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บทที� 18 

การสนทนาในภาษาขะแมร์ 
 

1. การแนะนําตัว 
ធីត  ធីត  ធីត  ធីត   - ជំរបសួរ េលក ។     - สวสัดี คุณ 

ธีดา        - จุมเรียบซวั โลก ฯ      

សុភពសុភពសុភពសុភព    - បទ ជំរបសួរ អនក ។    - ครับ สวสัดี คุณ   

สุเภียบ     - บาท จุมเรียบซวั เนียก ฯ      

              សូមេទស េតអនកេឈម ះអី ?   ขอโทษ คุณชื@ออะไร 

 โซมโตฮ เตฺอ เนียก ชะมวัฮ เอย็      

              េហយ េធវករ អីែដរ ?    แลว้ ทาํงานอะไร ครับ ? 

    เฮฺย ทะเวอการ์ อะเวย็ แดฺร์ ?     

ធីត  ធីត  ធីត  ធីត  - ខញុំ េឈម ះ ធីត ។        - ฉนั ชื@อ ธีดา 

ธีดา     - ขญม ชะมวัฮ ธีดา       

            េធវករជ អនកនំេភញៀវេទសចរណ៍។  ทาํงานเป็นไกดพ์าเที@ยว 

 ทะเวอการ์ เจีย เนียก น็วม พะเญียว เตฮ็ซะจอ ฯ     

             ចុះេលកវញិ ? េឈម ះ អវី េហយ េធវករ แลว้คุณ ชื@ออะไร ค่ะ และทาํงาน 

โจฮ็ โลก วญิ ชะมวัฮ อะเวย็ เฮฺย ทะการ์   

េនឯណ ?      อยูที่@ไหน 

โนว แอฺนา ?       

សុភព  សុភព  សុភព  សុភព  - បទ ខញុំេឈម ះសុភព ។    - คบั ผมชื@อสุเภียบ 

สุเภียบ   - บาท ขญม ชะมวัฮ สุเภียบ      

              េធវករជរគបូេរងៀន េនភនំេពញ ។   ทาํงานเป็นครูสอนที@พนมเปญ 

ทะเวอการ์ เจียครู บ็องเรียน โนว พนมปิญ ฯ   

ធីត  ធីត  ធីត  ធីត  ----    េលកជអនករសុកណ ?    - คุณ เป็นคนที@ไหน 

ธีดา     - โลก เจีย เนียก ซะรก นา ?     

              េហយ សពវៃថងេនះ សន ក់េនឯណ ?    แลว้ ทุกวนันี(  พกัอยูที่@ไหน 

เฮฺย ซ็อบไถง นิฮ ซะนกั โนว แอฺนา ?      
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សុភពសុភពសុភពសុភព  - បទ ខញុំជអនកតែកវ ។                 -  คบั ผมเป็นคนจงัหวดัตาแกว้   

สุเภียบ   - บาท ขญม เจีย เนียก ตาแกว้ ฯ  ซ็อบไถง    

              សពវៃថងសន ក់េន ផទះជួល េនភនំេពញ            ทุกวนั พกัในบา้นเช่า ที@พนมเปญ    

ซะนกั โนว พะเตียฮ จวล โนว พนมเปญ ฯ     
         

2. การสอบถามสุขทุกข์ 
ធីតធីតធីតធីត  - សួសតី សុភព    - สวสัดี สุเภียบ 

ธีดา      - ซวัสะเด็ย สุเภียบ      

              ៃថងេនះ សុខសបបយ េទ?  วนันี(  สบายดีไม่   

 ไถงนิฮ  ซกสบาย เต ?       

សុភពសុភពសុភពសុភព - សួសតី ធីត    - สวสัดี ธีดา 

    สุเภียบ  - ซวัสะเด็ย  ธีดา        

              បទ ខញុំសុខសបបយេទ អរគុណ ។    ครับ ผมสบายดี ขอบคุณ 

บาท คญม ซกสบาย เต ออร์กุน      

             ចុះធីតវញិ សុខសបបយជេទ?    แลว้ธีดาล่ะ สบายดีไม่ 

โจฮ็ ธีดา วญิ  ซกสบาย เจีย เต ๊?      

ធីតធីតធីតធីត - ចស ខញុំសុខសបបយជធមមតេទ។ - ค่ะ ฉนัสบายดี เป็นปกติ ขอบคุณ 

ธีดา      - จาฮ  ขญม ซกสบาย เจีย ธ็วมดา เต ออร์กุน ฯ   

សុភពសុភពសុភពសុភព - ឪពុក មត យធីត សុខសបបយ  - พอ่แม่ธีดา สบายดี 

สุเภียบ  - โอวปุก มดาย ธีดา ซกสบาย   

ជធមមតេទ  ែមនេទ ?      เป็นปกติ ใช่ไม่ 

เจีย ธ็วมดา เต แมน เต ?       

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

ธีดา      - โอ เนียก เตียง ออ็ฮคะเนีย ซกสบาย เต ออร์กุน     

              ៃថងេនះ សុភពនឹងេទណែដរ ?        วนันี(  สุเภียบจะไปไหน 

ไถงนิฮ สุเภียบ นึงโตวนา แดฺร์ ?      

សុភពសុភពសុភពសុភព - ខញុំេទបេរងៀន េនសលេរៀន ។     - ผมจะไปสอนนกัเรียน ที@โรงเรียน 

สุเภียบ   - ขญม โตว บอ็งเรียน เซ็ฮ โนว ซาลาเรียน    

               ចុះធីតវញិ មិនេទេធវករេទ ៃថងេនះ ?  แลว้ธีดา ไม่ไปทาํงานหรือ วนันี(  

 โจฮ็ ธีดา มึนโตว ทะเวอการ์ เต ไถงนิฮ ?    
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ធីតធីតធីតធីត - ៃថងេនះ គម នេភញៀវ នំេដរេទ      - วนันี(  ไม่มีลูกคา้ใหพ้าเที@ยว 

ธีดา      - ไถงนิฮ คะเมียน พะเญียว น็วมเดิร์ เต     

 េទបទំេនរ មកេលងផសរ ។      จึงวา่ง มาเที@ยวตลาด 

 เติบ ตุมเนร์ โมก เลง พะซาร์ ฯ     

សុភពសុភពសុភពសុភព - អញច ឹង អេញជ ញ េទផសរចុះ ។     - งั(น เชิญไปตลาด เลย คบั 

สุเภียบ    - เอย็เจิง ออ็ญเจิญ โตว พะซาร์ โจ็ฮ ฯ     
 

3. ที�ร้านอาหาร 
អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   - សូមេទសបង រតូវករពិសរ អវីែដរ ? - ขอโทษพี@ ตอ้งการทานอะไร ครับ 

เด็กเซิร์ฟ    - โซมโตฮ บอง  โตรวการ์ ปิซาร์ อะเวย็ แดฺร์ ?    

សុភព  សុភព  សុភព  សុភព  - បទ សូមយកបយឆសច់មន់ ឲយខញុំ- ครับ ขอเอาขา้วผดัไก่ใหผ้ม 

สุเภียบ       - บาท โซม โยก บายชา ซจั มว็น โอฺย คญม    
 មួយចន េហយយកឆបែនល មួយចនផង។จานหนึ@ง แลว้ เอาผดัผกัจานหนึ@ง ดว้ย 

       มวยจาน เฮฺย โยก ชา บอ็นแลฺ มวย จาน พอ้ง ฯ      
                - ឈប់សិន ខញុំចង់បនទឹកសុ៊បមួយកូនចន - เดีoยวก่อน ผมอยากได ้นํ(าซุบ ถว้ยหนึ@ง 

  - ช็บเซ็น คญม จอ็ง บาน ตึก ซุบ มวย โกนจาน   

     ផង ែតកំុយកេកត េពក ។   ดว้ย แต่ อยา่เอา อนัที@ร้อนเกินไป 

    พอ้ง แตฺ ก็ม โยก อา กะเดา เปก ?            

អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   - សូមេទស េតបងរតូវករ ហូបេភសជជៈ - ขอโทษดว้ย พี@ตอ้งการดื@มนํ(า 

เด็กเซิร์ฟ  - โซมโตฮ  เตฺอ บอง โตรวการ์ โฮบ เภซะเจียก   

      អវី ?                  อะไร ครับ 

    อะเวย็ ?        

សុភព សុភព សុភព សុភព - មនអវីខលះ ែដលគួរឲយចង់ញំុ ?   - มีอะไรบา้ง ที@น่ากิน 

สุเภียบ     - เมียน อะเวย็ คลฮั แดฺล กวร์โอฺย จ็อง ญาํ ?    

អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   - បទ មនកេហវទឹកកក កេហវទឹកេដះេគ   - ครับ มี โอเลี(ยง  กาแฟเยน็ใส่นม   

เด็กเซิร์ฟ  - บาท เมียน กาเฟ ตึกกอก  กาเฟ ตึกด็อฮโก     

     ទឹកកក កូក  បិុបសីុ ....រតូវករមួយណ ?โคก้  เป็บซี@..... ตอ้งการอนัไหน 

     ตึกกก โกกา  เป็บซี  .... โตรวการ์ มวย นา ?           
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សុភសុភសុភសុភព  ព  ព  ព  - អញច ឹង យកកូកឲយខញុំមួយដបតូច     - ถา้งั(น เอาโคก้ใหผ้มขวดเล็ก ขวดหนึ@ง 

สุเภียบ       -  ออ็ญเจิง โยก โกกา โอฺย คญม มวย ดอบโตจ๊       

    មក េហយយកទឹកកកមួយែកវផង។     และเอานํ(าแขง็แกว้หนึ@งดว้ย   

    โมก เฮฺย โยก ตึกกอก มวย แกว พอ้ง ฯ             

អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   អនកបំេរ   - សូមេមតត  រងចំបនតិច បទ។ - ขอกรุณา รอสักครู่ ครับ            

เด็กเซิร์ฟ    - โซม เมตตา โรงจาํ บอ็นเตจ็ บาท ฯ    
 

4. ที�ร้านขายของที�ระลกึ 
អនកលក់  អនកលក់  អនកលក់  អនកលក់  - ជំរបសួរ ចស សូមអេញជ ញចូលមកេមល- สวสัดี ค่ะ ขอเชิญ เขา้มาดู 

แม่ค้า           - จุมเรียบซวั จาฮ โซม อ็อญเจิญ โจล โมก เมิล   

     ទំនិញខងកនុងសិន ។    สินคา้ ขา้งใน ก่อน ค่ะ 

       ตุมนิญ คาง คะนง เซ็น ?     
ធីត  ធីត  ធីត  ធីត          - ចស អរគុណ សំុេដរេមលបនតិច ែរកងមន - ขอบคุณ ค่ะ ขอเดินดูหน่อย เผื@อจะมี 

ธีดา        - จาฮ ออร์กุน  ซ็ม เดฺอ เมิล บอ็นเตจ็ แกรฺง เมียน  

   របស់ែដលេពញចិតត ។           ของที@ถูกใจ 

   โรบ็อฮ แดฺล เปญ เจ็ด ฯ                 
អនកអនកអនកអនកលក់  លក់  លក់  លក់  ---- សូមអេញជ ញេរ សេមល ចស មនរបស់េរចន- เชิญเลือกดู ค่ะ มีสินคา้ หลาย 

แม่ค้า      - โซม ออ็ญเจิญ เริฮ เมิล จาฮ เมียนโรบอ็ฮ เจฺริญ  
របេភទណស់ ទំងបូរណទំងសម័យថមី ។            ชนิดมาก ทั(งโบราณ ทั(งสมยัใหม่ 
ประเภท นฮั  เตียง โบราณ เตียง สมยั ทะเมย็ ?     

ធីត  ធីត  ធីត  ធីត  - អមួយេនះ របស់សុទធេទ ? េធវមកពីអី ?  - อนันี(  เป็นของแทไ้หม  ทาํมาจากอะไร 

ธีดา     - อา มวย นิฮ เจีย โรบ็อฮ ซด เต  ทะเวอ โมก ปี เอย็ ?     
អនកលក់ អនកលក់ អនកលក់ អនកលក់ - អូ អេនះរបស់សុទធពិតៗ មួយរយភគរយ   -โอ อนันี(  เป็นของแท ้จริงร้อยเปอร์เซ็น 

แม่ค้า  - โอ อานิฮ  โรบ็อฮ ซด ปึดๆ มวยโรย เผยีกโรย  

ធនជូន េធវមកពីសព ន់លងហិន ។        รับประกนัให ้ ทาํมาจากทองแดง สาํริด 

 เธียเนีย จูน ทะเวอ โมก ปี ซะป็วน ลุงเฮน็ ฯ         
ធីត  ធីត  ធីត  ធីត  - អេនះ លក់ៃថលបុ៉នម ន េបយកមួយគូ ចុះ - อนันี(  ขายราคาเท่าไร  ถา้เอาหนึ@งคู่ ลด 

ธีดา    - อานิฮ ลวก ไถล ปนมาน เบฺอ โยก มวยก ูโจฮ  

           ៃថលខលះបនេទ ?  ราคาบา้งไม่ 

 ไถล คลฮั บาน เต ?   
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អនកលក់  អនកលក់  អនកលក់  អនកលក់  - អេនះ មួយៃថលៃមភដុលល  ែតេបយក  - อนันี(  ราคา ๒๐ ดอลล่์า แต่ถา้เอา 

แม่ค้า    - อานิฮ มวย ไถล มะเภย็ ดอลล์า แต่ เบฺอ โยก 

មួយគូ ចុះៃថលឲយពីរដុលល              หนึ@งคู่จะลดให ้สองดอลล่์า    

มวย ก ูโจฮ ไถล โอฺย ปีร์ ดอลล์า ฯ           

ធីត  ធីត  ធីត  ធីត  - អូេខ ខញុំយកមួយគូេនះ ។ - โอเค ฉนั เอา คู่นี(  คะ   

ธีดา    - โอเค คญม โยก มวย ก ูนิฮ ฯ    
 

5. การอาชีพ 
សុភពសុភពសុភពសុភព   - េត ឪពុក មត យ របស់ ធីត មន មុខរបរ េធវអវី ? 

สุเภียบ  - เตฺอ โอว-ปุก มะ-ดาย โร-บอฮ ธีดา เมียน มุข-โร-บอ ทะเวอ อะ-เวย็ ? 
(แปล)  - พอ่แม่ ของธีดา มีอาชีพทาํอะไร    

ធីតធីតធីតធីត  - ប៉ខញុំេធវ ជ េវជជបណឌិ ត ចំែណក មត យ ខញុំ ជ អនកលក់ដូរ ។  
ธีดา - ปา คญม ทะ-เวอ เวช-จะ-บอ็น-ดึด  จ็อม-แนฺก มดาย คญม เจีย เนียก-ลวก-โด ฯ 
(แปล) - ป๋า ฉนัเป็นนายแพทย ์ ส่วนแม่ฉนั เป็นแม่คา้ 

 - ចុះចំែណក ឪពុកមត យ របស់ សុភព វញិ ពួកគត់េធវអវី ែដរ ? 

 - โจ๊ฮ จ็อม-แนฺก โอว-ปุก มดาย โร-บอ็ฮ สุเภียบ วญิ ปวก ก็วด ทะเวอ อะเวย็ แดฺ ? 
 - แลว้พอ่แม่ของสุเภียบ ล่ะ ท่านทาํอะไร ค่ะ  

សុភពសុភពសុភពសុភព - ឪពុកខញុំជរគូបេរងៀន ដូចខញុំែដរ ចំែណកមត យខញុំជេមផទះ ។ 
สุเภียบ - โอว-ปุก คญม เจีย ครู บอ้ง-เรียน โดจ คญม แดฺร์  จอ็ม-แนฺก มดาย คญม เจีย เม-พะเตีuยฮ ฯ  
(แปล) - พอ่แม่ผม เป็นครูสอน เหมือนผมดว้ย  ส่วนแม่ผมเป็นแม่บา้น 

 - េហតុដូចេមតច បនជធីត មិនេធវជរគូេពទយដូចេលកប៉ ?  
 - เหตุ-โดจ-มะเด็จ  บาน-เจีย ธีดา มึน ทะเวอ เจีย ครู-แปท โดจ โลก ปา ? 
 - ทาํไม ธีดาไม่ยอมเป็นหมอ เหมือน คุณพอ่ ล่ะ  

ធីតធីតធីតធីត    - ខញុំមិនចូលចិតតេធវេពទយេទ េរពះខល ចមុខរបួសនិងឈម ណស់។  
ธีดา - คญม มึน โจล-เจด็ ทะเวอ แปท เต  ปรัวฮ คลาจ มุข โร-บวฮ นึง เชียม นฮั ฯ 
(แปล) - ฉนั ไม่อยากเป็นหมอหรอก เพราะกลวับาดแผล และเลือดมาก 
 - ខញុំចង់េធវជ អនកនំេភញៀវេទសចរណ៍ សបបយជង ។ 

         - คญม จ็อง ทะเวอ เจีย เนียก น็วม พะเญียว เตฮ-ซะ-จอ สับบาย เจียง ฯ   
            - ฉนัอยากทาํเป็นมคัคุเทศกพ์าเที@ยว  สนุกกวา่  
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សុភពសុភពសុភពសុភព   - ឪពុកខញុំចង់ឲយខញុំេធវជរគបូេរងៀនដូចគត់ ។  
สุเภียบ - โอว-ปุก คญม จอ้ง โอฺย คญม ทะเวอ ครู บอ็ง-เรียน โดจ ก็วด 
(แปล) - พอ่ผม อยากใหผ้มเป็นครูสอน เหมือนท่าน 

 - េរពះេធវជមរនតីរជករជករងរឋិតេឋរ និងមនកិតតិយស ។  
 - ปรัวฮ  ทะเวอ เจีย มุน-เตร็ย เรียจ-จะ-กา เจีย กา-เงีย เทด็-เท นึง เมียน เก็ด-เตะ-ยวฮ ฯ 
 - เพราะวา่ เป็นขา้ราชการ เป็นงานที@มั@นคง และมีเกียรติ   

 

6. ที�ร้านขายยา 
ឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ី   - េកតអីែដរ ? ចង់ទិញថន ំ អី ?             - เป็นอะไร ?  อยากซื(อยาอะไร ค่ะ 

         សូម របប់ពី អករៈ ជមងឺ បនេទ?          ขอบอกอาการป่วย ไดไ้หม ?  
សុភពសុភពសុភពសុភព           - ចង់ទិញថន ំផត សសយ ។ ខញុំមនអករៈ  - อยากซื(อยาแกห้วดั  ผมมีอาการ  

        ដូចជ េកត ខលួន ឈឺក េហយ កអក                      เช่น ตวัร้อน ปวดคอ และไอ 
                  មន េសលស េទៀត ។                              มีเสมหะดว้ย  
ឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ី       - េកតផត សយ បុ៉នម នៃថងេហយ ?            - เป็นหวดัมากี@วนัแลว้   
                               មនឈឺកបល អត់?                       มีปวดหวั ไหม 

សុភពសុភពសុភពសុភព            - មិនសូវ ឈឺកបលេទ ែតមនេហៀរសំេបរ - ไม่ค่อยปวดหวัเท่าไร แต่มีนํ(ามูกไหล 

                 អស់កមល ំង ញុអីំ មិនសូវឆង ញ់។                    หมดแรง กินอะไรก็ไม่อร่อย 

ឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ី   ----    េបអញច ឹង យកថន ំប៉រ៉ វតីមីនេស           - ถา้งั(น เอายาพารา วตีามีนซี    

        ថន ំឈឺកបល ថន ំកអក េទេលបសិន                  ยาแกป้วดหวั แกไ้อ ไปกินก่อน  
         មួយៃថង រតវូេលប បីដង េរកយបយរចួ ។  วนัละใหกิ้น 2 ครั( ง หลงัอาหาร 
      េប មិនេសបយ មកជួប េពទយ េទៀត ។             ถา้ไม่หาย มาพบหมออีกครั( ง 

សុភពសុភពសុភពសុភព             - មនរតូវ តម អី េទ ?            - มีขอ้หา้มอะไรบา้งไม่   

ឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ីឱសថករ ី   ----    រតូវសំរក នឹងញុទឹំក ឲយបនេរចន        - จะตอ้งพกัผอ่น และดื@มนํ(า เยอะๆ     

     កំុផឹកទឹកកក និងកំុឲយរតូវខយល់រតជក់           อยา่ดื@มนํ(าเยน็ และอยา่ใหโ้ดนลมเยน็  
     េពក យកលអ រតូវសំរកឲយបនេរចន               เยน็เกินไป  จะดีกวา่ จะตอ้งพกัผอ่นให้ 
     ឲយមនកមល ំង ។                                                     มาก ใหมี้แรง 
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