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Association of South East Asian Nations 
Dr. Bualak Petchngam 

บทท่ี ๘ 

ค ำทกัทำยในภำษำอำเซียน 



ค ำทกัทำยในภำษำไทย 



  เมื่อวนัที ่๒๒ มกรำคม พ.ศ.๒๔๘๖ จอมพล ป.พบูิลสงครำม 
ประกำศให้ใช้ค ำว่ำ  สวัสด ี เป็นค ำทกัทำยเม่ือแรกพบกนั  

  ค ำนี ้พระยำอุปกติศิลปะสำร (น่ิม กำญจนำชีวะ) ได้เร่ิมน ำใช้
คร้ังแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ ขณะทีเ่ป็นอำจำรย์อยู่ทีค่ณะอกัษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั โดยใช้ในหมู่นิสิตก่อน  

  อกี ๑๒ ปีต่อมำ เป็นยุคชำตินิยม จอมพล ป.พบูิลสงครำม จึง
น ำมำใช้อย่ำงเป็นทำงกำร 

ค ำทกัทำยในภำษำไทย 



  “สวัสด”ี มำจำกภำษำบำลว่ีำ “โสตฺถ”ิ และจำกภำษำสันสกฤตว่ำ “สฺวสฺติ” ทั้ง
สองค ำนีใ้ช้ในวรรณคดไีทยและในบทสวดมนต์มำนำนแล้ว  

  ค ำนีต้รงกบัทั้ง “Good Morning”, “Good Afternoon”, “Good Day” ใน
ภำษำองักฤษ 

  เรำไม่มีค ำว่ำ “สวัสดตีอนเช้ำ”, “สวัสดตีอนบ่ำย” หรือ “สวัสดตีอนค ำ่”                 
ส่วนค ำว่ำ “อรุณสวสัดิ์” และ “สำยณัห์สวสัดิ์” น้ัน มีลกัษณะเป็นภำษำเขียนหรือ
ภำษำวรรณคด ี

ค ำทักทำยในภำษำไทย (ต่อ) 



ภำษำไทย/อำเซียนวนัละค ำ 
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ค ำทักทำยในภำษำลำว 
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ค ำทักทำยในภำษำลำว 

 คนลำวพบกันจะทักทำยกันด้วยค ำว่ำ ສະບາຍດີ ເຈ ົ້ າ สะ บ๋ำย ดี๋ เจ้ำ 
หมำยควำมว่ำ สวสัดคีรับ, สวสัดค่ีะ  

 และอีกฝ่ำยหน่ึงก็จะทักทำยตอบว่ำ ສະບາຍດີ ເຈ ົ້ າ สะ บ๋ำย ดี๋ เจ้ำ 
เช่นเดยีวกัน  
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ค ำทักทำยในภำษำลำว (ต่อ) 

 ผู้พูดสำมำรถใช้สรรพนำมตำมควำมใกล้ชิดสัมพนัธ์กนัมำต่อท้ำย  
  เช่น  ອົ້ າຍ อ้ำย แปลว่ำ พีช่ำย  
   ເອ ົ້ ອຍ เอือ้ย แปลว่ำ พีส่ำว   
   ນົ້ ອງ น่อง แปลว่ำ น้อง  
   ທ່ານ ถ่ำน แปลว่ำ ท่ำน 

 ถ้ำคู่สนทนำอยำกจะถำมต่อว่ำ สบำยดหีรือครับ, สบำยดีหรือคะ ก็ต้องพูดว่ำ  
  ເປັນແນວໃດເຈ ົ້ າ  เป๋น แนว ใด๋ เจ้ำ หมำยควำมว่ำ                 
เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับ, เป็นอย่ำงไรบ้ำงคะ 
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ค ำทักทำยในภำษำลำว (ต่อ) 

 หรือจะถำม ສະບາຍດີ ບໍ ເຈ ົ້ າ? สะ บ๋ำย ดี๋ บอ เจ้ำ หมำยควำมว่ำ 
สบำยดหีรือครับ, สบำยดหีรือคะ  

 ແຂງແຮງດີ ບໍ ເຈ ົ້ າ? แข็ง แฮง ดี๋ บอ เจ้ำ หมำยควำมว่ำ แข็งแรงดี
หรือ 
 ສຸຂະພາບເຈ ົ້ າເດເຈ ົ້ າ? สุ ขะ พำบ เจ้ำ เด๋ เจ้ำ หมำยควำมว่ำ 
สุขภำพคุณละครับ, สุขภำพคุณล่ะคะ 
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ภำษำลำว / อำเซียนวนัละค ำ 



ค ำทกัทำยในภำษำเขมร 



  ค ำทักทำยในภำษำเขมรคอืค ำว่ำ សួសតី ซัว ซเดย็ มำจำกค ำภำษำสันสกฤต          
มีควำมหมำยว่ำ ควำมสุข ควำมผำสุก ควำมเจริญ ควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมรุ่งเรือง 

ค ำทกัทำยในภำษำเขมร 

  សួសតី ซัว ซเดย็ เป็นค ำพูดทักทำยท่ีเป็นทำงกำร และใช้ทักทำยได้ทุกเวลำ แต่
มิได้ใช้เพือ่อ ำลำ ซ่ึงแตกต่ำงจำกคนไทยที่ใช้ค ำว่ำ “สวสัด”ี ทั้งทักทำยและอ ำลำ 

  นอกจำกนีย้งัมีค ำทักทำยตำมเวลำที่มักใช้อย่ำงเป็นทำงกำรอกี ๓ ค ำ ซ่ึงมักเป็น
กำรประกำศของพธีิกร โฆษก หรือนักข่ำวทั้งวทิยุและโทรทัศน์ เป็นต้น 

  អរុណសសួតី อะ รุน ซัว ซเดย็ ใช้ทักทำยตอนเช้ำ ตรงกบัภำษำไทยว่ำ อรุณสวสัดิ์ 
  ទិវាសួសត ីติ เวยี ซัว ซเดย็ ใช้ทักทำยตอนสำยถึงเยน็ 

  ជវំាបសវួ จุม เรียบ ซัว ซ่ึงมีควำมหมำยโดยตรงว่ำ “กรำบเรียนถำม” เป็นค ำ
ทักทำยอย่ำงสุภำพ ใช้ทักทำยบุคคลทั่ว ๆ ไป 

 



  นอกจำกนี ้ยงัมีค ำทักทำยท่ีเป็นภำษำพูดอกีค ำหน่ึงคอื  
  សុខសឬ ោយ ซก ซับ บ๋ำย พยำงค์ท้ำยออกเสียงสูงเลก็น้อย แสดงว่ำเป็นค ำถำม 

หมำยควำมว่ำ สบำยดหีรือ มักใช้ในกรณีที่มีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกนั หรือจะ
ทักทำยเป็นประโยคค ำถำมกไ็ด้  

ค ำทักทำยในภำษำเขมร (ต่อ) 

  เช่น ឬ ើ...សខុសឬ ោយវឬឺេ? เต๋อ...ซก ซับ บำย รือ เต๋  
  หรือ ឬ ើ...សុខសឬ ោយឬេ? เต๋อ..ซก ซับ บำย เต๋  
   សុខសឬ ោយ ซก ซับ บำย แปลว่ำ สุขสบำย 

   ឬ ើ..ឬេ เต๋อ..เต๋ เป็นค ำที่แสดงค ำถำม  



  หลัง ឬ ើ เต๋อ ให้ระบุช่ือบุคคลหรือสรรพนำมแทนบุคคลท่ีเรำจะทักทำย 

ค ำทักทำยในภำษำเขมร (ต่อ) 

  เช่น ឬ ើសាឬវៀេសខុសឬ ោយវឺឬេ? เต๋อ ซำ เรือน ซก ซับ บำย รือ เต๋ หมำยถึง ชำเรือน
สบำยดหีรือ  

   សាឬវៀេซำ เรือน ช่ือคน  
   ឬ ើឬោ សុខសឬ ោយឬេ? เต๋อ โลก ซก ซับ บำย เต๋ หมำยถึง คุณสบำยดี

 หรือ ใช้ส ำหรับผู้ชำย   
   ឬោ โลก แปลว่ำ คุณ  
   ឬ ើរ៛ សខុសឬ ោយឬេ?... เต๋อ เนียะ ซก ซับ บำย เต๋ หมำยถึง คุณสบำยดี

หรือ เช่นกนั ใช้ได้ท้ังผู้หญิงและผู้ชำย ...แปลว่ำ คุณ 



ค ำทักทำยในภำษำเขมร (ต่อ) 

  นอกจำกนี ้ยงัมีค ำทักทำยท่ีเป็นภำษำพูดอกีค ำหน่ึงคอื  
  ... ซก ซับ บ่ำย พยำงค์ท้ำยออกเสียงสูงเลก็น้อย แสดงว่ำเป็นค ำถำม 

หมำยควำมว่ำ สบำยดหีรือ  
  มักใช้ในกรณีที่มีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกนั หรือจะทักทำยเป็นประโยคค ำถำม

กไ็ด้  
  เช่น .... เต๋อ...ซก ซับ รือ เต๋ หรือ ..... เต๋อ...ซก ซับ บำย เต๋ ... ซก ซับ บำย 

แปลว่ำ สุขสบำย  
  ค ำว่ำ .... เต๋อ..เต๋ เป็นค ำที่แสดงค ำถำม  
  หลัง .. เต๋อ ให้ระบุช่ือบุคคลหรือสรรพนำมแทนบุคคลที่เรำจะทักทำย  
  เช่น .... เต๋อ ซำ เรือน ซก ซับ บำย รือ เต๋ หมำยถึง ซำเรือนสบำยดหีรือ  
  ... ซำ เรือน ช่ือคน  .... เต๋อ โลก ซก ซับ บำย เต๋ หมำยควำมว่ำ คุณสบำยดี

หรือ ใช้ส ำหรับผู้ชำย  
  ... โลก แปลว่ำ คุณ  .... เต๋อ เนียะ ซก ซับ บำย เต๋ หมำยควำมว่ำ คุณสบำยดี

หรือ เช่นกนั ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชำย ... เนียะ แปลว่ำ คุณ 



ภำษำเขมร / อำเซียนวนัละค ำ 
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ค ำทักทำยในภำษำพม่ำ 
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ค ำทักทำยในภำษำพม่ำ 

 กำรทักทำยของชำวพม่ำมีค ำทักทำยอย่ำงสุภำพว่ำ “มีมงคล” 

  คอื ... มีน กะ ลำ ปำ  ประกอบด้วยค ำว่ำ 
  ... มีน กะ ลำ ซ่ึงเป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีว่ำ “มงคล” กับ ... ปำ ซ่ึงเป็น
ค ำประกอบเพือ่แสดงควำมสุภำพ แปลว่ำ มี, มีมำ 
  ดังน้ันค ำว่ำ .. มีน กะ ลำ ปำ จึงมีควำมหมำยว่ำ “มีมงคล” ชำวพม่ำใช้
ทักทำยเช่นเดยีวกับที่ชำวไทยใช้ค ำว่ำ “สวสัด”ี 
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ค ำทักทำยในภำษำพม่ำ(ต่อ) 

 ผู้หญิงควรลงท้ำยด้วยค ำว่ำ .. ชีน ซ่ึงเป็นค ำแสดงควำมสุภำพของผู้หญิงใน
ภำษำพม่ำ เช่นเดยีวกบัค ำว่ำ “ค่ะ” ในภำษำไทย 
 ส่วนผู้ชำยควรลงท้ำยด้วย ... คีน เมีย ซ่ึงเป็นค ำแสดงควำมสุภำพของผู้ชำย
ในภำษำพม่ำ เช่นเดยีวกับค ำว่ำ “ครับ”  
 ดงัน้ันเพือ่ควำมสุภำพ ผู้หญิงควรพูดว่ำ ... มีน กะ ลำ ปำ ชีน 
 และผู้ชำยควรพูดว่ำ ... มีน กะ ลำ ปำ คนี เมีย 
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ภำษำพม่ำ / อำเซียนวนัละค ำ 



ค ำทักทำยในภำษำเวยีดนำม 



  ภำษำเวยีดนำมมีค ำทักทำยท่ีง่ำย ๆ ส ำหรับทุกเพศทุกวยั ทุกสถำนะ และทุก
โอกำส คอื xin cha ̀o  ซีนจ่ำว หรือจะกล่ำวเพยีงค ำเดยีวว่ำ cha ̀o จ่ำว กไ็ด้ 

ค ำทักทำยในภำษำเวยีดนำม 

  xin cha ̀o  ชีน จ่ำว ตำมควำมหมำยของค ำ หมำยควำมว่ำ ขอถำมกนัและกัน 
หรือ ขอทักทำยกนัและกนั ซ่ึงในภำษำไทยเรำกมี็ค ำกล่ำวว่ำ ถำมสำรทุกข์สุกดบิ แต่
ในเวลำทักทำยเรำใช้ค ำส้ัน ๆ ว่ำ สวสัดี 



  ภำษำเวยีดนำมมีค ำทักทำยท่ีง่ำย ๆ ส ำหรับทุกเพศทุกวยั ทุกสถำนะ และทุก
โอกำส คอื xin cha ̀o  ซีนจ่ำว หรือจะกล่ำวเพยีงค ำเดยีวว่ำ cha ̀o จ่ำว กไ็ด้ 

ค ำทักทำยในภำษำเวยีดนำม 

  xin cha ̀o  ชีน จ่ำว ตำมควำมหมำยของค ำ หมำยควำมว่ำ ขอถำมกนัและกัน 
หรือ ขอทักทำยกนัและกนั ซ่ึงในภำษำไทยเรำกมี็ค ำกล่ำวว่ำ ถำมสำรทุกข์สุกดบิ แต่
ในเวลำทักทำยเรำใช้ค ำส้ัน ๆ ว่ำ สวสัดี 



  กำรทกัทำยในภำษำเวยีดนำมยงัมีค ำอืน่ ๆ อกี ทีนิ่ยมคอื Co ́ ma ̣nh 
kho ̉e không? ก๊อ หมัญ่ แขฺว คง หรือ Co ́ sức kho ̉e không? ก๊อ ซึก แขฺว คง  

  ค ำทกัทำยทั้ง ๒ แบบนีม้ีควำมหมำยเหมอืนกนั ตำมควำมหมำยของค ำ
ทั้ง ๒ แบบ หมำยควำมว่ำ แข็งแรงหรือไม่ ซ่ึงเป็นกำรทกัถำมถึงสุขภำพ
ร่ำงกำย จึงตรงกบัค ำทักทำยในภำษำไทยว่ำ สบำยดหีรือ 

ค ำทกัทำยในภำษำเวยีดนำม (ต่อ) 



ภำษำเวยีดนำม / อำเซียนวนัละค ำ 



26 

ค ำทักทำยในภำษำจนีกลำง (สิงคโปร์) 
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ค ำทักทำยในภำษำจนีกลำง (สิงคโปร์) 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีหลำกหลำยชำติพันธ์ุ มีหลำกหลำยภำษำ 
แต่ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวจีน ภำษำจีนจึงถือเป็นภำษำรำชกำรภำษำหน่ึง  
 ส ำหรับชำวจีนในสิงคโปร์น้ัน มีทั้งชำวจีนฮกเกีย้น ชำวจีนฮำกกำ (จีนแคะ) 
ชำวจีนไหหล ำ และชำวจีนแต้จิ๋วที่ต่ำงมีค ำภำษำจีนถิ่นใช้ในกำรทักทำยที่แตกต่ำงกนัไป 
 เช่น ชำวจีนแต้จิ๋วเมื่อพบหน้ำกัน หรือผ่ำนกันแนะน ำ ก็จะทักทำยกันว่ำ    
“ลื่อห้อ” ชำวจีนฮกเกีย้นจะพูดกันว่ำ “ลี่โห้” หรือชำวจีนกวำงตุ้งพบหน้ำกันก็ทักทำย
กนัว่ำ “เหลยโหว” (ว เป็นตัวสะกด) ส่วนชำวจีนฮำกกำจะพูดว่ำ “หงห้ีอ” ซ่ึงเขียนเป็น

ตัวอักษรจีนเหมือนกันคือ ,,,,,,nihăo  หนี ห่ำว และมีควำมหมำยว่ำ 
สบำยด,ี สวสัดี  



28 

ค ำทักทำยในภำษำจนีกลำง (สิงคโปร์) 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีหลำกหลำยชำติพันธ์ุ มีหลำกหลำยภำษำ 
แต่ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวจีน ภำษำจีนจึงถือเป็นภำษำรำชกำรภำษำหน่ึง  
 ส ำหรับชำวจีนในสิงคโปร์น้ัน มีทั้งชำวจีนฮกเกีย้น ชำวจีนฮำกกำ (จีนแคะ) 
ชำวจีนไหหล ำ และชำวจีนแต้จิ๋วที่ต่ำงมีค ำภำษำจีนถิ่นใช้ในกำรทักทำยที่แตกต่ำงกนัไป 
 เช่น ชำวจีนแต้จิ๋วเมื่อพบหน้ำกัน หรือผ่ำนกันแนะน ำ ก็จะทักทำยกันว่ำ    
“ลื่อห้อ” ชำวจีนฮกเกีย้นจะพูดกันว่ำ “ลี่โห้” หรือชำวจีนกวำงตุ้งพบหน้ำกันก็ทักทำย
กนัว่ำ “เหลยโหว” (ว เป็นตัวสะกด) ส่วนชำวจีนฮำกกำจะพูดว่ำ “หงห้ีอ” ซ่ึงเขียนเป็น

ตัวอักษรจีนเหมือนกันคือ ,,,,,,nihăo  หนี ห่ำว และมีควำมหมำยว่ำ 
สบำยด,ี สวสัดี  
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ค ำทักทำยในภำษำจนีกลำง (สิงคโปร์) 

 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีหลำกหลำยชำติพันธ์ุ มีหลำกหลำยภำษำ 
แต่ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวจีน ภำษำจีนจึงถือเป็นภำษำรำชกำรภำษำหน่ึง  
 ส ำหรับชำวจีนในสิงคโปร์น้ัน มีทั้งชำวจีนฮกเกีย้น ชำวจีนฮำกกำ (จีนแคะ) 
ชำวจีนไหหล ำ และชำวจีนแต้จิ๋วที่ต่ำงมีค ำภำษำจีนถิ่นใช้ในกำรทักทำยที่แตกต่ำงกนัไป 
 เช่น ชำวจีนแต้จิ๋วเมื่อพบหน้ำกัน หรือผ่ำนกันแนะน ำ ก็จะทักทำยกันว่ำ    
“ลื่อห้อ” ชำวจีนฮกเกีย้นจะพูดกันว่ำ “ลี่โห้” หรือชำวจีนกวำงตุ้งพบหน้ำกันก็ทักทำย
กนัว่ำ “เหลยโหว” (ว เป็นตัวสะกด) ส่วนชำวจีนฮำกกำจะพูดว่ำ “หงห้ีอ” ซ่ึงเขียนเป็น
ตัวอกัษรจีนเหมือนกันคอื ,,,,,,nihăo  หนี ห่ำว และมีควำมหมำยว่ำ สบำยด,ี สวสัด ี 
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 จีนแผ่นดินใหญ่ เม่ือพบหน้ำกันในกรณีที่ยังไม่เคยรู้จักกัน ก็จะทักทำยกัน
ด้วยค ำว่ำ .... nihăo  หนี ห่ำว หมำยถึง สวสัดี, สบำยดี  
 ค ำทักทำยนี้ใช้ได้ทั้งวันตั้งแต่เช้ำจนมืดค ่ำ ค ำว่ำ .....nihăo  หนี ห่ำว นี้ใช้
ทักทำยกบัคนที่มีอำยุรุ่นรำวครำวเดยีวกนั หรืออำจมีอำยุน้อยกว่ำ  
 แต่กับผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำหรือเป็นบุคคลที่ผู้พูดต้องกำรยกย่องด้วยมีคุณวุฒิ
มำกกว่ำแต่มีอำยุน้อยกว่ำ ผู้พูดต้องใช้ค ำทักทำยว่ำ ... ninhăo   หนิน ห่ำว หมำยถึง 
สวัสดี ,  สบำยดี  จึงจะเ รียกได้ว่ำเ ป็นกำรทักทำยที่ ถูกต้องตำมวัฒนธรรมจีน 
นอกจำกน้ันหำกพบหน้ำกนัในช่วงเช้ำหรือเช้ำตรู่  

ค ำทักทำยในภำษำจีนกลำง (สิงคโปร์) (ต่อ) 
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 แบบไต้หวันมีค ำทักทำยที่คล้ำยกับวัฒนธรรมอังกฤษมำก และได้ใช้กันมำ
นำนมำกแล้ว กล่ำวคอืมีค ำทักทำยส ำหรับใช้ในช่วงเวลำของหน่ึงวันที่แตกต่ำงกนั คอื 
 ค ำว่ำ  ... zăo a ̃n จ่ำว อำน หมำยถึง อรุณสวสัดิ์ 
   .... wu ́ a ̃n อู่ อำน หมำยถึง สวสัดตีอนกลำงวนั  
  ... wa ́n a ̃n หวั่น อำน หมำยถึง สำยณัห์สวสัดิ์ 

ค ำทักทำยในภำษำจีนกลำง (สิงคโปร์) (ต่อ) 
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 คนที่คุ้นคยกันแล้ว ค ำทักทำยก็จะเปลี่ยนเป็นค ำว่ำ ... nihăoma  หนี ห่ำว 
หมะ ..... ninhăoma  หนิน ห่ำว หมะ หมำยควำมว่ำ คุณสบำยดหีรือ 
 ซ่ึงเรำกต็อบว่ำ . .. he ̃nhăo เหิน ห่ำว หมำยถึง สบำยด ี
   หรือ ....bu ́ ta ̀ihăo  ปู๋ ไท่ ห่ำว หมำยถึง ไม่ค่อยสบำย 
  ทั้งนี้ โดยค ำตอบอำจจะใช้น ำหน้ำด้วยประธำน .... wô หวั่ว หมำยถึง ฉัน 
ดฉัิน, ผม, กระผม 
 ตัวอย่ำงค ำทักทำย 
 A.…….. nihăo  หนี ห่ำว หมำยถึง สวัสด ี
 B…….. ninhăo หนิน ห่ำว หมำยถึง สวัสด ี
 C. …….. nihăoma  หนี ห่ำว หมะ หมำยควำมว่ำ คุณสบำยดหีรือ 
 D. ......wôhênhăo หวั่ว เหิน ห่ำว หมำยควำมว่ำ ฉันสบำยด ี 

ค ำทักทำยในภำษำจีนกลำง (สิงคโปร์) (ต่อ) 
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ภำษำสิงคโปร์ / อำเซียนวนัละค ำ 



ค ำทักทำยในภำษำมำเลเซีย 



  ค ำทักทำยที่ใช้ได้ทั่วไป คอื salam sejiahtera ชำ ลมั เชอ 
จะฮ์ เตอ รำ หมำยควำมว่ำ ควำมสุขสวสัดิ์สันติจงมีแด่ท่ำน  

  หรือ salam bahagia ชำ ลมั บำ ฮำ เกยี หมำยควำมว่ำ มี
ควำมสุขสวสัดิ์  

  ทั้ง ๒ ค ำ เทียบได้เท่ำกบั สวสัด ีของไทย 
  ในบำงคร้ังอำจใช้ถ้อยค ำต้อนรับแขกผู้มำเยอืนเพือ่ทักทำยกไ็ด้คอื  

 selamat dating เซอ ลำ มัต ดำ ตัง หมำยถึง ยนิดี
ต้อนรับ  

  ซ่ึงหลำยคนมักเข้ำใจผดิว่ำหมำยถึง สวสัด ี 
  ในกรณีนี ้ผู้มำเยอืนต้องกล่ำวขอบคุณว่ำ terima kasih เตอ รี มำ กำ ชิฮ์ 

ค ำทักทำยในภำษำมำเลเซีย 



   เมือ่ชำวมำเลเซียรับวฒันธรรมของชำวองักฤษ อทิธิพลของ
ภำษำองักฤษจึงส่งผลมำถึงค ำทกัทำยเกดิเป็นค ำทักทำยตำมเวลำต่ำง ๆ เช่น 
ใช้ค ำ 

   Selamat pagi  เซอ ลำ มัต ปำ ก ีหมำยถึง อรุณสวสัดิ์ 

   Selamat tengah hari เซอ ลำ มัต เตอ งะฮื ฮำ รี หมำยถึง 
สวสัดตีอนกลำงวนั 

   Selamat petang เซอ ลำ มัต เปอ ตัง หมำยถึง สวสัดตีอน
บ่ำยถึงเยน็ 

   Selamat malam เซอ ลำ มัต มำ ลมั หมำยถึง สวสัดตีอน
ค ำ่ถึงเทีย่งคนื 

ค ำทกัทำยในภำษำมำเลเซีย (ต่อ) 



ภำษำมำเลเซีย / อำเซียนวนัละค ำ 
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ค ำทักทำยในภำษำอนิโดนีเซีย 
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ค ำทักทำยในภำษำอนิโดนีเซีย 

 ค ำทักทำยพื้นฐำนใช้โดยทั่วไปในภำษำอินโดนี เซียจะคล้ำยกับใน
ภำษำอังกฤษ คือแบ่งกำรทักทำยไปตำมแต่ละช่วงเวลำของแต่ละวัน น่ันก็คือกำร
ทักทำยในช่วงเวลำเช้ำ ตอนกลำงวนั และตอนค ำ่ ดงันี้ 

 ค ำว่ำ Selamat pagi  เซอ ลำ มัต ปำ ก ีหมำยถึง สวัสดีตอนเช้ำ หรือ อรุณสวัสดิ์ 
ค ำว่ำ Selamat เซอ ลำ มัต แปลว่ำ รอดปลอดภัย ส่วนค ำว่ำ pagi ปำก ีแปลว่ำ ตอนเช้ำ 

 ค ำทักทำยว่ำ Selamat siang เซอ ลำ มัต เซียง หมำยถึง 
สวสัดตีอนกลำงวนั ค ำว่ำ siang เซียง แปลว่ำ กลำงวนั 
 ค ำทักทำยว่ำ Selamat sore เซอ ลำ มัต โซ เร หมำยถึง สวัสดตีอนเย็น ค ำว่ำ sore 
โซ เร หมำยถึง ตอนเยน็ 
 ค ำทักทำยว่ำ Selamat malam เซอ ลำ มัต มำ ลัม หมำยถึง สวัสดีตอนกลำงคืน 
ค ำว่ำ malam มำ ลมั แปลว่ำ กลำงคนื 
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 กำรทักทำยในภำษำอินโดนีเซียเรียกว่ำ Salam ซำ ลัม หำกเป็นกำรรู้จักกัน
คร้ังแรกปรกติแล้วจะทักทำยโดยกำรจับมือกัน ลักษณะเหมือนกำร shake hand ของ
ชำวตะวันตก ไม่ว่ำจะเป็นกำรทักทำยกันระหว่ำงหญิงชำย ชำยด้วยกัน หรือหญิง
ด้วยกัน 
 และส่วนมำกจะบอกช่ือตนเองคอนที่ก ำลังจับมือกันกับอีกฝ่ำยเพื่อเป็นกำร
แนะน ำตัวไปด้วย  
 นอกจำกนี้ยังมีกำรทักทำยอีกแบบหน่ึงที่คล้ำยคลึงกับกำรไหว้ของไทย แต่มี
กำรสัมผัสปลำยนิ้วกัน หลังจำกน้ันต่ำงฝ่ำยต่ำงเอำมือทั้งสองข้ำงมำแนบที่อกตนเอง 
 ส่วนกำรทักทำยระหว่ำงคนที่ รู้จักกันแล้วมีทั้ งจับมือกัน หรือแค่ก้มหัว
เลก็น้อยและยิม้ให้กนั 
 ส่วนระหว่ำงผู้หญิงกับผู้หญิงจะจับมือพร้อมกับแนบแก้มแตะสลับข้ำงกัน
ขวำซ้ำยข้ำงละหน่ึงคร้ัง 

ค ำทักทำยในภำษำอนิโดนีเซีย (ต่อ) 
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 ส ำหรับเด็ก ๆ เวลำพบเจอผู้ใหญ่หรือผู้น้อยพบกับผู้ใหญ่หรือลูกศิษย์พบ
อำจำรย์กต้็องท ำกำรสลำมแบบผู้น้อยต่อผู้ใหญ่  
 น่ันคอืกำรจับมือผู้ใหญ่แล้วก้มหัวลงพร้อมกับเอำหลังมือผู้ใหญ่คนน้ันมำแต่
ที่จมูกหรือแก้มตนเอง กำรสลำมแบบนีบ้ำงคนเรียกว่ำ Salim ซำ ลมิ 

ค ำทักทำยในภำษำอนิโดนีเซีย (ต่อ) 
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ภำษำอนิโดนิเซีย / อำเซียนวนัละค ำ 



ค ำทกัทำยในภำษำมำลำยูบรูไน 



  ภำษำมำลำยูบรูไนจะคล้ำยกบัภำษำมำเลเซียค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะ
ค ำทักทำย 

  คนบรูไนไม่ได้ทกัแค่ค ำทกัทำยอย่ำงที่กล่ำวไว้แล้วเท่ำน้ัน โดยเฉพำะ
เมือ่เรำรู้ช่ือคนทีเ่รำทกั เพือ่เป็นกำรเพิม่ควำมสุภำพจะต้องลงท้ำยด้วยกำร
ระบุช่ือคนทีเ่รำทกัด้วย  

  Tuan ตวน ใช้ส ำหรับทกัผู้ชำย  

  เช่น  Selamat pagi,Tuan! เซอ ลำ มัต ปำ ก,ี ตวน หมำยควำมว่ำ 
สวสัดตีอนเช้ำคุณผู้ชำย 

  Selamat petang, Puan! เซอ ลำ มัต เปอตัง, ปวน หมำยควำมว่ำ 
สวสัดตีอนเช้ำคุณผู้หญิง 

ค ำทกัทำยในภำษำมำลำยูบรูไน 



  หำกเรำทรำบช่ือคนทีเ่รำทักเรำจะใช้ค ำว่ำ Encik  เอนิ จิก์ ซ่ึงเป็นค ำ
น ำหน้ำนำม หมำยถึงนำย 

  Cik จิก์ ซ่ึงเป็นค ำน ำหน้ำนำมหมำยถึง นำง, นำงสำว  
 Selamat pagi, Encik Hamdan ! เซอ ลำ มัต ปำ ก ีเอนิ จิก์ ฮัม ดนั  

คนที่เรำทักช่ือ Hamdan ฮัม ดนั  

ค ำทกัทำยในภำษำมำลำยูบรูไน 



  Apa khabar? อำ ปำ คำ บำร์ ซ่ึงจะใช้ทกัทำยในสถำนกำรณ์ไม่เป็น
ทำงกำรมำกนัก ค ำนีม้ีควำมหมำยเป็นกำรถำมไถ่สำรทุกข์สุกดบิว่ำเป็น
อย่ำงไรบ้ำง  

  คนทีถู่กทกัสำมำรถตอบด้วยค ำว่ำ Khabar baik. คำ บำร์ ไบก์ 
แปลว่ำ สบำยดี 

ค ำทกัทำยในภำษำมำลำยูบรูไน 



ภำษำบูรไน/ อำเซียนวนัละค ำ 
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ค ำทักทำยในภำษำฟิลปิปินส์ 
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ค ำทักทำยในภำษำฟิลปิปินส์ 

 ค ำทักทำยส่วนใหญ่ดัดแปลงมำจำกภำษำอังกฤษหรือภำษำสเปน เมื่อเพื่อน
ทักทำยกนักเ็พยีงแต่พูดว่ำ Hi! ฮำย หรือ Hello เฮล โล  

 Kumusta ka? คู มุส ตำ คำ หมำยควำมว่ำ คุณสบำยดหีรือ 
ซ่ึงสำมำรถใช้ได้ทุกเวลำ ค ำทักทำยดังกล่ำวเร่ิมมีมำตั้งแต่สมัยที่อยู่ในกำรปกครองของ
สเปน  
 Kumusta ka? คู มูส ตำ คำ มำจำกภำษำสเปนว่ำ como estaโค โม เอส ตำ  

เม่ือพูดเร็ว ๆ เสียงจะกลำยเป็น kumusta คู มูส ตำ 
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ลกัษณะภำษำลำว (ต่อ) 

 นอกจำกนี้ในภำษำฟิลิปปินส์ยังมีค ำทักทำยที่ใช้ในช่วงเวลำต่ำง ๆ อีกด้วย 
ดงันี ้
 Magandang umaga. มำ กนั ดงั อุ มำ กำ หมำยถึง อรุณสวสัดิ์  
 ค ำว่ำ Magandang มำ กัน ดัง มำจำก ganda  กัน ดำ ซ่ึงแปลว่ำ ควำมงำม 
ฉะน้ัน Magandang umaga มำ กนั ดงั อุ มำ กำ จึงหมำยควำมว่ำ ยำมเช้ำอนังดงำม 
 Magandang tanghali. มำ กัน ดัง ตัง ฮำ ลี ใช้ในช่วงที่ไม่เช้ำ แต่ไม่ถึงบ่ำย 
 ค ำว่ำ tanghali ตัง ฮำ ล ีหมำยถึง เวลำท่ีร้อนท่ีสุดของวนั คอืช่วง ๑๑ นำฬิกำ 
ถึงบ่ำยโมง ค ำนีไ้ม่ตรงกบัค ำทักทำยใด ๆ ในภำษำองักฤษและภำษำไทย 



51 

ลกัษณะภำษำลำว (ต่อ) 

 Magandang hapon. มำ กัน ดัง ฮำ โปน ใช้ในตอนบ่ำยคล้ำยกับภำษำสเปน
ว่ำ buenas tardes  บู เอ นัส ตำ เดส  
 ซ่ึงใช้ทักทำยกันหลังจำกกำรนอนพกักลำงวัน ชำวฟิลิปปินส์ได้รับประเพณี
กำรนอนกลำงวนัมำจำกสเปนด้วย เน่ืองจำกตอนบ่ำยอำกำศร้อนมำก ชำวฟิลิปปินส์จึง
นิยมนอนมำกกว่ำที่จะออกไปนอกบ้ำน 
 Magandang gabi. มำ กัน ดัง กำ บี ในภำษำฟิลิปปินส์ไม่มีควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงเวลำค ำ่กบัเวลำดกึ ค ำนีจ้ึงใช้ได้ตั้งแต่ช่วงค ำ่ถึงก่อนเที่ยงคนื 
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ภำษำฟิลปิปินส์/ อำเซียนวนัละค ำ 
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Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


