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Dictionnaire phonétique thaï-français

Lire et écrire en thaï



1. PHONÉTIQUE
Dans cet ouvrage, les difficultés de prononciation de
la langue thaï ont été largement atténuées :

 Une équivalence phonétique simple permet
d’écrire les sons thaï avec des sons français.

 Un signe de tonalité représentatif et intégré à la
syllabe permet de visualiser sa tonalité.

 Une écriture normale ou grasse différencie de
façon simple les sons courts et les sons longs.

1.1 SYLLABE
Elle est caractérisée par sa durée et son intonation.

1.1.1 DURÉE
La durée peut être “courte” ou “longue” :

Courte :  une écriture normale 0ka กะ

Longue :  une écriture grasse 0ka กา



1.1.2 INTONATION
Il existe cinq intonations :

0 normale 0ka กา
1 basse 1ka กา
2 descendante 2ka กา
3 haute 3ka กา
4 montante 4ka กา

Ces intonations sont réalisées de la façon suivante :

Normale c’est la façon naturelle de parler
Basse elle correspond à une voix grave
Descendante elle va d’une voix aiguë à une 

voix grave
Haute elle correspond à une voix aiguë
Montante elle va d’une voix grave à une 

voix aiguë

N’hésitez pas à demander à un thaïlandais de vous
les réciter et, apprenez les par cœur :

0ka 1ka 2ka 3ka 4ka
กา กา กา กา กา



1.2 LETTRE

1.2.1 CONSONNE
Nous disposerons des vingt consonnes suivantes :

b normale บา
d normale ดา
dj d et j fondues, “djin” จา
f normale ฝา
gn comme “bagne”, “gnole” งา
h aspirée หา
k normale กา
kh k et h fondues ขา
l normale ลา
m normale มา
n normale นา
p normale ปา
ph p et h fondues พา
r normale รา
s normale สา
t normale ตา
th t et h fondues ทา
tch t et ch fondues, “tchin tchin” ชา
w comme “ou”, “watt” วา
y normale ยา



1.2.2 VOYELLE
Nous aurons les vingt quatre voyelles suivantes :

a normale บา
ai a + i distinctes บาย
ao a + o distinctes บาว
e normale เบอ
ei e + i distinctes เบย
é normale เบ
éo é + o distinctes เบว
è normale แบ
èõ è + õ distinctes แบว
i normale บี
ia i + a distinctes เบีย
io i + o distinctes เบียว
iou i + ou distinctes บิว
o normal โบ
oi o + i distinctes โบย
õ comme dans “or”, “sort” บอ
õi õ + i distinctes บอย
ou ou normale บู
oua ou + a distinctes บัว
ouéi ou + é + i distinctes บวย
oui ou + i distinctes บุย
u comme dans “peu”, “jeu” บือ
ua u + a distinctes เบือ
uéi u + é + i distinctes เบือย
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a
à (objet) 4thugn ถงึ
(moment) 0wé0la เวลา
(endroit) 2thi ที่
(possession) 4khõgn ของ
(attribution) 1kè แก
(affectation) 4sam1rap

สําหรับ
abaisser 0tham2hai

1tam0logn ทําใหตํ่าลง
abandonner 3la3thign

ละทิง้
abeille 2phugn ผึง้
aberrant 1tchot4tchao

โฉดเฉา
abîmé 4sia4hai เสยีหาย
abîmer 0tham2hai4sia4hai

ทําใหเสียหาย
abondant 2mak0mai

มากมาย
abord 0bõ3ri0wén บริเวณ
(d’) 1kõn2na กอนหนา

aboutir 2dai4sam1rét
ไดสําเร็จ

aboyer 1hao เหา
abri 2thi0kam0bagn ทีก่ําบัง
abriter 0kam0bagn กําบงั
absent 2mai1you ไมอยู
absurde 1tchot4tchao

โฉดเฉา
abuser 3tchai0ken ใชเกิน

accéder (à) 4thugn ถงึ
accélérateur 0khan2régn

คันเรง
accélérer 2régn เรง
accepter 3rap3wai รับไว
accident 1ou1bat1ti1hét

อุบัติเหตุ
de voiture 3rot0tchon0kan

รถชนกัน
accompagner
[suivre] 0pai2douéi ไปดวย
[se joindre]
0pai0pén2phuan ไปเปนเพื่อน

accord
(être d’)(opinion)

4hén2douéi เห็นดวย
(être d’~ pour)(action)

1tok0logn0kan ตกลงกนั
“d’~ ?” 1tok0logn4mai

ตกลงไหม
“d’~” 1tok0logn ตกลง
“pas d’~” 2mai1tok0logn

ไมตกลง
accorder 0yõm2hai ยอมให
accoucher 2khlõt1bout

คลอดบุตร
accroc 0rõi1tchik รอยฉีก
accrocher 1kio เกีย่ว
(s’) 3yut2nèn ยดึแนน

accueillir 2tõn3rap ตอนรับ
accuser 1klao4ha กลาวหา
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(être ~ de) 1thouk
1klao4ha2wa ถกูกลาวหาวา

achat 0kan3su การซือ้
(faire des ~) 3su4khõgn

ซื้อของ
acheter 3su ซือ้
acompte 0gnen3mat0djam

เงินมัดจํา
acrobate 3nak0kai3ya0kam

นักกายกรรม
actuellement 0tõn3ni

ตอนน้ี
adapté 1mõ4som เหมาะสม
adapter 0tham2hai

1mõ4som ทําใหเหมาะสม
(s’) 0khei0tchin เคยชิน

addition 0kan1bouak
การบวก

“l’~ svp”
1kép0tagn2douéi เกบ็ตางคดวย

additionner 1bouak บวก
admirer 0tchom0tchei

ชมเชย
adorable 2na3rak นารัก
adorer 4logn4lai หลงใหล
adresse 2thi1you ทีอ่ยู
adresser 1sogn0pai0yagn

สงไปยงั
(s’~ à) 2phout1kap พดูกับ

adroit 2khlõgn2khlèõ
คลองแคลว

adulte 2phou1yai ผูใหญ
adversaire
2khou1khègn4khan คูแขงขัน

aéroport 1sa4nam0bin
สนามบิน

affaire 3thou3ra ธรุะ
(~s)[effets] 2khao4khõgn

ขาวของ
(~s)[activités] 3thou3ra1kit

ธุรกิจ
(faire l’) 0phõ0di พอดี
(homme d’~)

3nak3thou3ra1kit นักธุรกิจ
affiche 0bai1pra1kat

ใบประกาศ
afficher 1tit0bai1pra1kat

ติดใบประกาศ
affirmer 0yun0yan ยนืยัน
affolé 1tun1tra1nok

ต่ืนตระหนก
affranchir 1tit1sa0tèm

ติดแสตมป
affreux [effrayant]

2na0kloua นากลัว
[laid] 2na1kliat นาเกลียด

afin de 2phua1dja เพื่อจะ
que 2phua2wa เพื่อวา

afrique 1ap3fri0ka อัฟริกา
agaçant 2na0ram0khan

นารําคาญ
agacé 0ram0khan รําคาญ
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âge 0a3you อายุ
“quel ~ avez-vous ?”

0a3you2thao0rai อายเุทาไร
âgé 1kè แก
agence 4sam3nak0gnan

สํานักงาน
de voyage

4sam3nak0gnan2thõgn
2thio สํานักงานทองเที่ยว

agenda 1sa1mout3phok
สมุดพก

agent 0toua0thèn ตัวแทน
de police 0tam1rouat ตํารวจ

aggraver 0tham2hai
1nak2khun ทําใหหนักขึ้น

(s’) 1nak2khun หนักขึ้น
agile 2wõgn0wai วองไว
agir [faire] 0tham ทํา
[opérer] 2dai4phon ไดผล

agiter 1kha1yao เขยา
agrafe 0toua3yép1kra1dat

ตัวเย็บกระดาษ
agrafer 3yép1kra1dat

เย็บกระดาษ
agrandir

1kha4yai ขยาย
(s’) 1yai2khun ใหญขึ้น

agréable 1sa1nouk สนุก
agresser 1djou0djom

จูโจม
agripper 1djap2nèn จับแนน

(s’) 1kõ1tit2nèn เกาะติดแนน
aguicher 2lõ0louagn

ลอลวง
aide 0khwam

2tchouéi4lua ความชวยเหลือ
aider 2tchouéi ชวย
aigle 3nok0in0si นกอินทรี
aigre 2prio เปร้ียว
aigre-doux 2prio4wan

เปร้ียวหวาน
aigu 4lèm แหลม
aiguille 4khém เข็ม
aiguisé 0khom คม
ail 1kra0thiam กระเทียม
aile 1pik ปก
ailleurs 2thi1un ทีอ่ื่น
aimable 0ka0rou0na กรุณา
aimer [chérir] 3rak รัก
[apprécier] 2tchõp ชอบ
[avoir envie] 1yak อยาก

aîné (l’) 4houa0pi หัวป
(frère ~) 2phi0tchai พีช่าย
(soeur ~e) 2phi4sao พีส่าว

ainsi 1yagn3ni อยางน้ี
que 2tchén0dio1kap

เชนเดียวกับ
air [gaz] 0a1kat อากาศ
[mélodie] 0phlégn เพลง
(avoir l’) 0dou4muan

ดูเหมือน
(courant d’) 0lom1krok
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ลมโกรก
conditionné 0è แอร

aise (à l’) 1sa0bai สบาย
(mal à l’) 2mai1sa0bai

ไมสบาย
ajouter 2phem0tem เพิ่มเติม
alarme 4san0yan0phai

สัญญาณภัย
album 1sa1mout2roup

สมุดรูป
alcool 2lao เหลา
alentours 0bõ3ri0wén

บริเวณ
alerte 4san0yan0phai

สัญญาณภัย
aligner 1djat0pén4thèõ

จัดเปนแถว
(s’) 2khao4thèõ เขาแถว

aliment 0a4han อาหาร
allemand 0ye3ra0man

เยอรมัน
aller [se rendre] 0pai ไป
[se porter] 1sa0bai สบายดี
[convenir] 1mõ4som

เหมาะสม
chercher qqn.

0pai0tam0ma ไปตามมา
chercher qqch.

0pai0ao0ma ไปเอามา
voir qqn. 0pai4ha ไปหา
voir qqch. 0pai0dou ไปดู

au cinéma 0pai0dou4nagn
ไปดูหนัง

faire un tour 0pai2thio
ไปเที่ยว

-simple 2thio0dio เทีย่วเดียว
-retour 2thio0pai1klap

เที่ยวไปกลับ
“comment ~-vous ?”

1sa0bai0di4ru สบายดีหรือ
“bien” 1sa0bai0di สบายดี
“pas très bien”

2mai1sa0bai ไมสบาย
“ça va mieux”
2khõi0yagn2tchoua คอยยังชั่ว
“où ~-vous ?” 0pai4nai

ไปไหน
allonger [rallonger]

1tõ2hai0yao ต อใหยาว
(s’)[se coucher]

0nõn0logn นอนลง
allumer [ouvrir] 1pet เปด
[enflammer] 1djout0fai

จุดไฟ
allumette 3mai1khit0fai

ไมขีดไฟ
alors 0dagn3nan ดังน้ัน
amateur
2phou1sa1mak2lén ผูสมคัรเลน

ambassade
1sa4than2thout สถานทตู
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ambulance
3rot3pha0ya0ban รถพยาบาล

améliorer 0tham2hai
0di2khun ทําใหดีขึ้น

(s’) 0di2khun ดีขึ้น
amende 2kha1prap คาปรับ
amener 0ao0ma เอามา
amer 4khom ขม
américain 1a0mé0ri0kan

อเมริกนั
amérique 1a0mé0ri0ka

อเมริกา
ami 2phuan เพือ่น
amitié 3mit1tra2phap

มิตรภาพ
amour (l’) 0khwam3rak

ความรัก
(mon ~) 2thi3rak ทีรั่ก

amoureux
0mi0khwam3rak มคีวามรัก

ample 4louam หลวม
ampoule [lampe]

1lõt0fai3fa หลอดไฟฟา
[cloque] 0ta0pla ตาปลา

amputer 1tat1õk ตัดออก
amusant 1sa1nouk สนุก
amuser 0tham2hai

1sa1nouk ทําใหสนุก
(s’) 1sa1nouk1sa4nan

สนุกสนาน
an 0pi ป

(nouvel ~) 0pi1mai ปใหม
(jour de l’) 0wan2khun

0pi1mai วันขึ้นปใหม
ananas 1sap1pa3rot

สับปะรด
ancien
[d’antan] 0bo0ran โบราณ
(un ~) 1kao เกา

ancre 1sa4mõ สมอ
ancrer 2thõt1sa4mõ

ทอดสมอ
âne 0la ลา
anglais 0agn1krit อังกฤษ
(langue) 0pha4sa0agn1krit

ภาษาอังกฤษ
angleterre 1pra2thét

0agn1krit ประเทศอังกฤษ
animal 1sat สตัว 
année 0pi ป
(l’~ dernière) 0pi2thi3lèõ

ปที่แลว
(l’~ prochaine) 0pi2na

ปหนา
“bonne ~” 1sa1wat0di

0pi1mai สวัสดีปใหม
anniversaire 0wan

3khrop2rõp0pi วันครบรอบป
de la naissance3khrop2rõp

0wan1ket ครบรอบวันเกิด
“bon ~” 1souk4san

0wan1ket สุขสนัต์ิวันเกิด
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annoncer 1bõk2hai2sap
บอกใหทราบ

annuaire 1sa1mout
0tho3ra1sap สมดุโทรศัพท

annuler 3yok2lek ยกเลิก
anormal 1phit1pa1ka1ti

ผิดปกติ
antenne 4sai0a1kat

สายอากาศ
antibiotique 0ya
1pa1ti0tchi0wa3na ยาปฏชิวีนะ

anxieux 0kagn0won กงัวล
août 0duan

4sign4ha0khom เดือนสิงหาคม
apaiser
(s’) 1sa1gnop0logn สงบลง

apercevoir 0mõgn4hén
มองเห็น

(s’) 1tra1nak ตระหนัก
apparaître 0pra1kot ปรากฏ
appareil 2khruagn เคร่ือง
de photo 2klõgn

1thai2roup กลองถายรูป
apparence 3lak1sa1na

0phai2nõk ลักษณะภายนอก
appartement 3flèt แฟลต็
appartenir 0pén4khõgn

เปนของ
appeler
[interpeller] 2riak เรียก
[téléphoner] 0tho0pai

โทรฯไป
(s’)(personne) 2tchu ชือ่
” (chose) 2riak2wa เรียกวา
“comment vous ~-vous ?”

0khoun2tchu1a0rai
คุณชื่ออะไร

appendicite
2sai1tign1ak1sép ไส ต่ิงอักเสบ

applaudir 1prop0mu
ปรบมือ

apporter 0nam0ma นํามา
apprécier [évaluer]

1pra0man ประมาณ
[aimer] 2tchõp ชอบ

apprendre
[étudier] 0rian เรียน
[annoncer] 1bõk2hai2sap

บอกใหทราบ
par coeur 2thõgn0djam

ทองจํา
que 2dai2sap2wa ไดทราบวา

approcher 0ao2khao2klai
เอาเขาใกล

(s’) 2khao0ma2klai
เขามาใกล

approuver 4hén2douéi
เห็นดวย

appuyer
sur 1kot กด

après 4lagn หลงั
après-demain
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3ma0run3ni มะรืนน้ี
après-midi 1bai บาย
arabe 0a1rap อาหรับ
arachide 1thoua3li4sogn

ถั่วลิสง
araignée 0mègn0moum

แมงมุม
(toile d’)
0yai0mègn0moum ใยแมงมุม

arbitre 2phou1tat4sin
ผูตัดสิน

arbitrer 1tat4sin ตัดสิน
arbre 2ton3mai ตนไม
argent 0gnen เงิน
“je n’ai pas d’~”

2mai0mi0gnen ไมมีเงิน
arme 0a3wout อาวุธ
armé 0mi0a3wout มอีาวุธ
armée 4sé0na เสนา
armoire 2tou ตู
arracher 1kra2tchak

กระชาก
arranger 1djat0djègn

จัดแจง
arrêt 2thi1yout ทีห่ยุด
de bus 2pai3rot0mé

ปายรถเมล
(prochain ~) 2pai2na

ปายหนา
arrêter [immobiliser]

0tham2hai1yout ทําใหหยุด

[interrompre] 2lek เลิก
[appréhender]

1djap0koum จับกุม
(s’) 1yout หยดุ

arrhes 0gnen3mat0djam
เงินมัดจํา

arrière
2khagn4lagn ขางหลัง

arrivée 0kan0ma4thugn
การมาถึง

arriver
0ma4thugn มาถงึ

arrogant 1yign3ya4so
หยิ่งยโส

arroser 3rot3nam รดนํ้า
artifice
(feux d’) 1dõk3mai

0phlegn ดอกไมเพลิง
artiste 4sin0la0pin ศลิปน
peintre 1djit1tra0kõn จิตรกร

as 2tèm1io แตมเอ่ียว
ascenseur 0lift ลฟิท
asiatique 0é0sia เอเซีย
asie 3tha2wip0é0sia

ทวีปเอเซีย
aspect 3lak1sa1na

0phai2nõk ลักษณะภายนอก
asperger 1sat3nam สาดนํ้า
aspirine 1ès0phai0rin

แอสไพริน
assaisonner 0prougn3rot
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ปรุงรส

asseoir
(s’) 2nagn0logn น่ังลง

assez 0phõ พอ
“~ !”, “ça suffit !”

0phõ3lèõ พอแลว
assiette 0djan จาน
associer
(s’) 2khao2rouam2douéi

เขารวมดวย
assurance 1pra0kan0phai

ประกันภัย
assuré
[sûr] 2nè0nõn แนนอน
[garanti] 0mi1pra0kan

มีประกัน
assurer
[affirmer] 0yun0yan ยนืยัน
[garantir] 3rap1pra0kan

รับประกัน
[faire garantir] 0tham…

0mi1pra0kan ทํา…มปีระกัน
(s’) 0ao1pra0kan เอาประกัน

asthme 2rok1hut โรคหืด
astuce 2lé1liam เลหเหลี่ยม
atroce 1hot3rai โหดราย
attacher
[amarrer] 1phouk ผูด
[ficeler] 1phouk3mat ผูดมัด

attaquer 1djou0djom จูโจม
attendre 0rõ รอ

(s’~ à) 2khat4mai คาดหมาย
attention
(faire ~) 3ra0wagn0toua

ระวังตัว
atterrir 0logn1sou

3phun0din ลงสูพื้นดิน
attestation 0bai3rap0rõgn

ใบรับรอง
attirer
[tirer] 0dugn0ma ดึงมา
[tenter] 2lõ0djai ลอใจ

attraper [saisir] 1djap จับ
[capturer] 1djap0koum

จับกุม
aucun (~…ne)

2mai0mi…0lei ไมมี…เลย
(ne…~) 2mai…0dai0lei

ไม…ใดเลย
audacieux 2kla4han

กลาหาญ
au-dessous
[par-dessous] 2tai ใต
[en bas] 2khagn2lagn

ขางลาง
au-dessus
[par-dessus] 4nua เหนือ
[en haut] 2khagn0bon

ขางบน
augmenter [s’accroître]

2phem2khun เพิม่ขึ้น
[accroître]
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2phem…2khun เพิม่…ขึ้น
[faire croître] 0tham2hai

2phem2khun ทําใหเพิ่มขึ้น
[enchérir] 0phègn2khun

แพงขึ้น
[renchérir] 0tham2hai

0phègn2khun ทําใหแพงขึ้น
aujourd’hui 0wan3ni วันน้ี
aussi
[autant] 2thao0kan เทากัน
[pareillement]

4muan0kan เหมือนกัน
[en plus] 2douéi ดวย
que 2thao1kap เทากับ

aussitôt 0doi0than0thi
โดยทันที

australien 3õt1sa0tré0lia
ออสเตรเลีย

autant 2thao0kan เทากัน
que 2thao1kap เทากับ

authentique 3thè แท
autobus 3rot0mé รถเมล
autocar 3rot0thoua รถทวัร
automatique

1at1ta0no3mat อัตโนมัติ
automobile 3rot0yon

รถยนต
autorisation

0bai1a3nou2yat ใบอนุญาต
autoriser 1a3nou2yat2hai

อนุญาตให

autorité 0am2nat อํานาจ
autoroute 0thol0wé

โทลลเวย
autour 2rõp2rõp รอบๆ
de [environ] 1pra0man

ประมาณ
de [environs] 2rõp รอบ

autre [différent] 1un อ่ืน
[nouveau] 1ik อีก

autrement
1yagn1un อยางอ่ืน

avaler 0klun กลนื
avance 0gnen2louagn2na

เงินลวงหนา
(d’, à l’) 2louagn2na

ลวงหนา
(en ~) 1kõn0kam1not

กอนกําหนด
avancer
[anticiper] 2régn0wé0la

เรงเวลา
[être en avance]

0den0réo0pai เดินเร็วไป
(s’) 2khao2klai เขาใกล

avant
[auparavant] 1kõn กอน
[devant] 2khagn2na

ขางหนา
avantage 4phon1pra1yot

ผลประโยชน
avantager 1a3nou3khrõ
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อนุเคราะห
avantageux 1pra1yat

ประหยัด
avant-hier 0wan0sun3ni

วานซืนน้ี
avare 2khi4nio ขีเ้หนียว
avec (relation,

rapport)[en compagnie de,
envers]
1kap กบั

(réciprocité)[l’un avec
l’autre] 0kan กนั
(composition)[au] 1sai ใส
(description)[qui a]

2thi0mi ที่มี
(manière)[d’une façon]

1yagn อยาง
(manière)[par, en] 0doi

โดย
(moyen)[par, en] 2douéi

ดวย
(contenu)[inclus]

3phrõm2douéi พรอมดวย
avenir 1a0na3khot อนาคต
avertir 1bõk1klao บอกกลาว
aveugle 0ta1bõt ตาบอด
avion 2khruagn0bin

เคร่ืองบิน
avis 0khwam4hén ความเห็น
avocat [défenseur]

3tha0nai0khwam ทนายความ

avoir [posséder] 0mi มี
[ressentir] 3rou1suk รูสึก
(il y ~)(présence) 0mi มี
(il y ~)(durée) 2mua…

0ma3lèõ เมือ่…มาแลว
été 1thouk ถูก

avouer 4sa3ra2phap
สารภาพ

avril 0duan0mé4sa0yon
เดือนเมษายน

b
bac 0rua2kham2fak

เรือขามฟาก
bagage 1kra4pao

0den0thagn กระเปาเดินทาง
bague 4wèn แหวน
baguette 3mai0rio ไมเรียว
(~s) pour manger 1ta1kiap

ตะเกียบ
baie 1ao อาว
baigner
(se) 1ap3nam ไหลผ าน

baignoire 1agn1ap3nam
อางอาบนํ้า

bain (prendre un ~)
1ap3nam อาบนํ้า

baisser [abaisser] 0tham
2hai1tam0logn ทําใหตํ่าลง

[diminuer] 3lot0logn ลดลง
balai 3mai1kwat ไมกวาด
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balance
2khruagn2tchagn เคร่ืองชั่ง

balancer
(se) 1kwègn0pai0ma

แกวงไปมา
balayer 1kwat กวาด
balcon 1tcha4liagn เฉลียง
baleine 0pla0wan ปลาวาฬ
balle
[ballon] 2louk0bõn ลกูบอล
[cartouche] 1kra4soun

กระสุน
ballon 2louk1pogn ลกูโปง
bambou (matière)

3mai1phai ไมไผ
(plante) 2ton1phai ตนไผ
(pousse de ~) 1nõ3mai

หนอไม
banane 2klouéi กลวย
bancal 4kha1kha1yék

ขาเขยก
bande [ruban] 1thèp แถบ
[groupe] 2phouak พวก

bandit 0djon โจร
banque 3tha0na0khan

ธนาคาร
banquier 0nai

3tha0na0khan นายธนาคาร
barbe 0khrao เครา
barbu 2thi0mi0khrao

ที่มีเครา

barque 0rua3lék เรือเล็ก
barre 2thõn ทอน
barrer [bloquer] 2kan กัน้
[rayer] 1khit2kha ขีดฆา

barrière 3roua ร้ัว
bas [petit, grave] 1tam ตํ่า
[faible] 0bao เบา
[collants] 4thougn2nõgn

ถุงนอง
basculer 2khwam ควํ่า
basilic 1ka0phrao กะเพรา
bassin 1sa3nam สระนํ้า
bassine 1agn อาง
bateau 0rua เรือ
bâtiment 1tuk0khram

ตึกคราม
bâton 3mai4thu ไมถือ
d’encens 2thoup ธปู

battement 0kan2tén
การเตน

batterie 1bèt0te0ri แบตเตอรี
battre [taper] 0ti ตี
[palpiter] 2tén เตน
[vaincre] 3tcha3na ชนะ
(se) 1tõi0ti0kan ตอยตีกัน

bavard 2thi2phout2mak
ที่พูดมาก

bavarder 0khoui คยุ
baver 2bouan3nam0lai

บวนนํ้าลาย
beau 4souéi สวย
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“il fait ~” 0a1kat0di
อากาศดี

beaucoup 2mak มาก
bébé 0tha3rok ทารก
bégayer 2phout1tit1agn

พูดติดอาง
belge 0bel2yiam เบลเยี่ยม
bénéfice 0kam0rai กําไร
berceau 0plé เปล
bercer 0kwai ไกว
besoin
(avoir ~)[vouloir]

2tõgn0kan ตองการ
” [falloir] 0djam0pén2tõgn

จําเปนตอง
bête [animal] 1sat สตัว
[idiot] 2gno2gnao โงเงา

beurre 0nei เนย
beurrer 0tha0nei ทาเนย
bicyclette 1djak1kra0yan

จักรยาน
bien [bon] 0di ดี
[correct] 1thouk2tõgn

ถูกตอง
[compétent] 4sa2mat

สามารถ
(~s) 3sap4som1bat

ทรัพย สมบัติ
(aller ~) 1sa0bai0di สบายด
“~ sûr !” 2nè0nõn แนนอน
“c’est très ~ !” 0di3lèõ

ดีแลว
bientôt 0nai2mai3tcha

ในไมชา
“à ~” 3phop0kan1mai3na

พบกันใหมนะ
bière 0bia เบยีร
bijou 3phét0phõi เพชรพลอย
bijouterie 3ran4khai

3phét0phõi รานขายเพชรพลอย
billard 0bin2liat บลิเลียด
bille 2louk4hin ลกูหิน
billet 4toua ต๋ัว
aller-simple

4toua2thio0dio ต๋ัวเที่ยวเดียว
aller-retour

4toua0pai1klap ต๋ัวไปกลับ
de banque 3tha3na1bat

ธนบัตร
birman 3pha2ma พมา
birmanie 1pra2thét

3pha2ma ประเทศพมา
bizarre 1plèk แปลก
blague 2ruagn1ta1lok

เร่ืองตลก
blaguer 2phout2lén พดูเลน
blanc 4khao ขาว

4si4khao สขีาว
blanchisserie

3ran3sak2pha รานซักผา
blessé 1bat1djép บาดเจ็บ
(un ~) 2phou1bat1djép
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ผูบาดเจ็บ
blesser 0tham2hai

1bat1djép ทําใหบาดเจ็บ
(se) 2dai3rap1bat1djép

ไดรับบาดเจ็บ
blessure 1bat4phlè

บาดแผล
bleu 4si3nam0gnen สนํ้ีาเงิน
bloc 2kõn กอน
blond 4si0thõgn สทีอง
bloquer 0tham2hai1tit2nèn

ทําใหติดแนน
(se) 1tit2nèn ติดแนน

blouson 2sua2khat0éo
เสื้อคาดเอว

bobine 3mouan มวน
boeuf 0woua วัว
boire 1dum ด่ืม
bois [forêt] 1pa ปา
(matière) 3mai ไม
(en ~) 2douéi3mai ดวยไม

boisson
2khruagn1dum เคร่ืองด่ืม

boîte [caisse] 1hip หีบ
[étui] 1klõgn กลอง
à lettres 2tou0prai1sa0ni

ตูไปรษณีย
de conserve 1kra4põgn

กระปอง
de nuit 3nai1khlap ไนตคลับ

boiter 0den1ka1phlék

เดินกะเผลก
bol 0tcham ชาม
bombarder 3thign3ra1bet

ทิ้งระเบิด
bombe 2louk3ra1bet

ลูกระเบดิ
bon [bien] 0di ดี
[correct] 1thouk2tõgn

ถูกตอง
[savoureux] 1a1rõi อรอย
marché 1thouk ถูก

bonbon 2louk1kwat
ลูกกวาด

bondé 2nèn1kha1nat
แน นขนัด

bondir 1kra1dot กระโดด
bonheur 0khwam1souk

ความสุข
(porter ~) 0tham2hai

3khrõ0di ทําใหเคราะหดี
bonjour 1sa1wat0di สวัสดี
bon marché 1thouk ถูก
bonsoir 1sa1wat0di สวัสดี
bonus 0bo3nat โบนัส
bonze 3phra3phik1sou

พระภิกษุ
bord 1khõp ขอบ
(au ~ de) 0rim ริม
de mer 0tchai3tha0lé

ชายทะเล
border 0tham1khõp ทําขอบ
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bordure 1khõp ขอบ
bosse
[enflure] 0rõi0no รอยโน
[gibbosité] 2khõm คอม
(animaux) 1nõk หนอก

bossu 4lagn2khõm หลังคอม
botte [gerbe] 2fõn ฟอน
[boots] 0rõgn3thao2bout

รองเทาบูท
bouche 1pak ปาก
bouché 1out0tan อุดตัน
boucher 1out อุด
boucherie 3ran4khai

3nua รานขายของเนื้อ
boucle
[anneau] 1houagn หวง
[bouclette] 0lõn4phom

ลอนผม
d’oreille 1tagn4hou ตางหู

bouclé 0pén0lõn เปนลอน
bouddha 3phra

3phout3tha2djao พระพุทธเจา
bouddhisme 1sat1sa4na

3phout ศาสนาพทุธ
bouder 2na2bugn หนาบึ้ง
boue 0khlon โคลน
bouger [déplacer]

2khluan2thi เคลือ่นที่
[remuer] 2khluan4wai

เคลื่อนไหว
bougie 0thian4khai เทยีนไข

de voiture
4houa0thian3rot หัวเทียนรถ

bouillir 1duat เดือด
boulangerie

3ran4khai1kha4nom0pagn
รานขายของขนมปง

boule 2louk0klom ลูกกลม
boulette 2louk3tchin ลกูชิ้น
bouquet 2tchõ ชอ
de fleurs 2tchõ1dõk3mai

ชอดอกไม
bourrer 3yat ยดั
bousculer 1phlak0dan

ผลักดัน
bout [morceau] 3tchin ชิน้
[extrémité] 0plai ปลาย
(à ~ de) 1mot หมด

bouteille 1khouat ขวด
boutique 3ran4khai

4khõgn ร านขายของ
bouton
[attache] 1kra0doum กระดุม
[acné] 4siou สวิ

boutonner
1klat1kra0doum กลัดกระดุม

boxe
thaï 0mouéi0thai มวยไทย

boxer [frapper] 1tõi ตอย
[pratiquer la boxe]

3tchok0mouéi ชกมวย
boxeur 3nak0mouéi นักมวย



bracelet - 23 - café

bracelet 0kam0lai กําไล
branche 1kign3mai กิง่ไม
bras 4khèn แขน
bravo ! 3tcha0yo ชโย
bref 2san สัน้
briller 1sõgn4sègn สองแสง
briquet 0fai3tchèk ไฟแชค็
brisé 1tèk แตก
briser 0tham2hai1tèk

ทําใหแตก
(se) 1tèk แตก

broche 4khém1klat2sua
เข็มกลัดเสื้อ

bronzé 4phiou3khlam
ผิวคล้ํา

bronzer (se faire ~)
1ap1dèt อาบแดด

brosse 0prègn แปรง
brosser 0prègn แปรง
brouillard 1mõk หมอก
brouillé
(oeuf ~) 1khai0khon ไขคน

brouillon 2ragn ราง
broyer 1bot บด
bruit 4siagn เสยีง
brûler
[être en feu] 2mai ไหม
[faire ~, griller] 4phao เผา
(se) 1thouk0fai ถกูไฟ

brusquement
1tchap0phlan ฉบัพลัน

brutal 0tha0roun ทารุณ
bruyant 1nouak4hou

หนวกหู
bungalow 0bagn1ka0lo

บังกะโล
bureau 4sam3nak0gnan

สํานักงาน
bus 3rot0mé รถเมล
but 2pao4mai เปาหมาย
buter 1sa1dout สะดุด
(se) 2du0dugn ด้ือร้ัน

c
ça 2ni น่ี
cabine
téléphonique

2tou0tho3ra1sap ตูโทรศัพท
cacahuète 1thoua3li4sogn

ถั่วลิสง
cacher 2sõn ซอน
(se) 2sõn0toua ซอนตัว

cachet 0ya3mét ยาเม็ด
cachette 2thi2sõn ที่ซอน
cadavre 2sak1sop ซากศพ
cadeau 4khõgn4khwan

ของขวัญ
cadenas 0koun0djè

4sai0you กญุแจสายยู
cadre 1krõp กรอบ
cafard 3ma0lègn1sap

แมลงสาบ
café 0ka0fè กาแฟ
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chaud 0ka0fè3rõn กาแฟรอน
froid 0ka0fè0yén กาแฟเยน็
au lait 0ka0fè1sai0nom

กาแฟใสนม
cage 0krogn กรง
cahier 1sa1mout4khian

สมุดเขียน
caillou 2kõn4hin กอนหิน
caisse [coffre] 1hip หีบ
[guichet]
2tchõgn4khai4toua ชองขายต๋ัว

calamar 0pla1muk
ปลาหมึก

calculer 0kham0nouan
คํานวณ

caleçon 0kagn0kégn0nai
กางเกงใน

calendrier 1pa1ti0thin
ปฏิทิน

calmar 0pla1muk ปลาหมึก
calme 1sa1gnop สงบ
(du ~ !) 0djai0yén0yén

ใจเย็นๆ
calmement

1yagn1sa1gnop อยางสงบ
calmer [pacifier]
0tham2hai1sa1gnop ทําใหสงบ
[soulager] 0ban0thao

บรรเทา
(se) 1sa1gnop0logn สงบลง

camarade 2phuan เพือ่น

cambodge 1pra2thét0kam
0phou0tcha ประเทศกมัพูชา

cambodgien
0kam0phou0tcha กมัพูชา

caméra 2klõgn1thai2roup
กลองถายรูป

camion 3rot0ban3thouk
รถบรรทุก

campagne 0tchon3na1bot
ชนบท

canal 0khlõgn คลอง
canard 1pét เปด
caniveau 0ragn3nam

รางนํ้า
canne 3mai3thao ไมเทา
à pêche 0khan1bét คนัเบ็ด
à sucre 2ton2õi ตนออย

caoutchouc 0yagn ยาง
capable
de 4sa2mat สามารถ

capital [valeur]
0gnen0thoun เงนิทุน

[important] 4sam0khan
สําคัญ

capitale 0muagn4louagn
เมืองหลวง

capturer 1djap0koum จับกุม
car [parce que] 3phrõ2wa

เพราะวา
[autocar] 3rot0thoua

รถทัวร
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caractère
[lettre] 1ak4sõn อักษร
[tempérament] 3ni4sai นิสัย

caresser 2loup3lai ลบูไล
carnet 1sa1mout3phok

สมุดพก
carotte 0khè1rõt แครอท
carrefour 1si2yèk สี่แยก
carreler 0pou1kra2buagn

ปูกระเบื้อง
carte
[plan] 4phèn2thi แผนที่
(jeu de ~) 2phai ไพ
de crédit 1bat0khré1dit

บัตรเครดิต
de visite 0nam1bat นามบตัร
postale 0po1sa1kat

โปสการด
routière 4phèn2thi

1tha4non แผนที่ถนน
carton
(boîte en ~) 1hip1kra1dat

หีบกระดาษ
cas [événement] 1hét0kan

เหตุการณ
[situation] 1ka3ra0ni กรณี

cascade 3nam1tok นํ้าตก
casino 0ka1si0no กาสโิน
casque 1mouak0kan2nõk

หมวกกันนอก
casquette 1mouak3kèp

หมวกแก็ป
cassé [brisé] 1tèk แตก
[détraqué] 4sia เสยี

casser [éclater]
0tham2hai1tèk ทําใหแตก

[détraquer] 0tham2hai4sia
ทําใหเสีย

(se)[éclater] 1tèk แตก
” [se détraquer] 4sia เสยี

casserole 2mõ0mi2dam
หมอมีดาม

catalogue 1sa1mout
0rai2tchu สมดุรายชื่อ

catastrophe 0phai3phi1bat
ภัยพิบัติ

catégorie 1pra2phét
ประเภท

cauchemar 4fan3rai ฝนราย
cause 1hét เหตุ
(à ~ de) 3phrõ1hét เพราะเหตุ

causer [bavarder]
2phout0khoui พดูคุย

[provoquer] 1kõ2hai1ket
กอใหเกิด

caution 0gnen1pra0kan
เงินประกัน

(se porter ~)
1pra0kan0toua ประกนัตัว

(verser la ~) 0wagn0gnen
1pra0kan วางเงนิประกัน

cautionner 3rap0rõgn
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รับรอง
caverne 2tham ถ้ํา
ce (ici) 3ni น้ี
(là) 3nan น้ัน

ceci 2ni น่ี
céder 0yõm3phè ยอมแพ
ceinture 4khém1khat เขม็ขัด
célèbre 0mi2tchu4siagn

มีชื่อเสียง
célébrer 1tcha4lõgn ฉลอง
célibataire 1sot โสด
celui-ci

0an3ni อันน้ี
cendrier 2thi1kia1bou1ri

ที่เขี่ยบุหร่ี
cent 3rõi รอย
mille 4sèn แสน
(pour ~)[%] 0pe0sén

เปอรเซ็นต
centimètre 0sén1ti3mét

เซนติเมตร
centre
commercial

4soun0kan3kha ศูนยการคา
ville 0klagn0muagn

กลางเมือง
cependant 1tè1kra3nan

แตกระน้ัน
cercle 0wogn0klom วงกลม
cerf-volant 2wao วาว
certain

[sûr] 2nè0nõn แนนอน
[persuadé] 2nè0djai แนใจ
(~s ) 0bagn บาง

certainement
1yagn2nè0nõn อยางแนนอน

certificat 0bai3rap0rõgn
ใบรับรอง

certifier 3rap0rõgn รับรอง
ces (ici) 1lao3ni เหลาน้ี
(là) 1lao3nan เหลาน้ัน

cesse (sans ~)
0doi2mai1yout โดยไมหยุด

cesser
[s’arrêter] 1yout หยดุ
[disparaître] 4hai0pai

หายไป
chacun 3la ละ
chagrin 2sao1sok เศราโศก
chaîne [attache] 2so โซ
[collier] 2sõi0khõ สรอยคอ
[station] 2tchõgn ชอง

chaise 2kao2i เกาอ้ี
chambre 2hõgn0nõn

หองนอน
à un lit 2hõgn0tiagn1dio

หองเตียงเด่ียว
à deux lits
2hõgn0tiagn2khou หองเตียงคู
à air 0yagn0nai ยางใน

champ 2thougn0na ทุงนา
champignon 1hét เห็ด
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champion
2phou3tcha3na2let ผูชนะเลิศ

chance 2tchok โชค
(avoir de la ~) 0mi2tchok

มีโชค
(porter ~) 0nam2tchok0di

นําโชคดี
“bonne ~ !” 2tchok0di

โชคดี
chanceux 2tchok0di โชคดี
changer
[remplacer] 1plian เปลีย่น
[modifier] 1plian0plègn

เปลี่ยนแปลง
d’avis 1plian0djai เปลีย่นใจ
de train 1plian3rot0fai

เปลี่ยนรถไฟ
chanson 0phlégn เพลง
populaire thaï

2louk2thougn ลกูทุ ง
chanter 3rõgn0phlégn

รองเพลง
chanteur 3nak

3rõgn0phlégn นักรองเพลง
chapeau 1mouak หมวก
chapitre 1bot บท
chaque 3la ละ
charger 0ban3thouk บรรทุก
(se ~ de) 3rap0pén3thou3ra

รับเปนธุระ
chariot 3rot0ban3thouk

รถบรรทุก
charmant 2na3rak นารัก
charme 1sa1né เสนห
chasser 2la1sat ลาสตัว
chat 0mèõ แมว
château 0pra1sat ปราสาท
chatouiller 3djak1ka2dji

จ๊ักจ้ี
chatouilleux

2khi3djak1ka2dji ขีจ๊ั้กจ้ี
chaud 3rõn รอน
“il fait ~” 0a1kat3rõn

อากาศรอน
chauffer 3rõn รอน
chauffeur 0khon1khap3rot

คนขับรถ
chaussette 4thougn3thao

ถุงเทา
chaussure 0rõgn3thao

รองเทา
chauve 4houa3lan หัวลาน
chef 4houa2na หัวหนา
chemin 0thagn ทาง
chemise 2sua3tchet

เสื้อเชิ้ต
chèque 3tchék เชค็
cher [aimé] 2thi3rak ทีรั่ก
[coûteux] 0phègn แพง

chercher 4ha หา
(aller ~ qqn.)

0pai0tam0ma ไปตามมา
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(aller ~ qqch.) 0pai0ao0ma

ไปเอามา
chéri 2thi3rak ทีรั่ก
cheval 3ma มา
cheveu 2sén4phom เสนผม
(~x) 4phom ผม

chewing-gum
1mak1fa1ragn หมากฝร่ัง

chez 2thi2ban ทีบ่าน
chien 1sou3nak สนัุข
chiffonné 2you2yi ยูยี่
chiffonner

0tham2hai2you2yi ทําใหยูยี่
chiffre 0toua2lék ตัวเลข
chine 1pra2thét0djin

ประเทศจีน
chinois 0djin จีน
choc [coup]

0kan1kra2thèk การกระแทก
[collision] 0kan0tchon0kan

การชนกัน
chocolat 3tchõk0ko3lèt

ช็อกโกแลต
choisir 2luak เลือก
choqué 1khat0djai ขดัใจ
choquer
[trinquer] 1kra3thop กระทบ
[offusquer] 0tham2hai

1khat0djai ทําใหขัดใจ
chose 4khõgn ของ
chou 1ka1lam กะหล่ํา

-cabus 1ka1lam0pli
กะหล่ําปลี

-fleur 1dõk1ka1lam
ดอกกะหล่ํา

chou-fleur 1dõk1ka1lam
ดอกกะหล่ํา

cible 2pao เปา
cicatrice 0rõi4phlè0pén

รอยแผลเปน
ciel 3fa ฟา
cigare 3si2ka ซกิาร
cigarette 1bou1ri บหุร่ี
cimetière 1pa3tcha ปาชา
cinéma
[spectacle] 4nagn หนัง
[salle] 0rogn4nagn โรงหนัง
(aller au ~) 0pai0dou4nagn

ไปดูหนัง
cinq 2ha หา
cinquante 2ha1sip หาสิบ
cintre 3mai4khwèn2sua

ไมแขวนเสื้อ
cirage 0ya1khat0rõgn3thao

ยาขัดรองเทา
circonstance 1hét0kan

เหตุการณ
circuit [tour] 2rõp รอบ
[voyage] 0kan3that1sa

0na0djõn การทศันาจร
(faire un ~)

3that1sa0na0djõn ทศันาจร
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circuler 4san0djõn สญัจร
cirer 1khat0gnao ขดัเงา
cirque 3la0khõn1sat

ละครสัตว
ciseaux 0kan0krai กรรไกร
citron 3ma0nao มะนาว
citronnade 3nam3ma0nao

นํ้ามะนาว
civière 0plé4ham เปลหาม
clair
[lumineux] 1sa1wagn สวาง
[transparent] 4sai ใส
[distinct] 3tchat ชดั

classe [niveau] 3tchan ชัน้
[catégorie] 1pra2phét

ประเภท
clef 2louk0koun0djè

ลูกกญุแจ
climat 0a1kat อากาศ
climatisé 0mi0è มแีอร
cloche 3ra0khagn ระฆัง
clôture 3roua ร้ัว
clou 1ta0pou ตะปู
clouer 1tõk1ta0pou ตอกตะปู
clown 0toua1ta1lok ตัวตลก
(faire le ~) 2lén1ta1lok

เลนตลก
cochon 4mou หมู
coco 3ma3phrao มะพราว
(lait de ~)

3nam3ma3phrao นํ้ามะพราว

(crème de ~) 1ka3thi กะทิ
(noix de ~)
2louk3ma3phrao ลกูมะพราว

code [loi] 1kot กฎ
[codification] 3ra1hat รหัส

coeur [sentiment] 0djai ใจ
[organe] 4houa0djai หัวใจ
(par ~) 0djon2khun0djai

จนขึ้นใจ
coffre
[coffre-fort] 2tou0séf ตูเซฟ
de voiture 1kra0progn

3thai3rot กระโปรงทายรด
cognac 1bran0di บร่ันดี
cogner 3thoup ทบุ
coiffer
(se) 1tègn4phom แตงผม

coiffeur (boutique)
3ran1tat4phom รานตัดผม

(artisan)
2tchagn1tat4phom ชางตัดผม

coin [angle] 0moum มุม
[endroit] 1thin ถิน่

coincer 0tham2hai1tit2nèn
ทําใหติดแนน

(se) 1tit2nèn ติดแนน
coïncider

1pra1djouap0kan ประจวบกัน
col 0khõ2sua คอเสือ้
colère
(en ~) 1krot โกรธ
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(mettre en ~)
0tham2hai1krot ทําใหโกรธ

coléreux 1krot2gnai
โกรธงาย

colis 1hõ4khõgn หอของ
collant 4nio หนียว
colle 0kao กาว
collectionner 1kép

2rouap0rouam เก็บรวบรวม
coller 1tit2douéi0kao

ติดดวยกาว
collier 2sõi0khõ สรอยคอ
colline 0dõi ดอย
colonne 4sao เสา
colorier 3ra0bai4si ระบายสี
combat
de coqs 0tchon1kai ชนไก

combattre 1tõ2sou ตอสู
combien 2thao0rai เทาไร
de 1ki กี่
de temps 0nan2thao0rai

นานเทาไร
“~ ça coûte ?”
0ra0kha2thao0rai ราคาเทาไร

comique 1ta1lok ตลก
commander 1sagn สัง่
comme [pareil que]

4muan1kap เหมอืนกับ
[tel que] 2tchén2thi เชนที่
avant 4muan0dem

เหมือนเดิม

ça (exemple) 2tchén3ni
เชนน้ี

ça (manière) 1yagn3ni
อยางน้ี

d’habitude 0tam0khei
ตามเคย

il faut 2riap3rõi เรียบรอย
vous voulez 3lèõ1tè0khoun

แลวแตคุณ
commencer
[débuter] 2rem2ton เร่ิมตน
[entamer] 2tagn2ton ต้ังตน
à 2rem เร่ิม

comment
[quoi ?] 1a0rai อะไร
[de quelle façon ?]

1yagn0rai อยางไร
commissariat 1sa4tha0ni

0tam1rouat สถานีตํารวจ
commode 1sa1douak

สะดวก
commun
[habituel] 1pa1ka1ti ปกติ
[ordinaire] 0tham3ma0da

ธรรมดา
compagnie (en ~ de)

3phrõm1kap พร อมกับ
(tenir ~) 1you0pén2phuan

อยูเปนเพื่อน
comparer 1priap2thiap

เปรียบเทียบ
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compatir 2wét0tha0na
เวทนา

compenser 3tchot0tchei
ชดเชย

compétent 4sa2mat
สามารถ

complet [intégral]
3khrop2thouan ครบถวน

[plein] 0tém1mot เต็มหมด
complètement

0doi2sin0tchegn โดยสิน้เชิง
compliqué 3sap3sõn

ซับซอน
compliquer 0tham2hai

2yougn2yak ทําใหยุงยาก
comploter 3khop3khit

คบคิด
composer
(~ de) 1pra1kõp2douéi

ประกอบดวย
comprendre 2khao0djai

เขาใจ
compris 0rouam1you

2douéi รวมอยูดวย
comptant 0gnen1sot เงนิสด
compte 0ban0tchi บญัชี
compter 3nap นับ
compteur 0mi0te มเีตอร
concentré 2khon ขน
concerner 1kio1kap

เกี่ยวกับ

concert 0gnan1sa0dègn
0don0tri งานแสดงดนตรี

conclure 1djop จบ
concombre 0tègn0kwa

แตงกวา
condamné 2tõgn2thot

ตองโทษ
condamner
[réprouver] 0tam1ni ตําหนิ
[punir] 0logn2thot ลงโทษ

condition
[état] 1sa2phap สภาพ
[exigence] 2gnuan4khai

เงื่อนไข
(~s) 1sa4tha3na0kan

สถานการณ
conditionné
(air ~) 0è แอร

conducteur
0khon1khap3rot คนขับรถ

conduire
[piloter] 1khap3rot ขบัรถ
[emmener] 0nam0pai นําไป
(se) 1pra3phrut ประพฤติ

confiance
(faire ~) 3wai0wagn0djai

ไววางใจ
(avoir ~) 2tchua0djai

เชื่อใจ
confier 1fak3wai ฝากไว
confirmer 0yun0yan ยนืยัน
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confiture 0yèm แยม
confondre 0ao…0ma

1pa0pon0kan เอา…มาปะปนกนั
avec 0ao…0pén เอา…เปน

confortable 1sa0bai สบาย
confus [embrouillé]

1sap4son สบัสน
[gêné] 1ut1at0djai อึดอัดใจ

confusion
(faire une ~)

4sam0khan1phit สําคญัผิด
congé 0wan1yout วันหยุด
payés 0wan1yout3phak3rõn

วันหยุดพักรอน
congélateur

2tou2tchè4khègn ตูแชแข็ง
connaissance
(faire ~) 2dai3rou1djak

ไดรูจัก
(perdre ~) 2sin1sa1ti สิน้สติ

connaître [savoir] 3rou รู
[reconnaître] 3rou1djak

รูจัก
(se) 3rou0toua รูตัว
“je ne ~ pas” 2mai3rou

ไมรู
conquérir 0ti0ao2dai

ตีเอาได
consciencieux 1kha4yan

ขยัน
conseil 0kham3nè0nam

คําแนะนํา
(demander ~) 1pruk4sa

ปรึกษา
conseiller 3nè0nam แนะนํา
consentir
à 0yin0yõm ยินยอม

conséquence 4phon3lap
ผลลพัธ

(en ~) 0dagn3nan ดังน้ัน
conséquent (par ~)

3phrõ1tcha3nan เพราะฉะน้ัน
conserve 1kra4põgn

กระปอง
conserver 1kép3wai เกบ็ไว
considérer

3phi0dja3ra0na พจิารณา
que 4thu2wa ถอืวา
comme 4thu…0pén

ถือ…เปน
consigne 2hõgn

1fak4khõgn หองฝากของ
consoler 1plõp0yon

ปลอบโยน
consommer
[utiliser] 3tchai ใช
[dissiper] 2sin0pluagn

สิ้นเปลือง
constamment
[toujours] 1sa4me เสมอ
[tout le temps]

1ta1lõt0wé0la ตลอดเวลา
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constater 4sagn1két สังเกต
constipé 3thõgn1phouk

ทองผูก
construire 1kõ2sagn

กอสราง
consul 0kogn4soun กงสลุ
consulat 1sa4than

0kogn4soun สถานกงสลุ
consulter 1pruk4sa

ปรึกษา
contacter 1tit1tõ1kap

ติดตอกับ
contempler

2phégn0mõgn เพงมอง
contenir 0ban1djou บรรจุ
(se) 1sa1kot0djai สะกดใจ

content 0di0djai ดีใจ
contenter 0tham2hai

0phõ0djai ทําใหพอใจ
(se) 0phõ0djai พอใจ

contester 1khat0khõ ขัดคอ
continent 3tha2wip ทวีป
continuel 2ruéi0pai

เร่ือยไป
continuellement
[toujours] 1sa4me เสมอ
[tout le temps]

1ta1lõt0wé0la ตลอดเวลา
continuer [poursuivre]

0tham1tõ0pai ทําตอไป
[se poursuivre] 1tõ0pai

ตอไป
à, de 2ruéi0pai เร่ือยไป

contourner 0den2õm0pai
เดินออมไป

contraire 0trogn2kham
ตรงขาม

contrat 4san0ya สญัญา
d’assurance
4san0ya1pra0kan สญัญาประกัน

contravention 2kha1prap
คาปรับ

contre
[près de] 1tit1kap ติดกับ
[en opposition]

1khat3khan ขัดคาน
contredire 1pa1ti1sét

ปฏิเสธ
(se) 1khat3yègn0toua0égn

ขัดแยงตัวเอง
contrefaçon

4khõgn0plõm ของปลอม
contrôler 1trouat1sõp

ตรวจสอบ
contrôleur 0nai

1trouat1sõp นายตรวจสอบ
convaincre 0tham2hai

2nè0djai ทําใหแนใจ
convaincu 2nè0djai แนใจ
convenable [approprié]

4som0khouan สมควร
[bienséant] 2riap3rõi
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เรียบรอย

convenir
[cadrer] 1mõ4som เหมาะสม
[plaire] 0tham2hai

0phõ0djai ทําใหพอใจ
copain 2phuan1sa1nit

เพื่อนสนิท
copie
[double] 4sam0nao สําเนา
[faux] 4khõgn0plõm

ของปลอม
copier 3khat2lõk คัดลอก
coque
(oeuf à la ~) 1khai2louak

ไขลวก
coquillage 4hõi หอย
coquille 1pluak เปลือก
cor 0ta0pla ตาปลา
corbeau 3nok0ka นกกา
corbeille 1kra3tchao กระเชา
corde 2tchuak เชือก
cordonnier 2tchagn0tham

0rõgn3thao ชางทํารองเทา
corée 1pra2thét0kao4li

ประเทศเกาหลี
coréen 0kao4li เกาหลี
coriandre 1phak0tchi ผกัชี
corne 4khao1sat เขาสตัว
cornichon 0tègn0kwa3lék

แตงกวาเล็ก
corps 2ragn0kai รางกาย

correct
[exact] 1thouk2tõgn ถกูตอง
[convenable] 2riap3rõi

เรียบรอย
correspondre

1tit1tõ0thagn1djot4mai
ติดตอทางจดหมาย

corriger [rectifier]
1trouat2kè ตรวจแก

[remédier] 2kè4khai แกไข
corrompre 2hai4sin0bon

ใหสินบน
corrompu 0kin4sin0bon

กินสินบน
costume 3tchout4sa0kon

ชุดสากล
côte [rivage] 1fagn3tha0lé

ฝงทะเล
[montée] 0nen เนิน
[côtelette] 2si0khrogn

ซี่โครง
côté 2dan ดาน
(à ~) 2khagn2khagn ขางๆ
(à ~ de) 1that1djak ถัดจาก

côtelette 2si0khrogn
ซี่โครง

coton 2fai ฝาย
hydrophile 4sam0li สําลี

cou 0khõ คอ
couché 0nõn นอน
coucher [allonger]
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0tham2hai0nõn0logn
ทําใหนอนลง

[dormir] 3khagn0khun
คางคืน

couchette 2thi0nõn ทีน่อน
coude
[courbure] 3khogn โคง
[articulation] 2khõ1sõk

ขอศอก
coudre 3yép เย็บ
couler [s’écouler] 4lai ไหล
[sombrer] 0djom จม

couleur 4si สี
coup [choc] 0kan0ti การตี
[fois] 0thi ที
d’état 3rat1tha1pra4han

รัฐประหาร
de feu 4siagn0pun เสยีงปน
de soleil 4phiou2mai ผิวไหม
de téléphone 0tho3ra1sap

2riak โทรศัพทเรียก
coupable [fautif]

0mi0khwam1phit มคีวามผิด
[le fautif] 2phou1phit ผูผิด

couper [trancher] 1tat ตัด
[fermer] 1pit ปด
(se)[se blesser]

1thouk1bat ถกูบาด
” [se croiser] 1tat0kan

ตัดกัน
les cheveux 1tat4phom

ตัดผม
les ongles 1tat3lép ตัดเล็บ

cour 0lan ลาน
courageux 2kla4han

กลาหาญ
couramment 0pén3nam

เปนนํ้า
courant
[habituel] 1pa1ka1ti ปกติ
[cours] 1kra4sè กระแส
d’air 0lom1krok ลมโกรก
électrique 1kra4sè0fai3fa

กระแสไฟฟา
courbe 3khogn โคง
courber 0tham2hai3khogn

ทําใหโคง
courir 2wign ว่ิง
couronne 0mogn1kout

มงกุฎ
courrier 1djot4mai

1tagn1tagn จดหมายตางๆ
course
(faire la ~) 2wign1khègn

ว่ิงแขง
(faire les ~) 3su4khõgn

ซื้อของ
court 2san สัน้
cousin 2louk2phi

2louk3nõgn ลกูพี่ลูกนอง
coussin 4mõn0ign หมอนอิง
coût 2kha คา
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couteau 2mit มีด
coûter 0mi0ra0kha มรีาคา
“combien ça ~ ?”
0ra0kha2thao0rai ราคาเทาไร

coûteux 0phègn แพง
coutume 0tham0niam

ธรรมเนียม
couvercle 4fa1pit ฝาปด
couverture 2pha1hom

ผาหม
couvrir 1hom หม
crabe 0pou ปู
cracher 2bouan บวน
craindre 0krégn เกรง
craquelé 3rao ราว
cravate 3nék0thai เน็คไท
crayon 0din4sõ ดินสอ
crédit 0gnen2kou เงินกู
(acheter à ~) 3su2tchua

ซื้อเชื่อ
créer [fonder] 2sagn สราง
[engendrer] 0tham2khun

ทําขึ้น
crème 4houa0nom หัวนม
(à la ~) 1sai0khrim ใสครีม

creuser 1khout ขดุ
creux
[vide] 0klouagn กลวง
[cavité] 0phrogn โพรง

crevaison 0yagn1tèk
ยางแตก

crevé 1tèk แตก
crever
[se percer] 1tèk แตก
[percer] 0tham2hai1tèk

ทําใหแตก
crevette 2kougn กุง
cri 4siagn3rõgn เสียงรอง
cric 2mè0règn แมแรง
crier 1ta0kon ตะโกน
crime 2khat1ta0kam

ฆาตกรรม
criminel 2khat1ta0kõn

ฆาตกร
crise
cardiaque 4houa0djai0wai

หัวใจวาย
critiquer 3wi0djan วิจารณ
crochet 4khõ ขอ
crocodile 0djõ3ra2khé

จระเข
croire 2tchua เชือ่
à, en 2tchua4thu เชื่อถือ
que 3khit2wa คดิวา

croisement 1si2yèk สี่แยก
croiser
[rencontrer] 3phop พบ
[couper] 1tat ตัด

croix 0kagn4khén กางเขน
croûte 1pluak เปลือก
cru 1dip ดิบ
cruel 0tha0roun ทารุณ



cueillir - 37 - débarquer   
cueillir 1kép เกบ็
cuillère 3tchõn ชอน
cuir 4nagn หนัง
(en ~) 0tham2douéi4nagn

ทําดวยหนัง
cuire [faire cuire]

0tham1souk ทําสกุ
[frire] 2thõt ทอด
[sauter] 1phat ผดั
[bouillir] 2tom ตม

cuisine 2hõgn0khroua
หองครัว

cuisiner 0tham0a4han
ทําอาหาร

cuisinier 2phõ0khroua
พอครัว

(~ière) 2mè0khroua แมครัว
cuisson
[bleu] 2mai1souk ไมสุก
[saignant]

2mai2khõi1souk ไมคอยสุก
[à point]
1souk0pan0klagn สกุปานกลาง
[bien cuit] 1souk0di สกุดี

cuit 1souk สกุ
cuivre 0thõgn0dègn

ทองแดง
cultiver 3phõ1plouk

เพาะปลูก
cure-dent 3mai2djim0fan

ไมจ้ิมฟน

curieux
[bizarre] 1pra1lat ประหลาด
[indiscret] 1sõt3rou

1sõt4hén สอดรูสอดเห็น
curry [épice] 4phogn1ka1ri

ผงกะหร่ี
[mets] 0kègn แกง

d
danger 0an1ta0rai อันตราย
dangereux 0mi0an1ta0rai

มีอันตราย
dans
[à l’intérieur de] 0nai ใน
[dedans] 2khagn0nai

ขางใน
danser 2tén0ram เตนรํา
danseur 3nak2tén0ram

นักเตนรํา
date 0wan2thi วันที่
dauphin 0pla0lo0ma

ปลาโลมา
davantage 2mak1kwa

มากกวา
de (provenance) 1djak จาก
(possession)[à] 4khõgn

ของ
(matière)[en] 0tham2douéi

ทําดวย
débarquer (bateau)

2khun0rua ขึน้เรือ
(avion) 0logn
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2khruagn0bin ลงเคร่ืองบิน
débarrasser

1plot2pluagn ปลดเปลือ้ง
débloquer 1plot1plõi

ปลดปลอย
déborder 3lon ลน
déboucher 0tham2hai

4hai0tan ทําใหหายตัน
debout 0yun1you ยนือยู
déboutonner

1plot1kra0doum ปลดกระดุม
débris 1sét เศษ
débrouiller
(se) 2tchouéi0toua0égn

ชวยตัวเอง
début
[origine] 0tõn2ton ตอนตน
[départ] 0kan2rem2ton

การเร่ิมตน
débuter 2rem2ton เร่ิมตน
décaféiné 2thi2mai0mi

0ka0fè0in ทีไ่มมีกาแฟอิน
décembre 0duan
0than0wa0khom เดือนธันวาคม

décevant 2thi0tham2hai
1phit4wagn ทีท่ําใหผิดหวัง

décevoir 0tham2hai
1phit4wagn ทําใหผิดหวัง

décharger 0ao0logn เอาลง
déchet 1sét เศษ
déchirer 1tchik ฉีก

décider 1tat4sin ตัดสิน
de 1tok0logn0djai ตกลงใจ
(se ~) 1tat4sin0djai ตัดสินใจ

déclarer [proclamer]
1pra1kat ประกาศ

[signaler] 2djègn แจง
décoiffé 4phom2yougn

ผมยุง
décoller [détacher]

2lõk1õk ลอกออก
[s’envoler] 0bin2khun

บินขึ้น
décoloré 4si1tok สตีก
décorer [médailler]

2hai4rian0tra ใหเหรียญตรา
[orner] 1tok1tègn ตกแตง

découragé 3thõ4thõi
ทอถอย

décourager 0tham2hai
3thõ4thõi ทําใหทอถอย

(se) 3thõ4thõi ทอถอย
découvrir
[trouver] 4ha3phop หาพบ
[inventer] 1pra1dit ประดิษฐ

déçu 1phit4wagn ผดิหวัง
dedans 2khagn0nai ขางใน
dédommager

3tchot0tchei ชดเชย
déduire 1hak1õk หักออก
(en ~) 0logn0khwam4hén

ลงความเห็น
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défaire 2kè1õk แกออก
défaut 2khõ1bok2phrõgn

ขอบกพรอง
défectueux 1bok2phrõgn

บกพรอง
défendre
[interdire] 2ham หาม
[protéger] 2põgn0kan

ปองกัน
[plaider] 2wa0khwam

วาความ
(se) 1tõ2tan ตอตาน

défense 0kan2põgn0kan
การปองกัน

de 2ham หาม
d’éléphant 0gna3tchagn

งาชาง
défilé 1kha0bouan1hè

ขบวนแห
défiler 0den1kha0bouan

เดินขบวน
déformer 0tham2hai

4sia2roup ทําใหเสียรูป
(se) 4sia2roup เสยีรูป

dégager 1plot2pluagn
ปลดเปลื้อง

dégonflé 2fèp แฟบ
dégoûtant 2na

1sa1it1sa0ian นาสะอิดสะเอียน
dégoûté 1sa1it1sa0ian

สะอิดสะเอียน

dégoûter 0tham2hai1sa1it
1sa0ian ทําใหสะอิดสะเอียน

degré 0ogn3sa องศา
déguiser
(se) 0plõm0toua ปลอมตัว

dehors 2khagn2nõk
ขางนอก

déjà [c’est fait] 3lèõ แลว
[une première fois] 0khei

เคย
ou pas encore ? 4ru0yagn

หรือยัง
déjeuner 0a4han

0klagn0wan อาหารกลางวัน
(petit ~) 0a4han3tchao

อาหารเชา
délai 3ra3ya0wé0la ระยะเวลา
délasser 0tham2hai

1yõn0djai ทําใหหยอนใจ
(se) 1yõn0djai หยอนใจ

délicieux 1a1rõi อรอย
délirer 2phout3phe2dje

พูดเพอเจอ
délivrer 1plot1plõi

ปลดปลอย
demain 2phrougn3ni พรุงน้ี
demander
[~ qqch.] 4khõ ขอ
[~ à qqn. de] 2tchouéi ชวย
[interroger] 4tham ถาม
(se) 4sogn4sai สงสยั
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démanger 0khan คนั
démarrer 1sa0tat สตารท
déménager 3yai2ban

ยายบาน
demi 2khrugn คร่ึง
démissionner 0la1õk

ลาออก
demi-tour (faire ~)

4han1klap หันกลับ
démodé 3la1sa4mai ลาสมัย
démolir 3ru ร้ือ
démonter 1thõt1õk

ถอดออก
démoralisé 4sia4khwan

เสียขวัญ
dénoncer 2djègn แจง
dense [épais] 4na หนา
[compact] 2nèn แนน

dent 0fan ฟน
dentier 0fan0plõm ฟนปลอม
dentifrice 0ya4si0fan

ยาสฟีน
dentiste 4mõ0fan หมอฟน
déodorant 0ya1dap

1klin0toua ยาดับกลิน่ตัว
dépanner 2kè2khruagn

แกเคร่ือง
départ 0kan1õk

0den0thagn การออกเดินทาง
dépasser [doubler]

0sègn2khun0pai แซงขึน้ไป

[plus loin] 0lei1õk0pai
เลยออกไป

[excéder] 0ken เกิน
dépêcher
(se)[aller vite] 0réo เร็ว
” [faire vite] 2rip2régn

รีบเรง
(se ~ de) 2rip รีบ
“~-vous !” 0réo0réo2khao

เร็วๆเขา
dépendre
“ça ~” 2kõ3lèõ1tè กแ็ลวแต
“ça ~ de” 3lèõ1tè แลวแต

dépenser 3tchai1djai
ใชจาย

dépensier 2thi2tchõp
3tchai1djai ทีช่อบใชจาย

déplacer 2khluan2thi
เคลื่อนที่

dépliant 0bai0pliou ใบปลวิ
déplier 2khli1õk คลี่ออก
déposer
[poser] 0wagn0logn วางลง
[remettre] 1fak3wai ฝากไว

depuis (moment)[à partir
de] 2tagn1tè ต้ังแต
(durée)[il y a…que]

0ma…3lèõ มา…แลว
(endroit)[de] 1djak จาก
quand ?
2tagn1tè2mua0rai ต้ังแตเมื่อไร
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combien de temps ?
0nan2thao0rai นานเทาไร

dérailler 1tok0ragn ตกราง
déranger [importuner]

3rop0kouan รบกวน
[chambouler] 0tham2hai

2yougn4yegn ทําใหยุงเหยิง
déraper 2lun1tha4lai

ลื่นไถล
dernier
[passé] 2thi3lèõ ทีแ่ลว
[final] 1sout3thai สดุทาย

derrière
[en arrière de] 4lagn หลงั
[en arrière] 2khagn4lagn

ขางหลัง
[postérieur] 2kon กน

désagréable
2na0ragn1kiat นารังเกียจ

descendre
[débarquer] 0logn ลง
[venir en bas] 0logn0ma

ลงมา
[porter en bas]

0ao0logn0ma เอาลงมา
[diminuer] 3lot ลด
[décroître] 3lot0logn ลดลง
[baisser] 1tam0logn ตํ่าลง
[abaisser] 3lot1tam0logn

ลดตํ่าลง
de voiture 0logn3rot ลงรถ

le prix 3lot0ra0kha ลดราคา
désert
[inhabité] 3ragn ราง
[dune] 3tha0lé0sai

ทะเลทราย
désespéré 1mot4wagn

หมดหวัง
déshabiller 1thõt2sua

ถอดเสื้อ
(se) 2kè2pha แกผา

désigner 3tchi ชี้
désinfectant

0ya2kha3tchua ยาฆาเชื้อ
désinfecter 2kha3tchua

ฆาเชื้อ
désintéressé 2mai

4hén1kè0toua ไมเห็นแกตัว
désir 0khwam

1prat1tha4na ความปรารถนา
désirer [souhaiter]

1prat1tha4na ปรารถนา
[avoir envie] 1yak อยาก
faire 1yak1dja อยากจะ
obtenir 1yak2dai อยากได

désobéir
2mai2tchua0fagn ไมเชื่อฟง

désobéissant
2mai2tchua0fagn ไมเชื่อฟง

désolé 4sia0djai เสยีใจ
désordonné
2mai0mi3ra1biap ไมมีระเบียบ
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désordre
(en ~) 2mai0mi3ra1biap

ไมมีระเบียบ
desserrer 0tham2hai0khlai

ทําใหคลาย
(se) 0khlai คลาย

dessert 4khõgn4wan
ของหวาน

dessin [activité]
2wat4khian วาดเขียน

[croquis] 2roup4khian
รูปเขียน

animé 0ka0toun กาตูน
dessiner 2wat2phap

วาดภาพ
dessous 2tai ใต
dessus 0bon บน
destin 2tchok0tcha0ta

โชคชาตา
destination 0plai0thagn

ปลายทาง
destiner à 0wagn1djout

4mai2hai วางจุดหมายให
détacher [nettoyer]

3lop0rõi2puan ลบรอยเปอน
[défaire] 2kè1õk แกออก

détail
(en ~) 0doi3la1iat

โดยละเอียด
détaillé 3la1iat ละเอียด
déteindre 4si1tok สตีก

détendre 0tham2hai1yõn
ทําใหหยอน

(se)[se relâcher] 1yõn
หยอน

” [se délasser] 1yõn0djai
หยอนใจ

détériorer 0tham2hai
4sia4hai ทําใหเสียหาย

(se) 4sia4hai เสยีหาย
détester 1kliat เกลยีด
détour 0thagn2õm ทางออม
détourner

0tham2hai4hé0pai ทําใหเหไป
détruire 3ru ร้ือ
dette 2ni4sin หน้ีสนิ
deux 4sõgn สอง
deuxième 2thi4sõgn ทีส่อง
devant
[en avant de] 2na หนา
[en avant] 2khagn2na

ขางหนา
[en face] 0trogn2na ตรงหนา

développer
un film 3lagn0fim ลางฟลม

devenir 0klai0pén กลายเปน
déviation 0thagn1biagn

ทางเบี่ยง
dévier
[se déporter] 4hé0pai เหไป
[détourner] 1biagn0pai

เบี่ยงไป



deviner - 43 - direct   
deviner 0dao เดา
devinette 1prit1sa4na

ปริศนา
devise 0gnen0tra เงนิตรา
dévisser 0khlai0klio

คลายเกลยีว
devoir
[obligation] 2na2thi หนาที่
[avoir des dettes] 0pén2ni

เปนหน้ี
(probable) 0khogn1dja

คงจะ
(préférable) 0khouan1dja

ควรจะ
(nécessaire) 0djam2tõgn

จําตอง
(indispensable) 2tõgn ตอง
scolaire 0kan2ban การบาน

diabète 2rok0bao4wan
โรคเบาหวาน

diable 1pi1sat ปศาจ
diamant 3phét เพชร
diarrhée
(avoir la ~)

3thõgn2rouagn ทองรวง
dictionnaire 3phot1dja

0na3nou0krom พจนานุกรม
dieu 3phra2djao พระเจา
différent
[autre] 1tagn0kan ตางกัน
[distinct] 1tèk1tagn0kan

แตกตางกัน
difficile [pénible] 2yak ยาก
[malaisé] 0lam1bak ลําบาก
[compliqué] 3sap3sõn

ซับซอน
difficilement

1yagn0lam1bak อยางลําบาก
digérer 2yõi ยอย
digue 0kam0phègn

2kan3nam กําแพงกั้นนํ้า
dilater 0phõgn0toua พองตัว
dimanche 0wan0a3thit

วันอาทิตย
dimension 1kha1nat ขนาด
diminuer
[se réduire] 3lot0logn ลดลง
[réduire] 3lot…0logn

ลด…ลง
[faire réduire]
0tham2hai3lot0logn ทําใหลดลง
le prix 3lot0ra0kha ลดราคา

dîner 0a4han2kham
อาหารค่ํา

diplôme 1a3nou1pa0rin0ya
อนุปริญญา

dire 1bõk บอก
(vouloir ~) 4mai0khwam

2wa หมายความวา
direct [tout droit]

0trogn0pai ตรงไป
[directement] 0doi0trogn
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โดยตรง

directeur [dirigeant]
2phou0am0nouéi0kan

ผูอํานวยการ
[proviseur] 0a0djan1yai

อาจารยใหญ
direction 3thit0thagn

ทิศทาง
diriger [gérer]

0am0nouéi0kan อํานวยการ
[tourner] 4han0pai0thagn

หันไปทาง
discret 2mai1pak0bõn

ไมปากบอน
discuter 0khoui คยุ
disparaître 4hai0pai หายไป
disponible
[libre] 2wagn วาง
[en stock] 2thi4lua1you

ที่เหลืออยู 
disputer
[gronder] 1dou2wa ดุวา
[concourir] 1khègn4khan

แขงขัน
distance 3ra3ya0thagn

ระยะทาง
distinct 1tagn0kan ตางกัน
distraction 0khwam

2phlet0phlen ความเพลิดเพลิน
distrait
[rêveur] 0djai0lõi ใจลอย

[étourdi] 4phle เผลอ
distribuer 1djèk แจก
divers 1tagn1tagn ตางตาง
diviser 4han หาร
divorcer 1ya0kan หยากัน
dix 1sip สบิ
mille 1mun หมื่น

dix-huit 1sip1pèt สบิแปด
dix-neuf 1sip2kao สบิเกา
dix-sept 1sip1djét สบิเจ็ด
docteur 4mõ หมอ
document 1ék1ka4san

เอกสาร
doigt 3niou น้ิว
dollar 0dõn0la ดอลลาร
domaine 0wogn วง
domicile 2thi1you0a4sai

ที่อยูอาศัย
dominer [prédominer]

0ao1priap เอาเปรียบ
[surplomber] 1you4nua

อยูเหนือ
(se) 1sa1kot0djai สะกดใจ

dommage
“~ !” 2na4sia0dai นาเสียดาย

dompté 2tchuagn เชือ่ง
dompter 1hat2hai

2tchuagn หัดใหเชื่อง
don [talent]
0khwam4san3that ความสนัทัด
[donation]
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0kan0bõ3ri1djak การบริจาค
donc 0dagn3nan ดังน้ัน
donner [offrir] 2hai ให
[verser] 1djai จาย
des nouvelles 1sogn1khao

สงขาว
rendez-vous 3nat นัด

dont 2thi ที่
doré 4si0thõgn สทีอง
dormir 0nõn1lap นอนหลับ
dos 4lagn หลงั
dose 1kha1nat3tchai

ขนาดใช
doser 0touagn ตวง
dot 4sin1sõt สนิสอด
douane 4soun3la0ka0kõn

ศุลกากร
double 4sõgn2thao สองเทา
doubler [dépasser]

0sègn2khun0pai แซงขึน้ไป
[multiplier] 0khoun

2douéi4sõgn คณูดวยสอง
doucement [lentement]

3tcha3tcha ชาๆ
[faiblement] 0bao0bao เบาๆ

douche 1fak0boua
1ap3nam ฝกบัวอาบนํ้า

doucher (se) 1ap3nam
1fak0boua อาบนํ้าฝกบัว

douloureux 1djép1pouat
เจ็บปวด

doute
(sans ~) 0khogn1dja คงจะ
(sans aucun ~) 2nè0nõn

แนนอน
douter [être dans
l’incertitude] 2mai2nè0djai

ไมแนใจ
[ne pas avoir confiance]

2mai3wai0djai ไมไวใจ
(se) 2khat4mai2wa

คาดหมายวา
doux 4wan หวาน
douzaine 4lo1nugn

โหลหน่ึง
douze 1sip4sõgn สบิสอง
drap 2pha0pou2thi0nõn

ผาปูที่นอน
drapeau 0thogn ธง
dressé 2tchuagn เชือ่ง
dresser
[ériger] 2tagn2khun ต้ังขึ้น
[dompter]
1hat2hai2tchuagn หัดใหเชื่อง

drogue 0ya1sép1tit
ยาเสพติด

drogué 1tit0ya1sép1tit
ติดยาเสพติด

droit
[rectiligne] 0trogn ตรง
[honnête] 2su0trogn

ซื่อตรง
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(tout ~) 0trogn0pai ตรงไป
droite 4khwa ขวา
(à ~, sur la ~)

2khagn4khwa ขางขวา
(à ~, vers la ~)

0thagn4khwa ทางขวา
drôle
[comique] 1ta1lok ตลก
[bizarre] 1plèk แปลก

dur [solide] 4khègn แข็ง
[difficile] 2yak0lam1bak

ยากลําบาก
durcir 0tham2hai4khègn

ทําใหแข็ง
(se) 4khègn2khun แข็งขึ้น

durée 2tchouagn0wé0la
ชวงวลา

durer [occuper]
0mi3ra3ya0wé0la มรีะยะเวลา

[persister]
0dam0nen1tõ0pai ดําเนินตอไป

durian 3thou0rian ทเุรียน
durillon 0ta0pla ตาปลา

e
eau 3nam นํ้า
ébloui 0ta2phra ตาพรา
ébouler (s’)

0phagn3tha0lai พงัทลาย
écart [distance]

3ra3ya0thagn ระยะทาง
[durée] 3ra3ya0wé0la

ระยะเวลา
écarter [séparer]

1thagn1õk ถางออก
[éloigner] 0ao1õk1hagn

เอาออกหาง
(s’) 2yèk0pai แยกไป

échanger 2lèk1plian
แลกเปลี่ยน

échantillon 0toua1yagn
ตัวอยาง

échapper [se séparer]
1lout0pai หลดุไป

[oublier] 3nuk2mai1õk
นึกไมออก

(s’)[sortir] 1õk0pai ออกไป
” [s’évader] 1lop4ni0pai

หลบหนีไป
à [éviter] 1lik2liagn

หลีกเลี่ยง
à [en réchapper]

2rõt3phon รอดพน
écharpe 2pha0phan0khõ

ผาพันคอ
échelle 0ban0dai บนัได
écho 4siagn2kõgn เสยีงกอง
échouer [s’ensabler]

0kei2tun เกยต้ืน
[rater] 2mai4sam1rét

ไมสําเร็จ
éclabousser 1kra0dén

2puan กระเด็นเปอน
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éclair
[flash] 4sègn2wap แสงวาบ
[foudre] 4sai3fa2lèp

สายฟาแลบ
éclaircir [atténuer]

0tham2hai0djagn0logn
ทําใหจางลง

[élucider]
0tham2hai1kra1djagn2djègn

ทําใหกระจางแจง
éclairer 1sõgn1sa1wagn

สองสวาง
éclater 3ra1bet ระเบิด
écoeuré 1sa1it1sa0ian

สะอิดสะเอียน
écoeurer 0tham2hai1sa1it

1sa0ian ทําใหสะอิดสะเอียน
école 0rogn0rian โรงเรียน
écolier 3nak0rian นักเรียน
économe 1pra1yat ประหยัด
économie 0kan1pra1yat

การประหยัด
(~s) 0gnen0õm3wai

เงินออมไว
(faire des ~s)

1kép0gnen3wai เก็บเงินไว
économique 1pra1yat

ประหยัด
économiser
[ménager] 1pra1yat ประหยัด
[thésauriser]

1kép0gnen3wai เก็บเงินไว
écouter 0fagn ฟง
écran
de projection 0djõ
2phap3pha0yon จอภาพยนตร

écraser
[broyer] 1bot1kha2yi บดขยี้
[écrabouiller] 3thap ทบั

écrire 4khian เขยีน
écriteau 2pai1pra1kat

ปายประกาศ
écrouler (s’)

0phagn3tha0lai พงัทลาย
éducation 0kan1suk4sa

การศึกษา
effacer 3lop1õk ลบออก
(s’) 0djagn0pai จางไป

effet 4phon ผล
efficace 2dai4phon ไดผล
effondrer (s’)

0phagn3tha0lai พงัทลาย
efforcer (s’) 3pha0ya0yam

พยายาม
effrayant 2na0kloua นากลัว
effrayé 0kloua กลวั
effrayer 0tham2hai0kloua

ทําใหกลวั
égal 2thao0kan เทากัน
à 2thao1kap เทากับ
“ça m’est ~” 1a0rai2kõ2dai

อะไรก็ได
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également 2tchén0dio0kan
เชนเดียวกัน

égalité
(à ~) 1sa4me0kan เสมอกัน

égarer 0tham4hai ทําหาย
(s’) 4logn0thagn หลงทาง

église 1bot1fa1ragn
โบสถฝร่ัง

égoïste 4hén1kè0toua
เห็นแกตัว

égratigné 2thi0mi
0rõi1khouan ที่มรีอยขวน

égratigner 1khouan ขวน
égratignure 0rõi1khouan

รอยขวน
élancé 0phrio เพรียว
élancer (s’) 1phén0pai

เผนไป
élargir 0tham2hai2kwagn

2khun ทําใหถกวางขึ้น
(s’) 2kwagn2khun

ทําใหถกวางขึ้น
élastique 2thi2yut2dai

ที่ยืดได
(un fil ~) 4nagn1sa3tik

หนังสต๊ิก
(un ruban ~) 0yagn3rat

ยางรัด
électricien 2tchagn0fai3fa

ชางไฟฟา
électricité 0fai3fa ไฟฟา

éléphant 3tchagn ชาง
élève 3nak0rian นักเรียน
élevé 4sougn สงู
élever
[lever] 3yok2khun ยกขึน้
[nourrir] 3liagn เลี้ยง

éliminer
[exclure] 3khat1õk คัดออก
[éradiquer] 0kam1djat

กําจัด
élire 2luak2tagn เลอืกต้ัง
elle (personne) 4khao เขา
(animal, chose) 0man มนั

éloigné 2thi1you
1hagn0klai ทีอ่ยูหางไกล

éloigner 0ao1õk1hagn
เอาออกหาง

(s’) 1õk1hagn0pai
ออกหางไป

élucider
0tham2hai1kra1djagn2djègn

ทําใหกระจางแจง
éluder 1lik2liagn หลกีเลี่ยง
emballer 1hõ4khõgn

หอของ
embarquer (bateau)

0logn0rua ลงเรือ
(avion) 2khun

2khruagn0bin ขึน้เคร่ืองบิน
embarrassé

4khouéi4khen ขวยเขิน
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embarrasser [troubler]
0tham2hai4khouéi4khen

ทําใหขวยเขิน
[encombrer] 1ké1ka เกะกะ

embaucher 2djagn จาง
embellir 4souéi2khun

สวยข้ึน
embêtant
[lassant] 2na1bua นาเบื่อ
[contrariant]

2na0ram0khan นารําคาญ
embêter [lasser]0tham2hai

1bua1nai ทําใหเบื่อหนาย
[contrarier] 0tham2hai

0ram0khan ทําใหรําคาญ
(s’) 1bua1nai เบือ่หนาย

embouteillé (voiture)
3rot1tit รถติด

embrasser 1djoup จูบ
embrouiller [mêler]

0tham2hai0pon0pé0kan
ทําใหปนเปกัน

[compliquer]0tham2hai0pon
0kan2yougn ทําใหปนกันยุง

(s’) 0pon0kan2yougn
ปนกันยุง

émettre 2phrè แพร
émission [programme]

0rai0kan รายการ
[diffusion] 0kan2phrè

การแพร

emmêler 0tham2hai
0pon0pé0kan ทําใหปนเปกัน

emmener 0nam0pai นําไป
émouvant 2na1sa0thuan

0djai นาสะเทอืนใจ
émouvoir

0tham2hai1sa0thuan0djai
ทําใหสะเทือนใจ

empaqueter 1hõ4khõgn
หอของ

emparer (s’) 4tchouéi0ao
ฉวยเอา

empêcher 1khat4khwagn
ขัดขวาง

empirer 0léo0logn เลวลง
emploi
[usage] 0kan3tchai การใช
[travail] 0gnan งาน
(mode d’) 3wi0thi3tchai

วิธีใช
employé 2louk2djagn

ลูกจาง
(~s)

3kha3na2phou2rouam
0gnan คณะผูรวมงาน

employer 3tchai ใช
employeur 0nai2djagn

นายจาง
empoisonner

0wagn0ya3phit วางยาพษิ
(s’) 1thouk0wagn0ya3phit
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ถูกวางยาพษิ
emporter 0ao0pai เอาไป
empreinte 0rõi รอย
emprisonner

0djam3khouk จําคกุ
emprunt

0gnen2kou เงินกู
emprunter 0yum ยมื
ému 1sa0thuan0djai

สะเทือนใจ
en (région)[dans] 0nai ใน
(transport)[par] 0thagn

ทาง
(matière)[de] 0tham2douéi

ทําดวย
(état)[être] 0pén เปน
(qualité)[comme]

4muan1kap เหมอืนกับ
(quantité)[un peu] 2bagn

บาง
encadrer 1sai1krõp

ใสกรอบ
encaisser 1kép0gnen

เก็บเงิน
enceinte
[grosse] 0mi0khan มคีรรภ
[espace] 2khõk คอก

encens 0kam0yan กํายาน
encercler 3lõm2rõp

ลอมรอบ
enchaîner 2lam2so ลามโซ

enchanté
[ravi] 0yin0di ยนิดี
[magique] 3wi1sét วิเศษ

enchanter
0tham2hai0yin0di ทําใหยินดี

enclos 2khõk1sat คอกสตัว
encore [plus] 1ik อีก
[toujours] 0yagn ยงั
(pas ~) 0yagn2mai ยังไม

encourager
1kra2toun0djai กระตุนใจ

encre 1muk หมึก
endetté 0pén2ni4sin

เปนหน้ีสิน
endetter 0tham2hai

1ket2ni4sin ทําใหเกิดหน้ีสิน
(s’) 0pén2ni4sin เปนหน้ีสิน

endommagé 4sia4hai
เสียหาย

endommager 0tham2hai
4sia4hai ทําใหเสียหาย

endormi 1lap หลบั
endroit [lieu] 2thi ที่
[recto] 2dan2na ดานหนา

énervant 2na0ram0khan
นารําคาญ

énervé 0ram0khan รําคาญ
enfant
[garçon, fille] 1dék เด็ก
[fils, fille] 2louk ลูก

enfer 3na3rok นรก
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(aller en ~) 1tok3na3rok
ตกนรก

enfermer 4khagn3wai ขงัไว
(s’) 1kép0toua เกบ็ตัว

enfin 0nai2thi1sout ในทีสุ่ด
enflammer 1djout0fai จุดไฟ
(s’) 3louk0pén0fai ลกุเปนไฟ

enflé 0bouam บวม
enfoncer 0dan2khao0pai

ดันเขาไป
(s’) 0djom0logn0pai จมลงไป

enfuir (s’) 4ni0pai หนีไป
enfumé 0mi0khwan มคีวัน
engager
[embaucher] 2djagn จาง
[lier] 1phouk0phan ผกูพัน
(s’) 3rap1pak รับปาก

engourdi 0tcha ชา
enlever [ôter] 1thõt ถอด
[arracher] 4thõn1õk

ถอนออก
enlisé 1tit1lom ติดหลม
ennemi 2kha1suk ขาศึก
ennuyé 0pén0kagn0won

เปนกังวล
ennuyer [lasser]0tham2hai

1bua1nai ทําใหเบื่อหนาย
[contrarier] 0tham2hai

0ram0khan ทําใหรําคาญ
(s’) 1bua1nai เบือ่หนาย

ennuyeux [fastidieux]

2na1bua นาเบื่อ
[fâcheux] 2na0ram0khan

นารําคาญ
énorme 3ma1hu0ma มหึมา
enquêter 1sup4souan

สืบสวน
enregistrer

1djot3tha0bian จดทะเบียน
enrhumé, enrhumer (s’)

0pén1wat เปนหวัด
enrichir 0tham2hai

2magn0mi ทําใหมั่งมี
(s’) 2magn0mi2khun

มั่งมีขึ้น
enrouler 3mouan มวน
enseigner 4sõn สอน
ensemble
[groupe] 1mou หมู
[assortiment] 3tchout ชดุ
[conjointement]

2douéi0kan ดวยกัน
[simultanément]

3phrõm0kan พรอมกัน
ensoleillé 1dèt1djat แดดจัด
ensuite 4lagn1djak3nan

หลังจากน้ัน
entaille 0rõi1bak รอยบาก
entailler 1bak บาก
entasser 1sa4som สะสม
entendre 2dai0yin ไดยิน
enterrement
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3phi0thi4fagn1sop พธิฝีงศพ
enterrer 4fagn0din ฝงดิน
entêté 4houa2du หัวด้ือ
entêter (s’) 2du0dugn

ด้ือดึง
entier 3khrop2thouan

ครบถวน
entièrement

0doi2sin0tchegn โดยสิน้เชิง
entorse 0a0kan3khlét

อาการเคล็ด
entourer 3lõm2rõp

ลอมรอบ
entraider (s’) 2tchouéi

4lua0kan ชวยเหลือกัน
entraîner
[traîner] 2lak0pai ลากไป
[exercer] 1fuk1hat ฝกหัด
(s’) 1fuk1hat0ton0égn

ฝกหัดตนเอง
entre
[parmi] 3ra1wagn ระหวาง
[l’un avec l’autre] 0kan

กัน
entrée 0thagn2khao ทางเขา
entreprise 0bõ3ri1sat

บริษทั
entrer 2khao เขา
entretenir [maintenir]
0bam0rougn3rak4sa บํารุงรักษา
[faire vivre] 3liagn0dou

เลี้ยงดู
envahir 3rouk0ran รุกราน
enveloppe 0sõgn ซอง
envelopper 1hõ2houm

หอหุม
envenimé 1ak1sép อักเสบ
envers [pour] 1tõ ตอ
[avec] 1kap กบั
(l’) 2dan4lagn ดานหลัง

envier [désirer] 1yak อยาก
[jalouser] 1it4tcha อิจฉา

environ 1pra0man ประมาณ
environs 0bõ3ri0wén

บริเวณ
envisager 3phi3khrõ

พิเคราะห
de 2khat3khit คาดคิด

envoler (s’)[voler]
0bin0pai บนิไป

” [emporté] 0pliou ปลวิ
envoyer 1sogn0pai สงไป
épais [gros] 4na หนา
[compact] 2nèn แนน

épargne 0gnen0õm3wai
เงินออมไว

épargner 1sa4som
0gnen3wai สะสมเงินไว

éparpiller 1kra0djai กระจาย
épaule 1lai ไหล
épave 2sak0rua1ap0pagn

ซากเรืออับปาง
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épée 1kra1bi กระบี่
épeler 1sa1kot0kham

สะกดคํา
épicé 1phét3rõn เผด็รอน
épier 1sõt0nèm สอดแนม
épiler 4thõn4khon ถอนขน
épine 4nam หนาม
épingle 4khém1mout

เข็มหมุด
à nourrice
4khém2sõn0plai เข็มซอนปลาย

éplucher 1põk1pluak
ปอกเปลือก

épluchure 1pluak เปลือก
éponge 0fõgn3nam ฟองนํ้า
éponger 3sap3nam ซับนํ้า
époque 3youk ยคุ
épouse 0phan0ya ภรรยา
(familier) 0mia เมยี

épouser 1tègn0gnan
แตงงาน

épouvantable [effrayant]
2na0kloua นากลัว

[détestable] 2na1kliat
นาเกลียด

époux 4sa0mi สามี
(familier) 4phoua ผัว

épreuve [examen]
0kan3thot1sõp การทดสอบ

[malheur] 0khwam3thouk
ความทุกข

éprouver 3rou1suk รูสึก
épuiser [finir]

0tham2hai1mot ทําใหหมด
[exténuer] 0tham2hai

1mot0règn ทําใหหมดแรง
équilibre
(en ~) 0sogn0toua ทรงตัว

équilibrer [compenser]
0tham2hai4som0doun

ทําใหสมดุล
[stabiliser] 0tham2hai

0sogn0toua ทําใหทรงตัว
équipage 2phouak

2louk0rua พวกลกูเรือ
équipe 3tchout ชดุ
équiper 1djat2hai0mi

จัดใหมี
érafler 1khouan ขวน
éraflure 0rõi1khouan

รอยขวน
éroder 3sõ เซาะ
errer 2rõn2ré รอนเร
erreur [faute] 0khwam

1phit2phlat ความผิดพลาด
[confusion] 0khwam
2khao0djai1phit ความเขาใจผิด
(faire ~) 0tham1phit ทําผิด

erroné 1phit ผดิ
escalader 0pin1pai ปนปาย
escale 2thi3wè1djõt

ที่แวะจอด
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(faire ~) 3wè1djõt แวะจอด
(sans ~) 2rouat0dio

รวดเดียว
escalier 0ban0dai บนัได
escargot 4hõi2thak

หอยทาก
esclave 2that ทาส
escroc 0khon2tchõ0kogn

คนฉอโกง
escroquer 2tchõ0kogn

ฉอโกง
espace [étendue]

1khõp1khét ขอบเขต
[intervalle] 3ra3ya ระยะ
[cosmos] 1a3wa1kat อวกาศ

espacer 3wén3ra3ya
เวนระยะ

espagne 1pra2thét1sa0pén
ประเทศสเปน

espagnol 1sa0pén สเปน
espèce 3tcha3nit ชนิด
(~s) 0gnen1sot เงนิสด

espérer 4wagn หวัง
espion 0dja3ra1bou1rout

จารบุรุษ
espionner 2lõp1èp0dou

ลอบแอบดู
espoir
(sans ~) 2mai0mi4wagn

ไม มีหวัง
esprit

[mental] 1djit0djai จิตใจ
[fantôme] 4phi ผี

essayer
[tenter] 0lõgn0dou ลองดู
[tester] 3thot0lõgn ทดลอง
de 3pha0ya0yam พยายาม

essence 3nam0man นํ้ามัน
essentiel 0djam0pén จําเปน
essoufflé 1hõp หอบ
essuyer 3tchét เชด็
est 1ta0wan1õk ตะวันออก
estimer 1pra0man ประมาณ
que 4thu2wa ถอืวา

estomac 1kra3phõ กระเพาะ
estrade 0wé0thi เวที
estropié 3phi0kan พิการ
et [ainsi que] 3lè และ
[avec] 1kap กบั
puis 3lèõ2kõ แลวก็
vous ? 3lè0khoun2la

และคุณละ
étage 3tchan ชัน้
étain 0di1bouk ดีบุก
étaler [enduire] 0tha ทา
[déployer] 2khli1õk คลี่ออก

étanche 0kan3nam กันนํ้า
étang 1sa3nam สระนํ้า
étape 2tchouagn ชวง
état [condition] 1sa2phap

สภาพ
[autorité] 3rat รัฐ
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(en bon ~)

0nai1sa2phap0di ในสภาพดี
(en mauvais ~) 0nai1sa

2phap2mai0di ในสภาพไมดี
états unis 1sa1ha3rat

1a0mé0ri0ka สหรัฐอเมริกา
été 3ru0dou3rõn ฤดูรอน
éteindre [fermer] 1pit ปด
[étouffer] 1dap ดับ
(s’) 1dap0pai0égn ดับไปเอง

étendre
[déployer] 2khli1õk คลี่ออก
[enduire] 0tha ทา
(s’) 0nõn0logn นอนลง

éternuer 0djam จาม
étincelle 1pra0kai0fai

ประกายไฟ
étiquette 1tcha1lak ฉลาก
étoffe 2pha ผา
étoile 0dao ดาว
de mer 0pla0dao ปลาดาว

étonnant 2na1pra1lat0djai
นาประหลาดใจ

étonné 1pra1lat0djai
ประหลาดใจ

étonner 0tham2hai
1pra1lat0djai ทําใหประหลาดใจ

étouffer 4hai0djai2mai1õk
หายใจไมออก

étourdi
[distrait] 4phle เผลอ

[groggy] 0mun มนึ
étrange 1pra1lat ประหลาด
étranger 1tagn1pra2thét

ประเทศ
étrangler 3khén0khõ

เคนคอ
être (lieu)[se trouver]

1you อยู
(qqch.)[exister] 0pén เปน
(passif)[subir] 1thouk ถูก
“~-ce que ?” 4mai ไหม
“n’~-ce pas ?” 2tchai4mai

ใชไหม
étroit 2khèp แคบ
étude
(faire ses ~s) 1suk4sa

ศึกษา
étudiant 3nak1suk4sa

นักศึกษา
étudier [s’instruire]

1suk4sa ศกึษา
[examiner]

3phi0dja3ra0na พจิารณา
étui 1klõgn กลอง
europe 3you2rop ยโุรป
évader (s’) 1lop4ni0pai

หลบหนีไป
évaluer 1pra0man ประมาณ
évanouir (s’) 1sa1lop0pai

สลบไป
évaporer (s’) 3ra4hei
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ระเหย

éveillé 1tun0nõn ต่ืนนอน
évidemment

1yagn2nè0nõn อยางแนนอน
évident
[certain] 2nè0nõn แนนอน
[manifeste] 3tchat2djègn

ชัดแจง
éviter 1lop1lik หลบหลีก
de 3gnot3wén งดเวน

évoluer [changer]
4phan0prè ผนัแปร

[progresser] 3wi3wat
วิวัฒน

exact [vrai] 0djign จริง
[correct] 1thouk2tõgn

ถูกตอง
exactement 0phõ0di พอดี
exagérer [broder]
2phout0ken0khwam0djign

พูดเกินความจริง
[abuser] 3tchai0ken

1kha1nat ใชเกินขนาด
examen
(passer un ~)

2khao1sõp2lai เขาสอบไล
(réussir un ~) 1sõp2dai

สอบได
(rater un ~) 1sõp1tok

สอบตก
examiner [considérer]

3phi3khrõ พเิคราะห
[inspecter] 1trouat0tra

ตรวจตรา
excéder 0ken เกิน
excellent 2yiam2mak

เยี่ยมมาก
excepté 3wén1tè เวนแต
exceptionnel

0pén3phi1sét เปนพิเศษ
excitant 2na1tun2tén

นาต่ืนเตน
excité 1tun2tén ต่ืนเตน
exciter [exalter] 0tham2hai

1tun2tén ทําใหต่ืนเตน
[stimuler] 2régn3rao เรงเรา

exclure 1khap2lai ขบัไล
excrément 0moun มลู
excursion
(faire une ~) 2thõgn2thio

ทองเที่ยว
excuse
[pardon] 1a0phai อภัย
[regret] 0kham4khõ2thot

คําขอโทษ
excuser 2hai1a0phai ใหอภัย
(s’) 4khõ1a0phai ขออภัย
“~-moi !” 4khõ2thot

ขอโทษ
exécuter [réaliser]
0tham2hai4sam1rét ทําใหสําเร็จ
[tuer] 1pra4han ประหาร
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exemple [précédent]
1ou0tha4hõn อุทาหรณ

[modèle] 1bèp1yagn
แบบอยาง

[spécimen] 0toua1yagn
ตัวอยาง

(par ~) 0toua1yagn2tchén
ตัวอยางเชน

exercer
(s’) 1fuk1hat0ton0égn

ฝกหัดตนเอง
exercice 1bèp1fuk1hat

แบบฝกหัด
(faire de l’) 1õk0kam0lagn

ออกกําลัง
exiger [réclamer]

2riak3rõgn เรียกรอง
[nécessiter] 0tham2hai

0djam0pén ทําใหจําเปน
exister [vivre]

0mi0tchi3wit1you มชีีวิตอยู
[être] 0mi0khwam

0pén1you มคีวามเปนอยู
[y avoir] 0mi1you มอียู

exotique 2thét เทศ
expédier 1sogn0pai สงไป
expéditeur 2phou1sogn

ผูสง
expert 0tcham0nan ชํานาญ
explication [commentaire]

0kham1a3thi0bai คําอธบิาย

[raison] 1hét4phon เหตุผล
expliquer 1a3thi0bai อธบิาย
(s’) 0tham0khwam

2khao0djai ทําความเขาใจ
explorer 4sam1rouat สํารวจ
exploser 3ra1bet ระเบิด
exporter 1sogn1õk2nõk

1pra2thét สงออกนอกประเทศ
exposer
[montrer] 1sa0dègn แสดง
[expliquer] 3tchi0djègn

ชี้แจง
exposition

3ni0that0sa0kan นิทรรศการ
exprès 0doi0mi

1djét1ta0na โดยมีเจตนา
(pas ~) 0doi2mai0mi

1djét1ta0na โดยไมมีเจตนา
express 1douan ดวน
expulser 1khap2lai ขบัไล
extérieur (l’) 0phai2nõk

ภายนอก
(à l’) 2khagn2nõk ขางนอก

extincteur 2khruagn
1dap0phlegn เคร่ืองดับเพลิง

extraordinaire
0pén3phi1sét เปนพิเศษ

extrémité 0plai ปลาย
f

fabrique 0rogn0gnan
โรงงาน
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fabriquer 1pha1lit ผลติ
façade 2dan2na ดานหนา
face 2na หนา
(de ~) 2dan2na0trogn

ดานหนาตรง
(en ~)[devant] 0trogn2na

ตรงหนา
(en ~)[vis à vis]

0trogn2kham ตรงขาม
fâché 1krot โกรธ
fâcher 0tham2hai1krot

ทําใหโกรธ
(se) 1krot โกรธ

fâcheux 2na4sia0dai
นาเสียดาย

facile [simple] 2gnai งาย
[commode] 1sa1douak

สะดวก
facilement

1yagn2gnai0dai อยางายดาย
façon [style] 1bèp แบบ
[méthode] 3wi0thi วิธี
(~s) 0ma3ra2yat มารยาท
(de ~) 1yagn อยาง
(de ~ à) 2phua1dja เพื่อจะ
(de ~ à ce que)

2phua2wa เพื่อวา
(de cette ~) 1yagn3ni

อยางน้ี
(de toute ~) 1yagn0rai

2kõ0tam อยางไรก็ตาม

(sans-~) 1yagn
0tham3ma0da อยางธรรมดา

facteur 1bou1rout
0prai1sa0ni บรุุษไปรษณีย

facture 0bai1sogn4khõgn
ใบสงของ

fade 1djut จืด
faible
[chétif] 1õn0phlia ออนเพลีย
[insuffisant]
2mai0phiagn0phõ ไมเพียงพอ

faiblir
[diminuer] 3lot0logn ลดลง
[s’affaiblir]

1õn0phlia0logn ออนเพลียลง
faillir 1kuap1dja เกอืบจะ
faillite
(faire ~) 3lom3la0lai

ลมละลาย
faim (avoir ~) 4hiou หิว
fainéant 2khi1kiat ขี้เกียจ
faire [fabriquer] 0tham ทํา
[étudier] 1suk4sa ศกึษา
[écrire] 4khian เขยีน
[jouer] 2lén เลน
[voyager] 0den0thagn

เดินทาง
[paraître] 0dou4muan

ดูเหมือน
[mesurer] 3wat วัด
[égaler] 2thao1kap เทากับ
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attention 3ra0wagn0toua
ระวังตัว

beau 0a1kat0di อากาศดี
chaud 0a1kat3rõn

อากาศรอน
des achats 3su4khõgn

ซื้อของ
frais 0a1kat0yén อากาศเย็น
jour 1sa1wagn3lèõ สวางแลว
la note 3khit0gnen คดิเงิน
“ça ne ~ rien”

2mai0pén0rai ไมเปนไร
fait
“c’est ~” 1sét3lèõ เสร็จแลว

falaise 2na4pha หนาผา
falloir (avoir besoin)

2tõgn0kan ตองการ
(préférable) 0khouan1dja

ควรจะ
(nécessaire) 0djam2tõgn

จําตอง
(indispensable) 2tõgn ตอง

falsifier 0plõm0plègn
ปลอมแปลง

fameux 0mi2tchu4siagn
มีชื่อเสียง

familier 3khoun คุน
famille 2khrõp0khroua

ครอบครัว
fanfaronner 0khoui0wo

คุยโว

fantastique 3wi1sét วิเศษ
fantôme 4phi ผี
farcir 3yat2sai ยดัไส
farine 2pègn แปง
fatigant
[lassant] 2na1bua นาเบื่อ
[épuisant] 2thi0tham2hai

1nuéi ทีท่ําใหเหน่ือย
fatigué [las] 1nuéi เหน่ือย
[avoir sommeil]

2gnouagn0nõn งวงนอน
de 1bua1nai เบือ่หนาย

fatiguer [épuiser]
0tham2hai1nuéi ทําใหเหน่ือย

[lasser] 0tham2hai
1bua1nai ทําใหเบื่อหนาย

fauché 2mai0mi0gnen
ไมมีเงิน

faufiller (se)[pénétrer]
2lõt2khao ลอดเขา

” [éviter] 1lop1lik หลบหลีก
faute 0khwam1phit ความผิด
(sans ~) 2hai2dai ใหได
de 3phrõ2mai0mi เพราะไมมี

fautif 0mi0khwam1phit
มีความผิด

(le ~) 2phou1phit ผูผิด
faux [erroné] 1phit ผดิ
[mensonger] 3thét เทจ็
[factice] 0plõm ปลอม

favorable 2thi1mõ4som
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ที่เหมาะสม

favori 2thi2tchõp
2mak1kwa ทีช่อบมากกวา

favoriser 1a3nou3khrõ
อนุเคราะห

fée 2thép3thi0da เทพธดิา
feinter 2klègn0tham

แกลงทํา
fêlé 3rao ราว
féliciter [témoigner]

1sa0dègn0khwam0yin0di
แสดงความยินดี

[complimenter]
3yok2yõgn ยกยอง

femelle 0toua0mia ตัวเมีย
femme
[dame] 2phou4yign ผูหญิง
[épouse] 0phan0ya ภรรยา

fendre 1pha2yèk ผาแยก
fenêtre 2na1tagn หนาตาง
fente 0rõi2yèk รอยแยก
fer 1lék เหลก็
à repasser 0tao2rit เตารีด

férié (jour ~) 0wan1yout
วันหยุ

ferme [dense] 2nèn แนน
[stable] 2man0khogn มัน่คง
[exploitation] 0rogn0na

โรงนา
fermer 1pit ปด
fermeture 0kan1pit การปด

(heure de ~) 0wé0la1pit
เวลาปด

éclair 3sip ซบิ
fermier 0tchao0na ชาวนา
féroce 1dou3rai ดุราย
fesse 2kon กน
fête [célébration]

0kan1tcha4lõgn การฉลอง
[festivités]

0gnan2run0regn งานร่ืนเริง
fêter 1tcha4lõgn ฉลอง
feu [flamme] 0fai ไฟ
[incendie] 0phlegn2mai

เพลิงไหม
(allumer un ~) 1djout0fai

จุดไฟ
(éteindre le ~) 1dap0fai

ดับไฟ
(faire ~) 0yign0pun ยงิปน
(faire du ~) 1tit0fai ติดไฟ
(prendre ~) 3louk0pén0fai

ลุกเปนไฟ
d’artifice 1dõk3mai

0phlegn ดอกไมเพลิง
de circulation

0fai4san0yan ไฟสญัญาณ
“~ !” 0yign ยงิ
“au ~ !” 0fai2mai ไฟไหม

feuille [feuillet]
1phèn1kra1dat แผนกระดาษ

[feuillage] 0bai3mai ใบไม
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février 0duan0koum

0pha0phan เดือนกุมภาพันธ
fiancé (être ~) 2man3lèõ

หมั้นแลว
(le, la ~) 2khou2man คูหมั้น

fiancer (se) 2man หมั้น
ficeler 1phouk ผูด
ficelle 2tchuak2sén3lék

เชือกเสนเล็ก
ficher [planter] 1pak ปก
[noter] 1djot2khao3fèm

จดเข าแฟม
fichu [mauvais] 0léo เลว
[foutu] 2mai2rõt ไมรอด
(mal ~) 2mai2khõi1sa0bai

ไมคอยสบาย
fidèle 2su1sat ซือ่สัตย
fier 1yign หยิง่
de 0phoum0djai ภูมิใจ

fier (se) 3wai0wagn0djai
ไววางใจ

fièvre 2khai ไข
figure [visage] 2na หนา
[forme] 2roup รูป

figurer
(se) 3nuk0ao0égn2wa

นึกเอาเองวา
fil
à coudre 2sén2dai เสนดาย

file 4thèõ แถว
d’attente 0khiou0rõ ควิรอ

filer
[tisser] 1pan2dai ปนดาย
[déguerpir] 2wign4ni ว่ิงหนี

filet
de pêche 2ragn4hè รางแห

fille
[fillette] 1dék4yign เด็กหญิง
[rejeton] 2louk4sao ลกูสาว

film [pellicule] 0fim ฟลม
[oeuvre] 2phap3pha0yon

ภาพยนตร
(aller voir un ~)

0pai0dou4nagn ไปดูหนัง
filmer 1thai2phap3pha0yon

ถายภาพยนตร
fils 2louk0tchai ลกูกชาย
filtrer 0krõgn กรอง
fin [petit] 3la1iat ละเอียด
[mince] 0bagn บาง
[extrémité] 0plai ปลาย
[épilogue] 0tõn1djop

ตอนจบ
(à la ~) 0nai2thi1sout

ในที่สุด
(à la ~ de)[extrémité]

0tõn0plai ตอนปลาย
” [épilogue] 1djop จบ

finalement 0nai2thi1sout
ในที่สุด

fini [épuisé] 1mot หมด
[achevé] 1sét เสร็จ
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finir [épuiser]
0tham2hai1mot ทําใหหมด

[achever] 0tham2hai1sét
ทําใหเสร็จ

[finaliser] 1djop จบ
fixe [immobile]

2mai2khluan2thi ไมเคลื่อนที่
[invariable] 0tai0toua

ตายตัว
fixé [immobilisé] 1tit2nèn

ติดแนน
[déterminé] 0kam1not2nè

กําหนดแน
fixer [bloquer] 0tham2hai

1tit2nèn ทําใหติดแนน
[déterminer] 0kam1not

กําหนด
flamme 0pléo0fai เปลวไฟ
(en ~) 0pén0pléo0fai

เปนเปลวไฟ
flatter 2phout1pak4wan

พูดปากหวาน
flatteur 1pak4wan ปากหวาน
fleur 1dõk3mai ดอกไม
fleuve 2mè3nam แมนํ้างอ
flirt 0fèn แฟน
flot 2khlun คลืน่
flotter 0lõi ลอย
flou 0moua มวั
fluet 1õn0è ออนแอ
foie 1tap ตับ

foire 1ta1lat3nat ตลาดนัด
fois
[fréquence] 3khragn คร้ัง
[moment] 0khrao คราว
[x] 0khoun คณู

foncé 2khém เขม
fonction 2na2thi หนาที่
fonctionnaire 2kha2rat

3tcha0kan ขาราชการ
fonctionner 0den เดิน
fond [bas] 2kon กน
[bout] 0plai ปลาย

fondre 3la0lai ละลาย
fontaine 3nam3phou นํ้าพุ
football 3fout0bõn ฟตุบอล
force [intensité] 0règn แรง
[vigueur] 0kam0lagn กําลงั

forcer 0bagn3khap บงัคับ
(se) 4fun0djai ฝนใจ
(être ~ de) 0djam2tõgn

จําตอง
forêt 1pa ปา
formalité 3ra1biap

3wi0thi0kan ระเบียบวิธีการ
format 1kha1nat ขนาด
forme 2roup2ragn รูปราง
former [composer]

1pra1kõp ประกอบ
[instruire] 1fuk1op0rom

ฝกอบรม
formidable 2na4sagn1két
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นาสังเกต
formulaire 1bèp0fõm

แบบฟอรม
fort [robuste] 4khègn0règn

แข็งแรง
[habile] 1kégn เกง
[intense] 0roun0règn รุนแรง
[bruyant] 0dagn ดัง

fou 2ba บา
de 4logn4lai หลงใหล

foudre 3fa1pha ฟาผา
fouet 2sè แส
fouiller 3khon4ha คนหา
fouillis
(en ~) 2yougn4yegn ยุงเหยิง

foulard 2pha0phan0khõ
ผาพันคอ

foule 4fougn0tchon ฝงูชน
foulé 3khlét2yõk เคล็ดยอก
foulure 0a0kan3khlét

อาการเคล็ด
four 0tao1op เตาอบ
fourchette 2sõm สอม
fourmi 3mot มด
fourneau 0tao0fai เตาไฟ
fourrure 4khon1sat ขนสตัว
fracture 1kra1douk1hak

กระดูกหัก
fracturer 0tham2hai1hak

ทําใหหัก
(se) 1hak หัก

fragile [délicat] 1prõ เปราะ
[faible] 1õn0è ออนแอ

frais [frisquet] 0yén เย็น
[du jour] 1sot สด
[dépense] 2kha3tchai1djai

คาใชจาย
“il fait ~” 0a1kat0yén

อากาศเย็น
franc
[sincère] 0djign0djai จริงใจ
[ouvert] 1pet4phei เปดเผย
(monnaie) 0fragn ฟรังก

français 1fa1ragn1sét
ฝร่ังเศส

(habitant) 0tchao
1fa1ragn1sét ชาวฝร่ังเศส

(langue) 0pha4sa
1fa1ragn1sét ภาษาฝร่ังเศส

france 1pra2thét
1fa1ragn1sét ประเทศฝร่ังเศส

franchement
1yagn0djign0djai อยางจริงใจ

franchir 2kham ขาม
frapper
[tapoter] 3khõ เคาะ
[taper] 0ti ตี
[étonner] 0tham2hai1pra

1lat0djai ทําใหประหลาดใจ
frauder 0kogn โกง
fredonner 0ham0phlégn

ฮัมเพลง
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frein 1brék เบรค
freiner [actionner le frein]

1brék เบรค
[faire ralentir] 0tham2hai

3tcha0logn ทําใหชาลง
fréquent 2thi1ket1bõi1bõi

ที่เกิดบอยๆ
fréquenter 0pai1bõi1bõi

ไปบอยๆ
frère
[aîné] 2phi0tchai พีช่าย
[cadet] 3nõgn0tchai

นองชาย
~s et soeurs 2phi3nõgn

พี่นอง
frictionner 4thou ถู
frigo 2tou0yén ตูเย็น
frileux 2khi4nao ขีห้นาว
frire 2thõt ทอด
frisé 1yik หยกิ
friser 0tham2hai1yik

ทําใหหยิก
frit [plongé] 2thõt ทอด
[sauté] 1phat ผดั

frite 0man2thõt มนัทอด
froid [frais] 0yén เย็น
[frisquet] 4nao หนาว
“il fait ~” 0a1kat4nao

อากาศหนาว
froissé 2you2yi ยูยี่
frôler 1tchiat เฉียด

fromage 0nei4khègn
เนยแข็ง

front 2na1phak หนาผาก
frontière 0phrom0dèn

พรมแดน
frotter [astiquer] 1khat ขดั
[frictionner] 4thou ถู

fruit [résultat] 4phon ผล
[fruitier] 4phon3la3mai

ผลไม
(jus de ~)
3nam4phon3la3mai นํ้าผลไม

de mer 4hõi3tha0lé หอยทะเล
fuir [s’enfuir] 4ni0pai หนีไป
[s’écouler] 2roua ร่ัว

fumée 0khwan ควัน
fumer [enfumer]

0pén0khwan เปนควัน
[boucaner] 0rom0khwan

รมควัน
une cigarette

1soup1bou1ri สบูบุหร่ี
fumeur 3nak1soup1bou1ri

นักสูบบุหร่ี
funérailles 0gnan1sop

งานศพ
furieux 1duat0dan

เดือดดาล
fusée 1dja1rouat จรวด
fusible 0fiou0fai3fa ฟวไฟฟา
fusil 0pun ปน
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fusiller 0yign2pao ยงิเปา
g

gâcher [gâter]
0tham2hai4sia ทําใหเสีย

[rendre inutile] 0tham2hai
3rai1pra1yot ทําใหไรประโยชน
[rendre déplaisant]

0tham2hai1mot1sa1nouk
ทําใหหมดสนุก

gage 4khõgn0djam0nam
ของจํานํา

gager 0djam0nam จํานํา
gagnant [vainqueur]

2phou3tcha3na ผูชนะ
[chanceux] 2phou1thouk

0ragn0wan ผูถูกรางวัล
gagner 3tcha3na ชนะ
à la loterie
1thouk3lõt0te2ri ถกูลอตเตอร่ี

gai [jovial] 2ra0regn ราเริง
[amusant]
1sa1nouk1sa4nan สนุกสนาน

gain [profit] 0kam0rai กําไร
[avantage] 4phon1pra1yot

ผลประโยชน
gale 2rok1hit โรคหิด
ganglion 1tõm ต อม
gant 4thougn0mu ถุงมือ
garage
[abri] 0rogn3rot โรงรถ
[atelier] 1ou3rot0yon

อูรถยนต
garant 2phou

3kham1pra0kan ผูค้ําประกัน
(se porter ~)[couvrir]

3rap1pra0kan รับประกัน
(se porter ~)[certifier]

3rap0rõgn รับรอง
garantie 0kan1pra0kan

การประกัน
(en ~) 0pén1pra0kan

เปนประกัน
(sous ~) 3rap1pra0kan

รับประกัน
(bon de ~) 0bai1pra0kan

ใบประกัน
garantir 1pra0kan ประกนั
garçon [garçonnet]

1dék0tchai เด็กชาย
[fils] 2louk0tchai ลกูกชาย
“~ !” 3nõgn นอง

garde
0khon0yam คนยาม

garder [conserver]
1kép3wai เกบ็ไว

[veiller sur] 0dou0lè ดูแล
[surveiller] 2fao0yam

เฝายาม
gardien 0khon2fao คนเฝา
gare 1sa4tha0ni สถานี
ferroviaire
1sa4tha0ni3rot0fai สถานีรถไฟ



garer - 66 - généralement

routière 1sa4tha0ni
3rot0mé สถานีรถเมล

à 0djogn3ra0wagn จงระวัง
“~ !” 3ra0wagn ระวัง

garer 1djõt จอด
gaspiller [gâter]

0tham2hai4sia ทําใหเสีย
[dépenser] 2sin0pluagn

สิ้นเปลือง
[rendre inutile] 0tham2hai
3rai1pra1yot ทําใหไรประโยชน
[rendre déplaisant]

0tham2hai1mot1sa1nouk
ทําใหหมดสนุก

gâteau 1kha4nom ขนม
gâter [gâcher]

0tham2hai4sia ทําใหเสีย
[combler]
0tham2hai1im0djai ทําใหอ่ิมใจ
(se) 2nao เนา

gauche 3sai ซาย
(à ~, sur la ~) 2khagn3sai

ขางซาย
(à ~, vers la ~) 0thagn3sai

ทางซาย
gaucher 1tha3nat3sai

ถนัดซาย
gaz 3kas กาซ
géant 1yai0to ใหญโต
gelé [glacé] 2yuak4khègn

เยือกแข็ง

[transi] 4nao1djat หนาวจัด
geler [solidifier] 0tham2hai

2yuak4khègn ทําใหเยือกแข็ง
[se solidifier]

2yuak4khègn เยอืกแข็ง
(se) 4nao1djat หนาวจัด

gênant [troublant]
2thi0tham2hai4khouéi4khen

ที่ทําใหขวยเขิน
[incommodant] 2thi0tham
2hai0ragn1kiat ทีท่ําใหรังเกียจ

[encombrant]
1kit4khwagn กดีขวาง

gencive 1gnuak เหงือก
gendre 2louk4khei ลกูเขย
gêné [troublé]

4khouéi4khen ขวยเขิน
[incommodé] 0ragn1kiat

รังเกียจ
gêner [troubler] 0tham2hai

4khouéi4khen ทําใหขวยเขิน
[incommoder] 0tham2hai

0ragn1kiat ทําใหรังเกียจ
[entraver] 0tham2hai1khat

ทําใหขัด
général
[global] 2thoua0pai ทัว่ไป
[commandant] 0nai0phon

นายพล
généralement

0doi2thoua0pai โดยทั่วไป



généreux - 67 - gouvernail

généreux 0djai0di ใจดี
genou 4houa1khao หัวเขา
genre
[espèce] 3tcha3nit ชนิด
[modèle] 1bèp แบบ

gens 2phou0khon ผูคน
gentil 0djai0di ใจดี
géographie

0phou3mi1sat ภูมิศาสตร
gérant 2phou1djat0kan

ผูจัดการ
gérer 1djat0kan จัดการ
geste 0kan2khluan4wai

การเคลื่อนไหว
gesticuler 3tchi0mu

3tchi3mai ชี้มือชี้ไม
gicler 2phougn1õk พุงออก
gifler 1top2na ตบหนา
gingembre 4khign ขงิ
girafe 0yi3rap ยรีาฟ
glace [glaçon]

3nam4khègn นํ้าแข็ง
[miroir] 1kra1djok0gnao

กระจกเงา
[crème glacée] 0ais0krim

ไอสกรีม
glacé 2yuak4khègn

เยือกแข็ง
glaçon 3nam4khègn นํ้าแข็ง
glande 1tõm ตอม
glissant 2lun ลืน่

glisser [se déplacer]
2lèn2luan แลนเลื่อน

[déraper] 2lun1tha4lai
ลื่นไถล

(se) 2lõt2khao ลอดเขา
gloire 1kiat1sak เกยีรติศักด์ิ
glu 0tagn ตัง
gluant 4nio เหนียว
golf 3kõf กอลฟ
golfe 1ao อาว
gomme 0yagn3lop ยางลบ
gondolé 0gnõ งอ
gonflé
[distendu] 1pogn โปง
[enflé] 0bouam บวม

gonfler [regonfler]
0tem0lom เติมลม

[distendre]
0tham2hai1pogn ทําใหโปง

[enfler] 0bouam2khun
บวมข้ึน

gorge 0khõ4hõi คอหอย
gouffre 4héo3luk เหวลกึ
gourmand 4logn4lai0nai

3rot1a1rõi หลงใหลในรสอรอย
gourmandise

4khõgn4wan ของหวาน
goût 3rot รส
goûter 0tchim ชิม
goutte 1yot หยด
gouvernail 4hagn4sua



grade - 68 - griffe

หางเสือ
grade 3yot ยศ
grain 3mét เม็ด
de beauté 4fai ไฝ

graine 3ma3lét เมลด็
graisse [saindoux]

3nam0man4na นํ้ามันหนา
[corps gras] 4khai0man

ไขมัน
graisser [enduire]

0tha4khai0man ทาไขมนั
[lubrifier] 1at1tchit อัดฉีด

graisseux 0pén0man
เปนมัน

gramme 0kram กรัม
grand [haut] 4sougn สงู
[long] 0yao ยาว
[vaste] 1yai ใหญ
[important] 4sam0khan

สําคัญ
grandeur [dimension]

1kha1nat ขนาด
[hauteur] 0khwam4sougn

ความสูง
grandir
[croître] 0to2khun โตขึ้น
[augmenter]

2phem2khun เพิม่ขึ้น
grand-mère
paternelle 2ya ยา
maternelle 0yai ยาย

grand-père
paternel 1pou ปู
maternel 0ta ตา

grappe 0phouagn พวง
gras
[graisse] 4khai0man ไขมัน
[graisseux] 0pén0man

เปนมัน
grassouillet
[gras] 2ouan อวน
[rondelet] 3thouam ทวม

gratter [racler] 1khout ขดู
[démanger] 0khan คนั
(se) 0kao เกา

gratuit 0fri ฟรี
grave [sérieux] 1nak หนัก
[important] 4sam0khan

สําคัญ
[bas] 4siagn1tam เสียงตํ่า

graver 1kè1sa1lak แกะสลกั
gravure 2roup1kè รูปแกะ
grêle 2louk1hép ลกูเห็บ
grelotter 4nao1san หนาวสัน่
grenouille 1kop กบ
grève
[rive] 0tchai1fagn ชายฝ ั่ง
(faire ~) 3nat1yout0gnan

นัดหยุดงาน
grièvement 1yagn1nak

อยางหนัก
griffe 3lép1sat เลบ็สัตว



griffer - 69 - guetter

griffer 1khouan ขวน
griffure 0rõi1khouan

รอยขวน
grignoter 3thè แทะ
grillade 3nua2yagn

เน้ือยาง
grillage 2louat0ta1khai

ลวดตาข าย
grille 2louk0krogn1lék

ลูกกรงเหล็ก
griller [toaster] 2pign ปง
[rôtir] 2yagn ยาง
(poisson) 4phao เผา

grimace 2na0ta2bio1bout
หนาตาเบี้ยวบูด

grimper 0pin ปน
grippe 2khai1wat1yai

ไขหวัดใหญ
gris

4si0thao สเีทา
gronder
[houspiller] 1dou2wa ดุวา
[tonner] 3fa3rõgn ฟารอง

gros
[volumineux] 1yai ใหญ
[lourd] 1nak หนัก
[grand] 0to โต
[épais] 4na หนา
[gras] 2ouan อวน
[ventru] 0phougn3phloui

พุงพลุย

grossier 1yap หยาบ
grossir [engraisser]

2ouan2khun อวนขึ้น
[enfler] 0phõgn2khun

พองขึ้น
[croître] 2phem2khun

เพิ่มขึ้น
grotte 2tham ถ้ํา
groupe
[ensemble] 1mou หมู
[espèce] 0djam2phouak

จําพวก
[association] 1kloum กลุม
[formation] 3kha3na คณะ
sanguin 1kloum2luat

กลุมเลือด
grue (machine) 2pan1djan

ปนจ่ัน
guêpe 0toua0tèn ตัวแตน
guéri 4hai3lèõ หายแลว
guérir
[soigner] 3rak4sa รักษา
[se rétablir] 4hai2rok

หายโรค
guerre 4sogn0khram

สงคราม
(déclarer la ~) 1pra1kat
4sogn0khram ประกาศสงคราม
(faire la ~) 0tham

4sogn0khram ทําสงคราม
guetter 0rõ0khõi1you



guichet - 70 - hasard

รอคอยอยู
guichet 2tchõgn

4khai4toua ชองขายต๋ัว
guide 2phou0nam2thio

ผูนําเที่ยว
guider 0nam0thagn นําทาง
guirlande

0phouagn0ma0lai พวงมาลยั
guitare 0ki2ta กตีาร
gymnastique

0yim2nat1tik ยมินาสติค
h

habile 1kégn เกง
habiller
(s’)[se vêtir]
4souam2sua2pha สวมเสือ้ผา

” [se préparer]
1tègn0toua แตงตัว

habit 2sua2pha สือ้ผา
habitant

0phon3la0muagn พลเมือง
habiter [vivre] 1you อยู
[loger] 0a4sai1you อาศยัอยู

habitude [pli] 3ni4sai นิสัย
[usage] 1kha1nop

0tham0niam ขนบธรรมเนียม
(avoir l’) 3mak1dja มกัจะ
(comme d’) 0tam0khei

ตามเคย
(d’) 0doi1pa1ka1ti โดยปกติ

habitué 0khei0tchin เคยชิน

à 0tchin1kap ชนิกับ
habituel [régulier]

0doi1pa1ka1ti โดยปกติ
[machinal] 1yagn0khei

อยางเคย
habituer 0tham2hai

0khei0tchin ทําใหเคยชิน
(s’) 0khei0tchin เคยชิน

hache 4khwan ขวาน
haché 1thouk1sap ถกูสบั
hacher 1sap สบั
hall 2hõgn4thogn หองโถง
halte 0kan1yout การหยุด
hamac 0plé0youan เปลญวน
hameçon 1bét1tok0pla

เบ็ดตกปลา
hanche 1ta1phok ตะโพก
handicapé 3phi0kan พิการ
(un ~) 0khon3phi0kan

คนพิการ
handicaper [gêner]
0pén1oup1pa1sak เปนอุปสรรค
[désavantager] 0tham2hai

4sia1priap ทําใหเสียเปรียบ
hanter 4sign1sou สงิสู
harceler 0ragn0khwan

รังควาน
haricot 1thoua ถัว่
harmonica 1hip

1pao0phlégn หีบเปาเพลง
hasard



haut - 71 - horaire

[fatalité] 3khrõ เคราะห
[coïncidence]
0khwam0bagn0en ความบงัเอิญ
(par ~) 0doi0bagn0en

โดยบังเอิญ
haut [élevé] 4sougn สงู
[aigu] 4lèm แหลม
(en ~) 2khagn0bon ขางบน
“~ les mains !”

3yok0mu2khun ยกมอืขึ้น
hautain 1yign3ya4so

หยิ่งยโส
hauteur 0khwam4sougn

ความสูง
hebdomadaire

0rai1sap0da รายสปัดาห
héberger 2hai3phak0a4sai

ใหพักอาศัย
herbe 2ya หญา
héritage 0mõ3ra1dok มรดก
hériter 3rap0mõ3ra1dok

รับมรดก
héritier 0tha2yat ทายาท
héros 0wi3ra1bou1rout

วีรบุรุษ
hésiter 0lagn0lé ลงัเล
heure (60 mn)

2tchoua0mogn ชัว่โมง
(à l’) 0trogn0wé0la ตรงเวลา
(tout à l’) 1pra4dio ประเด๋ียว
“quelle ~ est-il ?”

1ki0mogn3lèõ กีโ่มงแลว
heureux

0mi0khwam1souk มคีวามสุข
heurter
[percuter] 0tchon ชน
[cogner] 1kra2thèk กระแทก
[offusquer] 0tham2hai

1khat0djai ทําใหขัดใจ
hier 2mua0wan3ni

เมื่อวานน้ี
hippopotame 3ma3nam

มานํ้า
hirondelle 3nok0nagn1èn

นกนางแอน
histoire
[récit] 2ruagn เร่ือง
[science] 1pra1wat1ti1sat

ประวัติศาสตร
hiver 3ru0dou4nao

ฤดูหนาว
homme 2phou0tchai ผูชาย
honnête 2su0trogn ซือ่ตรง
honteux
[confus] 3la0ai ละอาย
[abject] 2na1bat4si นาบัดสี

hôpital 0rogn3pha0ya0ban
โรงพยาบาล

hoquet (avoir le ~)
1sa1uk สะอึก

horaire 0ta0ragn0wé0la
ตารางเวลา



horizon - 72 - identité   
horizon 2sén1khõp3fa

เสนขอบฟา
horloge 0na0li0ka4khwèn

นาฬิกาแขวน
hormis 3wén1tè เวนแต
horreur 0khwam

2na0kloua ความนากลัว
horrible [effrayant]

2na0kloua นากลัว
[détestable] 2na1kliat

นาเกลียด
hors
de [à l’extérieur] 2nõk

นอก
de [au delà] 3phon พน
de vue 3phon4sai0ta

พนสายตา
hors service

3tchai2mai2dai ใชไมได
hospitaliser 2khao0rogn

3pha0ya0ban เขาโรงพยาบาล
hostile [ennemi]

0pén1sat0trou เปนศัตรู
[opposé] 1khat3khan

ขัดคาน
hôtel 0rogn0rèm โรงแรม
huer 0ha1pa ฮาป า
huile 3nam0man นํ้ามัน
huit 1pèt แปด
huître 4hõi0nagn0rom

หอยนางรม

humble 1thõm0toua
ถอมตัว

humeur 0a0rom อารมณ
(de bonne ~) 0a0rom0di

อารมณดี
(de mauvaise ~)

0a0rom2mai0di อารมณไมดี
humide 3tchun ชืน้
humilier 0tham2hai1ap0ai

ทําใหไดอาย
hurler 1ta0kon ตะโกน
hymne 0phlégn2tchat

เพลงชาติ
hypocrite 2mai0djign0djai

ไมจริงใจ
i

ici 2thi2ni ทีน่ี่
idéal [parfait] 4som0boun

สมบูรณ
[utopie] 1ou0dom3kha1ti

อุดมคติ
idée [pensée]

0khwam3khit ความคดิ
[opinion] 0khwam4hén

ความเห็น
(se faire des ~)

3nuk0ao0égn นึกเอาเอง
identique 0dio0kan เดียวกัน
identité (carte d’)

1bat1pra0tcha0tchon
บัตรประชาชน



idiot - 73 - impitoyable

idiot
[bête] 2gno2gnao โงเงา
[insensé] 3wi0kon1dja1rit

วิกลจริต
ignoble 0léo0sam เลวทราม
ignorer 2mai2sap ไม ทราบ
il (personne) 4khao เขา
(animal, chose) 0man มนั

île 1kõ เกาะ
illégal 2thi1phit1kot4mai

ที่ผิดกฎหมาย
illimité [sans fin] 2mai0mi

2thi2sin1sout ไมมีที่สิ้นสุด
[sans limite] 2mai0mi

1khõp1khét ไมมีขอบเขต
[sans restriction]

2mai0djam1kat ไมจํากัด
illustré 4nagn4su2phap

หนังสอืภาพ
image 2phap ภาพ
imaginer [concevoir]

3khit0kham0nugn คดิคํานึง
[inventer] 1pra1dit ประดิษฐ
(s’) 3nuk0ao0égn2wa

นึกเอาเองวา
imbécile 2gno2gnao โงเงา
imitation 4khõgn0plõm

ของปลอม
imiter
[suivre] 0ao1yagn เอาอยาง
[contrefaire] 0plõm ปลอม

immédiat 0than0thi ทนัที
immédiatement

0doi0than0thi โดยทันที
immense 1yai0to ใหญโต
immeuble 0rogn0ruan

โรงเรือน
immobile [fixe]

2mai2khluan2thi ไมเคลื่อนที่
[figé] 2mai2khluan4wai

ไมเคลื่อนไหว
immobiliser [arrêter]

0tham2hai1yout ทําใหหยุด
[fixer] 0tham2hai1tit2nèn

ทําใหติดแนน
(s’) 1yout หยดุ

impair 2khi คี่
impasse 0thagn0tan ทางตัน
impatient 2mai1ot0thon

ไมอดทน
de 3rõn0ron2thi1dja

รอนรนที่จะ
impatienter (s’)

1ot0ron0thon2mai4wai
อดรนทนไมไหว

impeccable
2mai0mi0tam1ni ไมมตํีาหนิ

“~ !” 0di3lèõ ดีแล ว
imperméable
[imper] 2sua4fon เสือ้ฝน
[étanche] 0kan3nam กันนํ้า

impitoyable 3rai0khwam



impliqué - 74 - incertain   
4sogn4san ไรความสงสาร

impliqué 0phoua0phan
พัวพัน

impoli 2mai1sou2phap
ไมสุภาพ

important [essentiel]
4sam0khan สําคัญ

[influent] 2thi0mi0am2nat
ที่มีอํานาจ

importer [introduire]
0nam2khao1pra2thét

นําเขาประเทศ
[important] 4sam0khan

สําคัญ
[compter] 0pén0rai เปนไร
(n’~ qui) 0khrai2kõ2dai

ใครก็ได
(n’~ quoi) 1a0rai2kõ2dai

อะไรก็ได
(n’~ lequel) 4nai2kõ2dai

ไหนก็ได
(n’~ où) 2thi4nai2kõ2dai

ที่ไหนก็ได
(n’~ quand)

2mua0rai2kõ2dai เมือ่ไรก็ได
(n’~ comment)[de toute
façon] 1yagn0rai2kõ2dai

อยางไรก็ได
” [sans soin]
0tham2louak2louak ทําลวกๆ
“peu ~ !” 2mai0pén0rai

ไมเปนไร
importuner 3rop0kouan

รบกวน
imposer [taxer]

1djat1kép0pha4si จัดเก็บภาษี
[obliger] 0bagn3khap2hai

บังคับให
(s’) 0bagn3khap0ton0égn

บังคับตนเอง
impossible 0pén0pai

2mai2dai เปนไปไมได
impôt 0pha4si ภาษี
impotent 0pén2gnõi

เปนงอย
impression
(avoir l’) 3rou1suk รูสึก
(donner l’) 0tham2hai

3rou1suk ทําใหรูสึก
imprévu 0doi0bagn0en

โดยบังเอิญ
imprimer 0ti0phim ตีพิมพ
imprudent 0len2le เลนิเลอ
inacceptable 2thi0yõm

3rap2mai2dai ทีย่อมรับไมได
incassable 2mai1tèk

ไม แตก
incendie 0phlegn2mai

เพลิงไหม
“au feu !” 0fai2mai ไฟไหม

incertain [indéterminé]
2mai2nè0nõn ไมแนนอน
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[instable]
2mai2man0khogn ไมมั่นคง

incliné 0iagn เอียง
incliner [baisser] 2kom กม
[pencher] 0iagn เอียง

inclure
[insérer] 1sõt2khao สอดเขา
[contenir] 0rouam3thagn

รวมท้ัง
inclus 0rouam1you2douéi

รวมอยูดวย
incommodé 0ragn1kiat

รังเกียจ
incomplet 2mai

3khrop2thouan ไมครบถวน
inconvénient 0kan

4sia1priap การเสียเปรียบ
incorrect [inexact]

2mai1thouk2tõgn ไมถูกตอง
[inconvenant]

2mai2riap3rõi ไมเรียบรอย
incroyable

2mai2na2tchua ไมน าเชื่อ
inculper 1klao2thot

กลาวโทษ
inde 1pra2thét0in0dia

ประเทศอินเดิย
indécis [douteux]

2mai2nè0nõn ไมแนนอน
[hésitant] 0lagn0lé0djai

ลังเลใจ

indéfini [indéterminé]
2mai0mi0kam1not ไมมีกําหนด
[imprécis]

0khloum0khrua คลมุเครือ
indemne 2mai1bat1djép

ไมไดรับบาดเจ็บ
indemniser 3tchot0tchei

ชดเชย
indépendant [libre]

0pén1it1sa1ra เปนอิสระ
[distinct] 1tagn1hak

ตางหาก
index 3niou3tchi น้ิวชี้
indicatif téléphonique

3ra1hat0tho3ra1sap
รหัสโทรศัพท

indication 0kan2djègn
2hai2sap การแจงใหทราบ

indice [indication]
2khruagn3tchi1bõk

เคร่ืองชี้บอก
[preuve] 1lak4than หลกัฐาน

indien 0in0dia อินเดิย
indifférent [impassible]

4tchei0mei เฉยเมย
[pas intéressé]

2mai4son0djai ไมสนใจ
indigestion 0a4han

2mai2yõi อาหารไมย อย
indiquer
[faire voir] 3tchi ชี้
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[apprendre] 1bõk2hai2sap

บอกใหทราบ
indiscret 1sõt3rou

1sõt4hén สอดรูสอดเห็น
indispensable

2thi0djam0pén1yagn2yign
ที่จําเปนอยางยิ่ง

indisponible [pas libre]
2mai2wagn ไม วาง

[pas en stock] 2thi2mai
4lua1you ทีไ่ม เหลืออยู 

indisposé 0ragn1kiat
รังเกียจ

individu 1bouk0khon บคุคล
indonésie

1pra2thét0in0do0ni0sia
ประเทศอินโดนีเซีย

indonésien 0in0do0ni0sia
อินโดนีเซีย

industrie 1out4sa1ha0kam
อุตสาหกรรม

inégal 2mai2thao0kan
ไมเทากัน

inexact 2mai1thouk2tõgn
ไมถูกตอง

infect 2na1sa1it1sa0ian
นาสะอิดสะเอียน

infecté 1ak1sép อักเสบ
inférieur [moindre]

3nõi1kwa นอยกวา
[plus bas] 1tam1kwa ตํ่ากวา

[plus mauvais] 0léo1kwa
เลวกวา

infidèle
[volage] 2djao3tchou เจาชู
[déloyal] 2mai2su1sat

ไมซื่อสัตย
infime 3lék3nõi เลก็นอย
infini [sans fin] 2mai0mi

2thi2sin1sout ไมมีที่สิ้นสุด
[sans limite] 2mai0mi

1khõp1khét ไมมีขอบเขต
[sans restriction]

2mai0djam1kat ไมจํากัด
infirme 3phi0kan พิการ
infirmier 1bou1rout

3pha0ya0ban บรุุษพยาบาล
infirmière 0nagn

3pha0ya0ban นางพยาบาล
influence 1it3thi0phon

อิทธพิล
influencer 3tchai1it3thi

0phon1kap ใชอิทธิพลกบั
information [nouvelle]

1khao0khrao ขาวคราว
[renseignement]

0kan2djègn2hai2sap
การแจงใหทราบ

informer [apprendre]
1bõk2hai2sap บอกใหทราบ

[renseigner]
2djègn2hai2sap แจงใหทราบ
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(s’) 1sõp4tham2hai3rou
สอบถามใหรู

ingénieur 3wit1sa3wa0kõn
วิศวกร

ingénieux 1kégn เกง
ingrat 1a1ka0tan0you

อกตัญู
inhabituel 1phit1pa1ka1ti

ผิดปกติ
inhumer 4fagn1sop ฝงศพ
inintéressant

2mai4son0djai ไมสนใจ
injuste 2mai3yout1ti0tham

ไม ยุติธรรม
inné 4san2tchat สญัชาต
innocent [candide]

2mai0diagn4sa ไมเดียงสา
[pas coupable] 2mai0mi

0khwam1phit ไมมีความผิด
inondation 3nam2thouam

นํ้าทวม
inonder 2thouam ทวม
inquiet 1houagn0yai หวงไย
inquiétant [alarmant]

2thi0tham2hai1tok0djai
ที่ทําใหตกใจ

[préoccupant]
2na0kagn0won นากังวล

inquiéter [alarmer]
0tham2hai1tok0djai ทําใหตกใจ
[préoccuper] 0tham2hai

0kagn0won ทําใหกังวล
(s’)[s’alarmer] 1tok0djai

ตกใจ
” [se préoccuper]

0kagn0won กงัวล
” [se tracasser] 1nak0djai

หนักใจ
inscrire
[écrire] 4khian เขยีน
[enregistrer]

0logn3tha0bian ลงทะเบยีน
(s’) 1djot2tchu0logn

จดชื่อลง
insecte 3ma0lègn แมลง
insecticide 0ya2kha

3ma0lègn ยาฆาแมลง
insigne 4san3ya3lak

สัญลักษณ
insignifiant [sans intérêt]

2mai2na4son0djai ไมนาสนใจ
[sans importance]

2mai4sam0khan ไมสําคัญ
insister
[souligner] 3nén เนน
[presser] 3kha3yan3kha0yõ

คะยั้นคะยอ
insolent 3tha2lugn ทะลึง่
insomnie 0nõn2mai1lap

นอนไมหลับ
insouciant 1pra1mat

ประมาท
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inspecter 1trouat1sõp
ตรวจสอบ

inspecteur
de police 4sa3ra3wat สารวัต

installer
[établir] 1tit2tagn ติดต้ัง
[disposer] 1djat0djègn

จัดแจง
(s’) 2tagn0phou3mi

0lam0nao ต้ังภูมิลําเนา
instant 1kha1na ขณะ
(à l’) 2phegn เพิง่
(il y a un ~) 2mua2ki3ni

เมื่อกี้น้ี
(dans un ~) 1pra4dio

อีกประเด๋ียว
“un ~ !” 4dio1kõn เด๋ียวกอน

instituteur 0khrou ครู
instruire 4sõn สอน
(s’) 4ha0khwam3rou

หาความรู
instrument

2khruagn0mu เคร่ืองมือ
de musique 2khruagn

0don0tri เคร่ืองดนตรี
insuffisant 2mai

0phiagn0phõ ไมเพียงพอ
insulte 0kham1da คําดา
insulter 1da2wa ดาวา
insupportable 4lua0thon

เหลือทน

intact 2mai4sia4hai
ไมเสียหาย

intégral 3khrop2thouan
ครบถวน

intelligent 1tcha1lat ฉลาด
intense 1djat จัด
intensifier 0tham2hai

1djat2khun ทําใหจัดขึ้น
(s’) 1djat2khun จัดขึ้น

intention [objectif]
1djét1ta0na เจตนา

[projet] 4phèn0kan
แผนการณ

(avoir l’~ de) 0djam0nogn
จํานง

intercaler 1sõt2khan3wai
สอดคั่นไว

interdiction 0kan2ham
การหาม

interdire 2ham หาม
interdit
d’entrer 2ham2khao หามเขา
de stationner

2ham1djõt3rot หามจอดรถ
intéressant 2na4son0djai

นาสนใจ
intéressé
[captivé] 4son0djai สนใจ
[avide] 4hén1kè0toua

เห็นแกตัว
intéresser 0tham2hai
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4son0djai ทําใหสนใจ
(s’) 4son0djai สนใจ

intérêt
[revenu] 1dõk2bia ดอกเบี้ย
[avantage] 4phon1pra1yot

ผลประโยชน
intérieur (l’) 0phai0nai

ภายใน
(à l’) 2khagn0nai ขางใน
(à l’~ de) 0nai ใน

international
3ra1wagn2tchat ระหวางชาติ

interpeller 2riak เรียก
interposer
(s’) 1klai1klia ไกลเกลี่ย

interprète 2lam ลาม
interrogation

0kham4tham คําถาม
interroger 3sak4tham

ซักถาม
(s’) 4sogn4sai สงสยั

interrompre 3tcha3gnak
ชะงัก

(s’) 1yout หยดุ
interrupteur 1sa3wit สวิตช
intervalle
[espace] 3ra3ya ระยะ
[distance] 3ra3ya1hagn

ระยะหาง
[durée] 3ra3ya0wé0la

ระยะเวลา

intervenir [se mêler de]
2sèk0sègn แทรกแซง

[s’interposer] 1klai1klia
ไกลเกลี่ย

intestin 0lam2sai ลําไส
intimider [menacer]

1khom1khou ขมขู
[troubler] 0tham2hai

4khouéi4khen ทําใหขวยเขิน
intoxiqué 2dai3rap3phit

ไดรับพิษ
introduire 1sõt2khao0pai

สอดเขาไป
(s’) 2lõt2khao ลอดเขา

introuvable
2thi4ha2mai2dai ทีห่าไมได

intuition 0khwam
4sagn4hõn0djai ความสงัหรใจ

inutile 3rai1pra1yot
ไรประโยชน

inutilisable
3tchai2mai2dai ใชไมได

invalide [handicapé]
3phi0kan พิการ

[inutilisable]
3tchai2mai2dai ใชไมได

inventer 1pra1dit ประดิษฐ
inventeur 2phou1pra1dit

ผูประดิษฐ
invention 1sign1pra1dit

สิ่งประดิษฐ
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inverser 0tham2hai
1klap0kan ทําใหกลับกัน

investir 0logn0thoun ลงทนุ
invisible 4hén0toua

2mai2dai เห็นตัวไมได
invitation 0kan0tchen

การเชิญ
invité 2phou2dai3rap

0tchen ผูไดรับเชิญ
inviter 0tchen เชิญ
ironique [moqueur]

2thi3yõ3yei ทีเ่ยาะเยย
[sarcastique] 1nép0nèm

เหน็บแนม
irrégulier 1phit3ra1biap

ผิดระเบียบ
irriguer 3thot3nam ทดนํ้า
irrité [fâché] 1krot โกรธ
[enflammé] 1ak1sép อักเสบ

irriter [fâcher]
0tham2hai1krot ทําใหโกรธ

[enflammer]
0tham2hai1ak1sép ทําใหอักเสบ

isolé 1dot1dio โดดเด่ียว
isoler 2yèk1õk1dot1dio

แยกออกโดดเด่ียว
issue 0thagn1õk ทางออก
italie 1pra2thét1i0ta0li

ประเทศอิตาลี
italien 1i0ta0lian อิตาเลียน
itinéraire 2sén0thagn

เสนทาง
ivoire 0gna งา
ivre 0mao เมา
ivrogne 2khi0mao ขีเ้มา

j
jalouser 1it4tcha อิจฉา
jaloux
[envieux] 1it4tcha อิจฉา
[amoureux]

4hugn4houagn หึงหวง
jamais 2mai0khei ไมเคย
jambe 4kha ขา
jambon 4mou0hèm หมูแฮม
janvier 0duan3mok1ka0ra

0khom เดือนมกราคม
japon 1pra2thét2yi1poun

ประเทศญ่ีปุน
japonais 2yi1poun ญ่ีปุน
jardin 4souan สวน
jardiner 0tham4souan

ทําสวน
jarre 4hai ไห
jaune

4si4luagn สเีหลือง
javelot 1hõk หอก
jazz 0don0tri0djès ดนตรีแจซ
je (familier) 4tchan ฉนั
(homme) 4phom ผม
(femme) 1di4tchan ดิฉัน

jeans 0yin ยนี
jetée 1khuan เขือ่น
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jeter
[lancer] 2khwagn ขวาง
[abandonner] 3thign ทิง้
(se) 1kra0djon กระโจน

jeu 0kan2lén การเลน
de cartes 2phai ไพ
d’échecs 1mak3rouk

หมากรุก
jeudi 0wan3pha3ru1hat

วันพฤหัส
jeune 0a3you3nõi อายุนอย
joie 0khwam0yin0di

ความยินด
joindre [unir] 1tit ติด
[relier] 1tõ ตอ

joint 2khõ1tõ ข อต อ
joli [beau] 4souéi สวย
[mélodieux] 0phai3rõ

ไพเราะ
joncher 1kluan เกลือ่น
jongler 2lén0kon เลนกล
joue 2kèm แกม
jouer [s’amuser] 2lén เลน
[miser] 0wagn0dem0phan

วางเดิมพัน
aux cartes 2lén2phai เลนไพ
de la musique 2lén0don0tri

เลนดนตรี
de l’argent 2lén0kan

3pha0nan เลนการพนัน
jouet 2khruagn2lén

เคร่ืองเลน
joueur 2phou2lén ผูเลน
jour [période] 0wan วัน
[date] 0wan2thi วันที่
[lumière] 4sègn1sa1wagn

แสงสวาง
(l’autre ~) 0wan1kõn

วันกอน
(tous les ~) 3thouk0wan

ทุกวัน
de congé 0wan1yout วันหยุด
du culte bouddhiste

0wan3phra วันพระ
de marché 0wan1ta1lat3nat

วันตลาดนัด
“il fait ~” 1sa1wagn3lèõ

สวางแลว
journal 4nagn4su0phim

หนังสอืพิมพ
journaliste 3nak4nagn4su

0phim นักหนังสือพิมพ
journée 0klagn0wan

กลางวัน
joyeux 2ra0regn ราเริง
juge [magistrat] 2phou

3phi2phak4sa ผูพิพากษา
[arbitre] 2phou1tat4sin

ผูตัดสิน
jugement 0kham

3phi2phak4sa คําพพิากษา
juger [statuer]
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3phi2phak4sa พพิากษา

[décider] 1tat4sin ตัดสิน
juillet 0duan1ka3ra1ka0da

0khom เดือนกรกฎาคม
juin 0duan3mi1thou0na

0yon เดือนมิถุนายน
jumeau 4fa1fèt ฝาแฝด
jungle 1pa1dip ปาดิบ
jupe 1kra0progn กระโปรง
jurer 4sa0ban สาบาน
jury 3kha3na2louk4khoun

คณะลูกขนุ
jus 3nam นํ้า
de fruit 3nam4phon3la3mai

นํ้าผลไม
jusque [jusqu’à]

0djon4thugn จนถึง
[jusqu’à ce que]

0djon1kra2thagn จนกระท่ัง
[jusqu’où ?] 4thugn4nai

ถึงไหน
juste [correct]

1thouk2tõgn ถกูตอง
[serré] 3khap คบั
[impartial] 3yout1ti0tham

ยุติธรรม
[à l’instant] 2phegn เพิง่

justement
1yagn2mèn0yam อยางแมนยํา

justesse
(de ~) 1wout1wit หวุดหวิด

justice 0khwam
3yout1ti0tham ความยุติธรรม

justifier 2hai1hét4phon
ใหเหตุผล

(se) 2kè0toua แกตัว
juteux 1tcham ฉ่ํา

k
kilo 1ki0lo กโิล
kilogramme 1ki0lo0kram

กิโลกรัม
kilomètre 1ki0lo3mét

กิโลเมตร
klaxon 0trè3rot แตรรถ
klaxonner 1bip0trè3rot

บีบแตรรถ
l

là 2thi2nan ทีน่ั่น
là-bas 2thi2non ทีโ่นน
lac 3tha0lé1sap ทะเลสาบ
lacet 2tchuak3rõi เชอืกรอย
lâche
[détendu] 1yõn หยอน
[trouillard] 2khi1khlat

ขี้ขลาด
lâcher 1plõi ปลอย
laid 2na1kliat นาเกลียด
laine 4khon1kè ขนแกะ
laisser [abandonner]

3la3thign ละทิง้
[remettre] 1fak3wai ฝากไว
[permettre] 0yõm2hai
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ยอมให

un message 1sagn3wai
สั่งไว

lait 0nom นม
(au ~) 1sai0nom ใสนม
de coco 3nam3ma3phrao

นํ้ามะพราว
lame 0bai2mit ใบมดี
de rasoir 0bai2mit0kon

ใบมีดโกน
lampe [ampoule]

1lõt0fai3fa หลอดไฟฟา
[lampadaire] 0khom0fai

โคมไฟ
de poche 0fai4tchai ไฟฉาย

lance 1hõk หอก
lancer 2khwagn ขวาง
langouste

2kougn0magn0kõn กุงมังกร
langue [organe] 3lin ลิน้
[langage] 0pha4sa ภาษา

laos 1pra2thét0lao
ประเทศลาว

laotien 0lao ลาว
lapin 1kra1tai กระตาย
laque 2khragn คร่ัง
lard 0man4mou มนัหมู
large
[pas étroit] 2kwagn กวาง
[ample] 4louam หลวม

larme 3nam0ta นํ้าตา

laver [nettoyer] 3lagn ลาง
[blanchir] 3sak ซกั
(se) 3lagn0toua0égn

ลางตัวเอง
du linge 3sak2pha ซกัผา
les cheveux 1sa4phom

สระผม
laverie 3ran3sak2pha

รานซักผา
laxatif 0ya3ra0bai ยาระบาย
lécher 0lia เลยี
leçon 1bot0rian บทเรียน
léger
[pas lourd, faible] 0bao เบา
[peu concentré] 2mai1kè

ไมแก
légèrement 3lék3nõi

เล็กนอย
légume 1phak ผกั
frais 1phak1sot ผกัสด
sauté 1phat1phak ผัดผัก

lendemain
0wan2rougn2khun วันรุงขึ้น

lent 3tcha ชา
lentement

1yagn3tcha3tcha อยางชาๆ
lequel [qui, dont] 2thi ที่
[quel ?] 4nai ไหน

lettre [caractère]
0toua1ak4sõn ตัวอักษร

[courrier] 1djot4mai
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จดหมาย
leur 4khõgn4khao ของเขา
lever 3yok ยก
(se) 3louk2khun ลกุขึ้น

lèvre 0rim4fi1pak ริมฝปาก
lézard 2djign1djok จ้ิงจก
libérer 1plõi0pai ปลอยไป
liberté 1it1sa1ra2phap

อิสรภาพ
librairie 3ran4khai

4nagn4su รานขายหนังสือ
libre [vacant] 2wagn วาง
[indépendant] 1it1sa1ra

อิสระ
lier [ligoter] 1phouk3mat

ผูดมัด
[associer] 0yogn โยง

lieu [endroit] 2thi ที่
[local] 1sa4than2thi

สถานที่
[localité] 0tam0bon ตําบล
(au ~ de) 0thèn2thi1dja

แทนที่จะ
(avoir ~) 0mi2khun มขีึ้น
de naissance
1sa4than2thi1ket สถานที่เกิด

ligne [tracé] 2sén เสน
[voie] 4sai สาย

limitation
de vitesse 0djam1kat

0khwam0réo จํากดัความเร็ว

limiter [délimiter]
2tagn1khét ต้ังเขต

[restreindre] 0djam1kat
จํากัด

linge 2sua2pha เสือ้ผา
lion 4sign0to สงิโต
liqueur 2lao เหลา
liquide [fluide] 4léo เหลว
[espèces] 0gnen1sot เงนิสด

lire 1an อาน
lisse 2lian เลีย่น
liste 0rai0kan รายการ
lit 0tiagn0nõn เตียงนอน
litchi 3lin1dji ลิน้จ่ี
litre 3lit ลติร
livre 4nagn4su หนังสือ
livrer 1sogn2mõp2hai

สงมอบให
local [lieu de]

1sa4than2thi สถานที่
[du coin] 3thõgn1thin

ทองถิ่น
localité
[endroit] 0tham0lé ทําเล
[commune] 0tam0bon ตําบล

locataire 2phou2tchao ผูเชา
location
[louage] 0kan2tchao การเชา
[réservation] 0kan0djõgn

การจอง
logement 2thi1you0a4sai



loger - 85 - mâcher

ที่อยูอาศัย
loger [habiter] 0a4sai1you

อาศัยอยู
[séjourner] 3phak1you

พักอยู
loi [règle] 1kot กฎ
[droit] 1kot4mai กฎหมาย

loin 0klai ไกล
loisir 0wé0la2wagn เวลาวาง
long [grand] 0yao ยาว
[qui dure] 0nan นาน

longer 0den0pai0tam
เดินไปตาม

longtemps 0nan นาน
lorsque (passé) 2mua

เมื่อ
(futur) 0wé0la2thi เวลาที่

loterie 3lõt0te2ri ลอตเตอร่ี
(billet de ~) 1sa1lak

0kin1bègn สลากกนิแบง
(gagner à la ~)
1thouk3lõt0te2ri ถกูลอตเตอร่ี

lotus 1dõk0boua ดอกบัว
louche [ustensile]

3tchõn1yai ชอนใหญ
[suspect] 3phi3rout พรุิธ

loucher 0ta1lé ตาเหล
louer
[réserver] 0djõgn จอง
[donner à bail] 2hai2tchao

ใหเชา

[prendre à bail] 2tchao เชา
loup 1sou3nak1pa สนัุขปา
louper [ne pas saisir]

2phlat พลาด
[ne pas aboutir]

2mai4sam1rét ไมสําเร็จ
[mal faire] 0tham2mai0di

ทําไมดี
le rendez-vous 1phit3nat

ผิดนัด
le train 1tok3rot0fai ตกรถไฟ

lourd 1nak หนัก
loyer 2kha2tchao คาเชา
lui 4khao เขา
lui-même 4khao0égn เขาเอง
lumière (soleil)

4sègn1sa1wagn แสงสวาง
(électricité) 4sègn0fai3fa

แสงไฟฟา
lundi 0wan0djan วันจันทร
lune 3phra0djan พระจันทร
lunette (~s) 2wèn0ta

แวนตา
de soleil 2wèn0kan1dèt

แวนกันแดด
lutter 1tõ2sou ตอสู
luxueux 4rou4ra หรูหรา

m
ma 4khõgn4tchan ของฉัน
macérer 2tchè แช
mâcher 3khio เคีย้ว



machine - 86 - mal   
machine 2khruagn1djak

เคร่ืองจักร
mâchoire 4kha0kan0krai

ขากรรไกร
madame 0nagn นาง
mademoiselle 0nagn4sao

นางสาว
magasin 3ran4khai

4khõgn ร านขายของ
magazine 0wa3ra4san

วารสาร
magicien 3nak2lén0kon

นักเลนกล
magie 2wét0mon เวทมนตร
magique 3wi1sét วิเศษ
magnifique 3gnot0gnam

งดงาม
mai 0duan3phrut1sa0pha

0khom เดือนพฤษภาคม
maigre 4phõm ผอม
maigrir 4phõm0logn ผอมลง
maillot de corps

2sua2klam เสื้อกลาม
de bain 2sua1ap3nam

เสื้ออาบนํ้า
main 0mu มือ
(à la ~) 2douéi0mu ดวยมือ
(fait ~) 0tham2douéi0mu

ทําดวยมือ
(serrer la ~) 1djap0mu

จับมือ

maintenant 0tõn3ni ตอนน้ี
(à partir de ~)
2tagn1tè3ni0pai ต้ังแตบัดน้ีไป

(jusqu’à ~) 0djon4thugn
4dio3ni จนถงึเด๋ียวน้ี

que 1bat3ni2thi บดัน้ีที่
mairie 4sa0la0klagn

0djagn1wat ศาลากลางจังหวัด
mais 1tè แต
maïs 2khao2phot ขาวโพด
(petit ~) 2khao2phot1õn

ขาวโพดออน
maison 2ban บาน
maître [chef] 0nai นาย
[instituteur] 0khrou ครู

maîtresse
[institutrice] 0khrou ครู
[liaison] 0mia3nõi เมียนอย

majorer 2phem2khun
เพิ่มขึ้น

majorité 1souan2mak
สวนมาก

mal [pas bien] 2mai0di ไมดี
[médiocre] 0léo เลว
[inconduite] 2tchoua ชัว่
[vice] 0khwam2tchoua

ความชั่ว
[douleur] 0khwam

1djép1pouat ความเจ็บปวด
[malheur] 0khwam3thouk

ความทุกข



malade - 87 - mangoustan

(avoir ~) 1djép เจ็บ
(avoir ~ à) 1pouat ปวด
à la tête 1pouat4houa

ปวดหัว
à la gorge 1djép0khõ

เจ็บคอ
à l’aise 2mai1sa0bai

ไมสบาย
aux dents 1pouat0fan

ปวดฟน
au ventre, à l’estomac

1pouat3thõgn ปวดทอง
comprendre

2khao0djai1phit เขาใจผิด
de mer 0mao0rua เมาเรือ
fichu 2mai1sa0bai ไมสบาย

malade 2mai1sa0bai
ไมสบาย

maladie 2rok โรค
vénérienne 0kam0ma2rok

กามโรค
maladroit 2soum2sam

ซุมซาม
malais 0ma0lé0sia มาเลเซยี
malaisie 1pra2thét

0ma0lé0sia ประเทศมาเลเซีย
malchanceux

2tchok2mai0di โชคไมดี
malgré 3mè แม
que 3mè2wa แมวา
cela 3mè1kra3nan แมกระน้ัน

malheur [malchance]
2tchok3rai โชคราย

[drame] 1hét0kan
1sok2sao เหตุการณโศกเศรา

malheureusement 1yagn
2tchok3rai อยางโชคราย

malheureux [éprouvé]
0pén3thouk เปนทุกบ

[malchanceux] 2tchok3rai
โชคราย

malhonnête 3thout1dja1rit
ทุจริต

malin
[rusé] 2djao2lé เจาเลห
[habile] 1kégn เกง

malpropre 1sok1ka1prok
สกปรก

malsain 0pén0phai เปนภัย
maltraiter 3ra0ran ระราน
maman 2mè แม
manche
[queue] 2dam ดาม
[emmanchure]

4khèn2sua แขนเสื้อ
manchot 4khèn2douan

แขนดวน
mandarine 2som0djin

สมจีน
manger 0kin กนิ
mangoustan

0magn3khout มงัคุด



mangue - 88 - marmite

mangue 3ma2mouagn
มะมวง

maniable 3tchai2gnai
ใชงาย

manière
[méthode] 3wi0thi วิธี
[style] 1bèp แบบ
(~s) 0ma3ra2yat มารยาท
(de ~) 1yagn อยาง
(de ~ à) 2phua1dja เพื่อจะ

manquer [faire défaut]
1khat0khlèn ขาดแคลน

[être absent] 2mai1you
ไมอยู

[ne pas saisir] 2phlat
พลาด

le rendez-vous 1phit3nat
ผิดนัด

le train 1tok3rot0fai ตกรถไฟ
manteau 2sua0khloum

เสื้อคลุม
manucure 2tchagn

1tègn3lép ชางแตงเล็บ
maquiller
(se) 1tègn2na แตงหนา

marais 4nõgn3nam หนองนํ้า
marbre 4hin1õn หินออน
marchand 2phõ3kha พอคา
marchander 1tõ0ra0kha

ตอราคา
marchandise 4sin3kha

สินคา
marche
[escalier] 2khan ขัน้
[promenade] 0kan0den

การเดิน
marché 1ta1lat ตลาด
(bon ~) 0ra0kha1thouk

ราคาถูก
flottant 1ta1lat3nam ตลาดนํ้า

marcher 0den เดิน
mardi 0wan0agn0khan

วันอังคาร
marécage 4nõgn0bugn

หนองบึง
mari 4sa0mi สามี
(familier) 4phoua ผัว

mariage 0kan1tègn0gnan
การแตงงาน

marié 1tègn0gnan3lèõ
แตงงานแลว

marier 1tègn0gnan2hai
แตงงานให

(se) 1tègn0gnan แตงงาน
marin 1ka0la4si กะลาสี
mariner 0dõgn ดอง
marionnette

1houn1kra1bõk หุนกระบอก
marmelade 4phon3la3mai

0kouan ผลไมกวน
marmite 2mõ4hougn2tom

หมอหุงตม



maroquinerie - 89 - méduse

maroquinerie
2khruagn4nagn เคร่ืองหนัง

marque [trace] 0rõi รอย
[label] 2yi2hõ ยีห่อ

marquer [tracer]
0tham2khruagn4mai

ทําเคร่ืองหมาย
[impressionner] 0tham2hai
1pra3thap0djai ทําใหประทับใจ

marre (en avoir ~)
1bua4lua0thon เบือ่เหลือทน

marron 4si3nam0tan
สีนํ้าตาล

mars 0duan0mi0na0khom
เดือนมีนาคม

marteau 3khõn คอน
masque 2na1kak หนากาก
masser 2nouat นวด
masseur 4mõ2nouat

หมอนวด
match 0kan1khègn4khan

การแขงขัน
de boxe 0kan1khègn4khan

0mouéi การแขงขันมวย
matelas 2fouk ฟูก
matière 3wat1thou วัตถุ
matin 3tchao เชา
matinée 0tõn3tchao ตอนเชา
matraque 1kra0bõgn

กระบอง
mauvais

[pas bon] 2mai0di ไมดี
[médiocre] 0léo เลว
[faux] 1phit ผดิ
[néfaste] 3rai ราย
(sentir ~) 4mén เหม็น
“il fait ~” 0a1kat2mai0di

อากาศไมดี
maximum 2mak2thi1sout

มากที่สดุ
mécanicien 2tchagn

2khruagn ชางเคร่ือง
mécanique 0kon0la1sat

กลศาสตร
(escalier ~)

0ban0dai2luan บนัไดเลื่อน
mécanisme 0kon0kai กลไก
méchamment

1yagn0djai3rai อย างใจร าย
méchant 1dou3rai ดุราย
mécontent 2mai0phõ0djai

ไมพอใจ
médaille 4rian เหรียญ
médecin 2phèt แพทย
médicament 0ya ยา
médiocre
[mauvais] 0léo เลว
[insuffisant]
2mai0phiagn0phõ ไมเพียงพอ

méditer 0ram0phugn รําพึง
méduse 0mègn1ka0phroun

แมงกะพรุน



méfiant - 90 - méprisant

méfiant 2thi2mai3wai0djai
ที่ไมไวใจ

méfier (se)[ne pas se fier]
2mai3wai0djai ไมไวใจ

” [faire attention]
3ra0wagn0toua ระวังตัว

mégot 2kon1bou1ri กนบุหร่ี
meilleur 0di1kwa ดีกวา
(le ~) 0di2thi1sout ดีที่สดุ

mélange 3wat1thou
1pha4som วัตถุผสม

mélanger 1pha4som0kan
ผสมกัน

mêler
(se ~ de)
2khao2yougn2douéi เขายุงดวย
à 0phoua0phan2douéi

พัวพันดวย
mélodie 0phlégn เพลง
melon 0tègn0thai แตงไทย
même [pareil]

4muan0kan เหมือนกัน
[identique] 0dio0kan

เดียวกนั
(quand ~) 3mè1kra3nan

แมกระน้ัน
(soi-~) 0égn เอง
si 3mè2wa แมวา

mémoire 0khwam
0sogn0djam ความทรงจํา

menace 0kan1khou การขู

menacer
[intimider] 1khou ขู
[inquiéter] 3khouk0kham

คุกคาม
ménage
(faire le ~)
0tham0gnan2ban ทํางานบาน

mendiant
0khon4khõ0than คนขอทาน

mendier 4khõ0than ขอทาน
mener
[emmener] 0nam0pai นําไป
[diriger] 0am0nouéi0kan

อํานวยการ
mensonge 0kham0ko1hok

คําโกหก
mensuel 0rai0duan

รายเดือน
menteur
[hâbleur] 0ko1hok โกหก
[fourbe](grossier) 0tõ4lè

ตอแหล
mentir 0ko1hok โกหก
menton 0khagn คาง
menu 0rai0kan0a4han

รายการอาหาร
menuisier 2tchagn3mai

ชางไม
méprendre (se)

4sam0khan1phit สําคญัผิด
méprisant



mépriser - 91 - microbe

2thi0dou1thouk ที่ดูถูก
mépriser 0dou1thouk ดูถูก
mer 3tha0lé ทะเล
merci
“~” 1khõp0khoun ขอบคุณ
“non ~” 2mai0ao

1khõp0khoun ไมเอาขอบคุณ
mercredi 0wan3phout

วันพุธ
mère 0khoun2mè คุณแม
[maman] 2mè แม

mériter 4som0khouan
สมควร

merveilleux
[fantastique] 3wi1sét วิเศษ
[admirable]

2na0tchom0tchei นาชมเชย
mes 4khõgn4tchan ของฉัน
mésaventure 2tchok3rai

โชคราย
mesquin
[petit] 0djai2khèp ใจแคบ
[avare] 2khi4nio ขีเ้หนียว

message 1khao4san
ขาวสาร

(laisser un ~) 1sagn3wai
สั่งไว

mesure 1kha1nat ขนาด
mesurer [métrer] 3wat วัด
[doser] 0touagn ตวง

métal 0lo1ha โลหะ

méthode 3ra1biap3wi0thi
ระเบียบวิธี

méticuleux 1kha4yan ขยนั
métier 0a2tchip อาชพี
métis 0phan1pha4som

พันธุผสม
métisser 1pha4som0phan

ผสมพันธุ
mètre 2mét เมตร
1600 m² 2rai ไร

mettre [poser] 0wagn วาง
[revêtir] 4souam สวม
[ajouter] 0tem เติม
[inclure] 1sai ใส
[ouvrir] 1pet เปด
[utiliser] 3tchai ใช
(se ~ à) 2rem เร่ิม
à l’heure 2tagn0na0li0ka

ต้ังนาฬิกา
du temps 3tchai0wé0la

ใชเวลา
meuble 2khruagn0ruan

เคร่ืองเรือน
meurtre 2khat1ta0kam

ฆาตกรรม
meurtrier 2khat1ta0kõn

ฆาตกร
miauler 0mèõ3rõgn

แมวรอง
microbe 0djoun3la2tchip

จุลชีพ



midi - 92 - moche

midi 2thiagn0wan เที่ยงวัน
miel 3nam2phugn นํ้าผ้ึง
mien 4khõgn4tchan ของฉัน
mieux
[meilleur] 0di1kwa ดีกวา
[amélioré] 0di2khun ดีขึ้น
(le ~) 0di2thi1sout ดีที่สดุ
(aller ~)
2khõi0yagn2tchoua คอยยังชั่ว
(aimer ~) 2tchõp

2mak1kwa ชอบมากกวา
(faire ~ de) 0khouan1dja

ควรจะ
milieu
[médian] 0klagn กลาง
[centre] 4soun0klagn

ศูนยกลาง
militaire 3tha4han ทหาร
mille 0phan พนั
milliard 0phan3lan พนัลาน
milliardaire

3ma4ha1sét4thi มหาเศรษฐี
million 3lan ลาน
millionnaire 1sét4thi

เศรษฐี
mince 0bagn บาง
mine [air] 2na0ta หนาตา
[gisement] 4muagn2rè

เหมืองแร
mineur
[jeune] 2phou0yao ผูเยาว

[ouvrier] 0khon1khout2rè
คนขุดแร

minimum 3nõi2thi1sout
นอยที่สดุ

minorité 1souan3nõi
สวนนอย

minuit 2thiagn0khun
เที่ยงคืน

minute 0na0thi นาที
minutieux 1kha4yan ขยนั
miracle 0pa1ti4han

ปาฏิหาริย
mirage 2phap0louagn0ta

ภาพลวงตา
miroir 1kra1djok0gnao

กระจกเงา
mise [enjeu]

0gnen0dem0phan เงนิเดิมพัน
miser 0wagn0dem0phan

วางเดิมพัน
misérable 2yak0djon

ยากจน
misère 0khwam2yak0djon

ความยากจน
mitraillette

0pun0kon0mu ปนกลมือ
mobilier 2khruagn

0ruan เคร่ืองเรือน
mobylette 1djak1kra0yan

0yon จักรยานยนต
moche 2na1kliat นาเกลียด



mode - 93 - monde   
mode 1sa4mai3ni0yom

สมัยนิยม
(à la ~) 0than1sa4mai

ทันสมัย
d’emploi 3wi0thi3tchai

วิธีใช
modèle [style] 1bèp แบบ
[exemple] 1bèp1yagn

แบบอยาง
modérer 0tham2hai

3lot0logn ทําใหลดลง
(se) 1sa1kot0djai สะกดใจ

moderne 0than1sa4mai
ทันสมัย

modeste 1thõm0toua
ถอมตัว

modifier 1plian0plègn
เปลี่ยนแปลง

(se) 4phan0prè ผนัแปร
moelleux 1õn2noum

อ อนนุ ม
moeurs 1pra0phé0ni

ประเพณี
moi (familier) 4tchan ฉนั
(homme) 4phom ผม
(femme) 1di4tchan ดิฉัน

moi-même 4tchan0égn
ฉันเอง

moine 3phra พระ
moineau 3nok1kra1djõk

นกกระจอก

moins [-] 3lop ลบ
[pas autant] 3nõi1kwa

นอยกวา
[diminution] 3nõi0logn

นอยลง
(au ~) 1yagn3nõi อย างนอย
(le ~) 3nõi2thi1sout

นอยที่สดุ
(midi ~ dix) 1ik1sip0na0thi

2thiagn อีกสิบนาทีเที่ยง
de 2mai4thugn ไมถึง
que 3nõi1kwa นอยกวา
qu’avant 3nõi0logn นอยลง
vite 3tcha3tcha ชาๆ

mois 0duan เดือน
moisi 0pén0ra เปนรา
moisir 2khun0ra ขึน้รา
moitié 2khrugn คร่ึง
mollet 2nõgn นอง
mollusque 4hõi หอย
moment 1kha1na ขณะ
(dans un ~) 1pra4dio

อีกประเด๋ียว
(en ce ~) 0tõn3ni ตอนน้ี
(il y a un ~) 2mua2ki3ni

เมื่อกี้น้ี
“un ~ !” 4dio1kõn เด๋ียวกอน

mon 4khõgn4tchan ของฉัน
monastère 0a0ram อาราม
monde [terre] 2lok โลก
[univers] 1djak1kra0wan



monnaie - 94 - mortel

จักรวาล
[gens] 2phou0khon ฝูงชน
(tout le ~) 3thouk0khon

ทุกคน
monnaie
[devise] 0gnen0tra เงนิตรา
[ferraille] 0gnen1plik

เงินปลีก
monsieur 0nai นาย
monstre 1sat3yak สตัวยักษ
mont 0ban3phot บรรพต
montagne 0phou4khao

ภูเขา
montant 0djam0nouan

0gnen จํานวนเงิน
monter
[embarquer] 2khun ขึ้น
[aller en haut] 2khun0pai

ขึ้นไป
[porter en haut]

0ao2khun0pai เอาข้ึนไป
[grimper] 0pin ปน
[s’élever] 4sougn2khun

สูงขึ้น
[croître] 2phem2khun

เพิ่มขึ้น
[enchérir] 0phègn2khun

แพงขึ้น
[assembler] 1pra1kõp

ประกอบ
à bord (bateau)

0logn0rua ลงเรือ
à bord (avion) 2khun

2khruagn0bin ขึน้เคร่ืองบิน
à cheval 1khi3ma ขี่มา
en voiture 2khun3rot ขึน้รถ

montre 0na0li0ka นาฬิกา
montrer
[présenter] 2hai0dou ใหดู
[désigner] 3tchi2hai4hén

ชี้ใหเห็น
monument

1a3nou4sao3wa0ri อนุสาวรีย
moquer (se ~ de) 3yõ3yei

เยาะเยย
” 2mai0ao0djai1sai

ไมเอาใจใส
moqueur 2thi3yõ3yei

ที่เยาะเยย
moral
(avoir le ~) 0mi4khwan0di

มีขวัญดี
(ne pas avoir le ~)
0mi4khwan2mai0di มขีวัญไมดี

morceau [bloc] 2kõn กอน
[fragment] 3tchin ชิน้
[portion] 1souan สวน

mordiller 0lém เล็ม
mordre 1kat กดั
mort 0tai ตาย
(un ~) 0khon0tai คนตาย

mortel 4thugn0tai ถงึตาย



morve - 95 - moyen

morve 3nam2mouk นํ้ามูก
mosquée 1sou1rao สเุหรา
mot [vocable] 0kham คํา
[message] 1djot4mai

2san2san จดหมายสัน้ๆ
(gros ~) 0kham1yap คําหยาบ

moteur 2khruagn0yon
เคร่ืองยนต

motif
[raison] 1hét4phon เหตุผล
[dessin] 1bèp แบบ

motiver [justifier]
2hai1hét4phon ใหเหตุผล

[inciter] 3you0yogn ยยุง
moto 0mõ0te0sai

มอเตอรไซด
mou 1õn2noum ออนนุม
mouche 3ma0lègn0wan

แมลงวัน
moucher (se)

1sagn3nam2mouk สั่งนํ้ามูก
mouchoir 2pha3tchét2na

ผาเช็ดหนา
moudre 2mo โม
mouillé 1piak เปยก
mouiller 0tham2hai1piak

ทําใหเปยก
moule [matrice]

2mè0phim แมพิมพ
[mollusque] 4hõi3ma0lègn

2phou หอยแมลงภู

mouler 1lõ หลอ
moulu 0pén4phogn เปนผง
mourir 0tai ตาย
mousse
[écume] 0fõgn ฟอง
[lichen] 1ta2khrai0nam

ตะไคร นํา
à barbe 0khrim

0kon1nouat ครีมโกนหนวด
mousser 1õk0fõgn

ออกฟอง
mousseux 0pén0fõgn

เปนฟอง
mousson 0mõ3ra4soum

มรสุม
moustache 1nouat หนวด
moustachu 0mi1nouat

มีหนวด
moustiquaire 3mougn มุง
moustique 0yougn ยงุ
mouton 1kè แกะ
mouvement
[déplacement] 0kan

2khluan2thi การเคลื่อนที่
[geste] 0kan2khluan4wai

การเคลื่อนไหว
moyen
[médian] 1tcha1lia เฉลีย่
[modéré] 0pan0klagn

ปานกลาง
[recette] 0thagn ทาง



moyenne - 96 - naturel   
moyenne 1souan1tcha1lia

สวนเฉลี่ย
(en ~) 0doi1tcha1lia

โดยเฉลี่ย
muet 0pén2bai เปนใบ
multiplier [x] 0khoun คณู
(se) 2phem2khun เพิม่ขึ้น

munition 1kra4soun กระสนุ
mur 1pha4nagn ผนัง
mûr 1souk สกุ
murmure 4siagn1kra3sip

เสียงกระซิบ
murmurer 1kra3sip กระซบิ
muscle 2klam3nua

กลามเนื้อ
museau 1pak1sat ปากสตัว
musée 3phi3phit3tha0phan

พิพิธภัณฑ
musicien 3nak0don0tri

นักดนตรี
musique 0don0tri ดนตรี
musulman 3mout1sa0lim

มุสลมิ
mutilé 3phi0kan พิการ
myope 4sai0ta2san

สายตาสัน้
mystérieux 3luk3lap

ลึกลบั
n

nacre 3mouk มกุ
nacré 0pén3mouk เป ็นมุก

nager 2wai3nam วายนํ้า
nageur 2phou2wai3nam

ผูวายนํ้า
naïf 2tchua2gnai เชื่องาย
nain 3khrè แคระ
naissance
[venue] 0kan1ket การเกิด
[origine] 2ton0kam1net

ตนกําเนิด
(lieu de ~)
0tam0bon2thi1ket ตําบลท่ีเกิด
(date de ~) 0wan1ket วันเกิด

naître 1ket เกิด
nappe 2pha0pou3to

ผาปูโตะ
narguer 3yõ3yei เยาะเยย
narine 0rou1dja1mouk

รูจมูก
nation 1pra0tcha2tchat

ประชาชาติ
nationalité 4san2tchat

สัญชาติ
natte [tapis] 1sua เสือ่
[tresse] 0pia เปย

naturaliser 0plègn
4san2tchat แปลงสญัชาติ

nature 0tham3ma2tchat
ธรรมชาติ

naturel [brut] 1dip ดิบ
[de la nature] 0tam
0tham3ma2tchat ตามธรรมชาติ



naufrage - 97 - nier

[normal] 0tham3ma0da
ธรรมดา

naufrage
(faire ~) 1ap0pagn อับปาง

nausée
(avoir des ~)

2khlun4hian คลืน่เหียน
naviguer 0den0rua

เดินเรือ
navire 0rua0den3tha0lé

เรือเดินทะเล
navrer 0tham2hai

2sao1sa1lot ทําใหเศราสลด
ne
… pas (négation) 2mai ไม
pas (interdiction) 1ya อยา
pas encore 0yagn2mai ยังไม
plus 2mai…1ik3lèõ

ไม…อีกแลว
jamais 2mai0khei…0lei

ไมเคย…เลย
que 1tè…2thao3nan

แต…เทาน้ัน
néanmoins 3mè1kra3nan

แมกระน้ัน
nécessaire 0djam0pén

จําเปน
nécessiter 0tham2hai

0djam0pén ทําใหจําเปน
négatif [refusé]

2thi1pa1ti1sét ทีป่ฏิเสธ

[< 0] 0djam0nouan3lop
จํานวนลบ

négligent [peu soigneux]
1sa2phrao สะเพรา

[insouciant] 1pra1mat
ประมาท

négliger [délaisser] 1plõi
1pla3la0lei ปลอยปละละเลย

[oublier] 0lum ลมื
négocier 0djén3ra0dja

เจรจา
neige 1hi3ma หิมะ
neiger 1hi3ma1tok หิมะตก
nerf 1pra1sat ประสาท
nerveux 1tun2tén ต่ืนเตน
net [propre] 1sa1at สะอาด
[distinct] 3tchat0djén

ชัดเจน
[catégorique]

1tchiap1khat เฉียบขาด
nettoyer 0tham0khwam

1sa1at ทําความสะอาด
neuf [9] 2kao เกา
[nouveau] 1mai ใหม

neutre 0pén0klagn เปนกลาง
neveu 4lan0tchai หลานชาย
(~x) 4lan หลาน

nez 1dja1mouk จมูก
nid 0ragn รัง
nièce 4lan4sao หลานสาว
nier 1pa1ti1sét ปฏเิสธ



night - 98 - normalement

night club 3nai1khlap
ไนตคลบั

n’importe [qu’importe]
2mai2wa ไมวา

lequel 4nai2kõ2dai ไหนกไ็ด
qui 0khrai2kõ2dai ใครก็ได
quoi 1a0rai2kõ2dai อะไรก็ได
où 2thi4nai2kõ2dai

ที่ไหนก็ได
quand 2mua0rai2kõ2dai

เมื่อไรก็ได
comment 1yagn0rai2kõ2dai

อยางไรก็ได
niveau 3ra1dap ระดับ
noce 0kan1tègn0gnan

การแตงงาน
noël 0khris0mas คริสต มาส
noeud 2gnuan เงื่อน
noir
[couleur] 4si0dam สดํีา
[obscur] 2mut มืด

noix de cajou
3mét3ma2mouagn เมด็มะมวง
de coco 2louk3ma3phrao

ลูกมะพราว
nom [prénom] 2tchu ชือ่
[appellation] 0nam นาม
de famille 0nam1sa0koun

นามสกุล
nombre
[chiffre] 0toua2lék ตัวเลข

[quantité] 0djam0nouan
จํานวน

nombreux [abondant]
2mak0mai มากมาย

[en grand nombre]
0djam0nouan2mak

จํานวนมาก
nommer [appeler]

2tagn2tchu ต้ังชือ่
[citer] 1õk2tchu ออกชื่อ

non [ne pas en avoir]
2mai0mi ไมมี

[ne pas en vouloir]
2mai0ao ไมเอา

[ne pas acquiescer]
2mai2tchai ไมใช

[ne pas pouvoir] 2mai2dai
ไมได

[pas encore] 0yagn ยงั
[pas fait] 1plao เปลา
plus 4muan0kan เหมือนกัน

nord (du ~) 4nua เหนือ
(le ~)[direction]

3thit4nua ทศิเหนือ
(le ~)[région]

2phak4nua ภาคเหนือ
normal [naturel]

0tham3ma0da ธรรมดา
[habituel] 1pa1ka1ti ปกติ

normalement
0tam1pa1ka1ti ตามปกติ



nos - 99 - nul   
nos 4khõgn0rao ของเรา
note [addition] 3khit0gnen

คิดเงิน
[observation] 0ban3thuk

บันทึก
[point] 3kha0nèn คะแนน
“la ~ svp”
1kép0tagn2douéi เกบ็ตางคดวย

noter [remarquer]
4sagn1két สังเกต

[consigner] 0ban3thuk
บันทึก

[chiffrer] 2hai3kha0nèn
ใหคะแนน

notice 0kham3tchi0djègn
คําชี้แจง

notre 4khõgn0rao ของเรา
nouer
[attacher] 1phouk ผูด
[lier] 3mat มัด

nouille
de riz 4kouéi4tio กวยเต๋ียว
de blé 1ba1mi บะหมี่
(plat de ~)
4kouéi4tio2hègn กวยเต๋ียวแหง
(soupe de ~)

4kouéi4tio3nam กวยเต๋ียวนํ้า
nourrir 3liagn0dou เลีย้งดู
(se) 0kin กนิ

nourriture 0a4han อาหาร
nous 0rao เรา

nous-même 0rao0égn
เราเอง

nouveau [neuf] 1mai ใหม
[inhabituel] 1phit1pa1ka1ti

ผิดปกติ
an 0pi1mai ปใหม

nouvelle 1khao0khrao
ขาวคราว

novembre
0duan3phrut1sa1dji0ka

0yon เดือนพฤศจิกายน
novice [débutant]

2phou2rem1hat ผูเร่ิมหัด
[bonzillon] 0nén เณร

noyau 3mét0nai เมด็ใน
noyer 1thouagn3nam

ถวงนํ้า
(se) 0djom3nam0tai

จมนํ้าตาย
nu [dévêtu] 0pluéi เปลอืย
[dépourvu] 1plao เปลา

nuage 2mék เมฆ
nuageux 0mi2mék มีเมฆ
nuisible 0pén0phai เปนภัย
nuit 0klagn0khun กลางคืน
nul [aucun…ne]

2mai0mi…0lei ไมมี…เลย
[ne…aucun]

2mai…0dai0lei ไม…ใดเลย
[égalité] 1sa4me0kan

เสมอกัน



numéro - 100 - occupé

numéro [identification]
4mai2lék หมายเลข

[référence] 0be เบอร
[bus] 4sai สาย
de téléphone
0be0tho3ra1sap เบอรโทรศัพท

nylon 0nai0lõn ไนลอน
o

obéir 2tchua0fagn เชื่อฟง
obéissant

2thi2tchua0fagn ทีเ่ชื่อฟง
objectif [juste]

3yout1ti0tham ยุติธรรม
[intention] 1djét1ta0na

เจตนา
[lentille] 0lén เลนส

objet 1sign4khõgn สิง่ของ
obligation
[devoir] 2na2thi หนาที่
[nécessité] 0khwam

0djam0pén ความจําเปน
obliger 0bagn3khap บงัคับ
(être ~ de) 0djam0pén2tõgn

จําเปนตอง
obscène 1ou1djat อุจาด
obscur 2mut มืด
obsédé
par 4fagn0djai1you2douéi

ฝงใจอยูดวย
obséder 2khrõp0gnam

1djit0djai ครอบงําจิตใจ

obsèques 0gnan1sop
งานศพ

observer
[guetter] 2fao0dou เฝาดู
[remarquer] 4sagn1két

สังเกต
obstacle 1oup1pa1sak

อุปสรรค
obstiner (s’) 2du0dugn

ด้ือดึง
obtenir [avoir] 2dai ได
[recevoir] 2dai3rap ไดรับ
[parvenir à] 0ban3lou บรรลุ

occasion
[aubaine] 0o1kat โอกาส
[objet] 4khõgn3tchai3lèõ

ของใชแลว
(d’) 3tchai3lèõ ใชแลว
(être l’) 0pén0o1kat

เปนโอกาส
(profiter de l’)

4tchouéi0o1kat ฉวยโอกาส
(sauter sur l’)

4thu0o1kat ถอืโอกาส
(rater l’) 2phlat0o1kat

พลาดโอกาส
occasionner 1kõ2hai1ket

กอใหเกิด
occidental 1fa1ragn ฝร่ัง
occupé
[utilisé] 2mai2wagn ไมวาง



occuper - 101 - opinion

[affairé] 0mi3thou3ra มธีุระ
occuper [habiter]

0a4sai1you อาศยัอยู
[utiliser] 3tchai ใช
(s’) 3tchai0wé0la2wagn

ใชเวลาวาง
océan 3ma4ha1sa1mout

มหาสมุทร
octobre 0duan

1tou0la0khom เดือนตุลาคม
odeur 1klin กลิน่
odieux 2na1kliat นาเกลียด
oeil 0ta ตา
oeuf 1khai ไข
à la coque 1khai2louak

ไขลวก
brouillé 1khai0khon ไขคน
dur 1khai2tom ไขตม
frit 1khai0dao ไขดาว

offensé 1djép0djai เจ็บใจ
offenser 0tham2hai

1djép0djai ทําใหเจ็บใจ
(s’) 1djép0djai เจ็บใจ

officiel 0thagn0kan ทางการ
offrir
[donner] 3yok2hai ยกให
[proposer] 1sa4ne เสนอ

offusqué
1khoun0khuagn ขุนเคือง

offusquer
(s’) 1khoun0khuagn

ขุนเคือง
oignon 4houa4hõm หัวหอม
oiseau 3nok นก
ombre
[silhouette] 0gnao เงา
[pénombre] 2rom รม

ombrelle 2rom0kan1dèt
รมกนัแดด

omelette 1khai0djio ไขเจียว
farcie 1khai3yat2sai ไขยัดไส

on [nous] 0rao เรา
[quelqu’un] 0khon0dai

0khon1nugn คนใดคนหน่ึง
oncle (cadet du père)

0a0tchai อาชาย
(cadet de la mère)

3na0tchai นาชาย
(aîné du père ou de la mère)

0lougn ลุ

ondulé 0pén2khlun
เปนคลื่น

ongle 3lép เลบ็
onze 1sip1ét สบิเอ็ด
opération [calcul] 0kan

0kham0nouan การคํานวณ
[chirurgie] 0kan1pha1tat

การผาตัด
opérer 1pha1tat ผาตัด
opinion 0khwam4hén

ความเห็น



opium - 102 - oreille

opium 1fin ฝน
opportun [adéquat]

2thi1mõ4som ที่เหมาะสม
[propice] 1mõ0o1kat

เหมาะโอกาส
opposé [en face]

0trogn2kham ตรงขาม
[contraire]
0trogn0kan2kham ตรงกันขาม

opposer [confronter]
1pha0tchen เผชิญ

[objecter] 3khat3khan
คัดคาน

(s’)[être contraire]
1khat0kan ขดักัน

” [empêcher]
1khat4khwagn ขดัขวาง

opposition 1fai3khan
ฝายคาน

opprimer 1kot1khi กดขี่
opticien 1djak1sou2phèt

จักษุแพทย
optimiste 2thi0mõgn0nai

2gnè0di ทีม่องในแงดี
option [choix]

0thagn2luak ทางเลือก
[accessoire] 1oup1pa0kõn

อุปกรณ
or (métal) 0thõgn0kham

ทองคํา
[pourtant] 1tè1kra3nan

แตกระน้ัน
orage 0pha3you4fon พายฝุน
orageux

0mi0pha3you1djat มพีายจัุด
orange
[couleur] 4si2som สีสม
[fruit] 4phon2som ผลสม

orangeade 3nam2som
นํ้าสม

orchestre 0wogn0don0tri
วงดนตรี

thaï 3ma4ho0ri มโหรี
orchidée 1dõk

2klouéi3mai ดอกกลวยไม
ordinaire
[habituel] 1pa1ka1ti ปกติ
[naturel] 0tham3ma0da

ธรรมดา
ordonnance 0bai1sagn0ya

ใบสัง่ยา
ordre
[séquence] 0lam1dap ลําดับ
[méthode] 3ra1biap ระเบียบ
[instruction] 0kham1sagn

คําสั่ง
[groupe] 2phouak พวก
(en ~) 0pén3ra1biap

เปนระเบียบ
ordure 1kha1ya0moun4fõi

ขยะมลูฝอย
oreille 4hou หู



oreiller - 103 - où

oreiller 4mõn4noun4houa
หมอนหนุนหัว

organisation 0ogn0kan
องคการ

organisé
(voyage ~) 0kan0nam2thio

การนําเที่ยว
organiser [constituer]

1djat2tagn จัดต้ัง
[disposer] 1djat0djègn

จัดแจง
orgueilleux 1yign หยิง่
orientation 3thit0thagn

ทิศทาง
orienter [tourner]

4han0pai0thagn หันไปทาง
[indiquer] 3tchi0thagn

ชี้ทาง
(s’) 4ha3thit หาทศิ

orifice
[trouée] 2tchõgn ชอง
[ouverture] 3tha0wan ทวาร

original
[premier] 2rèk2rem แรกเร่ิม
[nouveau] 1mai ใหม
[manuscrit] 2ton1tcha1bap

ตนฉบับ
origine [naissance]

2ton0kam1net ตนกําเนิด
[provenance]

1lègn2thi0ma แหลงที่มา

(à l’) 0tõn2rèk ตอนแรก
orner 1tok1tègn ตกแตง
orphelin 0kam3phra กําพรา
(un ~) 2louk0kam3phra

ลูกกําพรา
orteil 3niou3thao น้ิวเทา
os 1kra1douk กระดูก
osé [risqué] 0mi0an1ta0rai

มีอันตราย
[déplacé]
2mai4som0khouan ไมสมควร

oser [risquer]
2kla2dai2kla4sia กลาไดกลาเสีย
[se permettre] 0bagn1at

บังอาจ
osier 2ton4wai ตนหวาย
ôter (chose) 3yok0ao0pai

ยกเอาไป
(vêtement) 1thõt ถอด

ou 4ru หรือ
(~ non ?) 4ru2mai หรือไม
(~ pas ?) 4ru1plao

หรือเปลา
(~ pas encore ?)

4ru0yagn หรือยัง
où 2thi ที่
(~ ?) 2thi4nai ทีไ่หน
(d’~ ?) 1djak4nai จากไหน
(par ~ ?) 0thagn4nai

ทางไหน
(jusqu’~ ?) 4thugn4nai
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ถึงไหน

oublier
[omettre] 0lum ลมื
[ne pas se rappeler]

0djam2mai2dai จําไมได
ouest 1ta0wan1tok ตะวันตก
[région] 2phak

1ta0wan1tok ภาคตะวันตก
oui [en avoir] 0mi มี
[en vouloir] 0ao เอา
[acquiescer] 2tchai ใช
[pouvoir] 2dai ได

ours 4mi หมี
outil 2khruagn0mu

เคร่ืองมือ
ouvert 1pet1you เปดอยู
ouverture
[orifice] 2tchõgn ชอง
[activation] 0kan1pet

การเปด
ouvre-boîte

2khruagn1pet1kra4põgn
เคร่ืองเปดกระปอง

ouvre-bouteille
2khruagn1pet1khouat

เคร่ืองเปดขวด
ouvrier 0kam0ma0kõn

กรรมกร
ouvrir [entrouvrir,

allumer]
1pet เปด

[défaire] 2kè1õk แกออก
oxygène 1õk1si0djén

ออกซิเจน
p

pagaille
(en ~)[en quantité]

2mak0mai มากมาย
” [en fouillis]

2yougn4yegn ยุงเหยิง
page 2na4nagn4su

หนาหนังสือ
pagode [temple] 3wat วัด
[pyramide funéraire]

0djé0di เจดีย
paiement [versement]

0kan1djai การจาย
[règlement]

0kan0tcham3ra การชําระ
paille
[tige] 1lõt1dout หลอดดูด
[chaume] 0fagn2khao

ฟางขาว
pain 1kha4nom0pagn ขนมปง
pair 2khou คู
paire 2khou คู
paisible [calme]

1sa1gnop2gniap สงบเงียบ
[serein] 0djai1sa1gnop

ใจสงบ
paix [accord]

4san1ti2phap สนัติภาพ
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[quiétude]
0khwam1sa1gnop ความสงบ

palais 0wagn วัง
royal 3phra2rat3tcha0wagn

พระราชวัง
pâle [blafard] 2sit ซดี
[clair] 0djagn จาง

pâlir 2sit0logn ซดีลง
palme 1phèn

0yagn0tin1pét แผ นยางตีนเป ็ด
palmier 2ton0pam ตนปาลม
palper 4sam1phat สมัผัส
palpiter 2tén เตน
pamplemousse 2som0o

สมโอ
pancarte 2pai1pra1kat

ปายประกาศ
panier 1ta2kra ตะกรา
paniqué 1tun1tra1nok

ต่ืนตระหนก
panne (en ~)

2khruagn4sia เคร่ืองเสีย
d’essence 3nam0man1mot

นํ้ามันหมด
panneau 2pai1pra1kat

ปายประกาศ
panorama

3that1sa3na2phap ทศันภาพ
pansement

2pha0phan4phlè ผาพันแผล
panser 0phan4phlè พนัแผล

pantalon 0kagn0kégn
กางเกง

panthère 4sua0dao
เสือดาว

papa 2phõ พอ
papaye 3ma3la0kõ มะละกอ
papier 1kra1dat กระดาษ
hygiénique 1kra1dat

0tcham3ra กระดาษชําระ
papillon 4phi2sua ผเีสื้อ
paquet [ballot] 1hõ หอ
[étui] 0sõgn ซอง
de cigarettes 0sõgn1bou1ri

ซองบุหร่ี
par (déplacement)[via, en]

0thagn ทาง
(manière)[avec] 0doi โดย
(moyen)[avec, en] 2douéi

ดวย
(distribution)[pour] 1tè3la

แตละ
an 0pi3la ปละ
avion 0thagn0a1kat

ทางอากาศ
coeur 2khun0djai ขึน้ใจ
hasard 0doi0bagn0en

โดยบังเอิญ
jour 0wan3la วันละ
personne 0khon3la คนละ
où ? 0thagn4nai ทางไหน

parachute
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2rom0tchou2tchip รมชูชีพ
parachutiste

3tha4han2rom ทหารรม
paradis 1sa4wan สวรรค
parages 0bõ3ri0wén บริเวณ
paraître [apparaître]

0pra1kot ปรากฏ
[sembler] 0dou4muan

ดูเหมือน
paralysé 0pén

0am3ma2phat เปนอัมพาต
paralyser [arrêter]

0tham2hai1yout3tcha3gnak
ทําใหหยุดชะงัก

[pétrifier] 0tham2hai
0toua4khègn ทําใหตัวแข็ง

parapluie 2rom0kan4fon
รมกนัฝน

parasol 2rom0kan1dèt
รมกนัแดด

paratonnerre 4sai2lõ3fa
สายลอฟา

parc 4souan4sa0tha3ra3na
สวนสาธารณะ

parce que 3phrõ2wa
เพราะวา

parcourir [traverser]
0den0pai1ta1lõt เดินไปตลอด

[couvrir] 0den
3ra3ya0thagn เดินระยะทาง

parcours 2sén0thagn

เสนทาง
pardon
(demander ~) 4khõ1a0phai

ขออภัย
“~ !”[excusez-moi !]

4khõ2thot ขอโทษ
“~ ?”[que dites-vous ?]

1a0rai3na อะไรนะ
pardonner [excuser]

2hai1a0phai ใหอภัย
[absoudre] 3yok2thot2hai

ยกโทษให
pare-brise 1kra1djok

0kan0lom กระจกกันลม
pareil [semblable]

4muan0kan เหมือนกัน
[tel, comme ça]

2tchén3nan เชนน้ัน
parent 2yat ญาติ
(~s) 2phõ2mè พอแม

paresseux 2khi1kiat
ขี้เกียจ

parfait [excellent]
2yiam2mak เยี่ยมมาก

[total] 0tém2thi เต็มที่
parfaitement
[admirablement]

1yagn2na0tchom อยางนาชม
[pleinement]

1yagn0tém2thi อยางเต็มที่
“~ !” 2nè0nõn แนนอน
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parfois 0bagn3khragn
บางคร้ัง

parfum
[senteur] 1sou0khon สคุนธ
[eau de toilette]

3nam4hõm นํ้าหอม
parfumé 0mi1klin4hõm

มีกลิน่หอม
parfumer 1sai3nam4hõm

ใสนํ้าหอม
pari [pacte] 0kan3pha0nan

การพนัน
[enjeu] 0gnen0dem0phan

เงินเดิมพัน
parier
[gager] 3pha0nan พนัน
[miser] 0wagn0dem0phan

วางเดิมพัน
parking 2thi1djõt3rot

ที่จอดรถ
parler 2phout พดู
parmi 0nai3ra1wagn

ในระหวาง
paroi 1pha4nagn ผนัง
parole [propos]

0kham2phout คําพดู
[promesse] 0kham2man

คํามั่น
[chanson] 1bot0phlégn

บทเพลง
part [portion] 1souan สวน

[action] 2houn1souan
หุนสวน

(à ~) 1tagn1hak ตางหาก
(de la ~ de)
0nai0nam4khõgn ในนามของ

partager 1bègn แบง
parti 3phak2phouak

พรรคพวก
politique 3phak0kan

0muagn พรรคการเมือง
participer à [se joindre]

2khao2rouam เขารวม
[contribuer]
0mi1souan2douéi มสีวนดวย

particulier [spécifique]
1tcha3phõ เฉพาะ

[distinctif] 3lak1sa1na
3phi1sét ลกัษณะพเิศษ

partie
[portion] 1souan สวน
[tronçon] 2thõn ทอน
[phase] 0tõn ตอน
[jeu] 0kém เกม

partir
[s’en aller] 1õk0pai ออกไป
[quitter] 1djak0pai จากไป
[disparaître] 4hai0pai

หายไป
(à ~ de)[de] 1djak จาก
(à ~ de)[depuis] 2tagn1tè

ต้ังแต



partout - 108 - patient   
partout 3thouk1hègn

ทุกแหง
pas (un ~) 2kao กาว
(ne ~)(négation) 2mai ไม
(ne ~)(interdiction) 1ya

อยา
“il n’y a ~” 2mai0mi ไมมี
“je n’en veux ~” 2mai0ao

ไมเอา
passable 0phõ3tchai พอใช
passage 0thagn1phan

ทางผาน
clouté 0thagn3ma0lai

ทางมาลาย
interdit 2ham1phan

หามผาน
passager [voyageur]

2phou0doi4san ผูโดยสาร
[momentané] 2tchoua2lèn

ชั่วแลน
passé 1a1dit อดีต
(le ~) 1a1dit1ta0kan

อดีตกาล
passeport 4nagn4su

0den0thagn หนังสือเดินทาง
passer
[circuler] 4san0djõn สญัจร
[s’écouler] 2louagn0pai

ลวงไป
[traverser] 1phan0pai

ผานไป

[disparaître] 4hai0pai
หายไป

[donner] 1sogn2hai สงให
[consacrer] 3tchai0wé0la

ใชเวลา
(se) 1ket2khun เกดิขึ้น

passerelle 1sa0phan0lõi
สะพานลอย

passe-temps
0gnan1a1di1rék งานอดิเรก

passionnant
2na1djap0djai นาจับใจ

passionné 1kra0tu
0ru3ron กระตือรือรน

passionner [captiver]
0tham2hai1djap0djai

ทําใหนาจับใจ
[enthousiasmer]

0tham2hai1kra0tu0ru3ron
ทําใหกระตือรือรน

(se) 4logn4lai หลงใหล
pastèque 0tègn0mo แตงโม
patate 0man1fa1ragn มนัฝร่ัง
douce 0man2thét มนัเทศ

pâte 2pègn1piak แปงเปยก
de riz 4kouéi4tio กวยเต๋ียว
de blé 1ba1mi บะหมี่

pâté impérial
0põ3pia2thõt ปอเปยะทอด

patient [calme]
2thi0mi0khwam1ot0thon
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ที่มีความอดทน

[malade] 0khon1pouéi
คนปวย

patienter
[attendre] 0rõ0khõi รอคอย
[prendre patience]

1ot0thon อดทน
pâtisserie 1kha4nom ขนม
patron [propriétaire]

2djao4khõgn เจาของ
[directeur]

2phou1djat0kan ผูจัดการ
patte [pied] 0tin ตีน
[jambe] 4kha ขา

pause
(faire une ~) 1yout3phak

หยุดพัก
pauvre 2yak0djon ยากจน
pauvrement

1yagn2yak0djon อยางยากจน
payant 2mai0fri ไมฟรี
paye 0gnen0duan เงนิเดือน
payer [verser] 1djai จาย
[régler] 0tcham3ra ชําระ
[raquer](taxe, impôt, …)

4sia เสยี
[rétribuer] 1tõp0thèn

ตอบแทน
[rembourser] 3tchai0gnen

ใชเงิน
pays 1pra2thét ประเทศ

paysage 2phap0phou3mi
1pra2thét ภาพภูมิประเทศ

paysan 0tchao0na ชาวนา
peau
[pelure] 1pluak เปลือก
[épiderme, cuir] 4nagn นัง

pêcher 1djap0pla จับปลา
à la ligne 1tok0pla ตกปลา
au filet 4ha0pla หาปลา

pêcheur 2thi1djap0pla
ที่จับปลา

(un ~) 0khon1djap0pla
คนจับปลา

pédale 0khan1yiap คนัเหยียบ
peigne 4wi หวี
peigner 4wi4phom หวีผม
peindre
[repeindre] 0tha4si ทาสี
[dessiner] 2wat2phap4si

วาดภาพสี
peine [chagrin] 0khwam

2sao1sok ความเศราโศก
[douleur] 0khwam3thouk

ความทุกข
[difficulté] 0khwam

0lam1bak ความลําบาก
[punition] 0kan0logn2thot

การลงโทษ
(à ~)[moins de]

2mai4thugn ไมถึง
” [presque pas]
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1kuap1dja2mai เกือบจะไม
(avec de la ~)

1yagn0lam1bak อยางลําบาก
(avoir de la ~) 0pén3thouk

เปนทุกข
(faire de la ~) 0tham2hai

0pén3thouk ทําใหเปนทุกข
(valoir la ~) 4som0khouan

สมควร
(ce n’est pas la ~)

2mai2tõgn ไมตอง
peiné 2sao1sok เศราโศก
peiner [chagriner]

0tham2hai2sao1sok
ทําใหเศราโศก

[suer] 1trak0tram ตรากตรํา
peintre [artisan]

2tchagn0tha4si ชางทาสี
[artiste] 2tchagn

4khian2phap ชางวเขียนภาพ
peinture [activité]

2wat4khian วาดเขียน
[couleur] 4si สี
[tableau] 2phap4si ภาพสี

peler 1põk1pluak
ปอกเปลือก

pellicule [film]
0fim1thai2roup ฟลมถายรูป

[squame] 0ragn0khè รังแค
penché 0iagn เอียง
pencher

[baisser] 2kom กม
[rendre oblique] 0iagn

เอียง
(se) 2kom0toua0logn

กมตัวลง
pendant
[tombant] 2thi2hõi ทีห่อย
[pour une durée de]

0pén0wé0la เปนเวลา
[au cours de]

0nai3ra1wagn ในระหวาง
que 0nai1kha1na2thi

ในขณะท่ี
pendentif 2dji จ้ี
pendre
[retomber] 2hõi หอย
[suspendre] 4khwèn แขวน

pendu [suspendu]
4khwèn1you แขวนอยู

[mort] 4khwèn0khõ0tai
แขวนคอตาย

pendule 0na0li0ka4khwèn
นาฬิกาแขวน

pénétrer 2khao0pai เขาไป
pénible
[malaisé] 0lam1bak ลําบาก
[laborieux] 2yak0yén

ยากเย็น
[ennuyeux] 2na1bua

นาเบื่อ
péniblement



pénicilline - 111 - perroquet

1yagn0lam1bak อยางลําบาก
pénicilline 0phé3ni0si0lin

เพนิซลีีน
penser 3khit คดิ
à 3khit4thugn คดิถึง
que 3khit2wa คดิวา

pension [allocation]
2bia0bam0nan เบี้ยบํานาญ

[pensionnat] 0rogn0rian
0kin0nõn โรงเรียนกนินอน

pente 2thi2lat ที่ลาด
pépin 3mét3lék3lék เม็ดเล็กๆ
percer 1djõ เจาะ
percevoir
[recevoir] 2dai3rap0gnen

ไดรับเงิน
[encaisser] 1kép0gnen

เก็บเงิน
percher 2tagn1you0nai

2thi4sougn ต้ังอยู ในที่สงู
(se) 1kõ1you เกาะอยู

perdre
[égarer] 0tham4hai ทําหาย
[faire son deuil] 4sia เสยี
[se faire battre]

0tham2hai3phè ทําใหแพ 
(se) 4logn0thagn หลงทาง
connaissance 2sin1sa1ti

สิ้นสติ
de l’argent [égarer]

0tham0gnen4hai ทําเงนิหาย

de l’argent [gaspiller]
4sia0gnen เสยีเงิน

du poids 4phõm0logn
ผอมลง

espoir 2sin4wagn สิน้หวัง
la face 4sia2na เสยีหนา
la tête 4houa4sia หัวเสีย
un bras 4sia4khèn เสียแขน
son temps 4sia0wé0la

เสียเวลา
perdu [introuvable]

4hai0pai หายไป
[errant] 4logn0thagn

หลงทาง
[battu] 3phè แพ 

père 2phõ พอ
périmé 1mot0a3you หมดอายุ
période 3ra3ya0wé0la

ระยะเวลา
perle 1khai3mouk ไขมุก
permanent 1ta1lõt0wé0la

ตลอดเวลา
permettre
[accepter] 0yõm ยอม
[autoriser] 1a3nou2yat

อนุญาต
permis
de conduire 0bai1khap1khi

ใบขับขี่
perroquet 3nok2kèõ

นกแกว
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perruque 4phom0plõm
ผมปลอม

persévérer 1bak1ban
บากบั่น

persil 1phak0tchi1fa1ragn
ผักชีฝร่ัง

persister 0yun0kran
ยืนกราน

personne [être] 0khon คน
[individu] 1bouk0khon

บุคคล
[quelqu’un] 0khon0dai

0khon1nugn คนใดคนหน่ึง
[celui qui] 2phou ผู
(ne…~) 2mai…0khrai0lei

ไม…ใครเลย
(~ ne…)
2mai0mi0khrai2thi ไมมีใครที่
(il n’y a ~)
2mai0mi0khrai0lei ไมมีใครเลย

perspicace 1tcha4lio
1tcha1lat เฉลยีวฉลาด

persuadé 2nè0djai แนใจ
persuader [convaincre]
0tham2hai2nè0djai ทําใหแนใจ
[décider] 3tchak0tchouan

ชักชวน
pervers 2tchoua3rai ชัว่ราย
pervertir 0nam0pai0nai

0thagn1phit นําไปในทางผิด
peser

[mesurer] 2tchagn ชัง่
[avoir tel poids]

0mi3nam1nak มนํ้ีาหนัก
pessimiste 2thi0mõgn

0nai2gnè3rai ทีม่องในแงราย
pétard 1pra3that ประทัด
péter 4phai0lom ผายลม
petit [minuscule] 3lék เลก็
[faible] 3nõi นอย
à petit 2khõi2khõi คอยๆ

petit déjeuner
0a4han3tchao อาหารเชา

petite-fille 4lan4sao
หลานสาว

petit-fils 4lan0tchai
หลานชาย

peu [pas très] 1nõi หนอย
[pas beaucoup] 3nõi นอย
(un ~) 3lék3nõi เลก็นอย
(un petit ~) 3nit1nõi

นิดหนอย
(un ~ plus) 1ik1nõi อีกหนอย
(à ~ près) 1pra0man

ประมาณ
peur
(faire ~) 0tham2hai0kloua

ทําใหกลวั
(avoir ~) 0kloua กลวั

peureux 2khi1khlat ขีข้ลาด
peut-être
[éventuel] 0bagn0thi บางที
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[possible] 1at1dja อาจจะ
phare (voiture) 0fai2na3rot

ไฟหนารถ
(mer) 1pra0pha0khan

ประภาคาร
pharmacie 3ran4khai0ya

รานขายยา
philippin 3fi3lip0pin

ฟลิปปนส
philippines 1pra2thét

3fi3lip0pin ประเทศฟลิปปนส
phonétique

0kan1õk4siagn การออกเสียง
photo 2roup รูป
photocopie 4sam0nao

สําเนา
photocopier

0tham4sam0nao ทําสําเนา
photographe 2tchagn

1thai2roup ชางถายรูป
photographie 2roup รูป
photographier

1thai2roup ถายรูป
phrase 1pra1yok ประโยค
physique [corps] 0kai กาย
[forme] 2roup2ragn รูปราง

pianiste 3nak0pia0no
นักเปยโน

piano 0pia0no เปยโน
pickpocket 3nak3louagn

1kra4pao นักลวงกระเปา

pièce [salle] 2hõgn หอง
[monnaie] 4rian เหรียญ
de théâtre 1bot3la0khõn

บทละคร
de rechange
2khruagn1a1lai เคร่ืองอะไหล

pied [peton] 3thao เทา
[base] 0tchegn เชงิ
(à ~) 0den0pai เดินไป
nus 3thao1plao เทาเปลา

piège 1kap1dak กบัดัก
piéger 0wagn1kap1dak

วางกับดัก
pierre (matière) 4hin หิน
[caillou] 2kõn4hin กอนหิน

pierreries 3phét0phlõi
เพชรพลอย

pieuvre 0pla1muk3yak
ปลาหมึกยกัษ

pile [précis] 0phõ0di พอดี
[batterie] 1than ถาน

piler 0tam ตํา
piller 2plon ปลน
pilon 1sak สาก
piloter
[conduire] 1khap ขบั
[guider] 0nam นํา

pilotis 4sao4khém เสาเข็ม
(sur ~) 2thi1plouk0bon

4sao4sougn ทีป่ลูกบนเสาสูง
pilule 0ya3mét ยาเม็ด
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piment 3phrik พริก
pimenté 1phét เผ็ด
pince [tenaille] 0khim คีม
(crustacé) 2kam กาม
à épiler 1nèp แหนบ
à linge 3mai1nip ไมหนีบ

pinceau 2phou0kan พูกัน
pincer 1yik หยกิ
ping-pong 0pign0põgn

ป ิงปอง
pipe 2klõgn0ya1soup

กลองยาสูบ
piquant [épicé] 1phét เผ็ด
[pointu] 4lèm แหลม
[épine] 4nam หนาม

piquer 0thègn แทง
(épine) 0tam ตํา
(moustique) 1kat กดั
(animal) 1tõi ตอย

piqûre
(épine) 0rõi4nam0tam

รอยหนามตํา
(moustique)

0rõi0yougn1kat รอยยุงกัด
(animal) 0rõi3ma0lègn1tõi

รอยแมลงตอย
(faire une ~) 1tchit0ya

ฉีดยา
pirate 0djon1sa1lat โจรสลัด
pire 0léo1kwa เลวกวา
piscine 1sa2wai3nam

สระวายนํ้า
piste 2rõgn0rõi รองรอย
pistolet 0pun3phok ปนพก
pitié
(avoir ~) 4sogn4san สงสาร
(faire ~) 2na4sogn4san

นาสงสาร
pivoter 4moun หมนุ
placard 2tou ตู
place [endroit] 2thi ที่
[siège] 2thi2nagn ทีน่ั่ง
[espace] 2thi2wagn ทีว่าง
[esplanade] 1sa4nam

สนาม
[rond-point] 1dja1tou1rat

จตุรัส
[rang] 0an1dap อันดับ

placer
[mettre] 0wagn3wai วางไว
[disposer] 1djat0djègn

จัดแจง
[investir] 0logn0thoun

ลงทุน
plafond 0phé0dan เพดาน
plage 0tchai1hat ชายหาด
plaider 2kè1tagn แกตาง
plaie 4phlè แผล
plaindre 4sogn4san สงสาร
(se) 3rõgn3thouk รองทุกบ

plaine 2thi2rap ทีร่าบ
plainte 0kham3fõgn คําฟอง
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(porter ~) 2yun3fõgn
ยื่นฟอง

(retirer sa ~) 4thõn3fõgn
ถอนฟอง

plaire [satisfaire] 0tham
2hai0phõ0djai ทําใหพอใจ

[seduire] 0tham2hai
2tõgn0djai ทําใหตองใจ

(se ~)[content] 0phõ0djai
พอใจ

“s’il vous plaît”(politesse)
1prot โปรด

“s’il vous plaît !”(appel)
0khoun3khrap [3kha]

คุณครับ[คะ]
plaisant 1sa1nouk สนุก
plaisanter 2phout2lén

พูดเลน
plaisir [agrément]

0khwam1sa1nouk ความสนุก
[satisfaction]
0khwam0phõ0djai ความพอใจ

plan [tracé] 4phèn แผน
[carte] 4phèn2thi แผนที่
[projet] 4phèn0kan

แผนการณ
planche 1phèn1kra0dan

แผนกระดาน
plancher 3phun2ban

พื้นบาน
planer 2rõn รอน

planète 0dao
3nop3pha3khrõ ดาวนพเคราะห

plante 2phut พชื
planter
[enfoncer] 1tõk ตอก
[faire pousser] 3phõ เพาะ
[cultiver] 1plouk ปลูก

plaque 1phèn แผน
minéralogique

2pai3tha0bian ปายทะเบียน
plaqué
argent 3tchoup0gnen ชบุเงิน
or 3tchoup0thõgn ชบุทอง

plaquer 3tchoup ชบุ
plastique 3plas1sa1tik

ปลาสติก
plat [aplati] 0bèn แบน
[assiette] 0djan จาน
(à ~)[dégonflé]

0yagn0bèn ยางแบน
” [déchargé] 0fai1mot

ไฟหมด
plateau 1that ถาด
plein [rempli] 0tém เต็ม
[complet] 0tém1mot

เต็มหมด
(faire le ~) 0tem0tém

เติมเต็ม
pleurer 3rõgn2hai รองไห
pleuvoir 4fon1tok ฝนตก
“il ~” 4fon1tok ฝนตก
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pli 0rõi3phap รอยพับ
plier [replier] 3phap พบั
[recourber] 0gnõ งอ

plomb
[métal] 1ta1koua ตะกัว่
[fusible] 0fiou0fai3fa

ฟวไฟฟา
plomber
une dent 1out0fan อุดฟน

plombier
2tchagn2thõ3nam ชางทอนํ้า

plongée sous-marine
0kan0dam3nam การดํานํ้า

plonger
[enfoncer] 1djoum จุม
[sauter] 1kra1dot กระโดด

pluie 4fon ฝน
plupart (la ~)

1souan2mak สวนมาก
plus [+] 1bouak บวก
[davantage] 2mak2khun

มากข้ึน
[supérieur] 2mak1kwa

มากกวา
[avec] 1kap กบั
(le ~) 2thi1sout ทีสุ่ด
(ne ~) 2mai…1ik3lèõ

ไม…อีกแลว
(ne ~ en avoir) 2mai0mi…

1ik3lèõ ไมมี…อีกแลว
(pas ~ de) 2mai0ken ไมเกิน

que 2mak1kwa มากกวา
qu’avant 2mak2khun

มากข้ึน
tard 0thi4lagn ทหีลัง

plusieurs 4lai หลาย
plutôt [assez]

2khõn2khagn คอนขาง
[de préférence] 0di1kwa

ดีกวา
pneu 0yagn3rot ยางรถ
à plat 0yagn0bèn ยางแบน
crevé 0yagn1tèk ยางแตก

poche 1kra4pao2sua
กระเปาเสื้อ

poêle 1kra3tha กระทะ
poème 0khlogn โคลง
poète 1ka0wi กวี
poids 3nam1nak นํ้าหนัก
poignée
[manche] 2dam ดาม
[manette] 0khan คนั

poignet 2khõ0mu ขอมือ
poil 4khon ขน
poilu 0mi4khon2mak

มีขนมาก
poing 0kam2pan กําปน
point [endroit] 1djout จุด
[note] 3kha0nèn คะแนน
[ne … pas] 2mai ไม
(à ~)[à propos] 0phõ0di

พอดี
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” [assez cuit]
1souk0pan0klagn สกุปานกลาง
(sur le ~) 0djouan1dja

จวนจะ
pointe 0plai4lèm ปลายแหลม
pointu 4lèm แหลม
pointure 0be เบอร
poire
chinoise 4phon4sa2li ผลสาลี่

pois 1thoua ถัว่
poison 0ya3phit ยาพษิ
poisson 0pla ปลา
poitrine
[poitrail] 2na1ok หนาอก
[sein] 2tao0nom เตานม

poivre 3phrik0thai พริกไทย
poivron 3phrik1youak

พริกหยวก
poli 1sou2phap สภุาพ
police 0tam1rouat ตํารวจ
(poste de ~) 1sa4tha0ni

0tam1rouat สถานีตํารวจ
policier 0tam1rouat ตํารวจ
politique
(la ~) 0kan0muagn

การเมือง
pomélo 2som0o สมโอ
pommade

2khi2phugn0ya ขีผ้ึ้งยา
pomme 4phon1èp2pen

ผลแอปเปล

de terre 0man1fa1ragn
มันฝร่ัง

pomper 1soup สบู
pompier 0khon

1dap0phlegn คนดับเพลิง
ponctuel 0trogn0wé0la

ตรงเวลา
pondre
un oeuf 1õk1khai ออกไข

pont 1sa0phan สะพาน
porc 4mou หมู
port
[rade] 2tha0rua ทาเรือ
[transport] 2kha1sogn

คาสง
portatif 0mu4thu มอืถือ
porte 1pra0tou ประตู
portefeuille 1kra4pao

3tha3na1bat กระเป าธนบัตร
porter [tenir] 4thu ถอื
[apporter] 0nam0ma นํามา
[transporter] 4khon1sogn

ขนสง
[avoir] 0mi มี
[habiller] 4souam สวม
(se ~ bien) 1sa0bai0di

สบายดี
(se ~ mal) 2mai1sa0bai

ไมสบาย
chance 0tham2hai

2tchok0di ทําใหโชคดี
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malchance 0tham2hai
2tchok3rai ทําใหโชคราย

portion [part] 1souan สวน
[tronçon] 2thõn ทอน
[phase] 0tõn ตอน

poser
[déposer] 0wagn วาง
[garder la pose]

0wagn2tha วางทา
(se) 0logn3phun0din

ลงพื้นดิน
position
[endroit] 2thi2tagn ทีต้ั่ง
[vue] 0khwam4hén

ความเห็น
posséder 0mi มี
possible 0pén0pai2dai

เปนไปได
“est-ce ~ ?” 2dai4mai

ไดไหม
“oui, c’est ~” 2dai ได
“non, ce n’est pas ~”

2mai2dai ไมได
“il est ~ que” 1at1dja

อาจจะ
poste [récepteur]

2khruagn เคร่ือง
[service postal]

0prai1sa0ni ไปรษณีย
[bureau de poste]

2thi0tham0kan0prai1sa0ni

ที่ทําการไปรษณีย
poster 1sogn0thagn

0prai1sa0ni สงทางไปรษณีย
pot [bocal] 4lo โหล
[cruche] 1yuak เหยือก
[chance] 2tchok โชค
à eau 0khon0tho3nam

คนโทนํ้า
de fleurs 1kra4thagn

กระถาง
potable 1dum2dai ด่ืมได
potage 3soup ซปุ
de légumes 0kègn1djut

แกงจืด
pot-de-vin 4sin0bon สนิบน
poteau 4sao เสา
poterie 2khruagn

0din4phao เคร่ืองดินเผา
pou 4hao เหา
poubelle 4thagn1kha1ya

ถังขยะ
pouce 4houa2mè0mu

หัวแมมือ
poudre 4phogn ผง
(en ~) 0pén4phogn เปนผง

poule 2mè1kai แมไก
au riz 2khao0man1kai

ขาวมันไก
poulet 1kai ไก
pouls 2tchip3pha0djõn

ชีพจร
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poumon 1põt ปอด
poupée 3touk1ka0ta ตุกตา
pour (intention)[afin de]

2phua เพือ่
(affectation)[à] 4sam1rap

สําหรับ
(attribution)[à] 2hai ให
(équivalence)[par] 1tõ ตอ
cent (%) 0pe0sén เปอรเซ็นต

pourboire 3thip ทปิ
pourquoi 0tham0mai ทําไม
(c’est ~) 3phrõ1tcha3nan

เพราะฉะน้ัน
pourri [gâté] 4sia เสยี
[décomposé] 2nao เนา

pourrir [gâter]
0tham2hai4sia ทําใหเสีย

[décomposer]
0tham2hai2nao ทําใหเนา

poursuivre [continuer]
0tham1tõ0pai ทําตอไป

[talonner] 1tit0tam ติดตาม
en justice 3fõgn4san

ฟองศาล
(se) 1tõ0pai ตอไป

pourtant 1tè1kra3nan
แตกระน้ัน

pourvoir 1djat2hai0mi
จัดใหมี

pourvu
que 4wagn2wa หวังวา

pousse
de bambou 1nõ3mai หนอไม

pousser [presser] 0dan ดัน
[déplacer] 4khén เขน็
[rejeter] 1phlak ผลกั
[grandir] 2gnõk งอก
à [inciter] 3you0yogn ยยุง

poussière 1foun ฝุน
poutre 0khu0ruan

คือเรือน
pouvoir
[avoir la liberté] 2dai ได
[avoir la connaissance]

0pén เปน
[être en état] 4wai ไหว
[être capable] 4sa2mat

สามารถ
pratique 1sa1douak สะดวก
pratiquer [appliquer]

1pa1ti1bat ปฏบิัติ
[jouer] 2lén เลน

précédent 2thi0ma1kõn
ที่มากอน

précéder 0den0nam2na
เดินนําหนา

précieux 2thi0mi2kha
ที่มีคา

précipice 4héo3luk เหวลกึ
précipité 2rip3rõn รีบรอน
précipiter 2phougn พุง
(se) 1phén0pai เผนไป
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précis
[exact] 2nè0nõn แนนอน
[détaillé] 3la1iat ละเอียด
[clair] 3tchat0djén ชดัเจน

préciser 0tham2hai
3tchat0djén ทําใหชัดเจน

précoce 1dja0ren
1kõn0wai เจริญกอนวัย

prédire 0tham0nai ทํานาย
l’avenir 0tham0nai

1a0na3khot ทํานายอนาคต
préférable 0di1kwa ดีกวา
préférer 2tchõp2mak1kwa

ชอบมากกวา
premier [initial] 2rèk แรก
[en tête] 2thi1nugn ทีห่น่ึง
classe 3tchan1nugn ชัน้น่ึง
étage 3tchan2thi1nugn

ชั้นที่หน่ึง
secours 1pa4thom

3pha0ya0ban ปฐมพยาบาล
prendre
[saisir] 4tchouéi ฉวย
[retirer] 0ao เอา
[utiliser] 3tchai ใช
[absorber] 0kin กนิ
[aller chercher qqn.]

0pai3rap ไปรับ
[louer] 2tchao เชา
des leçons 2dai3rap

1bot0rian ไดรับบทเรียน

feu 3louk0pén0fai ลกุเปนไฟ
la main 1djap0mu จับมือ
la température

3wat1pa1rõt วัดปรอท
l’avion 2khun

2khruagn0bin ขึน้เคร่ืองบิน
le bateau 0logn0rua ลงเรือ
le bus 2khun3rot0mé

ขึ้นรถเมล
le train 2khun3rot0fai

ขึ้นรถไฟ
pour 0ao…0pén เอา…เปน
un bain 1ap3nam อาบนํ้า
une photo 1thai2phap

ถายภาพ
prénom 2tchu0toua ชือ่ตัว
préoccupé

0pén0kagn0won เปนกังวล
préoccuper0tham2hai0pén

0kagn0won ทําใหเปนกังวล
(se) 0pén0kagn0won

เปนกังวล
préparé 3phrõm พรอม
préparer 0triam เตรียม
(se) 0triam0toua เตรียมตัว

près 2klai ใกล
(le plus ~)
2thi2klai2thi1sout ทีใ่กลที่สุด

présent [cadeau]
4khõgn4khwan ของขวัญ

[témoin] 2thi1you3lèõ
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ที่อยูแลว
présenter
[montrer] 1sa0dègn แสดง
[proposer] 1sa4ne เสนอ
[introduire] 3nè0nam2hai

3rou1djak แนะนําใหรูจัก
(se) 3nè0nam0ton0égn

แนะนําตนเอง
préservatif 4thougn0yagn

ถุงยาง
président 1pra0than

ประธาน
presque 1kuap เกอืบ
pas 1kuap1dja2mai

เกือบจะไม
pressé
[impatient] 2rip รีบ
[urgent] 1douan ดวน

presser [serrer] 1bip บบี
[appuyer] 1kot กด
[écraser] 3khan คัน้
[accélérer] 2régn เรง

prêt
[préparé] 3phrõm พรอม
[avance] 0gnen0yum

เงินยืม
[crédit] 0gnen2kou เงินกู
(se tenir ~) 0triam3phrõm

เตรียมพรอม
“c’est ~ !” (préparé)

3phrõm3lèõ พรอมแลว

” (fini) 1sét3lèõ เสร็จแลว
prétendre 2agn อาง
prétentieux 1ouat2agn

อวดอาง
prêter 2hai0yum ใหยืม
[avancer]

2hai0yum0gnen ใหยมืเงิน
[faire un crédit]

2hai2kou0gnen ใหกูเงิน
prêteur 2phou2thi

2hai0yum ผูที่ใหยืม
prétexter 2agn2wa อางวา
preuve [attestation]

0kan3phi1sout การพสิูจน
[témoignage] 3pha0yan

1lak4than พยานหลกัฐาน
prévenir [informer]

1bõk1klao บอกกลาว
[signaler] 2djègn2hai2sap

แจงใหทราบ
la police
2djègn0tam1rouat แจงตํารวจ

prévoir 2khat4mai
คาดหมาย

prier 1souat0mon สวดมนต
prime 0gnen0bo3nat

เงินโบนัส
prince 2djao0tchai เจาชาย
princesse 2djao4yign

เจาหญิง
principal 4sam0khan
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2thi1sout สําคญัที่สดุ
principe 1lak0kan หลกัการ
(en ~) 0doi1lak0kan

โดยหลักการ
printemps 3ru0dou

0bai3mai1phli ฤดูใบไมผลิ
priorité [ordre]

0lam1dap2na ลําดับหนา
[droit] 1sit3thi สทิธิ

prise
de sang 0kan3tchak2luat

การชักเลือด
électrique 3plak0fai3fa

ปลั๊กไฟฟา
prison 3khouk คกุ
prisonnier 3nak2thot

นักโทษ
privé [personnel]

1souan0toua สวนตัว
[exclusif] 1tcha3phõ เฉพาะ

priver 3rip0ao ริบเอา
de 1thouk3gnot ถกูงด
(se ~) 1ot อด

prix [valeur] 0ra0kha ราคา
[récompense] 0ragn0wan

รางวัล
probable 2na1dja

0pén0pai2dai นาจะเปนไปได
probablement

0khogn1dja คงจะ
problème 0pan4ha ปญหา

“il n’y a pas de ~”
2mai0mi0pan4ha ไมมีปญหา

procédé 3wi0thi วิธี
procéder 0dam0nen0kan

ดําเนินการ
procédure

3ra1biap3wi0thi ระเบียบวิธี
procès 3kha0di4san คดีศาล
prochain
[proche] 1that0pai ถดัไป
[ultérieur] 2na หนา
(l’année ~) 0pi2na ปหนา
arrêt de bus 2pai2na

ปายหนา
proche [près] 2klai ใกล
[parent] 2yat ญาต

proclamer 1pra1kat
ประกาศ

produire
[fabriquer] 1pha1lit ผลติ
[donner] 2hai4phon ใหผล
[déclencher]

0tham2hai1ket ทําใหเกิด
(se) 1ket2khun เกดิขึ้น

proéminent 2thi
2yun1õk0ma ที่ยื่นออกมา

professeur 0a0djan
อาจารย

profession 0a2tchip อาชพี
profit 0kam0rai กําไร
profiter 2dai3rap1pra1yot
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ไดรับประโยชน

de l’occasion
4tchouéi0o1kat ฉวยโอกาส

profond 3luk ลกึ
programme
[liste] 0rai0kan รายการ
[planning] 0kam1not0kan

กําหนดการณ
progresser [se développer]

1dja0ren เจริญ
[avancer]

2kao2na กาวหนา
proie 1yua เหยือ่
projet [plan]

0khrogn0kan โครงการ
[intention] 1djét1ta0na

เจตนา
projeter
[expulser] 2phougn พุง
[envisager] 2khat3khit

คาดคิด
un film 4tchai4nagn ฉายหนัง

proliférer 3ye3ye เยอะๆ
prolonger [rallonger]

2yut1õk0pai ยดืออกไป
[faire durer] 2yut0wé0la

ยืดเวลา
(se) 1tõ0pai ตอไป

promener 0pha0pai2thio
พาไปเที่ยว

(se)[se balader] 0den2lén

เดินเลน
” [faire un tour] 0pai2thio

ไปเที่ยว
promesse 0kham2man

คํามั่น
promettre 4san0ya สญัญา
prononcer 1õk4siagn

ออกเสียง
pronostiquer

3pha0ya0kõn พยากรณ
proportion 1sat1souan

สัดสวน
propos 0kham2phout คําพดู
proposer 1sa4ne เสนอ
(se) 2tagn0djai ต้ังใจ

propre 1sa1at สะอาด
proprement 1yagn1sa1at

อยางสะอาด
propriétaire 2djao4khõgn

เจาของ
propriété
[droit] 1sit3thi สทิธิ
[qualité]
0khoun3na4som1bat คณุสมบัติ

prospectus 0bai0pliou
ใบปลวิ

prostituée 4so0phé0ni
โสเภณี

protéger [défendre]
2põgn0kan ปองกัน

[sauvegarder]
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3rak4sa3wai รักษาไว
(se) 2põgn0kan0ton0égn

ปองกันตนเอง
protester 3khat3khan

คัดคาน
prouver 3phi1sout พสิูจน
proverbe 1sou0pha1sit

สุภาษิต
province 0djagn1wat จังหวัด
(en ~, de ~)

1tagn0djagn1wat ตางจังหวัด
provision 4khõgn

4sam0rõgn ของสํารอง
provisoire

2tchoua0khrao ชัว่คราว
provoquer
[défier] 3tha0thai ทาทาย
[causer] 1kõ2hai1ket

กอใหเกิด
prudent 2rõp2khõp

รอบคอบ
puant 4mén เหม็น
puanteur 1klin4mén

กลิน่เหม็น
public 4sa0tha3ra3na

สาธารณะ
publicité
(faire de la ~) 0kho0sa0na

โฆษณา
puce 0toua1mat ตัวหมัด
puer 1sogn1klin4mén

สงกลิน่เหม็น
puis [ensuite] 3khran3lèõ

คร้ันแลว
[par la suite] 0phai4lagn

ภายหลัง
(et ~) 3lèõ2kõ แลวก็

puisque 3phrõ2wa เพราะวา
puissance 0kam0lagn กําลงั
puissant

2thi0mi0kam0lagn ทีม่ีกําลัง
puits 1bõ บอ
pull-over 2sua1thak

เสื้อถัก
puni 1thouk0logn2thot

ถูกลงโทษ
punir 0logn2thot ลงโทษ
punition 0kan0logn2thot

การลงโทษ
pur
[intact] 0bõ3ri1sout บริสุทธิ์
[véritable] 3thè แท

purée de 1bot บด
pus 3nam4nõgn นํ้าหนอง
pyjama 2sua3tchout0nõn

เสื้อชุดนอน
q

quai (gare)
0tchan0tcha0la ชานชาลา

(port) 2tha2thiap0rua
ทาเทียบเรือ

qualité 0khoun3na2phap
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คุณภาพ
quand 2mua เมื่อ
(~ ?) 2mua0rai เมือ่ไร
(depuis ~ ?)
2tagn1tè2mua0rai ต้ังแตเมื่อไร
(jusqu’à ~ ?) 0djon4thugn

2mua0rai จนถงึเมื่อไร
même 4thugn1kra3nan

ถึงกระน้ัน
quant à 1fai ฝาย
quantité 1pa3ri0man

ปริมาณ
quart [1/4] 1nugn0nai1si

หน่ึงในสี่
[15 mn] 1sip2ha0na0thi

สิบหานาที
quartier [1/4]

1nugn0nai1si หน่ึงในสี่
[coin] 1thin ถิน่

quatorze 1sip1si สบิสี่
quatre 1si สี่
quatre-vingt 1pèt1sip

แปดสิบ
quatre-vingt-dix

2kao1sip เกาสบิ
quatrième 2thi1si ที่สี่
que (explication) 2thi ที่
(pensée) 2wa วา
(souhait) 2hai ให
(~ ?) 1a0rai อะไร
(ne ~) 1tè…2thao3nan

แต…เทาน้ัน
quel [qui ?] 0khrai ใคร
[quoi ?] 1a0rai อะไร
[lequel ?] 4nai ไหน

quelconque [ordinaire]
0tham3ma0da ธรรมดา

[n’importe lequel]
4nai2kõ2dai ไหนกไ็ด

quelque 2bagn บาง
(~s)[plusieurs] 0bagn บาง
” [deux ou trois]

4sõgn4sam สองสาม
quelque chose (… ~)

1a0rai1yagn1nugn
อะไรอยางหน่ึง

(~ …) 0mi1a0rai มอีะไร
quelquefois

0bagn3khragn บางคร้ัง
quelque part 1sak

1hègn1nugn สกัแหงหน่ึง
quelqu’un (… ~) 0khrai

0khon1nugn ใครคนหน่ึง
(~ …) 0mi0khon มคีน

question [demande]
0kham4tham คําถาม

[sujet] 2ruagn เร่ือง
questionner 4tham ถาม
quête 0gnen2ria0rai

เงินเร่ียไร
quêter 2ria0rai เร่ียไร
queue
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[appendice] 4hagn หาง
[manche] 2dam ดาม
[arrière] 3thai ทาย
[file] 0khiou0rõ ควิรอ
(faire la ~)

2khao0khiou0rõ เขาคิวรอ
de cheval 4phom0pia

ผมเปย
qui 2thi ที่
(~ ?) 0khrai ใคร
(à ~ ?) 4khõgn0khrai

ของใคร
(de ~ ?) 4thugn0khrai

ถึงใคร
quincaillerie

2khruagn1lék เคร่ืองเหล็ก
quinzaine 1pak ปกษ
quinze 1sip2ha สบิหา
quittance 0bai1sét

3rap0gnen ใบเสร็จรับเงิน
quitte 4hai0kan หายกนั
quitter
[se séparer] 1djak จาก
[partir] 1djak0pai จากไป
[abandonner] 3la3thign

ละทิง้
(se) 1djak0kan จากกนั

quoi 2thi ที่
(~ ?) 1a0rai อะไร
(fait en ~ ?)
0tham2douéi1a0rai ทําดวยอะไร

quoique 3mè2wa แมวา
quotidien [journalier]

1pra0djam0wan ประจําวัน
[journal] 4nagn4su0phim

หนังสอืพิมพ
r

rabais 1souan3lot สวนลด
(faire un ~) 3lot0ra0kha

ลดราคา
raccompagner

0pha1klap0pai พากลบัไป
à la gare, … 0pai1sogn

ไปสง
raccordé 1tit1tõ0kan

ติดตอกัน
raccorder [connecter]

0tham2hai1tit1tõ0kan
ทําใหติดตอกัน

[brancher] 1tõ4sai ตอสาย
raccourcir [accourcir]

0tham2hai2san0logn
ทําใหสั้นลง

[écourter] 2yon2hai2san
ยนใหสั้น

(se) 2san0logn สัน้ลง
raccrocher 4khwèn3wai

แขวนไว 
(se) 3yut2nèn ยดึแนน

race 3tchua2tchat เชื้อชาติ
racine 2rak ราก
raconter
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2lao2hai0fagn เลาใหฟง
radeau 0phè แพ
radin 2khi4nio ขีเ้หนียว
radio
[tsf] 3wit3tha3you วิทยุ
[radiographie] 2ék0sa0ré

เอ็กซเรย
raffoler
de 4logn4lai หลงใหล

rafraîchir 0tham2hai
0yén0logn ทําใหเย็นลง

(se) 0yén0logn เยน็ลง
raide [rigide] 4khègn2thu

แข็งทื่อ
[abrupt] 0tchan ชนั

raidir 0tham2hai
4khègn2thu ทําใหแข็งทื่อ

(se) 4khègn2thu แขง็ทื่อ
raie [ligne] 0nèõ แนว
[rayure] 3riou ร้ิว
[poisson] 0pla1kra0bén

ปลากระเบน
(faire une ~) 1sèk4phom

แสกผม
rainure 0ragn ราง
raisin 4phon1a1gnoun

ผลองุน
raison [bon sens]

3wi0dja0ra3na0yan
วิจารณญาณ

[cause] 1hét4phon เหตุผล

(avoir ~) 1thouk ถูก
(en ~ de) 2nuagn1djak

เน่ืองจาก
raisonnable

0mi1hét4phon มเีหตุผล
rajouter [ajouter]

2phem0tem เพิ่มเติม
[joindre] 0rouam รวม

ralentir [décélérer]
3tcha0logn ชาลง

[freiner] 1brék เบรค
[diminuer] 3lot0logn ลดลง
(faire ~) 0tham2hai

3tcha0logn ทําใหชาลง
rallonger 1tõ2hai0yao

ต อใหยาว
(se) 0yao2khun ยาวขึน้

ramasser 1kép เกบ็
rame 0phai พาย
ramener 0nam1klap0ma

นํากลับมา
ramer 0phai0rua พายเรือ
ramollir 1õn2noum0logn

ออนนุมลง
ramper 3luéi เลือ้ย
rançon 2kha1thai คาไถ
rançonner 1khou

0ao2kha1thai ข ูเอาคาไถ
rang [rangée] 4thèõ แถว
[place] 0an1dap อันดับ

rangé
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[net] 2riap3rõi เรียบรอย
[ordonné] 0pén3ra1biap

เปนระเบียบ
rangée [file] 4thèõ แถว
[ligne] 0nèõ แนว

ranger 1djat0djègn จัดแจง
rapatrier 1sogn1klap

1thin0dem สงกลบัถิ่นเดิม
râpé [coupé]

2thi1khout3lèõ ทีขู่ดแลว
[usagé] 0põn ปอน

rapide [véloce] 0réo เร็ว
[prompt] 2rouat0réo

รวดเร็ว
rappeler [appeler]

2riak1mai เรียกใหม
[téléphoner] 0tho0pai1mai

โทรฯไปใหม
” 0djam2dai จําได

rapport 0rai0gnan รายงาน
(par ~ à) 1priap1kap

เปรียบกับ
rapporter [ramener]

0nam1klap0ma นํากลบัมา
[rendre]

0nam1klap0khun นํากลับคืน
[raconter] 2lao2hai0fagn

เลาใหฟง
[fructifier] 1ket4phon

เกิดผล
rapprocher

0nam2khao2klai นําเขาใกล
(se) 2khao2klai เขาใกล

rare 4ha2yak หายาก
rarement 2mai1bõi ไมบอย
ras 0krian เกรียน
raser [couper] 0kon โกน
[frôler] 1tchiat เฉียด

rasoir 2mit0kon มดีโกน
rassasié 1im3lèõ อ่ิมแลว
rassembler 0rouam0kan

รวมกัน
(se) 0ma0rouam0kan

มารวมกัน
rassuré [tranquillisé]

1plõp0djai ปลอบใจ
[sécurisé] 1oun0djai อุนใจ

rassurer [tranquilliser]
0tham2hai1plõp0djai

ทําใหปลอบใจ
[sécuriser] 0tham2hai

1oun0djai ทําใหอุนใจ
rat 4nou หนู
rater [ne pas saisir] 2phlat

พลาด
[ne pas aboutir]

2mai4sam1rét ไมสําเร็จ
[mal faire] 0tham2mai0di

ทําไมดี
[rendre inutile] 0tham2hai
3rai1pra1yot ทําใหไรประโยชน
[rendre déplaisant]
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0tham2hai1mot1sa1nouk

ทําใหหมดสนุก
le rendez-vous 1phit3nat

ผิดนัด
le train 1tok3rot0fai ตกรถไฟ

rattraper [reprendre]
1djap0khun0ma จับคืนมา

[rejoindre] 2lai0than ไลทัน
raturer 1khit2kha ขีดฆา
ravi 0yin0di2mak ยินดีมาก
ravin 4héo3luk เหวลกึ
ravioli 3kio เกีย๊ว
ravir [enchanter]

0tham2hai0yin0di ทําใหยินดี
[usurper] 2yègn0tchign

แยงชิง
ravissant 2na0yin0di

นายินดี
rayé
[hachuré] 0pén3riou เปนร้ิว
[éraflé] 2thi0mi0rõi1khit

ที่มีรอยขีด
rayer
[barrer] 1khit2kha ขีดฆา
[érafler] 1khit1khouan

ขีดขวน
rayon
[rai] 0lam4sègn ลําแสง
[1/2 diamètre] 3rat1sa4mi

รัศมี
rayure [raie] 3riou ร้ิว

[éraflure] 0rõi1khit รอยขีด
réagir 0mi1pa1ti1ki3ri0ya

มีปฏิกริิยา
réaliser [exécuter]
0tham2hai4sam1rét ทําใหสําเร็จ
[comprendre] 2khao0djai

เขาใจ
rebelle 1kha1bot ขบถ
rebeller (se) 1kõ1kha1bot

กอขบถ
rebondir 1kra0dõn กระดอน
rebord 1khõp ขอบ
récapituler

1sa1roup0khwam สรุปความ
récent
[nouveau] 1mai ใหม
[proche] 2thi2phegn1ket

2khun ทีเ่พิ่งเกิดขึ้น
réception [entrée]

2hõgn3rap1khèk หองรับแขก
[fête] 0gnan2tõn3rap

งานตอนรับ
recette
[formule] 0tam3rap ตํารับ
[encaisse] 0rai3rap รายรับ

recevoir
[accepter] 3rap รับ
[accueillir] 2tõn3rap

ตอนรับ
[subir] 1thouk ถูก

recharger
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[remettre] 0ban1djou บรรจุ
[remplir] 1pra1djou ประจุ
une arme 0ban1djou

1kra4soun บรรจุกระสนุ
une batterie

1pra1djou0fai3fa ประจุไฟฟ า
réchauffer 0tham2hai

1oun2khun ทําใหอุนขึ้น
(se) 1oun2khun อุนขึ้น

recherche [enquête]
0kan1sup4souan การสืบสวน
[étude] 0kan3khon3khwa

การคนควา
recherché
[rare] 4ha2yak หายาก
[poursuivi]

1thouk3khon4ha ถกูคนหา
rechercher
[chercher] 4ha หา
[fouiller] 3khon4ha คนหา
[s’informer] 1sup4ha

สืบหา
récit 2ruagn0rao เร่ืองราว
réciter 2thõgn ทอง
réclamation

0kan2riak3rõgn การเรียกรอง
réclamer [demander]

3rõgn4khõ รองขอ
[exiger] 2riak3rõgn

เรียกรอง
recolter 1kép1kio เกบ็เกี่ยว

recommander 3nè0nam
แนะนํา

(en ~) 0logn3tha0bian
ลงทะเบียน

récompense 0ragn0wan
รางวัล

récompenser [primer]
2hai0ragn0wan ใหรางวัล

[gratifier] 0poun0bam1nét
ปูนบําเหน็จ

réconcilier
(se) 1klap0khun0di0kan

กลบัคืนดีกัน
réconforter [revigorer]
2hai0kam0lagn0djai ใหกําลังใจ
[consoler] 1plõp0yon

ปลอบโยน
reconnaissant 3rou1suk

1khõp0khoun รูสึกขอบคุณ
reconnaître [se rappeler]

0djam2dai จําได
[admettre] 0yõm3rap

ยอมรับ
record 1sa1thi1ti สถติิ
recourbé
[courbé] 0gnõ งอ
[crochu] 0gnõn งอน

récréation
0kan1yout3phak การหยดุพัก

reçu 0bai3rap ใบรับ
reculer
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[revenir] 4thõi ถอย
[régresser] 4thõi1klap

ถอยกลบั
[reporter] 2luan0pai

เลื่อนไป
récupérer [ravoir]

0ao1klap0khun เอากลับคืน
[retrouver]

2dai0khun0ma ไดคืนมา
[se remettre] 3fun0toua

ฟนตัว
réduction 1souan3lot

สวนลด
(faire une ~) 3lot0ra0kha

ลดราคา
réduire 3lot ลด
réel 0djign จริง
réfléchi 0mi1hét4phon

มีเหตุผล
réfléchir [renvoyer]

1sa3thõn สะทอน
[penser] 3khit คดิ
à 1trai0trõgn ไตรตรอง

réfrigérateur 2tou0yén
ตูเย็น

refroidir 0tham2hai
0yén0logn ทําใหเย็นลง

refuge 2thi1lop0phai
ที่หลบภัย

réfugier (se) 1lop0phai
หลบภัย

refuser 1pa1ti1sét ปฏเิสธ
de [ne pas accepter]

2mai0yõm3rap ไมยอมรับ
” [ne pas vouloir]

2mai2tõgn0kan ไมตองการ
que 2mai0yõm2hai

ไมยอมให
regarder [voir] 0dou ดู
[observer] 0mõgn0dou

มองดู
[concerner] 1kio1kap

เกี่ยวกับ
région [contrée]

0phou3mi2phak ภูมิภาค
[secteur] 2phak ภาค

registre 0tha0bian ทะเบยีน
règle [réglette]

3mai0ban3that ไมบรรทัด
[principe] 1lak0kan

หลักการ
(~s)[menstrues]
1pra0djam0duan ประจําเดือน

(avoir ses ~) 0mi1pra0djam
0duan มปีระจําเดือน

règlement [statut]
2khõ0bagn3khap ขอบังคับ

[paiement] 0kan0tcham3ra
การชําระ

régler
[acquitter] 0tcham3ra ชําระ
[fixer] 0kam1not กําหนด



regretter - 132 - remise   
[ajuster] 1prap0prougn

ปรับปรุง
regretter
[déplorer] 4sia0dai เสยีดาย
[pleurer] 4sia0djai เสยีใจ

régulier 1pra0djam ประจํา
rein 0tai ไต
reine 3phra0ra3tchi0ni

พระราชินี
rejeter [renvoyer]

0yon1klap โยนกลบั
[refuser] 1pa1ti1sét ปฏเิสธ

rejoindre [retrouver]
0pai3phop0kan ไปพบกนั

[rattraper] 0pai0tam0than
ไปตามทัน

réjouir (se) 0yin0di ยนิดี
relâcher [détendre]

0tham2hai1yõn ทําใหหยอน
[lâcher] 1plõi0pai ปลอยไป
[libérer] 1plot1plõi

ปลดปลอย
(se) 1yõn หยอน

relaxer (se) 1yõn0djai
หยอนใจ

relever
[lever] 3yok2khun ยกขึน้
[redresser] 2tagn2khun

ต้ังขึ้น
[retrousser] 3phap2khun

พับขึ้น

(se) 3louk2khun ลกุขึ้น
relier 2tchuam1tit0kan

เชื่อมติดกัน
religieux 1kio1kap

1sat1sa4na เกี่ยวกบัศาสนา
religion 1sat1sa4na ศาสนา
remarque 2khõ4sagn1két

ขอสังเกต
remarquer 4sagn1két

สังเกต
rembourser 3tchai0khun

ใชคืน
remède 0ya2kè2rok

ยาแกโรค
remercier
“merci” 1khõp0khoun

ขอบคุณ
“non merci” 2mai0ao

1khõp0khoun ไมเอาขอบคุณ
remettre [replacer]

0ao0wagn3wai2thi0dem
เอาวางไวที่เดิม

[retarder] 2luan0pai
เลื่อนไป

[rajouter] 0tem เติม
[donner] 1sogn2hai สงให
(se ~) 3fun0toua ฟนตัว
(se ~ à) 2rem2ton1mai

เร่ิมตนใหม
remise
(faire une ~) 3lot0ra0kha
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ลดราคา

remonter [retourner]
1klap2khun0pai กลบัขึ้นไป

[relever] 1tha1lok ถลก
remorquer
[tracter] 2phouagn พวง
[traîner] 2lak0djougn

ลากจูง
remplacer
[représenter] 0thèn แทน
[changer] 1plian เปลีย่น

rempli 0tém เต็ม
de 0tém0pai2douéi

เต็มไปดวย
remplir [emplir] 0ban1djou

2hai0tém บรรจุใหเต็ม
[compléter] 0tem0tém

เติมเต็ม
remuer
[mélanger] 0khon คน
[bouger] 2khluan4wai

เคลื่อนไหว
rencontrer 3phop พบ
(se) 3phop0kan พบกนั

rendez-vous
(avoir ~) 0mi3nat มนัีด
(donner ~) 3nat นัด
(manquer le ~) 1phit3nat

ผิดนัด
rendre [restituer]

0khun2hai คนืให

[faire devenir] 0tham2hai
ทําให

[vomir] 0a0djian อาเจียน
(se)[aller] 0pai ไป
” [capituler]
0yõm2mõp0toua ยอมมอบตัว
la monnaie 0thõn0gnen

ทอนเงิน
service 2tchouéi4lua

ชวยเหลือ
visite 2yiam0yian เยีย่มเยียน

renoncer
à 2lek3thign เลกิทิ้ง

renouveler
[refaire] 0tham1mai ทําใหม
[reconduire] 1tõ1mai

ตอใหม
renseigner

2djègn2hai2sap แจงใหทราบ
(se) 1sõp4tham สอบถาม

rentable 0mi0kam0rai
0gnam มีกําไรงาม

rentrer 1klap2khao กลบัเขา
à la maison 1klap2ban

กลบับาน
renverser [faire tomber]

0tham2hai3lom ทําใหลม
[faire chavirer]
0tham2hai2khwam ทําใหควํ่า

[répandre] 0tham1hok
ทําหก
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(se) 2khwam ควํ่า
renvoyer
[congédier] 2lai1õk ไลออก
[retourner] 1sogn1klap

สงกลบั
répandre
[verser] 0rat3nam ราดนํ้า
[éparpiller] 1kra0djai

กระจาย
[diffuser] 2phrè แพร
[dégager] 1sogn1õk สงออก
(se) 1hok4lai0pai หกไหลไป

répandu 2phrè4lai
แพรหลาย

réparer [retaper]
2sõm0sèm ซอมแซม

[rafistoler] 1pa ปะ
[remédier] 2kè4khai แกไข

repartir
[continuer] 1tõ0pai ตอไป
[retourner] 1klap0pai

กลบัไป
répartir [partager]

1bègn1souan แบงสวน
[disposer] 1djèk0djègn

แจกแจง
repas 3mu0a4han

มื้ออาหาร
repasser [revenir]

1phan1klap0ma ผานกลับมา
[défroisser] 2rit รีด

repérer [marquer]
4mai3wai หมายไว

[trouver] 4ha2thi2tagn
หาที่ต้ัง

répéter 2phout3sam พูดซ้ํา
replier 3phap2khun พบัขึ้น
répondre 1tõp ตอบ
réponse 0kham1tõp คําตอบ
reporter [retarder]

2luan0pai เลือ่นไป
[rapporter] 0nam1klap0pai

นํากลับไป
reposer
[poser] 0wagn1mai วางใหม
[détendre] 0tham2hai

1yõn0djai ทําใหหยอนใจ
(se) 3phak1phõn พกัผอน
(se ~ sur) 3wai0wagn0djai

ไววางใจ
repousser
[pousser] 1phlak ผลกั
[résister] 2tan0than

ตานทาน
[retarder] 2luan0pai

เลื่อนไป
reprendre
[continuer] 1tõ0pai ตอไป
[ravoir] 0ao1klap0khun

เอากลับคืน
[se resservir] 0ao1ik เอาอีก

représenter
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[montrer] 1sa0dègn แสดง
[équivaloir]
0mi2kha2thao1kap มคีาเทากบั
[remplacer]

0pén0toua0thèn เปนตัวแทน
réprimander 1dou2wa ดุวา
reprocher 1ti0tian ติเตียน
(se) 0tam1ni0toua0égn

ตําหนิตัวเอง
reproduire 2lõk1bèp

ลอกแบบ
(se)[engendrer]

1sup0phan สบืพันธุ
” [se répéter]

1ket2khun1mai เกดิขึ้นใหม
reptile 1sat3luéi0khlan

สัตวเลื้อยคลาน
réputation 2tchu4siagn

ชื่อเสียง
réputé 0mi2tchu4siagn

มีชื่อเสียง
requin 0pla1tcha4lam

ปลาฉลาม
réservation 0kan0djõgn

การจอง
réserve [parc]

2thi1sa4gnouan ทีส่งวน
[provision]
4khõgn4sam0rõgn ของสํารอง

réservé 0djõgn3lèõ จองแลว
réserver

[retenir] 0djõgn จอง
[garder] 4sam0rõgn3wai

สํารองไว
réservoir 4thagn1kép3nam

ถังเก็บนํ้า
résilier 3yok2lek ยกเลิก
résistant 2nèn4na แนนหนา
résister
[durer] 0thon0than ทนทาน
[se défendre] 1tõ2tan

ตอตาน
résonner [retentir]

0dagn2kõgn ดังกอง
résoudre 2kè แก
respecter [avoir des égards]

0khao3rop เคาร
[observer] 1pa1ti1bat0tam

ปฏิบัติตาม
respirer 4hai0djai หายใจ
responsable [engagé]

3rap1phit2tchõp รับผิดชอบ
[coupable]

0mi0khwam1phit มคีวามผิด
ressembler (à)

3khlai1kap คลายกบั
(se) 3khlai0kan คลายกัน

ressentir 3rou1suk รูสึก
ressort 1sa0prign สปริง
restaurant 3ran0a4han

รานอาหาร
restaurer [rétablir]
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0tham2hai1klap0khun
ทําใหกลบัคืน

[retaper] 2sõm0sèm
ซอมแซม

reste [déchet] 1sét เศษ
[restant] 1souan2thi

4lua1you สวนที่เหลืออยู
rester [demeurer] 1you อยู
[subsister] 4lua1you

เหลืออยู
résultat [effet] 4phon ผล
[score] 3kha0nèn คะแนน
[calcul] 4phon3lap ผลลพัธ

résulter 0ma1djak มาจาก
résumé 2yõ0khwam

ยอความ
résumer 2yõ ยอ
rétablir 2tagn2khun1mai

ต้ังขึ้นใหม
(se)[revenir]

1klap0khun0ma กลบัคืนมา
” [se remettre]

3fun0toua ฟนตัว
retard
(en ~) 3tcha ชา

retardé 2la3tcha ลาชา
retarder [attarder]

0tham2hai3tcha ทําใหชา
[différer] 1pra0wign ประวิง

retenir
[réserver] 0djõgn จอง

[réprimer] 1ot2klan อดกลั้น
[déduire] 1hak หัก
[se rappeler] 0djam2dai

จําได
(se)[s’accrocher]

3yut2nèn ยดึแนน
” [se contenir]

1sa1kot0djai สะกดใจ
” [s’abstenir] 3gnot3wén

งดเวน
retentir 0dagn2kõgn ดังกอง
retirer [ôter] 1thõt ถอด
[déduire] 1hak หัก
[arracher] 4thõn ถอน
(se) 1õk0pai ออกไป
de l’argent 4thõn0gnen

ถอนเงิน
retour
(le ~, au ~) 4kha1klap

ขากลับ
retourner
[renverser] 3phlik พลกิ
[repartir] 1klap0pai กลบัไป
(se)[regarder] 4lio4lagn

เหลียวหลัง
” [chavirer] 2khwam ควํ่า

rétrécir 0tham2hai1hot
ทําใหหด

(se) 1hot0toua หดตัว
retrousser 3phap2khun

พับขึ้น



retrouver - 137 - revolver

retrouver
[trouver] 3phop พบ
[rejoindre] 0pai3phop0kan

ไปพบกัน
(se) 3phop0kan พบกนั

réunir 0rouam0kan รวมกัน
(se)[se rassembler]

0ma0rouam0kan มารวมกัน
” [se rencontrer]

1pra0tchoum0kan ประชุมกัน
réussi
[abouti] 4sam1rét สําเร็จ
[agréable] 1sa1nouk สนุก

réussir 2dai4sam1rét
ไดสําเร็จ

(ne pas ~) 2mai4sam1rét
ไมสําเร็จ

à 4sam1rét สําเร็จ
réussite 4phon0di ผลดี
revanche
(avoir sa ~) 2kè0mu แกมือ

rêve 4fan ฝน
“faites de beaux ~s”

1lap4fan0di หลบัฝนดี
réveil 0na0li0ka1plouk

นาฬิกาปลกุ
réveillé 1tun0nõn ต่ืนนอน
réveiller 1plouk2hai1tun

ปลุกใหต่ืน
(se) 1tun2khun ต่ืนขึ้น

révéler 1pet4phei เปดเผย

revenir [retourner]
1klap0ma กลบัมา

[se rappeler] 3nuk1õk
นึกออก

de 0pai…0ma ไป…มา
revenu 0rai2dai รายได
rêver 4fan ฝน
de 4fan4thugn ฝนถึง

revers 2dan4lagn ด านหลัง
réviser [revoir]

3thop0thouan ทบทวน
[vérifier] 1trouat1sõp

ตรวจสอบ
revoir
[regarder] 0dou1mai ดูใหม
[retrouver] 3phop1mai

พบใหม
“au ~” 0la1kõn3na

ลากอนนะ
révolter 0tham2hai1khoun

0khuagn ทําใหขุนเคือง
(se)[s’insurger]

1kõ1kha1bot กอขบถ
” [s’indigner]

1khoun0khuagn ขุนเคือง
révolution [rotation]
0kan4moun2rõp การหมุนรอบ
[bouleversement]

0kan1pa1ti3wat การปฏิวัติ
revolver 0pun3phok

ปนพก
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revue 0wa3ra4san วารสาร
rez-de-chaussée

3tchan2lagn ชัน้ลาง
rhumatisme 2rok1pouat

0nai2khõ โรคปวดในขอ
rhume 1wat หวัด
(avoir un ~) 0pén1wat

เปนหวัด
riche 0rouéi รวย
ride 0rõi2yon รอยยน
ridé 2yon ยน
rideau 2man มาน
ridicule 2na4houa3rõ

นาหัวเราะ
ridiculiser 0tham2hai

2na4houa3rõ ทําใหนาหัวเราะ
rien
[vide] 2wagn1plao วางเปลา
[broutille]
2ruagn3lék3nõi เร่ืองเล็กนอย

(ne…~) 2mai…1a0rai0lei
ไม…อะไรเลย

(~ ne…) 2mai0mi1a0rai2thi
ไมมีอะไรที่

(sans ~) 1plao เปลา
que 2thao3nan เทาน้ัน
“ce n’est ~”, “ça ne fait ~”

2mai0pén0rai ไมเปนไร
rigoler 1sa1nouk1sa4nan

สนุกสนาน
rigoureux

[intense] 0roun0règn รุนแรง
[strict] 1tchiap1khat

เฉียบขาด
ring de boxe

0wé0thi0mouéi เวทีมวย
rire 4houa3rõ หัวเราะ
de 4houa3rõ3yõ หัวเราะเยาะ

risque 0an1ta0rai อันตราย
risqué 0mi0an1ta0rai

มีอันตราย
risquer 1siagn0phai เสีย่งภัย
de 0mi0o1kat2thi1dja

มีโอกาสที่จะ
rivage 1fagn3tha0lé ฝงทะเล
rive 1fagn3nam ฝงนํ้า
rivière 2mè3nam แมนํ้า
riz 2khao ขาว
nature 2khao1plao ขาวเปลา
sauté 2khao1phat ขาวผัด
gluant 2khao4nio ขาวเหนียว

rizière 0na2khao นาขาว
robe 2sua1kra0progn

เสื้อกระโปรง
robinet 3kõk3nam กอกนํ้า
robuste 4khègn0règn

แข็งแรง
rocher 2kõn4hin กอนหิน
rôder 2rõn2ré รอนเร
roi 1ka1sat กษตัริย
de thaïlande 0nai4louagn

ในหลวง
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roman 3na3wa3ni0yai
นวนิยาย

rompre [casser]
0tham2hai1hak ทําใหหัก

[annuler] 3yok2lek ยกเลิก
(se) 1hak หัก

rompu 1hak หัก
ronchonner 1bon1oup1ip

บนอุบอิบ
rond 0klom กลม
rond-point 0wogn0wian

วงเวียน
ronfler 0kron กรน
ronger
[grignoter] 3thè แทะ
[corroder] 1kat1krõn

กัดกรอน
rose
[couleur] 4si1kou1lap

สีกหุลาบ
[fleur] 1dõk1kou1lap

ดอกกุหลาบ
rosé

4si0tchom0phou สชีมพู
roter 0re เรอ
rotin 4wai หวาย
rôtir à feu vif 2yagn ยาง
au four 1op อบ

roue 3lõ ลอ
de véhicule 3lõ3rot ลอรถ

rouge

4si0dègn สแีดง
à lèvres 3lip1sa1tik ลปิสติก

rougeole 2rok1hat โรคหัด
rougir [se colorer]

0dègn2khun แดงข้ึน
[piquer un fard]

2na0dègn หนาแดง
rouille 1sa4nim สนิม
rouillé 0pén1sa4nim

เปนสนิม
rouiller (faire ~) 0tham2hai

0pén1sa4nim ทําใหเปนสนิม
(se) 0pén1sa4nim เปนสนิม

rouleau [cylindre]
2louk2klign ลกูลกูกลิ้ง

[bobine] 3mouan มวน
rouler [circuler] 2wign ว่ิง
[enrouler] 3mouan มวน

round 3yok0mouéi ยกมวย
rouspéter 1pra3thouagn

ประทวง
roussi 0kriam เกรียม
route [rue] 1tha4non ถนน
[voie] 0thagn ทาง

ruban 3rip2bin ริบบิ้น
rubis 3thap0thim ทับทิม
rue 1tha4non ถนน
transversale 0sõi ซอย

rugueux 1sak สาก
ruine 0bo0ran1sa4than

โบราณสถาน
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ruiné 2lom0djom ลมจม
ruiner 0tham2hai2lom0djom

ทําใหลมจม
(se) 2lom0djom ลมจม

ruisseau 0lam0than ลําธาร
ruse 2lé1liam เลหเหลี่ยม
rusé 2djao2lé เจาเลห
ruser 3tchai2lé1liam

ใชเลหเหลี่ยม
russe 3rat0sia รัสเซยี
russie 1pra2thét3rat0sia

ประเทศรัสเซีย
s

sa 4khõgn4khao ของเขา
sable 0sai ทราย
sabotage 3wi2nat1sa0kam

วินาศกรรม
saboter 1kõ3wi2nat

1sa0kam กอวินาศกรรม
sac [sachet] 4thougn ถงุ
[sacoche] 1kra4pao กระเปา
à main 1kra4pao4thu

กระเปาถอื
sacré 0an0pén2thi

1sak0ka3ra อันเปนที่สักการะ
sacrifier 4sia1sa1la เสยีสละ
sage 2wa2gnai วางาย
saignant [bleu]

2mai2khõi1souk ไมคอยสุก
saigner 2luat1õk เลือดออก
sain 0mi1souk1kha2phap

0di มสีุขภาพดี
saisir [attraper] 1djap จับ
[profiter de] 4tchouéi ฉวย
l’occasion 4tchouéi0o1kat

ฉวยโอกาส
saison 3ru0dou0kan

ฤดูกาล
(familier) 2na หนา
froide 3ru0dou4nao

ฤดูหนาว
chaude 3ru0dou3rõn

ฤดูรอน
des pluies 3ru0dou4fon

ฤดูฝน
salade 1phak1sa1lat ผกัสลดั
salaire 0gnen0duan

เงินเดือน
sale 1sok1ka1prok สกปรก
salé 0khém เค็ม
salement 1yagn

1sok1ka1prok อยางสกปรก
saler 1sai0klua ใสเกลือ
salir 0tham2hai

1sok1ka1prok ทําใหสกปรก
salive 3nam0lai นํ้าลาย
salle 2hõgn หอง
à manger 2hõgn
3rap1pra0than หองรับประทาน
de bains 2hõgn1ap3nam

หองอาบนํ้า
de classe 2hõgn0rian
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หองเรียน
saluer 0kham3nap คํานับ
salut
“~ !” 0pai4nai ไปไหน

samedi 0wan4sao วันเสาร
sang 2luat เลอืด
sans [dépourvu de]

1prat1sa1djak ปราศจาก
[sans mettre] 2mai1sai

ไมใส
[sans même] 0doi2mai

โดยไม
glace 2mai1sai3nam4khègn

ไมใสนํ้าแข็ง
lait 2mai1sai0nom ไมใสนม
que 2nõk1djak2wa

นอกจากวา
sans-gêne

2mai0krégn0djai ไมเกรงใจ
santé 1souk1kha2phap

สุขภาพ
satisfaire 0tham2hai

0phõ0djai ทําใหพอใจ
(se) 0phõ0djai พอใจ

satisfait 0phõ0djai พอใจ
sauce 3nam3sõs นํ้าซอส
de poisson 3nam0pla

นํ้าปลา
de soja 3nam0si3iou นํ้าซอ๊ิีว
pimentée 3nam3phrik

นํ้าพริก

saucisse, saucisson
2sai1krõk ไสกรอก

sauf
[excepté] 3wén1tè เวนแต
[sauvé] 1plõt0phai ปลอดภัย

sauter
[bondir] 1kra1dot กระโดด
[exploser] 3ra1bet ระเบิด
[rissoler] 1phat ผดั

sauvage 1pa ปา
sauvegarder [défendre]

2põgn0kan ปองกัน
[conserver] 3rak4sa3wai

รักษาไว
sauver 2tchouéi4lua

ชวยเหลือ
(se) 4ni0pai หนีไป
la vie 2tchouéi0tchi3wit

ชวยชีวิต
saveur 3rot รส
savoir 3rou รู
(~ faire) 0pén เปน
(ne pas ~ faire) 2mai0pén

ไมเปน
“puis-je savoir …”

4khõ2sap2wa ขอทราบวา
“je ne sais pas” 2mai2sap

ไมทราบ
savon 1sa1bou สบู
à barbe 1sa1bou

0kon1nouat สบูโกนหนวด
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savourer 3lim3rot ลิม้รส
science 3wit3tha0ya1sat

วิทยาศาสตร
scier 2luéi เลือ่ย
score 3kha0nèn คะแนน
scorpion 3ma0lègn1põgn

แมลงปอง
sculpter 2pan ปน
séance 2rõp รอบ
seau 4thagn ถงั
sec 2hègn แหง
sécher [dessécher]

0tham2hai2hègn ทําใหแหง
[se dessécher] 2hègn แหง
[essuyer] 3tchét เชด็

second 2thi4sõgn ทีส่อง
seconde 3wi0na0thi วินาที
secouer 1kha1yao เขยา
secourir 2tchouéi4lua

ชวยเหลือ
secours
“au ~ !” 2tchouéi2douéi

ชวยดวย
secret
[confidentiel] 3lap ลบั
[truc] 3khlét3lap เคลด็ลับ

secrétaire
0lé4kha3nou0kan เลขานุการ

section
[service] 1pha1nèk แผนก
[phase] 0tõn ตอน

sécurité
(en ~) 1plõt0phai ปลอดภัย

séduire 0tham2hai
2tõgn0djai ทําใหตองใจ

seiche 0pla1muk ปลาหมึก
sein 2tao0nom เตานม
seize 1sip1hok สบิหก
séjourner 3phak1you พกัอยู
sel 0klua เกลอื
sélectionner 3khat2luak

คัดเลือก
selon 0tam ตาม
semaine 1sap0da สปัดาห
semblable [pareil]

4muan0kan เหมือนกัน
[tel, comme ça]

2tchén3nan เชนน้ัน
semblant (faire ~ de)

2klègn0tham0pén2wa
แกลงทําเปนวา

sembler 0dou4muan
ดูเหมือน

semelle 3phun
0rõgn3thao พืน้รองเทา

semer 1wan หวาน
sens [direction]

3thit0thagn ทศิทาง
[signification]

0khwam4mai ความหมาย
sensationnel
[merveilleux] 3wi1sét วิเศษ
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[exceptionnel]

0pén3phi1sét เปนพิเศษ
sentier 0thagn0den ทางเดิน
sentir
[flairer] 2dai1klin ไดกลิน่
[dégager] 1sogn1klin

สงกลิน่
bon 4hõm หอม
mauvais 4mén เหม็น
(se ~) 3rou1suk รูสึก

séparé 1tagn1hak ตางหาก
séparément 0doi2yèk1õk

1djak0kan โดยแยกออกจากกัน
séparer [dissocier]

2yèk1õk แยกออก
[trier] 2yèk3tcha3nit

แยกชนิด
(se)[se ramifier] 2yèk0kan

แยกกัน
” [se quitter] 1djak0kan

จากกัน
sept 1djét เจ็ด
septembre 0duan

0kan0ya0yon เดือนกันยายน
série [suite] 0lam1dap ลําดับ
[assortiment] 3tchout ชดุ

sérieux [important]
4sam0khan สําคัญ

[grave] 3rai0règn รายแรง
[strict] 2krégn3khrat

เครงครัด

[appliqué] 1kha4yan ขยนั
serpent 0gnou งู
serré 3khap คบั
serrer [empoigner]

0kam2nèn กําแนน
[presser] 1bip บบี
[sangler] 3rat รัด
[bloquer] 0tham2hai

1tit2nèn ทําใหติดแนน
la main 1djap0mu จับมือ

serrure 2mè0koun0djè
แมกุญแจ

service [prestation]
0bõ3ri0kan บริการ

[aide] 0khwam
2tchouéi4lua ความชวยเหลือ

[assortiment] 3tchout ชดุ
(hors ~) 3tchai2mai2dai

ใชไมได
serviette
en papier 3thit2tchou ทชิชู
de toilette

2pha3tchét0toua ผาเช็ดตัว
hygiénique

2pha1a0na0mai ผาอนามัย
servir [être utile]

0mi1pra1yot มปีระโยชน
[être au service de]

3rap3tchai รับใช
(se) 1tak0ao0égn ตักเอาเอง
à 3tchai4sam1rap ใชสําหรับ
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ses 4khõgn4khao ของเขา
seul [un] 0dio เดียว
[en solo] 1dio เด่ียว
(rester ~) 1you0khon0dio

อยูคนเดียว
(tout ~) 0khon0dio คนเดียว

seulement [mais] 1tè แต
[uniquement] 2thao3nan

เทาน้ัน
sévère 2krégn3khrat

เครงครัด
shampoing 0tchèm0pou

แชมพู
(faire un ~) 1sa4phom

สระผม
short 0kagn0kégn

4kha2san กางเกงขาสัน้
si [au cas où] 2tha ถา
[tellement] 1yagn2yign

อยางยิ่ง
que 0djon1kra2thagn2wa

จนกระท่ังวา
oui ou non … ?

2wa…4ru2mai วา…หรือไม
sida 2rok0éd โรคเอดส
siège 2thi2nagn ทีน่ั่ง
sien 4khõgn4khao ของเขา
siffler (bouche)

4phiou1pak ผิวปาก
(sifflet) 1pao3nok1wit

เปานกหวีด

sifflet 3nok1wit นกหวีด
signal 4san0yan สญัญาณ
lumineux 4san0yan0fai

สัญญาณไฟ
d’alarme 4san0yan0phai

สัญญาณภัย
signaler [annoncer]

2hai4san0yan ใหสัญญาณ
[avertir] 2djègn2hai2sap

แจงใหทราบ
signature 0lai0sén ลายเซน็
signe [marque]

2khruagn4mai เคร่ืองหมาย
[indication] 2khruagn

1sa0dègn เคร่ืองแสดง
(faire ~) 1kwak0mu

กวักมือ
signer 0sén2tchu เซน็ชื่อ
signifier 4mai0khwam

2wa หมายความวา
simple [facile] 2gnai งาย
[ordinaire] 0tham3ma0da

ธรรมดา
[unique] 0dio เดียว

simplement
[naturellement] 1yagn

0tham3ma0da อยางธรรมดา
[seulement] 0phiagn1tè

เพียงแต
sincère 0djign0djai จริงใจ
singe 0lign ลงิ
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sinistre 2na0kloua นากลัว
sinon 3mi1tcha3nan มฉิะน้ัน
sirène 4wõ หวอ
sirop 0ya3nam ยานํ้า
site 2phap0phou3mi

1pra2thét ภาพภูมิประเทศ
sitôt 0doi0than0thi โดยทันที
situé 2tagn1you ต้ังอยู
six 1hok หก
ski alpin 1sa0ki สกี
nautique 1sa0ki3nam สกีนํ้า

slip 0kagn0kégn0nai
กางเกงใน

société [compagnie]
0bõ3ri1sat บริษัท

[collectivité] 4sagn0khom
สังคม

soda 3nam0so0da นํ้าโซดา
soeur (aînée) 2phi4sao

พี่สาว
(cadette) 3nõgn4sao

นองสาว
soi 0ton0égn ตนเอง
soie 4mai ไหม
soif (avoir ~) 4hiou3nam

หิวนํ้า
soigner
[traiter] 3rak4sa รักษา
[guérir] 0bam1bat บําบดั
[avoir soin de]

0ao0djai1sai เอาใจใส

(se) 3rak4sa0toua รักษาตัว
soigneusement

1yagn1kha4yan อยางขยัน
soigneux
[appliqué] 1kha4yan ขยนั
[ordonné]

2thi0mi3ra1biap ทีม่ีระเบียบ
soi-même 0ton0égn ตนเอง
soin
(prendre ~ de)[soucieux de]

0ao0djai1sai เอาใจใส
” [veiller sur]

0dou0lè ดูแล
soir 0yén เย็น
soirée 0tõn2kham ตอนคํ่า
soixante 1hok1sip หกสบิ
soixante-dix 1djét1sip

เจ็ดสิบ
soja (germe de ~)

1thoua2gnõk ถั่วงอก
(sauce de ~) 3nam0si3iou

นํ้าซีอ๊ิว
sol [plancher] 3phun พืน้
[terre] 3phun0din พืน้ดิน

soldat 3tha4han ทหาร
solde 2yõt2thi4lua

ยอดที่เหลือ
solder 3lot0ra0kha ลดราคา
soleil [étoile] 3phra0a3thit

พระอาทิตย
[rayonnement] 1dèt แดด
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solide [dur] 4khègn แข็ง
[endurant] 0thon0than

ทนทาน
[résistant] 2nèn4na

แนนหนา
solitaire
[isolé] 1dot1dio โดดเด่ียว
[esseulé] 1plao1plio

เปลาเปลี่ยว
solution 2khõ2kè0pan4ha

ขอแกปญหา
sombre
[foncé] 2khém เขม
[obscur] 2mut มืด

somme [montant]
0djam0nouan0gnen จํานวนเงิน
[total] 2yõt0gnen ยอดเงิน
[résultat] 4phon1bouak

ผลบวก
sommeil
(avoir ~) 2gnouagn0nõn

งวงนอน
sommeiller 2mõi1lap

มอยหลับ
sommet 2yõt ยอด
somnifère 0ya0nõn1lap

ยานอนหลับ
somptueux 4rou4ra

หรูหรา
son
[sien] 4khõgn4khao ของเขา

[bruit] 4siagn เสยีง
sonner [tinter]

1san1kra1dign สัน่กระด่ิง
[appuyer] 1kot1kra1dign

กดกระด่ิง
sonnerie 4siagn1kra1dign

เสียงกระด่ิง
sonnette 1kra1dign กระด่ิง
sorcier 2phõ3mot พอมด
sorcière 2mè3mot แมมด
sort 2tchok0tcha0ta

โชคชาตา
sorte
[espèce] 3tcha3nit ชนิด
[modèle] 1bèp แบบ

sortie 0thagn1õk ทางออก
sortir [aller hors de]

1õk0pai ออกไป
[aller dehors]
1õk2khagn2nõk ออกขางนอก

sosie 0toua0thèn ตัวแทน
soudain 0than0dai3nan

ทันใดน้ัน
souffler [expirer] 1pao เปา
[venter] 3phat พดั

souffrant 2mai1sa0bai
ไมสบาย

souffrir
[endurer] 1ot0thon อดทน
[avoir mal] 1djép เจ็บ

souhaiter [désirer]
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1prat1tha4na ปรารถนา

[avoir envie] 1yak อยาก
faire 1yak1dja อยากจะ
obtenir 1yak2dai อยากได
“je vous ~ …” 4khõ2hai

ขอให
souillé 1pre2puan

เปรอะเปอน
soûl 0mao2lao เมาเหลา
soulagé
[apaisé] 2logn0djai โลงใจ
[rassuré] 0khlai0djai

คลายใจ
soulager 0ban0thao บรรเทา
soulever 3yok2khun ยกขึน้
(se) 1kha1bot ขบถ

souligner 1khit2sén2tai
ขีดเสนใต

soumettre
[proposer] 1sa4ne เสนอ
[contraindre] 0bagn3khap

บังคับ
soupçonner 4sogn4sai

สงสยั
soupe 3nam3soup นํ้าซุป
de légumes 0kègn1djut

แกงจืด
de pâtes 4kouéi4tio3nam

กวยเต๋ียวนํ้า
de riz 2khao2tom ขาวตม

souple [conciliant]

0on1õn โอนออน
[flexible] 0gnõ2dai งอได 

source
[fontaine] 3nam3phou นํ้าพุ
[origine] 1bõ1ket บอเกิด

sourd 4hou1nouak หูหนวก
sourd-muet 4hou1nouak

3lè0pén2bai หูหนวกและเปนใบ
sourire 3yim ยิ้ม
souris 4nou หนู
sous [dessous] 2tai ใต
[plus bas] 2lagn ลาง

soustraire 3lop ลบ
soutenir
[étayer] 3kham0djoun ค้ําจุน
[épauler] 1sa1nap1sa4noun

สนับสนุน
[affirmer] 0yun0yan ยนืยัน

soutien-gorge
3yok0sogn1sa0tri ยกทรงสตรี

souvenir [objet] 4khõgn
2thi3ra3luk ของที่ระลึก

[souvenance] 0khwam
0sogn0djam ความทรงจํา

(se)[revenir] 3nuk1õk
นึกออก

” [reconnaître] 0djam2dai
จําได

souvent 1bõi1bõi บอยๆ
spécial 3phi1sét พเิศษ
spécialiste médical 4mõ
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1tcha3phõ2rok หมอเฉพาะโรค

spectacle
[vision] 2phap ภาพ
[représentation]

0kan1sa0dègn การแสดง
spectaculaire 2na0dou

นาดู
spectateur 2phou0tchom

ผูชม
splendide [superbe]

3gnot0gnam งดงาม
[admirable]

2na0tchom0tchei นาชมเชย
sport 0kan0ki0la การกีฬา
sportif 3nak0ki0la นักกีฬา
stable 2man0khogn มัน่คง
stade 1sa4nam0ki0la

สนามกีฬา
station 1sa4tha0ni สถานี
de bus 1sa4tha0ni3rot0mé

สถานีรถเมล
de police 1sa4tha0ni

0tam1rouat สถานีตํารวจ
de taxi 1sa4tha0ni

3rot3thèk2si สถานีรถแท็กซี่
de train 1sa4tha0ni3rot0fai

สถานีรถไฟ
stationner 1djõt1you

จอดอยู
station-service

3pam3nam0man ปมนํ้ามัน

statue 2roup2pan รูปปน
steak 3nua1sa3ték

เน้ือสเต็ค
stupéfait 0gnogn0gnan

งงงัน
stupéfier 0tham2hai

0gnogn0gnan ทําใหงงงัน
stupide
[idiot] 2gno2gnao โงเงา
[insensé] 3wi0kon1dja1rit

วิกลจริต
style 1bèp แบบ
stylo 1pak0ka ปากกา
à bille 1pak0ka2louk2lun

ปากกาลกูลื่น
subir
[endurer] 1ot0thon อดทน
[recevoir] 2dai3rap ไดรับ

succéder
1sup0tam1nègn สบืตําแหนง

à 3rap0tam1nègn0thèn
รับตําแหนงแทน

(se) 0tam0kan0ma ตามกนัมา
succès
(aboutissement)

4phon4sam1rét ผลสําเร็จ
(performance) 4phon0di

ผลดี
(avoir du ~)[réussir]

2dai4phon0di ทําไดสําเร็จ
(avec ~) 2dai4sam1rét
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ไดสําเร็จ

(sans ~) 2mai4sam1rét
ไมสําเร็จ

sucer (bouche) 0om อม
(lèvres) 1dout ดูด

sucette 0tagn0mé1dout
ตังเมดูด

sucre 3nam0tan นํ้าตาล
sucré 4wan หวาน
sucrer 1sai3nam0tan

ใสนํ้าตาล
sud (du ~) 2tai ใต
(le ~)[direction] 3thit2tai

ทิศใต
(le ~)[région] 2phak2tai

ภาคใต
suer 1gnua1õk เหงื่อออก
sueur 1gnua เหงือ่
suffire 0tham2hai0phõ0djai

ทําใหพอใจ
“ça ~ !” 0phõ3lèõ พอแลว

suicider (se)
2kha0toua0tai ฆาตัวตาย

suisse 1sa3wis สวิส
suite
(de ~) 1tõ2nuagn0kan

ตอเน่ืองกัน
(tout de ~) 0than0thi ทนัที

suivant
[qui suit] 1tõ0pai ตอไป
[selon] 0tam ตาม

“au ~ !” 2than1tõ0pai
ทานตอไป

suivre
[aller avec] 0tam ตาม
[venir après] 1tõ0ma ตอมา
[poursuivre] 1tit0tam

ติดตาม
[s’intéresser à] 4son0djai

สนใจ
(se) 0tam0kan0ma ตามกนัมา
des cours 0fagn0kan4sõn

ฟงการสอน
l’exemple 0ao1yagn เอาอยาง
“à ~” 0yagn0mi1tõ ยงัมีตอ

sujet 3nua2ruagn
เน้ือเร่ือง

super “~ !” 3wi1sét วิเศษ
superbe [splendide]

4souéi0gnam สวยงาม
[admirable]

2na0tchom0tchei นาชมเชย
supérieur [en haut]

2khagn0bon ขางบน
[extra] 2yiam2mak

เยี่ยมมาก
supermarché 0sou0phe

0ma0két ซเุปอรมารเก็ต
superstitieux thu0lagn

ถือลาง
supplément [ajout]

1souan2phem สวนเพิ่ม
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[surcoût] 2kha
1souan2phem คาสวนเพิ่ม

supplier 0wign0wõn วิงวอน
support 2thi0rõgn3rap

ที่รองรับ
supportable 1ot0thon2dai

อดทนได
supporter
[porter] 0rõgn3rap รองรับ
[endurer] 1ot0thon อดทน
[tolérer] 0yõm0thon ยอมทน
[résister] 0thon0than

ทนทาน
supposer [imaginer]

4som3mot สมมติ
[présumer] 4san3nit4than

สันนิษฐาน
supprimer
[enlever] 1tat1õk ตัดออก
[neutraliser] 1prap ปราบ
[éradiquer] 0kam1djat

กําจัด
sur [dessus] 0bon บน
[au-dessus de] 4nua เหนือ
[contre] 1kap กบั
[dans] 0nai ใน

sûr
[assuré] 2nè0nõn แนนอน
[convaincu] 2nè0djai ไวใจ
[sans danger] 1plõt0phai

ปลอดภัย

de 2nè0djai แนใจ
sûrement 0khogn1dja คงจะ
surface [face] 4phiou ผวิ
[superficie] 3phun2thi

พื้นที่
4 m² 0ta0ragn0wa ตารางวา
1600 m² 2rai ไร

surnom 2tchu3lõ ชือ่ลอ
surprenant [étonnant]

2na1pra1lat0djai
นาประหลาดใจ

[remarquable]
2na4sagn1két นาสังเกต

surprendre
[attraper] 1djap2dai จับได
[étonner] 0tham2hai
1pra1lat0djai ทําใหประหลาดใจ

surpris 1pra1lat0djai
ประหลาดใจ

sursauter 1sa2dougn สะดุง
surtout 0doi1souan1yai

โดยสวนใหญ
surveillant 2phou0dou0lè

ผูดูแล
surveiller
[veiller sur] 0dou0lè ดูแล
[garder] 2fao0yam เฝายาม
[guetter] 2djõgn0mõgn

จองมอง
[contrôler] 1trouat1sõp

ตรวจสอบ
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survivant 2phou2rõt0tai

ผูรอดตาย
survivre 2rõt0tai รอดตาย
suspect 3phi3rout พรุิธ
suspecter 4sogn4sai สงสยั
suspendre
[pendre] 4khwèn แขวน
[ajourner] 3gnot3wai งดไว

sympathique
[agréable] 1sa1nouk สนุก
[aimable] 0ka0rou0na กรุณา

sympathiser 4hén1ok
4hén0djai เห็นอกเห็นใจ

système 3ra1bop ระบบ
t

ta 4khõgn0khoun ของคุณ
tabac 0ya1soup ยาสบู
table 3to โตะ
tableau [peinture]

1djit1tra0kam จิตรกรรม
[liste, graphique]

0ta0ragn ตาราง
noir 1kra0dan0dam

กระดานดํา
tabouret 3ma2nagn1dio

มาน่ังเด่ียว
tache 0rõi2puan รอยเปอน
tâche 0gnan งาน
taché 2puan เปอน
tacher 0tham2hai2puan

ทําใหเปอน

tâcher
de 3pha0ya0yam พยายาม

taille [numéro] 0be เบอร
[dimension] 1kha1nat

ขนาด
tailler [couper] 1tat ตัด
[façonner] 0djia3ra0nai

เจียระไน
tailleur (boutique)

3ran1tat2sua รานตัดเสื้อ
(artisan) 2tchagn1tat2sua

ชางตัดเสื้อ
taire 2mai1bõk ไมบอก
(se) 2nign2gniap น่ิงเงียบ

talon 2son สน
tambour 0klõgn กลอง
tampon 0tra ตรา
tamponner
[heurter] 0tchon ชน
[estampiller]

1pra3thap0tra ประทับตรา
tandis que 1souan สวน
tant 2mak2tchén3ni

มากเชนน้ี
que 0djon1kra2thagn

จนกระท่ัง
tante (cadette du père)

0a4yign อาหญิง
(cadette de la mère)

3na4yign นาหญิง
(aînée du père ou de la
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mère) 2pa ป

taper [tapoter] 3khõ เคาะ
[frapper] 0ti ตี

tapis 0phrom พรม
taquiner 2youa3yao ยัว่เยา
tard [retardé] 3tcha ชา
[plus tard](journée) 4sai

สาย
[plus tard](nuit) 1duk ดึก

tarder 3tchak3tcha ชกัชา
“il me ~ de …”

4tchan1yak1dja ฉนัอยากจะ
tarif [liste] 1at0tra อัตรา
[prix] 0ra0kha ราคา

tas 0kõgn กอง
tasse 2thouéi ถวย
tasser 1at2hai2nèn

อัดใหแนน
tâter 4sam1phat สมัผัส
tatouage 0rõi1sak รอยสกั
tatouer 1sak0lai สกัลาย
taux 1at0tra อัตรา
de change 1at0tra

2lèk1plian อัตราแลกเปลี่ยน
taxe 0pha4si ภาษี
taxer 1kép0pha4si เกบ็ภาษี
taxi 3thèk2si แท็กซี่
teck 3mai1sak ไมสัก
teindre 3yõm ยอม
les cheveux 3yõm4phom

ยอมผม
télégramme 0tho3ra2lék

โทรเลข
téléphone 0tho3ra1sap

โทรศัพท
portable 0mu4thu มอืถือ

téléphoner [parler]
2phout0tho3ra1sap

พูดโทรศัพท
[appeler] 0tho0pai โทรฯไป
[être appelé] 0tho0ma

โทรฯมา
télévision 0thi0wi ทวีี
tellement 1yagn2yign

อยางยิ่ง
que 0djon1kra2thagn

จนกระท่ัง
témoigner
[déposer] 2hai0kan ใหการ
[attester] 0yun0yan ยนืยัน
[montrer] 1sa0dègn แสดง

témoin 3pha0yan พยาน
(être ~) 0pén3pha0yan

เปนพยาน
(avoir un ~) 0mi3pha0yan

มีพยาน
température

0oun1ha0phoum อุณหภูมิ
tempête 0pha3you พายุ
temple 3wat วัด
temporaire
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2tchoua0khrao ชัว่คราว
temps
[moment] 0wé0la เวลา
[climat] 0a1kat อากาศ
(à ~) 0than0wé0la ทนัเวลา
(il est ~ de) 4thugn0wé0la

ถึงเวลา
(tout le ~) 1sa4me เสมอ

tenace 2du0dugn ด้ือดึง
tendre
[mou] 1õn2noum ออนนุม
[câlin] 2noum0nouan

นุมนวล
[tirer] 4khugn ขงึ
[avancer] 2yun1õk

ยื่นออก
tendu [raide] 0tugn ตึง
[avancé] 2yun0ma ยืน่มา

tenir [serrer] 4thu ถอื
[supporter] 0thon0than

ทนทาน
[diriger] 0am0nouéi0kan

อํานวยการ
(se)[s’agripper]

1kõ1tit2nèn เกาะติดแนน
” [se conduire]

1pra3phrut ประพฤติ
à [attacher] 1phouk0phan

ผูกพัน
” [vouloir] 2tõgn0kan

ตองการ

“tiens !” 2ni2nè น่ีแนะ
tennis 0thén3nit เทนนิส
tente 3tén เตนท
tenter
[attirer] 2lõ0djai ลอใจ
[essayer] 0lõgn0dou ลองดู
sa chance
3thot0lõgn2tchok ทดลองโชค

terme
[fin] 2ban0plai บัน้ปลาย
[mot] 1sap ศพัท
(en bons ~) 0di0kan ดีกัน
(mener à ~) 1djop จบ
(mettre un ~) 3yout1ti ยติุ

terminé
[épuisé] 1mot หมด
[achevé] 1sét เสร็จ

terminer [épuiser]
0tham2hai1mot ทําใหหมด

[rompre] 2lek เลิก
[clore] 3yout1ti ยติุ
[finaliser] 1djop จบ
[achever] 0tham2hai1sét

ทําใหเสร็จ
(se)[prendre fin]

1djop0logn จบลง
” [expirer] 2sin1sout0logn

สิ้นสุดลง
terrain
[sol] 3phun2thi พืน้ที่
[propriété] 2thi0din ทีดิ่น
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de 1sa4nam สนาม
de golf 1sa4nam3kõf

สนามกอลฟ
terre [globe] 2lok โลก
[sol] 1phèn0din แผนดิน
[terreau] 0din ดิน
(par ~) 0logn3phun ลงพืน้

terrible [effrayant]
2na0kloua นากลัว

[violent] 0roun0règn รุนแรง
terrifié 0kloua กลวั
terrifier 0tham2hai0kloua

ทําใหกลวั
territoire 0a0na1khét

อาณาเขต
terroriser

0tham2hai0kloua ทําใหกลัว
tes 4khõgn0khoun ของคุณ
testament 3phi0nai0kam

พินัยกรรม
tester 3thot0lõgn ทดลอง
tête [crâne] 4si1sa ศรีษะ
[extrémité] 4houa หัว
(en ~) 2khagn2na ขางหนา
(tenir ~) 1tõ2tan ตอตาน
(faire la ~) 0gnõn งอน

téter 1dout0nom ดูดนม
têtu
[obstiné] 2du0dugn ด้ือดึง
[entêté] 4houa2du หัวด้ือ

texte 2ton1tcha1bap ตนฉบับ

thaï 0thai ไทย
(habitant) 0tchao0thai

ชาวไทย
(langue) 0pha4sa0thai

ภาษาไทย
thaïlande 1pra2thét0thai

ประเทศไทย
thé 3nam0tcha นํ้าชา
chaud 0tcha3rõn ชารอน
froid 0tcha0yén ชาเย็น

théière 2mõ0tcha หมอชา
thermomètre 1pa1rõt

ปรอท
thermos (bouteille ~)

1kra1tik กระติก
ticket 4toua ต๋ัว
aller-simple

4toua2thio0dio ต๋ัวเที่ยวเดียว
aller-retour

4toua0pai1klap ต๋ัวไปกลับ
tiède 1oun อุน
tien (le ~) 4khõgn0khoun

ของคุณ
tige (plante) 2kan กาน
(bois) 0lam ลํา

timbre 1sa0tèm แสตมป
timbrer 1tit1sa0tèm

ติดแสตมป
timide 1sa3then0ai

สะเทิ้นอาย
tire-bouchon 2khruagn
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1pet1khouat เคร่ืองเปดขวด
tirer [amener] 0dugn ดึง
[tracter] 2lak ลาก
[faire feu] 0yign ยงิ
(s’en ~) 2rõt3phon รอดพน
au sort 1djap1tcha1lak

จับฉลาก
la langue 2lèp3lin แลบลิน้

tissu 2pha ผา
titre 2tchu2ruagn ชือ่เร่ือง
toast 1kha4nom0pagn2pign

ขนมปงปง
toi 0khoun คณุ
toile 2pha0bai ผาใบ
d’araignée
0yai0mègn0moum ใยแมงมุม

toilette
(~s) 2hõgn3nam หองนํ้า

toi-même 0the0égn เธอเอง
toit 4lagn0kha หลังคา
tolérant [compréhensif]

0djai2kwagn ใจกวาง
[indulgent] 1ot2klan

อดกลั้น
tolérer 0yõm0thon ยอมทน
tomate 3ma4khua2thét

มะเขือเทศ
tomber [choir] 1tok ตก
[s’étaler] 3lom ลม
[diminuer] 3lot0logn ลดลง
(bien ~) 0ma0phõ0di

มาพอดี
(mal ~) 0ma2mai0phõ0di

มาไมพอดี
amoureux 4logn3rak หลงรัก
à pic 0than0khwan ทนัควัน
de fatigue 1nuéi เหน่ือย
malade 3lom1djép ลมเจ็บ

ton 4khõgn0khoun ของคุณ
tondre (poil) 1tat4khon

ตัดขน
(herbe) 1tat2ya ตัดหญา

tonnerre 4siagn3fa3rõgn
เสียงฟารอง

tordre 0tham2hai0gnõ
ทําใหงอ

tordu [recourbé] 0gnõ งอ
[distordu] 2bio เบีย้ว

tort
(avoir ~) 1phit ผดิ

torturer 0thõ3ra0man
ทรมาน

tôt [matinal] 3tchao เชา
[vite] 0réo เร็ว

total [intégral]
3khrop2thouan ครบถวน

[extrême] 0tém2thi เต็มที่
[quantité] 0djam0nouan

จํานวน
[résultat] 4phon3lap ผลลพัธ

touché 1sa0thuan0djai
สะเทือนใจ
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toucher [effleurer] 1tè แตะ
[prendre] 1djap จับ
[tâter] 4sam1phat สมัผัส
[frapper] 1kra3thop กระทบ
[exposer] 1thouk ถูก
[émouvoir]

0tham2hai1sa0thuan0djai
ทําใหสะเทือนใจ

[percevoir] 3rap0gnen
รับเงิน

(défense de ~) 2ham1djap
หามจับ

sa paye 3rap0gnen0duan
รับเงินเดือน

touffe 0põi ปอย
toujours [constamment]

1sa4me เสมอ
[tout le temps]

1ta1lõt0wé0la ตลอดเวลา
[encore] 0yagn ยงั
pas 0yagn2mai ยังไม

tour
[donjon] 4hõ4sougn หอสงู
[pourtour] 0tchai ชาย
[circuit] 2rõp รอบ
[rotation]
0kan4moun2rõp การหมุนรอบ
[passe-passe]

0kan2lén0kon การเลนกล
(faire un ~)(ballade)

0pai0den2lén ไปเดินเลน

(faire un ~)(passe-passe)
2lén0kon เลนกล

touriste 3nak2thõgn2thio
นักทองเที่ยว

tourmenter 0tham2hai
1nak0djai ทําใหหนักใจ

(se) 1nak0djai หนักใจ
tournant 3khogn3lio

โคงเลี้ยว
tourner [virer] 3lio เลีย้ว
[pivoter] 4moun หมนุ
[orienter] 4han หัน
[remuer] 0khon คน
à droite 3lio4khwa เลีย้วขวา
à gauche 3lio3sai เลีย้วซาย

tournevis 4khai0khouagn
ไขควง

tousser 0ai ไอ
tout [chaque] 3thouk ทกุ
[l’ensemble] 3thagn1mot

ทั้งหมด
[l’étendue] 1ta1lõt ตลอด
compris 0rouam

3thagn1mot รวมท้ังหมด
droit 0trogn0pai ตรงไป

toux 0a0kan0ai อาการไอ
(remède contre la ~)

0ya2kè0ai ยาแกไอ
tracassé 1nak0djai หนักใจ
tracasser 0tham2hai

1nak0djai ทําใหหนักใจ



trace - 157 - travers   
(se) 1nak0djai หนักใจ

trace 0rõi รอย
tracer 1khit ขดี
tradition 1pra0phé0ni

3ni0yom ประเพณีนิยม
traducteur 2phou0plè

ผูแปล
traduire 0plè แปล
en 0plè0pén แปลเปน

trahir 0thõ3ra3yot1tõ
ทรยศต อ

train 3rot0fai รถไฟ
(en ~, par le ~)

2nagn3rot0fai น่ังรถไฟ
(en ~ de) 0kam0lagn กําลงั

traîner [tirer] 2lak ลาก
[durer] 2yut0wé0la

ยืดเวลา
[traînasser]

1tha4lé1tha4lai เถลไถล
traiter [se conduire]

1pa1ti1bat ปฏบิัติ
[soigner] 3rak4sa รักษา

trajet 2sén0thagn เสนทาง
tranche 1phèn แผน
trancher 1tat1khat ตัดขาด
tranquille 1sa1gnop สงบ
(laisser ~)

2mai3rop0kouan ไมรบกวน
tranquilliser 0tham2hai

1sa1gnop ทําใหสงบ

transférer 3yai ยาย
de l’argent 0on0gnen

โอนเงิน
transformer 1plian0plègn

เปลี่ยนแปลง
(se) 0plègn0toua แปลงตัว

transmettre 1sogn1phan
สงผาน

transparent 1progn4sai
โปรงใส

transpercer
0thègn3tha3lou แทงทะลุ

transpirer 1gnua1õk
เหงื่อออก

transporter 4khon1sogn
ขนสง

travail
[besogne] 0gnan งาน
[activité] 3thou3ra ธรุะ
[métier] 0a2tchip อาชพี

travailler 0tham0gnan
ทํางาน

travers
(à ~)[franchir] 2kham0pai

ขามไป
” [traverser]
1phan3tha3lou0pai ผานทะลไุป
(de ~)[déviant] 4tché0pai

เฉไป
” [oblique] 2sio เซีย่ว
” [entendement] 4khwé
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เขว
(en ~) 0tam4khwagn

ตามขวาง
traverser [franchir]

2kham0pai ขามไป
[passer] 1phan0pai ผานไป

travesti 1ka0thei กะเทย
travestir [déformer]

1bit0buan บดิเบือน
[falsifier] 0plõm0plègn

ปลอมแปลง
(se) 0plõm0toua ปลอมตัว

trébucher 1sa1dout สะดุด
treize 1sip4sam สิบสาม
tremblement 0kan1san

การสั่น
de terre 1phèn0din4wai

แผนดินไหว
trembler [vibrer] 1san สัน่
[s’agiter] 4wai ไหว

trempé 1piak2tchok
เปยกโชก

tremper
[baigner] 1ap อาบ
[mariner] 2tchè แช
[mouiller] 0tham2hai

1piak2tchok ทําใหเปยกโชก
trente 4sam1sip สามสบิ
très 2mak มาก
tresser 1thak ถกั
tribunal 4san ศาล

tricher 0kogn โกง
tricheur 2khi0kogn ขีโ้กง
trier 3khat2luak คัดเลือก
triste 2sao1sok เศราโศก
trois 4sam สาม
troisième 2thi4sam ที่สาม
trompe 0gnouagn3tchagn

งวงชาง
tromper 1lõk0louagn

หลอกลวง
(se) 0tham1phit ทําผิด

trompeur [fallacieux]
2thi1lõk0louagn ทีห่ลอกลวง

[illusoire] 2thi0louagn0ta
ที่ลวงตา

trop 0ken0pai เกนิไป
trottoir 1bat3wi4thi บาทวิถี
trou [perforation] 0rou รู
[cavité] 0phrogn โพรง

trouble 1khoun ขุน
troubler 0tham2hai1khoun

ทําใหขุน
trouer 1djõ เจาะ
troupe 0kõgn3tha4han

กองทหาร
troupeau 4fougn1sat

ฝูงสัตว
trouver
[rencontrer] 3phop พบ
[découvrir] 4ha3phop

หาพบ
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[résoudre] 2kè แก
(ne pas ~) 4ha2mai3phop

หาไมพบ
que 3khit2wa คดิวา

truc 2lé1liam เลหเหลี่ยม
truquer 0kogn โกง
t-shirt 2sua2yut เสื้อยืด
tu 0the เธอ
tube
[cylindre] 2klõgn กลอง
[récipient] 1lõt หลอด
(en ~) 0pén1lõt เปนหลอด

tuer 2kha ฆา
(se) 4sia0tchi3wit เสยีชวิีต

tunnel 1ou0mogn อุโมงค
tuteur 2phou1pok0khrõgn

ผูปกครอง
tuyau 2thõ ทอ
type
[espèce] 3tcha3nit ชนิด
[modèle] 1bèp แบบ

u
un [1] 1nugn หน่ึง
[…1](unité) 1ét เอ็ด
petit peu 3nit1nõi นิดหนอย
peu [pas très] 1nõi หนอย
peu [légèrement] 3lék3nõi

เล็กนอย
peu plus 1ik1nõi อีกหนอย

uni [unicolore]
2thi0mi4si0dio ทีม่ีสีเดียว

[intime] 2phuan1sa1nit
เพื่อนสนิท

uniforme 2khruagn1bèp
เคร่ืองแบบ

unique
[le seul] 0thon โทน
[un seul] 0dio เดียว

uniquement 2thao3nan
เทาน้ัน

unir [réunir] 0rouam0kan
รวมกัน

[relier] 1tõ0kan ตอกัน
unité 1nouéi หนวย
universel [international]

4sa0kon สากล
[général] 2thoua0pai ทัว่ไป

université 3ma4ha
3wi3tha0ya4lai มหาวิทยาลยั

urgence (d’, en ~)
0doi1douan โดยดวน

(salle des ~s ) 2hõgn
1tchouk4tchen ห องฉุกเฉิน

urgent 1douan ดวน
usage [utilisation]

0kan3tchai การใช
[tradition] 1pra0phé0ni

ประเพณี
usé 3tchai3lèõ ใชแลว
user [utiliser] 3tchai ใช
[ronger] 0tham2hai

1suk4rõ ทําใหสึกหรอ
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(s’) 1suam4sia เสือ่มเสีย

usine 0rogn0gnan โรงงาน
utile 0mi1pra1yot มปีระโยชน
utiliser 3tchai ใช

v
vacance 0wan1yout วันหยุด
[congés payés] 0wan1yout

3phak3rõn วันหยุดพักรอน
vacciner 1tchit3wak0sin

ฉีดวัคซนี
vache 0woua0toua0mia

วัวตัวเมีย
vague [flot] 2khlun คลืน่
[imprécis]

0khloum0khrua คลมุเครือ
vaincre 3tcha3na ชนะ
vainqueur 2phou3tcha3na

ผูชนะ
vaisselle 2thouéi0tcham

ถวยชาม
valable 3tchai2dai ใชได
valeur [prix] 0ra0kha ราคา
[coût] 2kha คา

valide 3tchai2dai ใชได
valise 1kra4pao

0den0thagn กระเปาเดินทาง
vallée 1houp4khao หุบเขา
valoir
[coûter] 0mi2kha มคีา
[mériter] 4som0khouan

สมควร

vanter 0yen0yõ เยินยอ
(se) 0khoui0to คยุโต

vapeur 0ai3nam ไอนํ้า
varié 1tagn1tagn ตางๆ
varier [différer] 1tèk1tagn

แตกตาง
[changer] 1plian0plègn

เปลี่ยนแปลง
vase [boue] 0khlon โคลน
[potiche] 0djè0kan แจกนั

végétarien 0khon0kin0djè
คนกินแจ

veine
[chance] 2tchok0di โชคดี
[veinule] 2sén2luat4fõi

เสนเลือดฝอย
vélo 1djak1kra0yan จักรยาน
vélomoteur 1djak

1kra0yan0yon จักรยานยนต
vendre 4khai ขาย
(à ~) 1dja4khai จะขาย

vendredi 0wan1souk วันศุกร
vénérer
[honorer] 3nap4thu นับถือ
[adorer] 0bou0tcha บชูา

venger 2kè3khèn0thèn
แกแคนแทน

(se) 2kè3khèn แกแคน
venimeux 0mi3phit มพีิษ
venin 3phit พษิ
venir [s’amener] 0ma มา
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[arriver] 0ma4thugn มาถงึ
(faire ~) 0pai0tam0ma

ไปตามมา
de [à l’instant] 2phegn

เพิ่ง
” [provenir] 0ma1djak

มาจาก
chercher qqn. [prendre]

0ma3rap มารับ
” [quérir] 0ma0tam มาตาม
chercher qqch.

0ma0ao0pai มาเอาไป
voir qqn. 0ma4ha มาหา
voir qqch. 0ma0dou มาดู

vent 0lom ลม
“il y a du ~” 0lom3phat

ลมพัด
ventilateur 3phat0lom

พัดลม
ventre 3thõgn ทอง
vérifier 1trouat1sõp

ตรวจสอบ
véritable 3thè แท
vérité 0khwam0djign

ความจริง
vermicelle

1kha4nom0djin ขนมจีน
vernis à ongles

0ya0tha3lép ยาทาเลบ็
verre 2kèõ แกว
verrou 0klõn กลอน

verrouiller 1sai0klõn
ใสกลอน

vers [environ] 1pra0man
ประมาณ

[en direction de] 0pai0yagn
ไปยัง

[du côté de] 0thagn3thit
ทางทิศ

versement 2gnouat งวด
verser [déverser] 0thé เท
[payer] 1djai จาย

vert
[couleur] 4si4khio สเีขียว
[pas mûr] 1dip ดิบ

veste 2sua3djèk0két
เสื้อแจกเก็ต

vêtement 2sua2pha
เสื้อผา

vétérinaire
1sat1ta3wa2phèt สตัว แพทย

veuf 2mai หมาย
vexé 1djép0djai เจ็บใจ
vexer 0tham2hai1djép0djai

ทําใหเจ็บใจ
(se) 1djép0djai เจ็บใจ

viande 3nua เน้ือ
vibrer 1san สัน่
vicieux [méchant]

2tchoua3rai ชัว่ราย
[cochon] 1phit2phét ผดิเพศ

victime 1yua เนยือ่
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victoire 0tchai3tcha3na

ชัยชนะ
vide
[dépourvu] 1plao เปลา
[inoccupé] 2wagn วาง
[espacement]

2tchõgn2wagn ชองวาง
vider [retirer]

0tham2hai2wagn ทําใหวาง
[déverser] 0thé0djon1mot

เทจนหมด
vie 0tchi3wit ชวิีต
vieillir 1kè0logn แกลง
vietnam 1pra2thét

2wiat0nam ประเทศเวียดนาม
vietnamien 2wiat0nam

เวียดนาม
vieux [âgé] 1kè แก
[ancien] 1kao เกา

vif 2wõgn0wai วองไว
vilain
[laid] 2na1kliat นาเกลียด
[polisson] 3souk0son ซกุซน

village 1mou2ban หมูบาน
ville 0muagn เมอืง
vin 0wai ไวน
vinaigre 3nam2som นํ้าสม
aux piments

3nam2som3phrik นํ้าสมพริก
d’arak 4sai0tchou สายชู

vingt 2yi1sip ยีส่ิบ

violent 0roun0règn รุนแรง
violer
[enfreindre] 3la2met ละเมิด
[violenter] 1khom4khun

0tcham0rao ขมขืนชําเรา
violet

4si2mouagn สมีวง
virage 3khogn3lio โคงเลี้ยว
virement 0kan0on0gnen

การโอนเงิน
virer [tourner] 3lio เลีย้ว
[transférer] 0on0gnen

โอนเงิน
visa 0wi2sa วีซา
visage 2na หนา
viser 0légn เลง็
vision 4sai0ta สายตา
visiter [saluer]

2yiam0yian เยีย่มเยียน
[admirer] 2yiam0tchom

เยี่ยมชม
vite 0réo เร็ว
“~ !” 0réo0réo เร็วๆ

vitesse
(boîte de ~) 0kia3rot0yon

เกียรรถยนต
vitre 1kra1djok กระจก
vivre [être en vie]

0mi0tchi3wit มชีีวิต
[habiter] 0a4sai1you

อาศัยอยู
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voici 2ni น่ี
“le ~ !” 2ni2nè น่ีแนะ

voie [chemin] 0thagn ทาง
[ligne] 4sai สาย
[rail] 0ragn3rot0fai

รางรถไฟ
[conduite] 3wi3thi วิถี

voilà 2nan น่ัน
“le ~ !” 2nan2nè น่ันแนะ

voiler 0khloum คลุม
voilier 0rua0bai เรือใบ
voir [distinguer] 4hén เห็น
[regarder] 0dou ดู
[rencontrer] 3phop พบ
(aller ~ qqn.) 0pai4ha ไปหา
(aller ~ qqch.) 0pai0dou

ไปดู
voisin [proche]

2klai0khiagn ใกลเคียง
[maison d’à côté]

2phuan2ban เพือ่นบาน
voiture 3rot รถ
voix 4siagn เสี่ยง
vol
[envol] 2thio0bin เทีย่วบิน
[larcin] 0kan1kha0moi

การขโมย
volage 2djao3tchou เจาชู
volant 0phouagn0ma0lai

พวงมาลัย
voler [planer] 0bin บนิ

[dérober] 1kha0moi ขโมย
voleur 1kha0moi ขโมย
“au ~ !” 1kha0moi3woi

ขโมยโวย
volontaire [bénévole]

2phou0a4sa1sa1mak
ผูอาสาสมัคร

[choisi] 1sa1mak0djai
สมัครใจ

[prémédité]
2thi0mi1djét1ta0na ทีม่ีเจตนา
(être ~) 0a4sa1sa1mak

อาสาสมัคร
volontiers 1yagn0tém0djai

อยางเต็มใจ
voltage 0règn0fai3fa

แรงไฟฟา
vomir 0a0djian อาเจียน
vos 4khõgn0khoun ของคุณ
voter 1wot โหวด
votre 4khõgn0khoun

ของคุณ
vôtre
“à la ~ !” 2tchok0di โชคดี

vouloir
[demander] 4khõ ขอ
[avoir envie] 1yak อยาก
[avoir besoin] 2tõgn0kan

ตองการ
(en ~ à) 3khèn0djai แคนใจ
dire 4mai0khwam2wa
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หมายความวา
faire 1yak1dja อยากจะ
obtenir 1yak2dai อยากได
“en ~-vous ?” 0ao4mai

เอาไหม
“j’en ~” 0ao เอา
“je n’en ~ pas” 2mai0ao

ไมเอา
“comme vous ~”

3lèõ1tè0khoun แลวแตคุณ
vous 0khoun คณุ
vous-même 0khoun0égn

คุณเอง
voyage 0kan0den0thagn

การเดินทาง
(d’~) 0den0thagn0pai

3thou3ra1kit เดินทางไปธุรกิจ
organisé 0kan0nam2thio

การนําเที่ยว
“bon ~ ” 2thio1sa1nouk

เที่ยวสนุก
voyager 0den0thagn

เดินทาง
voyant
[devin] 4mõ0dou หมอดู
[indicateur] 2na1pat

หนาปด
vrai [véridique] 0djign จริง

[véritable] 3thè แท
“c’est ~ ?”

0djign4ru1plao จริงหรือเปลา
vraiment 0djign0djign จริงๆ
vue [vision] 4sai0ta สายตา
[paysage] 0wiou วิว
[panorama]

3that1sa3na2phap ทศันภาพ
w

wagon
-lit 3rot0nõn รถนอน
-restaurant 3rot1sa0biagn

รถเสบียง
waters 2hõgn3nam หองนํ้า
week-end 1sout1sap0da

สุดสัปดาห
whisky 3wit1sa2ki วิสกี้

y
yeux 0nai0ta นัยนตา
zèbre 3ma0lai มาลาย

z
zéro 4soun ศนูย
zona 0gnou1sa1wat งสูวัด
zone [quartier] 2yan ยาน
[région] 1thin ถิน่
[limite] 1khét เขต

zoo 4souan1sat สวนสตัว


