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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาเขมรถิ่นในบทเพลงพื้นบ้านของชาวเขมรสุรินทร์ ศึกษาท้ัง
ลักษณะการใช้ภาษาและการใช้ส านวนในบทเพลงพื้นบ้าน ผลการศกึษาพบว่า บทเพลงพื้นบ้านเขมรถิ่นสุรินทร์แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ บทเพลงที่ใช้ในวิถีชีวิตและความเช่ือ ได้แก่ เพลงกล่อมเด็ก เพลงการละเล่นมะม็วด การแซนโฎนตาม และการร า
ตรุษ 2. บทเพลงที่ใช้ในการแสดง ได้แก่ บทเพลงกันตรึมและเจรียง การใช้ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรนี้นิยมใช้ภาษาเขมรถิ่น
ปนกับภาษาไทย นอกจากน้ียังมีการใช้ส านวนที่เป็นแสดงถึงอัตลักษณ์ภาษาเขมรถิ่นสุรินทร์ ซึ่งเป็นภาษามรดกท่ีปรากฎในบท
เพลงพื้นบ้านอันประกอบด้วยส าเนียง ค า  และความหมายของค า ภาษาท้ังหมดนั้นมลีักษณะที่แตกตา่งจากภาษาเขมร
มาตรฐานหรือภาษาเขมรในปัจจุบนั 

ค าส าคัญ  ภาษาเขมรถิ่นสุรินทร์ บทเพลงพื้นบ้าน 
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  អត្ថបទននេះមានវត្ថុបំណងសិក្សាលក្សខណៈការន្បើ្ាស់្ាមភាសាខ្មែរនៅក្សនុងបទចន្មៀង
្បជា្បិយរបស់អនក្ស្សុក្សសុរនិ្ទនរ ទងំការន្បើភាសានិងការនរៀបចំពាក្សយនេចន៍នៅក្សនុងបងទចន្មៀង ។ 
ការសិក្សារក្សន ើញថា ចន្មៀង្បជា្បិយនៅនមត្ដសុរនិ្ទនរមានេើ្បនេទ គឺ ១. ចន្មៀងខ្ែល្បគំក្សនុងការ
កំ្សសានដ និងក្សនុងេិធើក្សមែជំននឿ ែូចជាការបំនេរកូ្សន ចូលនមមត់្ ខ្សនែូនតា និង្តុ្ត្ ២. ចន្មៀងខ្ែល
ន្បើក្សនុងការសខ្មដង ែូចជារាកំ្សន្ទនរឹម និងចន្មៀងឯនទៀត្ ។ ការន្បើភាសារបស់ជាតិ្េិនធុខ្មែរ និយមន្បើ
ពាក្សយក្សនុងខ្មែរអនក្ស្សុក្សន្ចើន និងផ្សជំាមយួភាសាថៃផ្ងខ្ែរ ។ ន្ៅេើននេះនៅមានពាក្សយនេចន៍ខ្មែរសុរនិ្ទនរ
ខ្ែលជាមរត្ក្សក្សនុងចន្មៀង្បជា្បិយ ខ្ែលមានសំននៀង ពាក្សយ និងន័យរបស់ពាក្សយ ។ ពាក្សយទងំន េះ
អាចមានលក្សខណៈខ្បែក្សអំេើភាសាខ្មែរក្សណ្ដដ ល ឬខ្មែរបចចុបបនន ។ 

ពាក្សយគនែឹេះ៖ ភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរ  ចន្មៀង្បជា្បិយ  
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នសចក្សដើនផ្ដើម 
 ភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរជា្ាមភាសាមយួខ្ែលមានការនិយាយនៅក្សនុងនមត្តសុរនិ្ទនរតាងំេើបុរាណកាល
មក្សែល់បចចុបបននកាល ។ េ័សតុតាងគឺមានសិលាចារកឹ្សខ្ែលចាស់ជាងនគបំផុ្ត្ គឺ សិលាចារកឹ្សថន
្េេះាទមនេន្ទនរវរ ែន័ខ្ែលនគរក្សន ើញនេើយយក្សនៅរក្សាទុក្សនៅសាលសសរសតមភទើ្កុ្សងឬសាលឡាក់្ស
នមឿង សរនសរជាភាសាសំន្ទសរឹត្ និងមានសិលាចារកឹ្ស្បសាទតាមាន់ខ្ែលនគរក្សាទុក្សនៅសារមនរើជាតិ្
សុរនិ្ទនរសរនសរជាភាសាខ្មែរ ។ េ័សតុតាងទងំននេះបង្ហា ញឱ្យន ើញថា ទើក្សខ្នែង  ថននមត្តសុរនិ្ទនរមាន
្កុ្សមជាតិ្េនធរស់នៅមក្សយូរជាងនគបំផុ្ត្គឺ ជាតិ្េនធខ្មែរ ។ នទេះបើ្កុ្សមជាតិ្េនធក្សួយានមានអំណ្ដច
និងានកាន់កាប់តំ្បន់ន េះក្សនុងសម័យេញ្ញា សុរនិ្ទនរេក្សតើ្សើណរងគចាងរវាង ឆ្ន  ំ១៧១៧ ក្សតើ ក៏្សជាតិ្េនធ
ខ្មែរនៅខ្ត្រស់នៅទើន េះរេូត្នោយមិនាននេៀសមែួននៅនៅតំ្បន់ឯណ្ដនផ្សងេើន េះនទ ។ ខ្មែរនៅខ្ត្
រស់លាយឡនំៅជាមយួជាតិ្េនធុក្សយួជាែរាបនរៀងមក្ស ។ កូ្សននៅរបស់នៅហ្វា យនមត្ដ ស ុន ាននរៀបការ
ជាមួយនិងរាជបុ្ត្ខ្មែរមាន្េេះ មថា  ងតាម បុ្ត្ើថននសតច្កុ្សងប រ យនេ្ជ ។ ភាសាខ្មែរគឺជា
ភាសាខ្ែលអនក្ស្សុក្សសុរនិ្ទនរ្គប់ាន ានន្បើ្ាស់នៅក្សនុងនសរើរទូទងំនមត្ដសុរនិ្ទនរ ។ 
 ចន្មៀង្បជា្បិយខ្មែរនៅនមត្ដសុរនិ្ទនរជាសាន ថែរបស់ជាតិ្េនធខ្មែរ ខ្ែលានថនន្បឌិត្នរៀបចំជា
បទចន្មៀងខ្ែលបង្ហា ញអត្តសញ្ញា ណរបស់មែួន និងានបង្ហា ត់្បន្ងៀនបនដេើកូ្សននៅជំ ន់មួយនៅ
ជំ ន់មួយ និងានបនសល់រេូត្ែល់បចចុបបនន ។ បទចន្មៀងននេះន្ចៀងជាភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរឬនៅថា
្ាមភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរ ។ ពាក្សយនេចន៍ខ្ែលក្សនុងបទចន្មៀងទងំននេះជាពាក្សយខ្ែល្តូ្វនឹងពាក្សយក្សនុង
ភាសាខ្មែរផ្ងនិងពាក្សយខ្មែរខ្ែលន្បើខ្ត្ក្សនុងទឹក្សែើសុរនិ្ទនរ នពាលគឺមានភាេ្សនែៀងាន និងភាេមុសាន
នៅនឹងភាសាខ្មែរសដង់ោរ ។ បទចន្មៀងានបង្ហា ញអំេើការអេិរក្សសពាក្សយនិងការ្ទ្ទង់្ាមភាសា
ខ្មែរផ្ងខ្ែរ ។ 
 
លក្សខណៈទូនៅថនភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរ 
   ភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរគឺជា្ាមភាសាខ្ែលន្បើស្មាប់្ា្ស័យទក់្សទងាន ទងំក្សនុងភាសាសរនសរ 
និង ភាសានិយាយ កាលេើអត្ើត្កាល ។ េសដុតាងទងំននេះានបង្ហា ញតាមរយៈសាន ថែបូរាណវទិា
មយួចំនួនែូចជា សាន្ទសាត សែឹក្សរតឹ្ និងឯក្សសារសំនណរ ក្សនុងទ្មង់មិនទន់មានការឯក្សភាេាន នៅនឡើយ
នទ ។ ឧទេរណ៍ែូចជា ៖  

 
  Transliteration : nih sat  ra mahaca  ti nagara ka  n khae 13 hon   
  Transcription  : nih satraa mhaciat nakharakan khasɛɛ bəjtanɔp hoŋ 

រូបទើ ១. សែឹក្សរតឹ្ 
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 នៅនេលខ្ែល រំូបសំនណខាងនលើមក្សន្បៀបនធៀបជាមយួនឹងសំនណរភាសាខ្មែរបចចុបបនន នយើង
សនងរត្ន ើញ ថាមានលក្សខណៈ្តូ្វាន ន្ចើន ។ ខ្ត្មានពាក្សយមែេះន្បើ្ាស់ការសរនសរស្មាប់អាន
ប ុនណ្ដណ េះ ។ ន្ពាេះថានេលន េះមិនទន់មានការន្បើ្ាស់វច នុ្ក្សមស្មាប់សរនសរនៅនឡើយនទ ។  
  បចចុបបននននេះភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរន្បើក្សនុងក្ស្មិត្្តឹ្មភាសានិយាយប ុនណ្ដណ េះ ។ ក្សនុងភាសាននេះ
មានេយញ្ជនៈ ២២ និង្សៈ ៣៤ (Premsrirat Suwilai and other, 2533) ។ នយើងអាចនិយាយ
ានថា េយញ្ជនៈនែើមេាងគមានចំនួន្តូ្វាន េយញ្ជនៈនៅក្សនុងភាសាខ្មែរសដង់ោរ ក្សនុងន េះេយញ្ជនៈ រ នៅ
ន្បើជាេយញ្ជនៈចុងេាងគក្សនុងពាក្សយមយួចំនួន ។   

រ [-r] ខ្មែរសុរនិ្ទនរ   /–r/  ខ្មែរសដង់ោរ /- ϕ / 
ពាក្សយ ការ [ka  r] ខ្មែសុរនិ្ទនរបនញ្ចញសំនឡងថា /kaar/ ផ្រុយនៅវញិ ខ្មែរសដង់ោរបនញ្ចញសំនឡង
ពាក្សយននេះថា  /kaa/ 
្សៈក្សនុង្ាមភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរក៏្សមានលក្សខណៈមុសខ្បែក្សាន នៅនឹង្សៈក្សនុងភាសាខ្មែរ ន្ពាេះខាង

ខ្មែរសុរនិ្ទនរមានចំននួ្សៈន្ចើនជាង ែូចជា ៖ 
 

 Front Middle Back 
High i              

ii 
ա         
աա u           

uu 
Mid-high ι              

ιι  
ɤ           ɤ 
ɤ 

υ           
υυ 

Middle  e             
ee 

ə           
əə o           

oo 
Mid-low ɛ              

ɛɛ 
ʌ               
ʌʌ 

ɔ            
ɔɔ 

Low  a             
aa 

ɑ                
ɑɑ 

 
 ការន្បៀបនធៀបលក្សខណៈែូចាន និងការបនញ្ចញសំនឡង្សៈភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរជាមយួនឹងភាសា
ខ្មែរក្សណ្ដត ល ែូចជា ៖ 
     ភាសាខ្មែសុរនិ្ទនរ   ភាសាខ្មែរសដង់ោរ  
  បនួ [buan]   /υυ/    /ua/ 

/bυυn/      /buan/ 
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 នក្សែើ [kləə] /ʌʌ/    /əə/ 
    /klʌʌ/    /kləə/ 
  នរៀន [rian]  ιι     ia 

/rιιn/     /rian/ 
 
លក្សខណៈចន្មៀងខ្មែរសុរនិ្ទនរ 
 ចន្មៀងខ្មែរសុរនិ្ទនរន្បើ្ាស់សំននៀង្ាមភាសាអនក្សសុរនិ្ទនរ និងមានការខ្បងខ្ចក្សជាេើរ្បនេទគឺ 

១) ចន្មៀងន្បើក្សនុងេិធើក្សមែ   ្កុ្សមជាតិ្េនធុន្បើន្ចៀងរាកំ្សនុងេិធើ ជំននឿសាស  ្បថេណើ  
និងការក្សំសានត ។ ក្ស្មងចន្មៀងទងំន េះមានែូចជា បទបំនេរកូ្សន នេែងបញ្ញជ ន់អារក្សស នេែងខ្សន
ែូនតា និង រាំ្ តុ្ត្ជានែើម ។ 

 
 បទបំនេកូ្សន   

សាែ លើង 
បអូននឹក្ស្សនណ្ដេះសាែ លើង  មែួនបអូននៅនក្សែង 
បងបនញ្ញោ ត្សាែ លន់  បងបនញ្ញោ ត្បអូននេើយ 
បងនៅយក្ស្បេនរ  បងបនញ្ញោ ត្សាែ លន់ 
ឱ្យេនខាែ ស់នគ  

(មាច ស់អត្ថបនទសូមរក្សា ពាក្សយនេចន៍ខ្ែលន្បើក្សនុងបទចន្មៀង និងចន្មៀងសុរនិ្ទនរឯនទៀត្ក្សនុងអត្ថបទ
ននេះ តាមសំននៀងខ្មែរសុរនិ្ទនរ ) 

  ២). ចន្មៀងខ្ែលន្បើក្សនុងការសខ្មដង គឺសំនៅនៅនលើបទចន្មៀងខ្ែល្កុ្សមជាតិ្េនធុានបនងរើត្
នឡើងនែើមបើឲ្យមានការសបាយរ ើក្សរាយក្សនុងការសខ្មដងនៅក្សនុងទើក្សខ្នែងសាធារណៈ ទើ្បជំុជន ។ មាន
ែូចជា ក្សន្ទនរឹម1្េមទងំមានចន្មៀងែូចជា  

 
បទក្សន្ទនរឹម  

អំុទូក្ស 
  បងអំុទូក្សនៅ    ចង្ហា លូត្្ពាត្ 
  បងខ្្សក្ស ាត ញំាតិ្  មឺនមែ  បងផ្ង 
  ាត នំៅក្សល់ តាងំក្សតួ្  មូល្ពាត់្ ចំណង 

                                                           
1                                                        ។                                      ។ 
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  មឺនមែ បងផ្ង   ខ្្ក្សងវាសុើខ្ក្សស 
  បងអំុទូក្សនៅ   ទូក្សធំក្សែត់្ 
  បងអំុតាមបទ   តាម្សើឆ្ន រំូង 
  បងនត្សសមុ្ទ   ត្ាត្ក្សនរូង 
  តាម្សើ ឆ្ន រំូង   ឆ្ន មូំយ ផ្ងាន  
  បងគិត្សប់ថៃៃ   គិត្្សើមាសមើ 
  គិត្បអូនភាៃ    ្បនសើរ ថៃែថាែ  
  បងអំុទូក្សនៅ   ទូក្សធំកាាំ ង 
  បងអំុរ  បខាង   ចាចំាប់ ្ក្សមំុចិន 
  បងណង់ចាប់ ្ក្សមំុខ្មែរ  សុើសាែ  ា ង់នេន 
  បងចាចំាប់ ្ក្សមំុចិន  ានសុើផ្ង លក់្សផ្ង។ 

និេនធនោយ បិុន ឌើសុម 
ន្ចៀងនោយ ណ្ដេឹំង នមឿងសុរនិរ 
 

ការន្បើ្ាស់ភាសាខ្មែរក្សនុងបទចន្មៀងនិងខ្លបង្បជា្បិយខ្មែរសុរនិ្ទនរ 
  ១. ការន្បើពាក្សយមិនសុភាេ 
  ការន្បើ្ាស់ភាសាក្សនុងជើវភាេ្បចាថំៃៃ ពាក្សយភាគន្ចើនអនក្ស្សុក្សអាចយល់ាន ជាទូនៅ នពាលគឺ
មិនាច់មានការបក្សខ្្បឬអធិបាយណ្ដមយួនៅក្សនុងចំនណ្ដមអនក្ស្សុក្សសុរនិ្ទនរ ។ នទេះយា ងណ្ដក្សដើ មាន
ពាក្សយមយួចំនួន្តូ្វានន្បើស្មាប់បង្ហា ញន័យមិនេិនរាេះ ។ ក្សនុងន េះ ពាក្សយថា សុើ ន្បើានក្សនុងការ
និយាយទងំមនុសសទងំសត្ា ែូចបទចន្មៀងខាងន្កាមននេះ 
 
បទបំនេកូ្សន   

អាណ្ដយនែក្សនៅ 
នអើ នអើ នអើ   នែក្សនៅឱ្យលក្ស់ 
្សមុក្សឱ្យខាែ ងំ   ឱ្យមានក្សមាែ ងំ 
ន្កាក្សនឡើងសុើាយ  សុើាយរចួនេើយ 
…….  
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បទបំនេកូ្សន   
ក្សណូបទិងត្ង់ (ក្សណតូ បទិងត្ង់) 

ក្សណូបទិងត្ង់   សុើសែកឹ្សឫសសើ 
្ក្សមំុមា មយួ   ក្សន ែ េះបើ 
.......... 

(ណ្ដេឹំង នមឿងសុរនិរ) 
ពាក្សយថា ន ម ែូចបទចន្មៀងខាងន្កាមននេះ 

បទ ានបអូម (ាយផ្អូម) 
អូ ក្សខ្ន្ទនតត្ ៗ នអើយ  ក្សខ្ន្ទនតត្ ៗ ាយបអូម 
្បោច់ក្សបនិចូលន ម   ន្កាមវត្តនលាក្សតា 
........... 

 
  ២. ការន្បើពាក្សយផ្រួន  
   ការន្បើពាក្សយផ្រួនជាលក្សខណៈេិនសសនៅក្សនុងបទចន្មៀងបំនេរកូ្សនរបស់ខ្មែរសុរនិ្ទនរ ។ 
បទចន្មៀង្បនេទននេះមានន្បើពាក្សយផ្រួនក្សនុងនសរើរ្គប់បទ ។  

បទបំនេកូ្សន ផ្គរលាន់  
 ផ្គរលាន់ក្សឌូងក្សឌូង  ញ ុ មោក់្សថែនលើ្ទងូ 
 ្ទងូញ ុ មេន៎កាំ្ ពា ្ទងូនគមានគនើាន  
 ្ទងូអូនកាំ្ ពា  មាត យនអើយ 
 នែក្សរង្ហមាន ក់្សឯង  
  

  ៣. ការន្បើពាក្សយខ្ែលបង្ហា ញការន្បៀបនធៀប 
បទ       

ក្សនរួយគូទនវៀច 
  នគថាអនក្សក្សរួយគូៃនវៀច  នែើរមក្សេើខាងលិច 
 ែើមាច់ែិត្មនង   មក្សែល់ផ្រេះខ្ម ជើរេំង់ 
 ..................... 
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បទក្សន្ទនរឹម  
អាថយ អាយ ង 

ក្សញ្ចញ់នចក្សនអើយ  លូត្ទំុក្សញ្ញច ញ់  
កូ្សនផ្ាចូលនែក្ស   ខ្ម នក្សែក្សលូចនមើល 
.................. 

(ណ្ដេឹំង នមឿងសុរនិរ) 
 

 ៤. ការន្បើពាក្សយថៃលាយជាមយួពាក្សយខ្មែរសុរនិ្ទនរ 
  បទក្សន្ទនរឹម 

ផាលនិងអនជុល (មជុល) 
   នអ៎... ផាលចាស់មិនយក្ស  នៅរក្សខ្ត្ផាល់ៃែើៗ  
   ............................... 
   នអ៎..អនជុលសាែ នថន  ្សើមិនត្ងកាន 
   អនជុលសាែ នថន   ្សើមិនត្ងកាន 
    ងមិនចង់ាន    ត្ងកាននក្សៈក្សៈ 
   បងនអើយត្ងកាននក្សៈក្សៈ 
       (សាែ នថន-េិមផា) 
 
  ពាក្សយថៃថា  ត្ងការ  មានន័យថា ្តូ្វការ  

នក្សៈក្សៈ  មានន័យថា ាែ នសណ្ដដ ប់ធាន ប់  
  បទ នម ៈសុំតាង 
   នម ៈសុំតាង នម ៈសុំតាង នម ៈសុំតាង 
   .................... 
       (មុង មយ) 
  ពាក្សយថា តាង មានន័យថា លុយ មក្សេើពាក្សយថា សាត ងគ ។ 
 
ការអនុរក្សសភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរតាមរយៈបទចន្មៀងសុរនិ្ទនរ 
  ការអនុរក្សសពាក្សយខ្មែរសុរនិ្ទនរជា្បការសំខាន់មយួ នោយនេតុ្ថា ភាសាននេះកំ្សេុងឈាននៅរក្ស
ការាត់្បង់ ។ បចចុបបននភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរចាប់នផ្ដើមាត់្បង់បនដិចមដង ៗ ។ នក្សែងជំ ន់ន្កាយមិននិយម
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ន្បើភាសាខ្មែរ ខ្បរជាចូលចិត្ដនិយាយាន ជាភាសាថៃ ។ អនក្សខ្ែលន្បើភាសាខ្មែរជាអនក្សខ្ែលរស់នៅតាម
្សុក្សខ្្សចំការ ប ុខ្នដអនក្សទងំន េះក៏្សមិនានន្បើភាសាខ្មែរទងំអស់ខ្ែរ ។ ននេះចាត់្ទុក្សថាជាវបិត្ដិមយួ
ស្មាប់ភាសាខ្មែរក្សនុង្បនទសថៃ ។ មាន្កុ្សមការង្ហរ ក៏្សែូចជាសាថ ប័នមយួចំនួនេាយាមអនុរក្សសរក្សា
ភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរឲ្យានគង់វង់ តាមរយៈការបំផុ្សឲ្យមានការនបើក្សបន្ងៀនភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរនៅតាម
បណ្ដដ សាលានរៀន   ។ ក្សនុងន េះ សាលានរៀនេូមិនពាធិក្សងានចាប់នផ្ដើមែំនណើ រការបន្ងៀន នោយ
មានការសេការជាមយួសាក្សលវទិាល័យមេឌុិល ។ ប ុខ្នដក្សមែវធិើសិក្សាមិនានន្បើ្ាស់អក្សសរខ្មែរ
ក្សនុងការសរនសរនទ គឺនគន្បើអក្សសរថៃក្សនុងការសរនសរពាក្សយខ្មែរសុរនិ្ទនរទងំន េះ ។ ្បការននេះអាចមក្សេើ
នៅក្សនុងនមត្ដមានការមក្សខានន្បើអក្សសរខ្មែរក្សនុងរយៈនេលយូរយារមក្សនេើយ ។ 

 
រូបទើ ២ សិសសសាលានរៀនេូមិនពាធិ៍ក្សងកំ្សេុងនរៀនភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរនោយន្បើអក្សសរថៃ  
 
្សបនេលជាមយួាន ននេះ រាជបណឌិ ត្យសភាថន្េេះរាជាណ្ដច្ក្សថៃានចង្ក្សងឯក្សសារខ្ណ ំ

អំេើការន្បើអក្សសរថៃក្សនុងការសរនសរពាក្សយខ្មែរសុរនិ្ទនរផ្ងខ្ែរ ។ 
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រូបទើ ៣ ឯក្សសារខ្ណ អំំេើការសរនសរភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរនោយអក្សសរថៃ ចាប់នាេះេុមព

នោយរាជបណឌិ ត្យសភាថៃ 
 

  ទនរឹមនឹងន េះ ការអនុរក្សសភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរខ្ែលនលចនធាែ រជាងនគ គឺនៅក្សនុងនមត្ដសុរនិ្ទនរមានអនក្ស
និេនធនិងសិលបក្សរន្ចើន ។ ន្ៅេើននេះនៅមានហ្វងមយួចំននួានជយួឧបត្ថមភក្សនុងការខ្ត្ងនិេនធនិង
ការន្ចៀងចន្មៀងក្សន្ទនរឹមផ្ងខ្ែរ ែូចជា ថផ្នរាចន៍នសានែ៍ ។ 
 

 
រូបទើ ៤ ថផ្នរាចន៍នសានែ៍ អនក្សឧបត្ថមភសិលបក្សរក្សន្ទនរឹម 

 ន្ៅេើននេះ នៅមានការបនងរើត្បទចន្មៀងខារា អូនមចន្មៀងខ្មែរសុរនិ្ទនរផ្ងខ្ែរ ។  
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រូបទើ ៥ ក្សន្ទនរឹមខារា អូនមនោយអក្សសរថៃ 
 

  នៅក្សនុងខារា អូនមទងំន េះ ក៏្សមានការន្បើត្អួក្សសរខ្មែរសដង់ោរស្មាប់យក្សនៅផ្សេាផ្ាយនៅ
្បនទសក្សមពុជាផ្ងខ្ែរ នោយនេតុ្ថា ខ្មែរភាគន្ចើនថន្បនទសក្សមពុជាមានការនិយមចន្មៀង្បនេទ
ននេះខ្ែរ ។ ចំណុចននេះបង្ហា ញឲ្យន ើញថា ការអនុរក្សសភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរាននធាើនឡើងផ្ងខ្ែរតាមរយៈ
សិលបៈក្សន្ទនរឹម ។ 

 
រូបទើ ៦ ក្សន្ទនរឹមខារា អូនមនោយត្អួក្សសរខ្មែរ 
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នសចក្សដើសននោិា ន  
  ការន្បើនិងការអេិរក្សសភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរនៅក្សនុងបទចន្មៀង្បជា្បិយខ្មែរសុរនិ្ទនរ           
    អត្ដសញ្ញា ណថនខ្មែរសុរនិ្ទនរ ។ នទេះជាភាសា           មានការផាែ ស់បដូរមយួចំននួ        នៅក្សនុង
ការន្បើ្ាស់ពាក្សយ ការបនញ្ចញសំនឡង ខ្ែលលក្សខណៈទងំន េះមិនែូចាន នឹងភាសាខ្មែរសដង់ោរ 
នេើយមានពាក្សយភាសាថៃចូលមក្សលាយឡកំ្សដើ ក៏្សននេះចាត់្ទុក្សថា ការន្បើភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរនៅមានការអនុ
រក្សស          ។ ពាក្សយ   ខ្ែលន្បើក្សនុងបទចន្មៀង នលើក្សខ្លងពាក្សយខ្ែលន្បើក្សនុងជើវភាេ្បចាថំៃៃ 
មិនខ្មនជាពាក្សយខ្ែលខ្មែរសុរនិ្ទនរានបនងរើត្ៃែើនទ ។          មានមយួចំនួនជាពាក្សយថៃខ្ែល្តូ្វ
យក្សមក្សន្បើនែើមបើបន្ទងគប់ពាក្សយខ្ែលភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរមិនមាន ។ ចន្មៀង្បជា្បិយខ្មែរសុរនិ្ទនរមានត្ ួទើ
សំខាន់ក្សនុងការអេិរក្សសភាសាខ្មែរសុរនិ្ទនរ ន្ពាេះអាចចូលែល់        អនក្សសាដ ប់្គប់្សទប់ ។ មនុសស
ថៃានសាគ ល់ពាក្សយ ក្សន្ទនរឹម ឬ                          ក្សន្ទនរឹម                    
។ 
 
ឯក្សសារនយាង 
នោសុិត្ ឌើសុំ (2544) ការវវិត្តថន      េូមិែុងមា ន់  ុកំ្សនា ្សុក្សនមឿង នមត្តសុរនិ្ទនរ. មហ្វសារខាម 

: សាក្សលវទិាល័យមហ្វសារខាម 
បញ្ាតិ្ត សាលើ (2554) បទបំនេកូ្សនខ្មែរក្សនុងេូមិឦសានខាងត្បូង. មហ្វសារខាម : សាក្សលវទិាល័យ

មហ្វសារខាម 
េណ៌រាយ ខានំសាភា (2540)       និង      ្បជា្បិយនមត្តសុរនិ្ទនរ. សុរនិ្ទនរ : សាក្សលវទិាល័យ

រាជផាត់្        
េូមចិត្ត  នរឿងនែជ (2550) ការនលង       នេែង្បជា្បិយខ្មែរក្សនុងនមត្តបុរ ើរមយនិងសុរនិ្ទនរ. សុរនិ្ទនរ : 

សាក្សលវទិាល័យរាជផាត់្សុរ ិ   
 
 


