูในหมวดคํากริยา สวนคําขยายคําวิเศษณถูกจัดไวในกลุมที่เรียกวา Adverbial
particle  โดยตั้งขอสังเกตวา คําในกลุม Attributive verbs นี้ โดยปกติจะไมมีคํานามตามหลัง แตจะ
ตามดวยคําในกลุม Adverbial particle ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากตัวอยางที่ Jacob แสดงแลว คําขยายคํา
วิเศษณจัดอยูในกลุม Adverbial particle  นี่เอง  ดังตัวอยาง

  N                         V                 Adverbial particle
σρΦψ τη ∃↔τ νασ

RsI Zat´ Nas´
ผูหญิง อวน มาก

อรวรรณ ภูอิสระกิจ11 เปนผูหนึ่งที่ไดทําการศึกษาภาษาเขมรและแบงชนิดของคํา
ในภาษาเขมรไวหลายชนิด ในงานชิ้นนี้ไดกลาววา คําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณในภาษาเขมร
หลายคํามีรูปเดียวกัน และแบงคําคุณศัพทกับคํากริยาวิเศษณเปนคนละประเภทกันอยางชัดเจน เนื่อง
จากวาคําบางคําสามารถทําหนาที่เปนเพียงคําคุณศัพทอยางเดียว และบางคําก็ทําหนาที่เปนคํากริยา
วิเศษณอยางเดียวเชนกัน นอกจากนี้ยังไดจัดคําคุณศัพทอยูในนามวลี   และคํากริยาวิเศษณอยูใน
กริยาวลี

1.3 งานคนควาเกี่ยวกับคําวิเศษณในภาษาไทย

พระยาอุปกิตศิลปสาร12 ไดกลาววา คําวิเศษณ คือ คําที่ประกอบคําอ่ืน ใหมีความ
หมายตางออกไป หรือ คําประกอบคําอ่ืนใหมีเนื้อความแปลกออกไป เชน ดี ชั่ว ขาว ต่ํา ดํา สูง เร็ว
ชา เปนตน  นอกจากนี้พระยาอุปกิตศิลปสาร ยังไดกลาวอีกวา คําวา วิเศษณ ในภาษาไทย มีความ
หมายเทากับ Adjective  และ Adverb ในภาษาอังกฤษ เนื่องจากวา คําทั้งสองชนิดขางตน ในภาษา
ไทยนั้นมีรูปเดียวกัน

                                                          
11 อรวรรณ ภูอิสระกิจ,  “ไวยากรณและระบบหนวยคําภาษาเขมร”        เอกสารประกอบการสอนวิชา

314 461 ไวยากรณและระบบหนวยคําภาษาเขมร ภาควิชาภาษาตะวันออก    คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
(ม.ป.ท., 2539), 7. (อัดสําเนา)

12 อุปกิตศิลปสาร, พระยา, หลักภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2511), 70.
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บรรจบ พันธุเมธา13 ไดใหความหมายของคําวิเศษณวา คําที่ทําหนาที่ขยายความให
ชัดเจนสมบูรณขึ้น  ซ่ึงคําวิเศษณมีอยู 2 พวก คือ คําวิเศษณขยายนาม เรียกวา คุณศัพท และ คํา
วิเศษณที่ขยายกริยา คุณศัพท  หรือ ตัวเอง เรียกวากริยาวิเศษณ  นอกจากนี้ บรรจบ พันธุเมธา ยังได
กลาวอีกวา คํากริยาวิเศษณกับคุณศัพทหลายคํามีรูปเหมือนกัน  และในการจะพิจารณาวาคําใดเปน
คาํกริยาวิเศษณ หรือคําใดจะเปนคุณศัพท  ไมสามารถใชเกณฑทางดานตําแหนงเพียงอยางเดียวได
ตองอาศัยเกณฑทางดานความหมายดวย

วิจินตน  ภาณุพงศ14   เปนอีกผูหนึ่งที่ไดทําการศึกษาชนิดของคําในภาษาไทย โดย
ใชทฤษฎีไวยากรณโครงสราง (Structural Grammar)    เปนเกณฑในการจัดแบง        และในงานของ
วิจินตน ไดจัดแยกคําคุณศัพทออกจากคํากริยาวิเศษณ  ดวยเหตุผลวา คําคุณศัพทจะปรากฏหลังคํา
นาม แลวทําหนาที่เดียวกับคํานาม หรือพูดอีกอยางวา เปนคําที่ขยายคํานาม  สวนคํากริยาวิเศษณจะ
ปรากฏหลังคํากริยา และจะตองไมใชคํากริยา

จากการแบงชนิดของคําในภาษาไทย   ในหมวดของคําคุณศัพท   และคําวิเศษณ
ของวิจินตน ภาณุพงศ  ทําใหเห็นวา ถึงแมคําหนึ่งๆ จะมีรูปเหมือนกัน หากคํานั้นปรากฏตามหลังคํา
คนละประเภทกัน ก็จะจัดใหคํานั้นเปนคําคนละประเภทกัน

บังอร ฤทธาภรณ15 ทําวิทยานิพนธเร่ือง คํากริยาวิเศษณในภาษาไทย โดยใชแนว
ทางการแบงชนิดคํา ของวิจินตน ภาณุพงศ เปนพื้นฐานในการทําวิจัย ซ่ึงงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
แบงหมวดคําของคํากริยาวิเศษณ ผลการวิจัยสรุปไดวาคํากริยาวิเศษณมี 5 หมวด คือ  คํากริยาวิเศษณ
ในหมวดคํากริยาวิเศษณ, คํากริยาวิเศษณในหมวดคําวิเศษณ-คุณศัพท หรือรูปคํานั้นๆ ที่ทําหนาที่ได
ทั้งคํากริยาวิเศษณ และคําคุณศัพท, คํากริยาวิเศษณในหมวดคํากริยาวิเศษณ-อกรรมกริยา หรือรูปคํา
นั้นๆ  ที่ทําหนาที่ไดทั้งคํากริยาวิเศษณ  และอกรรมกริยา,  คํากริยาวิเศษณในหมวดคํากริยาวิเศษณ-
คุณศัพท-อกรรมกริยา หรือรูปคํานั้นๆ ที่ทําหนาที่ไดทั้งคํากริยาวิเศษณ คุณศัพท และอกรรมกริยา
และคํากริยาวิเศษณในหมวดคํากริยาวิเศษณ-สกรรมกริยา-บุพบท หรือรูปคํานั้นๆ ที่ทําหนาที่ไดทั้ง
คํากริยาวิเศษณ สกรรมกริยา และบุพบท
                                                          

13 บรรจบ  พันธุเมธา,  ลักษณะภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2514), 175-193.
14 วิจินตน ภาณุพงศ, โครงสรางของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544).
15 บังอร ฤทธาภรณ, “คํากริยาวิเศษณในภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาภาษา

ไทย บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2513), ง-จ.
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จากการที่ไดทบทวนวรรณกรรมในหัวขอความรูเกี่ยวกับคําวิเศษณนี้ มีการจัดแบงคํา
วิเศษณออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกจะจัดรวมคําคุณศัพทและคํากริยาวิเศษณไวอยูในประเภทเดียว
กัน และรวมเรียกวาคําวิเศษณ  เชน งานของพระยาอุปกิตศิลปสารและงานของบรรจบ พันธุเมธา อีก
กลุมหนึ่งไดจัดแยกคําคุณศัพทออกจากคํากริยาวิเศษณ  เปนคนละประเภทกันอยางชัดเจน   เชน
งานของ อรวรรณ ภูอิสระกิจ, วิจินตน ภาณุพงศ และงานของสมทรง บุรุษพัฒน

เหตุที่ทําใหมีการจัดแบงหมวดคําวิเศษณแตกตางกัน เนื่องจากวาในการแบงชนิดของคํา
นั้นมีการใชเกณฑที่แตกตางกัน  ดังเชน

1. พระยาอุปกิตศิลปสาร  ในงานเรื่องหลักภาษาไทย ใชเกณฑทางดานความหมาย
และหนาที่ในการจัดแบงชนิดของคํา  ทําใหงานของพระยาอุปกิตศิลปสารจัดรวมคําคุณศัพทเขาอยู
รวมกับคํากริยาวิเศษณ และเรียกหมวดคํานี้วา หมวดคําวิเศษณ

2. อรวรรณ ภูอิสระกิจ และวิจินตน ภาณุพงศ  ใชเกณฑทางดานโครงสรางเปนหลัก
ในการจําแนกชนิดของคํา  แมงานของอรวรรณ  ภูอิสระกิจ จะเปนการแบงหมวดคําในภาษาเขมร
และงานของวิจินตน ภาณุพงศ จะเปนการแบงหมวดคําในภาษาไทย แตงานทั้งสองชิ้นก็ไดจัดแยก
ชนิดของหมวดคําคุณศัพทออกจากหมวดคํากริยาวิเศษณ

3. สมทรง  บุรุษพัฒน  ในงานเรื่องวากยสัมพันธ ใชเกณฑทางดานหนาที่เปนหลัก
ในการจําแนกชนิดของคํา   ทําใหงานของสมทรง บุรุษพัฒน จัดแยกชนิดของหมวดคําคุณศัพทออก
จากหมวดคํากริยาวิเศษณ

2. ตําแหนงคําวิเศษณในประโยคภาษาเขมร

การเรียงลําดับคําในภาษาเขมร จะมีการเรียงลําดับคําพื้นฐานคลายกับการเรียงคําในภาษา
ไทย กลาวคือ จะเรียงลําดับ ประธาน กริยา กรรม (S V O)

จากการศึกษาของ Joseph H. Greenberg16 ซ่ึงศึกษาภาษา 30 ภาษา ในตระกูลภาษาตางๆ
ทั่วโลกรวมทั้งภาษาเขมร เขาพบวา ภาษาที่มีการเรียงลําดับคําเปนแบบ  S V O และ V S O จะมีสวน
สัมพันธกับการวางสวนขยาย คือ คําวิเศษณ และคําคุณศัพท จะวางไวหลังคําหลัก และการเรียง
ลําดับคําเชื่อมวลีก็จะใชแบบบุพบท  แตหากเปนภาษาที่มีการเรียงลําดับแบบ  S O V   สวนขยาย จะ
วางไวหนาคําหลัก และการเรียงลําดับคําเชื่อมวลีก็จะใชแบบปจฉิมบท ดงัจะแสดงในตารางตอไปนี้

                                                          
16 Joseph H. Greenberg, “Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of

Meaningful Elements.” in Universals of Language (Cambridge : MIT Press, 1966) อางถึงใน ปราณี กุลละวณิชย,
แบบลักษณภาษา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 30-31.
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ตารางที่ 1  การเรียงลําดับคําที่มีสวนสัมพันธกับการวางสวนขยาย

การเรียงลําดับคํา ภาษา Prep/Po NA/AN
S V O เขมร Prep NA
S O V ญี่ปุน Po AN
V S O เมารี Prep NA

การศึกษาของ Joseph H. Greenberg ในเรื่องการเรียงลําดับคําที่มีสวนสัมพันธกับสวน
ขยายนี้ ก็ตรงกันกับงานของ    Franklin E. Huffman17   ที่ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบการเรียงลําดับ
คําในภาษาไทยและภาษาเขมร ในงานชิ้นนี้ Huffman ไดแสดงใหเห็นวา ภาษาเขมรและภาษาไทยมี
การวางสวนขยาย คือ คําวิเศษณไวหลังคําหลักเหมือนกัน

เรื่องการเรียงคําวิเศษณในประโยคภาษาเขมร อรวรรณ ภูอิสระกิจ18 ไดกลาวไววา  การ
เรียงคําวิเศษณของภาษาเขมรจะอยูหลังคําหลักที่มันไปขยาย แตอยางไรก็ตามการเรียงคําวิเศษณใน
ภาษาเขมรสามารถปรากฏในตําแหนงหนาคําหลักที่มันไปขยายไดดวย นอกจากนี้คําวิเศษณที่อยูใน
ตําแหนงหนาคําหลักนั้นอาจจะถูกพิจารณาวาเปนคํากริยาอกรรมยอยไดอีกเชนกัน

ดังที่ไดกลาวไปแลววาการศึกษาเกี่ยวกับคําขยายคําวิเศษณในภาษาเขมร ยังมิมีผูศึกษาใน
รายละเอียดมากอน    ผูวิจัยจึงเห็นวาเปนโอกาสที่ดีที่นําแนวคิด    ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
มาประยุกตใชในการศึกษาคําขยายคําวิเศษณ และกําหนดกฎเกณฑการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณ
โดยผูวิจัยจะทําการจําแนกและจัดหมวดหมูตามความหมายของคําวิเศษณที่ปรากฏในวรรณกรรม
เรื่องผฺกาสฺรโพน พรอมทั้งหาความหมายของคําขยายคําวิเศษณเหลานั้นใหไดความหมายที่ชัดเจน
และแนนอน  ดังที่ผูวิจัยจะไดนําเสนอในบทตอ ๆ ไป

                                                          
17 Franklin E. Huffman, “Thai and Cambodian- A Case of Syntactic Borrowing?,” Journal of the

American Oriental Society (1973) : 492.
18 อรวรรณ ภูอิสระกิจ, เรื่องเดียวกัน, 32.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

เกณฑการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณ

จากการที่ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในบทที่ผานมา ถึงแนวทางในการแบงหรือจัด
ประเภทคําวิเศษณของนักวิชาการตางๆ  โดยใชเกณฑที่มีความแตกตางกัน ในบทนี้จะกลาวถึงเกณฑ
ที่นํามาใชในการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณในงานวิจัยนี้  มีดังตอไปนี้

เกณฑในการพิจารณาชนิดของคํา

เกณฑที่ใชในการพิจารณาชนิดของคําที่จะใชในงานวิจัยนี้มี 3 เกณฑ คือเกณฑทางดาน
โครงสรางหรือการใชตําแหนงของคํา, เกณฑทางดานความหมาย และเกณฑทางดานหนาที่  ซ่ึงแต
ละเกณฑที่จะนํามาใชในการพิจารณาหาชนิดของคํา  มีดังตอไปนี้

การพิจารณาชนิดของคําโดยใชเกณฑทางดานโครงสราง หรือการใชตําแหนงของคําเปนเกณฑ
วิจินตน ภาณุพงศ1 กลาววา การพิจารณาชนิดของคําโดยใชโครงสราง หรือตําแหนงของ

คําเปนเกณฑนั้น จะพิจารณาโดยการสรางกรอบประโยคทดสอบขึ้นมาเพื่อทดสอบวา คําหนึ่ง ๆ จัด
อยูในหมวดคําชนิดใด อันเนื่องมาจากแนวคิดที่วา เมื่อสังเกตดูคําตางๆ ในประโยคมากพอควรแลว
จะสามารถตั้งเปนขอสมมติฐานไดวาคําชนิดใดมักปรากฏในตําแหนงใดไดบาง และคําที่สามารถ
ปรากฏในตําแหนงเดียวกันไดก็ถือวาเปนคําประเภทเดียวกัน       หากใชกรอบประโยคทดสอบใน
ภาษาไทยที่วิจินตนเสนอมาปรับใชกับภาษาเขมรที่มีโครงสรางคลายคลึงกับภาษาไทยก็จะสามารถ
พิจารณาชนิดของคําไดเชนกัน  เชน  ในการทดสอบหาคํากริยาสกรรมในภาษาเขมร จะกําหนด
กรอบประโยคทดสอบขึ้นมาไดดังนี้

กรอบประโยคทดสอบที่ 1 ทดสอบหาคํากริยาสกรรมภาษาเขมร

N _____        N  ηα↔ψ  (แลว)

                                                          
1 วิจินตน ภาณุพงศ,  โครงสรางของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ, พิมพครั้งที่ 15  (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2543), 51.
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กรอบประโยคทดสอบที่ 2 ทดสอบหาคํากริยาสกรรมภาษาเขมร

N κΑµπυΝ (กําลัง)        _____ N

กรอบประโยคทดสอบหาคํากริยาสกรรมภาษาเขมรนี้ คําใดก็ตามที่ปรากฏในตําแหนงชอง
วางของกรอบประโยคนี้ได ก็จัดวาคํานั้นเปนกริยาสกรรมในภาษาเขมร ดังตัวอยาง

ตัวอยางประโยคทดสอบคํากริยาสกรรม

1. βΑΑΝ ν)αµ   βααψ ηα↔ψ

bg júaM :y ehIy
พี่ กิน ขาว แลว

2. βΑΑΝ κΑµπυΝ ν)αµ   βααψ

bg kMBug júaM :y
พี่ กําลัง กิน ขาว

จากตัวอยางของกรอบประโยคทดสอบทั้งสองประโยค คําวา  /ν)αµ/  júaM หมายถึง
กิน สามารถปรากฏไดในประโยคทดสอบขางตน ดังนั้นจึงถือวา คํานี้เปนกริยาสกรรมในภาษาเขมร

ดังนั้นหากใชเกณฑทางดานโครงสรางหรือตําแหนงของคําในประโยคมาเปนเกณฑใน
การสรางกรอบประโยคทดสอบหาคําขยายคําวิเศษณภาษาเขมรในงานวิจัยนี้ ไดดังนี้

กรอบประโยคทดสอบที่ 3  ทดสอบหาคําขยายคําวิเศษณ

N  (Num) (Dem) A2 _____

ผูวิจัยเห็นวากรอบประโยคทดสอบคําขยายคําวิเศษณนี้ เทียบเทากับประโยคในภาษาเขมร
ไมใชเปนเพียงนามวลีเทานั้น       เนื่องจากวา    คําวิเศษณ (A)    ปรากฏในตําแหนงเดียวกับคํา
กริยาอกรรม ซ่ึงสามารถแสดงกรอบประโยคทดสอบคํากริยาอกรรมไดดังนี้

                                                          
2 คําที่ปรากฏในตําแหนงนี้ของประโยคได  คือ คําวิเศษณที่ทําหนาที่เปนคํากริยาอกรรมยอย
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กรอบประโยคที่ 4  ทดสอบหาคํากริยาอกรรม

  N _____  ηα↔ψ

คําที่สามารถปรากฏตําแหนงชองวางในประโยคขางตนได ก็จัดวาคํานั้นเปนคํากริยา
อกรรมในภาษาเขมร เชน

ตัวอยางประโยคทดสอบคํากริยาอกรรม

3. κουν δεικ ηα↔ψ

kUn edk ehIy
ลูก นอน แลว

ความแตกตางระหวางคํากริยาอกรรม กับคํากริยาอกรรมยอย (หรือในตําแหนงอ่ืนๆ เรียก
วา คําวิเศษณ) คือ คํากริยาอกรรม ไมสามารถใชเปรียบเทียบสิ่ง 2 ส่ิงไดทันที ถาจะใช จะตองมีคําอ่ืน
มาเสริม  เชน  มากหรือนอย มาคั่น  ภาษาเขมรไมสามารถใชวา

4. *πθουν δεικ χι↔Ν βΑΑΝ

 bÁÚn edk Cag bg
 นอง นอน กวา พี่

ประโยคนี้จะตองใชคําวา /χρα↔ν/  มาก เขามาคั่นหลังคํากริยาอกรรม และหนาคําแสดง
การเปรียบเทียบ

5. πθουν δεικ   χρα↔ν χι↔Ν βΑΑΝ

bÁÚn edk  eRcIn Cag bg
นอง นอน     มาก กวา พี่

ในขณะที่คํากริยาอกรรมยอย (คําวิเศษณ) สามารถใชพูดเชิงเปรียบเทียบสิ่ง 2 ส่ิงไดทันที

6. βΑΑΝ τηο(↔τ χι↔Ν πθουν
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bg Zat´ Cag bÁÚn
พี่ อวน กวา นอง

กรอบประโยคทดสอบ เพื่อพิจารณาหาคําขยายคําวิเศษณขางตนที่ไดนําเสนอไป มีขอ
กําหนดเพิ่มเติมวา คําที่ปรากฏในตําแหนงชองวางในกรอบประโยคขางตนไดจะตองไมใชคําบอก
ลําดับที่ คําบอกกําหนด หรือคําลงทาย เนื่องจากคําเหลานี้สามารถปรากฏหลังคํากริยาอกรรมยอย ใน
กรอบประโยคทดสอบไดเชนกัน  ดังตัวอยาง

ตัวอยางขอความที่มีคําบอกลําดับที่  ขยายคํานามเพื่อบอกลําดับที่

7. πτε(↔η σΑΑ  τιι  β↔ψ

pÞH s TI  bI
บาน         ขาว ที่       สาม
“บานสีขาวหลังที่สาม”

ตัวอยางขอความที่มีคําบอกกําหนด   แสดงการชี้เฉพาะเจาะจงคํานาม

8. σρ↔ψ σθαατ νιη

RsI sÁat enH
ผูหญิง สวย นี้
“ผูหญิงสวยคนนี้”

ตัวอยางขอความที่มีคําลงทาย  เพื่อแสดงการถาม

9. κεε πυυκαε τεε

eK BUEk eT
เขา เกง ไหม

ดังนั้นหากไมใชคําบอกลําดับที่ คําบอกกําหนด คําลงทาย และสามารถปรากฏในตําแหนง
ชองวางในกรอบประโยคทดสอบไดก็จัดวาเปนคําขยายคําวิเศษณ   เชน
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ตัวอยางประโยคทดสอบคําขยายคําวิเศษณ

10. ψυθωε(↔θνι↔ριι τηο(↔τ µο(((↔µ

yuvnarI Zat´ mMa
ยุวนารี อวน ปก

จากประโยคตัวอยางที่ 10 ของกรอบประโยคทดสอบหาคําขยายคําวิเศษณ  คําวา
/µο(↔µ/ mMa หมายถึง ปก ในลักษณะล่ําสันมั่นคง  สามารถปรากฏในประโยคทดสอบขาง
ตน เมื่อพิจารณาจากความหมายคําวา /µο(↔µ/  ไมใชคําบอกลําดับที่ คําบอกกําหนด คําลงทาย
และปรากฏอยูหลัง /τηο(↔τ/ Zat´ อวน จึงถือวาคํานี้เปนคําขยายคําวิเศษณ ซ่ึงประโยคตัวอยาง
ที่ 10 ถือเปนประโยคที่ไมมีปญหาในการพิจารณาคําขยาย แตเมื่อผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใชเกณฑ
ทางดานโครงสรางอยางเดียว กับหลายๆ ประโยคแลว พบวาการใชเกณฑดังกลาวเพียงเกณฑเดียว
เพื่อพิจารณาคําขยายคําวิเศษณไมสามารถใชไดในทุกกรณีไป ลองพิจารณาตัวอยางที่จะเสนอตอไป
นี้

11. δα↔µ-δΑΝκαο µυ↔ψ τηοµ κµαω

edImdeg,a mYy ZM 
exµA
ตนตะโก หนึ่ง ใหญ ดํา

δουχ      τψυυΝ

dUc  ZüÚg
เหมือน ถาน

ประโยคทดสอบขางตนเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา คําวา /κµαω/  exµA หมายถึง
(สี) ดํา  สามารถปรากฏในกรอบประโยคทดสอบหาคําขยายคําวิเศษณได แตคําดังกลาวกลับไมได
ขยายคําวา  /τηοµ/  ZM ใหญ ซ่ึงเปนคําที่ปรากฏอยูในตําแหนงของคําวิเศษณ แตคําทั้งสองคํานี้
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ตางทําหนาที่ขยายคํานามคือ คําวา /δα↔µ-δΑΝκαο/ edImdeg,a ตนตะโก  ดวยกันทั้ง
สองคํา

เหตุที่ผูวิจัยพิจารณาคําวา  /κµαω/  ดํา  ไมไดขยาย  /τηοµ/ ใหญ  เนื่องจากวา “ดํา”   เปน
คําบอกสี ในขณะที่คําวา “ใหญ” เปนคําบอกขนาด เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา คําบอกสี และคําบอก
ขนาด ไมสามารถทําหนาที่ขยายกันได เนื่องจากคําทั้งสอง ไมมีสวนสัมพันธกันทางดานความหมาย
ที่จะทําหนาที่รวมกันในการเปนสวนขยายของคํานาม แตคําดังกลาวตางทําหนาที่ขยายคํานาม คือคํา
วา  /δα↔µ-δΑΝκαο/ ตนตะโก เชนเดียวกัน ในขณะที่ประโยคตัวอยางที่ 10 คําวา /µο(↔µ/
ปก เปนคําวิเศษณที่ทําหนาที่ขยายวิเศษณ  และจากการสอบถามผูบอกภาษา /µο(↔µ/ ปก ไม
สามารถใชรวมกับคํานามไดเดี่ยวๆ โดยไมมีคําวิเศษณขยายนาม (หรือกริยาอกรรมยอย) นําหนา  จึง
แสดงใหเห็นวา คํานี้ถือเปนคําขยายคําวิเศษณ ไมใชคําขยายคํานาม   ภาษาเขมรไมสามารถพูดวา

12. *ψυθωε(↔θνι↔ριι µο(↔µ

 yuvnarI maM
  ยุวนารี ปก

ลักษณะขอมูลในตัวอยางประโยคทดสอบที่ 11 เปนขอมูลที่ผูวิจัยไมไดใชในการศึกษา
คร้ังนี้  ดังนั้นการที่จะเลือกใชเกณฑในการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณ โดยใชเพียงเกณฑทางดาน
โครงสรางหรือตําแหนงของคําในประโยค อาจทําใหไดขอมูลที่ไมถูกตองทั้งหมดเสมอไป  ผูวิจัยจึง
ไมเลือกใชเกณฑทางดานโครงสรางในการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณในงานวิจัยนี้เพียงเกณฑเดียว 
แตจะใชประกอบกับเกณฑอ่ืน ๆ ตอไป

อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยไดใชเกณฑการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณดังกลาวขางตนแลว ยัง
พบขอมูลบางสวนที่มีความนาสนใจที่กลาวถึง ดังตอไปนี้

ตัวอยางประโยคที่มีโครงสรางเหมือนกับใชคําขยายคําวิเศษณ

13. τ⎞κµυκ κο(↔τ χεηταε ν) ν)⎞µ

ν) ν)ΕΕµ

T w k m u x K a t ´  e c H E t
jjwm jEjm

สีหนา ทาน มักจะ ยิ้ม     Ø
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ตัวอยางประโยคขางตนเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาเมื่อพิจารณาจากโครงสรางของ
ประโยคแลวเหมือนกับวาจะมีการใชคําขยายคําวิเศษณ คือคําวา /ν) ν)ΕΕµ/  jEjm แตเมื่อ
ตรวจสอบความหมายกับพจนานุกรมแลวเราจะพบแตรูปภาษา  /ν) ν)⎞µ/  jjwm ยิ้ม ในขณะที่
หารูปภาษา  /ν) ν)ΕΕµ/ jEjm ไมพบ ดังนั้นจึงถือวารูปภาษานี้ไมมีความหมายในตัวเอง และผู
วิจัยพิจารณาวารูปภาษานี้เปนคําซํ้าบางสวน (ซํ้าเพื่อเสียง) ของ /ν) ν)⎞µ/ jjwm

ดังนั้นในการพิจารณาคําวิเศษณและคําขยายคําวิเศษณจะตองนําเกณฑนี้มารวมในการ
พิจารณาดวย และผูวิจัยถือวาคําขยายคําวิเศษณในงานวิจัยนี้ จะตองมีความหมายในตัวเอง หรือเปน
คําที่เสริมใหคําหลักมีเนื้อความแปลกไปจากเดิม   เมื่อนําเกณฑนี้มาใชพิจารณารวมดวย ผูวิจัยจะตัด
ขอมูลตัวอยางขางตนทิ้งไป เพราะไมใชคําขยายคําวิเศษณตามที่กําหนด

การพิจารณาชนิดของคําโดยใชเกณฑทางดานความหมาย
การพิจารณาชนิดของคําโดยใชเกณฑทางดานความหมาย  มีหลักในการพิจารณาหาชนิด

ของคํา โดยดูจากความหมายของคําเปนหลัก เชน คําที่บอกชื่อคน สัตว ส่ิงของ  เปนคําที่จัดอยูใน
หมวดคํานาม,  คําที่บอกอาการของคน สัตว ส่ิงของ หรือคําที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนาม
เพื่อใหรูวานามหรือสรรพนามนั้นๆ ทําอะไรหรือเปนอยางไร เปนคําที่จัดอยูในหมวดคํากริยา3  แต
หากเปนคําที่ใชประกอบคําอ่ืนใหมีเนื้อความแปลกออกไป ไดแก  คําวา ดี ชั่ว ขาว ดํา ต่ํา สูง ก็จะจัด
อยูในหมวดคําวิเศษณ4

เมื่อนําเกณฑทางดานความหมายมาประยุกตใชพิจารณาคําขยายคําวิเศษณในงานวิจัยนี้ 
สามารถทําใหพิจารณาไดวา คําใดเปนคําวิเศษณหลัก และคําใดเปนคําขยายคําวิเศษณ  ดังตัวอยาง

ตัวอยางการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณโดยใชเกณฑทางความหมาย

14. δα↔µ-θΑµπ⎞λ µυ↔ψ τηοµ ναη δαε

edImGmi¬l mYy ZM 
Nas´Edr

ตนมะขาม หนึ่ง ใหญ มาก ดวย

                                                          
3 อุปกิตศิลปสาร, พระยา,  หลักภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 83-84.
4 เรื่องเดียวกัน, 87.
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“ตนมะขามตนหนึ่งใหญมากดวย”
ประโยคตัวอยางที่ 14 เมื่อใชเกณฑการพิจารณาทางดานความหมาย   คําวา   /τηοµ/   

ZM ใหญ เปนคําวิเศษณหลักที่ทําหนาที่ขยายนาม หรือหนาที่เปนกริยาอกรรมยอยของประธาน
คือ   /δα↔µ-θΑµπ⎞λ/  edImGmi¬l ตนมะขาม และคําวา /ναη/ Nas´ มาก เปนคํา
วิเศษณซ่ึงทําหนาที่ขยายวิเศษณ

15. κδαα κΑµρααλ τω↔↔  πιι κρΑκΑη

k þ a r k M r a l e Z I V  B I
RkekaH
กระดาน เครื่องปู ทํา  จาก ไมมะคาแต

ρ λιιΝ τλαα δουχ κΑν)χΑθ

rlIg zøa dUc kJ©k´
เกลี้ยง ใส เหมือน กระจก
“พื้นกระดานทําจากไมมะคาแตใสปงเหมือนกระจก”

ประโยคตัวอยางที่ 15 จะเห็นวา คําวา /ρ λιιΝ/ rlIg เกลี้ยง อาจจัดอยูในตําแหนงของ
คําวิเศษณหลัก ในขณะที่ /τλαα/ zøa ใส  อยูในตําแหนงของคําขยายคําวิเศษณ  แตเมื่อนําเกณฑ
ทางดานความหมายมาใชในการพิจารณาประโยคนี้ จะทําใหไดผลที่ตางออกไป กลาวคือ ทั้ง
/ρ λιιΝ/ rlIg เกลี้ยง  และ /τλαα/ zøa ใส อาจทําหนาที่เปนคําวิเศษณหลัก และอีกคําทําหนา
ที่เปนคําขยายคําวิเศษณ คือ จะเปนเกลี้ยงใส หรือ ใสเกลี้ยง ก็ได แตจากการสอบถามผูบอกภาษา ได
ผลวา /τλαα/ zøa ใส เปนคําวิเศษณหลัก เนื่องจากในปริบทขางตนมีการเปรียบเทียบลักษณะ
ของ/κδαα κΑµρααλ/ พื้นกระดาน กับ /κΑν)χΑθ/ กระจก และลักษณะของกระจกนี้มีความ
เกลี้ยงอยูดวย ดังนั้น จากการใชเกณฑดานความหมายรวมกับการพิจารณาของผูบอกภาษา จึงถือวา
/τλαα/ zøa ใส  เปนคําวิเศษณหลัก และ  /ρ λιιΝ/  rlIg เกลี้ยง เปนคําขยายคําวิเศษณ

อยางไรก็ตามหากเลือกใชเกณฑทางดานความหมายเพียงเกณฑเดียวกลับทําใหผูวิจัยพบ
ปญหาอีก ดังตัวอยางประโยคที่จะเสนอตอไปนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

ตัวอยางการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณโดยใชเกณฑทางความหมาย

16. πκαα-κοθλααπ δαελ     ριικ           σρΑη

βΑµπρ Ν

p,akulab Edl  rIk      Rss´ bMRBg
ดอกกุหลาบ               ซ่ึง  บาน สด งาม

ตัวอยางประโยคขางตนจะเห็นวา   /βΑµπρ Ν/ bMRBg งาม      เมื่อพิจารณา
ทางดานความหมาย และตรวจสอบจากพจนานุกรม คํานี้นาจะทําหนาที่เปนคําวิเศษณขยายนาม คือ
คําวา ดอกกุหลาบ ไมใชคําขยายคําวิเศษณ  ดังนั้นประโยคตัวอยางขางตนจะไดโครงสรางเปน คํา
นาม + คําขยาย วา “ดอกกุหลาบสด และดอกกุหลาบงาม” หากพิจารณาตามนี้ ขอมูลขางตนถือวา
เปนตัวอยางขอมูลที่ผูวิจัยไมไดทําการศึกษา แตการพิจารณาเชนนี้เปนการพิจารณาที่ไมถูกตอง5 ดัง
นั้นผูวิจัยจะไมเลือกใชเกณฑทางดานความหมายเพียงเกณฑเดียว ในการพิจารณาหาคําขยายคํา
วิเศษณในงานวิจัยนี้

การพิจารณาชนิดของคําโดยใชเกณฑหนาที่
การพิจารณาชนิดของคําโดยใชเกณฑหนาที่ จะพิจารณาโดยหนาที่ของคําในฐานะที่คํา

หนึ่งๆ ทําหนาที่ตางๆ ในสวนของประโยค6  โดยเสนอใหพิจารณาจากหนวยหนาที่-รูป (Function –
form units) หรือหนวยหนาที่ (Functional unit)7 ดังนั้น คําหนึ่งๆ ที่มีรูปเดียวกัน อาจทําหนาที่ได
หลายอยางขึ้นอยูกับวาคํานั้นทําหนาที่ใดในประโยค เชน ในภาษาเขมรคําที่มีรูป (form) เดียวกัน
สามารถทําหนาที่ไดทั้งกริยา และคําเชื่อม (สันธาน) เชน

                                                          
5 ตัวอยางขอมูลนี้จะถูกนํามาพิจารณาอยางละเอียดอีกครั้งในหัวขอถัดไป ประโยคตัวอยางที่ 19
6 เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย, ภาษาศาสตรภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

2541), 179.
7 สมทรง  บุรุษพัฒน, เรื่องเดียวกัน, 2.
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ตัวอยางการพิจารณาคําโดยใชเกณฑหนาที่

   N   V   N
17. βΑΑΝ τηαα πθουν

bg za bÁÚn
พี่ วา นอง

    N  V Conj   N    V
18. µδααψ χ⎞↔ τηαα βΑΑΝ θΑΝκυψ

mþay eC] za bg Gg<úy
แม เชื่อ วา พี่ นั่ง

 V        N
µ↔↔λ σι↔ωπη⎞ω

emIl es[vePA
อาน หนังสือ

ตัวอยางที่นําเสนอขางตนทั้ง 2 ตัวอยาง จะเห็นวา /τηαα/  za วา  คําเดียวปรากฏใน
ปริบทตางกัน คํานี้ก็ทําหนาที่ไมเหมือนกัน ในประโยคตัวอยางที่ 17 คําวา /τηαα/  za วา ทําหนา
ที่เปนคํากริยาของประโยค ขณะที่ประโยคตัวอยางที่ 18 คําดังกลาวกลับทําหนาที่เปนคําเชื่อมอนุ
พากย  (สันธาน)

เมื่อนําเกณฑทางดานหนาที่มาประยุกตใชเพื่อทดสอบหาคําขยายคําวิเศษณภาษาเขมร โดย
นําประโยคตัวอยางที่ 16 ที่เสนอแลวกลับมาพิจารณาอีกครั้ง จะไดผลที่ตางออกไป ดังตอไปนี้

19. πκαα-κοθλααπ δαελ     ριικ           σρΑη

βΑµπρ Ν

p,akulab Edl  rIk      Rss´ bMRBg
ดอกกุหลาบ               ซ่ึง  บาน สด งดงาม

จากประโยคตัวอยางที่ 19 เมื่อตรวจสอบความหมายของ คําวา  /βΑµπρ Ν/ 
bMRBg งาม จากพจนานุกรม คํานี้ทําหนาที่ขยายนาม เมื่อสอบถามตัวอยางขางตนจากผูบอก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24

ภาษา ไดขอมูลเพิ่มเติมวา /ριικ/ บาน สามารถใชคูกับคําขยายไดทั้งสองคําคือ /ριικ σρΑη/ 
และ  /ριικ βΑµπρ Ν/แตมีความแตกตางกัน ดังนี้

  V  Mod
ριικ    σρΑη   หมายถึง   (ดอกไม) บานสด คือ ไมเหี่ยว
ριικ  βΑµπρ Ν หมายถึง   (ดอกไม) บานแรกแยม

ดังนั้นเมื่อใชเกณฑทางดานหนาที่ในตัวอยางนี้ผูวิจัยเห็นวา /βΑµπρ Ν/ bMRBg
งดงาม ทําหนาที่เปนคําวิเศษณขยายกริยาไดดวย นอกจากนี้ในพจนานุกรมฉบับพุทฺธสาสนบัณฺฑิตฺย
ใหขอมูลเพิ่มเติมวา คําดังกลาวมักเกิดรวมกับคําวา /σρΑη/ สดใส  ผูวิจัยจึงมองวา /βΑµπρ Ν/ 
งาม  จึงทําหนาที่ขยาย /σρΑη/ สดใส และเมื่อ /βΑµπρ Ν/ งาม เกิดรวมกับ /σρΑη/ สดใส
แลวทําใหคําวิเศษณหลักมีความหมายเพิ่มขึ้น คือ นอกจากแสดงกริยา “บาน” อยางสด แลวยังบาน
อยางงดงามดวย

การพิจารณาคําโดยใชเกณฑทางดานหนาที่ สามารถระบุไดวาคําหนึ่งๆ ทําหนาที่อยางไร
ในประโยคไดชัดเจนขึ้น  แตการใชเกณฑทางดานหนาที่ ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของเกณฑทางดาน
ความหมาย กลาวคือ  การพิจารณาคําไมอาจที่จะพิจารณาดวยเกณฑทางดานหนาที่โดยไมคํานึงถึง
ความหมายไดเลย เพราะกอนที่จะรูวา คําหนึ่งๆ ทําหนาที่อยางไรในประโยคก็ตองทราบความหมาย
ของคํานั้นกอน  ดังนั้นในงานวิจัยนี้การพิจารณาคําขยายคําวิเศษณจะใชเกณฑทางดานโครงสราง
เกณฑทางดานความหมาย และเกณฑทางดานหนาที่รวมกัน

ตําแหนงคําวิเศษณและคําขยายคําวิเศษณในภาษาเขมร
จากการเก็บขอมูลคําขยายคําวิเศษณในงานวิจัยนี้พบวา คําวิเศษณและคําขยายคําวิเศษณ

จะปรากฏในตําแหนงดังตอไปนี้ของประโยคภาษาเขมร

1. ปรากฏในประโยคโดยคําขยายคําวิเศษณจะตามหลังคําวิเศษณที่ทําหนาที่เปนกริยา
อกรรมยอย  เชน

  N    A Mod
20. ⊇κεε τηο(↔τ µο(↔µ

eK Zat´ maM
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เขา อวน ปก

นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา บางครั้งอาจมีคําอื่นเพิ่มขึ้นมาระหวาง คํานาม และ คําวิเศษณ ได
เชน คําจํานวนนับ คําบอกกําหนด  ดังตัวอยาง

คําบอกจํานวนนับ
   N Num    A Mod

21. δα↔µθΑµπ⎞λ µυ↔ψ τηοµ ναη

edImGm¬il mYy ZM Nas´
ตนมะขาม หนึ่ง ใหญ มาก
“ตนมะขามตนหนึ่งใหญมาก”

คําบอกกําหนด
N Dem   A Mod

22. θααω νιη τλαψ πεεκ

Gav enH ézø eBk
เสื้อ นี้ แพง เกินไป

2. ปรากฏในนามวลีที่เปนกรรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของภาคแสดงของประโยค

N   V   N      A  Mod
23. κεε κη↔↔ν) Ν Ν↔↔κ κρΑηΑΑµ

ρυ(↔ντι↔λ

eK eXIj gegIk Rkhm
rnÞal

เขา เห็น ถานไฟ แดง จา
นามวลี (Noun Phrase)

      ภาคประธาน ภาคแสดง
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3. ปรากฏในกริยาวลีที่เปนอนุพากยของประโยค

  N           V                              V         N
24. νι↔Ν Νι↔θ     µυκ κη↔↔ν) νι↔Ν

               τηυυ

nag gak  mux eXIj nag zU
นาง หัน     หนา เห็น นาง ถู

           N      Conj            V V              A                     Mod
πηε(↔θ              νι↔Ν     κΑΑ       πραε χι↔ κρΑηΑΑµ

τυµ

P®kþ   nag  k*    ERb Ca Rkhm
TMu

หนา      นาง       ก็           เปลี่ยน      เปน  แดง สุก
อนุพากย

“นางหันหนามาเห็นนางถู หนานางก็เปลี่ยนเปนแดงก่ํา”

เกณฑในการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณ

ดังที่ไดกลาวไวแลววาการพิจารณาคําขยายในงานวิจัยนี้ จะใชเกณฑทางดานโครงสราง
เกณฑทางดานความหมายและเกณฑทางดานหนาที่ควบคูกันไป  การใชเกณฑทางดานโครงสรางใน
การพิจารณาคําขยายคําวิเศษณผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดไวแลวในหัวขอการพิจารณาชนิดของคํา
โดยการใชเกณฑทางดานโครงสราง ทั้งนี้ตองคํานึงวาตัวอยางขอมูลที่เลือกมานั้น คําวิเศษณไดทํา
หนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณอยางแนนอน ดังนั้นในหัวขอนี้จะขอนําเสนอการพิจารณาคําขยายคํา
วิเศษณโดยใชเกณฑทางดานความหมายและเกณฑทางดานหนาที่เทานั้น การพิจารณาคําขยายคํา
วิเศษณผูวิจัยจะใชเกณฑทางดานความหมายเพื่อพิจารณาวาคําใดที่เปนคําที่อยูในกลุมคําวิเศษณกอน
ในชั้นตน จากนั้นจึงมาพิจารณาโดยใชเกณฑทางดานหนาที่อีกขั้นหนึ่ง เพื่อดูวาคําที่อยูในกลุมคํา
วิเศษณนั้นทําหนาที่ใดในประโยค  หากคํานั้นทําหนาที่ขยายคําวิเศษณก็จะเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ
ทําการวิเคราะหตอไป  ดังจะแสดงตัวอยางตอไปนี้
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ตัวอยางการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณโดยใชเกณฑทางความหมายและหนาที่

25. κη↔↔ν) ταε πηεη σΑΑ    πθαοΝ

eXIj Et epH s  epÁag
เห็น แต ขี้เถา ขาว     โพลน

จากประโยคตัวอยางที่ 25 การพิจารณาคําขยายคําวิเศษณโดยใชเกณฑทางดานความหมาย
ในขั้นแรก จะเห็นไดวา ทั้งคําวา /σΑΑ/ s ขาว และคําวา  /πθαοΝ/ epÁag โพลน เปนคําที่
อยูในหมวดคําวิเศษณทั้งสองคํา  และเมื่อเราพิจารณาโดยใชเกณฑทางดานหนาที่รวมกันแลวจะพบ
วา  /σΑΑ/ s ขาว ทําหนาที่ขยายนาม (วิเศษณขยายนาม) คือคําวา /πηεη/ epH  ขี้เถา ในขณะที่
คําวา /πθαοΝ/ epÁag โพลน ทําหนาที่ขยายวิเศษณ คือขยายคําวา /σΑΑ/ s ขาว ในที่นี้
พิจารณาวา /σΑΑ/ s ขาว เปนคําวิเศษณหลัก และคําวา   /πθαοΝ/ epÁag โพลน  เปนคํา
ขยายคําวิเศษณ

26 . νι↔ριι ναα δαελ µι↔ν

narI  Na   Edl    man
นารี     ไหน         ที่            มี

µυκ ν) ν)⎞µ σρΑη πρ↔µπρ↔ψ

m u x j j w m R s s ´  
RbimRbiy
หนา ยิ้ม  สดใส  พร้ิมเพรา
“นารีคนไหนที่มีใบหนายิ้มสดใสพริ้มเพรา”

ประโยคตัวอยางที่ 26  เปนตัวอยางที่แสดงคําวิเศษณ และคําขยายคําวิเศษณ และหากใช
เกณฑทางดานความหมายและเกณฑทางดานหนาที่รวมกันในการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณ  โดย
ใชเกณฑทางดานความหมายพิจารณาหาคําวิเศษณในขั้นแรก จะเห็นไดวาทั้งคําวา  /σρΑη/ Rss´
สดใส และคําวา /πρ↔µπρ↔ψ/ RbimRbiy   พร้ิมเพรา ตางก็เปนคําที่อยูในหมวดคํา
วิเศษณทั้งสองคํา แตเมื่อใชเกณฑทางดานหนาที่พิจารณาคําคูนี้อีกครั้งหนึ่ง ก็จะพบวา คําวา
/σρΑη/ Rss´ สดใส  ทําหนาที่ขยายคํากริยา (วิเศษณขยายกริยา) คือคําวา /ν) ν)⎞µ/ jjwm
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ยิ้ม ในขณะที่คําวา /πρ↔µπρ↔ψ/ RbimRbiy   พร้ิมเพรา  ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ คือคํา
วา /σρΑη/ Rss´ สดใส ในที่นี้พิจารณาวา /σρΑη/ Rss´ สดใส เปนคําวิเศษณหลัก และคําวา
/πρ↔µπρ↔ψ/ RbimRbiy   พร้ิมเพรา เปนคําขยายคําวิเศษณ

จะเห็นวาประโยคตัวอยางที่ 26 นี้ คําวิเศษณที่ขยายคํากริยา และคําขยายคําวิเศษณอยูใน
โครงสรางของกริยาวลี และในประโยคตัวอยางที่ 25 คําขยายคําวิเศษณอยูในโครงสรางนามวลี
ดังนั้นคําขยายคําวิเศษณภาษาเขมรสามารถปรากฏทั้งในโครงสรางนามวลีและโครงสรางกริยาวลี
ของประโยค

จากตัวอยางที่ไดนําเสนอนั้นจะเห็นไดวา เมื่อผูวิจัยพิจารณาหาคําขยายคําวิเศษณโดยใช
เกณฑทางดานโครงสราง เกณฑทางดานความหมาย และเกณฑทางดานหนาที่ประกอบกันแลว ทํา
ใหผลของการพิจารณาคําในกลุมนี้มีความชัดเจนถูกตองมากขึ้น และมีความผิดพลาดในการเก็บขอ
มูลนอยกวาการเลือกใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งเพียงเกณฑเดียวในการพิจารณาหาคําขยายคําวิเศษณ

เกณฑการพิจารณาคําวิเศษณหลัก และคําขยายคําวิเศษณ
การพิจารณาคําวิเศษณหลัก และคําขยายวิเศษณในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะพิจารณาหาคําวิเศษณ

หลักเปนประเด็นแรกโดยดูวาคําวิเศษณตัวใดทําหนาที่ขยายนามหรือขยายกริยา คําวิเศษณนั้นถือ
เปนคําวิเศษณหลัก  เมื่อหาคําวิเศษณหลักไดแลว หากคําวิเศษณนั้นมีคําวิเศษณอีกตัวมาขยาย จะถือ
วา คําวิเศษณอีกตัวนั้นทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ แตทั้งนี้จะตองคํานึงวาคําวิเศษณนั้นไดทํา
หนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณอยางแนนอน มิไดทําหนาที่ขยายนามเชนเดียวกับคําวิเศษณหลัก  (ดูเพิ่ม
เติมตัวอยางที่ 11)

โครงสรางประโยคพื้นฐานของภาษาเขมร และภาษาไทยมีการเรียงคําเหมือนกัน คือ
ประธาน-กริยา-(กรรม) S V (O) หากมีคําขยายคํานามหรือคําขยายคํากริยาแลว สวนขยายมักจะอยู
หลังคําที่มันไปขยาย ลักษณะการวางสวนขยายคําวิเศษณในตําแหนงดังกลาวถือเปนโครงสรางปกติ
ที่พบไดบอยในภาษาเขมร ตัวอยางประโยคหลายตัวอยางที่นําเสนอมาขางตนแสดงใหเห็นวา คํา
วิเศษณมักปรากฏหลังคําหลักที่มันไปขยาย ตัวอยางตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงตําแหนงของคําขยาย
คําวิเศษณในประโยคที่มักจะเกิดหลังคําวิเศษณหลัก

27. πτε(↔η τηοµ    ναη

pÞH ZM  Nas´
บาน ใหญ     มาก
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ประโยคตัวอยางที่ 27 แสดงใหเห็นถึงการวางตําแหนงของคําขยายคําวิเศษณหลังคํา
วิเศษณหลัก  ซ่ึงเมื่อพิจารณาโดยใชเกณฑทางดานความหมาย ทั้งคําวา /τηοµ/ ZM  ใหญ และคํา
วา /ναη/ Nas´ มาก ตางก็เปนคําในกลุมคําวิเศษณทั้งคู แตเมื่อใชเกณฑทางดานหนาที่รวมดวย
แลว จะทําใหมองเห็นวา /τηοµ/ ZM  ใหญ ทําหนาที่ขยายคํานาม คือคําวา  /πτε(↔η/ pÞH
บาน ในขณะที่ คําวา /ναη/ Nas´ มาก ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ คือคําวา /τηοµ/ ZM  ใหญ
อีกทีหนึ่ง  ดังนั้นจึงทําใหพิจารณาไดวา คําวา /τηοµ/ ZM  ใหญ เปนคําวิเศษณหลัก และคําวา
/ναη/ Nas´ มาก  เปนคําขยายคําวิเศษณ

อยางไรก็ตามคําขยายเองก็สามารถปรากฏหนาคําที่มันไปขยายไดดวย แตขอมูลประโยคที่
มีการวางสวนขยายในตําแหนงหนาคําหลักจะพบนอยกวาประโยคที่มีการวางสวนขยายไวหลังคํา
หลัก  ดังตัวอยาง

28. λοοκ κΑΑ πυυκαε νιθψι↔ψ πηι↔σαα

elak k* BUEk niyay
Pasa
คุณ ก็ เกง พูด ภาษา

κµαε δαε

Exµr Edr
เขมร เหมือนกัน
“คุณก็พูดภาษาเขมรเกงเหมือนกัน”

ประโยคตัวอยางที่ 28 เปนตัวอยางที่แสดงการวางตําแหนงคําขยายไวหนาคําหลักที่มันไป
ขยาย จะเห็นไดวา คําวา /πυυκαε/ BUEk เกง   เมื่อพิจารณาโดยใชเกณฑทางดานความหมาย
และเกณฑทางดานหนาที่แลว คําวา /πυυκαε/ BUEk เกง    เปนคําวิเศษณทําหนาที่ขยายกริยา
คือ คําวา /νιθψι↔ψ/ niyay พูด

จากการเก็บขอมูลในสวนของคําขยายคําวิเศษณ ผูวิจัยพบการวางคําขยายคําวิเศษณไวหนา
คําวิเศษณหลักเชนกัน ดังตัวอยางตอไปนี้
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29. κλυ↔ν                        νι↔Ν λη↔τ-ληαψ σκ µ

xøÜn nag lØitélØ s
<m

ตัว นาง เซียว ผอม
“ตัวนางผอมเซียว”

ประโยคตัวอยางที่ 29 แสดงใหเห็นถึงการวางตําแหนงของคําขยายคําวิเศษณไวหนาคํา
วิเศษณหลัก  ซ่ึงคําวา /λη↔τ-ληαψ/ lØitélØ เซียว เมื่อพิจารณาโดยใชเกณฑทางดานความ
หมายและหนาที่รวมกันแลว ประกอบกับการสอบถามผูบอกภาษาไดขอมูลเพิ่มเติมวา คําดังกลาวไม
สามารถใชรวมกับคํานามไดเดี่ยวๆ โดยไมมีคําวิเศษณขยายนาม (หรือกริยาอกรรมยอย) ภาษาเขมร
ไมอนุญาตใหคําวา /λη↔τ-ληαψ/ เซียว  ปรากฏในโครงสรางตอไปนี้

30. *κλυ↔ν νι↔Ν λη↔τ-ληαψ

 ตัวนาง เซียว

จากการทดสอบขางตนแสดงใหเห็นวา /λη↔τ-ληαψ/ lØitélØ เซียว ไมสามารถ
ทําหนาที่ขยายคํานามได ดังนั้น คํานี้จึงถูกพิจารณาใหทําหนาที่ขยายวิเศษณในตัวอยางขางตน ใน
ขณะที่คําวา /σκ µ/ s<m ผอม  สามารถทําหนาที่เปนคําขยายนาม ในตัวอยางการทดสอบขาง
ตนได คํานี้จึงถูกพิจารณาใหทําหนาที่เปนคําวิเศษณหลัก

ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา คําขยายคําวิเศษณสามารถปรากฏได 2 ตําแหนงในภาษาเขมร คือ
1.   คําวิเศษณ     +     คําขยายคําวิเศษณ
2.   คําขยายคําวิเศษณ   +  คําวิเศษณ

จากการนําเสนอถึงเกณฑที่ใชในการพิจารณาชนิดของคํา, เกณฑที่ใชในการพิจารณาคํา
ขยายคําวิเศษณ, เกณฑการพิจารณาคําวิเศษณหลัก และคําวิเศษณขยายไปแลวนั้น  ในบทที่ 3 ผูวิจัย
จะใชเกณฑตางๆ เหลานี้ไปวิเคราะหขอมูลคําขยายคําวิเศษณ เพื่อนํามาจัดหมวดหมูตามความหมาย
ของคําวิเศษณหลักตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

คําขยายคําวิเศษณในวรรณกรรมเรื่องผฺกาสฺรโพน

นวนิยายเรื่องผฺกาสฺรโพน เปนวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องไมยาวมากนัก แตเมื่อพิจารณาทาง
ดานการใชภาษา จะพบวาผูแตงมีศิลปะในการประพันธมาก ขอสังเกตหนึ่ง คือ มีการใชคําขยายคํา
วิเศษณอยูมาก  การใชคําขยายคําวิเศษณนั้นเพื่อเสริมลักษณะใหคําหลักมีความหมายเพิ่มขึ้นและมี
เนื้อความแปลกออกไป นอกจากนี้การใชคําขยายคําวิเศษณในนวนิยายเรื่องนี้ ยังแสดงใหเห็นวา ผู
ประพันธมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความไพเราะทางดานภาษาใหกับวรรณกรรมอีกดวย ผูวิจัยไดเก็บขอ
มูลจากนวนิยายเรื่องผฺกาสฺรโพน โดยใชหลักเกณฑการพิจารณาคําขยายคําวิเศษณที่ไดนําเสนอไป
แลวในบทที่ 2

เนื่องจากวา คําขยายคําวิเศษณจะทําหนาที่ขยายคําวิเศษณเสมอ และคําขยายคําวิเศษณกับ
คําวิเศษณหลักมีเงื่อนไขทางดานความหมายในลักษณะการเกิดรวมกัน คําขยายคําวิเศษณจึงจะแสดง
ความหมายรวมกับคําที่มันไปขยาย อีกทั้งชวยเพิ่มเติมความหมายตอจากคําที่ถูกขยายใหไดใจความ
ชัดเจนกวาเดิม1

ในภาษาเขมรคําวิเศษณหลายคําสามารถทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณไดดวย ซ่ึงคําใน
ลักษณะดังกลาวนี้เปนคําที่สามารถใชขยายคําหลักไดหลายคํา เชน คําวา /χαη/ หมายถึง แก
สามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณในประโยคภาษาเขมรได2

1. µ νυη χαη ν⎞ω µυκ πσαα

คน แก อยู หนา ตลาด

และสามารถทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณในประโยคภาษาเขมรไดเชนกัน

2. θααω π ↔ κρΑηΑΑµ χαη

เสื้อ สี แดง แก

                                                          
1 อุดม พรประเสริฐ, “คําวิเศษณสองพยางคในภาษาอีสาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

จารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 80.
2 คําที่แสดงโดยตัวเอน หมายถึง คําวิเศษณหลัก และคําที่แสดงโดยตัวหนา หมายถึง คําขยายคําวิเศษณ
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จะเห็นวา /χαη/ แก ในตัวอยางแรกทําหนาที่เปนคําวิเศษณทําหนาที่ขยายคํานาม ในขณะ
ที่ตัวอยางที่สอง คําดังกลาวเปนคําขยายคําวิเศษณทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกสี

เมื่อพิจารณาจากความหมายของคําขยายคําวิเศษณรวมกับคําวิเศษณ และจากขอมูลเฉพาะ
วรรณกรรมเรื่องผฺกาสฺรโพน พบคําขยายคําวิเศษณทั้งหมด 71 คํา และสามารถจัดกลุมคําขยายคํา
วิเศษณได 6 กลุม โดยจัดกลุมตามความหมายของคําวิเศษณหลัก ไดดังนี้

1. คําขยายคําวิเศษณบอกสีและแสง 25 คํา
2. คําขยายคําวิเศษณบอกคุณลักษณะ 21 คํา
3. คําขยายคําวิเศษณบอกสภาพ 11 คํา
4. คําขยายคําวิเศษณบอกเสียง   5 คํา
5. คําขยายคําวิเศษณบอกความรูสึก   2 คํา
6. คําขยายคําวิเศษณอ่ืนๆ   7 คํา

คําขยายคําวิเศษณบอกสีและแสง

คําขยายคําวิเศษณบอกสีและแสง คือ คําซ่ึงทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่มีความหมายเกี่ยวกับ
สีและแสง วาสีที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนเชนไร  คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้จะชวยทําใหความหมาย
ของคําวิเศษณที่แสดงสภาพสีและแสงมีความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดยิ่งขึ้น

1. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี “แดง”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีแดง เมื่อทําหนาที่เปนสวนขยายของคําวิเศษณแลว ทํา
ใหคําบอกสีมีความหมายแตกตางกันออกไป เชน แดงสุก, แดงไร ๆ หรือ แดงสกปรก เปนตน จาก
ขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ทั้งหมด 7 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 1 /τυµ/     เขม

3 . πηε(↔θ  νι↔Ν κΑΑ πραε χι↔ κρΑηΑΑµ τυµ

πλι↔µ

P ® k þ  n a g k * E R b C a R k h m
TMu Pøam
หนา   นาง ก็ เปลี่ยน เปน แดง สุก ทันที

(หนา 84)
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คําขยายคําวิเศษณคําที่ 2  /χρααλ/    จัด

4. σΑµβου µυκ νι↔Ν λα↔ΝκρΑηΑΑµ χρααλ

s m | ú r m u x n a g e L I g R k h m
Rcal
สี หนา นาง ขึ้น (สี)แดง จัด

(หนา 112)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 3 /ρυ(↔ντι↔λ/แจ3

5 . κ ε ε κ η ↔ ↔ ν ) Ν Ν ↔ ↔ κ κ ρ Α η Α Α µ
ρυ(↔ντι↔λ

e K e X I j g e g I k R k h m
rnÞal
เขา เห็น ถาน แดง แจ

(หนา 132)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 4 /κρΑµαω/ เขม

6. σΑµβου λα↔ΝκρΑηΑΑµ κρΑµαω

sm|úr eLIgRkhm RkemA
ผิว ข้ึน (สี)แดง เขม

(หนา 140)
คําขยายคําวิเศษณคําที่ 5 /πρΑτααθ/ เปรอะเปอน

7. δαοψ νιθψι↔ψ ωΕΕΝ ψααΝ νιη

eday niyay Evg y¨ag
enH

โดย พูด ยาว อยาง นี้

τ⎞κ µο(↔τ κρΑηΑΑµ πρΑτααθ κΑΑ

                                                          
3 คํานี้สามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณไดหลายคํา โดยตัวมันเองมีหลายความหมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่หนา 47 และ หนา 49
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Twk mat´ Rkhm Rbtak
k*
น้ํา ปาก แดง เปรอะเปอน ก็

πυη ποο

BuH eBar
เดือด เออลน
“โดยพูดยาวเชนนี้ น้ําหมากแดงเปรอะเปอนก็แตกฟอง”

(หนา 52)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 6 /ραε ραε/ ไรๆ

8. σραπ-ταε κη↔↔ν) πρ⎞ψ κρΑηΑΑµ ραε ραε

Rsab´Et eXIj éRB Rkhm
Er¨>

ทันทีทันใด เห็น ปา แดง ไรๆ
“ทันใดนั้นก็เห็นปา(สี)แดงไรๆ

(หนา 131)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 7 /χθαω/   อราม4

9. πκαα κρΑχιιπ π ↔ κρΑηΑΑµ χθαω

p,a RkCIb BN( Rkhm eqÁA
ดอกกระเจี๊ยบ สี แดง อราม

(หนา 2)
คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี “แดง” แตละคําเมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํา

วิเศษณแลว ทําใหคําบอกสี “แดง” มีความหมายเพิ่มขึ้น ดังนี้

คําขยายคําวิเศษณ /τυµ/  สุก เมื่อขยายคําบอกสีแดง ทําใหความเขมของคําบอกสีเพิ่มขึ้น
โดยความเขมของสีที่เพิ่มขึ้นเปนไปในลักษณะจัด

                                                          
4 คํานี้สามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณไดหลายคํา โดยตัวมันเองมีหลายความหมาย ดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมที่หนา 46 และ หนา 49
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คําวา /τυµ/  สุก ในภาษาเขมรนอกจากจะทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณไดแลว คําดัง
กลาวยังสามารถทําหนาที่อ่ืนในประโยคได เชน

10.   N                 V        Final Particle
χεικ τυµ ηα↔ψ
กลวย สุก แลว

ประโยคขางตน  /τυµ/ ใชในปริบทความหมายของผลไมสุก จะไมใชในความหมายของ
อาหารสุก คําดังกลาวทําหนาที่เปนกริยาหลักของประโยค ซ่ึงตางจากประโยคขอมูลที่ 3 ที่ทําหนาที่
เปนคําขยายคําวิเศษณเพื่อขยายคําบอกสีใหมีความหมายเดนชัดขึ้น

คําขยายคําวิเศษณ /χρααλ/ จัด เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําบอกสีแดง ทําใหคํา
บอกสีแดงมีคาความเขมของสีเพิ่มขึ้น ในลักษณะแผขยายออกไป ในประโยคที่เก็บขอมูลสะทอน
ภาพที่สีหนาของนาง(วิธาวี) คอยๆ แดงแผซานออกไปดวยความโกรธ

เมื่อไดทําการทดสอบการปรากฏรวมของคําขยายคําวิเศษณนี้กับคําวิเศษณหลักบอกสีใน
กลุมความหมายแดง จะแสดงวามีความเขมในลักษณะ แผขยายออกไป คือ /χρααλ/ สามารถใช
ขยายเพื่อบอกลักษณะสีแดงของทองฟาในยามเย็น

11. µεεκ πεελ λΝι↔χ

ทองฟา ยาม เย็น

π ↔ σλαα-τυµ χρααλ

สี หมากสุก เขมแผขยายออกไป
“ทองฟายามเย็นสีแดงเขมแผขยายออกไป”

/ρυ(↔ντι↔λ/ แจ คําขยายคําวิเศษณนี้เมื่อปรากฏรวมกับคําบอกสีแดง ทําใหคําบอกสี
แดงเพิ่มความเขมของสีใหเดนชัดขึ้น อีกทั้งแสดงลักษณะความสวางของสีเพิ่มขึ้นดวย นั่นคือ คํา
ขยายคําวิเศษณ /ρυ(↔ντι↔λ/ มีความหมายวา เขมในลักษณะสวาง

คําขยายคําวิเศษณ /κρΑµαω/ เขม เมื่อทําหนาที่ขยายคําบอกสีแดง ทําใหคําบอกสีมีความ
เขมเพิ่มขึ้นในลักษณะคล้ํา (dark red)
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เมื่อเทียบกับตัวอยางที่ไดนําเสนอไปแลวขางตน คําวา /σλαα τυµ/ สีหมากสุก ซ่ึงเปนคํา
บอกสีแดง สามารถมีคําขยายคําวิเศษณ ทั้งคําวา /χρααλ/ (ที่ไดอภิปรายแลว) และคําวา 
/κρΑµαω/ มาขยาย และในปริบทเดียวกันของประโยคขอมูลก็สามารถใชคําขยายคําวิเศษณไดทั้ง
สองคําไดเชนกัน โดยแสดงความหมายตางกัน เมื่อมีคําขยายคําวิเศษณ /κρΑµαω/ ขยายคําบอกสี 
ประโยคขอมูลจะแสดงถึงทองฟายามเย็นที่ใกลพลบค่ําเต็มที

12. µεεκ πεελ λΝι↔χ

ทองฟา ยาม เย็น

π ↔ σλαα-τυµ κρΑµαω

สี หมากสุก คล้ํา
“ทองฟายามเย็นสีแดงคล้ํา”

คําขยายคําวิเศษณ /πρΑτααθ/ เปรอะเปอน เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําบอกสี
แดง ทําใหคําบอกสีแสดงลักษณะเพิ่มขึ้น ในความหมายวาสีแดงที่แสดงนั้น มีลักษณะแดงแบบ
เปรอะเปอนกระจายไปทั่ว

คําขยายคําวิเศษณ /ραε ραε/ ไรๆ  เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําบอกสีแดงแลว
ทําใหแสดงความเขมของคําบอกสีแดงลดลง กลาวคือ แสดงลักษณะของสีแดงที่อยูในโทนออนกวา
ปกติเมื่อไมมีคําขยายคําวิเศษณปรากฏรวมดวย หรืออาจกลาวไดวาคําขยายคําวิเศษณ /ραε ραε/ มี
ความหมายวา “ออน”

คําขยายคําวิเศษณ  /χθαω/ อราม เมื่อทําหนาที่ขยายคําบอกสีแดง นอกจากจะทําใหคํา
บอกสีมีความเขมเพิ่มขึ้น ยังแสดงลักษณะความแวววาวอรามเปนเงางามของคําวิเศษณบอกสีดวย

2. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี  “น้ําเงิน”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีน้ําเงิน เมื่อทําหนาที่เปนสวนขยายของคําวิเศษณบอกสี
น้ําเงิน ทําใหคําบอกสีมีความหมายเพิ่มขึ้น เชน เพิ่มความหมายในแงความเขมของสี  จากขอมูลพบ
คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 2 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 8 /χαη/    แก
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13. χυ(↔νδα↔      χη↔↔ δαελ λι↔π τναµ π ↔ κηι↔ω
  χαη

CeNþIr    eQI Edl lab zñaM BN( ex
[v  cas´

บันได            ไม ซ่ึง ทา ยา สี น้ําเงิน     แก
“บันไดไมซ่ึงทาสีน้ําเงินแก”

(หนา 28)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 9 /τλαα-τρΑψΑΝ/    สดใส 

14. ν⎞ω κνοΝ µεεκ π ↔ κηι↔ω τλαα-τρΑψΑΝ

enA kñúg emXBN( ex[v zøaRtyg´
ที่ ใน ทองฟา สี น้ําเงิน สดใส

(หนา 105)

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีน้ําเงิน คือคําวา /χαη/ แก  คํานี้เปนคําในหมวดคํา
วิเศษณที่สามารถทําหนาที่ขยายไดทั้งคํานามและขยายไดทั้งคําวิเศษณ แตในประโยคขอมูลขางตน
คําดังกลาวทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ  ในภาษาเขมรคําขยายคําวิเศษณ /χαη/ แก เปนคําขยาย
คําวิเศษณพื้นฐานที่มีความหมายวา “เขม” และคํานี้เมื่อนํามาใชขยายคําบอกสีทําใหคําบอกสีมีความ
เขมเพิ่มขึ้น

คําขยายคําวิเศษณ /τλαα-τρΑψΑΝ/ สดใส  เปนคําประสม (Compound Words) ที่เกิด
จากหนวยภาษา 2 หนวย คือ หนวยภาษา /τλαα/ หมายถึง ใส และหนวยภาษา /τρΑψΑΝ/ หมาย
ถึง งามสดสลาง เมื่อคําขยายคําวิเศษณ /τλαα-τρΑψΑΝ/ สดใส ทําหนาที่ขยายคําบอกสี ทําใหคํา
บอกสีแสดงลักษณะความสดใสเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อสอบถามผูบอกภาษา คําขยายคําวิเศษณดัง
กลาวเมื่อปรากฏรวมกับคําบอกสีน้ําเงิน จะแสดงใหเห็นวาสีที่แสดงออกมาจะเปนสีในโทนสวาง

3. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี  “เหลือง”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีเหลือง ทําใหคําบอกสีมีความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัด
ยิ่งขึ้น จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 1 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 10 /χθ↔ν/    สุก
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15. πλ↔ω  κσαχ µυ↔ψσΑµβου λ⎞↔Ν χθ↔ν

pøÚv  xSac´ mYy sm|úr el]
g qÁin

ทาง   ทราย หนึ่ง สี เหลือง สุก
(หนา 28)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้  คือคําวา /χθ↔ν/ สุก เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํา
บอกสี ทําใหคําบอกสีมีความเขมเพิ่มขึ้น และเมื่อสอบถามผูบอกภาษาไดขอมูลเพิ่มเติมวา คําดัง
กลาวนอกจากทําใหความเขมของสีเพิ่มขึ้นแลว คําขยายคําวิเศษณนี้ยังแฝงคุณลักษณะทางความ
หมายของความรอนอีกดวย จึงอาจกลาวไดวาคําขยายคําวิเศษณนี้มีความหมายวา “มากในลักษณะ
รอน”

เมื่อกลับไปพิจารณาประโยคขอมูลอีกครั้ง จะเห็นวา คํานามของประโยคขอมูลคือ “ทาง
ทราย” มีสวนขยาย คือ “เหลืองสุก” ประโยคขอมูลนี้จึงแสดงนัยวา คํานามมีสภาพความรอนที่แสดง
โดยสวนขยาย เหลืองสุก เกิดเนื่องมาจากแสงแดดที่แผดเผาในตอนกลางวัน และชวงเวลาในบท
ประพันธก็สะทอนวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นอยูในชวงกลางวันเชนกัน ดังนั้น การที่ผูประพันธใช
สวนขยาย “เหลืองสุก” เพื่อแสดงนัยของสภาพของคํานามที่ตองแสงแดดจนเกิดความรอนนั่นเอง

คําวา /χθ↔ν/ สุก สามารถทําหนาที่อ่ืนในประโยคภาษาเขมรไดอีก เชน

       N Dem   V         Final Particle
16. τρ↔ψ  θαΝ νιη χθ↔ν ηα↔ψ

ปลายาง นี้ สุก แลว

จากตัวอยาง /χθ↔ν/ แปลวา “สุก” ในแงของอาหารสุกดวยความรอน ทําหนาที่เปนคํา
กริยาในประโยค จึงอาจกลาวไดวา คําขยายคําวิเศษณ /χθ↔ν/ สุก เปนคําหลายหนาที่ในภาษาเขมร

4.   คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี  “เขียว”
คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีเขียว เมื่อทําหนาที่เปนสวนขยายของคําวิเศษณ ทําใหคํา

บอกสีเขียวมีความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดขึ้น จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 1 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 11 /σρΑη/  สด
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17. σµαω  δαελ µι↔ν π ↔ βαψτΑΑΝ σρΑη

esµA  Edl man BN( ébtg Rss´
หญา   ซ่ึง มี สี เขียว สด

(หนา 135)

คําขยายคําวิเศษณกลุมนี้ คือคําวา /σρΑη/ สด  เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําบอก
สีแลว ทําใหคําบอกสีมีความเขมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงลักษณะของคํานาม “หญา” ในสภาพสด
อีกดวย ทั้งนี้เมื่อผูวิจัยทําการทดสอบโดยนําคําขยายคําวิเศษณที่มีความหมายอยูในกลุมเดียวกันกับ
คําวา /σρΑη/ สด5  คือคําวา /χαη/ แก  คําขยายคําวิเศษณทั้งสองคํามีความหมายพื้นฐานเหมือนกัน
คือ “เขม” นํามาทดสอบจะทําใหทราบความหมายของคําขยายคําวิเศษณดังกลาวไดชัดเจนขึ้น  ดังนี้

18. σµαω  δαελ µι↔ν π ↔ βαψτΑΑΝ χαη

หญา   ซ่ึง มี สี เขียว แก

ตัวอยางขางตนจะเห็นวา เมื่อนําคําขยายคําวิเศษณที่อยูในกลุมความหมายวา “เขม” เชน
เดียวกันมาแทนที่ในประโยคขอมูล แมวาความหมายของคําขยายคําวิเศษณจะเหมือนกัน แตเมื่อ
พิจารณาถึงคํานามในประโยค คือ “หญา” ไมไดแสดงสภาพความสดแลว ตางจากการใชคําขยายคํา
วิเศษณคําที่ 11 ในประโยคขอมูลที่ 17 ดังนั้น คําขยายคําวิเศษณ /σρΑη/ สด จึงนาจะมีความหมายวา
เขมในลักษณะสด

5. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี  “ดํา”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีดํา เมื่อทําหนาที่เปนสวนขยายของคําวิเศษณ ทําใหคํา
บอกสีมีความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดขึ้น เชน ดําขลับ, ดําสนิท เปนตน จากขอมูลพบคําขยายคํา
วิเศษณในกลุมนี้ 3 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 12 /ρ λ↔↔π/  เปนมันสนิท

19. κδααΝ⎞↔ µυ↔ψ τω↔↔ πιι

                                                          
5 ในที่นี้คําขยายคําวิเศษณที่มีความหมายอยูในกลุมเดียวกับคําวา /σρΑη/ สด คือ คําขยายคําวิเศษณที่

แสดงความหมายวา เขม หรือ จัด
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kþareg] mYy eZIV
BI

ตั่ง      (ตัว) หนึ่ง ทํา จาก

κλ↔µ κρΑκΑη κµαω ρ λ↔↔π

x ø w m R k e k a H e x µ A
relIb

แกน ไมมะคาแต ดํา เปนมันสนิท
(หนา 13)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 13 /ψυ(↔Ν/   เปนมันสนิท6

20. νεετ νι↔Ν ωιθτηι↔ωιι δαελ κµαω   ψυ(↔Ν

enRt nag viZavI Edl exµA
yg´
ดวงตา นาง วิธาวี ซ่ึง ดํา    เปนมันสนิท

(หนา 44)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 14 /ν)ο(↔π/     เปนมัน

21. νι↔Ν τυκ σΑθ πραη σµαα κµαω   ν)ο(↔π

nag Tuk sk´ RbHsµa exµA  jab´
นาง ไว ผม ประ บา ดํา    เร็วๆ ถ่ีๆ7

“นางไวผมประบาดําเปนมัน” (หนา 14)
แมคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ทั้งสามคํา คือ  /ρ λ↔↔π, ψυ(↔Ν, ν)ο(↔π/  จะ

สามารถปรากฏรวมกับคําบอกสีดําไดเหมือนกัน แตคําขยายทั้งสามคํามีความแตกตางกันทางดาน
ความหมายดังนี้

                                                          
6 คํานี้สามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณไดหลายคํา โดยตัวมันเองมีหลายความหมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่หนา 46 และ หนา 49
7 โดยปกติ /ν)ο(↔π/ มีความหมายวา เร็ว หรือ ถี่ แตจากการสอบถามผูบอกภาษา ในประโยคขอมูลที่ 21

คําดังกลาวนาจะมีความหมายวา เปนมัน เพื่อแสดงคุณลักษณะเพิ่มเติมของคําบอกสีดํา
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คําขยายคําวิเศษณ  /ρ λ↔↔π, ψυ(↔Ν/ เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกสีดํา คําทั้ง
สองมีความหมายใกลเคียงกัน คือ “เปนมันสนิท”  แตเมื่อทําการทดสอบการปรากฏรวมและสอบ
ถามผูบอกภาษาไดขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้

เมื่อนําคําวา /ψυ(↔Ν/ เปนมันสนิท มาใชในตําแหนงคําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูล
ที่ 19 แทนคําวา /ρ λ↔↔π/  ไดประโยคซึ่งผูบอกภาษายอมรับได ดังนี้

22. κλ↔µ κρΑκΑη κµαω ψυ(↔Ν

แกน ไมมะคาแต ดํา เปนมันสนิท

แตเมื่อนําคําวา /ρ λ↔↔π/ เปนมันสนิท ไปแทนที่ /ψυ(↔Ν/ ในตําแหนงคําขยายคํา
วิเศษณในประโยคขอมูลที่ 20  ผูบอกภาษากลับไมยอมรับประโยคที่แสดงขางลางนี้

23. ?νεετ     νι↔Ν ωιθτηι↔ωιι δαελ κµαω   ρ λ↔↔π

  ดวงตา       นาง วิธาวี ซ่ึง ดํา    เปนมันสนิท

ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา คําขยายคําวิเศษณ  /ρ λ↔↔π/ เปนมันสนิท อาจจะมีขอ
จํากัดทางดานความหมายในการเกิดรวมกันกับคํานามมากกวาคําขยายคําวิเศษณ /ψυ(↔Ν/ ขลับ
หรือในอีกทางหนึ่ง คํานามในประโยคขอมูลที่ 20 คือคําวา “ดวงตา” อาจจะมีขอจํากัดทางดานความ
หมายในการเกิดรวมกับคําวิเศษณและคําขยายคําวิเศษณมากกวาคํานามในประโยคขอมูลที่ 19 คือคํา
วา “แกนไมมะคาแต”

ในขณะที่คําขยายคําวิเศษณบอกสี /ν)ο(↔π/ เปนมัน เมื่อสอบถามผูบอกภาษา คําดัง
กลาวจะปรากฏรวมกับคําบอกสีดําเทานั้น และคํานี้ยังมีเงื่อนไขการปรากฏรวมกับคํานามใน
ประโยคอีกดวย คือ /ν)ο↔π/ มักจะทําหนาที่ขยายคํานามที่มีลักษณะเปนเสนและเรียงตัวกันอยาง
เปนระเบียบ เชน เสนผม, เสนไหม เปนตน ดังประโยคขอมูลตอไปนี้

24. σουτ νιη κµαω       ν)ο(↔π

sURt enH exµA   jab´
ผาไหม นี้ ดํา         เปนมัน
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เมื่อทําการทดสอบการปรากฏรวมของคําขยายคําวิเศษณ /ν)ο(↔π/ เปนมัน  กับคํานามที่
มีลักษณะตางไปจากคํานามที่มีลักษณะเปนเสนและเรียงตัวกันอยางเปนระเบียบ ภาษาเขมรไม
สามารถใชคําขยายคําวิเศษณ  /ν)ο(↔π/ รวมกับคํานามดังตอไปนี้

25. ?κλ↔µ κρΑκΑη      κµαω ν)ο(↔π

 แกน ไมมะคาแต  ดํา    เปนมัน

26. ?νεετ νι↔Ν ωιθτηι↔ωιι δαελ κµαω ν)ο(↔π

  ดวงตา นาง วิธาวี ซ่ึง ดํา    เปนมัน
  

ประโยคทั้งสองขางตน แมวาคําขยายคําวิเศษณ /ν)ο(↔π/ จะทําหนาที่ขยายคําบอกสีดํา
เชนเดียวกับ คําขยายคําวิเศษณ  /ρ λ↔↔π/  และ  /ψυ(↔Ν/ แตคําดังกลาวมีเงื่อนไขในการเกิด
รวมกับคํานามมากกวา

6. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสี  “ขาว”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีขาว เมื่อทําหนาที่เปนสวนขยายของคําวิเศษณ ทําใหคํา
บอกสีมีความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดขึ้น เชน ขาวใส, ขาวผอง เปนตน จากขอมูลพบคําขยายคํา
วิเศษณในกลุมนี้ 5 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 15 /κβοη/      ผอง

27. κνοΝ πυ(↔η β↔Ν νυη σµαω ωι↔ριιχι↔τ δουχ χι↔

k ñ ú g e B a H b w g e n a H e s µ A
varICati dUcCa

ใน ทอง บึง นั้น หญา น้ํา เชน

σναο ν⎞Ν πρ λ⎞τ τι↔ν) χαθκηοθ δαοψ
 

esña nwg RBlit Taj ck¡ú eday
โสน และ บัวสาย ดึง จักขุ โดย

πκαα σΑΑ κβοη

p,a s k|ús
ดอกไม            ขาว ผอง
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“ในบึงนั้นมีดอกไมน้ํา เชน โสนและบัวสาย ดึงดูดสายตาผูมอง
ดวยดอกไมขาวผองเต็มไปหมด”

(หนา 134)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 16 /πθαοΝ/    โพลน

28. κεε κη↔↔ν)  ταε πηεη σΑΑ πθαοΝ

eK eXIj  Et epH s epÁag
เขา เห็น    แต ขี้เถา ขาว โพลน

(หนา 132)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 17 /σΝααχ/  วับวาว

29. ν⎞ω κνοΝ σραε σοτ ταε µι↔ν τ⎞κ σΑΑ σΝααχ

enA kñúg ERs suTÆ Et man Twk s
sáac

ที่ ใน นา ลวน แต มี น้ํา ขาว วับวาว
(หนา 1)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 18 /τλαα/  ใส

30. τµ⎞ν) σΑΑ τλαα δουχ πκαα µλιη

eZµjs zøa dUc p,a møiH
ฟน ขาว ใส เหมือน ดอก มะลิ

(หนา 17)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 19 /σλαΝ/  ซีดเซียว

31. πηε(↔θ νι↔Ν   δαελ πιι µυν σλαΝ

  σΑΑ
P®kþ nag  Edl BI mun søaMg

 s
หนา นาง    ซ่ึง แต กอน ซีดเซียว    ขาว
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δουχ τεεσαθθαεκ

dUc eTsÉk
เหมือน ผาดิบ
“หนานางซึ่งแตกอนขาวซีดเซียวเหมือนผาดิบ”

(หนา 84)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ ทั้ง 5 คําขางตน เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณแลว ทําใหคําบอก
สี “ขาว” มีความหมายเพิ่มขึ้น ดังนี้

คําขยายคําวิเศษณ  /κβοη/ ผอง ขยายสีขาว ประโยคขอมูลที่ 27 มีความหมายวา มีดอกไม
สีขาวเต็มไปหมด และจากการสอบถามผูบอกภาษา ไดรับขอมูลเพิ่มเติมวา คําวา /κβοη/ จะแสดง
นัยวา “มองไปทางไหนก็เห็นแตดอกไมที่มีแตสีขาว” ซ่ึงคํานาม คือคําวา ดอกไม ในประโยคขอมูล
ขางตน อาจจะมีหลายแบบและหลายพันธุก็ได แตทุกแบบทุกพันธุมีสีขาว

คําขยายคําวิเศษณ  /πθαοΝ/  โพลน เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําบอกสีขาว ทํา
ใหคําบอกสีมีความหมายเพิ่มขึ้นวา ขาวเต็มไปหมด ไมมีส่ิงอ่ืนใดมาปะปนเลย ดังนั้นในประโยคขอ
มูลที่ 28 จะใหภาพวามีแตขี้เถาขาวเต็มไปหมด เปนที่นาสังเกตวาคําขยายคําวิเศษณดังกลาวเมื่อทํา
หนาที่เปนสวนขยายแลว จะบงพื้นที่คอนขางกวาง ไมใชเฉพาะจุดหรือเฉพาะสิ่งของแบบคําขยายคํา
อ่ืนๆ ที่ขยายคําบอกสีขาว หรือที่ขยายคําบอกสีอ่ืนๆ

คําขยายคําวิเศษณ /σΝααχ/ วับวาว  เมื่อทําหนาที่ขยายคําบอกสีขาวในประโยคขอมูล ทํา
ใหคํานาม “น้ํา” มีลักษณะทางความหมายเพิ่มขึ้น คือ เพิ่มลักษณะความแวววาวระยิบระยับของน้ํา
เขามาดวย

คําขยายคําวิเศษณ /τλαα/ ใส8  เมื่อปรากฏรวมกับคําบอกสีขาว และทําหนาที่รวมกัน เพื่อ
ขยายคํานาม คือคําวา ฟน ในประโยคขอมูล ทําใหคํานามนอกจากแสดงลักษณะขาว ยังแสดงความ
ใสเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังแสดงนัยถึงความมีสุขภาพที่ดีของฟน

คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 31 คือคําวา /σλαΝ/  ซีดเซียว เมื่อทําหนาที่รวมกับ
คําวิเศษณ เพื่อขยายคํานาม  “หนานาง” ในประโยค ทําใหคํานามแสดงลักษณะขาวและลักษณะ

                                                          
8 ในประโยคขอมูลที่ 30 คําวา /τλαα/ ใส ทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ แตคําดังกลาวสามารถทําหนา

ที่เปนคําวิเศษณไดดวย แมคํานี้สามารถทําหนาที่ไดหลายหนาที่ แตความหมายของคําวา /τλαα/ มีความหมายที่แน
นอนเพียงความหมายเดียว หมายถึง “ใส”  ดูรายละเอียดในประโยคขอมูลที่ 32, 33 และ 34
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ความซีดเซียวผิดปกติ ซ่ึงคําขยายคําวิเศษณ /σλαΝ/  ซีดเซียว แสดงความหมายในเชิงลบ
(Negative)
7.  คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกแสง

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีแสง เมื่อทําหนาที่เปนสวนขยายของคําวิเศษณ ทําใหคํา
บอกแสงมีความหมายเพิ่มขึ้นและแปลกออกไป เชน ใสสวาง, ใสแจว เปนตน จากขอมูลพบคําขยาย
คําวิเศษณในกลุมนี้ 6 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 20 /τρΑχαη/   สวาง

32. µεεκ   κηαε     χαετ δαελ   τλαα τρΑχαη

emX  Ex   ecRt     Edl  zøa RtcH
ทองฟา    เดือน      หา               ซ่ึง    ใส สวาง

(หนา 103)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 21 /χωεεΝ/  แจว

33. τ⎞κ τλαα χωεεΝ

Twk zøa eQVg
น้ํา ใส แจว

(หนา 134)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 22 /ψυ(↔Ν/   วับ

34. νεετ κο(↔τδαελ µι↔ν πυ(↔νλ⎞⎞ τλαα ψυ(↔Ν

enRt Kat´  Edl man BnøW zøa
yg´

ตา เขา ซึ่ง มี แสง ใส วับ
(หนา 13)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 23 /χθαω/  เปนเงางาม

35. θΑΝπυττηε(↔θπαθδιθµαα β↔τ µι↔η    χρααλ     

χθαω
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Gg<BuTÆbdima biT mas  Rcal
   eqÁA

องคพุทธปฏิมา ปด ทอง      เจิดจา เปนเงางาม
(หนา 100)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 24  /ρ λιιΝ/ เกลี้ยง9

36. κδαα κΑµρααλ τω↔↔  πιι κρΑκΑη

k þ a r k M r a l e Z I V  B I
RkekaH
กระดาน เครื่องปู ทํา  จาก ไมมะคาแต

ρ λιιΝ τλαα δουχ κΑν)χΑθ

rlIg zøa dUc kJ©k´
เกลี้ยง ใส เหมือน กระจก
“พื้นกระดานทําจากไมมะคาแตใสปงเหมือนกระจก”

(หนา 95)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 25 /ρυ(↔ντι↔λ/จา

3 7 . σλ↔κ - ρ⎞τ λι↔π τ⎞κ µι↔η πλ⎞⎞
ρυ(↔ντι↔λ

søwkrwt lab Twk mas PWø
rnÞal
ใบลาน ทา น้ํา ทอง สวาง จา
“ใบลานลงยา(สี)ทองสวางจา”

(หนา 58)

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกแสง แตละคําเมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
ทําใหคําบอกแสง มีความหมายเพิ่มขึ้น ดังนี้
                                                          

9 ประโยคขอมูลนี้ผูวิจัยพิจารณาคําวา /ρ λιιΝ/ เกลี้ยง เปนคําขยายคําวิเศษณ และคําวา /τλαα/ ใส เปน
คําวิเศษณหลัก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 หนา 21
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คําขยายคําวิเศษณ /τρΑχαη/ สวาง เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําบอกแสง คือคํา
วา /τλαα/ ใส  ทําใหคํานามในประโยคขอมูล  “ทองฟา”  มีความหมายเพิ่มขึ้น คือ นอกจากมีความ
ใส ยังแสดงสภาพความสวางเพิ่มขึ้น

เมื่อพิจารณาจากความหมาย คําวา /τρΑχαη/ สวาง  นาจะปรากฏรวมและทําหนาที่ขยาย
คําบอกสีได แตเมื่อสอบถามผูบอกภาษาแลว คําขยายคําวิเศษณดังกลาวไมสามารถขยายคําบอกสีได

3 8 . ? κ ε ε κ η ↔ ↔ ν ) Ν Ν ↔ ↔ κ κ ρ Α η Α Α µ
τρΑχαη

 เขา เห็น ถาน แดง สวาง

39. ?σλ↔κ-χη↔↔ µι↔ν π ↔ βαψτΑΑΝ τρΑχαη

 ใบไม มี สี เขียว สวาง

40. ?λοοκ-κηαε π ↔ λ⎞↔Ν τρΑχαη

 พระจันทร สี เหลือง สวาง

คําวา /τρΑχαη/ สวาง เปนคําที่อยูในหมวดคําวิเศษณที่สามารถทําหนาที่ในประโยคได
ทั้งเปนคําขยายคําวิเศษณและคําวิเศษณ ตัวอยางตอไปนี้แสดงใหเห็นวาคําดังกลาวสามารถทําหนาที่
เปนคําวิเศษณได

41. µεεκ   κηαε     χαετ τρΑχαη ναη

ทองฟา    เดือน      หา               สวาง มาก

ในขณะที่คําขยายคําวิเศษณอ่ืนๆ ในกลุมเดียวกันนี้ เชน /χωεεΝ/ แจว,  /ψυ(↔Ν/ วับ
และ /ρυ(↔ντι↔λ/ จา เมื่อนํามาทดสอบการปรากฏในตําแหนงคําวิเศษณหลักจะไดผลดังนี้

42. *τ⎞κ      χωεεΝ

  น้ํา         แจว
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43. *νεετ κο(↔τδαελ µι↔ν πυ(↔νλ⎞⎞ ψυ(↔Ν

  ตา เขา ซึ่ง มี แสง วับ

44. *σλ↔κ-ρ⎞τ λι↔π τ⎞κ µι↔η ρυ(↔ντι↔λ

 ใบลาน ทา น้ํา ทอง จา
 “ใบลานลงยา(สี)ทองจา

ประโยคขางตนแสดงใหเห็นวา /χωεεΝ/ แจว, /ψυ(↔Ν/ วับ และ /ρυ(↔ντι↔λ/ จา
ไมมีคุณสมบัติเปนคําวิเศษณหลัก เนื่องจากไมสามารถขยายคํานามไดโดยตรง แตตองมีคําวิเศษณ
หลักทําหนาที่ขยายคํานามในประโยคกอน คําดังกลาวจึงสามารถปรากฏในประโยคภาษาเขมรได

คําขยายคําวิเศษณ /χωεεΝ/ แจว เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณแลว ทําให
คําวิเศษณแสดงลักษณะความใสของคํานาม คือ “น้ํา”  โดยเนนย้ําใหเห็นวา ใสมากไมมีความขุน
ปรากฏใหเห็นเลย ในขณะที่คําขยายคําวิเศษณ /ψυ(↔Ν/ วับ เมื่อทําหนาที่รวมกับคําวิเศษณใน
ประโยคขอมูลที่ 34 แลว นอกจากจะแสดงความหมายวาใสแลว ยังแสดงความแวววาวของคํานาม
ในประโยคเพิ่มขึ้น

คําวา /χθαω/ เมื่อปรากฏรวมกับคําบอกแสง คํานี้มีความหมายวา “เปนเงางาม” (โดย
ปริยายหมายถึงความแวววาว) คําดังกลาวไมไดมีสวนทําใหคาความเขมของคําบอกแสงเพิ่มขึ้น เพียง
แตตัวมันจะเพิ่มลักษณะใหกับคํานามหลักหรือคําขยายคําวิเศษณหลักเทานั้น คือ นอกจาก “องค
พุทธปฏิมา” จะเจิดจาแลว ยังเปนเงางามดวย

นอกจาก /χθαω/ จะสามารถขยายคําวิเศษณบอกแสงแลว ยังสามารถขยายคําวิเศษณบอก
สีไดดวย และเมื่อปรากฏรวมกับคําบอกสี จะมีความหมายวา “มากในลักษณะเปนเงา” ดังที่ได
อภิปรายไปแลวในกลุมคําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีแดงและนําประโยคขอมูลมาแสดงซ้ํา ดังนี้

45. πκαα-κρΑχιιπ π ↔ κρΑηΑΑµ χθαω

p , a R k C I b B N ( R k h m
eqÁA
ดอกกระเจี๊ยบ สี แดง อราม

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคําวา /χθαω/ เปนเงางาม เปนคําหลายความหมายที่แตละความ
หมายมีความเกี่ยวเนื่องกัน
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คําวา /ρ λιιΝ/ เกลี้ยง เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ /τλαα/ ใส แสดงนัยวาคํานามใน
ประโยคขอมูล คือ /κρΑκΑη/ ไมมะคาแต เปนไมที่สะอาดเกลี้ยงเกลาจนดูใส

คําขยายคําวิเศษณ /ρυ(↔ντι↔λ/ จา  เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ ทําใหคําวิเศษณ
/πλ⎞⎞/ สวาง มีความสวางเพิ่มขึ้น และความสวางนั้นเปนไปในลักษณะเจิดจา

เมื่อผูวิจัยไดสอบถามผูบอกภาษา เกี่ยวกับการปรากฏรวมของคําขยายคําวิเศษณบอกสีและ
บอกแสงบางคํา ทําใหไดขอมูลบางประการที่นาสนใจดังนี้

คําขยายคําวิเศษณที่ปรากฏรวมกับคําบอกสี และทําใหคําบอกสีมีความหมายวา “เขมขึ้น”
เชน แดงเขม คําดังกลาวมีขอจํากัดทางดานการปรากฏรวมกันของคําขยาย (คําขยายคําวิเศษณ) กับคํา
หลัก (คําวิเศษณ) กลาวคือ  คําขยายคําวิเศษณบางคําไมสามารถปรากฏรวมกับคําบอกสีบางคําได
เชน /τυµ/ เขม  ไมสามารถปรากฏรวมกับคําบอกสีในกลุมสีน้ําเงินและกลุมสีเขียวได   ดังนี้

?κηι↔ω  τυµ

 น้ําเงิน เขม

  ?βαψτΑΑΝ  τυµ

  เขียว เขม

แตคําขยายคําวิเศษณ /τυµ/ เขม สามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําบอกสีในกลุมสี
แดงและสีเหลือง

κρΑηΑΑµ τυµ
แดง เขม

λ⎞↔Ν  τυµ
เหลือง เขม

ทั้งนี้คําวา /τυµ/ สุก มีความหมายที่หนึ่ง หมายถึง สุก ในลักษณะผลไมสุก จากความ
หมายนี้ นาจะทําใหเกิดขอจํากัดของการใชคําขยาย /τυµ/ เพื่อขยายคําวิเศษณบอกสี เชน สีน้ําเงิน
หรือ สีเขียว ซ่ึงโดยธรรมชาติ สีเขียว สะทอนถึงผลไมที่ยังไมสุก แตสีแดงและสีเหลืองสะทอนถึงผล
ไมสุก
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ในขณะที่คําขยายคําวิเศษณบางคํา สามารถปรากฏรวมกับคําบอกสีไดหลายคํา อีกทั้งคํา
ขยายคําวิเศษณนั้นๆ ก็มีความหมายที่แนนอนดวย แมวาจะปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
บอกสีตางกันไป เชน คําวา  /χαη/  มีความหมายวา “แก” เมื่อทําการทดสอบการปรากฏรวมกับคํา
บอกสี  /χαη/ สามารถปรากฏรวมกับคําบอกสีที่หลากหลาย ดังตัวอยาง

κηι↔ω   χαη น้ําเงินแก
βαψτΑΑΝ  χαη เขียวแก
λ⎞↔Ν  χαη เหลืองแก
κρΑηΑΑµ  χαη แดงแก

คําวิเศษณบอกสีบางคําสามารถมีคําขยายคําวิเศษณมาขยายไดหลายคํา เชน คําบอกสี
/κρΑηΑΑµ/  สีแดง จากขอมูลพบวานอกจาก /κρΑηΑΑµ/ จะเกิดรวมกับคําขยายคําวิเศษณพื้น
ฐานวา /χαη/ แลว ยังสามารถปรากฏรวมกับคําขยายคําวิเศษณที่แสดงความหมายวา “เขม” ไดอีก 5
คํา คือ

κρΑηΑΑµ   τυµ แดงเขม
κρΑηΑΑµ   χρααλ แดงจัด
κρΑηΑΑµ   ρυ(↔ντι↔λ แดงแจ
κρΑηΑΑµ   κρΑµαω แดงเขม
κρΑηΑΑµ   χθαω แดงอราม

แมวาคําขยายคําวิเศษณทั้ง 5 คําขางตนจะมีความหมายโดยทั่วไปวา “เขม”  เหมือนกัน แต
มีนัยทางความหมายตางกันไป ดังที่ไดอภิปรายแลวในกลุมคําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสีแดง

คําขยายคําวิเศษณบอกคุณลักษณะ

คําขยายคําวิเศษณบอกคุณลักษณะ คือ คําที่แสดงความหมายใหเห็นสภาพของลักษณะ รูป
รางของคํานามวามีลักษณะอยางไร เชน อวน, ผอม,  สวย เปนตน คําประเภทนี้จะแสดงความหมาย
รวมกับคําวิเศษณที่แสดงรูปรางลักษณะ และทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่แสดงลักษณะนั้นๆ ใหมี
ความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดขึ้น
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1. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะ “สวย”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะสวย เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณจะทําหนาที่
ขยายคําวิเศษณ ทําใหคํานามเกิดความสวยโดดเดนเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณใน
กลุมนี้ 3 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 26 /θαεκ/   โดดเดน
46. νι↔ριι ναα δαελ µι↔ν ρυυπ λθΑΑ
θαεκ

narI Na Edl man rUb lÁ Ék
นารี คนไหน ที่ มี รูป สวย  เอก
“นารีคนไหนที่จะมีรูปรางหนาตาสวยโดดเดน”

(หนา 130)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 27 /χΑµπρΑπ/   นารัก

47. νι↔Ν µι↔ν ρυυπ χηαοµ  λοοµ     π ↔   σρΑη  χαµπρΑπ

nag man rUb eqam  elam   BN( Rss´
cMRbb´

นาง มี รูป โฉม    โลม      พรรณ  สดใส    นารัก
(หนา 14)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 28 /πρ↔µπρ↔ψ/   นารักยิ่งนัก

48. ρυυπ χηαοµ    λοοµ    π ↔    νι↔Ν    ωιθτηι↔ωιι

 σρΑη πρ↔µπρ↔ψ

rUb eqam  elam     BN(  nag  viZavI     
Rss´ RbwmRbiy

รูป โฉม    โลม        พรรณนาง     วิธาวี  สดใส นารักยิ่งนัก
(หนา 67)

คําขยายคําวิเศษณ  /θαεκ/ โดดเดน ในประโยคขอมูลที่ 46 เมื่อขยายคําวิเศษณบอก
ลักษณะสวย ทําใหคํานาม คือ รูป (โดยนัยหมายถึงรูปรางหนาตาของหญิงสาว) มีความสวยโดดเดน
กวาหญิงสาวคนอื่นๆ และมิอาจหาใครมาเปรียบเทียบความงามนั้นได
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คําขยายคําวิเศษณ /χΑµπρΑπ/ นารัก เมื่อขยายคําวิเศษณบอกลักษณะ คือคําวา /σρΑη/ 
สดใส จะแสดงลักษณะความนารักของคํานาม คือ “หญิงสาว” แมวาคําดังกลาวจะทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณที่มีความหมายเปนไปในลักษณะสวยสดใส แตจากการสอบถามผูบอกภาษา เมื่อคําวา
/χΑµπρΑπ/ นารัก และ /σρΑη/ สดใส ปรากฏรวมกันแลว คํานาม คือ หญิงสาว อาจจะไมมีความ
สวยโดดเดนก็เปนได แตจะสะทอนใหเห็นลักษณะสดใสนารักนาเอ็นดูแกผูที่ไดพบเห็น

คําขยายคําวิเศษณ /πρ↔µπρ↔ψ/ นารักยิ่งนัก มีความหมายใกลเคียงกับคําขยายคํา
วิเศษณ /χΑµπρΑπ/ นารัก ในประโยคขอมูลที่ 47 แตคําขยายคําวิเศษณ /πρ↔µπρ↔ψ/ จะแสดง
ลักษณะนารักที่ใหภาพวา ความสดใสนารักของนางวิธาวีนี้ยากที่จะหาผูใดมาเทียบได

คําขยายคําวิเศษณในกลุมขยายคําบอกลักษณะ “สวย”  ทั้งสามคําขางตน เมื่อสอบถามผู
บอกภาษา คําขยายคําวิเศษณ /θαεκ/ โดดเดน ⊇เมื่อปรากฏในประโยคภาษาเขมร มักจะทําหนาที่
ขยายคําวิเศษณ    /λθΑΑ/ สวย เปนสวนใหญ และจากการเก็บขอมูลกับผูบอกภาษา โดยทดสอบการ
ปรากฏรวม คําวา “โดดเดน” กับคําวิเศษณหลัก “สดใส” คําทั้งสองเปนคําที่ไมเกิดคูกันในภาษาเขมร

49 ?νι↔Ν µι↔ν ρυυπ χηαοµ σρΑη

θαεκ  nag man rUb eqam
Rss´ Ék

 นาง มี รูป โฉม สดใส โดดเดน

แตคําขยายคําวิเศษณ  /χΑµπρΑπ/ นารัก และ /πρ↔µπρ↔ψ/ นารักยิ่งนัก ที่ใน
ประโยคขอมูลปรากฏรวมกับคําวิเศษณหลัก /σρΑη/ สดใส สามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณ
/λθΑΑ/ สวย ไดดวย

50. δα↔µ-χη↔↔ νιη λθΑΑ χΑµπρΑπ

edImeQI enH lÁ cMRbb´
ตนไม นี้ สวย นารักนาเอ็นดู

นอกจากนี้ยังตั้งขอสังเกตไดวา เมื่อ /λθΑΑ χΑµπρΑπ/ ปรากฏรวมกันแลว มักจะทํา
หนาที่เปนสวนขยายของคํานามที่เปนสิ่งไมมีชีวิต หากทําการทดสอบคําขยายคําวิเศษณและคํา
วิเศษณขางตน โดยนําคําทั้งสองมาเปนภาคแสดงของคํานามที่เปนสิ่งมีชีวิต ผูบอกภาษาไมยอมรับ
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ประโยคตอไปนี้ เพราะเหตุวา /λθΑΑ χΑµπρΑπ/ เปนคําที่ไมเกิดคูกัน (Collocatives) กับคํานามที่
เปนสิ่งมีชีวิต

51. ?κουν-χµαα νιη λθΑΑ χΑµπρΑπ

 kUnqµa enH lÁ cMRbb´
  ลูกแมว       (ตัว)นี้ สวย นารักนาเอ็นดู

52. ?σρ↔ψ νιη λθΑΑ χΑµπρΑπ

 RsI enH lÁ cMRbb´
  หญิงสาว       (คน)นี้ สวย นารักนาเอ็นดู

สวนคําขยายคําวิเศษณ /πρ↔µπρ↔ψ/ นารักยิ่งนัก เมื่อปรากฏรวมกับคําวา “สวย” คําคู
นี้สามารถใชทําหนาที่เปนสวนขยายของคํานามที่เปนส่ิงมีชีวิตได เชน

53. νι↔Ν µι↔ν ρυυπ λθΑΑ πρ↔µπρ↔ψ

nag man rUb lÁ RbwmRbiy
นาง มี รูปโฉม งาม นารักยิ่งนัก

2. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะ “อวน”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะอวน เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณจะทําหนาที่เปน
สวนขยายของคํานาม และแสดงสภาพความอวนของคํานามนั้นๆ แตกตางกันไป เชน อวนนาเกลียด
จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 3 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 29 /σθιιχ/      เผละ

54. στρ↔ψ πιι     νε(↔θ µυ↔ψ τηο(↔τ
   σθιιχ

®sþI BIr   nak´ mYy Zat´ 
sÁ)Ic

สตรี สอง       คน หนึ่ง อวน     เผละ
       “สตรีสองคน คนหนึ่งอวนเผละ”

(หนา 63)
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คําขยายคําวิเศษณคําที่ 30 /µο(↔µ/     ปก

55. ψυθωε(↔θνι↔ριι     µνε(↔θ τηο(↔τ µο(↔µ

yuvnarI   mñak´    Zat´ maM
ยุวนารี       คนหนึ่ง อวน ปก
“ยุวนารีคนหนึ่งอวนปก”

(หนา 28)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 31 /κρΑθααν)/   ลํ่า

56. σαθβ↔ψ βααραΝ      µυ↔ψ τηο(↔τ
κρΑθααν)

skþibI :raMg   mYy
Zat´ RkGaj

ทหารยศรอยเอก ฝรั่งเศส       (นาย)หนึ่ง อวน มาก
“ทหารยศรอยเอกฝรั่งเศสนายหนึ่งอวนลํ่า”

(หนา 40)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ ทั้งสามคําขางตน10 มีความหมายพื้นฐานรวมกันวา “มาก  เมื่อ
คําขยายดังกลาวทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกความอวน จะแสดงลักษณะความอวนเพิ่มมากขึ้น แต
คําขยายคําวิเศษณแตละคําจะแสดงลักษณะความอวนแตกตางกัน

/σθιιχ/ เผละ นอกจากจะทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกลักษณะความอวนเพิ่มขึ้นแลว ยัง
บอกนัยความนาเกลียดของคํานามเพิ่มขึ้นดวย หรืออาจกลาวไดวา คําขยายคําวิเศษณ /σθιιχ/ มี
ความหมายวา อวนในลักษณะนาเกลียด นั่นคือ ความหมายของคํานี้จะใชขยายคําวิเศษณในทางลบ

/µο(↔µ/ ปก เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกลักษณะอวน ความหมายของคําวิเศษณจะ
แสดงคุณลักษณะความอวนเพิ่มขึ้น และยังแสดงถึงความแข็งแรง แข็งแกรง ดังนั้นคําขยายคําวิเศษณ
/µο(↔µ/ มีความหมายวา อวนในลักษณะแข็งแรง และจะใชขยายคําวิเศษณในทางบวก

                                                          
10 คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้จะถูกนํามาอภิปรายอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบทางดานความหมายและบง

ความหมายใหชัดเจนขึ้น กับคําขยายคําวิเศษณกลุมขยายคําบอกลักษณะ “ผอม” ในหัวขอคําขยายคําวิเศษณกลุม
ขยายคําบอกลักษณะผอม หนา 56-57
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/κρΑθααν)/ ลํ่า เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกลักษณะอวน นอกจากจะทําใหความ
หมายของคําวิเศษณแสดงคุณลักษณะความอวนเพิ่มขึ้นแลว ยังแสดงคุณลักษณะความล่ําสัน แข็ง
แรงของคํานามเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นอาจกลาวไดวา คําขยายคําวิเศษณ /κρΑθααν)/ มีความหมายวา
อวนในลักษณะล่ําสัน

3.   คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะ “ผอม”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะผอม เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณจะทําหนาที่เปน
สวนขยายของคํานาม และทําใหคํานามแสดงสภาพความผอมแตกตางกันไป เชน ผอมซีด, ผอมมาก
จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 3 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 32 /κΑν)χρ↔Ν/  มาก

57. στρ↔ψ µυ↔ψ  σκ µ κΑν)χρ↔Ν δουχ τρ↔ψ

χθαε       

®sþImYy  s<m k®J©wg dUc
RtI eqÁIr
สตรี หนึ่ง    ผอม มาก เหมือน ปลา ยาง

(หนา 63)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 33 /λη↔τ-ληαψ/ เซียว

58. κλυ↔ν νι↔Ν λη↔τ-ληαψ σκ µ

xøÜnnag lØitélØ s<m
ตัวนาง เซียว ผอม
“ตัวนางผอมเซียว”

(หนา 109)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 34 /σλ↔⎞τ σλαΝ/ ซูบซีด

59. κµυ↔ψ θαεΝ κα↔τ θω↔ψ

  kµÜy Ég ekIt GVI
        หลาน เธอ เปน อะไร

               κΑΑ σκ µ σλ↔⎞τ σλαΝ
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    k* s<m søWtsøaMg
          ก็ ผอม ซูบซีด

      “หลานเธอเปนอะไร ถึงไดผอมซูบซีด”
(หนา 50)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ แตละคําเมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ ทําใหคํา
บอกลักษณะ “ผอม” มีความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดขึ้น ดังนี้

/κΑν)χρ↔Ν/ เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกลักษณะ ทําใหคําวิเศษณที่แสดงความ
ผอมอยูแลว มีคุณลักษณะผอมเพิ่มขึ้นไปอีก และเปนการเนนย้ําทางดานความหมายใหเห็นวา คํา
นามของประโยคขอมูล คือ “สตรี” มีจุดเดนทางลักษณะรางกาย คือ ความผอมมากกวาจุดเดนอ่ืนๆ
ในรางกายของนาง

คําขยายคําวิเศษณ /κΑν)χρ↔Ν/ แมจะอยูในกลุมความหมาย “มาก” เชนเดียวกับคําขยาย
คําวิเศษณในกลุมขยายคําบอกลักษณะอวนทั้งสามคํา (คือประโยคขอมูลที่ 54, 55 และ 56) ก็ตาม แต
เมื่อผูวิจัยไดทําการทดสอบการปรากฏรวมของคําขยายคําวิเศษณกับคําวิเศษณหลักและตรวจสอบ
ขอมูลกับผูบอกภาษาจะทําใหเห็นถึงความแตกตางกันทางความหมายของคําดังกลาวไดชัดเจนขึ้น 
คือ คําขยายคําวิเศษณ /κΑν)χρ↔Ν/ มาก สามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
/σκ µ/ผอม แตไมสามารถทําหนาที่ขยายคําวิเศษณแสดงลักษณะ “อวน” ได ภาษาเขมรไม
อนุญาตใหมีการเกิดคูกันของคําวา /τηο(↔τ/  อวน และ /καν)χρ↔Ν/ มาก

60. ?κεε τηο(↔τ κΑν)χρ↔Ν

  เขา อวน มาก

ในทํานองเดียวกันคําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 54, 55 และ 56 คือคําวา /σθιιχ/
หมายถึง เผละ คําวา /µο(↔µ/ หมายถึง (อวน)ปก และคําวา /κρΑθααν)/ หมายถึง ลํ่า คําดังกลาว
ไมสามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกลักษณะผอมไดเชนกัน

61. ?κεε σκ µ  σθιιχ  

  เขา ผอม เผละ

62. ?κεε σκ µ µο(↔µ
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 เขา ผอม ปก

63. ?κεε σκ µ κρΑθααν

 เขา ผอม ล่ํา

ขอมูลที่ไดนําเสนอมาขางตน แมคําขยายคําวิเศษณขางตนจะมีความหมายพื้นฐานวา
“มาก” เหมือนกันก็ตาม แตความหมายของคําขยายคําวิเศษณทั้ง 4 คํา มีความแตกตางกัน คือ คําขยาย
คําวิเศษณ /κΑν)χρ↔Ν/ มาก สามารถทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่มีความหมายวา ผอม หรือบาง ไม
สามารถขยายคําวิเศษณที่มีความหมายในทํานอง อวน หรือ ใหญ ได ในขณะที่ /σθιιχ/ เผละ
/µο(↔µ/ ปก และ /κρΑθααν)/ ลํ่า สามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่มีความ
หมายวา อวน หรือ ใหญ ดังนั้นจึงอาจจะแบงกลุมความหมายของคําขยายคําวิเศษณที่มีความหมาย
พื้นฐานเหมือนกันไดดังนี้

กลุมที่ 1 กลุมความหมาย “มากในลักษณะใหญ”  ไดแก คําขยายคําวิเศษณ /σθιιχ/
/µο(↔µ/  /κρΑθααν)/ (ประโยคขอมูลที่ 54, 55 และ 56 ตามลําดับ) 

กลุมที่ 2 กลุมความหมาย “มากในลักษณะผอม”  ไดแก คําขยายคําวิเศษณ
/κΑν)χρ↔Ν/ (ประโยคขอมูลที่ 57)

คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 58  /λη↔τ-ληαψ/ เซียว เมื่อปรากฏรวมและทํา
หนาที่ขยายคําวิเศษณทําใหคําบอกลักษณะ “ผอม”  และแสดงความซีดเซียวเพิ่มขึ้น

ในประโยคขอมูลดังกลาว ตําแหนงของคําขยายคําวิเศษณจะอยูหนาคําวิเศษณหลัก ซ่ึง
ลักษณะการวางสวนขยายไวหนาคําหลักถือเปนโครงสรางที่สามารถปรากฏไดในภาษาเขมร เหตุที่ผู
วิจัยพิจารณาวา /λη↔τ-ληαψ/ เซียว เปนคําขยายคําวิเศษณ และ /σκ µ/ ผอม เปนคําวิเศษณ
หลัก เนื่องจากวา เมื่อทําการทดสอบการปรากฏรวมกับคํานามของคําขางตนจะไดผลดังตอไปนี้

64. κλυ↔ν νι↔Ν σκ µ

ตัวนาง ผอม

65. *κλυ↔ν  νι↔Ν λη↔τ-ληαψ

  ตัวนาง เซียว
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การทดสอบขางตนแสดงใหเห็นวา /σκ µ/ ผอม เปนคําวิเศษณหลัก เนื่องจากวา
สามารถปรากฏรวมกับนาม และทําหนาที่ขยายคํานามได (ปรากฏในตําแหนงกริยาอกรรมยอย) ใน
ขณะที่  /λη↔τ-ληαψ/  เซียว ไมสามารถปรากฏในตําแหนงกริยาอกรรมยอย อีกทั้งไมสามารถทํา
หนาที่ขยายคํานามไดโดยตรง คําวา “เซียว” จึงถูกพิจารณาใหเปนคําขยายคําวิเศษณ

คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 59 คือคําวา /σλ↔⎞τ σλαΝ/ เปนคําประสม เกิด
จากหนวยภาษา /σλ↔⎞τ/  หมายถึง ตึงมาก และหนวยภาษา  /σλαΝ/ หมายถึง ซีด ไดความหมาย
วา “ซูบซีด” เมื่อคําวา /σλ↔⎞τ σλαΝ/ ซูบซีด ปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ ทําใหคํา
วิเศษณบอกลักษณะความผอม และความซูบซีดของรางกายดวย นอกจากนี้คําขยายคําวิเศษณยัง
แสดงนัยของคํานามในประโยคขอมูลวา มีคุณลักษณะความผอมอันเนื่องมาจากถูกโรคภัยรุมเรา
4. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะ “ใหญ”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะใหญ เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณจะทําหนาที่
เปนสวนขยายของคํานาม และทําใหคํานามแสดงสภาพความใหญแตกตางกันออกไป เชน ใหญมาก,
ใหญเกินไป เปนตน จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 6 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 35 /ναη/    มาก

66. δα↔µθΑµπ⎞λ µυ↔ψ τηοµ ναη

e d I m G m ¬ i l m Y y Z M
Nas´
ตนมะขาม หนึ่ง ใหญ มาก
“ตนมะขามตนหนึ่งใหญมาก”

(หนา 133)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 36 /δΑµβΑΑΝ/  มาก

67. χυ(↔ν µνε(↔θ      θααψυθ ηαασ↔π

πλααψ   χναµ

Cn mñak´   Gayu hasib :ø
y  qñaM

ชน,คน คนหนึ่ง        อายุ หาสิบ ปลาย     ป

δΑΑΝκλυ↔ν    τηοµ δΑµβΑΑΝ
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dg xøÜn     ZM dMbg
ลําตัว              ใหญ มาก

 “คนคนหนึ่งอายุหาสิบกวาปลําตัวใหญมาก”
(หนา 136)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 37 /λω⎞Ν/ โลงโถง

68. χΑΝκι↔Ν πρειΝ καατ µυ↔ψ µι↔ν

ceg,{g eRbg kat mYy
man

ตะเกียง น้ํามัน กาซ หนึ่ง มี

πυ(↔νλ⎞⎞ ν) ↔ πρ↔↔τ  πρ↔↔τ
ν⎞ω

BnøW j&r eRBIt>
enA
แสง สั่น ครึ้มๆ ยัง

βΑµπλ⎞⎞ πτε(↔η τηοµ λω⎞Ν

bMPøW pÞH ZM lVwg
ทําใหสวาง บาน ใหญ โลงโถง
“ตะเกียงน้ํามันกาซหนึ่งมีแสงแวบวับ ยังทําใหบานใหญโลงโถงสวาง”

(หนา 36)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 38 /κραη/ หนา
69. κδαα Ν⎞↔ τηοµ κραη

kþar eg] ZM Rkas´
กระดาน ตั่ง ใหญ หนา

(หนา 29)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 39 /σδα↔Ν/ โปรง

70. δΑµρ↔ψ σδΑΑ    µυ↔ψ τηοµ σδα↔Ν
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dMrI sþ   mYy ZM
esþIg
ชาง สีดอ          หนึ่ง ใหญ บาง11

“ชางสีดอ(ตัว)หนึ่งสูงโปรง”
(หนา 142)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 40 /πεεκ/ เกินไป

71. βα↔  πρΑσ↔ν  χι↔ κεε πρΑτε(↔η β↔Ν

    ναα

ebI RbsinCa eK RbTH bwg
Na

ถา หากวา เขา พบ บึง       ไหน
τηοµ πεεκ   ……. κεε   κΑΑ πρα↔   θΑΝρυτ

ZM eBk eK  k* eRbI GRgut
ใหญ เกินไป เขา    ก็ ใช    สุม

χαπ ψ κ τρ↔ψ

cab´ yk RtI
จับ เอา ปลา
“ถาหากวาเขาพบบึงที่ใหญเกินไป …. เขาก็จะใชสุมจับปลา”

(หนา 139)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ แตละคําเมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอก
ลักษณะใหญ ทําใหคําวิเศษณมีความหมายเพิ่มขึ้น ดังนี้

คําขยายคําวิเศษณ /ναη/ มาก เปนคําขยายคําวิเศษณกลางๆ ที่ใชขยายคําวิเศษณหลักได
หลากหลายคํา  เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณจะเนนความหมายคําวิเศษณใหเพิ่มขึ้น
ไปอีก เชน เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณ /τηο(↔τ/ อวน เปน /τηο(↔τ ναη/ จะมีความหมายวา

                                                          
11 โดยปกติ คําวา /τηοµ/ มีความหมายวา ใหญ แตเมื่อมี /σδα↔Ν/ บาง มาเปนสวนขยาย และจากการ

สอบถามผูบอกภาษา ความหมายของคําวิเศษณ /τηοµ/ นาจะมีความหมายในทํานองวาสูงมากกวามีความหมายวา
ใหญ
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อวนมาก หรือปรากฏรวมกับคําวิเศษณ /τηοµ/ ใหญ เปน /τηοµ ναη/ มีความหมายวา ใหญมาก
นอกจากนี้สามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณในกลุมอื่นๆ ไดดวย เชน ปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอก
อาการ /λ⎞↔ν ναη/ มีความหมายวาเร็วมาก ดังนั้นในประโยคขอมูลที่ 66 เมื่อคําขยายคําวิเศษณ
/ναη/ มาก ขยายคําบอกลักษณะใหญ คําดังกลาวจึงแสดงคุณลักษณะใหคําวิเศษณมีความใหญเพิ่ม
ขึ้นไปอีก

คําขยายคําวิเศษณอีกคําหนึ่งในกลุมนี้ คือ /δΑµβΑΑΝ/  มาก  คํานี้มีความหมายที่แสดง
ลักษณะเฉพาะมากกวาคําวา /ναη/ กลาวคือ เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวา “ใหญ” นอก
จากจะใหความหมายวา “มาก” แลว ยังแสดงความล่ําสันเพิ่มขึ้นอีกดวย เมื่อผูวิจัยทําการทดสอบคํานี้
โดยนําคําวา /ναη/ มีความหมายวา “มาก” มาแทนที่ในตําแหนงคําขยายคําวิเศษณ และตรวจสอบ
ขอมูลจากผูบอกภาษาทําใหทราบความหมายของ  /δΑµβΑΑΝ/ ไดชัดเจนขึ้น

72. δΑΝκλυ↔ν κεε τηοµ ναη

dgxøÜn eK ZM Nas´
ลําตัว เขา ใหญ มาก
(บอกความใหญมากกวาปกติ)

73. δΑΝκλυ↔ν κεε         τηοµ δΑµβΑΑΝ

dgxøÜn eK ZM dMbg
ลําตัว เขา ใหญ มาก  +  แสดงลักษณะล่ําสัน
(บอกความใหญมากกวาปกติและแสดงความล่ําสันในเวลาเดียวกัน)

คําขยายคําวิเศษณ /λω⎞Ν/ โลงโถง เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกลักษณะใหญ ทําให
คําวิเศษณหลัก แสดงลักษณะใหญของคํานามในประโยคขอมูล คือ คําวา “บาน” ในลักษณะโลงวาง
ขาดสิ่งของที่ควรจะมีอยูภายในบาน

นอกจาก /λω⎞Ν/ โลงโถง สามารถทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ ตัวมันเองยังสามารถ
ปรากฏในตําแหนงคําวิเศษณไดดวย

7 4 . β Α ν τ υ π λ ω ⎞ Ν ν ⎞ ω κ Α ν δ α α λ

πτε(↔η
หอง โลงโถง อยู กลาง บาน
“หองกวางโลงอยูกลางบาน”
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คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 69 คําวา /κραη/ หนา เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
บอกลักษณะ คือ /τηοµ/ ใหญ จะแสดงความหมายวาคํานามนั้นจะมีลักษณะใหญ และหนา

หากพิจารณาทางดานความหมาย คําขยายคําวิเศษณ /σδα↔Ν/ บาง  ในประโยคขอมูลที่
70  ไมนาจะทําหนาที่ขยายคําวิเศษณหลัก คือคําวา /τηοµ/ ใหญ เนื่องจากดูเหมือนวาคําทั้งคูจะเปน
คําที่มีความหมายตรงกันขามกัน แตในประโยคขอมูลคําทั้งสองสามารถปรากฏรวมกันและยอมรับ
ไดในภาษาเขมร คําวา “ใหญ” จะถูกเลื่อนความหมายไปใชหมายถึง “สูง” แทน และคําวา “บาง” เมื่อ
ขยายคําวา “ใหญ” จะแสดงนัยของความหมายวา ไมอวนไป หรือผอมไป ทั้งๆ ที่ความหมายของคํา
วา “บาง” นาจะเปนไปในลักษณะผอมบาง จากการสอบถามผูบอกภาษา คําวา “บาง” ในปริบทนี้ไม
ไดแสดงคุณลักษณะของคํานาม คือ “ชาง” วามีความอวนเกินปกติ หรือมีความผอมบางผิดปกติ ดัง
นั้นคําวา “บาง” ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ /τηοµ/ ใหญ แสดงคุณลักษณะความสูงใหญ และลักษณะ
ความสมสวนของคํานาม

คําขยายคําวิเศษณ /πεεκ/ เกินไป  เปนคําขยายคําวิเศษณที่สามารถปรากฏรวมกับคํา
วิเศษณหลักไดหลายคํา เชน ปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกลักษณะ /κεε τηο(↔τ πεεκ/ หมายถึง
เขาอวนเกินไป หรือปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกสภาพ /θαακααη τρΑχε(↔θ πεεκ/ มีความ
หมายวา อากาศเย็นเกินไป  เปนตน เมื่อคําขยายคําวิเศษณ /πεεκ/ เกินไป  ปรากฏรวมกับคําวิเศษณ
ทําใหคําวิเศษณหลักถูกเนนย้ําทางความหมาย เพื่อแสดงความเกินพอดี หรือเกินกําหนด

คําวา  /πεεκ/  เกินไป มีความนาสนใจในเรื่องการเปนคําวิเศษณหลักรวมกับคํากริยาตางๆ
เมื่อนําคําวา /πεεκ/ เกินไป มาทําการทดสอบในโครงสราง  N V A ประโยคทดสอบตอไปนี้ ถือเปน
ประโยคที่ผิดไวยากรณในภาษาเขมร

75. *κεε ν)αµ πεεκ

  เขา กิน เกินไป

แต /πεεκ/ สามารถขยายคํากริยาบางตัวไดโดยตรงและจัดเปนคําวิเศษณหลักในประโยค

76. κεε λεεΝ πεεκ τω↔↔καα τηοµ

เขา เลน เกินไป ทํางาน ใหญ

θΑτ βααν τεε
ไม ได หรอก
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เรื่องการเกิดรวมของคําวา /πεεκ/ กับคํากริยาหรือหนาที่คําวิเศษณหลักของคําวา /πεεκ/
เปนเรื่องที่นาทําการศึกษาตอไป

5.    คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะ “แยลง”

จากการเก็บขอมูลในงานวิจัยนี้ คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกลักษณะ “แยลง”  มักจะ
ปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกคุณลักษณะของรางกายแยลง หรือสีหนาแยลง และเมื่อ
คําขยายคําวิเศษณปรากฏรวมกับคําวิเศษณแลว จะเนนย้ําวาคํานามมีลักษณะที่แยลงไปกวาเดิม  จาก
ขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 6 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 41  /τρυτ-τροοµ/ ทรุดโทรม

7 7 . ν ι ↔ Ν ν ⎞ Ν    µ ι ↔ ν κ ο υ ν χ α ω θ α ε

     ρυυπρι↔Ν

n a g n w g  m a n k U n e c A É   
rUbrag
นาง จะ     มี ลูกหลาน สวน         รูปราง

κΑΑ θΑν τρυτ-τροοµ

k* Gn´ RTuDeRTam
ก็ ย่ําแย ทรุดโทรม

       “เมื่อนางมีลูกเตา รูปรางก็คงย่ําแยทรุดโทรม”
(หนา 88)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 42 /τηΑΑµ-τηΑΑψ/ ถดถอย

78. κλυ↔ν χ↔κ τρυτ-τροοµ τηΑΑµ-τηΑΑψ

xøÜn cik RTuDeRTam zmzy
รางกาย พอ ทรุดโทรม ถดถอย

(หนา 36)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 43  /ρ ν) µ/ รวงโรย
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7 9 . κ λ υ ↔ ν ν ι ↔ Ν χ ε η τ α ε σ ρ Α π ο ο ν
ρ ν) µ   τ⎞ω

x ø Ü n n a g e c H E t R s e B a n
rjm  eTA
ตัวนาง รังแตจะ เหี่ยว รวงโรย     ไป

(หนา 124)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 44 /χριιω/ หยอนยาน

80. κο(↔τ µι↔ν θααψυθ χαη χι↔Ν

Kat´ man Gayu cas´
Cag
เขา มี อายุ แก กวา

ψι↔ψ νυ↔ν τ⎞ω τι↔τ σβαεκ κο(↔τ

yay nYn eTA eT[t Es|k Kat´
ยาย นวน ไป อีก ผิวหนัง เขา

κΑΑ σ↔Ν σω↔τ χριιω

k* swg sVit RCIv
ก็ แทบจะ เหี่ยว หยอนยาน (หนา 15)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 45 /κρι↔µ-κρΑµ/ เหี่ยวแหง
81. τ⎞κ µυκ νι↔ριι δαελ µι↔ν

Twk mux narI Edl man
น้ํา หนา นารี ซ่ึง มี

ρυυπ λθΑΑ σΝυ↔τ σΝΑπ κρι↔µ κρΑµ

rUb lÁ sáÜtsáb´  eRk[mRkM
รูป สวย ซึมเศรา เหี่ยวแหง
“สีหนาของหญิงสาวซึ่งมีรูปสวยซึมเศราเหี่ยวแหง”

(หนา 135)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 46 /σΝυ↔τ/ แหงตึง
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8 2 . β υ ν - τ η ⎞ ↔ ν τ ω ↔ ↔ µ υ κ χ υ υ
σΝυ↔τ

bu)neZ]n eZVI mux CUr
sáÜt
บุนเทือน ทํา หนา เปรี้ยว12 แหง
“บุนเทือนทําหนาแหงตึง”

(หนา 33)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้  เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกลักษณะ ทํา
ใหคําวิเศษณถูกเนนย้ําทางความหมาย ดังนี้

คําขยายคําวิเศษณ /τρυτ-τροοµ/ ทรุดโทรม เมื่อปรากฏเปนสวนขยายของภาคแสดง ทํา
ใหคําวิเศษณแสดงคุณลักษณะแยมากขึ้น คือ แสดงความย่ําแยทางดานรางกาย และแสดงความหมาย
วาความทรุดโทรมของรางกายที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องมาจากความรวงโรยไปตามกาลเวลา และสภาพทาง
ดานรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัย

คําขยายคําวิเศษณ /τηΑΑµ-τηΑΑψ/ ถดถอย เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณบอกลักษณะแลว คําวา “ถดถอย” จะแสดงใหเห็นความรูสึกวาสภาพของคํานาม คือ “ราง
กาย”  ที่ทรุดโทรมนั้นคอยๆ รวงโรยออนแรง เพิ่มขึ้นมากไปทุกขณะ

คําวา /τρυτ-τροοµ/ ทรุดโทรม ในประโยคขอมูลที่ 77 และประโยคขอมูลที่ 78 มีรูปและ
ความหมายเหมือนกัน แตกลับทําหนาที่ในประโยคแตกตางกัน ในประโยคขอมูลที่ 77 /τρυτ-
τροοµ/ ทรุดโทรม ทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ โดยปรากฏรวมกับคําวิเศษณ /θΑν/ ย่ําแย  ใน
ขณะที่ประโยคขอมูลที่ 78 คําดังกลาวทําหนาที่เปนคําวิเศษณหลัก และมี /τηΑΑµ-τηΑΑψ/ ถด
ถอย เปนคําขยายคําวิเศษณ ดังนั้น คําวา /τρυτ-τροοµ/ เปนคําวิเศษณที่สามารถทําหนาที่ไดทั้งคํา
วิเศษณหลักและสามารถทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ

แมคําขยายคําวิเศษณ /ρ ν) µ/ รวงโรย และ /χριιω/ หยอนยาน ทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณเพื่อบอกลักษณะความเหี่ยวของคํานามเชนกัน แตในประโยคขอมูลที่ 79 คือ
/σρΑποον  ρ ν) µ/เหี่ยวรวงโรย และประโยคขอมูลที่ 80 คือ /σω↔τ χριιω/ เหี่ยวหยอนยาน
มีความแตกตางกันคือ

                                                          
12 คําวา /χυυ/ หมายถึง เปรี้ยว แตในประโยคขอมูลที่ 82 คํานี้ถูกนํามาใชในความหมายเปรียบกับกริยา

อาการที่คลายกับการกินของรสเปรี้ยวจัด จนตองทําหนาอีหลักอีเหลื่อ กลืนไมเขาคายไมออก
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/σρΑποον ρ ν) µ/ เหี่ยวรวงโรย
นิยมใชขยายคํานาม คือ คนทั้งรางกาย หรือเปนวัตถุชิ้นใหญๆ หรือดอกไม

/σω↔τ χριιω/   เหี่ยวหยอนยาน
ใชขยายคํานามซึ่งสวนใหญนิยมใชกับผิวหนัง
และมักจะมีคําขยาย [χριιω] ทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณดวย

คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 81 คําวา /κρι↔µ κρΑµ/ เกิดจากหนวยภาษาสอง
หนวยภาษา คือ หนวยภาษา /κρι↔µ/ หมายถึง เกรียม และหนวยภาษาวา /κρΑµ/ หมายถึง
ตรอมใจ เมื่อประสมกันไดความหมายวา “เหี่ยวแหง” นอกจากนี้คําวิเศษณหลักก็เกิดจากหนวยภาษา
สองหนวยเชนกัน คือ หนวยภาษา /σΝυ↔τ/ หมายถึง แหง และหนวยภาษา  /σΝΑπ/ หมายถึง
สงบ ไดความหมายวา “ซึมเศรา” และเมื่อคําขยายคําวิเศษณ /κρι↔µ κρΑµ/ ปรากฏรวมและทํา
หนาที่ขยายคําวิเศษณหลัก คือ /σΝυ↔τ σΝΑπ/ แลว นอกจากจะสื่อความหมายวา คํานาม คือ “สี
หนา” เกิดลักษณะซึมเศราแลว  ยังแสดงคุณลักษณะความเหี่ยวแหงเพิ่มขึ้นดวย

คําขยายคําวิเศษณ /σΝυ↔τ/ แหง เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณหลัก ทําใหคํานาม คือ
“บุนเทือน” แสดงสีหนากลืนไมเขาคายไมออก ในลักษณะที่สีหนานั้นขาดความสดชื่นเบิกบาน

คําขยายคําวิเศษณบอกสภาพ

คําขยายคําวิเศษณบอกสภาพ คือ คําซ่ึงทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่แสดงสภาพของสิ่งตางๆ
เชน วัตถุ, อากาศ  วามีสภาพเปนอยางไร เปนตนวา อากาศรอน   คําวา “รอน” ในนามวลีอากาศรอน
แสดงสภาพของอากาศที่มีอุณหภูมิสูง คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้จะแสดงความหมายรวมกับคํา
วิเศษณที่แสดงสภาพ และทําหนาที่ขยายคําวิเศษณแสดงสภาพนั้น ใหมีความหมายเพิ่มขึ้นและเดน
ชัดขึ้น

1. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “เย็น”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “เย็น” เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
จะแสดงสภาพของคําวิเศษณหลักใหมีความหมายเพิ่มและเดนชัดมากขึ้น จากขอมูลพบคําขยายคํา
วิเศษณในกลุมนี้ 2 คํา
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คําขยายคําวิเศษณคําที่ 47 /τρΑχε(↔θ/ เย็น

83. λοοκ-κηαε βΑν)χαΝ ρε(↔θσµ↔ψ τυ(↔ντρΑχε(↔θ

e l a k E x b J © a M g r s µ I
Tn´ RtCak´
พระจันทร ฉาย รัศมี ออน เย็น

δουχ πρΕΕ

dUc ERB
เหมือน แพร
“พระจันทรฉายรัศมีออนเย็นเหมือนผาแพร”

(หนา 105)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 48 /σρυ↔λ/ สบาย

84. κδαα νιη θΑΝκυψ τρΑχε(↔θ σρυ↔λ

kþar enH Gg<úy RtCak´ RsYl

กระดาน นี้ นั่ง เย็น สบาย
(หนา 49)

คําวา /τρΑχε(↔θ/ เย็น ในประโยคขอมูลที่ 83 และ 84  ทําหนาที่ตางกัน ในประโยคขอ
มูลที่ 83 ทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ โดยปรากฏรวมกับคําวิเศษณ /τυ(↔ν/ ออน มีความหมาย
วา “เย็น” ในขณะที่คําวา /τρΑχε(↔θ/ ในประโยคขอมูลที่ 84 ทําหนาที่เปนคําวิเศษณ  มีความ
หมายวา “เย็น” เชนกัน โดยปรากฏรวมและถูกขยายดวยคําขยายคําวิเศษณ  /σρυ↔λ/ สบาย

คําขยายคําวิเศษณ  /τρΑχε(↔θ/ เย็น ในประโยคขอมูลที่ 83 เมื่อปรากฏรวมและทําหนา
ที่ขยายคําวิเศษณบอกสภาพ “ออน” ของแสง จะขยายความหมายวา แสงที่สาดสองออกมามีความ
ออน ในลักษณะเย็นตาแกผูไดพบเห็น

ในขณะที่คําขยายคําวิเศษณ /σρυ↔λ/ สบาย ในประโยคขอมูลที่ 84 ทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณที่บอกสภาพความเย็นของกระดาน  แสดงนัยวาพื้นกระดานทําใหผูที่ไดสัมผัสเกิดความเย็น
สบาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

2. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “สดสวย”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพสดสวย เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณ จะแสดงสภาพของคําวิเศษณหลักที่บงสภาพความสวย ใหมีลักษณะทางความหมายเพิ่มขึ้น
และเดนชัดมากขึ้น จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 3 คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 49 /βΑµπρ Ν/ งดงาม13 

85. πκαα κοθλααπ δαελ ριικ σρΑη βΑµπρ Ν

p , a k u l a b E d l r I k R s s ´  
bMRBg
ดอก กุหลาบ ซึ่ง บาน สด งดงาม

(หนา 94)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 50 /ν) ν)⎞µ/ นารัก

86. σι↔µρι↔π χι↔ κουν κρυΝ µυ↔ψ σθαατ ν) ν)⎞µ

es[mrab Ca kUn Rkug mYy sÁat
jjwm
เสียมราฐ เปน ลูก เมือง หนึ่ง สวย ยิ้ม
“เสียมราฐเปนเมืองเล็กเมืองหนึ่งที่สวยงามนารัก” (หนา 92)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 51 /ρι↔πτηεεΝ/   เกลี้ยงเกลา

87. τνΑλ νιη χαθ χ ↔ σθαατ    ρι↔πτηεεΝ

zñl´ enH cak´ C&r sÁat  rabeZg
ถนน นี้ ฉีด ยาง สะอาด     เรียบ
“ถนนนี้ราดยางสะอาดเกลี้ยงเกลา”

(หนา 7)

คําขยายคําวิเศษณกลุมขยายคําบอกสภาพ “สดสวย” ในประโยคขอมูลที่ 85 คือคําวา
/βΑµπρ Ν/ เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ /σρΑη/  สดใส ทําใหคําวิเศษณหลักมี
                                                          

13 ประโยคขอมูลนี้ประโยคขอมูลนี้ผูวิจัยพิจารณาคําวา /βΑµπρ Ν/ งาม เปนคําขยายคําวิเศษณ และคํา
วา /σρΑη/ งาม เปนคําวิเศษณหลัก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 หนา 22-24
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ความหมายเพิ่มขึ้น คือ นอกจากแสดงกริยา “บานสด”  แลวยังแสดงสภาพวาดอกไมนั้นมีความบาน
ในลักษณะงดงาม

คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 86 คือ /ν) ν)⎞µ/ ถูกนํามาใชในความหมายเปรียบ14

เนื่องจากคําวา /ν) ν)⎞µ/ เปนคํากริยาแสดงอาการ และมีความหมายหลักวา ยิ้ม แตในประโยคขอ
มูลขางตน คํานี้ไมไดมีความหมายวา “ยิ้ม” กลับถูกนํามาใชในความหมายเปรียบ หมายถึง ส่ิงที่
แสดงลักษณะงาม แสดงลักษณะสวย และเมื่อ /ν) ν)⎞µ/ ถูกนํามาใชในตําแหนงของคําขยายคํา
วิเศษณ คําดังกลาวทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ /σθαατ/  สวย  เพื่อแสดงสภาพของคําที่ถูกขยายใหมี
ความหมายเพิ่มขึ้นวา สวยยิ่งขึ้นไปอีก โดยใหภาพในลักษณะของความนารัก ดังนั้นคําวา
/ν) ν)⎞µ/ นาจะมีสองความหมายในภาษาเขมร คือ

ก. ยิ้ม (เปนกริยาแสดงอาการ) ในความหมายหลัก
ข. ที่สวยงาม,ที่นารัก ในความหมายเปรียบ

คําขยายคําวิเศษณ /ρι↔π-τηεεΝ/ เกลี้ยงเกลา เมื่อปรากฏเปนสวนขยายของคําวิเศษณ
หลัก คือ คําวา /σθαατ/  สะอาด นอกจากจะแสดงสภาพของคํานามของประโยค วามีความสะอาด
แลว ยังแสดงความเกลี้ยงเกลาเพิ่มขึ้นอีกลักษณะ นั่นคือเปนความสะอาดเกลี้ยงเกลาที่กอใหเกิด
ความสบายตาสบายใจตอผูพบเห็น เนื่องจากในปริบทกลาวถึงสภาพของถนน ความสะอาดเกลี้ยง
เกลาจึงถือเปนความสวยของถนน  ซ่ึงเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่ทุกคนตองการจากตัวถนน
3. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “ขึ้นเงา”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพความขึ้นเงา มักจะปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณบอกสภาพความเงาของคํานาม และเมื่อคําขยายคําวิเศษณทําหนาที่เปนสวนขยายแลว ทําให
คํานามนั้นมีสภาพความขึ้นเงาเพิ่มขึ้นและเดนชัดมากขึ้น จากขอมูลพบคําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้ 2
คํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 52 /ψυ(↔Ν/ ปล่ัง

88. στρ↔ψ βΑΝκο(↔π θαοψ χυυτ λι↔Ν κδαα

κΑµρααλ

                                                          
14 เรื่องความหมายแกน ความหมายหลัก และความหมายเปรียบ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก เพียรศิริ

วงศวิภานนท, “ความหมาย.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 3 หนวยท่ี 7-15   สาขาวิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) : 304-305.
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®sþI bg<ab´ o CUt lag kþar
kMral
สตรี บังคับ ให เช็ด ลาง กระดานเครื่องปู

θαοψ ρ λοοΝ ψυ(↔Ν

o relag yg´
ให ขึ้นมัน ปลั่ง
“สตรีบังคับใหเช็ดลางพื้นกระดานใหขึ้นมันปลั่ง”

(หนา 62)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 53 /σρ↔λ/ เงาวับ

8 9 . κ δ α α Ν ⎞ ↔ δ α ε λ χ υ υ τ κ η α τ λ α ↔ Ν ρ λ ο ο Ν
    σρ↔λ

  kþar eg] Edl CUt xat´ eLIgrelag Rsil
 กระดาน ตั่ง ที่ เช็ด ขัด ขึ้น ขึ้นมัน      เงาวับ
“ตั่งที่ขัดเช็ดจนขึ้นมันเงาวับ”

(หนา 29)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมที่ขยายคําบอกสภาพ “ขึ้นเงา” คําวา /ψυ(↔Ν/ ปล่ัง  ใน
ประโยคขอมูลที่ 88 และ คําวา /σρ↔λ/ เงาวับ ในประโยคขอมูลที่ 89 ปรากฏรวมและทําหนาที่
ขยายคําวิเศษณคําเดียวกัน คือ /ρ λοοΝ/ ขึ้นมัน เมื่อคําขยายคําวิเศษณทั้งสองคํา ขยายคําวิเศษณดัง
กลาวแลว แมความหมายของคําวิเศษณหลักจะหมายถึง “ขึ้นมัน” เชนเดียวกัน แตเมื่อมีสวนขยาย คือ
คําขยายคําวิเศษณตางกัน ทําใหความหมายของวิเศษณวลีทั้งสองมีความแตกตางกัน ดังนี้

ρ λοοΝ ψυ(↔Ν มันเปนเงาในลักษณะ
ใส

ρ λοοΝ     σρ↔λ มันเปนเงาในลักษณะลื่น

นอกจากนี้เมื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูบอกภาษา คําขยายคําวิเศษณ /ψυ(↔Ν/
และ /σρ↔λ/ หากปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกลักษณะความมัน คือ /ρ λοοΝ/ มักจะทําหนาที่
ขยายคํานามที่มีลักษณะแบบราบ เชน ถนน, ฟูก หรือผาไหม ดังนี้
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90. σουτ νιη ρ λοοΝ ψυ(↔Ν

ผาไหม        (ผืน)นี้ มัน ปล่ัง

91. σουτ νιη ρ λοοΝ σρ↔λ

ผาไหม        (ผืน)นี้ มัน ล่ืน

เมื่อนําคําวา /ρ λοοΝ ψυ(↔Ν/ และ /ρ λοοΝ σρ↔λ/ มาใชรวมกับคํานาม คือ หัว
เพื่อบอกลักษณะไมมีผม ผูบอกภาษากลับไมยอมรับประโยคตอไปนี้

9 2 . ? κ β α α λ κ ο ( ↔ τ ρ λ ο ο Ν
ψυ(↔Ν

 หัว เขา มัน ปล่ัง

9 3 . ? κ β α α λ κ ο ( ↔ τ ρ λ ο ο Ν
σρ↔λ
 หัว เขา มัน ล่ืน

4. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “แหง”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพแหง เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณหลัก ทําใหคํา
วิเศษณมีความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดขึ้น จากขอมูลพบคําในกลุมนี้เพียงหนึ่งคํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 54 /κηαη/ ขอด

94. θου τααπρ⎞ψ δαελ ριιΝ κηαη

GUr taéRB Edl rIg xH
คลอง ตาไพร ซึ่ง แหง ขอด (หนา 129)

คําขยายคําวิเศษณในกลุมขยายคําบอกสภาพ “แหง” ในประโยคขอมูลขางตน คือคําวา
/κηαη/ ขอด  มักจะปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําที่บอกสภาพความแหงของน้ํา อีกทั้งเมื่อทํา
การทดสอบคําขยายคําวิเศษณนี้แลว คําวา /κηαη/ ขอด สามารถทําหนาที่ขยายคําวิเศษณคําอ่ืนๆ ที่
แสดงสภาพความแหงไดเชนกัน

95. θου δαελ σΝυ↔τ κηαη

คลอง ซึ่ง แหง ขอด
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ดังนั้นคําขยายคําวิเศษณ /κηαη/  มีความหมายวา “ขอด” มักจะปรากฏรวมกับคํา
วิเศษณที่บอกสภาพความแหงของคํานาม  แตคําขยายคําวิเศษณ /κηαη/ ยังมีเงื่อนไขการปรากฏ
รวมอีกวา คําดังกลาว จะตองปรากฏกับคําวิเศษณเพื่อขยายคํานามที่มีสภาพเปนของเหลว  ไม
สามารถทําหนาที่ขยายเพื่อบอกสภาพของคํานามที่เปนของแข็งหรืออากาศได เชน

96. ?νυµπαΝ µυ↔ψ σΝυ↔τ κηαη

 ขนมปง     (กอน)หนึ่ง แหง ขอด

97. ?θαακαη δαελ σΝυ↔τ κηαη

  อากาศ ซึ่ง แหง ขอด
การที่ /κηαη/ ขอด  ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่บอกสภาพความแหง  ของคํานามที่เปน

ของเหลว คือ น้ําในคลอง ทําใหความหมายของคําวิเศษณมีความชัดเจนมากขึ้นวา น้ําแหงมากจนไม
เหลืออยูเลย

5. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “มืด”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพมืด เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณหลัก ทําใหคํา
วิเศษณถูกเนนย้ําทางความหมายใหแสดงสภาพความมืดยิ่งขึ้นไปอีก จากขอมูลพบคําในกลุมนี้เพียง
หนึ่งคํา

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 55 /κµαω/มิด

98. ψυπ κµαω Ν Ν⎞τ ρυµ-σραοπ

y b ´  e x µ A g g w t
rMueRsab
ค่ําคืน ดํา มืด ครอบงํา
“ค่ําคืนมืดมิดเขาครอบงํา”

(หนา 129)
คําขยายคําวิเศษณ /κµαω/ โดยปกติเปนคําบอกสี ซ่ึงมีความหมายหลักวา สีดํา แตใน

ประโยคขอมูลที่พบนี้ คําดังกลาวเปนคําขยายคําวิเศษณที่ใชขยายคําวิเศษณ /Ν Ν⎞τ/ หมายถึง มืด
และถูกนํามาใชเชิงเปรียบเทียบกับความหมายแกน หมายถึง ส่ิงที่มีลักษณะไมสวาง และเมื่อคํานี้ทํา
หนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูล คําวา /κµαω/ ทําหนาที่ขยาย /Ν Ν⎞τ/ มืด มีความ
หมายเทากับ มืดดํา ไมมีแสงสวาง
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ดังนั้นคําวา  /κµαω/  นาจะมีสองความหมายในภาษาเขมร คือ
ก. สีดํา, ดํา ในความหมายหลัก
ข. ส่ิงที่ไมสวาง ในความหมายเปรียบ

6. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “รอน”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพรอน เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณหลักจะทําใหคํา
วิเศษณถูกเนนย้ําถึงสภาพความรอนยิ่งขึ้นไปอีก

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 56 /θΑηχαα/ มากยิ่ง15

99. ν⎞ω πεελ τΝαψ δαελ κΑµπυΝ

enA eBl ézá Edl kMBug

ใน เวลา กลางวัน ซึ่ง กําลัง

κδαω θΑηχαα

ekþA Gs©arü
รอน มากยิ่ง

(หนา 131)
คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “รอน” /θΑηχαα/ มากยิ่ง ในประโยคขอมูลคํานี้

ปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณแสดงสภาพความรอน คือ /κδαω/ รอน และทําใหคํา
วิเศษณมีความหมายวา “รอนมากอยางยิ่ง” ซ่ึงแสดงนัยวารอนมากกวาปกติและไมคิดวาจะเกิดความ
รอนไดเชนนี้ คําวา /θΑηχαα/ มากยิ่ง ในประโยคขอมูลเราสามารถทราบความหมายของคําดัง
กลาวไดชัดเจนขึ้นดวยนําคําที่มีความหมาย “มาก” เชนเดียวกัน มาแทนที่ในตําแหนงของคําขยายคํา
วิเศษณ ไดดังนี้

100. ν⎞ω πεελ τΝαψ δαελ κΑµπυΝ κδαω ναη

ใน เวลา กลางวัน ซึ่ง กําลัง รอน มาก
                                                          

15 คํานี้สามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณไดหลายคํา โดยตัวมันเองมีหลายความหมาย ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมที่หนา 85-86
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101. ν⎞ω πεελ τΝαψ δαελ κΑµπυΝ κδαω θΑηχαα

ใน เวลา กลางวัน ซึ่ง กําลัง รอน มากยิ่ง+
แสดงนัยของอุณหภูมิที่สูงขึ้นอยางไมคาดคิด

                                
แมคําขยายคําวิเศษณ /ναη/  มีความหมาย “มาก” เชนเดียวกับคําขยายคําวิเศษณ

/θΑηχαα/   แตเมื่อ /θΑηχαα/  ทําหนาที่ขยายคําแสดงสภาพความรอน คือ /κδαω/ จะแสดง
สภาพของอุณหภูมิที่สูงขึ้นอยางไมคาดคิดในชวงเวลากลางวัน

7.    คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพ “โลง”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกสภาพโลง เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณหลักจะแสดง
ความหมายเพิ่มขึ้น เพื่อเนนใหเห็นสภาพความโลงนั้น เปนไปในลักษณะความวังเวงใจ

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 57 /λω⎞ΝλωεεΝ/  เวิ้งวาง

1 0 2 . π τ ε ( ↔ η ν ι η σ ρ Α λ α η
λω⎞ΝλωεεΝ

     pÞH enH RsLH lVwgelVg
  บาน นี้ โลง เวิ้งวาง16

(หนา 95)

คําขยายคําวิเศษณ  /λω⎞ΝλωεεΝ/  เวิ้งวาง เปนคําประสมที่แสดงดวยหนวยภาษาสอง
หนวย คือ หนวยภาษา /λω⎞Ν/  หมายถึง โลง, โถง และหนวยภาษา /λωεεΝ/ หมายถึง ที่มีเสียงดัง
วังเวง ไดคําวา /λω⎞ΝλωεεΝ/ และเมื่อคํานี้ปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณแสดงสภาพ
ของบานแลว ทําใหคํานามบงสภาพเพิ่มขึ้นวา บานโลงนั้น มีความเวิ้งวาง จนทําใหเกิดความวาเหว
ใจแกผูที่ไดสัมผัสกับสภาพบานหลังนั้น

                                                          
16 เว้ิงวาง ในที่นี้ใชหมายถึง ความโลงกวางจนทําใหเกิดความวาเหววังเวงใจแกผูที่ไดสัมผัส
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คําขยายคําวิเศษณบอกเสียง

คําขยายคําวิเศษณบอกเสียง คือ คําขยายคําวิเศษณที่ส่ือความหมายถึง สภาพของเสียงตางๆ
ที่เกิดขึ้นวามีลักษณะอยางไร คําขยายคําวิเศษณประเภทนี้จะปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
ที่บอกเสียง และเมื่อคําขยายคําวิเศษณดังกลาวทําหนาที่ขยายคําวิเศษณในประโยคแลว จะชวยเพิ่ม
ความหมายของคําวิเศษณใหเดนชัดยิ่งขึ้น

1. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกความ “เงียบ”

คําขยายคําวิเศษณบอกเสียงที่ขยายคําบอกความเงียบ  เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยาย
คาํวิเศษณจะทําใหคําที่ถูกขยาย ซ่ึงแสดงสภาพความเงียบอยูแลว ใหมีความเงียบเพิ่มมากขึ้น และ
แสดงใหเกิดความรูสึกวาเหมือนไมมีส่ิงมีชีวิตใด ๆ ณ ที่นั้นเลย

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 58 /χρ Νυµ/ กริบ

103. κεεηαθτηααν δΑΑ µι↔ν ρ βΑΑΝ 

eKhdðan d* man rbg
บาน ที่ มี ร้ัว
σδοθσδΑµ ταεΝ σΝατ χρ Νυµ

s þ ú k s þ m Ö  E t g s á a t ´  
RCgM

มั่นคง มักจะ เงียบ กริบ
“บานที่มีร้ัวรอบขอบชิดมักจะเงียบกริบ”

(หนา 13)
104. χιιω⎞τ νι↔νι↔ δουχχι↔ χααθ χαολ

Civ i t nana dUcCa cak
ecal

ชีวิต นานา ราวกับวา จาก ทิ้ง
τιι κΑνλαεΝ νιη θΑη κµι↔ν σατ

TI kEnøg enH Gs´ Kµan
stV

ที่ สถานที่ นี้ หมด ไมมี สัตว
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κµι↔ν σατ ψυµ σΝατ-σουν χρ Νυµ

Kµan stV yM sáat´sUnüRCgM
ไมมี สัตว รอง สงัดเงียบ กริบ
“ชีวิตตางๆ ราวกับวาทิ้งจากที่นี้ไปหมด ไมมีสัตว, ไมมีสัตวรองเงียบกริบ”

(หนา 132)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 58 คือ /χρ Νυµ/  กริบ ในประโยคขอมูลที่ 103 ทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณบอกสภาพความเงียบ เมื่อคําขยายดังกลาวปรากฏในประโยคขอมูล ทําใหความหมายของคํา
วิเศษณชัดเจนมากขึ้น คือ นอกจากจะเงียบแลว ยังแสดงนัยวาบานหลังนั้นราวกับวาไมมีคนอยู

ในประโยคขอมูลที่ 104 คําขยายคําวิเศษณ  /χρ Νυµ/  กริบ ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
/σΝατ-σουν/  ซ่ึงเปนคําประสมที่เกิดจากหนวยภาษาสองหนวย คือ หนวยภาษา  /σΝατ/  หมาย
ถึง สงัด  และหนวยภาษา /σουν/ หมายถึง สูญ, เกลี้ยง  ไดความหมายวา สงัดเงียบ และเมื่อ
/χρ Νυµ/  กริบ ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณจะชวยเสริมความหมายใหเดนชัดขึ้นวา เงียบสงัดจนไมมี
เสียงแมแตเสียงสัตวรอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เสมือนวาไมมีส่ิงมีชีวิตอยู ณ ที่นั้นเลย

2. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกเสียง “ดัง”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกเสียง “ดัง” เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
บอกเสียง ทําใหคําที่ถูกขยายแสดงสภาพเสียงที่ดังอยูเดิมแลวใหมีความอึกทึกเพิ่มมากขึ้น

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 59 /ρυµπ Ν/    กึกกอง

105. θαθνυθρε(↔θ τε(↔η δαψ πηουΝ

πηουΝ

GnurkS TH éd pUg>

ผูดูแล ตบ มือ ดังสนั่น

 λο(↔ν ρυµπ Ν

lan´ rMBg
ล่ัน กึกกอง
       (หนา 73)
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คําขยายคําวิเศษณคําที่ 60 /θ↔ΝκΑΑΝ/ กึกกอง

106. χααπ κΑΑ νιθψι↔ψ πρΑλαεΝ κνι↔

cab k*     niyay RbELg    Kñ
a

นกกระจาบ     ก็            พูด  หยอก          กัน
τρ η↔Ν θ↔ΝκΑΑΝ   

RThwg Gwgkg
เจื้อยแจว กึกกอง

       “นกกระจาบก็รองโตตอบกันเจื้อยแจวกึกกอง”
(หนา 33)

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 61 /θ↔Νθαπ/ กึกกอง

1 0 7 . σ Α µ ν α ↔ χ π τ ε ( ↔ η λ α ↔ Ν λ ⎞ ⎞ τ ρ η ↔ Ν
θ↔Νθαπ

sMeNIc pÞúH eLIg %u RThwg
GwgGab´
เสียงหัวเราะ ระเบิด ขึ้น ไดยิน อึกทึก กึกกอง

(หนา 3)
คําขยายคําวิเศษณคําที่ 62 /κθααθ-κθααψ/ กาก ๆ

1 0 8 . σ τ ρ ↔ ψ ν ι η λ ⎞ ⎞ η α ↔ ψ κ Α Α

σα↔χ

®sþI enH %u ehIy k* esIc
สตรี นี้ ไดยิน แลว ก็ หัวเราะ

καχ κθααθ-κθααψ

kac´ kÁakkÁay
ตัด กาก ๆ
“สตรีนี้ไดยินแลวก็หัวเราะงอหายกาก ๆ”

(หนา 107)
คําขยายคําวิเศษณในกลุมนี้  เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณหลัก ทําใหคํา

วิเศษณมีความหมายเพิ่มขึ้นดังตอไปนี้
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คําขยายคําวิเศษณ /ρυµπ Ν/, /θ↔ΝκΑΑΝ/ และ /θ↔Νθαπ/ ทั้งสามคําในประโยค
ขอมูลขางตน มีความหมายคลายคลึงกัน คือ มีเสียงในลักษณะกึกกอง เมื่อทําการทดสอบการปรากฏ
รวมระหวางคําขยายคําวิเศษณกับคําวิเศษณโดยทําการสลับคําวิเศษณกับคําขยายคําวิเศษณใน
ประโยคขอมูลขางตน คําขยายคําวิเศษณทั้งสามคําสามารถเกิดรวมกับคําวิเศษณหลักคําอื่นได และ
เมื่อสอบถามผูบอกภาษาจะทําใหไดความหมายที่แนชัดของคําขยายคําวิเศษณขางตน ดังนี้

109. νε(↔θ τε(↔η-δαψ τρ η↔Ν ρυµπ Ν

คน ตบมือ อึกทึก กึกกอง
คําขยายคําวิเศษณ /ρυµπ Ν/  กึกกอง เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ

/τρ η↔Ν/ อึกทึก เพื่อรวมกันทําหนาที่ขยายกริยาแสดงลักษณะของเสียง แสดงวา เสียงนั้นอึกทึก
กึกกอง อีกทั้งยังแสดงความสั่นสะเทือนของเสียงเพิ่มขึ้น

ในขณะที่คําขยายคําวิเศษณ /θ↔ΝκΑΑΝ/ และ /θ↔Νθαπ/ กึกกอง คําทั้งสองมีความ
หมายใกลเคียงกันมาก จึงจะนําเสนอไวดวยกัน

110. νε(↔θ τε(↔η-δαψ ⊇λο(↔ν θ↔ΝκΑΑΝ

คน ตบมือ ล่ัน กึกกอง

111. νε(↔θ τε(↔η-δαψ ⊇λο(↔ν θ↔Νθαπ

คน ตบมือ ล่ัน กึกกอง

คําขยายคําวิเศษณ /θ↔ΝκΑΑΝ/  และ /θ↔Νθαπ/  ปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณ⊇  /λο(↔ν/ ล่ัน เพื่อรวมกันทําหนาที่ขยายกริยาแสดงลักษณะของเสียง มีความหมายวา ล่ัน
กึกกอง นอกจากนี้ผูบอกภาษายังใหขอมูลเพิ่มเติมวา คําดังกลาวแสดงนัยเพิ่มขึ้นวา คํานามที่ทํากริยา
ใหเกิดเสียงแสดงความเปนพหูพจน ซ่ึงในประโยคขอมูลขางตน คือ “คน” มีจํานวนหลายคน
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นอกจากนี้เมื่อสอบถามผูบอกภาษา คําขยายคําวิเศษณคําที่ 60 ในประโยคขอมูลที่ 106 คือ
/θ↔ΝκΑΑΝ/ กึกกอง และคําขยายคําวิเศษณคําที่ 61 ในประโยคขอมูลที่ 107 คือ /θ↔Νθαπ/ กึก
กอง มีความหมายเหมือนกัน อีกทั้งคําทั้งสองก็ทําหนาที่เหมือนกันในภาษาเขมร แตในภาษาเขมร
นิยมใชคําขยายคําวิเศษณที่มีความหมายวา “กึกกอง”  คือ /θ↔ΝκΑΑΝ/ มากกวา ในขณะที่คําวา
/θ↔Νθαπ/ นิยมใชนอยกวา

คําขยายคําวิเศษณ /κθααθ-κθααψ/ กากๆ ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกเสียงหัวเราะ
แสดงอาการหัวเราะอยางหนัก เมื่อคําขยายคําวิเศษณดังกลาวปรากฏรวมกับคําวิเศษณหลักจะแสดง
สภาพเสียงเพิ่มขึ้น คือ การหัวเราะงอหายนั้นเปนไปในลักษณะอยางสุดที่จะกลั้นได

คําขยายคําวิเศษณบอกความรูสึก

คําขยายคําวิเศษณบอกความรูสึก คือ คําขยายคําวิเศษณที่ส่ือความหมายบอกความรูสึกของ
คํานามวาเปนอยางไร  เชน ทุกขรอนรุม คําขยายคําวิเศษณประเภทนี้จะปรากฏรวมและทําหนาที่
ขยายคําวิเศษณที่บงบอกความรูสึกของคํานาม เมื่อคําขยายคําวิเศษณดังกลาวทําหนาที่ขยายคํา
วิเศษณ จะชวยเสริมความหมายในประโยคใหเดนชัดยิ่งขึ้น

1. คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกความรูสึก “ไมสบายใจ”

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกความรูสึกไมสบายใจ เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยาย
คาํวิเศษณหลัก ทําใหคําที่ถูกขยายแสดงความหมายเพิ่มขึ้นและเดนชัดขึ้น

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 63 /θυ↔λ/ รุม

112. νι↔Ν ωιθτηι↔ωιι δαελ τυκ θυ↔λ κδαω νυη

n a g v i Z a v I E d l T u k ¡    G Y l
ekþA enaH
นาง วิธาวี ซ่ึง ทุกข รุม รอน นั้น
“นางวิธาวีซ่ึงทุกขรอนรุมนั้น”

(หนา 123)
คําขยายคําวิเศษณคําที่ 64 /πυ(↔νπρΑµααν/ เหลือประมาณ

113. µι↔ν χ↔τ ρυµκηααν µΑΑΝσαω πυ(↔ν-πρΑµααν
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m a n c i t þ r M x a n h µ g e s A
Bn´Rbman
มี จิต รําคาญ หมองเศรา เหลือประมาณ

(หนา 31)
คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกความรูสึก “ไมสบายใจ” ประโยคขอมูลที่ 112 ผูวิจัย

พิจารณาคําวา /κδαω/ รอน เปนคําวิเศษณหลัก และคําวา /θυ↔λ/ รุม เปนคําขยายคําวิเศษณ เนื่อง
จาก เมื่อทดสอบการปรากฏรวมกับคํากริยาแลว คําวา /θυ↔λ/ รุม ขาดคุณสมบัติในการปรากฏรวม
กับคํากริยา คือ คําดังกลาวไมสามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํากริยา

1 1 4 . * ν ι ↔ Ν ω ι θ τ η ι ↔ ω ι ι δ α ε λ τ υ κ

θυ↔λ
 นาง วิธาวี ซ่ึง ทุกข รุม

ในขณะที่คําวา /κδαω/ รอน สามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคํากริยาได

115. νι↔Ν ωιθτηι↔ωιι δαελ τυκ κδαω

นาง วิธาวี ซ่ึง ทุกข รอน

ดังนั้น ในประโยคขอมูลขางตน คําวา “รอน” จึงถูกพิจารณาใหเปนคําวิเศษณ และคําวา
“รุม” ถูกพิจารณาใหเปนคําขยายคําวิเศษณ

เมื่อคําขยายคําวิเศษณ /θυ↔λ/ รุม ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณหลัก ทําใหคําหลักแสดงความ
หมายวา นางวิธาวีเกิดความทุกขรอนและ “ตองเก็บความทุกขรอนไวเพียงผูเดียว”

คําขยายคําวิเศษณ /πυ(↔ν πρΑµααν/ เหลือประมาณ ในประโยคขอมูลที่ 113 เปนคํา
ประสมที่แสดงดวยหนวยภาษาสองหนวย คือ หนวยภาษา /πυ(↔ν/ หมายถึง พน, เกิน และหนวย
ภาษา /πρΑµααν/ หมายถึง ประมาณ ไดความหมายวา เหลือประมาณ (มากมาย)  เมื่อคํานี้ทําหนา
ที่เปนคําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูล ทําใหความหมายของคําวิเศษณเพิ่มขึ้น คือ หมองเศรามาก
มายสุดที่ผูใดจะประมาณความทุกขคร้ังนี้ได
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คําขยายคําวิเศษณอื่นๆ
คําขยายคําวิเศษณอ่ืนๆ เปนการรวมคําขยายคําวิเศษณในหลายกลุมความ เชน คําขยายคํา

วิเศษณบอกปริมาณ, คําขยายคําวิเศษณบอกรส, คําขยายคําวิเศษณบอกกลิ่น และคําขยายคําวิเศษณ
บอกอาการ แตคําขยายคําวิเศษณทั้งส่ีกลุมพบขอมูลมีเพียงกลุมละหนึ่ง-สองคํา ดังนั้นจึงไดรวมมา
จัดไวในหัวขอคําขยายคําวิเศษณอ่ืนๆ

1. คําขยายคําวิเศษณบอกปริมาณ

คําขยายคําวิเศษณบอกปริมาณ ที่ขยายคําวิเศษณ “มากมาย”  เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่
ขยายคําวิเศษณที่บอกปริมาณของคํานามแลว จะทําใหความหมายของคําวิเศษณแสดงปริมาณของคํา
นามที่เพิ่มมากขึ้น

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 65 /κοηκοµ/ มากมาย

116. µ νυη θουθΑΑ κοηκοµ

m n u s S G U ) G r
kuHkum
มนุษย เยอะแยะ มากมาย

(หนา 100)
คําขยายคําวิเศษณ /κοηκοµ/  มากมาย เมื่อทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณ /θουθΑΑ/ 

เยอะแยะ ในประโยคขอมูล ใหความรูสึกวาคําวิเศษณ /θουθΑΑ/ ซ่ึงแสดงปริมาณที่มีมากอยูแลว มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นอีก
2. คําขยายคําวิเศษณบอกรส

คําขยายคําวิเศษณบอกรสเมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกสภาพรสชาติของอาหาร จะ
ชวยเพิ่มความหมายใหเดนชัดและเนนย้ําถึงรสชาติที่แสดงโดยคําวิเศษณนั้นๆ มากขึ้น

2.1    คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําวิเศษณบอกรส “หวาน”

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 66 /λθΑΑ ναη/ อรอย

117. ποοτ σΝαο κδαω κδαω  χ↔κ πιθσαα

τ⎞ω
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e B a t e s á a r e k þ A > c i k
Bisa eTA
ขาวโพด  ตม รอนๆ พอ กิน ไป

πθαεµ λθΑΑ-ναη

EpÁm lÁNas´
หวาน ดีมาก
“ขาวโพดตมรอนๆ พอกินไปเถอะ หวานอรอย”

(หนา 32)
2.2 คําขยายคําวิเศษณบอกรส ที่ขยายคําวิเศษณบอกรส “ฝาด”

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 67 /πδειη-πδααη/ หารสชาติไมได

118. µηουπ νιη ηαθ δουχ χι↔ µι↔ν

θαοχι↔ρυ(↔η

mØÚb enH hak´dUcCa man
OCars
อาหาร นี้ ราวกับวา มี โอชารส
λω⎞Ν χΑτ πδειη-πδααη κνοΝ µο(↔τ νι↔Ν

lVwg ct´ epþspþas kñúg mat´ 
 nag

โลง ฝาด เปะปะ ใน ปาก   นาง
“อาหารนี้ราวกับวามีรสชาติฝาดหารสชาติไมไดในปากนาง”

(หนา 90)
คําขยายคําวิเศษณบอกรส ในประโยคขอมูลที่ 117 คําวา /λθΑΑ ναη/  เปนคําประสมที่

แสดงดวยหนวยภาษาสองหนวย คือ หนวยที่หนึ่ง /λθΑΑ/ หมายถึง  ดี  และหนวยภาษาที่สอง
/ναη/หมายถึง มาก ไดความหมายวา “อรอย” ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกรส “หวาน” เมื่อทั้งคํา
วิเศษณและคําขยายคําวิเศษณรวมกันทําหนาที่ขยายคํานาม ทําใหมีความหมายเนนย้ําวา นอกจาก
(ขาวโพด) จะมีรสหวานแลวยังแสดงคุณสมบัติอรอยเพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ตามคําขยายคําวิเศษณ
/λθΑΑ ναη/อรอย  ไมสามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกรสไดทุกคํา เชน ไม
สามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกรสขมได เนื่องจากวา /λθΑΑ ναη/ เปนคําที่ไมเกิดรวมกับคํา
วาบอกรสขม
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119. ?τναµ νιη χΑτ λθΑΑ ναη

 ยา นี้ ขม อรอย

แตเมื่อผูวิจัยทําการทดสอบ โดยนําคําขยายคําวิเศษณ  /λθΑΑ ναη/ ที่แสดงโดยหนวย
ภาษาสองหนวย มาแยกออกจากกัน และทดสอบการปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกรสขม ภาษาเขมร
อนุญาตใหมีโครงสรางตอไปนี้

120. τναµ νιη χΑτ ναη

ยา นี้ ขม มาก

121. τναµ νιη χΑτ λθΑΑ 

ยา นี้ ขม ดี
ประโยคขอมูลแรก คําวา   /χΑτ/ ขม ทําหนาที่เปนคําวิเศษณ และ /ναη/ มาก ทําหนาที่

เปนคําขยายคําวิเศษณ เพื่อเนนย้ําความหมายของคําวิเศษณบอกรส วา “ขมมาก” หรือ “บอกรสความ
ขมที่เพิ่มขึ้น” ในขณะที่ประโยคขอมูลที่สอง คําวา  /λθΑΑ/ ดี ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ /χΑτ/ ขม มี
ความหมายวา คํานาม คือ “ยา” มีความขมกําลังดีแบบที่ผูใหญสามารถกินได และไมเกิดความทุกข
ทรมานในการกินยานั้น เปนที่นาสังเกตวา คําวิเศษณหลัก /χΑτ/ ขม เมื่อมีสวนขยาย /λθΑΑ/  ดี คํา
ดังกลาวแสดงความขมแตไมไดแสดงนัยของความฝาดหรือเฝอนคอ

คําขยายคําวิเศษณในประโยคขอมูลที่ 118 คําวา /πδειη-πδααη/ หมายถึง เปะปะ คําดัง
กลาวถูกใชในความหมายเปรียบวา “หารสชาติไมได” เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
บอกรสขม ชวยแสดงความหมายคือ นอกจากรสชาติฝาดขมแลว จะหารสชาติอ่ืนในอาหารจานนี้ไม
ไดเลย โดยปริยายประโยคขอมูลนี้แสดงนัยวา อาหารนั้นไรรสชาติส้ินดี

3. คําขยายคําวิเศษณบอกกลิ่น ที่ขยายคําบอกกลิ่น “หอม”

คําขยายคําวิเศษณบอกกลิ่น ที่ขยายคําบอกกลิ่น “หอม”  เมื่อปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอก
สภาพกลิ่น ทําใหความหมายของคําวิเศษณนั้นเดนชัดขึ้นและยังเพิ่มคุณลักษณะของคําวิเศษณดวย
เชน หอมฟุง

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 68 /χΝυψ/ ฟุง

122. πκαα ρυµδυ↔λ βΑν)χ↔ν) ρυµπη↔↔ψ πιιδαο
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p,a rMdYl beJ©j rMePIy
BIedar

ดอก ลําดวน สงกลิ่น ลองลอย เหอขึ้น

κρΑθουπ χΝυψ

RkGUb Qáúy
หอม ฟุง

(หนา 99)
คําขยายคําวิเศษณ /χΝυψ/ ฟุง  เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ /κρΑθουπ/ หอม  ทําใหคํา

วิเศษณมีความหมายที่ชัดเจนขึ้น คือ เนนกลิ่นหอมของคํานาม คือ ดอกลําดวน และแสดงถึงสภาพ
ของกลิ่นที่กระจายไปทั่ว

แมวาคําขยายคําวิเศษณ /χΝυψ/ ฟุง  สามารถปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่
บอกสภาพกลิ่นได จากการสอบถามขอมูลจากผูบอกภาษาคําขยายคําวิเศษณนี้ไมสามารถทําหนาที่
ขยายคําวิเศษณบอกกลิ่นที่มีความหมายในเชิงลบได  คําขยายคําวิเศษณดังกลาวมักจะทําหนาที่ขยาย
คําวิเศษณบอกกลิ่นในเชิงบวก หรือ บอกกลิ่นที่มีความหอม
4.   คําขยายคําวิเศษณบอกอาการ

คําขยายคําวิเศษณบอกอาการ คือ คําขยายคําวิเศษณที่ส่ือความหมายบอกอาการตางๆ ของ
คํานามที่เกิดขึ้นวาเปนอยางไร หรือมีอาการเชนไร เชน รถแลนเร็วมาก คําขยายคําวิเศษณประเภทนี้
จะปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณที่แสดงอาการ เมื่อคําขยายคําวิเศษณดังกลาวทําหนาที่
ขยายคําวิเศษณ จะชวยเสริมความหมายในประโยคใหเดนชัดยิ่งขึ้น

4.1 คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกอาการ “เร็ว”
คําขยายคําวิเศษณคําที่ 69 /θΑηχαα/ จี๋

123. τυυκ-Ν λοοκ ωο(↔τ χη↔↔κµαω λ⎞↔ν
θΑηχαα

TUkg elak vtþ eQIexµA el]
n Gs©arü

เรือแขง พระ วัด เฌอเขมา เร็ว มากยิ่ง
“เรือแขงของพระวัดเฌอเขมาเร็วจี๋”

(หนา 43)
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คําขยายคําวิเศษณ /θΑηχαα/ จี๋  ทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกอาการแลนของเรือที่เปน
ไปโดยเร็ว เมื่อคําขยายคําวิเศษณ /θαηχαα/ จี๋ ปรากฏในประโยคขอมูล ทําใหอาการแลนของเรือมี
ความเร็วเพิ่มมากขึ้น

แมวาคําขยายคําวิเศษณ /θΑηχαα/ จี๋ จะปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกอาการได แตจาก
การทดสอบการปรากฏรวมของคําขยายคําวิเศษณ ทําใหทราบคุณสมบัติของคํานี้ไดชัดเจนขึ้น คือ
คําวา /θΑηχαα/ จี๋ ไมสามารถปรากฏรวมกับคําวิเศษณบอกอาการที่แสดงอัตราการเคลื่อนที่ของ
วัตถุไดทุกคํา กลาวคือ คําดังกลาวไมสามารถทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกอาการแลนหรือวิ่งของคํา
นามที่เปนไปดวยความชา เนื่องจากคําวา /θΑηχαα/ จี๋ เปนคําที่ไมเกิดคูกันกับคําวา /ψ⎞⎞τ/ ชา

⊇ 124. ?λααν ρυ(↔τ ψ⎞⎞τ θΑηχαα

  รถ วิ่ง ชา จี๋
จากการเก็บขอมูลเพิ่มเติมกับผูบอกภาษา หนวยภาษา  /θΑηχαα/ มีความหมายวา “มาก

ยิ่ง” คําดังกลาวเมื่อทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณมักจะปรากฏรวมกับคําวิเศษณที่เปนคํายึด17 ซ่ึง
อาจกลาวไดวา /θΑηχαα/ มีความหมายในทางบวก (Positive)

125. βΑΑΝ κν)οµ κπυ(↔η θΑηχαα

พี่ ฉัน สูง มากยิ่ง

126. σααλ-πρΑχυµ τυυλι↔ψ θΑηχαα

หองประชุม กวาง มากยิ่ง

หากนําคําแยงความหมายตรงขาม (polar antonyms) ของคําวิเศษณ “สูง” คือคําวา “เตี้ย”
และคําวิเศษณ “กวาง” คือคําวา “แคบ” ปรากฏรวมกับคําวา /θΑηχαα/ มากยิ่ง ผูบอกภาษาไมยอม
รับประโยคตอไปนี้

127. ?βΑΑΝ κν)οµ τι↔π θΑηχαα

 พี่ ฉัน เตี้ย มากยิ่ง
                                                          

17 คํานี้ใชตาม เพียรศิริ  วงศวิภานนท,  หนวยที่ 13 “ความหมาย.”  ใน เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 3
หนวยท่ี 7-15   สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544) : 309. ยังมีนักภาษาศาสตรกลาวถึงคําในลักษณะนี้อีกมาก เชน Palmer, F.R.
Semantics : A New Outline (Cambridge University Press, 1976) : 78-81.
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128. ?σααλ-πρΑχυµ χΑΝθι↔τ θΑηχαα

 หองประชุม แคบ มากยิ่ง

4.2 คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกอาการ “สุภาพ”

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 70 /πρΑπ⎞ψ/ ดีงาม

129. κουν χαε νιη κεθριθψαα µι↔ψι↔τ

kUn Ec enH kiriya mayaT
ลูก พี่ นี่ กริยา มารยาท
κρΑθουπ πρΑπ⎞ψ

RkGUb RbéB
หอม ประไพ
“ลูกสาวพี่นี่กริยามารยาทสุภาพเรียบรอย” 

(หนา 69)

คําขยายคําวิเศษณ /πρΑπ⎞ψ/ เรียบรอย เมื่อทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกอาการ
/κρΑθουπ/ สุภาพ ทําใหความหมายของคําวิเศษณนี้เดนชัดขึ้น คือ นอกจากจะมีความสุภาพแลว
ยังมีลักษณะความเรียบรอยเพิ่มขึ้นดวย และจากการสอบถามผูบอกภาษาไดขอมูลเพิ่มเติมวา เมื่อคํา
วิเศษณ /κρΑθουπ/  สุภาพ และคําขยายคําวิเศษณ /πρΑπ⎞ψ/ เรียบรอย รวมกันทําหนาที่ขยาย
กริยาบอกอาการของคํานาม คือ คําวา “ลูก” สะทอนวา กริยามารยาทที่สุภาพดีงามนี้เปนความจริง
(Fact) และเปนที่รับรูของคนทั่วไป

คําวิเศษณหลักในประโยค คือ คําวา /κρΑθουπ/ โดยปกติเปนคําวิเศษณมีความหมายวา
“หอม” แตในประโยคขอมูลที่พบ คําดังกลาวใชขยายคํานามวา “มารยาท” และนํามาใชเชิงเปรียบ
เทียบความหมาย หมายถึง “สุภาพ”

คําขยายคําวิเศษณ  /πρΑπ⎞ψ/ เรียบรอย  สามารถทําหนาที่ขยายคําวิเศษณคําอ่ืนไดอีก
เชน

130. κεε τω↔↔-καα λθΑΑ πρΑπ⎞ψ

เขา ทํางาน ดี เรียบรอย
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คําขยายคําวิเศษณ /πρΑπ⎞ψ/ เรียบรอย ที่ปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณ
/λθΑΑ⊇/ ดี ในประโยคนี้ เมื่อรวมกันทําหนาที่ขยายกริยาแลว ความหมายของประโยคนี้อาจจะเปน
จริงหรือไมเปนจริงก็ได  และผูอ่ืนอาจไมรับรูขอมูลนี้ก็เปนได

4.3 คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกอาการ “ออน”

คําขยายคําวิเศษณคําที่ 71 /σρΑψΑΝ/ ระทวย

131. νι↔Ν κραοκ λα↔Ν µι↔ν

δαψ    χ↔↔Ν

nag eRkak eLIg man éd   
eCIg

นาง ลุก ขึ้น มี มือ เทา
ρυ↔ψ σρΑψΑΝ

rYy Rsyg´
ออน ระทวย
 “นางลุกขึ้นมือเทาของนางก็ออนระทวย”

(หนา 109)

คําขยายคําวิเศษณที่ขยายคําบอกอาการ “ออน” คือ คําวา /σρΑψΑΝ/ หมายถึง ระทวย
เมื่อปรากฏรวมและทําหนาที่ขยายคําวิเศษณบอกอาการไมมีเร่ียวแรงของมือและเทาแลว ทําใหความ
หมายของคําวิเศษณหลักเพิ่มขึ้น คือนอกจากจะแสดงอาการดังกลาวแลว ยังสะทอนวามือและเทา
ของหญิงสาวนั้นออนกําลังจนไมสามารถทําอะไรได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคําขยายคําวิเศษณในวรรณกรรมเรื่องผฺกาสฺรโพน เปนการศึกษาเพื่อพิจารณาความ

หมาย และจัดหมวดหมูคําขยายคําวิเศษณตามความหมายของคําวิเศษณหลัก

ในการพิจารณาหาคําขยายคําวิเศษณผูวิจัยใชเกณฑ 3 เกณฑ คือ เกณฑทางดานโครงสราง
หรือตําแหนงของคํา  เกณฑทางดานความหมาย และเกณฑทางดานหนาที่ การใชเกณฑหลายเกณฑ
ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากวา ผูวิจัยพบปญหาหลายปญหาในการพิจารณาตัดสินคําขยายคําวิเศษณ หาก
เลือกใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งเพียงเกณฑเดียว

ผลการศึกษา ผูวิจัยพบคําขยายคําวิเศษณในวรรณกรรมเรื่องนี้ทั้งหมด 71 คํา และสามารถ
จัดกลุมได 6 กลุม โดยจัดกลุมตามความหมายของคําวิเศษณหลัก ดังนี้

1. คําขยายคําวิเศษณบอกสีและแสง  สามารถจําแนกได 7 กลุมยอย คือ  กลุมขยายคําบอก
สีแดง  กลุมขยายคําบอกสีฟา  กลุมขยายคําบอกสีเหลือง  กลุมขยายคําบอกสีเขียว  กลุมขยายคําบอก
สีดํา  กลุมขยายคําบอกสีขาว  กลุมขยายคําบอกแสง

2. คําขยายคําวิเศษณบอกคุณลักษณะ สามารถจําแนกได 5 กลุมยอย คือ  กลุมขยายคํา
บอกลักษณะสวย  กลุมขยายคําบอกลักษณะอวน  กลุมขยายคําบอกลักษณะผอม  กลุมขยายคําบอก
ลักษณะใหญ  กลุมขยายคําบอกลักษณะแยลง

3. คําขยายคําวิเศษณบอกสภาพ สามารถจําแนกได 7 กลุมยอย คือ  กลุมขยายคําบอก
สภาพเย็น  กลุมขยายคําบอกสภาพสดสวย  กลุมขยายคําบอกสภาพขึ้นเงา  กลุมขยายคําบอกสภาพ
แหง  กลุมขยายคําบอกสภาพมืด  กลุมขยายคําบอกสภาพรอน  กลุมขยายคําบอกสภาพโลง

4. คําขยายคําวิเศษณบอกเสียง สามารถจําแนกได 2 กลุมยอย คือ  กลุมขยายคําบอกความ
เงียบ  กลุมขยายคําบอกเสียงดัง

5. คําขยายคําวิเศษณบอกความรูสึก พบคําขยายคําวิเศษณเพียงกลุมเดียว คือ กลุมขยายคํา
บอกความรูสึกไมสบายใจ
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6. คําขยายคําวิเศษณอ่ืนๆ  สามารถจําแนกได  4 กลุมยอย คือ กลุมขยายคําบอกปริมาณ
กลุมขยายคําบอกรสหวานและกลุมขยายคําบอกรสฝาด  กลุมขยายคําบอกกลิ่นหอม กลุมขยายคํา
บอกอาการเร็ว กลุมขยายคําบอกอาการสุภาพ และกลุมขยายคําบอกอาการออน

จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยยังพบอีกวา คําขยายคําวิเศษณบางคํา เชน /χαη/ หมายถึง แก
สามารถขยายคําวิเศษณหลักไดหลายคํา เชน ขยายคําวิเศษณบอกสีแดง ขยายคําวิเศษณบอกสีเหลือง
แตคําขยายคําวิเศษณบางคํามีเงื่อนไขในการปรากฏกับคําวิเศษณหลัก เชน คําวา  /κηαη/ หมายถึง
ขอด จะปรากฏรวมกับคําวิเศษณที่แสดงสภาพความแหงของของเหลวเทานั้น ไมสามารถปรากฏ
รวมกับคําวิเศษณที่แสดงสภาพความแหงของของแข็งหรืออากาศได

คําขยายคําวิเศษณบางคํามีเงื่อนไขในการปรากฏรวมกับคําหลักคอนขางจํากัด เชน คําวา
/χωεεΝ/ หมายถึง (ใส)แจว, คําวา /µο(↔µ/ หมายถึง (อวน) ปก เปนตน จึงทําใหคําขยายในกลุมนี้
ทําหนาที่เปนคําขยายคําวิเศษณไดเพียงอยางเดียว คําขยายคําวิเศษณบางคําสามารถทําหนาที่เปนได
ทั้งคําขยายคําวิเศษณและคําวิเศษณหลัก เชน /τλαα/ หมายถึง ใส, คําวา /τρυτ-τροοµ/ ทรุดโทรม
เปนตน แตคําขยายคําวิเศษณบางคํา เชน คําวา /πεεκ/ หมายถึง เกินไป ในบางปริบทของประโยคขอ
มูลสามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณหลักได แตในบางปริบทของประโยคขอมูลไมสามารถทําหนาที่
เปนคําวิเศษณหลักได เนื่องจากผูวิจัยเก็บขอมูลคําขยายคําวิเศษณในภาษาเขมรเฉพาะในวรรณกรรม
เรื่องผฺกาสฺรโพน จึงยังไมอาจสรุปไดวา /πεεκ/ ในปริบทใดสามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณหลักได
และปริบทใดไมสามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณหลักได

คําขยายคําวิเศษณ มีทั้งท่ีแสดงดวยหนวยภาษา 1 หนวย เชน คําวา /ψυ(↔Ν/  ปล่ัง,
/κρΑµαω/ เขม เปนตน และที่สามารถแสดงดวยหนวยภาษา 2 หนวย เชน คําวา /κρι↔µ-κρΑµ/ 
เหี่ยวแหง  ซ่ึงเกิดจากหนวยภาษา /κρι↔µ/ เกรียม และหนวยภาษา /κρΑµ/ ตรอมใจ

หากพิจารณาทางดานตําแหนงของคําขยายคําวิเศษณที่ปรากฏในประโยคภาษาเขมร พบวา
ตําแหนงของคําขยายคําวิเศษณในภาษาเขมรสามารถปรากฏได 2 ตําแหนง คือ

1. ปรากฏหลังคําหลักที่มันไปขยาย

2. ปรากฏหนาคําหลักที่มันไปขยาย

การที่ Joseph H. Greenberg ไดกลาววา ภาษาที่เรียงลําดับคําแบบ S V O ตําแหนงของคํา
วิเศษณจะอยูหลังคําหลักที่มันไปขยายนั้น ผลการศึกษาเรื่องคําขยายคําวิเศษณในวรรณกรรมเรื่อง
ผฺกาสฺรโพน สะทอนวาตําแหนงคําขยายคําวิเศษณในภาษาเขมรไมจําเปนตองอยูหลังคําหลักที่มันไป
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ขยายเสมอไป ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงตารางที่ 1 ของ Greenberg 1ในเรื่องตําแหนงของสวนขยาย
ดังเสนอตอไปนี้

ตารางที่ 2  การเรียงลําดับคําในภาษาเขมร และการวางสวนขยายในประโยค

การเรียงลําดับคํา ภาษา Prep/Po NA/AN
S V O เขมร Prep NA และ AN

ขอเสนอแนะ
1. ผูวิจัยสังเกตเห็นวา ในภาษาเขมรมีการใชคําเรียกสีหลายรูปแบบ ตั้งแตการใชคําเรียกสี

พื้นฐานเดี่ยวๆ เชน /κµαω/ หมายถึง สีดํา การใชคําเรียกสีพื้นฐาน + คําเรียกสีพื้นฐาน เชน
/κµαω-πρΑπηεη/ หมายถึง สีดําเทา และการใชคําเรียกสีพื้นฐาน + คําขยาย เชน /κµαω-
ψυ(↔Ν/ หมายถึง ดําเปนมัน  จึงนาทําการศึกษาถึงกลวิธีการสรางคําเรียกสี และการรับรูสีของชาว
เขมรในระดับสูงตอไป

2. ผูวิจัยสังเกตเห็นวา คําวา /πεεκ/ เกินไป ในบางปริบทสามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณ
หลักได เมื่อเกิดรวมกับคํากริยาบางตัว แตในบางปริบทคําดังกลาวไมสามารถทําหนาที่เปนคํา
วิเศษณหลักได ดังนั้น จึงนาจะทําการศึกษาวิจัย คําวา /πεεκ/ สามารถทําหนาที่เปนคําวิเศษณหลักได
ในปริบทใดไดบาง

3. ผูวิจัยสังเกตเห็นวา คําขยายคําวิเศษณในภาษาเขมรจํานวนมาก มีความหมายเปรียบซึ่ง
ไมไดมีการระบุไวในพจนานุกรม และความหมายของคําขยายคําวิเศษณเหลานี้ตองพิจารณาจาก
ปริบท จึงนาทําการศึกษาความหมายเปรียบของคําขยายคําวิเศษณ เพื่อแปลความหมายของคําขยาย
คําวิเศษณเหลานั้นใหไดชัดเจนตอไป

                                                          
1 หัวขอนี้ผูวิจัยไดอภิปรายแลวในการทบทวนวรรณกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน บทที่ 1 หนา 12
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