ตอนที่ 1
กรงพนมเปญ
ุ
ตี กรงุ พนมุ ปึ ญ
เนื้อหา
 ปั๊ จ-จ๊บ-บัน-นิ ฮ เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ เจี ย เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี แดล
็ เมียน เพี้ ยบ รี้ ก จ็อม-เริ น เจียง เก นึว คนง ปเรี๊ ยะฮ เรี ย-เจีย-นา-จ๊ะ กอม
ปุ-เจีย
- ปั จจุบนั นี้ ราชธานีพนมเปญเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญที่สุดในพระราชอาณาจักร
ั ชา
กมพู
 เจีย มัช-เชียะ-ม็วน-ด็วล กอน
็ -ดาล นึ ย เพี้ ยบ รี้ ก จ็อม-เริ น พแน้ก แซ้ดทะ-เกจิ ็ เปี ย-เนิ็จ-เจอะ-กมั กา อ็อบ รุ ม ซะฮ-ซะ-นา นะ-โย-บาย นึ ง กา
กรุ๊ บ กโรง ปร็ อ-เต๊ะฮ
- เป็ นศู น ย์ก ลางของความเจริ ญด้า นเศรษฐกจิ การค้า การศึ ก ษา ศาสนา
การเมืองและการปกครองประเทศ
 เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ เจีย มัช-เชี ยะ-ม็วน-ด็วล ร็ วด-เทอะ-บาล เจีย
ตี ตัง นึ ย ซทา-บัน ร็ วด เจีย จเริ น โด๊วจ์ เจีย ร็ วด ซะ-เพีย ตี ซเด็ย กา
ี -นะ ร็ วด-ม็วน-ตเร็ ย นึง กร็ อ-ซวง พเซย์ง พเซย์ง
เกยะ
่
- ราชธานี พนมเปญเป็ นศูนย์ราชการ เป็ นที่ต้ งั ของหนวยงานรั
ฐเป็ นจํานวนมาก
่
เชน่ รัฐสภา ที่ทาํ การคณะรัฐมนตรี และกระทรวงตางๆ
 เจีย ตี ตัง โร-เบ๊าะฮ ซทาน ตู๊ด นึ ย บ็อน-ดา ปร็ อ-เต๊ะฮ เนี ย-เนี ย แดล
็ -ปุ-เจี ย
เมี ยน ตุม-เนี ยะ ตุ ม-โนง เจี ย มวย ปเรี๊ ยะฮ เรี ย-เจี ย-นา-จ๊ะ กอม
อ็อง-กา เจี๊ยด นึง อ็อน-ตะ-ระ-เจี๊ยด
่ ซึ่ งมี ความสัมพันธ์กบพระ
ั
- เป็ นที่ต้ งั ของสถานทูตของบรรดาประเทศตางๆ
ั ชา องค์กรเอกชนทั้ งในประเทศและตางประเทศ
่
ราชอาณาจักรกมพู
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 นึ ง แทม เตี็ยง เจีย ตี ตัง แดล เมียน ปเรี๊ ยะฮ บอ-ร็ อม เรี้ ยจ-เจอะ-เวี็ ยง
ว็วด ปเรี๊ ยะฮ แกว นึง ว็วด ซ็อม-คัน พเซย์ง พเซย์ง เจีย จเริ น เตี๊ยด
- และแถมทั้ งเป็ นที่ ต้ งั ซึ่ งมี พระบรมราชวัง วัดพระแกว้ และวัดสําคัญๆ อีก
เป็ นจํานวนมาก
 เมียน พซา ตุม-เนิ้ บ จเริ น กอน
็ -แลง เฮย พซา ตุม-เนิ้บ แดล ทม บ็อมพด กอื พซา ตุม-เนิ้ บ อี-ออน มอล เมียน อา-เกยี คปั๊ วะฮ คปั๊ วะฮ ทม
็ -แลง กอม
็ -ซาน
ทม ซ็อม-รั บ ซนะ นึ ว นึ ง ทเวอ จุม-นวญ เมียน กอน
ยาง จเริ น
- มี ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ห ล า ย แ ห่ ง ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด คื อ
ห้างสรรพสิ นค้าอิออนมอลล์ มี อาคารสู งๆ ใหญๆ่ สําหรับพักอาศัยและทํา
การค้า มีสถานบันเทิงมากมาย
 พเลิว็ คนง เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม-ปึ ญ เมียน เตี็ ยง ตุม-ฮุม โต๊วจ์ นึง ทม
ตอ พจ็วบ คเนีย เจีย เรี ยง กร็ อ-ลา อ๊ก โดย เมียน บา-รัง เจีย เนียะ เรี้ ยบ
จ็อม รัจ-จะ-นา ซ็อม-ป็ วน กรง ตุก๊ โอย
่
่ ดกนเป็
ั นตาราง
- ถนนในราชธานี พนมเปญมีท้ งั ขนาดใหญและขนาดเล็
ก ตอติ
โดยมีฝรั่งเศสเป็ นผูอ้ อกแบบผังเมืองไว้ให้
 แต ตัว๊ ะฮ เบ็ย เจี ย เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ เมียน จ็อม-นวน พเลิ็ว
จเริ น ยาง นา กอ โดย กอ นึ ว แต มึน ต็วน กรุ๊ บ กร็ วน เจีย มวย นึ ง
จ็อม-นวน เยียน ย็วน แดล ปร็ อ-เจง คเนีย ยาง ควัด คแวง นุฮ เต๊
่ วาราชธานี
่
่
็ กยั็ งไมเพี
่ ยงพอกบั
- แตแม้
พนมเปญมีจาํ นวนถนนมากอยางไรกตาม
ั กไขว่
จํานวนรถซึ่งวิง่ กนขวั
 ทา กรง บาง-เกาะ
๊ ตึว ซเตี๊ยะฮ ลาน นะฮ ตึว เฮย แต นึว พนุม-ปึ ญ วึญ
โด๊วจ์ เจีย ซเตี๊ยะฮ ลาน คลัง เจียง ตึว วึญ
่ ง เทพฯ รถติ ด มากแล้ว แตที่ ่ พ นมเปญ ดู เ หมื อ นวารถกลั
่
- วากรุ
บ ติ ด หนัก
มากกวา่
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คําศัพท์ และอธิบาย
 เพี้ ยบ รี้ ก จ็อม-เริ น (ความเจริ ญ , สภาพที่เจริ ญ)
 นะ-โย-บาย (การเมือง)
 กา กรุ๊ บ กโรง (การปกครอง)
 มัช-เชียะ-ม็วน-ด็วล ร็ วด-เทอะ-บาล (ศูนย์ราชการ)
 ซทา-บัน ร็ วด (หนวยงานรั
่
ฐ , สถาบันรัฐ)
 ร็ วด ซะ-เพีย (รัฐสภา)
 ตี ซเด็ย กา (ที่วาการ
่ , ที่ทาํ การ)
 เกยะ
ี -นะ ร็ วด-ม็วน-ตเร็ ย (คณะรัฐมนตรี )
 ซทาน ตูด๊ (สถานทูต)
 บ็อน-ดา (บรรดา) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ นคําวา่ บรรดา
 เนีย-เนีย (นานา , ตางๆ
่ ) อาจใช้คาํ วา่ พเซย์ง พเซย์ง กได้
็
 ตุม-เนียะ ตุม-โนง (การติดตอ่ , ความสัมพันธ์)
 อ็อง-กา เจี๊ยด (องค์การ , เอกชน)
 อ็อน-ตะ-ระ-เจี๊ยด (นานาชาติ)
 เจีย จเริ น เตี๊ยด (อีกเป็ นจํานวนมาก)
 เตี๊ยด (อีก) ใช้วางไว้ขา้ งหลัง ตางจากภาษาไทย
่
 อา-เกยี (อาคาร , ตึก) มาจากคําวา่ อาคาร
 กอน
็ -แลง กอม
็ -ซาน (สถานบันเทิง , สถานที่ท่องเที่ยว)
 ตุม-ฮุม (ขนาด)
 ตอ พจ็วบ คเนีย (ตอติ
่ ดกนั )
 กร็ อ-ลา อ๊ก (ตารางหมากรุ ก , ตาหมากรุ ก)
 กร็ อ-ลา (ตาราง)
 อ๊ก (โขก , หมากรุ ก)
 รัจ-จะ-นา ซ็อม-ป็ วน กรง (แบบผังเมือง)
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เยียน ย็วน (ยานยนต์ , ยานพาหนะ , รถ)
่ ดหน้ากนั )
ปร็ อ-เจง (แซง , แยงตั
ควัด คแวง (ขวักไขว่ , ชุลมุน)
ซเตี๊ยะฮ ลาน (รถติด)

สภาษิ
ุ ต
 เคิง็ โคะฮ เคิง็ โคว์จ เคิง็ ค้าด
- ความโกรธนํามาซึ่ งความพินาศทั้ งปวง
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ตอนที่ 2
วันนีท้ พี่ นมเปญ
ทงัย นิฮ ตี กรง พนมุ ปึ ญ
เนื้อหา
 เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม-ปึ ญ เมียน พเลิว เจีย จเริ น คแซ เมียน เตี็ ยง พเลิว็
ทม ทม แดล เจีย พเลิ็ ว เม ซ็อม-คัน นึ ง พเลิ็ ว โต๊วจ์ โต๊วจ์ ตอ พจ็วบ
คเนีย
- ราชธานี พนมเปญมีถนนหลายสาย มีท้ งั ถนนสายใหญๆ่ ซึ่ งเป็ นถนนสายหลัก
่ ั
ที่สาํ คัญ และถนนสายเล็กๆ ที่เชื่อมตอกน
 แต กโรย เปล แดล เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ รี้ ก จ็อม-เริ น ยาง ชับ
โร-ฮะฮ บาน ทเวอ โอย มะ-นุฮ มะ-เนีย โจว์ล โม้ก รัวะฮ นึว ยาง จเริ น
่ งจากตอนที่ราชธานี พนมเปญเจริ ญเติบโตอยางรวดเร็
่
- แตหลั
ว ได้ทาํ ให้ผูค้ น
เข้ามาอาศัยอยูม่ ากมาย
 รวม เตี็ยง โม้ก รัวะฮ นึ ว เดิม-เบ็ย ทเวอ กา บ็อน-ตอ กา เซิ็ ก-ซา โม้ก
เตี๊ยะ โตง พแน้ก จุม-นวญ นึง เกจิ็ -กา พเซย์ง พเซย์ง
่ านธุ รกจและเพื
ิ
ิ
- รวมทั้ งมาอยู่อาศัยเพื่อทํางาน ศึ กษาตอ่ มาติ ดตอด้
่อกจการ
่
ตางๆ
 เจีย แฮ้ด ทเวอ โอย เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ โป ปึ ญ ตึว โดย มะนุฮ มะ-เนีย ทเวอ ด็อม-เนอ ตึว โม้ก ตาม พเลิ็ว เจีย เรี ยง ร็ วล ทงัย มึน
แดล ดัจ๊
- เป็ นเหตุทาํ ให้ราชธานี พนมเปญเต็มไปด้วยผูค้ นเดินทางไปมาตามท้องถนน
่
ทุกวันไมเคยขาด
 กเรา ปี ทเวอ ด็อม-เนอ โดย ลาน กรง ซา-เทีย-เรอะ-นะ เรอ-เมาะฮ กอง
็ เบ็ย โมว์-โตว์ พต็วล คลวน โมว์-โตว์ ดุ๊บ ต๊ะ-ซี ปร็ อ-เจีย ป็ วล-ร็ วด นิ สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามพิมพ์จําหน่ ายและห้ามคัดลอกไปเผยแผ่ทางสื่อทุกชนิ ดโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต

-








-

ยุม ทเวอ ด็อม-เนอ โดย ร็ วด ย็วน พต็วล คลวน กนั แต จเริ น เลิง จเริ น
เลิง
นอกจากจะเดิ น ทางด้ว ยรถเมล์ รถสามล้อ รถมอเตอร์ ไ ซด์ส่ วนตัว รถ
มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง แท็กซี่ ประชาชนยังนิ ยมเดิ นทางด้วยรถยนต์ส่ วนตัว
มากขึ้ นๆ
เติ๊บ ทเวอ โอย เปล เว-เลีย โม-เมีย ญึก เมียน เตียง เปล ปรึ๊ ก นึ ง เปล
๊
ลเงี้ ยจ ซเตี๊ยะฮ ลาน ปร็ อ-แฮล คเนีย นึง กรง บาง-เกาะ
่ ่ ้ งตอนเช้าและตอนเย็น รถติดพอๆ กบกรุ
ั งเทพฯ
จึงทําให้เวลาเรงดวนทั
็ -แลง นา เมียน กา ซาง ซ็อง อา-เกยี ทเม็ย ทเม็ย
เฮย ปร็ อ-เซิ น็ เบอ กอน
รื อ เมียน กา จัว๊ ะฮ จุล พเลิ็ ว ป็ วง-รี้ ก พเลิ็ ว โอย ตู-เลียย ซาง ซเปี ยน
๊ กดั๊ พเลิว็ บ็อม-แบ๊ก รึ ด แต ซเตี๊ยะฮ ลาน ตึว เตี๊ยด
อา-กะฮ
่
่
แล้วถ้าหากวาสถานที
่ใดมีการสร้ างอาคารใหมๆ่ หรื อมีการซอมถนน
ขยาย
ถนนให้กว้าง สร้างสะพานลอยข้ามทางแยก ยิง่ ทําให้รถติดมากขึ้ น
มวย วึญ เตี๊ยด เนี ยะ เบิ๊ก บอ แดล มึน อะ-นุ-ว็วด ตาม ชบับ๊ จะ-รา-จอ
เนี ยะ แดล กด๊ ึ แต ปี คลวน แอง โจว์ล เจิด จิฮ วา ชเวย์ง วา ซดัม กอ
เจีย จ็อม-แน้็ ก ทเวอ โอย เกดิ๊ ปั ญ-ฮา กา ปเรอ ปร๊ ะฮ พเลิว็ ทน็อล นึ ง
เยียน ย็วน แด
่ ่ ง คนขับรถซึ่ งไมปฏิ
่ บตั ิตามกฎจราจร คนเห็นแกตั่ ว ชอบขับแซง
อีกอยางหนึ
็ นสวนทํ
่ าให้เกดปั
ิ ญหาการใช้รถใช้ถนนด้วย
ซ้ายแซงขวา กเป็
ตัว๊ ะฮ เบ็ย เจี ย เรี้ ยจ-เจอะ-เที ย-นี พนุ ม-ปึ ญ ซเตี๊ ยะฮ ลาน ยาง นา กอ
โดย แต เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ กอ นึ ว แต เจีย เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี
็ -ปุ-เจีย แดล ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
็ -ปุ-เจีย นึง บอ-เรอะมวย โร-เบ๊าะฮ กอม
เต๊ะฮ จ็อง ตึว เดอ เลง นึง ทเวอ จุม-นวญ พเซย์ง พเซย์ง
่
็ แตราชธานี
่
แม้ว่าราชธานี พนมเปญจะรถติดอยางไรกตาม
พนมเปญกยั็ งเป็ น
ั ชาซึ่ งประชาชนกมพู
ั ชาและตางชาติ
่
เมืองหนึ่ งของกมพู
อยากไปเที่ยวและทํา
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ิ ่
ธุรกจตางๆ
 เปล นิ -เยียย ด็อล ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ -ปุ-เจีย มะ-นุฮ ตู-ตึว กอ นึ ก ด็อล แต
อ็อง-โก ว็วด แต คญม จ็อง โอย มึด เนียะ ซดับ๊ ซะ ลบอง ตึว เดอ เลง
็ เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม-ปึ ญ นึ ย ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ -ปุ-เจีย โอย
โอย ซกวล
บาน มดอง
ั ชา คนทัว่ ไปกนึ็ กถึ งแตนครวั
่
่
- เมื่อพูดถึงประเทศกมพู
ด แตผมอยากให้
ท่าน
ั ชาสักครั้ ง
ผูฟ้ ังลองไปเที่ยวให้รู้จกั ราชธานีพนมเปญของประเทศกมพู
คําศัพท์ และอธิบาย
 พเลิ็ ว เม (ถนนสายหลัก)
 เม (หัวหน้า)
 ตอ พจ็วบ คเนีย (ตอติ
่ ดกนั , เชื่อมตอกน
่ ั )
 ชับ โร-ฮะฮ (รวดเร็ ว
 ชับ (เร็ ว) ภาษาไทยรับมาใช้คือคําวา่ ฉับ ในคําวา่ ฉับไ
 โร-ฮะฮ (รวดเร็ ว)
 บ็อน-ตอ กา เซิ ก-ซา (ศึกษาตอ่)
 พแน้ก จุม-นวญ (ด้านธุรกจิ) ใช้ พแน้ก ทุ-ระ-เกจิ (ด้านธุรกจิ) กได้
็
 โป ปึ ญ (เต็มเปี่ ยม , เต็มเพียบ , ดาษดื่น)
 โป (โปน , พูน , เออล้
่ น)
 ปึ ญ (เต็ม)
 โป ปึ ญ ตึว โดย (เต็มไปด้วย)
 เจีย เรี ยง ร็ วล ทงัย (เป็ นประจําทุกวัน , เรี ยงทุกวัน , ทุกวัน)
 ดัจ๊ (ขาด)
 ลาน กรง ซา-เทีย-เรอะ-นะ (รถเมล์ , รถประจําทาง)
 ลาน กรง (รถบัส)
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ซา-เทีย-เรอะ-นะ (สาธารณะ) มาจากคําภาษาบาลีสนั สกฤต สาธารณะ
็ -เบ็ย (รถสามล้อ)
เรอ-เมาะฮ กอง
เรอ-เมาะฮ (รถสามล้อ , รถละเมาะ)
็ -เบ็ย (รถสามล้อ)
กอง
็ หรื อใช้ท้ งั สองคําคู่กนกได้
ั ็
จะใช้คาํ ใดคําหนึ่งกได้
็ -เบ็ ย (รถสามล้อ ) ด้า นหน้า ที่ ค นขับ เป็ นมอเตอร์ ไ ซด์
เรอ-เมาะฮ กอง
ด้า นหลัง เป็ นที่ น่ัง ของผูโ้ ดยสาร มี 2 แถวนั่ง หัน หน้า เข้า หากนั มี ผ้า หรื อ
พลาสติกคลุมที่นงั่ ผูโ้ ดยสารเพื่อบังแดด บังฝน ทําให้ดูลกั ษณะเหมือนเกยว
้ี
คานหาม
โมว์-โตว์ (มอเตอร์ไซด์)
โมว์-โตว์ ดุ๊บ (มอเตอร์ไซด์รับจ้าง)
ต๊ะ-ซี (แท็กซี่ )
กนั แต (ยิง่)
่ บ , เรงดวน
่ ่ , รี บอยางมาก
่
โม-เมีย ญึก (เรงรี
)
ปร็ อ-แฮล คเนีย (พอๆ กนั)
็
ซาง (สร้าง) ใช้ กอ ซาง (สร้าง) หรื อ ซ็อง (สร้าง) กได้
อา-เกยี (อาคาร , ตึก)
่
่
จัว๊ ะฮ จุล พเลิว็ (ซอมถนน
, ซอมทาง
)
ป็ วง-รี้ ก (ขยาย)
๊ (สะพานลอย)
ซเปี ยน อา-กะฮ
่
ซเปี ยน (สะพาน) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ นคําวา่ สะพานมีแหลงโบราณสถาน
่ ่ ่ ย วแหงหนึ
่ ่ ง ในจัง หวัด เสี ย มเรี ยบ ชื่ อ กบาล ซเปี ยน
ซึ่ ง เป็ นแหลงทองเที
่
แปลวา่ (หัวสะพาน) สถานที่ น้ ี มีสายนํ้ าไหลผานภาพสลั
กนารายณ์บรรท
สิ นธุ์ และภาพสลักศิวลึงค์ใต้น้ าํ ที่สวยงามมาก
พเลิว็ บ็อม-แบ๊ก (ทางแยก)
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 รึ ด แต (ยิง่ ขึ้ น)
 มวย วึญ เตี๊ยด (อีกอยางหนึ
่ ่ ง , อีกประการหนึ่ ง) ใช้ มยาง เตี๊ยด (อีกอยาง
่
็
หนึ่ง) กได้
 เนียะ เบิ๊ก บอ (คนขับ , ผูข้ บั ขี่)
 อะ-นุ-ว็วด (ปฏิบตั ิตาม , ทําตาม , ยอมตาม)
 ชบับ๊ จะ-รา-จอ (กฎหมายจราจร , กฎจราจร)
 เนียะ แดล กด๊ ึ แต ปี คลวน แอง (คนเห็นแกตั่ ว , คนที่คิดแตตนเอง
่
)
 จิฮ (โดยสาร , ขับขี่)
 วา (แซง)
 ปั ญ-ฮา (ปั ญหา)
 พเลิว็ ทน็อล (ถนนหนทาง)
 ตู-ตึว (ทัว่ ไป)
 ซะ ลบอง (ลอง , ทดลอง)
 ซะ (ลอง)
 ลบอง (ลอง)
 โอย บาน มดอง (ให้ได้สกั ครั้ ง)
สภาษิ
ุ ต
 มะ-นุฮ เก โย้ก ซ็อม-เด็ย ด็อม-เร็ ย เก โย้ก พลุก
่
่
- คาของคนอยู
ท่ ี่คาํ พูด คาของช้
างอยูท่ ี่งา
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ตอนที่ 3
ทางหลวงแผ่ นดิน
พเลิ็ ว เจีย๊ ด
เนื้อหา
 ปร็ อ-ป็ วน เกยะ
ี๊ -เมียะ-เนีย-กุม เจี๊ยด
- ระบบคมนาคมของชาติ
 ปเรี๊ ยะฮ เรี ย-เจีย-นา-จ๊ะ กอม
็ -ปุ-เจีย เมียน ตุม-เนี ยะ ตุม-โนง คนง ปร็ อเต๊ะฮ นึง กเรา ปร็ อ-เต๊ะฮ ตาม พเลิว็ เด็ย พเลิว็ ตึ๊ก พเลิว็ แด๊ก นึว พเลิว็
๊ พเลิ็ ว เกยะ
ี๊ -เมี ยะ-เนี ยะ-กุม แดล ซ็ อม-คัน เจี ยง เก กอื พเลิ ว็
อา-กะฮ
โกก๊
ั ชามีการติดตอใน
่ ประเทศและนอกประเทศตามทาง
- พระราชอาณาจักรกมพู
ถนน ทางนํ้ า ทางรถไฟ และทางอากาศ ทางคมนาคมซึ่ งสําคัญที่สุดคือ ทา
บก
 บ็อน-ดาญ พเลิ็ ว โกก๊ ซ็อม-คัน กอื พเลิ็ ว เจี๊ยด เล้ก มวย เจิ็ ญ ปี พนุ ม
ปึ ญ ตึว บา-เวิด็ นึว แค้ด ซวาย เรี ยง
่
- เครื อขายทางบกที
่สาํ คัญคือ ทางหลวงแผน่ ดินหมายเลข 1 ออกจากพนมเปญ
ไปบาเวิด็ ในจังหวัดสวายเรี ยง
 พเลิว็ เจี๊ยด เล้ก ปี เจิญ ปี พนุม ปึ ญ ตึว พนุม เดิน นึว แค้ด ตา แกว
่ นหมายเลข 2 ออกจากพนมเปญ ไป พนมเดินในจังหวัดตา
- ทางหลวงแผนดิ
แกว้
 พเลิว็ เจี๊ ยด เล้ก เบ็ย เจิ็ ญ ปี พนุ ม ปึ ญ ตึว กรง ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ กดั๊
็ -โป๊ ด
ตาม แค้ด กอม
่ นหมายเลข 3 ออกจากพนมเปญไปกรุ งพระสี หนุ ผานจั
่ งหวัด
- ทางหลวงแผนดิ
ํ
กาปอด
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 พเลิว็ เจี๊ยด เล้ก บวน เจิ็ญ ปี พนุ ม ปึ ญ ตึว ปเรี๊ ยะฮ ซะ-ฮะ-นุ กดั๊ ตาม
็ -ป็ วง ซปื อ นึง แค้ด เกาะฮ
๊ กง
แค้ด กอม
่ นหมายเลข 4 ออกจากพนมเปญไปกรุ งพระสี หนุ ผานจั
่ งหวัด
- ทางหลวงแผนดิ
ํ
กาปงสปื
อและจังหวัดเกาะกง
 พเลิ็ว เจี๊ ยด เล้ก ปรั ม เจิ็ ญ ปี พนุ ม ปึ ญ ตึ ว โอว จรึ ว กดั๊ ตาม แค้ด
็ -ป็ วง ซปื อ กอม
็ -ป็ วง ชนัง โป-ซัด บัด๊ ด็อม-บอง บ็อน-เตียย เมียน
กอม
เจย
่ นหมายเลข 5 ออกจากพนมเปญไปโอวจรึ ว ผานจั
่ งหวัด
- ทางหลวงแผนดิ
ํ
ํ
กาปงสปื
อ กาปงชนั
ง โพธิ สตั ว์ พระตะบอง บันเตียเมียนเจย
 พเลิ็ ว เจี๊ ยด เล้ก ปรั ม-มวย เจิ็ ญ ปี ปแร๊ ก กดาม ตึ ว แค้ด บ็อน-เตี ยย
็ -ป็ วง ทม เซียม-เรี้ ยบ
เมียน เจย กด๊ั ตาม แค้ด กอม
่ นหมายเลข 6 ออกจาก ปแร๊ ก กดาม ไปจังหวัดบันเตียเมียน
- ทางหลวงแผนดิ
่ งหวัดกาปงธม
ํ
เจย ผานจั
เสี ยมเรี ยบ
 พเลิว็ เจี๊ยด เล้ก ปรัม-ปี เจิญ็ ปี ซกุน ตึว แค้ด ซตึง ตแรง กดั๊ ตาม แค้ด
ตโบว์ง คมม นึง แค้ด กร็ อ-เจ๊ะฮ
่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7 ออกจากอําเภอกุน ไปจังหวัดสตึงแตรง ผาน
จังหวัดตโบว์งคมุม และจังหวัดกระแจะ
คําศัพท์ และอธิบาย
 ปร็ อ-ป็ วน (ระบบ)
 คําที่แปลวา่ ภรรยา , เมีย และคําที่แปลวา่ ระบบ บางครั้ งฟังคนเขมรพูดแล้ว
่
่ ่ ั ่ อีกทั้ งตัวเขียนกสะกดการั
็
่ างคล้ายกนั
แยกไมออกวาตางกนอยางไร
นต์คอนข้
มาก จึงต้องสังเกตเสี ยงจากเจ้าของภาษา
 ภรรยา , เมีย (ปร็ อ-ปุน)
 ระบบ (ปร็ อ-ป็ วน)
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 เกยะ
ี๊ -เมี ยะ-เนี ย-กุม (คมนาคม , การคมนาคม) เป็ นคําที่ มาจากภาษาบาลี
สันสกฤต คมนาคม
 พเลิว็ เด็ย (ทางดิน , ทางพื้นดิน , ทางถนน)
 พเลิว็ แด๊ก (ทางเหล็ก , ทางรถไฟ)
 แด๊ก (เหล็ก)
 พเลิว็ โกก๊ (ทางบก)
 โกก๊ (บก , แห้ง)
 บ็อน-ดาญ (เครื อขาย
่ )
 กดั๊ ตาม (ตัดผาน
่ , ผาน
่ )
 โอว์ จรึ ว (คลองลึก)
 โอว์ (ลําธาร , คลอง)
 จรึ ว (ลึก)
 ปแร๊ ก กดาม (คลองปู)
 ปแร๊ ก (คลอง)
 แตเดิ
่ มเส้นทางคมนาคมที่สาํ คัญที่สุด คือ ทางนํ้ า ทั้ งการเดินทางและการขนส่
ั ชามีแมนํ
่ ้ าสายใหญๆ่ และสายรอง และสายเล็กเต็
สิ นค้า เพราะประเทศกมพู
ทัว่ ประเทศที่สาํ คัญที่สุด คือ ต็วน-เล เม กง (แมนํ่ ้ าโขง) และ
ต็วน-เล
ซ้าบ (แมนํ่ ้ าสาบ)
 บา-เวิ็ ด เป็ นตําบลอยูช่ ายแดนกมพู
ั ชา-เวียดนาม อยูใ่ นอําเภอจันทรา (ซรก
่ นหมายเลข 1 มีระยะทาง 167
จัน-ตเรี ย) จังหวัดสวายเรี ยง ทางหลวงแผนดิ
ิ
่
กโลเมตร
สามารถเดินทางตอไปโฮจิ
มินห์ในเวียดนามได้
 เดิมเส้นทางนี้ รถจะต้องข้ามแมนํ่ ้ าโขงตรง เนียะ เลือง อําเภอเลิกแด๊ก (ซรก
็
่ กฝั่งหนึ่ งคือจังหวัดปเรยเวง
เลิ้ก แด๊ก) ) ฝั่งหนึ่ งคือ จังหวัดกอนดาล
สวนอี
่
ิ
หางจากพนมเปญประมาณ
60 กโลเมตร
โดยรถทุกคันต้องข้ามแพขนานยนต์
่ ท่องเที่ยวจะต้องรอนานมาก
(ซา-ลาง) ถ้าเป็ นชวงฤดู
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 แตปั่ จจุบนั การเดินทางสะดวกสบาย ไมต้่ องเสี ยเวลารอข้ามแพขนานยนต์แล้ว
ั ชา คือ ยาว 2,215 เมตร 2
เพราะมีสะพานเนี ยะเลือง สะพานที่ยาวที่สุดในกมพู
ิ
่
กโลเมตรเศษ
รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความชวยเหลื
อและสมเด็จฮุนเซนได้ทาํ พิธีเปิ ด
่ ั แ้ ทนจากญี่ปุ่น เมื่อ 6 เมษายน 2558
รวมกบผู
 พนุ มเดิ็น (พนมเดิน) เป็ นตําบลอยู่ชายแดนกมพู
ั ชา-เวียดนามที่ ซรก กี-รี ่ นหมายเลข 2 มีระยะทาง
ว็วง (อําเภอคีรีวงษ์) จังหวัดตาแกว้ ทางหลวงแผนดิ
ิ
่ นสายที่ส้ นั ที่สุด
137 กโลเมตร
เป็ นทางหลวงแผนดิ
 กรุ งพระสี หนุ ปั จจุบนั คือ ตัวจังหวัดพระสี หนุ เดิมคือ กาปงโสม
ํ
เป็ นอําเภอ
ํ
อยูใ่ นจังหวัดกาปอด
เป็ นเมืองติดชายทะเลมีท่าเรื อพาณิ ชย์
 เส้นทางหลวงแผนดิ
่ นหมายเลข 3 นี้ มีระยะทาง 260 กโลเมตร
ิ
 ทางหลวงแผนดิ
่ นหมายเลข 4 มีระยะทาง 232 กโลเมตร
ิ
 ปแร๊ ก กดาม เป็ นตําบลอยูใ่ นอําเภอ ซรก โป-เญีย ลือ (อําเภอพญาลือ)
ั
่ นหมายเลข 6 จาก ปแร๊ ก กดาม ไปสิ้ นสุ ดที่
จังหวัดกนดาล
ทางหลวงแผนดิ
กรง เซะ-เร็ ย โซ พ็วน (กรุ งศรี โสภณ) จังหวัดบันเตียเมียนเจย ระยะทาง
ิ
386 กโลเมตร
 อําเภอซกุน อยูใ่ นจังหวัดกาปงจาม
ํ
่ นหมายเลข 6 ยาวที่สุด
ทางหลวงแผนดิ
ิ
ํ
543 กโลเมตร
คือ ออกจากอําเภอสกุน จังหวัดกาปงจาม
ไปทางตะวันออก
ื
่ งหวัดกระแจะไป
จนเกอบจดชายแดนเวี
ยดนาม แล้ววกขึ้ นทางเหนื อไปผานจั
สิ้ นสุ ดที่จงั หวัดสตึงแตรง
สภาษิ
ุ ต
 คเลียน ชงัญ ซร็ อ-ลัญ ลออ
็ ่ ่ รักกวาดี
็่
- หิ วกวาอรอย
ํ งต้องการล้วนแล้วแตดี่ ท้ งั นั้ น
สิ่ งที่กาลั
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ตอนที่ 4
ทางรถไฟและสนามบิน
พเลิ็ ว แด๊ ก นึง ปโร-เลียน ย็วน เฮาะฮ
เนื้อหา
 เมียน พเลิ็ว แค้ด แดล ตอ พจ็วบ ปี ตี รวม แค้ด ตึว ตี ปร็ อ-จุม จ็วน
ซรก เนีย-เนีย คนง แค้ด
่
่ ในจังหวัด
- มีทางหลวงจังหวัดซึ่ งตอจากตั
วจังหวัดไปยังตัวอําเภอตางๆ
 ปร็ อ-ป็ วน พเลิว็ แด๊ก เมียน ปี คแซ กอื พนุ ม ปึ ญ ตึว กรง ปเรี๊ ยะฮ ซี ฮะ-นุ ปร็ อ-แวง ปี โรย ฮก-เซิ็ บ กี-โลว์ แม้ด ซ็อม-รับ เดิก็ จ็วญ-จูน ตุมนึญ นึง เนียะ ทเวอ ด็อม-เนอ
- ระบบทางรถไฟมี 2 สาย คื อ พนมเปญไปกรุ ง พระสี ห นุ ความยาว 260
ิ
่ นค้าและคนเดินทาง
กโลเมตร
สําหรับขนสงสิ
 พเลิว็ แด๊ก มวย คแซ เตี๊ยด กอื พนุ ม ปึ ญ ตึว โปย-เป๊ ด ปร็ อ-แวง เบ็ย
โรย แป๊ ด-เซิ บ็ ปรัม-มวย กี-โลว์ แม้ด
ิ
- ทางรถไฟอีกสายหนึ่งคือ พนมเปญไปปอยเปตความยาว 386 กโลเมตร
 เอ็ย-เลิว็ นิ ฮ มึน ต็วน อ๊าจ เดิ็ ก จ็วญ-จูน บาน เต๊ ปรั๊วะฮ เรี้ ยจ ร็ วด-ทา
็ -ปุง จัว๊ ะฮ จุล เดิม-เบ็ย โอย เมียน เพี้ ยบ ลออ เลิง วึญ
พิ-บาล กอม
่ เพราะรั ฐบาลกาลั
ํ งซอมแซมเพื
่
- ปั จจุ บนั นี้ ก็ยังสามารถขนสงได้
่อให้กลับ มี
สภาพดี
 ปเรี๊ ยะฮ-เรี ย-เจีย-นา-จ๊ะ กอม
็ -ปุ-เจีย เมียน อา-กะฮ
๊ -ซะ-เยียน-นะ-ทาน อ็อน๊ -ซะ-เยียน-นะ-ทาน พนุ ม ปึ ญ แดล อ๊าจ โตตะ-ระ-เจี๊ยด ปี กอื อา-กะฮ
ตวล ย็วน เฮาะฮ กรุ๊ บ ปร็ อ-เพ้ด โอย โจ๊ะฮ จ็อม-น้อด บาน
ั ชามีท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แหง่ คือ ทาอากาศยาน
่
- พระราชอาณาจักรกมพู
พนมเปญ ซึ่ งสามารถรับเครื่ องบินทุกประเภทให้ลงจอดได้
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 นึ ง อา-กะฮ
๊ -ซะ-เยียน-นะ-ทาน เซี ยม เรี้ ยบ แดล เมียน ซะ-กมั-มะ-เพี้ ยบ
คลัง คลา คนง กา เดิ็ ก จ็วน-จูน พเญียว เต-ซะ-จอ เจี๊ยด นึ ง อ็อน-ตะระ-เจี๊ยด
่
- และทาอากาศยานนานาชาติ
เสี ยมเรี ยบ ซึ่ งมี ศกั ยภาพแข็งแรงในการขนสง่
่ ่ยวเขมรและต่างชาติ
แขกนักทองเที
 โม้ก ตัว๊ ะฮ-ซะ-นา ปรา-ซ้าด อ็อง-โก นึ ง ปรา-ซ้าด พเซย์ง พเซย์ง เตี๊ยด
คนง แค้ด เซียม เรี้ ยบ
- มาชมปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆ ในเสี ยมเรี ยบ
 กเรา ปี นิ ฮ นึ ว เมียน อา-กะฮ
๊ -ซะ-เยียน-นะ-ทาน คนง ซรก จ็อม-นวน
็ -แลง เตี๊ยด
ปรัม-เบ็ย กอน
- นอกจากนั้ นยังมีท่าอากาศยานในประเทศจํานวนอีก 8 แหง่
 กอื นึ ว คนง กรง ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ แค้ด เกาะฮ
๊ กง แค้ด บัด๊ ด็อม-บอง
แค้ด กร็ อ-เจ๊ะฮ แค้ด ปเรี๊ ยะฮ วิ-เฮีย แค้ด ซตึง ตแรง แค้ด ม็วน-ด็วล กี-รี
นึง แค้ด รัด-ตะ-นะ-กี-รี
- คื อ ที่ ก รุ 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 (ตอติ
่ ด , ตอ่)
 ตี รวม แค้ด (ตัวจังหวัด)
 ตี ปร็ อ-จุม จ็วน (ที่ชุมชน)
 พเลิว็ แด๊ก (ทางเหล็ก , ทางรถไฟ)
 คแซ (สาย , สายสร้ อย , เส้ น) ภาษาไทยรั บมาใช้เป็ นคําวา่ กระแส เชน
่
กระแสนํ้ า
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เดิก็ จ็วญ-จูน (ขนสง่)
เดิ็ก (จูง)
จ็วญ-จูน (บรรทุก , ลําเลียง , ขน)
๊ -ซะ-เยียน-นะ-ทาน (ทาอากาศยาน
่
อา-กะฮ
) มาจากภาษาบาลีสันสกฤตวา่
อากาศยานฐาน เป็ นภาษาทางการและภาษาเขียน
ภาษาพูดใช้วา่ ปโร-เลียน ย็วน เฮาะฮ (สนามบิน)
ซะ-กมั-มะ-เพี้ ยบ (ศักยภาพ)
คลัง คลา (แข็งกล้า , แข็งแกรง่ , เข้มแข็ง)
่ , อีก , อื่นๆ)
พเซย์ง พเซย์ง เตี๊ยด (ตางๆ
่ อ อําเภอ , เมือง , บ้านเมือง , ประเทศ เชน่ ซรก
ซรก แปลได้หลายอยางคื
โป-เญีย ลือ (อําเภอพญาลือ) ซรก กเรา (เมืองนอก , ประเทศนอก) ซรก
คแม (เมืองเขมร , ประเทศเขมร) เนียะ ซรก (ชาวบ้าน , ชาวเมือง)
ํ สม สวนใหญเป็
่
่ นรถไฟบรรทุก
รถไฟสายพนมเปญ-กรุ งพระสี หนุ หรื อกาปงโ
่
ั ่ อพระสี หนุ ทั้ งสิ นค้าสงออกและสิ
่
สิ นค้าระหวางพนมเปญกบทาเรื
นค้านําเข้า
่ น ทางด้ว ยทางรถยนต์
สิ น ค้า ภายในประเทศเอง คนเดิ น ทางกมี็ บ ้า ง แตเดิ
่
่ ่ ย วตางชาติ
สะดวกและรวดเร็ ว กวา่ นัก ทองเที
ช อบลองนั่ง รถไฟเพื่ อ ชม
บรรยากาศสองข้างทาง
รถไฟสายพนมเปญ-คลองลึก เส้นทางนี้ เดิมมาจนถึงชายแดนไทยที่คลองลึก
่
่ กเขมรแดงทําลาย ทําให้เสี ยหายใช้การไมได้
่
อรัญประเทศ แตหลายชวงถู
คําวา่ ซรก กเรา (เมืองนอก , ประเทศนอก) ภาษาไทยรับเข้ามาใช้ออกเสี ยง
วา่ เซาะ กราว เป็ นศัพท์สแลง (บ้านนอก)
่ เดิ มเป็ นสนามบิน แตปั่ จจุบนั ไมเปิ
่ ดใช้ บาง
สนามบินอีก 8 แหง่ ที่กลาวมา
่
็ ดโทรมมาก แตกนั
่ ็ บเป็ นสนามบินเข้าไว้ สนามบินที่ใช้จริ งๆ
แหงสภาพกทรุ
ขณะนี้ มีแค่ 3 แหง่ คือ ที่พนมเปญ เสี ยมเรี ยบ และกรุ งพระสี หนุ
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สภาษิ
ุ ต
 กม โต๊วจ์ เจิด็ นึง เวีย-ซะ-นา
กม ตอ วา นึง ปรุ ม-ลิ-เคิด็
่ อยใจในวาสนา อยาตอวาพรหมลิ
่ ่ ่
- อยาน้
ขิต
่ ้ อดทนกบอุ
ั ปสรรค
ต้องรู ้จกั ตอสู
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ตอนที่ 5
ทางเรื อและท่ าเรื อ
พเลิ็ว ตึก๊ นึง ก็อม-ป็ วง แพ
เนื้อหา
 โดย ซทา-นะ-เพี้ ยบ พู-มิ-ซะฮ เมียน เรี ยง บ๊าด คเตี๊ยะฮ ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ ปุ-เจีย ซ็อม-โบว์ พเลิว็ ตึ๊ก นะฮ เก แบง แจ๊ก พเลิ็ ว ตึ๊ก เจีย เบ็ย ปร็ อป็ วน
้
ั ชาสมบูรณ์
- โดยสถานภาพทางภูมิศาสตร์ มีร่ างเหมือนกนกระทะ
ประเทศกมพู
่
่
ด้วยทางนํ้ า เขาแบงทางนํ
้ าเป็ น 3 เครื อขาย
 มวย กอื 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
่ และแมน้่ ํ าบา
่ ่ ้ าโขง รวมมีแมนํ่ ้ าโขงบนและแมนํ
่ ้ าโขงลาง
- 1. คือ เครื อขายแมนํ
และแควทั้ งหมดของแมนํ่ ้ าโขง
 ปี กอื ปร็ อ-ป็ วน ต็วน-เล ซ้าบ รวม เมียน ต็วน-เล ซ้าบ นึ ง ดัย ต็วน-เล
เตี็ยง เอ๊าะฮ โร-เบ๊าะฮ ต็วน-เล ซ้าบ
่
่ ้ า สาบ รวมมีแ มนํ่ ้ า สาบ ทะเลสาบ และแควทั้ ง หมดข
- 2. คื อ เครื อ ขายแมนํ
แมนํ่ ้ าสาบ
 เบ็ย กอื ปร็ อ-ป็ วน นึว ตาม ชูง ซะ-มด พเลิ็ ว ตึ๊ก นึว ตาม ซะ-มด จเริ น
เจีย พเลิว็ ตึ๊ก คเล็ย คเล็ย แดล โฮว์ ปี พนุ ม กร็ อ-วาญ จ๊ะ ตึว คนง ชูง
ซะ-มด แดล เมียน โร-บ๊อบ ตึ๊ก โด๊วจ์ ตึ๊ก จรัวะฮ
่
่ ทางนํ้ าอยูต่ ามทะเลมักเป็ นทางนํ้ าสั้ นๆ ซึ่ งไหลจากพ
- 3. คือ เครื อขายตามอาว
่ ซึ่ งมีระบบนํ้ าเหมือนนํ้ าตก
กระวาน ไหลไปลงอาว
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 พเลิ็ ว ตึ๊ ก ซ็ อม-คัน ซ็ อม-คัน นึ ว ด็อม-บ็อน ชเนย์ เมี ยน ซตึ ง พเซย์ง
็ -ป็ วง โซม ซตึง กอม
็ -โป๊ ด
พเซย์ง ปร็ อ-แฮล ปรัม ปี โด๊วจ์ เจีย ซตึง กอม
ซตึง ตูก๊ เมียะฮ
่ ประมาณ 7 สาย เชน่ แมนํ่ ้ าก ํ
- ทางนํ้ าสําคัญๆ ในพื้นที่ชายทะเล มีแมนํ่ ้ าตางๆ
ํ
ปงโสม แมนํ่ ้ ากาปอด
แมนํ่ ้ าตูก๊ เมียะฮ (แมนํ่ ้ าเรื อทอง)
 ซ็อม-รับ กอม
็ -ป็ วง แพ เมียน กอม
็ -ป็ วง แพ ทม ทม นึว ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ ็ -ป็ วง แพ กรุ ง พนุม ปึ ญ เจีย แพ ทมอ นึ ง แพ บ็อนปุ-เจีย ปี กอื กอม
แด๊ด ตึ๊ก
่ อ มี ท่ าเรื อ ใหญ่ ๆ ในประเทศกมพู
ั ช า 2 แหง่ คื อ ทาเรื
่ อ กรุ ง
- สํา หรั บ ทาเรื
พนมเปญเป็ นแพหิ นและแพลอยนํ้ า
 เฮย นึง กอม
็ -ป็ วง แพ กรง ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ เจีย ปร็ อ-เพ้ด กอม
็ -ป็ วง แพ
อ็อน-ตะ-ระ-เจี๊ยด แดล ซ็อม-คัน บ็อม-พด ซ็อม-รับ จะ-รา-จอ ตุม-นึ ญ
นึง เต-ซะ-จอ
่ อกรุ งพระสี หนุ เป็ นประเภททาเรื
่ อนานาชาติซ่ ึ งสําคัญที่สุดสําหรับ
- และทาเรื
่ ่ยว
การเดินทางของสิ นค้าและนักทองเที
คําศัพท์ และอธิบาย
 ซทา-นะ-เพี้ ยบ (สถานภาพ) เป็ นคําที่มาจากภาษาบาลีสนั สกฤต
 พู-มิ-ซะฮ (ภูมิศาสตร์) เป็ นคําที่มาจากภาษาบาลีสนั สกฤต
 บ๊าด คเตี๊ยะฮ (กนกระทะ
้
)
 คเตี๊ยะฮ (กระทะ)
 แบง แจ๊ก (แบง่)
 ดัย ต็วน-เล (แคว) แปลตามรู ปศัพท์วา่ แขนของแมนํ่ ้ า คือ แมนํ่ ้ าหรื อแควท
แยกออกไปจากทั้ งสองข้างของแมนํ่ ้ าใหญ่
 คําวา่ ต็วน-เล ซ้าบ แปลวา่ แมนํ
่ ้ าสาบแตถ้่ าพูดถึงทะเลสาบในภาษาเขม
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ต้องใช้ เบิง็ ต็วน-เล ซ้าบ
่ , อาวทะเล
่
ชูง ซะ-มด (อาว
)
จเริ น (เป็ น , มักจะ)
กร็ อ-วาญ (กระวาน)
โฮว์ (ไหล)
โร-บ๊อบ (ระบบ)
ตึ๊ก จรัวะฮ (นํ้ าตก)
ด็อม-บ็อน ชเนย์ (พื้นที่ชายทะเล)
็ -ป็ วง แพ (ทาเรื
่ อ) แปลตามรู ปศัพท์วา่ ทาแพ
่ คําวา่ แพ ไปจากคําไทย
กอม
แพ ทมอ (แพหิ น) คือ แพริ มฝั่งที่ทาํ ด้วยหิ นหรื อแพคอนกรี ต
แพ บ็อน-แด๊ด ตึ๊ก (แพลอยนํ้ า) คือ แพที่ยนื่ ออกไปในแมนํ่ ้ า
่
่
เฮย นึง (และ) ใช้เชื่อมข้อความทอนหน้
าและทอนหลั
งเข้าด้วยกนั
จะ-รา-จอ (จราจร , การเดินทาง)
่ ้ าโขงในประเทศกมพู
ั ชายาวประมาณ 500 กโลเมตร
ิ
่ ะโคน
แมนํ
เริ่ มตั้ งแตลบ๊
ั ชา-ลาว ไหลผานจั
่ งหวัดสตึง
ซึ่ งเป็ นนํ้ าตกกลางลํานํ้ าโขงอยูต่ ิดพรมแดนกมพู
ํ
็
่
แตรง กระแจะ กาปงจาม
กอนดาล
ไพรเวง ไปถึงชายแดนเวียดนาม สวน
่ ้ า โขง สวนใหญจะเป็
่
่ น แควที ่แ ยกมาทางบริ เ ว
แควที่ แ ยกออกไปจากแมนํ
กลางประเทศ คือ ด้านซ้ายมือ
่ ้ าสาบเริ่ มจากพนมเปญไปกาปงชน
ํ
ิ
่
แมนํ
งั ความยาว 100 กโลเมตร
สวน
ิ
ิ
ทะเลสาบยาว 150 กโลเมตร
กว้าง 32กโลเมตร
แล้วแตนํ่ ้ าขึ้ นนํ้ าลง ฤดูฝน
ํ
่
นํ้ าไหลจากพนมเปญไปกาปงชน
งั และไหลลงทะเลสาบ สวนฤดู
แล้งนํ้ าไหล
จากทะเลสาบไปพนมเปญ
่ แมนํ
่ ้ า เสี ย มเรี ยบ
แควของทะเลสาบมี ม ากมายทั้ ง ซ้า ยขวา (ทั้ง 2 ข้า ง) เชน
แมนํ่ ้ าแซน แมนํ่ ้ าจีแกรง แมนํ่ ้ ามงคลบุรี แมน
้ ่ ํ าศรี โสภณ แมนํ้ ่าสะแก ฯลฯ
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 ทาเรื
่ อกรุ งพระสี หนุ อยูห่ ่ างจากกรุ งพนมเปญ 226 กโลเมตร
ิ
ไปทางรถยนต์
็ เป็ นทาเรื
่ อพาณิ ชย์นานาชาติขนาดใหญ่
หรื อจะไปทางรถไฟกได้
 ประเทศกมพู
ั ชามีท่าเรื อนานาชาติอีกแหงหนึ
่ ่ งเป็ นของเอกชน ชื่อ กอม
็ -ป็ วง
่ อออกญามอง) อยูใ่ นเขตเกาะกง
แพ อ๊ก-ญา มอง (ทาเรื
สภาษิ
ุ ต
 ว็วด มวย ซ็อง-เกยะ
ี -เรี้ ยจ ปี ตี มึน ซอ๊าด
่
- วัดเดียว สังฆราช 2 รู ป สถานที่ไมสวยงาม
ี่ ั างาน ตางฝ่
่ ายตางนิ
่ ่งเฉย วัดกไมเจริ
็ ่ ญ
มีสงั ฆราชอยูว่ ดั เดียวกนั 2 รู ป เกยงกนทํ
่ หมายความวา่ การนิ่งดูดายเป็ นสิ่ งที่ไมดี่
แนนอน
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ตอนที่ 6
การเสด็จพระราชดําเนินทางรถไฟ
ซดัจ๊ เยียง ตาม ปเรี๊ยะฮ ตี เนียง ร็วด พเลิง
เนื้อหา
 ปเรี๊ ยะฮ มะ-ฮา กซัด ปเรี๊ ยะฮ กะ-โระ-นา ปเรี๊ ยะฮ บ๊าด ซ็อม-ดัจ๊ ปเรี๊ ยะฮ
บอ-ร็ อม-มะ-เนี้ ยด นะ-โร้ด-ด็อม ซี -ฮะ-มุ-นี นึ ง ซ็อม-ดัจ๊ ปเรี๊ ยะฮ มะ-ฮา
กซัด-ตเร็ ย มุ-นี เนี้ ยด ซี -ฮะ-นุ เยียง โม้ก ด็อล ซทา-นี ร็ วด พเลิง แค้ด
ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ นึว โมง จึ๊ด ปรัม ลเงี้ ยจ ทงัย ซก ตี ซาม-เซิ้บ แค ทนู
- พระมหากษัตริ ย ์ พระกรุ ณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สี หมุนี
และสมเด็จพระมหากษัตรี ย ์ มุนีนาถ สี หนุ เสด็จพระราชดําเนิ นมาถึงสถานี
ื 5 โมงเย็น วันศุกร์ที่ 30 เดือนธันวาคม
รถไฟจังหวัดพระสี หนุ ในเวลาเกอบ
 ปเรี๊ ยะฮ อ็อง เตี็ ยง ทเว นึ ง กวง
็ นึ ว ปเรี๊ ยะฮ เรี้ ยจ ด็อม-นะ โร-เบ๊าะฮ
ปเรี๊ ยะฮ อ็อง เนี ย แค้ด ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ เดิ ม-เบ็ย ชลอง ชนัม ทเม็ย
็ ปี ป็ วน ด็อบ ปรัม ปี
ชนัม ซะ-กอล
- ทั้ งสองพระองค์จะประทับที่ พระตําหนักของพระองค์ ณ จังหวัดพระสี หนุ
เพื่อฉลองปี ใหมปี่ สากล 2017
 นิ ฮ เจีย เลิ้ก ตี มวย เฮย แดล ปเรี๊ ยะฮ
อ็อง ็เตียง ทเว บาน ซ็อบ
ปเรี๊ ยะฮ เรี้ ยจ เจีย-ฮะ-รึ -ตึย ซดัจ๊ เยียง ตาม ปเรี๊ ยะฮ ตี เนียง ร็ วด พเลิง
โม้ก ลุม-แฮ ปเรี๊ ยะฮ กาย นึง โต๊ด มูล-ลัด-ทาน แค้ด ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ
- นี่เป็ นครั้ งที่ 1 ซึ่ งทั้ งสองพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัย เสด็จพระราชดําเนิน
่
โดยรถไฟพระที่นง่ั มาพักผอนพระวรกาย
และทอดพระเนตรสภาพทัว่ ไปของ
จังหวัดพระสี หนุ
 ปเรี๊ ยะฮ อ็อง บาน จ๊วบ ซัว ซก ตุ๊ก ปร็ อ-เจีย ป็ วล-ร็ วด ม็วน-ตเร็ ย เรี้ ยจเจอะ-กา นึ ง เซอะฮ-ซา-นุ -เซอะฮ ตาม ซทา-นี ร็ วด พเลิง คนง แค้ด ตา
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็ -โป๊ ด นึง แค้ด ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ
แกว แค้ด กอม
- และพระองค์ได้ทรงพบตรัสถามทุกข์สุขประชาชน พลเมือง ข้าราชการ และ
ํ
นักเรี ยน นิ สิตตามสถานี รถไฟในจังหวัดตาแกว้ จังหวัดกาปอด
และจังหวัด
พระสี หนุ
 กา เยียง ตาม ปเรี๊ ยะฮ ตี เนียง ร็ วด พเลิง โร-เบ๊าะฮ ปเรี๊ ยะฮ มะ-ฮา กซัด
๊ นิ ฮ เมียน ว็วด-ตะ-เมียน โล้ก เนี ย-ยัวะ ร็ วด ม็วน ตเร็ ย ฮุน
นึ ว โอ-กะฮ
แซน นึ ง เพียะ-ริ -เยีย บุน รา-นี ฮุน แซน ปโรม เตียง ม็วน-ตเร็ ย จ็วน
็ -ปุ-เจีย เจีย จเริ น รู ้บ เตี๊ยด
คปั๊ วะฮ นึย ร็ วด-ทา-พิ-บาล กอม
- การเสด็จพระราชดําเนิ นโดยรถไฟพระที่นง่ั ของพระมหากษัตริ ยใ์ นโอกาสนี้
มีท่านนายกรัฐมนตรี ฮุนเซน และภริ ยา บุน รานี ฮุนเซน พร้อมทั้ งข้าราชการ
ั ชาอีกหลายคนรวมอยูด่ ว้ ย
ชั้ นสู งของรัฐบาลกมพู
คําศัพท์ และอธิบาย
 เยียง (เสด็จ , เสด็จพระราชดําเนิน) ใช้เป็ นราชาศัพท์
 จึ๊ด (ชิด , ใกล้ , เกอบ
ื )
 ปเรี๊ ยะฮ อ็อง เตียง ทเว (ทั้ งสองพระองค์) แปลตามรู ปศัพท์วา่ พระองค์ท้ งั
สอง
 ทเว (ทวิ , ทวี , สอง)
 กวง
็ นึว (ประทับ) เป็ นราชาศัพท์ใช้กบพระมหากษั
ั
ตริ ย ์ และสังฆศัพท์ใช้กบั
ภิกษุสงฆ์ หมายถึง อยู่
 ปเรี๊ ยะฮ เรี้ ยจ ด็อม-นะ (พระตําหนัก) แปลตามรู ปศัพท์วา่ พระราชตําหนัก
 เนีย (ณ)
 ชนัม ทเม็ย ชนัม ซะ-กอล
็ (ปี ใหมสากล
่
่
) ถ้าเป็ นปี ใหมสงกรานต์
ใช้ ชนัม
ทเม็ย
 ซ็ อบ ปเรี๊ ยะฮ เรี้ ยจ-เจี ยะ ฮะ-รึ -ตึ ย (พอพระราชหฤทัย) คื อ สบพระราช
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หฤทัย
่
ปเรี๊ ยะฮ ตี เนี ยง ร็ วด พเลิง (รถไฟพระที่นงั่ ) แปลตามรู ปศัพท์วาพระที
่นง่ั
รถไฟ
่
่
่
่
ลุม-แฮ (พักผอนหยอนใจ
, หยอนใจ
, หยอนอารมณ์
)
ปเรี๊ ยะฮ กาย (พระวรกาย)
โต๊ด (ทอดพระเนตร)
มูล-ลัด-ทาน (พื้ นฐาน , รากฐาน , มูลฐาน) มาจากภาษาบาลีสันสกฤต มูล
ฐาน)
เซอะฮ-ซา-นุ -เซอะฮ (นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา) มาจากคําภาษาบาลี สิ สสานุ
สิ สส ภาษาไทยใช้รูปคําสันสกฤต ศิษยานุ ศิษย์ หมายถึง ศิษย์นอ้ ยใหญ่ ,
ศิษย์ท้ งั หมด
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
พระที่นงั่ เสด็จเยือนจังหวัดพระสี หนุ เมื่อ 30 ธันวาคม 2559

สภาษิ
ุ ต
 โจล ซัจ ซร็ อ-วา ชเอิง็
- ทิ้งเนื้ อ คว้ากระดูก
ทิ้งสิ่ งดีไปเอาสิ่ งไมดี่
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ตอนที่ 7
รับเสด็จพระราชดําเนิน
โต-ตวล ปเรี๊ยะฮ เรี้ยจ ด็อม-เนอ เยียง
เนื้อหา
 นึ ว ตาม ซทา-นี ร็ วด พเลิง พเซย์ง พเซย์ง เก ซ็อง-เกย์๊ ด เคิญ ว็วด-ตะเมียน ทนะ เดิก น็วม แค้ด ม็วน-ตเร็็ ย ซทา-บัน ปร็ อ-เจีย ป็ วล ร็ วด นึง
เซอะฮ-ซา-นุ -เซอะฮ ร็ วบ เมิน เนี ยะ บาน บ็อง-ฮาญ ว็วด-ตะ-เมียน โดย
โช เจี ย จัว เมียน โร-เบี๊ยบ เรี้ ยบ โรย ร็ วง จัม โต-ตวล ปเรี๊ ยะฮ-เรี้ ยจ
ว็วด-ตะ-เมียน ปเรี๊ ยะฮ มะ-ฮา กซัด นึง ซ็อม-ดัจ๊ แม คนง ตึ๊ก มุก ซ็อบบาย รี้ ก เรี ยย
่ เขาสังเกตเห็นมีระดับผูน้ าํ ของจังหวัด ข้าราชการของ
- ที่ตามสถานีรถไฟตางๆ
่
หนวยงาน
ประชาชนพลเมื อ ง นั ก เรี ยน นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษานั บ หมื่ น คนได้
่ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย รอคอยรั บเสด็จ
แสดงออกด้วยการยืนเป็ นแถวอยางเป็
พระมหากษัตริ ย ์ สมเด็จแม่ ด้วยสี หน้าที่เบิกบาน
 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 เนียะ บ็อง-ฮาญ อา-ร็ อม นึ ง ตึ๊ก มุก รี้ ก
เรี ยย เปล บาน จ๊วบ ปเรี๊ ยะฮ เพียะ ปเรี๊ ยะฮ อ็อง เตี็ ยง ทเว เฮย บาน
ท้อด รู ้บ อะ-นุ-ซา-วะ-รี เจีย มวย ปเรี๊ ยะฮ อ็อง
่
ั ้ ประชาชนพลเมืองทั้ งวัยแกและเด็
ก และนักเรี ยน นิ สิตนักศึกษา
- พร้อมกนนี
นับพันคนแสดงความรู ้ สึกและสี หน้าเบิ กบานเมื่ อได้พบพระพักตร์ ท้ งั สอง
ั
พระองค์ และได้ถ่ายรู ปที่ระลึกกบพระองค์
 ต็วน-ตึม คเนีย 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 ซ็ อม-แดง กา เคาะ เจิ็ ด นึ ง
บ็อง-ฮาญ อา-ร็ อม โซก ซดาย แดล มึน บาล จ๊วบ ปเรี๊ ยะฮ เพียะ มึน
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บาน จับ๊ กนั ปเรี๊ ยะฮ กาย ปเรี๊ ยะฮ มะ-ฮา กซัด นึ ง ซ็อม-ดัจ๊ แม ซ็อมดัจ๊ เยียย ซ็อม-ดัจ๊ เยียย ต็วด โดย พต็วล พอง แด
ั ้ นกมี็ ประชาชน และนักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา โดยเฉพาะคนแก่
ขณะเดียวกนนั
่ เ ห็ น พระ
จํา นวนหนึ่ ง แสดงอาการค้า งใจ และแสดงความเสี ย ดายที่ ไ มได้
่ จบั พระวรกายพระมหากษัตริ ย ์ และสมเด็จแม่ สมเด็จยาย
พักตร์ และไมได้
สมเด็จยายทวดด้วย
ซนอง-กา โน-โก-บาล แค้ด ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ โล้ก จวน นา-รึ น พด็อล ซ็
็ -ลัง จุ ม-เนี ยญ โร-เบ๊าะฮ โล้ก
อม-เพียะฮ ด็อล อา-ซี เซย์-เร็ ย ทา กอม
บาน โปง-เรี ยย นึว กรุ๊ บ โกล เดา นึง กรุ๊ บ จเราะ ลเฮาะ นึว คนง แค้ด
ั ง หวัด พระสี ห นุ คุ ณ จู น นาริ น ได้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กับเอเซี ย เสรี ว่ า
ผู ก้ ํากบจั
่ กระจายอยูท่ ุกจุด และทุกตรอกซอกซอยใน
เจ้าหน้าที่ที่ชาํ นาญการของทานได้
จังหวัด
็ -ลัง จุม-เนี ยญ ซทา-บัน ดอ ตึย เตี๊ยด
นึ ง บาน ซะ-ฮะ-กา เจีย มวย กอม
ตเรี ยม กา เปี ย ซ็อน-เตะ-ซก ซ็อน-ดับ๊ ทน็วบ นึ ว คนง ด็อม-เนอ เยียง
โร-เบ๊าะฮ ปเรี๊ ยะฮ อ็อง เตี็ ยง ทเว โดย โย้ก เจิ็ด ตุก๊ ด๊ะ
่ ั าหน้าที่ชาํ นาญการของหนวยงานอื
่
และได้ปฏิบตั ิงานรวมกบเจ้
่นๆ อีก เตรี ยม
ั เกดความสงบสุ
ิ
ป้ องกนให้
ข ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในการเสด็จพระราช
ดําเนินของทั้ งสองพระองค์ดว้ ยความเอาใจใส่

คําศัพท์ และอธิบาย
 ซ็อง-เกย์๊ ด (สังเกต)
 ทนะ เดิก็ น็วม (ระดับผูน้ าํ , ชั้ นผูน้ าํ )
 ซทา-บัน (หนวยงาน
่
)
 บ็อง-ฮาญ (แสดงออก , โชว์ , แสดง)
 โช เจีย จัว (ยืนเป็ นแถว)
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โร-เบี๊ยบ เรี้ ยบ โรย (ระเบียบเรี ยบร้อย)
ร็ วง จัม (รอคอย)
ซ็อม-ดัจ๊ แม (สมเด็จแม่)
ตึ๊ก มุก (สี หน้า) แปลตามรู ปศัพท์วา่ นํ้ าหน้า
ั ้ ) แปลตามรู ปศัพท์วา่
ปโรม เจีย มวย คเนีย นิฮ (พร้อมกนนี
ั ้
พร้อมด้วยกนนี
วึย (วัย)
อา-ร็ อม (อารมณ์ , ความรู ้สึก)
ปเรี๊ ยะฮ เพียะ (พระพักตร์) มาจากคํา พระพักตร์
่ ป)
ท้อด รู ้บ (ถายรู
ั ้)
ต็วน-ตึม คเนีย นิฮ (ขณะเดียวกนนี
ต็วน-ตึม (เคียง , เทียม , เข้าคู่กนั )
เคาะ เจิด็ (ค้างใจ)
่
เคาะ (ติดขัด , ขัดข้อง , ไมสะดวก
)
โซ้ก ซดาย (เสี ยดาย)
จับ๊ กนั (จับต้อง) แปลตามรู ปศัพท์วา่ จับถือ
สมเด็จแม่ สมเด็จยาย สมเด็จยายทวด คือ เป็ นคําศัพท์ที่ให้ประชาชนเลือกใช้
ั ยของตนเอง
เรี ยกให้เหมาะสมกบวั
โดย พต็วล (ด้วยตนเอง , โดยตนเอง)
ํ ั ารวจ)
ซนอง-กา โน-โก-บาล (ผูก้ ากบตํ
พด็อล ซ็อม-เพียะฮ (ให้สมั ภาษณ์)
็ -ลัง จุม-เนียญ (ผูช้ าํ นาญการ)
กอม
ป็ วง-เรี ยย (กระจาย , เรี ยงราย)
โกล เดา (จุดหมาย)
จเราะ ลเฮาะ (ตรอกเล็กซอยน้อย , ตรอกซอกซอย)
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จเราะ (ตรอก , ซอก) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ นคํา ตรอก กรอก
ั า จเราะ
ลเฮาะ ใช้คู่กบคํ
เอเชียเสรี คือ สถานีวทิ ยุเอเซียเสรี
่
่ )
ซะ-ฮะ-กา (รวมงาน
, ปฏิบตั ิการรวม
ซ็อน-เตะ-ซก (ความสงบสุ ข , สันติสุข)
ซ็อน-ดับ๊ ทน็วบ (ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย)
ั ่ ต่างกนั คือ คําที่มีความหมาย
การใช้คาํ ศัพท์ คําที่มีความหมายเหมือนกนแตใช้
วา่ “ชั้ น” ภาษาเขมรมีศพั ท์ใช้ 2 คํา คือ ทนะ และจ็วน
 ทนะ (ชั้ น) ถ้าเทียบกบภาษาอั
ั
งกฤษคือ class เป็ นสถานภาพทางสังคมที่ไม่
่ กพี่สาวเรี ยนอยูช่ ้ นั ปี ที่ 4 “ชั้ น”
เสมอกนั เชน่ ลูกฉันเรี ยนอยูช่ ้ นั ปี ที่ 2 สวนลู
่
ในประโยคที่กลาวมาใช้
ทนะ
 ทนะ ตี มวย (ชั้ นที่ 1) ทนะ ตี บวน (ชั้ นที่ 4)
 สวนคํ
่ าวา่ จ็วน (ชั้ น) หมายถึง level คือระดับความสู งตํ่า เชน่ ห้องทํางา
ของฉันอยูช่ ้ นั 5 , บ้านของฉันเป็ นบ้าน 2 ชั้ น

สภาษิ
ุ ต
 เวียะฮ ปั๊วะฮ บ็อง-ฮาญ กแอ๊ก
่ องให้กาเห็น สาวไส้ให้กากนิ
- ผาท้
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