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เคยเจอฝรั่งถามทางกันไหมคะ? บางคนฟงไมรูเรื่องก็จบดวยการตอบไปวา No!!
แตสําหรับคนที่พอฟงออกแลวอยากสื่อสารตอบกลับกับฝรั่ง แตดันนึกคําศัพท
หรือประโยคภาษาอังกฤษในการบอกทางฝรั่งไมถูก วันน้ี Yenta4.com มีคําศัพท
ประโยคสั้นๆ มาใหจํา จะไดสื่อสารกับฝรั่งไดรูเรื่องนะคะ ^^ 

 

 ประโยค+คําศัพทภาษาอังกฤษ ชุดบอกทางฝรัง่

เริ่มดวยคําถามที่ชาวตางชาติมักจะถามบอยๆ กอนเลยคะ ซึ่งสวนมากเขาจะขึ้นตนประโยคอยางสุภาพวา “Excuse
me…”  และก็ตอดวยคําถามที่เขาตองการทราบ ซึ่งมีตัวอยางดังตอไปน้ี

 

 

- Excuse me. Could you tell me. How to get to the Siam Paragon, please ? 

 ขอโทษครับ/คะ กรุณาบอกฉนัหนอยไดไหม ไปสยามพารากอนอยางไร

 

-Excuse me . Could you tell me. The way to Siam Paragon, please 

ขอโทษครับ/คะ กรุณาบอกทางไปสยามพารากอนหนอยไดไหม ครับ/คะ

 

-Excuse me. Could you give me direction to the Siam Paragon, please 

ขอโทษครับ/คะ ชวยกรุณาบอกฉนัหนอยทางไปสยามพารากอนไปทางไหน

 

 -Excuse me. Could you tell me . Where’s the Siam Paragon, please? 

ขอโทษครับ/คะ กรุณาบอกฉนัหนอยสยามพารากอนไปทางไหน

 

 -Could you tell me where I am?

 ชวยบอกฉนัหนอยไดไหมคะวา ตอนน้ีฉนัอยูที่ไหน?

 

 2. เมื่อเราทราบคําถามแลว วิธีการที่จะสื่อสารกับชาวตางชาติก็จะมีอยู 2 รูปแบบ คือคําตอบที่  “รู” กับ “ไมรู” ถาคุณรู
น้ันก็จะตองมีการสนทนาตอบอกทางเขาไป พูดอยางไรบางน้ัน ไปอานไดเลยคะ 

 

 คําศัพทบอกทิศทาง

        ตรงไปขางหนา = Go straight on.
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       เดินผาน = walk past…(ชื่อสถานที่) หรือ go past…(ชื่อสถานที่)

       เลี้ยวซาย = turn left

       เลี้ยวขวา = turn right

       ทางซาย = on the left

       ทางขวา = on the right

       ขามถนน = cross the road

 

 คําศัพทบอกเสนทาง

 

       สามแยก = junction

       สี่แยก = intersection / crossroads

       หัวมุมถนน = corner

       ตรอก, ซอย = lane 

       ถนนใหญ = road

       สุดถนน = at the end of the road

       ทางรถไฟ = railroad/ railway 

 

คําศัพทสิง่กอสรางเกีย่วกับการเดินทาง

 

      ทางเทา = footpath/ sidewalk/ pavement

       ทางมาลาย = crosswalk/ zebra crossing 

       สัญญาณไฟจราจร = traffic light

       ปายรถประจําทาง = bus stop

       สะพาน = bridge

       สะพานลอยคนขาม = overcrossing/ footbridge

       ทาเรือ = pier (เพียร) เชน ทาเรือพระอาทิตย (Phra Arthit Pier) 

       สนามบิน = airport 

       ปายรถเมล = bus stop 

 

 

 



        คําศัพทเกี่ยวกับการขนสงมวลชน

 

       รถประจําทาง = bus

       รถแท็กซี่ = taxi

       เรือดวน = express boat

       เรือขามฟาก = ferry boat

       รถไฟ = train

       รถไฟใตดิน = subway/ underground

       รถไฟลอยฟา = sky train

       เครื่องบิน = airplane

 

       บอกเสนทางที่ไมใชทางเดินเทา

 

       ขึ้นรถ  =  take / catch / get on

       ลงรถ  = get off

       หมายเลขรถ = bus number..... / a number.....  bus

 

       ตัวอยางเชน

 

       -Take bus number 124. It will take you pass Central Pinklao. And then you get off at… 

       ขึ้นรถประจําทางสาย 124. มันจะพาคุณผานเซ็นทรัลปนเกลา. คุณตองลงรถที่…

 

       -You can take a taxi. It will take you there in 15 minutes.

       คุณสามารถขึ้นรถแท็กซี่ไปได ประมาณ 15 นาที ก็จะถึงจุดหมาย. 

 

 3. เมื่อรูคําศัพทแลวหลายคนอาจนํามาประกอบเปนรูปประโยคบอกเสนทางไดอยางสวยงามยาวๆ แตสําหรับคนที่
ภาษาอังกฤษไมคอยแข็งแรง เอาเปนวาแคบอกเปนวลี หรือประโยคสั้นๆ คิดวาฝรั่งก็คงจะเขาใจได ดังน้ันเรามาเรียนรู
วลีหรือประโยคงายๆ สําหรับบอกทางกัน

 

       ทางน้ี/ ทางน้ัน (ชี้น้ิว) = It’s this way./ It’s that way.

       เดินไปทางน้ันเลย (ชี้น้ิว) = You have to go that way.

       ไปตามถนนน้ี = take this road.



       เดินตรงไปเรื่อยๆ = Walk along the road./ Walk straight on/ Go straight on. /Keep going straight. /Just go
straight on. 

 

       แยกแรกใหเลี้ยวซาย = take the first on the left.

       แยกสองใหเลี้ยวขวา = take the second on the right.

       ถึงสี่แยกใหเลี้ยวขวา = turn right at the crossroads.

       ลอดใตสะพาน = go under the bridge.

       ขามสะพาน = go over the bridge.

 

       ตรงไปเรื่อยๆ ประมาณ 500 เมตร. = Continue straight ahead for 500 meters.

       เดินไปประมาณ 10 นาที = Walk for about 10 minutes

       เดินขามสี่แยกไปยังถนนพระอาทิตย = Go through the intersection to Phra Athit Road. 

       คุณกําลังไปผิดทาง = You’re going to the wrong way.

       มันไกลมากถาจะเดินไป เรียกแท็กซี่จะดีกวา. = It’s too far to walk. You should take a cab.

 

4. แตถาเราไมรูทางจริงๆ ก็ไมใชเรื่องผิด แตก็อยามึนๆ แลวก็ชิ่งหนีไป ดวยประโยควา “I don’t know” เสียหนาเจาบาน
สยามเมืองยิ้มหมด ดังน้ันเราควรแสดงออกใหเขารูหนอยวา ถึงเราไมรูแตก็จะพยายามชวยเต็มที่ดวยประโยคที่ดีกวา
“I don’t know” ดังน้ี

 

       -I don’t know the way. But I’ll try to help you.

       ไมรูเหมือนกัน แตจะลองชวยดูครับ/คะ 

 

       -Just a moment. Let me ask someone who knows. 

       รอสักครูนะคะ เดีย๋วไปถามผูรูให. 
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