
ค ำทักทำยภำษำอำเซียน 10 ประเทศ 

เมื่อเข้ำสู่อำเซียน หรือ AEC สื่งที่จะต้องรู้ก็คอื ข้อมูลของประเทศในสมำคมอำเซียน อกีทั้งสิง่ทีเ่รำไม่ควรที่จะละเลยก็คอื 

ค ำทักทำยภำษำอำเซียน  10 ประเทศ ทีน่่ำจะรู้บ้ำงเมื่อต้องเผชญิหนำ้กับชำวตำ่งชำตใินอำเซียน เรำก็ต้องสรำ้งควำม

อนิเตอร์ให้กับตัวเรำสักหน่อยล่ะเด็กๆ ต่อจำกนีห้ำกเรำเจอชำวต่ำงชำต ิเรำจะสำมำรถโชว์กำรทักทำยของประเทศนัน้ได้

อย่ำงมั่นใจกำรทักทำยอำเซียน 10 ประเทศ เมื่อเจอกันครั้งแรก 

 ไทยและลำว ใช้กำรไหว ้

 กัมพูชำ  จะคลำ้ยกับกำรไหว้ แต่จะโคง้ศีรษะลงเพียงเล็กน้อย เอำมอืไว้ระดับหนำ้อก 

 เวียดนำม  จับมอื 2 ข้ำง และ เด็กๆชำวเวียดนำมจะกอดอกพร้อมกับโค้งตัวลงค ำนับผูใ้หญ่ 

 พม่ำและอนิโดนีเซีย จับมอื 

 สิงคโปร ์  จับมอืกันเบำๆ 

 ฟิลิปปนิส ์  จับมอืหรือโค้งค ำนบั 

 บรูไนและมำเลเซีย  ผู้ชำยจับมอืกับผู้ชำย และผูห้ญงิจับมือกับผู้หญงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำทักทำยประเทศลำว 

 

 สวัสด ี  พูดวำ่  สะบำยด ี

 ขอบคุณ  พูดวำ่  ขอบใจ 

 ขอโทษ  พูดวำ่  ขอโทด 

 ฉันรักเธอ  พูดวำ่  ข้อยฮักเจ้ำ 

 คุณชื่ออะไร  พูดวำ่  เจ้ำชื่อหยัง 

 ฉันชื่อรำตร ี  พูดวำ่  ข้อยช่ือรำตร ี

 เป็นอย่ำงไรบำ้ง  พูดวำ่  สะบำยดีบ ่

 ลำก่อน  พูดวำ่  ลำก่อน 

 โชคด ี  พูดวำ่  โชกด ี
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ค ำทักทำยประเทศกัมพูชำ 

 

 สวัสด ี  พูดวำ่  จุม-เรียบ-ซวั 

 ขอบคุณ  พูดวำ่  ออ-กุน 

 สบำยดีไหม  พูดวำ่  ซก-ซ๊อบ-บำย-เจีย-เต 

 ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก  พูดวำ่  เตรก-ออ-แดว-บำน 

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม ่

 ลำก่อน  พูดวำ่  โซ-มะ-เลีย-เฮย 

 นอนหลับฝันด ี  พูดวำ่  เกล็ว-สุ-บัน-ลอ 

 เชิญ  พูดวำ่  อ็อน-เจิน 

 ใช ่  พูดวำ่  แมน 

 ไม่ใช ่  พูดวำ่  มึน-แมน 

 อำกำศดีจัง  พูดวำ่  อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-ออ 

 อำกำศร้อนมำก  พูดวำ่  อะ-กะ-สะ-เทียด-ละ-เดำ 

 อำกำศหนำวมำก  พูดวำ่  อะ-กะ-สะ-เทียด-ตระ-เจีย๋ 

 ไม่เป็นไร  พูดวำ่  มึน-เอย-เต 

 ขอโทษ  พูดวำ่  โสม-โต่ะ , อด-โตะ่ 

http://www.aeckids.com/wp-content/uploads/2014/12/cambodia.png


ค ำทักทำยประเทศเวียดนำม 

 

 สวัสดี ส ำหรับชำย

สูงอำย ุ  พูดวำ่  เจำ อง (Chao Ong) 

 สวัสดี ชำยหนุ่ม  พูดวำ่  เจำ แองห์ (Chao Anh) 

 สวัสดี ชำยอำยุ

มำกกว่ำ  พูดวำ่  เจำ บั๊ก (Chao Bac) 

 สวัสดี ชำยอำยุน้อย

กว่ำเจำ  พูดวำ่  แอม (Chao Em) 

 สวัสดี ส ำหรับหญงิ

สูงอำย ุ  พูดวำ่  เจำ บำ (Chao Ba) 

 สวัสดี หญงิสำว  พูดวำ่  เจำ โก (Chao Co) 

 สวัสดี หญงิอำยุ

มำกกว่ำ  พูดวำ่  เจำ จิ (Chao Chi) 

 สวัสดี หญงิอำยุน้อย

กว่ำ  พูดวำ่  เจำ แอม (Chao Em) 

 ขอบคุณ  พูดวำ่  กำม เอนิ (Cam On) 
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 สวัสดี (ใช้ไดทุ้กเวลำ)  พูดวำ่  ซิน จ่ำว (Xin Chao) 

 ขอโทษ  พูดวำ่  ซิน โหลย (Xin Loi) 

 รำตรสีวสัดิ ์  พูดวำ่  จุ๊บ หงู งอน (Chuc Ngu Ngon) 

 ขอเชิญ,กรุณำ  พูดวำ่  ซิน เหม่ย (Xin Moi) 

 สวยมำก  พูดวำ่  แดบ หล ำ (Dab Lam) 

 ลำก่อน  พูดวำ่  ตำม เบียด (Tam Biet) 

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  แฮน กัพ ไล (Hen Gap Lai) 

 สบำยดีหรือ  พูดวำ่  บั๊ก โก แคว คง (Bac Co Khoc Khong) 

 สบำยดี ขอบคุณ  พูดวำ่  กำม เอนิ บิงห์ เทือง (Cam On Binh Thuong) 

 ใช ่  พูดวำ่  ยำ (Da) 

 ไม ่  พูดวำ่  คง (Khong) 

 ฉัน  พูดวำ่  โตย (Toi) 

 มเีสนห่์มำก  พูดวำ่  ซิงหล ำ (Xinh Lam) 

 คุณชื่ออะไร  พูดวำ่  เติน อง ลำ จี (Ten Ong La Chi) 

 ฉันชื่อ  พูดวำ่  โตย เติน ลำ (Toi Ten La) 

 พี่รักน้อง,ฉันรักเธอ  พูดวำ่  อัน เอยีว เอ็ม (Anh Yeu Em) 

 น้องรักพี ่  พูดวำ่  เอ็ม เอยีว อัน (Em Yeu Anh) 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำทักทำยประเทศพม่ำ 

 

 สวัสด ี  พูดวำ่  ซำลำมดั ดำตัง 

 ขอบคุณ  พูดวำ่  เตริมำ กะช ิ

 สบำยดีไหม  พูดวำ่  อำปำ กำบำ 

 ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก  พูดวำ่  เจมบริำ ดำปดั เบอเตมู อันดำ 

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  เบอจัมปำ ลำก ิ

 ลำก่อน  พูดวำ่  เซลำมัต ติงกัล 

 นอนหลับฝันด ี  พูดวำ่  มมิปิ๊ มำนิส 

 เชิญ  พูดวำ่  เม็นเจ็มพดุ 

 ใช ่  พูดวำ่  ยำ 

 ไม่ใช ่  พูดวำ่  ทีแด๊ก 

 อำกำศดีจัง  พูดวำ่  บำอคิ คอคำ่ 

 อำกำศร้อนมำก  พูดวำ่  ซังกัด พำนสั 

 อำกำศหนำวมำก  พูดวำ่  คอค่ำ ยัง ซังกดั เซจุ๊ค 

 ไม่เป็นไร  พูดวำ่  ทีแด๊ก อปำอำปำ 
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ค ำทักทำยประเทศอนิโดนเิซยี 

 

 สวัสด ี(ตอนเชำ้)  พูดวำ่  เซลำมทัปำก ิ

 สวัสด ี(ตอนเที่ยง)  พูดวำ่  เซลำมทัซิแอง 

 สวัสด ี(ตอนเย็น)  พูดวำ่  เซลำมทัซอร ์

 สวัสด ี(ตอนค่ ำ)  พูดวำ่  เซลำมทัมำยัม 

 ขอบคุณ  พูดวำ่  เทริมำกำส ิ

 สบำยดีไหม  พูดวำ่  อพำร์ คำบำร ์

 ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก  พูดวำ่  เซลำมัน เบอร์จัมพำ เดนกัน อันดำ 

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  ซัมไพ จ ำพำ ลำก ิ

 ลำก่อน  พูดวำ่  บำย บำย 

 นอนหลับฝันด ี  พูดวำ่  มมิพิ ยัง อนิดำ 

 เชิญ  พูดวำ่  สิลำคำน 

 ใช ่  พูดวำ่  ยำ, เบอร์ท ู

 ไม่ใช ่  พูดวำ่  บูคัน 

 อำกำศร้อนมำก  พูดวำ่  ดินกนิ เซกำล ิ

 อำกำศหนำวมำก  พูดวำ่  พำนสั เซกำล ิ

 ไม่เป็นไร  พูดวำ่  ทิดัก อพำ อพำ 
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ค ำทักทำยประเทศสิงคโปร ์ 

 

 สวัสด ี  พูดวำ่  หนี หำ่ว 

 ขอบคุณ  พูดวำ่  เซี่ย เซี่ย 

 สบำยดีไหม  พูดวำ่  หนี หำ่ว 

 ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก  พูดวำ่  เหิ่น เกำ ซิง่ เริ่น ชื่อ หนี ่

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  ไจ้เจี้ยน 

 ลำก่อน  พูดวำ่  ไจ้เจี้ยน 

 นอนหลับฝันด ี พูดวำ่  หวำน อัน 

 เชิญ  พูดวำ่  ฮวน หยงิ 

 ใช ่  พูดวำ่  ชื่อ 

 ไม่ใช ่  พูดวำ่  บู๋ชื่อ 

 อำกำศดีจัง  พูดวำ่  เทียน ช ีเหิ่น ห่ำว 

 อำกำศร้อนมำก  พูดวำ่  เทียน ช ีเหิ่น เร่อ 

 อำกำศหนำวมำก  พูดวำ่  เทียน ช ีเหิ่น เหลิ่ง 

 ไม่เป็นไร  พูดวำ่  เหมย เฉนิ เมอ 
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ค ำทักทำยประเทศฟลิิปปนิส ์

 

 สวัสด ี  พูดวำ่  กูมูสต้ำ (kumusta) 

 ขอบคุณ  พูดวำ่  ซำลำมัต (salamat) 

 สบำยดีไหม  พูดวำ่  กูมูสต้ำ กำ (kumusta ka) 

 ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก  พูดวำ่  นำตูตูวำ นำอลัม โม (natutuwa na alam no) 

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  มำกิตำ คำยอง มูลิ (makita kayong muli) 

 ลำก่อน  พูดวำ่  ปำอำลัม (paalam) 

 นอนหลับฝันด ี  พูดวำ่  มำทลูอก นัง มำบูติ (matulog nang mabuti) 

 เชิญ  พูดวำ่  แมค อันยำย่ำ (mag-anyaya) 

 ใช ่  พูดวำ่  โอ้โอ (oo) 

 ไม่ใช ่  พูดวำ่  ฮินดี้ (hindi) 

 อำกำศดีจัง  พูดวำ่  มำกันดัง พำนำฮอน (magandang panahon) 

 อำกำศร้อนมำก  พูดวำ่  มัสยำดอง มำอินทิ (masyadong mainit) 

 อำกำศหนำวมำก  พูดวำ่  มัสยำดอง มำลำมคิ พำนำฮอน 

 ไม่เป็น  พูดวำ่  ไรฮินดี้ บำเล (hindi bale) 
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ค ำทักทำยประเทศบรูไน 

 

 สวัสด ี  พูดวำ่  ซำลำมดั ดำตัง 

 ขอบคุณ  พูดวำ่  เตริมำ กะช ิ

 สบำยดีไหม  พูดวำ่  อำปำ กำบำ 

 ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก  พูดวำ่  เจมบริำ ดำปดั เบอเตมู อันดำ 

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  เบอจัมปำ ลำก ิ

 ลำก่อน  พูดวำ่  เซลำมัต ติงกัล 

 นอนหลับฝันด ี  พูดวำ่  มมิปิ๊ มำนิส 

 เชิญ  พูดวำ่  เม็นเจ็มพดุ 

 ใช ่  พูดวำ่  ยำ 

 ไม่ใช ่  พูดวำ่  ทีแด๊ก 

 อำกำศดีจัง  พูดวำ่  บำอคิ คอคำ่ 

 อำกำศร้อนมำก  พูดวำ่  ซังกัด พำนสั 

 อำกำศหนำวมำก  พูดวำ่  คอค่ำ ยัง ซังกดั เซจุ๊ค 

 ไม่เป็นไร  พูดวำ่  ทีแด๊ก อปำอำปำ 
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ค ำทักทำยประเทศมำเลเซีย    

 

 ค ำทักทำย  พูดวำ่  เตริมำ กะช ิ

 ค ำขอบคณุ  พูดวำ่  ซำลำมดั ดำตัง 

 ค ำขอโทษ  พูดวำ่  มำอำฟ 

 สบำยดีไหม  พูดวำ่  อำปำ กำบำ 

 พบกันใหม ่  พูดวำ่  เบอจัมปำ ลำก ิ(berjumpa lagi) 

 ลำก่อน  พูดวำ่  เซลำมัต ติงกัล 

 ไม่เป็นไร  พูดวำ่  ทีแด๊ก อปำอำปำ (tidak apa-apa) 
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