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Malaysia 



  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nation) หรือที่เรียกช่ือย่อว่า อาเซียน (ASEAN) 
 เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ กมัพูชา ไทย 
บรูไนดารุสซาลาม พม่า ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ 
และอนิโดนีเซีย 

ภาษาในอาเซียน 



  ประเทศทั้ง ๑๐ ประเทศนีต่้างกมี็ภาษาท่ีพูดกนัในประเทศของตนมากมาย
หลายภาษา แต่ที่ถือว่าเป็นภาษาราชการ หรือภาษาทางการ มีดงันี ้

ภาษาในอาเซียน 

  ประเทศ   ภาษาทางการ 
 กมัพูชา    แขฺมร คะ-แม ๑ ภาษาไทยใช้ว่า เขมร                                                 

    ( ๑ ตวัเอนในค าอ่าน  หมายถึง เสียงเบา ) 
 ไทย    ไทย 
 บรูไนดารุสซาลาม   มลายูบรูไน 
 พม่า    เมียนมา (พม่า) ภาษาไทยใช้ว่า พม่า 
 ฟิลปิปินส์   ฟิลปิิโน, องักฤษ 
 มาเลเซีย   บาฮาซามาเลเซีย หรือ ภาษามาเลเซีย                              

    (บาฮาซา แปลว่า ภาษา) 
 ลาว    ลาว 
 เวยีดนาม   เวยีด ภาษาไทยใช้ว่า เวยีดนาม 
 สิงคโปร์   องักฤษ, มาเลย์, จีนกลาง, ทมิฬ 
 อนิโดนีเซีย   บาฮาซาอินโดนีเซีย หรือ ภาษาอนิโดนีเซีย                  

    (บาฮาซา แปลว่า ภาษา) 



  จะเห็นได้ว่ามีอยู่ ๒ ประเทศที่มีภาษาทางการมากกว่า ๑ ภาษา คอื  

   ฟิลปิปินส์ มี ๒ ภาษา คอื ฟิลปิิโน กบั องักฤษ  

   สิงคโปร์ มี ๔ ภาษา คอื องักฤษ, มาเลย์, จีนกลาง และ ทมิฬ  

  หากจะนับภาษาทางการทั้งหมดกจ็ะได้ถึง ๑๓ ภาษา ถึงแม้ว่าภาษาบาฮาซา
มาเลเซีย ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซีย ภาษามาเลย์ในสิงคโปร์ และ ภาษามลายูบรูไน           
จะมีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกนับ้าง ในที่นีจ้ะถือว่าเป็น ๔ ภาษาแยกกนั 

ภาษาในอาเซียน 



  เพือ่ประโยชน์แก่การส่ือสาร ภาษาที่ได้รับเลอืกให้เป็นภาษาใช้งาน (working 

language) ของอาเซียนจึงเป็นภาษาองักฤษ  
  เพราะประเทศที่มิได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการต่างกถ็ือว่าภาษาองักฤษ

เป็นภาษาที่สองหรือเป็นภาษาต่างประเทศที่ศึกษากนัอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว         
ส่วนประเทศที่เคยใช้ภาษาที่สองเป็นภาษาฝร่ังเศสอย่างลาว เขมร กมัพูชา ต่างกหั็น
มาศึกษาภาษาองักฤษกันมากขึน้ 

ภาษาในอาเซียน 



  ถึงแม้ว่าภาษาองักฤษจะได้รับเลอืกให้เป็นภาษาทางการ แต่ประชากรในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนกเ็ร่ิมหันมาสนใจศึกษาภาษาของเพือ่นบ้านมากขึน้ด้วย  

  เพือ่ให้สามารถส่ือสารกนัได้ดยีิง่ขึน้ ส่วนภาษาองักฤษน้ันกไ็ม่จ าเป็นต้อง
พยายามออกเสียงให้เป็นส าเนียงองักฤษหรืออเมริกนั เพราะอทิธิพลของภาษาแม่ของ
แต่ละประเทศย่อมเข้ามาแทรกแซงโดยธรรมชาติ 

ภาษาในอาเซียน 



ลกัษณะภาษาไทย 



ลกัษณะภาษาไทย 

  ภาษาไทยอยู่ในตระกลู ไต-กะได (Tai-Kadai) แต่นักภาษาศาสตร์
บางกลุ่มกจ็ัดให้อยู่ในตระกูล ไท-ไต (Thai-Tai)  

  ภาษาไทยมรีะบบเสียงวรรณยุกต์ ซ่ึงหมายความว่าเสียงสูงต ่าที่
เปลีย่นแปลงไปจะท าให้ความหมายเปลีย่นไปด้วย เช่น มา ม้า หมา ค า
 ภาษาไทยมีลกัษณะเป็นค าโดด ซ่ึงหมายความว่าไม่มีการ
เปลีย่นแปลงค าเพือ่บอกจ านวน เวลา ฯลฯ  

  โครงสร้างโดยทั่วไปของประโยคเป็นแบบ  

  ประธาน + กริยา + กรรม  เช่น “แม่ซักผ้า” 



ลกัษณะภาษาไทย 

  เมือ่ต้องการบอกจ านวน ภาษาไทยจะใช้ค าบอกจ านวน กบั               
ค าลกัษณนามมาประกอบกบัค านาม  

  เช่น  นักเรียน ๒ คน  

   หมา ๓ ตัว               

   บ้าน ๔ หลงั    

   “คน” คอื ลกัษณนามของ “นักเรียน”  

   “ตัว” คอิ ลกัษณนามของ “หมา”  

   และ  “หลงั” คอื ลกัษณนามของ “บ้าน” 



  เมือ่ต้องการบอกเวลา ภาษาไทยจะใช้สถานการณ์หรือค าบอกเวลา
บอกให้รู้ว่ากริยาน้ัน ๆ เกดิขึน้เมือ่ใด  

  เช่น “เมือ่วานฉันกนิข้าวผดั”, “วนันีฉั้นกนิข้าวต้ม”,  “พรุ่งนีฉั้นจะ
กนิก๋วยเตีย๋ว”  

  ขอให้สังเกตว่าค ากริยา “กนิ” ไม่มีการเปลีย่นแปลงรูป  

  ค าทีบ่อกเวลาคือ “เมือ่วาน” “วนันี”้ และ “พรุ่งนี”้  

  ส่วน “จะ” เป็นค าช่วยกริยา บอกให้รู้ว่าเป็น “ความตั้งใจทีจ่ะท า
กริยาน้ัน ๆ” เช่นเดยีวกบัค าว่า will ในภาษาองักฤษ 

ลกัษณะภาษาไทย 



ลกัษณะภาษาไทย 
  ค าขยายและค าช้ีเฉพาะของภาษาไทยจะอยู่หลงัค านาม  

  เช่น บ้านใหญ่ แมวด า บ้านนี ้บ้านน้ัน บ้านนู้น บ้านโน้น 

  การสร้างประโยคค าถาม ใช้ค าแสดงค าถามต่อท้ายประโยค  

  เช่น  “เขาจะมาหรือ”,   “เขาจะมาไหม“,  

   “เขาคือใคร”,   “คุณมาทีน่ี่ท าไม”,  

   บ้านคุณอยู่ทีไ่หน”,  “คุณมาเมือ่ไร”,  

   “คุณมเีงนิเท่าไร”,   “เขามาอย่างไร”  

  หากต้องการถามจ านวนใช้ค าว่า “กี”่ น าหน้าค าทีต้่องการรู้จ านวน 
 เช่น  “คุณมเีงนิกีบ่าท”  



ลกัษณะภาษาไทย 
  ค าขยายและค าช้ีเฉพาะของภาษาไทยจะอยู่หลงัค านาม  

  เช่น บ้านใหญ่ แมวด า บ้านนี ้บ้านน้ัน บ้านนู้น บ้านโน้น 

  การสร้างประโยคค าถาม ใช้ค าแสดงค าถามต่อท้ายประโยค  

  เช่น  “เขาจะมาหรือ”,   “เขาจะมาไหม“,  

   “เขาคือใคร”,   “คุณมาทีน่ี่ท าไม”,  

   บ้านคุณอยู่ทีไ่หน”,  “คุณมาเมือ่ไร”,  

   “คุณมเีงนิเท่าไร”,   “เขามาอย่างไร”  

  หากต้องการถามจ านวนใช้ค าว่า “กี”่ น าหน้าค าทีต้่องการรู้จ านวน 
 เช่น  “คุณมเีงนิกีบ่าท”  
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ลกัษณะภาษาลาว 
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ลกัษณะภาษาลาว 

 ภาษาลาว เป็นภาษาประจ าชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หรือ ส.ป.ป.ลาว 
 ภาษาลาวมีค าศัพท์และการออกเสียงที่คล้ายกบัภาษาไทยถิ่นอีสาน  
 เช่น ເຈ ົ້ າມາຈາກໃສ? เจ้า มา จาก ใส  หมายความว่า คุณมาจากไหน 
 ค าว่า ເຈ ົ້ າ เจ้า แปลว่า คุณ   
 ໃສ ใส แปลว่า ไหน  
 ລາວກິນເຂ ົ້ າແລົ້ ວຫ ຼື ຍັງ? ลาว กิ๋น เข้า แล้ว หลือ ยัง หมายความ
ว่า เขากนิข้าวแล้วหรือยัง 
  ລາວ  ลาว แปลว่า เขา   
 ກິນ กิน๋ แปลว่า กนิ   
 ເຂ ົ້ າ  เข้า แปลว่า ข้าว   
 ຫ ຼື  หลือ แปลว่า หรือ 
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ลกัษณะภาษาลาว (ต่อ) 

 ในทางภาษาศาสตร์ได้จัดกลุ่มภาษาลาวและภาษาไทยถ่ินอีสานอยู่ในภาษา
กลุ่มย่อยของภาษาตระกูลเดยีวกนัคอื ภาษาตระกูลไท-ไต (Thai-Tai)  
 ระบบการเขียนประกอบด้วยพยัญชนะ ตามด้วยสระท่ีจะอยู่ด้านหน้า 
ด้านหลงั ด้านบน ด้านล่างของพยญัชนะคล้ายกบัภาษาไทย  
 ค าในภาษาลาวมีลกัษณะเป็นค าโดด 
 เช่น  ພ ໍ່    ผ่อ แปลว่า พ่อ   
  ແມໍ່  แหม่ แปลว่า แม่    
 ດິ ນ  ดิน๋ แปลว่า ดนิ   
 ນ ົ້ າ น ้า  แปลว่า น ้า  ฯลฯ 
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ลกัษณะภาษาลาว (ต่อ) 

 เมื่อต้องการบอกจ านวนภาษาลาวจะใช้ค าบอกจ านวนกับลักษณนาม
ประกอบกบัค านาม 
 เช่น ຊາວນາ ໓ ຄ ນ ชาวนา ๓ คน  หมายความว่า ชาวนา ๓ คน  
 ค าว่า ຊາວນາ ชาว-นา แปลว่า ชาวนา  
 ໓ ຄ ນ ๓ คน แปลว่า ๓ คน  
  ງ ວ ໔ ໂຕ งวั ๔ โต๋ หมายความว่า ววั ๔ ตัว 
  ງ ວ งัว  แปลว่า ววั  
  ໔ ໂຕ  ๔ โต๋ หมายความว่า ๔ ตัว   
 ເຮຼື ອ ໒ ລ າ เฮือ ๒ ล า หมายความว่า เรือ ๒ ล า  
 ເຮຼື ອ เฮือ แปลว่า เรือ  
 ໒ ລ າ ๒ ล า  แปลว่า ๒ ล า 
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ลกัษณะภาษาลาว (ต่อ) 

 เมื่อต้องการบอกเวลาภาษาลาวจะใช้สถานการณ์หรือค าบอกเวลาบอกให้รู้ว่า
กริยาน้ันๆ เกดิขึน้เมื่อใด เช่น 
 ມຼື ົ້ ວານຂົ້ ອຍກິນລາບປາ มื่อ วาน ข้อย กิน๋ ลาบ ป๋า  
 หมายความว่า เมื่อวานฉันกนิลาบปลา, เมื่อวานผมกนิลาบปลา  
  ມຼື ົ້ ວານ มื่อ วาน แปลว่า วนัวาน  
 ຂົ້ ອຍ ข้อย แปลว่า ดฉัิน, ผม, ฉัน  
  ກິນ กิน๋ แปลว่า กนิ    
 ລາບ  ลาบ แปลว่า ลาบ   
 ປາ ป๋า แปลว่า ปลา 
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ลกัษณะภาษาลาว (ต่อ) 

 ມຼື ົ້ ນ ົ້ ເອຼື ົ້ ອຍກິນເຂ ົ້ າຈ ໍ່   มื่อ นี ้เอือ้ย กิน๋ เข้า จี่ 
  หมายความว่า วนันีพ้ีส่าวกนิขนมปัง  
 ค าว่า ມຼື ົ້ ນ ົ້  มื่อ นี ้แปลว่า วนันี ้
  ເອຼື ົ້ ອຍ  เอือ้ย แปลว่า พีส่าว  
 ກິນ กิน๋ แปลว่า กนิ   
 ເຂ ົ້ າຈ ໍ່   เข้า จี่ แปลว่า ขนมปัง 
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ลกัษณะภาษาลาว (ต่อ) 

 ມຼື ົ້ ອຼືໍ່ ນເພິໍ່ ນຊິ ກິນແຈໍ່ ວກະປູ   มื่อ อืน่ เผิน่ ซิ กิน๋ แจว กะ ปู๋  หมายความว่า 
พรุ่งนีท่้านจะกนิป่นปู, พรุ่งนีเ้ขาจะกนิป่นปู   
 ມຼື ົ້ ອຼືໍ່ ນ มื่อ อืน่ แปลว่า พรุ่งนี ้  ເພິໍ່ ນ เผิน่ แปลว่า ท่าน, เขา   
 ຊິ  ซิ แปลาว่า จะ    ກິນ กิน๋ แปลว่า กนิ  
 ແຈໍ່ ວ แจว แปลว่า ป่น   ກະປູ กะปู๋ แปลว่า ปู  
 จะไม่เปลี่ยนแปลงค ากริยา ກິນ กิ๋น ค าที่บอกเวลาคือ  ມຼື ົ້ ວານ มื่อ วาน ມຼື ົ້ ນ ົ້  มื่อ น่ี  
ມຼື ົ້ ອຼືໍ່ ນ มื่อ อืน่  
  ส่วนค า ຊິ  ซิ แปลว่า จะ เป็นค าช่วยกริยาบอกให้รู้ว่าเป็น “ความตั้งใจที่จะท ากริยาน้ันๆ”  
ค าขยายและค าช้ีเฉพาะของภาษาลาวจะอยู่หลงัค านาม 
  เช่น  ລ ດນົ້ ອຍ  หลด น่อย  ລ ດ  หลด แปลว่า รถ ນົ້ ອຍ  น่อย แปลว่า เล็ก 
หมายความว่า รถเลก็  
  ຊົ້ າງດໍ່ ອນ ช้าง ด่อน หมายความว่า ช้างเผอืก   
 ຊົ້ າງ ช้าง แปลว่า ช้าง ດໍ່ ອນ ด่อน แปลว่า (สี) เผอืก   
 ຮົ້ ານນ ົ້  ฮ้าน น่ี หมายความว่า ร้านนี ้ 
 ຮົ້ ານນັົ້ ນ ฮ้าน น่ัน หมายความว่า ร้านน้ัน  
 ຮົ້ ານພູົ້ ນ ฮ้าน พุ่น หมายความว่า ร้านโน้น 
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ลกัษณะภาษาลาว (ต่อ) 

 โครงสร้างโดยทั่วไปของประโยคเป็นแบบ ประธาน + กริยา + กรรม 
  เช่น ນັກຮຽນກິນເຂົ້ າຈ ໍ່  หนัก เฮียน กิ๋น เข้า จี่ หมายความว่า นักเรียนกินขนมปัง 
 ນັກຮຽນ หนัก  เฮียน แปลว่า นักเรียน  ກິນ กิน๋ แปลว่า กนิ 
  ເຂົ້ າຈ ໍ່  เข้า จี่ แปลว่า ขนมปัง   
 การสร้างประโยคค าถามใช้ค าแสดงค าถามต่อท้ายประโยค 
  เช่น ທໍ່ ານຊິ ໄປບ ? ถ่าน ซิ ไป๋ บอ หมายความว่า ท่านจะไปไหม  
 ທໍ່ ານ ถ่าน แปลว่า ท่าน   ຊິ  ซิ แปลว่า จะ  
 ບ  บอ แปลว่า ไหม 
   ເພິໍ່ ນຊິ ມາຕິ  เผิน่ ซิ มา ติ  หมายความว่า ท่านจะมาหรือ  
 ເພິໍ່ ນ เผิน่ แปลว่า ท่าน, เขา   ມາຕິ มาต ิแปลว่า มาหรือ  
 ถ้าต้องการถามจ านวนกใ็ช้ค า ຈັກ จัก แปลว่า กี,่ เท่าไร 
  เช่น  ເຈ ົ້ າມ ເງິ ນຈັກກ ບ? เจ้า มี เงิน จัก กีบ หมายความว่า คุณมาเงินกีบลาว
เท่าไร  
 ເຈ ົ້ າ เจ้า แปลว่า คุณ    ມ  มี แปลว่า มี   ເງິ ນ  เงิน  แปลว่า เงิน 
 ຈັກ จัก แปลว่า กี,่ เท่าไร   ກ ບ กบี เป็นช่ือหน่วยเงนิของลาว 



ลกัษณะภาษาเขมร 



  ภาษาเขมรเป็นภาษาทีท่ีจ่ัดอยู่ในตระกูลภาษามอญเขมร (Mon-
Khmer) ลกัษณะทัว่ไปของภาษาเขมรเป็นภาษาค าโดด  

 ลกัษณะของประโยคเหมอืนประโยคในภาษาไทย  

 กล่าวคอื ประธาน + กริยา + กรรม   
 เช่น ខ្ញុំអានស ៀវសៅ คญม อาน เซียว โพว หมายความว่า ผม/ฉันอ่านหนังสือ   

 ខ្ញុំ คญม  แปลว่า  ผม/ฉัน  
  អាន อาน แปลว่า อ่าน   
  ស ៀវសៅ เซียว โพว แปลว่า หนังสือ  
  ภาษาเขมรเป็นภาษาทีไ่ม่มรีะบบเสียงวรรณยุกต์ ซ่ึงหมายความว่าเสียง

สูงต ่าไม่ได้ท าให้ความหมายเปลีย่นไป 

ลกัษณะภาษาเขมร 



  เมือ่ต้องการบอกจ านวน ภาษาเขมรจะใช้ค าบอกจ านวนกบัค าลกัษณ
นามมาประกอบกบัค านามคล้ายกบัภาษาไทย  

  เช่น កូនលិល៛ ២ នាក់โกน เชอะช์ ปี เนียะ หมายความว่า นักเรียน ๒ คน  
  ឆ្កែ ៣...... ชแก เบย็ กบาล หมายความว่า หมา ๓ ตัว   
  ផ្ទះ ៤...........   ปเตียะฮ์ บวน คะนอง หมายความว่า บ้าน ๔ หลงั  
  នាក់ เนียะ คอื ลกัษณนามของ นักเรียน  
  ......กบาล คอื ลกัษณนามของ หมา  

  ..... คะนอง คอื ลกัษณนามของ บ้าน 

ลกัษณะภาษาเขมร (ต่อ) 



  เมื่อต้องการบอกเวลา ภาษาเขมรจะใช้สถานการณ์หรือค าบอกเวลาให้รู้ว่ากริยาน้ัน 
ๆ เกดิขึน้เมื่อใด  

 เช่น  ម្សិលម្ិញខ្ញុំ.....បាយឆា มเซิล มิญ คญม ปิ ซา บาย ชา หมายความว่า เมื่อวานผม/ฉันกนิ
ข้าวผดั   

  ម្សិលម្ិញ มเซิล  มิญ แปลว่า เมื่อวาน  
  ខ្ញុំ คญม แปลว่า ผม, ฉัน  ..... ปิ ชา แปลว่า กนิ  
  បាយឆា บาย ชา แปลว่า ข้าวผดั     

  ថ្ងៃសនះខ្ញុំ......បបរ ทไง นิฮ์ คญม ปิ ซา บอ บอ หมายความว่า วนันีผ้ม/ฉันกนิข้าวต้ม 

   ថ្ងៃសនះ ทไง นิฮ์ แปลว่า วนันี ้  បបរ บอ บอ แปลว่า ข้ามต้ม  
  ថ្ងៃឆ្ ែកខ្ញុំ.....គុយទាវ ทไง ชแอก คญม ปิ ซา กยุ เตยีว หมายความว่า พรุ่งนีผ้ม/ฉันกนิ

ก๋วยเตี๋ยว 
   ថ្ងៃឆ្ ែក ทไง ชแอก แปลว่า พรุ่งนี ้ គុយទាវ กยุ เตยีว แปลว่า ก๋วยเตี๋ยว  
  ขอให้สังเกตว่าค ากริยา .... ปิ ซา ซ่ึงแปลว่า กนิ ไม่มีการเปลีย่นแปลงรูป  
  ค าที่บอกเวลาคอื ម្សិលម្ិញ มเซิล มิญ แปลว่า เมื่อวาน   

 ថ្ងៃសនះ ทไง นิฮ์ แปลว่า วนันี ้ และ ថ្ងៃឆ្ ែក ทไง ชแอก แปลว่า พรุ่งนี ้

ลกัษณะภาษาเขมร (ต่อ) 



  เมื่อต้องการบอกเวลา ภาษาเขมรจะใช้สถานการณ์หรือค าบอกเวลาให้รู้ว่ากริยาน้ัน 
ๆ เกดิขึน้เมื่อใด  

 เช่น  ម្សិលម្ិញខ្ញុំ.....បាយឆា มเซิล มิญ คญม ปิ ซา บาย ชา หมายความว่า เมื่อวานผม/ฉันกนิ
ข้าวผดั   

  ម្សិលម្ិញ มเซิล  มิญ แปลว่า เมื่อวาน  
  ខ្ញុំ คญม แปลว่า ผม, ฉัน  ..... ปิ ชา แปลว่า กนิ  
  បាយឆា บาย ชา แปลว่า ข้าวผดั     

  ថ្ងៃសនះខ្ញុំ......បបរ ทไง นิฮ์ คญม ปิ ซา บอ บอ หมายความว่า วนันีผ้ม/ฉันกนิข้าวต้ม 

   ថ្ងៃសនះ ทไง นิฮ์ แปลว่า วนันี ้  បបរ บอ บอ แปลว่า ข้ามต้ม  
  ថ្ងៃឆ្ ែកខ្ញុំ.....គុយទាវ ทไง ชแอก คญม ปิ ซา กยุ เตยีว หมายความว่า พรุ่งนีผ้ม/ฉันกนิ

ก๋วยเตี๋ยว 
   ថ្ងៃឆ្ ែក ทไง ชแอก แปลว่า พรุ่งนี ้ គុយទាវ กยุ เตยีว แปลว่า ก๋วยเตี๋ยว  
  ขอให้สังเกตว่าค ากริยา .... ปิ ซา ซ่ึงแปลว่า กนิ ไม่มีการเปลีย่นแปลงรูป  
  ค าที่บอกเวลาคอื ម្សិលម្ិញ มเซิล มิญ แปลว่า เมื่อวาน   

 ថ្ងៃសនះ ทไง นิฮ์ แปลว่า วนันี ้ และ ថ្ងៃឆ្ ែក ทไง ชแอก แปลว่า พรุ่งนี ้

ลกัษณะภาษาเขมร (ต่อ) 



  ค าขยายและค าช้ีเฉพาะจะเหมอืนกบัทีใ่ช้ในภาษาไทยคอืจะอยู่หลงัค านาม 
เช่น សោធុំ  โก ทม หมายความว่า ววัใหญ่  សោ  โกก แปลว่า ววั  ធុំ  ทม  แปลว่า ใหญ่ค า
 ส่วนใหญ่ในภาษาเขมรเป็นค าพยางค์เดยีว ส่วนค า ๒ พยางค์และค าหลาย
พยางค์กม็ใีช้อยู่บ้าง แต่ส่วนมากเป็นค าประสมหรือค ายมืมาจากภาษาอืน่ เช่น 
ภาษาบาล ีภาษาสันสกฤต 

  ค า ๒ พยางค์ในภาษาเขมรจ านวนหน่ึงเกดิจากการน าเอาค าพยางค์เดยีวซ่ึง
เป็นรากศัพท์ (root) มาเปลีย่นแปลงรูปค าโดยการเติมหน่วยค า  

  เช่น  សេញ เจ็ญ แปลว่า ออก เติมหน่วยค าเติมหน้า បន บอน เป็น បសេញ บอน 
เจ็ญ  แปลว่า ท าให้ออก  

  ลกัษณะการสร้างค าเช่นนีม้ใีช้มาตั้งแต่สมยัโบราณ ซ่ึงเป็นการลกัษณะการ
สร้างค าของภาษาค าติดต่อ (agglutinative language)  

ลกัษณะภาษาเขมร (ต่อ) 



ลกัษณะภาษาเขมร (ต่อ) 
  การสร้างประโยคค าถาม ใช้ค าแสดงค าถามเพยีงค าเดยีวต่อท้ายประโยค คอื 

រន? เต๋ แปลว่า หรือ, ไหม  
  เช่น រតម្ករន? เก โมก เต๋ หมายความว่า เขามาหรือ, เขามาไหม   
  រត เก แปลว่า เขา   ម្ក โมก แปลว่า มา  
  หรือจะใช้ค าว่า សតើ....រន?  เต๋อ...เต๋ กไ็ด้ 

   เช่น សតើរតម្ករន?  เต๋อ เก โมก เต๋ หมายความว่า เขาจะมาไหม 

   หากถามถึงจ านวนใช้ว่า ប ុនាា ន ปน หมาน แปลว่า เท่าไร  
  เช่น រលាកមានលយុប នុាា ន? โลก เมยีน ลุย ปน หมาน หรือ សតើរលាកមានលយុប នុាា ន? 

เต๋อ โลก เมยีน ลุย ปน หมาน หมายความว่า คุณมเีงนิเท่าไร  
  រលាក โลก แปลว่า คุณ  
  មាន เมยีน แปลว่า ม ี 
  លុយ ลุย แปลว่า เงนิ 
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ลกัษณะภาษาพม่า 
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ลกัษณะภาษาพม่า 
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ลกัษณะภาษาพม่า 

 ภาษาพม่า หรือ ภาษาเมียนมา เป็นภาษาในตระกูลทิเบต-พม่า (Tibeto-
Burman) ซ่ึงอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) เช่นเดียวกับภาษาสาขาต่าง 
ๆ ที่มีใช้อยู่ในประเทศพม่าและภาษาอืน่ ๆ ที่ใช้อยู่ในประเทศเพือ่นบ้าน 
  ส่วนภาษาไทยอยู่ในตระกูลภาษาไท-ไต (Thai-Tai)  
 เพราะฉะน้ันภาษาพม่าจึงมีลักษณะร่วมทางภาษาใกล้เคียงกับภาษาทิเบต
และภาษาจีน แต่จะแตกต่างจากภาษาไทย 
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ลกัษณะภาษาพม่า 

 ภาษาพม่ามีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือตัวสะกดน้อยกว่าภาษาไทย ตาม
ระบบเสียงในภาษาพม่าค าทุกพยางค์จะออกเสียงเป็นพยางค์เปิดหรือไม่มีตัวสะกด 
ยกเว้นเสียง ง และ น  
 เช่น ยาน โกน หมายถึง เมืองย่างกุ้ง ชะ ไก้ง์ หมายถึง เมืองสะกาย 

 ประโยคในภาษาพม่าโดยทั่วไปเรียงล าดับค าเป็น “ประธาน + กรรม + 
กริยา” เช่น มะ มะ กะ ทะ มิ่น โก ซ่า เด หมายความว่า พีส่าวกนิข้าว  
 มะมะ แปลว่า พีส่าว เป็น “ประธาน”  
 ทะมื่น แปลว่า ข้าว เป็นกรรม  
 ซ่า แปลว่า กนิ เป็นกริยา 
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ลกัษณะภาษาพม่า 

 ภาษาพม่ามีเสียงวรรณยุกต์ ๓ ระดบั โดยใช้เคร่ืองหมายก ากับท้ายพยางค์ซ่ึง
ต่างจากภาษาไทยที่ใช้เคร่ืองหมายวรรณยุกต์ก ากบับนพยญัชนะต้นหรือสระ 

 ในภาษาพม่าค าคุณศัพท์จะมาหลงัค านามและท าหน้าที่คล้ายกับค ากริยาด้วย 
ค าคุณศัพท์ทุกค าจึงใช้ได้เสมือนค ากริยา  

 ต าแหน่งของค าในประโยคค าถามไม่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่จ าเป็นต้องท า
ให้ระดบัเสียงสูงขึน้เหมือนภาษาอังกฤษ ปัจจัยที่แสดงค าถามจะอยู่หน้าสุดและท้ายสุด
ของประโยค  



ลกัษณะภาษาเวยีดนาม 



  ภาษาเวยีดนาม หรือ Tieng Viet เตีย๊ง เหวยีต ผยู่ในภาษา
ตระกลูออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) สาขาภาษามอญ-เขมร 
(Mon-Khmer)  

  และมีความใกล้ชิดกบัภาษาจีน เพราะมคี าศัพท์ทีม่าจากภาษาจีน
อยู่ในภาษาเวยีดนามมาก  

  โดยเป็นผลมาจากการทีเ่วียดนามตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
จีนนานนับพนัปีตั้งแต่ก่อนคริต์ศักราช 

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม 



  ภาษาเวยีดนามเป็นภาษาค าโดด เรียงค าในประโยค
ตามล าดบั ประธาน + กริยา + กรรม  

  เช่น Tôi ăn cơm โตย อนั เกมิ หมายความว่า ฉันกนิข้าว  
  Tôi โตย แปลว่า ฉัน   ăn อนั แปลว่า กนิ   
  cơm  เกมิ แปลว่า ข้าว  
  ทั้งนี ้ไม่มีการเปลีย่นรูปค ากริยาเพือ่บอกกาลเวลา                  
การบอกเวลาใช้ค าช่วยเพิม่เตมิเข้าไป  

  เช่น Tôi đă ăn cơm rôi  โตย ด๋า อนั เกมิ โซ่ย 
หมายความว่า ฉันกนิข้าวแล้ว  

  đă...rôi ด๋า...โซ่ย แปลว่า ได้...แล้ว  

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 



  ต าแหน่งของค าคุณศัพท์มักจะอยู่หลงัค านาม  

  เช่น  Hoa đỏ  ฮวา ด๋อ หมายความว่า ดอกไม้แดง  

  Hoa ฮวา แปลว่า ดอกไม้    đỏ  ด๋อ แปลว่า แดง 
 ส่วนค าคุณศัพท์ทีอ่ยู่หน้าค านามกมี็ เช่น  

  đẹp trai แดป จาย หมายความว่า หนุ่มหล่อ  

  đẹp แดป แปลว่า หล่อ, สวย  
  trai จาย แปลว่า เด็กหนุ่ม, เด็กชาย 

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 



ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 
  ต าแหน่งค าวเิศษณ์มักอยู่หลงัค าคุณศัพท์  
  เช่น Cô ăy đẹp lăm โก เอ๊ย แดป ลั้ม หมายความว่า เธอ
สวยมาก  

  Cô ăy โก เอ๊ย แปลว่า เธอ (บุรุษที ่๓)  
  đẹp แดป แปลว่า หล่อ, สวย  
   lăm  ลั้ม แปลว่า มาก  
  แต่บางคร้ังกอ็ยู่หน้า เช่น Cô ăy răt đẹp โก เอ๊ย เช้ิต แดป 
แปลว่า เธอสวยเหลอืเกนิ  

   răt เช้ิต แปลว่า เหลอืเกนิ, มาก  
  ทั้งนี ้เป็นอทิธิพลการเรียงค าแบบภาษาจีน 



  รูปแบบประโยคค าถามจะเป็นการน าค าทีเ่ป็นค าถามมา
ประกอบประโยคบอกเล่า   

  เช่น  Cô hoa đẹp โก ฮวา แดป หมายความว่า คุณฮวาสวย 
 Cô เป็นค าสรรพนามใช้น าหน้าช่ือเรียกเพือ่ความสุภาพ 
แปลว่า คุณ  

  ประโยคค าถามคอื   

  Cô hoa có đẹp không? โก ฮวา ก๊อ แดป คง  
  หมายความว่า คุณฮวาสวยไหม             

  có... không ก๊อ...คง แปลว่า ไหม  

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 



  ส่วนค าถามประเภท ใคร อะไร ทีไ่หน เมือ่ไร อย่างไร เท่าไร กจ็ะใช้ค าที่มี
ความหมายน้ัน ๆ เพิม่เข้าไปข้างหน้าหรือข้างหลงัประโยค  

  เช่น  Ai lă Hô Chi Minh? อาย หล่า โห่ จี๊ มิญ  
  หมายความว่า โฮจมิินห์เป็นใคร   

  Ai อาย แปลว่า ใคร   lă หล่า แปลว่า เป็น, คอื   

  Hô Chi Minh โห่ จี๊ มิญ  ช่ือโฮจมิินห์  

  Cái này là gi? ก๊าย หน่ัย หล่า ส่ี หมายความว่า น่ีคอือะไร  

  Cái ก๊าย เป็นลกัษณนาม แปลว่า อนั   

  Cái หน่ัย แปลว่า นี ้  

  là หล่า แปลว่า เป็น, คอื   

  gi ส่ี แปลว่า อะไร 

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 



  ภาษาเวยีดนามมีค าทีใ่ช้เป็นลกัษณนาม เพือ่บอกรูปลกัษณะ ขนาด 
ปริมาณ หรือจ านวนของค านาม  

  เช่น hai cái bàn ฮาย ก๊าย ปาน หมายความว่า โต๊ะ ๒ ตัว   

  hai ฮาย แปลว่า สอง   

  cái ก๊าย เป็นลกัษณนาม แปลว่า ตัว, อนั  

  bàn ปาน แปลว่า โต๊ะ  

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 



  mô ̣t đôi giáy vài หมต โดย เส่ย หวาย หมายความว่า รองเท้าผ้าใบคู่หน่ึง   

   mô ̣t หมต แปลว่า หน่ึง  

   đôi โดย เป็นลกัษณนาม แปลว่า คู่   
   giáy เส่ย แปลว่า รองเท้า   

   vài หวาย แปลว่า ผ้า, ผ้าใบ  

   ba chiếc xe บา เจี๊ยก แซ หมายความว่า รถ ๓ คนั   
   ba บา แปลว่า สาม   

  chiếc เจี๊ยก เป็นลกัษณนาม แปลว่า คนั  
   xe  แซ แปลว่า รถ 

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 



  ภาษาเวยีดนามเป็นภาษาที่มรีะบบวรรณยุกต์ ม ี ๖ ระดบั  

   เช่น  ma มา แปลว่า ผ,ี งานศพ  

    mà หม่า แปลว่า แต่, แม้กระน้ัน   

    mã หมา แปลว่า ม้า, รหัส, ภาพที่ปรากฏ, รูปลกัษณ์ 
   mả หมา แปลว่า หลุมศพ, สุสาน  

    má  ม้า แปลว่า แม่, แก้ม   

    mạ หมะ แปลว่า ต้นกล้า, ชุบ 

ลกัษณะภาษาเวยีดนาม(ต่อ) 
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ลกัษณะภาษาจีนกลาง (สิงคโปร์) 
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ลกัษณะภาษาจีนกลาง (สิงคโปร์) 

 ภาษาจีนกลางที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเหมือนภาษาจีนที่ใช้ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน 
  โดยมีลกัษณะตัวอกัษรแตกต่างกนั 
 ภาษาจีนกลางเป็นภาษาค าโดด ประโยคเกดิจากการน าค ามาเรียงกนั  
ซ่ึงประโยคของภาษาจีนอยู่ในรูปแบบของประโยค ประธาน + กริยา + กรรม 

 เช่น 我爱泰国  wô ài Tàiguó หวั่ว อ้าย ไท่ กั๋ว หมายความว่า                    
ฉันรักประเทศไทย  
 โดยมี  我 wô หวั่ว แปลว่า ฉัน เป็นประธาน  
  爱  ài อ้าย แปลว่า รัก เป็นกริยา 
  และ  泰国 Tàiguó ไท่ กัว๋ แปลว่า ประเทศไทย เป็นกรรม  
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 ภาษาจีนไม่มีค าควบกล า้ ส่วนค าคุณศัพท์จะอยู่หน้าค านามที่ขยาย  
  เช่น 红衣 hóhg yi หง อี หมายความว่า เส้ือสีแดง  
 红 hóhg หง แปลว่า แดง  
 衣  yi  อ ีแปลว่า เส้ือ   
  ค าลกัษณนามจะ อยู่หลงัค าบอกจ านวนนับ ส่วนค านามอยู่ท้ายสุด  
  เช่น 一头牛  yitôu niú อี ้โถว หนิว หมายความว่า ววั ๑ ตัว  
 一  yi  อี ้ แปลว่า  หน่ึง 
  头 itôu  โถว  แปลว่า  หัว, ตัว  
 牛  niú  หนิว  แปลว่า  ววั 
   三....人   sãn gèrén ซัน เก้อ เหริน หมายความว่า คน ๓ คน  
 三 sãn  ซัน  แปลว่า  สาม  
  ......gè  เก้อ  แปลว่า  คน, หน่วย, เม็ด   
 rén  เหริน  แปลว่า  คน 

ลกัษณะภาษาจีนกลาง (สิงคโปร์) (ต่อ) 
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 ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุดกต์ ๔ ระดับ คือ เสียงกลาง เสียงสูง เสียงต ่า
ตกขึน้ และเสียงตก  
 เช่น妈 ... 马.... mã má  mă  mả  มา หมา หม่า ม่า  
 วรรณยุกต์ของภาษาจีนจึงมีความส าคัญต่อตัวอักษรจีน เพราะแต่ละค าจะให้
ความหมายแตกต่างกนั  
  妈 mã  มา แปลว่า แม่  
  ...... má  หมา แปลว่า เหน็บชา  
  马 mă หม่า แปลว่า ม้า  
  ..... mả ม่า แปลว่า ด่า  

ลกัษณะภาษาจีนกลาง (สิงคโปร์) (ต่อ) 
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 ตัวสะกดในภาษาจีนกลางมีเพยีง ๒ เสียง คอื เสียง  n และ  ng ซ่ึงเทียบภาษาไทย
กค็อืเสียงสะกดด้วย น และ ง  
 เช่น  思念   xiăngniàn เส่ียง เน่ียน แปลว่า คดิถึง 

ลกัษณะภาษาจีนกลาง (สิงคโปร์) (ต่อ) 

 ประโยคค าถาม จะมีค าแสดงค าถามอยู่ท้ายประโยค  
 เช่น 吗 ma หมะ แปลว่า ไหม,  
 หรือ เช่น ในประโยค你好吗？ni hăo ma หนี ห่าว หมะ หมายความว่า 
คุณสบายดหีรือ 
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 นอกจากน้ันค ากริยาของภาษาจีนจะไม่เปลีย่นรูปตามกาล แต่จะใช้ค าสถานการณ์
หรือค าบอกเวลาเป็นตัวก าหนดบอกให้รู้กริยาน้ัน ๆ เกดิขึน้เม่ือใด  
 เช่น 昨天,我吃鱼. zuótiãn,wõ chĩ yú.จั๋ว เทียน หวั่ว ซือ ยฺหว ี
หมายความว่า เมื่อวานฉันกนิปลา  

ลกัษณะภาษาจีนกลาง (สิงคโปร์) (ต่อ) 

  昨天 zuótiãn จั๋ว เทียน แปลว่า เมื่อวาน   
  吃 chĩ ซือ แปลว่า กนิ   
  鱼 yú ยฺหว ีแปลว่า ปลา  
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 今天 我吃榴莲  jintiãn, wõ chĩ liúlián.จิน เทียน หวั่ว ซือ หลิว เหลียน 
หมายความว่า วนันีฉั้นกนิทุเรียน  
  今天 jintiãn จิน เทียน แปลว่า วนันี ้ 
  吃 chĩ  ซือ แปลว่า กนิ  
  榴莲 liúlián หลิว เหลยีน แปลว่า ทุเรียน 

ลกัษณะภาษาจีนกลาง (สิงคโปร์) (ต่อ) 



   ภาษามาเลเซียเป็นภาษาจัดอยู่ในรูปภาษาค าตดิต่อ (Agglutinative 
Language) ทีอ่ยู่ในสาขา Nusantara นู ซัน ตา รา ในตระกูลภาษา
ออสโตรนีเซีย (Austronesia)  

  รูปภาษาค าติดต่อ คอื ภาษาทีม่ีรากศัพท์ (root) แล้วมีการสร้างค า
โดยการเตมิหน่วยค า (morpheme) เพือ่แสดงหน้าทีท่างไวยากรณ์และ
ก าหนดความหมายในประโยค การเติมหน่วยค ามี ๔ ชนิด คอื 

ลกัษณะภาษามาเลเซีย 



  ๑. การเติมหน่วยค าข้างหน้ารากศัพท์ หรือทีเ่รียกว่า “เตมิอุปสรรค”  
  เช่น เตมิ ber- หน้า jalan จา ลนั ซ่ึงเป็นค านาม แปลว่า ถนน เมื่อเติม
หน่วยค าข้างหน้ารากศัพท์แล้ว 

  เป็น berjalan เบอร์ จา ลนั ท าให้เป็นค ากริยา แปลว่า เดนิ, เดนิทาง, 
ด าเนินงาน 

ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 



ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 

  ๒. การเติมหน่วยค าข้างหลงัรากศัพท์  

  เช่นเติม –an หลงั jalan จา ลนั   

  เป็น jalanan จา ลนั นัน ท าให้เป็นค านาม แปลว่า เส้นทาง, 
ถนน, ตรอก, ซอย 



  ๓. การเตมิหน่วยค าพร้อมกนัทั้งข้างหน้าและข้างหลงัรากศัพท์  
 เช่น เตมิ  per- หน้า jalan จา ลนั และเตมิ  –an หลงั jalan จา ลนั   

   เป็น perjalanan เปอร์ จา ลนั นัน  ท าให้เป็นค านาม แปลว่า 
การเดนิทาง, การเคลือ่นที,่ พฤตกิรรม 

ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 



ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 

  ๔. การเตมิแทรกระหว่างค า หรือเตมิกลางค า  

   เช่น แทรก -em- กลางค า  -gilang ก ีลงั ซ่ึงเป็นค าคุณศัพท์ 
แปลว่า สุกสกาว สดใส  

   เมือ่แทรกกลางค าแล้ว เป็น gamilang เกอ มี ลงั ท าให้เป็น
ค าคุณศัพท์ แปลว่า สุกสว่าง สดใส งดงาม  

  การเตมิกลางค ามีน้อย มักใช้ในร้อยกรองเมื่อต้องการเสียงคล้องจอง 
หรือจังหวะจ านวนพยางค์ เพือ่ความไพเราะ 



ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 
  ภาษามาเลเซียส่วนมากเป็นค า ๒ พยางค์ ทีพ่บมมีากพยางค์เน่ืองมาจาก

การเตมิหน่วยค าดงักล่าว และจะมคี าขยายตลอดจนค าช้ีเฉพาะอยู่หลงัค านาม 
 เช่น rumah besar รู มะฮ์ เบอ ซาร์ แปลว่า บ้านใหญ่   

   rumah  รู มะฮ์  เป็นค านาม แปลว่า บ้าน   

   besar  เบอ ซาร์ เป็นค าคุณศัพท์ แปลว่า  ใหญ่ เป็นค าขยาย
 ค านาม  rumah รู มะฮ์  หรือ rumah ini รู มะฮ์ อ ีนี แปลว่า บ้านนี,้ บ้าน
หลงันี ้  

   rumah  รู มะฮ์ แปลว่า บ้าน   

   ini อ ีนี เป็นค าช้ีเฉพาะ แปลว่า นี,้ เหล่านี ้



ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 
  เมือ่ต้องการบอกจ านวน ภาษามาเลเซียจะใช้ค าบอกจ านวนกลัป์ลกัษณ

นามน าหน้าค านาม  

  เช่น dua orang guru ดวั โอ รัง ก ูรู (แปลตามศัพท์ว่า ๒ คน ครู) 
หมายความว่า ครู ๒ คน  

  dua ดวั เป็นค าบอกจ านวน “สอง”  

  orang โอ รัง เป็นลกัษณนามใช้กบัมนุษย์ แปลว่า คน  

  guru  ก ูรู เป็นค านาม แปลว่า ครู  

  หรือ tiga ekor burung ตี กา เอ โกร์ บู รุง (แปลตามศัพท์ว่า ๓ ตัว นก) 
หมายความว่า นก ๓ ตัว  

  tiga ตี กา เป็นค าบอกจ านวน “สาม” ekor เอ โกร์ เป็นลกัษณนามใช้กบั
สัตว์และแมลง แปลว่า “ตัว”   burung บู รุง เป็นค านาม แปลว่า “นก” 



ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 
  ภาษามาเลเซีย มีพยญัชนะต้น สระ และตวัสะกดทีใ่กล้เคยีงกบั

ภาษาไทย  

  นอกจากพยญัชนะทีย่มืมาจากภาษาอาหรับ ภาษามาเลเซียไม่มีเสียง
วรรณยุกต์  

  โครงสร้างโดยทั้วไปของประโยคมีลกัษณะเหมือนภาษาไทยคือ 
ประธาน + กริยา + กรรม  

  เช่น saya minum kopi. ซา ยา มี นุม โก ปี หมายความว่า ฉันดืม่กาแฟ  
  saya ซา ยา แปลว่า ฉัน เป็นประธาน   

   minum มี นุม แปลว่า ดืม่ เป็นค ากริยา  

   และ  kopi โก ปี แปลว่า กาแฟ เป็นค านามเป็นกรรมของ
ประโยค 



ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 
  เมือ่ต้องการบอกเวลา ภาษามาเลเซียจะใช้สถานการณ์หรือค าบอกเวลา

บอกให้รู้ว่ากริิยาน้ัน ๆ เกดิขึน้เมือ่ใด  

  เช่น saya sudah minum kopi. ซา ยา ซู ดะห์  มี นุม โก ปี (แปลตาม
ศัพท์ว่า ฉัน แล้ว ดืม่ กาแฟ) หมายความว่า ฉันดืม่กาแฟแล้ว  

  saya ซา ยา แปลว่า ฉัน  sudah ซู ดะห์ แปลว่า แล้ว แสดงอดตีกาล 
 minum มี นุม แปลว่า ดืม่   kopi โก ปี แปลว่า กาแฟ  

 หรือ เช่น saya sedang minum kopi. ซา ยา เซอ ดงั  ม ีนุม โก ปี หมายความ
ว่า ฉันก าลงัดืม่กาแฟ  

  sedang เซอ ดงั แปลว่า ก าลงั แสดงลกัษณะก าลงักระท า 



ลกัษณะภาษามาเลเซีย (ต่อ) 
  หรือ Besok saya akan makan nasi goring. เบ โซะก์ ซา ยา อา กนั มา 

กนั นา ซี โก เร็ง หมายความว่า พรุ่งนีฉั้นจะกนิข้าวผดั   

  besok เบ โซะก์ แปลว่า พรุ่งนี ้ 

  saya ซา ยา แปลว่า ฉัน  

  akan อา กนั แปลว่า จะ แสดงอนาคตกาล   

  makan มา กนั แปลว่า กนิ  

  nasi นา ซี แปลว่า ข้าว  

  goring โก เร็ง แปลว่า ผดั, ทอด 
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ลกัษณะภาษาอนิโดนีเซีย 



62 

ลกัษณะภาษาอนิโดนีเซีย 

 ภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซีย มีช่ือทางการว่า 
Bahasa Indonesia บา ฮา ซา อิน โด นี เซีย  ภาษาอินโดนีเซียอยู่ในตระกูลภาษามาลา
โยโพลินีเซีย (Malayo-Polysia) หรือออสโตรนีเซีย (Austronesia) เช่นเดียวกันกับ
ภาษามาเลเซีย  

 ภาษาอินโดนีเซียไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์ ซ่ึงหมายความว่าเสียงสูงต ่า รวมถึง
เสียงยาวและเสียงส้ันน้ันไม่ท าให้ความหมายเปลี่ยนไป 
 ส่วนการเขียนภาษาอนิโดนีเซียจะเขียนด้วยอักษรโรมัน 
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 การสร้างค าในภาษาอินโดนีเซียจะเอาค าศัพท์ที่เป็นรากศัพท์มาเติมหน่วยค าเติม
หน้าหรือหน่วยค าเติมหลงั 
 เพื่อแสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์และก าหนดความหมาย ซ่ึงจะท าให้ค าเหล่าน้ันมี
ความหมายแตกต่างกนัไป  

ลกัษณะภาษาอนิโดนีเซีย (ต่อ) 

 เช่น รากศัพท์ tulis ตู ลซิ แปลว่า เขียน  
 หากเติม me- เมอ หน้าค าจะกลายเป็นค าว่า metulis เมอ ตู ลิซ แปลว่า เขียน ซ่ึง
ใช้กบัประโยคที่ประธานเป็นผู้กระท า 
 ถ้าจะใช้กับประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระท า (ซ่ึงประโยคแบบนี้จะใช้บ่อย ๆ ใน
ภาษาอนิโดนีเซีย) กจ็ะเติม di ด ีไว้หน้ารากศัพท์เป็น ditulis ด ีตู ลซิ แปลว่า ถูกเขียน  
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 หากจะสร้างค าเป็นค านามกส็ามารถเติม pe เปอ ข้างหน้า  
  เป็น penulis เปอ นู ลซิ แปลว่า นักเขียน  
  หรือ เติม –an อนั ข้างหลัง 
  เป็น tulisan ตู ล ีซัน แปลว่า งานเขียน, ลายมือ 

ลกัษณะภาษาอนิโดนีเซีย (ต่อ) 

 ส่วนโครงสร้างทั่วไปของประโยคเป็นแบบ ประธาน + กริยา + กรรม  
  เช่น Saya minum kopi. ซา ยา มี นุม โก ปี หมายความว่า ฉันดื่ม
กาแฟ 
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ลกัษณะภาษาอนิโดนีเซีย (ต่อ) 

 เม่ือต้องการบอกให้รู้ว่ากริยาน้ัน ๆ เกิดขึ้นเมื่อใด จะเติมค าบอกเวลาในประโยค 
  เช่น kemarin เกอ มา ริน แปลว่า เมื่อวาน   
  besok เบ โซะก์ แปลว่า พรุ่งนี ้ 
 ประโยค Kemarin saya minum okpi เกอ มา ริน ซา ยา มี นุม โก ปี หมายความ
ว่า เมื่อวานฉันดืม่กาแฟ  
 และประโยค Besok saya akan minum susu. เบ โซะก์ ซา ยา อา กัน มี นุม ซู ซู 
หมายความว่า พรุ่งนีฉั้นจะดืม่นม  
  akan อา กนั แปลว่า จะ  
  susu ซู ซู แปลว่า นม 
   minum มี นุม ซ่ึงแปลว่า ดืม่ น้ันไม่มีการเปลีย่นแปลงรูป 
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 ค าขยายและค าช้ีเฉพาะจะเหมือนกบัที่ใช้ในภาษาไทยคอืจะอยู่หลงัค านาม  
 ตัวอย่างเช่น sepatu hitam เซอ ปา ตู ฮี ตัม แปลว่า รองเท้าด า  
   sepatu เซอ ปา ตู แปลว่า รองเท้า  
   และ hitam ฮี ตัม แปลว่า ด า  

ลกัษณะภาษาอนิโดนีเซีย (ต่อ) 

 การแสดงความเป็นเจ้าของน้ันจะเอาค านามน าหน้าสรรพนามหรือค านามที่
แสดงถึงตัวเจ้าของ  
 เช่น kunci saya กนุ จี ซา ยา หมายความว่า กญุแจของฉัน  
   kunci กนุ จี แปลว่า กญุแจ  
   saya ซา ยา แปลว่า ฉัน  



ลกัษณะภาษามลายูบรูไน 

  ภาษามลายูบรูไนอยู่ในตระกลูภาษาออสโตรนีเซีย 
(Austronesia) เช่นเดียวกบัภาษามาเลเซีย  

  ค าศัพท์ภาษามลายูบรูไนได้รับอทิธิพลมาจากภาษาเกอดายนั 
(Kedayan) ทีเ่ป็นภาษาชนเผ่าพืน้เมืองของบรูไน  

  มีหลายค าทีแ่ตกต่างจากภาษามาเลเซีย  

   เช่น ค าว่า kita ก ีตา  ซ่ึงในภาษามาเลเซียแปลว่า เรา 
แต่ในภาษามลายูบรูไนแปลว่า คุณ ใช้เรียกคนทีอ่าวุโสกว่า 



ลกัษณะภาษามลายูบรูไน (ต่อ) 

  ภาษามลายูบรูไนไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์ ซ่ึงหมายความว่า
เสียงสูงต ่ารวมถึงเสียงยาวและเสียงส้ันไม่ได้ท าให้ความหมาย
เปลีย่นแปลงไป  

  ส่วนการเขียนภาษามลายูบรูไนโดยทัว่ไปจะเขียนด้วยอกัษร
โรมันเช่นเดียวกบัภาษามาเลเซีย  

  นอกจากยงัใช้อกัษรยาวคีวบคู่กนัไปด้วย  

  แต่ในภาษามลายูบรูไนจะมีระบบเสียงสระ ๓ เสียง  



ลกัษณะภาษามลายูบรูไน (ต่อ) 
  คอื  a อา  i อ ี และ u อู  
  ดงัน้ันจะไม่มีการออกเสียง e เอ และ o โอ  
  ค าจากภาษามาเลเซีย ทีส่ะกดด้วยตวั o โอ จะออกเสียงเป็น u อู  

 เช่น ค าว่า orang โอ รัง ในภาษามาเลเซีย ภาษามลายูบรูไนจะเป็น 
urang อูรัง ซ่ึงแปลว่า คน เช่นเดยีวกนั  

  ส่วนค าทีใ่นภาษามาเลเซียสะกดด้วยสระ e ออกเสียงเป็น เอ หรือ เออ 
ในภาษามลายูบรูไนจะกลายเป็น a อา หรือ i อ ี 

   เช่น ค าว่า brnar เบอ นาร์ ทีแ่ปลว่า ถูกต้อง  
  ในภาษามลายูบรูไนจะเป็น banar บา นาร์  
   และค าว่า boleh โบ เละฮ์ ทีแ่ปลว่า ท าได้ ในภาษามลายูบรูไน
จะเป็น bulih บู ลฮ์ิ 



ลกัษณะภาษามลายูบรูไน (ต่อ) 

  ส่วนโครงสร้างทัว่ไปของประโยค เป็นแบบ ประธาน + กริยา + 
กรรม  

  เช่น Aku minum kupi อา ก ูมี นุม ก ูปี หมายความว่า ฉันดื่ม
กาแฟ  

   aku อา ก ูแปลว่า ฉัน  

   minum มี นุม แปลว่า ดื่ม  

   kupi ก ูปี แปลว่า กาแฟ 



ลกัษณะภาษามลายูบรูไน (ต่อ) 

  เม่ือต้องการบอกให้รู้ว่ากริิยาน้ัน ๆ เกดิขึน้เมื่อใด จะมีการเติมค า
บอกเวลาในประโยค  

  เช่น ค าว่า kalamarin กา ลา มา ริน แปลว่า เมื่อวาน  
  และ bisuk บี ซุก์ แปลว่า พรุ่งนี ้แต่จะไม่เปลีย่นรูปค ากริยาตาม
กาล  



ลกัษณะภาษามลายูบรูไน (ต่อ) 

  เช่น kalamarin kitani pigi ka skulah. กา ลา มา 
รนิ ก ี ตา นี ปี ก ี กา ซกู ละฮ์ 
หมายความวา่ เมือ่วานเราไปโรงเรยีน  

   kitani ก ี ตา นี แปลวา่ เรา  
   pigi ปี ก ี แปลวา่ ไป  
   ka กา ใช้ตามหลงักรยิา  

   skulah ซกู ละฮ์ แปลวา่ โรงเรยีน 
 ประโยค Bisuk kitani nak pigi ka skulah บ ี ซุก ์ ก ี
ตา นี นะก ์ ปี ก ี กา ซกู ละฮ์ 
หมายความวา่ พรุง่น้ีเราจะไปโรงเรยีน  

  nak นะก ์ แปลวา่ จะ  
  ค าวา่ pigi ปี ก ี ซึง่แปลวา่ ไป จะไมม่ี
การเปลีย่นแปลงรปู 

 



ลกัษณะภาษามลายูบรูไน (ต่อ) 

  ค าขยายและค าชีเ้ฉพาะเหมอืนกบัทีใ่ช้ใน
ภาษาไทยคอือยูห่ลงัค านาม  

  ตวัอยา่งเช่น rumah basar รู มะฮ์ บา ซาร ์  
  หมายความวา่ บ้านใหญ ่  

   rumah รู มะฮ์ แปลวา่ บ้าน  
   basar บา ซาร ์ แปลวา่ ใหญ ่
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ลกัษณะภาษาฟิลปิปินส์ 

 ภาษาฟิลิปปินส์ หรือ ภาษาฟิลิปิโน มีที่มาจากภาษาตากาล็อก ซ่ึงอยู่ใน
ตระกูลออสโตรนีเซีย (Austronesia)  
 ค าศัพท์ในภาษาฟิลิปปินส์มีที่มาจากหลายภาษา เช่น สันสกฤต อังกฤษ จีน 
อาหรับ สเปน  
 ค าที่มาจากภาษาสเปนน้ันมีอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะฟิลปิปินส์เคยอยู่ใต้การ
ปกครองของสเปนมาเกอืบ ๓๐๐ ปี  
 ค าที่มาจากภาษาสเปนบางค ายังคงความหมายเดิมและเปลี่ยนเฉพาะเร่ือง
ตัวสะกดเท่าน้ัน  
  เช่น ค าว่า cuatro กวา โตร ซ่ึง หมายถึง “๔”  
  เปลี่ยนตัวสะกดเป็น kuwatro กวา โตร 
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 มีค าฟิลปิปินส์มากมายที่มาจากภาษาองักฤษ ซ่ึงเรียกว่า ตากฤษ (Taglish)  
 ค านี้มาจากค าว่า Tagalog + English เช่น ค าว่า  titser ติต เซอร์ มาจากค าว่า 
teacher ค าว่า keyk เกก มาจากค าว่า cake 

ลกัษณะภาษาฟิลปิปินส์ (ต่อ) 

 ภาษาฟิลปิปินส์บางถิ่นมีส าเนียงต่างกนั  
  เช่น ในเขต BUlacan บู ลา คาน, Laguna ลา กู นา, และมะนิลา 
(Manila) ในบางเขต เสียงสระอาจจะต่างกนัไป  
 บางเขตเสียง i อ ิเปลีย่นเป็นเสียง e เอ  
  เช่น ค า gising ก ีซิง ซ่ึงแปลว่า ตื่น เปลีย่นเป็น giseng ก ีเซง 
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 ค าฟิลปิปินส์มีการเน้นพยางค์ บางค าอาจจะเน้นที่พยางค์แรกหรือพยางค์สุดท้าย
กไ็ด้ 
 ในภาษาฟิลิปปินส์มีการเปลี่ยนแปลงค าเพือ่แสดงกาลหรือเวลาที่กระท ากิริยาน้ัน 
  เช่น ค ากริยา kain คา อนิ แปลว่า กนิ  
  เม่ือเป็นปัจจุบันกาล ใช้ว่า ay kumakain ไอ คู มา คา อนิ  
  เมื่อเป็นอดีตกาล ใช้ว่า ay kumain ไอ คู มา อนิ 

ลกัษณะภาษาฟิลปิปินส์ (ต่อ) 
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 โครงสร้างประโยคเหมือนภาษาไทย คอื ประธาน + กริยา + กรรม  
 เช่น Ako ay kumain ng tinapay. อะ โค ไอ คู มา อนิ นัง ตี นา ไป หมายความว่า 
ฉันกนิขนมปัง  
  ako อะ โค แปลว่า ฉัน  
  ay kumain ไอ คู มา อนิ แปลว่า กนิ  
  ng tinapay นัง ตี นา ไป แปลว่า ขนมปัง  
 ส่วนประโยคค าถามกม็ีลักษณะเดยีวกันกับภาษาองักฤษ 
 เช่น Saan ka pupunta? ซอาน คา ปู ปุน ตา หมายความว่า คุณจะไปไหน  
  saan ซอาน  แปลว่า ที่ไหน  
  ka คา   แปลว่า คุณ  
  pupunta ปู ปุน ตา  แปลว่า จะไป 

ลกัษณะภาษาฟิลปิปินส์ (ต่อ) 
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Live like you will die tomorrow, 
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ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


