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ตอนที
ภาษาเขมร-ภาษาไทย
เพีย-ซา คแม - เพีย-ซา ทัย
เนื อหา
 วัฒนธรรมทางภาษา ภาษาเขมร-ภาษไทย ภาษาทังสองมีความสัมพันธ์กนั มา
นับแต่โบราณกาล คําภาษาเขมรในภาษาไทยมีมากมาย บางคําใช้กนั อยู่ทุก
วัน ใครจะไปคิดว่าเป็ นคํายืมจากภาษาเขมร เช่นคําว่า เดิน แล้วเมือก่อนทีจะ
รับคําเขมรเข้ามาใช้ คนไทยใช้คาํ ว่า ย่าง หรื อคําว่า จมูก ก็เป็ นคํายืมจากภาษา
เขมร (จร็ อ-โมะฮ) อวัยวะบนร่ างกายเราจะเห็นว่าเป็ นคําพยางค์เดี ยว มีคาํ
จมูก ออกเสี ยงสองพยางค์ คําสองพยางค์ในภาษาไทยมาจากภาษาเขมรเป็ น
จํานวนมาก
 ในศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงก็ปรากฏคําภาษาเขมรใช้อยูห่ ลายคํา เช่น โอย
(โอยทาน) ขดาร (ขดารหิ น) บําเรอ ตระพัง เป็ นต้น คําเหล่านี ภาษาไทย
ปัจจุบนั ก็ยงั คงใช้อยู่ แต่บางคําอาจเปลียนแปลงไปบ้าง เช่น โอย ปั จจุบนั คือ
คําว่า อวย ในคํา อวยพร อวยชัย ขดาร ปัจจุบนั คือคําว่า กระดาน ส่ วนคํา
ว่า บําเรอ ตระพัง ก็ยงั ใช้ตามรู ปเดิมอยู่ ท่านผูฟ้ ั งคงเคยได้ยินคําว่า ตระพัง
เวลาทีมีเทศกาลงานลอยกระทงกันทีจังหวัดสุ โขทัย ลอยกระทงกันทีตระพัง
ตระกวน (หนองผักบุง้ )
 ภาษาไทยรับภาษาเขมรเข้ามาใช้ทงเป็
ั นภาษาในวรรณคดี เป็ นคําราชาศัพท์
และเป็ นคําศัพท์ทีใช้ในชีวิตประจําวัน เป็ นจํานวนมาก
 ศัพท์ทีใช้เฉพาะในวรรณคดี เช่น แสะ (เซะฮ = ม้า) ดํารี (ด็อม-เร็ ย = ช้าง)
อัญขยม (อัญ = กู , คญม = ฉัน , ข้า) ฉนํา (ชนัม = ปี ) กันดาลไพร (ก็อน-ดาล
ปรึ ย = กลางป่ า) บังอวจ (บ็อง-อ๊วจ = หน้าต่าง)
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 ศัพท์ทีใช้เป็ นคําราชาศัพท์ เช่ น ตรัส (ตร๊ ะฮ = พูด , ตรัส) เขนย (คเนย =
หมอน) ขนอง (คะนอง = หลัง) เสด็จพระราชดําเนิ น (ซดัจ ปเรี ยะฮ เรี ยจ
ด็อม-เนอ = เสด็จพระราชดําเนิ น) บรรทม (บ็อน-ตุม = บ่ม) เสวย (ซโวย =
เสวย)
 ศัพท์ทีใช้ในชี วิตประจําวันก็มีมาก จะสังเกตคําเขมรในภาษาไทยโดยคร่ าวๆ
คือ
- เป็ นคํา ควบกลําพยางเดี ยว เช่ น กราบ (กร๊ า บ) ขลุ่ ย (คโล็ย) ปรนเปรอ
(ปเรอ) คลัง (คเลี็ ยง) ควาญช้าง (คเวียล) ขลัง (คลัง)
- เป็ นคําสองพยางค์ทีพยางค์แรกออกเสี ยง อะ เช่น ขจี (คเจ็ย) สะอาด (ซอ๊าด)
ละเอียด (ลเอิด็ ) เสมอ (ซเมอ)
- เป็ นคําสองพยางค์ทีมีพยางค์แรกเป็ น ประ ตระ เช่ น ประมูล (ปร็ อ-โมว์ล)
ตระกอง (ตร็ อ-กอง)
 เป็ นคําสองพยางค์ทีมีพยางค์แรกประสมกับสระ –ำ เช่น
คํารบ (กุม-รุ บ)
กําราบ (ก็อม-ร้าบ)
จําเพาะ (จ็อม-ปัวะฮ)
ชําเรา (จุม-รึ ว)
ดําเนิน (ด็อม-เนอ)
ตําหนัก (ด็อม-นะ)
ทํานบ (ตุม-นุบ)
บําบัด (บ็อม-บัด)
สําเร็ จ (ซ็อม-รัจ)
พํานัก (ปุม-เนี ยะ)
รําลึก (รุ ม-ลึก)
ลําเอียง (ลุม-เอียง)
 คําทีเรายืมเข้ามาใช้บางทีความหมายก็เปลียนแปลงไป เช่ น โขมด (ผีขโมด)
ภาษาเขมร คโม้จ (ผี , ศพ) ตะแลงแกง (ที ประหารนักโทษ) ภาษาเขมร
ตร็อ-แลง-แกง (สี แยก)
 คําศัพท์ภาษาเขมรทีจะพูดถึงในวันนีคือคําว่า เขมร เขมระ ขอม กัมพูชา
- เขมร ภาษาเขมรออกเสี ยงว่า คแม คื อ คนที เกิ ดหรื อ อยู่ในดิ น แดนของ
ประเทศเขมร อยูภ่ ายใต้กฎหมายเขมร ชาติเขมร
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- เขมระ ภาษาเขมรออกเสี ยงว่า เค-มะ-ระ หมายถึง เกษม ความสุ ขสบาย
ภาษาเขมรมีคาํ ว่า เค-มะ-ระ เพีย-ซา (ภาษาเขมร) เค-มะ-ระ ร็ วด (เขมรรัฐ ,
ดินแดนเขมร , ประเทศเขมร) เค-มะ-ระ ปร็ อ-เต๊ะฮ (ประเทศเขมร)
- เค-มะ-ระ , เค-มะ-รา คือ เขมร
 คําว่า เขมร (คแม) กับ เขมระ (เค-มะ-ระ) เป็ นศัพท์คนละคํากัน ในภาษา
เขมรจะเขียนไม่เหมือนกัน คําว่า เขมร ภาษาเขมรเขียนด้วยพยัญชนะ ข และ
ม ควบกลํากันและประสมกับสระ แอ และมีตวั ร เป็ นตัวสะกดแต่ไม่ออก
เสี ยงตัวสะกด ร ออกเสี ยงคํานีว่า คแม (เขมร)
 ส่ วนคําว่า เขมระ ภาษาเขมรเขียนด้วยสระ เ- ม และ ร เรี ยงกัน อ่านว่า
็
เค-มะ-ระ
- ประเทศกัมพูชามี กองทัพของประเทศมีชือว่า กอง ต็วบ เค-มะ-ระ-พู-มึ น
(กองทัพกัมพูชา) กองทัพเขมรภูมินท์
 ในภาษาไทยก็จะเขียน เ-ข-ม-ร และอ่านได้ทงั ขะ-เหมน และ เข-มะ-ระ
แต่ในภาษาเขมรเขียนต่างกัน
 นวนิยายเรื อง เขมริ นทร์ อินทิรา เจ้าชายเขมรชื อว่า เจ้าชายเขมริ นทร์ อ่านว่า
เข-มะ-ริ น มาจากคําว่า เขมร สมาสเข้ากับคําว่า อินทร์ และเกิดการสนธิ คือ
เชือมเสี ยงเข้าด้วยกันเป็ น เขมริ นทร์
 คําว่า ขอม ภาษาเขมรออกเสี ยงว่า คอม (เขมรสมัยโบราณ, ชื ออักษรแบบ
หนึ งคืออักษรขอม)
 ส่ วนคําว่า กัมพูชา ภาษาเขมรออกเสี ยงว่า ก็อม-ปุ-เจีย (ทีเกิดแห่ งทอง) คํา
ว่า กัมพุ (ทอง) และ ชา (เกิด)
 คํา ศัพ ท์ภาษาเขมรที ไทยรั บเข้า มาที เปลี ยนแปลงรู ป ศัพ ท์ไ ปก็มี มาก เช่ น
คําศัพท์ทีเป็ นชือสถานที
 ฉะเชิงเทรา มาจากภาษาเขมรว่า ซตึง จรึ ว
ซตึง (แคว) ปัจจุบนั ก็แปลว่า แม่นาํ
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จรึ ว (ลึก)
สทิงพระ มาจากภาษาเขมรว่า ซตึง ปเรี ยะฮ ปเรี ยะฮ (พระ)
สทิ งพระ มี ความหมายว่า แม่ นําพระ ดัง ที นักวิชาการได้ลงความเห็ นกัน
มาแล้ว
วาริ นชําราบ คําว่า วาริ น เป็ นภาษาบาลี สันสกฤต (นํา) ส่ วนคํา ชําราบ มา
จาก จุม-เรี ยบ (ในคําว่า จุม-เรี ยบ ซัว, จุม-เรี ยบ เลีย) แปลว่า เรี ยน, เรี ยน
ให้ทราบ, ทีนําซึ มซับ, ทีทีนําซึ มซาบได้
ทะเลสาบ มาจากภาษาเขมรว่า ต็วน-เล ซ้าบ
ต็วน-เล (แม่นา)ํ
ซ้าบ (จืด)
ทะเลสาบ คือ ห้วงนําจืด
ภาษาไทยรับเอาคําว่า ต็วน-เล (แม่นา)
ํ มาใช้เป็ นคําว่า ทะเล (ความหมาย
เปลียน)
เพราะฉะนันคําว่าทะเลสาบ ในภาษาไทยจึงต้องเขียนด้วย บ สะกด
ดาวประกายพรึ ก คํานี ก็เป็ นภาษาเขมรมาจากคําว่า พกาย ปรึ ก (ดาวทีขึน
ตอนเช้า)
พกาย (ดาว)
ปรึ ก (เช้า)
ภาษาไทยเรายังเติมคําว่า ดาว เข้าไปข้างหน้าอี กเหมือนภาษาเขมรยืมคําว่า
ปลาทู จากภาษาไทยไปใช้แล้วออกเสี ยงว่า ตเร็ ย ปลา-ทู (ตเร็ ย แปลว่า
ปลา)
การแสดงรําตังหวาย หรื อรําฟ้ อนตังหวาย ซึ งเป็ นศิลปะการแสดงของทาง
ภาคอิ สาน รํา ตัง หวาย หรื อ เซิ งตัง หวายเป็ นศิ ล ปะการร่ า ยรํ า เพื อบู ช าสิ ง
ศักดิสิ ทธิ ตังหวาย เป็ นภาษาเขมรมาจากคําว่า ด็อง-วาย (ของถวายหรื อของ
สําหรับถวาย) ด็อง-วาย แผลงมาจากคําว่า ทวาย (ถวาย) คือ รําถวาย หรื อ
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รําตังหวาย
- ผูค้ นทีอาศัยอยูต่ ามแถบลุ่มนําโขงของไทยมีความเชื อเรื องเทวดาฟ้าดิน ภูตผี
ปี ศาจ วิญญาณ ต้นไม้ จอมปลวก งู ใหญ่ หนองบัวใหญ่ เช่ นเดี ยวกับคน
เขมร โดยเข้าใจว่าสิ งทีตนเคารพนับถือนัน จะบันดาลให้เกิดผลสําเร็ จ แต่ถา้
เกิดเหตุการณ์ไม่ดีกเ็ พราะสิ งทีตนนับถือนันโกรธจึงจัดให้มีการบวงสรวงบูชา
ขอโชคลาภหรื อขอขมา และมีการฟ้อนรําเพือถวายเรี ยกว่า รําตังหวาย
สุ ภาษิต
 รึ ด นึว เต-วะ-ดก ปร๊ าจ-ญา นึ ว มะ-นุฮ
- อิทธิฤทธิ อยูก่ บั เทวดา ปัญญาอยูก่ บั มนุษย์
- เหตุการณ์ใดๆ ทีเกิดขึน มนุษย์แก้ได้ดว้ ยปัญญา
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ตอนที
วันนีทีพนมเปญ
ทงัย นิฮ ตี กรง พนุม ปึ ญ
เนื อหา
 เรี ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม-ปึ ญ เมียน พเลิว เจีย จเริ น คแซ เมียน เตี็ ยง พเลิว็
ทม ทม แดล เจีย พเลิ็ว เม ซ็อม-คัน นึ ง พเลิ็ ว โต๊วจ์ โต๊วจ์ ตอ พจ็วบ
คเนี ย
- ราชธานี พนมเปญมีถนนหลายสาย มีทงถนนสายใหญ่
ั
ๆ ซึ งเป็ นถนนสายหลัก
ทีสําคัญ และถนนสายเล็กๆ ทีเชือมต่อกัน
 แต กโรย เปล แดล เรี ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ รี ก จ็อม-เริ น ยาง ชับ
โร-ฮะฮ บาน ทเวอ โอย มะ-นุฮ มะ-เนี ย โจว์ล โม้ก รัวะฮ นึว ยาง จเริ น
- แต่หลังจากตอนทีราชธานี พนมเปญเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ได้ทาํ ให้ผคู ้ น
เข้ามาอาศัยอยูม่ ากมาย
 รวม เตีย็ ง โม้ก รัวะฮ นึ ว เดิ ม-เบ็ย ทเวอ กา บ็อน-ตอ กา เซิ็ ก-ซา โม้ก
เตียะ โตง พแน้ก จุม-นวญ นึ ง เกิจ็ -กา พเซย์ง พเซย์ง
- รวมทังมาอยู่อาศัยเพือทํางาน ศึ กษาต่ อ มาติ ดต่ อด้านธุ รกิ จและเพือกิ จการ
ต่างๆ
 เจีย แฮ้ด ทเวอ โอย เรี ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ โป ปึ ญ ตึว โดย มะนุฮ มะ-เนี ย ทเวอ ด็อม-เนอ ตึว โม้ก ตาม พเลิว็ เจีย เรี ยง ร็ วล ทงัย มึน
แดล ดัจ
- เป็ นเหตุทาํ ให้ราชธานี พนมเปญเต็มไปด้วยผูค้ นเดินทางไปมาตามท้องถนน
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ทุกวันไม่เคยขาด
กเรา ปี ทเวอ ด็อม-เนอ โดย ลาน กรง ซา-เทีย-เรอะ-นะ เรอ-เมาะฮ ก็องเบ็ย โมว์-โตว์ พต็วล คลวน โมว์-โตว์ ดุ๊บ ต๊ะ-ซี ปร็ อ-เจีย ป็ วล-ร็ วด นิ ยุม ทเวอ ด็อม-เนอ โดย ร็วด ย็วน พต็วล คลวน กัน แต จเริ น เลิง จเริ น
เลิง
นอกจากจะเดิ น ทางด้ว ยรถเมล์ รถสามล้อ รถมอเตอร์ ไซด์ส่ว นตัว รถ
มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง แท็กซี ประชาชนยังนิ ยมเดิ นทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว
มากขึนๆ
เติบ ทเวอ โอย เปล เว-เลีย โม-เมีย ญึก เมียน เตียง เปล ปรึ ก นึ ง เปล
ลเงียจ ซเตียะฮ ลาน ปร็อ-แฮล คเนี ย นึง กรง บาง-เก๊าะ
จึงทําให้เวลาเร่ งด่วนทังตอนเช้าและตอนเย็น รถติดพอๆ กับกรุ งเทพฯ
เฮย ปร็อ-เซิน็ เบอ ก็อน-แลง นา เมียน กา ซาง ซ็อง อา-เกีย ทเม็ย ทเม็ย
รื อ เมียน กา จัวะฮ จุล พเลิ็ ว ป็ วง-รี ก พเลิ็ ว โอย ตู-เลียย ซาง ซเปี ยน
อา-ก๊ะฮ กัด พเลิว็ บ็อม-แบ๊ก รึ ด แต ซเตียะฮ ลาน ตึว เตียด
แล้วถ้าหากว่าสถานทีใดมีการสร้ างอาคารใหม่ๆ หรื อมีการซ่ อมถนน ขยาย
ถนนให้กว้าง สร้างสะพานลอยข้ามทางแยก ยิงทําให้รถติดมากขึน
มวย วึญ เตียด เนี ยะ เบิก บอ แดล มึน อะ-นุ-ว็วด ตาม ชบับ จะ-รา-จอ
เนียะ แดล กึด แต ปี คลวน แอง โจว์ล เจิด จิฮ วา ชเวย์ง วา ซดัม กอ
เจีย จ็อม-แน้็ก ทเวอ โอย เกิด ปัญ-ฮา กา ปเรอ ปร๊ ะฮ พเลิว็ ทน็อล นึ ง
เยียน ย็วน แด
อีกอย่างหนึ ง คนขับรถซึงไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร คนเห็นแก่ตวั ชอบขับแซง
ซ้ายแซงขวา ก็เป็ นส่วนทําให้เกิดปัญหาการใช้รถใช้ถนนด้วย
ตัวะฮ เบ็ย เจี ย เรี ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ ซเตี ยะฮ ลาน ยาง นา กอ
โดย แต เรี ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ กอ นึ ว แต เจีย เรี ยจ-เจอะ-เทีย-นี
มวย โร-เบ๊าะฮ ก็อม-ปุ-เจีย แดล ปร็ อ-เจีย จ็วน ก็อม-ปุ-เจีย นึง บอ-เรอะ-
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เต๊ะฮ จ็อง ตึว เดอ เลง นึง ทเวอ จุม-นวญ พเซย์ง พเซย์ง
- แม้ว่าราชธานี พนมเปญจะรถติดอย่างไรก็ตาม แต่ราชธานี พนมเปญก็ยงั เป็ น
เมืองหนึ งของกัมพูชาซึ งประชาชนกัมพูชาและต่างชาติอยากไปเทียวและทํา
ธุรกิจต่างๆ
 เปล นิ -เยียย ด็อล ปร็ อ-เต๊ะฮ ก็อม-ปุ-เจีย มะ-นุ ฮ ตู-ตึว กอ นึ ก ด็อล แต
อ็อง-โก ว็วด แต คญม จ็อง โอย มึด เนียะ ซดับ ซะ ลบอง ตึว เดอ เลง
โอย ซก็วล เรี ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ นึ ย ปร็ อ-เต๊ะฮ ก็อม-ปุ-เจีย โอย
บาน มดอง
- เมือพูดถึงประเทศกัมพูชา คนทัวไปก็นึกถึ งแต่นครวัด แต่ผมอยากให้ท่าน
ผูฟ้ ังลองไปเทียวให้รู้จกั ราชธานีพนมเปญของประเทศกัมพูชาสักครัง
คําศัพท์ และอธิบาย
 พเลิ็ ว เม (ถนนสายหลัก)
 เม (หัวหน้า)
 ตอ พจ็วบ คเนี ย (ต่อติดกัน , เชือมต่อกัน)
 ชับ โร-ฮะฮ (รวดเร็ ว
 ชับ (เร็ ว) ภาษาไทยรับมาใช้คือคําว่า ฉับ ในคําว่า ฉับไ
 โร-ฮะฮ (รวดเร็ว)
 บ็อน-ตอ กา เซิ ก-ซา (ศึกษาต่อ)
 พแน้ก จุม-นวญ (ด้านธุรกิจ) ใช้ พแน้ก ทุ-ระ-เกิจ (ด้านธุรกิจ) ก็ได้
 โป ปึ ญ (เต็มเปี ยม , เต็มเพียบ , ดาษดืน)
 โป (โปน , พูน , เอ่อล้น)
 ปึ ญ (เต็ม)
 โป ปึ ญ ตึว โดย (เต็มไปด้วย)
 เจีย เรี ยง ร็ วล ทงัย (เป็ นประจําทุกวัน , เรี ยงทุกวัน , ทุกวัน)
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ดัจ (ขาด)
ลาน กรง ซา-เทีย-เรอะ-นะ (รถเมล์ , รถประจําทาง)
ลาน กรง (รถบัส)
ซา-เทีย-เรอะ-นะ (สาธารณะ) มาจากคําภาษาบาลีสนั สกฤต สาธารณะ
เรอ-เมาะฮ ก็อง-เบ็ย (รถสามล้อ)
เรอ-เมาะฮ (รถสามล้อ , รถละเมาะ)
ก็อง-เบ็ย (รถสามล้อ)
ั
าคู่กนั ก็ได้
จะใช้คาํ ใดคําหนึงก็ได้ หรื อใช้ทงสองคํ
เรอ-เมาะฮ ก็อ ง-เบ็ย (รถสามล้อ ) ด้า นหน้า ที คนขับ เป็ นมอเตอร์ ไ ซด์
ด้า นหลัง เป็ นที นังของผูโ้ ดยสาร มี แถวนังหัน หน้า เข้า หากัน มี ผา้ หรื อ
พลาสติกคลุมทีนังผูโ้ ดยสารเพือบังแดด บังฝน ทําให้ดูลกั ษณะเหมือนเกียว
คานหาม
โมว์-โตว์ (มอเตอร์ไซด์)
โมว์-โตว์ ดุ๊บ (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง)
ต๊ะ-ซี (แท็กซี )
กัน แต (ยิง)
โม-เมีย ญึก (เร่ งรี บ , เร่ งด่วน , รี บอย่างมาก)
ปร็อ-แฮล คเนี ย (พอๆ กัน)
ซาง (สร้าง) ใช้ กอ ซาง (สร้าง) หรื อ ซ็อง (สร้าง) ก็ได้
อา-เกีย (อาคาร , ตึก)
จัวะฮ จุล พเลิว็ (ซ่อมถนน , ซ่อมทาง)
ป็ วง-รี ก (ขยาย)
ซเปี ยน อา-ก๊ะฮ (สะพานลอย)
ซเปี ยน (สะพาน) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ นคําว่า สะพานมีแหล่งโบราณสถาน
ซึ งเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที ยวแห่ ง หนึ งในจัง หวัด เสี ยมเรี ยบ ชื อ กบาล ซเปี ยน
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แปลว่า (หัวสะพาน) สถานทีนี มีสายนําไหลผ่านภาพสลักนารายณ์บรรทม
ํ สวยงามมาก
สิ นธุ์ และภาพสลักศิวลึงค์ใต้นาที
พเลิว บ็อม-แบ๊ก (ทางแยก)
รึ ด แต (ยิงขึน)
มวย วึญ เตียด (อีกอย่างหนึ ง , อีกประการหนึ ง) ใช้ มยาง เตียด (อีกอย่าง
หนึ ง) ก็ได้
เนียะ เบิก บอ (คนขับ , ผูข้ บั ขี)
อะ-นุ-ว็วด (ปฏิบตั ิตาม , ทําตาม , ยอมตาม)
ชบับ จะ-รา-จอ (กฎหมายจราจร , กฎจราจร)
เนียะ แดล กึด แต ปี คลวน แอง (คนเห็นแก่ตวั , คนทีคิดแต่ตนเอง)
จิฮ (โดยสาร , ขับขี)
วา (แซง)
ปัญ-ฮา (ปัญหา)
พเลิว็ ทน็อล (ถนนหนทาง)
ตู-ตึว (ทัวไป)
ซะ ลบอง (ลอง , ทดลอง)
ซะ (ลอง)
ลบอง (ลอง)
โอย บาน มดอง (ให้ได้สกั ครัง)

สุ ภาษิต
 มะ-นุฮ เก โย้ก ซ็อม-เด็ย ด็อม-เร็ ย เก โย้ก พลุก
- ค่าของคนอยูท่ ีคําพูด ค่าของช้างอยูท่ ีงา
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ตอนที
ทางหลวงแผ่ นดิน
พเลิ็ ว เจียด
เนื อหา
 ปร็อ-ป็ วน เกียะ-เมียะ-เนีย-กุม เจียด
- ระบบคมนาคมของชาติ
 ปเรี ยะฮ เรี ย-เจีย-นา-จ๊ะ ก็อม-ปุ-เจีย เมียน ตุม-เนี ยะ ตุม-โนง คนง ปร็ อเต๊ะฮ นึ ง กเรา ปร็อ-เต๊ะฮ ตาม พเลิว็ เด็ย พเลิว็ ตึก พเลิว็ แด๊ก นึว พเลิว็
อา-ก๊ ะฮ พเลิ็ ว เกี ยะ-เมี ยะ-เนี ยะ-กุม แดล ซ็อม-คัน เจี ยง เก กื อ พเลิ ว็
โก๊ก
- พระราชอาณาจักรกัมพูชามีการติดต่อในประเทศและนอกประเทศตามทาง
ถนน ทางนํา ทางรถไฟ และทางอากาศ ทางคมนาคมซึ งสําคัญทีสุ ดคือ ทาง
บก
 บ็อน-ดาญ พเลิ็ ว โก๊ก ซ็อม-คัน กือ พเลิ็ ว เจียด เล้ก มวย เจิ็ ญ ปี พนุ ม
ปึ ญ ตึว บา-เวิด็ นึ ว แค้ด ซวาย เรี ยง
- เครื อข่ายทางบกทีสําคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ออกจากพนมเปญ
ไปบาเวิด็ ในจังหวัดสวายเรี ยง
 พเลิว็ เจียด เล้ก ปี เจิญ ปี พนุม ปึ ญ ตึว พนุม เดิน นึว แค้ด ตา แกว
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ออกจากพนมเปญ ไป พนมเดิ นในจังหวัดตา
แก้ว
 พเลิ็ว เจี ยด เล้ก เบ็ย เจิ็ ญ ปี พนุ ม ปึ ญ ตึ ว กรง ปเรี ยะฮ ซี -ฮะ-นุ กัด
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ตาม แค้ด ก็อม-โป๊ ด
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ออกจากพนมเปญไปกรุ งพระสี หนุ ผ่านจังหวัด
กําปอด
็ ปี พนุ ม ปึ ญ ตึว ปเรี ยะฮ ซะ-ฮะ-นุ กัด ตาม
 พเลิว็ เจียด เล้ก บวน เจิญ
แค้ด ก็อม-ป็ วง ซปื อ นึง แค้ด เก๊าะฮ กง
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ออกจากพนมเปญไปกรุ งพระสี หนุ ผ่านจังหวัด
กําปงสปื อและจังหวัดเกาะกง
 พเลิ็ ว เจียด เล้ก ปรัม เจิ็ ญ ปี พนุ ม ปึ ญ ตึ ว โอว จรึ ว กัด ตาม แค้ด
ก็อม-ป็ วง ซปื อ ก็อม-ป็ วง ชนัง โป-ซัด บัด ด็อม-บอง บ็อน-เตียย เมียน
เจย
- ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข ออกจากพนมเปญไป โอวจรึ ว ผ่านจังหวัด
กําปงสปื อ กําปงชนัง โพธิ สตั ว์ พระตะบอง บันเตียเมียนเจย
 พเลิ็ ว เจี ยด เล้ก ปรั ม-มวย เจิ็ ญ ปี ปแร๊ ก กดาม ตึ ว แค้ด บ็อน-เตี ยย
เมียน เจย กัด ตาม แค้ด ก็อม-ป็ วง ทม เซียม-เรี ยบ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ออกจาก ปแร๊ ก กดาม ไปจังหวัดบันเตียเมียน
เจย ผ่านจังหวัดกําปงธม เสี ยมเรี ยบ
 พเลิว็ เจียด เล้ก ปรัม-ปี เจิ็ ญ ปี ซกุน ตึว แค้ด ซตึง ตแรง กัด ตาม แค้ด
ตโบว์ง คมม นึ ง แค้ด กร็ อ-เจ๊ะฮ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ออกจากอําเภอซกุน ไปจังหวัดสตึงแตรง ผ่าน
จังหวัดตโบว์งคมุม และจังหวัดกระแจะ
คําศัพท์ และอธิบาย
 ปร็อ-ป็ วน (ระบบ)
 คําทีแปลว่า ภรรยา , เมีย และคําทีแปลว่า ระบบ บางครังฟังคนเขมรพูดแล้ว
แยกไม่ออกว่าต่างกันอย่างไร อีกทังตัวเขียนก็สะกดการันต์ค่อนข้างคล้ายกัน
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มาก
ภรรยา , เมีย (ปร็อ-ปุน)
ระบบ (ปร็อ-ป็ วน)
เกี ยะ-เมี ยะ-เนี ย-กุม (คมนาคม , การคมนาคม) เป็ นคําที มาจากภาษาบาลี
สันสกฤต คมนาคม
พเลิว็ เด็ย (ทางดิน , ทางพืนดิน , ทางถนน)
พเลิว็ แด๊ก (ทางเหล็ก , ทางรถไฟ)
แด๊ก (เหล็ก)
พเลิว็ โก๊ก (ทางบก)
โก๊ก (บก , แห้ง)
บ็อน-ดาญ (เครื อข่าย)
กัด ตาม (ตัดผ่าน , ผ่าน)
โอว์ จรึ ว (คลองลึก)
โอว์ (ลําธาร , คลอง)
จรึ ว (ลึก)
ปแร๊ ก กดาม (คลองปู)
ปแร๊ ก (คลอง)
แต่ เ ดิ มเส้น ทางคมนาคมที สํา คัญที สุ ด คื อ ทางนํา ทังการเดิ น ทางและการ
ขนส่ งสิ นค้า เพราะประเทศกัมพูชามีแม่นาสายใหญ่
ํ
ๆ และสายรอง และสาย
เล็กเต็ม ทัวประเทศที สํา คัญ ที สุ ด คื อ ต็วน-เล เม กง (แม่ นําโขง) และ
ํ
ต็วน-เล ซ้าบ (แม่นาสาบ)
บา-เวิ็ ด เป็ นตําบลอยู่ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม อยู่ในอําเภอจันทรา (ซรก
จัน-ตเรี ย) จังหวัดสวายเรี ยง ทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข มีระยะทาง
กิโลเมตร สามารถเดินทางต่อไปโฮจิมินห์ในเวียดนามได้
เดิมเส้นทางนีรถจะต้องข้ามแม่นาโขงตรง
ํ
เนี ยะ เลือง อําเภอเลิกแด๊ก (ซรก
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เลิก แด๊ก) ) ฝังหนึ งคือ จังหวัดก็อนดาล ส่ วนอีกฝังหนึ งคือจังหวัดปเรยเวง
ห่ างจากพนมเปญประมาณ กิโลเมตร โดยรถทุกคันต้องข้ามแพขนานยนต์
(ซา-ลาง) ถ้าเป็ นช่วงฤดูท่องเทียวจะต้องรอนานมาก
แต่ปัจจุบนั การเดินทางสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอข้ามแพขนานยนต์แล้ว
เพราะมีสะพานเนียะเลือง สะพานทียาวทีสุ ดในกัมพูชา คือ ยาว , เมตร
กิโลเมตรเศษ รัฐบาลญีปุ่ นให้ความช่วยเหลือและสมเด็จฮุนเซนได้ทาํ พิธีเปิ ด
ร่ วมกับผูแ้ ทนจากญีปุ่ น เมือ เมษายน
พนุ มเดิ็น (พนมเดิน) เป็ นตําบลอยู่ชายแดนกัมพูชา-เวียดนามที ซรก กี -รี ว็วง (อําเภอคีรีวงษ์) จังหวัดตาแก้ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข มีระยะทาง
กิโลเมตร เป็ นทางหลวงแผ่นดินสายทีสันทีสุด
กรุ งพระสี หนุ ปัจจุบนั คือ ตัวจังหวัดพระสี หนุ เดิ มคือ กําปงโสม เป็ นอําเภอ
อยูใ่ นจังหวัดกําปอด เป็ นเมืองติดชายทะเลมีท่าเรื อพาณิ ชย์
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข นี มีระยะทาง กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข มีระยะทาง กิโลเมตร
ปแร๊ ก กดาม เป็ นตําบลอยู่ในอําเภอ ซรก โป-เญีย ลือ (อําเภอพญาลือ)
จังหวัดกันดาล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข จาก ปแร๊ ก กดาม ไปสิ นสุ ดที
กรง เซะ-เร็ ย โซ พ็วน (กรุ งศรี โสภณ) จังหวัดบันเตียเมียนเจย ระยะทาง
กิโลเมตร
อําเภอซกุน อยูใ่ นจังหวัดกําปงจาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 ยาวทีสุ ด
กิโลเมตร คือ ออกจากอําเภอสกุน จังหวัดกําปงจาม ไปทางตะวันออก
จนเกือบจดชายแดนเวียดนาม แล้ววกขึนทางเหนื อไปผ่านจังหวัดกระแจะไป
สิ นสุดทีจังหวัดสตึงแตรง

สุ ภาษิต
 คเลียน ชงัญ ซร็อ-ลัญ ลออ
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- หิ วก็วา่ อร่ อย รักก็วา่ ดี
ั น
สิ งทีกําลังต้องการล้วนแล้วแต่ดีทงนั

ตอนที
ทางรถไฟและสนามบิน
พเลิ็ ว แด๊ ก นึง ปโร-เลียน ย็วน เฮาะฮ
เนื อหา
 เมียน พเลิ็ว แค้ด แดล ตอ พจ็วบ ปี ตี รวม แค้ด ตึว ตี ปร็ อ-จุม จ็วน
ซรก เนีย-เนีย คนง แค้ด
- มีทางหลวงจังหวัดซึ งต่อจากตัวจังหวัดไปยังตัวอําเภอต่างๆ ในจังหวัด
 ปร็อ-ป็ วน พเลิว็ แด๊ก เมียน ปี คแซ กือ พนุ ม ปึ ญ ตึว กรง ปเรี ยะฮ ซี ฮะ-นุ ปร็อ-แวง ปี โรย ฮก-เซิ็บ กี-โลว์ แม้ด ซ็อม-รับ เดิก็ จ็วญ-จูน ตุมนึญ นึ ง เนียะ ทเวอ ด็อม-เนอ
- ระบบทางรถไฟมี สาย คื อ พนมเปญไปกรุ ง พระสี ห นุ ความยาว
กิโลเมตร สําหรับขนส่งสิ นค้าและคนเดินทาง
 พเลิว็ แด๊ก มวย คแซ เตียด กื อ พนุ ม ปึ ญ ตึว โปย-เป๊ ด ปร็ อ-แวง เบ็ย
โรย แป๊ ด-เซิบ็ ปรัม-มวย กี-โลว์ แม้ด
- ทางรถไฟอีกสายหนึงคือ พนมเปญไปปอยเปตความยาว กิโลเมตร
 เอ็ย-เลิว็ นิ ฮ มึน ต็วน อ๊าจ เดิ็ ก จ็วญ-จูน บาน เต๊ ปรัวะฮ เรี ยจ ร็ วด-ทา
พิ-บาล ก็อม-ปุง จัวะฮ จุล เดิม-เบ็ย โอย เมียน เพียบ ลออ เลิง วึญ
- ปั จจุ บนั นี ก็ยงั สามารถขนส่ งได้เพราะรัฐบาลกําลัง ซ่ อ มแซมเพื อให้กลับมี
สภาพดี
 ปเรี ยะฮ-เรี ย-เจีย-นา-จ๊ะ ก็อม-ปุ-เจีย เมียน อา-ก๊ะฮ-ซะ-เยียน-นะ-ทาน อ็อน-
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-

ตะ-ระ-เจียด ปี กือ อา-ก๊ะฮ-ซะ-เยียน-นะ-ทาน พนุ ม ปึ ญ แดล อ๊าจ โตตวล ย็วน เฮาะฮ กรุ๊ บ ปร็อ-เพ้ด โอย โจ๊ะฮ จ็อม-น้อด บาน
พระราชอาณาจักรกัมพูชามีท่าอากาศยานนานาชาติ แห่ ง คือ ท่าอากาศยาน
พนมเปญ ซึงสามารถรับเครื องบินทุกประเภทให้ลงจอดได้
นึ ง อา-ก๊ะฮ-ซะ-เยียน-นะ-ทาน เซี ยม เรี ยบ แดล เมียน ซะ-กัม-มะ-เพียบ
คลัง คลา คนง กา เดิ็ ก จ็วน-จูน พเญียว เต-ซะ-จอ เจียด นึ ง อ็อน-ตะระ-เจียด
และท่ าอากาศยานนานาชาติ เสี ยมเรี ยบ ซึ งมีศกั ยภาพแข็งแรงในการขนส่ ง
แขกนักท่องเทียวเขมรและต่างชาติ
โม้ก ตัวะฮ-ซะ-นา ปรา-ซ้าด อ็อง-โก นึ ง ปรา-ซ้าด พเซย์ง พเซย์ง เตียด
คนง แค้ด เซี ยม เรี ยบ
มาชมปราสาทนครวัดและปราสาทอืนๆ ในเสี ยมเรี ยบ
กเรา ปี นิ ฮ นึ ว เมียน อา-ก๊ะฮ-ซะ-เยียน-นะ-ทาน คนง ซรก จ็อม-นวน
ปรัม-เบ็ย ก็อน-แลง เตียด
นอกจากนันยังมีท่าอากาศยานในประเทศจํานวนอีก แห่ ง
กือ นึ ว คนง กรง ปเรี ยะฮ ซี -ฮะ-นุ แค้ด เก๊าะฮ กง แค้ด บัด ด็อม-บอง
แค้ด กร็ อ-เจ๊ะฮ แค้ด ปเรี ยะฮ วิ-เฮีย แค้ด ซตึง ตแรง แค้ด ม็วน-ด็วล กี-รี
นึง แค้ด รัด-ตะ-นะ-กี-รี
คื อ ที กรุ ง พระสี ห นุ จัง หวัด เกาะกง จัง หวัด พระตะบอง จัง หวัด กระแจะ
จังหวัดพระวิหาร จังหวัดสตึงแตรง จังหวัดมณฑลคีรี และจังหวัดรัตนคีรี

คําศัพท์ และอธิบาย
 พเลิว็ แค้ด (ทางจังหวัด , ทางหลวงจังหวัด)
 ตอ พจ็วบ (ต่อติด , ต่อ)
 ตี รวม แค้ด (ตัวจังหวัด)
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 ตี ปร็อ-จุม จ็วน (ทีชุมชน)
 พเลิว็ แด๊ก (ทางเหล็ก , ทางรถไฟ)
 คแซ (สาย , สายสร้ อ ย , เส้น) ภาษาไทยรั บมาใช้เป็ นคํา ว่า กระแส เช่ น
กระแสนํา
 เดิก็ จ็วญ-จูน (ขนส่ ง)
 เดิ็ก (จูง)
 จ็วญ-จูน (บรรทุก , ลําเลียง , ขน)
 อา-ก๊ะฮ-ซะ-เยียน-นะ-ทาน (ท่าอากาศยาน) มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า
อากาศยานฐาน เป็ นภาษาทางการและภาษาเขียน
 ภาษาพูดใช้วา่ ปโร-เลียน ย็วน เฮาะฮ (สนามบิน)
 ซะ-กัม-มะ-เพียบ (ศักยภาพ)
 คลัง คลา (แข็งกล้า , แข็งแกร่ ง , เข้มแข็ง)
 พเซย์ง พเซย์ง เตียด (ต่างๆ , อีก , อืนๆ)
 ซรก แปลได้หลายอย่างคือ อําเภอ , เมือง , บ้านเมือง , ประเทศ เช่ น ซรก
โป-เญีย ลือ (อําเภอพญาลือ) ซรก กเรา (เมืองนอก , ประเทศนอก) ซรก
คแม (เมืองเขมร , ประเทศเขมร) เนียะ ซรก (ชาวบ้าน , ชาวเมือง)
 รถไฟสายพนมเปญ-กรุ งพระสี หนุ หรื อกําปงโสม ส่ วนใหญ่เป็ นรถไฟบรรทุก
สิ นค้าระหว่างพนมเปญกับท่าเรื อพระสี หนุ ทังสิ นค้าส่ งออกและสิ นค้านําเข้า
สิ น ค้า ภายในประเทศเอง คนเดิ น ทางก็ มี บ้า ง แต่ เ ดิ น ทางด้ว ยทางรถยนต์
สะดวกและรวดเร็ ว กว่ า นัก ท่ อ งเที ยวต่ า งชาติ ช อบลองนังรถไฟเพื อชม
บรรยากาศสองข้างทาง
 รถไฟสายพนมเปญ-คลองลึก เส้นทางนี เดิมมาจนถึงชายแดนไทยทีคลองลึก
อรัญประเทศ แต่หลายช่วงถูกเขมรแดงทําลาย ทําให้เสี ยหายใช้การไม่ได้
 คําว่า ซรก กเรา (เมืองนอก , ประเทศนอก) ภาษาไทยรับเข้ามาใช้ออกเสี ยง
ว่า เซาะ กราว เป็ นศัพท์สแลง (บ้านนอก)
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 สนามบิ นอีก แห่ ง ทีกล่าวมาเดิ มเป็ นสนามบิน แต่ปัจจุบนั ไม่เปิ ดใช้ บาง
แห่ งสภาพก็ทรุ ดโทรมมาก แต่ก็นบั เป็ นสนามบินเข้าไว้ สนามบินทีใช้จริ งๆ
ขณะนี มีแค่ แห่ง คือ ทีพนมเปญ เสี ยมเรี ยบ และกรุ งพระสี หนุ

สุ ภาษิต
 กม โต๊วจ์ เจิด็ นึ ง เวีย-ซะ-นา
กม ตอ วา นึง ปรุ ม-ลิ-เคิด็
- อย่าน้อยใจในวาสนา อย่าต่อว่าพรหมลิขิต
ต้องรู ้จกั ต่อสู ้ อดทนกับอุปสรรค
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ตอนที
ทางเรื อและท่ าเรื อ
พเลิ็ว ตึก นึง ก็อม-ป็ วง แพ
เนื อหา
 โดย ซทา-นะ-เพียบ พู-มิ-ซะฮ เมียน เรี ยง บ๊าด คเตียะฮ ปร็ อ-เต๊ะฮ ก็อมปุ-เจีย ซ็อม-โบว์ พเลิว็ ตึก นะฮ เก แบง แจ๊ก พเลิ็ ว ตึก เจีย เบ็ย ปร็ อป็ วน
- โดยสถานภาพทางภูมิศาสตร์มีร่างเหมือนก้นกระทะ ประเทศกัมพูชาสมบูรณ์
ด้วยทางนํา เขาแบ่งทางนําเป็ น เครื อข่าย
 มวย กื อ ปร็ อ-ป็ วน ต็วน-เล เม กง รวม เมียน ต็วน-เล เม กง เลอ นึ ง
เม กง กโรม นึ ง ต็วน-เล บา-ซะ นึ ง ดัย ต็วน-เล เตี็ ยง เอ๊าะฮ โร-เบ๊าะฮ
ต็วน-เล เม กง
- . คือ เครื อข่ายแม่นาโขง
ํ รวมมีแม่นาโขงบนและแม่
ํ
นาโขงล่
ํ
าง และแม่นาบา
ํ
ํ
สัก และแควทังหมดของแม่นาโขง
 ปี กือ ปร็อ-ป็ วน ต็วน-เล ซ้าบ รวม เมียน ต็วน-เล ซ้าบ นึ ง ดัย ต็วน-เล
เตี็ยง เอ๊าะฮ โร-เบ๊าะฮ ต็วน-เล ซ้าบ
- . คือ เครื อข่ายแม่นาสาบ
ํ
รวมมี แม่นาสาบ
ํ
ทะเลสาบ และแควทังหมดของ
แม่นาสาบ
ํ
 เบ็ย กือ ปร็อ-ป็ วน นึว ตาม ชูง ซะ-มด พเลิ็ ว ตึก นึว ตาม ซะ-มด จเริ น
็
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เจีย พเลิว ตึก คเล็ย คเล็ย แดล โฮว์ ปี พนุ ม กร็ อ-วาญ จ๊ะ ตึว คนง ชูง
ซะ-มด แดล เมียน โร-บ๊อบ ตึก โด๊วจ์ ตึก จรัวะฮ
- 3. คือ เครื อข่ายตามอ่าว ทางนําอยูต่ ามทะเลมักเป็ นทางนําสันๆ ซึ งไหลจาก
พนมกระวาน ไหลไปลงอ่าว ซึงมีระบบนําเหมือนนําตก
 พเลิ็ว ตึ ก ซ็อม-คัน ซ็อม-คัน นึ ว ด็อม-บ็อน ชเนย์ เมียน ซตึ ง พเซย์ง
พเซย์ง ปร็ อ-แฮล ปรัม ปี โด๊วจ์ เจีย ซตึง ก็อม-ป็ วง โซม ซตึง ก็อม-โป๊ ด
ซตึง ตู๊ก เมียะฮ
ํ างๆ ประมาณ สาย เช่ น แม่นาํ
- ทางนําสําคัญๆ ในพืนทีชายทะเล มีแม่นาต่
ํ าปอด แม่นาตู
ํ ๊กเมียะฮ (แม่นาเรื
ํ อทอง)
กําปงโสม แม่นากํ
 ซ็อม-รับ ก็อม-ป็ วง แพ เมียน ก็อม-ป็ วง แพ ทม ทม นึว ปร็อ-เต๊ะฮ ก็อมปุ-เจีย ปี กือ ก็อม-ป็ วง แพ กรุ ง พนุ ม ปึ ญ เจีย แพ ทมอ นึ ง แพ บ็อนแด๊ด ตึก
- สํา หรั บ ท่ า เรื อ มี ท่า เรื อ ใหญ่ ๆ ในประเทศกัม พูช า แห่ ง คื อ ท่ า เรื อ กรุ ง
พนมเปญเป็ นแพหิ นและแพลอยนํา
 เฮย นึง ก็อม-ป็ วง แพ กรง ปเรี ยะฮ ซี-ฮะ-นุ เจีย ปร็อ-เพ้ด ก็อม-ป็ วง แพ
อ็อน-ตะ-ระ-เจียด แดล ซ็อม-คัน บ็อม-พด ซ็อม-รับ จะ-รา-จอ ตุม-นึ ญ
นึง เต-ซะ-จอ
- และท่าเรื อกรุ งพระสี หนุ เป็ นประเภทท่าเรื อนานาชาติซึงสําคัญทีสุ ดสําหรับ
การเดินทางของสิ นค้าและนักท่องเทียว
คําศัพท์ และอธิบาย
 ซทา-นะ-เพียบ (สถานภาพ) เป็ นคําทีมาจากภาษาบาลีสนั สกฤต
 พู-มิ-ซะฮ (ภูมิศาสตร์) เป็ นคําทีมาจากภาษาบาลีสนั สกฤต
 บ๊าด คเตียะฮ (ก้นกระทะ)
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 คเตียะฮ (กระทะ)
 แบง แจ๊ก (แบ่ง)
 ดัย ต็วน-เล (แคว) แปลตามรู ปศัพท์ว่า แขนของแม่นาํ คือ แม่นาหรื
ํ อแควที
ํ
แยกออกไปจากทังสองข้างของแม่นาใหญ่
 คําว่า ต็วน-เล ซ้าบ แปลว่า แม่นาสาบแต่
ํ
ถา้ พูดถึงทะเลสาบในภาษาเขมร
ต้องใช้ เบิง ต็วน-เล ซ้าบ
 ชูง ซะ-มด (อ่าว , อ่าวทะเล)
 จเริ น (เป็ น , มักจะ)
 กร็อ-วาญ (กระวาน)
 โฮว์ (ไหล)
 โร-บ๊อบ (ระบบ)
 ตึก จรัวะฮ (นําตก)
 ด็อม-บ็อน ชเนย์ (พืนทีชายทะเล)
 ก็อม-ป็ วง แพ (ท่าเรื อ) แปลตามรู ปศัพท์วา่ ท่าแพ คําว่า แพ ไปจากคําไท
 แพ ทมอ (แพหิ น) คือ แพริ มฝังทีทําด้วยหิ นหรื อแพคอนกรี ต
 แพ บ็อน-แด๊ด ตึก (แพลอยนํา) คือ แพทียืนออกไปในแม่นาํ
 เฮย นึ ง (และ) ใช้เชือมข้อความท่อนหน้าและท่อนหลังเข้าด้วยกัน
 จะ-รา-จอ (จราจร , การเดินทาง)
 แม่นาโขงในประเทศกั
ํ
มพูชายาวประมาณ กิโลเมตร เริ มตังแต่ลบ๊ะโคน
ซึงเป็ นนําตกกลางลํานําโขงอยูต่ ิดพรมแดนกัมพูชา-ลาว ไหลผ่านจังหวัดสตึง
แตรง กระแจะ กําปงจาม ก็อนดาล ไพรเวง ไปถึงชายแดนเวียดนาม ส่ วน
แควทีแยกออกไปจากแม่นาโขง
ํ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นแควที แยกมาทางบริ เวณ
กลางประเทศ คือ ด้านซ้ายมือ
 แม่ นําสาบเริ มจากพนมเปญไปกําปงชนัม ความยาว กิ โลเมตร ส่ วน
ทะเลสาบยาว กิ โลเมตร กว้าง กิ โลเมตร แล้วแต่นาขึ
ํ นนําลง ฤดูฝน
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นําไหลจากพนมเปญไปกําปงชนัม และไหลลงทะเลสาบ ส่ วนฤดูแล้งนําไหล
จากทะเลสาบไปพนมเปญ
 แควของทะเลสาบมี มากมายทังซ้ายขวา (ทัง ข้าง) เช่ น แม่ นาเสี
ํ ยมเรี ยบ
แม่นาจี
ํ แกรง แม่นามงคลบุ
ํ
รี แม่นาศรี
ํ โสภณ แม่นาสะแก
ํ
ฯลฯ
แม่นาแซน
ํ
 ท่าเรื อกรุ งพระสี หนุ อยู่ห่างจากกรุ งพนมเปญ กิ โลเมตร ไปทางรถยนต์
หรื อจะไปทางรถไฟก็ได้ เป็ นท่าเรื อพาณิ ชย์นานาชาติขนาดใหญ่
 ประเทศกัมพูชามีท่าเรื อนานาชาติอีกแห่ งหนึ งเป็ นของเอกชน ชื อ ก็อม-ป็ วง
แพ อ๊ก-ญา มอง (ท่าเรื อออกญามอง) อยูใ่ นเขตเกาะกง
สุ ภาษิต
 ว็วด มวย ซ็อง-เกียะ-เรี ยจ ปี ตี มึน ซอ๊าด
- วัดเดียว สังฆราช รู ป สถานทีไม่สวยงาม
มีสงั ฆราชอยูว่ ดั เดียวกัน รู ป เกียงกันทํางาน ต่างฝ่ ายต่างนิ งเฉย วัดก็ไม่เจริ ญ
แน่นอน หมายความว่า การนิงดูดายเป็ นสิ งทีไม่ดี
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ตอนที
การเสด็จพระราชดําเนินทางรถไฟ
ซดัจ เยียง ตาม ปเรียะฮ ตี เนียง ร็วด พเลิง
เนื อหา
 ปเรี ยะฮ มะ-ฮา กซัด ปเรี ยะฮ กะ-โระ-นา ปเรี ยะฮ บ๊าด ซ็อม-ดัจ ปเรี ยะฮ
บอ-ร็ อม-มะ-เนี ยด นะ-โร้ ด -ด็อ ม ซี -ฮะ-มุ-นี นึ ง ซ็ อม-ดัจ ปเรี ยะฮ มะ-ฮา
กซัด -ตเร็ ย มุ -นี เนี ยด ซี -ฮะ-นุ เยียง โม้ก ด็อล ซทา-นี ร็ วด พเลิ ง แค้ด
ปเรี ยะฮ ซี -ฮะ-นุ นึ ว โมง จึด ปรัม ลเงียจ ทงัย ซก ตี ซาม-เซิบ แค ทนู
- พระมหากษัตริ ย ์ พระกรุ ณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สี หมุนี และ
สมเด็จพระมหากษัต รี ย ์ มุ นีน าถ สี หนุ เสด็จพระราชดําเนิ นมาถึ งสถานี รถไฟ
จังหวัดพระสี หนุ ในเวลาเกือบ โมงเย็น วันศุกร์ที เดือนธันวาคม
 ปเรี ยะฮ อ็อ ง เตี็ ยง ทเว นึ ง ก็วง นึ ว ปเรี ยะฮ เรี ยจ ด็อ ม-นะ โร-เบ๊า ะฮ
ปเรี ยะฮ อ็อง เนี ย แค้ด ปเรี ยะฮ ซี -ฮะ-นุ เดิ ม-เบ็ย ชลอง ชนัม ทเม็ย ชนัม
ซะ-ก็อล ปี ป็ วน ด็อบ ปรัม ปี
- ทังสองพระองค์จะประทับทีพระตําหนักของพระองค์ ณ จังหวัดพระสี หนุ เพือ
ฉลองปี ใหม่ปีสากล
 นิ ฮ เจีย เลิก ตี มวย เฮย แดล ปเรี ยะฮ อ็อง เตียง ็ ทเว บาน ซ็อบ ปเรี ยะฮ
เรี ยจ เจีย-ฮะ-รึ -ตึย ซดัจ เยียง ตาม ปเรี ยะฮ ตี เนี ยง ร็ วด พเลิง โม้ก ลุม-แฮ
ปเรี ยะฮ กาย นึง โต๊ด มูล-ลัด-ทาน แค้ด ปเรี ยะฮ ซี-ฮะ-นุ
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- นีเป็ นครังที ซึงทังสองพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัย เสด็จพระราชดําเนิ นโดย
รถไฟพระทีนังมาพักผ่อนพระวรกาย และทอดพระเนตรสภาพทัวไปของจังหวัด
พระสี หนุ
 ปเรี ยะฮ อ็อง บาน จ๊วบ ซัว ซก ตุ๊ก ปร็ อ-เจีย ป็ วล-ร็ วด ม็วน-ตเร็ ย เรี ยจเจอะ-กา นึง เซอะฮ-ซา-นุ-เซอะฮ ตาม ซทา-นี ร็วด พเลิง คนง แค้ด ตา แกว
แค้ด ก็อม-โป๊ ด นึ ง แค้ด ปเรี ยะฮ ซี -ฮะ-นุ
- และพระองค์ได้ทรงพบตรั สถามทุ กข์สุขประชาชน พลเมื อ ง ข้า ราชการ และ
นักเรี ยน นิ สิตตามสถานี รถไฟในจังหวัดตาแก้ว จังหวัดกําปอด และจังหวัดพระ
สี หนุ
 กา เยียง ตาม ปเรี ยะฮ ตี เนี ยง ร็ วด พเลิ ง โร-เบ๊าะฮ ปเรี ยะฮ มะ-ฮา กซัด
นึ ว โอ-ก๊ ะฮ นิ ฮ เมียน ว็วด-ตะ-เมี ยน โล้ก เนี ย-ยัวะ ร็ วด ม็วน ตเร็ ย ฮุ น
แซน นึ ง เพี ย ะ-ริ -เยีย บุ น รา-นี ฮุ น แซน ปโรม เตี ยง ม็วน-ตเร็ ย จ็ว น
คปัวะฮ นึ ย ร็ วด-ทา-พิ-บาล ก็อม-ปุ-เจีย เจีย จเริ น รู ้บ เตียด
- การเสด็จพระราชดําเนิ นโดยรถไฟพระทีนังของพระมหากษัตริ ยใ์ นโอกาสนี มี
ท่านนายกรั ฐมนตรี ฮุนเซน และภริ ยา บุ น รานี ฮุ น เซน พร้ อมทังข้าราชการ
ชันสูงของรัฐบาลกัมพูชาอีกหลายคนรวมอยูด่ ว้ ย
คําศัพท์ และอธิบาย
 เยียง (เสด็จ , เสด็จพระราชดําเนิ น) ใช้เป็ นราชาศัพท์
 จึด (ชิด , ใกล้ , เกือบ)
 ปเรี ยะฮ อ็อง เตียง ทเว (ทังสองพระองค์) แปลตามรู ปศัพท์ว่า พระองค์ทงั
สอง
 ทเว (ทวิ , ทวี , สอง)
 ก็วง นึว (ประทับ) เป็ นราชาศัพท์ใช้กบั พระมหากษัตริ ย ์ และสังฆศัพท์ใช้กบั
ภิกษุสงฆ์ หมายถึง อยู่
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 ปเรี ยะฮ เรี ยจ ด็อม-นะ (พระตําหนัก) แปลตามรู ปศัพท์วา่ พระราชตําหนัก
 เนีย (ณ)
 ชนัม ทเม็ย ชนัม ซะ-ก็อล (ปี ใหม่สากล) ถ้าเป็ นปี ใหม่สงกรานต์ ใช้ ชนัม
ทเม็ย
 ซ็อบ ปเรี ยะฮ เรี ยจ-เจียะ ฮะ-รึ -ตึ ย (พอพระราชหฤทัย) คือ สบพระราช
หฤทัย
 ปเรี ยะฮ ตี เนียง ร็ วด พเลิง (รถไฟพระทีนัง) แปลตามรู ปศัพท์ว่าพระทีนัง
รถไฟ
 ลุม-แฮ (พักผ่อนหย่อนใจ , หย่อนใจ , หย่อนอารมณ์)
 ปเรี ยะฮ กาย (พระวรกาย)
 โต๊ด (ทอดพระเนตร)
 มูล-ลัด-ทาน (พืนฐาน , รากฐาน , มูลฐาน) มาจากภาษาบาลีสันสกฤต มูล
ฐาน)
 เซอะฮ-ซา-นุ -เซอะฮ (นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา) มาจากคําภาษาบาลี สิ สสานุ
สิ สส ภาษาไทยใช้รูปคําสันสกฤต ศิษยานุศิษย์ หมายถึง ศิษย์น้อยใหญ่ ,
ั
ศิษย์ทงหมด
 ว็วด-ตะ-เมียน (การปรากฏอยู่ , การมีอยู่ , มีอยู่ , มี)
 เพียะ-ริ -เยีย (ภริ ยา)
 ร็ วด-ทา-พิ-บาล (รัฐบาล)
 รู ้บ (คน) ใช้เป็ นลักษณนาม
 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สี หมุนีเสด็จพระราชดําเนิ นโดยรถไฟ
พระทีนังเสด็จเยือนจังหวัดพระสี หนุ เมือ ธันวาคม
สุ ภาษิต
 โจล ซัจ ซร็อ-วา ชเอิง็
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- ทิงเนื อ คว้ากระดูก
ทิงสิ งดีไปเอาสิ งไม่ดี

ตอนที
รับเสด็จพระราชดําเนิน
โต-ตวล ปเรียะฮ เรียจ ด็อม-เนอ เยียง
เนื อหา
 นึ ว ตาม ซทา-นี ร็ วด พเลิง พเซย์ง พเซย์ง เก ซ็อง-เก๊ยด์ เคิญ ว็วด-ตะเมียน ทนะ เดิก น็วม แค้ด ม็วน-ตเร็ ย็ ซทา-บัน ปร็ อ-เจีย ป็ วล ร็ วด นึ ง
เซอะฮ-ซา-นุ-เซอะฮ ร็ วบ เมิน เนี ยะ บาน บ็อง-ฮาญ ว็วด-ตะ-เมียน โดย
โช เจีย จัว เมียน โร-เบียบ เรี ยบ โรย ร็ วง จัม โต-ตวล ปเรี ยะฮ-เรี ยจ
ว็วด-ตะ-เมียน ปเรี ยะฮ มะ-ฮา กซัด นึ ง ซ็อม-ดัจ แม คนง ตึก มุก ซ็อบบาย รี ก เรี ยย
- ทีตามสถานี รถไฟต่างๆ เขาสังเกตเห็นมีระดับผูน้ าํ ของจังหวัด ข้าราชการของ
หน่ ว ยงาน ประชาชนพลเมื อ ง นั ก เรี ยน นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษานั บ หมื นคนได้
แสดงออกด้วยการยืนเป็ นแถวอย่างเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย รอคอยรั บเสด็จ
พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จแม่ ด้วยสี หน้าทีเบิกบาน
 ปโรม เจีย มวย คเนี ย นิ ฮ ปร็ อ-เจีย ป็ วล ร็ วด เตี็ ยง วึย จ๊ะฮ คเมย์ง นึ ง
เซอะฮ-ซา-นุ-เซอะฮ ร็ วบ ป็ วน เนี ยะ บ็อง-ฮาญ อา-ร็ อม นึ ง ตึก มุก รี ก
เรี ยย เปล บาน จ๊วบ ปเรี ยะฮ เพียะ ปเรี ยะฮ อ็อง เตี็ ยง ทเว เฮย บาน
ท้อด รู ้บ อะ-นุ-ซา-วะ-รี เจีย มวย ปเรี ยะฮ อ็อง
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- พร้อมกันนี ประชาชนพลเมืองทังวัยแก่และเด็ก และนักเรี ยน นิ สิตนักศึกษา
ั
นับพันคนแสดงความรู ้ สึกและสี หน้าเบิกบานเมื อได้พบพระพักตร์ ทงสอง
พระองค์ และได้ถ่ายรู ปทีระลึกกับพระองค์
 ต็วน-ตึม คเนี ย นิฮ กอ เมียน ปร็ อ-เจีย ป็ วล ร็ วด นึง เซอะฮ-ซา-นุ-เซอะฮ
ปิ -เซะฮ มะ-นุ ฮ วึย จ๊ะฮ มวย จ็อม-นวน ซ็อม-แดง กา เคาะ เจิ็ ด นึ ง
บ็อง-ฮาญ อา-ร็ อม โซก ซดาย แดล มึน บาล จ๊วบ ปเรี ยะฮ เพียะ มึน
บาน จับ กัน ปเรี ยะฮ กาย ปเรี ยะฮ มะ-ฮา กซัด นึ ง ซ็อม-ดัจ แม ซ็อมดัจ เยียย ซ็อม-ดัจ เยียย ต็วด โดย พต็วล พอง แด
- ขณะเดียวกันนันก็มีประชาชน และนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา โดยเฉพาะคนแก่
จํา นวนหนึ ง แสดงอาการค้า งใจ และแสดงความเสี ยดายที ไม่ ได้เห็ น พระ
พักตร์ และไม่ได้จบั พระวรกายพระมหากษัตริ ย ์ และสมเด็จแม่ สมเด็จยาย
สมเด็จยายทวดด้วย
 ซนอง-กา โน-โก-บาล แค้ด ปเรี ยะฮ ซี-ฮะ-นุ โล้ก จวน นา-รึ น พด็อล ซ็
อม-เพียะฮ ด็อล อา-ซี เซย์-เร็ ย ทา ก็อม-ลัง จุม-เนี ยญ โร-เบ๊าะฮ โล้ก
บาน โปง-เรี ยย นึ ว กรุ๊ บ โกล เดา นึง กรุ๊ บ จเราะ ลเฮาะ นึว คนง แค้ด
- ผูก้ ํา กับ จัง หวัด พระสี ห นุ คุ ณ จู น นาริ น ได้ใ ห้สั ม ภาษณ์ กับ เอเซี ย เสรี ว่ า
เจ้าหน้าทีทีชํานาญการของท่านได้กระจายอยูท่ ุกจุด และทุกตรอกซอกซอยใน
จังหวัด
 นึ ง บาน ซะ-ฮะ-กา เจีย มวย ก็อม-ลัง จุม-เนี ยญ ซทา-บัน ดอ ตึย เตียด
ตเรี ยม กา เปี ย ซ็อน-เตะ-ซก ซ็อน-ดับ ทน็วบ นึ ว คนง ด็อม-เนอ เยียง
โร-เบ๊าะฮ ปเรี ยะฮ อ็อง เตี็ ยง ทเว โดย โย้ก เจิ็ ด ตุ๊ก ด๊ะ
- และได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกับเจ้าหน้าทีชํานาญการของหน่ วยงานอืนๆ อีก เตรี ยม
ป้องกันให้เกิดความสงบสุ ข ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการเสด็จพระราช
ดําเนิ นของทังสองพระองค์ดว้ ยความเอาใจใส่
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คําศัพท์ และอธิบาย
 ซ็อง-เก๊ยด์ (สังเกต)
 ทนะ เดิก็ น็วม (ระดับผูน้ าํ , ชันผูน้ าํ )
 ซทา-บัน (หน่วยงาน)
 บ็อง-ฮาญ (แสดงออก , โชว์ , แสดง)
 โช เจีย จัว (ยืนเป็ นแถว)
 โร-เบียบ เรี ยบ โรย (ระเบียบเรี ยบร้อย)
 ร็ วง จัม (รอคอย)
 ซ็อม-ดัจ แม (สมเด็จแม่)
 ตึก มุก (สี หน้า) แปลตามรู ปศัพท์วา่ นําหน้า
 ปโรม เจีย มวย คเนี ย นิฮ (พร้อมกันนี) แปลตามรู ปศัพท์ว่า พร้อมด้วยกัน
นี
 วึย (วัย)
 อา-ร็ อม (อารมณ์ , ความรู ้สึก)
 ปเรี ยะฮ เพียะ (พระพักตร์) มาจากคํา พระพักตร์
 ท้อด รู ้บ (ถ่ายรู ป)
 ต็วน-ตึม คเนีย นิฮ (ขณะเดียวกันนี)
 ต็วน-ตึม (เคียง , เทียม , เข้าคู่กนั )
 เคาะ เจิ็ด (ค้างใจ)
 เคาะ (ติดขัด , ขัดข้อง , ไม่สะดวก)
 โซ้ก ซดาย (เสี ยดาย)
 จับ กัน (จับต้อง) แปลตามรู ปศัพท์วา่ จับถือ
 สมเด็จแม่ สมเด็จยาย สมเด็จยายทวด คือ เป็ นคําศัพท์ทีให้ประชาชนเลือกใช้
เรี ยกให้เหมาะสมกับวัยของตนเอง
 โดย พต็วล (ด้วยตนเอง , โดยตนเอง)
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ซนอง-กา โน-โก-บาล (ผูก้ าํ กับตํารวจ)
พด็อล ซ็อม-เพียะฮ (ให้สมั ภาษณ์)
ก็อม-ลัง จุม-เนียญ (ผูช้ าํ นาญการ)
ป็ วง-เรี ยย (กระจาย , เรี ยงราย)
โกล เดา (จุดหมาย)
จเราะ ลเฮาะ (ตรอกเล็กซอยน้อย , ตรอกซอกซอย)
จเราะ (ตรอก , ซอก) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ นคํา ตรอก กรอก
ลเฮาะ ใช้คู่กบั คํา จเราะ
เอเชียเสรี คือ สถานี วิทยุเอเซียเสรี
ซะ-ฮะ-กา (ร่ วมงาน , ปฏิบตั ิการร่ วม)
ซ็อน-เตะ-ซก (ความสงบสุ ข , สันติสุข)
ซ็อน-ดับ ทน็วบ (ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย)
การใช้คาํ ศัพท์ คําทีมีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน คือ คําทีมีความหมาย
ว่า “ชัน” ภาษาเขมรมีศพั ท์ใช้ คํา คือ ทนะ และจ็วน
 ทนะ (ชัน) ถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษคือ class เป็ นสถานภาพทางสังคมทีไม่
ั ที ส่ วนลูกพีสาวเรี ยนอยู่ชนปี
ั ที “ชัน”
เสมอกัน เช่ น ลูกฉันเรี ยนอยู่ชนปี
ในประโยคทีกล่าวมาใช้ ทนะ
 ทนะ ตี มวย (ชันที ) ทนะ ตี บวน (ชันที )
 ส่ วนคําว่า จ็วน (ชัน) หมายถึง level คือระดับความสู งตํา เช่น ห้องทํางาน
ของฉันอยูช่ นั , บ้านของฉันเป็ นบ้าน ชัน














สุ ภาษิต
 เวียะฮ ปัวะฮ บ็อง-ฮาญ กแอ๊ก
- ผ่าท้องให้กาเห็น สาวไส้ให้กากิน
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