ตอนที่ 8
ห้ างสรรพสิ นค้ า
พซา ตมุ-เนิบ้
เนื้อหา
 ปั๊ จ-จ๊บ-บัน นิ ฮ วิ-ซัย อะ-จะ-ละ-นะ ตร็ วบ นึ ว กอม
็ -ปุ-เจีย เมียน เพี้ ยบ
็ ซ็อม-กวล
็
รี้ ก จ็อม-เริ น กวั โอย กอด
ั ชามีสภาพเจริ ญกาวหน้
้
่ บตามอง
- ปั จจุบนั นี้ ดา้ นอสังหาริ มทรัพย์ในกมพู
านาจั
 คนง นุฮ ซ็อม-น็อง พซา ตุม-เนิ้บ กอ เมียน จ็อม-นวน เกนิ เลิง กวั โอย
จับ๊ อา-ร็ อม พอง แด
่ างห้างสรรพสิ นค้ากมี็ จาํ นวนเพิ่มขึ้ นอยางนาสนใจ
่ ่
- ในจํานวนนั้ นการกอสร้
ด้วย
 ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ -ปุ-เจี ย จับ๊ พเดิ ม เมี ยน พซา ตุ ม-เนิ้ บ ด็อม-โบว์ง เก
บ็อง-เอ๊าะฮ นึว คนง ชนัม ปี ป็ วน ปี
ั ชาเริ่ มมีหา้ งสรรพสิ นค้าแรกสุ ดในปี 2002
- ประเทศกมพู
 พซา ตุม-เนิ้ บ ด็อม-โบว์ง เก นุ ฮ เมียน ชมัวะฮ ทา พซา ตุม-เนิ้ บ โซว์เระ-ยา แดล เมียน ตี ตัง นึว คาง ตโบว์ง พซา ทม ทเม็ย
่ างสรรพสิ นค้าโซเระยา ซึ่ งมีที่ต้ งั อยูท่ างใต้
- ห้างสรรพสิ นค้าแรกนั้ นมีชื่อวาห้
ของตลาดธมทเม็ย
 บ็อน-ต็วบ โม้ก เมียน กา ซาง ซ็อง พซา ตุม-เนิ้ บ เจีย จเริ น กอน
็ -แลง
เจีย บ็อน-ตอ บ็อน-ต็วบ คเนี ย โด๊วจ์ เจีย พซา ตุม-เนิ้บ เพน-ซอล พซา
ตุม-เนิ้บ โซะ-วัน-นา พซา ตุม-เนิ้บ บา-ย็วน นึ ง พซา ตุม-เนิ้บ อี-ออน
มอล เจีย เดิม
่
่ ่ กนั เชน่ ห้างเพนซอล ห้าง
- ตอมามี
การสร้างห้างสรรพสิ นค้าหลายแหงตอๆ
โซะวันนา ห้างบายัน และห้างอิออน มอล เป็ นต้น
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 ปั๊ จ-จ๊บ-บัน นิ ฮ พซา ตุ ม-เนิ้ บ แดล เมี ยน ตุ ม-ฮุ ม ทม เจี ยง เก บ็อง็ -ปุ-เจีย กอื พซา ตุม-เนิ้ บ อี-ออน-มอล
เอ๊าะฮ โร-เบ๊าะฮ ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
คนง เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม ปึ ญ
ั ชาคือ ห้าง
- ปั จจุ บนั นี้ ห้างสรรพสิ นค้าซึ่ งมีขนาดใหญที่ ่สุดของประเทศกมพู
อิออนมอลในราชธานีพนมเปญ
 ซ็อม-รับ ป๊ ะ-เระ-ยา-กะฮ
๊ คนง พซา เก ซ็อง-เกย์๊ ด เคิญ ทา เมียน กา ด๊ะ
ตัง ลัวะ ตุม-นึ ญ กรุ๊ บ ปร็ อ-เพ้ด ซด เซิ็ ง เจี ย มะ พะ-เลิ็ ด-ตะ-พ็อล ปี
กรม ฮุน ลเบ็ย ลเบ็ย
่ การวางขายสิ นค้าทุกประเภท ล้วน
- สําหรับบรรยากาศในห้าง สังเกตเห็นวามี
่ นผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจากบริ ษัทดังๆ
แตเป็
 เลอะ ปี นิ ฮ ตึว เตี๊ ยด เมียน ด๊ะ ลัวะ ฮาง อา-ฮา คนง ซรก นึ ง กเรา
ซรก แทม เตี๊ยด พอง โด๊วจ์ เจีย อา-ฮา เจอะ-ปน โกว์-เรย์ ทัย อี-ตา-ลี
นึง เออ-รบ เจีย เดิม
่ ้ นมี ต้ งั ร้ านขายอาหารเขมร และอาหารตางชาติ
่
- ยิ่งกวานั
อีกด้วย เชน่ อาหาร
ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย อิตาลี และยุโรป เป็ นต้น
 กเรา ปี นิ ฮ คนง พซา ตุม-เนิ้ บ กอ เมียน ตี ตัง โรง เพี้ ยบ ย็วน ซ็อม็ -ซาน พอง แด
รับ โอย ปร็ อ-เจีย จ็วน ตึว ตัวะฮ–ซะ-นา กอม
- นอกจากนี้ หา้ งกมี็ ที่ต้ งั โรงภาพยนตร์สาํ หรับให้ประชาชนไปชมด้วย
 ว็วด-ตะ-เมี ยน พซา ตุม-เนิ้ บ บาน ทเวอ โอย โร-เบี๊ ยบ รั วะฮ นึ ว โรเบ๊าะฮ ปร็ อ-เจีย จ็วน คแม เมียน กา พละฮ ปโดว์ ยาง จเริ น ปรั๊วะฮ ทา
็ -แลง เดอ กอม
็ -ซาน โร-เบ๊าะฮ ปร็ อพซา ตุม-เนิ้บ บาน คลาย เจีย กอน
เจีย จ็วน กโรย เปล ซ็อม-ระ ปี กา เงีย
- การมีห้างสรรพสิ นค้าได้ทาํ ให้วิถีชีวิตของประชาชนเขมรมีการเปลี่ยนแปลง
่
่ างสรรพสิ นค้าได้กลายเป็ นสถานที่เดินเลนของประชาชน
่
อยางมาก
เพราะวาห้
หลังเวลาพักจากงาน
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คําศัพท์ และอธิบาย
 วิ-ซัย (วิสยั , ด้าน , ที่เกยวข้
ี่ องกบั )
 อะ-จะ-ละ-นะ ตร็ วบ (อสังหาริ มทรัพย์) เป็ นคํามาจากภาษาบาลีสันสกฤต
่ ่อนที่)
อจลนทรัพย์ (ทรัพย์ที่ไมเคลื
 อะ-จะ-ละ-นะ (ไมเคลื
่ ่อนที่)
 กอด
็ ซ็อม-กวล
็ (จับตามอง , ให้ความใสใจ
่ )
 กอด
็ (จด , กด)
 ซ็อม-กวล
็ (หมาย , จดจํา , กาหนด
ํ
, สังเกต , สําคัญ)
 ด็อม-โบว์ง เก บ็อง-เอ๊าะฮ (แรกสุ ด)
 ด็อม-โบว์ง (แรก , กอน
่ )
 บ็อง-เอ๊าะฮ (เสี ยไป , หมดเปลือง , หมด) แปลตามรู ปศัพท์คือ กอนเขาหมด
่
 บ็อน-ต็วบ โม้ก (ถัดมา , ตอมา
่ )
 กา ซาง ซ็อง (การสร้าง , การกอสร้
่ าง )
 บ็อน-ตอ บ็อน-ต็วบ (ตอๆ
่ )
 บ็อน-ตอ (ตอ่ , สงตอ
่ ่)
 บ็อน-ต็วบ (ถัดไป , รองลงไป)
 ทม เจียง เก บ็อง-เอ๊าะฮ (ใหญกวาเขาหมด
่ ่
, ใหญที่ ่สุด)
 กา ด๊ะ ตัง ลัวะ (การวางขาย)
 ด๊ะ ตัง (วางตั้ ง , วาง)
 ซด เซิ็ ง (ล้วนแต่) ใช้ ซด แต (ล้วนแต่) กได้
็ หรื อใช้ ซด เซิ็ ง แต กได้
็
เชน่กนั
 มะ (ยีห่ อ้ )
 พะ-เลิด็ -ตะ-พ็อล (ผลิตภัณฑ์ , ผลิตผล
 ลเบ็ย (ระบือ , กระฉอน
่ , เลื่องลือ)
 ลเบ็ย ลเบ็ย (ดังๆ)
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 เลอะ ปี นิฮ ตึว เตี๊ยด (ยิง่ กวานั
่ ้ น) แปลตามรู ปศัพท์คือ เกนจากนี
ิ
้ ไปอีก
 ด๊ะ ลัว ะ ฮาง อา-ฮา (ตั้ ง ร้ านขายอาหาร ) แปลตามรู ปศัพ ท์คือ วางขาย
ร้านอาหาร
 คนง ซรก (ในประเทศ) คือ เขมร
 กเรา ซรก (นอกประเทศ) คือ ตางประเทศ
่
 โกว์-เรย์ (เกาหลี)
 อี-ตา-ลี (อิตาลี)
 ตี ตัง โรง เพี้ ยบ ย็วน (ที่ต้ งั โรงภาพยนตร์)
 ตัวะฮ–ซะ-นา กอม
็ -ซาน (ชม) แปลตามรู ปศัพท์คือ ชมสนุกสนาน
 โร-เบี๊ยบ รัวะฮ นึว (วิถีชีวติ ) แปลตามรู ปศัพท์คือ ระเบียบความเป็ นอยู่
 พละฮ ปโดว์ (เปลี่ยนแปลง) แปลตามรู ปศัพท์วา่ ย้ายแลก
 คลาย เจีย (กลายเป็ น)
 กอน
็ -แลง เดอ กอม
็ -ซาน (สถานที่เดินเลน่) แปลตามรู ปศัพท์ว่า สถานที่
เดินสนุกสนาน
 ห้างสรรพสิ นค้าที่กมพู
ั ชาวันนี้ ทําให้วถิ ีชีวติ ของคนกมพู
ั ชาเปลี่ยนแปลงไป
สภาษิ
ุ ต
 กม ตุม มุน ซร็ อ-เกยล
ี
่ ่
่ กกอนหาม
- อยาสุ
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ตอนที่ 9
การเดินทาง
กา ทเวอ ด็อม-เนอ
เนื้อหา
 ปร็ อ-เซิ็น เบอ เก นิ -เยียย ด็อล มัด-ทโย-บาย ทเวอ ด็อม-เนอ โร-เบ๊าะฮ
ปร็ อ-เจีย จ็วน คแม เก จบ๊ะฮ เจีย กดึ ด็อล โมว์-โตว์ เจีย มัด-ทโย-บาย
ทเวอ ด็อม-เนอ ด็อม-โบว์ง เก บ็อง-เอ๊าะฮ
่
่
่
- ถ้าหากวาจะพู
ดถึ งวิธีการเดิ นทางของประชาชนเขมร แนนอนวาเขาคิ
ดถึ ง
มอเตอร์ไซด์เป็ นวิธีการเดินทางอันดับแรกสุ ด
 ปร็ อ-เจีย จ็วน คแม เลอะฮ ลบ ปเรอ ปร๊ ะฮ โมว์-โตว์ ซ็อม-รับ จะ-ลัด ปี
็ -แลง ตึว มวย กอน
็ -แลง เตี็ ยง นึ ว คนง ตี กรง นึ ง ตึว ตาม
มวย กอน
บ็อน-ดา แค้ด พเซย์ง พเซย์ง แดล นึว กแบ คเนีย
- ประชาชนเขมรจํานวนมากใช้มอเตอร์ ไซด์สําหรั บเดิ นทางจากที่ หนึ่ งไปที่
่ ซึ่ งอยูใ่ กล้กนั
หนึ่ง ทั้ งในเมืองและไปตามบรรดาจังหวัดตางๆ
 จ็อม-ปั๊ วะฮ เนี ยะ แดล เมี ยน จี -วะ-เพี้ ยบ มัด -ทยุม เพียะ จเริ น ปเรอ
ปร๊ ะฮ ลาน พต็วล คลวน
่
่ ว
- เฉพาะคนที่มีฐานะปานกลาง สวนมากใช้
รถสวนตั
 ซ็อม-รับ เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม ปึ ญ วึญ ปั๊ จ-จ๊บ-บัน นิ ฮ เมียน เซ-วากมั ลาน กรง ซา-เทีย-เรอะ-นะ ซ็อม-รับ เดิก็ เนี ย ด็อม-เนอ ตึว โม้ก
จุม-วึญ เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม ปึ ญ จ็อม-นวน บวน คแซ พเซย์ง คเนีย
- สําหรั บพนมเปญ ปั จจุ บนั นี้ มีการบริ การรถเมล์สําหรั บพาคนเดิ นทางไปมา
่ ั
รอบพนมเปญ จํานวน 4 สาย เส้นทางตางกน
 เจียง นิฮ ตึว เตี๊ยด กอ เมียน เซ-วา-กมั ร็ วด ย็วน ต๊ะ-ซี แม้ด พอง แด
่ ้ นอีก กมี็ การบริ การรถแท๊กซี่ มิเตอร์ดว้ ย
- ยิง่ กวานั
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 กเรา ปี นิฮ ปร็ อ-เจีย จ็วน คแม กอ ปเรอ ปร๊ ะฮ เซ-วา-กมั โมว์-โตว์ ดุ๊บ
็ เบ็ย แทม เตี๊ยด พอง
นึง รื อ-เมาะ กอง
็ บริ การมอเตอร์ไซด์รับจ้างและรื อเมาะ 3 ล้อ
- นอกจากนั้ น ประชาชนเขมรกใช้
อีกด้วย
 ปร็ อ-เซิ็ น เบอ ปร็ อ-เจี ย จ็วน ทเวอ ด็อม-เนอ ตึ ว ตาม บ็อน-ดา แค้ด
็ นิ -ยุม จิฮ
ชงาย ชงาย โดย มึน เมียน ร็ วด-ย็วน พต็วล คลวน ปั๊ วะ กวด
ลาน กรง โร-เบ๊าะฮ กรม ฮุน พเซย์ง พเซย์ง
่
่ ว
- ถ้าหากวาประชาชนเดิ
นทางไปตามบรรดาจังหวัดไกลๆ โดยไมมี่ รถสวนตั
่
พวกเขานิยมโดยสารรถทัวร์ของบริ ษทั ตางๆ
 กเรา ปี เซ-วา-กมั ลาน กรง นึ ว เมียน เซ-วา-กมั ชนวล รื อ เฮา มยาง
เตี๊ยด ทา ลาน ตู-ริ ฮ
่ ่ งวา่
- นอกจากการบริ การรถทัวร์ ยังมีการบริ การรถเชา่ หรื อเรี ยกอีกอยางหนึ
รถตู ้
 ปั๊ จ-จ๊บ-บัน กอม
็ -ปุ-เจีย นึ ว มึน ต็วน เมียน จ็อม-น้อด เดิ็ ก เนี ยะ ด็อมเนอ รวม โด๊วจ์ ปร็ อ-เต๊ะฮ ทัย นุฮ เต๊ แฮ้ด นิฮ เฮย จ็อม-น้อด เดิก็ เนียะ
ด็อม-เนอ เมียน เรี ยย ปาย คนง เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม ปึ ญ
ั ชายังไมมี่ สถานีขนสงเหมื
่ อนประเทศไทย เหตุน้ ีแล้ว ที่จอดรถ
- ปั จจุบนั นี้ กมพู
โดยสารมีกระจายในพนมเปญ
คําศัพท์ และอธิบาย
 มัด-ทโย-บาย ทเวอ ด็อม-เนอ (วิธีการเดินทาง)
 มัด-ทโย-บาย (การกระทําที่เหมาะสมที่ทาํ ให้สาํ เร็ จตามความปรารถนา)
 จบ๊ะฮ เจีย (แนชั่ ดวา่ , ชัดเจนวา่
 เลอะฮ ลุ บ (เลิ ศ ลบ , เลิ ศ ยิ่ง , เยอะมาก , ดี ยิ่ง ) ในที่ น้ ี แ ปลวา่ สวนใหญ
่
่
่
สวนมาก
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จะ-ลัด (เคลื่อนที่ , เดินทาง)
กแบ (ริ ม)
มัด-ทยุม (มัธยม , ระดับกลาง)
จี-วะ-เพี้ ยบ มัด-ทยุม (ฐานะระดับกลาง)
่ บคืนไปยังที่เดิม
วึญ (คืน , กลับคืน) ใช้วางไว้ทา้ ยประโยคเพื่อแสดงวากลั
เชน่ คญม ตร็ อ-ล็อบ ตึว พเตี๊ยะฮ วึญ (ฉันกลับคืนไปบ้าน , ฉันกลับบ้าน)
วึญ อยูท่ า้ ยประโยคเป็ นคําเสริ ม “ล่ะ” เชน่ เฮย เนียะ วึญ (แล้วคุณละ่) ใช้
่
่ งเรื่ องนี้ มากอนแล้
่ ่จะพูดถึงหรื อกลาวถึ
่ งตอไปนี
่
เมื่อได้กลาวถึ
ว แล้วสวนที
้ ล่ะ
เซ-วา-กมั (การบริ การ) เป็ นคํามาจากภาษาบาลีสนั สกฤต
ลาน กรง ซา-เทีย-เรอะ-นะ (รถเมล์ประจําทาง) แปลตามรู ปศัพท์วา่ รถบัส
สาธารณะ
เดิ็ก (บรรทุก , จูง , ชัก , ลาก) คือนําไป พาไป
จุม-วึญ (รอบ)
่ ั , แยกกนั)
พเซย์ง คเนีย (ตางกน
่ ้ อีก , ยิง่ กวานั
่ ้ น)
เจียง นิฮ ตึว เตี๊ยด (ยิง่ กวานี
ต๊ะ-ซี แม้ด (แท๊กซี่ มิเตอร์)
จิฮ (โดยสาร , ขี่)
ลาน ชนวล (รถเชา่ , รถรับจ้าง)
่
ลาน ตู-ริ ฮ (รถตู)้ มาจากคําภาษาอังกฤษ tourist (ตูริฮ) แตหมายถึ
งรถตู ้
่ อจ้างไป คิดราคาเหมาตามที่จะตกลงกนั
โดยสารที่คนเดินทางสามารถเชาหรื
่
่ นการเหมารวมทั้ งคานํ
่ ้ ามันด้วย
เป็ นวัน ระยะทางใกล้ไกล สวนใหญเป็
จ็อม-น้อด เดิก็ เนียะ ด็อม-เนอ (สถานีขนส่ ง) ที่จอดบรรทุกคนเดินทาง
เรี ยย ปาย (กระจาย , อยูต่ รงโน้นบ้าง ตรงนี้ บา้ ง)
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 บริ ษทั ที่ประกอบกจการรถยนต์
ิ
่ ระหวางจั
่ งหวัด
บสั โดยสารตามเส้นทางตางๆ
ได้แก่
 กรม ฮุน เม-โกง (บริ ษทั เมโกง)
 กรม ฮุน โซว์-เระ-ยา (บริ ษทั โซเระยา)
 กรม ฮุน วี-เรี ยะ บุน-ทัม (บริ ษทั วีเรี ยะบุนธรรม)
สภาษิ
ุ ต
 เซิ็จ-กเด็ย ซร็ อ-ลัญ ซเมอ คลวน มึน เมียน
- ความรักอะไรเสมอรักตัวเองไมมี่
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ตอนที่ 10
โครงการขนส่ งทางนํา้
กมุ-โรง เดิ็ ก จ็วญ-จนู ตาม พเลิว็ เจีย๊ ด
เนื้อหา
 อ๊าจ-ญา-โท เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม ปึ ญ บาน อะ-อาง ทา นึ ว อ็อม-ลง
แค เม-ซา ชนัม ปี ป็ วน ด็อบ ปรัม-เบ็ย คาง มุก เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม
ปึ ญ นึง เมียน ปร็ อ-ป็ วน เดิก็ จ็วญ-จูน ตาม พเลิว็ ตึ๊ก
่ ่ ในชวงเดื
่ อนเมษายน ปี 2018 ข้างหน้า
- ผูม้ ี อาํ นาจของพนมเปญได้กลาววา
่
พนมเปญจะมีระบบขนสงโดยทางนํ
้า
 จับ๊ ปี ซเปี ยน ปเร๊ ก พนึ ว ด็อล ซเปี ยน ปเร๊ ก ซ็อม-โรง กรง ตา คเมา
เดิ ม-เบ็ย บ็อง-กอ เลี ยะ-คะ-นะ เงี ยย ซรวล ด็อล ปร็ อ-เจี ย ป็ วล ร็ ว ด
๊ ซเตี๊ยะฮ จะทเวอ ด็อม-เนอ เจีย ปิ -เซะฮ จวย กดั๊ บ็อน-ทอย กา เกาะ
รา-จอ พแน้ก เลอ โกก๊
- เริ่ ม จากสะพานแปรกพนึ ว ถึ ง สะพานซ็ อ มโรง กรุ ง ตาคเมา เพื่ อ ทํา ให้ มี
่
่
ลักษณะสะดวกสบายแกประชาชนพลเมื
อง เป็ นพิเศษชวยลดการจราจรทาง
บกที่ติดขัดมาก
 โล้ก อะ-พิ-บาล เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุ ม ปึ ญ ทแลง ทา เปล นิ ฮ ร็ วดเทอะ-บาน เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม ปึ ญ บาน เลิ้ก ตึ๊ก เจิ็ด โอย เมียน กา
จับ๊ ดัย กู เจีย มวย กรม ฮุน ทม มวย
่ ว้ าราชการราชธานี
่
่ ่ ตอนนี้ รัฐบาลราชธานีพนมเปญได้
- ทานผู
พนมเปญกลาววา
่ อกบบริ
ั ษทั ใหญแหงหนึ
่ ่ ่ง
สนับสนุนให้มีการรวมมื
 คนง กา ซะ-ฮะ-กา เซิ็ก-ซา บ็อน-แทม เลียะ-คะ-นะ ปั๊ จ-เจย์-กะ-เต๊ะฮ ปี
พ็อล ป๊ ะฮ ป็ วล เนี ย-เนี ย เจี ย มวย ม็วน-ตี ซา-เทีย-ระ-นะ-กา นึ ง เดิ็ ก
จ็วญ-จูน เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม ปึ ญ
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามพิมพ์จําหน่ ายและห้ามคัดลอกไปเผยแผ่ทางสื่อทุกชนิ ดโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต

่ ั กษาทางเทคนิ ค เกยวกบผลกระทบตางๆ
ี่ ั
่ กบหนวยงา
ั ่ นโยธา
- ในการรวมกนศึ
่
และขนสงราชธานี
พนมเปญ
 กุม-โรง เดิ็ ก จ็วญ-จูน ตาม พเลิ็ ว ตึ๊ก นิ ฮ นึ ง ทเวอ โอย ปร็ อ-เจีย ป็ วลร็ วด นึ ว ด็อม-บ็อน มุ ม เตี็ ยง บวน นึ ย ต็วน-เล จัด๊-โต๊ะ-มุ ก กนั แต
เงียย ซรวล คนง กา ทเวอ ด็อม-เนอ โจว์ล คนง เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี นึ ง
พจ็วบ ด็อม-บ็อน อะ-พิ-ว็วด เนีย-เนีย
่
่ ้ าจตุมุ
- โครงการขนสงทางนํ
้ านี้ จะทําให้ประชาชน ในพื้นที่มุมทั้ ง 4 ของแมนํ
่ ั ้นที่พฒั นาตางๆ
่
ยิง่ สะดวกในการเดินทางเข้าในเมืองหลวงและเชื่อมตอกบพื
 พเลิว็ ตึ๊ก นิ ฮ อ๊าจ โอย กะ-ปั ล เจิ็ ญ โจว์ล ปี โมง ปรัม-มวย ปรึ๊ ก ด็อล
โมง ปรั ม -ปี ยุบ เฮย นึ ง เมี ยน กา เรี้ ยบ จ็อม จ็อม -น้อด จ็อม-นวน
็ -แลง
ปรัม-บวน กอน
- ทางนํ้ านี้ สามารถให้เรื อเข้าออกตั้ งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 1 ทุ่ม และมีการเตรี ยมที่
จอดจํานวน 9 แหง่
 ซทา-นี เตี็ ยง ปรัม-บวน นิ ฮ ตเริ็ ว พจ็วบ เจีย มวย จ็อม-น้อด ร็ วด ย็วน
เดิก็ จ็วญ-จูน เนียะ ด็อม-เนอ คนง กรง
่ ั ่จอดรถรับสงผู
่ เ้ ดินทางในเมือง
- สถานีท้ งั 9 นี้ ต้องเชื่อมตอกบที
 กา เรี้ ยบ จ็อม กุม-โรง นิฮ จับ๊ พเดิม ปี แค กม-เพียะ ชนัม ปี ป็ วน ด็อบ
ปรั ม-ปี นิ ฮ ตอ ตึ ว นึ ง บ็อญ-จ็อบ นึ ว แค เม-ซา ชนัม ปี ป็ วน ด็อบ
ปรัม-เบ็ย คาง มุก
่ อนกุมภาพันธ์ ปี 2017 นี้ ไป และจะสิ้ นสุ ด
- การเตรี ยมโครงการนี้ เริ่ มตั้ งแตเดื
ในเดือนเมษายน ปี 2018 ข้างหน้า
 คนง จุ ม-เฮี ยน ด็อม-โบว์ง อ๊าจ นึ ง ปเรอ ปร๊ ะฮ กะ-ปั ล เดิ ก็ จ็วญ-จูน
เนียะ ด็อม-เนอ จ็อม-นวน ด็อบ ปรัม เบ็ย กเรื อง
้
่ เ้ ดินทาง จํานวน 18 ลํา
- ในกาวแรก
อาจใช้เรื อขนสงผู
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 แดล คนง กะ-ปั ล มวย กเรื อง อ๊าจ พตุ๊ก เนี ยะ ด็อม-เนอ บาน ปี เกาเซิ บ็ ตึว มวย โรย เนียะ นึง อ๊าจ ร็ วด บาน บวน จุม คนง มวย ทงัย
- ซึ่ งในเรื อลําหนึ่ งสามารถบรรทุกคนเดินทางได้ 90-100 คน และสามารถวิ่ง
ได้วนั ละ 4 เที่ยว
คําศัพท์ และอธิบาย
 อ๊าจ-ญา-โท (ผูม้ ีอาํ นาจ , เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจของหนวยงานตางๆ
่
่ )
 อะ-อาง (รับสมอ้าง , กลาวอ้
่ าง , กลาว
่ )
 อ็อม-ลง (ชวงเวลา
่
)
 ซเปี ยน ปเร๊ ก พนึว (สะพานแปรกพนึว) แปลวา่ สะพานคลองมะตูม
 ปเร๊ ก (คลอง , คลองขุด)
 พนึว (มะตูม)
 ซเปี ยน ปเร๊ ก ซ็ อม-โรง (สะพานแปรกซ็ อมโรง) แปลวา่ สะพานคลอง
สําโรง
 ซ็อม-โรง (ต้นสําโรง)
 กรง ตา คเมา (กรุ งตาคะเมา) คือ อําเภอตาคะเมา จังหวัดกอ็นดาล
 บ็อง-กอ (กอ่ , ทําให้เกดิ , กอให้
่ เกดิ )
 เลียะ-คะ-นะ (ลักษณะ)
 เงียย ซรวล (สะดวกสบาย)
 กดั๊ บ็อน-ทอย (ลด)
 เกาะ
๊ ซเตี๊ยะฮ (ติดขัดมาก)
 เกาะ
๊ (มากมาย , คับคัง่ , หนาแนน่)
 ซเตี๊ยะฮ (ติด , ปิ ดกนทางเข้
าออก)
้ั
 จะ-รา-จอ (การจราจร)
 พแน้ก (สวน
่ , ฝ่ าย , ด้าน)
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่
อะ-พิ-บาล เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี (ผูว้ าราชการราชธานี
พนมเปญ)
่
อะ-พิ-บาล (หัวหน้าสู งสุ ดของหนวยงานด้
านปกครอง)
่ )
ทแลง (แถลง , บอกกลาว
เลิ้ก ตึ๊ก เจิด็ (เอาใจ) ในที่น้ ีแปลวา่ สนับสนุน
่ อ , จับมือ)
จับ๊ ดัย กู (จับคู่ , รวมมื
กู (คู่)
่
ั )
ซะ-ฮะ-กา (การรวมงานกน
บ็อน-แทม (เพิม่ , แถม)
ปั๊ จ-เจย์-กะ-เต๊ะฮ (เทคนิค)
พ็อล ป๊ ะฮ ป็ วล (ผลกระทบ)
่
ม็วน-ตี (หนวยงาน
)
ซา-เทีย-ระ-นะ-กา (งานสาธารณะ , งานโยธา)
กุม-โรง (โครงการ)
มุม (มุม) เป็ นคํายืมจากภาษาไทย มุม
กะ-ปั ล (เรื อกลไฟ)
่ อ
ซทา-นี (สถานี) หมายถึง ทาเรื
พจ็วบ (เชื่อมตอ่ , เชื่อมติด , ติดกนั)
่ โ้ ดยสาร)
จ็อม-น้อด ร็ วด ย็วน เดิก็ จ็วญ-จูน (ที่จอดรถรับสงผู
บ็อญ-จ็อบ (จบ , สิ้ นสุ ด , เสร็ จ) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ นคําว่า บรรจบ
้ )
จุม-เฮียน (กาว
โครงการนี้ เริ่ มดําเนิ นการในเดื อนกุมภาพันธ์ปีนี้ และจะเสร็ จเรี ยบร้ อยใน
เดือนเมษายน ปี 2018
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สภาษิ
ุ ต
 เดิม เชอ ทม โร-ลุม ลือ คลัง
- ต้นไม้ใหญล้่ มเสี ยงดัง
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ตอนที่ 11
การรับประทานอาหาร
กา โต-ตวล เตียน อา-ฮา
เนื้อหา
 อา-ฮา เจีย แพนก มวย นึ ย กา รัวะฮ นึ ว ปร็ อ-จัม ทงัย โร-เบ๊าะฮ ปร็ อเจีย จ็วน คแม กรุ๊ บ ซร็ อ-ต็วบ วัน-นะ
่
- อาหารเป็ นสวนหนึ
่ งของการดํารงชี วิตประจําวันของประชาชนเขมรทุกชน
ชั้ น
 ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
็ -ปุ-เจีย โต-ตวล เตียน อา-ฮา มวย ทงัย เบ็ย เปล เจีย
ปร็ อ-จัม กอื อา-ฮา เปล ปรึ๊ ก อา-ฮา-เปล ทงัย นึง อา-ฮา เปล ลเงี้ ยจ
ั ชารับประทานอาหารวันละ 3 เวลา เป็ นประจํา คือ อาหารเช้า
- ประชาชนกมพู
อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
 กเรา ปี นิฮ คแม โต-ตวล เตียน อา-ฮา ซ็อม-ร็ อน นึว จ็อน-เลาะฮ อา-ฮา
เปล ปรึ๊ ก นึ ง เปล ทงัย รื อ จ็อน-เลาะฮ อา-ฮา เปล ทงัย นึ ง อา-ฮา เปล
ลเงี้ ยจ
่
่
่
ั
- นอกจากนั้ น เขมรรับประทานอาหารวางในชวงระหวางอาหารเช้
ากบอาหาร
่
่
ั
กลางวัน หรื อในชวงระหวางอาหารกลางวั
นกบอาหารเย็
น
 นึ ว คนง เปล ปรึ๊ ก มุ น เปล ทเวอ กา รื อ เรี ยน เก นิ -ยุม ญัม บาย
ซโร้ วบ์ บอ-บอ นุ ม บ็อญ-จ๊ก กุย-เตียว แดล เมียน ลัวะ ซเตอ กรุ๊ บ ตี
็ -แลง
กอน
่
ิ
- ในตอนเช้ากอนเวลาทํ
างานหรื อเรี ยน เขานิ ยมกนอาหารจานเดี
ยว ข้าวต้ม
๋ ๋ยว ซึ่ งมีขายแทบทุกแหง่
ขนมจีน กวยเตี
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 จ็อม-แน้ก เปล ทงัย ตร็ อง อ็อม-ลง โมง ซ็อม-ระ เก โจว์ล เจิด โต-ตวล
็ - ม็อง ตาม ฮาง บาย กแบ กอน
็ -แลง
เตียน บาย มโฮ้วบ์ ซรับ รื อ กอม
ทเวอ กา เนียะ คละฮ
่
่
- สวนตอนเที
่ยง ชวงเวลาพั
ก เขาชอบรับประทานอาหารที่ทาํ ไว้แล้ว หรื อสั่ง
ตามร้านใกล้ที่ทาํ งาน บางคนกลับไปทานข้าวบ้าน
 จ็อม-ปั วะฮ อา-ฮา เปล ลเงี้ ยจ วึญ เก จเริ น ตร็ อ-ล็อบ โม้ก พเตี๊ยะฮ เดิมเบ็ย ญัม บาย จุม คเนีย เจีย มวย ซะ-มา-เจิก กรัว-ซา
ิ า วรวมกนกบสมาชิ
ั ั
- เฉพาะอาหารเย็น เขามัก กลับ มาบ้า นเพื่ อ กนข้
ก ใน
ครอบครัว
 แต โดย แล้ก ซ็ อม-รั บ กอม
็ -เลาะฮ กร็ อ-มม มวย จ็อม-นวน อ๊าจ นัด
คเนี ย ตึ ว ญัม อา-ฮา นึ ว ตาม พซา ตุ ม-เนิ้ บ รื อ โพ-เจอะ-นี -ยะ-ทาน
พเซย์ง พเซย์ง
่ ่ ่ แ ยกไปคื อ หนุ่ ม สาวจํา นวนหนึ่ งอาจนัด กนไปกนอาหารตาม
ั
ิ
- แตสวนที
่
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อภัตตาคารตางๆ
 ซ็อบ-ทงัย นิฮ จ็อม-นวน ฮาง อา-ฮา กนั แต จเริ น เลิง จเริ น เลิง เจีย ปิ เซะฮ นึว คนง เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม-ปึ ญ
- ทุกวันนี้ จาํ นวนร้านอาหารยิง่ มากขึ้ นๆ โดยเฉพาะที่พนมเปญ
คําศัพท์ และอธิบาย
 กรุ๊ บ ซร็ อ-ต็วบ วัน-นะ (ทุกชนชั้ น)
 ซร็ อ-ต็วบ (ที่ซ้อนกนเป็
ั นชั้ นๆ) เชน่ ซร็ อ-ต็วบ พกา (ดอกไม้ที่ซ้อนกลีบ
ั นชั้ นๆ)
กนเป็
 แปลตามรู ปศัพท์ว่า ครบที่ซ้อนกนเป็
ั นชั้ นๆ วรรณะ หากจะแปลให้ตรงกบั
สํานวนภาษาไทย คือ “ทุกชนชั้ นวรรณะ”
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 อา-ฮา เปล ปรึ๊ ก (อาหารเช้า) แปลตามรู ปศัพท์คือ “อาหารเวลาเช้า , อาหาร
ตอนเช้า”
 อา-ฮา ซ็อม-ร็ อน (อาหารวาง
่ )
 ซ็อม-ร็ อน (รองท้อง , กนรองท้
ิ
องพอประทังความหิ ว)
 แปลตามรู ปศัพท์วา่ อาหารกนรองท้
ิ
่ ่
อง ซึ่ งไมใชอาหารมื
้อสําคัญ
 จ็อน-เลาะฮ (ซอก , ชอง
่ , วาง
่ ) คือชวงที
่ ่วาง
่
 อาหารกลางวันใช้ อา-ฮา เปล ทงัย หรื อใช้ อา-ฮา ทงัย ตร็ อง (อาหาร
็
เที่ยง) กได้
 บาย ซโร้วบ์ (อาหารจานเดียว)
 ซโร้วบ์ (สู บ , ดูด จานนํ้ าหรื อข้าวจานนํ้ า)
 ในที่ น้ ี หมายถึ งอาหารที่กิ นแบบเรงรี
่ บ ซึ่ งปั จจุบนั บาย ซโร้ วบ์ ที่ ขายกนั
่ เพิม่ มากขึ้ น
ตามร้านอาหารทัว่ ๆ ไป มีอาหารประเภทตางๆ
 อ็อม-ลง โมง ซ็อม-ระ (ชวงเวลาพั
่
ก)
 อ็อม-ลง (ชวงเวลา
่
)
 บาย มโฮ้วบ์ ซรับ (อาหารที่ทาํ ไว้เสร็ จแล้ว)
 ซรับ (พร้อมสรรพ , ครบบริ บูรณื )
 กอม
็ - ม็อง (สัง่) เป็ นคําทับศัพท์จากภาษาฝรั่งเศส
 จุม คเนีย (รวมกนั)
 แล้ก (สวนที
่ ่แยกตางออ
่ กไป)
 กอม
็ -เลาะฮ กร็ อ-มม (หนุ่มสาว)
 กอม
็ -เลาะฮ (หนุ่ม , เจ้าบาว
่ )
 กร็ อ-มม (สาวรุ่ น , เจ้าสาว)
 ธุ รกจร้
ิ านอาหารกาลั
ํ งเจริ ญเติบโตอยางรวดเร็
่
ั ชานิ ยมรับประทาน
ว คนกมพู
่ มีอาหารและร้านอาหารให้เลือก
อาหารนอกบ้านมากขึ้ นเพราะสะดวก อรอย
ิ
รับประทาน ราคาไมแ่พงเกนไป
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 มีภตั ตาคาร ร้านอาหารที่ขายอาหารเขมร อาหารจีน อาหารเวียดนาม อาหาร
อินเดีย อาหารอิตาเลียน และอาหารฝรั่งให้เลือกไปรับประทานได้ตามชอบ
 ภัตตาคารและร้านอาหารไทยกมี็ จาํ นวนมาก บางร้านเจ้าของไมใชคนไทย
่ ่
แต่
็ ่
รสชาติอาหารกอรอย
 มีร้านแฟรนไชด์ประเภท KFC , PIZZA , Mc Donalds. ร้าน S&P ของไทยก็
เปิ ดในพนมเปญแล้ว 2 สาขา
 ธุ รกจร้
ิ านกาแฟกมี็ เกดขึ
ิ ้ นอยางรวดเร็
่
ั ชานิ ยมดื่ ม
วและหลากหลาย คนกมพู
ั
กาแฟกนมากขึ
้ นโดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ ในร้านกาแฟ นอกจากกาแฟและขนม
พวกเบเกอรี่ แล้ว ยังมีอาหารอื่นๆ อีก ที่สาํ คัญมี Wifi ฟรี บริ การด้วย

สภาษิ
ุ ต
 ปรวญ มวย บัญ บาน ซัด ปี
- ลูกศรเดียวยิงสัตว์ได้ 2 ตัว
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ตอนที่ 12
การพักผ่ อนหย่ อนใจ
กา ลมุ-แฮ กาย
เนื้อหา
 ปร็ อ-เจีย จ็วน คแม เมียน วิ-ที ลุม-แฮ กาย จเริ น แบ๊บ จเริ น ยาง พเซย์ง
พเซย์ง ปี คเนีย เดิม-เบ็ย บ็อน-ทู บ็อน-ทอย กา เนือย ฮ็อด ปี กา เงีย
่
่
่ ่ กนั เพื่อผอน
่
- ประชาชนเขมรมีวิธีพกั ผอนหยอนใจหลายแบบหลายอยางตางๆ
คลายความเหน็ดเหนื่อยจากการงาน
 มะ-นุ ฮ มวย จ็อม-นวน โจว์ล เจิ็ ด ลุม-แฮ กาย นึ ว ตาม กอน
็ -แลง เตซะ-จอ พเซย์ง พเซย์ง เฮย เนี ยะ คละฮ ลุม-แฮ กาย โดย เดอ ตึญ เอ็ยวัน คนง ฮาง
่ และบางคน
่
่
่ ่ ่ยวตางๆ
- ผูค้ นจํานวนหนึ่ งชอบพักผอนหยอนใจตามแหลงทองเที
่
่
พักผอนหยอนใจโดยเดิ
นซื้ อของในห้าง
 โดย แล้ก กา ลุม-แฮ กาย มวย ปร็ อ-เพ้ด เตี๊ยด แดล ยุ-เวียะ-วึย เจีย ปิ ็ -แลง กอม
็ เซะฮ ยุ-เวียะ-จ็วน โจว์ล เจิ็ ด ตึว ลุม-แฮ กาย นุ ฮ กอื กอน
ซาน เปล เรี ย-ตเร็ ย
่ ่ ต่างออกไปคื อการพักผอนหยอนใจอี
่
่
- สวนที
กประเภทหนึ่ งซึ่ งคนหนุ่ มสาว
่
่
โดยเฉพาะเยาวชนไปพักผอนหยอนใจนั
้ น คือ สถานบันเทิงยามราตรี
 กอน
็ -แลง กอม
็ -ซาน เปล เรี ย-ตเร็ ย รวม เมียน เรี ยง-กะ-ซาล คเลิ็ บ การา-โอว์-เคย์ นึง พับ ซตรี ด เจีย เดิม
- สถานบันเทิงยามราตรี มี โรงรํา คลับ ร้านคาราโอเกะ และผับสตรี ท เป็ นต้น
 ปั๊ จ-จ๊บ-บัน พนุ ม ปึ ญ เมียน จ็อม-นวน กอน
็ -แลง กอม
็ -ซาน เปล เรี ย็ -ปุง รี้ ก โด๊วจ์ พเซิ ด จัม เบิ๊ก โต-ตวล พเญียว เจีย
ตเร็ ย เจีย จเริ น กอม
เรี ยง ร็ วล ทงัย
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ํ งบาน
- ปั จจุ บนั พนมเปญมี สถานบันเทิ งยามราตรี เป็ นจํานวนมาก และกาลั
เหมือนเห็ด รอเปิ ดรับแขกเป็ นประจําทุกวัน
 เจีย ตู-ตึว กอน
็ -แลง กอม
็ -ซาน เปล เรี ย-ตเร็ ย นิ ฮ จเริ น จับ๊ เบิ๊ก ทเวีย
จับ๊ ปี โมง ปรัม-มวย ลเงี้ ยจ โร-โฮ้วด์ ด็อล โมง ปี รื อ เบ็ย เตี๊ยบ พลือ
- โดยทัว่ ไปสถานบันเทิงยามราตรี มกั จะเริ่ มเปิ ดตั้ งแต่ 6 โมงเย็น จนถึงตี 1 หรื อ
ตี 3
 ยุ-เวียะ-วึย จเริ น น็ วม คเนี ย โจว์ล ตึ ว กอน
็ -แลง กอม
็ -ซาน นึ ว โมง
ปร็ อ-แฮล ปรั ม-บวน ตึ ว ด็อบ ยุบ เฮย เจิ ญ โม้ก วึญ นึ ว เปล แดล
็ -แลง กอม
็ -ซาน เบิด็
กอน
ั าสถานบันเทิ งยามราตรี ประมาณ 3 ทุ่มหรื อ 4 ทุ่ม
- คนหนุ่ มสาวมักพากนเข้
และกลับออกมาในเวลาที่สถานบันเทิงปิ ด
 กอน
็ -แลง กอม
็ -ซาน อะ-นุ ญ-ญ้าด โอย แต ยุ-เวียะ-วึย แดล เมียน อา-ยุ
จับ๊ ปี ด็อบ ปรัม-เบ็ย ชนัม เลิง ตึว แต ปน-เนาะฮ เมียน เซิ ด็ โจว์ล ตึว
็ -ซาน
โต-ตวล เซ-วา-กมั กอม
่ ้ นที่ มี
- สถานบันเทิ งอนุ ญาตให้คนหนุ่ มสาวซึ่ งมี อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ นไปเทานั
สิ ทธิ์ เข้าไปรับบริ การบันเทิง
คําศัพท์ และอธิบาย
 ลุม-แฮ กาย (พักผอนหยอนใจ
่
่
่
, พักผอนใจและกาย
)
 บ็อน-ทู บ็อน-ทอย (ผอนคลาย
่
่
่ น)
, ผอนปรน
, ผอนผั
 บ็อน-ทู (ผอน
่ , ทําให้หยอนลง
่
่ บมาใช้เป็ นคํา บรรเทา
) ภาษาไทยนาจะรั
 เนือย ฮ็อด (เหน็ดเหนื่อย)
 ฮาง (ร้ าน) ปั จจุบนั เพิ่มความหมายโดยหมายรวมถึง ห้างสรรรพสิ นค้า จะ
ั ชาดูละครและรายการตางๆ
่ จาก
เป็ นอิทธิ พลจากภาษาไทย เนื่ องจากคนกมพู
ิ
โทรทัศน์ไทยเป็ นภาษาไทย จึ งเกดการหยิ
บยืมภาษาไทยเข้าไปใช้ในภาษา
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ของตนด้วย
ยุ-เวียะ-วึย (คนหนุ่มสาว)
ยุ-เวียะ-จ็วน (เยาวชน , วัยรุ่ น)
็ -แลง กอม
็ -ซาน เรี ย-ตเร็ ย (สถานบันเทิงยามราตรี , แหลงบั
่ นเทิงยาม
กอน
ราตรี ) แปลตามรู ปศัพท์วา่ “สถานที่สนุกสนานกลางคืน”
่ ฟ้ ั งเคยได้
เรี ย-ตเร็ ย (ราตรี , กลางคืน) เป็ นคํายืมจากภาษาสันสกฤต ทานผู
เรี ย นรู ้ ค าํ ศัพ ท์ พซา เรี ย -ตเร็ ย (ไนต์บ าซาร์ ) ตลาดกลางคื น ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน
ั ช ามี ต ล าดกลางคื น หรื อไนต์ บ าซาร์ ห ลายแหง่ เชน
่ ที่ เ สี ย มเรี ยบ
กมพู
พนมเปญ
เรี็ ยง-กะ-ซาล (โรงรํา) เป็ นคํายืมจากภาษาบาลีสันสกฤต รงคศาลา (โรง
ระบํา , โรงละคร)
่
รงค (การเบิกบานสบาย , การเลนระบํ
า , ละคร)
สาลา หรื อ สาล (โรงใหญ่ , ห้องใหญ่)
ี -ซาล
คํานี้ เดิมออกเสี ยงตามพจนานุกรมวา่ ร็ วง-เกยะ
ี -ซาล ปั จจุบนั เสี ยงเปลี่ยนไปเป็ น เรี ยง-กะ-ซาล ถือวาในภาษาพู
่
ร็ วง-เกยะ
ด
ออกเสี ยงได้ 2 แบบ
่ นเทิงที่เข้าไปร้องไปรํา ไปเต้น รับประทานอาหาร
เรี็ ยง-กะ-ซาล เป็ นแหลงบั
่ นเทิงแบบนี้ มีมานานแล้ว เป็ น
และเครื่ องดื่ม ตามจริ ง เรี ยง-กะ-ซาล แหลงบั
โรงระบํา มีรําวง เต้นรํา
คเลิบ็ (คลับ) เป็ นคําทับศัพท์
กา-รา-โอว์-เคย์ (คาราโอเกะ )
พับ ซตรี ด (ผับ , บาร์ ที่เรี ยงรายตามถนน)
ํ งเกดขึ
ิ ้น
รี้ ก โด๊วจ์ พเซิ็ ด (บานเหมือนเห็ ด , บานเหมือนดอกเห็ ด) คือกาลั
มากมาย
เจีย ตู-ตึว (โดยทัว่ ไป)
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เบิ๊ก ทเวีย (เปิ ด , เปิ ดให้เข้า)
อะ-นุญ-ญ้าด (อนุญาต)
จับ๊ ปี (เริ่ มจาก , เริ่ มตั้ งแต่)
เซิ็ ด (สิ ทธิ์ )
เซ-วา-กมั (บริ การ , การบริ การ)
็ -ซาน (บริ การบันเทิง)
เซ-วา-กมั กอม
่ ่ ่ยวในกมพู
ั ชามีมากมาย ทั้ งแหลงทองเที
่ ่ ่ยวที่เป็ นโบราณสถาน
แหลงทองเที
่ นอกจากแหลงปราสาทโบราณที
่
ั ชา ยังมี
ตางๆ
่ จงั หวัดเสี ยมเรี ยบแล้ว กมพู
่ ่ ่ ย วอยู่ท ่ัว ทุ ก ภู มิ ภ าคเชนทางใต้
่
ปราสาทโบราณซึ่ งเป็ นแหลงทองเที
ข อง
ประเทศมีปราสาทพนมดา ปราทสาทพนมจิสอร์ ทางตอนกลางมีปราสาท
สมโบร์ไพรกุก
 ใกล้ๆ พนมเปญกมี็ ราชธานี เกาอุ
่ ดงค์ ที่นี่กมี็ แหลงทองเที
่ ่ ่ยว พนุ ม ปเรี๊ ยะฮ
เรี้ ยจ-เจอะ-ตร็ วบ (ภูเขาพระราชทรัพย์)
 ยังมีแหลงทองเที
่ ่ ่ยวประเภทอุทยาน นํ้ าตก ดูนก ดูปลา ดูสตั ว์ และอะไรตางๆ
่
อีกมากมายหลายแหง่ ให้ไปเที่ยวชมตามเวลาและโอกาสที่มี
 ปั จจุบนั แหลงบั
่ นเทิงในพนมเปญมีอยูม่ ากมาย และนับวันจะมีเพิ่มมากยิง่ ขึ้ น
๊ ปึ จ (เกาะเพชร) กเป็
็ นแหลงบั
่ นเทิงซึ่ งเป็ นที่นิยมกนั
บริ เวณที่เรี ยกวา่ เกาะฮ
มาก

สภาษิ
ุ ต
 โจ๊ะฮ ตึ๊ก กร็ อ-เปอ เลิง เลอ คลา
- ลงนํ้ าพบจระเข้ ขึ้ นบนพบเสื อ
- หนีเสื อปะจระเข้
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ตอนที่ 13
ตอบจดหมาย
ชเลย ต๊ อบ ซ็อม-บ๊ ด
เนื้อหา
 ด็อล เนียะ ด็อม-เนอ กมั-วิ-ที (ถึงผูด้ าํ เนินรายการ)
- ควรเปลี่ยนเป็ น จุม-เรี้ ยบ จูน เนี ยะ ด็อม-เนอ กา กมั-วิ-ที (เรี ยนผูด้ าํ เนิน
รายการ)
- จุม-เรี้ ยบ จูน (เรี ยน) แปลตามรู ปศัพท์คือ แจ้งให้ทราบสง่
ั ยาอาการ ไปถึง (ตึว ด็อล) มาถึง (โม้ก ด็อล) ถึงแล้ว
- ด็อล (ถึง) ใช้กบกริ
(ด็อล เฮย)
- เนียะ ด็อม-เนอ กา (ผูด้ าํ เนินการ)
 บ๊าด จุม-เรี้ ยบ ซัว เนียะ ทเว (สวัสดีครับทั้ งสองคน)
- ควรใช้ บ๊าด จุม-เรี้ ยบ ซัว เนียะ เตีย็ ง ปี
ั า กุน (คูณ) เป็ น ทเว กุน (ทวีคูณ) เชน่ เมียน ตึ๊ก
- ทเว (ทวี) ใช้ร่ วมกบคํ
ิ
เด็ย ปี โรย กี-โลว์ แม้ด ทเว กุน (มีพ้ืนที่ 200 ตารางกโลเมตร
)
ั
- ปเรี๊ ยะฮ อ็อง เตี็ ยง ทเว (ทั้ งสองพระองค์) ทเว ใช้เป็ นราชาศัพท์กบองค์
่ กบบุ
ั คคลทัว่ ไป แตจะใช้
่ กบผู
ั ม้ ีพระคุณ คือ พอแม
่ ่ เช่น
พระมหากษัตริ ย ์ ไมใช้
่ ่
เนียะ เมียน กุน เตีย็ ง ทเว หมายถึง พอแม
 คญม เมียน ปั ญ-ฮา โซว์ม โอย ป็ วน-ย็วล บ็อน-ตอ บ็อน-ต็วบ นิฮ (ผมมี
่
ปั ญหา ขอให้อธิ บายปั ญหาตอไปนี
้)
- ควรใช้ โซว์ม ป็ วน-ย็วล ปั ญ-ฮา ตอ ตึว นิฮ
่ กนไ
ั ป)
- บ็อน-ตอ บ็อน-ต็วบ (ถัดๆ ไป , ตอๆ
 โซว์ม โอย เมียน กมั-วิ-ที นิ ฮ อ็อง-แวง อ็อง-แวง เตี๊ยด ตเริ็ ม ตเริ็ ว เต๋
(ขอให้มีรายการนี้ ต่อไปอีกนานๆ ถูกไหม)
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- ควรใช้ โซว์ม โอย เมียน กมั-วิ-ที นิ ฮ ยู อ็อง-แวง ตอ ตึว เตี๊ยด ตเริ ม็
ตเริ ว็ เต๋
- ยู อ็อง-แวง (ยาวนาน)
 คญม เรี ยน เพีย-ซา คแม เจี ย กา เงี ย เลง (ฉันเรี ยนภาษาเขมรเป็ นงาน
อดิเรก)
่ )
- งานอดิเรก ภาษาเขมรใช้วา่ กา เงีย เปล ตุม-เน (งานตอนวาง
 เสี ยงไพเราะ ภาษาเขมร พูดอยางไร
่
- ภาษาเขมรพูดวา่ ซ็อม-เลย์ง ปิ -รัวะฮ (เสี ยงเพราะ , เสี ยงไพเราะ)
เพีย-ซา คแม เมียน ซ็อม-เลย์ง ปิ -รัวะฮ (ภาษาเขมรมีเสี ยงเพราะ ,
ภาษาเขมรมีเสี ยงไพเราะ)
 เนียะ กรู นึง โล้ก เลง ซิ -ร็ อง เรี ยน กอม
็ -ซาน
- ควรใช้วา่ เนียะ กรู นึง โล้ก เลง ซิ -ร็ อง บ็อง-เรี ยน เพีย-ซา คแม
็ -ซาน ซ็อบ-บาย (อาจารย์และคุณสิ ร็อง เลง สอนสนุก)
กอม
 คําตอไปนี
่
่ ่
้ ภาษาเขมรพูดวาอยางไร
 “ควรพูดอยางไร
่ ” ภาษาเขมรใช้ กวั นิ-เยียย ยาง นา , หรื อใช้วา่
กวั นิ-เยียย โร-เบี๊ยบ นา
 “จํานวน การค้า ซึ่ ง ด้วย ดี ดิน ไม่ หมื่น แผนก ดวงตา โดรน”
 จํานวน (จ็อม-นวน)
 การค้า (จุม –นวญ)
่ ั ้ งสองพยางค์ จ็อม-จุม , นวน-นวญ
- ออกเสี ยงตางกนทั
 ซึ่ ง (แดล) เชน่
- จ็อ ม-แนก เนี ย ะ บ็อ ม-เรอ แดล โย้ก ซ็ อ ม-ราม ตึ ว โจล คาง กเรา
่
พเตี๊ยะฮ (สวนคนรั
บใช้ซ่ ึงเอาขยะไปทิ้งข้างนอกบ้าน)
- ชมา แดล คญม เจิญ็ -เจิม็ เวีย ง็วบ เฮย (แมวที่ฉนั เลี้ ยงมันตายแล้ว)
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่ ย วกบั
- แดล แปลวา่ ซึ่ ง , ที่ ใช้นํา ข้อ ความขยายคํา ที่ อ ยู่ ข ้า งหน้ า เชนเดี
ภาษาไทย
 ด้วย (พอง , แด , พอง แด)
- คญม ตึว พอง (ผมไปด้วย)
- คญม กอ คเลียน บาย แด (ผมกหิ็ วข้าวด้วยเหมือนกนั )
็ กอ โม้ก จ๊วบ จุม คเนี ย คนง พเตี๊ยะฮ แด (เขากมาพบกนในบ้
็
ั
- กวด
าน
ด้วย)
็ กอ โม้ก จ๊วบ จุม คเนีย คนง พเตี๊ยะฮ พอง แด (เขากมาพบกนใน
็
ั
- กวด
บ้านด้วย)
่ ้ วางไว้ได้ที่เดียวคือ สุ ดท้ายของประโยคเทานั
่ ้น
- คําเหลานี
 ดี (ลออ , เจีย)
- เจิ็ด ลออ (ใจดี)
- มโฮ้วบ นิฮ ลออ (อาหารนี้ ดี)
- เนียะ เจีย , มะ-นุฮ ลออ (คนดี)
 ดิน (เด็ย)
- เด็ย ซอ (ดินขาว คือ ชอล์ก)
่ น)
- พตึย เด็ย (แผนดิ
 ไม่ (อ็อด , เอิด็ , มึน , ปุม)
่ )
- อ็อด (เอิด็ ) เมียน ลุย ดล-ลา เต๊ (ไมมี่ เงินดอลลาร์
่ )
- คญม มึน ตึว เต๊ (ผมไมไป
่ นอะไร)
- ก็วด ปุม เคิญ อเว็ย เต๊ (เขาไมเห็
- อ็อด , เอิด็ ใช้ในภาษาพูด แตปั่ จจุบนั นําไปใช้ในการเขียนแล้ว
- มึน ใช้ท้ งั ในภาษาพูดและภาษาเขียน
- ปุม ใช้ในภาษาเขียน
 หมื่น (เมิน) เป็ นคํายืมจากภาษาไทย
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่ )
- คญม เมียน ลุย ด็อบ ปรัม เมิน ดล-ลา (ผมมีเงิน 15 หมื่นดอลลาร์
- ซ็อม ป็ วด โฮล นิฮ ทลัย ด็อบ เบ็ย เมิน (ผ้านุ่งไหมนี้ ราคา 13 หมื่น)
 โดรน ใช้เป็ นคําทับศัพท์ออกเสี ยง ดโรน คําศัพท์ใหม่ ด้านเทคโนโลยีนิยม
ใช้ทบั ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย
 คําวา่ ทล็วบ กบั แดล แปลวา่ เคย ใช้แทนกนได้
ั ไหม
ั แตปั่ จจุบนั ไมนิ่ ยมใช้คาํ แดล สื่ อความหมายวา่ “เคย” อาจ
- ใช้แทนกนได้
่
เป็ นเพราะคํา แดล ใช้สื่อความหมายวา่ “ที่ ” “ซึ่ ง” อยู่ในภาษาบอยมาก
่ อประโยค
เขมรจึงเลือกใช้คาํ ทล็วบ แปลวา่ “เคย” ในประโยคบอกเลาหรื
คําถาม
- คญม ทล็วบ ตึว ซรก คแม ปี ดอง เฮย (ผมเคยไปเมืองเขมร 2 ครั้ ง)
็ ่ ใช้บา้ ง
- แตถ้่ าเป็ นประโยคปฏิเสธ กพบวามี
่ างานนี้ )
- คญม มึน แดล ทเวอ กา เงีย นิฮ เต๊ (ผมไมเคยทํ
่
- คญม มึน แดล ตึว เต๊ (ผมไมเคยไป
)
 ตอไปเป็
่
นคําที่ ออกเสี ยงใกล้เคี ยงกนั ถ้าออกเสี ยงผิด ความหมายผิด ภาษา
ั ่ างมาก และเสี ยงในภาษาเขมรหลายเสี ยง คน
เขมรมีเสี ยงใกล้เคียงกนคอนข้
่ คําที่ถามมาคือ ใช้, เงิน , แผนก , ดวงตา
ไทยออกเสี ยงไมได้
 ใช้ (ปเรอ , ปร๊ ะฮ)
 เงิน (ปร๊ ะ)
 แผนก (พแน้ก)
 ดวงตา (พเน้ก)
สภาษิ
ุ ต
 ซลับ กโรม กอน
็ -ตุย กเบิน็
- ตายใต้ชายกระเบน (ผูช้ ายที่อยูใ่ ต้ชายกระโปรงผูห้ ญิง)
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ตอนที่ 14
สะพานเนียะเลือง
ซเปี ยน เนียะ เลือง
เนื้อหา
 เจีย นึ จ-เจอะ-กาล นึ ว เปล แดล นิ -เยียย ด็อล ซเปี ยน ชลอง ต็วน-เล เก
แตง แต นึก ด็อล ซเปี ยน เนียะ เลือง
่ ้ า เขาต้องนึกถึงสะพา
- เป็ นประจําเสมอมา ในเวลาที่ พูดถึ งสะพานข้ามแมนํ
เนียะเลือง
 ซเปี ยน เนี ยะ เลือง เจีย ปร็ อ-เพ้ด ซเปี ยน ฮาย-เวย์ โดย ตอ พจ็วบ ซรก
ปี ซเทิ็ ด นึ ว ตเร็ ย มคาง มเนี ยะ นึ ย ต็วล-เล เม กง กโรม คนง ซรก
็ -ดาล นึง ซรก เปี ยม-โร แค้ด ปเรย เวง
เลิ้ก แด๊ก แค้ด กอน
- สะพานเนี ยะเลืองเป็ นสะพานประเภทไฮเวย์ โดยเชื่อมตอ่ 2 อําเภอซึ่ งอยูค่ น
่ ้ าโขงลาง
่ ในอําเภอเลิกแดก จังหวัดกอนดาล
็
ั าเภอเปี ยมโร
ละฝั่งของแมนํ
กบอํ
จังหวัดปเรยเวง
 ซเปี ยน เนียะ เลือง เจีย ชมัวะฮ แดล ปร็ อ-เจีย จ็วน ซกวล
็ เจีย ตู-ตึว แต
ซเปี ยน นิฮ เมียน ชมัวะฮ เจีย พเลิ็ว กา ทา ซเปี ยน ซู-บา-ซา
ั ว่ ไป แตสะพานนี
่
- สะพานเนี ยะเลื อง เป็ นชื่ อที่ ประชาชนรู ้ จกั กนทั
้ มีชื่อเป็ น
่
ทางการวาสะพาน
Tsubasa (ซูบาซา)
 ซเปี ยน นิ ฮ เมียน ปโร-เวง บ็อน-โดย ปี ป็ วน ปี โรย ด็อบ ปรัม แม้ด
็ -ละฮ
โต-ตึง ด็อบ เบ็ย แม้ด กอน
- สะพานนี้ มีความยาว 2,215 เมตร กว้าง 13 เมตรครึ่ ง
 กอญ
็ -จ๊อบ ทะ-วิ-กา ซ็อม-รับ ปเรอ ปร๊ ะฮ คนง กา ซาง ซ็อง ซเปี ยน เนียะ
เลือง เจีย จุม-นวย เอิด็ ซ็อม-นอง โร-เบาะฮ ร็ วด-ทา-พิ-บาล เจอะ-ปน
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่ างสะพานเนี ยะเลืองเป็ นความชวยเหลื
่
- งบประมาณที่ใช้ในการกอสร้
อโดยไม่
ต้องใช้คืนจากรัฐบาลญี่ปุ่น
 มุน-เปล เมียน ซเปี ยน เนี ยะ เลือง นิ ฮ ปร็ อ-เจีย จ็วน ตเริ็ ว ปเรอ ปร๊ ะฮ
ซา-ลาง ซ็อม-รับ ชลอง ต็วน-เล ปี ตเร็ ย มคาง ตึว ตเร็ ย มคาง โดย อ๊าจ
ชลอง บาน จับ๊ ปี โมง ปรัม มวย ปรึ๊ ก ด็อล โมง ปรัม-บวน ยุบ
่ สะพานเนี ยะเลือง ประชาชนต้องใช้แพขนานยนต์สาํ หรับข้ามแมนํ
่ ้ าจา
- กอนมี
่ 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม
ฝั่งด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง โดยสามารถข้ามได้ต้ งั แตเวลา
 แต ปั๊ จ-จ๊บ-บัน นิ ฮ ปร็ อ-เจีย จ็วน อ๊าจ ชลอง ตึว โม้ก บาน ปึ ญ มพึย
บวน โมง
- แตปั่ จจุบนั นี้ ประชาชนสามารถข้ามไปมาได้ 24 ชัว่ โมง
คําศัพท์ และอธิบาย
 นึจ-เจอะ-กาล (ประจํา , เป็ นนิจ)
 นึก ด็อล (นึกถึง)
 ฮาย-เวย์ (ไฮเวย์) เป็ นคําทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ
 ตเร็ ย (ฝั่ง)
 มคาง มเนียะ (คนละด้าน , คนละข้าง)
 ตเร็ ย มคาง มเนียะ (คนละฝั่ง)
 ต็วล-เล เม กง กโรม (แมนํ่ ้ าโขงลาง
่ )
 สะพานเนียะเลืองอยูจ่ งั หวัดกอนดาล
็
่ กฝั่งหนึ่งอยูจ่ งั หวัดปเรยเวง
สวนอี
 ซรก เลิก แด๊ก (อําเภอเลิกแดก แปลวา่ ยกเหล็ก)
 ซรก เปี ยม โร (อําเภอเปี ยมโร) มาจากคําวา่ เปี ยม โร้ก (หาคลอง)
 กา-ระ-ทาน (สถานที่ที่จะทํา , สถานที่ที่เป็ นทางการ)
 จ็อม-นาย (การจาย
่ , จาย
่ )
 ตึก ปร๊ ะ (เม็ดเงิน)
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่
ปร็ อ-เวง (สวนยาว
, ความยาว , ตามยาว)
บ็อน-โดย (ความยาว , ด้านยาว)
็ -จ็อบ ทะ-เว-กา (งบประมาณ) แปลตามรู ปศัพท์วา่ หองบประมา
่
กอญ
ณ
่
่
จ็อม-นวย อ็อด ซ็อม-นอง (ความชวยเหลื
อแบบให้เปลา่ , ความชวยเหลื
อ
โดยไมต้่ องใช้คืน)
ซา-ลาง (แพขนานยนต์)
ชลอง ต็วน-เล (ข้ามแมนํ่ ้ า , คลอดบุตร)
ตเรย (ฝั่งนํ้ า)
ปี ตเร็ ย มคาง ตึว ตเร็ ย มคาง (จากฝั่งด้านหนึ่ งไปอีกด้านหนึ่ง) ภาษาไทย
ใช้วา่ ข้ามฝั่ง
่
มคาง (ข้างหนึ่ ง , ด้านหนึ่ ง) มาจากคํา มวย คาง จากคํา 2 คํา กรอนเสี
ยง
แล้วกลายเป็ นคําควบกลํ้ า
ปึ ญ มพึย บวน โมง (ตลอด 24 ชัว่ โมง , ทั้ ง 24 ชัว่ โมง , 24 ชัว่ โมง) แปล
ตามรู ปศัพท์วา่ เต็ม 24 ชัว่ โมง
ดูตามรู ปศัพท์ เนียะ เลือง แปลวา่ คุณเลือง
่ ฟ้ ั งอาจจะได้ยินออกเสี ยงเป็ น ซเปี ยน
ซเปี ยน เนี ยะ เลือง ในบางครั้ งทานผู
เนียะ เลิง็ ในภาษาท้องถิ่น
่ ้ าโขงซึ่ งไหลมาจากประเทศลาว เข้าสู่ ประเทศกมพู
ั ชาที่จงั หวัดสตึงแตรง
แมนํ
่ ง หวัด กร็ อ -เจ๊ ะฮ กาปงจามมาพบกบแมนํ
ํ
ั ่ ้ า สาบ แมนํ่ ้ า บาซะ ต
ไหลผานจั
บริ เวณหน้าพระบรมมหาราชวังในกรุ งพนมเปญ ที่เรี ยกวา่ ต็วล-เล จ๊ะ โต๊ะมุก
่ ้ าโขงจะแบงเป็
่ น 2 สวน
่ คือ ต็วล-เล เม กง เลอ (แมนํ
่ ้ าโขงบน) และ
แมนํ
่ )
ต็วล-เล เม กง กโรม (แมนํ่ ้ าโขงลาง

 ต็ว ล-เล เม กง กโรม คื อ แมนํ
่ ้ า โขงที ่ไ หลลงไปทางตอนใต้ข องประเท
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ั ชา โดยถือจุดแบงคื
่ อที่พนมเปญ
กมพู
ิ
่ น
สะพานยาว 2 กโลเมตร
215 เมตร และกว้า งถึ ง 13 เมตรครึ่ ง นับ วาเป็
่
สะพานที่ยาวและกว้างมาก สะพานเนี ยะเลืองนี้ ญี่ปุ่นให้ความชวยเหลื
อเป็ น
่ า นวน 90 ล้า นดอลลาร์
่ และรั ฐ บาลกมพู
ั ช าสมทบอี ก
เงิ น แบบให้ เ ปลาจํ
ประมาณ 40 ล้านดอลลา่ร์
การเดินทางจากพนมเปญไปทางจังหวัดปเรยเวง ซวายเรี ยง ไปจนถึงชายแดน
่ ยดนามที่ด่านบาเวิด ไปตามทางหลวงแผนดิ
่ นหมายเลข 1 จะต้องข้าม
ติดตอเวี
่ ้ าโขงตอนใต้ที่เนียะเลือง โดยรถทุกคันต้องข้าม ซา-ลาง คือ แพขนาน
แมนํ
่
ยนต์ ต้องเสี ยเวลารอนานมาก โดยเฉพาะชวงเทศกาล
่
เส้นทางนี้ ไปสุ ดที่ ชายแดนและสามารถเดิ นทางตอไปถึ
งเมื องโฮจิ มินห์ ได้
่ น ค้า อี ก ด้ว ย การมี ส ะพานนี้ ท าํ ให้ ก าร
เป็ นเส้ น ทางสํา คัญ ในการขนสงสิ
่่
เดินทางสะดวกสบายมาก ไมต้่ องรอข้ามแพขนานยนต์เหมือนแตกอน
็ ่ ่
่
่
ไมมี่ ก ารเกบคาผานทางเพราะได้
รั บ ความชวยเหลื
อ จากญี่ ปุ่ น สวนการ
ั ชาได้วางแผนเตรี ยมการด้านงบประมาณไว้แล้ว อายุ
บํารุ งรักษา รัฐบาลกมพู
ํ
100 ปี รับนํ้ าหนักได้สูงสุ ดถึง 43 ตัน การ
การใช้งานของสะพานนี้ กาหนดไว้
่ นการเปลี่ยนแปลงครั้ งใหญสุ่ ดของกมพู
ั ชา สะพานนี้ สูง
มีสะพานนี้ นบั วาเป็
่
่
มากถึง 37.5 เมตร เรื อสิ นค้าขนาดใหญสามารถลอดผานได้

สภาษิ
ุ ต
 ซี บาย โบ๊ก ชนัง
ิ าวทุบหม้อ (เนรคุณผูท้ ี่มีบุญคุณกบตน
ั )
- กนข้

ตอนที่ 15
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นครสงกรานต์ (1)
อ็อง–โก ซ็อง–กราน (มวย)
เนื้อหา
 ปิ -ที บน โจว์ล ชนัม ทเม็ย ปร็ อ-ปึ ย-นี เจี๊ยด คแม เจี ย ปิ -ที-บน ปร็ อ็ -ปุปึ ย-นี เจี๊ยด แดล ทม เจียง เก บ็อง-เอ๊าะฮ โร-เบ๊าะฮ ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
เจีย
่
- งานประเพณี ข้ ึ นปี ใหมของชาติ
เขมร เป็ นงานประเพณี ของชาติ ที่ใหญที่ ่ สุด
ั ชา
ของประเทศกมพู
 โด๊วจ์ นิฮ ปิ -ที-บน นิฮ ตเริ ว็ บาน เก ปรา-ร็ อบ เลิง เจีย ปิ -เซะฮ ตู เตียง
ปร็ อ-เต๊ะฮ
- ดังนั้ นงานนี้ เขาได้จดั ขึ้ นเป็ นพิเศษทัว่ ทั้ งประเทศ
 ซ็อม-รับ แค้ด เซี ยม เรี้ ยบ เก เมียน เรี้ ยบ จ็อม กมั -วิ-ที อ็อบ ออ ซา-โต
บน โจว์ล ชนัม ทเม็ย ดอ เอิ็ ก-กะ-ทึก มวย ชมัวะฮ ทา อ็อง-โก ซ็องกราน
- สําหรับจังหวัดเสี ยมเรี ยบ มีจดั รายการงานรื่ นเริ งขึ้ นปี ใหมที่ ่คึกครื้ นงานหนึ่ ง
ชื่อวา่ นครสงกรานต์
 กมั-วิ-ที นิฮ ตเริ ว็ บาน เรี้ ยบ จ็อม โดย ซะ-ฮะ-เพี้ ยบ ซะ-ฮะ-ป็ วน
็ -ปุ-เจีย โดย ซะ-ฮะ-กา เจีย มวย กร็ อ-ซวง เปี๊ ยะ ป็ วน
ยุ-เวียะ-จ็วน กอม
เจีย จเริ น
ั
- รายการนี้ ไ ด้ จั ด ขึ้ น โดยการรวมกนของสหพั
น ธ์ เ ยาวชนกั ม พู ช า โดย
่ ั
ี่ องหลายกระทรวง
ดําเนินงานรวมกบกระทรวงที
่เกยวข้
 นึว มุน ทงัย ปรึ๊ ด-เตะ-กา อ็อง-โก ซ็อง-กราน มวย แค เนียะ เรี้ ยบ จ็อม
กมั-วิ-ที บาน เรี้ ยบ จ็อม ปิ -ที กรง เปี ย-ลี จับ๊ เบิ๊ก กา-ระ-ทาน ซาง ซ็อง
ซ็อม-รับ ปรึ๊ ด-เตะ-กา อ็อง-โก ซ็อง-กราน
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่ น งานนครสงกรานต์ 1 เดื อ น ผูจ้ ัด งานได้จัด พิ ธี ก รุ ง พาลี เริ่ ม สร้ า ง
- กอนวั
สถานที่สาํ หรับงานนครสงกรานต์
 ปรึ๊ ด-เตะ-กา นิฮ กโร๊ บ ด็อน-ด็อบ เลอ เบ็ย ด็อม-บ็อน ทม ทม กอื ด็อมบ็อน อ็อง-โก โต๊วจ์ ด็อม-บ็อน อ็อง-โก ทม นึง ด็อม-บ็อน อ็อง-โก
คยง ยู
- งานนี้ ครอบคลุมบริ เวณพื้นที่ใหญๆ่ 3 แหง่ คือ บริ เวณอ็องโกโตจ บริ เวณ
อ็องโกทม และบริ เวณอ็องโก คยูง
 ปรึ๊ ด-เตะ-กา นิ ฮ เมียน โร-เยียะ เปล บวน ทงัย จับ๊ ปี ทงัย ตี ด็อบ เบ็ย
ด็อล ทงัย ตี ด็อบ ปรัม-มวย แค เม-ซา ชนัม ปี ป็ วน ด็อบ ปรัม-ปี โดย
เมี ยน ยุ-เวียะ- จ็วน ซมะ เจิ็ ด เรี้ ยบ จ็อม ปรึ๊ ด-เตะ-กา จึ๊ ด เบ็ย ป็ วน
เนียะ
- งานนี้ มี ร ะยะเวลา 4 วัน เริ่ ม ตั้ ง แตวั่ นที่ 13-16 เดื อ นเมษายน 2017 โดยมี
่ ดงานเกอบ
ื 3,000 คน
เยาวชนสมัครใจรวมจั
 โม้ก ด็อล ชนัม นิ ฮ ปรึ๊ ด-เตะ-กา อ็อง-โก ซ็ อง-กราน บาน เรี้ ยบ จ็อม
เลิง จ็อม-นวน บวน เลิ้ก ร้วจ โม้ก เฮย โดย ชนัม นิฮ เจีย ชนัม ตี ปรัม
- มาถึงปี นี้ งานนครสงกรานต์ได้จดั ขึ้ นจํานวน 4 ครั้ งมาแล้ว โดยปี นี้ เป็ นปี ที่ 5
คําศัพท์ และอธิบาย
 ปรา-ร็ อบ (ตั้ งต้น) มาจากคําบาลีสนั สกฤต ปรารภ
 ปรา-ร็ อบ เลิง (ตั้ งต้นขึ้ น)
 อ็อบ ออ ซา-โต (ยินดีปรี ดา , รื่ นเริ ง)
 ดอ (ซึ่ ง , ที่)
 เอิก็ -กะ-ทึ ก (อึกทึ ก , ครื้ นเครง , คึ กโครม , คึกครื้ น)
ภาษาไทย
 อ็อง-โก (นคร)

คื อ คํา อึกทึ ก ใน
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 ซ็อง-กราน (สงกรานต์)
 ซะ-ฮะ-เพี้ ย บ (การรวมกนเป็
ั นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกนั ) มาจากคํา ภาษาบาลี
สันสกฤต สหภาพ
 ซะ-ฮะ-ป็ วน (สหพันธ์)
 ซะ-ฮะ-เพี้ ยบ ซะ-ฮะ-ป็ วน ยุ-เวียะ-จ็วน
่ อกนของสหพั
ั
(การรวมมื
นธ์
เยาวชน)
 ซะ-ฮะ-กา (รวมงาน
่
่ าเนินการ) มาจากคําภาษาบาลีสันสกฤต คือคําวา่
, รวมดํ
สหการ
 เปี๊ ยะ ป็ วน (ผูกพัน , เกยวข้
ี่ อง)
 ปรึ๊ ด-เตะ-กา ออกเสี ยงวา่ ปรึ๊ ด-ติ-กา กได้
็ (เหตุธรรมดา , ความเป็ นไปตาม
ั าในภาษาไทยวา่ พฤติการณ์
ธรรมดา) เป็ นคําจากภาษาสันสกฤต ตรงกบคํ
(เหตุที่เป็ นมาหรื อเป็ นไป , ความเป็ นไปในเวลาที่กระทําการ)
 นึ ว มุน ทงัย ปรึ๊ ด-เตะ-กา อ็อง-โก ซ็อง-กราน แปลตามรู ปศัพท์ได้ว่า ใน
่ นที่จะเป็ นวันกระทํางานนครสงกรานต์ แปลเป็ นสํานวนไทยสั้ น ได้วา่
กอนวั
่ นงานนครสงกรานต์
กอนวั
 ปิ -ที กรง เปี ย-ลี (พิธีกรุ งพาลี) เป็ นพิธีการเซนไหว้
่
กรุ งพาลีเพื่อขอจัดงาน
ิ
ิ
่
่
่ รู้ และ
หรื อทํากจกรรม
กจการอะไรอยางใดอยางหนึ
่ ง เป็ นการบอกกลาวให้
ขอความสุ ขสวัสดีมีมงคลในการทํางานนั้ น
 กรง เปี ย-ลี (กรุ งพาลี) ตามความเชื่อของคนเขมรเชื่อวา่ กรุ งพาลีเป็ นเจ้าของ
่ นแผนนํ
่ ้ า ฉะนั้ นคนเขมรจะทํางานพิธีอะไรต้องทําพิธีเซนไหว้
่
แผนดิ
กรุ งพาล
่ ไมทํ่ าไมได้
่
กอน
 กา-ระ-ทาน ซาง ซ็อง (การสร้างสถานที่ที่จะทํางานอยางใดอยางหนึ
่
่ ่ ง)
 กโร๊ บ ด็อน-ด็อบ (ครอบคลุม , ปกคลุม)
 กโร๊ บ (ครอบ , ฝาครอบ) ภาษาไทยใช้ ครอบ
 ด็อน-ด็อบ (หม่)
็
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 ซะ-มะ-เจิด (สมัครใจ) มาจากคําภาษาบาลีสนั สกฤตวา่ สมัครจิต
สภาษิ
ุ ต
 กร็ อ-เบ็ย ซี ซเมา กอน
็ -ดาล โอว์
ิ ากลางคลอง หมายความวา่ เป็ นคนกลางได้ประโยชน์จากทั้ งสอง
- ควายกนหญ้
ิ าได้ท้ งั ฝั่งด้านซ้ายและด้านขวา
ฝ่ าย เหมือนควายอยูก่ ลางคลองกนหญ้
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นครสงกรานต์ (2)
อ็อง-โก ซ็อง-กราน (ปี )
เนื้อหา
 กมั-วิ-ที ซะฮ-ซะ-นา นึ ง พเตี ยง ตัว๊ะฮ-ซะ-นี -ยะ-เพี้ ยบ พเซย์ง พเซย์ง
คนง ปรึ๊ ด-เต๊ะ-กา อ็อง-โก ซ็อง-กราน รวม เมียน
่ ในงานนครสงกรานต์มี
- รายการทางศาสนาและการแสดงตางๆ
 ทงัย ตี มวย ตเริ ว นึ ง ทงัย ตี ด็อบ เบ็ย แค เม-ซา ชนัม ปี ป็ วน ด็อบ
ปรัม-ปี เว-เลีย โมง ปรัม-เบ็ย ปรึ๊ ก เมียน เรี้ ยบ จ็อม ปิ -ที บวง ซวง ซม
เซิ้จ-กเด็ย ซก เซะ-เร็ ย ซัว-ซเด็ย
ั น ที่ 13 เดื อ นเมษายน ปี 2017 เวลา 8 โมงเช้า มี จัด พิ ธี
- วัน ที่ 1 ตรงกบวั
บวงสรวง ขอความสุ ขสิ ริสวัสดิ์
 ทงัย ตี ปี เว-เลีย โมง เบ็ย นึ ง ด็อบ ปี เนี ย-ตี รุ ม-โลง อะ-ทเรี้ ยด เมียน
เรี้ ยบ จ็อม ปิ -ที โต-ตวล เต-วะ-ดา เปล ปรึ๊ ก เมียน ปิ -ที เบื๊ก ปรึ๊ ด-เตะกา อ็อง-โก ซ็อง-กราน นึง เปล โร-เซี ยล เมียน ปิ -ที เตียญ ปร็ วด มึดตะ-เพี้ ยบ อ็อง-โก ซ็อง-กราน
- วันที่สอง เวลา 3.12 น. มีพิธีรับเทวดา ตอนเช้ามีพิธีเปิ ดงานนครสงกรานต์
่ ชกั เยอมิ
่ ตรภาพนครสงกรานต์
และตอนบายมี
 โดย แล้ก เปล ลเงี้ ยจ เมียน กมั -วิ-ที ลแบง ปร็ อ-เจีย ปเร็ ย โร-บัม ปร็ อปึ ย-นี คแม ปิ -ที บ็อน-แด๊ด โกม บวง ซวง โซว์ม เซิ็ จ-กเด็ย ซก นึง กมัวิ-ที เซิ็ ล-ลป๊ ะ มะ-โฮ-ซร็ อบ เซิ ล็ -ลป๊ ะ วับ-ปะ-ทัวร์ โบ๊ะ-ราน
่
่ ้นบ้าน ระบําประเพณี เขมร พิธีลอยโคมบวงสรวง
- สวนตอนเย็
นมีการละเลนพื
ขอความสุ ข และรายการศิ ลปะการแสดงการแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรม
โบราณ
 ทงัย ตี เบ็ย เปล ปรึ๊ ก เมียน ปิ -ที ตึว ว็วด นึ ง ปูน พนุม คซัจ เปล โร-
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-

เซี ยล เมี ยน ปิ -ที ด็อง-แฮ คบวน อ็อง-โก ซ็ อง-กราน นึ ง เปล ลเงี้ ยจ
เมียน กา ซ็อม-แดง ลโคน โคล
่
่ พิ ธี แ หขบวนนคร
่
วัน ที่ 3 ตอนเช้า มี ไ ปวัด และกอเจดี
ย ์ท ราย ตอนบายมี
สงกรานต์ และตอนเย็นมีการแสดงโขน
นึ ว ทงัย ตี บวน เจี ย ทงัย จง กโรย คนง เปล ปรึ๊ ก เมียน ปิ -ที ปร็ อ๊ อ๊ก จัด๊ -ตร็ อง เปล โร-เซี ยล เมี ยน ปิ -ที ซร็ อง ปเรี๊ ยะฮ นึ ง เปล
กวด
ลเงี้ ยจ เมียน กมั -วิ-ที ด็อน-ตเร็ ย อ็อง-โก ซ็อง-กราน
่ ่
่ พิธีสรง
ในวันที่ 4 เป็ นวันสุ ดท้าย ในตอนเช้ามีการแขงเลนหมากรุ
ก ตอนบายมี
นํ้ าพระและตอนเย็นมีรายการดนตรี นครสงกรานต์
โดย แล้ก นึ ว เมียน กมั-วิ-ที ปร็ อ-จัม ทงัย พเซย์ง เตี๊ยด โดว์จ เจีย กมัวิ-ที ลบ๊ก -กะ-โต กมั -วิ-ที โร-บัม โบ๊ ะ-ราน ปร็ อ -ปึ ย-นี นึ ง ปร็ อ -เจี ย
ปเร็ ย
่ น เชน่ รายการแสดง ศิลปะการตอสู
่ ้ รายการ
นอกจากนั้ นยังมีรายการแตละวั
แสดงระบําโบราณ ระบําประเพณี และระบําพื้นบ้าน
กมั-วิ-ที พูม คญม ด็อน-ตเร็ ย ซัว ซเด็ย ชนัม ทเม็ย ปิ -ปั วร์ เปี ย-เนิ จเจอะ-กมั พเลิ ด-ตะ-พ็อล คแม นึ ง ปร็ อ-นัง โร-เต๊ะฮ โก กร็ อ-เบ็ย เจี ย
เดิม
การแสดงหมู่บา้ นของฉัน ดนตรี สวัสดีปีใหม่ นิ ทรรศการผลผลิตเชิงพาณิ ชย์
่ ยนเทียมวัวควาย เป็ นต้น
ของเขมร และการแขงเกวี

คําศัพท์ และอธิบาย
 พเตี็ ยง ตัว๊ ะฮ-ซะ-นี -เยอะ-เพี้ ยบ (รายการการแสดง) แปลตามรู ปศัพท์คือ ผืน
่ ่
่ ๆ บนผืนผ้า บนฉากการ
แผนแหงภาพที
่น่าดูน่าชม ซึ่ งในที่น้ ี คือ การแสดงตาง
แสดง
 ตั๊ว ะฮ -ซะ-นี -เยอะ-เพี้ ย บ (ทัศ นี ย ภาพ) มาจากคํา ภาษาบาลี สั น กฤตวา่
็
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ทัศนียภาพ
โมง เบ็ย นึ ง ด็อบ ปี เนี ย-ตี รุ ม-โลง อะ-ทเรี้ ยด (03.12 น. แปลตามรู ป
ศัพท์ คือ 3 โมง 12 นาที เลยเที่ยงคืน)
่ , ข้าม)
รุ ม-โลง (เลย , ผาน
็
อะ-ทเรี้ ยด (เที่ยงคืน) ออกเสี ยง อะ-ตเรี๊ ยด กได้
ปิ -ที โต-ตวล เต-วะ-ดา (พิธีรับเทวดา)
่ ตรภาพ)
เตียญ ปร็ วด มึด-ตะ-เพี้ ยบ (ชักเยอมิ
เตียญ (ดึง)
ปร็ วด (เชือก)
่ ้นบ้าน , การละเลนสํ
่ าหรับประชาชน)
ลแบง ปร็ อ-เจีย ปเร็ ย (การละเลนพื
โร-บัม ปร็ อ-ปึ ย-นี (ระบําประเพณี )
ปิ -ที บ็อน-แด๊ด โกม บวง ซวง (พิธีลอยโคมบวงสรวง)
บ็อน-แด๊ด (ลอย , ทําให้ลอย)
โกม (โคม)
กมั-วิ-ที เซิ ล็ -ลป๊ ะ (รายการศิลปะ)
มะ-โฮ-ซร็ อ บ เซิ็ ล -ลป๊ ะ วับ -ปะ-ทัว ร์ โบ๊ ะ -ราน (การแสดงมหรสพ
ศิลปวัฒนธรรมโบราณ)
่ ยท์ ราย)
ปูน พนุม คซัจ (กอเจดี
ปูน (กอ่ , พูน)
พนุม คซัจ (เจดียท์ ราย) แปลตามรู ปศัพท์วา่ ภูเขาทราย
่
ปิ -ที ด็อง-แฮ คบวน อ็อง-โก ซ็อง-กราน (พิธีแหขบวนนครสงกรานต์
)
ด็อง-แฮ (แห่)
คบวน (ขบวน)
กา ซ็อม-แดง (การแสดง)
ลโคน โขล (โขน)
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๊ อ๊ก จัด๊ -ตร็ อง (แขงเลนหมากรุ
่ ่
ปร็ อ-กวด
ก)
๊ (แขง่ , ประกวด)
ปร็ อ-กวด
่
อ๊ก (โขก , เลนหมากรุ
ก)
จัด๊-ตร็ อง (หมากรุ ก)
ปิ -ที ซร็ อง ปเรี๊ ยะฮ (พิธีสรงนํ้ าพระ) ปเรี๊ ยะฮ หมายถึง พระพุทธรู ป
กมั-วิ-ที ด็อน-ตเร็ ย (รายการดนตรี )
กมั-วิ-ที ปร็ อ-จัม ทงัย (รายการประจําวัน)
่ ้) ประเภทกระบี่กระบองตางๆ
่
ลบ๊ก-กะ-โต (ศิลปะการตอสู
โร-บัม โบ๊ะ-ราน (โบราณ)
กมั-วิ-ที พูม คญม (การแสดงหมู่บา้ นของฉัน)
ปิ -ปั วร์ (นิทรรศการ , การตั้ งแสดง)
ปิ -ปั วร์ เปี ย-เนิ็จ-เจอะ-กมั พเลิด็ -ตะ-พ็อล (นิทรรศการผลผลิตเชิงพาณิ ชย์)
เปี ย-เนิจ็ -เจอะ-กมั (พาณิ ชยกรรม , การค้า)
ปร็ อ-นัง โร-เต๊ะฮ โก กร็ อ-เบ็ย (เกวียนเทียมวัวควาย)
โร-เต๊ะฮ (เกวียน , รถ) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ น ระแทะ , กระแทะ
โก กร็ อ-เบ็ย (วัวควาย) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ น โคกระบือ

สภาษิ
ุ ต
 กอม
็ -พเลียญ ซลับ ปี -ปรั๊วะฮ ม็วด
- ปลาหมอตายเพราะปาก
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อธิบายวิธีใช้ คาํ
ป็ วน-ย็วล วิ-ที ปเรอ เปี๊ ยะ
เนื้อหา











ปเรอ (ใช้)
ปเรอ เปี๊ ยะ (ใช้คาํ )
เปี๊ ยะ (คํา , คําศัพท์)
่ ่
ตัวอยางเชน
คญม ปเรอ เนียะ บ็อม-เรอ ตึว ตึญ กา-เฟย์ (ผมใช้คนใช้ไปซื้ อกาแฟ)
่
คญม ปเรอ เปี๊ ยะ เตี็ ยง ปี นิฮ แตง คเลีย (ผมใช้ 2 คํานี้ แตงประโยค
)
่ )
ปเรอ ปร๊ ะฮ (ใช้สอย , ใช้ทุกสิ่ งทุกอยาง
คญม ปเรอ ประฮ กเรื อง พซ็อม พเซย์ง พเซย์ง แดล เมียน คนง ตู ตึ๊ก
๊
เกาะ
่ ซึ่ งมีในตูเ้ ย็น
ผมใช้เครื่ องปรุ งตางๆ
การรู ้คาํ ศัพท์ จดจําได้ บางทีการนําไปใช้ยงั มีหลักเกณฑ์และวิธีใช้ซ่ ึ งควรต้อง
่ ยวยังไมเพี
่ ยงพอ ต้องรู ้ วิธีการนําศัพท์
ใช้ให้ถูกต้องด้วย การรู ้คาํ ศัพท์อยางเดี
นั้ นๆ ไปใช้ดว้ ย เชน่
็ (เขา)
เก , กวด
บ็อง-ฮาญ , ซ็อม-แดง (แสดง)
ซี , โฮ้วบ์ , ญัม , ปิ -ซา , ชัน , โต-ตวล เตียน ,โซย (กนิ , ทาน , รับประทาน ,
ฉัน , เสวย)
ลุย , ปร๊ ะ (เงิน)
่ ้ ค วามหมายเหมื อ นกนแตการนํ
ั ่
่ ั
คํา ศัพ ท์เ หลานี
า ไปใช้มี ค วามแตกตางกน
่ ยวกนกบลั
ั ั กษณะการใช้ภาษาไทย
เชนเดี
ความยากของคนเขมรเรี ยนพูดภาษาไทย คือ เสี ยงวรรณยุกต์ ภาษาเขมรไมมี่
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่
่ ่
เสี ยงวรรณยุกต์เพื่อแยกความหมายของคํา แตภาษาไทยมี
ออกเสี ยงไมคอย
ั ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทย เชน่ หมอ หม้อ
ตรงกบเสี
ความยากของคนไทยเรี ยนพูดภาษาเขมร คือ การออกเสี ยงสระ ภาษาเขมรใช้
่
เสี ย งสระชวยแยกความหมายของคํ
า เสี ย งสร ะในภาษาเขมรมี ม ากกวา่
่ ยงใกล้เคียงกนมาก
ั
ภาษาไทย และเสี ยงสระแตละเสี
และเป็ นเสี ยงที่ภาษาไทย
่
ไมมี่ ใช้ ออกเสี ยงยากมาก การเรี ยนในชวงแรกๆ
ต้องอาศัยเสี ยงใกล้เคียงกนั
่ าที่แปลวา่ แล้ว เดิน เจริ ญ ใช้
เชนคํ
เฮย เดอ จเริ น ปเรอ (ออกเสี ยงสระประสม อา+เออ)
คําที่แปลวา่ ชา แกว้ เขมร ผล
แต แกว คแม พแล (ออกเสี ยงสระประสม อา+แอ)
่ ้ ค นไทยออกเสี ย งคอนข้
่ า งยากเพราะไมมี่ ใ นระบบเสี ย งของ
เสี ย งเหลานี
ภาษาไทย
ั
สระบางเสี ยงใกล้เคียงกนมาก
ออกเสี ยงผิดความหมายผิด ถ้าไมมี่ บริ บทให้
่ จารณา เชน่
ชวยพิ
พแน้ก (แผนก)
พเน้ก (นัยน์ตา)
่ ) ปร็ อ-ปุน (เมีย)
ปร็ อ-ป็ วน (ระบบ , เครื อขาย
ต็วน-โซง (วัวแดง)
ต็วน-ซอง (ตัวเงินตัวทอง)
โก (โกน)
โกว์ (กวน)
่
่
นอกจากเสี ยงสระแล้ว ยังมีเสี ยงพยัญชนะสะกดที่ภาษาเขมรมีแตภาษาไทยไม
มี ได้แก่ เสี ยง จ ล ญ ฮ
เสี ยง จ สะกด
๊ อ็อม-น้าจ (เหมือน เล็ก ร้าย อํานาจ)
โด๊วจ์ โต๊วจ์ กาจ
เสี ยง ล สะกด
เปล , กาล ด็อล เรี ยล (เวลา , เวลา , ถึง , เงินเรี ยล)
เสี ยง ญ สะกด เชน่ ออก
็
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-

ตึญ เจิญ ปึ ญ วึญ (ซื้ อ , ออก , เต็ม , คืน)
เสี ยง ฮ สะกด
๊ มุฮ (รู ้ , นม , เกาะ , ยุง)
เจ๊ะฮ เด๊าะฮ เกาะฮ
่ ความหมายตาง
่ เชน่
เสี ยงสะกดตาง
เรี ยน (เรี ยน)
เรี ยล (เงินเรี ยล)
ซัด (สัตว์)
ซัจ (เนื้ อสัตว์)
วึล (หมุน)
วึญ (กลับคืน)
่ ความหมายตาง
่ เชน่
เสี ยงพยัญชนะต้นตาง
ตา (ตา , ปู่ )
ทา (วา่)
เรี ยน (ร้าน)
เลียน (ล้าน)

สภาษิ
ุ ต
 กวะฮ
ั๊ ตึ๊ก บ็อง-เอิล็ ตเร็ ย
- ตีน้ าํ ให้ปลาตื่น ทําให้แตกตื่นเพื่อจะจับได้ง่าย

ตอนที่ 18
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ธรกิ
ุ จการค้ า
จมุ-นวญ ทุ-ระ-เกิจ็
เนื้อหา
 ตัว๊ ะฮ เบ็ย เจีย ปั๊ จ-จ๊บ-บัน นิ ฮ กอม
็ -ปุ-เจีย นึ ว แต น็วม โจว์ล ตุม-นึ ญ
ดอ จเริ น ปี บอ-เรอะ-เต๊ะฮ กอ โดย
ั ชายังคงนําเข้าสิ นค้าจากตางประเทศเป็
่
- แม้ว่าปั จจุบนั นี้ กมพู
นจํานวนมากก็
ตาม
 ปน-แต เกจิ็ จุม-นวญ คนง ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ -ปุ-เจีย บาน นึ ง กอม
็ -ปุง จับ๊
พเดิม ป็ วง-รี้ ก คลวน ยาง คลัง มึน ทา เจีย เกจ็ิ จุม-นวญ โร-เบ๊าะฮ จ็วน
็ -ปุ-เจีย รื อ เจีย เกจ็ ิ จุม-นวญ โจว์ล ฮุน คเนี ย เจีย มวย บอเจี๊ยด กอม
ระ-เต๊ะฮ
ิ
ั ชากาลั
ํ งเริ่ มขยายตัวอยางมาก
่
่่
ิ
- แตธุ่ รกจในประเทศกมพู
ไมวาจะเป็
นธุ รกจของ
ั ชาเป็ นเจ้าของหรื อธุรกจซึ
ิ ่ งรวมลงทุ
่
ั ่
คนกมพู
นกบตางประเทศ
 จุม-นวญ ทุ-ระ-เกจิ ็ เตี็ ยง นิฮ เพียะ จเริ น เมียน นึว แค้ด ซ็อม-คัน ซ็อม็ -ดาล บัด๊ ด็อม-บอง ปเรี๊ ยะฮ
คัน โด๊วจ์ เจีย พนุม ปึ ญ เซี ยม เรี้ ยบ กอน
ซี -ฮะ-นุ
ิ
่ ้ สวนใหญอยู
่
่ ่ ใ นเมื อ งสํ า คัญ ๆ เชน
่ พนมเปญ เสี ย มเรี ยบ
- ธุ ร กจเหลานี
็
กอนดาล
พระตะบอง พระสี หนุ
 จุ ม-นวญ ทุ -ระ-เกจิ ็ เมี ยน ซา-ระ ซ็ อม-คัน นะฮ จ็อม-ปั๊ วะฮ ปร็ อ-เจี ย
็ ิ จุม-นวญ คน้าด มัด-ทยุม นึ ง คน้าด
จ็วน ก็อม-ปุ-เจี ย ปรั๊ วะฮ เจี ย เกจ
็ -ปุ-เจีย เจีย มจ๊ะฮ พต็วล
โต๊วจ์ แดล ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
ิ
่
ั ชามาก เพราะเป็ นธุ รกจขนาด
ิ
- ธุรกจการค้
ามีความสําคัญมากตอประชาชนกมพู
ั ชาเป็ นเจ้าของ
กลาง และขนาดเล็ก ซึ่ งประชาชนกมพู
็ ิ จุม-นวญ แดล เจีย พเลิ
็ ด-ตะ-พ็อล คนง ซรก โด๊วจ์
 เฮย จเริ น เจีย เกจ
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-

เจีย กเรื อง อะ-ลัง-กา ตเร็ ย เงี้ ยด ตเร็ ย ชเออ นึง ตึน-นะ-พ็อล กะ-เซะ-กัม
ิ ่ งเป็ นผลผลิตในประเทศ เชน่ เครื่ อง อัญมณี ปลาแห้ง ปลา
และมักเป็ นธุรกจซึ
กรอบ และพืชผลทางการเกษตร
็ -ปุ-เจีย กอ ทเวอ เกจ็ ิ จุม-นวญ ซ็อม-เลียะ
กเรา ปี นิฮ ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
็ -ปุง รี้ ก จ็อม-เริ น ยาง คลัง พอง
บ็อม-เปี๊ ยะ ซะ-มัย ตุม-เนิ้ บ แดล กอม
แด
ั ช ากทํ
็ า ธุ ร กจขายเสื
ิ
ํ ง
นอกจากนั้ น ประชาชนกมพู
้ อ ผ้า ทัน สมัย ซึ่ งกาลั
่ กด้วย
เจริ ญเติบโตอยางมา
็ ิ จุม-นวญ วิ็ ิ จุม-นวญ คน้าด ทม จเริ น เจีย เกจ
ปร็ อ-เซิ น เบอ เจีย เกจ
็ ิ จุม-นวญ ชลอง ปร็ อนิ -โย้ก รวม เจีย มวย บอ-เระ-เต๊ะฮ รื อ เจีย เกจ
เต๊ะฮ
ิ
่ มักเป็ นธุ รกจรวมลงทุ
ิ ่
ั ่
หากเป็ นธุ รกจขนาดใหญ
นกบตางประเทศ
หรื อธุ รกจิ
ข้ามชาติ

คําศัพท์ และอธิบาย
 น็วม โจว์ล ตุม-นึญ (นําเข้าสิ นค้า)
 ดอ จเริ น (ซึ่ งเป็ นจํานวนมาก , ซึ่ งมาก)
 เกจิ ็ จุม-นวญ (ธุรกจิ)
 ป็ วง-รี้ ก (ขยาย , ขยายตัว)
 ยาง คลัง (อยางแรง
่
่
่
, อยางหนั
ก , อยางมาก
)
 โจว์ล ฮุน (รวมลงทุ
่
น , เข้าหุ น้ )
 จุม-นวญ ทุ-ระ-เกจิ ็ (ธุรกจิ , ธุรกจการค้
ิ
า)
 จุม-นวญ (การค้า)
 ทุ-ระ-เกจิ ็ (ธุรกจิ) ไมนิ่ ยมใช้คาํ นี้ เพียงคําเดียว แตจะใช้
่
จุม-นวญ ทุ-ระ-เกจิ
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(ธุรกจิ)
ซา-ระ ซ็อม-คัน (สาระสําคัญ , สําคัญ)
จ็อม-ปั๊ วะฮ (ตอ่ , เฉพาะ)
คน้าด (ขนาด)
่ ว) จะใช้ มจ๊ะฮ (เจ้าของ) เพียงคําเดียว
มจ๊ะฮ พต็วล (เจ้าของ , เจ้าของสวนตั
็
กได้
พเลิ็ด-ตะ-พ็อล (ผลิตผล)
กเรื อง อะ-ลัง-กา (เครื่ องประดับ , อัญมณี )
ตเร็ ย เงี้ ยด (ปลาแห้งเค็ม)
ตึน-นะ-พ็อล (ผลผลิต , ผลที่ได้รับ)
กะ-เซะ-กัม (กสิ กรรม , การเกษตร)
ปร็ อ-เซิ็ น เบอ (หาก , ถ้าหากวา่ , หากวา่)
่
วิ-นิ -โย้ก รวม (รวมลงทุ
น) เป็ นคําภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาเขมรใช้ บ็อนด๊ะ ตุน หรื อ โจว์ล ฮุน คเนีย
ิ ามชาติ)
เกจิ็ จุม-นวญ ชลอง ปร็ อ-เต๊ะฮ (ธุรกจข้
คําวา่ “ธุรกจิ” ภาษาเขมรใช้ จุม-นวญ ทุ-ระ-เกจิ ็ หรื อ เกจิ ็ จุม-นวญ
่
ั ็
คํา ดัง กลาวสามารถนํ
า คํา อื่ น มาประสมเข้า ด้ว ยกนกจะได้
ค ํา ศัพ ท์ ที่ สื่ อ
ความหมายเจาะจงหรื อเป็ นการระบุประเภท เชน่
ิ
เกจิ ็ จุม-นวญ ซ็อน-ทา-เกยี (ธุรกจโรงแรม
)
ิ
เกจิ ็ จุม-นวญ เทอะ-เนีย-เกยี (ธุรกจธนาคาร
)

สภาษิ
ุ ต
 โก เซาะ โกะ-เฮาะ ปเรี๊ ยะฮ
่ นพระ (คนอาศัยผ้าเหลืองหากนิ)
- โกนผมหลอกวาเป็
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ตอนที่ 19
การท่ องเทีย่ ว
เต-ซะ-จอ
เนื้อหา
 คนง มวย ชนัม มวย ชนัม , เมียน เนียะ เต-ซะ-จอ ปี อา-ซี , นึ ง เออ-รบ ,
ร็ วบ เลียน เนียะ , ทเวอ ด็อม-เนอ เต-ซะ-จอ โม้ก กมั-ปุ-เจีย
่ ่ยวจากเอเชียและยุโรปนับล้านคน เดินทางทองเที
่ ่ยวมา
- ในปี หนึ่งๆ มีนกั ทองเที
ั ชา
กมพู
 เพียะ จเริ น เก ตึ ว เลง แค้ด เซี ยม เรี้ ยบ เดิ ม-เบ็ย ตัว๊ ะฮ-ซะ-นา โบ๊ะราน-ทาน แดล บ็อง-ฮาญ โอย เคิญ ปี , เพี้ ยบ รี้ ก จ็อม-เริ น โร-เบ๊าะฮ จ๊ะกระ-พ็วบ คแม คนง อะ-เดิด-ตะ-กาล
่
- สวนมากเขาไปเที
่ยวจังหวัดเสี ยมเรี ยบ เพื่อชมโบราณสถานที่ แสดงให้เห็ น
สภาพความเจริ ญรุ่ งเรื องของอาณาจักรเขมรในอดีตกาล
 ปั๊ จ-จ๊บ-บัน เนียะ เต-ซะ-จอ กอ ทเวอ ด็อม-เนอ ตึว เดอ เลง นึ ว ตี กรง
พนุม ปึ ญ นึง บ็อน-ดา แค้ด พเซย์ง พเซย์ง เจีย จเริ น แค้ด เตี๊ยด พอง
่ ่ยวกเดิ
็ นทางไปเที่ยวที่กรุ งพนมเปญและบรรดาจังหวัดตางๆ
่
- ปั จจุบนั นักทองเที
หลายจังหวัดอีกด้วย
 เต-ซะ-จอ คนง ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ -ปุ-เจี ย , แบง แจ๊ก เจี ย เต-ซะ-จอ แบบ
วับ-ปะ-ทัวร์ นึ ง ปร็ อ-วัด-เต๊ะ-ซะฮ แดล บ็อง-เกดิ๊ โอย เมียน จ็อม-โนว์ล
ยาง จเริ น ด็อล ปร็ อ-เต๊ะฮ
่ ่ ยวในประเทศกมพู
ั ชาแบงเป็
่ น การทองเที
่ ่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและ
- การทองเที
ิ
่
่
อยางมากตอประเทศ
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งทําให้เกดรายได้
 เต-ซะ-จอ แบบ ท็ว ม-มะ-เจี๊ ยด ปั๊ จ-จ๊ บ -บัน นิ ฮ , เมี ยน นึ ว แค้ด ซตึ ง
็ -ป็ วง ซปื อ นึง บัด๊-ด็อม-บอง
ตแรง ร็ วด-ตะ-นะ-กี-รี ม็วน-ด็วล กี-รี กอม
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามพิมพ์จําหน่ ายและห้ามคัดลอกไปเผยแผ่ทางสื่อทุกชนิ ดโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต

่ ่ยวเชิงธรรมชาติ ปั จจุบนั มีในจังหวัดสตึงแตรง รัตนคีรี มณฑลคีรี
- การทองเที
ํ
กาปงสปื
อ และพระตะบอง
 เจีย ปร็ อ-เพ้ด เต-ซะ-จอ ตัว๊ ะฮ –ซะ-นา ท็วม-มะ-เจี๊ยด นึง โร-เบี้ ยบ รัวะฮ
็ -ปุ-เจีย นึง จ็วน เจี๊ยด เพียะ เติจ็
นึว โร-เบ๊าะฮ ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
ั ชา
- เป็ นประเภทเที่ยวชมธรรมชาติและแบบการดํารงชี วิตของประชาชนกมพู
และชนกลุ่มน้อย
 เต-ซะ-จอ ม็วด ซะ-มด กอม
็ -ปุง คลาย เจี ย ตี ปึ ญ นิ -ยุม กนั แต คลัง
เลิง , เจีย ปิ -เซะฮ นึ ว ด็อม-บ็อน แค้ด ปเรี๊ ยะฮ ซี -ฮะ-นุ แดล เมียน ชเนย์
ซะ-มด ซอ๊าด เจียง เก
่ ่ยวชายทะเล กาลั
ํ งกลายเป็ นที่นิยมเพิ่มมากขึ้ น โดยเฉพาะในพื้นที่
- การทองเที
จังหวัดพระสี หนุซ่ ึ งมีชายทะเลสวยที่สุด
คําศัพท์ และอธิบาย
 โบะ-ราน-ทาน (โบราณสถาน) มาจากคําภาษาบาลี โบราณฐาน
 จ๊ะ-กระ-พ็วบ (อาณาจักร) มาจากคําภาษาบาลีสนั สกฤต จักรภพ
 อะ-เดิด็ -ตะ-กาล (อดีตกาล) มาจากคําภาษาบาลี อดีตกาล ออกเสี ยงวา่ อะ็
เต็ย-ตะ-กาล กได้
 จ็อม-โนว์ล (รายได้) แผลงมาจากคํา โจว์ล (เข้า) หมายถึ งสิ่ งที่ เข้ามาคือ
รายได้
 ท็วม-มะ-เจี๊ยด (ธรรมชาติ)
 โร-เบี้ ยบ รั วะฮ นึ ว (แบบการดํารงชี วิต) แปลตามรู ปศัพท์ว่า แบบการมี
 จ็วน เจี๊ยด เพียะ เติ็จ (ชนกลุ่มน้อย) แปลตามรู ปศัพท์วา่ ชนชาติส่ วนน้อย
 ม็วด ซะ-มด (ชายทะเล)
 คลาย เจีย (กลายเป็ น)
 ตี ปึ ญ นิ-ยุม (ที่นิยม)
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 กนั แต (ยิง่)
 ชเนย์ ซะ-มด (ชายหาด , ชายทะเล)
 ชนกลุ่มน้อยในประเทศกมพู
ั ชามีหลายกลุ่มด้วยกนั เชน่ พโนง ซเตียง ซ็อมแร โจง กุย ตุม-ปวน จราย ซึ่ งชาวจรายมีลกั ษณะภาษาเหมือนพวกจามสมัย
โบราณ
 จังหวัดพระสี หนุ เดิมคือกรุ งกาปงโส
ํ
ม มีท่าเรื อพาณิ ชย์ทางทะเลที่ใหญที่ ่สุด
ั ชา เป็ นทาเรื
่ อนํ้ าลึก จังหวัดพระสี หนุมีชายหาดที่สวยงามมากหลา
ของกมพู
แหง่ หาดที่สวยที่สุดคือ ชเนย์ ซะ-มด โอว์ เชอ เตียล (หาดโอเชอเตียล)
ชเนย์ ซะ-มด โซะ-คา (หาดสุ ขา) ชายหาดที่จงั หวัดพระสี หนุเคยติดอันดับที่
8 ใน 10 อันอับที่สุดยอดชายหาดในเอเซี ยของหนังสื อพิมพ์ Sunday Herald
Sun ของประเทศออสเตรเลีย
 นอกเหนื อจากชายหาดที่ สวยงามแล้ว จังหวัดพระสี หนุ ยงั มี เกาะตางๆ
่ ที่ มี
่ ่ยวอีกมากมาย นักทองเที
่ ่ยวสวนใหญเป็
่
่ นนักทองเที
่ ่ ยว
ชื่อเสี ยงด้านการทองเที
่ ่ยวจากเอเซี ยกมี็ มากเชนกน
่ ั เป็ นจังหวัดที่มีรายได้จาก
จากยุโรป แตนั่ กทองเที
่ ่ยวรองจากจังหวัดเสี ยมเรี ยบ
การทองเที
 การทองเที
่ ่ยวเชิ งธรรมชาติแถบรัตนคีรี มณฑลคีรี สตึงแตรง มีนกั ทองเที
่ ่ ยว
ั อย เพราะการเดินทางยังต้องไปทางรถยนต์ได้ทางเดียว ยังไมมี่
ไปเที่ยวกนน้
่ ่ยวยังไปไมมาก
่ โรงแรมและร้านอาหารซึ่ งให้บริ การจึง
สนามบิน นักทองเที
่ แตกพอกบจํ
่ ็ ั านวนนักทองเที
่ ่ยว
ยังมีไมมาก
 ที่ รัตนคี รีมีที่ท่องเที่ ยวธรรมชาติ คื อ เบิ ง เยียะ โลม (บึ งยักษ์ลอ้ ม) , ตึ๊ ก
ทเลี ย ะ (นํ้ า ตก ) ซึ่ งมี ม ากมายหลายแหง่ มี อุ๊ ด -ทเยี ย น เจี๊ ย ด (อุ ท ยาน
่ ) หลายแหง่ นอกจากนั้ นยังมีเกาะและนํ้ าตกกลางลํานํ้ าโขง ที่ลือชื
แหงชาติ
ที่สุดคือ ลบ๊ะ โคน (นํ้ าตกลบะโขน) ชมโลมาลุ่มนํ้ าโขง (ซัด พโซด)
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สภาษิ
ุ ต
 กร็ อ-มม ซ้าบ โด๊วจ์ ตึ๊ก ต็วน-เล ปร็ อ-ป็ วน เก ชงุย โด๊วจ์ โดว์ง ด๊ด
- สาวรุ่ นจืดเหมือนนํ้ าในแมนํ่ ้ า เมียเขาหอมเหมือนมะพร้าวเผา
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ตอนที่ 20
ตลาดนํา้
พซา บ็อน-แด๊ ด ตึก๊
เนื้อหา
 เวีย เจีย เรื อง , แดล กวั โอย รี้ ก เรี ยย นะฮ , แดล ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ -ปุ-เจีย ,
็ -แลง เต-ซะ-จอ , พซา บ็อน-แด๊ด ตึ๊ก , ด็อม-โบว์ง บ็องนึ ง เมียน กอน
เอ๊าะฮ
ั ชาจะมี แหลงทองเที
่ ่ ่ยวตลาดนํ้ าเป็
- มันเป็ นเรื่ องที่น่ ายินดี มากที่ ประเทศกมพู
ครั้ งแรก
 โดย กรม ฮุน Skyland , โร-เบ๊าะฮ กอม
็ -ปุ-เจีย , นึ ง ซะ-ฮะ-กา วิ-นิ-โยก
เจี ย มวย กรม ฮุ น แดล จุ ม-เนี ยญ กา พแน้ก กรุ๊ บ กโรง , พซา บ็อนแด๊ด ตึ๊ก ปี ปร็ อ-เต๊ะฮ ทัย
ั ชาจะรวมลงทุ
่
ั ษทั ที่เชี่ ยวชาญ
- โดยบริ ษทั Skyland ของประเทศกมพู
นกบบริ
ด้านบริ หารจัดการตลาดนํ้ าจากประเทศไทย
 กุม-โรง ซาง ซ็อง พซา บ็อน-แด๊ด ตึ๊ก , นึ ว ซรก คซัจ กอน
็ -ดาล , แค้ด
็ -ดาล เรี้ ยบ จ็อม เลอ พตึย เด็ย ฮา-เซิ็ บ เฮิ็ ก-ตา , ตุม-ฮุม พซา เมียน
กอน
จ็อม-นวน ซาม-เซิ ็บ เฮิ็ ก-ตา นึ ง มพึย เฮิ็ก-ตา เตี๊ยด เจีย จ็อม-น้อด ร็ วด
ย็วน
่ างตลาดนํ้ าที่อาํ เภอคซัจกอนดาล
็
็
- โครงการกอสร้
จังหวัดกอนดาล
จัดบนพื้นที
50 เฮกเตอร์ ขนาดตลาดมีจาํ นวน 30 เฮกเตอร์ และอีก 20 เฮกเตอร์ เป็ นที่จอด
รถ
 โล้ก อ๊ก-ญา ซเร็ ย จัน-ทอน อะ-เกยะ
ี๊ เนี ยะ-ยัวะ กรม ฮุน Skyland บาน
ทแลง โอย เดิง ทา , กรม ฮุน บาน ซะ-ฮะ-กา เจีย มวย กรม ฮุน จุมเนียญ กา ปี ปร็ อ-เต๊ะฮ ทัย เรี้ ยบ จ็อม พล็อง เม ร้วจ ร็ วล เอ๊าะฮ เฮย
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่
่ ่ บริ ษทั ได้ร่ วมงาน
- ทานออกญา
ซเร็ ย จันทร ประธานบริ ษทั Skyland กลาววา
ั ษทั เชี่ยวชาญจากประเทศไทย จัดเตรี ยมแผนแมบทเสร็
่
กบบริ
จเรี ยบร้อยแล้ว
 พซา บ็อน-แด๊ด ตึ๊ ก นิ ฮ นึ ง เรี้ ยบ จ็อม โอย เมี ยน ตู๊ก ลัวะ ตุ ม-นึ ญ
พเตี๊ยะฮ แดล เรี้ ยบ จ็อม นึ ง รัจ-จะ-นา เลิง ตาม รัจ-จะ-นา บ็อด คแม
ซด ซ็อม-รับ ตู๊ก คน้าด ทม อาจ เมียน ปโร-แวง โร-โฮ้วด์ ด็อล แซ-เซิ บ็
แม้ด
่ ้ นตามรู ปแบบเขม
- ตลาดนํ้ านี้ จะจัดให้มีเรื อขายสิ นค้า บ้านซึ่ งจัดและตกแตงขึ
่ ความยาวถึง 40 เมตร
แท้ สําหรับเรื อขนาดใหญอาจมี
 พซา บ็อน-แด๊ด ตี๊ก นึง ทเวอ โอย ด็อม-บ็อน นิฮ กนั แต อู-ออ โป-ปึ ญ
ตึว โดย มะ-นุ ฮ มะ-เนี ย เนี ยะ เต-ซะ-จอ ปร็ อ-เจี ย จ็วน เมียน กา เงี ย
ทเวอ เฮย แซ้ด-ทะ-เกจิ ็ โร-เบ๊าะฮ ซะ-ฮะ-กุม กอ กนั แต ลออ เลิง
คําศัพท์ และอธิบาย
 พซา บ็อน-แด๊ด ตึ๊ก (ตลาดนํ้ า) แปลตามรู ปศัพท์วา่ ตลาดลอยนํ้ า บางที
็
เรี ยกสั้ นๆ วา่ พซา ตึ๊ก (ตลาดนํ้ า) แปลตรงตามตัวกได้
 ซะ-ฮะ-กา วิ-นิ-โย้ค (รวมลงทุ
่
น)
 จุม-เนียญ กา (ชํานาญการ , เชี่ยวชาญ)
 พแน้ก กรุ๊ บ กโรง (ด้านบริ หารจัดการ)
 กุม-โรง (โครงการ)
 กุม-โรง ซาง ซ็อง (โครงการกอสร้
่ าง )
 อ๊ก-ญา (ออกญา) เป็ นตําแหนงที
่ ่มอบให้นกั ธุ รกจและผู
ิ
ท้ าํ คุณประโยชน์ต่อ
่
สวนรวม
 โล้ก อ๊ก-ญา (ทานออกญา
่
, คุณออกญา)
 อะ-เกยะ
ี๊ เนียะ-ยัวะ (ประธานใหญ่) มาจากคําภาษาบาลีสนั สกฤต อัครนายก
 บาน ทแลง โอย เดิง็ ทา (กลาววา
่ ่ ) แปลตามรู ปศัทพ์วา่ ได้แถลงให้รู้วา่
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่ )
พล็อง เม (แผนแมบท
พล็อง (แผน , แปลน)
ร้วจ ร็ วล (เสร็ จเรี ยบร้อย)
รัจ-จะ-นา (ตกแตง่)
่ ้ น)
รัจ-จะ-นา บ็อด (รู ปแบบ , รู ปแบบที่ได้ตกแตงขึ
อู-ออ (คึกคัด , อึกทึก , เอ็ดอึง)
โป ปึ ญ (เต็มเปี่ ยม)
มะ-นุฮ มะ-เนีย (ผูค้ น) มนุษย์มนา
ซะ-ฮะ-กุม (ชุมชน)
่
ตลาดนํ้ า จะดึง ดูด นัก ทองเที
่ย วที ่ม าเที ่ย วพนมเปญให้ม าเที ่ย วตลาดนํ้ า ด้ว
่
สถานที่อยูไ่ มไกลจากพนมเปญ
 เกดแหลงทองเที
ิ
่ ่ ่ยวแปลกใหม่ งานบริ การการทองเที
่ ่ยวมีมากมายหลายด้านก็
่
จะชวยให้
ผูค้ นบริ เวณโดยรอบมี งานทํา ไมต้่ องจากบ้านไปทํางานโรงงาน
ิ มชนกดี็ ข้ ึน ความเป็ นอยูข่ องประชาชนกดี็ ข้ ึน ถ้าสร้างเสร็ จต้องไป
เศรษฐกจชุ
เที่ยวชมบ้างแล้ว

สภาษิ
ุ ต
 โย้ก กอ ตึว โล อ็อน-เตี๊ยะ
่ ่
- เอาคอไปลองใสบวง
(แอบลักลอบทําสิ่ งผิดกฎหมาย สุ ดท้ายกต้็ องถูก
ลงโทษ)

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามพิมพ์จําหน่ ายและห้ามคัดลอกไปเผยแผ่ทางสื่อทุกชนิ ดโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต

ตอนที่ 21
อธิบายวิธีใช้ คาํ
ป็ วน-ย็วล วิ-ที ปเรอ เปี๊ ยะ
เนื้อหา








คําวา่ “กบั” ภาษาเขมรใช้ นึง และ เจีย มวย แตวิ่ ธีการนําไปใช้ต่างกนั
เจีย มวย (กบั) เป็ นคําบุพบท
นึง (กบั) เป็ นคําสันธาน
ฉันไปตลาดกบัแม่ (คญม ตึว พซา เจีย มวย มดาย)
น้องชายทํางานกับป้า (ปโอว์น ปโร๊ ะฮ ทเวอ กา เจีย มวย อม ซเร็ ย)
นักเรี ยนดู โทรทัศน์กบัคุ ณครู (โกว์น เซอะฮ เมิ ล ตู-ระ-ตัว๊ ะฮ เจี ย มวย
เนียะ กรู )
่
ทั้ ง 3 ประโยคที่กลาวมาใช้
เจีย มวย (กบั) ถ้านําประโยคทั้ ง 3 มาเรี ยงลําดับ
่
่ ั ลองดูวาจะใช้
่
ั อไม่
ใหมโดยใช้
คาํ วา่ กบั เชนกน
เหมือนกนหรื
ฉันกบัไปตลาดแม่ (คญม นึง มดาย ตึว พซา)
น้องชายกบัป้าทํางาน (ปโอว์น ปโร๊ ะฮ นึง อม ซเร็ ย ทเวอ กา)
นักเรี ยนกบัคุณครู ดูโทรทัศน์ (โกว์น เซอะฮ นึง เนียะ กรู เมิล ตู-ระ-ตัว๊ ะฮ)
ในทั้ ง 3 ประโยคหลังนี้ ใช้คาํ วา่ นึ ง (กบั) คงจะพอสังเกตได้ว่าทั้ ง 2 คํามี
่
วิธีการใช้อยางไร
เจีย มวย (กบั = with)
นึง (กบั = and)
่ วา่ “กบั ” จะเลื อ กใช้ค าํ เจี ย มวย หรื อ นึ ง คื อ ถ้า นํา คํา วา่
มี ห ลัก จํา งาย
่ ใช้ เจีย มวย
“และ” ไปวางแทน “กบั” ได้ นัน่ คือ ใช้ นึง ถ้าแทนไมได้
แดล และ ดอ (ที่ , ซึ่ ง) แปลเหมือนกนั ทั้ งสองคําใช้นาํ ข้อความขยายคําที่อยู่
่ ยวกนั
ข้างหน้าได้เชนเดี
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 แดล (ที่ , ซึ่ ง) นิ ยมใช้ทวั่ ๆ ไปทั้ งในภาษาพูดและภาษาเขียน สวน
่ ดอ (ที่ ,
่
ซึ่ ง) นิยมใช้ในภาษาเขียนและมักเป็ นภาษาทางการ ดังตัวอยาง
 จ็อม-แน้ก บอง คญม แดล กอม
็ -ปุง ปิ -ซา บาย (สวนพี
่ ่ของฉันซึ่ งกาลั
ํ ง
ทานข้าว)
 ชแก แดล คัม ชมา เวีย ร็ วด บัด๊ ตึว เฮย (หมาที่กดแมวมั
ั
นวิง่ หายไปแล้ว
 จ็วน แดล บาน แจ๊ก ทาน ตึว เฮย กอื จี ตา คญม (คนที่ตายไปแล้วคือตา
ของฉัน)
 คญม ซโร้ จ ตึ๊ ก เดิ ม พกา โกะ-ล้า บ แดล เวี ย จึ๊ ด ง็ว บ (ผมรดนํ้ า ต้
ํ งใกล้จะตาย)
กุหลาบที่กาลั
 แดล (ที่ , ซึ่ ง) ใช้นาํ ข้อความขยายคําที่อยูข่ า้ งหน้า ซึ่ งอาจเป็ นประธานหรื อ
็
กรรมของประโยคกได้
 ปิ -ที บน ปร็ อ-ปึ ย-นึ เจี๊ ยด ดอ ทม เจี ยง เก กอื ปิ -ที บน โจว์ล ชนัม
ทเม็ย
- งานบุญประเพณี ของชาติซ่ ึ งใหญที่ ่สุดคือ งานบุญขึ้ นปี ใหม่
 นิฮ กอื เต-วะ-รู ้บ มวย ดอ ลออ ปร็ อ-เนิด็
- นี่คือเทวรู ปองค์หนึ่งซึ่ งงดงาม
ั เพียงแตโอกาสที
่
- คือทั้ ง แดล และ ดอ ใช้แทนที่กนได้
่ใช้ ดอ (ที่ , ซึ่ ง) เป็ น
่ ความยิง่ ใหญกวา
่ ่
ทางการกวา่ และดูเหมือนวามี
 แด แปลวา่ ด้วย , ด้วยเหมือนกนั ใช้วางไว้หลังประโยค คือ ต้องอยูเ่ ป็ นคํา
่ ่
สุ ดท้ายของประโยค ตัวอยางเชน
 คญม กอ จ็อง ญัม บาย แด (ฉันกอยากกนข้
็
ิ าวด้วยเหมือนกนั )
 คญม โจว์ล เจิ็ด เวีย แด (ผมชอบมันด้วยเหมือนกนั)
 เยิง เมียน ทเวอ นุม อ็อน-ซอม แด (เราทําข้าวต้มมัดด้วย)
 เนียะ ซรก กอ มึน เซิ็ ว เมียน เนียะ เจ๊ะฮ เลง ลแบง นิฮ แด (ชาวบ้านก็
่ ่ คนรู ้การละเลนนี
่ ้ ดว้ ยเหมือนกนั )
ไมคอยมี
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 การใช้ค าํ แด วางไว้ข ้า งท้า ยประโยคคํา ถามไมได้
่ แ ปลวา่ “ด้ว ย , ด้ว ย
ํ งทํากริ ยาอาการนั้ น
่ ปิดท้ายประโยคคําถามที่ผูถ้ ูกถามกาลั
เหมือนกนั” แตใช้
อยู่ เชน่
- เนียะ ซเร็ ย ทเวอ อเว็ย แด (คุณผูห้ ญิงทําอะไรอยูค่ รับ)
- โล้ก ซเร็ ย อัญ-เจิญ ตึว หนา แด (คุณผูห้ ญิงไปไหนครับ)
- โล้ก เดอ โม้ก โร้ก อเว็ย แด (คุณเดินมาหาอะไรครับ)
 ไมใช้
่ คาํ แด ปิ ดท้ายประโยคได้เพราะไมได้
่ เป็ นคําสําคัญที่ใช้สื่อความหมาย
่ ค นเขมรจะวาพู
่ ด จาห้ ว นๆ ไมมี่ ห างเสี ย ง ไมเพราะ
่
ใด ๆ แตถ้่ า ไมใช้
ไม่
สละสลวยตามลักษณะที่คนเขมรเขาใช้กนั
 ตเริ็ ว บาน แปลวา่ ถูก แปลตามรู ปศัพท์คือ ถูกได้ ใช้ในประโยคกรรม
 เรื อง นิฮ ตเริ็ ว บาน โซะฮ ซาย ตู-เตี็ ยง พู-มิ-เพียะ อา-ซี
่
- เรื่ องนี้ ถูกแพรกระจายทั
ว่ ทั้ งภูมิภาคเอเซี ย
่
- เรื่ องนี้ ได้แพรกระจายทั
ว่ ทั้ งภูมิภาคเอเซี ย
 ปิ -ที บน อม ตู๊ก ตเริ็ ว บาน เก เจือ ทา ปรา-ร็ อบ ทเวอ ตัง ปี ซะ-มัย
โบะ-ราน
่ อถูกเขาเชื่อวา่ เริ่ มกระทําตั้ งแตสมั
่ ยโบราณ
- พิธีแขงเรื
่ อเขาเชื่อวาเริ
่ ่ มกระทําตั้ งแตสมั
่ ยโบราณ
- พิธีแขงเรื
 โร-บัม นิ ฮ ตเริ็ ว บาน น็ วม โม้ก ซรก คแม นึ ว คนง เรี้ ยจ-เจอะ-กา
ปเรี๊ ยะฮ นะ-โร-ด็อม
- ระบํานี้ ถูกนํามาเมืองเขมรในรัชกาลพระนโรดม
- ระบํานี้ ได้นาํ มาเมืองเขมรในรัชกาลพระนโรดม
 เต-วะ-รู ้บ นิฮ ตเริ็ ว บาน เก เรี ยะ-ซา ตุก๊ ยาง ม็อด-จ็อด
่
- เทวรู ปนี้ ถูกเขารักษาไว้อยางดี
่
- เทวรู ปนี้ เขาได้รักษาไว้อยางดี
 แค้ด เซี ยม เรี้ ยบ นิฮ ตเริ็ ว บาน เก โอย ชมัวะฮ นึว ซะ-มัย ล็วง-แว้ก
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- จังหวัดเสี ยมเรี ยบนี้ ถูกเขาตั้ งชื่อในสมัยละแวก
- จังหวัดเสี ยมเรี ยบนี้ เขาได้ต้ งั ชื่อในสมัยละแวก
สภาษิ
ุ ต
 เซิ็ ว ซลับ บา กม โอย ซลับ เม
่ ่ ่ อยาให้
่ ฆ่าแม่
- ใครฆาพอ
ถ้าใครจะต้องตายสักคน คนที่ควรตายคือ ผูช้ ายหรื อผูเ้ ป็ นพอ่ แตต้่ องรั กษา
่ เพราะแม้วาผู
่ ช้ ายจะเป็ นผูน้ าํ หาเลี้ ยงครอบครัว แตการ
่
ผูห้ ญิงหรื อผูเ้ ป็ นแมไว้
่ นคนสําคัญกวา่
ดูแลบ้านเรื อน เลี้ ยงลูกป้อนข้าวป้อนนํ้ า อบรมสัง่ สอนลูก แมเป็
่
่ ่
คือ พอตายดี
กวาแมตาย
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ตอนที่ 22
แหล่งท่ องเทีย่ วทีอ่ าํ เภอแก้วสี มา
ก็อน-แลง เต-ซะ-จอ นึว ซรก แกว เซ็ย-มา
เนื้อหา
 ด็อม-บ็อน ปเร็ ย กา เปี ย แกว เซ็ย-มา เจีย ด็อม-บ็อน ปเร็ ย ซโรง ซเทิด
นึว คนง แค้ด ม็วน-ด็วล กี-รี
- พื้นที่รักษาป่ าแกวเซ็ยมาเป็ นพื้นที่ป่าโปรง่ อยูใ่ นจังหวัดมณฑลคีรี
 แดล เมียน ซ็อม-เราะฮ ท็วม-มะ-เจี๊ยด ซเราะฮ ตร็ อ-กาล ซ็อม-โบว์ โดย
ท็วน เทียน ท็วม-มะ-เจี๊ยด ตึ๊ก ทเลียะ ปเร็ ย เชอ ซัด ปเร็ ย
- ซึ่ ง มี ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ง า ม แ ป ล ก ต า ส ม บู ร ณ์ ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้ าตก ป่ าไม้ สัตว์ป่า
 เจีย ปิ -เซะฮ โป-ปั๊ วะ ซัด ปเร็ ย ดอ กอม
็ -รอ แดล จึ๊ด พด ปู๊ จ นึ ว แต
เมียน วัด-ตะ-เมียน รัวะฮ นึ ว ด็อม-บ็อน นิ ฮ ยาง ซก ซาน โดย คเมียน
บา-ร็ อม อเว็ย เลย
่ ยอยูใ่ นพื้นที่
- โดยเฉพาะพวกสัตว์ป่าหายากซึ่ งใกล้สูญพันธุ์ ยังมีให้เห็นวาอาศั
่
ั
นี้ อยางสงบสุ
ขไมมี่ กงวลอะไรเลย
 ปร็ อ-เพ้ด ซัด กอม
็ -รอ เตี็ ยง นุ ฮ รวม เมี ยน โต-เตี ย ตรู ง เลื อง กโง้ก
บัย-ตอง ซัด ม็วน โต ประ ม็วน ปั วร์ ปร็ อ-เพะฮ นึง ม็วน โต บัย ตอง
่ ้ นมี กระทาอกเหลือง นกยูงเขียว ไกฟ้่ าสี เงิน
- ประเภทของสัตว์หายากเหลานั
ไกสี่ เทา และไกฟ้่ าสี เขียว
 กเรา นิฮ เมียน ซัด คลา ด็อม-เร็ ย โร-เมียะฮ ต็วน-โซง ปิ -เซะฮ ตึว เตี๊ยด
็ -ตุย ซอ แดล เจีย ทะ-เนะ-กะ-ซัด จึ๊ด พด ปู๊ จ นึ ว เลอ
นุฮ กอื ซวา กอน
ปิ -พุบ โล้ก นุฮ
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่ ้ นอีกคือ ลิงหางขาว ซึ่ งเป็ น
- นอกจากนี้ มี เสื อ ช้าง แรด วัวแดง พิเศษกวานั
สัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมใกล้สูญพันธุ์จากโลก
 เวีย กอม
็ -ปุง รัวะฮ นึ ว ยาง จเริ น นึ ง ยาง ซก ซาน นึ ว ด็อม-บ็อน นิ ฮ
เมียน จ็อม-นวน เจีย บวน ป็ วน กบาล
ํ งอยูก่ นอยางมากด้
ั ่
- มันกาลั
วยความสุ ขสงบในพื้นที่น้ ีมีจาํ นวนกวา่ 4,000 ตัว
 โร-เดิว็ ปรัง เจีย โร-เดิ็ ว แดล พเญียว เต-ซะ-จอ อ๊าจ ตึว ตัว๊ ะฮ-ซะ-นา
ซัด ซล้าบ นึง ซัด ปเร็ ย พเซย์ง พเซย์ง บาน ยาง เงียย ซรวล
่ ่ ยวสามารถไปชมนกและสัตว์ป่าตางๆ
่ ได้อยาง
่
- ฤดู แล้งเป็ นฤดู ที่นักทองเที
สะดวก
 โดย เมียน เต-เล ซโกว์๊ บ เจีย จุม-นวย คนง กา ตัว๊ ะฮ-ซะ-นา เติ๊บ เมิล
เคิญ จบ๊ะฮ
่ จึงจะเห็นชัด
- โดยมีกล้องส่ องทางไกล (เทเลสโคป) เป็ นเครื่ องชวยดู
คําศัพท์ และอธิบาย
 กา เปี ย (ป้องกนั)
 แกว เซ็ย-มา (แถวเซ็ยมา , แกวสี
้ มา) เป็ นอําเภออยูใ่ นจังหวัดมณฑลคีรี
 ปเร็ ย ซโรง (ป่ าโปรง่)
 ซโรง (โปรง่)
 คปั๊ วะฮ ซโรง (สู งโปรง่)
 ซ็อม-เราะฮ (ความงดงาม , ความงามพริ้ มเพรา , ความงามเฉิ ดฉาย) แผลงมา
 ตร็ อ-กาล (แปลก , แปลกใหม่ , แรกมี , เพิ่งมีใหม่)
 ท็วน เทียน (ทรัพย์สิน)
 โป-ปั๊วะ (หมู่ , พวก , ฝูง , เหลา่) ใช้ โป-ปู๊ ก กได้
็
 กอม
็ -รอ (ความจนขัดสน , ความยากลําบาก)
 พด (พ้น)
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่ นธุ์)
ปู๊ จ (เผาพั
จึ๊ด พด ปู๊ จ (ใกล้สูญพันธุ์)
ซก ซาน (สุ ขสงบ , สงบสุ ข) มาจากคําภาษาบาลี สุ ขศานติ์
ั )
บา-ร็ อม (วิตกกงวล
โต-เตีย ตรู ง เลือง (นกกระทาอกเหลือง)
โต-เตีย (นกกระทา)
ตรู ง (อก)
เลือง (สี เหลือง)
กโง้ก บัย-ตอง (นกยูงเขียว)
กโง้ก (นกยูง)
ม็วน โต (ไกฟ้่ า)
ปร็ อ-เพะฮ (สี เทา)
บัย-ตอง (สี เขียว)
คลา (เสื อ)
ด็อม-เร็ ย (ช้าง)
โร-เมียะฮ (แรด)
ต็วน-โซง (วัวแดง)
ซวา (ลิง)
็ -ตุย (หาง)
กอน
ทะ-เนะ-กะ-ซัด (สัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนม) เป็ นคํามาจากภาษาบาลี สันสกฤต
ถนิกสัตว์ สัตว์ผมู ้ ีนม
 ซัด ซล้าบ (สัตว์ปี , นก)
 เงียย ซรวล (สะดวก , งายสบาย
่
)
 เต-เล ซโกว์๊ บ (กล้อ งสองทางไกล
่
) เป็ นคํา ทับ ศัพ ท์จ ากภาษาอัง กฤษ
telescope
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 จังหวัดมณฑลคี รีพ้ืนที่ ส่ วนใหญ่เป็ นภู เขา สมบู รณ์ ดว้ ยไม้นานาชนิ ด แตก่็
ํ งประสบปั ญหาการลักลอบตัดไม้ทาํ ลายป่ า บุกรุ กถากถางจับจองที่ ดิน
กาลั
่ มให้จงั หวัดมณฑลคีรี และรัตนคีรีเป็ นแหลง่
โดยพวกนายทุน รัฐบาลสงเสริ
่ ่ ยวเชิ งนิ เวศ แตนั
่ กทองเที
่ ่ ยวที่ เข้าไปเป็ นนักทองเที
่ ่ ยวจากยุโรปเป็ น
ทองเที
่
่ แตยั่ งมีนกั ทองเที
่ ่ยวน้อย
สวนใหญ
สภาษิ
ุ ต
 พแล เชอ จรุ ฮ มึน ชงาย ปี กวล
็
่ ่
่ ่
- ลูกไม้หลนไมไกลจากโคน
(ลูกไม้หลนไมไกลต้
น)
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ตอนที่ 23
พรรคการเมือง (1)
เกียะ-นะ ป๊ะ นะ-โย-บาย (มวย)
เนื้อหา
 เกยะ
ี -นะ ป๊ ะ นะ-โย-บาย (พรรคการเมือง)
 มวย กอื เกยะ
ี -นะ-ป๊ ะ ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
็ -ปุ-เจีย แดล เมียน ชมัวะฮ เดิม
ี -นะ ป๊ ะ ปร็ อ-เจีย จ็วน ปะ-เด๊ะ-ว็วด กอม
็ -ปุ-เจีย
ทา เกยะ
ั ชา ซึ่ งมีชื่อเดิมวา่ พรรคประชาชนปฏิวตั ิกมพู
ั ชา
- 1 คือ พรรคประชาชนกมพู
คําศัพท์ และอธิบาย
 เกยะ
ี -นะ (คณะ) มาจากคําภาษาบาลี คณะ
ป๊ ะ (พรรค) มาจากคําภาษาสันสกฤต ปั กษ์
นะ-โย-บาย (การเมือง) มาจากคําภาษาบาลีสันสกฤต นโยบาย อาจจะออก
เสี ยง กะ-นะ-ป๊ ะ นะ-โย-บาย
 นิ-มึด ซัญ-ญา (ตราสัญลักษณ์)
 นิ-มึด ซัญ-ญา (ตราสัญลักษณ์ , เครื่ องหมาย)
 นิ-มึด (สร้างขึ้ น , เนรมิตขึ้ น) มาจากคําภาษาบาลี นิมิต
 ซัญ-ญา (สัญลักษณ์ , เครื่ องหมาย) มาจากคําภาษาบาลี สัญญา
 กา เบ๊าะฮ ชโน้ด (การลงคะแนน) แปลตามรู ปศัพท์วา่ การโยนบัตร
 เบ๊าะฮ (โยน , ประทับ , ตี)
 ชโน้ด (บัตรตางๆ
่ เชน่ บัตรสนเทห์่ , บัตรเลือกตั้ ง)
 ปร็ อ-เทียน เกยะ
ี -นะ ป๊ ะ (หัวหน้าพรรค)
 ด็อม-นาง เรี ยะฮ (ผูแ้ ทนราษฎร , สส.)
 ด็อม-นาง (ผูแ้ ทน)
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-








เรี ยะฮ (ราษฎร) มาจากคําภาษาบาลีสนั สกฤต ราษฎร์ (ราษฎร)
ปะ-เด๊ะ-ว็วด (ปฏิวตั ิ) เป็ นคํายืมจากภาษาบาลี ปฏิวตั ิ
ซ็อง-กรั๊วะฮ (สงเคราะห์) เป็ นคํายืมจากภาษาสันสกฤต สงเคราะห์
ั ช าได้ พ ั ฒ นามาอยางเป็
่
การเมื อ งของกมพู
นระบบ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
่ ่ ่ อง กมพู
ั ชามีการเลือกตั้ งครั้ ง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทุก 5 ปี มาอยางตอเนื
แรกเมื่อ พ.ศ.2536 มี สส. 120 คน ครั้ งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2541 มี สส. 122 คน
ครั้ งที่ 3 พ.ศ.2546 มี สส. 123 คน ครั้ งที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2551 มี สส. 123 คน
และครั้ งที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2556 มี สส. 123 คน
่
ั ชาเป็ นปี พ.ศ.2561 แล้ว
การเลือกตั้ งตอไปจะเป็
นครั้ งที่ 6 คือในปี นี้ ปี นี้ ที่กมพู
่ งสงกรานต์หรื อวันขึ้ นปี ใหมมากมพู
่ ั ชากเข้
็ าสู่ ศกั ราชใหมเป็
่ น
นับตั้ งแตหลั
่
พ.ศ.2561 แตประเทศไทยยั
งเป็ น พ.ศ.2560
วัน ที่ 4 มิ ถุ น ายน นี้ จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง สภาที่ ป รึ ก ษาตํา บลสภาท้อ งถิ่ น ทั่ว
่ มข้น
ประเทศ 1646 แหง่ การหาเสี ยงเป็ นไปอยางเข้
ี -นะ ป๊ ะ นะ-โย-บาย) ในกมพู
ั ช าที่ จ ะลงรั บ สมัค ร
พรรคการเมื อ ง (เกยะ
่
เลือกตั้ งครั้ งนี้ มีท้ งั หมด 12 พรรค มีท้ งั พรรคใหญและพรรคเล็
ก
่ เซิ็ น งกมึญ
ั ชาเกดขึ
ิ ้ นตั้ งแต่ 28 มิถุนายน 1951 โดยทาน
พรรคประชาชนกมพู
่ ่ อา-จา เมียน (อาจารย์เมียน)
ที่คนเขมรมักเรี ยกทานวา
ชื่ อ พรรคประชาชนปฏิ ว ัติ กัมพู ช าได้นํา กลับ มาใช้ใ หมอี่ ก ครั้ ง เมื่ อ เดื อ น
เมษายน 1979 จนถึ ง ปี 1991 และหลัง จากนั้ น ได้เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ นพรรค
ั ชา ซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั กนมาจนถึ
ั
่ 1979-1981
ประชาชนกมพู
งทุ กวันนี้ ในชวงปี
่
่
แปน โซะ-วัน (ทานแปน
สุ วรรณ) ได้รับเลือกเป็ นเลขาธิ การพรรค ในชวง
ปี 1981-1991 หัวหน้าพรรคคือ โล้ก เฮง ซ็อม-เริ น หรื อที่คนไทยเรี ยกวา่
เฮง สัมริ น
่
่ 1991-2015 หัวหน้าพรรคคือ โล้ก เจีย ซี ม (คนไทยเรี ยกวา่
ตอมาในชวงปี
่ จกรรม
เจีย ซี ม) เป็ นหัวหน้าพรรคมาจนกระทัง่ ถึงแกอนิ
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 ทานเจี
่ จกรรมเมื่อ 8 มิถุนายน 2558 ทานได้
่ ย ซี ม เพิ่งถึงแกอนิ
่
่ ้ง
รับการแตงตั
เป็ นประธานวุฒิสภาและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็ น ซ็ อม-ดัจ๊ อะี มะ-ฮา ท็วม-เมอะ โป-ทิ-ซาล เจีย ซี ม
เกยะ
 สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิ สาล เจีย ซี ม
 ปั จจุบนั พรรคประชาชนกมพู
ั ชาครองอํานาจปกครองประเทศโดยมี ซ็อม-ดัจ๊
ี๊ มะ-ฮา เซย์-นา-ปะ-เด็ย เด-โช ฮุน-แซน (สมเด็จอัครมหาเสนาบดี
อะ-เกยะ
เดโชฮุ น เซน) (คนไทยเรี ยกวา่ ฮุ น เซน หรื อสมเด็ จ ฮุ น เซน ) เป็ น
นายกรัฐมนตรี ที่ครองอํานาจมายาวนาน
 พรรคสงเคราะห์ ชาติ เกดขึ
ิ ้ นจากการรวมตัวของพรรค ซ็ อม เรี ยง-ซี (สม
รังสี ) และพรรค เซิ็ ด มะ-นุ ฮ (สิ ทธิ มนุ ษย์) เมื่อ 17 กรกฎาคม 2012 ที่กรุ ง
มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
 ปั จจุบนั พรรคนี้ มี โล้ก เกมิ โซะ-คา (ทาน
่ เกมิ โซะ-คา) (คนไทยเรี ยก กมิ
สุ ขา) เป็ นหัวหน้าพรรค
 พรรคนี้ คนไทยเรี ยกวา่ พรรคกูช้ าติ กมพู
ั ชา เป็ นพรรคฝ่ ายค้านเพียงพรรค
ั ายรัฐบาล
เดียวที่มีจาํ นวน สส. ใกล้เคียงกบฝ่
 การถอดชื่ อ เฉพาะภาษาเขมรเป็ นภาษาไทย แม้ว่าจะเป็ นคํา ที่ ใ ช้ใ นภาษา
่
่ ั เชน่ คนชื่อ วาสนา ภาษาเขมรออกเสี ยงวา่
ตรงกนั แตการออกเสี
ยงจะตางกน
่
่
ั
เวีย-ซะ-นา ถ้าเรี ยกชื่ อวา่ วาสนา เขาคงไมทราบวาเราพู
ดกบเขา
ดังนั้ น จึง
ต้องออกเสี ยงชื่อเฉพาะตามภาษาเขมร
สภาษิ
ุ ต
 เบอ มึน จวย โจ๊วก์ แจว กม โย้ก เจิง เรี ย ตึ๊ก
่่
่
่
- ถ้าไมชวยพายชวยแจว
อยาเอาเท้
ารานํ้ า
่ อยาเอาเท้
่
- มือไมพาย
ารานํ้ า
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ตอนที่ 24
พรรคการเมือง (2)
เกียะ-นะ ป๊ะ นะ-โย-บาย (ปี )
เนื้อหา










-

ี -นะ ป๊ ะ ฟุน-ซี น-เปิ ก
เบ็ย กอื เกยะ
3 คือ พรรคฟุนซิ นเปก
ี -นะ ป๊ ะ ซ็อม-ป็ วน เดิม-เบ็ย ปร็ อ-เจีย-ทึบ-ปะ-ตัย
บวน กอื เกยะ
4 คือ พรรคสัมพันธ์เพื่อประชาธิ ปไตย
ี -นะ ป๊ ะ คแม ร้วบ รวม เจี๊ยด
ปรัม กอื เกยะ
5 คือ พรรคเขมรรวมชาติ
ี -นะ ป๊ ะ ซ็อม-บ๊ก คมุม ซ็อง-กุม ปร็ อ-เจีย-ทึบ-ปะ-ตัย
ปรัม-มวย กอื เกยะ
6 คือ พรรครังผึ้ งสังคมประชาธิ ปไตย
ี -นะ ป๊ ะ ซ็อน-เจี๊ยด กอม
็ -ปุ-เจีย
ปรัม-ปี กอื เกยะ
ั ชา
7 คือ พรรคสัญชาติกมพู
ี -นะ ป๊ ะ ปร็ อ-เจีย ทึบ-ปะ-ตัย มูล-ละ-ทาน
ปรัม-เบ็ย กอื เกยะ
8 คือ พรรคประชาธิ ปไตยมูลฐาน
ี -นะ-ป๊ ะ ยุ-เวียะ-จ็วน กอม
็ -ปุ-เจีย
ปรัม-บวน กอื เกยะ
ั ชา
9 คือ พรรคเยาวชนกมพู
ี -นะ ป๊ ะ จ็วน เจี๊ยด เดิม ปร็ อ-เจีย-ทึบ-ปะ-ตัย กอม
็ -ปุ-เจีย
ด็อบ กอื เกยะ
ั ชา
10 คือ พรรคชนชาติเดิมประชาธิ ปไตยกมพู
ี -นะ ป๊ ะ อ็อม-น้าจ คแม
ด็อบ-มวย กอื เกยะ
11 คือ พรรคอํานาจเขมร
ี -นะ ป๊ ะ ซา-เทีย-ระ-นะ ร็ วด ปร็ อ-เจีย-ทึบ-ปะ-ตัย
ด็อบ-ปี กอื เกยะ
12 คือ พรรคสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามพิมพ์จําหน่ ายและห้ามคัดลอกไปเผยแผ่ทางสื่อทุกชนิ ดโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต

คําศัพท์ และอธิบาย
 ซ็อม-ป็ วน (สัมพันธ์)
 ปร็ อ-เจีย-ทึบ-ปะ-ตัย (ประชาธิปไตย)
- ทั้ ง 2 คํา เป็ นคํายืมจากภาษาบาลีสนั สกฤต สัมพันธ์ และประชาธิปไตย
 ซ็อม-บก คมุม (รังผึ้ ง)
 ซ็อม-บ๊ก (รัง)
 คมุม (ผึ้ ง)
 ซ็อน-เจี๊ยด (สัญชาติ)
 จ็วน เจี๊ยด เดิม (ชนชาติเดิม)
- คําวา่ ชนกลุ่มน้อย ใช้ว่า จ็วน เจี๊ยด เดิม หรื อใช้ว่า จ็วน เจี๊ยด เพียะ เติ็ จ
ั น จ็วน เจี๊ยด เดิม เพียะ เติจ ็
หรื ออาจนําทั้ งหมดนี้ มารวมกนเป็
 ฟุน-ซี น-เปิ ็ ก (ฟุนซิ นเปก) เป็ นคํายอจากภาษาฝรั
่
่งเศส เป็ นพรรคราชานิ ยม
คื อ พรรคนิ ยมเจ้า พรรคนี้ ก่ อตั้ งขึ้ นเมื่ อ 21 มี นาคม 1981 โดยสมเด็จพระ
นโรดมสี หนุ ปั จจุบนั หัวหน้าพรรคฟุนซิ นเปก คือ ซ็อม-ดัจ๊ กรม ปเรี๊ ยะฮ
นะ-โร-ด็อม รน-นะ-เริ ด็ (สมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์)
 พรรคสั ม พัน ธ์ เ พื่ อ ประชาธิ ป ไตย กอตั
่ ้ ง เมื่ อ 15 กรกฎาคม 2005 โดย
ั
้ ญหา
ประชาชนกลุ่มเล็กๆ ซึ่ งมีความคิดและทัศนะคล้ายคลึงกนในการแกปั
สังคมเขมร หัวหน้าพรรค คือ โล้ก เคิม็ เวีย-ซะ-นา
 พรรคเขมรรวมชาติ เป็ นพรรคใหม่ จดทะเบี ยนเป็ นพรรคการเมื องเมื่ อ 14
มีนาคม 2016 หัวหน้าพรรค คือ โล้ก ญึก บุน-ชัย และยังมีหวั หน้าพรรค
ิ มศักดิ์ คือ โล้ก เตีย จ็อม-รัด
กตติ
 หัวหน้าพรรครังผึ้ งสังคมประชาธิ ปไตย คือ โล้ก มอม โซว์-น็อง-โดว์ (ทาน
่
่ นเจ้าของสถานีวทิ ยุ ซ็อม-บก คมุม
มอม โซนองโด) ทานเป็
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 พรรคสัญชาติกมพู
ั ชาก่อตั้ งขึ้ นโดยผูถ้ ือศีลคนหนึ่ ง คือ โล้ก ตา ฮ็อง แหง่
พนมตะแบงเมี ย นเจย ปั จ จุ บ ัน หัว หน้า พรรค คื อ โล้ก เซย์ง โซะ-เคย์ง
พรรคนี้ มีหลักการคือ สามัคคีธรรม ทําบุญรักษาศีล และปลูกฝังเรื่ องนิพพาน
 พรรคประชาธิ ปไตยมูลฐาน กอตั
่ ้ งขึ้ นโดยปั ญญาชนสาขาวิชาตางๆ
่ เมื่ อ 2
่
สิ งหาคม 2015 หัวหน้าพรรค คือ โล้ก เยง วี-เรี ยะ (ทานเยง
วีระ)
 พรรคเยาวชนกมพู
่ ้ งเมื่อปี 2016 โดย โล้ก ปึ จ ซเราะฮ (ทานเพชร
ั ชากอตั
่
ซเราะฮ)
่ ้ งขึ้ นเมื่อเดือนธันวาคม 2015 โดย
ั ชา กอตั
พรรคชนชาติเดิมประชาธิ ปไตยกมพู
ผูน้ าํ ของชนกลุ่มน้อย เพื่อจะดูแลผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อย หัวหน้า
่
พรรคคือ โล้ก ปลาง ซี น (ทานปลาง
ซี น)
 พรรคอํานาจเขมรกอตั
่ ้ งโดย โล้ก ซวน เซย์-เร็ ย ร็ วด-ทา (ทานสวน
่
เสรี
รัฏฐา) เมื่อ 18 มีนาคม 2010
 พรรคสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยกอตั
่ ้ งเมื่ อ 5 มี นาคม 2011 ปั จจุ บนั มี โล้ก
ซเร็ ย ซก ร็ วด โซะ-วัน ปั ญ-จะ เซ็ ย-ลา (คุณสุ ขรั ตน์ สุ วรรณปั ญจสี ลา)
เป็ นหัวหน้าพรรค
สภาษิ
ุ ต
 ซา-มะ-กี เจีย กอม
็ -ลัง
- สามัคคีคือพลัง
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ตอนที่ 25
ผลการเลือกตั้ง
ลัด-ทะ-พ็อล กา เบาะฮ ชโน้ ด
เนื้อหา
 ลึ ด-ทะ-พ็อล ปะ-ท็อม กเรา พเลิ็ ว กา แดล พเนี ยะ เงี ย ปั วร์ -ดะ-เมี ยน
โต-ตวล บาน ปี ตาม บ็อน-ดา แค้ด เนีย-เนีย บ็อง-ฮาญ ทา
 เกยี-นะ ป๊ ะ ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
็ -ปุ-เจีย บาน บ็อน-ตอ ชเนียะฮ โดย กรุ๊ บ
กโรง คุม ซ็อง-กดั๊ เพียะ จเริ น เจี ย ทเม็ย มดอง เตี๊ยด คนง จ็อม-โนม
คุม ซ็อง-กดั๊
 ซะ-รบ มวย ป็ วน ปรัม-มวย โรย แซ-เซิ็ บ ปรัม-มวย คุม ซ็อง-กดั๊ นึ ว ตู
เตี็ ยง ปร็ อ-เต๊ะฮ
 ซ็อม-รั บ กา เบ๊าะฮ ชโน้ด จเรอะฮ เรอะฮ กรม ปเริ็ ก-ซา คุม ซ็ อง-กดั๊
อา-นัด ตี บวน
 ผลการเลื อกตั้ งอยางไมเป็
่ ่ นทางการ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ ข่าวได้รับจากตามบรรดา
่ แสดงวา่
จังหวัดตางๆ
 พรรคประชาชนกมพู
ั ชาได้รับชัยชนะตอ่ โดยได้บริ หารตําบล แขวง สวน
่
ใหญอี่ กครั้ งหนึ่ง ในจํานวนตําบล แขวงทั้ งหมด
 สรุ ป 1646 ตําบลแขวง ทัว่ ทั้ งประเทศ
 สําหรับการลงคะแนนเลือกสภาท้องถิ่นที่กาหนดไว้
ํ
ครั้ งที่ 4
 เกยะ
ี -นะ ป๊ ะ ปร็ อ-เจี ย จ็วน กอม
็ -ปุ-เจี ย โต-ตวล มวย ป็ วน มวย โรย
ฮก-เซิ็บ เบ็ย คุม ซ็อง-กดั๊
 เกยะ
ี -นะ ป๊ ะ ซ็อง-กรั๊วะฮ เจี๊ยด โต-ตวล บาน บวน โรย แป๊ ด-เซิ็บ ปี คุม
ซ็อง-กดั๊
 นึง เกยะ
ี -นะ ป๊ ะ คแม ร้วบ รวม เจี๊ยด มวย คุม ซ็อง-กดั๊
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ั ชาได้รับ 1,163 ตําบล แขวง
พรรคประชาชนกมพู
พรรคสงเคราะห์ชาติ (พรรคกูช้ าติ) ได้รับ 482 ตําบล แขวง
และพรรคเขมรรวมชาติ 1 ตําบล แขวง
แค้ด บ็อน-เตียย เมียน เจย (จังหวัดบันเตียเมียนเจย)
จังหวัดใดมีตาํ บล แขวงมากที่สุด และจังหวัดใดน้อยที่สุด
็ -ดาล เมียน
แค้ด แดล เมียน คุม ซ็ อง-กดั๊ จเริ น เจียง เก กอื แค้ด กอน
มวย โรย มพึย ปรัม-ปี คุม ซ็อง-กดั๊
นึง แค้ด แกบ๊ เมียน แต ปรัม คุม ซ็อง-กดั๊ แต ปน-เนาะฮ
ี -นะ ป๊ ะ CPP บาน โตแค้ด ตา แกว เมียน มวย โรย คุม ซ็อง-กด๊ั เกยะ
ี -นะ ป๊ ะ CNRP บาน ด็อบ ปรัม-เบ็ย
ตวล แป๊ ด-เซิ บ็ ปี นึง เกยะ
จังหวัดตาแกว้ มี 100 ตําบล แขวง พรรค CPP ได้ 82 และพรรค CNRP
ได้ 18
ี -นะ ป๊ ะ CNRP มึ น บาน โต-ตวล อา-ซะ-นะ นึ ว แค้ด ม็วน-ด็วล
เกยะ
กี-รี โป-ซัด นึง แค้ด แกบ๊
่ ที่นงั่ ที่จงั หวัดมณฑลคีรีโพธิ สตั ว์ และแกบ
CNRP ไมได้

คําศัพท์ และอธิบาย
 พเนียะ เงีย ปั วร์-ดะ-เมียน (เจ้าหน้าที่การขาว
่ พนักงานขาวสาร
่
)
 พเนียะ เงีย (พนักงาน)
 ปั วร์-ดะ-เมียน (ขาว
่ , ขาวสาร
่
)
 บาน บ็อน-ตอ ชเนียะฮ (ได้รับชัยชนะตอ่) แปลตามรู ปศัพท์วา่ ได้ชนะตอ่
 กรุ๊ บ กโรง (บริ หาร , จัดการ) ภาษาไทยรับมาใช้เป็ นคํา ครอบครอง
 คุม ซ็อง-กดั๊ (ตําบล , แขวง) ต้องใช้ท้ งั สองคํา เพราะในราชธานี พนมเปญ
่ แบงการปกครองเป็
่
่
่ งหวัด
ไมได้
น ซรก (อําเภอ) คุม (ตําบล) ดังเชนตามตางจั
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่
่ น คัน (เขต) และ ซ็อง-กดั๊ (แขวง) เหมือนในกรุ งเทพมหานคร
แตจะแบงเป็
ของประเทศไทย
จํานวนตําบล แขวงทัว่ ทั้ งประเทศมีจาํ นวน 1,646 ตําบล แขวง
ํ
อา-นัด (ข้อบังคับ , การบังคับ , สัญญาที่นดั ไว้) คือทําตามที่กาหนดไว้
มาจาก
ภาษาบาลี อาณัติ
พรรคที่ได้รับการเลือกตั้ งทั้ ง 3 พรรค มีชื่อวา่
ั ชา ชื่ อยอคื
่ อ CPP มาจากคําวา่ Cambodian People’s
พรรคประชาชนกมพู
Party
พรรคสงเคราะห์ชาติหรื อพรรคกูช้ าติ ชื่อยอ่ CNRP มาจากคําวา่ Cambodia
National Rescue Party
่ อ KNUP มาจากคําวา่ Khmer National United
พรรคเขมรรวมชาติ ชื่อยอคื
Party
อา-ซะ-นะ (ที่นงั่ )

สภาษิ
ุ ต
 ซ็อม-เด็ย เจีย แอ๊ก เล้ก เจีย โต
- คําพูดเป็ นเอก เลขเป็ นโท (ปากเป็ นเอก เลขเป็ นโท)
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ตอนที่ 26
ผักจากต่ างประเทศ
บ็อน-แล ปี บอ-ระ-เต๊ ะฮ
เนื้อหา
 ปั๊ จ-จ๊บ-บัน นิ ฮ ปร็ อ-เจีย จ็วน กอม
็ -ปุ-เจีย กอม
็ -ปุง เมียน กา ปรวย บาร็ อม ยาง คลัง จ็อม-ปั๊ วะฮ บ็อน-แล แดล น็วม โจว์ล โม้ก ปี ปร็ อ-เต๊ะฮ
จึ๊ด คาง
 เจี ย ปิ -เซะฮ บ็อน-แล ปี ปร็ อ-เต๊ะฮ เวี้ ยด-นาม โดว์จ เจี ย คตึ ม บา-รั ง
กา-รด ซา-ล้าด ซปึ ย กโด๊บ มเต๊ะฮ พโล้ก ซะ-รบ ตึ ว เจียง มวย โตน
คนง มวย ทงัย
่ หอมหั ว ใหญ่ แครอท
- โดยเฉพาะผัก สดจากประเทศเวี ย ดนาม เชน
ผักกาดหอม กะหลํ่าปลี พริ กหยวก สรุ ปกวา่ 1 ตันในวันหนึ่ง
 แดล เก บาน เดิ ง ทา เมียน ปเรอ ซา เที้ ยด กี -มี คปั๊ วะฮ เจี ย ปิ -เซะฮ
กอื ทนัม ซ็อม-ลับ ซัด ลเอิ็ ด ทเวอ โอย ป๊ ะฮ ป็ วล ด็อล ซก-คะ-เพี้ ยบ
ยาง ทง็วน
่
- ซึ่ งเขาได้รู้ว่ามี การใช้สารเคมี เยอะมาก โดยเฉพาะคื อ ยาฆาแมลง
ทําให้มี
่ ขภาพอยางมาก
่
ผลกระทบตอสุ
 บ็อน-แล แดล น็ วม โจว์ล เตี็ ยง นุ ฮ เพียะ จเริ น ตเริ ว็ บาน เก น็ วม
็ -แลง
โจว์ล โม้ก กนั พซา เดิม โก นึ ง พซา เนียะ เมียะฮ แดล เจีย กอน
เบ๊าะฮ ดม ทม เจียง เก นึว เรี้ ยจ-เจอะ-เทีย-นี พนุม ปึ ญ
่ ้ สวนมากเขาได้
่
- ผัก ที่ นํา เข้า เหลานี
นํา เข้า มายัง ตลาดเดิ ม โก และตลาด
่
่
่ ่สุดในราชธานีพนมเปญ
เนียะเมียะฮ์ ซึ่ งเป็ นแหลงขายสงใหญที
 เมียน ซ็อม-นัว เจีย จเริ น บาน เลิ้ก เลิง ทา ปร็ อ-เต๊ะฮ กอม
็ -ปุ-เจีย เจีย
ปร็ อ-เต๊ะฮ กะ-เซะ-กมั แดล เมียน ปร็ อ-เจีย จ็วน เจิด-เซิ็บ ตึว แป๊ ด-เซิ บ็
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๊ โร-บอ กะ-เซะ-กมั
เพียะ โรย ปร็ อ-กอบ
ั ชาเป็ นประเทเกษตรกรรม
- มีคาํ ถามเป็ นจํานวนมากได้ผุดขึ้ นวา่ ประเทศกมพู
ซึ่ งมีประชาชน 70-80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 แฮ้ด อเว็ย บาน เจีย เยิง มึน จุม-รุ ญ โอย ปร็ อ-เจีย กะ-เซะ-กอ ดัม โด๊ะฮ
็ พกวง
็ ตี พซา คนง ซรก จัม บัจ๊ น็วม โจว์ล
บ็อน-แล ซ็อม-รับ พกวด
ปี กเรา ปร็ อ-เต๊ะฮ ทเวอ อเว็ย
- เหตุ ใ ดเราจึ ง ไม่ ผลัก ดันให้ก สิ ก รปลู ก ผัก สํา หรั บ ตอบสนองความต้อ งการ
ตลาดในประเทศจําเป็ นต้องนําเข้าจากนอกประเทศทําไม
คําศัพท์ และอธิบาย
 กา ปรวย บา-ร็ อม (ความกงวล
ั )
 ปรวย บา-ร็ อม (กงวล
ั )
 ปร็ อ-เต๊ะฮ จึ๊ด คาง (ประเทศเพื่อนบ้าน)
 จึ๊ด คาง (ใกล้เคียง)
 คตึม บา-รัง (หอมหัวใหญ่) แปลตามรู ปศัพท์วา่ หอม/กระเทียมฝรั่ง
 กา-รด (แครอท)
 ซา-ล้าด (ผักกาดหอม , ผักสลัด)
 ซปึ ย กโด๊บ (กะหลํ่าปลี)
 ซปึ ย เป็ นผักจําพวกผักกาด จะมีชนิดตางๆ
่ เชน่
 ซปึ ย ซอ (ผักกาดขาว)
 ซปึ ย เคียว (ผักกาดเขียว)
 ซปึ ย ซา-ล้าด (ผักสลัด , ผักกาดหอม)
 ซปึ ย เมิม (ผักกาหัว)
 พกา ซปึ ย (กะหลํ่าดอก)
 มเต๊ะฮ พโล้ก (พริ กหยวก)
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มเต๊ะฮ (พริ ก) มีหลายชนิด เชน่
มเต๊ะฮ ดัย เนียง (พริ กชี้ ฟ้า)
มเต๊ะฮ อ๊าจ คมัง (พริ กขี้ หนู)
่ ง่ นํ้ าหนัก เป็ นคําทับศัพท์
โตน (ตัน) หนวยชั
โม้ก กนั (มายัง)
พซา เดิม โก (ตลาดเดิมโก) แปลวา่ ตลาดต้นนุ่น
โก (นุ่น)
่
พซา เนียะ เมียะฮ (ตลาดเนียะเมียะฮ์) แปลวาตลาดนาคทอง
แฮ้ด อเว็ย บาน เจี ย (เหตุ ใด , เหตุ ใดจึ งได้) ข้อความนี้ จะใช้วางไว้หน้า
่
ประธานของประโยค สลับตางจากภาษาไทย
จุม-รุ ญ (ผลักดัน)
ปร็ อ-เจีย กะ-เซะ-กอ (เกษตรกร) มาจากคําภาษาบาลีสนั สกฤต ประชากสิ กร
ดัม โด๊ะฮ (ปลูก)
โด๊ะฮ (งอก)
็ แตเนื
่ ่ องจาก ดัม แปลความหมายได้หลาย
ดัม (ปลูก) ใช้ ดัม คําเดี ยวกได้
่ งนิยมใช้คู่กบคํ
ั า โด๊ะฮ เป็ น โด๊ะฮ ดัม เพื่อให้รู้แนชั่ ดไปเลยวา่ ดัม ที่
อยางจึ
ใช้ตรงนี้ แปลวา่ ปลูก
็ พกวง
็ (ทํานุบาํ รุ ง , สนับสนุน)
พกวด
็ (อุปการะ , สงเสี
่ ย , สนับสนุน)
พกวง

สภาษิ
ุ ต
 ยุ-เวียะ-จ็วน รัวะฮ คนง กเด็ย ซ็อง-คึม จ๊ะฮ รัวะฮ คนง กเด็ย ซร็ อ-มัย
่ ใ่ นความเลือนราง
- คนหนุ่มอยูใ่ นความหวัง ผูเ้ ฒาอยู

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามพิมพ์จําหน่ ายและห้ามคัดลอกไปเผยแผ่ทางสื่อทุกชนิ ดโดยไม่ ได้รบั อนุ ญาต

