
  

 

 

 

 

 

ประเทศพม่า 
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดี มิงกะลาบา เชิญ ดี เน ยา มา 
ขอบคุณ เจซูติน บาแด ใช่ โฮ๊ะ เด 
สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบู 
ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ไม่เป็นไร ปามามับชิบบู 
พบกันใหม่ อะติดตุ๊ย ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ 
ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ สวัสดีตอนเช้า มะแนะมิงกะลาบาชิ่น 
คุณสบายดีไหม เนเก้าบาตะล่า สวัสดีตอนเที่ยง เนะเหล่มิงกะลาบา 
ฉันสบายดี ขอบคุณ เนก็องบาเด เจซูบ่าแบ สวัสดีตอนบ่าย นิเหล่มิงกะลาบา 
กรุณาช่วยฉันหน่อย เจซูพิ่วบี กูยีบาจะมะ/จะหน่อ สวัสดีตอนเย็น เงียะเหน่มิงกะลาบา 
ฉันขอใช้ห้องน ้าได้ไหม เองตาตัวเคว่นพิ่วบ่า ราตรีสวัสดิ์ เอ็กแมต กองบ่าเซ่ 

ค าทักทายและค าศัพท์พื้นฐาน 
ของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

 
ในปี พ.ศ. 2558 จะเปน็การรวมตัวอย่างสมบูรณ์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จ านวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

ลาว เวยีตนาม กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรไูน และพม่า ดังน้ันเราควรท าความรู้จักกับภาษาพืน้ฐาน
ง่าย ๆ ของประเทศสมาชิก เพื่อเตรียมความพรอ้มต้อนรับเพื่อนสมาชิกที่จะเข้าในประเทศของเราในเวลาอันใกล้นี้ 

โดยวราภรณ์ สิมสินธุ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศกัมพูชา 
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดีตอนเช้า อรุณซัวซะเดย ฉันชื่อ… ขยมฉม้วก... 
สวัสดีตอนเที่ยง ทิวาซัวซะเดย ฉันเป็นคนไทย ขยมเจียเนียะไท, /ขยมเจียจนเจียตไท 
สวัสดีตอนบ่าย ทิวาซัวซะเดย ฉันทานข้าว ขะ-หยม-ย้า-บาย 
สวัสดีตอนเย็น ทิวาซัวซะเดย ยินดีที่ได้รู้จัก รึกเรียรตีบานจวบ / เนียะเวียลกะเนียะ 
ราตรีสวัสดิ์ ราไตรยซัวซะเดย ลาก่อน จุมเรียบเลีย (สุภาพ),  /เลียฮาย (สนิท) 
คุณสบายดีไหม ซกสะบายด ี ขอโทษ โซ้มโต๊ก 
ฉันสบายดี ขอบคุณ ซกสะบายดี ออกุน กรุณาช่วยฉันหน่อย โซมจวยขยมบานเต 
คุณพูดอังกฤษได้ โหลกนิยายเพียสาออง ฉันขอใช้ห้องน ้าได้ไหม โซมตึวบ็อนตุบตึกบานเต 

ประเทศลาว 
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดี สะบายด ี เชิญ เล่าแนเด้อ 
ขอบคุณ ขอบใจ ใช่ แม่นแล้ว 
สบายดีไหม สบายดีบ่ ไม่ใช่ บ่แม่น 
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ฮู้จัก อากาศดีจัง อากาดสบายจัง 
พบกันใหม่ เห็นกันใหม่ อากาศร้อนมาก อากาดฮ้อน 
ลาก่อน ลาก่อน อากาศหนาวมาก อากาดหนาว 
นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี ไม่เป็นไร บ่เป็นหยัง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศอินโดนีเซีย 
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดี เซลามัทปากิ (ตอนเช้า) คุณสบายดีไหม อา-ปา-คา-บา 
 เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง) ยินดีที่ได้รู้จัก เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา 
 เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น) พบกันใหม่ ซัมไพ จ้าพา ลาก ิ
 เซลามัทมายัม (ตอนค่้า) ลาก่อน บาย บาย 
สวัสดีตอนเที่ยง เซอ-ลา-มัต -เซียง ฉันสบายดี ขอบคุณ บา-อิก -บา-อิก -ซา-จา 
สวัสดีตอนบ่าย เซอ-ลา-มัต- โซ-เร เชิญ สิลาคาน 
สวัสดีตอนเย็น เซ-ลา-มัต -มา-ลัม ใช่ ยา, เบอร์ทูล 
ราตรีสวัสดิ์ เซ-ลา-มัต -ท-ิดัว-ระ ไม่ใช่ บูคัน 
ขอบคุณ เทริมากาสิ ไม่เป็นไร ทิดัก อพาอพา 
คุณพูดอังกฤษได้ไหม อะ-ปา-กา -อัน-ดา -บิ-สา -บ-ิจา-รา -บา-ฮา-ซา -อิง-กริส   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศฟิลิปปินส ์
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดี กูมูสต้า (kumusta) อากาศดีจัง มากันดัง พานาฮอน (magandangpanahon) 
ขอบคุณ ซาลามัต (salamat) อากาศร้อนมาก มัสยาดอง มาอินิท (masyadongmainit) 
สบายดีไหม กูมูสต้า กา (kumustaka) อากาศหนาวมาก มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน 
ยินดีที่ได้รู้จัก นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwanaalam no) เชิญ แมค อันยาย่า (mag-anyaya) 
พบกันใหม่ มากิตา คายอง มูลิ (makitakayongmuli) ไม่เป็นไร ฮินดี บาเล (hindi bale) 
ลาก่อน ปาอาลัม (paalam) ใช่ โอ้โอ (oo) 
นอนหลับฝันดี มาทูลอก นังมาบูติ (matulognangmabuti) ไม่ใช่ ฮินดี  (hindi) 

ประเทศสิงคโปร ์
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดี หนี ห่าว เชิญ ฮวน หยิง 
ขอบคุณ ซี่ยยเซี่ย ใช่/ไม่ใช่ ชื่อ/บู๋ชื่อ 
สบายดีไหม หนี ห่าว ไม่เป็นไร เหมยเฉินเมอ 
ยินดีที่ได้รู้จัก เห่ิน เกา ซิ่งเร่ิน ชื่อ หนี่ สวัสดีตอนเช้า /สวัสดีตอนเที่ยง เจ่า -ช่าง -ห่าว 
พบกันใหม่ ไจ้เจี ยน สวัสดีตอนบ่าย เซี่ย -อู่ -ห่าว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาก่อน ไจ้เจี ยน สวัสดีตอนเย็น หว่าน -ช่าง -ห่าว 
ฉันชื่อ… หว่อ -เจี ยว.. คุณพูดอังกฤษได้ไหม หนี่ -ฮุ่ย -ชัว -อิง -เหวิน –มา 
ฉันเป็นคนไทย หว่อ -ชื่อ -ไท่ -กั๋ว -เหริน ขอโทษ ตุ้ย -บู้ -ฉี ่

ประเทศมาเลเซีย และ บรูไน (ใช้ภาษาเดียวกัน) 
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดี ซาลามัด ดาตัง เชิญ เม็นเจ็มพุด (menjemput) 
ขอบคุณ เตริมา กะชิ ใช่/ไม่ใช่ ยา (ya)/ทีแด๊ก (tidak) 
สบายดีไหม อาปา กาบา ไม่เป็นไร ทีแด๊กอปาอาปา (tidakapa-apa) 
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา อากาศดีจัง บาอิค คอค่า (baikcauca) 
พบกันใหม่ เบอจัมปา ลากิ (berjumpalagi) อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาก่อน เซลามัต ติงกัล อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค(cauca yang sangatsejuk) 

ประเทศเวียตนาม 
ความหมาย ค าศัพท ์ ความหมาย ค าศัพท ์

สวัสดี ซินจ่าว ไม่ใช่ คง 
ขอบคุณ ก๊ามเอิน ไม่เป็นไร โคงซาวเดิว 
สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง สวัสดีตอนเช้า จ่าว-บ่วย-สาง 
ยินดีที่ได้รู้จัก เร๊ิดวูยเดือกกัปแอง/จิ... สวัสดีตอนเที่ยง จ่าว-บ่วย-เจือ 
คุณชื่ออะไร บะเต็นหล่ายี่ สวัสดีตอนบ่าย จ่าว-บ่วย-เจ่ียว 
ลาก่อน ต๋ามเบียด สวัสดีตอนเย็น จ่าว-บ่วย-โต๋ย 
ฉันชื่อ… โตย-เตน-หล่า ราตรีสวัสดิ์ จุ๊ก-หงู่-งอน 
ใช่ จ่าวหมึ่ง คุณสบายดีไหม จี-ก๋อ-แขว๋-คง 
ขอโทษ ซิน-โหลย ฉันสบายดี ขอบคุณ โตย-เขว่-ก่าม-เกิน 
ฉันทานข้าว โตย-อัน-เกิม คุณพูดอังกฤษได้ไหม จิ-หนอย-เต๋ียง-เหวียด-เดือก-คง 


