
เรียนรู้ภาษาอาเซียน   ค าทักทาย บทสนทนาง่าย ๆ 

 

บรูไน 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี ซาลามัด ดาตัง Salamat datang 

ขอบคุณ เตริมา กะช ิ Terima kasih 
สบายดีไหม อาปา กาบา Apa gaba 
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา Gembira dapat bertemu anda 
พบกันใหม ่ เบอจัมปา ลากิ Berjumpa lagi 

ลาก่อน เซลามัต ติงกัล Selamat tinggal 
นอนหลับฝันด ี มิมปิ๊ มานิส Mimpi manis 

เชิญ เม็นเจ็มพุด Menjemput 
ใช่ ยา Ya 

ไม่ใช่ ทีแด๊ก Tidak 
อากาศดีจัง บาอิค คอค่า Baik cauca 

อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส Sangat panas  
อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค Cauca yang sangat sejuk 

ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา Tidak apa-apa 
*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน 

 

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/brunei.php


กัมพูชา 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี ซัวสเด Suo sa dai 

ขอบคุณ ออ-กุน Aw khun 
สบายดีไหม ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต Sok sopbai jia te 
ยินดีที่ได้รู้จัก เตรก ออ แดล บาน Trek aw dael ban 
พบกันใหม ่ ขจุ๊บคะเนียใหม่ Khajub khania mai 

ลาก่อน โซว์ม เลีย เฮย Som lia hei 
นอนหลับฝันด ี เกล็วสุบันลอ Klewsubanlaw 

เชิญ อ็อญ-เจิญ Aun jern 
ใช่ แมน Man 

ไม่ใช่ มึน แมน Mun man 
อากาศดีจัง อะกะสะเทียดละออ Akasatiad la-aw 

อากาศร้อนมาก อะกะสะเทียดละเดา Akasatiad ladao  
อากาศหนาวมาก อะกะสะเทียดตระเจ๋ีย Akasatiad trajia 

ไม่เป็นไร มึน เอ็ย เต Mun ei te 
ขอโทษ ขยมโซ้มโต๊ก Khayom somtok 

 

 

 

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/cambodia.php


อินโดนีเซีย 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี เซลามัทปากิ (ตอนเช้า) Salamat pagi 
  เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง) Salamat siang 
  เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น) Salamat saw 
  เซลามัทมายัม (ตอนค่ า) Salamat mayam 
ขอบคุณ เทริมากาส ิ Terima kasih 
สบายดีไหม อพาร์ คาบาร์ Apar carbar 
ยินดีที่ได้รู้จัก เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา Salaman berjampa dengan anda 
พบกันใหม ่ ซัมไพ จ าพา ลากิ Sampai jampa lagi 
ลาก่อน บาย บาย Bai bai 
นอนหลับฝันด ี มิมพิ ยัง อินดา Mimpi yang inda 
เชิญ สิลาคาน Silakarn 
ใช่ ยา, เบอร์ทูล Ya, Bertul  
ไม่ใช่ บูคัน Bukan 
อากาศร้อนมาก ดินกิน เซกาล ิ Dingin segali 
อากาศหนาวมาก พานัส เซกาลิ Panas segali 
ไม่เป็นไร ทิดัก อพา อพา Tidak apa apa 

 

 

 

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/indonesia.php


ลาว 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี สะบายดี Sabaidee 
ขอบคุณ ขอบใจ Khobjai 
สบายดีไหม สบายดีบ ่ Sabaidee bor 
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ฮู้จัก Yindee tee dai hoo jak 
พบกันใหม ่ เห็นกันใหม ่ Hengan mai 
ลาก่อน ลาก่อน Lagon 
นอนหลับฝันด ี นอนหลับฝันด ี Nonlab fandee 
เชิญ เล่าแนเด้อ Lao nae der 
ใช่ แม่นแล้ว Man laew 
ไม่ใช่ บ่แม่น Bor man 
อากาศดีจัง อากาดสบายจัง Argad sabai jang 
อากาศร้อนมาก อากาดฮ้อน Argad horn 
อากาศหนาวมาก อากาดหนาว Argad naow 
ไม่เป็นไร บ่เป็นหยัง Bor ben yang 

 

 

 

 

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/laos.php


มาเลเซยี 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี ซาลามัด ดาตัง Salamat datang 

ขอบคุณ เตริมา กะช ิ Terima kasih 
สบายดีไหม อาปา กาบา Apa gaba 
ยินดีที่ได้รู้จัก เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา Gembira dapat bertemu anda 
พบกันใหม ่ เบอจัมปา ลากิ Berjumpa lagi 

ลาก่อน เซลามัต ติงกัล Salamat tinggal 
นอนหลับฝันด ี มิมปิ๊ มานิส Mimpi manis 

เชิญ เม็นเจ็มพุด Menjemput 
ใช่ ยา Ya 

ไม่ใช่ ทีแด๊ก Tidak 
อากาศดีจัง บาอิค คอค่า Baik cauca 

อากาศร้อนมาก ซังกัด พานัส Sangat panas  
อากาศหนาวมาก คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค Cauca yang sangat sejuk 

ไม่เป็นไร ทีแด๊ก อปาอาปา Tidak apa-apa 
*หมายเหตุ : มาเลเซีย และ บรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน 

 

 

 

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/malaysia.php


พม่า 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี มิงกะลาบา  Mingarla bar 
ขอบคุณ เจซูติน บาแด Jesutin badae 
สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า apa gaba 
ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด gembira dapat bertemu anda 
พบกันใหม ่ อะติดตุ๊ย berjumpa lagi 
ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ selamat tinggal 
นอนหลับฝันด ี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ mimpi manis 
เชิญ ดี เน ยา มา menjemput 
ใช่ โฮ๊ะ เด ya 
ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบ ู tidak 
อากาศดีจัง ยาดิอุตุเกาแน ่ baik cauca 
อากาศร้อนมาก ยาดอิุอุตุปูแด่ sangat panas  
อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด ่ cauca yang sangat sejuk 
ไม่เป็นไร ปามามับชิบบ ู tidak apa-apa 
ขอโทษ ควินโละ บ่าหน่อ Kwinlo Banoh 

 

 

 



ฟิลิปปินส์ 

 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี กูมูสต้า  Kumusta 
ขอบคุณ ซาลามัต  Salamat 
สบายดีไหม กูมูสต้า กา  Kumusta ka 
ยินดีที่ได้รู้จัก นาตูตูวา นาอลัม โม  Natutuwa na alam no 
พบกันใหม ่ มากิตา คายอง มูลิ  Makita kayong muli 
ลาก่อน ปาอาลัม  Paalam 
นอนหลับฝันด ี มาทูลอก นัง มาบูติ  Matulog nang mabuti 
เชิญ แมค อันยาย่า  Mag-anyaya 
ใช่ โอ้โอ  Oo 
ไม่ใช่ ฮินดี้  Hindi 
อากาศดีจัง มากันดัง พานาฮอน  Magandang panahon 
อากาศร้อนมาก มัสยาดอง มาอินิท  Masyadong mainit 
อากาศหนาวมาก มัสยาดอง มาลามิค พานาฮอน Masyadong malamig panahon 
ไม่เป็นไร ฮินดี้ บาเล  Hindi bale 

 

 

 



สิงคโปร ์

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี หนี ห่าว Ni hao 
ขอบคุณ เซี่ย เซี่ย Xie xie 
สบายดีไหม หนี ห่าว Ni hao 
ยินดีที่ได้รู้จัก เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่ gembira dapat bertemu anda 
พบกันใหม ่ ไจ้เจ้ียน Zai jian 
ลาก่อน ไจ้เจ้ียน Zai jian 
นอนหลับฝันด ี หวาน อัน Wan an 
เชิญ ฮวน หยิง Huanying 
ใช่ ซื่อ Shi 
ไม่ใช่ บู๋ซื่อ Bu shi 
อากาศดีจัง เทียน ชี เหิ่น ห่าว Tian qi hen hao 
อากาศร้อนมาก เทียน ชี เหิ่น เร่อ Tian qi hen re 
อากาศหนาวมาก เทียน ชี เหิ่น เหลิ่ง Tian qi hen leng 
ไม่เป็นไร เหมย เฉิน เมอ Mei shen me 
ขอโทษ ตุ้ย ปู้ ฉี ่ Dui bu qi 

 

 

 



ไทย 

 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี สวัสด ี Swasdee 
ขอบคุณ ขอบคุณ Khob khun 
สบายดีไหม สบายดีไหม Sabaidee mai 
ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก Yindee tee dai roojuk 
พบกันใหม ่ พบกันใหม ่ Pob gun mai 
ลาก่อน ลาก่อน La gon 
นอนหลับฝันด ี นอนหลับฝันด ี Nonlab fandee 
เชิญ เชิญ Chen 
ใช่ ใช่ Shai 
ไม่ใช่ ไม่ใช่ Mai shai 
อากาศดีจัง อากาศดีจัง Argad deejang 
อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก Argad ron mak 
อากาศหนาวมาก อากาศหนาวมาก Argad Naow mak 
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร Mai ben rai 
ขอโทษ ขอโทษ Khor thod 

 

 



เวียดนาม 

 ค าศัพท์ ค าอ่าน 
สวัสด ี ซินจ่าว Xin zhao 
ขอบคุณ ก๊าม เอิน Gam uhn 
สบายดีไหม แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง Ang ji Ong Bakorkhaew kong 
ยินดีที่ได้รู้จัก เร๊ิดวูยเดือกกัปแอง/จิ... Rerdwuiduakkub-aeng/ji… 
พบกันใหม ่ แหนกัปหลาย Naehkap lai 
ลาก่อน ต๋ามเบียด Tam biad 
นอนหลับฝันด ี จุ๊กหงูงอน Juk nguh ngorn 
เชิญ จ่าวหมึ่ง Zao mueng 
ใช่ เวิง Weng 
ไม่ใช่ คง Kong 
อากาศดีจัง แด็ปเจ่ิย Dab jie 
อากาศร้อนมาก เจ่ิยหนอง Jia nong  
อากาศหนาวมาก เจ่ิอยแหล่ง Juailaeng 
ไม่เป็นไร โคงซาวเดิว Kong suo derw 
 

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/language.php     

http://www.thaifranchisecenter.com/AEC/language.php

