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บทที� 14    

การสื�อสารเรื�องทิศทาง และสถานที� 
    
1. คําศัพท์ที�เกี�ยวกบัทศิทาง  

      คําศัพท์บอกทศิทาง                 คําอ่าน                       ความหมาย 

         ខង    คาง   ขา้ง, ดา้น   

        េឆវង    ชะเวง   ซา้ย  

         សត ំ    สดาํ   ขวา  

         មុខ   มุข   หนา้ 

        េរកយ    โกรฺย   หลงั   

        េល    เลอ   บน/ เหนือ  

       េរកម    โกรฺม   ล่าง/ ใต ้ 

       េរក   เกรฺา   นอก 

     កនុង    คะนง   ใน   

       ជិត    จึต   ใกล ้ 

       ឆង យ    ฉงาย   ไกล/ ห่าง   

        ឃល ត   คะเลียด   ห่าง  
     ែកបរ   กะแบฺ   ขา้ง 

ตัวอย่าง 

- ផទះខញុំេនឆង យពី  - พะเตียฮ ขญม โนว ฉงาย ปี  - บา้นฉนัอยูห่่างจาก 

ផសរថមី របែហល พะซา ทะเมย็ ปรอแฮฺล ตลาดใหม่ ประมาณ 

មួយគីឡូ។ มวย กีโล ฯ   ๑ กิโลเมต 

 - េសៀវេភែដលឯងរក  - เซียว-โภว -แดฺล –แอฺง-โรก - หนงัสือที@เอง็หา 

  េនេលតុ ខងេរកយ โนว -เลอ -โตะ๊ -คาง -โกรฺย อยูบ่นโตะ๊ ดา้นหลงั 

  ទូរទសសន៍ ។ ตู –ระ- ตว็ฮ ฯ โทรทศัน์ 
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2. คําบอกทศิ  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

       

           คําศัพท์             คําอ่าน                          ความหมาย 

េជង/ ឧតតរ    เจิง/ อุ-ดอร์  เหนือ   

តបូង/ ទកសិណ  ตะโบง/ เตี(ยก-เซ็น ใต ้ 

េកត/ បូព៌    เกิด/ โบ-เปีย  ตะวนัออก  

លិច/ បសចឹម   เล็จ/ ปัฮ-เจม็  ตะวนัตก 

             អេគនយ៍    อา-เคนย ์  ตะวนัออกเฉียงใต ้  

             ពយពយ    เปีย-ยว็บ  ตะวนัตกเฉียงเหนือ  

ឥសន    เอย็-ซาน  ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

និរតី     นิ-ระ-เด็ย  ตะวนัตกเฉียงใต ้  

ตัวอย่าง          
 - ភូមិភគ កណត ល កមពុជ - ภูมิ-เภียก ก็อน-ดาล กมัปูเจีย  - ภาคกลางของกมัพชูา 

 េន ខងតបូងបឹងទេនលសប โนว-คาง-ตะ-โบง บึงโตน็-เลสาบ   ทางดา้นใตข้องบึงทะเลสาบ 

 ជ ជរងុក រសូវ។ เจีย จุงรุก ซะโรว ฯ      เป็นอู่นํ(าอู่ขา้ว 

 
3.  คําศัพท์ที�เกี�ยวกบัสถานที�  

สถานที�                   คําอ่าน                  ความหมาย 

  ផសរ     พะ-ซาร์   ตลาด   

តបូង 

េកត 

អេគនយ៍ 

លិច 

និរតី 

េជង 

ឥសន 
ពយពយ 
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  ផសរទំេនប    พะ-ซาร์-ตุม-เนิบ  ตลาดซุบเปอร์มาร์เก็ด  

  រពះរជវងំ   เปรีuยฮ-เรียจ-เวยีง พระราชวงั   

  របសទ   ปรา-สาท  ปราสาท 

  វមិន   ว-ิเมียน   อนุสาวรีย ์
 ថនល់     ถนอล   ถนน   

 ផលូវ     พะโลว   ทาง   

  មហវថីិ    มหา-ว-ิเทย็  มหาวถีิ  

  សលេរៀន   ศาลา-เรียน  โรงเรียน   

 សកលវទិយល័យ     ซา-กอล-ว-ิทะ-เยยี-ไล มหาวทิยาลยั  

 វតត     วว็ด   วดั   

ហង    ฮาง   หา้ง 

 តូប     โตบ   แผงขายของในตลาด   

  ធនគរ    ธะ-เนีย-เกีย  ธนาคาร   

 រកសួង    กรอ-ซวง  กระทรวง  

 អគគនយកដឋ ន   อกั-เกียก-เนีย-ยวก-ทาน กรม   

 នយកដឋ ន   เนีย-ยวก-กะ-ทาน กอง/ สาํนกังาน 

 អជញ ធរ   อจั-ญา-โธร์  หน่วยงาน/ ศูนย ์

 មនទីរ     มุน-ตีร์   สาํนกังาน   

 មនទីរេពទយ    มุน-ตีร์-แปท  โรงพยาบาล   

សរមនទីរ    ซา-ระ-มุน-ตีร์  พิพิธภณัฑ ์  

មនទីរឃំុឃំង  มุน-ตีร์-คุม-เคียง  เรือนจาํ 

សួនចបរ    ซวน-ชะ-บาร์  สวนดอกไม ้ 

សណឋ គរ    ซ็อน-ทา-เกีย  โรงแรม   

  អគរ   อา-เกีย   อาคาร 

 វឡី     ว-ีลา   บา้นหลงัใหญ่   

 ផទះ    พะ-เตียฮ  บา้น/ เรือน 

           ផទះសំណក់    พะ-เตียฮ- ซ็อม-นกั บา้นพกั   
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ตัวอย่าง  

     - ផសរធំថមី    - พะ-ซาร์-ธม ทะ-เมย็      - ตลาดใหญ่ใหม่  

- មហវថីិរពះមុនីវងស    - มะฮา-ว-ิเทย็ เปรีuยฮ มุนีวง   - มหาวถีิพระมุนีวงษ ์

 

ตัวอย่างการสร้างประโยค 

 

คําขึGนต้น บอกสถานที� ถามทาง/ บอกทาง 

អត់េទស បង 

อ็อด-โต๊ฮ-บอง 
ขอโทษ พี 

េត សណឋ គរ ហូលីេដ 

เตฺอ-ซ็อน-ทา-เกีย- โฮ-ลี-เด 
โรงแรมโฮลีเด 

េទ តម ផលូវ ណ ? 

โตว-ตาม-โพลว-นา ? 
ไปทางไหน 

បទ 

บาท 

ครับ 

សណឋ គរ ហូលីេដ 

ซ็อน-ทา-เกีย-โฮ-ล-ีเด 

โรงแรมโฮลีเด 

េដររតង់ តមផលូវេនះ រចួបត់សត  ំ។ 

เดฺอ-ตร็อง-ตาม-โพลว-นิฮ- รวจ-บ็อด-สดํา  

เดนิตรงตามทางนี 3 แล้วเลี 3ยวขวา 

 
   
 




