บทที 18
การสนทนาในภาษาขะแมร์
1. การแนะนําตัว
ធីត - ជំរបសួរ េលក ។

ธีดา

- สวัสดี คุณ

- จุมเรี ยบซัว โลก ฯ

សុភព - បទ ជំរបសួរ អនក ។

- ครับ สวัสดี คุณ

สุ เภียบ - บาท จุมเรี ยบซัว เนียก ฯ
សូមេទស េតអក
ន េឈមះអី ?

ขอโทษ คุณชื@ ออะไร

េហយ េធវករ អីែដរ ?

แล้ว ทํางานอะไร ครับ ?

โซมโตฮ เตฺ อ เนียก ชะมัวฮ เอ็ย
เฮฺย ทะเวอการ์ อะเว็ย แดฺ ร์ ?

ធីត - ខញំុ េឈមះ ធីត ។

- ฉัน ชื@อ ธี ดา

ธีดา - ขญม ชะมัวฮ ธี ดา

េធវករជ អនកនំេភញៀវេទសចរណ៍។

ทํางานเป็ นไกด์พาเที@ยว

ចុះេលកវ ិញ ? េឈមះ អវី េហយ េធវករ

แล้วคุณ ชื@ออะไร ค่ะ และทํางาน

េនឯណ ?

อยูท่ ี@ไหน

ทะเวอการ์ เจีย เนียก น็วม พะเญียว เต็ฮซะจอ ฯ

โจ็ฮ โลก วิญ ชะมัวฮ อะเว็ย เฮฺย ทะการ์
โนว แอฺ นา ?

សុភព - បទ ខញំុេឈមះសុភព ។

- คับ ผมชื@อสุ เภียบ

สุ เภียบ - บาท ขญม ชะมัวฮ สุ เภียบ

េធវករជរគូបេរងៀន េនភនំេពញ ។

ทํางานเป็ นครู สอนที@พนมเปญ

ทะเวอการ์ เจียครู บ็องเรี ยน โนว พนมปิ ญ ฯ
ធីត - េលកជអនករសុកណ ?

- คุณ เป็ นคนที@ไหน

ธีดา - โลก เจีย เนียก ซะรก นา ?

េហយ សពវៃថងេនះ សនក់េនឯណ ?

แล้ว ทุกวันนี( พักอยูท่ ี@ไหน

เฮฺย ซ็อบไถง นิฮ ซะนัก โนว แอฺ นา ?
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សុភព - បទ ខញំុជអនកតែកវ ។

- คับ ผมเป็ นคนจังหวัดตาแก้ว

สุ เภียบ - บาท ขญม เจีย เนียก ตาแก้ว ฯ ซ็อบไถง
សពវៃថងសនក់េន ផទះជួល េនភនំេពញ

ทุกวัน พักในบ้านเช่า ที@พนมเปญ

ซะนัก โนว พะเตียฮ จวล โนว พนมเปญ ฯ

2. การสอบถามสุ ขทุกข์
ធីត - សួសីត សុភព

- สวัสดี สุ เภียบ

ธีดา - ซัวสะเด็ย สุ เภียบ

ៃថងេនះ សុខសបបយ េទ?

วันนี( สบายดีไม่

ไถงนิฮ ซกสบาย เต ?

សុភព - សួសី ត ធីត

- สวัสดี ธี ดา

สุ เภียบ - ซัวสะเด็ย ธี ดา
បទ ខញំុសុខសបបយេទ អរគុណ ។

ครับ ผมสบายดี ขอบคุณ

บาท คญม ซกสบาย เต ออร์ กุน

ចុះធីតវ ិញ សុខសបបយជេទ?

แล้วธี ดาล่ะ สบายดีไม่

โจ็ฮ ธี ดา วิญ ซกสบาย เจีย เต๊ ?

ធីត - ចស ខញំុសុខសបបយជធមមតេទ។ - ค่ะ ฉันสบายดี เป็ นปกติ ขอบคุณ

ธีดา - จาฮ ขญม ซกสบาย เจีย ธ็วมดา เต ออร์ กุน ฯ

សុភព - ឪពុក មតយធីត សុខសបបយ

- พ่อแม่ธีดา สบายดี

สุ เภียบ - โอวปุก มดาย ธี ดา ซกสบาย

ជធមមតេទ ែមនេទ ?

เป็ นปกติ ใช่ไม่

เจีย ธ็วมดา เต แมน เต ?

ធីត - អូ អនកទំងអស់គន សុខសបបយេទ អរគុណ។- โอ ทุกคน สบายดี ขอบคุณค่ะ

ธีดา - โอ เนียก เตียง อ็อฮคะเนีย ซกสบาย เต ออร์ กุน
ៃថងេនះ សុភពនឹងេទណែដរ ?

วันนี( สุ เภียบจะไปไหน

ไถงนิฮ สุ เภียบ นึงโตวนา แดฺ ร์ ?

សុភព - ខញំុេទបេរងៀន េនសលេរៀន ។

- ผมจะไปสอนนักเรี ยน ที@โรงเรี ยน

สุ เภียบ - ขญม โตว บ็องเรี ยน เซ็ฮ โนว ซาลาเรี ยน

ចុះធីតវ ិញ មិនេទេធវករេទ ៃថងេនះ ? แล้วธี ดา ไม่ไปทํางานหรื อ วันนี(

โจ็ฮ ธี ดา มึนโตว ทะเวอการ์ เต ไถงนิฮ ?
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ធីត - ៃថងេនះ គមនេភញៀវ នំេដរេទ

- วันนี( ไม่มีลูกค้าให้พาเที@ยว

ธีดา - ไถงนิฮ คะเมียน พะเญียว น็วมเดิร์ เต
េទ បទំ េនរ មកេលងផសរ ។

จึงว่าง มาเที@ยวตลาด

เติบ ตุมเนร์ โมก เลง พะซาร์ ฯ

សុភព - អញចឹង អេញជញ េទផសរចុ ះ ។

- งั(น เชิญไปตลาด เลย คับ

สุ เภียบ - เอ็ยเจิง อ็อญเจิญ โตว พะซาร์ โจ็ฮ ฯ

3. ทีร ้ านอาหาร
អនកបំេរ  - សូមេទសបង រតូវករពិសរ អវីែដរ ? - ขอโทษพี@ ต้องการทานอะไร ครับ

เด็กเซิร์ฟ - โซมโตฮ บอง โตรวการ์ ปิ ซาร์ อะเว็ย แดฺ ร์ ?

សុភព - បទ សូមយកបយឆសច់មន់ ឲយខញំុ- ครับ ขอเอาข้าวผัดไก่ให้ผม

สุ เภียบ

- บาท โซม โยก บายชา ซัจ ม็วน โอฺ ย คญม

មួ យចន េហយយកឆបែនល មួ យចនផង។จานหนึ@ ง แล้ว เอาผัดผักจานหนึ@ ง ด้วย

มวยจาน เฮฺย โยก ชา บ็อนแลฺ มวย จาน พ้อง ฯ

- ឈប់ សិន ខញំុចង់ បនទឹកស៊ុបមួ យកូ នចន

- เดีoยวก่อน ผมอยากได้ นํ(าซุ บ ถ้วยหนึ@ง

- ช็บเซ็น คญม จ็อง บาน ตึก ซุ บ มวย โกนจาน
ផង ែតកុំយកេកតេពក ។

ด้วย แต่ อย่าเอา อันที@ร้อนเกินไป

พ้อง แตฺ ก็ม โยก อา กะเดา เปก ?

អនកបំេរ  - សូមេទស េតបងរតូវករ ហូបេភសជជៈ - ขอโทษด้วย พี@ตอ้ งการดื@มนํ(า

เด็กเซิร์ฟ - โซมโตฮ เตฺ อ บอง โตรวการ์ โฮบ เภซะเจียก
អវី ?

อะไร ครับ

อะเว็ย ?

សុភព - មនអវីខលះ ែដលគួរឲយចង់ញ
ុ ំ?

- มีอะไรบ้าง ที@น่ากิน

สุ เภียบ - เมียน อะเว็ย คลัฮ แดฺ ล กวร์ โอฺ ย จ็อง ญํา ?

អនកបំេរ  - បទ មនកេហវទឹកកក កេហវទឹកេដះេគ - ครับ มี โอเลี(ยง กาแฟเย็นใส่ นม

เด็กเซิร์ฟ - บาท เมียน กาเฟ ตึกกอก กาเฟ ตึกด็อฮโก

ទឹកកក កូក បុិបសុី ....រតូវករមួយណ ?โค้ก เป็ บซี@ ..... ต้องการอันไหน

ตึกกก โกกา เป็ บซี .... โตรวการ์ มวย นา ?
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សុភព - អញចឹង យកកូកឲយខញំុមួយដបតូច

สุ เภียบ

- ถ้างั(น เอาโค้กให้ผมขวดเล็ก ขวดหนึ@ง

- อ็อญเจิง โยก โกกา โอฺ ย คญม มวย ดอบโต๊จ

មក េហយយកទឹកកកមួយែកវផង។

และเอานํ(าแข็งแก้วหนึ@งด้วย

โมก เฮฺย โยก ตึกกอก มวย แกว พ้อง ฯ

អនកបំេរ  - សូមេមតត រងចំបនតិច បទ។

- ขอกรุ ณา รอสักครู่ ครับ

เด็กเซิร์ฟ - โซม เมตตา โรงจํา บ็อนเต็จ บาท ฯ

4. ทีร ้ านขายของทีร ะลึก
អនកលក់ - ជំរបសួរ ចស សូមអេញជញចូលមកេមល- สวัสดี ค่ะ ขอเชิญ เข้ามาดู

แม่ ค้า

- จุมเรี ยบซัว จาฮ โซม อ็อญเจิญ โจล โมก เมิล
ទំនិញខងកនុងសិន ។

สิ นค้า ข้างใน ก่อน ค่ะ

ตุมนิญ คาง คะนง เซ็น ?
ធីត

ธีดา

- ចស អរគុ ណ សុំេដ រេម លបនតិច ែរកងមន

- ขอบคุณ ค่ะ ขอเดินดูหน่อย เผือ@ จะมี

- จาฮ ออร์ กุน ซ็ม เดฺ อ เมิล บ็อนเต็จ แกรฺ ง เมียน
របស់ែដលេពញចិតត ។

ของที@ถูกใจ

โรบ็อฮ แดฺ ล เปญ เจ็ด ฯ

អនកលក់ - សូមអេញជញេរ សេមល ចស មនរបស់េរច ន- เชิ ญเลื อกดู ค่ะ มีสินค้า หลาย

แม่ ค้า - โซม อ็อญเจิญ เริ ฮ เมิล จาฮ เมียนโรบ็อฮ เจฺ ริญ

របេភទណស់ ទំងបូរណទំងសម័យថមី ។

ชนิดมาก ทั(งโบราณ ทั(งสมัยใหม่

ประเภท นัฮ เตียง โบราณ เตียง สมัย ทะเม็ย ?

ធីត - អមួ យេនះ របស់សុទធេទ ? េធវមកពី អី ?

- อันนี( เป็ นของแท้ไหม ทํามาจากอะไร

អនកលក់ - អូ អេនះរបស់សុទព
ធ ិ តៗ មួយរយភគរយ

-โอ อันนี( เป็ นของแท้ จริ งร้อยเปอร์ เซ็น

ធនជូន េធវមកពីសពន់លងហិន ។

รับประกันให้ ทํามาจากทองแดง สําริ ด

ธีดา - อา มวย นิฮ เจีย โรบ็อฮ ซด เต ทะเวอ โมก ปี เอ็ย ?
แม่ ค้า - โอ อานิฮ โรบ็อฮ ซด ปึ ดๆ มวยโรย เผียกโรย
เธี ยเนีย จูน ทะเวอ โมก ปี ซะป็ วน ลุงเฮ็น ฯ

ធីត - អេនះ លក់ ៃថលប៉ុនមន េប យកមួ យគូ ចុ ះ

- อันนี( ขายราคาเท่าไร ถ้าเอาหนึ@งคู่ ลด

ธีดา - อานิฮ ลวก ไถล ปนมาน เบฺอ โยก มวยกู โจฮ
ៃថលខលះបនេទ ?

ราคาบ้างไม่

ไถล คลัฮ บาน เต ?
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អនកលក់ - អេនះ មួ យៃថលៃមភដុលល ែតេបយក

- อันนี( ราคา ๒๐ ดอล์ล่า แต่ถา้ เอา

แม่ ค้า - อานิฮ มวย ไถล มะเภ็ย ดอล์ลา แต่ เบฺอ โยก
មួយគូ ចុះៃថលឲយពីរដុលល

หนึ@งคู่จะลดให้ สองดอล์ล่า

มวย กู โจฮ ไถล โอฺ ย ปี ร์ ดอล์ลา ฯ
ធីត - អូេខ ខញំុយកមួយគូេនះ ។

- โอเค ฉัน เอา คู่น( ี คะ

ธีดา - โอเค คญม โยก มวย กู นิฮ ฯ

5. การอาชีพ
សុភព - េត ឪពុក មតយ របស់ ធីត មន មុខរបរ េធវអីវ ?

สุ เภียบ
(แปล)
ធីត

ธีดา
(แปล)

- เตฺ อ โอว-ปุก มะ-ดาย โร-บอฮ ธี ดา เมียน มุข-โร-บอ ทะเวอ อะ-เว็ย ?
- พ่อแม่ ของธี ดา มีอาชีพทําอะไร
- ប៉ ខញំុេធវ ជ េវជជបណិឌ ត ចំែណក មតយ ខញំុ ជ អនកលក់ដូរ ។
- ปา คญม ทะ-เวอ เวช-จะ-บ็อน-ดึด จ็อม-แนฺ ก มดาย คญม เจีย เนียก-ลวก-โด ฯ
- ป๋ า ฉันเป็ นนายแพทย์ ส่ วนแม่ฉนั เป็ นแม่คา้
- ចុះចំែណក ឪពុកមតយ របស់ សុភព វ ិញ ពួកគត់េធវអីវ ែដរ ?

- โจ๊ฮ จ็อม-แนฺ ก โอว-ปุก มดาย โร-บ็อฮ สุ เภียบ วิญ ปวก ก็วด ทะเวอ อะเว็ย แดฺ ?
- แล้วพ่อแม่ของสุ เภียบ ล่ะ ท่านทําอะไร ค่ะ
សុភព - ឪពុកខញំុជរគូបេរងៀន ដូចខញំុែដរ ចំែណកមតយខញំុជេមផទះ ។
สุ เภียบ
- โอว-ปุก คญม เจีย ครู บ้อง-เรี ยน โดจ คญม แดฺ ร์ จ็อม-แนฺ ก มดาย คญม เจีย เม-พะเตีuยฮ ฯ
(แปล)
- พ่อแม่ผม เป็ นครู สอน เหมือนผมด้วย ส่ วนแม่ผมเป็ นแม่บา้ น
- េហតុដូចេមតច បនជធីត មិនេធវជរគូេពទយដូចេលកប៉ ?

ធីត

ธีดา
(แปล)

- เหตุ-โดจ-มะเด็จ บาน-เจีย ธี ดา มึน ทะเวอ เจีย ครู -แปท โดจ โลก ปา ?
- ทําไม ธี ดาไม่ยอมเป็ นหมอ เหมือน คุณพ่อ ล่ะ
- ខញំុមិនចូលចិតតេធវេពទយេទ េរពះខលចមុខរបួសនិងឈម ណស់។
- คญม มึน โจล-เจ็ด ทะเวอ แปท เต ปรัวฮ คลาจ มุข โร-บวฮ นึง เชียม นัฮ ฯ
- ฉัน ไม่อยากเป็ นหมอหรอก เพราะกลัวบาดแผล และเลือดมาก
- ខញំុចង់េធវជ អនកនំេភញៀវេទសចរណ៍ សបបយជង ។

- คญม จ็อง ทะเวอ เจีย เนียก น็วม พะเญียว เตฮ-ซะ-จอ สับบาย เจียง ฯ
- ฉันอยากทําเป็ นมัคคุเทศก์พาเที@ยว สนุกกว่า
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សុភព

สุ เภียบ
(แปล)

- ឪពុកខញំុចង់ឲយខញំុេធវជរគូបេរងៀនដូចគត់ ។
- โอว-ปุก คญม จ้อง โอฺ ย คญม ทะเวอ ครู บ็อง-เรี ยน โดจ ก็วด
- พ่อผม อยากให้ผมเป็ นครู สอน เหมือนท่าน
- េរពះេធវជមរនតីរជករជករងរឋិតេឋរ និងមនកិតិតយស ។

- ปรัวฮ ทะเวอ เจีย มุน-เตร็ ย เรี ยจ-จะ-กา เจีย กา-เงีย เท็ด-เท นึง เมียน เก็ด-เตะ-ยวฮ ฯ
- เพราะว่า เป็ นข้าราชการ เป็ นงานที@มน@ั คง และมีเกียรติ

6. ทีร ้ านขายยา
- เป็ นอะไร ? อยากซื( อยาอะไร ค่ะ
សូម របប់ ពី អករៈ ជមងឺ បនេទ?
ขอบอกอาการป่ วย ได้ไหม ?
សុភព
- ចង់ ទិញថនំផតសសយ ។ ខញំុមនអករៈ - อยากซื( อยาแก้หวัด ผมมีอาการ
ដូ ចជ េកតខលួន ឈឺក េហយ កអក
เช่น ตัวร้อน ปวดคอ และไอ
មន េសលស េទៀត ។
มีเสมหะด้วย
ឱសថករ ី - េក តផតសយ ប៉ុ នមនៃថងេហយ ?
- เป็ นหวัดมากี@วนั แล้ว
មនឈឺកបល អត់ ?
มีปวดหัว ไหม
ឱសថករ ី - េក តអី ែដរ ? ចង់ ទិញថនំ អី ?

សុភព

- មិនសូវ ឈឺកបលេទ ែតមនេហៀរសំេបរ - ไม่ค่อยปวดหัวเท่าไร แต่มีน( าํ มูกไหล
អស់កមលំង ញ
ំ ី មិ នសូវឆងញ់។
ុ អ

ឱសថករ ី - េប អញចឹង យកថនំប៉រ៉ វ ីតមី នេស
ថនំឈឺកបល ថនំកក
អ េទេលបសិន
មួ យៃថង រតូវេលប បីដង េរកយបយរួច ។
េប មិ នេសបយ មកជួ ប េពទយ េទៀត ។
សុភព

- មនរតូវ តម អី េទ ?

ឱសថករ ី - រតូវសំរក នឹ ងញ
ំ ឹ ក ឲយបនេរចន
ុ ទ

កុំ ផឹកទឹ កកក និងកុំ ឲយរតូវខយល់រតជក់

េពក យកលអ រតូវសំរកឲយបនេរច ន
ឲយមនកមលំង ។

หมดแรง กินอะไรก็ไม่อร่ อย

- ถ้างั(น เอายาพารา วีตามีนซี
ยาแก้ปวดหัว แก้ไอ ไปกินก่อน
วันละให้กิน 2 ครั(ง หลังอาหาร
ถ้าไม่หาย มาพบหมออีกครั(ง
- มีขอ้ ห้ามอะไรบ้างไม่
- จะต้องพักผ่อน และดื@มนํ(า เยอะๆ
อย่าดื@มนํ(าเย็น และอย่าให้โดนลมเย็น
เย็นเกินไป จะดีกว่า จะต้องพักผ่อนให้
มาก ให้มีแรง
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