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Lire et écrire en thaï

1. Prononciation
La langue Thaï semble difficile. Cette fausse impression est
essentiellement due à son écriture (signes particuliers) et à sa
prononciation (sons chantants). Dans cet ouvrage, ces deux
difficultés ont été largement atténuées :
 Une équivalence phonétique simple mais suffisante, nous
permettra d’écrire les sons thaï avec des sons français.
 Un signe de tonalité représentatif et intégré à la syllabe,
nous permettra de connaître immédiatement sa tonalité.
 Une écriture normale ou grasse différenciera de façon
simple les sons courts et les sons longs.

1.1 Syllabes
Une syllabe est caractérisée par sa durée et son intonation.

1.1.1 Durée
Nous représenterons les durées “courte” et “longue” par :
Courte

: une écriture normale

Longue : une écriture grasse

0ka

กะ

0ka

กา

En fait, certaines syllabes sont ultracourtes, mais elles sont peu
nombreuses et il est, pour le moment, inutile de compliquer la
représentation et l’expression.

1.1.2 Intonation
Nous représenterons les cinq intonations par les signes :

0
1
2
3
4

normale

0ka

กา

basse

1ka

กา

descendante

2ka

กา

haute

3ka

กา

montante

4ka

กา

EXPLICATIONS
Ces intonations sont réalisées de la façon suivante :
1. NORMALE

c’est la façon naturelle de parler

2. BASSE

elle correspond à une voix grave

3. DESCENDANTE elle va d’une voix aiguë à une voix grave
4. HAUTE

elle correspond à une voix aiguë

5. MONTANTE

elle va d’une voix grave à une voix aiguë

N’hésitez pas à demander à un thaïlandais de vous les réciter
et, comme il l’a fait à l’école, apprenez les par cœur :
0ka

1ka

2ka

3ka

4ka

กา

กา

กา

กา

กา

REMARQUE
Contrairement aux apparences, les intonations descendantes et
montantes sont les plus faciles à réaliser. Leur mouvement
permet en effet de mieux les différencier.

1.2 Lettres
1.2.1 Consonnes
Nous utiliserons les vingt consonnes suivantes :
b

normale

tch

t et ch fondues

d

normale

f

normale

gn

normal

h

forte expiration

dj

d et j fondues

k

normale

kh

k et h fondues

l

normale

m

normale

n

normale

p

normale

ph

p et h fondues

r

normale

s

normale

t

normale

th

t et h fondues

w

comme “ou”

y

normale

บา
ชา
ดา
ฝา
งา
หา
จา
กา
ขา
ลา
มา
นา
ปา
พา
รา
สา
ตา
ทา
วา
ยา

EXPLICATIONS
1. Le “tch” se prononce comme dans “tchin” (à la vôtre).
2. Le “gn” peut se prononcer comme dans “gnole” (alcool).
3. Le “h” se prononce avec une forte expiration.
4. Le “dj” se prononce comme dans “djin” (alcool).
5. Les lettres “kh”, “ph” et “th” se prononcent respectivement
“k”, “p” et “t” mais avec une forte expiration.
6. Le “w” se prononce “ou” comme dans “watt” (unité).

NUANCES
1. La consonne “gn” est sans doute la plus difficile. La
prononcer comme il est indiqué est simple et suffisant pour
se faire parfaitement comprendre. (Si vous souhaitez mieux
la prononcer, il s’agira du son “ngue”. Vous devrez,
commencer par bien sentir le mouvement de la langue qui
permet de prononcer le son “ne”, puis au moment ou la
langue quitte le palais, remplacer le “e” par le son “gue”).
2. La consonne “k” est proche d’un “g” dur, comme dans le
mot “gare”.
3. Efforcez-vous de bien sentir les faibles nuances qui existent
entre les groupes de consonnes suivants :
b

p

ph

dj

tch

d

t

th

k

kh

ATTENTION
Beaucoup de thaïlandais remplacent à tort, la lettre “r” par la
lettre “l”. Afin de limiter les problèmes de compréhension,
efforcez-vous d’avoir toujours à l’esprit cette éventualité.

1.2.2 Voyelles
Nous utiliserons les vingt quatre voyelles suivantes :
a
ai
ao

normale
a + i distinctes
a + o distinctes

บา
บาย
บาว

e
ei
é
éo
è
èõ

normale
e + i distinctes
normale
é + o distinctes
normale
è + õ distinctes

เบอ
เบย
เบ
เบว
แบ
แบว

i
ia
io
iou

normale
i + a distinctes
i + o distinctes
i + ou distinctes

บี
เบีย
เบียว
บิว

o
oi
õ
õi

normale
o + i distinctes
o ouvert, comme dans “or”, “sort”
õ + i distinctes

โบ
โบย
บอ
บอย

ou
oua
ouéi
oui

comme dans “bou”, “mou”
ou + a distinctes
ou + é + i distinctes
ou + i distinctes

บู
บัว
บวย
บุย

u
ua
uéi

normal
u + a distinctes
u + é + i distinctes

บือ
เบือ
เบือย

EXPLICATIONS
1. Contrairement au français où les voyelles peuvent changer
de son “un” et “une”, on peut, en thaï, considérer qu’elles
se prononcent toujours de la même façon.
2. La voyelle “o” se prononce comme dans “dos”.
3. La voyelle “õ” comme dans “donne”, c’est à dire entre le
son “o” et le son “a”, mais plus proche du “o”.
4. La voyelle “u” se prononce entre le son “u” et le son “eu”,
mais plus proche du “u”.
5. A part la voyelle “ou” qui se prononce en un seul son, les
voyelles composées se prononcent en exprimant de façon
liée chacun de ses sons élémentaires. Ainsi, la voyelle “iou”
se prononce comme dans “biniou” et la voyelle “ai” se
prononce comme dans “ail”.
NUANCES
1. Dans les voyelles composées se terminant par “i”, ce “i” est
faible. Ainsi “ai” se prononcera comme dans “maille”.
2. Lorsque la voyelle double “ia” est suivie par une consonne,
elle se prononce entre “ia” et “ié”.
3. Lorsque les voyelles “ua” et “oua” sont suivies par la
consonne “gn”, elles se prononcent respectivement entre
“ua” “uo” et “oua” “ouo”. Lorsqu’elles sont suivies par une
consonne autre que “gn” elles se prononcent
respectivement entre “ua” “ue” et “oua” “oue”.
ATTENTION
La voyelle “io”, dont le début s’écrit en thaï comme la voyelle
“ia”, est fréquemment prononcée “iao”. C’est par exemple
souvent le cas pour le mot “0dio” qui signifie “seul”.

2. Dictionnaire
2.1 Organisation
Afin de faciliter la recherche des mots, les consonnes “tch”
et “dj” seront classées comme si elles étaient respectivement
écrites “ch” et “j”.
 Elles feront ainsi, respectivement, l’objet d’un groupe “c” et
“j” indépendant des groupes “t” et “d”.
 Il n’y aura aucune ambiguïté puisque les groupes “c” et “j”
n’existaient pas.
La consonne “h” ne sera pas considérée comme un son mais
comme un modificateur de son. Elle ne sera donc prise en
compte qu’au niveau du son initial.
 La classification générale n’en tient pas compte. Il n’y aura
donc pas de groupe “h”.
 La classification au niveau de la sonorité du mot en tient
compte. Nous aurons ainsi : 0tai, .. ,0tam,0tham, .. ,0tan.
La classification d’un son est réalisée de la façon suivante.
 Les sons “é” et “è” ont, comme en français, été regroupés
avec le son “e”. Le son “ö” avec le son “o”.
 Lorsque les sons sont identiques, ils ont été classés selon
leur intonation et leur durée. L’ordre des intonations étant
celui des signes d’intonation : 0 , 1 , 2 , 3 et 4

0a
0a
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1agn3lagn2na
lavabo อางลางหนา
1agn3nam3phou
vasque, bassin

oncle, tante
(cadet, cadette du père) อา
0ha
éclat de rire ฮา
1ha
peste, pluie torrentielle หา
2a
ouvrir, entrouvrir, ah ! อา
2ha
cinq หา
3ha
ah non ! ฮา
4ha chercher, rechercher, hein ! หา
4ha2hai
munir, pourvoir หาให
0a4han
aliment, nourriture อาหาร
0a4han3tchao
petit-déjeuner

อาหารเชา

0a4han2kham souper, dîner อาหารค่ํา
0a4han0klagn0wan déjeuner, dîner

อาหารกลางวัน

0a4han3phi1sét spécialité culinaire
0a4han3phrõm3lèõ

อาหารพิเศษ

le repas est servi อาหารพรอมแลว
fruits de mer

0a4han3tha0lé

1a0bai3ya3mouk

อาหารทะเล

vice, tentation

อบายมุข

0a1bat transgression, infraction อาบัติ
0a2tchip
métier, profession อาชีพ
0a0tchi3wa
vocation อาชีวะ
4ha2dai
trouvable, trouvé หาได
1a1di1rék
spécial, extra อดิเรก
1a1dit
passé, antérieur อดีต
1a1dit1ta0kan
le passé อดีตกาล
4ha1hét4phon raisonner หาเหตุผล
1agn
cuvette อาง
1hagn
espacé, distant หาง
2agn
prétexter, alléguer อาง
2hagn
établissement,
maison de commerce หาง
4hagn
queue, appendice หาง
1agn1ap3nam baignoire อางอาบน้ํา
4ha0gnen chercher de l’argent หาเงิน
2agn0ign
citer, se référer อางอิง
0agn0khan
mars (astre) อังคาร
1hagn0klai lointain, éloigné หางไกล
0agn1krit anglais, britannique อังกฤษ

1a1gnoun
4hagn0pia
1agn0pla
2hagn3ran

อางน้ําพุ

raisin, vigne องุน
natte, tresse หางเปย
aquarium อางปลา
magasin, boutique

2hagn1sap3pha4sin3kha

หางราน

grand magasin หางสรรพสินคา
gouvernail หางเสือ
se référer à อางถึง
tousser, vapeur ไอ
honteux, humilié อาย
maudit, sale ไอ
maudit, sale อาย
donner, permettre,
que, pour que, à ce que ให
2hai
pleurer, fondre en larmes ไห
4hai
pot, jarre ไห
4hai
disparaître, perdu, guéri หาย
2hai1a0phai
pardonner, excuser

4hagn4sua
2agn4thugn
0ai
0ai
2ai
2ai
2hai

ใหอภัย

débile, imbécile ไอบา
à louer, louer,
donner en location ใหเชา
2hai2dai sans faute, à coup sûr ใหได
2hai0dou
montrer, présenter ใหดู
0hai0fai
hi-fi ไฮไฟ
1a4hign4sa
non-violence อหิงสา
4hai0djai
respirer หายใจ
4hai0djai2khao
inspirer, inhaler

2ai2ba
2hai2tchao

4hai0djai2mai1õk

หายใจเขา

suffoquer,

étouffer หายใจไมออก

4hai0djai1õk
expirer หายใจออก
4hai1djép calmé (douleur), apaisé
2hai0djogn2dai

หายเจ็บ

persister à,
ne pas manquer de ใหจงได
2hai0kam0lagn0djai
stimuler,
encourager ใหกําลังใจ
2hai0kan témoigner, déposer ใหการ

4hai0kan
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quitte, vengé หายกัน 2ai0wén
démon ไอเวร
4hai1khat
guéri, rétabli หายขาด 1ai3ya0kan
procureur อัยการ
2hai1kè
à, pour ใหแก 2hai0yum
prêter ใหยืม
2hai…1kè
donner à ให…แก 2hai…0yum
prêter à ให…ยืม
2hai1kiat honorer, rendre hommage 0a0djan
professeur อาจารย
ใหเกียรติ 0a0djan1yai directeur, proviseur
2hai0kin0nom
allaiter ใหกินนม
อาจารยใหญ
2hai2kou
prêter avec intérêt ใหกู 0a1djat
achards
(concombre et oignon) อาจาด
4hai1krot
apaisé (colère), calmé
หายโกรธ 0a0djian
vomir, rendre อาเจียน
0ai3nam
vapeur d’eau ไอน้ํา 0a0djin
habituellement อาจิณ
2ai2nan
ce machin, ce truc อายนั่น 1hak se briser, brisé, décompter หัก
4hai1nuéi
remis de sa fatigue 1hak
si, à condition de หาก
หายเหนื่อย 0a0kan
signe, symptôme, état,
condition อาการ
4hai4houa
se faire rare หายหัว
4hai0pai disparu, manquant หายไป 0a0khanbâtiment, construction อาคาร
2hai1plao1plao donner gratuitement 0a3kha0né
sud-est อาคเนย
ใหเปลาๆ 0a0kan1nak
dans un état grave
4hai0pla3ra
clavicule ไหปลารา
อาการหนัก
2hai0phõn
bénir, offrir ses voeux 0a1kap1ki3ri0ya
tenue, maintien

ใหพร

อากัปกิริยา

2hai4phon donner des résultats ใหผล 0a1kat
temps, climat อากาศ
2hai4phon0kam0railucratif, rentable 0a2khat vouloir se venger, se venger

ใหผลกําไร

2hai1pra0kan

se porter garant

2hai1pra1yot

doter, gratifier

2hai0ragn0wan

ใหประกัน

1a1ka0tan0you

อาฆาต

ingrat,

ใหรางวัล

pas reconnaissant อกตัญู
il fait beau อากาศดี
préjugé, parti pris,
a priori อคติ
0a1kat2mai0di
il fait mauvais

ใหสัญญาณ

อากาศธาตุ

0a1kat0di
ใหประโยชน 1a1kha0ti

récompenser

2hai3rai calomnier, diffamer ใหราย
อากาศไมดี
0ai1sa0krim
ice cream, glace 0a1kat4nao il fait froid อากาศหนาว
ไอศกรีม 0a1kat3rõn il fait chaud อากาศรอน
2hai4san0yan
donner le signal 0a1kat1sa2that
atmosphère, air

2hai4sin0bon soudoyer, corrompre 0a1kat0yén
il fait frais อากาศเย็น
ใหสินบน 1hak0ban0tchi
solder un compte
2hai2thot nuire, endommager ใหโทษ
หักบัญชี
4hai0toua se rendre invisible หายตัว 4ha0kin
gagner sa vie หากิน
4hai1wat guéri d’un rhume หายหวัด 1ak0khi0phai
incendie,
danger du feu อัคคีภัย
1a1hi0wa1ta1ka2rok
choléra
อหิวาตกโรค 1hak3lagn
réfuter หักลาง
2hai0wé0la donner du temps ใหเวลา 1hak4lagn
trahir หักหลัง

1hak3lot
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1hak3lot
déduire หักลด 1a0mé0ri0kan
américain อเมริกัน
1hak1õk
retrancher หักออก 2ham0djai se dominer, se contenir
0a0khom
parole magique อาคม
หามใจ
1hak4hom
se surmener หักโหม 2ham1djap4khõgn
0a0kõn
taxe, droit อากร
défense de toucher หามจับของ
0a0kõn1sa0tèm
timbre fiscal 2ham2khao entrée interdite หามเขา
อากรแสตมป 0am0la
prendre congé อําลา
1a1kou4son
péché, vice อกุศล 2ham3lõ
freiner หามลอ
1ak1sa
axe อักษะ 0am3ma2phat paralysie, apoplexie
1ak1sép
infecté, envenimé อักเสบ
อัมพาต
1ak4sõn
lettre, caractère อักษร 0am2nat
pouvoir, autorité อํานาจ
1ak4sõn0klagn consonne moyenne 0am0nouéi offrir, accorder อํานวย
อักษรกลาง 0am0nouéi0kan diriger, manager
1ak4sõn4sougn
consonne haute
อํานวยการ
อักษรสูง 2ha0mogn3tchao
onze heures
1ak4sõn1tam
consonne basse
หาโมงเชา
อักษรต่ํา 2ha0mogn0yén
dix-sept heures
1hak2wa
pourvu que,
หาโมงเย็น
à condition que หากวา 1a0mõn
éternel, immortel อมร
1hak0yagn…1ik2douéi mais aussi 0am0phan
ambre อําพัน
หากยัง…อีกดวย 2ham1phan passage interdit หามผาน
1a1la
allah อะหลา 0am0phe
canton, arrondissement
0a0lai
déplorer, regretter อาลัย
อําเภอ
0a1lai
pièces détachées อาหลั่ย 0am0phe0djai libre arbitre อําเภอใจ
1a1lai
pièces détachées อะไหล 0am0phragn dissimuler, déguiser
0a3la2wat semer le désordre อาละวาด
อําพราง
4ha3liagn2tchip
4ham2rougn4ham2kham
chercher à gagner sa vie หาเลี้ยงชีพ
transiger,
composer, arriver à un compromis

1a1loum1a1louéi
0am
0ham
2ham
4ham
4ham

อะลุมอลวย
cacher, dissimuler อํา
fredonner ฮัม
défendre, interdire หาม
testicule หํา

porter à deux avec un bâton

หาม

se procurer หามา
introuvable หาไมได
monstre,
créature inhumaine อมนุษย
1a3ma1ta
éternel, immortel อมตะ
1a0mé0ri0ka
amérique อเมริกา

4ha0ma
4ha2mai2dai
1a3ma3nout

2ham1soup

jour et nuit หามรุงหามค่ํา
défense de fumer

หามสูบ

0an
machin, truc อัน
0an
selle, siège อาน
1an
lire, bouquiner อาน
1han
couper, découper หั่น
1han
oie, jars หาน
2an
restreindre, limiter อั้น
4han
tourner, orienter หัน
4han
courageux, audacieux หาญ
4han
diviser (/) หาร
0a0na
juridiction อาณา
0a0na0bõ3ri0wén circonscription
0a0na1djak

อาณาบริเวณ

royaume อาณาจักร

1a0na0djan
1a0na0djan
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obscène,
pornographique อนาจาร
4han0a1kat voyelle a ◌ั . หันอากาศ
0a0na1khét
territoire อาณาเขต
1a0na3khot
avenir, futur อนาคต
1a0na0mai
santé, hygiène อนามัย
1a0na0mai0di sain, en bonne santé

อนามัยดี

0ao2hai2dai

อนุชน

1a3nou0koun favoriser, aider อนุกูล
1a3nou3khrõ
favoriser, aider

อนุเคราะห

1a3nou0krom

ordre alphabétique

1a3nou0lom

accéder, satisfaire

อนุกรม
อนุโลม

1a0nan
infini, éternel อนันต 1a3nou0man inférer, induire อนุมาน
0a0na3ni0khom colonie อาณานิคม 1a3nou3mat
approuver, agréer
0a3nat
mandat, délégation อาณัติ
อนุมัติ
1a0na4tha
indigent, nécessiteux 1a3nou2phak
corpuscule อนุภาค
อนาถา 1a3nou1pa0rin0ya
diplôme
0a3nat4san0yan
signal, signe
อนุปริญญา
อาณัติสัญญาณ 1a3nou4sa3wa0ri
mémorial,
monument อนุสาวรีย
0an1dap
rang, place, ordre อันดับ
0an0dio0kan
identique, 1a3nou4sõn
mémorial,
la même chose อันเดียวกัน

en souvenir de อนุสรณ

4han4hé
dévier, s’infléchir หันเห 1a3nou2yat
permettre, autoriser
0a4ni
anis อาหนี
อนุญาต
0a3ni4sogn mérite, valeur อานิสงส 1a3nou0ya0to1tou0la0kan arbitre
1a3nit0dja
hélas ! อนิจจา
อนุญาโตตุลาการ
4han1klap
se retourner, 4han0pai0thagn
orienter, diriger
faire demi-tour หันกลับ
chaque (chose) อันละ
tourner le dos หันหลัง
allô ! ฮัลโหล
ne pas savoir lire,
illisible อานไมออก
1an2na
lire à la page… อานหนา
4han2na tourner vers, face à หันหนา
0an4nai
quel ?, lequel ? (chose)

0an3la
4han4lagn
0han4lo
1an2mai1õk

0an4nai2kõ2dai

อันไหน

n’importe lequel
(chose) อันไหนก็ได
celui-là, cela อันนั้น
celui-ci, ceci อันนี้
savoir lire, lisible อานออก

0an3nan
0an3ni
1an1õk
1an1õk4khian2dai

savoir lire et écrire อานออกเขียนได
molécule อณู
sous-, sub-, hypo อนุ
jeune génération

1a0nou
1a3nou
1a3nou0tchon

4han4si1sa
0an3tha
0an1ta0rai
0an3thè0djign

หันไปทาง

tourner la tête หันศีรษะ
testicule อัณฑะ
danger, risque, péril

อันตราย

avéré, authentique,
vraiment อันแทจริง
0an2thi
celui que, ce que อันที่
0an2thi0djign
en fait, à vrai dire

อันที่จริง

4han0toua
se tourner หันตัว
1an0thouan
relire อานทวน
0ao prendre, saisir, désirer, vouloir

เอา

1ao
golfe, baie อาว
1hao
aboyer เหา
2hao
audacieux, téméraire หาว
4hao
pou เหา
4hao
bâiller, à découvert หาว
0ao2hai2dai
tenir à เอาใหได

0ao2hai0dou
0ao2hai0dou

montrer, présenter

0ao3tcha3na

vaincre, surmonter
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เอาใหดู

0ao1dék0ma3liagn

adopter un enfant เอาเด็กมาเลี้ยง

encourager เอาใจชวย
prendre au sérieux

0ao0djai1sai

เอาใจจริง

attentif à, soucieux de

เอาใจใส

อับ

baigner, tremper อาบ
porter avec un fléau,
unité (60 kg) หาบ
0ha1pa
huer, conspuer ฮาปา
1ap0ai
honteux, humilié อับอาย
1a0phai
excuse, pardon อภัย
1a0phai3ya2thot
amnistier,
absoudre อภัยโทษ
2a1pak
bouche bée อาปาก
1a1pa0mogn0khon sinistre, lugubre

1ap
เอาชนะ 1hap

0ao0djai
flatter, amadouer เอาใจ
0ao0djai2tchouéi
soutenir,
0ao0djai0djign

1a0rai
renfermé, mal aéré, petite boîte

อปมงคล

1ap4tchao
lest, ballast อับเฉา
1ap1dèt
se faire bronzer อาบแดด
1ap3fri0ka
afrique อัฟริกา
เอาใจยาก 1a3phi sur-, sus-, super-, hyper อภิ
0ao0djign0ao0djagn
1a3phi0ban protéger, garder อภิบาล
prendre au sérieux เอาจริงเอาจัง 1a3phi0nan3tha0na0kan
0ao0kan
faire l’amour เอากัน
compliments อภินันทนาการ
0ao1klap0kan intervertir, inverser 1a3phi0prai
débattre, discuter
0ao0djai1sa4me

obligeant,
complaisant เอาใจเสมอ
0ao0djai2yak
exigeant, difficile

0ao1klap0khun

เอากลับกัน

1a3phi1sék
เอากลับคืน 1a3phi1sit
plumer เอาขนออก 1ap0djon

restaurer, rétablir

0ao4khon1õk
0ao0khun0ma reprendre, récupérer

อภิปราย

onction sainte อภิเษก
prérogative อภิสิทธิ
en détresse,
au bout du rouleau อับจน
pêcher au filet หาปลา
en sang, ensanglanté

เอาคืนมา 4ha0pla
0ao3la
bon!, d’accord ! เอาละ 1ap2luat
0ao0ma
apporter, porter เอามา
อาบเลือด
0ao4mai
en voulez-vous ? เอาไหม 1ap3nam baigner, se baigner อาบน้ํา
0ao1õk
retirer, enlever เอาออก 1ap3nam1fak0boua
doucher,
se doucher อาบน้ําฝกบัว
0ao1ok0ao0djai
prévenant,
complaisant เอาอกเอาใจ 1ap0pagn
faire naufrage อับปาง
0ao0pai
emporter, prendre เอาไป 1ap1pa3lak ignoble, abject อัปลักษณ
0ao1pra0kan s’assurer, se garantir 1ap1pa0mogn0khon
sinistre,
0ao1priap

เอาประกัน

profiter, exploiter

เอาเปรียบ

1a4ho1si
pardonner อโหสิ
1a4ho1si0kam
pardon อโหสิกรรม
0ao1the
soit, bien, bon เอาเถอะ
0ao1yagn imiter, suivre l’exemple

เอาอยาง

lugubre อัปมงคล

1ap1pa3yot ignoble, honteux อัปยศ
1ap2pègn
poudrier อับแปง
1ap0pri
maudit, méprisable อัปรีย
1ap4sègn
opaque อับแสง
1ap0ya embaumer, momifier อาบยา
1a3ra4han saint bouddhique อรหันต
1a0rai quoi ?, que ?, quelque chose,

1a0rai1a0rai
1a0rai1a0rai
1a0rai1ik
1a0rai0kan
1a0rai2kõ2dai
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quelque chose ? อะไรๆ
autre chose ? อะไรอีก
qu’est-ce qu’il y a ?

อะไรกัน

n’importe quoi,
peu importe อะไรก็ได
1a0rai2kõ0tam
quoi que ce soit

1a0rai3na

อะไรก็ตาม

hein ?, pardon ?,
qu’est-ce qu’il y a ? อะไรนะ
0a3rak4kha protéger, veiller อารักขา
0a0ram monastère, bonzerie อาราม
0a0ram3pha1ka4tha
préambule,
prologue อารัมภกถา
0a1rap
arabe อาหรับ
0a3ra3ya
civilisé อารยะ
0a3ra3ya0tham civilisation อารยธรรม
1ha2rèk au début, au commencement

0ha0rèm
1a1rét1a1rõi

1a3thi0kan

อาศัย

0a4sai1you loger, demeurer อาศัยอยู
1a1sa0ni1bat
tonnerre อสนีบาต
0a0sia
asie อาเซีย
4ha4siagn faire campagne หาเสียง
2ha1sip
cinquante หาสิบ
1a1sou1dji
impur, malpropre อสุจิ
1at
compresser, comprimer อัด
1at
pouvoir, possible, brave,

courageux อาจ

1hat entraîner, former, rougeole หัด
1hat
main, trompe d’éléphant หัตถ
1hat
plage, banc, haut-fond หาด
1at1ta
ego, le moi อัตตะ
1at3wi4sai
subjectif อัตวิสัย
1ha0thai
coeur, esprit หทัย
1hat2hai2tchuagn dompter, dresser

หัดใหเชื่อง

1a0tham
injuste, injustice อธรรม
หะแรก 1at1tcha3ri3ya
génial, surdoué

harem ฮาเร็ม
savoureux, délicieux

เอร็ดอรอย

1at1tcha3ri3ya1bouk0khon

อัจฉริยะ

surhomme, génie อัจฉริยบุคคล

0a0ri
bienveillant, hospitalier อารี 1at0tcha0ya
punissable
condamnable อาชญา
1a1ri
ennemi อริ
1a1rõi
délicieux, succulent อรอย 1at0tcha0ya0kam
criminel, pénal
0a0rom humeur, tempérament อารมณ
อาชญากรรม
0a0rom0di de bonne humeur อารมณดี 1at0tcha0ya0kõn criminel, coupable
0a0rom4khan
humour, esprit
อาชญากร
อารมณขัน 3hat3tchei
atchoum ฮัดเชย
0a0rom2mai0di de mauvaise humeur 1at1tchit
lubrifier อัดฉีด
อารมณไมดี 1at2dai
compressible อัดได
0a0rom3rai
mauvais caractère 1at0è encombré, congestionné อัดแอ
อารมณราย 0a3thi
et ainsi de suite อาทิ
0a0rom4sia d’humeur massacrante 1a3thi0bai
expliquer, commenter

อารมณเสีย

อธิบาย

1a0roun
aube, aurore อรุณ 1a3thi0bai2dai explicable อธิบายได
4ha0ru consulter, discuter de หารือ 1a3thi0bai2mai2dai
inexplicable
4ha2ruagn chercher des histoires
อธิบายไมได
หาเรื่อง 0a3thi2tchén comme, tel que อาทิเชน
0a4sa se proposer, être volontaire 1a3thi1ka
additionnel อธิก
อาสา 1a3thi0kan prieur, père supérieur
0a4sai
habiter, gîter, dépendre de
อธิการ

1a3thi0kan0bõ0di
1a3thi0kan0bõ0di

1a3yout3tha0ya
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อัตราแลกเปลี่ยน

recteur,

chancelier อธิการบดี
1a3thi0ka3ri0ni
prieure,
mère supérieure อธิการิณี
1a3thip
souverain, roi อธิป
1a3thip0bõ0di
directeur général

1a3thip0bõ0di0tam1rouat

1at0tra3lot0ra0kha taux de remise

1at0tra1souan
อธิบดี 1at0tra0wé0la

chef de la police อธิบดีตํารวจ
1a3thi2rat
empereur อธิราช
0a3thit
semaine, soleil อาทิตย
0a3thit1kõn la semaine précédente

อาทิตยกอน

อัตราลดราคา

1at0tra0pan1souan

1at3wi4sai
1a0wai3ya3wa

pourcentage

อัตราปนสวน

ratio อัตราสวน
emploi du temps

อัตราเวลา

subjectif อัตวิสัย
organe du corps

1a0wai3ya3wa2phét

อวัยวะ

organes génitaux อวัยวะเพศ

1a3wa1kat
espace, cosmos อวกาศ
อาทิตยหนา 1a3wa4san
conclusion, fin อวสาน
1a3thit4than faire un voeu อธิษฐาน 0a2wat monastère, bonzerie อาวาส
0a3thit2thi3lèõ la semaine dernière 1a3wa0tan
avatar, incarnation,
0a3thit2na

la semaine prochaine

อาทิตยที่แลว

s'incarner อวตาร

อัศจรรย

criminel de guerre อาญากรสงคราม
désastre, catastrophe

1at1dja il se peut, il est possible que 1a0wé0dji
enfer อเวจี
อาจจะ 4ha0wé0la trouver le temps หาเวลา
1at1dja0pén2dai
ça se peut 1a3wit0tcha
ignorance อวิชชา
อาจจะเปนได 0a3wou4so
ancienneté อาวุโส
2ha2thoum vingt trois heures หาทุม 0a3wout
arme อาวุธ
1at2phap
individualité อัตภาพ 0a3wout3lap arme secrète อาวุธลับ
1at1sa0dogn3khot
occident, 0a3wout0pun
arme à feu อาวุธปน
pays occidentaux อัสดงคต 0a0ya pénal, autorité, pouvoir อาญา
1hat1sa0don0tri
musique de jazz 4ha2yak
rare, recherché หายาก
หัสดนตรี 0a0ya0kam
crime อาญากรรม
1hat0sai
plage de sable หาดทราย 0a0ya0kõn
criminel อาญากร
1at1sa0djan merveilleux, miraculeux 0a0ya0kõn4sogn0khram
1at4sam0nao photocopier, dupliquer 4ha0ya3na

อัดสําเนา

หายนะ

1at4sa1sa
inhalation อัสสาสะ 0a3yat
saisir, annexer อายัด
1at1sa0win
chevalier อัศวิน 0a3you
âge, âgé de อายุ
1hat1tha0kam manufacture หัตถกรรม 0a3you0dio0kan
du même âge
1at1ta3khat
indigent, nécessiteux
อายุเดียวกัน
อัตคัด 0a3you2mak
âgé อายุมาก
1at1ta0no3mat automatique อัตโนมัติ 0a3you3nõi
jeune อายุนอย
1at0tra
taux, tarif อัตรา 0a3you2thao0rai
1at0tra1dõk2bia
taux d’intérêt
quel âge avez-vous ? อายุเทาไร
อัตราดอกเบี้ย 1a3yout3tha0ya
ayutthaya
(ancienne capitale) อยุธยา
1at0tra2lèk1plian taux de change

1a3yout1ti0tham
1a3yout1ti0tham

0bai1sagn0ya
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อยุติธรรม

peut -être บางที
0bagn0wé0la certaines fois บางเวลา
0bagn1yagn
certaines choses

0ba
bar, café บาร
1ba
épaule, déborder บา
บางอยาง
2ba
fou, délirant บา 0bai
feuille, document ใบ
2ba2ba0bõ0bõ
cinglé, dingue 1bai
après-midi บาย
บาๆบอๆ 2bai
muet ใบ
2ba1bin imprudent, casse-cou บาบิ่น 2bai
barbouiller, souiller บาย
0bagn
cacher, intercepter บัง 0bai1a3nou2yat
permis, licence
0bagn mince, fin, certains, quelques
ใบอนุญาต
บาง 0bai1bek0thagn
laisser-passer
1bagn
roussette บาง
ใบเบิกทาง
2bagn certain, quelque, un peu de, 0bai1fak0gnen formulaire de dépôt
0bagn1at

quelque peu บาง
oser, se permettre de

ใบฝากเงิน

0bai1djak
hélice ใบจักร
บังอาจ 0bai1khap1khi permis de conduire

ใบขับขี่
บางแหง 0bai1kép0gnen
addition, note
0bagn0en
inattendu, fortuit บังเอิญ
ใบเก็บเงิน
0bagn4hian
bride, rêne บังเหียน 0bai1ket
acte de naissance ใบเกิด
0bagn1ka0lo
bungalow บังกะโล 0bai0lan
feuille de palmier ใบลาน
0bagn3khap
obliger, contraindre 0bai3mai
feuille, feuillage ใบไม
บังคับ 0bai2mit
lame, tranchant ใบมีด
0bagn1hègn

certains endroits

0bagn3khap3tchai

entrer en vigueur บังคับใช
0bagn3khap0djai
se contrôler,
se maîtriser บังคับใจ
0bagn1ket
générer, engendrer,
produire บังเกิด
0bagn1ket2khun survenir, advenir

0bagn0khlon
0bagn0khon

บังเกิดขึ้น

garde-boue บังโคลน
certaines personnes

1bai0mogn
1bai3ni
0bai0pliou

บางครั้ง

amincir บางลง
bang sèn
(station balnéaire) บางแสน
0bagn1sign certaines choses บางสิ่ง
0bagn1souan
partiellement,
en partie บางสวน
0bagn0thi
parfois, quelquefois,

lame de rasoir

ใบมีดโกน

treize heures บายโมง
cet après-midi บายนี้
prospectus, imprimé

0bai0phou3mi0lam0nao

ใบปลิว

certificat de domicile ใบภูมิลําเนา
bon de garantie

0bai1pra0kan

บางคน 0bai3rap

0bagn3khragn parfois, quelquefois
0bagn0logn
0bagn4sèn

0bai2mit0kon

ใบประกัน

reçu, récépissé ใบรับ
0bai3rap0gnen
quittance, acquit

ใบรับเงิน

0bai3rap0rõgn
certificat ใบรับรอง
0bai3rap0rõgn2phèt

certificat médical ใบรับรองแพทย

0bai2riak0gnen facture ใบเรียกเงิน
0bai0rua
voile de bateau ใบเรือ
0bai1sagn0ya
prescription,
ordonnance ใบสั่งยา

0bai1sa1mak
0bai1sa1mak
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bulletin d’inscription

1bai4sam0mogn

ใบสมัคร

0ban3lou4phon
conserver, maintenir

บํารุง

0ban
livre, feuille บรรณ
บายสามโมง 0ban s’épanouir, s’ouvrir, beaucoup

quinze heures

0bai1sét
reçu, récépissé ใบเสร็จ
บาน
0bai1sét3rap0gnen quittance, acquit 1ban
couper, rogner บั่น
ใบเสร็จรับเงิน 2ban section, portion, unité (1.000 l)
1bai1si0mogn seize heures บายสี่โมง
บั้น
0bai1sogn4khõgn facture ใบสงของ 2ban
maison, habitation บาน
1bai4sõgn0mogn quatorze heures 0ban0tcha
commander, ordonner

บายสองโมง

บัญชา

0bai1sout3thi
attestation ใบสุทธิ 0ban0tchi compte, livre de compte
0bai3tha0bian3rot
carte grise
บัญชี
ใบทะเบียนรถ 0ban0tchi3gnop0doun
bilan
0bai1tagn3dao carte d’immigration
บัญชีงบดุล
ใบตางดาว 0ban0tchi3sap4sin
inventaire
0bai3tha0na3nat
mandat postal
บัญชีทรัพยสิน
ใบธนาณัติ 0ban0tchi3tha0na0khan
0bai0tei feuille de pandanus ใบเตย
compte bancaire บัญชีธนาคาร
0bai0tõgn feuille de bananier ใบตอง 0ban0da
tout, tous, chaque บรรดา
0bai4thõn0gnen
0ban0dai
escalier, échelle บันได
formulaire de retrait ใบถอนเงิน 0ban0dai0lign
passerelle บันไดลิง
2ba2dji
très chatouilleux บาจี้ 0ban0dai2luan escalier mécanique
1bak
inciser, entailler บาก
บันไดเลื่อน
1bak1ban
persévérer, persister 0ban0dan0tho1sa
s’emporter

บากบั่น

2ba2khlagn frénétique, violent บาคลั่ง
2ba0ko1hok
mythomane บาโกหก
1bak0té0ri
bactérie บักเตรี
0ba0li
langue pali บาลี
0bam1bat
guérir, soigner บําบัด
1ba1mi pâte de blé aux oeufs (fine)
1ba1mi2hègn
1ba1mi3nam
0bam0nan
0bam1nét
0bam0phén
0bam0re

บันดาลโทสะ

0ban1dit
licencié, diplômé บัณฑิต
0ban1dit1sa4than
académie

บัณฑิตสถาน

0ban1dõ
eunuque บัณเฑาะก
0ban0djogn fignoler, soigner บรรจง
0ban1djop rejoindre, confluer บรรจบ
บะหมี่ 0ban1djou
remplir, emplir,

plat de pâtes

บะหมี่แหง 0ban1djou2hai0tém

soupe de pâtes

บะหมี่น้ํา 0ban0lagn
pension, retraite บํานาญ 0ban0légn

recharger บรรจุ
faire le plein

บรรจุใหเต็ม

trône, siège บัลลังก
jouer de la musique

บรรเลง

rémunération,
gratification บําเหน็จ
accomplir, satisfaire à

0ban3lou obtenir, parvenir à บรรลุ
0ban3lou3ni1ti0pha3wa
majeur

être aux petits soins บําเรอ

0ban3lou4phon fructueux, profitable

บําเพ็ญ

บรรลุนิติภาวะ

0ban3lou4thugn

1bat1pra0djam0toua
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บรรลุผล 0ban3thuk2phap
finir par บรรลุถึง
enregistrer l’image บันทึกภาพ

0ban3lou4thugn
0ban0lu
résonner, retentir, 0ban3thuk4siagn enregistrer le son
célèbre, illustre บันลือ
présent, tribut

บันทึกเสียง

document officiel

ambiance บรรยากาศ
décréter, promulguer

0ban0yai
narrer, raconter บรรยาย
บรรณาการ 0ban0ya1kat
atmosphère, air,

0ban0na0kan
0ban3na4san

บรรณสาร 0ban1yat

0ban2na1tagn

châssis vitré

บัญญัติ

บานหนาตาง 0bao
0ban0na3thi0kan éditeur บรรณาธิการ 1bao
2ban2nõk
campagne บานนอก 2bao
0ban3pha1bou1rout

ancêtre

léger, faible เบา
serf, serviteur บาว
creuset เบา
0bao0bagn atténué, adouci เบาบาง
0bao0bao doucement, faiblement เบาๆ
0bao0djai
réconforté, tranquillisé

บรรพบุรุษ
0ban3pha0tcha
noviciat บรรพชา
0ban3pha3tchit
religieux บรรพชิต
0ban3phap charnière, gond บานพับ 0bao4wiou
2ban4phi4sign

maison hantée

บานผีสิง

2ban0plai phase finale, au terme de

บั้นปลาย

0ban3phot mont, montagne บรรพต
0ban1pra0tou
panneau de porte

บานประตู

0ban1sat société, compagnie บรรษัท
2ban4so0phé0ni
maison close
2ban2tai4thoun4sougn

บานโสเภณี

maison sur pilotis บานใตถุนสูง

0ban0thao soulager, apaiser บรรเทา
0ban3that
ligne d’écriture บรรทัด
2ban1that0pai la maison suivante
0ban0thegn
1ban0thõn

0ban3thouk0logn

2ban1tuk

บัตรเครดิต

divertir, égayer บันเทิง
réduire, restreindre

0ban3thouk

0ban3thuk

บานถัดไป

เบาใจ

léger comme l’air เบาหวิว
1bap
ancien, primitif บรรพ
1bap
péché, faute บาป
0ba3ra0mi prestige, influence บารมี
1bat
carte, document บัตร
1bat
moment, point บัด
1bat
baht, strophe, couplet บาท
1bat
blesser, couper บาด
1bat bol d’aumône des bonzes บาตร
1bat
dé, cube บาศก
1bat1a3nou0yat
permis,
autorisation บัตรอนุญาต
1bat0tchen carte d’invitation บัตรเชิญ
1bat0djai
froissé, offensé บาดใจ
1bat1djép
blessé, amoché บาดเจ็บ
1bat0khré1dit
carte de crédit

1bat0kri
souder, braser บัดกรี
1bat4louagn prêtre, curé บาทหลวง
บั่นทอน 1bat3ni maintenant, à présent บัดนี้
charger, mettre sur 1bat1phan
laisse-passer บัตรผาน
บรรทุก 1bat1phan1pra0tou
décharger

carte d’admission บัตรผานประตู
blessure บาดแผล

บรรทุกลง 1bat4phlè

noter, note,
mémorandum บันทึก
maison en briques บานตึก

1bat1pra0tcha0tchon

carte d’identité บัตรประชาชน

1bat1pra0djam0toua
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1bèp0fõm
formulaire แบบฟอรม
1bèp1fuk1hat
exercice, devoir

1bat4si

carte d’identité (avant) บัตรประจําตัว
1bat4si
honteux, ignoble บัดสี

1bat1sit3thi3phi1sét

แบบฝกหัด

carte de priorité บัตรสิทธิพิเศษ
1bat4son2thé
lettre anonyme

1bèp1mai nouveau modèle แบบใหม
1bèp1mai2thi1sout dernier modèle

1bat3sop
stupide, idiot บัดซบ
1bat3ta3yak
tétanos บาดทะยัก
1bat3wi4thi
trottoir บาทวิถี
0be
numéro, taille เบอร
0bè
déplier, déployer แบ
2be
béant, profond เบอ
1begn
regarder fixement เบิ่ง
1bégn augmenter, grossir, gonfler

1bèp4phèn
règle, usage แบบแผน
1bèp0phim moule, matrice แบบพิมพ
1bèp1sõp4tham
questionnaire

บัตรสนเทห

1bèp1yagn

แบบสอบถาม

exemple, modèle

แบบอยาง

2be2re
immense, énorme เบอเรอ
1bét
hameçon เบ็ด
เบง 0be0tho3ra1sap

1bègn
1bègn1õk

partager, diviser แบง
scinder, sectionner

1bét1ta1lét

diviser en

1bèt0te0ri

แบงออก

1bègn1õk0pén
1bègn0pan

แบบใหมที่สุด

แบงออกเปน

numéro de téléphone เบอรโทรศัพท
bric-à-brac, fourbi

เบ็ดเตล็ด

batterie, accumulateur

แบตเตอรี

0bia
bière เบียร
แบงปน 2bia jeton, cauris, pion d’échec เบี้ย
échelonner 2bia0bam0nan pension, allocation

répartir, partager

1bègn0pén2gnouat

(versement) แบงเปนงวด

1bègn0pén1khit graduer แบงเปนขีด 1biagn
1bègn2yèk morceler, démembrer 2bia3liagn

แบงแยก

เบี้ยบํานาญ

détourner, éviter เบี่ยง
pension alimentaire

เบี้ยเลี้ยง

1bek
ouvrir, découvrir เบิก 2bia1prap
amende, contravention
1bèk
porter sur l’épaule แบก
เบี้ยปรับ
1bek0ban radieux, heureux เบิกบาน 1biat
coudoyer, bousculer เบียด
1bek0gnen retirer de l’argent เบิกเงิน 2bia0tham4khwan dédommagement
1bek0khwam témoigner, déposer
เบี้ยทําขวัญ
เบิกความ 1biat1siat tassé, entassé เบียดเสียด
0bé0khõn
bacon เบคอน 1bi0da
père บิดา
1bek0ta
ouvrir les yeux เบิกตา 1bi0da0man0da parents บิดามารดา
0bel2yiam
belge เบลเยี่ยม 0bin
addition (bill), note บิล
0bén
tourner, détourner เบน 0bin
voler, planer บิน
0bèn
plat, aplati แบน 1bin
ébrécher บิ่น
0bén0sin
essence, pétrole เบนซิน 0bin2khun s’envoler, décoller บินขึ้น
1bèp
modèle, style, forme แบบ 0bin2liat
billard บิลเลียด
1bèp0bagn
frêle, fluet แบบบาง 0bin3tha
bol de riz บิณฑ
1bèp1tcha1bap
type, 2bio
tordu, distordu เบี้ยว
modèle standard แบบฉบับ 2bio1bout
grimace เบี้ยวบูด

1bip
1bip
1bip3khan
1bip0khõ
1bit
1bit0buan

presser, serrer บีบ
étreindre บีบคั้น
étrangler บีบคอ
tordre, torsader บิด
déformer, distordre
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1bõk0khwam0djign dire la vérité

1bit2khi1kiat

s’étirer, se détendre

1bõk0la
บิดเบือน 1bõk2lek

บิดขี้เกียจ
0bo
noeud de ruban โบ
0bõ
insensé, déraisonnable บอ
1bõ
coussin, matelas เบาะ
1bõ
non, ne pas บ
1bõ
puits บอ
4bo
creux, renfoncement โบ
1bogn
présager, annoncer บง
2bõgn
section de bambou บอง
3bõgn
péter les plombs บอง
0bogn0kan
dicter, imposer บงการ
2bõgn2tun
niais, nigaud บองตื้น
0boi
flageller, fesser โบย
1bõi
souvent, fréquent บอย
4bõi
serveur (boy) บอย
1bõi1bõi
fréquemment บอยๆ
1bõi0pai
trop souvent บอยไป
1bok
terre, sol บก
1bok agiter, balancer, brasser l’air

โบก

1bõk
dire, exprimer บอก
1bõk2hai3rou informer, apprendre

บอกใหรู

1bõk2hai3rou0toua

prévenir,

avertir บอกใหรูตัว
1bõk2hai2sap
informer,
mettre au courant บอกใหทราบ
1bõk2bai
faire allusion, insinuer

1bõ1ket
1bõk1fak
1bõk1khao
1bõk1klao

บอกความจริง

1bõk0khwam3lap

dire un secret

บอกความลับ

dire au revoir บอกลา
annuler, décommander

บอกเลิก

1bõk2louagn2na avertir, prévenir
1bok3mai1bok0mu
1bok0mu

บอกลวงหนา
gesticuler

โบกไมโบกมือ

faire signe pour saluer

โบกมือ

1bõk1pat refuser, décliner บอกปด
1bok0poun4khao

blanchir à la chaux โบกปูนขาว

1bok2phrõgn défectueux, imparfait
1bõk2wa

บกพรอง

dire que, apprendre que

บอกวา

0bo2lign
bowling โบวลิ่ง
1bom
mûrir à la chaleur บม
2bõm
bâtonner, bastonner บอม
0bon
sur, dessus บน
0bõn
balle, ballon บอล
0bõn
agité, remuant บอน
1bon
grogner, ronchonner บน
1bõn
tripot, maison de jeu บอน
1bõ3nam
puits artésien บอน้ํา
1bõ3nam0man
puits de pétrole

บอน้ํามัน

0bo3nat
bonus, dividende โบนัส
0bon0ban
faire le voeu de บนบาน
1bon0phum0pham
bougonner,
grommeler บนพึมพํา
à bord d’un bateau บนเรือ
traumatisme บอบ
0bo0ran
antique, ancien โบราณ
0bo0ran3na3kha0di
archéologie

บอกใบ 0bon0rua
origine, source บอเกิด 1bõp
laisser un message

บอกฝาก

annoncer la nouvelle

บอกขาว 0bo0ran3na3wat1thou

informer, aviser

บอกกลาว 0bo0ran1sa4than

โบราณคดี

antiquité

โบราณวัตถุ

ruine โบราณสถาน

1bõ2rè
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1bõ2rè
puits de mine บอแร 1bot3la0khõn
pièce de théâtre,
drame บทละคร
0bõ3ri4han gouverner, administrer
บริหาร 1bot0rian
leçon บทเรียน
0bõ3ri0ban
gardien, garder, 1bot0rian3phi1sét
avoir la charge de บริบาล

leçon particulière บทเรียนพิเศษ

0bõ3ri0boun parfait, complet บริบูรณ 1bõt4si
daltonien บอดสี
0bõ3ri1djak faire don, contribuer 1bot2uagn
ruminer บดเอื้อง
บริจาค 1bot0yiou
synagogue โบสถยิว
0bõ3ri0kan service, offrir un service 0boua
lotus, nénuphar บัว
บริการ 1bouagn
collet, lacet บวง
0bõ3ri4khan
1bouak additionner, plus (+) บวก
les huit objets d’un bonze บริขาร 0boua0lõi espèce de dessert บัวลอย
0bõ3ri0kõn
serveur, garçon บริกร 0bouam
enflé, boursouflé บวม
0bõ3ri0phan
entourage, familier 2bouan
cracher, recracher บวน
บริพาร 2bouan1pak se rincer la bouche
0bõ3ri2phat critiquer, condamner
บวนปาก
บริภาษ 1bouap
luffa, loofa บวบ
0bõ3ri2phok
consommer, user 1bouat
prendre l’habit (bonze),
0bõ3ri1sat

บริโภค

société, établissement

0bõ3ri1sat0kan0bin

บริษัท

compagnie aérienne บริษัทการบิน

0bõ3ri1sat1pra0kan

compagnie d’assurance บริษัทประกัน

0bõ3ri1sout pur, immaculé บริสุทธิ์
0bõ3ri0wan suite, disciple, satellite
0bõ3ri0wén
1bot
1bot
1bot

บริวาร

บุคลิก
บริเวณ 1bouk1ka3lik3lak1sa1na
broyer, concasser บด
personnalité, caractéristique
chapitre, strophe บท
บุคลิกลักษณะ
voisinage, parages

sanctuaire
(pour les cérémonies), temple โบสถ
1bot
bateau โบด
1bõt
aveugle บอด
1bot0bagn
éclipser, effacer บดบัง
1bot1bat
rôle, texte บทบาท
1bot1fa1ragn
église โบสถฝรั่ง
1bot1kha2yi écraser, écrabouiller

1bot1khèk
1bot0khwam

ordonner, consacrer บวช
prendre l’habit
(bonzesse), espèce de dessert บวชชี
0bou0tcha
adorer, vénérer บูชา
1bougn
marais บุง
2bougn
chenille, râpe,
légume aquatique บุง
2boui
faire signe des lèvres บุย
1bouk pénétrer, faire intrusion บุก
1bouk1ka3lik personnel, individuel

1bouat0tchi

บดขยี้

mosquée โบสถแขก
article, texte บทความ

1bouk1ka3lik2phap

personnalité, individualité

1bouk0khon

บุคลิกภาพ

personne, individu

1bouk0khon0an0mi2tchu

บุคคล

personnage บุคคลอันมีชื่อ
haute
personnalités บุคคลสําคัญ
1bouk3rouk envahir, pénétrer บุกรุก
0boun
mérite, vertu บุญ

1bouk0khon4sam0khan

0boun3da3rik
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0boun3da3rik
lotus blanc บุณฑริก 0bugn
marais, marécage บึง
0boun0khoun bienfait, faveur บุญคุณ 2bugn
grognon, ronchon บึ้ง
1boup
bosselé, cabossé บุบ 2bugn1bout
maussade, renfrogné
1boup
primitif, originel บุพ
บึ้งบูด
1boup3pa1bot
préposition บุพบท 0tcha
thé, engourdi ชา
0bou3ra3na
restaurer, rénover 3tcha
lent, en retard, attardé ชา
บูรณะ 1tcha1bap
copie, exemplaire,
édition ฉบับ
0bou3ra0pha
est, orient บูรพา
1bou1ri
cigarette บุหรี่ 3tcha3tcha
doucement ! ชาๆ
1bou1ri3si2ka
cigare บุหรี่ซิการ 3tcha0da coiffe pointu des danseurs
1bou1rout
homme, personne บุรุษ
ชฎา
1bou1rout3pha0ya0ban infirmier 0tcha0dam0yén
thé froid ชาดําเย็น
บุรุษพยาบาล 3tcha0ém
réglisse ชะเอม
1bou1rout0prai1sa0ni
facteur 0tchagn
détester, haïr ชัง
บุรุษไปรษณีย 2tchagn
peser, unité (500 gr) ชั่ง
1bout
enfant, fils, fille บุตร 2tchagn artisan, ouvrier, quel … !
1bout
putride, putréfié บูด
ชาง
2bout
boots บูท 3tchagn
éléphant ชาง
1bout0boun0tham
enfant adoptif 4tchagn
grange, grenier ฉาง
บุตรบุญธรรม 3tcha3gnak
enrayé, arrêté ชะงัก
1bout2bugn morose, morne บูดบึ้ง 3tcha3gnak0gnan
stoppé,
immobilisé ชะงักงัน
1bout3lap
enfant naturel บุตรลับ
1bout1sa1bok
baldaquin บุษบก 3tcha3gnat efficace, infaillible ชะงัด
1bout1sa0ra0kham topaze บุษราคัม 2tchagn0fai3fa électricien ชางไฟฟา
1bout3thi0da
enfants บุตรธิดา 2tchagn2khruagn
mécanicien
1bout0tra
fils บุตรา
ชางเครื่อง
1bout0tri
fille บุตรี 2tchagn3mai menuisier, charpentier
0bõ0wõn
suprême, supérieur บวร
ชางไม
1bran0di cognac, eau de vie บรั่นดี 2tchagn0man
peu importe !,
oubliez ! ชางมัน
0bra0sin
brésilien บราซิล
1brék freiner, frein, mettre le frein 3tchagn3nam
éléphant de mer

เบรค

ชางน้ํา

เบื่อหนาย

ชางพูด

0bua
poison, empoisonner เบือ 3tcha2gnok
se pencher sur,
surplomber ชะโงก
1bua
las, dégoûté เบื่อ
2buagn
côté, direction เบื้อง 1tcha4gnon perplexe, dérouté ฉงน
2buagn2ton rudimentaire, primaire 2tchagn2phap photographe ชางภาพ
เบื้องตน 2tchagn3phét
joaillier, bijoutier
1bua0djagn
j’en ai marre เบื่อจัง
ชางเพชร
0buan
détourner la tête เบือน 2tchagn0phim imprimeur ชางพิมพ
1bua2na se lasser de qqn. เบื่อหนา 2tchagn0poun
maçon ชางปูน
1bua1nai dégoûté, en avoir marre 2tchagn2phout bavard, babillard
0buan4ni détourner les yeux เบือนหนี 2tchagn1pra0pa plombier ชางประปา

3tchagn1phuak
3tchagn1phuak
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3tcha0lei1sak

éléphant blanc

utiliser pour ใชสําหรับ
célibataire (homme)

payer, rembourser ใช

ฉาก

ชางเผือก 0tchai1sot
2tchagn1tat4phom coiffeur ชางตัดผม
ชายโสด
2tchagn1tat2sua tailleur ชางตัดเสื้อ 0tchai3tha0lé
côte, bord de mer
2tchagn1the ça m’est égal ชางเถอะ
ชายทะเล
2tchagn2thõ
plombier ชางทอ 3tchai0wé0la
passer du temps,
prendre du temps ใชเวลา
0tchai
victoire, triomphe ชัย
0tchai
creuser, fouir ไช 3tchai0wé0la2wagn
s’occuper,
passer son temps ใชเวลาวาง
0tchai masculin, bord de, périphérie
ชาย 3tchai2wét0mon
ensorceler
2tchai
oui, c'est ça,
ใชเวทมนตร
absolument, tout à fait ใช 0tchai0yo
hourra !, bravo ! ไชโย
3tchai
utiliser, employer, 1tchak scène, décor, rideau, écran
4tchai
projeter, rayonner ฉาย 3tchak
tirer, traîner, convulsif ชัก
0tchai1hat
plage, grève ชายหาด 1tcha0kan
robuste,
dans la force de l’âge ฉกรรจ
3tchai2dai
utilisable, valide ใชได
0tchai0dèn
frontière ชายแดน 3tchak3tcha tarder, retarder ชักชา
0tchai1fagn
rive, berge ชายฝง 3tchak0tchouan persuader, décider
3tchai1djai
dépenser, débourser
ชักชวน
ใชจาย 1tchak2kan paravent, auvent ฉากกั้น
3tchai0kam0lagn
utiliser la force 3tchak2khrok tirer la chasse d’eau
3tchai0kan2mai2dai

ใชกําลัง

inutilisable,
hors d’usage ใชการไมได
3tchai0ken abuser, exagérer ใชเกิน
3tchai0khun
rembourser ใชคืน
4tchai0lai
belle, charmante ไฉไล
3tchai3lèõ
d’occasion ใชแลว
2tchai4mai
c'est bien ça ?,
n’est-ce pas ? ใชไหม
3tchai2mai2dai
inutilisable,
hors d’usage ใชไมได
3tchai1mot
consommé, épuisé

ใชหมด

ชักโครก

3tchak2man tirer le rideau ชักมาน
3tchak0nam
inciter, tenter ชักนํา
3tchak0thogn
hisser le drapeau,

pavoiser ชักธง
jouer au cerf-volant,
se masturber ชักวาว
3tcha2la
pirogue ชะลา
1tcha1lak étiquette, billet de loterie

3tchak2wao

1tcha4lam
1tcha1lat

ฉลาก

requin ฉลาม
intelligent, perspicace

ฉลาด

4tchai4nagn projeter un film ฉายหนัง 3tcha0lègn
levier,
pince-monseigneur ชะแลง
3tchai2ni
payer sa dette ใชหนี้
3tchai0pén
servir de, tenir lieu de 1tcha4lei
résoudre, bien répondre

ใชเปน

เฉลย

3tchai1phit
mésuser, abuser ใชผิด 3tcha0lei
captif,
prisonnier de guerre เชลย
3tchai1pra1yot
se servir de,
mettre à profit ใชประโยชน 3tcha0lei1sak privé, illégal, illicite
3tchai4sam1rap
servir à,
เชลยศักดิ์

1tcha4lem
1tcha4lem
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เฉลิม 0tchan

célébrer, commémorer

0tchao
escarpé, à pic ชัน
méditation, contemplation

1tcha1lèp faire une embardée แฉลบ
ฌาน
1tcha1lia
moyen, partager เฉลี่ย 0tchan
expérimenté ชาญ
1tcha4liagn véranda, terrasse เฉลียง 0tchan
plate-forme, terrasse ชาน
1tcha4lio
vif, prompt เฉลียว 3tchan classe, catégorie, rang, étage
1tcha4lio1tcha1lat
perspicace,
ชั้น
sagace เฉลียวฉลาด 3tchan
je, moi ฉัน
1tcha4lio0djai
jaillir à l’esprit 4tchan
je, moi, comme ฉัน
เฉลียวใจ 3tcha3na
vaincre, gagner ชนะ
3tcha0lõ retenir, ralentir, retarder 1tcha1nak
espadon, poisson-scie

ชะลอ

1tcha4lõgn
fêter, célébrer ฉลอง
3tcha0logn
ralentir, freiner ชาลง
1tcha1lok
chance, fortune โฉลก
3tcha0lõm panier en bambou ชะลอม
1tcha1lou
année du boeuf ฉลู
0tcham
épicerie ชํา
0tcham
bol, écuelle ชาม
1tcham
juteux ฉ่ํา
3tcham
meurtri, contusionné ช้ํา
0tcham1lè disséquer, couper ชําแหละ
0tcham0luagn
lorgner, reluquer
0tcham0nan

ชําเลือง

expérimenté, expert

ชํานาญ

3tcha3mõi faire les yeux doux ชมอย
3tcha3mot3tcha3mõi

faire les yeux doux ชมดชมอย

1tcha1mouak harpon, trident ฉมวก
0tcham3ra
laver, épurer,
payer, acquitter ชําระ

ฉนาก

3tcha3na2let
champion ชนะเลิศ
1tcha3nan alors, dans ce cas ฉะนั้น
3tcha3na1sa1thi1ti battre le record

ชนะสถิติ

0tchan0tcha0la

quai de gare

ชานชาลา

0tchan1tcha1lat ingénieux, inventif

ชาญฉลาด

3tchan0tchegn stratagème, artifice

ชั้นเชิง

1tcha3ni
de cette façon ฉะนี้
3tcha0ni
gibbon ชะนี
3tcha3nit sorte, genre, espèce ชนิด
3tchan2lagn rez-de-chaussée ชั้นลาง
0tchan0muagn banlieue ชานเมือง
1tcha1not
titre de propriété โฉนด
1tcha4nouan isolant, corridor ฉนวน
3tcha0nouan
mèche, amadou,
ardoise ชนวน
première classe

3tchan1nugn

ชั้นหนึ่ง

0tcham3ra0ban0tchi

solder un compte ชําระบัญชี
0tcham3ra0gnen
régler une note

3tchan1pra1yat classe économique

ชําระเงิน 3tchan4sõgn

0tcham3ra2ni s’acquitter de sa dette 4tchan3tha
0tcham0rao
0tcham2rouéi

ชําระหนี้

violer, faire l’amour

ชําเรา

en prime,
à titre gracieux ชํารวย
0tcham3rout délabré, détérioré ชํารุด

ชั้นประหยัด

deuxième classe ชั้นสอง
procuration, mandat

3tchan2thi1nugn

ฉันทะ

premier étage

ชั้นที่หนึ่ง

3tchan2yiam

de première qualité

0tchao

habitant, peuple ชาว

ชั้นเยี่ยม

2tchao
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2tchao louer, prendre en location เชา 0tcha0tri danse traditionnelle ชาตรี
3tchao
matin, tôt (matinée) เชา 3tcha0wa
java, javanais ชวา
4tchao
fané, flétri เฉา 3tcha3wa2lék
sténographie ชวเลข
0tchao2ban villageois, populaire 4tcha0ya
surnom, sobriquet ฉายา
ชาวบาน 0tcha0yén
thé froid ชาเย็น
2tchao2tchouagn sous-louer เชาชวง 3tcha0yo
hourra !, bravo ! ชโย
3tcha0õm
acacia ชะอม 0tche
arbre เฌอ
0tchao0muagn
citadin ชาวเมือง 1tchè
boueux แฉะ
3tchao2mut
aube เชามืด 2tchè
macérer, tremper แช
0tchao0na
paysan, fermier ชาวนา 4tché
déviant, de travers เฉ
0tchao0na1plouk2khao riziculteur 4tchè
révéler, divulguer แฉ
ชาวนาปลูกขาว 1tche1tchè
détrempé, boueux
3tchao3ni
ce matin เชานี้
เฉอะแฉะ
0tchao1pra0mogn
pêcheur 0tchegn
support, base, subtilité,

ชาวประมง

0tchao4souan
jardinier ชาวสวน
3tchao1trou
aurore เชาตรู
1tchap expéditif, net, catégorique ฉับ
1tchap cymbale, enduire, recouvrir

ฉาบ

trop tard ชาไป
funérailles,
crémation ฌาปนกิจ
0tcha1pa3na1sa4than crématorium

3tcha0pai
0tcha1pa3na1kit

finesse เชิง

1tchégn
payer, régler เฉง
2tchègn
maudire, médire แชง
3tchégn
charmant, séduisant เชง
0tchei
caresser, cajoler เชย
4tchei
amorphe, apathique เฉย
4tchei4tchei
passif, inactif เฉยๆ
2tchè1im
fruit au sirop แชอิ่ม
4tchei0mei indifférent, impassible

เฉยเมย
ฌาปนสถาน 4tchei3na reste tranquille ! เฉยนะ
1tcha3phõ exclusif, particulier เฉพาะ 3tchék vérifier, contrôler, chèque เช็ค
1tcha3phõ0toua
1tchap0phlan

personnel, privé

เฉพาะตัว

subitement,
brusquement ฉับพลัน
1tchap0poun badigeonner ฉาบปูน
3tcha0ra
vieux, âgé ชรา
3tcha0rõi
peut-être ชะรอย
1tchat
parasol royal ฉัตร
2tchat nation, nationalité, national

ชาติ

3tchék0bin

faire la note,
faire l’addition เช็คบิล
2tchè4khègn surgelé, congelé แชแข็ง
4tché0ko
tricher เฉโก
0tchèm0pén
champagne แชมเปน
0tchèm0pou
shampoing แชมพู
0tchen inviter, prier, veuillez… เชิญ
2tchén
comme, tel que เชน
0tchen0tchouan
inviter, inciter

เชิญชวน

3tchat
clair, distinct, facile à ชัด 2tchén0dio0kan
aussi, de même,
le même เชนเดียวกัน
0tcha0ta
destin, sort ชาตา
3tcha0ta
destin, sort ชะตา 2tchén0khei
comme d’habitude
3tchat2djègn
évident, manifeste
เชนเคย
ชัดแจง 2tchén3nan comme ça, pareil, tel
3tchat0djén très net, bien distinct
เชนนั้น
ชัดเจน 2tchén3ni comme ça, pareil, tel เชนนี้

4tchè0phoi
4tchè0phoi
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แฉโพย 2tchio0tchan

jouer cartes sur table

0tche2ri
cerise เชอรี่
1tchét
virer, renvoyer เฉด
3tchet
chemise เชิ้ต
3tchét
essuyer, sécher เช็ด
3tchét0toua
s’essuyer เช็ดตัว
0tchi bonzesse, nonne, coriandre ชี
1tchi pisser (onomatopée), pisse ฉี่
3tchi
indiquer, montrer ชี้
0tchia
stimuler, encourager เชีย
4tchiagn
oblique, diagonal เฉียง
0tchiagn1mai chiang mai เชียงใหม
4tchiagn4nua au nord, vers le nord
4tchiagn2tai
1tchiap
1tchiap1khat
1tchiap4lèm

เฉียงเหนือ

au sud, vers le sud

เฉียบขาด

subtil, sagace

เฉียบแหลม

เชี่ยวชาญ

4tchiou
fâché, vexé ฉิว
1tchip
rapidement, d’un coup ฉิบ
2tchip
vie, vivre ชีพ
1tchip4hai
détruit, anéanti ฉิบหาย
2tchip3pha0djõn
pouls ชีพจร
1tchit
injecter, faire pénétrer ฉีด
3tchit
tout près, très proche ชิด
3tchi0thagn indiquer le chemin ชี้ทาง
1tchit0ya piquer, faire une piqûre
0tchi3wa1pra1wat
0tchi3wa3wit3ta0ya

เฉียงใต
intense, aigu, vif เฉียบ 0tchi3wit
strict, rigoureux

3tchõi
rapide, courant เชี่ยว
expérimenté, expert

ฉีดยา

biographie

ชีวประวัติ

biologie

ชีววิทยา

vie, existence ชีวิต
0tchi3wit1djit0djai
vivant, vif,
plein de vitalité ชีวิตจิตใจ
1tchõ
fendre, ouvrir เฉาะ
2tchõ
frauder, escroquer ฉอ
2tchõ bouquet, grappe, poignée ชอ
2tchõ4tchon détourner, escroquer

1tchiat
frôler, effleurer เฉียด
3tchi1bõk indiquer, préciser ชี้บอก
0tchi1fa1ragn persil, cerfeuil ชีฝรั่ง
ฉอฉล
0tchign
arracher, ravir ชิง 2tchõ1dõk3mai bouquet de fleurs
1tchign
petite cymbale ฉิ่ง
ชอดอกไม
0tchign3tcha
balançoire ชิงชา 2tchõ3fa
bout du toit des pagodes
0tchign0tchagn détester, haïr ชิงชัง
ชอฟา
3tchi0djègn
démontrer, montrer 0tchogn verser de l'eau chaude sur,

ชี้แจง

infuser ชง

1tchik
déchiré, lacéré ฉีก 2tchõgn
trouée, orifice ชอง
3tchi1khat arbitrer, décider ชี้ขาด 2tchõgn2khèp détroit, défilé ชองแคบ
0tchim
goûter, déguster ชิม 2tchõgn0koun0djè trou de serrure
3tchi0mu3tchi3mai
gesticuler
ชองกุญแจ
ชี้มือชี้ไม 2tchõgn0thagn
chemin, moyen
0tchin
habitué, accoutumé ชิน
ชองทาง
3tchin
morceau, bout ชิ้น 0tchogn0than0thi instantané, soluble
3tchi3nè
guider, éclairer ชี้แนะ
ชงทันที
0tchin1kap
habitué à ชินกับ 2tchõgn2wagn espace, case ชองวาง
0tchio vraiment, franchement เชียว 2tchõgn1wo
brèche, ouverture
1tchio effleurer, frôler, fondre sur
ชองโหว
เฉี่ยว 3tchõi
souple, délié ชอย

1tchok
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1tchok
subtiliser, escamoter ฉก 1tchot
stupide, absurde โฉด
2tchok
trempé, ruisselant โชก 3tchot
se racheter, réparer ชด
2tchok
chance, destin, sort โชค 3tchõt
décharge, court-circuit ช็อต
3tchok
frapper, boxer ชก 3tchot3tchai
s’acquitter,
rembourser ชดใช
3tchõk
craie ชอลก
2tchok0di
chanceux โชคดี 1tchot4tchao
absurde, aberrant
3tchõk0ko3lèt chocolat ช็อกโกแลต
โฉดเฉา
2tchok2mai0di malchanceux โชคไมดี 3tchot0tchei
rattraper, regagner
3tchok0mouéi
boxer sur un ring
ชดเชย
ชกมวย 3tchot0tchei0khwam1phit expier
2tchok3rai
malchance, infortune
ชดเชยความผิด
โชคราย 3tchot3tchõi
gracieux, élégant
4tchõ3lõ
gazouiller ฉอเลาะ
ชดชอย
0tchom
admirer, s’extasier ชม 0tchou
lever, tenir haut ชู
4tchom
forme, apparence โฉม 3tchou
amant, adultère ชู
0tchom0tchei exalter, célébrer ชมเชย 2tchoua
mauvais, méchant,
période, durée ชั่ว
4tchom2na
faciès, physionomie
โฉมหนา 2tchoua3tcha
vil, abject ชั่วชา
0tchom0phou
rosé, rose ชมพู 2tchoua0tchi3wit
viager ชั่วชีวิต
0tchom2phou
jambose, 2tchouagn
espace, intervalle,
0tchom0rom

pomme de rose ชมพู
communauté, cercle

ชมรม

0tchon
heurter, percuter, gens ชน
0tchõn
creuser, fouir ชอน
3tchõn cuillère, puiser, retirer ชอน
0tchon2tchat race, nationalité ชนชาติ
0tchon1kai
combat de coqs ชนไก
0tchon3na1bot
campagne ชนบท
3tchõn1yai
louche (ustensile)

2tchoua1kha1na
2tchoua0khrao

portion, section ชวง
pour le moment

ชั่วขณะ

provisoire,
temporaire ชั่วคราว
2tchoua2khrou
transitoire,
passager ชั่วครู
2tchoua2lèn
passager, éphémère

ชั่วแลน

2tchoua0mogn heure (60 mn) ชั่วโมง
ชอนใหญ 0tchouan persuader, décider ชวน
fondre sur, se jeter sur โฉบ 0tchouan4houa
boutade,

1tchop
2tchõp
aimer, apprécier ชอบ
2tchõp2douéi
conforme à, 2tchoua3rai
en accord avec ชอบดวย

mot d’esprit ชวนหัว
méchant, malveillant

ชั่วราย

2tchõp0djai content, satisfait ชอบใจ 2tchouat
année du rat ชวด
2tchõp0kon original, curieux ชอบกล 1tchou1tchi
poisson ou porc frit
avec une sauce pimentée ฉูฉี่
2tchõp2mak1kwa
préférer
ชอบมากกวา 0tchou2tchip
de sauvetage ชูชีพ
2tchõp0phõ intime avec, amateur de 2tchouéi
aider, assister,

ชอบพอ

pouvez-vous ชวย

2tchõ2rat0bagn4louagn corrompu, 4tchouéi
saisir, profiter de ฉวย
stipendié ฉอราษฏรบังหลวง 2tchouéi2hai3phon0phai

2tchouéi0tchi3wit

3tchun
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sauver d’un danger ชวยใหพนภัย
2tchouéi0tchi3wit
sauver la vie

ชุดอาบน้ํา
1tchout1tchat criard, voyant ฉูดฉาด
ชวยชีวิต 3tchout0nõn
pyjama ชุดนอน
2tchouéi2douéi
au secours !, 3tchout4sa0kon
costume ชุดสากล
à l'aide ! ชวยดวย 3tchout4sõn
2tchouéi0kan
s’entraider ชวยกัน
méthode d’enseignement ชุดสอน
2tchouéi4lua

4tchouéi0o1kat

rendre service,
secourir ชวยเหลือ

profiter de l’occasion ฉวยโอกาส

2tchouéi0toua0égn se débrouiller

tout seul ชวยตัวเอง

3tchout0thai

costume traditionnel thaï ชุดไทย

2tchu
nom, s’appeler ชื่อ
2tchua
croire, ajouter foi เชื่อ
3tchua
germe, source de เชื้อ
3tchua2tchat race, espèce เชื้อชาติ
2tchua0fagn obéir, écouter เชื่อฟง
2tchuagn apprivoisé, domestiqué

2tchoui
bâclé, sans soin ชุย
1tchouk
survenir ฉุก
3tchouk regorger de, abondant ชุก
เชื่อง
1tchouk4tchen
urgent, critique 2tchua2gnai
naïf, crédule เชื่องาย
ฉุกเฉิน 2tchuagn3tcha
indolent,
nonchalant เชื่องชา
0tchou0khi0ni
courgette ชูคีนี
0tchoum
abonder, foisonner ชุม 2tchua0djai
confiant,
avoir confiance เชื่อใจ
2tchoum
imbibé, imprégné ชุม
2tchoum2tchun
plaisant, joyeux 2tchua0djai2dai compter sur เชื่อใจได
ชุมชื่น 2tchuak ficelle, corde, éléphant เชือก
2tchoum3tchun
humide, moite 2tchuam raccorder, relier, confire

ชุมชื้น

เชื่อม

0tchoum0noum rallier, rassembler 2tchua2man être certain, convaincu
0tchoum0thagn

ชุมนุม

embranchement,
jonction ชุมทาง
0tchoun
repriser, stopper ชุน
4tchoun
irrité, exaspéré ฉุน
4tchoun4tchio irritable, irascible

3tchoup

ฉุนเฉียว

tremper, plonger, plaquer

3tchoup0gnen

เชื่อมั่น

4tchuan couper avec un couteau-scie
3tchua0phlegn

ชุบ 2tchuat

argenté,
plaqué argent ชุบเงิน
3tchoup2pègn pané, paner ชุบแปง
3tchoup0thõgn
doré, plaqué or

ชุบทอง

0tchou3rot
épicer, relever ชูรส
1tchout
tirer, traîner ฉุด
3tchout assortiment, jeu, équipe ชุด
3tchout1ap3nam ensemble de bain

เฉือน

combustible,
carburant เชื้อเพลิง
3tchua2rok germe phatogène เชื้อโรค
3tchua4sai
lignée, descendance

เชื้อสาย

trancher, sectionner เชือด
2tchuat0khõ
égorger เชือดคอ
2tchua4thu croire en, avoir foi en

เชื่อถือ

2tchua4thu2dai digne de foi เชื่อถือได
1tchuéi
apathique, indolent เฉื่อย
1tchuéi0tcha lent, traînard เฉื่อยชา
2tchu2lén
surnom ชื่อเลน
2tchun
plaisant, agréable ชื่น
3tchun
humide, moite ชื้น

2tchun0tchom
2tchun0tchom
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se réjouir de,
se féliciter ชื่นชม
2tchun2tchõp
passionné,
enthousiaste ชื่นชอบ
2tchun0djai
ravi, enchanté ชื่นใจ
2tchu2ruagn titre, s’intituler ชื่อเรื่อง
2tchu4siagn
réputation, renom

ชื่อเสียง

2dai1priap

0dan
profiter, tirer parti

ไดประโยชน

avoir l’avantage,
prévaloir ไดเปรียบ
2dai3rap
recevoir, récolter,
remporter ไดรับ
2dai3rap1bat1djép
se blesser

ไดรับบาดเจ็บ

2tchut
fade, insipide ชืด 2dai3rou1djak faire connaissance
2tchu0toua
prénom ชื่อตัว
ไดรูจัก
1da
jurer, blasphémer ดา 2dai2sap
avoir entendu parler de
0dagn
bruyant, sonore, comme,
ไดทราบ
de même que ดัง 2dai1sa1ti reprendre connaissance
1dagn
comme, de même que,
ไดสติ
à l’instar de ดั่ง 2dai4sia se mettre en concubinage
1dagn alcali, tacheté, moucheté ดาง
ไดเสีย
0dagn0dem
comme avant ดังเดิม 2dai0thi
au point, trouver la faille
2dagn0dem depuis le début ดั้งเดิม
ไดที
0dagn1klao
comme mentionné 2dai0wé0la
c’est le moment,

ดังกลาว

il est temps de ไดเวลา

0dai2ya
désherber ดายหญา
2dai0yin
entendre ไดยิน
0dagn1tõ1kõn
1dak
piéger, s’embusquer ดัก
comme précédemment ดังตอกอน 0dam
noir, obscur, plonger,
s’immerger ดํา
0dagn1tõ0pai3ni
comme suit
ดังตอไปนี้ 2dam
manche, poignée ดาม
0dai
quel, lequel, quelconque ใด 0dam3nam plonger, immerger ดําน้ํา
0dai
faucher, sarcler ดาย 0dam0nen
avancer, se dérouler
2dai
pouvoir, obtenir, parvenir,
ดําเนิน
indique le passé ได 0dam0nen0tchi3wit
mener sa vie
2dai
fil de coton ดาย
ดําเนินชีวิต
2dai1tchak perpendiculaire ไดฉาก 0dam0nen0gnan mener son travail
2dai0di
réussi, avec succès ไดดี
ดําเนินงาน
2dai0djai se sentir encouragé ไดใจ 0dam0nen3kha0di intenter, attaquer
2dai0kam0rai
faire du profit,
ดําเนินคดี
bénéficiaire ไดกําไร 0dam0nen0kan
agir, procéder
2dai1kè
à savoir, tel … que ไดแก
ดําเนินการ
2dai1klin
sentir, flairer ไดกลิ่น 0dam0nen0pai
continuer,
se poursuivre ดําเนินไป
2dai0khun récupérer, ravoir ไดคืน
2dai1lõt
fil à coudre ดายหลอด 0dam0rogn rester, se maintenir ดํารง
2dai0ma
acquis, obtenu ไดมา 0dam0rogn1you
exister, subsister
2dai4mai
est-ce possible ? ไดไหม
ดํารงอยู
2dai4phon agir, opérer, efficace ไดผล 0dan
pousser, presser ดัน
0dagn3nan

donc, ainsi,
en conséquence ดังนั้น

0dan
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0dan
loquet, loqueteau ดาฬ 1dat1dun abondant, répandu ดาษดื่น
1dan
poste de, observatoire ดาน 1dat3fa
pont de bateau ดาดฟา
2dan
côté, face, mat, terne ดาน 1dat1dja1rit maniéré, affecté ดัดจริต
2dan0bon dessus, face supérieure 1da0thõ gronder, réprimander ดาทอ
ดานบน 1dat0plègn
adapter, modifier
2dan2lagn dessous, face inférieure
ดัดแปลง
ดานลาง 1dat4phom
onduler, friser ดัดผม
2dan4lagn derrière, envers, verso 1dat1sa1da
abondant, luxuriant

ดานหลัง

2dan2na

devant, endroit, recto

1dan1trouat

ดานหนา

poste de contrôle

ดานตรวจ

1dan1trouat0khon2khao0muagn

bureau de l’immigration

ดานตรวจคนเขาเมือง

0dao
deviner, flairer เดา
0dao
étoile, astre ดาว
3dao
territoire ดาว
0dao4hagn
comète ดาวหาง
0dao0bõ3ri0wan
satellite (astre)
0dao3nop3pha3khrõ
0dao0thiam

ดาวบริวาร
planète

1dat4san0dan

ดาวเทียม

0dao1tok
météore ดาวตก
1dap
s’éteindre, disparaître ดับ
1dap
épée, sabre ดาบ
1dap0fai
éteindre le feu ดับไฟ
1dap1klin
désodoriser ดับกลิ่น
0da0ra
étoile ดารา
0da0ra4nagn
vedette de cinéma

ดาราหนัง

0da0ra1sat astronomie ดาราศาสตร
1da3roun adolescent, jeune homme

ดรุณ

ดัดสันดาน

1da2wa
injurier, insulter ดาวา
1da1yai incendier, engueuler ดาใหญ
1dé
debout, dressé เด
1dè
à, envers แด
0dègn
rouge แดง
2dégn
rebondir เดง
0dègn2khun rougir, roussir แดงขึ้น
1dék
enfant, gamin เด็ก
1dèk
se goinfrer, s’empiffrer แดก
1dék0tchai
garçon เด็กชาย
1dèk0dan
sarcastique, ironique

ดาวนพเคราะห 1dék1õn

satellite artificiel

ดาษดา

corriger, défaire de

แดกดัน

bébé, nourrisson เด็กออน
1dék4yign
fille เด็กหญิง
0dem
à l’origine, d’origine,
au départ เดิม
0dem0phan
mise, enjeu เดิมพัน
0dem0thi initialement, au début เดิมที
0den
marcher, aller à pied,
fonctionner เดิน
0dén
restes, restant เดน
0dèn
territoire, contrée แดน
1dén
marquant, remarquable เดน
0den1kha0bouan
défiler,
manifester เดินขบวน
0den1ka1phlék
boiter, boitiller

เดินกะเผลก
ดรุณี 0den2khruagn
actionner,
manoeuvrer เดินเครื่อง
1dat
façonner, plier, tordre ดัด
1dat
recouvrir, revêtir ดาด 0den2lén
se balader, se promener
1dat0tcha0ni
index (doigt) ดรรชนี
เดินเลน
1dat2dai
flexible, souple ดัดได 0dén1mak
danemark เดนมารก
1da3rou0ni

adolescente, jeune fille

0den2na
0den2na
0den0pai
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0din0pun
explosif, poudre ดินปน
0din3ra1bet
dynamite ดินระเบิด
เดินไป 2din0ron
se démener, se débattre

avancer เดินหนา
être à pied, aller à pied

0den0pai0ma aller et venir เดินไปมา
ดิ้นรน
0den1phan passer devant เดินผาน 0din4sõ
crayon ดินสอ
0den0rua
naviguer เดินเรือ 0din4sõ0phõgn
craie ดินสอพอง
0den2ruagn faire des démarches 0din4sõ4si crayon de couleur ดินสอสี
เดินเรื่อง 0dio
un seul, unique, même เดียว
0den0thagn
voyager, 1dio
seul, en solo เดี่ยว
faire un voyage เดินทาง 4dio
instant, moment เดี๋ยว
0den3to
servir à table, 4dio0dio
juste un instant เดี๋ยวเดียว
faire le service เดินโตะ 0dio0kan
le même เดียวกัน
1dét cueillir, couper avec les ongles 0di1ok0di0djai
jubilier, exulter,

เด็ด

soyez heureux ดีอกดีใจ

1dét
force, pouvoir, autorité เดช
1dèt soleil, rayonnement solaire แดด
1dét1dio décidé, déterminé เด็ดเดี่ยว
1dèt1djat ensoleillé, il y a du soleil

4dio1kõn
un instant ! เดี๋ยวกอน
4dio3ni maintenant, à présent เดี๋ยวนี้
1dip
cru, vert, brut ดิบ
1dip1dip
saignant

1dét1khat
crucial, décisif เด็ดขาด
0di
bien, bon, bile, fiel ดี
0diagn4sa
sensé, avisé เดียงสา
0di1bouk
étain, fer blanc ดีบุก
1di3tchan
je, moi (femme) ดิฉัน
1di4tchan
je, moi (femme) ดิฉัน
1dign
plomb, lest ดิ่ง
0di0djagn
merveilleux ดีจัง
0di0djai
content, enchanté ดีใจ
0di0djai2thi2dai3phop

0di2san
jaunisse ดีซาน
1dit
faire une pichenette ดีด
0di1tè
bon qu’à ดีแต
0di0thi0dio
très bien ดีทีเดียว
0di2thi1sout le mieux, le meilleur

แดดจัด

(cuisson viande) ดิบๆ

ดีที่สุด

1dit2louk3khit calculer au boulier

ดีดลูกคิด

1dit0phim taper à la machine ดีดพิมพ
0dogn
jungle, forêt vierge ดง
content de vous voir ดีใจที่ไดพบ 0dõgn
macérer, dans le vinaigre,
dans la saumure ดอง
0di0djign
exquis, délicieux ดีจริง
0di0ka
se pourvoir 1dogn
haut, élevé โดง
à la cour suprême ฎีกา 1dogn0dagn
renommé, reconnu
0di0kan
en bon terme ดีกัน
โดงดัง
0di2khun
s’améliorer ดีขึ้น 0doi
par, en, avec โดย
0di1kwa mieux, meilleur, préférable 0dõi
mont, colline ดอย
ดีกวา 2dõi inférieur, sous-développé ดอย
0di3lèõ
très bien !, parfait ! ดีแลว 0doi0a4sai
à force de โดยอาศัย
0di2let
excellent, sublime ดีเลิศ 0doi1at1ta0no3mat
0di4mai
ça vous va ? ดีไหม
automatiquement โดยอัตโนมัติ
0din
terre, sol ดิน 0doi0bagn0en
par hasard
fortuitement โดยบังเอิญ
2din
s’agiter, se tortiller ดิ้น
0din0dèn
territoire ดินแดน 0doi1tcha1lia en moyenne โดยเฉลี่ย

0doi1tcha3phõ
0doi1tcha3phõ
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0doi2yõ
en résumé, en bref โดยยอ
1dok
nombreux, abondant ดก
1dõk
fleur, certainement pas ดอก
1dõk2bia
intérêt, agio ดอกเบี้ย
1dõk0boua
lotus ดอกบัว
โดยดวน 1dõk1djik
trèfle (carte) ดอกจิก
à cause de cela 1dõk1ka1lam chou-fleur ดอกกะหล่ํา
โดยเหตุนั้น 1dõk2klouéi3mai
orchidée

en particulier
surtout โดยเฉพาะ
0doi2dai4phon
avec succès,
utilement โดยไดผล
0doi1douan d’urgence, en urgence

0doi1hét3nan

0doi1hét2thi d’autant que โดยเหตุที่
0doi1hét2wa puisque, à cause de 1dõk1kou1lap

โดยเหตุวา

ดอกกลวยไม

rose, églantine

ดอกกุหลาบ

0doi1djét1ta0na intentionnellement, 1dõk3mai
fleur, dentelle ดอกไม
avec préméditation โดยเจตนา 1dõk3mai0phlegn
feu d’artifice
0doi0kloua2wa
de peur que
ดอกไมเพลิง
โดยกลัววา 1dõk0thõgn
courtisane ดอกทอง
0doi3la1iat en détail, dans le détail 0dom
sentir, renifler ดม
โดยละเอียด 0don
heurter, frapper,
indique le passif โดน
0doi1lak0kan en principe โดยหลักการ
0doi0lam0phagn
par soi-même, 0dõn
terre haute ดอน
de soi-même โดยลําพัง 2don
piquer, coudre ดน
0doi2mai0mi
sans avoir โดยไมมี 0don0djai
inspirer, susciter ดลใจ
0doi2mai3rou0touainconsciemment 0dõn0la
dollar ดอลลาร
โดยไมรูตัว 0dõn0la1sa1ha3rat
0doi2mai1yout
sans relâche,
dollar américain ดอลลารสหรัฐ
d’arrache-pied โดยไมหยุด 0don0tri
musique ดนตรี
0doi2mak
surtout โดยมาก 1dot
sauter, bondir โดด
0doi0mi3wi0thi méthodiquement 1dõt
furtivement, en douce ดอด
โดยมีวิธี 1dot1dio
seul, isolé, solitaire
0doi1pa1ka1ti
habituellement
โดดเดี่ยว
โดยปกติ 1dot2rom sauter en parachute โดดรม
0doi1pa3ri0yai
implicitement, 0dou
regarder, voir ดู
tacitement โดยปริยาย 1dou
méchant, agressif ดุ
0doi3rai4phon en vain, inutilement 0douagn
disque, cercle ดวง
โดยไรผล 2douagn chenille, piège à poissons
0doi0réo
vite, sous peu โดยเร็ว
ดวง
0doi2rip3rõn
à la hâte, 0douagn3tcha0ta
horoscope
en toute hâte โดยรีบรอน
voyager โดยสาร
aussitôt,
immédiatement โดยทันที
0doi2thoua0pai
en général,
généralement โดยทั่วไป
0doi0trogn
directement โดยตรง

0doi4san
0doi0than0thi

ดวงชะตา

0douagn0di
chanceux ดวงดี
0douagn0djai
mon amour ดวงใจ
0douagn1djit
âme, esprit ดวงจิต
0douagn0tra0prai1sa0ni
0douan

timbre-poste ดวงตราไปรษณีย
duel, joute ดวล

1douan
1douan
2douan
1douat
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2du
récalcitrant, insoumis ดื้อ
1dua
figue, figuier เดื่อ
0duan
mois, lune เดือน
0duan4gnai
de lune เดือนหงาย
0duan1kõn
le mois précédent

urgent, express ดวน
amputé, tronqué ดวน
d’un trait,
jeu similaire au black-gammon ดวด
2douéi
avec, aussi, dû à,
s’il vous plait ดวย

เดือนกอน

0duan2na le mois prochain เดือนหนา
c’est pour cette raison ดวยเหตุนี้ 0duan2thi3lèõ
le mois dernier
2douéi0kan ensemble, conjointement
เดือนที่แลว
ดวยกัน 1duat
bouillir เดือด
2douéi0khwam4sia0djai
1duat0dan
furieux, furibond
2douéi1hét3ni

avec regret ดวยความเสียใจ

2douéi0khwam4sogn4san par pitié 1duat3rõn

ดวยความสงสาร

2douéi0khwam0yin0di avec plaisir

ดวยความยินดี

2douéi0mu à la main, manuellement
2douéi0tém0djai

ดวยมือ

de bon coeur

ดวยเต็มใจ

1douk
poisson chat ดุก
1douk1dik
frétiller, remuer ดุกดิก
0dou0lè veiller sur, prendre soin de

ดูแล

0doum
bouton de vêtement ดุม
0dou1min mépriser, narguer ดูหมิ่น
0dou4muan
avoir l’air, sembler
0dou4muan2wa

ดูเหมือน

il semble que

ดูเหมือนวา

0doun
balance, équilibre ดุล
2doun
bout de, bâton de ดุน
1dou3rai
cruel, féroce ดุราย
1dou3ri0yagn
musique ดุริยางค
1dout
comme, pareil à ดุจ
1dout
sucer, aspirer ดูด
0dou2tha avoir l’air, sembler ดูทา
1dout0nom
téter ดูดนม
0dou1thouk mépriser, dédaigner
1dout0sum

ดูถูก

absorber, assimiler

เดือดดาล

avoir des ennuis,
calamiteux เดือดรอน
2du0dugn
tenace, obstiné ดื้อดึง
0duéi
éperon เดือย
0dugn
tirer, amener ดึง
0dugn1dout
attirer, aspirer ดึงดูด
1duk
tard (soirée et nuit) ดึก
1dum
boire ดื่ม
1dum2dai
potable, buvable ดื่มได
0e
o.k. ! เออ
0é
heu !, hé bien ! เอ
0è
air conditionné แอร
1he
ambitieux, arriviste เหอ
1hè
procession, parade แห
3é
euh !, eh bien ! เอะ
4hé
dévier, s’écarter เห
4hè
épervier (filet de pêche) แห
0è1at
bondé, plein แออัด
0éd
sida (aids) เอดส
0égn
tu, toi เอ็ง
0égn
soi-même, en personne เอง
1ègn dépression, enfoncement แอง
1hègn
endroit, place, de แหง
2hègn
sec, desséché แหง
2hègn3lègn
aride, stérile แหงแลง
1ei
s’exclamer, proférer เอย
4ei
particule d’affection เอย
1ék
de 1ière classe, principal เอก
1hèk
ouvrir, forcer แหก

ดูดซึม 1ék1ak3kha2rat3tcha2thout
ambassadeur เอกอัครราชทูต

1dou2wa gronder, réprimander ดุวา
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2ék1i1ék3ék cocorico ! เอกอิเอกเอก 4hén4mai2la vous voyez ? เห็นไหมละ
1ék1ka4tchan
unanime เอกฉันท 4hén1ok4hén0djai
sympathiser
1ék1ka0tchon
individu เอกชน
เห็นอกเห็นใจ
1ék1ka2rat indépendant, souverain 4hén0pén considérer comme เห็นเปน
เอกราช 4hén0pén1yagn0rai
1ek1ka1rek
grandiose, solennel
qu’en pensez-vous ? เห็นเปนอยางไร
เอิกเกริก 4hén2wa
considérer que เห็นวา
1ék1ka4san
document, brochure 0éo
taille, tour de taille เอว
เอกสาร 4héo
gouffre, abîme เหว
1ék1ka1sit
privilège, prérogative 1èp
discrètement, en douce แอบ
เอกสิทธิ์ 1hép
tique, grêle เห็บ
1hèk3khouk
s’évader de prison 1hèp
enroué, rauque แหบ
แหกคุก 1èp0dou épier, regarder en douce
2ék0sa0ré
rayon x, radiographie
แอบดู
เอ็กซเรย 1èp4khwa serrer à droite แอบขวา
2hè3kun croquette de crevette แฮกึ๊น 1èp0mõgn0dou
0hé3li3khõp2te
hélicoptère
regarder à la dérobée แอบมองดู
เฮลิคอปเตอร 1èp2pen
pomme แอปเปล
0hèm
jambon แฮม 4hé0ran3yik
trésorier เหรัญญิก
4hem
cynique, impudent เหิม 0é0sia
asie เอเซีย
0én
tendon, nerf เอ็น 3és1ki0mo
esquimau เอ็สกิโม
0én
incliné, couché, s’incliner เอน 1ès0phai0rin
aspirine แอสไพริน
1èn
courbé, bombé แอน 1ét
un (1), faire du vacarme เอ็ด
4hen
voler, planer เหิน 1hét
champignon เห็ด
4hén
voir, distinguer เห็น 1hét
cause, motif เหตุ
4hén2tchõp
approuver เห็นชอบ 0é1ta3thak3kha
expert เอตทัคคะ
4hén2dai
perceptible เห็นได 1hét1at1sa0djan merveille, miracle
0én0dou
affectionner, aimer เอ็นดู
เหตุอัศจรรย
4hén2douéi
partager l’avis, 1hét0bagn0en coïncidence เหตุบังเอิญ
être d’accord เห็นดวย 1hét0bagn3khap
contrainte
0én0iagn
enclin à เอนเอียง
เหตุบังคับ
4hén1dja
apparemment, sembler 1hét1tcha3nan
c’est pourquoi
4hén0djai
4hén0djign

เห็นจะ

sympathiser เห็นใจ
convaincu, persuadé

1hét1tchouk4tchen

เหตุฉะนั้น

4hén1kè
par égard pour เห็นแก
4hén1kè0toua égoïste, égocentrique

crise,
situation critique เหตุฉุกเฉิน
1hét0kan événement, incident, cas,
circonstance เหตุการณ
1hét1khat2khõgn
incident,
péripétie เหตุขัดของ
1hét0mao champignon hallucinogène

alcool แอลกอฮอล
allô ! เฮลโหล

1hét4hõm champignon noir เห็ดหอม
1hét4phon
raison, cause เหตุผล

เห็นจริง

4hén1kap0ta constater, de mes yeux

เห็นกับตา

0èn0kõ0hõ
0hén4lo

เห็นแกตัว

เห็ดเมา

1hét0pra0ni
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1hét0pra0ni circonstance atténuante 0fai2mai
incendie, au feu ! ไฟไหม
เหตุปราน 0fai2na3rot
phare de voiture
1hét1sout3wi4sai
ไฟหนารถ
cas de force majeur เหตุสุดวิสัย 0fai4san0yan
feux de circulation
0é2yén
agent, distributeur เอเยนต
ไฟสัญญาณ
1fa
s’exposer à, se risquer à ฝา 1fai4sougn
ambitieux ใฝสูง
3fa
ciel, cieux ฟา 0fai2that
digestion, suc gastrique
4fa
couvercle, cloison ฝา
ไฟธาตุ
4fa0tchi couvre-plat en bambou ฝาชี 1fak
gaine, fourreau ฝก
1fa0fan
se bagarrer, lutter pour 1fak
déposer, remettre ฝาก
ฝาฟน 2fak
rive, bas-côté,
plancher de bambou ฟาก
4fa1fèt
jumeau ฝาแฝด
1fa4fun
enfreindre, violer ฝาฝน 3fak couver, incuber, cucurbitacée
0fagn
écouter, auditionner ฟง
ฟก
0fagn
paille, chaume, 1fak0boua
douche ฝกบัว
obscur, sombre ฟาง 1fak4fagn
confier, recommander
1fagn
rive, berge ฝง
ฝากฝง
4fagn enterrer, ensevelir, incruster 1fak0gnen
déposer de l’argent

ฝง

4fagn0djai obséder, préoccuper ฝงใจ
4fagn3phét sertir un diamant ฝงเพชร
4fagn1sop
inhumer ฝงศพ
1fagn3tha0lé rivage, littoral ฝงทะเล
0fai
feu, flamme ไฟ
1fai
déterminé à, résolu à ใฝ
1fai
côté, camp ฝาย
2fai
coton ฝาย
4fai
grain de beauté, mouche ไฝ
0fai4tchailampe de poche, projecteur

1fak4khai

0fai3tchèk
briquet ไฟแช็ค
0fai0dègn
feu rouge ไฟแดง
0fai3fa
électricité ไฟฟา
1fai4fan
rêver de, brûler de ใฝฝน
0fai3fa2roua décharge électrique

1fa0mu
0fan

ไฟฉาย

1fai0djai

ไฟฟารั่ว

1fai3khan

prendre à coeur,
avoir à coeur ใฝใจ
opposition, côté négatif

0fai4khio
0fai3louk
0fai4luagn

feu vert ไฟเขียว
allumé ไฟลุก
feu orange ไฟเหลือง

ฝายคาน

ฝากเงิน

mettre en dépôt-vente

ฝากขาย

3fak1khai
couver des oeufs ฟกไข
3fak4khio
courge ฟกเขียว
3fak0thõgn citrouille, potiron ฟกทอง
1fak1thoua
cosse, gousse ฝกถั่ว
3fa4lagn4fon
après la pluie le beau temps

3fa2lèp

ฟาหลังฝน

éclair, il y a des éclairs

ฟาแลบ

paume de la main ฝามือ
dent, sabrer,
couper à grands coups ฟน
2fan
torsader ฟน
4fan
rêver ฝน
4fan
couper en tranche ฝาน
0fan1dap faire de l’escrime ฟนดาบ
2fan0fuan
perdre la tête ฟนเฟอน
0fan0plõm
dentier, fausse dent

0fan1phou
4fan3rai
4fan4thugn

ฟนปลอม

carie dentaire ฟนผุ
cauchemarder ฝนราย
rêver de ฝนถึง
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2fao
garder, surveiller เฝา 0fõgn0a1kat
bulle d'air ฟองอากาศ
2fao0dou surveiller, observer เฝาดู 0fõgn3nam
éponge ฟองน้ํา
2fao0yam garder, surveiller (la nuit) 0fõgn3nam0lai
bave ฟองน้ําลาย
เฝายาม 3fõgn3rõgn
attaquer,
mettre en accusation ฟองรอง
3fa1pha
foudre, la foudre tombe
ฟาผา 0fõgn1sa1bou
bulle de savon
4fa1pha4nagn cloison, paroi ฝาผนัง
ฟองสบู
1fa1ragn
occidental, goyave ฝรั่ง 3fõgn4san
poursuivre,
intenter un procès ฟองศาล
1fa1ragn1sét
français ฝรั่งเศส
3fa3rõgn
tonnerre, 4fõi
fibre, gouttelette ฝอย
il y a du tonnerre ฟารอง 4fõi0thõgn lamelles de jaune d’oeuf
(sucré) ฝอยทอง
3fa4sagn
le jour se lève ฟาสาง
1fat
âpre, astringent ฝาด 2fõk raffiner, purifier, savonner ฟอก
2fat
battre, frapper ฟาด 3fok3tcham
meurtri, contusionné
3fat
secouer, malmener ฟด
ฟกช้ํา
1fa3thao
plante du pied ฝาเทา 2fõk4nagn
tanner ฟอกหนัง
3fe
excessif, gonflé (estomac) เฟอ 0fom
mousse โฟม
4fègn
latent, dissimulé แฝง 0fõm
tenue, uniforme ฟอรม
3fèm
fichier, dossier แฟม 0fõ0mo0sa
formose ฟอโมซา
0fen
fougère เฟรน 2fõn
gerbe, javelle ฟอน
0fèn
flirt, petit ami แฟน 3fõn
danser ฟอน
3fén
choisir soigneusement เฟน 4fon
pluie ฝน
0fèn0si fantaisie, extravagant แฟนซี 4fon3lègn
sécheresse ฝนแลง
2fèp
dégonflé, se dégonfler แฟบ 4fon0proi bruiner, il bruine ฝนโปรย
1fèt
jumeau แฝด 4fon1tok
pleuvoir, il pleut ฝนตก
1fèt4sam
triplés แฝดสาม 0fou
lever la pâte, fermenter ฟู
4fi
abcès, furoncle ฝ 3fougn
se disperser au vent ฟุง
4fi1dat
vérole ฝดาษ 4fougn
troupeau, troupe ฝูง
3fi3lip0pin
philippines ฟลิปปนส 4fougn0tchon foule, affluence ฝูงชน
0fim
pellicule, film ฟลม 4fougn2phugn essaim d’abeille ฝูงผึ้ง
4fi0mu
maîtrise, exécution ฝมือ 4fougn1sou3nak
meute de chiens
1fin
opium ฝน
ฝูงสุนัข
0fin0lèn
finlandais ฟนแลนด 4fougn0woua troupeau de bovins
0fiou
fusible, coupe-circuit ฟวส
ฝูงวัว
0fiou1khat le fusible a sauté ฟวขาด 2fouk
matelas ฟูก
4fi1pak éloquence, rhétorique ฝปาก 2foum0fuéi
surabondant,
à profusion, de luxe ฟุมเฟอย
3fi1sik
physique ฟสิคส
4fi3thao
vitesse, enjambée ฝเทา 1foun
poussière ฝุน
0flèt
appartement (flat) แฟลต 3fout0bõn
football ฟุตบอล
3flouk
coup de chance ฟลุก 0fragn
franc (monnaie) ฟรังก
0fõgn
mousse, écume, oeuf ฟอง 0fri
gratuit (free) ฟรี
2fõgn
à la dérive ฟอง 0fuagn engrenage, roue dentée เฟอง
3fõgn
accuser, porter plainte ฟอง 2fuagn prospérer, progresser เฟอง
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1fuak
attelle, éclisse เฝอก 0gnan2ban
ménage,
tâche domestique งานบาน
1fuk
entraîner, exercer ฝก
1fuk2hai0tchin
habituer ฝกใหชิน 0gnan3tchan2yiam chef-d’oeuvre
1fuk2hai2tchuagn
apprivoiser
งานชั้นเยี่ยม
ฝกใหเชื่อง 0gnan3tchin1ék
chef-d’oeuvre
1fuk1hat
entraîner, former ฝกหัด
งานชิ้นเอก
1fuk3sõm entraîner, répéter ฝกซอม 0gnan3liagn banquet, festin งานเลี้ยง
0fun
bûche, bois de chauffage ฟน 3gnan4ru alors oui ou non ? งั้นหรือ
3fun
se remettre, se rétablir ฟน 0gnan1sa0dègn
foire, exposition
4fun
se rebiffer, résister ฝน
งานแสดง
3fun0fou
revivre, renaître ฟนฟู 0gnan1sop
funérailles, obsèques
4fun0djai se forcer, s’obliger ฝนใจ
งานศพ
4fun3yim
rire jaune ฝนยิ้ม 3gnan0tham0gnai2la
1fut difficilement, malaisément ฝด
alors que faut-il faire ? งั้นทําไงละ
0gna
ivoire งา 0gnan1tègn0gnan
0gna3tchagn
défense d’éléphant
cérémonie de mariage งานแตงงาน
งาชาง 0gnan2tén0ram bal, surprise-partie
2gnagn
idiot, stupide งั่ง
งานเตนรํา
3gnagn
actionner, enclencher งาง 0gnao
ombre, silhouette เงา
3gnagn0kai armer une arme à feu 3gnao
bouder, faire la tête เงา
งางไก 4gnao
solitaire, sauvage เหงา
0gnai
comment ?, quoi ? ไง 4gnao4gnõi mélancolique, cafardeux
2gnai
facile, simple งาย
เหงาหงอย
4gnai à la renverse, en arrière หงาย 3gnap
saisir dans la gueule งับ
2gnai0dai facilement, simplement 3gnat
faire levier งัด
งายดาย 1gnè
bufflon, petit du buffle แหง
2gnai2gnai
élémentaire, 2gnè
coin, angle saillant แง
rudimentaire งายๆ 2gnè0gnõn
ruse, astuce แงงอน
4gnai4lagn
tomber sur le dos 0gnei
lever la tête เงย
หงายหลัง 0gnei2na
lever les yeux เงยหนา
4gnai0nõn
dormir sur le dos 0gnei2na2a1pak

หงายนอน

ne pas avoir de soucis d’argent

0gnam
cacher, soustraire งํา
เงยหนาอาปาก
0gnam
ravissant, charmant งาม 2gnè3khit aspect, point de vue แงคิด
2gnam
fourche, trident งาม 3gnèm entrouvrir, entrebâiller แงม
0gnam0djign splendide, magnifique 0gnen
argent, monnaie เงิน
งามจริง 4gnèn lever la tête, regarder en l’air
0gnan
figé, paralysé งัน
แหงน
0gnan
travail, fête, festivité, 0gnen2tchua
crédit เงินเชื่อ
unité (400 m²) งาน 0gnen0duan paye, salaire เงินเดือน
3gnan
alors, si c’est comme ça งั้น 0gnen3fe
inflation เงินเฟอ
0gnan1a1di1rék
passe-temps 0gnen3khagn
impayé เงินคาง
งานอดิเรก 0gnen2kha1prap
amende,

0gnen1out4noun
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2gnok2gnék

contravention เงินคาปรับ
0gnen1out4noun
subvention

0gnen1plik

เงินอุดหนุน

0gnou3phit
plier le genou งอเขา
dodeliner par fatigue

โงกเงก

2gno4khlao ignorant, inculte โงเขลา
เงินปลีก 0gnom
plonger pour,

monnaie, mitraille

chercher à tâtons งม
0gnen1pra0kan
caution เงินประกัน
0gnen1sot liquide, en espèces เงินสด 1gnõm
blet, talé หงอม
0gnen3thip
pourboire เงินทิป 0gnom2gnai croire bêtement, gober
0gnen1tit1kra4pao argent de poche
งมงาย
เงินติดกระเปา 0gnõn
recourbé, crochu, bouder,
faire la tête งอน
0gnen0thõn
monnaie à rendre,
appoint เงินทอน 4gnõn
crête (excroissance) หงอน
0gnen2ton
capital, fonds เงินตน 0gnõn2khun
retrousser งอนขึ้น
0gnen1tõp0thèn
rémunération 2gnõp
chapeau de paille งอบ
เงินตอบแทน 3gnop
fonds, somme งบ
0gnen0tra
devise เงินตรา 3gnop0doun
bilan, balance งบดุล
3gni
comme ceci, de la sorte, 3gnop1pra0man budget งบประมาณ
quel … ! งี้ 3gnot
suspendre, interrompre งด
2gnian en manque, en chaleur เงี่ยน 3gnot0gnam joli, pittoresque งดงาม
2gniap
silencieux, muet เงียบ 3gnot3wai
différer, ajourner งดไว
2gniap1sa1gnop calme, tranquille 3gnot3wén
s’abstenir, se garder

เงียบสงบ

2gniap3si
chut !, tais-toi ! เงียบซิ
4gnign4gnign
pleurnicher หงิงๆ
1gnik
frisé, bouclé หงิก
4gnim
taciturne, morose หงิม
2gnip
sommeiller งีบ
2gnip1lap
somme, sieste งีบหลับ
0gnõ
courber, plier, recourbé งอ
2gno
sot, nigaud โง
3gnõ
ramboutan เงาะ
3gnõ
intercéder,

งดเวน

0gnou
serpent, reptile งู
0gnoua
boeuf, vache งัว
0gnouagn
trompe d’éléphant งวง
2gnouagn
avoir sommeil งวง
0gnoua0gnia endormi, somnolent
2gnouagn0nõn

งัวเงีย

avoir envie de dormir งวงนอน
occupé, affairé งวน
cobra งูเหา
versement, acompte,
assécher งวด
0gnou4khio
couleuvre งูเขียว
0gnou4lam
python งูหลาม
0gnou4luam
boa งูเหลือม
2gnoum2gnam
pataud, empoté

2gnouan
0gnou1hao
essayer de se réconcilier งอ 2gnouat

0gnogn
perplexe, déconcerté งง
2gno2gnao
imbécile, idiot โงเงา
0gnogn0gnan abasourdi, ahuri งงงัน
0gnogn0pai
abruti, abêti งงไป
2gnõi
paralysé, perclus งอย
4gnõi
déprimé, raplapla หงอย
งุมงาม
1gnõk
grisonnant หงอก 2gnoun2gnan énervé, sur les nerfs
2gnok
dodeliner par fatigue โงก
งุนงาน
2gnõk
germer, pousser งอก 3gnoup3gnip
en cachette งุบงิบ
3gnok
avide, cupide งก 0gnou3phit
vipère งูพิษ

0gnou1sa1wat
0gnou1sa1wat
1gnout1gnit
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irritable, irascible

หงุดหงิด

1gnua
sueur, transpiration เหงื่อ
1gnuak
gencive เหงือก
2gnuak
sirène de mer, calao เงือก
2gnuan
noeud เงื่อน
2gnuan4khai condition, exigence

เงื่อนไข

1gnua1õk suer, transpirer เหงื่อออก
1gnua1tèk
en sueur เหงื่อแตก
0i
maudite, sale อี
4hi
vulve, vagin หี
2hia
iguane, varan,
oiseau de malheur เหี้ย

1i3lék0trõ1nik

1hip0phlégn3tchak

อีกตอไป
électronique

อิเล็กทรอนิกส

0i3loum
agami, cerf-volant อีลุม
1im
rassasié, repu อิ่ม
1hi3ma
neige หิมะ
1i1mam
imam อิหมาม
1hi3ma1tok neiger, il neige หิมะตก
1im0djai
comblé, assouvi อิ่มใจ
1im0toua
saturé อิ่มตัว
4hin
pierre, rocher หิน
0in0dia
indien อินเดิย
0in0do0ni0sia indonésie อินโดนีเซีย
0hin0dou
hindou ฮินดู
4hin1õn
marbre หินออน
0in0si
aigle, maquereau อินทรี
0in0si
organisme, corps humain

0iagn incliné, oblique, incliner เอียง
1iam
tout neuf เอี่ยม
2hiam impitoyable, implacable เหี้ยม
อินทรีย
2hiam1hot
inhumain, tyrannique 4hin4so2khrok
récif หินโสโครก
เหี้ยมโหด 0in3tha0nou
épaulette อินทรธนู
2hian
dépouillé de tout เหี้ยน 0in3tha4pha0lam
datte อินทผลัม
4hian
avoir des nausées เหียน 0in0te0nét
internet อินเตอรเน็ต
0i1èn
hirondelle อีแอน 1io
as (carte), un (dé) เอี่ยว
2hign
étagère, rayon หิ้ง 1hio
se flétrir, se faner เหี่ยว
1hign2hõi
ver luisant หิ่งหอย 1hio2hègn
se dessécher เหี่ยวแหง
1ik
encore, plus, davantage อีก 2hiou
porter à la main หิ้ว
0i0ka
corneille อีกา 4hiou
avoir faim หิว
1ik2douéi
et aussi, et également 2hiou2dai
portable, portatif หิ้วได
อีกดวย 4hiou1djat
affamé หิวจัด
0i2kégn
chevreuil อีเกง 4hiou3nam
avoir soif หิวน้ํา
1ik3khragn1nugn encore une fois 4hiou3nam1djat
assoiffé หิวน้ําจัด
อีกครั้งหนึ่ง 1hip
caisse, coffre หีบ
1ik2mai3tcha
0i2pao cerf-volant à longue queue

อีเปา
อีกไมชา 1hip1bou1ri
1ik2mak
beaucoup plus อีกมาก
cartouche de cigarettes หีบบุหรี่
1ik1nõi
un peu plus อีกหนอย 1hip0den0thagn
malle หีบเดินทาง
1ik1nugn
encore un อีกหนึ่ง 1hip1kra1dat
carton, emballage
1ik…1nugn
l’autre, un autre
หีบกระดาษ
อีก…หนึ่ง 1hip3lék
coffret หีบเล็ก
1ik1pra0kan1nugn
d’autre part 1hip1hõ
colis, bagage หีบหอ
อีกประการหนึ่ง 1hip0phlégn3tchak
accordéon
1ik1tõ0pai
pas plus longtemps
หีบเพลงชัก
il n’y en a plus pour longtemps

1hip0phlégn1pao
1hip0phlégn1pao
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0djagn1wat
province (71) จังหวัด
หีบเพลงเปา 0djai
coeur, esprit, centre ใจ
hippopotame ฮิบโป 1djai
payer, débourser, verser จาย
tourne-disque หีบเสียง 0djai0boun
vertueux, charitable
harmonica

0hip0po
1hip4siagn
1hip1sop
cercueil หีบศพ
0i4san
nord-est อีสาน
1it
brique, briquette อิฐ
1hit
gale หิด
1i0ta0li
italie อิตาลี
1i0ta0lian
italien อิตาเลียน
1it4tcha
jalouser, envier อิจฉา
0i2te
pic, pioche อีเตอ
1it1sa0lam
islam อิสลาม
1it1sa1ra
libre, indépendant อิสระ
1it1sa0ra0él
israel อิสราเอล
1it1sa1ra2phap
liberté,
indépendance อิสรภาพ

0djai1tchuéi
0djai0dam

ใจบุญ

amorphe, apathique

ใจเฉื่อย

impitoyable, sans pitié

ใจดํา

0djai0di gentil, généreux, brave ใจดี
0djai0dio
fidèle en amour ใจเดียว
0djai2gnai volage, coeur d’artichaut

ใจงาย

0djai0djign
sincère, franc ใจจริง
0djai1djut
insignifiant, falot ใจจืด
0djai4khègn insensible, sans-coeur

ใจแข็ง

1it3thi
pouvoir surnaturel อิทธิ 0djai2khèp mesquin, étroit d’esprit
1it3thi0pa1ti4han miracle, mystère
ใจแคบ
อิทธิปาฏิหาริย 0djai0klagn sein, milieu, au coeur de
1it3thi0phon
influence อิทธิพล
ใจกลาง
0i1yip
égyptien อียิปต 0djai0khõ caractère, tempérament
0dja
indique le futur จะ
ใจคอ
1dja
indique le futur, voudrais จะ 0djai2kwagn tolérant, large d’esprit
1dja
chef, sous-officier จา
ใจกวาง
2dja
indique une réponse 0djai0lõi
distrait, rêveur ใจลอย
ou une directive จะ 0djai3nõi susceptible, irritable ใจนอย
3dja
rencontrer, tomber sur, 0djai1õn sensible, au coeur tendre
indique un appel ou une question

4dja

จะ 0djai3rai

indique un appel
ou la réponse à l’appel (oui !) จะ
4dja
indique un appel
ou la réponse à l’appel (oui !) จา
0djagn
très, terriblement จัง
0djagn fade, insipide, pâle, clair จาง
2djagn
embaucher, engager จาง
0djagn0gnagn
hébété, abasourdi

จังงัง
1dja0gnõi
élément extrême จะงอย
1dja0gnõi1pak
bec จะงอยปาก
0djagn0pai
s’estomper จางไป
0djagn1wa rythme, cadence จังหวะ

0djai3rõn

ใจออน

méchant, malintentionné

ใจราย

impatient, impétueux

ใจรอน

0djai1sõ
douillet, craintif ใจเสาะ
1djai1ta1lat
faire le marché
0djai4wiou

จายตลาด

avoir la tête qui tourne

ใจหวิว

0djai2yak exigeant, difficile ใจยาก
0djai0yén placide, flegmatique ใจเย็น
0djai0yén0yén
du calme !,
1dja2djègn

ne t’en fait pas ใจเย็นๆ
clairement,

1djak
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2djam2mam grassouillet, potelé จ้ําม่ํา
0djam1nai
commercialiser,

distinctement จะแจง
1djak disque, roue, mécanisme จักร
1djak
quitter, se séparer de,
de, depuis จาก
1dja4khai
à vendre จะขาย
3djak1ka2dji
chatouiller จั๊กจี้
1djak0kan
se quitter, se séparer

จากกัน

univers จักรวาล
empire จักรวรรคิ
vélo, bicyclette

1djak1kra0wan
1djak1kra1wat
1djak1kra0yan
1djak1kra0yan0yon

จักรยาน

vélomoteur,
mobylette จักรยานยนต
1dja1kla
glouton, goulu จะกละ
1djak4nai
d’où ? จากไหน
1djak3nan
à partir de là จากนั้น
1djak0pai
partir, quitter จากไป
1djak1sou
oeil จักษุ
1djak1sou2phèt oculiste จักษุแพทย
1djak…4thugn
de…à จาก…ถึง
1djak3yép2pha machine à coudre

1dja0la0djon

2djam
0djam2dai

distribuer จําหนาย
engager, gager จํานํา
classifier, distinguer

จําแนก

0djam0nogn

vouloir,
avoir l’intention de จํานง
0djam0nõgn
hypothéquer จํานอง
0djam0non
succomber จํานน
0djam0nouan
nombre, quantité
montant,

somme จํานวนเงิน

0djam0nouan3lék3nõi

un petit nombre จํานวนเล็กนอย

0djam0nouan2mak

un grand nombre จํานวนมาก

0djam1ouat
pitre, bouffon จําอวด
1dja1mouk
nez จมูก
1dja1mouk0gnõn nez en trompette

émeute, désordre

จมูกงอน

nécessaire, essentiel

จลาจล 0djam0pén2tõgn
จํา 0djam1phit

éternuer, trancher,
couper d’un coup จาม
bâcler, torcher จ้ํา
reconnaître, se rappeler

จํานวน

0djam0nouan0gnen

จักรเย็บผา 0djam0pén

0djam mémoriser, retenir, obliger de
0djam

0djam0nam
0djam2nèk

จําเปน

nécessaire de

จําเปนตอง

méconnaître จําผิด
0djam3phõ
centrer, axer จําเพาะ
0djam2phouak
espèce, groupe

จําพวก

0djam0ren prospérer, croître จําเริญ
จําได 0djam2tõgn
falloir, devoir,

être nécessaire จําตอง
0djam0djai contraint, malgré soi จําใจ
0djam0djé monotone, lassant จําเจ 0djan
lune จันทร
0djam1kat limiter, restreindre จํากัด 0djan
bois de santal จันทน
0djam1kat1khét délimiter, borner 0djan
assiette, plat จาน
จํากัดเขต 1dja2na adresser, écrire l’adresse
0djam3khouk
emprisonner จําคุก
จาหนา
0djam0lègn se transformer en จําแลง 0djan0logn
soutenir, renforcer
0djam0lei
accusé, prévenu จําเลย
จรรโลง
0djam0lõgn
copier, imiter จําลอง 0djan0logn0djai inspirer, insuffler
0djam2mai2dai ne pas reconnaître
จรรโลงใจ
จําไมได 0djan0rai
maudit, damné จัญไร

0djan0rõgn
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0djan0rõgn
soucoupe จานรอง 1dja0ré
inspecteur général จเร
0djan2thét
muscade จันทนเทศ 1dja0ren progresser, se développer
0djan0ya
morale, moralité จรรยา
เจริญ
2djao
tu, toi, seigneur, maître เจา 1dja0ren0a4han avoir bon appétit
2djao1bao
le marié เจาบาว
เจริญอาหาร
2djao0tchai
prince เจาชาย 1dja0ren2gnõk0gnam
pousser,
croître เจริญงอกงาม
2djao3tchou cavaleur, dragueur เจาชู
2djao0djam0nam
client เจาจํานํา 1dja0ren0ta
pittoresque เจริญตา
2djao4khõgn patron, propriétaire 1dja0ren1tep0to
grandir, croître

เจาของ

เจริญเติบโต

2djao0krom directeur général เจากรม 0dja3rik
faire un pèlerinage จาริก
2djao0khwam3khit débrouillard 0dja3rik0boun pèlerinage จาริกบุญ
เจาความคิด 0dja2rit
tradition, coutume จารีต
2djao2lé
roublard, finaud เจาเลห 1dja1rit comportement, conduite จริต
2djao0mu
croupier เจามือ 1dja1rot
diriger vers, porter à จรด
2djao2na2thi
autorité, officiel 1dja1rouat
fusée, roquette จรวด
เจาหนาที่ 0dja3ruk
graver, inscrire จารึก
2djao2ni
créancier เจาหนี้ 1djat
arranger, ranger, intense จัด
2djao3phra0ya fleuve de bangkok 1djat4ha
munir, équiper จัดหา
เจาพระยา 1djat4ha2hai
fournir, procurer
2djao4sao
la mariée เจาสาว
จัดหาให
2djao2thi
l’esprit du lieu เจาที่ 1dja0tai
terriblement, à en crever
2djao4yign
princesse เจาหญิง
จะตาย
1djap
attraper, saisir จับ 1djat4ha1sa0biagn
ravitailler
1dja0pén0rai4mai2tha
จัดหาเสบียง
ça ne vous ennuie pas si..., 1djat0djègn
aménager, disposer
ça ne vous fait rien si...

จะเปนไรไหมถา
1djap0djai captiver, passionner จับใจ
1djap0koum capturer, arrêter จับกุม
1djap0mu
prendre la main จับมือ
1djap2nèn
empoigner จับแนน
1djap1phit
prendre en faute จับผิด
1djap0pla

จัดแจง

1djat0kan
gérer, diriger จัดการ
1djat2khao0kan assortir, accorder
1djat0lam1dap

1dja1tou
pêcher, 1dja1tou1rat

prendre du poisson จับปลา

1djap1sa1lak tirer au sort จับสลาก
1djap2tõgn toucher, tripoter จับตอง
0dja3ra1bou1rout
espion จารบุรุษ
0dja3ra0tchon
espion จารชน
1dja0ra0djõn
circulation, trafic

1djat0pén4thèõ

จัดเขากัน

ordonner, classer

จัดลําดับ

quatre, quadri จตุ
carré, quadrilatère

จตุรัส

aligner, ranger

จัดเปนแถว

1djat4san consacrer, affecter จัดสรร
1djat2tagn
établir, former จัดตั้ง
1djat1ta0wa
de 4ième classe จัตวา
จราจร 1djat3to
mettre la table จัดโตะ
0dja3ra0kam espionnage จารกรรม 0dje
rencontrer, voir เจอ
0dja3ra1sa0tri
espionne จารสตรี 0djè végétarien, de près, fermement

1dje

4djiou
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แจ 0djès
rencontrer, voir เจอะ 1djét

1dje
0djé0di pagode, pyramide funéraire

เจดีย

0djègn
expliquer en détail แจง
2djègn communiquer, faire connaître

แจง

2djègn0khwam annoncer, notifier

แจงความ

jazz แจซ
sept เจ็ด
1djét0djam0nogn
détermination,
volonté เจตจํานง
1djét1sip
soixante-dix เจ็ดสิบ
1djét1ta0na
intention,
préméditation เจตนา
1djét1ta0na0rom esprit, revenant

เจตนารมณ

0djègn3nap
énumérer แจงนับ 2dji
chatouiller, médaillon จี้
2djègn0tam1rouat
0djiam
tapis en feutre เจียม
prévenir la police แจงตํารวจ 0djiam0toua
modeste, humble
1djèk
distribuer, donner แจก
เจียมตัว
3djék
chinois เจก 0djian couper, rafraîchir, presque,
sur le point de เจียน
0djè0kan
vase, potiche แจกัน
1djèk1djai
dispenser, prodiguer 0djia3ra0nai
tailler, façonner

แจกจาย

1djèk0djègn

répartir, disposer

แจกแจง

veste แจกเก็ต
clair, lumineux แจม
évident, criant,
lucide, clairvoyant แจมแจง
1djèm4sai
radieux, sans nuage

3djèk0két
1djèm
1djèm2djègn

0djén
0djén1djat
0djén3ra0dja

1djép1nak
1djép1pouat
1djép1sèp

vrai, véridique, réel,
véritable จริง
0djign0djagn sincère, sérieux จริงจัง
0djign0djai
sincère, franc จริงใจ
0djign0djign vraiment, réellement

จริงๆ

kangourou จิงโจ
lézard d’ habitation

0djign2djo
แจมใส 2djign1djok

habitué, accoutumé เจน
expérimenté, spécialisé

เจนจัด

négocier, discuter

เจรจา

0djèõ
aviron, rame แจว
4djèõ
clair, cristallin แจว
0djèõ0rua
canoter, ramer แจวเรือ
1djép avoir mal, faire mal, malade
1djép0djai

เจียระไน

0djign

เจ็บ

จิ้งจก

2djign1djõk
renard จิ้งจอก
2djign1rit
grillon จิ้งหรีด
0djign4ru
vraiment ? จริงหรือ
1djik
becqueter, picoter จิก
2djim enfoncer, plonger, piquer จิ้ม
2djim0fan se curer les dents จิ้มฟน
0djin
chinois จีน
0djin1ta
penser จินตะ
0djin1ta0na
réflexion, méditation

froissé, offensé, vexé

เจ็บใจ 0djin1ta0na0kan

gravement malade

เจ็บหนัก 0djin1ta3ni0yom

douloureux, endolori

เจ็บปวด 0djio

blessant, offensant

เจ็บแสบ 4djiou

จินตนา

imagination

จินตนาการ

romantisme

จินตนิยม

frire, vraiment, franchement

เจียว

minuscule, miniature จิ๋ว

1djip
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1djip
siroter จิบ 0djom
s’enfoncer, couler จม
1djip
plisser, courtiser จีบ 0djom
tente, camp โจม
1dji0pa1tha divers, de toutes sortes 0djõm
suprême, souverain จอม
จิปาถะ 0djom4hai0pai immerger จมหายไป
1djip1pak
faire la moue จีบปาก 0djom3nam
submerger จมน้ํา
0dji0ragn
durer longtemps จีรัง 0djom3nam0tai
se noyer จมน้ําตาย
1djit
âme, conscience จิต 0djom0ti
attaquer, charger โจมตี
1djit
ravissant, enchanteur จิตร 0djon
pauvre, au point de จน
1djit0djai esprit, mental, psychisme 0djon
bandit, gangster โจร
จิตใจ 0djon bondir, sauter, plonger โจน
1djit1tra0kam beaux-arts, peinture 0djõn
flâner, vadrouiller จร
จิตรกรรม 0djon2dai
jusqu’à obtenir จนได
1djit1tra0kõn artiste, peintre จิตรกร 0djõn1djat vagabonder, errer จรจัด
1djit3wit3tha0ya
psychologie 0djon1kra2thagn
jusqu’à ce que

จิตวิทยา

จนกระทั่ง

จองหาโอกาส

mettre fin à ses jours จบชีวิต

จองมอง

être limitrophe de จด

0dji0wõn
robe des bonzes จีวร 0djon1kra2thagn2wa
si…que,
au point que จนกระทั่งวา
0djõ
écran de projection จอ
1djõ
percer เจาะ 0djon1kwa
jusqu’alors จนกวา
1djõ2douéi1sa1wan
forer 0djon0pén2ba
à la folie จนเปนบา
เจาะดวยสวาน 0djon1sa1lat
pirate โจรสลัด
0djogn
falloir, devoir, 0djon0tai
à en mourir จนตาย
indique l'impératif จง 0djon4thugn
jusqu’à จนถึง
0djõgn
réserver, retenir จอง 1djop
finaliser, mener à terme จบ
2djõgn
guetter, se tenir prêt จอง 1djõp
pioche, houe จอบ
2djõgn4ha0o1kat
être à l’affût 1djop0tchi3wit
2djõgn0dou
fixer, regarder จองดู 1djop3lèõ
fini, terminé จบแลว
2djõgn0dou2na dévisager จองดูหนา 1djop0logn se terminer, prendre fin
0djogn0djai
จบลง
avoir la ferme intention de จงใจ 0djõ3ra2khé
crocodile, alligator
1djogn2djègn clair et net, évident
จระเข
โจงแจง 1djõ0rou
trouer, perforer เจาะรู
2djõgn0mõgn observer, surveiller 1djot
inscrire, noter,
0djõgn4hõgn hautain, orgueilleux 1djot
plaignant, accusateur โจทก
จองหอง 1djot
problème de mathématique
0djõgn2thi2nagn réserver une place
โจทย
จองที่นั่ง 1djõt
stationner, garer จอด
1djõ0djogn
spécifier, désigner 1djot2tchu1sa1mak
s’inscrire
1djok
1djõk
3djok

เจาะจง

chef, meneur โจก
gobelet, timbale จอก
bouillie de riz โจก

จดชื่อสมัคร

1djot0djam se rappeler, mémoriser
1djot4mai

จดจํา

lettre จดหมาย

1djõt3rot
1djõt3rot
1djõt0rua
1djot3tha0bian
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0djoun3la2phak
virgule จุลภาค
0djoun3la3that microscope จุลทรรศน
1djoup
embrasser, baiser จูบ
1djout
point, endroit, allumer จุด
1djout1duat
point d’ébullition

parquer จอดรถ
amarrer จอดเรือ
consigner,
enregistrer จดทะเบียน
1djou
contenir, largement จุ
1djou
surprendre, par surprise จู
1djoua
pignon, fronton จั่ว
0djouan presque, proche, imminent

1djout0fai

จวน 1djout4mai
0djouan1dja sur le point de จวนจะ 1djout1õn
0djouan1djop
1djouap

จวนจบ 1djout1pra4sogn

1djou0djai

จุดออน

aspiration, visée

จุดประสงค

1djout2puan
tache จุดเปอน
1djout2rem début, point de départ

จูงใจ 1djout4sam0khan

mener par le bout du nez จูงจมูก
0djougn0mu
mener par la main

จุดไฟ

objectif, visée จุดหมาย
faiblesse, point faible

toucher à sa fin

rencontrer, atteindre,
jusqu’à atteindre จวบ
0djougn
mener par, conduire จูง
0djougn0djai influencer, entraîner

0djougn1dja1mouk

จุดเดือด

enflammer, embraser

จุดเริ่ม

point capital

จุดสําคัญ

1djout1ti
mourir, s’éteindre จุติ
0djua
ajouter, étendre เจือ
จูงมือ 0djua3nam
diluer, délayer เจือน้ํา
comblé, être aux anges 0djugn ainsi, donc, par conséquent

จุใจ

จึง

2djou2dji
tatillon, pointilleux จูจี้ 1djut
fade, insipide จืด
4djou4dji
vagir, roucouler จูจี๋ 0ka marquer, cocher, corbeau, merle
1djou0djom attaquer par surprise
กา
จูโจม 0kha
cangue, en suspens คา
1djou1djou
soudainement, 1ka
évaluer, calculer กะ
subitement จูๆ 1kha
souchet, amande de terre ขา
1djouk toupet, houppe, colique จุก 2kha politesse, oui, je vois ! (femme)
1djouk1djik
tatillon, pointilleux
คะ
จุกจิก 2kha
valeur, coût, prix คา
1djouk1khouat
2kha esclave, serviteur, je, moi ขา
bouchon de bouteille จุกขวด 2kha
tuer, assassiner ฆา
1djou0la
3kha
politesse, hein ? (femme) คะ
cerf-volant en forme d’étoile จุฬา 3kha
commercer, négocier คา
1djoum
enfoncer, plonger จุม 4kha
jambe, patte, chemin,
oui ! (femme) ขา
0djoum3phit
baiser, embrasser
จุมพิต 1ka1bot insurrection, révolte กบฏ
0djoun
microscopique, micro- จุล 1kha1bot
se révolter, se rebeller
0djoun
soutenir, supporter จุน
ขบถ
0djoun3la2tchip microbe, bactérie 1kha0bouan défilé, procession ขบวน
จุลชีพ 2kha3tchai1djai
dépense, frais

2kha2tchao
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4khai0lé4lagn

คาใชจาย 2khagn2na

2kha2tchao loyer, coût de location

คาเชา

devant, en avant ขางหนา
2khagn0nai
dedans, à l’intérieur

0ka2tchat organisation de la croix 2khagn2nõk
3kha0di
2kha0doi4san

rouge กาชาด
procès, litige คดี
prix du voyage

คาโดยสาร

ขางใน

dehors, à l’extérieur

ขางนอก

2khagn1nugn l’un de (paire) ขางหนึ่ง
2khagn3sai à gauche, sur la gauche

ขางซาย

0ka1fak
parasite กาฝาก 2khagn2tai
sous, au-dessous
au-dessous de ขางใต
0ka0fè
café กาแฟ
0ka0fè0in
caféine กาแฟอิน 0kagn0wan sonore, résonant กังวาน
0ka0fè3rõn
café chaud กาแฟรอน 0kagn0won
s’inquiéter,
se faire du souci กังวล
0ka0fè1sai0nom
café au lait
กาแฟใสนม 0kai
détente, à ressort ไก
0ka0fè0yén
café froid กาแฟเย็น 0kai
corps, physique กาย
0kagn
macaque กัง 0khai
recracher คาย
0kagn
ouvrir, tendre กาง 1kai
poulet, gallinacé ไก
0khagn
menton คาง 1khai
oeuf, ovule, testicule ไข
2kagn
cigale de mer, squille กั้ง 1khai2yio3ma
oeuf noir ไขเยี่ยวมา
2kagn
arête de poisson กาง 1khai
filet, réseau ขาย
2khagn
saturé, surchargé คั่ง 2khai
fièvre, maladie ไข
2khagn
position, côté, à ขาง 2khai
camp, campement คาย
3khagn
inachevé, interrompu คาง 4khai suif, ouvrir, desserrer, dévoiler
4khagn
enfermer, incarcérer ขัง
ไข
0kagn4han girouette, pirouette กังหัน 4khai
vendre ขาย
0kagn0bai
tendre une voile กางใบ 0kai0bõ3ri4han
gymnastique
2khagn0bon
en haut, là-haut, au
กายบริหาร
-dessus ขางบน 4khai2tchua vendre à crédit ขายเชื่อ
2khagn2khagn à côté, de côté ขางๆ 1khai0dao oeufs au plat, oeufs frit
3khagn0khao chauve-souris คางคาว
ไขดาว
0kagn0kégn pantalon, culotte กางเกง 1khai0dègn
jaune d’oeuf ไขแดง
0kagn0kégn0nai
slip, caleçon 1kai0gnouagn dinde, dindon ไกงวง
กางเกงใน 1khai0djio
omelette ไขเจียว
0kagn4khén croix, crucifix กางเขน 1khai4khao
blanc d’oeuf ไขขาว
0khagn3khok
crapaud คางคก 4khai0khouagn tournevis, dévisser
3khagn0khun passer la nuit คางคืน
ไขควง
2khagn4khwa à droite, sur la droite 1khai0kouan oeuf brouillé ไขกวน
ขางขวา 4khai0koun0djè ouvrir la serrure
2khagn2lagn
en bas ขางลาง
ไขกุญแจ
2khagn4lagn derrière, en arrière 4khai1kra1douk
moelle ไขกระดูก
ขางหลัง 4khai0lan remonter, tendre le ressort
0kagn3mougn
ไขลาน
dresser une moustiquaire กางมุง 4khai0lé4lagn vendre aux enchères

1khai2louak
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2kha4khon1sogn coût de transport

ขายเลหลัง
1khai2louak oeuf à la coque ไขลวก
2khai4luagn fièvre jaune ไขเหลือง
2khai2luat1õk dengue ไขเลือดออก
4khai0man graisse, cholestérol ไขมัน
1khai3mouk
perle ไขมุก
1khai3mouk3liagn perle de culture

คาขนสง

2kha0khrõgn2tchip coût de la vie

คาครองชีพ

1ka0la écuelle de noix de coco กะลา
0ka0la0ki0ni
mauvais jours,

mauvaise passe กาลกณ
chou กะหล่ํา
chou-fleur กะหล่ําดอก
caramel de riz กะละแม
1ka1lam4houa chou-rave กะหล่ําหัว
1ka1lam0pli chou-cabus กะหล่ําปลี
0ka3la1sa4mai
époque, période

ไขมุกเลี้ยง 1ka1lam
4khai2na
perdre la face ขายหนา 1ka1lam1dõk
4khai1plik vendre au détail ขายปลีก 1ka3la0mè
4khai1pra0wé0ni

prostitution

ขายประเวณี

0kai0pun
gâchette ไกปน
4khai1sogn vendre en gros ขายสง
1khai2tom
oeuf dur ไขตม
1kai0toua0mia
poule ไกตัวเมีย
1kai0toua2phou
coq ไกตัวผู
2khai1wat1yai
grippe ไขหวัดใหญ
0kai3ya0kam
acrobatie กายกรรม
1khai3yat2sai
omelette garnie
2kha2djagn

ไขยัดไส

salaire d’embauche

คาจาง

1kha1djat
chasser, dissiper ขจัด
1kha0dji
clair (pour le vert) ขจี
1kak
retenir, confiner กัก
1kak
résidu, lie กาก
1khak
cracher, expectorer ขาก
3kak
gilet, intersection กั๊ก
3kha4khai faire des affaires คาขาย
4kha0kan0krai mâchoire ขากรรไกร
2kha2khao
prix d’entrée คาเขา
4kha2khao
arrivée ขาเขา
1ka0kén
exiger, imposer กะเกณฑ
0ka0ki
kaki กากี
1kak4khagn
séquestrer กักขัง
1kak1kha1la
grossier, vulgaire
1kak0kan
4kha1klap

กาลสมัย

1ka0la4si
marin, matelot กะลาสี
0ka3la0thé1sa le temps et l’espace

กาลเทศะ

0ka0li
mauvais, noir กาล
1ka1lok
crâne กะโหลก
0kam
empoigner, serrer กํา
0kam
action, acte, karma กรรม
0kam
envie, désir sexuel กาม
0kham
vocable, bouchée คํา
2kam pince (crustacé), chélicère กาม
2kham
coucher du soleil ค่ํา
2kham
franchir, traverser ขาม
3kham
soutenir, étayer ค้ํา
4kham
amusant, drôle ขํา
1kha0ma
excuse, pardon ขมา
1kha3mak1kha2mén consciencieux,
sérieux ขะมักเขมน

1kha3mam dévorer, ingurgiter ขมํา
3kha3ma0na0khom communication,
circulation คมนาคม

0kham0a3nat4san0yan

mot de passe คําอาณัติสัญญาณ

1kha2mao
suie เขมา
กักขฬะ 1kha1map
tempe ขมับ
interner กักกัน 0ka0ma0rom instinct sexuel กามารมณ
le retour, au retour 0kham1a3thi0bai
explication

ขากลับ

2kha4khõgn0gnen pouvoir d’achat 0kam0bagn
คาของเงิน 0kam3tchap

คําอธิบาย

abriter, protéger กําบัง
insister, réitérer กําชับ

0kham1da
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0kham1da
juron, blasphème คําดา 0kam0nan dame d’honneur du roi,
cadeau กํานัล
0kam0dao
saigner du nez กําเดา
0kam4hègn hardi, audacieux กําแหง 0kam0nan3põ
chef de la mafia
1kha4mén
khmer, khmère เขมร
กํานันเปาะ
0kam1djat se débarrasser de กําจัด 0kham3nap
saluer,
faire une courbette คํานับ
0kam1kap diriger, superviser กํากับ
0kham4khõ demande, requête คําขอ 0kam1nat excité, en chaleur กําหนัด
0kham0ko1hok mensonge, bobard 0kham3nè0nam
conseil,

คําโกหก

recommandation คําแนะนํา

en train de กําลัง
adéquat, approprié

programmer กําหนดเวลา
calculer คํานวณ
prendre en compte,
tenir compte de คํานึง
1kha4mogn
épais, dense โขมง
1kha4mõgn
cerveau ขมอง
1kha0moi
voleur, voler ขโมย
1kha0moi3woi au voleur ! ขโมยโวย
4kha4mou
jarret de porc ขาหมู
1kha1mouat
nouer, froncer,
boucler ขมวด

0kham4khõ2thot excuse คําขอโทษ 0kam1net naissance, origine กําเนิด
0kam0kouam ambigu, équivoque 0kam1not fixer, déterminer กําหนด
กํากวม 0kam1not0kan
planning,
programme กําหนดการ
0kham4khwan
slogan คําขวัญ
0kam0lagn
force, vigueur, 0kam1not0wé0la
planifier,
0kam0lagn0di

0kham0nouan
กําลังดี 0kham0nugn

0kam0lagn0dja sur le point de กําลังจะ
0kam0lagn0djai
volonté,

détermination ใหกําลังใจ

0kam0lai
bracelet กําไล
0kam0ma action, acte, karma กรรม
0kam0ma2tchip ouvrier, prolétaire

กรรมาชีพ

0kam0ma0kan membre d’un comité

กรรมการ 1kha1mouat3khiou

ouvrier กรรมกร
sensualité,
érotisme กามคุณ
0kham2man
promesse คํามั่น
0kham2man4san0ya engagement

0kam0ma0kõn
0kam0ma0khoun

คํามั่นสัญญา

0kam0ma2rok maladie vénérienne

กามโรค

poing กําหมัด
soufre กํามะถัน
comité,
commission กรรมาธิการ
0kam3ma1yi
velours กํามะหยี่
0kam0mu poignée (quantité) กํามือ
0kham4muan
synonyme คําเหมือน
0kham0nam
préface คํานํา
0kam0nan
chef du village กํานัน

0kam1mat
0kam3ma4than
0kam0ma3thi0kan

froncer les sourcils ขมวดคิ้ว
dédicace คําอุทิศ
bateau à vapeur,
coffre-fort กําปน
0kam2pan
poing กําปน
0kam0phègn mur, muraille กําแพง
0kham1phit
mot mal écrit คําผิด
0kam0phou0tcha
cambodge,
kampuchéa กัมพูชา
0kham2phout parole, propos คําพูด
0kam3phra
orphelin กําพรา
0kam0rai
gain, bénéfice กําไร
0kam0rai1sout3thi
bénéfice net

0kham1ou3thit
0kam1pan

กําไรสุทธิ

0kham0ram gronder, grogner คําราม
0kam2rep
empirer, s’aggraver,
s’enhardir กําเริบ

0kham3rõgn
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0kham3rõgn requête, plainte คํารอง
ขณะเดียวกัน
0kham1sagn ordre, commande คําสั่ง 0kha4nagn0kha4khao
0kham1sap
vocabulaire คําศัพท
en flagrant délit คาหนังคาเขา
0kham4sa3ra2phap aveu คําสารภาพ 0kan0ai
toux การไอ
0kham1tagn
antonyme คําตาง 2kha0nai2na
prime, commission
0kham4tham
question คําถาม
คานายหนา
0kam0tan4ha volupté, jouissance 3kha3na0kam3ma0kan
comité,

กามตัณหา

commission คณะกรรมการ

0kham1tõp réponse, réplique คําตอบ 0kan2ham
interdiction การหาม
1kha1muap
dévorer, engloutir 0ka3nam
bouilloire กาน้ํา
เขมือบ 0ka3nam0tcha
théière กาน้ําชา
1kha4mugn regarder méchamment 0kan1an
lecture การอาน
ขมึง 1kha4nan
sorte (médicament),
parallèle ขนาน
0kam3wit1ta4than
perversion sexuelle กามวิตถาร 1kha1na3nan
à ce moment là
0kam0yam
fort, robuste กํายํา
ขณะนั้น
0kam0yan
encens, benjoin กํายาน 1kha1na3ni
en ce moment ขณะนี้
0kham1yap0khai
gros mot 0kan1a3nou2yat
permission
0kan

คําหยาบคาย

pare-, anti-, protéger,
l’un l’autre, réciproque กัน
0kan fondement, cause, raison การณ
0kan
l’activité de, l’action de,
le fait de การ
0kan
moment, temps กาล
0kan
noir กาฬ
0khan
fléau, joug d’épaules คาน
0khan
organe de commande,
démanger คัน
0khan
matrice, utérus ครรภ
2kan
barrer, bloquer กั้น
2kan
tige, pédoncule กาน
2khan
intercaler, insérer คั่น
2khan
échelon, degré ขั้น
3khan
presser, écraser คั้น
3khan
s’opposer, contrarier คาน
4khan
drôle, amusant, resserrer,
baquet ขัน
4khan
répondre à l’appel ขาน
4khan
année du tigre ขาล
1kha1na
instant, moment ขณะ
3kha3na
groupe, formation คณะ
1kha1na0dio0kan
simultanément

การอนุญาต

1kha1nap

réprimander, blâmer

ขนาบ

0kan1a3phi0prai débat, discussion
3kha3na3rat1tha0mon0tri

การอภิปราย

conseil des ministres คณะรัฐมนตรี

3kha3na4sõgn0khon duo คณะสองคน
1kha1nat
partie, élément,
1kha1nat

abondant, nombreux ขนัด
format, dimension, taille

1kha1na2thi

ขนาด

au moment de,
au moment où ขณะที่
0kan1a3thi0bai
explication,
commentaire การอธิบาย

3kha3na2thout

mission diplomatique คณะทูต
contrainte

0kan0bagn3khap

การบังคับ

0kan0bam1bat
guérison การบําบัด
0kan2ban devoir scolaire การบาน
0kan0ban0tchi comptabilité การบัญชี
2khan0ban0dai marche d’escalier

ขั้นบันได

0khan1bét
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0khan1bét
canne à pêche คันเบ็ด 0kan2kè
correction, rectification
0kan0bin vol, survol, aviation การบิน
การแก
0kan0tcha cannabis, chanvre indien 0kan1khègn compétition, concours

กัญชา

การแขง

0kan3tchai usage, utilisation การใช 0kan1khègn4khan match, challenge
0kan0tchen
invitation การเชิญ
การแขงขัน
0kan0tchiagn aviron, rame กรรโชก 0kan1khègn4khan0mouéi
0kan1tchit0ya
piqûre การฉีดยา
match de boxe การแขงขันมวย
0kan2tchok
extorquer, racketter 0kan2kè3khèn vengeance, revanche
0kan2tchõ0kogn
0kan0tchon

กรรโชก

escroquerie

การฉอโกง

pare-chocs, tampon

0kan0tchoum0noum

กันชน

ralliement,
rassemblement การชุมนุม
0kan0den0thagn voyage, périple

0kan0di1kwa2kè

การเดินทาง

mieux vaut prévenir que guérir

กันดีกวาแก

3kha0né
supputer, évaluer คะเน
0kan0égn familier, sans chichi กันเอง
0kan4hén
vue, perception การเห็น
3kha0nèn
point, note คะแนน
3kha0nèn4siagn
voix, vote
0kan4fagn1sop
0kan3fõgn
0kan1fuk
0khan3gnat
0kan0gnen
3kha3nit
3kha3nit1sat

0kan2khluan2thi

การกระทํา

0kan2khun montée, ascension การขึ้น
0kan4lai
écoulement การไหล
0kan3la0lai
fusion การละลาย
0kan3la2met infraction, violation

คะแนนเสียง 0kan2lén

enterrement,
inhumation การฝงศพ
accusation, charge

การฟอง
entraînement การฝก
levier คานงัด
finance การเงิน
calcul, compte คณิต

การแกแคน

déplacement,
mouvement การเคลื่อนที่
0kan2khluan4wai
geste,
mouvement การเคลื่อนไหว
0kan3khop3khit
complot,
conspiration การคบคิด
0kan0kho0sa0na
publicité,
propagande การโฆษณา
0kan0krai
ciseaux กรรไกร
0kan1kra0tham
acte, action

การละเมิด

jeu การเลน
0kan3liagn festin, banquet การเลี้ยง
0kan3liagn2tchip
gagne-pain

การเลี้ยงชีพ

0kan3liagn1sat élevage การเลี้ยงสัตว
0kan0logn
descente การลง
0kan2lõ0djai
tentation การลอใจ
0kan0lom
pare-brise กันลม
0kan3lot baisse, diminution การลด
mathématiques 0kan3lot2kha
dépréciation,

คณิตศาสตร

dévaluation การลดคา

0kan1djak0kan séparation การจากกัน 0kan3lot0logn
décroissance,
minoration การลดลง
0kan1djap0koum
arrestation
การจับกุม 0kan3lot0ra0kha rabais, remise
0kan1djou0djom
ruée, assaut
การลดราคา
การจูโจม 0kan2luak choix, sélection การเลือก
0kan3kha
commerce การคา 0kan2luak2tagn élection การเลือกตั้ง

0kan2luak2tagn2thoua0pai
0kan2luak2tagn2thoua0pai
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0kan2phem2khun accroissement,

élection générale การเลือกตั้งทั่วไป
hémorragie

0kan2luat1õk

การเลือดออก

0kan0phim

majoration การเพิ่มขึ้น
impression, tirage

การพิมพ

0kan0ma venue, avènement การมา 0kan3phi2phak4sa
jugement
0kan2man
fiançailles การหมั้น
การพิพากษา
0kan0muagn
politique การเมือง 0kan3phi1sout preuve, attestation
0kan3nam
étanche กันน้ํา
การพิสูจน
0kan3nap4thu vénération, respect 0kan1pit fermeture, clôture การปด
การนับถือ 0kan1plian changement การเปลี่ยน
0kan3nat
rendez-vous การนัด 0kan1plian0plègn transformation
0kan1õk
exclure, écarter กันออก
การเปลี่ยนแปลง
1kha4nom
gâteau, pâtisserie ขนม 0kan0phlou girofle, clou de girofle
1kha4nom3tchan
gâteau thaï
กานพลู
ขนมชั้น 0kan2põgn0kan protection, défense
1kha4nom0djin
การปองกัน
vermicelles à la thaïlandaise ขนมจีน 0kan3phop0kan rencontre การพบกัน
1kha4nom0djip
0kan3phõ1plouk
culture,
bouchée de porc à la vapeur ขนมจีบ
friandise thaï

1kha4nom3khrok

ขนมครก

1kha4nom0pagn
pain ขนมปง
1kha4nom0pagn1krõp
biscuit

ขนมปงกรอบ

agriculture การเพาะปลูก
conférence,
meeting การประชุม
0kan1pra1dit invention การประดิษฐ
0kan1pra0kan assurance, garantie

0kan1pra0tchoum

การประกัน

1kha1nop
coutume, tradition ขนบ 0kan1pra1kat
déclaration,
proclamation การประกาศ
0kan1op3pha3yop
évacuation,
émigration การอพยพ 0kan0pra1kot apparition การปรากฏ
0kan1op0rom formation, éducation 0kan1prap
répression การปราบ
การอบรม 0kan1pra1yat économie การประหยัด
1kha4noun
jaque ขนุน 0kan3ra1bet explosion, éclatement
0kan1pha0djon0phai
aventure
การระเบิด
การผจญภัย 0kan3rak4sa
soin, traitement
0kan3phak
repos การพัก
การรักษา
0khan1pak
démanger de parler 0khan2régn
accélérateur คันเรง
คันปาก 0kan2riak
appel การเรียก
0kan0pan1souan
rationnement 0kan0rian étude, scolarité การเรียน
การปนสวน 0kan2rok
peste กาฬโรค
0kan1pha4som mélange, mixture 0kan3rop
combat, bataille การรบ
การผสม 0khan3rot civière, brancard คานรถ
0kan1pha1tat
0kan2roua
fuite การรั่ว
opération chirurgicale การผาตัด 0kan2rouap0rouam
collection,
compilation การรวบรวม
0kan2phem
augmentation,
croissance การเพิ่ม 0kan3rouk0ran agression, offensive

0kan2run0regn
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0kan2youa0youan

การรุกราน 0kan1tat0kan intersection การตัดกัน
0kan2run0regn amusement การรื่นเริง 0kan1tègn0gnan
mariage
0kan1sa0dègn
manifestation,
การแตงงาน
expression การแสดง 0kan0ti
coup การตี
0kan2sagn création, construction 4khan0ti patience, endurance ขันตี
การสราง 4khan0thi
eunuque ขันที
0kan1sa1kot0toua
orthographe 0khan1thip
pédale de vélo คันถีบ
การสะกดตัว 0kan1tit dépendance, sujétion การติด
0kan4sam1rouat
0kan1san

exploration,
expertise การสํารวจ
tremblement, vibration

0kan4sa3ra2phap
0kan2sègn0tham

4khan1tõ
การสั่น 0kan1tok2luat

confession

การสารภาพ 2khan0tõn

simulation,
comédie การแสรงทํา
0kan4sia
perte, deuil การเสีย
0kan4sia1sa1la
abnégation

0kan1sogn2mõp

0kan1tit1tõ

การเสียสละ

connexion, contagion

การติดตอ

parier, jouer ขันตอ
hémorragie

การตกเลือด

étape, phase, période

ขั้นตอน

2khan2ton élémentaire, préliminaire

ขั้นตน

0kan0thõ3ra0man torture, supplice

การทรมาน

0kan2thout
diplomatie การทูต
การสงมอบ 0kan4thu4phiou
livraison

0kan1sogn0pai expédition การสงไป
discrimination raciale การถือผิว
0kan4sõn
enseignement การสอน 3kha0nugn
penser à คะนึง
0khan4sõn
arc (arme) คันศร 0kan2wai3nam
nage, natation
0kan4son3tha0na
conversation
การวายน้ํา
การสนทนา 0kan0wé0la temps, durée กาลเวลา
0kan1sõp
épreuve การสอบ 0kan2wign
course การวิ่ง
0kan1sõp2lai
examen การสอบไล 0kan0ya0yon
septembre กันยายน
0kan1sõp4souan
enquête 0kan3yei4yan dérision, sarcasme

การสอบสวน

การเยยหยัน

การทาทาย

การยั่วยวน

0kan1suk4sa éducation, instruction 0kan3yép
couture การเย็บ
การศึกษา 0kan3yép1pok
reliure การเย็บปก
0kan1sup0phan
reproduction 0kan0yign2pao tir, fusillade การยิงเปา
การสืบพันธุ 0kan2yõ
abréviation การยอ
0kan1sup4souan
enquête, 0kan3yok2lek annulation การยกเลิก
investigation การสืบสวน 0kan3yok3wén
exception,
exemption การยกเวน
0kan1su4san
communication
การสื่อสาร 0kan3yok2yõgn glorification, éloge
0khan4thai manche de charrue คันไถ
การยกยอง
0kan0tham0nai prédiction, présage 0kan1you présence, existence การอยู
การทํานาย 0kan2youa3you provocation การยั่วยุ
0kan3tha0thai
provocation 0kan2youa0youan
séduction

0kan1yout
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0kan1yout arrêt, cessation การหยุด 2khao4khõgn affaires, effets ขาวของ
0kan1yout3phak
pause, halte 1khao0khrao
nouvelles,
0kan3you0yogn
0kan3yõ3yei
0kan0yun0yan

การหยุดพัก

incitation การยุยง
ironie, moquerie

การเยาะเยย 3khao0khrogn

affirmation,
confirmation การยืนยัน
0kao
gratter, se gratter เกา
0kao
colle forte, glu กาว
1kao
vieux, ancien เกา
1khao
genou เขา
1khao
nouvelle, information ขาว
2kao
neuf (9) เกา
2kao
pas, enjambée กาว
2khao
entrer, pénétrer เขา
2khao
riz ขาว
3khao
indication, indice เคา
3khao
il, elle, lui เขา
4khao il, elle, lui, mont, colline เขา
4khao
blanc ขาว
1khao0di
bonne nouvelle ขาวดี
1khao1douan flash d’information

2kao2i
2kao2i4khèn
2kao2i0nouam
2khao0djai
2khao0djai3lèõ
2khao0djai1phit
4kha1õk
2kao1kai
2khao0kan

informations, signe de vie ขาวคราว

2khao1kriap gaufrette de riz grillée

ขาวเกรียบ

ébauche, esquisse

เคาโครง

1khao2la dernière nouvelle ขาวลา
2khao4lam

riz gluant dans un bambou ขาวหลาม

0kao4lao
potage chinois เกาเหลา
0kao3lat
châtaigne เกาลัด
0kao4li
coréen เกาหลี
1khao0lu
rumeur, bruit ขาวลือ
2khao0man
riz onctueux ขาวมัน
2khao0man1kai
poule au riz

ขาวมันไก

2khao0muagn
immigrer เขาเมือง
4kha1õn
cuisse ขาออน
2kao2na avancer, progresser กาวหนา
2khao2nagn
prendre place เขานั่ง
2khao2na1kai
riz au poulet

ขาวหนาไก
ขาวดวน 2khao2na1pét
riz au canard
chaise เกาอี้
ขาวหนาเปด
fauteuil เกาอี้แขน 2khao4nio
riz gluant ขาวเหนียว
fauteuil เกาอี้นวม 2khao4nio0dègn
comprendre เขาใจ
riz gluant à la crème de coco
compris, assimilé
ขาวเหนียวแดง
เขาใจแลว 2khao0pai s’engager, pénétrer เขาไป
mal comprendre

2khao0pai2klai

เขาใจผิด
départ ขาออก 2khao0phan4sa

se mêler de,
mettre son nez กาวกาย
en accord, concordant

เขากัน

s’approcher de

เขาไปใกล

carême bouddhiste

เขาพรรษา

2khao1phat
riz sauté ขาวผัด
2khao3pha0ya0ban
hospitaliser

เขาพยาบาล

s’accorder,
s’entendre เขากันได
2khao0kègn
riz au curry ขาวแกง
2khao0khiou0rõ
faire la queue

2khao1piak
riz mouillé ขาวเปยก
2khao1plao
riz nature ขาวเปลา
2khao2phot
maïs ขาวโพด
2khao2phot1õn
petit maïs

s’approcher เขาใกล

2kao3rao agressif, arrogant กาวราว

2khao0kan2dai

2khao2klai

เขาคิวรอ

ขาวโพดออน

2khao2rat0kègn
2khao2rat0kègn

1ka3ri0ya
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ขาวราดแกง 1kap2khao

critique, décisif คับขัน

riz au curry

2khao2rat2nariz en sauce ขาวราดหนา
plats accompagnant le riz กับขาว
0khao3rop
respecter, 3khap2khèp
étroit, exigu คับแคบ
avoir des égards เคารพ 1kap2klèm
2khao2rouam se joindre, s’associer
plats accompagnant les alcools

เขารวม

กับแกลม

2khao2roup prendre forme, en ordre 1khap2lai chasser, repousser ขับไล
เขารูป 1ka1phlék boiter, boitiller กะเผลก
2khao4sa0li
blé ขาวสาลี 1ka0phogn
loup, bar,
moule (modiola) กะพง
2khao1sa0ma3thi
se concentrer,
réfléchir เขาสมาธิ 3khap0pai étriqué, trop serré คับไป
1khao4san
informations, 1ka0phrao
basilic (tenuiflorum)
bulletin d'informations ขาวสาร

2khao4san
riz non cuit ขาวสาร
4khao1sat
corne เขาสัตว
2kao1sip
quatre-vingt-dix เกาสิบ
2khao4souéi
riz nature ขาวสวย
2khao2tha convenable, bonne idée

2kha1prap

กะเพรา

amende, contravention

คาปรับ

1ka3phrip cligner, clignoter กะพริบ
1ka0progn
jupe, jupon กะโปรง
1ka0phroun
méduse กะพรุน
เขาทา 2khap1sa1mout péninsule คาบสมุทร
croustille de riz ขาวตัง 1khap1thai éliminer, rejeter ขับถาย
s’aligner, se ranger 1ka3ra1ka0da0khom
juillet

2khao0tagn
2khao4thèõ

เขาแถว

กรกฎาคม

2khao2tom
soupe de riz ขาวตม 0kha0ra0kha0ka
inachevé,
incomplet คาราคากา
2khao4thugn accéder, atteindre เขาถึง
1khao3wi3tha3you journal parlé 0kha0ra0kha0sagn
irrésolu,

ขาววิทยุ

1kap
avec, et, contre กับ
1kap
palourde, clam กาบ
1khap
conduire, piloter ขับ
1khap
bleu foncé ขาบ
2khap
saisir avec la bouche คาบ
3khap
serré, ajusté คับ
4kha0pai
l’aller, à l’aller ขาไป
2kha3pha2djao
je, moi ขาพเจา
2kha1phan0thagn droit de passage

0ka0ran

signe  d’annulation de syllabe

การันต

1ka3ra0ni
circonstance, cas กรณี
1ka1rat
carat กะรัต
2kha2rat3tcha0kan fonctionnaire
0kha3ra3wa

คาผานทาง 2kha3ra0wagn
piège, traquenard กับดัก 3kha0ra2wat

1kap1dak
1kap1dak4nou

souricière, ratière

กับดักหนู

en suspens คาราคาซัง

ขาราชการ

respect, déférence

คารวะ

fret คาระวาง
laïque ฆราวาส
0ka3ra2wék
rossignol การเวก
1ka1ri
curry indien (jaune) กะหรี่
1ka1riagn
karen (tribu du nord)

1khap0dan
propulser ขับดัน
1ka1pi
crème de crevette กะป
3khap2khagn bondé, encombré คับคั่ง 1ka3ri0ya

กะเหรี่ยง

verbe กริยา

0ka3rõgn
0ka3rõgn
0kha0rom
0ka0rou0na

1khat0pai
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croasser การอง
verve, éloquence คารม
généreux, gentil,
s’il vous plaît กรุณา
3kas
gaz กาซ
1ka1sat
roi, monarque กษัตริย
1ka1sét
terre, terrain เกษตร
1ka1sét1tra0kam
agriculture

เกษตรกรรม

serrer les dents,
grincer des dents กัดฟน
1ka3thi
crème de coco กะทิ
3kha1ti
précepte, principe คติ
1ka1ti0ka
convention, pacte กติกา
3kha1ti3phot
devise, mot d’ordre

1khat0djagn1wa

ขัดจังหวะ

1khat0djai
offensé, outragé ขัดใจ
เกษตรกร 1khat0kan contraire, contradictoire

1ka1sét1tra0kõn

agriculteur

1ka1sét1tra1sat

agronomie

เกษตรศาสตร 2khat0kan
1ka4sian arriver à son terme เกษียณ
1ka4sian0a3you

คติพจน

s’interposer

limite d’âge

เกษียณอายุ

3khat3khan

ขัดกัน

prévoir, anticiper

คาดการณ

contester, contredire

คัดคาน

agriculture กสิกรรม
casino กาสิโน
ennemi ขาศึก
mordre กัด
génial, super กาจ
famille des laitues,
batavia, romaine, scarole, … กาด
1khat
polir, astiquer,
entraver, s’opposer ขัด
1khat
démuni, privé de,
déchiré, déchiqueté ขาด
2khat
ceindre, entourer,
supputer, évaluer คาด
2khat
tuerie, destruction ฆาต
3khat
sélectionner, choisir คัด
1ka4tha
discours กถา
2kha1thai
rançon คาไถ
2kha0tham0niam droit, contribution

2khat3kha0né

1ka0than4han

1ka3tat3rat

gratitude,
reconnaissance กตัญู
proportionné, équilibré

1khat0man
astiqué, briqué ขัดมัน
3khat1õk
exclure, éliminer คัดออก
0kha0thõ1lik
catholique คาทอลิก
2kha0toua0tai se suicider ฆาตัวตาย
0ka0toun
bande dessinée,

1ka0thei

travesti, hermaphrodite

1khat0pai

1ka1si0kam
0ka1si0no
2kha1suk
1kat
1kat
1kat

1ka0tan0you

คาธรรมเนียม

soudain, brusque

กะทันหัน

กะทัดรัด

กะเทย

présumer,
présupposer คาดคะเน
1khat1kap contraire à, anti- ขัดกับ
2khat3khit envisager, projeter คาดคิด
1khat0khlèn manquer, faire défaut

1khat0khõ
1khat2khõgn
1khat4khun

ขาดแคลน

contrarier, contredire

ขัดคอ

objecter, incidenter

ขัดของ

contrevenir, désobéir

ขัดขืน

1khat4khwagn empêcher, entraver

ขัดขวาง

3khat2lõk copier, transcrire คัดลอก
3khat2luak
choisir, opter pour
2khat4mai

คัดเลือก

prévoir, s’attendre à

คาดหมาย

dessin animé การตูน
manquer, être à court

ขาดไป

1khat0rõgn3thao
1khat0rõgn3thao

- 59 0kégn0kam0rai
1kha1yat
craintif, méfiant ขยาด
cirer les chaussures ขัดรองเทา 1kha1yégn sur la pointe des pieds
3khat4sam0nao copier, reproduire
เขยง
คัดสําเนา 1kha1yék
boiter, boitiller เขยก
1khat4son
indigent, nécessiteux 1kha2yi
écraser, comprimer ขยี้
ขัดสน 1kha1yip
faire de l’oeil ขยิบ
3khat3thai
gouverner un bateau 1kha1yok
boiter, boitiller โขยก
คัดทาย 1kha1yõk
gober, avaler ขยอก
2khat1ta0kam meurtre, homicide 1kha1yõk0kin dévorer, ingurgiter

ฆาตกรรม

2khat1ta0kõn

meurtrier, assassin

ฆาตกร

1khat1ta1lat épuisé, vendu ขาดตลาด
1khat0toua fixe, ferme et définitif

ขาดตัว

1khat0thoun perdre, faire une perte

ขาดทุน

2khat4wagn

espérer, escompter

2khat3wai
1khat3yègn

prévu คาดไว
s’opposer, contester

คาดหวัง

1khat3yègn0kan

ขัดแยง

en désaccord

ขัดแยงกัน

3khat2yèk
trier, séparer คัดแยก
1ka0wi
poète กวี
1ka0wi3ni0phon
poésie กวีนิพนธ
1kha1ya
ordure, détritus ขยะ
1kha4yai
agrandir, élargir ขยาย
1kha4yai0ken1souan
exagérer

1kha4yam
1kha4yan

ขยายเกินสวน

dilater ขยายตัว
exécrer,
détester ขยะแขยง
triturer, pétrir ขยํา
consciencieux, appliqué

1kha4yai0toua
1kha1ya1kha4yègn

0ké

เคหศาสตร

3khè0fan se curer les dents แคะฟน
0kégn
spéculer, deviner เก็ง
0kègn
ragoût แกง
1kégn capable, compétent, exceller

ขยัน 1kègn

3kha3yan3kha0yõ insister, presser

คะยั้นคะยอ

1kha1yao
ballotter, secouer เขยา
1kha1yap
déplacer, bouger ขยับ
1kha1yap0toua changer de place

ขยับตัว

ขยอกกิน

de travers, tordu,
faire l’école buissonnière เก
0kè
tu, toi, il, elle, lui แก
0khè
se sentir concerné แคร
1kè
mouton, brebis,
sculpter, graver แกะ
1kè
vieux, âgé, mûr,
pour, envers แก
2kè
corriger, rectifier,
défaire, détacher แก
2khè
point, degré,
jusque, au point de แค
3khe
gauche, balourd เคอะ
3ké
faux, factice เก
3khè
curer, gratter แคะ
4ké
élégant, désinvolte เก
4khé
bigleux, qui louche เข
0khé1ha
habitat เคห
2kè2hai0di ajuster, rectifier แกใหดี
0khé1ha1sat
arts ménagers

เกง

rapide, cascade แกง
1khègn
concourir, disputer แขง
2khègn
tibia แขง
4khègn
dur, solide แข็ง
0kègn1djut soupe de légumes แกงจืด
2kégn2kagn
dégingandé เกงกาง
0kégn0kam0rai boursicoter เก็งกําไร

1khègn4khan
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0kègn1ka1ri

แขงขัน

curry indien (jaune)

แกงกะหรี่

0kègn4khio4wan

curry vert

0kègn3mat0sa1man

แกงเขียวหวาน

curry
musulman (arachide) แกงมัสมั่น
0kègn3pha0nègn
curry épais

2khè3ni

malfaisant,
malveillant เกกมะเหรก
1kè0logn
vieillir แกลง
0kém
jeu เกม
0kèm
et en plus; allier à แกม
0khém salé, astucieux, perspicace

เค็ม

2kèm
joue แกม
2khém
foncé, sombre, intense เขม
แกงพะแนง 4khém
aiguille เข็ม
curry rouge แกงเผ็ด 2khém2gnouat scrupuleux, strict

0kègn1phét
4khègn0règn fort, robuste แข็งแรง
เขมงวด
0kègn3rõn potage aux vermicelles 0khé0mi
chimique เคมี
แกงรอน 0khé0mi1sat
la chimie เคมีศาสตร
0kègn2som
soupe aigre แกงสม 4khém1khat
ceinture เข็มขัด
1kégn1tè1pak
fort en parole 2khém4khègn fort, énergique เขมแข็ง
เกงแตปาก 4khém1klat épingle de sûreté เข็มกลัด
4khègn0toua
se solidifier แข็งตัว 4khém1klat4phom
4khègn2thu
raide, raidir แข็งทื่อ
épingle à cheveux เข็มกลัดผม
0kei
s’échouer, s’ensabler เกย 4khém1klat2sua
broche, fibule
0khei
avoir déjà, habitué,
เข็มกลัดเสื้อ
petite crevette เคย 4khém1mout
épingle เข็มหมุด
4khei
beau- (belle-famille) เขย 0kém2phai
jeu de cartes เกมไพ
0khei0tchin accoutumé, familiarisé 4khém2sõn0plai épingle à nourrice

เคยชิน

เข็มซอนปลาย

4khém3thit
boussole เข็มทิศ
2kè0mu
avoir sa revanche แกมือ
0ken
dépasser, excéder เกิน
0kén réquisitionner, enrôler เกณฑ
0kèn
axe, pivot แกน
0khèn
orgue en bambou แคน
1kèn
coeur de l’arbre แกน
2kè4khai1a0rai2mai2dai
2khèn
se forcer, s’obliger à แคน
il n’y a rien à faire แกไขอะไรไมได 3khén
serrer, étreindre เคน
2kè1khat
dépanner, 3khèn
amer, avoir de la rancoeur
0khei0toua

se faire à,
prendre l’habitude de เคยตัว
1khék
cogner, frapper fort เขก
1khèk
visiteur, invité, hindou แขก
1ké1ka encombrant, encombré เกะกะ
2kè4khai
remédier, pallier,
s’en sortir แกไข

tirer d’embarras แกขัด
se venger,
prendre sa revanche แกแคน
3khe4khen
maladroit, malhabile

2kè3khèn

2kè3khèn0thèn
1kè1klõgn

เคอะเขิน

venger แกแคนแทน
ouvrir un paquet

แกะกลอง

แคน

4khen objet en laque, intimidé เขิน
4khén
pauvreté, détresse เข็ญ
4khén
pousser, déplacer เข็น
4khèn
bras แขน
2khè4nai
à quel point ? แคไหน
4khèn2douan
manchot แขนดวน
2khè3ni aussi, à ce point, aussi peu

3khèn0djai
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แคนี้ 1kép3rak4sa

4khiam
préserver, conserver

dépité, en vouloir à

เก็บรักษา

4khèn4kha membre, bras et jambe

faire la note,
faire l’addition เก็บตางค
1kép3to débarrasser la table เก็บโตะ
1kép0toua
se cloîtrer, se retirer

3khèn0djai

แคนใจ 1kép0tagn
0ken0djign exagéré, extrême เกินจริง
แขนขา

0ken0kam1not

dépasser la limite fixée เกินกําหนด
3khén0khõ
étrangler เคนคอ

0ken1khõp1khét

dépasser la limite เกินขอบเขต
excessif, immodéré

0ken0khouan
0ken0pai
1kèn4san
4khèn2sua

เกินควร

trop, excessif เกินไป
essentiel, point central

แกนสาร

manche de vêtement

แขนเสื้อ

เก็บตัว

1kép3wai garder, conserver เก็บไว
0ké0ré
fripon, coquin เกเร
0khè1rõt
carotte แครอท
3kès
gaz แกส
0ké4sõn
pollen เกสร
1ket
naître, apparaître เกิด
1khét se méfier, sur ses gardes เข็ด
1khét
zone, limite เขต
2kè1tagn défendre, justifier แกตาง
1khét0dèn
frontière เขตแดน
1ket2khun
survenir, se produire

1kè1hõ
ouvrir un paquet แกะหอ
เกิดขึ้น
2kèõ
verre, cristal แกว 1khét1lap
avoir compris la leçon
2kè1hõ déballer, dépaqueter แกหอ
เข็ดหลาบ
2kè1õk
détacher, dénouer แกออก 2kè0toua s’excuser, se justifier แกตัว
2kèõ0magn0kõn
fruit du dragon 1kè0toua0mia
brebis แกะตัวเมีย
แกวมังกร 1kè0toua2phou
bélier แกะตัวผู
2kèõ4hou
tympan แกวหู 1khét3tha4han
zone militaire
2kèõ0ta prunelle, pupille, chouchou
เขตทหาร
แกวตา 1ki
combien de ? กี่
1kép
ramasser, collecter เก็บ 1khi
monter, chevaucher ขี่
2khèp
étroit, petit, exigu แคบ 2ki
à l’instant, affaires กี้
2kè2pha
se déshabiller แกผา 2khi enclin à, déjections, déféquer ขี้
2kè0pan4ha résoudre, solutionner 2khi
impair คี่
แกปญหา 0kia vitesse, rapport de transmission
2kè1phét user de représailles แกเผ็ด
เกียร
1kép0gnen
encaisser เก็บเงิน 1khia
remuer, retourner เขี่ย
1kép0gnen3wai
économiser 3kia
sabot chinois เกี๊ยะ
เก็บเงินไว 0khiagn
proche, contigu เคียง
1kép2khao1hõ remballer เก็บเขาหอ 1kiagn
chicaner, lésiner เกี่ยง
1kép1kio
récolter เก็บเกี่ยว 4khiagn
tranchoir,
planche à découper เขียง
2khèp0logn
rétrécir แคบลง
2kè1pouat
soulager la douleur 1kiagn0gnõn
rechigner, renâcler
1kép0pha4si

แกปวด

2khi0ai
เก็บภาษี 4khiam

collecter les impôts

เกี่ยงงอน

timide, pudique ขี้อาย
économe, regardant,

2khian
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0khim
pince, tenaille คีม
1khi3ma
monter à cheval ขี่มา
2khi0mao
ivrogne, poivrot ขี้เมา
2khi3mo
vantard, hâbleur ขี้โม
เขียนรูป 1ki0mogn quelle heure est-il ? กี่โมง
4khian0thai
dictée เขียนไทย 2khi0mo4ho
coléreux, colérique
4khian0tam0kham1bõk
dictée
ขี้โมโห
เขียนตามคําบอก 0kin
manger, absorber กิน
4khian1wat
griffonner เขียนหวัด 0kin0a1kat
s’aérer, prendre l’air
0kia3rot0yon
boîte de vitesse
กินอากาศ
เกียรรถยนต 2khi4nao
frileux ขี้หนาว
1kiat
honneur, estime เกียรติ 2khi4nio
radin, rapiat ขี้เหนียว
1kiat
indolent, amorphe เกียจ 0kin1djou manger copieusement กินจุ
1kiat3khran
paresseux, oisif 0kin0kan s’harmoniser, s’accorder
économique เขียม
2khian
battre, fustiger เฆี่ยน
4khian
écrire, dessiner เขียน
4khian2roup crayonner, esquisser

0kia4thõi4lagn

เกียจคราน

marche arrière

เกียรถอยหลัง

0kin2khao

กินกัน

déjeuner,
prendre un repas กินขาว

1kiat1sak dignité, prestige เกียรติศักดิ์ 0kin2khao0kin0pla
1kiat1ti0khoun réputation, prestige
manger quelque chose กินขาวกินปลา
เกียรติคุณ 0kin2mai2dai immangeable กินไมได
0kia1yout
point mort เกียรหยุด 0kin3nam
boire, absorber กินน้ํา
2khi1bou1ri
cendre de cigarette 0kin0wé0la prendre du temps กินเวลา
ขี้บุหรี่ 0kin2ya
paître, brouter กินหญา
1kign
branche, rameau กิ่ง 0khio
faux, faucille เคียว
4khign
gingembre ขิง 1kio
accrocher, attacher เกี่ยว
1kign0am0phe sous-district กิ่งอําเภอ 2kio
courtiser, faire la cour เกี้ยว
2kign1ka lézard vert, caméléon กิ้งกา 2khio
canine, croc เขี้ยว
2kign0ku
mille-pattes กิ้งกือ 2khio
mijoter, mitonner เคี่ยว
1kign0tõn
bouture, greffe กิ่งตอน 3kio
ravioli เกี๊ยว
2khi1it4tcha jaloux, envieux ขี้อิจฉา 3khio
mâcher, mastiquer เคี้ยว
2khi3djak1ka2dji chatouilleux ขี้จั๊กจี้ 4khio
vert, verdâtre เขียว
2khi1kiat paresseux, fainéant ขี้เกียจ 4khio wan
mandarine เขียวหวาน
2khi1khlat
peureux, trouillard 1kio0dõgn
parenté เกี่ยวดอง
ขี้ขลาด 2kio0kan2lén
flirter เกี้ยวกันเลน
2khi0kogn tricheur, fraudeur ขี้โกง 1kio2khao
faucher, moissonner
0ki0la
sport, jeu sportif กีฬา
เกี่ยวขาว
2khi2lén
joueur ขี้เลน 1kio1kap concerner, relatif à เกี่ยวกับ
1ki1lét
mauvaise pensée กิเลส 1kio2khõgn1kap concerné, engagé
1ki0lo
kilo กิโล
เกี่ยวของกับ
1ki0lo0kram
kilogramme กิโลกรัม 3kio3nam
soupe de ravioli เกี๊ยวน้ํา
1ki0lo3mét
kilomètre กิโลเมตร 1kio0phan impliqué, mêlé à เกี่ยวพัน
2khi2luéi
sciure de bois ขี้เลื่อย 0khiou
queue, file คิว
2khi0lum
oublieux ขี้ลืม 3khiou
sourcil คิ้ว

3khio2uagn
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3khio2uagn
ruminer เคี้ยวเอื้อง
คิดผิด
2khi1ouat frimeur, prétentieux ขี้อวด 2khi1tra1ni
avare, radin ขี้ตระหนี่
1kip
sabot (animaux) กีบ 1khit2sén2tai
souligner ขีดเสนใต
2khip clip, clamp, pincer, serrer คีบ 1kit1ti
réputation, renom กิตติ
2khi1pra1djop
lèche-bottes, 1kit1ti1ma1sak
honoraire,
lèche-cul ขี้ประจบ
cire d’abeilles ขี้ผึ้ง
soupçonneux,
méfiant ขี้ระแวง
1ki3ri0ya
savoir-vivre,
politesse กิริยา
2khi4sogn4sai sceptique, incrédule

2khi2phugn
2khi3ra0wègn

ad honores กิตติมศักดิ์

1kit1ti1sap
rumeur, bruit กิตติศัพท
3khit4thugn penser à, songer à คิดถึง
3khit4thugn2ban
avoir le mal du pays คิดถึงบาน

2khi1tun
émotif, sensible ขี้ตื่น
2khi4hugn
jalouse ขี้หึง
ขี้สงสัย 2kla oser, tenter, osé, audacieux กลา
travail, affaire กิจ 2kla4han brave, courageux กลาหาญ
entraver, gêner กีด 2kla2dai2kla4sia
risquer, braver

1kit
1kit
1khit
tracer, marquer, gratter ขีด
3khit
penser, songer คิด
0ki2ta
guitare กีตาร
3khit4ha chercher une solution คิดหา
3khit0dou
considérer คิดดู
3khit0dou1kõn
réfléchissez-y d’abord คิดดูกอน
3khit0gnen
faire la note,
faire l’addition คิดเงิน
1kit1dja0kam activité, occupation

1kit1dja0kan

กิจกรรม

affaire, entreprise

กิจการ

กลาไดกลาเสีย

0klagn milieu, centre, en plein กลาง
0khlagn
trésorerie, dépôt คลัง
2khlagn
délirant, en délire คลั่ง
4khlagn
miraculeux, surnaturel,
sacré ขลัง

0klagn2djègn en plein air กลางแจง
2khlagn3khlai
fanatique, exalté
0klagn0khun

คลั่งไคล

la nuit, de nuit,
nocturne กลางคืน
0khlagn4sin3kha entrepôt คลังสินคา
0klagn3tha0lé
en pleine mer

1khit0djam1kat restriction ขีดจํากัด
กลางทะเล
1kit1dja3wat
routine, train-train 0klagn0wan le jour, de jour กลางวัน
กิจวัตร 0klai
loin, éloigné ไกล
1khit2kha
rayer, barrer ขีดฆา 0klai
changer, transformer กลาย
3khit2kha demander un prix คิดคา 0khlai
saleté, crasse ไคล
3khit0kham0nugn
imaginer, 0khlai
détendre, dégager คลาย
concevoir คิดคํานึง 2klai
près, proche ใกล
3khit3khon
inventer, découvrir 3khlai
ruse, artifice ไคล
คิดคน 3khlai ressembler, ressemblant คลาย
1kit4khwagn
obstruer, barrer 0khlai0djai rassuré, soulagé คลายใจ
กีดขวาง 2klai0khiagn
voisin, avoisinant
3khit2lék
calculer คิดเลข
ใกลเคียง
3khit2mai1õk
ça m’échappe 2klai2klai tout près, à portée ใกลๆ
คิดไมออก 1klai1klia s’entremettre, concilier
3khit1phit se faire une fausse idée
ไกลเกลี่ย

3khlai0khlugn
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คลายคลึง 1klap2khao
0klai3lip
lointain, distant ไกลลิบ 1klap0klai
0klai0pén
devenir, 1klap1klõk
se transformer en กลายเปน
0klai0pén0ai s’évaporer กลายเปนไอ
1klak
boîte, cassette กลัก
1klak
teigne, dartre กลาก
2kla0lõgn0dou
tenter le coup

กลาลองดู

0khlam
tâtonner, tâter คลํา
2klam
muscle กลาม
3khlam
basané, hâlé คล้ํา
0khlam4ha chercher à tâtons คลําหา
2klam3nua tissu musculaire, biceps

กลามเนื้อ

1klap0khun

2klign

กลับกัน
rentrer กลับเขา
redevenir กลับกลาย
versatile, changeant

กลับกลอก

restaurer, rétablir

กลับคืน

1klap0ma
revenir กลับมา
1klap0pai
repartir กลับไป
1klap0toua
se corriger กลับตัว
1klat
épingler, agrafer กลัด
1khlat
poltron, lâche ขลาด
2khlat
rater, manquer คลาด
3khlat
embrayage คลัตช
1klat2kloum inquiet, anxieux กลัดกลุม
2khlat2khluan incorrect, infidèle

0khlan
ramper, se traîner คลาน
คลาดเคลื่อน
1klan
distiller, raffiner กลั่น 1klat1kra0doum
boutonner
2klan
retenir, réprimer กลั้น
กลัดกระดุม
1klan0krõgn
passer au crible 2klègn maltraiter, agir avec malice

กลั่นกรอง

1klan0toua
se condenser กลั่นตัว
1klao dire, prononcer, proférer กลาว
3khlao
caresser, se blottir เคลา
4khlao
stupide, idiot เขลา
1klao4ha accuser, incriminer กลาวหา
1klao0kan2wa
on raconte que

0khlègn0djai

แกลง

douter, se méfier

แคลงใจ

2klègn0tham faire semblant แกลงทํา
2klègn0tham0pén0tai faire le mort

แกลงทําเปนตาย

2klèm
amuse-gueule แกลม
กลาวกันวา 3khlem
assoupi, somnolent เคลิ้ม
flirter เคลาคลึง 2khlep3khlem
dans ses pensées,

3khlao0khlugn
1klao0khu
à savoir, c’est-à-dire
1klao0lu
1klao2thot
1klap
1khlap
1klap2ban
1klap0djai
1klap0kham
1klap0kan

กลาวคือ 1klét
rumeur, on-dit กลาวลือ 3khlét
inculper, accuser de

planer เคลิบเคลิ้ม
écaille, flocon de neige เกล็ด
entorse, foulure, se fouler

กลาวโทษ 3khlét3lap
retourner, re- กลับ 3khlét3thao
brillant, chatoyant ขลับ 0khli
rentrer à la maison

กลับบาน

se raviser, se convertir

กลับใจ

se rétracter, se dédire

กลับคํา 1kliat

intervertir, inverser

เคล็ด

secret, truc เคล็ดลับ
se fouler le pied เคล็ดเทา
polo, jouer au polo คลี
2khli
déployer, étendre คลี่
1klia
aplanir, ratisser เกลี่ย
2kliagn
lisse, uni เกลี้ยง
2klia1klõm
persuader, décider

2klign

เกลี้ยกลอม

détester, haïr เกลียด
rouler, tourner กลิ้ง

2klign1kluak
2klign1kluak

2khluap0khloum
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กลิ้งเกลือก
1klin
odeur กลิ่น
1klin4mén
puanteur กลิ่นเหม็น
1klin4hõm senteur, arôme กลิ่นหอม
0klio
spirale, torsade เกลียว
1klip
pétale กลีบ
1khlip
tailler, couper, ourler ขลิบ

กลัว

0klouagn
creux, vide กลวง
2kloua0khõ
se gargariser กลั้วคอ
2klouéi
banane, plantain กลวย
2klouéi1khai
banane
(petite, fine) กลวยไข

2klouéi3mai
orchidée กลวยไม
2klouéi3nam3wa
banane

0khlõ

accompagner,
jouer la musique คลอ
0klõgn tambour, grosse caisse กลอง
0khlogn
poème, poésie, tanguer

โคลง
canal, cours d’eau คลอง
étui, boîte à กลอง
tube, cylindre, pipe กลอง
aisé, facile, naturel คลอง
harmoniser, accorder คลอง

0khlõgn
1klõgn
2klõgn
2khlõgn
3khlõgn
2khlõgn2khlèõ

(petite, grosse) กลวยน้ําวา
banane
(grande) กลวยหอม
flûte, fifre ขลุย
occupé, affairé ขลุก
mélanger, homogénéiser

2klouéi4hõm
1khloui
1khlouk
3khlouk

คลุก

0khloum
couvrir, étaler คลุม
1kloum groupe, union, pelote กลุม
2kloum
abattu, accablé กลุม
adroit, habile 3khloum
couvert, bouché คลุม
คลองแคลว 1kloum0dao constellation กลุมดาว
2klõgn4sõgn0ta jumelles กลองสองตา 2kloum0djai
ennuyé, tourmenté
2klõgn1thai2roup appareil photo
กลุมใจ
กลองถายรูป 0khloum0khrua imprécis, vague
2klõgn0tho3ra3that
télescope
คลุมเครือ
กลองโทรทรรศน 1kloum2luat
groupe sanguin
2klõgn0ya2sén
pipe, bouffarde
กลุมเลือด
กลองยาเสน 1kloum4mai0phrom pelote de laine
3khlõi
se conformer à คลอย
กลุมไหมพรม
1klõk
rouler, balancer กลอก 0klua
sel เกลือ
1khlok
piler, broyer โขลก 1kluak
se rouler, se vautrer เกลือก
1klõk0ta
rouler les yeux กลอกตา 1kluak2klign
batifoler, folâtrer
0klom rond, sphérique, arrondi กลม
เกลือกกลิ้ง
1klõm
bercer, endormir กลอม 1kluak2wa s’il en est ainsi เกลือกวา
0klom0klun
s’harmoniser, 1kluan
joncher, parsemer เกลื่อน
s’accorder กลมกลืน 2khluan
mouvoir, animer เคลื่อน
0klõn
verrou, targette, vers, rime 1kluan1klat
répartir; disposer

กลอน

0klon
étrier โกลน
0khlõn
branler, mal fixé คลอน
0klon0rua
quille โกลนเรือ
2khlõt
accoucher, enfanter คลอด
2khlõt1bout
enfanter คลอดบุตร
0kloua effrayé, s’effrayer, redouter

2khluan2thi
2khluan4wai

เกลื่อนกลาด

déplacer, bouger

เคลื่อนที่

remuer, bouger

เคลื่อนไหว

2khluap
laquer, émail เคลือบ
2khluap0khloum
ambigu,

0klua2rè
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2kõ…2douéi
également ก็…ดวย
3kõf
golf กอลฟ
1kõ0fai
faire du feu กอไฟ
0kof2fi2tchop coffee shop ค็อฟฟช็อพ
0kogn
cercle, roue กง
คลึงเคลา 0kogn frauder, tricher, incurvé โกง
avaler, absorber กลืน 0kõgn
entasser,

équivoque เคลือบคลุม
0klua2rè
sel minéraux เกลือแร
0klugn tourner, façonner au tour กลึง
0khlugn
rouler dans la main คลึง
0khlugn3khlao
caresser, câliner

0klun
2khlun
2khlun4hian

vague, houle คลื่น
avoir des nausées

คลื่นเหียน

0klun2mai2khao0khai2mai1õk

avoir un dilemme กลืนไมเขาคายไมออก

2khlun2sai avoir des nausées คลื่นไส
0kõ
bosquet, massif กอ
0kho
boeuf, vache โค
0khõ
cou, col คอ
1kõ
île, se tenir, s’accrocher เกาะ
1kõ
bâtir, construire, causer กอ
2ko
chic, soigné โก
2kõ alors, aussi, en conséquence ก็
2khõ
articulation, joint, clause

tas, monceau, forces กอง

0khogn
devoir, probablement คง
1kogn
tendre un arc กง
1kogn
arqué, courbé โกง
1khogn
escargot, limnée โขง
2kõgn retentissant, résonnant กอง
2khõgn
lié, apparenté,
3khogn
3khogn
4khõgn

panier de pêche ของ
cambré, courbé โคง
gong ฆอง
objet, chose, de, du, de la

0kõgn1dap0phlegn

ของ

sapeurs-pompiers กองดับเพลิง

paragraphe ขอ
3khõ
taper, tapoter เคาะ
4khõ
demander, prier, crochet ขอ
2khõ4haaccusation, inculpation ขอหา
2khõ2agn
prétexte, excuse ขออาง
4khõ2hai souhaiter, puissiez-vous

0kõgn0fai bûcher, tas de bois กองไฟ
0khogn1dja devrait, probablement

4khõ2hai2tchok0di bonne chance !

faire une courbette โคงคํานับ
son, sa, ses ของเขา
prétentieux,
présomptueux โกงคาตัว
0khogn1kè0rian
savant, érudit

4khõgn0djam0nam

คงจะ

gage, dépôt

ของจํานํา

0kogn0kagn
palétuvier โกงกาง
ขอให 3khogn0kham3nap
saluer,

1kõ2hai1ket
4khõ1a3nou2yat

ขอใหโชคดี 4khõgn4khao
provoquer กอใหเกิด 1kogn2kha0toua

demander la permission ขออนุญาต
demander pardon

คงแกเรียน
ขออภัย 4khõgn0klagn vol, butin, pot-de-vin
2khõ0bagn3khap règlement, statut
ของกลาง
ขอบังคับ 2kogn3kogn se pencher en avant
2kõ2tchagn
quel que soit,
โกงโคง
qu’importe ก็ชาง 4khõgn0khoun
ton, ta, tes,
votre, vos ของคุณ
2kõ2dai
c’est acceptable,
c’est convenable, peu importe ก็ได 4khõgn0khrai
à qui ? ของใคร
4khõ1a0phai

2kõ0di

c’est satisfaisant,
c’est parfait ก็ดี

4khõgn4khwan

cadeau, présent

ของขวัญ

4khõgn2lén
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4khõgn2lén
jouet, joujou ของเลน
เคาะจังหวะ
4khõgn0plõm contrefaçon ของปลอม 0kho0djõn orbite, trajectoire โคจร
4khõgn4phom mon, ma, mes ของผม 1kok
jonc, étreindre กก
1kogn0ra0kha
surestimer, 1khok
cogner, frapper fort โขก
surévaluer โกงราคา 2khõk
enceinte, espace คอก
4khõgn0rao
notre, nos ของเรา 3kok
bande, clique กก
0kogn4soun
consul กงสุล 3kõk
robinet กอก
0kõgn0tam1rouat forces de police 2khõ4khai condition, clause ขอไข
กองตํารวจ 1kõ0kan fomenter, susciter กอการ
0kõgn3thap armée, forces armées 2khõ1khat0djai
offense, outrage

กองทัพ

0kõgn3thap0a1kat

armée de l’air

0kõgn3thap1bok

armée de terre

0kõgn3thap0rua

กองทัพอากาศ
กองทัพบก

marine,
forces navales กองทัพเรือ
0khogn2thi invariable, inamovible

4khõgn2thi3ra3luk

2khõ1khat2khõgn

ขอขัดใจ

objection,
opposition ขอขัดของ
1kõ1kè
courtiser เกาะแกะ
2ko4ké
élégant, distingué โกเก
0kho0khén
cocaïne โคเคน
2khõ2kè0pan4ha solution, réponse

คงที่ 2khõ2kè0toua

souvenir,
bibelot ของที่ระลึก
durable, permanent

ขอแกปญหา

excuse, justification

ขอแกตัว

2khõ4khian épreuve écrite ขอเขียน
0khogn0thon
4khõ1kio agrafe de vêtement ขอเกี่ยว
คงทน 2khõ3khit idée, vue, opinion ขอคิด
0khogn0toua constant, stable คงตัว 1kok1khai
couver des oeufs กกไข
4khõgn4wan
dessert ของหวาน 2khõ1klao4ha
accusation,
incrimination ขอกลาวหา
0koi
puiser, pelleter โกย
0khõi
attendre, guetter คอย 2khõk3ma
écurie คอกมา
2kõi
auriculaire, petit doigt กอย 2khõk4mou
porcherie คอกหมู
2khõi doucement, graduellement คอย 0ko2ko
cacao โกโก
0khõi0dou0lè
surveiller, veiller 2kõ…2kõ
aussi bien que ก็…ก็
คอยดูแล 0khõ2khõt
isthme คอคอด
2khõi2khõi peu à peu, petit à petit 4khõ…0khun2douéi rendez-moi
3khõi2khõi

คอยๆ

peu à peu, petit à petit

คอยๆ

2khõ0khwam

ขอ…คืนดวย

teneur, contenu

ขอความ

2khõk0woua
étable คอกวัว
progressivement คอยเปนคอยไป 0ko0la4hon tumultueux, mouvementé
0khõi3ra0wagn aux aguets คอยระวัง
โกลาหล
0khõi2tha
guetter, être à l’affût 2kõ3lèõ0kan
va pour, d'accord
2khõi0pén2khõi0pai

2khõi0yagn2tchoua

คอยทา

aller mieux,
se remettre คอยยังชั่ว
3khõ0djagn1wa
battre la mesure

2kõ3lèõ1tè
0khom

ก็แลวกัน

ça varie, ça dépend

ก็แลวแต

aiguisé, tranchant คม

0khom
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0khom
lanterne, falot, fanal โคม 0khon3tchai domestique, serviteur
1khom
dominer, soumettre ขม
คนใช
2kom
incliner, baisser กม 0khon2tchõ0kogn
escroc, filou
2khõm
bossu, gibbeux คอม
คนฉอโกง
4khom
amer ขม 0khon1dap0phlegn
pompier
4khõm
khmers ขอม
คนดับเพลิง
1khom4hégn molester, maltraiter 0khon0den piéton, marcheur คนเดิน
ขมเหง 0khon0den0thagn
voyageur
1khom1khou
menacer, intimider
คนเดินทาง
ขมขู 0khon0dio
tout seul คนเดียว
1khom4khun
violer ขมขืน 0khon0doi4san passager, voyageur
2kom0logn se baisser, se courber
คนโดยสาร
กมลง 0khõn0do0mi2niam condominium
2kom2na
baisser les yeux กมหนา
คอนโดมิเนียม
2khõ0moun donnée, information 2khõ3nè0nam conseil, proposition
0khõm0piou2te

0khon
0khõn
1kõn

0khon2fao
(computer) คอมพิวเตอร 0khon2fao0yam

baisser la tête กมศีรษะ
poignet ขอมือ
tour d’adresse
ou de passe-passe กล
raser, couper โกน
personne, être,
remuer, mélanger คน
le pied de, fou (échec) โคน
perchoir, servir de perchoir

2kom4si1sa
2khõ0mu
0kon
0kon
0khon

ขอมูล

ordinateur

คอน

avant, d’abord, d’avance,
précédent กอน
2kon
fond, derrière, fesse กน
2kõn
morceau, bloc กอน
2khon
consistant, épais ขน
2khon abattre un arbre, débiter โคน
2khõn
la plus grande partie คอน
3khon
fouiller, chercher คน
3khõn
marteau,
regard désapprobateur คอน
4khon poil, porter, transporter ขน
4khon
masque d’acteur โขน
4khõn
bûche, rondin ขอน
3khon4ha
fouiner, éplucher คนหา
2kon1bou1ri
mégot กนบุหรี่

ขอแนะนํา

gardien คนเฝา
gardien de nuit

คนเฝายาม

0khon0gnan ouvrier, employé คนงาน
2kõn4hin
caillou, pierre กอนหิน
0khon1djép malade, patient คนเจ็บ
0khon0djõn1djat
vagabond,
clochard คนจรจัด

2khõn2khagn plutôt, assez คอนขาง
0kon0kai
mécanisme กลไก
1kõn0kam1not
anticipé, avancé

กอนกําหนด

2kõn2khao boulette de riz กอนขาว
0khon1khap3rot chauffeur คนขับรถ
0khon1kè
vieillard คนแก
1kõn1kè
précoce, précocement

กอนแก

toison, laine ขนแกะ
hérisser,
dresser les poils ขนแข็ง
0khon0klagn
médiateur คนกลาง
0khon0kogn
tricheur, fraudeur

4khon1kè
4khon4khègn

คนโกง

0khon0ko1hok
menteur คนโกหก
2khõn1khõt se moquer, dire du mal

คอนขอด

0khon4khõ0than mendiant คนขอทาน

0khõn1krit
0khõn1krit
3khon3khwa
0khon3la
0kon0la3mét

0kon0la1sat
mécanique กลศาสตร
4khon3louk avoir la chair de poule

ขนลุก

1kõn2na

d'abord, auparavant,
préalablement กอนหนา
0khon4nai
quel ?, lequel ?
(personne) คนไหน
0khon4nai2kõ2dai n’importe quel
(personne) คนไหนก็ได
0khon0nam0thagn guide คนนําทาง
2kõn3nam0tan morceau de sucre

กอนน้ําตาล

1kõn2na3ni

gorge, gosier คอหอย
menteur, mentir โกหก
grenouille, rabot กบ
croquer, mordre ขบ
bord, bordure ขอบ
torche, flambeau,
fréquenter, frayer คบ
3khop4ha
faire équipe,
se serrer les coudes คบหา
4khõ0pai1nõi
laissez-moi passer

1khõp0djai

1khop4khan
1khõp1khét
กอนหนานี้ 3khop3khit

4khon1õn
0kon1ou0bai

duvet ขนออน
stratagème, artifice

3khon3phop

dénicher, découvrir

กลอุบาย

0khon3rou1djak

คนพบ

connaissance,
relation คนรูจัก
4khon1sat pelage, fourrure ขนสัตว
4khon1sogn
transporter ขนสง
4khon0ta
cil ขนตา
4khon1thai
décharger ขนถาย
0khon0thèn
remplaçant คนแทน
1kõn2thi
avant que กอนที่
1kõn2thi1dja
avant de กอนที่จะ
0khon0tho
pot à eau, jarre à eau

1kõn1un
1kõn0wé0la

คนโท

quelqu’un d’autre,
autrui คนอื่น
tout d’abord, avant tout

1khõp0khoun

ขอผิดพลาด

remercier, “merci”

ขอบใจ

drôle, amusant ขบขัน
limite, borne ขอบเขต
comploter, conspirer

คบคิด

“merci”,
reconnaissant ขอบคุณ
1khõp3lõ
jante ขอบลอ
0khõ0phõk
goitre คอพอก
2khõ1phouk0phan
obligation,
engagement ขอผูกพัน
1khõp1pa
orée, lisière ขอบปา
3khõ1pra0tou
frapper à la porte

เคาะประตู

4khõ3rap
oui (respectueux) ขอรับ
0khõ3rap2tchan corruption คอรัปชั่น
4khõ3rõgn solliciter, faire appel à
0ko0ro0ko4so

ขอรอง

minable, miteux

โกโรโกโส

1kõ2sagn
édifier, élever กอสราง
2khõ4sagn1két
observation,

กอนอื่น 1kõ1sa0moui

prématuré,
prématurément กอนเวลา

ขอไปหนอย

horizon ขอบฟา
preuve,
démonstration ขอพิสูจน
2khõ1phit2phlat
erreur, bévue

1khõp3fa
2khõ3phi1sout

jusqu’à présent,
antérieurement, précédemment,

0khon1un

0kho0sa0na
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0ko1hok
คนควา 1kop
par personne คนละ 1khop
astuce, subtilité, 1khõp
jeu de mots กลเม็ด 3khop

béton คอนกรีต
faire des recherches

0kho0sa0na

remarque ขอสังเกต
ko samoui
(île balnéaire) เกาะสมุย
faire de la publicité

2khõ1sa4ne
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โฆษณา

2khõ1sa4ne proposition, suggestion
4khõ2sap2wa
0khõ4sõ

ขอเสนอ

puis-je savoir

ขอทราบวา

ère chrétienne
(abréviation) ค.ศ.
2khõ4sogn4sai point douteux ขอสงสัย
2khõ1sõk
coude ขอศอก
1kot
appuyer, presser กด
1kot
règle, règlement กฎ
1kõt
enlacer, embrasser กอด
1khot
bobine, bobiner ขด
1khõt
gratter, racler ขอด
2khõt
resserré, rétréci คอด
3khot courbé, serpenter, zigzaguer

3khõt
2kõ0tam

2khouap0khoum

appuyer sur la sonnette กดออด
4khõ2thot
excusez-moi !,
demander pardon ขอโทษ
4khõ0toua
s’excuser ขอตัว
1kõt3rat
étreindre, enlacer กอดรัด
1khot0toua se blottir, se pelotonner

ขดตัว

ก็ตาม

0kou
je, moi กู
0khou fossé, tranchée, roucouler คู
1kou
feindre, simuler กุ
1khou
menacer, intimider ขู
2kou sauver, délivrer, emprunter กู
2khou
pair, paire, couple คู
3khou
latent, qui couve คุ
0khou4ha
grotte, caverne คูหา
2khoua
apex, sommet ขั้ว
2khoua
torréfier คั่ว
0khouagn
vis, faire tourner ควง
2khoua2lok
pôle terrestre ขั้วโลก
0kouan
déranger, importuner,

กดกระดิ่ง

กวนประสาท

คด

morue, cabillaud คอด
quel que soit, qu’importe

remuer, mélanger, confiture กวน
2khõ4tham
questionnaire ขอถาม
4khõ0than
mendier ขอทาน 0khouan
approprié, adéquat ควร
1kõ1tha4non tenir la route เกาะถนน 1khouan
griffer, égratigner ขวน
2khõ3thao
cheville ขอเทา 0kouan2hai1khoun
provoquer,
attiser กวนใหขุน
1kõ1tit s’agripper, se cramponner
เกาะติด 0khouan1dja devoir, faire mieux de
1kot1dja0ra0djõn code de la route
ควรจะ
กฎจราจร 0khouan1dja2dai3rap
mériter
1kõt1djoup
caresser, étreindre
ควรจะไดรับ
กอดจูบ 0kouan0djai embêté, ennuyé กวนใจ
1kot0kén
décret, arrêté กฎเกณฑ 0khouan0djam
mémorable ควรจํา
1kot1khi persécuter, tyranniser กดขี่ 0khouan1dja1thouk
encourir
3khot3khio
sinueux, tortueux
ควรจะถูก
คดเคี้ยว 4khouan4khwai
essayer,
faire son possible ขวนขวาย
3khot0kogn fourbe, perfide คดโกง
1kot1kra1dign sonner, faire sonner 0kouan1pra1sat taper sur les nerfs

1kot4mai
loi, droit กฎหมาย 0kouan0tho1sa
exaspérer,
horripiler กวนโทสะ
1kot4mai2phègn
code civil
กฎหมายแพง 1khouap
an (âge enfant) ขวบ
2khõ1tok0logn0kan
compromis 2khouap galoper, en même temps
1kot1õt

ขอตกลงกัน

sonner,

2khouap0khoum

ควบ

contrôler,

1kouat
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4koui
bah !, pouah !, fi ! กุย
0khoui3mo se vanter, fanfaronner

maîtriser ควบคุม
1kouat
traquer, pourchasser กวด
1khouat
bouteille, flacon ขวด
1khouat0klua
salière ขวดเกลือ
1khouat4lo
bocal ขวดโหล
1khouat0nom
biberon ขวดนม
0khouéi
bite, pénis ควย
4khouéi
confus, troublé ขวย
4khouéi0djai penaud, déconcerté

คุยโม

0khoui0to se vanter, exagérer คุยโต
0khoui0wo
se vanter, se targuer

คุยโว

3khouk
prison, cachot คุก
1khou0kan2tchok
extorquer,

racketter ขูกรรโชก
ขวยใจ 1khou4khén effrayer, terrifier ขูเข็ญ
0khouéi4khègn
bander ควยแข็ง 3khouk0kham menacer, inquiéter
4khouéi4khen gêné, confus ขวยเขิน
คุกคาม
4kouéi4tio
pâte de riz กวยเตี๋ยว 3khouk1khao
s’agenouiller คุกเขา

4kouéi4tio2hègn
4kouéi4tio3nam

plat de pâtes

2khou0khrõgn

soupe de pâtes

2khou0khwam

กวยเตี๋ยวแหง
กวยเตี๋ยวน้ํา

4kouéi4tio0rat2na pâtes en sauce 1khou4khwan
4kouéi4tio2sén3lék
4kouéi4tio2sén1yai

กวยเตี๋ยวราดหนา

pâte fine

กวยเตี๋ยวเสนเล็ก
pâte large

กวยเตี๋ยวเสนใหญ
crevette, écrevisse กุง
méandre, sinuosité คุง

2kougn
3khougn
2kou0gnen

emprunter avec intérêt

2kougn4fõi
2kougn4hin

petite crevette กุงฝอย
cigale de mer, squille

2kougn2kam0kram
2kougn0magn0kõn

กูเงิน

กุงหิน

homard

กุงกามกราม
langouste

กุงมังกร

2kougn0nagn crevette d’eau douce
(bleu) กุงนาง

concubin,
compagnon คูครอง
partie, plaideur

คูความ

terrifier, terroriser

ขูขวัญ

rose, églantine กุหลาบ
partenaire de jeu คูเลน
coolie, porteur กุลี
attraper, saisir กุม
contrôler, maîtriser คุม
caille คุม
couvrir, protéger,
équivaloir คุม
4khoum
cavité, creux ขุม
2khou2man
fiancés คูหมั้น
0koum4hégn
persécuter,
s’attaquer à plus faible กุมเหง
3khoum2kha
valeur, mérite คุมคา
3khoum0kan
immuniser คุมกัน
4khoum4khon
pore ขุมขน
3khoum0khrõgn veiller, protéger

1kou1lap
2khou2lén
1kou0li
0koum
0khoum
2khoum
3khoum

คุมครอง

2kougn4phao crevette grillée กุงเผา 3khoum1nuéi
valoir la peine
2kougn3tha0lé
crevette de mer
คุมเหนื่อย
กุงทะเล 0koum0pha0phan février กุมภาพันธ
2kougn0yign
orgelet กุงยิง 4khoum3sap
0khoui
bavarder, causer คุย
trésor sans propriétaire ขุมทรัพย
3koui
vaurien, chenapan กุย 2khou0mu manuel utilisateur คูมือ
3khoui
fouir, creuser คุย 2khou0mu4son3tha0na

0koun

1khoun0khuagn
0khoun0khwam0di
4khoun0nagn

คุณครับ

indigné, outré

ขุนเคือง

vertu, mérite

คุณความดี

aristocrate, noble,
courtisant ขุนนาง
0khoun3na3lak1sa1na
qualité,
particularité คุณลักษณะ
0khoun3na2phap qualité, propriété

0khoun3na1pra1yot

กุฏิสุนัข

1khout2lõk draguer, curer ขุดลอก
2kõ2yign0di
ce serait mieux ก็ยิ่งดี
2khõ3yok3wén
exception,
anomalie ขอยกเวน

1kõ1you
se percher เกาะอยู
4khõ0yum
emprunter ขอยืม
1kra
tache de rousseur กระ
1khra emmener de force, kidnapper

ครา

1kra4hai

avoir soif de, brûler de

กระหาย

1kra1ba
plateau en bois กระบะ
1kra0bén
raie (poisson) กระเบน
1kra1bi
épée, sabre กระบี่
1kra1bi3lék
dague กระบี่เล็ก
1kra0bõgn gourdin, massue กระบอง
1kra0bõgn3phét cactus กระบองเพชร
1kra1bõk
logement, cavité,
section de bambou กระบอก
canon (fusil)

1kra1bõk0pun

1kra1bõk1soup

คุณภาพ 1kra1bõk0ta

avantage,
mérite คุณประโยชน
0khoun3na1sap
adjectif คุณศัพท
0khoun3na4som1bat
qualité,
propriété คุณสมบัติ
0khoun3na0tham
honnêteté,
moralité คุณธรรม
0khoun3na3wout
qualification,
aptitude คุณวุฒิ
2khou3rak
amants คูรัก
3khou3rou
enseignant คุรุ
2kou0rua
sauver un bateau กูเรือ
1khout
creuser, excaver ขุด
1khout
gratter, racler, râper ขูด
1kou1ti
cellule, chambre กุฏิ
1kou1ti3phra chambre des bonzes

1kou1ti1sou3nak

1kra0dai
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guide de conversation คูมือสนทนา
0koun
année du cochon กุน
0khoun
mérite, attribut, vous,
mm., mme., mlle. คุณ
0khoun
multiplier (x) คูณ
1khoun
trouble, boueux ขุน
3khoun
familier, habitué คุน
4khoun
titre de noblesse
(le plus petit), roi (échec) ขุน
2kou2na
sauver la face กูหนา
0koun0djè
cadenas กุญแจ
0koun0djè0mu
menottes กุญแจมือ
0khoun2kha
valeur, mérite คุณคา
0khoun3khrap
s’il vous plait !

1kra0bouan

กระบอกปน

cylindre (moteur)

กระบอกสูบ

orbite (oeil) กระบอกตา
défilé, procession

กระบวน

louche à eau กระบวย
panier,
boisseau de bambou กระบุง
1kra0bu
buffle กระบือ
1kra2buagn
tuile, carreau, dalle

1kra0bouéi
1kra0bougn

1kra0tchai

กระเบื้อง

gingembre aromatique

1kra2tchak

กระชาย

arracher,
tirer brutalement กระชาก
1kra3tchao panier, corbeille กระเชา

1kra3tchao4phon3la3mai

corbeille à fruits กระเชาผลไม

1kra1tchét
mimosa d'eau กระเฉด
กุฏิพระ 1kra2dagn résistant, coriace กระดาง
niche, chenil 1kra0dai
escalier กระได

1kra1dak
1kra1dak

- 73 1kra0magn
3khragn
fois (fréquence) ครั้ง
กระดาก 3khragn0khrao de temps en temps

honteux, embarrassé

planche กระดาน
tableau noir

1kra0dan
1kra0dan0dam

1kra0dan1mak3rouk
1kra1dat
1kra1dat0tcham3ra

3khragn1nugn
กระดานดํา 3khragn2rèk

échiquier

กระดานหมากรุก 0khrai
papier กระดาษ

papier hygiénique กระดาษชําระ

1kra1dat4khègn carton กระดาษแข็ง
1kra1dat1pit4fa
papier peint

กระดาษปดฝา

ครั้งคราว

une fois ครั้งหนึ่ง
la première fois

ครั้งแรก

qui, qui ?, quelqu’un,
personne ใคร
2khrai
désirer, avoir envie ใคร
0khrai2kõ2dai n’importe qui ใครก็ได
0khrai2kõ0tam
quiconque,
qui que ce soit ใครก็ตาม
0khrai0khrai
tout le monde ใครๆ
2khrai0khrouan peser, considérer

1kra2dégn
rebondir กระเดง
1kra0dén gicler, éclabousser กระเด็น
ใครครวญ
1kra1diat
porter sur la hanche 1kra1djagn
clair, limpide กระจาง
กระเดียด 1kra0djai
éparpiller, disperser
1kra1dign clochette, sonnette กระดิ่ง
กระจาย
1kra1dik
remuer, agiter กระดิก 1kra0djai4siagn
radiodiffuser,
émettre กระจายเสียง
1kra1dik4hagn
remuer la queue
กระดิกหาง 1kra1djap
alouette กระจาบ
1kra0dõ
pénis, verge กระดอ 1kra1djat
corbeille กระจาด
1kra0dogn
mât de navire กระโดง 1kra1djat1kra0djai épars, dispersé
1kra0dõgn
carapace กระดอง
กระจัดกระจาย
1kra0dõn
rebondir, ressauter 1kra0djogn
chevrotain กระจง
กระดอน 1kra1djok
vitre, carreau กระจก
1kra1dot
sauter, bondir กระโดด 1kra1djõk
moineau กระจอก
1kra1dot2kham sauter par dessus, 1kra1djok0gnao
miroir, glace
1kra1dot3nam

franchir กระโดดขาม
sauter dans l’eau

กระโดดน้ํา

1kra1dot2rom sauter en parachute
1kra1douk

กระโดดรม

os, ossements, radin

กระดูก

กระจกเงา

1kra1djõk2thét autruche กระจอกเทศ
1kra0djom
tente กระโจม
1kra0djom0fai
phare กระโจมไฟ
1kra0djon
bondir, sauter กระโจน
1kra0djon1sai se ruer, se précipiter

กระโจนใส

1kra1douk0gnou
quille กระดูกงู 1kra1djouk
botte, touffe กระจุก
1kra1douk1kra1dik remuer, agiter 1kra1djouk1kra1djik insignifiant,
1kra0doum
0khragn
2khragn

กระดุกกระดิก

bouton de vêtement

กระดุม

se plaindre, gémir คราง
gomme-laque,
cire à cacheter ครั่ง

sans importance กระจุกกระจิก

0kram
gramme กรัม
0khram
indigo คราม
2khram
très vieux คร่ํา
3khram intimidé, impressionné คราม
1kra0magn
peut-être กระมัง

2khram0khrouan
2khram0khrouan
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1kra4sè3nam courant d'eau กระแสน้ํา
se lamenter คร่ําครวญ 1kra3sip
murmurer กระซิบ
quand, lorsque ครั้น 1kra3sip1kra2sap
chuchoter

3khran
1kra3nan

gémir,

ainsi, de cette façon

กระนั้น
3khran3lèõ
puis, ensuite ครั้นแลว
0khrao
barbe เครา
0khrao fois (moment), période คราว
0khrao3la
chaque fois คราวละ
0khrao2na prochaine fois คราวหนา
0khrao3ni
cette fois-ci คราวนี้
1krap
se prosterner กราบ
2krap
mue, ancienne peau คราบ

กระซิบกระซาบ

1kra1sõp sac en grosse toile กระสอบ
1kra0souagn
ministère กระทรวง
1kra4soun balle, cartouche กระสุน
2khrat
râteau คราด
2khrat
éclipse คราส
1kra0tha
perdrix กระทา
1kra3tha
poêle à frire, casserole

กระทะ

1kra2thagn
jusqu’à กระทั่ง
politesse, oui, 1kra4thagn pot, cruche, pot de fleur

3khrap

je vois ! (homme) ครับ
poche, sacoche,
receveur de bus กระเปา
1kra4pao0den0thagn
bagage

1kra1tai
1kra1tai1pa
1kra0tham

1kra4pao0gnen

1kra0tham1phit

1kra4pao

กระเปาเดินทาง

porte-monnaie

กระเปาเงิน

กระถาง

lapin กระตาย
lièvre กระตายปา
faire, agir, commettre

กระทํา

commettre un méfait กระทําผิด

1kra4pao4thu sac à main กระเปาถือ 1kra0tè
sorte d’écureuil กระแต
1kra3phõ
estomac กระเพาะ 1kra2thé
incliné, penché กระเท
1kra4põgn
conserve, 1kra2thèk cogner, heurter กระแทก
boîte en fer-blanc กระปอง 1kra0tén
martin-pêcheur, alcyon
1kra1pok
testicule กระโปก
กระเต็น
1kra4phom
je, moi กระผม 1kra0thiam
ail กระเทียม
1kra1pouk
petit pot กระปุก 1kra0thign
bison กระทิง
1kra1pouk1muk encrier กระปุกเกลือ 1kra1tik
bidon, thermos กระติก
1kra3phrip
cligner, clignoter 1kra4thin
acacia กระถิน
กระพริบ 1kra1tõ
jeune กระเตาะ
1kra0progn
jupe, jupon กระโปรง 1kra0thogn
1kra0progn3tchout
tailleur
panier en feuilles de bananier
(tenue féminine) กระโปรงชุด

กระทง

1kra2rõk
écureuil กระรอก 1kra2thõm
cabane, hutte กระทอม
1kra4sa héron, grue, cigogne กระสา 1kra3thõn faux mangoustan กระทอน
1kra4san
envie, désir กระสัน 1kra4thon crachoir, pot de chambre
1kra1sap1kra1sai
impatient,
กระโถน
nerveux กระสับกระสาย 1kra3tõp
petite hutte กระตอบ
1kra4sè
cours, courant กระแส 1kra3thop
choquer, frapper,
percuter กระทบ
1kra4sè0fai3fa courant électrique
กระแสไฟฟา 1kra3thop0kan
s'entrechoquer
1kra0sén
éclabousser กระเซ็น
กระทบกัน

1kra3thop1kra2thagn
1kra3thop1kra2thagn

3khrõ0kam
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se mettre quelqu'un à dos

กระทบกระทั่ง

0kriam

เครงขรึม
roussi, légèrement brûlé

เกรียม

arracher,
tirer d’un coup sec กระตุก
1kra2toun
encourager, pousser

0krian
ras, court เกรียน
1kriap
cassant, cassable เกรียบ
2khriat
tendu, crispé เครียด
1krik
grec กรีก
3krik
clic, déclic กริ๊ก
0khrim
crème ครีม
1khrip
tailler, couper ขริบ
3khrip
nageoire ครีบ
0khris0mas
noël คริสตมาส
1krit
inciser, couper, strident กรีด
1krit
poignard กรีช
3khrit
christ คริสต
0kri0tha
athlétisme กรีฑา
0kri0tha1sa4thanstade d’athlétisme

1kra0thuan

1krit1sa0di0ka

1kra3thop1kra2thèk

cogner,

heurter กระทบกระแทก
sarcastique,
railleur กระทบกระเทียบ
1kra3thop1kra0thuan
affecter,
toucher กระทบกระเทือน
1kra3thou
question กระทู
1kra0thougn
pélican กระทุง
1kra3thougn battre, frapper กระทุง
1kra2tougn1kra2tign
coquet

1kra3thop1kra2thiap

1kra1touk

1kra0tu0ru3ron

กระตุงกระติ้ง

กระตุน

secouer,ébranler

กระเทือน

enthousiaste

กระตือรือรน

กรีฑาสถาน

décret,
ordonnance royale กฤษฎีกา
3khrit1sak1ka1rat ère chrétienne

คริสตศักราช

1krõ
armure, cuirasse เกราะ
haletant กระหืดกระหอบ 3khrõ
fortune, chance เคราะห
1kra0wan
cardamome กระวาน 3khrõ0di
heureusement,
par bonheur เคราะหดี
1kra0wogn1kra0wai
impatient,
nerveux กระวนกระวาย 0krogn
cage กรง
2khrè
litière, palanquin แคร 0krõgn
filtrer, tamiser กรอง
3khrè
nain, nabot แคระ 0khrogn structure, charpente โครง
0krégn
tendu, crispé เกร็ง 0khrõgn
régir, diriger ครอง
0krégn craindre, appréhender เกรง 1krogn
mortier โกรง
0khrègn coquille saint jacques แครง 0khrõgn2tchip
gagner sa vie
1krègn
dur, solide แกรง
ครองชีพ
2krégn
rigide, rigoureux เครง 0khrogn0kan projet, plan โครงการณ
0krégn0djai
se gêner, 0khrogn1kra1douk
squelette,
1kra1hut1kra1hõp

essoufflé,

craindre de déranger เกรงใจ

0krégn0kloua redouter, avoir peur 0khrõgn2rat
เกรงกลัว 1krok
2krégn3khrat
strict, exigeant 1krõk
เครงครัด 2khrõk
2krégn2khriat
tendu, crispé 3khrok
เครงเครียด 3khrõ0kam
2krégn4khrum
sérieux, austère

ossature โครงกระดูก
régner ครองราชย
venter,souffler โกรก
verser, remplir กรอก
portée, petits ครอก
mortier ครก
destin, destinée

เคราะหกรรม

1krõk1bèp0fõm
1krõk1bèp0fõm

2khruagn1dout1foun
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remplir un formulaire

กรอกแบบฟอรม 1krot

0krom département de, direction de 1krot

กรม

arriver à (longueur) กรอม
enfourcher, enjamber,
à califourchon ครอม
3khrõ2mai0di
malheureusement,
par malheur เคราะหไมดี
0krom0ma0than police d’assurance

0krõm
2khrõm

กรมธรรม

0krom1pra0tcha4sogn3khrõ

service social กรมประชาสงเคราะห

0krom0règn0gnan

service du travail กรมแรงงาน

0krom4san0pha0kõn

service des impôts, fisc กรมสรรพากร

malchance, malheur

เคราะหราย

acide chimique กรด
fâché, exaspéré, en colère

1krot2gnai

โกรธ

irritable, irascible

โกรธงาย

0khrou
seau de bois ครุ
0khrou
instituteur, maître ครู
2khrou
instant, moment ครู
0khroua
cuisine ครัว
0khrouan
s’épancher ครวญ
1krouat
gravier กรวด
0krouéi
entonnoir, cône กรวย
0krougn cité, capitale, royaume กรุง
0krougn2thép
bangkok กรุงเทพฯ
0khroui
frange, liseré ครุย
0kroui0thagn se frayer un chemin

กรุยทาง

0krom4sa0tha3ra3na1souk

1khrou1khra inégal, raboteux ขรุขระ
กรมสาธารณสุข 0khroum0khrua
vague, obscur
0krom4soun3la0ka0kõn
ครุมเครือ
service des douanes กรมศุลกากร 2khrout
gratter, frotter ครูด
0kron
ronfler กรน 3khru
démodé, désuet, vieillot ครึ
1krõn
corrodé, rongé กรอน 0khrua
plante rampante,
famille, groupe เครือ
4kron
clairsemé, rare โกรน
1krõp
cadre, bordure, 2khruagn
appareil, instrument,
service de la santé publique

croustillant, craquant กรอบ

machine เครื่อง

2khrõp couvrir, chapeauter ครอบ 2khruagn1a1lai pièce de rechange
3khrop complet, entier, révolu ครบ
เครื่องอะไหล
2khrõp0gnam dominer, maîtriser 2khruagn2ham3lõ
frein
2khrõp0gnam1djit0djai

ครอบงํา

obsédé

ครอบงําจิตใจ

2khruagn1bèp

เครื่องหามลอ

tenue, uniforme

เครื่องแบบ

3khrop0kam1not échéant, finissant 2khruagn0bin
avion เครื่องบิน
ครบกําหนด 2khruagn2tchagn balance, bascule
1krõp1krèp
crépiter, grésiller
เครื่องชั่ง
กรอบแกรบ 2khruagn3tchai équipement เครื่องใช
2khrõp0khrõgn posséder, détenir 2khruagn4tchai projecteur เครื่องฉาย
ครอบครอง 2khruagn0don0tri
2khrõp0khroua famille ครอบครัว
instrument de musique เครื่องดนตรี
3khrop2thouan
intégral, intact 2khruagn1dout1foun aspirateur

ครบถวน

เครื่องดูดฝุน

2khruagn1dum
2khruagn1dum
2khruagn1djak

0khun
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machine, engin

เครื่องจักร

2khruagn3sak2pha

signe เครื่องแสดง

machine à laver เครื่องซักผา

2khruagn0kham0nouanordinateur 2khruagn4sam0agn cosmétiques,

เครื่องคํานวณ

2khruagn1kha4yai4siagn

microphone เครื่องขยายเสียง
conserve

2khruagn1kra4põgn
2khruagn0krõgn

เครื่องสาน

2khruagn4sia
en panne เครื่องเสีย
เครื่องกระปอง 2khruagn1tègn0kai habillement

filtre, passoire,
tamis เครื่องกรอง
porte-bonheur,
fétiche เครื่องลาง
jouet เครื่องเลน
paratonnerre

2khruagn0lagn

produits de beauté เครื่องสําอาง
articles en osier

2khruagn4san

2khruagn2thét
2khruagn3wat

เครื่องแตงกาย

épice เครื่องเทศ

instrument de mesure เครื่องวัด

2khruagn0yon
moteur เครื่องยนต
2khrugn
demi, et demi, moitié ครึ่ง
เครื่องลอไฟ 2khrugn0wé0la mi-temps ครึ่งเวลา
2khruagn4mai marque, signe, point 3khruk3khrun
très agréable,
2khruagn2lén
2khruagn2lõ0fai

เครื่องหมาย

de rêve ครึกครื้น

3khrum
ombrage, ombragé ครึ้ม
เครื่องมือ 4khrum
sérieux, austère ขรึม
maroquinerie 3khrum3fa3khrum4fon

2khruagn0mu

outil, outillage

2khruagn4nagn

เครื่องหนัง

temps maussade ครึ้มฟาครึ้มฝน

2khruagn2nougn1hom vêtements, 0khu c’est-à-dire, à savoir, s’agir คือ
habits เครื่องนุงหม 1khu
poutre, solive ขื่อ
2khruagn4hõm aromate เครื่องหอม 0khuagn s’offenser, se fâcher เคือง
2khruagn1pet1khouat
1kuak
chaussure, soulier เกือก
ouvre-bouteille เครื่องเปดขวด 1kuak3ma
fer à cheval เกือกมา
2khruagn1pet1kra4põgn
2kua0koun
aider, soutenir เกื้อกูล
ouvre-boîte เครื่องเปดกระปอง 1khuan
barrage, digue เขื่อน
2khruagn3phét0phlõi joaillerie, 1kuap
presque, quasiment เกือบ
bijou เครื่องเพชรพลอย 1kuap1dja
faillir, frôler เกือบจะ
2khruagn2pign grille-pain เครื่องปง 1kugn
mi-, à moitié, à demi กึ่ง
2khruagn0phim1dit
2khugn
mécontent, grognon ขึ้ง
machine à écrire เครื่องพิมพดีด 4khugn
tendre, tirer ขึง
2khruagn1prap0a1kat climatiseur 4khugn4khagn sévère, autoritaire
2khruagn0ragn

เครื่องปรับอากาศ

amulette, fétiche

เครื่องราง

2khruagn3rap3wit3tha3you

poste de radio เครื่องรับวิทยุ
mobilier, meuble

2khruagn0ruan

2khruagn1sa0dègn

เครื่องเรือน

indication,

4khugn0ta

ขึงขัง

se renfrogner,
faire les gros yeux ขึงตา
1kugn0thagn
à mi-chemin กึ่งทาง
1kuk
arrêter net กึก
3khuk3khak fougueux, ardent คึกคัก
1kuk2kõgn retentir, résonner กึกกอง
0khun
restituer, rendre, nuit คืน

2khun
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2khun
monter, vers le haut ขึ้น
aller et venir ไขว
4khun
contraindre, obliger ขืน 2khwai
croiser, entrecroiser ไขว
0khun0di
se réconcilier คืนดี 1khwai2hagn
croiser les jambes
0khun0gnen
rembourser คืนเงิน
ไขวหาง
2khun0djai
par coeur ขึ้นใจ 1kwak faire signe pour appeler กวัก
0khun0kham se rétracter, se dédire 1khwak
épieu, herse ขวาก
คืนคํา 3khwak
extraire, retirer ควัก
2khun2khun0logn0logn
fluctuer 0khwam
affaire, procès,
2khun2na

ขึ้นๆลงๆ

l’idée de, la notion de ความ

2khwam chavirer, se renverser คว่ํา
ขึ้นหนา 0khwam4hai0djai
respiration

devancer, surpasser

0khun3ni
ce soir, cette nuit คืนนี้
2khun3rot monter dans un véhicule 0khwam4han4hé
2khun3rot0fai
2khun2ruéi2ruéi

ขึ้นรถ

prendre le train

ขึ้นรถไฟ

ความหายใจ

déviation,
inflexion ความหันเห
0khwam1a1rét1a1rõi
friandise

0khwam2ba
ขึ้นเรื่อยๆ 0khwam0bagn0en

de plus en plus

ความเอร็ดอรอย
folie ความบา
hasard,

coïncidence ความบังเอิญ
2khun4siagn élever la voix ขึ้นเสียง
2khun1you1kap
dépendre de, 0khwam3tcha
lenteur, retard
reposer sur ขึ้นอยูกับ
unité (25cm),
avancer difficilement คืบ
0khu2wa
c’est-à-dire que,
cela signifie que คือวา
0kwa
concombre (petit) กวา
1kwa
plus que กวา
3khwa
saisir, attraper ควา
4khwa
droit, droite, dextre ขวา
0kwagn
cervidé, cerf, chevreuil,
daim กวาง
2kwagn large, vaste, spacieux กวาง
2khwagn
jeter, lancer ขวาง
4khwagn s’opposer, s’interposer,
en travers ขวาง
2kwagn4khwagn
ample, large,
populaire กวางขวาง
4khwagn0thagn barrer le chemin

2khup

ขวางทาง

ความชา

0khwam3tcha0logn ralentissement

ความชาลง

0khwam2tchoua mal, vice ความชั่ว
0khwam2tchoua3rai méchanceté,
0khwam0di

malveillance ความชั่วราย
bonté, bienveillance

0khwam1duat3rõn

ความดี

ennuis,

calamité ความเดือดรอน

0khwam4hén avis, opinion ความเห็น
0khwam4hén0djai
sympathie

ความเห็นใจ

0khwam4fan rêve, songe ความฝน
0khwam2gniap silence ความเงียบ
0khwam4hiou faim, appétit ความหิว
0khwam4hiou3nam soif ความหิวน้ํา
0khwam1it4tcha
jalousie, envie

ความอิจฉา

2kwagn1yai étendu, vaste กวางใหญ 0khwam0djam mémoire, souvenir
0kwai
bercer, balancer ไกว
ความจํา
0khwai
buffle, imbécile ควาย 0khwam0djam0pén
nécessité
1khwai
croiser; chevaucher;
ความจําเปน

0khwam1dja0ren
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0khwam1dja0ren progrès ความเจริญ 0khwam2mai2khao0djai
0khwam1djép
incompréhension ความไมเขาใจ
mal; douleur ความเจ็บ 0khwam2mai1ot0thon impatience
0khwam1djép0djai ressentiment
ความไมอดทน
ความเจ็บใจ 0khwam2man0khogn
stabilité,
sécurité ความมั่นคง
0khwam0djign vérité, réalité, fait
ความจริง 0khwam0mo4ho fureur, furie, rage
0khwam0kagn0won
inquiétude,
ความโมโห
souci ความกังวล 0khwam2mougn4mai objectif, but
0khwam0khao3rop respect, égard
ความมุงหมาย
ความเคารพ 0khwam2mut obscurité, ténèbres
0khwam3khit pensée, idée ความคิด
ความมืด
0khwam1klao mention ความกลาว 0khwam4na
épaisseur ความหนา
0khwam0kloua
peur, frayeur 0khwam1nak lourdeur, pesanteur

ความกลัว

0khwam2kloum0djai

ennui,

tourment ความกลุมใจ
0khwam2khluan
mouvement

0khwam3khoum0kan

ความเคลื่อน

immunité

ความคุมกัน

0khwam3khoum0khrõgn

tutelle

ความคุมครอง

ความหนัก

0khwam1nak0djai

tracas,
embarras ความหนักใจ
0khwam3nap4thu
estime,
considération ความนับถือ
0khwam3ni0yom
popularité

0khwam1nuéi

ความนิยม

fatigue, lassitude

ความเหนื่อย

0khwam2khrai libido, désir sexuel 0khwam1ok1hak chagrin d’amour

ความใคร

0khwam1krot colère, exaspération 0khwam1ot2klan

ความอกหัก

tolérance,

ความโกรธ

indulgence ความอดกลั้น

ความลับในใจ

préoccupation ความหวงไย

0khwam2kwagn largeur ความกวาง 0khwam1hot3rai cruauté, atrocité
0khwam0lam1bak
difficulté,
ความโหดราย
problème ความลําบาก 0khwam1ot0thon
endurance,
patience ความอดทน
0khwam3lap
secret ความลับ
0khwam3lap0nai0djai confidence 0khwam1houagn0yai
souci,
0khwam0léo
médiocrité ความเลว 0khwam1ouat0di
arrogance,
insolence ความอวดดี
0khwam0léo0sam
ignominie,
infamie ความเลวทราม 0khwam3pha0ya0yam
effort
0khwam3lom4léo échec, revers,
ความพยายาม
fiasco ความลมเหลว 0khwam0pén1ék1ka2rat
0khwam3luk
profondeur ความลึก
indépendance ความเปนเอกราช
0khwam4magn0djai mésentente, 0khwam0pén0djign
réalisme
0khwam4mai

discorde ความหมางใจ
signification, sens

ความหมาย

0khwam0pén0klagn

ความเปนจริง

neutralité

ความเปนกลาง

0khwam0pén0ma
0khwam0pén0ma

l’historique
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0khwam0roun0règn
violence,

0khwam0pén0pai

le devenir

ความเปนมา

ความเปนไป

0khwam0pén1sot

célibat

ความเปนโสด

rigueur ความรุนแรง
sensation,
sentiment ความรูสึก
0khwam2run0regn
gaieté, joie

0khwam3rou1suk

ควารื่นเริง

0khwam1sa1at propreté ความสะอาด
ความเปนทาส 0khwam1sa1douak commodité,

0khwam0pén2that

esclavage

0khwam1phit

faute, délit,
tort, culpabilité ความผิด
0khwam1phit2phét
perversion

facilité ความสะดวก

0khwam4sagn4hõn0djai

pressentiment ความสังหรใจ
calme
tranquillité ความสงบ
0khwam4sa2mat capacité, aptitude

ความผิดเพศ 0khwam1sa1gnop

0khwam2phlet0phlen distraction,
divertissement ความเพลิดเพลิน
satisfaction

0khwam0phõ0djai
0khwam1pouat

ความพอใจ 0khwam4sam0khan

douleur,
souffrance ความปวด

0khwam1phouk0phan

attachement, affection ความผูกพัน
négligence
insouciance ความประมาท
0khwam1prat1tha4na
souhait
désir ความปรารถนา
0khwam3rai0règn
gravité

0khwam1pra1mat

0khwam4sam3nuk

ความสามารถ

importance

ความสําคัญ

conscience,
le sens de ความสํานึก
0khwam4sam1rét
succès,
achèvement ความสําเร็จ
0khwam1sa1nouk
plaisir,
agrément ความสนุก
0khwam2sao
déprime, cafard

ความเศรา
ความรายแรง 0khwam2sao0djai
tristesse,
mélancolie ความเศราใจ
amour ความรัก

0khwam3rak
0khwam3rak2khrai

affection,
attachement ความรักใคร
0khwam3ra3luk
souvenance

0khwam4sia4hai dégât, dommage

0khwam0ram0khan

0khwam4sia0djai

ความระลึก

ennui,

contrariété ความรําคาญ
0khwam3ra0wègn soupçon, doute

ความระแวง

0khwam0réo

rapidité, vitesse

0khwam3rõn

chaleur, chaud

0khwam3rõn0djai

ความเร็ว

ความรอน
anxiété,

inquiétude ความรอนใจ
0khwam3rou savoir, connaissance

ความรู

ความเสียหาย

0khwam4sia0dai regret, déception

ความเสียดาย

regret,
condoléances ความเสียใจ
0khwam4sogn4sai doute, soupçon

0khwam4sogn4san

ความสงสัย

pitié,
compassion ความสงสาร
0khwam4son0djai intérêt, attrait

0khwam1sot2tchun
0khwam4sougn

ความสนใจ
fraîcheur

ความสดชื่น

hauteur, altitude

ความสูง

0khwam1souk
0khwam1souk
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ความสุข

0khwam3souk0son

méchanceté,
malice ความซุกซน
0khwam1sou2phap
politesse,
courtoisie ความสุภาพ
0khwam1suam décadence, déclin

ความเสื่อม

0khwam2tagn0djai

intention,
application ความตั้งใจ
0khwam3thét
mensonge,
contrevérité ความเท็จ
0khwam2tõgn0kan
besoin
tourment ความทรมาน

ความทุกข

0khwam2ua3fua
0khwam4wagn

hospitalité

ความเอื้อเฟอ

espoir, espérance

ความหวัง 4khwèn1you

0khwam3wai0djai

confiance

ความไวใจ 0kwian

0khwam1wat0kloua

terreur,
épouvante ความหวาดกลัว
0khwam1wat0krégn
hantise,
obsession ความหวาดเกรง
0khwam2wét0tha0na compassion

ความเวทนา

0khwam3wi1tok

inquiétude,
appréhension ความวิตก
0khwam2woun0wai remue-ménage

ความวุนวาย

0khwam2yak
difficulté ความยาก
0khwam0yao
longueur ความยาว
0khwam1yap0khai
vulgarité

ความหยาบคาย

0khwam0yin0di joie, enchantement
0khwam2yougn4yegn

ความยินดี

désordre,

pagaille ความยุงเหยิง
justice,

0khwam3yout1ti0tham

กวัดแกวง

affluent แคว
chercher querelle แขวะ
prendre de travers,
faire fausse route เขว
1kwègn
balancer, osciller แกวง
3khwèn
région, territoire แควน
4khwèn
pendre, suspendre แขวน
4khwèn0khõ se pendre, se suicider

0khwè
ความตองการ 1khwè
0khwam0thõ3ra0man souffrance, 4khwé
0khwam3thouk malheur, détresse

4lagn

impartialité ความยุติธรรม
0khwan
fumée ควัน
0khwan
cornac ควาญ
0khwan
fouiller, tâtonner ควาน
2kwan
cabestan, treuil กวาน
4khwan génie protecteur, moral ขวัญ
4khwan
hache ขวาน
2kwan3su acheter en masse กวานซื้อ
1kwat
balayer, nettoyer กวาด
1kwa2thao
fois plus กวาเทา
1kwat1kwègn
brandir, balancer

แขวนคอ

pendu, suspendu

แขวนอยู

char, charrette เกวียน
0khwi0nin
quinine ควนน
0la
quitter, prendre congé,
âne, baudet ลา
2la
dis-moi ? (interrogation) ละ
2la se retirer, déguerpir, en retard ลา
3la chaque, tant pis ! (résignation) ละ
3la
épuisé, exténué ลา
4la
yard หลา
3la0ai
honteux, confus ละอาย
2la3tcha
retardé, reculé ลาชา
0lagn
caisse en bois ลัง
0lagn
présage, augure ลาง
1lagn
s’écouler, se répandre หลั่ง
2lagn
inférieur, plus bas,
au-dessous de ลาง
3lagn
laver, nettoyer,
raser, détruire ลาง
4lagn
dos, de derrière, après,
toit หลัง

0lagn0di
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0lagn0di
bon présage ลางดี 4lai0logn se jeter dans, se déverser
4lagn1djak après que, à la suite de
ไหลลง
หลังจาก 0lai0mu écriture, à la main ลายมือ
4lagn1djak3nan après cela, sur ce 0lai3niou0mu
empreinte digitale

หลังจากนั้น

4lagn1djak2thi

après que,
après avoir หลังจากที่
4lagn0kha
toit, toiture หลังคา
4lagn0kogn se voûter, voûté, bossu

หลังโกง

2lai1õk
0lai0sén

ลายนิ้วมือ

expulser, congédier ไลออก
signature, autographe

ลายเซ็น

4lai4simulticolore, polychrome หลายสี
2lai0tam pourchasser, traquer ไลตาม
2lai0than rattraper, rejoindre ไลทัน
4lai1yagn varié, panaché หลายอยาง
4lai3yem
dégoutter, dégouliner

4lagn2khõmbosse, gibbosité หลังคอม
0lagn0lé
hésiter, se tâter ลังเล
0lagn0lé0djai hésitant, indécis ลังเลใจ
3lagn0mu
laver les mains ลางมือ
ไหลเยิ้ม
3lagn2na se laver, se débarbouiller 1lak piquet, jalon, base, fondement,
3lagn4phlan

ลางหนา

dilapider, dissiper

ลางผลาญ

0lagn3rai mauvais présage ลางราย
3lagn2roup
développer un film

ลางรูป

0lagn1sat

espèce de fruit
(lansium domesticum) ลางสาด

3lagn2thouéi0tcham

faire la vaisselle ลางถวยชาม

0lagn4thugn

chiffre หลัก

1lak
divers, varié, déborder หลาก
2lak
tirer, traîner ลาก
3lak
dérober, chaparder ลัก
1lak0tchai poteau d’arrivée หลักชัย
2lak0djougn
remorquer, traîner
3lak1kai

ustensile pour cuire à la vapeur

ลังถึง
0lai
dessin, motif, raie, rayure ลาย
1lai
épaule ไหล
2lai
chasser, mettre en fuite ไล
3lai
enduire, barbouiller ไล
4lai couler, s’écouler, anguille ไหล
4lai
plusieurs, beaucoup de หลาย
3la1hia
déprimé, abattu ละเหี่ย
3la1iat

ลากจูง

voler un poulet,
profiter, abuser ลักไก
1lak0kan
principe, règle หลักการ
3lak1ka2phét travesti, androgyne

1lak4lèm

ลักเพศ

sagace, perspicace

หลักแหลม

3lak2lõp
subtiliser ลักลอบ
3lak0nam
siphon ลักนํา
0la1kõn au revoir !, adieu ! ลากอน
3la0khõn
théâtre ละคร
3la0khõn0ram drame classique thaï

ละครรํา

3la0khõn1sat
cirque ละครสัตว
3lak0pha
kidnapper ลักพา
2lak0pai
traîner ลากไป
ละเอียดลออ 3lak1sa1na
trait, caractéristique

délicat, fin,
détaillé, minutieux ละเอียด
3la1iat3la0õ scrupuleux, méticuleux

ลักษณะ
ละเอียดออน 3lak1sa1na1tcha3phõ
spécificité
4lai1klap
refluer, revenir ไหลกลับ
ลักษณะเฉพาะ
4lai0khon beaucoup de gens หลายคน 3lak1sa1na0nam
classificateur
3la1iat1õn

délicat, fragile

3lak1sa1na3phi1sét
3lak1sa1na3phi1sét
1lak3sap
2lak2sén
1lak1sout
1lak4than

ลักษณะพิเศษ 0lam0louan
actif, avoir หลักทรัพย
tracer une ligne ลากเสน 3la3mõ

ลําลอง

impertinent, insolent

ลามลวน

programme d’études

0la3mok

bosquet, bocage ละเมาะ
obscène, pornographique

preuve, témoignage

3la2mop

avide, vorace, cupide

หลักสูตร
หลักฐาน

หละหลวม

0lam
tige, tronc, tube ลํา
0lam
s’étendre, se propager ลาม
2lam
corpulent, mastoc ล่ํา
2lam interprète, attacher, enchaîner
3lam
4lam
3la2magn
3la3mai

informel, non officiel

particularité

fossette ลักยิ้ม
dire au revoir ลาละ
sous-développé ลาหลัง
fondre, se liquéfier,
se dissoudre ละลาย
3la0lai2dai
soluble ละลายได
3la0légn
enduire partout,
grande gueule ละเลง
3la0lei
négliger, délaisser ละเลย
3la2lõk
ride, ondulation ละลอก
1la4louam négligent, désordonné

3lak3yim
0la3la
3la4lagn
3la0lai

4lao
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ลักษณะนาม 0lam0lõgn

ลาม

dépasser, déborder ล้ํา
python หลาม
antilope ละมั่ง
ressembler, semblable

ลามก

ละโมบ

3la3mout
sapotille ละมุด
0lam0phagn tout seul, sans aide ลําพัง
0lam2phai revenu supplémentaire

ลําไพ

0lam0phogn

haut parleur, datura

0lam0phõgn

suffisant, fanfaron

ลําโพง

ลําพอง

0lam2sai
intestin, boyau ลําไส
2lam4san
trapu, robuste ล่ําสัน
2lam2so
enchaîner ลามโซ
0lam0than
ruisseau ลําธาร
0lam2ton3mai
tronc, fût ลําตนไม
0lam0toua
torse, buste ลําตัว
0lam0yai
longane ลําไย
0lan cour, place, palmier, latanier

ลาน

2lan
déclencher, actionner ลั่น
3lan
million, chauve ลาน
4lan
neveux, petits-enfants หลาน
4lan0tchai neveu, petit-fils หลานชาย
ละมาย 2lan0dan
verrouiller ลั่นดาล
difficile, malaisé ลําบาก 0lan0na0li0ka
ressort de montre

0lam1bak
0lam1dap ordre, distribution ลําดับ
ลานนาฬิกา
3la0me
parler en dormant ละเมอ 4lan4sao nièce, petite-fille หลานสาว
3la2met
enfreindre, violer ละเมิด 0lan0tao
petits pois ลันเตา
0lam0iagn
avoir un chouchou, 0lao
laotien ลาว
partial ลําเอียง 1lao
race, espèce, groupe, famille
0lam0khõ
gorge ลําคอ
เหลา
0lam1kra0dogn fossé d’irrigation 2lao
alcool, liqueur เหลา
ลํากระโดง 2lao
raconter, dites moi ? เลา
0lam2lek se vanter de ses bienfaits 3lao
enclos, parcage เลา
ลําเลิก 3la0õ
beau, élégant ลออ
0lam0liagn
transborder ลําเลียง 4lao
tailler en pointe เหลา

4lao
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4lao
lance, pique หลาว
ละทิ้ง
2lao1a1gnoun
vin เหลาองุน 3lat3thi
idéologie, doctrine ลัทธิ
2lao2hai0fagn narrer, relater เลาใหฟง 3lat3thi2tchat3ni0yom
3la1õgn particule de poudre ละออง
nationalisme ลัทธิชาตินิยม
3la2hõi
triste, lugubre ละหอย 3lat3thi3tchua2tchat
racisme
0la1õk
démissionner ลาออก
ลัทธิเชื้อชาติ
3lao1kai
poulailler เลาไก 3lat3thi1kõ0kan3rai
terrorisme
1lao0kõ
souche, famille เหลากอ
ลัทธิกอการราย
0lao0lao
approximativement เลาๆ 3lat3thi0khõm0miou0nist
3lao4mou
porcherie เลาหมู
communisme ลัทธิคอมมิวนิสต
1lao3nan
ces, ceux-là เหลานั้น 3lat3thi0nai0thoun
capitalisme
1lao3ni
ces, ceux-ci เหลานี้
ลัทธินายทุน
2lao0rian étudier, apprendre เลาเรียน 2lat0yagn
goudronner ลาดยาง
2lao0rogn arak, alcool de riz เหลาโรง 3la2wèk voisinage, environs ละแวก
2lao2ruagn rendre compte de เลาเรื่อง 3la3wén
s’abstenir, se désister
3la1hou
léger, mineur ลหุ
ละเวน
3la1hou2thot
délit, forfait ลหุโทษ 0lè
voir, regarder แล
1lap
dormir, roupiller หลับ 1lé
loucher, bigler เหล
1lap craindre les conséquences หลาบ 1lè
vraiment, exactement แหละ
2lap
aubaine, chance ลาภ 1lè
chapitre de sermon แหล
2lap
salade de viande hachée 2lé
artifice, subterfuge เลห
(pimentée) ลาบ 3le
sale, négligé เลอะ
3lap
aiguiser, affûter, secret ลับ 3le
hein ? เรอะ
3lap
résultat, quotient ลัพธ 3lè
et และ
0la3phak3rõn
partir en congé 4le
hein ? เหรอ
ลาพักรอน 0lè4hén
apercevoir, aviser แลเห็น
1lap4fan0di “faites de beaux rêves” 0légn
viser, pointer เล็ง
หลับฝนดี 1lègn
origine, source, foyer แหลง
1lap0djam se souvenir de la leçon 2lègn fendre, briser, en sautoir แลง
หลาบจํา 3lègn
sec, aride แลง
3lap4lagn à l’insu de, derrière le dos 4legn
avoir la grosse tête เหลิง
ลับหลัง 0lei
dépasser, au-delà,
complètement เลย
3lap3lap2lõ2lõ furtif, discret ลับๆลอๆ
1lap0pai
s’endormir หลับไป 0lei0pai aller au-delà, passer outre
1lap1sa1nit dormir à poings fermés
เลยไป
หลับสนิท 1lék
fer เหล็ก
1lap0ta
fermer les yeux หลับตา 1lèk
réduit en miettes แหลก
3la1sa4mai démodé, désuet ลาสมัย 2lek arrêter, rompre, relever, lever
2la1sat
chasser, braconner ลาสัตว
เลิก
2lat étendre, étaler, pentu, incliné ลาด 2lék
nombre เลข
3lat
couper par, traverser ลัด 2lèk
changer, échanger แลก
2la3thap
battre en retraite ลาทัพ 3lék
petit, menu เล็ก
3la3thign
abandonner, déserter 0lé4kha
écriture เลขา

0lé4kha3nou0kan
0lé4kha3nou0kan
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secrétaire

เลขานุการ

0lé4kha3thi0kan secrétaire général 2lén0don0tri

เลขาธิการ

invalider เลิกใช
changer de l’argent

2lek3tchai
2lèk0gnen

1lék4khai0khouagn

2lén0kham

3lèõ3lèõ2lao2lao
tromper, être infidèle

เลนชู

jouer de la musique

เลนดนตรี

calembour,
jouer sur les mots เลนคํา

แลกเงิน 2lén0kan0muagn

tournevis

faire de la politique เลนการเมือง

เหล็กไขควง
2lek0kan se séparer, rompre เลิกกัน
2lék3kha3nit arithmétique เลขคณิต
2lek3khiou relever les sourcils เลิกคิ้ว
1lék2kla
acier เหล็กกลา
3lék3lék
minuscule เล็กๆ

2lén0kan3pha0nan jouer de l’argent

เล็กลง

เลนลุกไหม

เลนละคร

0len2le négligent, insouciant เลินเลอ
rapetisser, amenuiser 2lén3louk2mai
faire une crasse

3lék0logn
2lek3lom

เลนการพนัน

2lén0kon jongler, faire un tour เลนกล
2lén3la0khõn
jouer au théâtre

2lén3ma
jouer aux courses เลนมา
เลิกลม 2lén2phai
jouer aux cartes เลนไพ
dard, aiguillon เหล็กใน 2lèn0pai2lèn0ma
faire la navette

renoncer à, abandonner

1lék0nai
3lék3nõi
2lé0kon
3lè0khoun2la
2lèk1plian

un peu, légèrement,
à peine เล็กนอย
combine เลหกล
et vous ? และคุณละ
échanger, troquer

แลกเปลี่ยน

2lé1kra2thé
fouberie เลหกระเท
1lék1sa1kat burin, ciseau เหล็กสกัด
2lek4san0ya
dénoncer un contrat

เลิกสัญญา

2lén2sõn4ha

แลนไปแลนมา

jouer à cache-cache

เลนซอนหา

2lén1ta1lok
faire l’idiot เลนตลก
2lén1tèt
se masturber เลนแตด
2lén0toua
faire des façons เลนตัว
2lén2wao jouer au cerf-volant เลนวาว
0léo
mauvais, médiocre เลว
3lèõ déjà, ça y est c'est fini, et pour

แลว

4léo
liquide, fluide เหลว
เลขที่ 3lèõ0kan
bah !, ha !, bon ! แลวกัน
0lé4lagn mettre aux enchères เลหลัง 3lèõ2kõ ensuite, et puis, au fait แลวก็
2lé1liam
astuce, ruse เลหเหลี่ยม 3lèõ…2kõ…2douéi en plus, en sus
0lém
mordiller, mâchonner,
แลว…ก็…ดวย
ourler, border เล็ม 3lèõ2kõ3lèõ0pai n’en parlons plus
2lém
livre, couteau, aiguille เลม
แลวก็แลวไป
4lèm
pointu, aigu, cap แหลม 3lèõ0khoun2la
et vous ? แลวคุณละ
0lén
bourbe, fange เลน 0léo1kwa
pire, inférieur เลวกวา
0lén
lentille, objectif เลนส 3lèõ…2la
et pour…? แลว…ละ
2lén
jouer, faire une partie เลน 4léo4lai incohérent, aberrant เหลวไหล
2lèn
circuler, se déplacer แลน …3lèõ…2lao …après… …แลว…เลา
4lén
arrière-petits-enfants เหลน 3lèõ3lèõ2lao2lao
maintes fois,
à maintes reprises แลวๆเลาๆ
4lèn
lance, javelot แหลน
2lék2thi

numéro, numéro d’ordre

0léo0logn
0léo0logn
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0lign2lot
sauter de joie ลิงโลด
เลวลง 1lik
écarter, éloigner หลีก
3lèõ0pai
clos, terminé แลวไป 3li0ké drame musical populaire ลิเก
0léo0sam ignoble, sordide เลวทราม 3lik1ka1sit
droits d’auteur ลิขสิทธิ์
3lèõ1tè
suivant, selon แลวแต 1lik2liagn
éviter, échapper à
3lèõ1tè1hét0kan
หลีกเลี่ยง
selon les circonstances 1lik0thagn
laisser le passage
empirer, se détériorer

3lèõ1tè1dja3nat
3lèõ1tè0khoun
2lèp

แลวแตเหตุการณ

sur rendez-vous

แลวแตจะนัด

comme vous voulez

แลวแตคุณ

faire surgir, faire apparaître

3lép
2lèp3lin
2let
2let0lõi
3lét2lõt

แลบ

ongle, griffe เล็บ
tirer la langue แลบลิ้น
excellent, supérieur เลิศ
sublime, divin เลิศลอย
s’esquiver, s’échapper

เล็ดลอด

3lè1un1un etc…, et cétérac และอื่นๆ
3li
se cacher, se réfugier ลี้
0lia
lécher, laper เลีย
2liagn
éviter, échapper à เลี่ยง
3liagn
nourrir, élever เลี้ยง
3liagn2tchip gagner sa vie เลี้ยงชีพ
3liagn0dou faire vivre, veiller sur
0liagn4pha
3liagn1sat

เลี้ยงดู

chamois เลียงผา
faire de l’élevage

เลี้ยงสัตว

3liagn0toua subvenir à ses besoins

เลี้ยงตัว

2liagn3woun
tergiverser เลี่ยงวุน
1liam
côté, facette เหลี่ยม
1liam2louk1bat
cube, cubique

เหลี่ยมลูกบาศก

0lian
imiter, singer เลียน
2lian lisse, poli, gras, graisseux เลี่ยน
2liap
longer, suivre le bord เลียบ
0lift
ascenseur ลิฟท
0lign
singe ลิง
0lign0kõ0rin2la
gorille ลิงกอริลลา

หลีกทาง

3li3lap
mystérieux, secret ลี้ลับ
0li2lat
danse, danser ลีลาศ
2lim
coin, cale ลิ่ม
3lim
goûter, déguster ลิ้ม
3lim3rot
savourer ลิ้มรส
3lin
langue, clapet ลิ้น
3lin3tchak
tiroir ลิ้นชัก
3li0nin
toile de lin ลินิน
3lin1dji
litchi ลิ้นจี่
3lin4ma
sole ลิ้นหมา
3lio
tourner, virer เลี้ยว
4lio se tourner pour regarder เหลียว
3lio1klap4lagn
faire demi-tour

เลี้ยวกลับหลัง

3lio4khwa tourner à droite เลี้ยวขวา
4lio4lagn
se retourner เหลียวหลัง
4lio0lè
porter attention à เหลียวแล
3lio3sai
tourner à gauche เลี้ยวซาย
1liou
cligner des yeux หลิ่ว
2lip
émacié, décharné ลีบ
3lip
lointain, au loin ลิบ
3li0phai
fuir le danger ลี้ภัย
3lip0da minute (1/60 de degré) ลิปดา
3lip1sa1tik
rouge à lèvres ลิปสติก
3li4sogn
cacahuète, arachide ลิสง
3lit
tailler, élaguer ลิต
3lit
litre ลิตร
1lo
dernier, final, ultime โหล
1lõ
mouler, couler, beau (homme)
2lo
2lo
2lõ
3lo
3lõ

หลอ

bouclier, pavois โล
bouclier, targe โลห
appâter, allécher, mulet ลอ
se balancer, osciller โล
longer, suivre le bord เลาะ

3lõ
3lõ

2lõ4lèm
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ลงเรือ

roue, roulette, railler, charrier

ลอ
4lo
douzaine, bocal โหล
0lo1ha
métal โลหะ
0lo1ha0kam
métallurgie โลหกรรม
0lo1ha1pha4som alliage โลหะผสม
2lõ3fa
paratonnerre ลอฟา
0logn
descendre, vers le bas ลง
0logn
cercueil โลง
0lõgn
essayer, éprouver ลอง
2logn
dégagé, ouvert โลง
2lõgn
descendre le courant ลอง
4logn
se fourvoyer, s’égarer หลง
0logn2tchu
signer, parafer ลงชื่อ
0logn0dan fermer le loquet ลงดาฬ
0lõgn0dou
tenter, essayer ลองดู
0logn0ei
conclure, terminer ลงเอย
0lõgn0djai
éprouver, tester ลองใจ
2logn0djai
soulagé, apaisé โลงใจ
0logn0khwam4hén

en déduire,
en conclure ลงความเห็น
4logn4lai raffoler, dingue de หลงใหล
4logn0lum distrait, oublieux หลงลืม
0logn0ma descendre, dévaler ลงมา
0logn0mu attaquer, s’y mettre ลงมือ
0logn0mu0tham
entreprendre

2lõgn4hon

ลงมือทํา

invisible,
disparaître par magie ลองหน
0logn0pai descendre, s’enfoncer ลงไป
0logn2pègn
amidonner, empeser

4logn1phit
0logn3rak

0lõgn1sai

ลองใส

0logn2sè
fouetter, flageller ลงแส
0lõgn4souam
essayer,

passer sur soi ลองสวม
atterrir,
se poser ลงสูพื้นดิน
0logn3tha0bian
consigner,
enregistrer ลงทะเบียน
4logn0thagn se perdre, se fourvoyer

0logn1sou3phun0din

หลงทาง

0logn3thai
0logn3thõgn

conclure, terminer,
finalement ลงทาย
avoir la diarrhée

ลงทอง

0logn2thot
punir, châtier ลงโทษ
0logn0thoun investir, financer ลงทุน
0logn0wan2thi dater, daté du ลงวันที่
0logn0ya
émail, émailler ลงยา
0lõi
flotter, surnager ลอย
0lõi2kèõ
fruit au sirop ลอยแกว
0lõi1kra0thogn
fête des lumières
(mi-novembre) ลอยกระทง

0lo1hit
sang โลหิต
0lo1hit0djagn
anémie โลหิตจาง
2lõ0djai
tenter, attirer ลอใจ
1lõk
duper, tromper หลอก
2lok
monde, terre โลก
2lõk copier, recopier, peler, éplucher

ลงแปง 2lõk1bèp

se tromper,
faire fausse route หลงผิด
laquer à la résine noire

essayer, passer sur soi

2lõk2krap

ลงรัก 1lõk2lõ

ลอก

reproduire, plagier

ลอกแบบ

muer, changer de peau

ลอกคราบ

4logn3rak s’amouracher, s’enticher

enjôler, vamper หลอกลอ
1lõk0louagn
décevoir, frustrer

0logn0rõi

2lõk1õk

หลงรัก

en bon terme, en accord

ลงรอย

หลอกลวง

décortiquer, décoller

ลอกออก

0lo0lé
capricieux, lunatique โลเล
ลงรถ 1lõ1lè insouciant, frivole เหลาะแหละ
0logn0rua embarquer, monter à bord 2lõ4lèm
critique, risqué ลอแหลม
0logn3rot

descendre d’un véhicule

3lõ2lén
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3lõ2lén
taquiner, asticoter ลอเลน 3lon4lua
surabondant, de trop
3lõ0lian singer, caricaturer ลอเลียน
ลนเหลือ
2lõ0louagn séduire, enjôler ลอลวง 3lon0mu submergé de travail ลนมือ
3lõ2luan
matériel roulant ลอเลื่อน 3lon3phon
incomparable ลนพน
0lom
vent, air ลม 1lop
éviter, esquiver, éluder หลบ
0lom
caresser, câliner โลม 2lop
convoiter, envier โลภ
1lom
sable mouvant หลม 2lõp
en cachette, clandestinement
2lom
sombrer, couler ลม
ลอบ
3lom
tomber, s’étaler ลม 3lop effacer, soustraire, moins (-) ลบ
3lõm
cerner, encercler ลอม 2lõp1èp0dou
espionner ลอบแอบดู
4lõm
fondre du métal หลอม 2lõp2khao0pai
s’introduire,
se glisser ลอบเขาไป
0lo0ma
dauphin, marsouin โลมา
0lom4hai0djai respiration, haleine 3lop3lagn supprimer, abolir ลบลาง
ลมหายใจ 1lop1lik
se dérober à,
se soustraire à หลบหลีก
3lom1djép
tomber malade ลมเจ็บ
2lom0djom ruiné, insolvable ลมจม 3lop0luan
flou, estompé ลบเลือน
0lom1krok
courant d’air ลมโกรก 3lop2mai1õk ineffaçable, indélébile
3lom3la0lai
faire faillite,
ลบไมออก
faire banqueroute ลมละลาย 2lop2mak avide, convoiteux โลภมาก
3lom2lek renoncer à, abandonner 1lop4ni s’échapper, s’enfuir หลบหนี
ลมเลิก 3lop1õk
effacer, gommer ลบออก
3lom4léo échouer, avorter ลมเหลว 1lop0phai
se réfugier, s’abriter
3lom0logn
succomber ลมลง
หลบภัย
0lom1pak
belles paroles ลมปาก 1lõt
tube, récipient หลอด
3lom3phap s’écrouler, s’effondrer 2lot
sauter โลด
ลมพับ 2lõt
passer dans, passer sous ลอด
0lom3phat
il y a du vent ลมพัด 3lot
baisser, diminuer ลด
0lom3phat1djat le vent est violent 3lot0a3wout
désarmer ลดอาวุธ
ลมพัดจัด 1lõt1tchit0ya seringue หลอดฉีดยา
3lõm2rõp entourer, ceindre ลอมรอบ 2lõt2tchõgn
vermicelle au coco
3lõm3roua clôturer, enclore ลอมรั้ว
ลอดชอง
3lõm3wai
assiéger ลอมไว 1lõt2dai
bobine de fil หลอดดาย
0lon flamber, passer à la flamme ลน 1lõt0fai3fa
lampe, ampoule
0lon
morpion, pou, vulgaire โลน
หลอดไฟฟา
0lõn boucle, ondulation, cran ลอน 3lot2kha déprécier, dévaluer ลดคา
1lon
tomber, se détacher หลน 3lot0logn
décroître, minorer ลดลง
2lõn
se détacher facilement ลอน 1lõt0lom pharynx, bronche หลอดลม
3lon
regorger, déborder ลน 1lõt0lom1ak1sép
bronchite
3lon
tondu, le crâne rasé โลน
หลอดลมอักเสบ
4lon
étuver, 3lot3nõi0logn amoindrir, atténuer
assaisonnement pour crudités หลน
londres ลอนดอน
inestimable ลนคา

0lõn0dõn
3lon2kha

3lot1õk
2lot4phon

ลดนอยลง

décompter ลดออก
casse-cou, sensationnel

3lot0ra0kha
3lot0ra0kha
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โลดโผน
solder, à prix réduit

ลวดตาขาย

oncle
(aîné du père ou de la mère) ลุง
patauger ลุย
2louk
boule, progéniture ลูก
3louk
se lever, se relever,
prendre feu ลุก
2louk0bin2liat
boule de billard

ลดราคา
larynx หลอดเสียง 0loui

1lõt4siagn
3lot1tam0logn abaisser, descendre

ลดต่ําลง

2lot2tén
sauter de joie โลดเตน
3lõt0te2ri
loterie ลอตเตอรี่
3lot0toua0logn s’abaisser, s’avilir
1lou

0lougn

1louk1lik

ลดตัวลง 2louk0bõn

irrespectueux, irrévérencieux

หลู

2lou chemin, piste, plier, se courber ลู
3lou
accéder, atteindre ลุ
0louagn
tromper, leurrer ลวง
2louagn dépasser, outrepasser ลวง
3louagn
retirer, enlever ลวง
4louagn royal, grand, légitime หลวง
2louagn0ken prendre des libertés,

ลูกบิลเลียด

balle pour jouer ลูกบอล
2louk0boun0tham
enfant adoptif

ลูกบุญธรรม

2louk0tchai
fils ลูกชาย
2louk3tchin boulette de nourriture

ลูกชิ้น

2louk1dign fil à plomb, sonde ลูกดิ่ง
3lou1kè2thot
se repentir,
se confesser ลุแกโทษ

2louagn3rou savoir d’avance ลวงรู
0louagn0ta illusoire, trompeur ลวงตา
2louak ébouillanter, échauder ลวก
2louak2louak négligemment ลวกๆ
4louam
ample, lâche หลวม
3louan pur, sans mélange, exclusif

2louk0fai
étincelle ลูกไฟ
2louk4hin
bille ลูกหิน
2louk2djagn
employé ลูกจาง
2louk1khagn
toupie ลูกขาง
2louk1kai
poussin ลูกไก
2louk1kè
agneau ลูกแกะ
2louk4khei gendre, beau-fils ลูกเขย
2louk3khit
boulier ลูกคิด
2louk2klign
rouleau ลูกกลิ้ง
2louk2khlun
onde, rond ลูกคลื่น
2louk1kop
têtard ลูกกบ
2louk2khou
choeur, refrain ลูกคู
2louk4khoun
juré ลูกขุน
2louk0koun0djè
clef ลูกกุญแจ
2louk0krogn
parapet, balustrade

0louan0lam

3louk2khun

se lever, se relever

3louan3louan tout, totalement ลวนๆ 2louk1kwat
2louat
fil de fer ลวด
2louat0lai
ornement, décoration 2louk4lan
ลวดลาย 2louk3liagn
2louat4nam
fil de fer barbelé
ลวดหนาม 1louk1lik
2louat0ta1khai
grillage, treillis

bonbon, sucrerie

3louagn1kra4pao

offenser ลวงเกิน

voler dans les poches ลวงกระเปา
d’avance, à l’avance

2louagn2na

ลวงหนา

2louagn0pai s’écouler, passer ลวงไป
2louagn1pra0wé0ni
tromper,
être infidèle ลวงประเวณี

ลวน

impertinent, insolent

ลวนลาม

ลูกกรง

ลุกขึ้น

ลูกกวาด

descendant ลูกหลาน
beau-fils, belle-fille
(par conjoint) ลูกเลี้ยง
turbulent, remuant

หลุกหลิก

3louk3li3louk0lon
3louk3li3louk0lon
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1luap

agité, énervé

entiché de, épris de

agité, énervé ลุกลน
chiot ลูกหมา
dentelle, fruit,
truc, triche ลูกไม
3louk2mai
en flamme ลุกไหม
2louk1mak
noix d’arec ลูกหมาก
2louk3ma3phrao
noix de coco

0loum3phi0ni
lumpini ลุมพินี
4loum0phragn
trappe หลุมพราง
2loun
dénudé, dépouillé ลุน
2loup
caresser, effleurer ลูบ
2loup0khlam câliner, cajoler ลูบคลํา
1lout
se détacher, échapper หลุด
1lout1pak
gaffer, faire une gaffe

2louk0mèõ
chaton ลูกแมว
2louk4nagn balle pour jouer ลูกหนัง
2louk2ni
débiteur ลูกหนี้
2louk3nok
oisillon ลูกนก
2louk0om
bonbon, sucrerie ลูกอม
2louk1õn
bébé, rejeton ลูกออน
2louk1phak0tchi

1lout3phon

3louk0lon
2louk4ma
2louk3mai

ลุกลี้ลุกลน

ลูกมะพราว

0lu
4lua

หลุดพน

4lua2tchua

เหลือ

incroyable, fabuleux

เหลือเชื่อ

4luagn
jaune เหลือง
2luagn2tchu fameux, célèbre เลื่องชื่อ
1luak
regarder en haut เหลือก
ลูกพี่ลูกนอง 2luak
choisir, préférer เลือก
s’embraser ลุกโพลง 4lua0kam0lagn au-delà de ses forces
ballon ลูกโปง
balle de fusil ลูกปน
bombe ลูกระเบิด
équipage ลูกเรือ
fille ลูกสาว
bru, belle-fille

ลูกสะใภ
2louk2so
chaînon, maillon ลูกโซ
2louk4sõn
flèche ลูกศร
2louk1soup
piston ลูกสูบ
2louk4sua boy scout, éclaireur ลูกเสือ
2louk0tan amande de palmier ลูกตาล
2louk3tha0nou
flèche ลูกธนู
2louk4tao
dé à jouer ลูกเตา
2louk1tit
beaux-enfants ลูกติด
2louk2thougn

หลุดปาก

réchapper, s’en tirer

colporter, répandre ลือ
rester, subsister, au-delà de

graine de coriandre ลูกผักชี
3louk0pén0fai s’enflammer ลุกเปนไฟ
2louk2phi2louk3nõgn
cousin

3louk0phlogn
2louk1pogn
2louk0pun
2louk3ra1bet
2louk0rua
2louk4sao
2louk1sa3phai

ลุมหลง

chanson populaire

ลูกทุง
2louk0woua
veau, génisse ลูกวัว
2loum
dépression, cuvette ลุม
4loum
trou, fosse หลุม
4loum4fagn1sop tombeau หลุมฝงศพ

เหลือกําลัง

4lua0ken trop, extrêmement เหลือเกิน
2luak3fén
choisir soigneusement
4lua4khõ
2luak2tagn
2luak2yèk
1luam
4luam
2luam4sai

เลือกเฟน

incorrigible, incurable

เหลือขอ

élire เลือกตั้ง
trier, séparer เลือกแยก
se chevaucher เหลื่อม
boa เหลือม
croire en, avoir foi en

เลื่อมใส

0luan
s’effacer, s’estomper เลือน
2luan
glisser, se déplacer เลื่อน
2luan2khun
promouvoir, élever

เลื่อนขึ้น

2luan0lõi vague, imprécis เลื่อนลอย
2luan0pai reporter, retarder เลื่อนไป
2luan3yot monter en grade เลื่อนยศ
4lua1ot
insupportable เหลืออด
1luap
jeter un coup d’oeil, taon

2luat

4mai

- 91 -

เหลือบ 3ma1ha1mat
sang เลือด
il ne reste que เหลือแต 3ma4han

2luat
4lua1tè
2luat0kam0dao

mahomet, mohammed

มะหะหมัด

considérable, énorme

มหันต

saigner du nez

เลือดกําเดา 3ma1hap2pak

2luat2khao0ta fou furieux, haineux

point de ponctuation

เลือดเขาตา 3ma4ha1sa1mout

มหัพภาค

2luat2khun2na fou furieux, forcené

océan มหาสมุทร
3ma4ha4san immense, gigantesque

2luat1õk

3ma4ha1sét4thi

เลือดขึ้นหนา

saigner, hémorragique

เลือดออก

4lua0thon insupportable, intolérable 3ma1hat1sa0djan

มหาศาล

milliardaire

มหาเศรษฐี

4lua3wi4sai au-delà de mes moyens

merveilleux,
miraculeux มหัศจรรย
3ma4ha3wi3tha0ya4lai université

4lua3wi4sai3ma3nout

0ma0dou

เหลือทน

เหลือวิสัย

surhumain

เหลือวิสัยมนุษย

4lua1you
rester, subsister เหลืออยู
2luéi
scie, scier เลื่อย
3luéi
ramper, grimper เลื้อย
0lugn genre grammatical, phallus ลึงค
3luk
profond, au fond ลึก
0lu0kan2wa
on dit que,
3luk3lap
3luk3sugn

le bruit court que ลือกันวา
mystérieux, secret ลึกลับ
approfondi,
en profondeur ลึกซึ้ง
oublier, omettre ลืม

มหาวิทยาลัย

venir voir qqch.,
venir assister à มาดู
4ma1dou
chien méchant หมาดุ
3ma1dua
figue มะเดื่อ
3ma4hé4si
reine มเหสี
3ma0fai
euphorbe มะไฟ
3ma0fuagn
carambole มะเฟอง
2magn
quelque, quelque peu มั่ง
4magn
en désaccord หมาง
4magn0djai brouillé, désuni หมางใจ
2magn2khagn richissime, opulent

มั่งคั่ง

0magn0kõn dragon, capricorne มังกร
0magn3khout
mangoustan มังคุด
avez-vous déjà oublié ? ลืมแลวหรือ 2magn0mi
fortuné, aisé มั่งมี
0lum0ta ouvrir les yeux, se réveiller 2magn0mi2khun
s’enrichir,
0lum
0lum3lèõ4ru

ลืมตา

hors de soi ลืมตัว
glissant, glisser ลื่น
venir, s’amener มา
fruit มะ
cheval มา
chien หมา
venir voir qqn.,
venir rencontrer มาหา
3ma4ha
grand, noble, archi- มหา
3ma1ha0kam
célébration, culte

0lum0toua
2lun
0ma
3ma
3ma
4ma
0ma4ha

faire fortune มั่งมีขึ้น

3ma2gnoua citron vert, lime มะงั่ว
0mai
mille nautique ไมล
1mai nouveau, récent, venir de ใหม
2mai
brûler, brûlé, en feu ไหม
2mai
pas, ne…pas (négation),
in-, il-, ir- ไม

2mai
veuf, veuve หมาย
3mai bois (matière), signe d’écriture

3mai
มหกรรม 4mai

ไม

est-ce que ? ไหม
est-ce que ?, soie ไหม

4mai
4mai
2mai2hai
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2mai3gnõ
ne pas s’abaisser ไมงอ
2mai…1ik0lei
ne…plus du tout

marquer, repérer หมาย
ne pas laisser,
ne pas permettre ไมให
3mai4han0a1kat
voyelle a ั.

ไม…อีกเลย

2mai…1ik3lèõ ne…plus ไม…อีกแลว
ไมหันอากาศ 2mai…1ik1tõ0pai ne…plus jamais

2mai0ao non, je n’en veux pas ไมเอา
2mai0ao0djai1sai
indifférent, 2mai0djam1kat
insoucieux ไมเอาใจใส

ไม…อีกตอไป

illimité, indéfini

ไมจํากัด

2mai0ao4nai
bon à rien ไมเอาไหน 4mai1djap mandat d’arrêt หมายจับ
3mai1at
contreplaqué ไมอัด 3mai1djat1ta0wa 4ième signe de ton
(montant) ไมจัตวา
3mai0ban3that
règle, réglette
ไมบรรทัด 2mai0djign
irréel, fictif ไมจริง
2mai1bõi
rarement ไมบอย 2mai0djign0djai hypocrite ไมจริงใจ
2mai0bõ3ri1sout
impur, pervers 3mai2djim0fan
cure-dent ไมจิ้มฟน
ไมบริสุทธิ์ 2mai2khao0djai ne pas comprendre
2mai2tchai
non, pas du tout ไมใช
ไมเขาใจ
3mai2tchai
non, pas du tout ไมใช 2mai0khè ce n’est pas mon problème
2mai3tchak3tcha
sans tarder,
ไมแคร
sans délai ไมชักชา 2mai0khei
n’avoir jamais ไมเคย
2mai3tcha2kõ0réo
tôt ou tard 2mai0khei…0lei
ne…jamais

ไมชาก็เร็ว

2mai2tchua0djai méfiant ไมเชื่อใจ 2mai0ken
2mai2dai
non, impossible ไมได
3mai2dai
non, impossible ไมได 2mai1ki
2mai2dai0khwam
2mai1kio
ça n’a pas de sens ไมไดความ

ไมเคย…เลย

pas plus de,
ne pas excéder ไมเกิน
pas beaucoup de ไมกี่
ça ne me concerne pas

ไมเกี่ยว

2mai2dai4phon inefficace, inopérant 3mai1khit0fai
allumette ไมขีดไฟ
ไมไดผล 2mai2khluan4wai
immobile
2mai2dai2roup informe, difforme
ไมเคลื่อนไหว
ไมไดรูป 2mai…2kõ
soit…soit ไม…ก็
2mai2dai4wagn inespéré ไมไดหวัง 2mai2khõi pas très, pas tellement
2mai0di
mal, mauvais ไมดี
ไมคอย
2mai0diagn4sa innocent, candide 3mai2khõi pas très, pas tellement

ไมเดียงสา

ไมคอย

หมายเหตุ

ไมโครเวฟ

3mai1dõk
arbuste à fleurs ไมดอก 2mai2khõi0di pas très bien ไมคอยดี
3mai1ék 1ier signe de ton (bas) ไมเอก 2mai2khõi1dja
rarement,
difficilement ไมคอยจะ
2mai4hén2douéi
en désaccord
ไมเห็นดวย 3mai3kõk
liège ไมกอก
2mai4hén1plèk
2mai0krégn0djai sans gêne ไมเกรงใจ
il n’y a rien de surprenant 0mai0khro
micro- ไมโคร
ไมเห็นแปลก 0mai0khro0fim microfilm ไมโครฟลม
4mai1hét
remarque, annotation 0mai0khro3wép
micro-ondes

4mai0khwam
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3mai4phon

หมายความ

ne pas avoir d’argent ไมมีสตางค

ไมละอาย

ไมมีทาง

ไมมาก

ไมเหมาะโอกาส

3mai1kwat
balai ไมกวาด 2mai0mi1sa1ti
inconscient ไมมีสติ
2mai3la non, je n’en veux pas ไมละ 2mai0mi4si
incolore ไมมีสี
2mai3la0ai sans gêne, sans scrupule 2mai0mi0thagn il n’y a pas moyen
2mai0lam0iagn impartial ไมลําเอียง 2mai0mi2thi0a4sai
sans-abri
2mai0lei nullement, pas du tout ไมเลย
ไมมีที่อาศัย
2mai…0lei
ne…pas du tout, 2mai0mi2thi4nainulle part ไมมีที่ไหน
vraiment pas ไม…เลย 2mai0mi4wagn sans espoir ไมมีหวัง
4mai2lék
numéro, 2mai0mi0wan
jamais ไมมีวัน
numéro d’identification หมายเลข 2mai0mi0wé0la
2mai0léo
pas mal, bien ไมเลว
ne pas avoir le temps ไมมีเวลา
2mai3lèõ pas fini, pas terminé ไมแลว 2mai0mi0yagn0ai effronté, éhonté
2mai2mak pas très, pas beaucoup
ไมมียางอาย
ไมมาก 2mai1mõ
inapte, indu ไมเหมาะ
3mai2mak pas très, pas beaucoup 2mai1mõ0o1kat
inopportun
3mai3ma0lai
voyelle ai ไ. ไมมลาย 2mai1mõ4som impropre ไมเหมาะสม
2mai0mi
aucun, il n’y a pas ไมมี 3mai3mouan
voyelle ai ใ. ไมมวน
2mai0mi1a0rai
rien, il n’y a rien 2mai4muan dissemblable ไมเหมือน
ไมมีอะไร 2mai2na
n’aurait pas dû ไมนา
2mai0mi1a0rai1ik0lei
3mai2na
voyelle é เ et è แ. ไมหนา
il n’y a rien d’autre ไมมีอะไรอีกเลย 2mai2na2tchua incroyable ไมนาเชื่อ
2mai0mi1a0rai0lei
2mai2na1dja ne devrait pas ไมนาจะ
il n’y a rien du tout ไมมีอะไรเลย 2mai2na1dja0pén0pai2dai
2mai0mi1a0rai1mai
improbable ไมนาจะเปนไปได
il n’y a rien de neuf ไมมีอะไรใหม 2mai2na0lei
zut ! ไมนาเลย
2mai0mi0tchi3wit inanimé ไมมีชีวิต 2mai0nan
pas longtemps ไมนาน
2mai0mi0gnen ne pas avoir d’argent 2mai3nap
ça ne compte pas ไมนับ
ไมมีเงิน 2mai2nè0djai
douter
être dans l'incertitude ไมแนใจ
2mai0mi0khrai
personne,
il n’y a personne ไมมีใคร 2mai2nè0nõn
douteux, incertain
2mai0mi0lei
aucun, nul ไมมีเลย
ไมแนนอน
2mai0mi0pan4ha
3mai1nip
pince à linge ไมหนีบ
il n’y a pas de problème ไมมีปญหา 3mai0o
voyelle o โ. ไมโอ
2mai0mi1phit
innocent, 3mai1phai
bambou ไมไผ
irresponsable ไมมีผิด 2mai0pén0rai de rien, ce n’est rien,
il n’y a pas de quoi ไมเปนไร
2mai0mi4phon
improductif,
infructueux ไมมีผล 2mai0phõ
insuffisant ไมพอ
2mai0mi1pra1yot
inutile, 2mai0phõ0djai insatisfait, mécontent
sans intérêt ไมมีประโยชน
insipide, fade ไมมีรส

2mai0mi3rot

3mai4phon

ไมพอใจ

arbre fruitier ไมผล

4mai0phrom
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4mai0phrom
laine ไหมพรม
magique ไมเทาวิเศษ
3mai0rio
baguette ไมเรียว 2mai1tèk
incassable ไมแตก
2mai3rou ignorer, ne pas connaître 2mai0tém0djai à contrecoeur ไมเต็มใจ
ไมรู 2mai1tè0phiagn
non seulement
2mai3rou2ruagn
ไมแตเพียง
ne pas être au courant ไมรูเรื่อง 3mai0ti
raquette ไมตี
2mai3rou0toua
inconscient, 3mai0ti3kõf canne de golf ไมตีกอลฟ
irréfléchi, imprévu ไมรูตัว 3mai0tho
2ième signe de ton
(descendant) ไมโท
2mai1sa0bai mal fichu, mal à l’aise
ไมสบาย 2mai2tõgn
pas la peine de,
ne soyez pas ไมตอง
2mai1sa0bai0djai
malheureux,
tourmenté ไมสบายใจ 2mai2tõgn0krégn0djai
3mai1sak
teck (bois) ไมสัก
ne vous gênez pas ไมตองเกรงใจ
2mai4sa2mat incapable de ไมสามารถ 2mai2tõgn0lam1bak
2mai4sam0khan futile, insignifiant
ne vous dérangez pas ไมตองลําบาก
ไมสําคัญ 2mai2tõgn4sogn4sai soyez certain,
indubitable ไมตองสงสัย
2mai4sam1rét inabouti, pas réussi
ไมสําเร็จ 2mai2tõgn0thõn gardez la monnaie
4mai4san
assignation, citation
ไมตองทอน
หมายศาล 2mai1thouk incorrect, inexact ไมถูก
2mai4san3that
pas doué ไมสันทัด 2mai1thouk1a0na0mai
malsain,
insalubre ไมถูกอนามัย
2mai2sap
ignorer, ne pas savoir
ไมทราบ 2mai1thouk0kan0wé0la
2mai1sét inachevé, pas prêt ไมเสร็จ
mal à propos ไมถูกกาลเวลา
2mai4som inapproprié, inadéquat 0mai0tri
fraternité, amitié ไมตรี
ไมสม 3mai0tri
3ième signe de ton (haut)
2mai4som0khouan
indigne de,
ไมตรี
impropre à ไมสมควร 2mai4thu
ça ne me fait rien ไมถือ
2mai4son0djai
inintéressant, 3mai4thu
bâton ไมถือ
sans intérêt ไมสนใจ 2mai4thugn moins de, à peine ไมถึง
2mai1sou2phap
impoli, indécent 4mai4thugn
signifier, désigner
3mai1tai3khou

ไมสุภาพ

signe ็ d’abrègement de voyelle

2mai4thugn1kha1nat

ไมไตคู 2mai2wa
tardif, trop tard ไมทัน

2mai0than
3mai0than0tha2khat

signe d
 ’annulation de syllabe

3mai3thao
2mai2thao0rai

pas très,
pas beaucoup ไมเทาไร
3mai3thao3wi1sét
baguette

de mauvais aloi ไมถึงขนาด
peu importe, qu’importe

2mai2wagn

ไมทัฌฑฆาต 2mai4wai
canne ไมเทา 4mai3wai

หมายถึง

ไมวา

occupé, indisponible

ไมวาง

incapable de ไมไหว
repérer หมายไว
2mai3wai0djai se méfier de ไมไวใจ
2mai0yai0di
indifférent, négliger

ไมไยดี

3mai3ya4mok
3mai3ya4mok

3ma2mouagn
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signe ๆ de répétition de mot ไมยมก

précéder, précédemment

มากอน

2mai0yo0di ignorer, négliger ไมโยดี
2mai0yõm
refuser ไมยอม
2mai0yõm2hai refuser que ไมยอมให
2mai0yõm3rap refuser de ไมยอมรับ
2mai1you absent, il n’est pas là ไมอยู
2mai3yout1ti0tham
injuste,

2mak0pai trop, outrepasser มากไป
1mak3rouk
jeu d’échecs หมากรุก
3ma1krout
bergamote มะกรุด
2mak2thi1sout
le plus มากที่สุด
3ma4khua aubergine, morelle มะเขือ
3ma4khua0phouagn

2mai1yout1yõn

3ma4khua1prõ

inéquitable ไมยุติธรรม
sans relâche

ไมหยุดหยอน

aubergine grappe มะเขือพวง
aubergine ronde

0ma1djak venir de, provenir มาจาก 3ma4khua2thét
1mak
fermenter, 3ma4khua0yao
1mak
2mak
3mak
3mak

saler pour conserver หมัก
arec, bétel หมาก
très, beaucoup มาก
passage, chemin มรรค
enclin, porté à,
souvent, fréquemment มัก

3mak1yai
0ma0la
0ma0lai
3ma0lai
3ma0lai
0ma3kha0bou0tcha
3ma3la0kõ
anniversaire du sermon de Bouddha 0ma0la0ria

มาฆบูชา

3ma4kham
tamarin มะขาม
3ma1ka0ra0khom janvier มกราคม
3mak2dai
cupide, avide มักได
1mak1fa1ragn
chewing gum

หมากฝรั่ง

มะเขือเปราะ

tomate มะเขือเทศ
aubergine longue

มะเขือยาว

ambitieux มักใหญ
fleur, guirlande มาลา
guirlande มาลัย
détruit, anéanti มลาย
zèbre มาลาย
papaye มะละกอ
malaria, paludisme

มาลาเรีย

3ma0la0you
malais มลายู
3ma0lègn
insecte แมลง
3ma0lègn0moum araignée แมลงมุม
3ma0lègn1pik4khègn
scarabée,
hanneton แมลงปกแข็ง

3mak2gnai négligent, indolent มักงาย 3ma0lègn0põ
libellule แมลงปอ
3mak1dja
avoir coutume de, 3ma0lègn1põgn scorpion แมลงปอง
avoir l’habitude de มักจะ 3ma0lègn2phou
bourdon, moule
2mak0ken0pai
trop, excessif
แมลงภู
มากเกินไป 3ma0lègn1sap
cafard, cancrelat
3mak3khou2thét guide, cicérone
แมลงสาบ
มัคคุเทศก 3ma0lègn0wan
mouche แมลงวัน
2mak2khun
augmenté, accru, 0ma3lèõ
voici, voilà มาแลว
plus qu'avant มากขึ้น 0ma…3lèõ
depuis, il y a…que
2mak1kwa plus que, plutôt มากกวา
มา…แลว
3ma0klua
ébène มะเกลือ 0ma0lé0sia
malaisien มาเลเซีย
2mak0mai
nombreux, abondant, 3ma3lét
graine, semence เมล็ด
considérable มากมาย 3ma3li
jasmin มะลิ
3mak2mak avide, insatiable มักมาก 3mam
rate มาม
3mak3nõi humble, modeste มักนอย 3ma0mia
année du cheval มะเมีย
3ma1kõk
spondias, olive มะกอก 3ma2mouagn
mangue มะมวง

3ma2mouagn4him3ma0phan
3ma2mouagn4him3ma0phan

1mat
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cajou, anacarde มะมวงหิมพานต
patate, lard, crémeux,
il, elle, ça มัน
0man
tentateur, démon มาร
1man
assidu, diligent หมั่น
2man
se fiancer หมั้น
2man
solide, sûr, sérieux มั่น
2man
rideau, voile มาน
4man
stérile, étoupe หมัน
0ma3na persévérance, persistance

3ma3nout0kin0khon

0man

3ma2nagn
3ma3nam

มานะ

tabouret, banc มานั่ง
hippopotame,
hippocampe มาน้ํา
depuis longtemps มานาน

0ma0nan
0ma0nan3lèõ

depuis déjà longtemps มานานแลว
citron มะนาว
mère มารดา
patate,
pomme de terre มันฝรั่ง

3ma0nao
0man0da
0man1fa1ragn

0man1fa1ragn1bot

purée de pomme de terre มันฝรั่งบด
frite, chips

3ma3nout0sa3ya0tham

มนุษย
cannibale

มนุษยกินคน

humanité,
race humaine มนุษยธรรม
1man2sai dégoûté, écoeuré หมั่นไส
0man1sa4mõgn cerveau, cervelle

มันสมอง

0man2thét
patate douce มันเทศ
0man2thõt
frite, chips มันทอด
0man0ya simagrée, caprice มารยา
0man2yat manières, politesse มรรยาท
0mao ivre, enivré, avoir le mal de เมา
4mao
au forfait เหมา
0mao0a1kat
avoir le mal de l’air

เมาอากาศ

0mao2khlun

avoir le mal de mer

3ma4ho0lan

grandiose, solennel

เมาคลื่น

มโหฬาร

0mao2lao
saoul, soûl เมาเหลา
0mao0mai
ivre, mort เมามาย
3ma4hõ3ra1sop
amusement,
divertissement มหรสพ

3ma4ho0ri
orchestre thaï มโหรี
มันฝรั่งทอด 3ma3phlap plaquemine, kaki มะพลับ
3ma3ni0la
manille มนิลา 3ma3phrao
coco มะพราว
2man0djai confiant, sûr de soi มั่นใจ 3ma3ra balsamine, impatiens มะระ
0man1dja0pén1a0rai0pai
0ma3rap
venir chercher qqn.,
0man1fa1ragn2thõt

quelle importance ? มันจะเปนอะไรไป

2man0khogn stable, durable มั่นคง
2man3lèõ
fiancé หมั้นแลว
2man4mai décidé à, résolu à มั่นหมาย
0man4mou
lard, saindoux มันหมู
3ma0no
esprit, âme มโน
3ma0no3kha0ti idée, pensée มโนคติ
3ma0no2phap imagination, vision
3ma0no3rot
3ma0no0tham

0ma3ra2yat

venir prendre qqn. มารับ
savoir-vivre, politesse

มารยาท

3ma0régn
cancer มะเร็ง
3ma0rogn année du dragon มะโรง
3ma3rõgn
hennir มารอง
0ma0rouam0kan
se rassembler

มโนภาพ 0ma0rouam1kloum
rêve, espoir มโนรถ

มารวมกัน

s’attrouper

มารวมกลุม

3ma3ru1dok
héritage มฤดก
มโนธรรม 3ma0run3ni après-demain มะรืนนี้
0man4hou4sua
igname มันหูเสือ 3ma4ségn
année du serpent มะเส็ง
3ma3nout
homme, être humain 1mat
poing, puce, pou หมัด
probité, sens moral

1mat
1mat

4mén
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หมาด

2mat
compteur มาตร
3mat
lier, ligoter, botte, fagot มัด
3ma3tha0lé
hippocampe มาทะเล
0ma0tam
venir chercher qqn.,
venir quérir มาตาม
arriver à temps มาทัน
fagot มัดฟน
résolution, décision มติ

même, même si แม
4mè
hein !, ça alors ! แหม
2mè2ban maîtresse de maison แมบาน
0mègn
insecte, arthropode แมง
0mègn0da limule, gigolo, souteneur

0mègn1ka0phroun

0ma0than
3mat0fun
3ma1ti
3ma1ti3ma4ha0tchon

แมงดา

méduse

แมงกะพรุน

0mègn3lak basilic (canum) แมงลัก
0mègn0moum
araignée แมงมุม
0mègn0põ
libellule แมงปอ
opinion public มติมหาชน 0mègn1põgn
scorpion แมงปอง
3mat0djam
arrhes, acompte มัดจํา 0mègn1sap
cafard, cancrelat
0ma1tou
mère มาตุ
แมงสาบ
4ma0toua0mia chienne หมาตัวเมีย 0mègn3thap
scarabée แมงทับ
3mat1sa1tat
moutarde มัสตาด 0mègn0wan
mouche แมงวัน
3mat3tha0yom
secondaire, 2mék
nuage เมฆ
intermédiaire มัธยม 2mè1kai
poule แมไก
3mat3tha0yom0bõ3ri0boun
2mè4khogn
mékong แมโขง
baccalauréat มัธยมบริบูรณ 2mè0koun0djè
serrure แมกุญแจ
3mat3tha0yom1suk4sa
3mè1kra3nan
malgré cela,
enseignement secondaire มัธยมศึกษา
système d’unités, article
alinéa มาตรา
2mat1tra0kan mesure, disposition

2mat0tra

2mat0tra2mét1trik

มาตรการ

malgré tout แมกระนั้น
même quand,
y compris แมกระทั่ง
2mè0khroua
cuisinière แมครัว
3mék1si0ko
mexicain, mexico

3mè1kra2thagn

système métrique มาตราเมตริก
2mat0tra1souan échelle, rapport

2mè1lék
2mè3liagn

2mat1tra4than

1mèm

มาตราสวน

standard, norme,
niveau มาตรฐาน
0ma4thugn
arriver, venir มาถึง
0ma4thugn3lèõ
arrivé มาถึงแลว
3ma1hu0ma immense, gigantesque

0ma0ya
3ma0yom
1me
1mé
2mè
3mè

เม็กสิโก

aimant แมเหล็ก
belle-mère
(pour l’enfant) แมเลี้ยง
femme occidentale, madame

แหมม

3mém
ourler, border เมม
2mè2mai
veuve แมหมาย
2mè3mot sorcière, magicienne แมมด
มหึมา 3mém1pak
se pincer les lèvres

artifice, illusion มายา
groseille à maquereau

0men
มะยม 0mén

distrait, rêveur เหมอ
ah non ! เหม
mère, maman แม
bien que, quoique,

2mén
2mèn
4mén

เมมปาก

se détourner, dédaigner เมิน
montagne d’indra,
crématorium เมรุ
hérisson, porc-épic เมน
juste, exact แมน
malodorant, ça sent mauvais

2mè3nam
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0mi0man0ya

เหม็น
plus tout jeune มีอายุ
2mè3nam
rivière, fleuve แมน้ํา 3mi1tcha3nan
sinon, autrement
4mén1ap sentir le renfermé เหม็นอับ
มิฉะนั้น
4mén1bout puer, empester เหม็นบูด 0mi0tchi3wit0tchi0wa
vivant,
plein de vie มีชีวิตชีวา
4mén2mai sentir le brûlé เหม็นไหม
4mén2nao sentir le pourri เหม็นเนา 0mi0tchi3wit1you
vivant, en vie
2mèn0yam justement, exactement
มีชีวิตอยู
แมนยํา 0mi2tchok
chanceux มีโชค
0mèõ
chat, anchois แมว 0mi3tchou
infidèle, adultère มีชู
3mèõ
mèo (tribu du nord) แมว 0mi2tchu4siagn célèbre, renommé
0mèõ3nam
phoque แมวน้ํา
มีชื่อเสียง
0mèõ3rõgn
miauler แมวรอง 3mi2dai
pas du tout มิได
0mèõ0toua0mia
chatte แมวตัวเมีย 0mi1hét4phon raisonnable มีเหตุผล
2mè0phim
moule, matrice แมพิมพ 0mi1hét4phon0di
sensé มีเหตุผลดี
2mè4phoua
belle-mère 0mi1it3thi0phon
influent มีอิทธิพล
(pour l’épouse) แมผัว 0mi2kha
précieux, de valeur มีคา
2mè0règn
levier, cric แมแรง 0mi0kam0lagn0djai avoir la pêche
0mé4sa0yon
avril เมษายน
มีกําลังใจ
2mét
mètre เมตร 0mi0khan
enceinte, grosse มีครรภ
3mét
grain, pépin, noyau เม็ด 0mi0khoun3na2phap
de qualité,
de bonne qualité มีคุณภาพ
2mè3thap commandant en chef แมทัพ
3mè1tè même pas, et même si แมแต 0mi0khrao
barbu มีเครา
3mét4fon
goutte de pluie เม็ดฝน 1mi1krõp
vermicelle croustillant
3mét3la3mout
clitoris เม็ดละมุด
หมี่กรอบ
3mét3ma2mouagn noix de cajou 0mi2khun avoir lieu, se passer มีขึ้น
เม็ดมะมวง 0mi0khwam1phit coupable, fautif
0mé4thoun
copulation, coït เมถุน
มีความผิด
2mét0ta charité, bienfaisance เมตตา 0mi0khwam3rak amoureux, épris
3mét0ya
cachet, comprimé เม็ดยา
มีความรัก
3mè2wa
bien que, même si แมวา 0mi0khwam1souk
heureux
2mè0yai
belle-mère
มีความสุข
(pour le mari) แมยาย 0mi0khwam0yin0di enchanté, ravi
0mi
avoir, posséder, il y a มี
มีความยินดี
1mi
vermicelle de riz หมี่ 0mi4khwan0di avoir le moral มีขวัญดี
3mi
ne…pas มิ 0mi4khwan2mai0di
4mi
ours หมี
ne pas avoir le moral มีขวัญไมดี
0mia
épouse, femme เมีย 0mi2lé1liam
astucieux, rusé
0mia4louagn
épouse légitime
มีเลหเหลี่ยม
เมียหลวง 0mi3lot0ra0kha en solde มีลดราคา
0mia3nõi
maîtresse เมียนอย 0mi2mak0mai abonder, foisonner
0mi0an1ta0rai en danger มีอันตราย
มีมากมาย
0mi0a3wout
armé มีอาวุธ 0mi0man0ya capricieux, comédien
0mi0a3you
d’un certain âge,
มีมารยา

0mi2mék
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0mi2mék
nuageux มีเมฆ 0mi3thõgn
enceinte, grosse มีทอง
1min
exposer, risquer หมิ่น 0mi1tõ2na suite à la page… มีตอหนา
0mi0na0khom mars (mois) มีนาคม 0mi2thot
coupable, fautif มีโทษ
0mi3nat
avoir rendez-vous มีนัด 0mi3thouk1yagn
0mi1nouat
moustachu มีหนวด
il y a tout ce qu’il faut มีทุกอยาง
1min1pra1mat dénigrer, diffamer 3mi1thou0na0yon
juin มิถุนายน
หมิ่นประมาท 0mi3thou3ra
affairé, occupé,
j’ai à faire มีธุระ
0mi0o1kat avoir l’occasion มีโอกาส
0mi3phit
toxique, venimeux มีพิษ 3mit1tra1djit bonne volonté มิตรจิต
0mi4phon productif, fructueux มีผล 3mit1tra2phap
amitié มิตรภาพ
0mi1pra1yot
utile, avantageux 3mit1tra4sam0phan
lien d’amitié

มีประโยชน

มิตรสัมพันธ

0mi3ra1biap ordonné, méthodique 0mi3wi0thi
méthodique มีวิธี
มีระเบียบ 0mi3yot
gradé มียศ
0mi3ra0dou avoir ses règles มีระดู 0mi1you
exister, être มีอยู
0mi0ra0kha
précieux, de valeur 0mõ
taureau, grand bateau มอ
มีราคา 1mõ
convenable, approprié เหมาะ
0mi3rot
sapide, savoureux มีรส 2mo
meule, moudre โม
0mi2roup0pén
avoir la forme de 2mõ
pot, marmite หมอ
มีรูปเปน 3mo
se vanter, exagérer โม
0mi1sa1né séduisante, charmante 4mõ
docteur, médecin หมอ
มีเสนห 0mo1ha illusion, imagination โมหะ
0mi1sa1ti
conscient มีสติ 4mõ1tcha3phõ2rok
2mi2soua
vermicelle chinois มี่สั้ว
spécialiste médical หมอเฉพาะโรค
0mi1souan influencer, jouer un rôle 4mõ0dou
voyant, devin หมอดู
มีสวน 2mõ0fai3fa batterie, accumulateur
0mi1souan2douéi
contribuer
หมอไฟฟา
มีสวนดวย 4mõ0fan
dentiste หมอฟน
2mit
couteau มีด 0mogn
heure โมง
3mit
ami, camarade มิตร 0mõgn
regarder, parcourir มอง
3mit bien fermé, masqué, submergé 1mogn
frapper de la tête โหมง
มิด 4mõgn
terne, maussade หมอง
0mi0thagn
il y a moyen มีทาง 0mõgn4ha chercher des yeux มองหา
3mit4tcha
faux, perfide มิจฉา 0mogn3tchao
sept heures,
heure (6 à 11h) โมงเชา
3mit4tcha2tchip
vivre du vice ou du crime มิจฉาชีพ 0mõgn0dou
regarder, observer
3mit4tcha3thit1thi hérésie มิจฉาทิฐิ
มองดู
0mi0te
compteur มีเตอร 0mõgn4hén apercevoir, discerner
0mi1tè
il n’y a que มีแต
มองเห็น
3mi1ti
dimension, mesure มิติ 0mõgn4hén2dai visible, perceptible
2mit4khõ
serpe มีดขอ
มองเห็นได
2mit0kon
rasoir มีดโกน 4mõgn0djai chagriné, peiné หมองใจ
0mi1tõ
continuer, à suivre มีตอ 0mogn0khon bénéfique, favorable

0mogn1kout

1mot0kam0lagn

- 100 -

มงคล

0mogn1kout

0mon1thop
0mon0tri
0mo4ho
มองไมเห็น 1mõ0o1kat

couronne,
ordre de la couronne มงกุฎ
0mõgn2mai4hén
indiscernable

0mõgn0nai2gnè0di

optimiste

0mõgn0nai2gnè3rai
0mõgn0tam

มองในแงดี 1mõp
pessimiste

มองตาม

เหมาะโอกาส

se prosterner, s’agenouiller

มองในแงราย 2mõp

suivre du regard

มณฑล

dôme, pavillon มณฑป
conseiller มนตรี
furieux, en rage โมโห
opportun, propice

หมอบ

délivrer, livrer, remettre มอบ
2mõp2hai attribuer, conférer มอบให
2mõp0am2nat accréditer, mandater

2mõi
somnoler, s’assoupir มอย
มอบอํานาจ
4mõi
poil du pubis หมอย 4mõ1pha1tat
chirurgien หมอผาตัด
1mok
enfouir, cacher หมก 0mõ0phin
morphine มอรฟน
1mõk
brouillard, brume หมอก 2mõp4mai
charger de, confier
0mo3kha caduc, nul et non avenu
มอบหมาย
โมฆะ 2mõp0toua
se rendre, capituler
2mõ0kègn
flan, crème renversée
มอบตัว
หมอแกง 0mo0ra
agate โมรา
3mok1ka0ra0khom janvier มกราคม 0mõ3ra1dok
héritage มรดก
1mok2moun
absorbé, préoccupé 0mõ3ra1kot
émeraude มรกต
หมกมุน 0mõ3ra3na
mort มรณะ
4mõ0khwam homme de loi หมอความ 0mõ3ra3na0kam
décès มรณกรรม
0mom
souillé, maculé มอม 0mõ3ra4soum
mousson, tempête
2mõ0mi2dam casserole หมอมีดาม
มรสุม
0mom2lao
soûler, faire boire 0mõ0sõ
râpé, élimé มอซอ
มอมเหลา 1mõ4som convenir, cadrer เหมาะสม
0mon
prière, mantra, incantation 1mõ4som0kan conforme เหมาะสมกัน
มนต 1mot
fini, épuisé, à bout de,
complètement หมด
0mon
saleté, salissure มล
1mõn
mûre หมอน 2mõt mite, teigne, mourir, s’éteindre
4mõn
coussin, oreiller หมอน
มอด
2mõ3nam
radiateur หมอน้ํา 3mot
fourmi, exorciste มด
0mon3la3rat
état fédéral มลรัฐ 4mõ0ta
oculiste หมอตา
4mõ2nouat
masseur หมอนวด 4mõ0tam0yè sage femme หมอตําแย
0mon0pha3wa
pollution, 0mo3tha0na apprécier, rendre grâce
contamination มลภาวะ

0mon3phit pollution, contamination 1mot0a3you

มลพิษ

โมทนา

expirer, se périmer

หมดอายุ

0mon0thian
palais royal มนเทียร 0mõ0te0sai
moto มอเตอรไซด
0mon0thin souillure, impureté มลทิน 0mõ0te0sai3rap2djagn moto taxi
0mon0tho géant du ramayana มณโฑ
มอเตอรไซดรับจาง
0mon0thon ancienne circonscription 1mot0kam0lagn
épuisé, exténué

1mot0khwam1ot0thon

0moun4than
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หมดกําลัง 0mouéi4phom

perdre
patience หมดความอดทน
1mot3lèõ épuisé, c’est tout หมดแลว
3mot2louk
utérus มดลูก
2mõ2tõ
trapu, râblé มอตอ
2mõ2tom
bouilloire หมอตม
1mot0règn
exténué, sans force

0mouéi4sa0kon

1mot1sa1ti

évanoui,
sans connaissance หมดสติ
1mot4wagn désespéré, sans espoir

3mougn2louat

1mot0wé0la

2mougn2man

1mot0khwam1ot0thon

หมดหวัง

หมดเวลา

1mou
groupe, ensemble หมู
3mou
travailler dur, bûcher มุ
4mou
cochon, porc หมู
0moua
obscur, indistinct มัว
2mouagn
violet, pourpre มวง
1mouak
chapeau, bonnet หมวก
1mouak0kan2nõk
casque motocycliste หมวกกันนอก
casquette, képi

1mouak3kèp
1mouak1lék

หมวกแก็ป

casque militaire

หมวกเหล็ก

มวยสากล

0mouéi0thai
boxe thaï มวยไทย
4mou0hèm
jambon หมูแฮม
0mougn couvrir un toit, se masser มุง
2mougn
se focaliser sur,

หมดแรง 3mougn

écoulé, c’est terminé

chignon มวยผม
boxe anglaise

se diriger vers มุง
moustiquaire มุง

moustiquaire métallique มุงลวด
viser, ambitionner

2mougn4mai

มุงหมาย

s’entêter, s’obstiner

มุงมั่น

2mougn2na
en route pour มุงหนา
2mougn0pai à destination de มุงไป
2mougn3rai
penser à mal มุงราย
2mougn4wagn
escompter,
compter sur มุงหวัง

2mouk
mucus มูก
3mouk
nacre มุก
3mouk
face, visage, leader มุข
4mou0khém
bacon หมูเค็ม
1mou1kõ
archipel หมูเกาะ
2mou2li
store, persienne มูลี่
0moum
coin, angle มุม
0moum1tchak
angle droit มุมฉาก
0moum2pan
angle obtus มุมปาน
0moun fondement, base, excrément

0moua0mao
s’adonner à มัวเมา
0moua4mõgn ternir, salir มัวหมอง
0mouan
cigarette, rouler มวน
0mouan
masse, bloc มวล
มูล
3mouan
rouleau, rouler มวน 4moun
tourner, pivoter หมุน
3mouan1õk
dérouler, dévider 0moun4fõi
déchet, détritus มูลฝอย
มวนออก 3mou0ni
sage, philosophe มุนี
2moua4soum
organiser un gang 0moun2kha
valeur, coût มูลคา
มั่วสุม 0moun0kho
bouse มูลโค
1mouat groupe, détachement หมวด 0moun3la2kha valeur, coût มูลคา
0moua1tè
absorber par, 0moun3la3ni3thi
accaparer par มัวแต

fondation charitable มูลนิธิ

1mou2ban
village หมูบาน 0moun3la0than
fondement,
principe มูลฐาน
4mou0dègn porc rouge rôti หมูแดง
0mouéi
boxe, pugilat มวย 4moun2rõp tourner autour หมุนรอบ
0mouéi2plam
lutte libre มวยปล้ํา 0moun4than fondement, principe

4moun0toua2lék
4moun0toua2lék

0mu1plao
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มูลฐาน 2mua3khragn

du temps où,
au temps où เมื่อครั้ง

composer le numéro หมุนตัวเลข 2mua2mai0nan0ma3ni
4moun0wian
circuler หมุนเวียน
il n’y a pas longtemps เมื่อไมนานมานี้
4mou1pa
sanglier หมูปา 2mua…0ma3lèõ
il y a (durée)
4mou3rõgn
grogner หมูรอง
เมื่อ…มาแลว
3mou4sa mensonger, fallacieux มุสา 4muan ressembler à, comme เหมือน
4mou1sa3té
brochette de porc 2mua3nan
en ce temps-là, alors

หมูสะเตะ

เมื่อนั้น

3mou4sa2wat
mensonge มุสาวาท 2mua0nan1kõn
longtemps avant
1mout
cheville, clavette หมุด
เมื่อนานกอน
3mout
s’enfoncer dans, 4muan0dem comme avant เหมือนเดิม
se cacher sous มุด 4muan0kan
aussi, également
3mou3tha3lou
téméraire,
เหมือนกัน
audacieux มุทะลุ 4muan1kap2wa
comme si
3mou3thi0ta
sympathie มุทิตา
เหมือนกับวา
3mout1sa0lim
musulman มุสลิม 2mua0rai
quand ? เมื่อไร
1mout3yam
rivet หมุดย้ํา 2mua0rai2kõ2dai n’importe quand
0mu
main มือ
เมื่อไรก็ได
3mu
repas, jour มื้อ 2mua0réo0réo3ni
récemment
2mua
quand, lorsque,
เมื่อเร็วๆนี้
c’était (moment) เมื่อ 2mua4thugn0wé0la le moment venu
0muagn
ville, pays เมือง
เมื่อถึงเวลา
4muagn
mine เหมือง 2mua0wan
veille, jour précédent
0muagn2khun colonie, protectorat
เมื่อวาน
เมืองขึ้น 2mua0wan1bai
hier après-midi
0muagn4louagn capitale เมืองหลวง
เมื่อวานบาย
0muagn2nõk
à l’étranger, 2mua0wan3tchao
hier matin
pays étranger เมืองนอก

4muagn2rè
gisement เหมืองแร
0muagn0thai
thaïlande เมืองไทย
4muagn0thõgn mine d’or เหมืองทอง
2muak
glaire, mucus เมือก
2mua0khun veille, nuit précédente
2mua0khun3ni

เมื่อคืน

เมื่อวานเชา

2mua0wan2kham hier soir เมื่อวานค่ํา
2mua0wan3ni
hier เมื่อวานนี้
2mua0wan0sun
avant-veille
2mua0wan0sun3ni

เมื่อวานซืน

avant-hier

เมื่อวานซืนนี้

2muéi
courbatu, moulu เมื่อย
1muk
encre, calmar, seiche หมึก
0mun
étourdi, groggy มึน
1mun
dix mille หมื่น
0mun0mao éméché, pompette มึนเมา
เมื่อกี้นี้เอง 0mun0tugn
mal disposé, en froid

hier soir,
la nuit dernière เมื่อคืนนี้
2mua2ki
il y a un instant เมื่อกี้
2mua2ki3ni
à l’instant เมื่อกี้นี้
2mua2ki3ni0égn à l’instant même

2mua…1kõn il y a (durée) เมื่อ…กอน
2mua1kõn
autrefois เมื่อกอน 0mu1plao

มึนตึง

bredouille,

2mut

0nai0lõn
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obscur, sombre มืด
portable, portatif, mobile

นางพยาบาล
2mut
0nagn3ra0bam
danseuse นางระบํา
0mu4thu
4nagn3rat
sangle, lanière หนังรัด
มือถือ 0nagn0rom
huître นางรม
2mut2kham
crépuscule มืดค่ํา 2nagn3rot0fai
en train,
prendre le train นั่งรถไฟ
0na
ferme, exploitation นา
2na
hein ! (exigence) นะ 0nagn4sao
mademoiselle, miss
2na
digne de, qui pousse à นา
นางสาว
2na face, visage, page, saison หนา 4nagn1sat
peau de bête หนังสัตว
3na
à, au, dans ณ 4nagn1sa3tik
élastique หนังสติ๊ก
3na
d'accord ? (proposition) นะ 4nagn4su
livre, bouquin หนังสือ
3na

oncle, tante
(cadet, cadette de la mère) นา
4na
épais, gros หนา
2na1bua ennuyeux, fastidieux นาเบื่อ
2na2bugn
bouder, se renfrogner

4nagn4su0den0thagn
4nagn4su0ka0toun

หนาบึ้ง 4nagn4su0rai2khap
นาชม 4nagn0ta

effronté, éhonté หนาดาน
rougir, piquer un fard

2nagn0yõgn0yõgn

หนาแดง 2nagn1you
2na0dou attrayant, spectaculaire นาดู 4nagn2yut
2na0én0dou

charmant, attachant

นาเอ็นดู

2na4fon
saison des pluies หนาฝน
0nagn
madame, elle นาง
2nagn
asseoir, aller en นั่ง
4nagn peau, cuir, film, cinéma หนัง
2na3gnao
bouder, faire la tête

หนาเงา

mannequin นางแบบ
actrice principale,
héroïne นางเอก
0nagn1èn
hirondelle นางแอน
0nagn3fa
fée นางฟา
0nagn0gnam reine de beauté นางงาม

0nagn1bèp
0nagn1ék

illustré

หนังสือการตูน
4nagn4su0phim journal หนังสือพิมพ

2na0tchom admirable, remarquable
2na2dan
2na0dègn

passeport

หนังสือเดินทาง

magazine

หนังสือรายคาบ
paupière หนังตา
s’accroupir

นั่งยองๆ

assis นั่งอยู
élastique หนังยืด
0nai dans, à l’intérieur de, en, à ใน
0nai
signification, sens นัย
0nai
monsieur, maître, officier,
chef de นาย
1nai
lassé, dégoûté หนาย
4nai
quel ?, lequel ?, où ? ไหน
0nai1a1dit
dans le passé ในอดีต
0nai1a0na3khot
dans l’avenir

ในอนาคต

employeur นายจาง
pour l’instant,
pour le moment ในขณะนี้
0nai1ka3ra0ni dans le cas où, en cas

0nai2djagn
0nai1kha1na3ni

ในกรณี

3nai1khlap
night club ไนตคลับ
vivre sur sa fortune นั่งกินนอนกิน 4nai…1kwa0kan
2nagn0logn
s’asseoir นั่งลง
lequel est le plus… ไหน…กวากัน
0nagn0nouan
mouette นางนวล 0nai1lak0kan en principe, à priori
2na0gnõ bouder, faire la tête หนางอ
ในหลักการ
0nagn3pha0ya0ban
infirmière 0nai0lõn
nylon ไนลอน
2nagn0kin0nõn0kin

0nai4louagn
0nai4louagn

3nak1sup
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0nai2mai3tcha

roi de thaïlande
(familier) ในหลวง
bientôt, sous peu

หนักใจ

3nak0kai3ya0kam

acrobate

นักกายกรรม

ในไมชา 3nak0kan0muagn

politicien

นักการเมือง
ในนามของ 3nak0kan2thout diplomate นักการทูต
0nai3ra1wagn
durant, pendant, 3nak4khian
rédacteur นักเขียน
au cours de ในระหวาง 3nak4khian2roup
dessinateur
0nai3ra1wagn3ni
en attendant
นักเขียนรูป
ในระหวางนี้ 3nak0ki0la
athlète นักกีฬา
0nai2rom à l’ombre, en salle ในรม 3nak0kin
gastronome นักกิน
0nai2ruagn au sujet de, à propos de 2na1kliat
laid, affreux นาเกลียด
ในเรื่อง 2na1kliat0tchagn
haïssable,
détestable นาเกลียดชัง
0nai1sa4tha0ni
chef de gare
นายสถานี 2na0kloua
effrayant, effroyable
0nai0ta
oeil นัยนตา
นากลัว
0nai3tha4han
officier de l’armée 0na0klua
marais salant นาเกลือ
นายทหาร 1nak2khun s’alourdir, s’aggraver
0nai0tam1rouat officier de police
หนักขึ้น
นายตํารวจ 3nak3louagn1kra4pao pickpocket
2na1it4tcha
enviable นาอิจฉา
นักลวงกระเปา
0nai2thi1sout
finalement, 3nak0mouéi
boxeur นักมวย
en définitive ในที่สุด 1nak4na
extrêmement หนักหนา
0nai0wé0la3ni
à l’heure actuelle 1nak2nèn solide, constant หนักแนน
ในเวลานี้ 3na0khõn agglomération, cité นคร
0nai0nam4khõgn

2na1dja
1nak
2nak
2nak
3nak

de la part de

falloir, devoir, convenir

นาจะ

lourd, pesant, grave, sérieux

3nak1ou0dom3kha1ti
3nak1pha0djon0phai

หนัก
loutre นาก 3nak0pa1tha1ka4tha
candidat à l’ordination นาค

très, extrêmement,
expert, fana นัก
2na1kak
masque หนากาก
2na4khan
drôle, amusant นาขัน
0na2khao
rizière นาขาว
2na0khao3rop respectable นาเคารพ
3nak0bin
aviateur, pilote นักบิน
3nak4tchouéi0o1kat opportuniste

idéaliste

นักอุดมคติ
aventurier

นักผจญภัย

conférencier

นักปาฐกถา

3nak2phout orateur, speaker นักพูด
3nak1pra0phan écrivain นักประพันธ
3nak1prat
savant, sage นักปราชญ
2na0krégn0kloua
redoutable

นาเกรงกลัว

3nak0rian
écolier, élève นักเรียน
3nak3rõgn
chanteur นักรอง
3nak0sa0dègn
acteur นักแสดง
นักฉวยโอกาส 3nak4sam1rouat
explorateur

3nak0don0tri
musicien นักดนตรี
2na0kin
appétissant นากิน 3nak1suk4sa
1nak0djai
tracassé, embarrassé 3nak1sup

นักสํารวจ

étudiant นักศึกษา
détective นักสืบ

3nak1tègn3lép
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3nak1tègn3lép manucure นักแตงเล็บ
en avoir l’eau à la bouche น้ําลายสอ
3nak2tén0ram
danseur นักเตนรํา 3nam4luagn
lymphe น้ําเหลือง
3nak2thõgn2thio touriste นักทองเที่ยว 0nam0ma
amener, apporter นํามา
3nak2tom4mou charlatan, escroc 3nam0man
huile น้ํามัน
นักตมหมู 3nam3ma0nao citronnade น้ํามะนาว
3nak2thot prisonnier, détenu นักโทษ 3nam0man0bén0sin
essence
3nak3thou3ra1kit
น้ํามันเบนซิน
homme d’affaires นักธุรกิจ 3nam0man4mou saindoux น้ํามันหมู
2na3lègn
saison sèche หนาแลง 3nam0man4hõi
sauce d’huîtres
0na0li0ka
montre,
น้ํามันหอย
heure (système 24 h) นาฬิกา 3nam3ma3phrao
lait de coco
0na0li0ka4khwèn horloge, pendule
น้ํามะพราว
นาฬิกาแขวน 0nam3ma0tham abstrait นามธรรม
0na0li0ka1plouk réveil นาฬิกาปลุก 3nam2mouk
morve น้ํามูก
0nam
mener, conduire นํา 0nam2na
précéder, à la tête de
0nam
nom นาม
นําหนา
3nam
eau, jus น้ํา 3nam1nak
poids, fardeau น้ําหนัก
4nam
épine หนาม 3nam4nõgn
pus น้ําหนอง
3nam1a1sou1dji
sperme น้ําอสุจิ 0nam1õk1sa0dègn exposé, montré
0nam1bat
carte de visite นามบัตร
นําออกแสดง
3nam0tcha
thé น้ําชา 3nam4hõm parfum, eau de toilette
3nam3tchua
sperme น้ําเชื้อ
น้ําหอม
3nam2tchuam
sirop น้ําเชื่อม 0nam0pai emmener, apporter นําไป
0nam4fègn
pseudonyme นามแฝง 0nam0pha1tõ
tenir compte de
3nam0gnen
bleu น้ําเงิน
นําพาตอ
3nam0djai
obligeance, 3nam0pla
sauce de poisson น้ําปลา
complaisance, esprit de น้ําใจ 3nam1plao
eau plate น้ําเปลา
3nam2djim
sauce marinée น้ําจิ้ม 3nam0pla3phrik
3nam3khagn
rosée น้ําคาง
sauce de poisson aux piments
3nam3khagn4khègn
givre
น้ําปลาพริก
น้ําคางแข็ง 3nam4phon3la3mai
jus de fruit
3nam0kam
sperme น้ํากาม
น้ําผลไม
0nam2khao0ma
introduire, 3nam3phou
source, fontaine น้ําพุ
faire entrer นําเขามา 3nam1pra0pa eau courante น้ําประปา
3nam4khègn
glace น้ําแข็ง 3nam3phrik sauce pimentée น้ําพริก
3nam4khègn2kõn glaçon น้ําแข็งกอน 3nam3phrik2hègn pâte de piment
3nam1klan
eau distillée น้ํากลั่น
น้ําพริกแหง
0nam1klap0ma rapporter, ramener 3nam3phrik4si0ra0tcha
3nam2khun3nam0logn
3nam0lai
3nam0lai4sõ

นํากลับมา

sauce rouge de siratcha

น้ําพริกศรีราชา
น้ําขึ้นน้ําลง 3nam2phugn
miel น้ําผึ้ง
salive น้ําลาย 0nam2rõgn piloter, naviguer นํารอง
marée

3nam1sai0djai0djign

cordial,

0nam1sa0koun
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2nan3nam eaux territoriales นานน้ํา
3nan3nan
ces นั้นๆ
นามสกุล 2nan2nè
le voilà ! นั่นแนะ
intonation, ton น้ําเสียง 0nan4ru0yagn ça fait longtemps ?

sincère, du fond du coeur น้ําใสใจจริง
0nam1sa0koun
nom de famille

3nam4siagn
3nam0si3iou
3nam0so0da
3nam2som

sauce de soja น้ําซีอิ๊ว
eau gazeuse น้ําโซดา
orangeade, vinaigre

3nam2som3khan

นานหรือยัง

0nan2thao0rai combien de temps ?

น้ําสม 2nao

orange pressée

น้ําสมคั้น

3nam2som3phrik

vinaigre aux piments น้ําสมพริก
vinaigre

นานเทาไร

pourri, décomposé เนา
4nao avoir froid, il fait froid หนาว
2nao2dai
périssable เนาได
2na1õk
poitrine, poitrail หนาอก
2nao1puéi
pourrir, se putréfier

เนาเปอย

3nam2som4sai0tchou

น้ําสมสายชู
3nam3sõs
sauce น้ําซอส
0nam1sup mener une enquête นําสืบ
3nam0ta
larme, pleur น้ําตา

2na4houa3rõ
risible นาหัวเราะ
3nap
compter, dénombrer นับ
2na4pha
falaise หนาผา
2na1phak
front, frontal หนาผาก
0nam0thagn
guider, 2na1pat
cadran, voyant หนาปด
montrer le chemin นําทาง 2na0pén
pince-sans-rire หนาเปน
3nam0tan
sucre น้ําตาล 2na0pén1houagn
inquiétant,
préoccupant นาเปนหวง
3nam2tao gourde, calebasse น้ําเตา
0nam2thio
guider, faire visiter 2na3phit1sa4wogn
étonnant,
3nam1tok

นําเที่ยว

prodigieux นาพิศวง

3nap1djak
à compter de นับจาก
น้ําตก 3nap2mai2thouan
innombrable

cascade, chute d’eau

3nam2thouam inondation น้ําทวม
3nam4wan
sirop, nectar น้ําหวาน
3nam0won
tourbillon น้ําวน
3nam0yén
eau froide น้ําเย็น
3nam2yio
pipi, urine น้ําเยี่ยว
0nan
longtemps นาน
2nan
ça, cela, celui-là,
voilà, c’est là นั่น

3nap2tagn1tè

นับไมถวน

à partir du,
à compter du นับตั้งแต
3nap1tè à partir de, à dater de นับแต
3nap4thu
vénérer, honorer,
respecter นับถือ
3nap2wa
finalement, en définitive

นับวา

2nan
zone, territoire นาน 3nap2wa0pén être considéré comme
3nan
ce, cet, cette, ce…-là นั้น
นับวาเปน
0na0na
divers, varié นานา 2na0ragn1kiat
déplaisant,
désagréable นารังเกียจ
2na4nao
saison froide หนาหนาว
2na3nap4thu estimable, respectable 2na3rak charmant, adorable นารัก
นานับถือ 2na0ram0khan énervant, agaçant
4na2nèn
dense, compact หนาแนน
นารําคาญ
0nan3lèõ il y a longtemps นานแลว 0na0ri
femme, fille นารี
0nan0ma3lèõ
il y a longtemps, 3na0rogn campagne, bataille ณรงค
une fois นานมาแลว 3na3rok
enfer นรก

2na3rõn
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2na3rõn
saison chaude หนารอน
maire de la ville นายกเทศมนตรี
2na4sagn1két
marquant, 2na1you
agréable à vivre นาอยู
remarquable นาสังเกต 1ne avoir un accent provincial เหนอ
2na4san4sen
digne d'éloge 2nè
hep !, le voici ! แนะ
นาสรรเสริญ 2nè
sûr, certain แน
2na1sa0thuan0djai
émouvant, 3ne voulez-vous ? (proposition) เนอ
touchant นาสะเทือนใจ 3nè
proposer, suggérer แนะ
2na4sia0dai regrettable, déplorable 4nè garder pour soi, lenticule แหน
นาเสียดาย 2nè3tchat
distinct, net แนชัด
2na4sia0djai regrettable, navrant 4nègn soupçonner, suspecter แหนง
นาเสียใจ 0nei
beurre เนย
2na4sogn4sai
douteux, suspect 0nei4khègn
fromage เนยแข็ง
นาสงสัย 2nè0djai
sûr, convaincu แนใจ
2na4sogn4san pitoyable, déplorable 3nék0thai
cravate เน็คไท
นาสงสาร 2nè3la
bien sûr ! แนละ
2na4son0djai
intéressant, 4nèm
porc fermenté แหนม
digne d’intérêt นาสนใจ 0nen
butte, monticule เนิน
3nat donner rendez-vous, tir, coup 0nén
novice, bonzillon เณร
นัด 2nen tôt, très tôt, pour longtemps เนิ่น
3nat
priser, sniffer นัดถุ 2nèn
ferme, dense แนน
2na0ta
mine, physionomie หนาตา 3nén
souligner, accentuer เนน
2na1tagn
fenêtre หนาตาง 1ne1na
gluant, poisseux เหนอะหนะ
0na0thi
minute นาที 3nè0nam conseiller, recommander
2na2thi
devoir, obligation,
แนะนํา
rôle, fonction หนาที่ 3nè0nam2hai3rou1djak
3nat4mai
fixer un rendez-vous
présenter qqn. แนะนําใหรูจัก
นัดหมาย 3nè0nam0toua se présenter แนะนําตัว
2na3thou2rét
piteux, pitoyable 3nè3nat
proposer un rendez-vous

นาทุเรศ

แนะนัด

2nè2nècertainement, assurément แนๆ
นาตื่นเตน 3nè0nèõ diriger, aiguiller แนะแนว
3nat1yout0gnan se mettre en grève 2nèn3fèn
proche , inséparable
2na1tun2tén

excitant, troublant

2na2wai4lagn1lõk
3na3wa3ni0yai
0na0wi
3na0yo0bai

นัดหยุดงาน

แนนแฟน

2nè2nign inconscient, inanimé แนนิ่ง
หนาไหวหลังหลอก 2nèn1kha1nat
bondé, comble
hypocrite

roman นวนิยาย
marine นาวี
politique, stratégie

นโยบาย

แนนขนัด

2nèn4na résistant, robuste แนนหนา
2nè0nõn sûr et certain, précis, exact

แนนอน

0na3yok
président นายก 0nen0sai
dune เนินทราย
0na3yok3rat1tha0mon0tri
0nèõ
trace, ligne, rangée แนว
premier ministre นายกรัฐมนตรี 2nèõ
directement, direct แนว
0na3yok2thét1sa0mon0tri
2nèõ2nè résolument, résolu แนวแน

0nèõ3nom
0nèõ3nom

tendance, inclination

0nèõ1pa
0nèõ0thagn

directive, orientation
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แนวโนม 3niou3tchi
orée, lisière แนวปา 3niou2kõi

แนวทาง
1nép
insérer, introduire เหน็บ
1nèp pince à épiler, brucelles แหนบ
2nep
mollement, faiblement เนิบ
2nèp
joindre, accoler แนบ
2nèp0ma3ni
ci-joint แนบมานี้
1nép0nèm

sarcastique, ironique

0né3ra0khoun

เหน็บแนม

ingrat,
pas reconnaissant เนรคุณ
0né3ra2thét
bannir, exiler เนรเทศ
1nét1nuéi
exténué, fourbu

3ni1ti1sat
doigt นิ้ว
index นิ้วชี้
auriculaire, petit doigt

นิ้วกอย

3niou0nagn
annulaire นิ้วนาง
3niou4houa2mè0mu
pouce

นิ้วหัวแมมือ

3niou3thao

orteil, doigt de pied

นิ้วเทา

1nip clip, clamp, pincer, serrer หนีบ
4ni0phai
fuir le danger หนีภัย
3ni0phon
écrire, rédiger นิพนธ
3nip0phan
nirvana นิพพาน
1nip2tai3rak3rè porter sous le bras

หนีบใตรักแร

in-, sans นิร
éternel, perpétuel

3ni3ra
เหน็ดเหนื่อย 3ni0ran0dõn

2ni
ceci, celui-ci, voici, ici นี่
2ni
dette หนี้
3ni
ce, cet, cette, ce…-ci นี้
4ni
fuir, s’enfuir หนี
4niam intimidé, embarrassé เหนียม
2nign
tranquille, immobile นิ่ง
2nign2gniap
se taire,

garder le silence นิ่งเงียบ

3ni0kai
secte, église นิกาย
3ni2kel
nickel นิเกิล
3ni0khom
colonie, secteur นิคม
3ni0kro
nègre นิโกร
2ni0khu
c’est นี่คือ
2ni0khu1a0rai qu’est-ce que c’est ?

นิรันดร

3ni3ra0phai sûr, sans danger นิรภัย
3ni3ra2thot1sa0kam
amnistie

นิรโทษกรรม

3ni4sai habitude, comportement นิสัย
3ni4sai0di
bonne habitude นิสัยดี
3ni4sai0djai0khõ
caractère,

tempérament นิสัยใจคอ
mauvaise habitude

3ni4sai2mai0di

นิสัยไมดี

2ni4sin
passif, dettes หนี้สิน
3ni1sit
étudiant นิสิต
3ni1sit0ta
étudiante นิสิตา
3nit
constant, durable นิจ
นี่คืออะไร 3nit
petit, peu นิด
2ni1lè
c’est นี่แหละ 3ni0than
conte, fable นิทาน
2nim mou, tendre, doux, moelleux นิ่ม 3ni0that0sa0kan
exposition,
exhibition นิทรรศการ
3ni0mon
inviter les bonzes นิมนต
0nin
saphir, jais นิล 3ni1ti
loi, règlement นิติ
2ni2nè
tiens !, dis donc !, 3ni3thi
richesse, trésor นิธิ
hé regarde ! นี่แนะ 3ni1ti0ban1yat législation นิติบัญญัติ
0nin0tha
cancaner, médire นินทา 3ni1ti0kam
acte juridique,
acte légal นิติกรรม
1nio
tirer, tenir เหนี่ยว
4nio gluant, glutineux, dur, coriace 3ni1ti0kõn
homme de loi นิติกร
เหนียว 3ni1ti0nai
juridique, légal นิตินัย
1nio3ragn retenir, retarder เหนี่ยวรั้ง 3ni1ti1sat
jurisprudence นิติศาสตร

3nit1nõi
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3nit1nõi
un petit peu นิดหนอย 3nok0in0si
aigle นกอินทรี
3ni0yai
légende, mythe นิยาย 2nõk0djai infidèle, adultère นอกใจ
3ni0yam
définir, définition นิยาม 2nõk1djak
excepté, sauf, à part
3ni0yom aimer, préférer, pro-, -iste
นอกจาก
นิยม 2nõk1djak3nan de plus, en outre
0no
enflé, gonflé โน
นอกจากนั้น
0nõ
corne de rhinocéros นอ 2nõk1djak2wa
à moins que,
sauf que นอกจากวา
1nõ
pousse, bourgeon หนอ
4nõ
hein ! หนอ 3nok4khao
colombe นกเขา
0nõgn
inonder, baigner นอง 3nok2kèõ
perroquet นกแกว
2nõgn
mollet นอง 3nok1kra1djap alouette นกกระจาบ
3nõgn
cadet, cadette นอง 3nok1kra1djõk moineau นกกระจอก
4nõgn
étang, mare, pus หนอง 3nok1kra1djõk2thét
autruche
4nõgn0bugn
marais, marécage
นกกระจอกเทศ
หนองบึง 3nok0nagn1èn
hirondelle
3nõgn0tchai
frère cadet นองชาย
นกนางแอน
3nõgn4khei
beau-frère (cadet) 3nok0nagn0nouan
mouette
0nõgn2luat

นองเขย

en sang, ensanglanté

นองเลือด

4nõgn0nai
blennorragie หนองใน
3nõgn3nõgn
“garçon !” นองนอง
3nõgn4sao
soeur cadette นองสาว
3nõgn1sa3phai
belle-soeur
(cadette) นองสะใภ

1nõi un peu, pas très, s’il vous plait

หนอย

นกนางนวล

3nok2houk
hibou, chouette นกฮูก
3nok3phi2rap
pigeon นกพิราบ
3nok1wit
sifflet นกหวีด
3nok0yagn
héron นกยาง
3nok1yio faucon, épervier นกเหยี่ยว
3nok0yougn
paon นกยูง
0nom
lait, mamelle นม
3nom
se pencher vers,
s’incliner vers โนม

3nõi
peu, pas beaucoup, petit นอย 3nõm s’incliner, se soumettre นอม
3nõi0djai
blessé, peiné นอยใจ 1nõ3mai pousse de bambou หนอไม
3nõi1kwa moins, moindre นอยกวา 1nõ3mai1fa1ragn
asperge
3nõi0logn
décroître, s’amoindrir
หนอไมฝรั่ง
นอยลง 3nom0iagn
enclin à โนมเอียง
3nõi2mak
très peu นอยมาก 0nom2khon
lait concentré นมขน
3nõi1na
anone, corossol, 0nom0nan
longtemps นมนาน
pomme cannelle นอยหนา 0nom4phogn
lait en poudre นมผง
3nõi2na
avoir honte, rabaissé 0nom2prio
yaourt นมเปรี้ยว
นอยหนา 0nõn couché, se coucher, dormir นอน
3nõi2thi1sout le moins, minimum 2non
là-bas, le voilà ! โนน
นอยที่สุด 3non
ce, cet, cette โนน
1nõk
bosse (chameau) หนอก 4nõn
ver, asticot หนอน
2nõk hors de, à l’extérieur de นอก 4nõn2bougn
chenille หนอนบุง
3nok
oiseau นก 0nõn0djai
3nok0i1èn
hirondelle นกอีแอน
dormir sur ses deux oreilles นอนใจ

0nõn2khwam
0nõn2khwam
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3nuk2dai2wa

นอนคว่ํา

jeune homme หนุม
2noum mou, tendre, doux, moelleux

นอนไมหลับ

cobaye หนูตะเภา

porter (jupe ou pantalon) นุง
petit ! หนูจา
jeune, juvénile,

3nuk2dai2wa l’idée m’est venu que

dormir sur le ventre

0nõn1lap dormir, roupiller นอนหลับ
นุม
0nõn1lap1sa1nit
dormir 1noum2khun
rajeunir หนุมขึ้น
profondément นอนหลับสนิท 2noum0nouan tendre, câlin นุมนวล
0nõn0logn
s’allonger นอนลง 0noun
protubérant, saillant นูน
0nõn2mai1im
2noun
kapok นุน
ne pas avoir assez dormi นอนไมอิ่ม 4noun
supporter, soutenir หนุน
0nõn2mai1lap avoir des insomnies 4nou1ta0phao
cochon d’inde,
0nõn3phak
se reposer นอนพัก 3nua
viande, chair เนื้อ
2nõp
s’incliner, se courber นอบ 4nua
nord, au-dessus de,
par-dessus เหนือ
3nop
salut thaï (mains jointes) นบ
2nõp3nõm
respectueux, déférent 0nuagn souvent, fréquemment เนือง
นอบนอม 2nuagn
résulter, découler เนื่อง
3nop2nõp
respecter, honorer 2nuagn2douéi du fait de, vu เนื่องดวย
นบนอบ 2nuagn1djak
par suite de, dû à
3nop3pha3rat
les neuf joyaux
เนื่องจาก
นพรัตน 3nua2gnõk
tumeur เนื้องอก
2nõt
noeud, mile marin น็อต 4nua1kwa
supérieur เหนือกวา
3not
note, annotation โนต 3nua2la
gibier เนื้อลา
4nou
souris, rat, je, tu (enfant), 3nua4mou
viande de porc เนื้อหมู
petit ! หนู 3nua2ruagn teneur, contenu เนื้อเรื่อง
1nouagn
retenir, retarder หนวง 3nua0sai
gazelle เนื้อทราย
1nouak
sourd หนวก 3nua1sap
viande hachée เนื้อสับ
1nouak4hou assourdissant หนวกหู 3nua1sa3ték
bifteck เนื้อสเต็ค
0nouam édredon, gant de boxe นวม 3nua2thi
superficie, surface เนื้อที่
2nouam
mou, tendre, 3nua0woua viande de boeuf เนื้อวัว
doux, moelleux นวม 3nua2yagn
rosbif, rôti เนื้อยาง
0nouan
blanc ivoire นวล 3nua0yén
viande froide เนื้อเย็น
1nouat
moustache, antenne, 0nuéi
indolent, apathique เนือย
tentacule หนวด 1nuéi
fatigué, las เหนื่อย
2nouat masser, pétrir, battre le riz 1nugn
un (1) หนึ่ง
นวด 2nugn
cuire à la vapeur นึ่ง
1nouat2kougn antenne (écrevisse) 1nugn0nai4sam
tiers หนึ่งในสาม
หนวดกุง 1nugn0nai1si
quart หนึ่งในสี่
1nouat0pla1muk tentacule (seiche) 1nugn1nugn
chaque หนึ่งๆ
หนวดปลาหมึก 3nuk penser, concevoir, ressentir นึก
1nouéi unité, section, chiffre หนวย 3nuk0ao supposer, imaginer นึกเอา
2nougn
vêtu de, 3nuk0ao0égn s’imaginer, se figurer
4nou4dja
1noum

นึกเอาเอง
นึกไดวา

3nuk2khun2dai
3nuk2khun2dai
3nuk2mai1õk
3nuk1õk
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2hõgn2nagn2lén
salon หองนั่งเลน
นึกขึ้นได 2hõgn3nam toilettes, salle de bains

venir à l’esprit

ne pas se rappeler,
échapper นึกไมออก
se rappeler, se souvenir

2hõgn0nõn

นึกออก 2hõgn3phak

หองน้ํา

chambre à coucher

หองนอน

salon, salle de repos

หองพัก
นึกวา 2hõgn1pra0tchoum
1nut
visqueux, gluant หนืด
salle de conférence หองประชุม
0o
panier, oh !, pomélo, thon โอ 2hõgn3rap1khèk accueil, réception
1o
petite barque, fanfaron โอ
หองรับแขก
1ho
acclamer, ovationner โห 2hõgn0rian salle de classe หองเรียน
1hõ paqueter, empaqueter, paquet, 0ogn3sa degré de température องศา
colis หอ 2hõgn1sa1mout
bibliothèque
2o
oh !, hé bien ! โอ
หองสมุด
2õ
roseau, bon !, au fait ! ออ 2hõgn2souam
cabinet de toilette,
WC หองสวม
2hõ
galoper หอ
4õ
je vois ! ออ 2hõgn0tham0gnan bureau หองทํางาน
4hõ
se déplacer dans les airs เหาะ 2hõgn0tho3ra1sap
4hõ
tour, maison de หอ
cabine téléphonique หองโทรศัพท
1o1a
imposant, grandiose โออา 2õi
canne à sucre ออย
0o4hagn impudent, arrogant โอหัง 2hõi
pendre, retomber หอย
0o0tcha savoureux, succulent โอชา 4hõi
mollusque, coquillage หอย
0ogn
acte, épisode องก 4hõi0tchél
pétoncle หอยเชลล
3nuk2wa croire que, se figurer que

corps, membre, organe,
être supérieur องค
1ogn
grande jarre โอง
2hõgn
salle, pièce หอง
4hogn
cygne หงส
4hogn
esprit, démon โหง
2hõgn0a4han
salle à manger

4hõi3djoup0djègn

2hõgn1dio

4hõi3ma0lègn2phou

0ogn

bigorneau

หอยจุบแจง

4hõi1kap
clam, praire หอยกาบ
4hõi1khogn
limnée หอยโขง
4hõi1khogn3tha0lé
ormeau
4hõi0khrègn

หอยโขงทะเล

coque,

coquille saint jacques หอยแครง
หองอาหาร
0ogn1at audacieux, téméraire องอาจ 4hõi0lai
palourde หอยลาย
2hõgn3tchout appartement หองชุด 4hõi1lõt
couteau, solen หอยหลอด
chambre individuelle

หองเดี่ยว
0ogn3kha2tchat pénis, verge องคชาติ 4hõi2mén

moule

หอยแมลงภู
oursin หอยเมน
0ogn0kan organisation, organisme 4hõi3mouk
huître perlière หอยมุก
องคการ 4hõi0nagn0rom huître หอยนางรม
0ogn0kan
ordre du roi โองการ 2hõi4hon
se balancer suspendu
2hõgn0kogn
hong-kong ฮองกง
หอยโหน
2hõgn2khou chambre double หองคู 4hõi3phat
coquille saint jacques
2hõgn0khroua
cuisine หองครัว
หอยพัด

2hõi3phra
2hõi3phra

0õm4sin
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หกโมงเย็น

pendentif de bouddha

หอยพระ 1hõ4khõgn

4hõi4sagn
conque หอยสังข
4hõi2thak
escargot หอยทาก
4hõi3tha0lé fruits de mer หอยทะเล
2hõi1you
pendu, suspendu หอยอยู
1ok
poitrine, buste อก
1õk
sortir, aller dehors ออก
1hok six, se renverser, se répandre

1õk0pai
1ok2rõgn
1õk4siagn

emballer, envelopper

หอของ

partir, s’en aller ออกไป
sorte de mangue อกรอง
prononcer, articuler

1õk4siagn0logn3kha0nèn

ออกเสียง

voter

ออกเสียงลงคะแนน
oxygène ออกซิเจน
soixante หกสิบ
gesticuler ออกทา

หก 1õk1si0djén
1hõk
lance, sagaie หอก 1hok1sip
3ok
chêne โอก 1õk2tha
1õk1hagn éloigner, tenir à distance 1õk0toua
se défendre habilement
ออกหาง

ออกตัว

ออกเดินทาง

ออมแอม

ออกลอตเตอรี่

หอหมกปลา

1ok1hak
coeur brisé อกหัก 1õk0thoun
investir ออกทุน
4hõ0kan3kha chambre de commerce 0hõ0lan0da
hollandais ฮอลันดา
หอการคา 0o3liagn
café frappé โอเลี้ยง
0o1kat
occasion, chance โอกาส 0o0lim1pik
olympique โอลิมปก
0o1kat1mõ opportunité โอกาสเหมาะ 0om
sucer dans la bouche อม
0o1kat1sout3thai dernière chance 0õm
économiser, épargner ออม
โอกาสสุดทาย 1hom
couvrir, recouvrir หม
1õk1bèp
dessiner, concevoir 2õm contourner, tourner autour ออม
ออกแบบ 2hõm
entourer, cerner หอม
1õk0bin décoller, s’envoler ออกบิน 4hom
concentrer l’énergie โหม
1õk2tchu
nommer, citer ออกชื่อ 4hõm
odoriférant, parfumé หอม
1õk0den0thagn partir en voyage 2õm2èm
marmonner, marmotter
1õk1dõk
fleurir, éclore ออกดอก 2õm3khõm
indirect, détourné
1õk0fõgn
mousser ออกฟอง
ออมคอม
1õk1dja
plutôt, assez ออกจะ 2õm3khõm0pai0ma
1õk1djak
quitter, laisser ออกจาก
tourner autour du pot ออมคอมไปมา
1õk1khai
pondre un oeuf ออกไข 0om0khwam
garder à l’esprit
1hok3kha0mén
faire une culbute
อมความ
หกคะเมน 2hõm3lõm
se grouper autour
1õk0kam0lagn faire de l’exercice
หอมลอม
ออกกําลัง 1hõ1mok
cuit dans une feuille
1hok3lom
tomber, s’étaler หกลม
หอหมก
1õk3lõt0te2ri
tirer à la loterie 1hõ1mok0pla
curry de poisson
1õk2louk
mettre bas ออกลูก 0õm1ot
économique ออมอด
1hok0mogn3tchao
six heures 2õm0pai
faire un détour ออมไป
หกโมงเชา 0õm0règn
s’économiser ออมแรง
1hok0mogn0yén
dix-huit heures 0õm4sin épargne, caisse d’épargne

0on
0on
1õn
2õn
4hon
4hon
4hon
4hõn
1õn1hat
1õn0è
2õn2èn
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3õp3fit
1hõp2hiou

ออมสิน
transférer, transmettre โอน
mou, tendre, jeune ออน
pleurnichard ออน
direction, chemin, fois หน
astrologue โหร
se balancer, suspendu โหน
hurler, glapir หอน

1ot0tai
cannelle อบเชย
bureau, office ออฟฟศ
surchargé de paquets

หอบหิ้ว

1op2õm0a0ri charitable, serviable

โอบออมอารี

1op1oun tempéré, il fait bon อบอุน
1op1oun0djai
chaleureux อบอุนใจ
novice, inexpérimenté 1op3pha3yop
évacuer, émigrer

ออนหัด

faible, fragile ออนแอ
élancé, effilé, efféminé

ออนแอน
0on0gnen virer de l’argent โอนเงิน
1õn1kwa
plus jeune ออนกวา
1õn3nõm respectueux, poli ออนนอม
1õn2noum
tendre, souple ออนนุม
0on1õn transiger, concéder โอนออน
0on0pén4khõgn2tchat nationaliser

โอนเปนของชาติ

1õn0phlia affaibli, diminué ออนเพลีย
1õn2plia affaibli, diminué ออนเปลี้ย
1õn1pouak1piak
flasque, mou

ออนปวกเปยก

อพยพ

1op3pha3yop2khao0ma immigrer
1op3pha3yop1õk0pai
1op0rom
4ho3ra0pha

อพยพเขามา

émigrer

อพยพออกไป
former, éduquer อบรม
basilic (basilicum)

โหระพา

4ho0ra1sat
astrologie โหราศาสตร
1ho3rõgn pousser des vivats โหรอง
4hõ1sa1mout bibliothèque หอสมุด
0o1sot
médicament, remède โอสถ
1ot
se priver, s’abstenir อด
1ot
avoine โอต
1ot
pleurer โอด
1õt
sonnette, vibreur ออด
1hot
se rétrécir, se rétracter หด
1hot
méchant, mauvais โหด
1ot0a4han jeûner, à jeun อดอาหาร
1õt1èt maladif, souffreteux ออดแอด
1hot2hiam
inhumain, tyrannique

0on4san2tchatnaturaliser โอนสัญชาติ
4hon0thagn chemin, route หนทาง
1õn4wan gentil, aimable ออนหวาน
2õn0won supplier, implorer ออนวอน
1õn0yon courtois, affable ออนโยน
2o0ho
bigre !, ça alors ! โอโฮ
2o1ouat se vanter, prétentieux โออวด
โหดเหี้ยม
1hõ2houm
couvrir, envelopper 1ot0djai
se retenir, refréner อดใจ
หอหุม 1ot2klan maîtriser, contenir อดกลั้น
1op
cuire au four, aromatiser อบ 1ot0khrouan
gémir, se lamenter
1op
embrasser, enlacer โอบ
โอดครวญ
1hõp
haletant, pantelant หอบ 1õt2õn
implorer, supplier ออดออน
0o0pha
saluer โอภา 1hot1hou
déprimé, dépressif หดหู
4hõ3phak
foyer, local d’accueil 1hot3rai
cruel, atroce โหดราย
หอพัก 1ot0ron0thon2mai4wai s’impatienter
1op2ao étouffant, il fait lourd อบอาว
อดรนทนไมไหว
0o0pha0pra4sai
3õt1sa0tré0lia australie ออสเตรเลีย
engager la conversation 3õt1sa0tria
autriche ออสเตรีย
โอภาปราศรัย 1ot0tai
mourir de faim อดตาย

1ot0thon
1ot0thon
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supporter, endurer,
persévérer อดทน
1ot0thon2dai supportable, tolérable

1ou1bat1ti0kan

หัวนม

2ouan0phi obèse, corpulent อวนพี
4houa4hõm oignon, échalote หัวหอม
อดทนได 1ouap
potelé, rondelet อวบ
stoïque อดทนแท 4houa1phak1kat
les raves

1ot0thon3thè
navet, radis, … หัวผักกาด
1hot0toua
contracté, crispé หดตัว
1ou
berceau, lieu de naissance อู 4houa1phak1kat0dègn
carotte
4hou
oreille, anse หู
หัวผักกาดแดง
4houa
tête, bulbe, tubercule หัว 4houa1phak1kat0dègn3lék radis
4houa2du
têtu, entêté หัวดื้อ
หัวผักกาดแดงเล็ก
1houagn anneau, boucle, s’en faire 4houa1phak1kat4khao
navet

หวง

หัวผักกาดขาว

se préoccuper หวงไย

หัวเราะรวน

2houagn
partie, région หวง 4houa1phak1kat4wan
betterave
4houagn
possessif, jaloux หวง
หัวผักกาดหวาน
4houagn4hèn
se réserver, 4houa0pi
aîné หัวป
garder pour soi หวงแหน 4houa3rõ
rire, rigoler หัวเราะ
1houagn0yai
se soucier, 4houa3rõ2rouan rire de bon coeur

4houa0djai
coeur หัวใจ 4houa3rõ3yõ se moquer de, rire de
4houa1djok chef de bande, meneur
หัวเราะเยาะ
หัวโจก 4houa0rua
proue หัวเรือ
2ouak
vomir, rendre อวก 4houa2ruagn titre, en-tête หัวเรื่อง
4houa1ka1lam
chou-navet, 4houa4ru2kõi pile ou face หัวหรือกอย
rutabaga หัวกะหล่ํา 4houa4sia
perdre la tête หัวเสีย
4houa2kham
début de soirée, 4houa4sougn hautain, snob หัวสูง
tôt (soirée) หัวค่ํา 1ouat
exhiber, étaler อวด
4houa1khao
genou, rotule หัวเขา 1houat
battre, rosser หวด
4houa4khègn
têtu, obstiné หัวแข็ง 1ouat2agn
se vanter, se flatter
4houa2kõ
sujet, thème, rubrique
อวดอาง
หัวขอ 1ouat0di arrogant, insolent อวดดี
4houa4khon masque d’acteur หัวโขน 4houa0thian3rot bougie de moteur
4houa3lan
chauve หัวลาน
หัวเทียนรถ
4houa3lio virage, tournant หัวเลี้ยว 1ouat1kégn
fanfaron, vantard
4houa2mè0mu
pouce หัวแมมือ
อวดเกง
4houa2mè3thao gros orteil หัวแมเทา 4houa1tõk
gland du pénis หัวถอก
0ouan
filet de pêche, senne อวน 1ouat3rou
pédant, cuistre อวดรู
2ouan
grassouillet, potelé อวน 1ou0bai
ruse, subterfuge อุบาย
2houan
laconique, concis หวน 4hou0bao crédule, influençable หูเบา
4houan
retourner, revenir หวน 1ou1bat
arriver, survenir อุบัติ
4houa2na
chef, leader หัวหนา 1ou1bat
néfaste, funeste อุบาทว
2ouan2khun
grossir, engraisser 1ou1bat1hét
accident อุบัติเหตุ
อวนขึ้น 1ou1bat1ti1hét
accident อุบัติเหตุ
4houa0nom mamelon, tétine, crème 1ou1bat1ti0kan événement อุบัติการ

4hou1tcha4lam
4hou1tcha4lam
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1houn0yon robot, automate หุนยนต
หูฉลาม 1oup
garder pour soi อุบ
1ou0dom
supérieur, excellent, 1houp
fermer, clore หุบ
abondant, riche อุดม 1ou0pa0tan
préjugé, conviction
1ou0dom3kha1ti
idéal, utopie
อุปาทาน
อุดมคติ 1oup1ip
marmonner, marmotter
1ou0dom4som0boun
fertile,
อุบอิบ
fécond, abondance อุดมสมบูรณ 1houp4khao
vallée, vallon หุบเขา
0ouéi
accorder, concéder อวย 1oup1pa0ka3ra
parrainer,
patronner อุปการะ
2houéi
ruisseau หวย
0ouéi0phõn
bénir, 1oup1pa0ka0ri
bienfaiteur อุปการี
souhaiter bonne chance อวยพร 1oup1pa0kõn
accessoire,
composant อุปกรณ
4hou0fagn
écouteur หูฟง
2ougn
paume de la main อุง 1oup1pa0man
inductif, induction
4hougn
cuire à l’eau, raffiner หุง
อุปมาน
4hougn2tom
cuisiner หุงตม 1oup1pa3ni4sai
caractère,
tempérament อุปนิสัย
1ou1djat
obscène, indécent อุจาด
1houk
métier à tisser หูก 1oup1pa3ni4sai0di
bon caractère
2houk
hibou, chouette ฮูก
อุปนิสัยดี
1ouk1at audacieux, téméraire อุกอาจ 1oup1pa3ni4sai2mai0di
mauvais
caractère อุปนิสัยไมดี
1ouk0ka1bat
météorite,
étoile filante อุกกาบาต 1oup1pa2phok
user de,
faire bon usage de อุปโภค
2oum
porter dans ses bras อุม
2houm
couvrir, envelopper หุม 1oup1pa1rat
vice-roi อุปราช
2oum0tchou
faire un câlin อุมชู 1oup1pa1sak
obstacle, entrave,
préfixe อุปสรรค
1ou0mogn tunnel, souterrain อุโมงค
1oun
tiède, réchauffer อุน 1oup1pa4tham patronner, protéger
1houn
mannequin, statue หุน
อุปถัมภ
2houn
action, titre หุน 1oup1pa2thé méthode, stratagème
4houn4han
imprudent, irréfléchi
อุปเทห
หุนหัน 1oup1pa2thout chargé d’affaires
4houn4han0phlan2lèn sans réfléchir
อุปทูต
หุนหันพลันแลน 1ou3rot
garage, atelier อูรถ
0oun1ha0phoum
température 1ou0rua
cale sèche อูเรือ
อุณหภูมิ 1out
boucher, obturer อุด
1oun0djai
sécurisé, rassuré อุนใจ 1out
chameau, dromadaire อูฐ
1houn0djam0lõgn
maquette 1hout
verrue หูด
หุนจําลอง 1ou0thai
lever du soleil อุทัย
1houn1kra1bõk
marionnette 1ou0than interjection, exclamation
aileron de requin

หุนกระบอก

อุทาน

1oun2khruagn s’échauffer อุนเครื่อง 1ou0tha4hõn exemple, précédent
1oun2khun
se réchauffer อุนขึ้น
อุทาหรณ
4hou1nouak
sourd หูหนวก 1out0fan
plomber une dent อุดฟน

1ou3thit
1ou3thit
1out0dja3ra
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dédier, consacrer อุทิศ
excrément, merde

4phai
affronter, faire face à

เผชิญ
อุจจาระ 2pha3tchét0tcham torchon ผาเช็ดชาม
1out4noun
subventionner อุดหนุน 2pha3tchét0mu
serviette,
essuie-mains ผาเช็ดมือ
1ou3thok
eau อุทก
1ou3thok1ka0phai
inondation, 2pha3tchét2na mouchoir ผาเช็ดหนา
déluge อุทกภัย 2pha3tchét0toua
1ou1tou
saison, profondément อุตุ
serviette de toilette ผาเช็ดตัว
1out4hou boucher les oreilles อุดหู 1pha1dét
liquider, en finir เผด็จ
1ou1tou3ni0yom3wit3tha0ya
1pha1dét0kan dicter sa loi เผด็จการ
météorologie อุตุนิยมวิทยา 1pa1dip
jungle, forêt vierge ปาดิบ
1out1pak
bâillonner อุดปาก 1pha0dougn
maintenir, entretenir
1out1sa
se démener, se dépenser
ผดุง
อุตสาห 1pha0en
inattendu, fortuit เผอิญ
1out1sa1ha0kam
industrie 2pha2fai
coton ผาฝาย
อุตสาหกรรม 1pha0fun
couper du bois ผาฟน
1out1sa1ha0kõn industriel อุตสาหกร 0pagn
pain, pan !, bang ! ปง
1out0tan
engorgé, bouché อุดตัน 0pagn
jours, existence ปาง
1out1ta1ri
curieux, bizarre อุตริ 0phagn
s’effondrer, s’écrouler พัง
1out3tha0yan parc, square อุทยาน 4phagn
plan, tracé ผัง
1out0thõn
faire appel อุทธรณ 1pha1gnok
lever, relever, hocher
4hou0tugn
dur d’oreille หูตึง
ผงก
0o2wat

avertissement, instruction

2hõ1yiat
1ho3yõ3yei

1pha1gnok4si1sa

โอวาท
à bride abattue หอเหยียด 0phagn2phap

incliner la tête

ผงกศีรษะ

allongé à plat ventre

พังพาบ
โหเยาะเยย 0phagn0phei proverbe, dicton พังเพย
0pa
jeter, lancer ปา 0phagn0phõn
mangouste พังพอน
0pha
mener, entraîner พา 0phagn1pra0tou enfoncer la porte
1pa
réparer, rafistoler,
พังประตู
rencontrer, tomber sur ปะ 0phagn3tha0lai
s’ébouler,
s’écrouler พังทลาย
1pa
forêt, bois, sauvage ปา
1pha
fendre, couper ผา 0pai
aller, se rendre ไป
2pa
tante 0phai
danger, risque, péril ภัย
(aînée du père ou de la mère) ปา 0phai
rame, pagaie พาย
2pha
tissu, étoffe ผา 0phai
zone, région ภาย
4pa
papa, père ปา 1pai
grimper, gravir ปาย
4pha
rocher, falaise ผา 1phai
bambou ไผ
0pha1ha
porteur พาหะ 2pai
panneau, pancarte ปาย
0pha1ha3na
moyen de transport 2phai
jeu de cartes ไพ
พาหนะ 2phai
vaincu, succomber พาย
2pha0bai
grosse toile ผาใบ 3pai
allez ouste ! ไป
1pa3tcha
cimetière ปาชา 4phai
lâcher, laisser partir ผาย
huer, conspuer

0pai4ha
0pai4ha

0pha0kan
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aller voir qqn.,
aller rencontrer ไปหา
0pai2hai3phon va-t’en !, décampe !

ไปใหพน

0pai0ao0ma

aller chercher qqch.

ไปเอามา

0pai0di0ma0di bon voyage ไปดีมาดี
0pai0dou
aller voir qqch.,
aller assister à ไปดู
accompagner,
aller ensemble ไปดวย
0pai0dou4nagn
aller au cinéma

aller chercher qqn.,
aller prendre qqn. ไปรับ
0phai3rõ mélodieux, musical ไพเราะ
0pai2rõp2rõp faire le tour ไปรอบๆ
2pai3rot0mé arrêt de bus ปายรถเมล
0phai0rua ramer, pagayer พายเรือ
0pai1sogn
raccompagner,
reconduire ไปสง
0pai0thagn
dans le sens de, via

ไปทาง

0pai2douéi

ไปดูหนัง

0pai0tam

aller chercher qqn.,
aller quérir ไปตาม
0pai0tam0ma
faire venir,
faire chercher ไปตามมา
0pai2thio aller faire un tour ไปเที่ยว
2phai0tõgn
jeu de cartes thaïes

2pai1djõt
arrêt de bus ปายจอด
0pai0kan1the
allons-y ! ไปกันเถอะ
0pai1klap
aller-retour ไปกลับ
0pai1kõn3na bon ! j’y vais ไปกอนนะ
ไพตอง
0pai3la
je m’en vais ไปละ 0pai3thou3ra
0phai4lagn à la suite de, par la suite
aller régler une affaire ไปธุระ
ภายหลัง 0pai4thugn arriver, atteindre ไปถึง
4phai0lom péter, lâcher des vents 0pai0yagn
aller à, aller vers ไปยัง
ผายลม 0pai0yan signe d’abréviation ไปยาล
0pai…0ma revenir de, être aller à 0pai0yan3nõi
0phai2na

ไป…มา

ไปยาลนอย
ภายหนา 0pai0yan1yai
prochain arrêt de bus
signe ฯลฯ d’abréviation de texte
ปายหนา
ไปยาลใหญ

2pai2na
0pai4nai
0phai0nai
0pai4nai0ma

signe ฯ d’abréviation de mot

à l’avenir, dans le futur

où allez-vous ?, salut !

1pha0djon

affronter, faire face à

ไปไหน
intérieur, interne ภายใน 1pha0djon0phai
d’où venez-vous ?

ไปไหนมา

0phai2nõk extérieur, externe ภายนอก
0pai0pai0ma0ma
aller et venir,
faire la navette ไปๆมาๆ

2phai3phè vaincu, succomber พายแพ
0pai0pén2phuan
accompagner,
0phai3phi1bat

aller avec ไปเปนเพื่อน
désastre, calamité

0pai1pra0tchoum

ภัยพิบัติ

assister à une réunion ไปประชุม

ผจญ

s’aventurer,
se risquer ผจญภัย
1pak
broder, enfoncer, ficher ปก
1pak
quinzaine, quinze jours ปกษ
1pak
bouche, seuil ปาก
1phak
légume ผัก
2phak
parole, langage พากย
2phak région, secteur, section ภาค
3phak
parti, groupe พรรค
3phak se reposer, faire relâche พัก
1pha0ka
fleur ผกา
0pha0kan
ensemble, s’entraîner

พากัน

0pha0kan0pai
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0pha0kan0pai
allons-y ! พากันไป 1phak2khun2tchai
céleri ผักคื่นไช
2pha0kan2puan tablier ผากันเปอน 0pha1klap0pai remmener, ramener
1pa0ka0ragn
corail ปะการัง
พากลับไป
3phak0a4sai loger, demeurer พักอาศัย 2pha0khloum
bâche ผาคลุม
1pa1ka1ti
régulier, habituel ปกติ 2pha0khloum0tiagn
couvre-lit
1phak2bia
cresson ผักเบี้ย
ผาคลุมเตียง
1pak0bõn bavard, indiscret ปากบอน 1pak2mak
1phak2bougn
légume aquatique
avoir la langue bien pendu ปากมาก
ผักบุง 1pak3nam
embouchure, estuaire
1phak0tchi
coriandre ผักชี
ปากน้ํา
1phak0tchi1fa1ragn persil, cerfeuil 2phak4nua région du nord ภาคเหนือ
ผักชีฝรั่ง 2phak0phian
persévérer,
s’appliquer พากเพียร
3phak0di
loyauté, fidélité ภักดี
1phak0dõgn légumes mariné ผักดอง 2phak0plai
dernier semestre
3phak3fun en convalescence พักฟน
ภาคปลาย
0pha0khi membre, partenaire ภาคี 1pak2pogn
2pha2khi3riou
chiffon, guenille
avoir une grande gueule ปากโปง
ผาขี้ริ้ว 3phak1phõn
se reposer, souffler
2phak0i4san
région du nord-est
พักผอน
ภาคอีสาน 3phak2phouak partisan, entourage
1pak0ka
stylo, plume, étau ปากกา
พรรคพวก
1phak1ka1lam
chou ผักกะหล่ํา 2phak0phoum solennel, pompeux
1pak0ka2louk2lun
stylo à bille
ภาคภูมิ
ปากกาลูกลื่น 2phak0phoum0djai
fier de,
s’enorgueillir ภาคภูมิใจ
1pak0ka1muk0sum stylo à plume
ปากกาหมึกซึม 2phak3phun
continent ภาคพื้น
3phak0kan0muagn parti politique 1pak3rai mauvaise langue ปากราย
พรรคการเมือง 3phak0rèm
passer la nuit,
bivouaquer พักแรม
1phak1kat
les laitues
batavia, scarole, … ผักกาด 2phak0rian
semestre ภาคเรียน
1phak1kat4khao
chou chinois 3phak3rop
faire une trêve,

ผักกาดขาว

1phak1kat4khio moutarde chinoise 3phak4sa4han

ผักกาดเขียว

laitue ผักกาดหอม
les raves
navet, carotte, … ผักกาดหัว
1pak2khip
pince, tenaille ปากคีบ
2phak0klagn
région du centre

1phak1kat4hõm
1phak1kat4houa

1phak4khom
1phak1kra1tchét

1phak1sa1lat
1phak1sot
2phak2tai
2phak0than

ภาคกลาง 2phak2ton
épinard ผักขม 1pak4wan

mimosa d'eau

ผักกระเฉด 1pak1wègn

cessez-le-feu พักรบ
nourriture, proie

ภักษาหาร

salade ผักสลัด
légume frais ผักสด
région du sud ภาคใต
mise à l’épreuve

ภาคทัณฑ

premier semestre ภาคตน
flatteur, enjôleur

ปากหวาน

bec de lièvre ปากแหวง

3phak1you
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3phak1you
séjourner พักอยู 4phan
altérer, changer ผัน
3pha0lagn énergie, puissance พลัง 0pan4ha problème, question ปญหา
3pha0lagn0fai3fa énergie électrique 3pha3na
excellence ๆพณๆ
พลังไฟฟา 1pha4nagn
mur, cloison ผนัง
3pha0lagn0gnan énergie physique 3pha0nagn
digue, barrage พนัง
พลังงาน 3pha3nak
dossier de siège พนัก
3pha0lagn3nam
3pha3nak0gnan
préposé à,
énergie hydraulique พลังน้ํา

3pha0lagn1pa1ra0ma0nou

énergie atomique พลังปรมาณู
arbitraire,
par la force พลการ
3pha3la1suk4sa éducation physique

3pha3la0kan

พลศึกษา

responsable de พนักงาน

3pha0nan
parier, gager พนัน
0pan4ha1sõp test, épreuve ปญหาสอบ
3pha0nègn
curry épais พะแนง
0phan1ék
colonel พันเอก
1pha1nèk
service, département

แผนก

1pa1lat
adjoint, assistant ปลัด
2pha3li0nin
toile de lin ผาลินิน
1pha1lit
produire, fabriquer ผลิต
1pha1lit1ta0kam
production

0pha3nit commerce, affaire พาณิชย
2pan1djan
grue, bigue ปนจั่น
0pan0klagn moyen, modéré ปานกลาง
0phan3lan milliard, billion พันลาน
ผลิตกรรม 0phan3la0wan désordonné, confus

1pha1lit1ta0phan produit industriel
1pha1lit1ta4phon

ผลิตภัณฑ 1phan0ma0thagn

produit agricole

ผลิตผล
cristal, quartz ผลึก
palmier ปาลม
brave, généreux ปำ
pompe ปม
birman, birmanie พมา
soie ผาไหม

1pa1luk
0pam
2pam
3pam
3pha2ma
2pha4mai
3pam3nam0man

0phan3na0na

พัลวัน

de passage à

ผานมาทาง

décrire, dépeindre

พรรณนา

3pha0nõ
choyer, dorloter พะนอ
3pha0nom0mu
joindre les mains pour saluer

พนมมือ

1pan4houa
monter la tête ปนหัว
pompe à essence 1pha1nouak annexer, ajouter ผนวก
ปมน้ํามัน 1pha1nouat prendre l’habit ผนวช
partager, répartir ปน 1phan0pai
passer, défiler, filer

0pan
0pan
tache de vin, pareil ปาน
0phan mille, enrouler, envelopper พัน
0phan
article, marchandise ภัณฑ
0phan
teint, pigment พรรณ
0phan
race, espèce พันธุ
0phan
grande coupe พาน
0phan
méchant, agressif พาล
1pan
tourner, filer ปน
1pan
filasse de sisal ปาน
1phan
passer, traverser ผาน
2pan
modeler, sculpter ปน

ผานไป

0phan1pha4som
métis พันธุผสม
0phan4phlè bander, panser พันแผล
1phan3phon
dépasser, franchir,
surmonter ผานพน

1phan3phon0pai s’écouler, écoulé
1pan1pouan
4phan0prè

ผานพนไป

chambardé, dérangé,
agité ปนปวน
se modifier, évoluer

ผันแปร

0phan3ra1duk
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0phan3ra1duk constipation พรรดึก 2pha0phan4houa turban ผาพันหัว
0phan3ra0ya épouse, femme ภรรยา 3phap2dai
pliable พับได
0phan0rogn
gardien, concierge 1pha4phei digne, avec fierté ผาเผย
ภารโรง 3phap2khun
retrousser พับขึ้น
2pan2ruagn inventer une histoire 2phap3lõ
caricature ภาพลอ
ปนเรื่อง 2phap0louagn0ta mirage, illusion
0phan4sa
saison des pluies พรรษา
ภาพลวงตา
0pan1souan
rationner ปนสวน 1pa0pon
mêler, confondre ปะปน
0phan3tha3mit
allié พันธมิตร 1pa0pon0kan
mêlé, confondu
0phan0tho lieutenant-colonel พันโท
ปะปนกัน
0phan3thou0kam hérédité พันธุกรรม 1pa0pon0kan2yougn
embrouillé,
confus ปะปนกันยุง
0phan0tri
commandant พันตรี
1pha1nuk
cacheter, sceller ผนึก 2pha1phouk0khõ cravate ผาผูกคอ
0pan0ya intelligence, sagesse ปญญา 2pha0pou2thi0nõn drap ผาปูที่นอน
0phan0ya
épouse, femme ภรรยา 2pha0pou3to
nappe ผาปูโตะ
0pan0ya1õn
imbécile, arriéré 2phap3pha0yon
cinéma, film

ปญญาออน

souffler, expirer เปา
publier, divulguer ปาว
tribu, clan เผา
cible, but เปา
cheveux เผา
brûler, cuire au feu,
griller (poisson) เผา
3pha0ogn échelle de bambou พะอง
2pha1hom couverture, plaid ผาหม
2pao4mai
objectif, but เปาหมาย
2pha1hom0nouam couette ผาหมนวม
1pao3nok1wit
siffler เปานกหวีด
1pao1pra1kat annoncer, proclamer

1pao
1pao
1phao
2pao
2phao
4phao

ภาพยนตร

2phap3phot

image de marque

2phap2ragn

croquis, esquisse

ภาพพจน
ภาพราง

2phap4si
peinture, tableau ภาพสี
2phap1thai
photo, photographie

ภาพถาย

2phap2wat
dessin ภาพวาด
0pha3ra
charge, attribution ภาระ
1pa1ra
autre ปร
1pa0ra0tchai
défaite ปราชัย
0pa0ra3tchik
péché entraînant

l’expulsion du bonze ปาราชิก
détruit, anéanti ปรัก
mission, mandat ภารกิจ
autre monde ปรโลก
1pa0ram pavillon, grande tente ปะรํา
1pa1ra0ma0nou
atome ปรมาณู
1pa1ra1pak ennemi, hostile ปรปกษ
1pa0rian diplômé en théologie เปรียญ
1pa3ri0man quantité, volume ปริมาณ
1pa0rin0ya
grade universitaire

ปาวประกาศ 1pa1rak
4phao1sop
incinérer เผาศพ 0pha3ra1kit
4phao3thagn0pén brûlé vif เผาทั้งเปน 1pa1ra2lok
1pao0trè

jouer de la trompette

เปาแตร

3pha4hou3phot
pluriel พหูพจน
2phap image, vision, état, condition

ภาพ

3phap
plier, replier พับ
0pha0pai
emmener, amener พาไป
ปริญญา
2pha0phan
bandage ผาพัน 1pa0rin0ya1ék doctorat ปริญญาเอก
2pha0phan0khõ foulard, écharpe 1pa0rin0ya0tho maîtrise ปริญญาโท
ผาพันคอ 1pa0rin0ya0tri
licence ปริญญาตรี

0pa2rit
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0pa2rit
paris ปารีส 1pha1tat
opérer, charcuter ผาตัด
3pha3ri0ya
épouse, femme ภริยา 2phat3tcha3na récipient, vaisselle
1pa3ri0yai
implicite, tacite ปริยาย
ภาชนะ
1pa1rõt thermomètre, mercure ปรอท 1pat4tchim
dernier, final ปจฉิม
3pha3rot
danseur, acteur ภรต 1pat4tchim3phot
post-scriptum
1pa1rõt3wat2khai
ปจฉิมพจน
thermomètre médical ปรอทวัดไข 1pat1foun
dépoussiérer ปดฝุน
1pha3rout
vulgaire, grossier ผรุส 1pa1ti
anti-, contre- ปฏิ
3pha3ru1hat1sa0bõ0di
jupiter 0pa1ti4han
miracle, mystère

พฤหัสบดี

ปาฏิหาริย

serviette hygiénique ผาซับระดู

ปฏิบัติงาน

regarder rapidement ผาด

ปฏิเสธ

0pha4sa
langage, langue ภาษา 1pa1ti1bat
pratiquer, appliquer
1pha0san
harmoniser ผสาน
ปฏิบัติ
2pha3sap3ra0dou
1pa1ti1bat0gnan faire son devoir

0pha4sa1ta1lat
argot ภาษาตลาด 1pa1ti1bat0tam se conformer, obéir
0pha4si
impôt, taxe, droit ภาษี
ปฏิบัติตาม
0pha4sia
dévergonder พาเสีย 1pa1ti1bat1tõ
traiter, se conduire
0pha4si4kha2khao
ปฏิบัติตอ
droit d’importation ภาษีขาเขา 1pa1ti0tchi0wa3na
antibiotique
0pha4si4kha1õk
ปฏิชีวนะ
droit d’exportation ภาษีขาออก 1pa1ti1ki3ri0ya
réaction,
répercussion ปฏิกิริยา
0pha4si4soun3la0ka0kõn
droit de douane ภาษีศุลกากร 1pa1ti0koun dégoûtant, répugnant
0pha1sit
proverbe, dicton ภาษิต
ปฏิกูล
1pha4som mélanger, combiner ผสม 1pa1ti1pak adversaire, antagoniste
1pha4som0phan croiser, métisser
ปฏิปกษ
ผสมพันธุ 1pa1ti0phan
tact, intelligence
1pha4som1pha0san
composer,
ปฏิภาณ
harmoniser ผสมผสาน 1pa1ti0roup
réformer, améliorer
0pha2su
naïf, confiant พาซื่อ
ปฏิรูป
1pat
essuyer, épousseter ปด 1pa1ti4san4than
salutation,
compliment ปฏิสันถาร
1phat
sauter, frire ผัด
1phat
survoler, 1pa1ti1sét
nier, rejeter, refuser
2phat
s’appuyer sur พาด 1pa1ti0thin
calendrier ปฏิทิน
3phat
souffler, venter, éventail พัด 1pa1ti3wat révolution, changement
1pa3tha heurter, percuter, affronter
ปฏิวัติ
ปะทะ 1pat1djék
individuel, personnel
1pa1tak
aiguillon, pique ปฏัก
ปจเจก
0pa1tha1ka4tha conférence, exposé 1pat1djou0ban
actuel, présent
1pa0tha3nou0krom

ปาฐกถา

dictionnaire,
lexique ปทานุกรม

1phat1ka0phrao

ปจจุบัน

sauter au basilic

ผัดกะเพรา

1phat4khign
1phat4khign

0phè
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ปาเถื่อน
état, condition ภาวะ

sauter au gingembre

1phat1kra0thiam3phrik0thai

ผัดขิง 0pha3wa

1pha4wa sursauter, surpris, effrayé

ผวา
ผัดกระเทียมพริกไทย 0pha3wa1tchouk4tchen
3phat0lom
ventilateur พัดลม
cas d’urgence ภาวะฉุกเฉิน
1phat2na
se poudrer ผัดหนา 0pha3wa0kan
situation, contexte
1pa4thom premier, élémentaire ปฐม
ภาวะการณ
sauter à l’ail et au poivre

1pa4thom3pha0ya0ban

premiers secours ปฐมพยาบาล
0pa2thõng4ko
beignet chinois

0pha3wa0kan0gnen

conditions financières ภาวะการเงิน

0pha3wa0na prier, invoquer ภาวนา
ปาทองโก 1pha4wa1tun

1pa3thou
éclater, crépiter ปะทุ
se réveiller en sursaut ผวาตื่น
3phat0pha emporter, entraîner พัดพา 3pha0wogn
se soucier de,
se préoccuper พะวง
1phat1phak
légumes sautés ผัดผัก
1phat1phak4lai1yagn
3pha0ya
roi, souverain พญา
légumes variés sautés 3pha0ya0ban
soigner,

ผัดผักหลายอยาง

1phat1phak0rouam3mit

légumes variés sautés ผัดผักรวมมิตร
jeter un coup d’oeil,
d’un coup d’oeil ผาดๆ
2phat0phign impliquer, entraîner

1phat1phat

1phat3phrik
3phat1sa1dou
1pat4sa3wa
1phat0si3iou

3pha0ya1bat

prendre soin de พยาบาล
vengeance, rancune

พยาบาท

3pha0yagn
syllabe พยางค
3pha3yak
hocher la tête พยัก
3pha3yak2na hocher la tête พยักหนา
พาดพิง 3pha0ya0kõn prédire, pronostiquer

sauter aux piments

ผัดพริก 3pha0yan

fournitures, articles

3pha0yan3tcha3na

พัสดุ
urine, uriner ปสสาวะ 3pha0yan0ta0rai

พยากรณ

témoin พยาน
consonne

พยัญชนะ

danger, risque

ภยันตราย

3pha0yan3thét faux témoin พยานเท็จ
ผัดซีอิ้ว 3pha3yap
nuageux, couvert พยับ
1phat0thai
3pha2yat
ver parasite พยาธิ
pâtes sautées à la thaïlandaise 3pha2yat1tut
ténia, ver solitaire
pâtes sautées à la sauce de soja

3phat3tha0na

ผัดไทย

développer,
faire progresser พัฒนา
3phat3tha0na0kan développement,
progrès พัฒนาการ
3phat3ta0ya
pattaya
(station balnéaire) พัทยา
3phat3thra bon, beau, charmant ภัทร
1pa1thuan
farouche, barbare

พยาธิตืด

3pha0ya0yam s’efforcer de, tâcher

พยายาม

1pha4ye
entrouvrir, écarter เผยอ
3pha3yot
rebelle, indocile พยศ
0pha3you tempête, bourrasque พายุ
0pha3you4fon
orage พายุฝน
0pha0yougn
soutenir, porter พยุง
0phè
radeau แพ

1phè
- 123 1phèn1kra0dan
1phè
s’étendre, s’agrandir แผ
sans surprise เปนอันดี
3phe
délirant, en délire เพอ 0pén0an1khat
absolument,
sans faute เปนอันขาด
3phè
chèvre, bique แพะ
3phè
vaincu, battu, allergique แพ 0pén0an2mak
extrêmement,
énormément เปนอันมาก
0phé0dan plafond, palais (bouche)
เพดาน 0pén1a0rai3na
3phe4fan rêvasser, fantasmer เพอฝน
qu’est-ce qu’il y a ? เปนอะไรนะ
0phègn
cher, coûteux แพง 0pén1a0rai0pai
2pègn
farine, poudre แปง
qu’est-ce qui t’arrive ? เปนอะไรไป
2phegn
venir de, à l’instant เพิ่ง 0pén2dai
il est possible que เปนได
2phégn
contempler, observer เพง 1phèn0din
terre, sol แผนดิน
2phègn loi civile, droits civils แพง 1phèn0din4wai
séisme,
tremblement de terre แผนดินไหว
4phègn
natte de bambou แผง
0phègn2khun enchérir, renchérir 0pén0fõgn
mousseux, pétillant
2phégn0légn
2pègn1phat2na
2pègn1piak
4phei
4phei2phrè

แพงขึ้น

scruter เพงเล็ง
poudre de toilette

แปงผัดหนา

pâte แปงเปยก
révéler, dévoiler เผย
colporter, propager

เผยแพร

3phe2dje délirer, divaguer เพอเจอ
1phèk
différer, différent แผก
2phek
enlever, retirer เพิก
3pék
punaise, petit clou เปก
2phek4tchei négliger, ignorer เพิกเฉย
3phe2khlagn
fanatique เพอคลั่ง
2phek4thõn
résilier, révoquer
2phem
2phem2khun

เปนฟอง

0pén1foun
poussiéreux เปนฝุน
0pén0gnai
c’est comment ? เปนไง
0pén0gnao
poli, lisse เปนเงา
0phé3ni0si0lin pénicilline เพนิซีลีน
0pén1hit
galeux เปนหิด
0pén2djao4khõgn
être le propriétaire de เปนเจาของ

0pén0djign
réel, réaliste เปนจริง
0pén1djout1djout pointillé, tacheté
0pén1ka1bot

เพิ่มขึ้น

เปนกบฏ

0pén0kagn0won se soucier, soucieux

เพิกถอน 0pén2khai
augmenter, croître เพิ่ม 0pén0kan
accroître, majorer

เปนจุดๆ

se révolter, révoltant

เปนกังวล

fiévreux เปนไข
réaliser, réussir เปนการ
4phèn0kan
plan, projet แผนการณ
0pén0kan0égn
comme pour soi

เปนกันเอง
เพิ่มเติม 0pén0kan1yai
en grand,
à grande échelle เปนการใหญ
0pén être, vivre, exister, pouvoir เปน
1pen
saugrenu, ridicule เปน 0pén0klagn
neutre เปนกลาง
1phén
s’élancer, bondir เผน 0pén4khõgn
appartenir à เปนของ
1phèn
plaque, plaquette, tranche 0pén4khon
poilu, velu เปนขน
แผน 0pén4khoun0nagn2khun anobli
4phèn
projet, intention แผน
ขุนเปนขุนนางขึ้นนาง
0pén4hagn à la queue leu leu เปนหาง 1phèn1kra0dan planche, planchette
0pén0an0di
comme prévu,
แผนกระดาน
2phem0tem

rajouter, suppléer

1phèn1kra1dat
1phèn1kra1dat

0pén2thi3ni0yom
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แผนกระดาษ 2phén2phan

0pén3khragn0pén0khrao

de temps à autre เปนครั้งเปนคราว

0pén3pha0yan

discontinu เปนพักๆ
errer, rôder เพนพาน
témoigner, attester

เปนพยาน

0pén2pègn
farineux เปนแปง
pour la première fois เปนครั้งแรก 0pén3phi1sét exceptionnel เปนพิเศษ
0pén3khragn1sout3thai
0pén3phit
toxique, délétère,
0pén3khragn2rèk

pour la dernière fois เปนครั้งสุดทาย

vénéneux เปนพิษ
solennel,
cérémonieux เปนพิธีตอง
0pén4phlè
lésé, ulcéré เปนแผล
0pén4phogn poudreux, en poudre

0pén0lagn
présager เปนลาง
0pén2lam servir d’interprète เปนลาม
1phèn1lék
plaque de fer แผนเหล็ก
0pén0lom tomber en syncope เปนลม
0pén1lõt
en tube เปนหลอด
0pén0ma s’être passé, advenu เปนมา
0pén0man gras, graisseux, luisant

0pén3phi0thi0tõgn

0pén1houagn

0pén0rai0pai qu'importe, peu importe

เปนผง

0pén4phon1djak

résulter de

เปนผลจาก
เปนมัน 0pén1pra0djam
régulier,
régulièrement เปนประจํา
0pén4man
stérile, avorté เปนหมัน
0pén3mit
amical, cordial เปนมิตร 0pén1pra0kai
étinceler, scintiller
0pén0mon3phit pollué, contaminé
เปนประกาย
เปนมลพิษ 0pén1pra0than présider เปนประธาน
0pén3mouk
nacré, perlé เปนมุก 0pén2phuan
être ami เปนเพื่อน
0pén3nam
liquide เปนน้ํา 0pén0ra
moisi เปนรา
0pén1nép
engourdi เปนเหน็บ 0pén3ra1biap
ordonné, en ordre
0pén2ni
redevable, devoir เปนหนี้
เปนระเบียบ
0pén2ni4sin
endetté เปนหนี้สิน 0pén0rai
importer, faire เปนไร
se soucier de,
s’en soucier เปนหวง
4phèn4phagn
schéma,
représentation แผนผัง
0pén0pai
se dérouler, se passer

0pén0phai

0pén3riou
0pén0rou
0pén1sa4nim
เปนไป 1phèn4siagn

mettre en danger,
nocif, nuisible เปนภัย
0pén0pai2dai c’est possible เปนไปได
0pén0pai2dai2wa il est possible que

เปนไปไดวา

เปนไรไป

rayé, hachuré เปนริ้ว
troué, percé เปนรู
rouillé เปนสนิม
disque de musique

0pén1souan1nugn
0pén1ta0khriou

เปนไปไมได

il est impossible que เปนไปไมไดวา
conformément à

0pén0pai0tam

0pén3phak3phak

เปนตะคริว

c’est normal,
c’est naturel เปนธรรมดา
0pén4thèõ en enfilade, file de เปนแถว
4phèn2thi plan, carte géographique

เปนไปตาม 0pén2thi3ni0yom

intermittent,

เปนสวนหนึ่ง

avoir une crampe

0pén0pai2mai2dai c’est impossible 0pén0tham3ma0da
0pén0pai2mai2dai2wa

แผนเสียง

faire partie de

แผนที่

populaire,
en vogue เปนที่นิยม

0pén2thi3ra3luk
0pén2thi3ra3luk

3phi1bat
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en mémoire de

เปนที่ระลึก

déboucher une bouteille เปดจุก

0pén2thi3rou1djak notoire เปนที่รูจัก 1pet1khouat tire-bouchon เปดขวด
0pén2thi3rou0kan2wa
1pet2kwagn grand ouvert เปดกวาง
il est notoire que เปนที่รูกันวา 0phé3thou0bai prétendre, feindre
0pén2ton
etc…, et cétérac เปนตน
เพทุบาย
0pén2ton0pai être le point de départ 1pet4phei
révéler, divulguer,
0pén3thouk

เปนตนไป

en détresse,
avoir de la peine เปนทุกข
0pén1wat
enrhumé เปนหวัด
0pén0wé0la
pendant, durant,
pour une durée de เปนเวลา
0pén0wé0la0nan
longuement

0pén0wogn
0pén0yagn0gnai

เปนเวลานาน

circulaire เปนวง
comment ça va ?

เปนยังไง

1phèõ légèrement, doucement แผว
2phèõ
dégager, débarrasser แผว
1pep
manger avec ses doigts เปบ
3pèp
pipe แปบ
3phè3rap1bap
bouc émissaire

แพะรับบาป

4phe0re
je-m’en-foutiste เผอเรอ
0phé1sat médicament, remède เภสัช
0phé1sat3tcha0kam
pharmacie
0phé1sat3tcha0kõn

เภสัชกรรม

3phét0phlõi

franc, ouvert เปดเผย
pierre précieuse

1pet0pogn

démasquer, déceler

เพชรพลอย
เปดโปง

2phèt1sat
médecine แพทยศาสตร
2phèt1sa4ya
prostituée แพศยา
1pèt1sip
quatre-vingt แปดสิบ
1pet1you
ouvert เปดอยู
0pi
année ป
0phi
gras et gros พี
1pi
flûte, fifre, hautbois ป
1phi
si, supposé que ผิ
2pi
jeton, échec et mat ป
2phi
aîné พี่
4phi
esprit, spectre, fantôme ผี
0pia
tresse de cheveux เปย
0phiagn seulement, simplement เพียง
0phiagn0phõ suffisant, assez เพียงพอ
0phiagn1tè
rien que, seulement

1piak
เภสัชกร 1piak2tchok

pharmacien

0pe0sén
pour cent (%) เปอรเซ็นต
1pet
ouvrir, allumer เปด
1pét
canard เปด
1pèt
huit แปด
1phét
pimenté, piquant เผ็ด
1phèt
émettre un son strident แผด
2phét
sexe, genre เพศ
2phèt
médecin, docteur แพทย
3phét
diamant เพชร
0phé0thai
zircon เพทาย
3phét3tcha2khat bourreau เพชฌฆาต
1pet0fai3fa
allumer la lumière

1piak2tchoum
1piam
4phi0am
0phian
3phian

เพียงแต

mouillé, humide เปยก
trempé jusqu’aux os

เปยกโชก

imbibé, détrempé

0pia0no
2phiap
0pi1a3thi1ka1sou3ra0thin

เปดไฟฟา 3phi1bat

เปยกชุม

déborder de เปยม
cauchemar ผีอํา
persévérant, patient เพียร
légèrement différent,
différer เพี้ยน
piano, clavecin เปยโน
surchargé, grave เพียบ

année bissextile ปอธิกสุรทิน
catastrophe, désastre พิบัติ

2phi0tchai
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2phi0tchai
frère aîné พี่ชาย 0pi2na
l’année prochaine ปหนา
0pi1tcha1lou année du boeuf ปฉลู 0pi0nagn penang (ville de malaisie)
3phi3tchit vaincre, conquérir พิชิต
ปนัง
0pi2tchouat
année du rat ปชวด 3phi0nai
amende พินัย
0phign
s’appuyer, s’adosser พิง 3phi0nai0kam
testament, volonté
2pign
griller (toaster) ปง
พินัยกรรม
4phign
se réchauffer ผิง 3phi3nit examiner, considérer พินิจ
0pign0põgn
ping-pong, 2phi3nõgn
frères et soeurs พี่นอง
tennis de table ปงปอง 0pin1pai
escalader ปนปาย
3phi0dja3ra0na considérer, étudier 1pin0to
porte-plats à étages ปนโต
พิจารณา 4phiou teint, carnation, surface ผิว
0pi0djõ
année du chien ปจอ 4phiou0dam
de race noire ผิวดํา
1pik
aile, flanc ปก 4phiou4khao de race blanche ผิวขาว
0pi4khan
année du tigre ปขาล 4phiou3khlam basané, hâlé ผิวคล้ํา
3phi0kan
infirme, malformé พิการ 4phiou4luagn de race jaune ผิวเหลือง
4phi2khao possédé par le démon ผีเขา 4phiou2mai
coup de soleil ผิวไหม
4phi2khao4phi1õk
changeant, 4phiou4nagn peau, épiderme ผิวหนัง
capricieux ผีเขาผีออก 4phiou3nam surface de l’eau ผิวน้ํา
3phi1kat
taux, prix fixé par la loi 4phiou1pak
siffler ผิวปาก
พิกัด 3phi2phak4sa
juger,
rendre le jugement พิพากษา
3phi1kat1at0tra
tarif พิกัดอัตรา
2phi4khei
beau-frère (aîné) พี่เขย 3phi2phat se disputer, se quereller
0pi1kõn l’année précédente ปกอน
พิพาท
3phi0kon
bizarre, loufoque พิกล 3phi3phit
différent, diversifié พิพิธ
0pi0koun
année du cochon ปกุน 3phi3phit3tha0phan
musée
3phi3khrõ
considérer, examiner
พิพิธภัณฑ
พิเคราะห 3phi3phop
monde, globe พิภพ
0pi3la
par an, annuellement ปละ 4phi1põp
vampire ผีปอบ
0pi3la3khragn
une fois par an 0pi3ra0ka
année du coq ประกา
ปละครั้ง 1pi3ra3mit
pyramide ประมิด
0phim
imprimer พิมพ 3phi2rap
pigeon พิราบ
0pi1mai
nouvel an ปใหม 3phi3rout
suspect, louche พิรุธ
0pi3ma0mè
année de la brebis 4phi4sagn
esprit, démon ผีสาง
ปมะแม 2phi4sao
soeur aînée พี่สาว
0pi3ma0mia année du cheval ปมะเมีย 2phi1sa3phai
belle-soeur (aînée)
0pi3ma0rogn
année du dragon
พี่สะใภ
ปมะโรง 1pi1sat
démon, diable ปศาจ
0pi3ma4ségn
année du serpent 3phi1sét spécial, particulier, extra

ปมะเส็ง

0phim1dit taper à la machine พิมพดีด
0pin
grimper, gravir ปน
0phin
lyre, luth, harpe พิณ
1pin
épingle à cheveux ปน

พิเศษ

4phi4sign
fantôme, hanté ผีสิง
3phi1sout prouver, démontrer พิสูจน
4phi2sua
papillon ผีเสื้อ
1pit
fermer, clore, éteindre ปด

1phit
1phit

0pla3khõt
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faux, incorrect, avoir tort,
rater ผิด
3phit
poison, toxine, venin พิษ
3phi3thak garder, surveiller พิทักษ
1pit0bagn celer, garder secret ปดบัง
1pit0bagn2tchu garder l’anonymat

enfreindre le règlement ผิดระเบียบ
3phit1sa0dan
complet, détaillé

1phit4san0ya

พิสดาร

manquer à sa promesse ผิดสัญญา

3phit1sa4wogn étonné, épaté พิศวง
ปดบังชื่อ 1phit0tham3ma0da peu commun,

unique ผิดธรรมดา
3phit0tcha0kha3nit algèbre พีชคณิต
3phit1dèt
coup de soleil พิษแดด 1phit4wagn
déçu, frustré ผิดหวัง
1pit0fai3fa
éteindre la lumière 1pit1you
fermé, clos ปดอยู
ปดไฟฟา 0pi2wõk
année du singe ปวอก
1pi1ti
joie, exultation ปติ 0pla
poisson ปลา
3phi0thi
cérémonie, rituel พิธี 1phla
s’en aller, se détacher ผละ
3phi0thi0kam
culte, rite พิธีกรรม 2phla
salade de crevettes
(pimentée) พลา
3phi0thi0kan
protocole พิธีการ
0pi2thi3lèõ l’année dernière ปที่แลว 0pla1tcha4lam
requin ปลาฉลาม
3phi0thi1pet
inauguration พิธีเปด 0pla1tcha4lam0toua3lék
requin
chagrin ปลาฉลามตัวเล็ก
3phi4thi3phi4than
pointilleux,
tatillon พิถีพิถัน 0pla1tcha1nak poisson-scie ลาฉนาก
3phi0thi0ri0tõgn cérémonie พิธีรีตอง 0pla0dao
étoile de mer ปลาดาว
3phi0thi4san
protocole พิธีสาร 0pla1dèk poisson saumuré ปลาแดก
1pit1djouk
boucher une bouteille 0pla1douk
poisson chat ปลาดุก
ปดจุก 0pla2hègn poisson séché ปลาแหง
1phit1kot4mai
illégal, illicite 0phlagn
en, tout en, en attendant

1phit3nat

ผิดกฎหมาย

manquer le rendez-vous

1pit2nèn1sa1nit

ผิดนัด

hermétique

ปดแนนสนิท

0pi1thõ
année du lièvre ปเถาะ
1pi1tou0poum
patrie ปตุภูมิ
1phit1pa1ka1ti inhabituel, insolite
1phit1phèk

ผิดปกติ

différé, être différent

พลาง

2phlagn se tromper, faire un impair

พลั้ง

1phla0gnan
faire grève ผละงาน
2phlagn1pak faire un lapsus พลั้งปาก
0plai
bout, fin, extrémité ปลาย
0plai4lèm
pointe, pic ปลายแหลม
0pla0in0si
maquereau ปลาอินทรี
0plai1sout
extrême, au fond de

ผิดแผก 0plai0thagn
1phit2phét pervers, dépravé ผิดเพศ

ปลายสุด

destination, terminus

ปลายทาง

1phlak
pousser, rejeter ผลัก
3plak
prise, contacteur ปลั๊ก
1phit1pra0phé0ni
0pla1ka0phogn loup, bar ปลากะพง
enfreindre les coutumes ผิดประเพณี 1phlak0dan
bousculer ผลักดัน
1phit1pra0wé0ni
tromper, 0pla0khém
poisson salé ปลาเค็ม
être infidèle ผิดประเวณี 0pla1kot
poisson chat ปลากด
1phit3ra1biap
0pla3khõt morue, cabillaud ปลาคอด
1phit2phlat

se tromper,
faire une bévue ผิดพลาด

0pla1kra0bén
0pla1kra0bén
0pla1kra1bõk
1phlak4sai

- 128 1plèk0plõm
3phlat
se désunir, se séparer พลัด
ปลากระเบน 0pla1ta0phian
carpe ปลาตะเพียน
mulet (poisson) 1phlat0kan
tour à tour ผลัดกัน
ปลากระบอก 0pla0thõgn poisson rouge ปลาทอง
repousser, refouler 2phlat0o1kat manquer l’occasion
raie (poisson)

ผลักไส

พลาดโอกาส

ปลาหมึก

perdre le contact พลัดตก

เปลาประโยชน

เพลงชาติ

0pla4lai
anguille ปลาไหล 0pla0thou
maquereau ปลาทู
0pla3lék0pla3nõi
friture 1phlat0pai ajourner, différer ผลัดไป
ปลาเล็กปลานอย 3phlat2phrak
séparé, éloigné
0pla3lin4ma
sole ปลาลิ้นหมา
พลัดพราก
0pla0lo0ma
dauphin ปลาโลมา 2phlat3rot0fai
rater le train
2plam
lutter en corps à corps ปล้ํา
พลาดรถไฟ
0pla0mèõ
anchois ปลาแมว 3phlat1thin
déporté, exilé พลัดถิ่น
0pla1muk calmar, calamar, seiche 3phlat1tok
tomber,

0pla1muk3yak pieuvre ปลาหมึกยักษ 0pla0wan
baleine ปลาวาฬ
0phlan
subitement, soudainement 0pla2yagn
poisson fumé ปลายาง
พลัน 0plé
berceau เปล
2phlan
obsédé, monomane พลาน 0plè
traduire, interpréter แปล
4phlan
dévaster, ravager ผลาญ 2plè jusqu’au cou, par dessus la tête
0pla0o
thon ปลาโอ
แปล
0phlao
essieu, axe, 4phle
étourdi, irréfléchi เผลอ
se calmer, s’apaiser เพลา 4phlè
plaie, lésion แผล
1plao
rien, pour rien, sans rien, 0plé4ham brancard, civière เปลหาม
vide, nu, nature, non เปลา 0plègn changer, modifier, lopin แปลง
1plao0lei
nullement, pas du tout 0phlegn
feu, incendie เพลิง
เปลาเลย 0phlégn
chanson, mélodie เพลง
1plao1plao
gratuit, pour rien, 0phlègn disloqué, se disloquer แพลง
sans motif เปลาๆ 1plégn
vociférer, proférer เปลง
1plao1plio isolé, esseulé เปลาเปลี่ยว 0plègn2tchat naturaliser แปลงชาติ
1plao1pra1yot
inutile, vain 0phlégn2tchat
hymne national
3phlap
kaki, plaquemine พลับ 1plégn4siagn
brailler, gueuler
1plap2plum
ravi, enchanté
เปลงเสียง
ปลาบปลื้ม 0phlégn0thai0dem
0pla3ra condiment au poisson salé
musique classique thaïe เพลงไทยเดิม
ปลารา 1plèk
bizarre, étrange แปลก
0pla0sa0din
sardine, pilchard 1plèk0djai
étonné, surpris แปลกใจ
ปลาซารดิน 1plèk4lua
fantastique, insolite
0pla0sal0mõn saumon ปลาซาลมอน
แปลกเหลือ
3plas1tik matière plastique ปลาสติก 1plèk2na
inconnu, étranger
1phlat
remplacer, relayer ผลัด
แปลกหนา
2phlat
rater, manquer พลาด 1plèk0plõm
s’ingérer,

1plèk1pra1lat

เปลี่ยนโฉม

1plian0djai changer d’avis เปลี่ยนใจ
1plian0djai2gnai
capricieux

เปลี่ยนใจงาย

1plian0mu

changer de main

เปลี่ยนมือ

1plian0pén se changer en เปลี่ยนเปน
1plian0plègn modifier, transformer
1plian0plègn2mai2dai
1plian0plègn0pai
1plian2sua2pha
0plign
1plik
3phlik

0plõm0plègn

- 129 3phlik4gnai

faire intrusion แปลกปลอม
1plèk1pra1lat
étonnant,
surprenant แปลกประหลาด
4phlè2mai
brûlure แผลไหม
0plèn
plan, tracé แปลน
0phlen
absorbé, subjugué เพลิน
0pléo
flamme, flammèche เปลว
4phlèõ
lestement, agilement แผล็ว
4phle0pai
par mégarde,
par inadvertance เผลอไป
0plè0pén
traduire en แปลเปน
4phlè0pén
cicatrice แผลเปน
4phle0re
je-m’en-foutiste เผลอเรอ
2phlet0phlen
distrayant,
divertissant เพลิดเพลิน
0plè2wa
se traduire par,
vouloir dire แปลวา
0plé0youan
hamac เปลญวน
0phli
sacrificer พลี
1phli
bourgeonner ผลิ
0phlia
fatigué, épuisé เพลีย
2plia
fatigué, épuisé เปลี้ย
3phlia
puceron เพลี้ย
1plian
changer, remplacer เปลี่ยน
1plian4tchom changer de visage

renverser, chavirer

พลิกหงาย

1plik0toua
3phlik0toua

s’écarter,
rester à l’écart ปลีกตัว
changer de position

1plik0wé0la

consacrer du temps

พลิกตัว

ปลีกเวลา

1plik2yõi

secondaire, accessoire

ปลีกยอย

2plin retourner l’intérieur, peler ปลิ้น
1plio
isolé, retiré เปลี่ยว
0pliou
s’envoler,
emporté par le vent ปลิว

1plit cueillir, détacher de leurs tiges

ปลิด

surgir, émerger โผล
se débarrasser, se délivrer

1phlo
0plogn
0phlogn

ปลง

flamboyant, écarquiller

เปลี่ยนแปลง 1plõk

ปลอยปละละเลย

manchon, anneau, protection

immuable

เปลี่ยนแปลงไมได 1plõk0khõ
varier

เปลี่ยนแปลงไป

โพลง

0phlõgn
massue, gourdin พลอง
1plõgn
conduit ปลอง
1plõgn0fai
cheminée ปลองไฟ
1plõgn0lom
soupirail ปลองลม
0phlõi gemme, pierre précieuse พลอย
1plõi
lâcher, laisser ปลอย
2phlõi irréfléchi, inconsidéré พลอย
1plõi0a0rom se relaxer ปลอยอารมณ
1plõi2na
lâches-moi ! ปลอยนะ
1plõi0pai
libérer ปลอยไป
1plõi1pla3la0lei délaisser, négliger

1plõk4mõn

ปลอก

collier ปลอกคอ
taie d’oreiller

ปลอกหมอน

1plõk1pak
muselière ปลอกปาก
เปลี่ยนเสื้อผา 0plõm faux, contrefaire, imiter ปลอม
sangsue ปลิง 0plõm2tchu
imiter la signature
se changer

dissocier, séparer ปลีก
tourner, retourner พลิก

0plõm0plègn

ปลอมชื่อ

falsifier, maquiller

0plõm0toua
0plõm0toua
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ปลอมแปลง

0phõ2dai

ผลุด

0pluagn gaspiller, dépenser เปลือง
ปลอมตัว 2pluagn
retirer, enlever เปลื้อง
piller, dépouiller ปลน 0pluagn0gnen
gaspiller l'argent,
déguiser, travestir

2plon
coûteux เปลืองเงิน
1plõp
consoler, réconforter ปลอบ
3phlop
crépuscule พลบ 2pluagn2pha se déshabiller เปลื้องผา
1plõp0djai rassurer, tranquilliser 0pluagn0wé0la gaspiller son temps
1plõp0yon

ปลอบใจ

1pluak
ปลอบโยน 1pluak1khai

réconforter, consoler

เปลืองเวลา

pelure, écorce เปลือก
coquille d’oeuf

1plot
détacher, défaire ปลด
เปลือกไข
1plõt libéré de, débarrassé de ปลอด 1pluak1kha4nom0pagn
2phlõt
volubile, loquace พลอด
croûte de pain เปลือกขนมปง
1plot0a3wout
désarmer ปลดอาวุธ 1pluak2klouéi
peau de banane
1plot1djak0gnan
licencier,
เปลือกกลวย
congédier ปลดจากงาน 1pluak3mai écorce d’arbre เปลือกไม
1plot1djak0tam1nègn
destituer, 1pluak3mouk
nacre เปลือกมุก
révoquer ปลดจากตําแหนง 1pluak4hõi coquille de mollusque
1plot1kra0doum
déboutonner
เปลือกหอย
ปลดกระดุม 1pluak0pou
carapace de crabe
1plõt2ni
désendetté ปลอดหนี้
เปลือกปู
1plot1õk
détacher, décrocher 0pluéi
nu, dénudé เปลือย
ปลดออก 0pluéi0kai
à poil เปลือยกาย
1plõt0phai
en sécurité, 2plum
ravi, enchanté ปลื้ม
hors de danger ปลอดภัย 0po
jeu de dés chinois โป
1plot1plõi
libérer, émanciper 0põ
chanvre, jute, lin ปอ
ปลดปลอย 0pho arbre de sagesse, figuier sacré
1plot2pluagn libérer, débarrasser
โพธิ์
ปลดเปลื้อง 0phõ
suffire, assez, dès que,
aussitôt que พอ
0phlou
feuille de bétel พลู
3phlou
fusée, fusée éclairante พลุ 1põ
continuellement,
louer, encenser เปาะ
2phloua
pelle, bêche พลั่ว
1plouak
termite ปลวก 2phõ
père, papa พอ
2phlougn
monter dans le ciel พลุง 3po
piège à poissons, ponton โปะ
3phloui
proéminent, saillant พลุย 3po
obscène, pornographique โป
1plouk
éveiller, réveiller ปลุก 3põ
père, papa เปาะ
1plouk
planter, cultiver ปลูก 3phõ
planter, faire pousser เพาะ
1plouk2ban construire une maison 4pho
s’élancer, se précipiter โผ
ปลูกบาน 0phõ3tchai
acceptable, passable
1plouk4fi vacciner, inoculer ปลูกฝ
พอใช
1plouk0djai enhardir, animer ปลุกใจ 0phõ3tchai2dai
utilisable,
encore bon พอใชได
1plouk0kam aphrodisiaque ปลุกกาม
1phlout entrer ou sortir rapidement 0phõ2dai pas mal, plutôt bien พอได

0phõ2dai0yin
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0phõ2dai0yin en entendant พอไดยิน 0phõ…2kõ
à peine … que พอ…ก็
0phõ0di
juste, suffisant, pile พอดี 0phõ0khouan
suffisant,
pas trop mal พอควร
0phõ0dou appréciable, notable พอดู
0põgn
convoiter, briguer ปอง 1pok1pit celer, garder secret ปกปด
0phogn
broussailles, brousse พง 1põk1pluak
peler, éplucher
0phõgn dilaté, gonflé, hautain พอง
ปอกเปลือก
1pogn
gonflé, distendu โปง 1pok2põgn
protéger, préserver
1põgn bombé, saillant, scorpion ปอง
ปกปอง
2pogn
vantard, pan, bang โปง 3po2khrõp
abat-jour โปะครอบ
2põgn
protéger, défendre ปอง 2phõ0khroua
cuisinier พอครัว
3phõgn
coïncider, synonyme พอง 0phõ3lèõ
ça suffit ! พอแลว
4phogn
poudre, particule ผง 2phõ3liagn
beau-père
(pour l’enfant) พอเลี้ยง
4phogn0tchou3rot
poudre d’assaisonnement ผงชูรส 0po3lit
police โปลิศ
2põgn0kan
protéger, défendre 0phom
grosseur, tumeur ปม
ปองกัน 2põm
forteresse, citadelle ปอม
2põgn0kan0toua
se défendre 4phom cheveux, je, moi (homme) ผม
ปองกันตัว 4phõm
maigre, émacié ผอม
0phogn0phagn long filet de pêche 2phõ2mai
veuf พอหมาย
โพงพาง 0phom2tchuak
noeud ปมเชือก
0põgn3rai intriguer contre ปองราย 0phom1dogn
0phogn4sa3wa0dan
annales,
complexe de supériorité ปมโดง
histoires พงศาวดาร 0phom2dõi complexe d’infériorité
0põi
épi, touffe ปอย
ปมดอย
0phoi
versement โพย 2phõ2mè
parents พอแม
0phõ1dja
que l’on peut, 0phom1djit
complexe,
suffisant pour พอจะ

trait de caractère ปมจิต

0phõ0djai
satisfait, content พอใจ 4phõm0logn
maigrir ผอมลง
1pok
couverture, couvre-livre, 2phõ3mot sorcier, magicien พอมด
couvrir, protéger ปก 4phom0pia tresse de cheveux ผมเปย
1põk
peler, éplucher ปอก 4phom0plõm
perruque ผมปลอม
2phok enrouler autour de la tête โพก 2põm0pra0kan
fortification
2phõk couvrir, appliquer sur พอก
ปอมปราการ
3phok
porter dans la poche พก 4phom2rouagn chute des cheveux
2phõ3kha marchand, commerçant
ผมรวง
พอคา 4phom1thak tresse de cheveux ผมถัก
2phõ3kha2ré marchand ambulant 4phom1yik
bouclé, frisé ผมหยิก
พอคาเร 4phom2yougn
ébouriffé, hirsute
1pok1ka1ti
régulier,
ผมยุง
habituel (familier) ปกติ 0pon
mélanger, mêler ปน
1pok0khloum
recouvrir ปกคลุม 0pon
saillir, dépasser โปน
1pok0khrõgn
gouverner, 0põn
râpé, élimé ปอน
administrer ปกครอง 0põn livre (monnaie, poids de 500g)

0phon

0phõ1pra0man
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ปอนด

ผอนปรน

force, puissance,
force armée พล
0phõn
bénédiction พร
1pon
écraser, broyer ปน
1phõn
relâcher, détendre ผอน
2põn alimenter, faire manger ปอน
2phon
projeter, éjecter พน
3phon
au-delà de, hors de พน
3phon
au-delà, outre- โพน
4phon
effet, résultat,
succès, réussite, fruit ผล
3phon0an1ta0rai
hors de danger

0phon0rua1ék
amiral พลเรือเอก
3phon4sai0ta hors de vue พนสายตา
4phon4sam1rét
succès, résultat

1phõn0tcham3ra

0phon0tho

0phon

พนอันตราย

payer en plusieurs fois ผอนชําระ

ผลสําเร็จ

4phon1sa3thõn

répercussion

0phõn1sa4wan

talent, génie, don

4phon1sout3thai

ผลสะทอน

พรสวรรค

résultat final,
conclusion ผลสุดทาย
0phon3tha4han
soldat พลทหาร

0phon3tha0na

condamner publiquement โพนทะนา
général de corps d’armée พลโท

4phon0di
avantage, profit ผลดี 3phon3thouk
s’en sortir,
se tirer d’affaire พนทุกข
0phon1ék
général en chef พลเอก
0phon1djat1ta0wa
0phon0tri général de division พลตรี
général de brigade พลจัตวา 4phõ0õ abréviation du mot directeur
0pon0kan
mêlé, confondu ปนกัน
ผอ.
0pon0kan2yougn embrouillé, confus 1põp
ogre ปอบ
ปนกันยุง 3phop rencontrer, voir, trouver พบ
3phon2kõ4ha
acquitté พนขอหา 3phop
terre, monde ภพ
2phon0khwan cracher de la fumée 0phõ0pai2dai
passable, ça ira
0phon3la2lok

พนควัน

citoyen du monde

4phon3la3mai
4phon3la3mai2tchuam
4phon3la3mai0kouan

พลโลก

fruit ผลไม
compote

ผลไมเชื่อม

confiture,
marmelade ผลไมกวน
0phon3la0muagn
citoyen,
population พลเมือง
4phon3lap
résultat, calcul ผลลัพธ
0phon3la0ruan
civil พลเรือน
1phõn4phan
clément, indulgent

0pon0pé
4phon1pra1yot
1phõn0pron

พอไปได

1põ1pè

bruit de la pluie
(onomatopée) เปาะแปะ
0phõ0phiagn suffisant, assez พอเพียง
0põ3pia2thõt
pâté impérial,
crêpe chinoise farcie ปอเปยะทอด
3phop0kan
se rencontrer พบกัน
3phop0kan1mai
à la prochaine,
à bientôt พบกันใหม
3phõ1plouk
cultiver เพาะปลูก

0phõ0phõ0kan

plus ou moins la même chose

ผอนผัน 2phõ4phoua
mêlé, entremêlé ปนเป
avantage, intérêt

ผลประโยชน

faire des concessions

3phop1pa

พอๆกัน

beau-père
(pour l’épouse) พอผัว
rencontrer, retrouver

0phõ1pra0man

พบปะ

modéré, tempéré

0põ1ra

2phou0den0thagn
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พอประมาณ
guirlande de fleurs, volant
autre ปร
พวงมาลัย
autre monde ปรโลก 0phouagn0ma0lai0tchi3wit
ennemi, hostile ปรปกษ
bouée de sauvetage พวงมาลัยชีวิต

0põ1ra
0põ1ra2lok
0põ1ra1pak
0po0ri1sa0pha

tribunal de simple police โปรีสภา
0po1sa1kat carte postale โปสการด
0phõ4sõ
ère bouddhique
(abréviation) พ.ศ.
1pot
mentir ปด
1põt
poumon, avoir peur ปอด
2phot
maïs โพด
3phot
mot, parole พจน
2phõ0ta beau-père (pour le mari)

พอตา

0phouagn0ma0lai0rua|

barre de gouvernail พวงมาลัยเรือ
couronne de fleurs

0phouagn1rit

พวงหรีด

2phou2hai
donateur ผูให
2phouak groupe, association, les

พวก

2phouak4khao ils, elles, eux พวกเขา
2phouak1khèk les invités พวกแขก
1pouak1piak
mou, amorphe

ปวกเปยก

3po1ta0kiagn abat-jour โปะตะเกียง 2phouak3phõgn
proches, siens
2phõ0ta2mè0yai
beaux-parents
พวกพอง
พอตาแมยาย 2phouak0rao
nous tous พวกเรา
3po1tèk
soupe de fruits de mer 4phoua0mia
époux, couple ผัวเมีย
(pimenté) โปะแตก 2phou0am0nouéi0kan
directeur
0pho3thi
arbre de sagesse,
ผูอํานวยการ
figuier sacré โพธิ 2phou1an
lecteur, lectrice ผูอาน
0pho3thi1sat
sage โพธิสัตว 0phoua0phan
impliqué, engagé
0pho3thi0yan
sagesse suprême
พัวพัน
โพธิญาณ 1pouat avoir mal à, souffrir de ปวด
3phot1dja0na3nou0krom
1pouat0fan
avoir mal aux dents
dictionnaire พจนานุกรม

0pou
crabe, recouvrir, revêtir ปู
0phou
terre, sol ภู
1pou
grand-père paternel ปู
1phou
pourrir, pourri, carié ผุ
2phou
pompon, gland พู
2phou
personne qui ผู
2phou
bourdon, moule ภู
3phou
jaillir, gicler พุ
4phoua
mari, époux ผัว
0phouagn
grappe, groupe พวง
2phouagn remorquer, tracter พวง
0phouagn1a1gnoun

ปวดฟน

1pouat4lagn

avoir mal au dos

1pouat4houa

avoir mal à la tête

ปวดหลัง

ปวดหัว

1pouat1pra1sat
1pouat3rao

névralgie

ปวดประสาท
pénible, douloureux

ปวดราว

1pouat3thõgn avoir mal au ventre

ปวดทอง

2phou0tchai
homme ผูชาย
2phou2tchao
locataire ผูเชา
grappe de raisin พวงองุน 2phou2tchouéi
assistant ผูชวย
0phouagn0koun0djè
2phou2dai3rap2luak2tagn
élu,
trousseau de clefs พวงกุญแจ

0phouagn0ma0lai

désigné par élection ผูไดรับเลือกตั้ง
voyageur

2phou0den0thagn

2phou0doi4san
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2phou1pha1dét0kan

ผูเดินทาง 1phouk0khõ0tai
se pendre,
se suicider ผูกคอตาย
2phou0doi4san passager ผูโดยสาร
0pou2douéi4hin
paver, daller 1phouk3mat
ficeler, ligoter ผูกมัด
ปูดวยหิน 1phouk3mit
lier d’amitié ผูกมิตร
0phouéi
verseur, bec verseur พวย 2phou0khon
gens ผูคน
1pouéi

souffrant, tomber malade

4phouéi
1pouéi1nak

gravement malade

ปวยหนัก

2phou0fagn
auditeur ผูฟง
2phou1fuk
entraîneur ผูฝก
2phou1fuk0gnan apprenti ผูฝกงาน
2phou1fuk1sat dompteur ผูฝกสัตว
0phougn
ventre, panse พุง
2phougn
lancer, projeter พุง
2phougn1õk0ma
jaillir, gicler

พุงออกมา

bedonnant พุงพลุย
ventripotent,
grosse (enceinte) พุงปอง
0poui
pulpe, duvet, peluche ปุย
2poui
potelé, grassouillet ปุย
3phoui
pousser dans la bouche
avec des baguettes, en toute hâte พุย
4poui
engrais, fumier ปุย
0pou4dja
crabe farci ปูจา
2phou1djat0kan gérant, directeur

0phougn3phloui
0phougn1põgn

1phouk0phan

ปวย
édredon ผวย 2phou2lén

ผูจัดการ

attaché à, tenir à

ผูกพัน

joueur ผูเลน
2phou3li0phai
réfugié ผูลี้ภัย
2phou2luak2tagn électeur ผูเลือกตั้ง
0poum
brocart ปูม
0phoum
terre, sol,
digne, respectable ภูมิ
1poum
bouton, poussoir ปุม
2phoum
buisson, taillis พุม
0pou3ma
crabe nageur ปูมา
0phou3mi2phak région, contrée,
provincial ภูมิภาค
0phou3mi1pra2thét pays, paysage

ภูมิประเทศ

0phou3mi1sat géographie ภูมิศาสตร
0phoum0djai
fier, s’enorgueillir

ภูมิใจ

1poum1kra4san
clitoris ปุมกระสัน
0phoum0lam0nao domicile ภูมิลําเนา
0phoum4than
digne, distingué

ภูมิฐาน

0poun
chaux ปูน
0phoun
amasser, entasser พูน
2phou0nam
meneur ผูนํา
2phou0nam0thagn guide ผูนําทาง
0poun0bam1nét
récompenser,

1phouk nouer, attacher, amarrer ผูก
2phou0kan
pinceau พูกัน
0phou4khao
montagne ภูเขา
gratifier ปูนบําเหน็จ
0phou4khao0fai
volcan ภูเขาไฟ
0phou4khao3nam4khègn iceberg 0poun1tchap
stuc ปูนฉาบ
ภูเขาน้ําแข็ง 0poun4khao
chaux ปูนขาว
1phouk0douagn faire l’horoscope 0poun1lõ2roup
plâtre ปูนหลอรูป
ผูกดวง 0poun3plas1sa2te
plâtre
0phou1két
phuket (île balnéaire)
ปูนปลาสเตอร
ภูเก็ต 0poun0si0mén
ciment ปูนซีเมนต
1phouk0djai1djép garder rancune 0poun4sõ
mortier ปูนสอ
ผูกใจเจ็บ 2phou1oup1pa0ka3ra bienfaiteur
1phouk1khat
accaparer,
ผูอุปการะ
monopoliser ผูกขาด 2phou1pha1dét0kan
dictateur

2phou3phi2phak4sa
2phou3phi2phak4sa

juge,
magistrat ผูพิพากษา
2phou1phit
fautif, coupable ผูผิด
2phou2phout
orateur ผูพูด
2phou3rai malfaiteur, bandit ผูราย
2phou3rap3tchai
serviteur,
domestique ผูรับใช
2phou3rap0mõ3ra1dok
héritier

ผูรับมรดก

2phou3rouk0ran

3phra
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ผูเผด็จการ 2phout0pén0nai

agresseur,
envahisseur ผูรุกราน
2phou1sa1mak postulant, candidat

sous-entendre,
faire allusion พูดเปนนัย

2phout0pén3nam

parler couramment พูดเปนน้ํา
dire n’importe quoi

2phout2phlõi

พูดพลอย

mentir พูดปด
flatter,
lécher les bottes พูดประจบ
2phout2phram parler constamment

2phout1pot
2phout1pra1djop

พูดพร่ํา

2phout3rai

déblatérer, dénigrer

ผูสมัคร 3phout3rak4sa

2phou1sa1mak3rap2luak2tagn

พูดราย

canna พุทธรักษา
jujube พุทรา
répéter, redire พูดซ้ํา
bouddha พุทธ

3phout0sa
2phout3sam
ผูสมัครรับเลือกตั้ง 3phout3tha
expéditeur ผูสง 3phout3tha0ma3ma1ka

candidat à des élections

2phou1sogn
2phou3su acheteur, acquéreur ผูซื้อ
1phout
surgir, sortir de ผุด
2phout
démon, monstre ภูต
2phout
parler พูด
3phout
bouddha พุทธ
3phout
mercure (astre) พุธ
2phou0tai
mort, défunt ผูตาย
2phou2thao
vieux, vieillard ผูเฒา
2phou3tha0thai provocateur ผูทาทาย
2phou0thèn délégué, représentant
0pou2thi0nõn
2phout1kap
2phout1kégn
2phout0khon0dio
2phout2lén
2phout2mak

bouddhiste พุทธมามกะ

3phout3tha1sak1ka1rat

ère bouddhique (+ 543 ans)

3phout3tha1sat1sa4na

พุทธศักราช

bouddhisme พุทธศาสนา

2phout3thét
mentir พูดเท็จ
2phout1tit1agn bégayer, bafouiller

พูดติดอาง

2phout4thugn
parler de พูดถึง
ผูแทน 2phou4thu
porteur ผูถือ
faire le lit ปูที่นอน 2phou4thu2houn actionnaire ผูถือหุน
parler à พูดกับ 2phout1yap
parler vulgairement
éloquent พูดเกง
parler tout seul

พูดคนเดียว

plaisanter, blaguer

พูดเลน

2phou2wa2rat3tcha0kan

พูดหยาบ

gouverneur de province ผูวาราชการ
magicien, sorcier

2phou3wi1sét

ผูวิเศษ

2phou1yai adulte, supérieur ผูใหญ
พูดมาก 2phou1yai2ban
chef de village

trop parler, l’ouvrir

2phou2tõgn4ha
l’accusé ผูตองหา
ผูใหญบาน
2phout1pak4wan flatter, enjôler 2phou4yign
femme ผูหญิง
พูดปากหวาน 2phra
abîmer, détruire พรา
2phout0pén0tchegn
insinuer, 3phra
bonze, prêtre พระ
suggérer พูดเปนเชิง 3phra
coutelas, couperet พรา

1pra4han
1pra4han

1pra4han1mou
3phra0a3thit
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0pragn
stupa, pagode ปรางค
ประหาร 0phragn camoufler, déguiser พราง
massacrer 2phragn3phrõm
tous ensemble,

exécuter, mettre à mort

ประหารหมู

au complet พรั่งพรอม
bois, forêt ไพร
lutin, génie de พราย
mal élevé, mal né,
bas peuple ไพร
0prai1sa0ni
poste, postal ไปรษณีย
0prai1sa0ni3ya1bat
carte postale

0phrai
พระอาทิตย 0phrai
3phra0a3thit2khun le soleil se lève 2phrai
soleil (étoile)

พระอาทิตยขึ้น

3phra0a3thit1tok le soleil se couche

พระอาทิตยตก

3phra1bat4som1dét
3phra2djao1you4houa 0prai1sa0ni0ya0kõn
sa majesté le roi

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 0prai1sa0ni3ya0phan

ไปรษณียบัตร

timbre-poste

ไปรษณียากร

colis postal

3phra0bõ0rom0wogn4
ไปรษณียภัณฑ
sa3nou0wogn 1pra1djak
avéré, s’avérer ประจักษ
famille royale พระบรมวงศานุวงศ 1pra0djam
attaché à, affecté à,
fixé, permanent ประจํา
1pra0tcha
peuple ประชา
1pra0tcha0tchon
gens, public 1pra0djam0a3thit
hebdomadaire

ประชาชน

ประจําอาทิตย

1pra0tcha0kõn population ประชากร 1pra0djam0duan
mensuel,
menstruations ประจําเดือน
1pra0tcha3ma1ti opinion publique
ประชามติ 1pra0djam0kan en service ประจําการ
1pra0tchan rivaliser, disputer ประชัน 1pra0djam0pi
annuel ประจําป
1pra0tcha3thip1pa0tai démocratie 1pra0djam0wan quotidien ประจําวัน
ประชาธิปไตย 1pra0djan
affronter, faire face
1pra3tchit
s’approcher de ประชิด
ประจัญ
1pra3tchot
sarcastique, ironique 3phra0djan
lune พระจันทร
ประชด 3phra2djao
dieu, divinité พระเจา
1pra0tchoum siéger, réunir ประชุม 3phra2djao1phèn0din
roi
1pra0tchoum0kan
se réunir
พระเจาแผนดิน
ประชุมกัน 3phra0djé0di stupa (petit) พระเจดีย
1pra0da3nam
plongeur, 1pra1djop flatter, lécher les bottes
scaphandrier ประดาน้ํา

1pra1dap
décorer, orner ประดับ 1pra1djou
1pra0dem initier, commencer ประเดิม
1pra4dio bientôt, dans un moment 1pra1djouap

ประเดี๋ยว

1pra1dit
1pra1dout

inventer, créer ประดิษฐ
semblable à, comme

3phra1ék

acteur principal, héros

ประจบ

remplir, emplir,
recharger ประจุ
coïncider, simultané

1pra1djouap1kap

ประจวบ

le hasard a voulu que ประจวบกับ
argent ปรัก
2phrak séparé, se séparer, quitter

ประดุจ 1prak

พระเอก

พราก

1pra0kai
1pra0kai
1prak1hak0phagn

ปรักหักพัง

perle, boule ประคํา
garantir, couvrir ประกัน
espèce, sorte,
point, aspect ประการ
1pra0kan0toua cautionner ประกันตัว
1pra1ka1sa0ni3ya1bat
certificat,
brevet ประกาศนียบัตร
1pra1kat
déclarer, proclamer,
avis, annonce ประกาศ
1pra0khén offrir aux bonzes ประเคน
3phra2kèõ
bouddha d’émeraude

1pra0kam
1pra0kan
1pra0kan

1pra0pha0khan
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étincelle ประกาย
tomber en ruine

estimer, évaluer,
environ, à peu près ประมาณ
1pra1mat
négligent, insouciant,
sous-estimer ประมาท
1pra0men
expertiser, chiffrer

ประเมิน

pêcheur ประมง
jubilation, exaltation

1pra0mogn
0pra2mot

ปราโมทย

1pra0mouan compiler, rassembler,

recueil ประมวล

1pra3mouk
chef, leader ประมุข
2phram2phrua
à tout bout de champ, toujours

พระแกว

พร่ําเพรื่อ

1pra0khõgn soutenir avec les mains 2phram4sõn
seriner พร่ําสอน
ประคอง 2phram2wa
rabâcher พร่ําวา
1pra1kõp
assembler, combiner 0pran
vie, respiration ปราณ
ประกอบ 0phran
chasseur พราน
1pra1kõp2douéi
composé de 2phran avoir peur, appréhender พรั่น
ประกอบดวย 1pra0nam
condamner, blâmer
0pra1kot apparaître, se manifester
ประณาม
ปรากฏ 0pra0ni indulgent, bienveillant ปรานี
0pra1kot0kan
phénomène 1pra0ni1pra0nõm
transiger,

ปรากฏการณ

1pra1kouat

concourir, disputer

1prak0pram

condamner, blâmer

3phra2khruagn

1pra2nit
ประกวด 1pra0nõm

ปรักปรํา 1pra0nom0mu

figurine de bouddha พระเครื่อง
1pra1lat étrange, bizarre ประหลาด
1pra1lat0djai
s’étonné,
s’émerveiller ประหลาดใจ

1pra0lõgn
0pram
2phram

composer ประนีประนอม
soigné, raffiné ประณีต
transiger, composer

essayer, éprouver ประลอง
dissuader, mettre en garde

ปราม

continuellement,
fréquemment พร่ํา
1pra1ma
avoir le trac ประหมา
3phra3ma4ha1ka1sat le grand roi

พระมหากษัตริย

ประนอม

joindre les mains pour saluer

ประนมมือ

3phra0nõn bouddha couché พระนอน
1pra1nugn
comme si ประหนึ่ง
3phra0ogn
il, elle, lui, majesté
1prap

พระองค

équilibrer, compenser,
verbaliser ปรับ
1prap réprimer, contraindre ปราบ
1pra0pa alimentation en eau ประปา
1prap2hai2tchuagn dompter, mater

1pra0pha0khan

ปราบใหเชื่อง

phare (tour)

ประภาคาร

1prap0a1kat
1prap0a1kat

1pra0tou2khao
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climatisé,

nerveux, énervé

air conditionné ปรับอากาศ

ประสาทเสีย

1pra0phan écrire, composer ประพันธ 1pra1sit
succès, mener à bien
1pra0phé0ni
coutume, tradition
ประสิทธิ์
ประเพณี 1pra1sit3thi2phap
efficacité
1pra2phét catégorie, classe ประเภท
ประสิทธิภาพ
3phra3phik1sou
bonze พระภิกษุ 1pra1sit3thi4phon
effet, résultat
3phra3phik1sou0ni
bonzesse
ประสิทธิผล
พระภิกษุนี 1pra4sogn désirer, souhaiter ประสงค
1prap2kha
revaloriser, réévaluer 3phra4sogn
bonze พระสงฆ
ปรับคา 1pra4som mélanger, allier ประสม
3phra0phoum esprit du lieu พระภูมิ 1pra4som0phan
s’accoupler
3phra3phout
bouddha พระพุทธ
ประสมพันธุ
3phra3phout3tha2djao
bouddha 1pra1sop rencontrer, trouver, subir
1prap0pram

พระพุทธเจา

soumettre, assujettir

ปราบปราม

1prap0prougn

améliorer,
perfectionner ปรับปรุง
3phra0pragn
stupa (grand)

พระปรางค

ประสบ

1pra1sop0kan

expérience,

enrichissement ประสบการณ

1prat
érudit, savant ปราชญ
1pra0thagn garder, préserver ประทัง
3phra0tham dharma (les sermons)

พระธรรม

1pra0prio allègre, enjoué ประเปรียว 1pra0than
donner,
accorder (terme royal) ประทาน
1pra3phrut
se comporter,
se conduire ประพฤติ 1pra0than
président ประธาน
1prap4siagn
accorder, 1pra0tha0na3thi0bõ0di
ajuster (instrument) ปรับเสียง
s’adapter,
obéir aux circonstances ปรับตัว
1prap3thouk raconter ses malheurs

1prap0toua

3phra0ra0tcha
3phra0ra3tchi0ni
3phra2rat0am2nat

ปรับทุกข

roi พระราชา
reine พระราชินี
royauté

พระราชอํานาจ

3phra2rat0ban1yat loi พระราชบัญญัติ
3phra2rat3tcha0wagn palais royal

président de la république

ประธานาธิบดี

1pra3thap sceller, cacheter ประทับ
1pra3thap0djai
impressionné,

marqué ประทับใจ
estampiller,
tamponner ประทับตรา
1pra3that
pétard ประทัด
1pra2thét
nation, pays ประเทศ
3phra2thi2nagn trône, palais royal

1pra3thap0tra

พระราชวัง 1pra4thom

พระที่นั่ง

élémentaire, primaire

0pra4sai discours, faire un discours
1pra4san
0pra1sat
1pra1sat

ปราศรัย 1pra0tou

harmoniser, coordonner

1pra3thouagn

ประสาน
château, palais ปราสาท 1pra0tou2khao
nerf ประสาท

ประถม

porte ประตู
protester, rouspéter

ประทวง

porte d’entrée

ประตูเขา

1pra0thoun
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1pra0thoun
capot, capote ประทุน 2phrè4lai répandu, courant แพรหลาย
1pra0tou3rot
portière ประตูรถ 0prè4phan se transformer, changer
1pra3thout1sa3rai
faire du mal à
แปรผัน
ประทุษราย 2phrè0phan
se reproduire,
se multiplier แพรพันธุ
1prat1sa1djak sans, dépourvu de
ปราศจาก 0prè0prouan
varier, fluctuer
1prat1tha4na
désirer, souhaiter
แปรปรวน
ปรารถนา 1prét
préta, démon affamé เปรด
1prat0ya
philosophie ปรัชญา 0phrè2yon
crêpe (tissu) แพรยน
1pra1wat monographie, histoire de 1pri
plein à ras bord ปรี่
ประวัติ 1priap comparer, confronter เปรียบ
1pra1wat1ti0kan
chronique, 1priap2thiap comparer, examiner
annales ประวัติการ

เปรียบเทียบ

0pri0tcha
talent, habileté ปรีชา
événement important ประวัติการณ 3phrik
piment พริก
1pra1wat1ti0kan
3phrik3tchi3fa
piment
1pra1wat1ti0kan

épisode historique ประวัติกาล
histoire,
science du passé ประวัติศาสตร
1pra0wé0ni coït, copulation ประเวณี
1pra0wign retarder, différer ประวิง
1pra1yat
économiser, économe

1pra1wat1ti1sat

(montrer le ciel) พริกชี้ฟา

3phrik2hègn piment séché พริกแหง
3phrik2khi4nou
petit piment
(crotte de souris) พริกขี้หนู

3phrik1pon
piment pilé พริกปน
3phrik0thai
poivre พริกไทย
ประหยัด 3phrik1youak
poivron พริกหยวก
jésus christ พระเยซู 1prim
à ras bord, débordé de ปริ่ม
phrase ประโยค 3phrim0phrao
gracieux, élégant

3phra0yé0sou
1pra1yok
1pra1yot
utilité, profit ประโยชน
1pra3youk appliqué, utilisé ประยุกต
0prè
se modifier, changer แปร
0phrè
étoffe de soie แพร
1pre
souillé, pollué เปรอะ
2phrè
diffuser, propager แพร
0prègn
brosse, brosser แปรง
2phrègn
embranchement,
0prègn0fan

croisement แพรง
se brosser les dents

0prègn1pat4phom

พริ้มเพรา

0phrio
grêle, filiforme เพรียว
2prio
aigre, acide เปรี้ยว
2prio4wan aigre-doux เปรี้ยวหวาน
3phrip
cligner, clignoter พริบ
1pri1pak prononcer, proférer ปริปาก
3phrip4wai tact, intuition พริบไหว
1prit1sa4na
énigme, devinette

1prõ
แปรงฟน 3phrõ

brosse à cheveux แปรงปดผม

3phrõ1a0rai

0prègn4phom

se brosser les cheveux แปรงผม
0prègn4si0fan
brosse à dent

0prei

3phrõ1tcha3nan

แปรงสีฟน 3phrõ1hét
soliloquer, monologuer เปรย 3phrõ1hét3ni

ปริศนา

fragile, délicat เปราะ
à cause de, de part,
mélodieux เพราะ
à cause de quoi

เพราะอะไร

par conséquent

เพราะฉะนั้น

à cause de เพราะเหตุ
à cause de ça

0phrogn
0phrogn
1progn
2phrõgn
0prõgn0dõgn

concilier, accorder

ปรองดอง

1progn4sègn

transparent,
translucide โปรงแสง
0proi
répandre, jeter โปรย
0prõi
bruineux, bruiner ปรอย
3phrõi
tacheté, moucheté พรอย
1prok1ka1ti régulier, habituel ปรกติ
0pro0krèm
programme โปรแกรม
0phrom
brahma พรหม
0phrom
tapis, carpette,
asperger, aspersion พรม
3phrõm fin prêt, paré, totalement,
en même temps พรอม
0phrom0dèn
frontière พรมแดน
3phrõm2douéi
avec, inclus

3phrõm0djai
3phrõm0djai0kan

3phrõm3lèõ
0phrom3li1khit

พรอมกันนี้

c’est prêt, paré

พรอมแลว

พรอมที่จะ

โปรดปราน

1prot1sat

être indulgent envers les animaux

โปรดสัตว

1prou
criblé, perforé ปรุ
0phrouan
clochette, grelot พรวน
0phrouan0din
ameublir,
remuer la terre พรวนดิน

2phrouat
précipitamment พรวด
2phrouat2phrat
fougueux,

2phrougn3ni1bai

demain après-midi พรุงนี้บาย
demain matin

2phrougn3ni3tchao

chasteté

0phrom3ma0dja0ri0ni

3phrõ2wa

พรหมจารี 3phruk

pucelle,
vierge พรหมจารีณี
opérationnel

พรอมมูล

linoléum

พรมน้ํามัน

unanimement

demain soir

2phrougn3ni3phop0kan

พรหมจรรย 0phroun
virginité

พรุงนี้เชา

2phrougn3ni2kham

0prougn3rot
พรหมลิขิต 0prougn0ya

0phrom3ma0dja0ri

0phrom3nam0man

prêt à, prêt pour

dharma
(les quatre vertus) พรหมวิหาร
0pron
subvenir, entretenir ปรน
1prop0mu
applaudir ปรบมือ
1prot
agréer, plaire, s.v.p. โปรด
1prot0pran
favori, préféré

destinée, fatalité

0phrom3ma0djan

3phrõm0moun

พรอมเพรียง

impétueux พรวดพราด
พรอมดวย 0prougn composer, accommoder ปรุง
volontiers พรอมใจ 2phrougn3ni
demain พรุงนี้

d’un commun accord พรอมใจกัน
3phrõm0kan
en choeur,
simultanément พรอมกัน
3phrõm0kan3ni ci-joint, ci-inclus

3phrõm0priagn

3phrut
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เพราะเหตุนี้
creux, cavité โพรง 3phrõm2thi1dja
ajouré, aéré โปรง
presque vide พรอง 0phrom3wi4han

1pruk4sa

3phrut

พรุงนี้พบกัน

assaisonner ปรุงรส
préparer un remède

ปรุงยา

criblé, mitraillé พรุน
car, parce que เพราะวา
plante, végétal พฤกษ
consulter, s’entretenir

3phruk1sa2tchat
3phruk1sa1sat

พรุงนี้ค่ํา

à demain

ปรึกษา

flore, végétation

พฤกษชาติ

botanique

พฤกษศาสตร

comportement พฤฅิ

3phrut1sa1dji0ka0yon
3phrut1sa1dji0ka0yon
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2phugn0pha0a4sai avoir recours à

novembre

พฤศจิกายน

พึ่งพาอาศัย

3phrut1sa0pha0khom mai พฤษภาคม 0phugn0phõ0djai agréable, plaisant
3phrut1ti0kan
circonstance,
พึงพอใจ
condition พฤฅิการณ 0phum0pham
marmonner,
marmotter พึมพํา
1phua
si, au cas où เผื่อ
2phua pour, dans l’intention de เพื่อ 0pun
fusil, arme à feu ปน
2phua2hai
pour que, de façon à 1phun
éruption, acné ผื่น
เพื่อให 3phun
sol, plancher พื้น
2phua4hén1kè
par égard pour 4phun
parcelle, pièce ผืน
เพื่อเห็นแก 3phun0din terrain, surface พื้นดิน
2phua1dja
afin de, dans le but de 0pun0kon
mitrailleuse ปนกล
เพื่อจะ 0pun0kon0mu mitraillette ปนกลมือ
2phua1dja2dai pour pouvoir เพื่อจะได 3phun0muagn indigène, primitif
1phuak
taro, blanchâtre, albinos
พื้นเมือง
เผือก 4phun2pha
pièce de tissu ผืนผา
1phuan
sorte de lotus เผื่อน 0pun3phok revolver, pistolet ปนพก
2puan
taché, souillé เปอน 3phun4than fondation, base พื้นฐาน
2phuan
ami, camarade เพื่อน 3phun2thi superficie, étendue พื้นที่
2phuan2ban
voisin เพื่อนบาน 0pun1yai
canon ปนใหญ
2phuan2rouam2tchat compatriote 2phut
végétal, plante พืช
เพื่อนรวมชาติ 0ra
moisissure รา
2phuan2rouam0gnan collègue, 2ra
gai, joyeux รา
confrère เพื่อนรวมงาน 3ra0a
en avoir marre ระอา
2phuan1sa1nit ami intime เพื่อนสนิท 3ra1hat
code, codification รหัส
2phuan2yak
copain เพื่อนยาก 3ra1hat
noria, roue hydraulique
2phuan4yign
amie เพื่อนหญิง
ระหัด
1phua1phè généreux, libéral เผื่อแผ 3ra1hat3lap
code secret รหัสลับ
2phua1pra1yot1kè
3ra1hat0prai1sa0ni
code postal
dans l’intérêt de เพื่อประโยชนแก
pâle, blafard เผือด
pour que,
avec l’espoir que เพื่อวา
1puéi
pourrir, s'user เปอย
1puéi2nao pourri, putride เปอยเนา
0phugn falloir, devoir, convenir พึง
1phugn sécher au vent ou au soleil,
crâner ผึ่ง
2phugn
abeille ผึ้ง
2phugn dépendre de, compter sur,
venir de พึ่ง
0phugn0djai plaisant, complaisant

1phuat
2phua2wa

พึงใจ

3ra0bai

รหัสไปรษณีย

frange, liseré,
évacuer, rejeter ระบาย
3ra0bai0a1kat
ventiler, aérer

3ra0bai3nam

ระบายอากาศ

drainer, assécher

ระบายน้ํา

3ra0bai4si colorier, peindre ระบายสี
3ra0bam
danse, ballet ระบํา
3ra1bat
contagieux, épidémique

ระบาด

3ra1bet
exploser, éclater ระเบิด
3ra1bet3nam0ta
bombe lacrymogène ระเบิดน้ําตา
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0ragn1khai
ovaire, nichet รังไข
bombe atomique ระเบิดปรมาณู 2ragn0kai corps, organisme รางกาย
3ra0biagn véranda, balcon ระเบียง 0ragn0kè
malmener, vexer รังแก
3ra1biap
ordre, méthode ระเบียบ 0ragn0khè pellicule (cuir chevelu)
3ra1biap0kan
réglementation
รังแค
ระเบียบการ 0ragn1kiat gêné, incommodé รังเกียจ
3ra1biap3wi0nai
discipline, 0ragn1kiat4mai
3ra1bet0pa0ra0ma0nou
3ra1bet0pa0ra0ma0nou

code de conduite ระเบียบวินัย

avez-vous une objection ? รังเกียจไหม

3ra1bop système, organisation ระบบ 0ragn0khwan déranger, harceler
3ra1bõp
régime, système ระบอบ
รังควาน
3ra1bop0kan1djap
0ragn3nam rigole, gouttière รางน้ํา
système d’organisation ระบบการจับ 0ragn3nok
nid d’hirondelle รังนก
3ra1bop1pha1dét0kan
dictature 0ragn2phugn
ruche รังผึ้ง
ระบบเผด็จการ 3ragn0rõ
hésiter, atermoyer รั้งรอ
3ra1bõp1pra0tcha3thip1pa0tai
0ragn4si
rayon, radiation รังสี
démocratie ระบอบประชาธิปไตย 0ragn1tè
n’amener que รังแต
3ra1bõp0ra0tcha3thip1pa0tai
0ragn0wan récompense, prix รางวัล
monarchie ระบอบราชาธิปไตย 0ragn0wan1yai gros lot รางวัลใหญ
3ra1bou spécifier, mentionner ระบุ 0rai
quel ?, quand ?, pou ไร
0ra0tcha
roi ราชา 0rai
article, rubrique,
tous les (fréquence) ราย
0ra0tcha3phi1sék couronnement
ราชาภิเษก 2rai plantation, unité (1600 m²) ไร
0ra0tcha3thip1pa0tai monarchie 3rai
sans, dénué de ไร
ราชาธิปไตย 3rai mauvais, néfaste, cruel, féroce
0ra3tchi0ni
reine ราชินี
ราย
3ra1dap
niveau, altitude ระดับ 0rai2dai
revenu รายได
3ra1dap3nam3tha0lé
3rai0diagn4sa
innocent, candide
niveau de la mer ระดับน้ําทะเล

3ra0dom mobiliser, concentrer ระดม
3ra0dou
règles, menstrues ระดู
3ra4hègn crevasse, lézarde ระแหง
3ra4hei
s’évaporer ระเหย
0ragn
nid, aire, shoréa รัง
0ragn
rail, rainure ราง
2ragn
ébauche, ébaucher ราง
3ragn
restreindre, retenir รั้ง
3ragn
désert, abandonné ราง
3ra3gnap réprimer, empêcher ระงับ
3ra3gnap0djai
se calmer,

se contenir ระงับใจ
3ra3gnap2ruagn enterrer, étouffer

0rai0duan
0rai0gnan

ไรเดียงสา

mensuel รายเดือน
rapport, compte-rendu

0rai0gnan1khao

รายงาน

bulletin d’information รายงานขาว
dépense รายจาย
futile, sans valeur ไรคา
élément, item, liste,
programme รายการ
0rai0kan0a4han
menu, carte

0rai1djai
3rai2kha
0rai0kan

0rai0kan1sa0dègn

รายการอาหาร

programme de spectacle รายการแสดง
catalogue

ระงับเรื่อง 0rai0kan4sin3kha
2ragn4hè filet, maille de filet รางแห

รายการสินคา

0rai2khap
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0rai2khap
périodique รายคาบ
รักษาโรค
3rai1kat funeste, désastreux รายกาจ 3rak4sa0toua
s’entretenir,
en traitement รักษาตัว
0rai3la1iat
détail, spécification
รายละเอียด 3rak4sa3wai
sauvegarder,
préserver รักษาไว
3rai4phon inactif, stérile, vain ไรผล
3rai1pra1yot
inutile, vain 2rak4than fondement, base รากฐาน
ไรประโยชน 3ra2lõk
onde, vague ระลอก
0rai3rap
recette, encaisse รายรับ 3ra3luk
se souvenir de,
se remémorer ระลึก
3rai0règn
grave, critique รายแรง
3rai4sam3nuk inconscient, écervelé 0ram danser, baller, son, mouture รํา
ไรสํานึก 2ram continuellement, avec insistance
0rai0wan
quotidien รายวัน
ร่ํา
2rak
racine, vomir ราก 3ra3mat3ra0wagn précautionneux
3rak
aimer, laque noire รัก
ระมัดระวัง
0ra0kha
prix, coût, coûter ราคา 3ra3mat3ra0wagn0toua
0ra3kha
désir sexuel ราคะ
sur le qui-vive ระมัดระวังตัว
3ra0ka
année du coq ระกา 0ram0khan ennuyé, contrarié รําคาญ
3ra0khagn
cloche, carillon ระฆัง 0ram2khao
son de riz รําขาว
0ra0kha4khai prix de vente ราคาขาย 2ram0pai inlassablement, toujours
0ra0kha4khai1plik prix de détail
ร่ําไป
ราคาขายปลีก 0ram0phèn
faire la roue (paon)
0ra0kha4khai1sogn prix de gros
รําแพน
ราคาขายสง 0ram0phugn méditer, penser à รําพึง
0ra0kha1khat0toua
prix net 2ram0rian bûcher, potasser ร่ําเรียน
ราคาขาดตัว 2ram3rõgn réclamer obstinément
0ra0kha0thoun
prix de revient
ร่ํารอง
ราคาทุน 2ram0rouéi
riche, nanti ร่ํารวย
3rak2bi
rugby รักบี้ 0ram0thai
danse thaïe รําไทย
2rak4fõi
radicelle รากฝอย 0ram0wogn
danse populaire รําวง
0ra0khi
souillure, tache ราคี 3ran
têtu, obstiné รั้น
2rak2kèõ pivot, racine principale 3ran
boutique, magasin ราน
รากแกว 3ran0a4han restaurant รานอาหาร
3rak2khrai
affectionner, adorer 3ra2nat
xylophone ระนาด
รักใคร 3ran0tcham
épicerie รานชํา
3rak3rè
aisselle รักแร 3ran4khai4nagn4su
librairie
3rak4sa
guérir, soigner รักษา
รานขายหนังสือ
3rak4sa4hai3lèõ guéri รักษาหายแลว 3ran4khai3phét
bijouterie
3rak4sa0kham2phout
รานขายเพชร
tenir sa parole รักษาคําพูด 3ran4khai0ya pharmacie รานขายยา
3rak4sa2mai4hai
incurable, 3ran3sak2hègn
teinturerie
inguérissable รักษาไมหาย

รานซักแหง

3rak4sa2na sauver la face รักษาหนา 3ran1tat4phom
coiffeur,
salon de coiffure รานตัดผม
3rak4sa2rok
guérir une maladie
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3ran1tat2sua
tailleur รานตัดเสื้อ 3rap2rat3tcha0kan3tha4han
0rao
nous เรา
faire son service รับราชการทหาร
0rao environ, à peu près, rampe ราว 3rap0rõgn garantir, certifier รับรอง
2rao
s’énerver, s’exiter เรา 3rap3rou reconnaître, admettre รับรู
3rao
stimuler, exciter เรา 2rap2run agréable, sans problèmes
3rao
craquelé, crevassé ราว
ราบรื่น
0rao0ban0dai
rampe, balustrade 3rap4sa3ra2phap plaider coupable

ราวบันได

0rao0égn
3rao0djai
0rao0rao
2rao3rõn

nous-même เราเอง
doper, stimuler เราใจ
approximatif ราวๆ
passionné, enflammé

3rao3rõn

fervent, ardent, anxieux

เรารอน
เรารอน

0rao3thagn1mot nous tous เราทั้งหมด
0rao1tak2pha
corde à linge

ราวตากผา

3ra1ou
très chaud, bien cuit ระอุ
2rap
plat, nivelé ราบ
3rap recevoir, accepter, prendre รับ
3rap1bap
puni, sanctionné รับบาป
3rap3tchai
servir,
être au service de รับใช
toucher sa paye

3rap4sin0bon

รับสารภาพ

recevoir un pot-de-vin รับสินบน

3rap3wai
accepter, prendre รับไว
3ra0ran
maltraiter, brimer ระราน
2ra0regn
jovial, enjoué ราเริง
3ra2run
agréable, plaisant ระรื่น
0rat
verser, répandre ราด
2rat
royal, impérial ราช
2rat
trône, souveraineté ราชย
2rat
domaine, territoire ราษฎร
3rat
état, autorité d’état รัฐ
3rat
joyau, pierre précieuse รัตน
3rat
royauté, royaume รัช
3rat
serrer, sangler รัด
2rat3tcha
royal, impérial ราช
2rat3tcha0a0na1djak
royaume

ราชอาณาจักร
รับเงินเดือน 2rat3tcha0kan
3rap2djagn
être embauché รับจาง
service gouvernemental ราชการ
3rap1khèk
recevoir des invités 3rat3tcha0kan
règne รัชกาล
รับแขก 2rat3tcha3ni0koun
3rap4mao
contracter un travail
de la dynastie royale ราชนิกูล
รับเหมา 2rat3tcha4sam3nak
cour royale
3rap2mõp prendre en charge รับมอบ
ราชสํานัก
3rap0mõ3ra1dok
hériter รับมรดก 2rat3tcha0wagn palais royal ราชวัง
3rap1pak
promettre, s’engager 2rat2na
napper, recouvrir ราดหนา
รับปาก 3ra0thom
désespéré, en détresse
3rap1phit
avouer, s’accuser รับผิด
ระทม
3rap1phit2tchõp
assumer, 3ra0thouéi0djai langoureux ระทวยใจ
prendre ses responsabilités, 0ra0tri
nuit, soirée ราตรี
répondre de รับผิดชอบ 3rat2roup
ajusté, moulant รัดรูป
3rap0gnen0duan

3rap1pra0kan

assurer, garantir

3rat1sa0da0kõn

3rap1pra0than

manger, prendre

2rat1sa0dõn

รับประกัน

รับประทาน

revenu de l’état

รัษฎากร

peuple, population

ราษฎร

3rat1sa4mi
3rat1sa4mi
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3rat1sa4mi0tham0kan
0ré0da
rayon d’action รัศมีทําการ 0regn
3rat0sia
russe รัสเซีย 0règn
3rat1tha0ban gouvernement รัฐบาล
3rat1tha1bou1rout
homme d'état 2régn
รัฐบุรุษ 3règn
3rat1tha0mon0tri
ministre d’état 0rè0gnao
rayon, 1/2 diamètre,
auréole รัศมี

3rat1tha1pra4han
3rat1tha1sa0pha

รัฐมนตรี

coup d’état

รัฐประหาร

parlement,
congrès รัฐสภา

3rat1tha0tham3ma0noun

constitution รัฐธรรมนูญ

3ra3thuk
palpitant, excitant ระทึก
3ra0wagn attention !, prendre garde
3ra0wagn
3ra1wagn

ระวัง

fret, affrètement,
section, portion ระวาง
entre, parmi, inter-

3ra1wagn2tchat
3ra1wagn0thagn

ระหวาง

international

ระหวางชาติ

en chemin

ระหวางทาง

แรกเริ่ม

0rèm
dernier quart de lune แรม
2rem
commencer, se mettre à เริ่ม
2rem2douéi commencer par เริ่มดวย
0rèm0khun
passer la nuit แรมคืน
2rem2rèk d’abord, au début เริ่มแรก
2rem2tagn1tè à partir de เริ่มตั้งแต
2rem2ton
débuter, commencer,

3ra0wagn0toua se méfier, se défier 2rem0wé0la
3ra0wègn

ระวังตัว

soupçonner, suspecter

ระแวง

3ra3ya
intervalle, espace ระยะ
3ra3ya
suspendu, pendant ระยา
3ra0yam
maudit, damné ระยํา
3ra3ya0thagn
distance, trajet
3ra3ya0wé0la
3ra3ya1yout
0re
0rè
2ré
2rè

ระยะทาง

durée, période

ระยะเวลา

étape, escale ระยะหยุด
roter, éructer เรอ
tirer des traits แร
rôder, errer เร
minerai, minéral แร

0riagn

hein ? เรอะ
hein ? เหรอ
radar เรดาร
gai, joyeux เริง
fort, énergique,
force, énergie แรง
accélérer, hâter เรง
vautour แรง
hachure d'ombre,
hachuré, ombré แรเงา
0règn0gnan main-d’oeuvre แรงงาน
0règn3ma
cheval vapeur แรงมา
2régn3rao stimuler, pousser à เรงเรา
2rek
moment propice ฤกษ
2rèk
premier, original แรก
0ré4kha3kha3nit géométrie เรขาคณิต
3rèk1kèt
raquette แร็กเกต
2rèk2rem
à l’origine, au début

introduction เริ่มตน
commencer à (heure)

เริ่มเวลา

3rén
cacher, dissimuler เรน
0réo
rapide, véloce, tôt เร็ว
0réo2khao
dépêchez-vous ! เร็วเขา
0réo2khun accélérer, devancer เร็วขึ้น
0réo0réo
vite ! เร็วๆ
0réo0réo3ni
récemment เร็วๆนี้
0réo2thi1sout
au plus vite เร็วที่สุด
2re2ra
maladroit, balourd เรอรา
2ré2rõn vagabond, nomade เรรอน
2rèt
rhinocéros แรด
0ri
ovale, ellipse รี
2ri
fondre sur รี่
3ri
commencer, essayer ริ
0riagn
ordonner, arranger เรียง

0riagn0lam1dap
0riagn0lam1dap
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classer, sérier

3rõgn2hai

composer,
photocomposer เรียงพิมพ
0riagn0rai
aligner côte à côte

bord, bordure,
près de, au bord de ริม
0rim4fi1pak lèvre, babine ริมฝปาก
0rim3nam
au bord de l’eau ริมน้ํา
0rim3tha0lé
au bord de la mer

0riagn4thèõ

0rim1tha4non

เรียงลําดับ

0riagn0phim

เรียงราย

s’aligner, se ranger

เรียงแถว

appeler, interpeller เรียก
mander,
demander à voir qqn. เรียกหา

2riak
2riak4ha

2riak2hai2tchouéi

appeler au secours เรียกใหชวย

2riak0bagn3khap exiger เรียกบังคับ
2riak2tchu
faire l’appel เรียกชื่อ
2riak1kép prélever, imposer เรียกเก็บ
2riak1klap
rappeler เรียกกลับ
2riak1pra0tchoum
convoquer
2riak3rõgn

เรียกตัว

ริมถนน

0rin
verser lentement, décanter ริน
0rio
en pointe, effilé เรียว
3riou
raie, rayure ริ้ว
2rip se dépêcher de, avoir hâte de รีบ
3rip
confisquer, saisir ริบ
3rip2bin
ruban ริบบิ้น
2rip1douan urgent, pressant รีบดวน
2rip2khao
dépêchons ! รีบเขา
2rip2régn
se dépêcher, se hâter

เรียกประชุม 2rip3rõn

réclamer, exiger,
lancer un appel เรียกรอง
2riak0toua
convoquer, mander

ริมทะเล

au bord de la route

รีบเรง

hâtif, à la hâte รีบรอน
3ri2rem
initier, entreprendre ริเริ่ม
0ri0rõ
hésiter, attendre รีรอ
2rit
presser, extraire, repasser รีด
2rit0nom
traire รีดนม
2rit2pha
repasser du linge รีดผา
3rit1sa4ya
envie, jalousie ริษยา

2riak2wa s’appeler (objet) เรียกวา
2riam
pur, propre, parfait เรี่ยม
0rian
apprendre, étudier เรียน 3rit4si0douagn
4rian médaille, pièce de monnaie,
maladie inflammatoire ริดสีดวง
dollar เหรียญ 3rit4si0douagn1dja1mouk
4rian0gnen
médaille d’argent
sinusite ริดสีดวงจมูก
เหรียญเงิน 3rit4si0douagn0ta
trachome
0rian2khun0djai
ริดสีดวงตา
apprendre par coeur เรียนขึ้นใจ 3rit4si0douagn3tha0wan
0rian3rou
appris, su เรียนรู
hémorroÏde ริดสีดวงทวาร
4rian0thõgn médaille d’or เหรียญทอง 0rõ
attendre, patienter รอ
4rian0tra
décoration เหรียญตรา 4rõ
usé, érodé หรอ
2riap
égal, uni, ras เรียบ 0rõ0dou1kõn
attendre de voir
2riap0riagn
composer, arranger
รอดูกอน
เรียบเรียง 0rogn établissement, installation โรง
2riap2riap
simple, sobre เรียบๆ 0rõgn
soutenir, supporter,
adjoint, vice- รอง
2riap3rõi
convenable,
comme il faut เรียบรอย 2rõgn
fossé, tranchée รอง
2ria0rai
solliciter, 3rõgn
crier, lâcher un cri รอง
lancer une souscription เรี่ยไร 3rõgn2hai pleurer, larmoyer รองไห
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0rogn0gnan usine, fabrique, atelier
grade militaire รอย
โรงงาน 0rõi0bouam enflure, boursouflure
3rõgn4khõ
solliciter, demander
รอยบวม
รองขอ 0rõi1tchik déchirure, accroc รอยฉีก
0rogn3la0khõn
théâtre โรงละคร 3rõi1èk
capitaine รอยเอก
0rogn4nagn
cinéma โรงหนัง 3rõi2kèõ
prose รอยแกว
2rõgn3nam
lit de rivière รองน้ํา 0rõi1khit
éraflure, rayure รอยขีด
3rõgn1õk0ma s’exclamer, éjaculer 0rõi1khouan égratignure, griffure

รองออกมา

รอยขวน

0rõgn4houa2na sous-chef รองหัวหนา 3rõi3la
pour cent, pourcentage
0rogn2phap3pha0yon
cinéma
รอยละ
โรงภาพยนตร 0rõi2luat
tache de sang รอยเลือด
0rogn0pha4si
douane โรงภาษี 0rõi3niou0mu
empreinte digitale
0rogn3pha0ya0ban
hôpital,
รอยนิ้วมือ
clinique โรงพยาบาล 0rõi3phap
pli, pliure รอยพับ
0rogn0phim
imprimerie โรงพิมพ 0roi2pègn poudrer, fariner โรยแปง
3rõgn0phlégn
chanter รองเพลง 3rõi1pèt
des centaines รอยแปด
0rogn0rèm hôtel, auberge โรงแรม 0rõi2puan tache, souillure รอยเปอน
3rõgn2riak appeler, héler รองเรียก 0rõi3rao
fente, fêlure รอยราว
0rogn0rian
école โรงเรียน 0rõi1sak
tatouage รอยสัก
0rogn0rian2rat
école privé 0rõi4thai
sillon, tranchée รอยไถ
โรงเรียนราษฎร 0rõi3thao empreinte de pied รอยเทา
2rõgn0rõi
trace, piste รองรอย 0rõi1tèk
brisure, cassure รอยแตก
0rogn3rot
garage โรงรถ 0rõi1tèk3ra4hègn
crevasse,
lézarde รอยแตกระแหง
0rogn0ruan
immeuble, bâtiment
โรงเรือน 3rõi0tho
lieutenant รอยโท
0rogn4si
moulin โรงสี 3rõi0tri
sous-lieutenant รอยตรี
0rogn4sin3kha
entrepôt โรงสินคา 0rõi2yèk
fente, fissure รอยแยก
0rogn3tha4han
caserne โรงทหาร 0rõi0yougn1kat
0rõgn3thao
chaussure, soulier
piqûre de moustique รอยยุงกัด
รองเทา 1rõk
vraiment pas,
pas du tout หรอก
0rõgn3thao2son4sougn
talons hauts รองเทาสนสูง 2rok
maladie โรค
0rõgn3thao4sougn botte, cuissarde 2rõk
poulie รอก
รองเทาสูง 3rok
en friche, placenta รก
0rõgn3thao1tè chausson, pantoufle 2rok1ha
peste โรคหา
รองเทาแตะ 2rok1bit
dysenterie โรคบิด
3rõgn3thouk
se plaindre, 2rok0di2san
jaunisse โรคดีซาน
réclamer รองทุกข 2rok1djit
maladie mentale โรคจิต
0roi
répandre, jeter, 2rok3ma0régn
cancer โรคมะเร็ง
se faner, se flétrir โรย 0rõ0khõi
attendre รอคอย
0rõi
trace, vestige รอย 2rok3phit1sou0ra
alcoolisme
3rõi
cent, enfiler,
โรคพิษสุรา

2rok1pra1sat
2rok1pra1sat
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2rõt poutre, en réchapper, s’en tirer

maladie nerveuse

โรคประสาท

รอด

épidémie โรคระบาด
lèpre โรคเรื้อน
maladie contagieuse

2rok3ra1bat
2rok3ruan
2rok1tit1tõ

3rot
arroser, asperger รด
3rot
saveur, goût รส
3rot
véhicule, voiture รถ
โรคติดตอ 2rõt0an0ta0rai

diarrhée
échapper à un danger รอดอันตราย
โรคทองรวง 3rot0ban3thouk
camion รถบรรทุก
2rok1hut
asthme โรคหืด 3rot2tchat
appétit, saveur, goût
0rom
fumer, boucaner รม
รสชาติ
0rom
plaisant, agréable รมย 3rot0tchon0kan accident, collision
2rom
ombre, ombrelle รม
รถชนกัน
0rõm0tchõm
3rot0doi4san bus, autobus รถโดยสาร
s’arranger à l’amiable รอมชอม 3rot1douan
express รถดวน
2rom0tchou2tchip parachute รมชูชีพ 3rot0fai
train, chemin de fer รถไฟ
2rom0kan1dèt
parasol รมกันแดด 3rot1djak
locomotive รถจักร
2rom0kan4fon
parapluie รมกันฝน 3rot1djak1kra0yan vélo, bicyclette
0rõn
ramener, réduire รอน
รถจักรยาน
2ron
se rétracter, se ramasser รน 3rot1djak1kra0yan0yon
2rõn tamiser, cribler, planer, voler
vélomoteur รถจักรยานยนต
รอน 3rot4khén
brouette, caddie รถเข็น
3rõn
chaud, il fait chaud รอน 3rot4khén1dék
landau, poussette
3rõn0gnen
รถเข็นเด็ก
avoir des soucis d’argent รอนเงิน 3rot2luan
traîneau รถเลื่อน
3rõn0djai
anxieux, inquiet รอนใจ 3rot0mé
bus, autobus รถเมล
3rõn1djat
brûlant, torride รอนจัด 3rot3nam
mouiller,
cérémonie d’aspersion รดน้ํา
2rõn2ré
errer, rôder รอนเร
3rõn0règn fervent, ardent รอนแรง 3rot3ni0yom goût, élégance รสนิยม
3rõn0ron impatient, ardent รอนรน 3rot0nõn
wagon-lit รถนอน
2rõp tour, circuit, cycle, séance รอบ 3rot3pha0ya0ban
ambulance
3rop combattre, faire la guerre รบ
รถพยาบาล
3rop0kan
se faire la guerre รบกัน 2rõt3phon
réchapper, s’en tirer
2rõp2khõp attentif, prudent รอบคอบ
รอดพน

2rok3thõgn2rouagn

3rop0kouan

déranger, importuner

3rot2phouagn

remorque, wagon

รบกวน
3rop3rao insister, importuner รบเรา 3rot1pra0djam0thagn
2rõp2rõp autour, aux alentours รอบๆ

รถพวง

bus, autobus

รถประจําทาง

2rõp1sout3thai

3rot3rap2djagn taxi voiture รถรับจาง
3rot3rop
char d’assaut, tank รถรบ
3rot1sa0biagn
wagon-restaurant

0rõ2rõp4khõgn0toua

3rot4sam3lõ

2rõp3rou

en avoir fait le tour,
connaître à fond รอบรู

finale d’une épreuve รอบสุดทาย
attendre son tour รอรอบของตัว

รถเสบียง

tricycle, cyclo-pousse

รถสามลอ

3rot4sam3lõ2khruagn
3rot4sam3lõ2khruagn
3rot4sõgn4thèõ
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0rouam4houa se liguer, de concert

touk-touk

รถสามลอเครื่อง

taxi à deux bancs

รถสองแถว

2rouam1pra0wé0ni

รวมหัว

faire l’amour

รวมประเวณี

2rõt0tai
éviter la mort รอดตาย 0rouam3thagn inclure, comprendre
3rot3thèk2si
taxi รถแท็กซี่
รวมทั้ง
3rot1tit
embouteillage รถติด 0rouam3thagn1mot tout compris,
en tout รวมทั้งหมด
3rot2tou camionnette, fourgonnette
รถตู 0rouan
frire (viande),
provoquer, exciter รวน
2rõt0toua
sain et sauf รอดตัว
3rot0thoua
car, autocar รถทัวร 2rouan
friable, meuble รวน
3rot0yon voiture, automobile รถยนต 2rouap
réunir, rassembler รวบ
0rou
trou, orifice รู 2rouap3rat
raccourcir, écourter
3rou
épurer, éliminer รุ
รวบรัด
3rou
savoir, connaître รู 2rouap0rouam compiler, assembler
4rou
magnifique, somptueux หรู
รวบรวม
0roua
rythmer, cadencer รัว 2rouap0rouam0gnen thésauriser
2roua
fuir, perdre รั่ว
รวบรวมเงิน
3roua
clôture, haie รั้ว 2rouap0rouam0thoun capitaliser
0rouagn
épi, épi de riz รวง
รวบรวมทุน
2rouagn
tomber, se détacher รวง 2rouat
à chaque fois รวด
2rouagn0roi
flétrir, faner รวงโรย 2rouat0dio
d’un trait, en une fois
3roua1lék grillage, enclos รั้วเหล็ก
รวดเดียว
0rouam
joindre, ajouter รวม 3roua2ton3mai
haie vive รั้วตนไม
2rouam
participer, prendre part, 2rouat0réo
prompt, rapide รวดเร็ว
presque รวม 3rou2dai1yagn0rai
3roua3mai palissade, barrière รั้วไม
comment le savez-vous ? รูไดอยางไร
0rouam2douéi
inclure รวมดวย 3rou0di instruit, bien connaître รูดี
2rouam0djai de concert, en accord 0rouéi
riche, nanti รวย
รวมใจ 2rougn
aube, poindre รุง
0rouam0kan
uni, unir รวมกัน 3rougn
arc-en-ciel รุง
2rouam0kan
de concert, 2rougn1a0roun aube, aurore รุงอรุณ
tous ensemble รวมกัน 2rougn3tchao
le lendemain matin
0rouam2khao
incorporer รวมเขา
รุงเชา
0rouam1kloum s’agglutiner รวมกลุม 2rougn2khun
le lendemain matin
0rouam0kõgn
entasser, empiler
รุงขึ้น
รวมกอง 0rougn0ragn désordonné, déréglé
0rouam0khwam
en somme,
รุงรัง
au total รวมความ 2rougn2rot brillant, éclatant รุงโรจน
0rouam3mit assortiment, mélange 2rougn0ruagn prospère, florissant
2rouam0mu

รวมมิตร

3rou1djak
รวมมือ 3rou1djak0khoun

collaborer, coopérer

รุงเรือง

connaître รูจัก
reconnaissant

3rou1djak3mak3khoun
3rou1djak3mak3khoun

être comme cul et chemise รูจักมักคุน
3rou1djak0toua connaître de vue

0rou1dja1mouk
3rouk
3rou0kan

avoir le coeur léger รูสึกเบาหวิว

3rou1suk0djai4wiou

avoir le vertige รูสึกใจหวิว
percevoir,
prendre conscience รูสึกตัว
3rou1suk0wai émotif, susceptible

รูจักตัว 3rou1suk0toua

narine, naseau

รูจมูก

agressif, offensif รุก
se connaître l’un l’autre

3rouk3lam

2ruagn0rao
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รูจักคุณ 3rou1suk0bao4wiou

รูสึกไว

2rout
glisser, tirer, retirer รูด
รูกัน 3rou0toua lucide, conscient, averti

empiéter,
violer la propriété รุกล้ํา
3rouk0ran agresser, envahir รุกราน
0roum
affluer, accourir รุม
3rou2mai2dai
on ne sait jamais

3ru
3ru
4ru

รูตัว

démolir, démanteler รื้อ
n’est-ce pas ? รึ
ou bien, oui ou non ?,
n’est-ce pas ? หรือ
bateau, navire เรือ

รูไมได 0rua
3rou2mak profiteur, intéressé รูมาก 0rua4hagn0yao
0roun
pousser, bousculer รุน
longue barque à moteur เรือหางยาว
2roun
adolescent, génération, 0rua4ha0pla
bateau de pêche
fournée รุน

0roun0règn violent, rigoureux รุนแรง
2roup
figure, forme รูป
2roup0bou0tcha
idole รูปบูชา
2roup1kè
gravure รูปแกะ
2roup4khian
dessin รูปเขียน
2roup3lõ
caricature รูปลอ
2roup2pan
statue รูปปน
2roup2phap image, reproduction

0rua0bai
0rua0bin
0rua0bin3tha0lé

2roup1pa0tham
2roup2ragn
2roup4si
2roup0sogn
2roup1thai

รูปพรรณ

concret, réel

รูปธรรม

aspect, forme รูปราง
peinture รูปสี
forme รูปทรง
photo, photographie

เรือเดินสมุทร

phosphorescent เรือง
2ruagn
histoire, récit,
sujet, matière เรื่อง
2ruagn1an2lén roman เรื่องอานเลน
2ruagn1a0rai à quel sujet ? เรื่องอะไร
2ruagn4kham
anecdote, histoire

2ruagn3lék3nõi

รูปถาย 2ruagn3nak1sup
dessin รูปวาด

2roup2wat
4rou4ra
magnifique, somptueux 0ruagn0nam

หรูหรา

เรือบินทะเล

0rua1bot
canot เรือโบด
0rua0dam3nam sous-marin เรือดําน้ํา
0rua0den1sa1mout
paquebot

รูปภาพ 0ruagn

2roup1pa0phan apparence, aspect

เรือหาปลา

voilier เรือใบ
avion เรือบิน
hydravion

เรื่องขํา

futilité, bagatelle

เรื่องเล็กนอย

roman policier

เรื่องนักสืบ

célèbre, renommé

เรืองนาม

3rou2ruagn être au courant รูเรื่อง 2ruagn3rak histoire d’amour เรื่องรัก
3rou1suk
ressentir, éprouver รูสึก 2ruagn0rao affaire, histoire เรื่องราว

0rua2djagn
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0rua2djagn
ferry-boat เรือจาง
prendre plaisir รื่นเริง
0rua0djèõ
bateau à rame เรือแจว 2run0rom plaisant, amusant รื่นรมย
0rua2kham2fak bac de traversée 4ru1plao
ou pas ? หรือเปลา
เรือขามฟาก 3ru4si
ermite, ascète ฤษี
2ruak4souan
jardin เรือกสวน 4ru0yagn
ou pas encore ? หรือยัง
0ruan
logement, demeure เรือน 1sa
étang, mare, shampouiner สระ
3ruan
lèpre เรื้อน 1sa
levure สา
0ruan0na0li0ka boîtier de montre 1sa1ha
uni, fédéré สห
เรือนนาฬิกา 1sa1ha0kõn
coopérative สหกรณ
0ruan4hõ maison des jeunes mariés 1sa1ha0phan
fédération สหพันธ
เรือนหอ 1sa1ha2phap
union สหภาพ
0ruan4phom coiffure, coiffe เรือนผม 1sa1ha2phap0so0viat
0rua2phouagn
remorqueur,
union soviétique สหภาพโซเวียต
beaux-enfants เรือพวง 1sa1ha1pra0tcha2tchat
3rua0ragn
chronique, persistant
nations unies สหประชาชาติ
เรื้อรัง 1sa1ha3rat1a0mé0ri0ka
0rua3rap2djagn
bateau taxi
états unis สหรัฐอเมริกา
เรือรับจาง 1sa1ha2rat0a0na1djak
0rua3rop
bateau de guerre เรือรบ
royaume-uni สหราชอาณาจักร
0rua4sam2pan
sampan เรือสําปน 1sa1at
propre, net สะอาด
0rua4sam0phao
jonque เรือสําเภา 4sa1hat
grave, sérieux สาหัส
0rua4sam0ran bateau de croisière 1sa2ba
rotule สะบา
เรือสําราญ 1sa0bai
écharpe, châle สไบ
2ruat
punaise (insecte) เรือด 1sa0bai
bien portant, à l’aise,
confortable สบาย
0rua0yagn canot pneumatique เรือยาง
0rua0yon bateau à moteur เรือยนต 1sa0bai0di en forme, dispos สบายดี
3ru0tcha honoraire, gratification ฤชา 1sa0bai0di4ru comment allez-vous ?
3ru0dou
saison, époque ฤดู
สบายดีหรือ
3ru0dou4fon saison des pluies ฤดูฝน 1sa0bai0djai
heureux, détendu
3ru0dou0kan saison, période ฤดูกาล
สบายใจ
3ru0dou3lègn saison sèche ฤดูแลง 1sa0bai0ma enfantin, élémentaire
3ru0dou4nao saison froide ฤดูหนาว
สบายมา
3ru0dou3rõn saison chaude ฤดูรอน 1sa1bak
scapula, omoplate สะบัก
2ruéi
continuellement, 4sa0ban jurer, prêter serment สาบาน
régulièrement เรื่อย 1sa1bat
secouer, agiter,
se débarrasser สะบัด
2ruéi0pai
continuel, permanent
เรื่อยไป 1sa1bat1sa2bign
minauder
2ruéi2ruéi perpétuellement เรื่อยๆ
สะบัดสะบิ้ง
3ru3fun
revivre, renaître รื้อฟน 1sa1bat0tam0lom
flotter au vent
4ru2mai
ou non ?, si oui ou non
สะบัดตามลม
หรือไม 1sa0biagn provision, vivres เสบียง
2run
plaisant, agréable รื่น 1sa1bot
juron, jurer สบถ
2run0regn
gai, jovial, se plaire, 1sa1bou
savon สบู

1sa1bou0kon1nouat
1sa1bou0kon1nouat
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4sagn3kha
relatif aux bonzes สังฆ
savon à barbe สบูโกนหนวด 4sagn1ka4si
zinc สังกะสี
1sa0dègn
montrer, exhiber, 4sagn1kat rattaché à, dépendre de
manifester แสดง
dévoiler,
découvrir แสดงใหเห็น
1sa0dègn1dén se faire remarquer

1sa0dègn2hai4hén

1sa0dègn1ki3ri0ya

แสดงเดน

se comporter

แสดงกิริยา

1sa0dègn0khwam4sia0djai

compatir แสดงความเสียใจ

4sagn1kha4ya
4sagn1khép
4sagn1két

สังกัด

crème thaïlandaise

สังขยา

grandes lignes,
synthétiser สังเขป
observer, remarquer

สังเกต

4sagn1két4hén percevoir, discerner

สังเกตเห็น

1sa0dègn0khwam0yin0di féliciter 1sagn2khi2mouk se moucher สั่งขี้มูก
แสดงความยินดี 4sagn2khit
concert,
comédie musicale สังคีต
1sa0dègn0toua
se présenter,
se faire connaître แสดงตัว 4sagn0khom
société, social สังคม
1sa0dègn2wa
indiquer que, 4sagn0khom0a2tchip
syndicat
signe que แสดงวา

สังคมอาชีพ

1sa1dét
essorer, assécher สะเด็ด 1sagn0mao
dessoûler สรางเมา
1sa0dom
piller, dépouiller สะดม 1sagn3nam2mouk
se moucher
1sa1douak
commode, pratique
สั่งน้ํามูก
สะดวก 4sagn4hõn
pressentir,
avoir l’intuition สังหรณ
1sa1douak0di très pratique สะดวกดี
1sa2dougn
sursauter, tressaillir 1sa1gnop
calme, tranquille สงบ
สะดุง 1sa1gnop2gniap calme, tranquille
1sa1dout
buter, trébucher สะดุด
สงบเงียบ
1sa1dout0djai faire réfléchir สะดุดใจ 1sa1gnop1sa1gniam
discret,
réservé สงบเสงี่ยม
1sa1dout0ta sauter aux yeux สะดุดตา
1sa0du
nombril สะดือ 1sa1gnop1suk
armistice, trêve
1sa0éo
taille, tour de taille สะเอว
สงบศึก
4sa1hét
raison, motif สาเหตุ 1sa4gnouan garder, préserver สงวน
0sagn
épi de maïs ซัง 1sa4gnouan2tha0thi
retenu,
contenu สงวนทาที
1sagn
commander, ordonner สั่ง
1sagn
récupérer, se remettre สราง 4sagn4phom
démêler les cheveux
2sagn
créer, édifier, bâtir สราง
สางผม
4sagn
conque สังข 4sagn4san
se réunir, se retrouver
4sagn débrouiller, démêler, peigner
สังสรรค
สาง 1sagn4som
emmagasiner,
accumuler สั่งสม
1sa1gna
digne, majestueux สงา
4sagn4han
exterminer, détruire 1sagn4sõn
instruire, enseigner

สังหาร

1sa1gnat
tranquille, paisible สงัด 0sagn0tim
1sa1gniam
discret, réservé เสงี่ยม 4sagn2wat

สั่งสอน

centime ซังตีม
copuler, s’accoupler

4sagn0wei

1sa1kat2kan
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สังวาส 4sai3lèõ
4sagn0wei faire une offrande สังเวย 4sai2lõ3fa
4sagn2wét déplorer, plaindre สังเวช 2sai2luan
4sagn0wian

cockpit, arène, ring

สังเวียน

il est déjà tard สายแลว
paratonnerre สายลอฟา
hernie ไสเลื่อน
4sai2mai2wagn la ligne est occupée

สายไมวาง

4sagn0wõn faire attention à ne pas 4sai4nagn
sangle, lanière สายหนัง
สังวร 2sai0nai
entrailles ไสใน
1sagn0ya
prescrire สั่งยา 1sai3nam0man4mou
larder
0sai
nasse ไซ
ใสน้ํามันหมู
0sai
sable ทราย 1sai0nom
au lait ใสนม
1sai
mettre dans, porter sur soi ใส 4sai0pai en retard, trop tard สายไป
1sai
agiter, balancer สาย 1sai3phrik0thai
poivrer ใสพริกไทย
2sai
intestin, boyau ไส 4sai3sin
cordelette bénie สายสิญจน
3sai
chercher de la nourriture 4sai2sõi
collier สายสรอย
avec le bec ไซ 4sai0ta
vue, vision สายตา
3sai
gauche, senestre ซาย 2sai1ta0kiagn
mèche de lampe
4sai
clair, transparent ใส
ไสตะเกียง
4sai
raboter, pousser ไส 4sai0ta2san
myope สายตาสั้น
4sai voie, ligne, tard (matinée) สาย 4sai0ta0yao
presbyte สายตายาว
4sai0a1kat
antenne, aérien 2sai1tign1ak1sép
appendicite

สายอากาศ

4sai1a1sa0ni1bat
1sai1bat

ไสติ่งอักเสบ

foudre

4sai0tho3ra1sap ligne téléphonique

donner l’aumône matinal

4sai1tra0koun arbre généalogique

สายอสนีบาต

ใสบาตร

สายโทรศัพท
สายตระกูล

4sai0tchou
vinaigre d’arak สายชู
2sai0duan
ver de terre ไสเดือน
1sai0fagn
empailler ใสฟาง
4sai0fai3fa
fil électrique สายไฟฟา
4sai3fa2lèp éclair, foudre สายฟาแลบ
1sai0djai
prendre à coeur,

1sa1it1sa0ian

répugner, dégoûté

1sai2wèn0ta

porter des lunettes

1sai0klua
4sai1kop
1sai0koun0djè

1sak
1sak

2sai1krõk

avoir à coeur ใสใจ
saler ใสเกลือ
raboter ไสกบ
mettre un cadenas

saucisse, saucisson

2sai1krõk2luat4mou
1sai1krõp
1sai0khwam

ไสกรอก
boudin

ไสกรอกเลือดหมู
encadrer ใสกรอบ

dénigrer, détracter

ใสความ

ใสแวนตา

fermoir สายยู
teck, tatouer, renforcer,
juste, tout au plus สัก
pouvoir, puissance, rang ศักดิ์
pilon, pénis, rugueux, rêche

4sai0you
1sak

ใสกุญแจ 2sak

สะอิดสะเอียน

สาก

restes, vestiges ซาก
3sak
laver, blanchir ซัก
3sak
juste, tout au plus สัก
1sa0ka
jeu de dés สกา
4sa4kha branche, ramification สาขา
1sa1kat
extraire, séparer,
ciseau, ciseler สกัด
1sa1kat2kan
intercepter, arrêter

3sak2hègn
3sak2hègn
1sa1két
1sa1két
3sak2fõk
1sa0ki
1sa0ki3nam
1sak1ka1lat
1sak0ka3ra

1sa1lout
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สกัดกั้น 1sa1lak
nettoyage à sec ซักแหง 1sa1lak
débris, fragments,
croûte (plaie) สะเก็ด
patiner สเก็ด
lessiver ซักฟอก
ski alpin สกี
ski nautique สกีน้ํา
étoffe de laine, feutre

graver, sculpter, verrou สลัก
étiquette, billet de loterie

1sa1lak0kin1bègn

délabré,

en ruine สลักหักพัง
billet de loterie

1sa1lak0kin0ragn0wan

สลากกินแบง
tombola

สลากกินรางวัล
vis สลักเกลียว

สักหลาด 1sa1lak0klio

vénérer, révérer,
offrande สักการะ
1sak1ka1rat
ère, époque ศักราช
1sak4khi3pha0yan témoin oculaire

สลาก

1sa1lak1hak0phagn

1sa1la2luat

donner son sang

สละเลือด

1sa4lam
taudis, bas quartier สลัม
1sa1lap
alterner, varier สลับ
สักขีพยาน 1sa1la2rat3tcha4som1bat

1sak2khrou
un instant ! สักครู
abdiquer สละราชสมบัติ
1sak2khrou3ni0égn tout à l’heure 4sa0la0rim0thagn
abri routier

สักครูนี้เอง

1sa0kon international, mondial สกล 1sa1la1sa4louéi
4sa0kon international, mondial สากล
1sa1kot
retenir, refréner, épeler 1sa1lat
1sa1kot0djai

สะกด

se retenir, se contenir

สะกดใจ

ศาลาริมทาง

élégant, raffiné

สละสลวย

salade, rejeter,
se débarrasser de สลัด
1sa4la0tan
tornade สลาตัน
4sa0la2thét1sa0ban
mairie,
hôtel de ville ศาลาเทศบาล

1sa1kot1djit
hypnotiser สะกดจิต
1sa1kot0toua orthographier สะกดตัว 1sa1lat4phon3la3mai
1sa1kot0toua1phit
salade de fruit สลัดผลไม
faute d’orthographe สะกดตัวผิด 4sa0la3wat salle du temple ศาลาวัด
4sa0khou
sagou สาคู 0sa0lègn
argot สแลง
1sa0koun
famille, lignée สกุล 1sa4lègn mauvais pour la santé แสลง
3sak2pha
laver du linge ซักผา 1sa1lét
flegme, crachat เสลด
1sak3phak quelques instants สักพัก 4sa0li
froment สาลี
2sak1prak1hak0phagn
ruines, 4sa2li
poire chinoise,
décombres ซากปรักหักพัง

2sak0rua
épave de bateau ซากเรือ
2sak1sat carcasse, charogne ซากสัตว
1sak4si
prestige, dignité ศักดิ์ศรี
1sak1sit
sacré, saint ศักดิ์สิทธิ์
2sak1sop cadavre, dépouille ซากศพ
3sak4tham
interroger ซักถาม
1sa1la renoncer à, abandonner สละ
4sa0la
abri, pavillon ouvert ศาลา
1sa4lai
s’ébouler, s’écrouler สลาย

espèce de gâteau สาลี่

0sal0mõn
saumon ซาลมอน
1sa1lop
s’évanouir, défaillir สลบ
1sa1lop1sa4lai
défaillant,
prêt à s’évanouir สลบไสล

1sa1lot
lamentable, pitoyable สลด
1sa1lot0djai affligé, accablé สลดใจ
1sa4loua
obscur, indistinct สลัว
1sa1lout
salut au drapeau,
salve (21) สลุต

1sa4lugn
1sa4lugn
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1sa3mat efficace, performant สมรรถ
สลึง 1sa3mat
assemblée, meeting สมัช
s’avilir, se dégrader ทราม 4sa2mat capable, compétent สามารถ
répéter, refaire ซ้ํา 1sa0ma1tha
content de son sort,
pièce d’un quart de baht

0sam
3sam
4sam
1sa0ma3tchik

trois สาม
membre, sociétaire

1sa0ma3tchik1sa0pha

สมาชิก

député

สมาชิกสภา

bien dans sa tête สมถะ

1sa0ma3thi concentration, réflexion

สมาธิ

1sa3mat1tha2phap

efficacité,

efficience สมรรถภาพ

4sam0dègn montrer, exposer สําแดง
sénateur สมาชิกวุฒิสภา 1sa4me toujours, tout le temps เสมอ
4sam0agn
élégant, soigné สําอาง 1sa4mè
espèce de crabe แสม
1sa4mai
époque, période สมัย 1sa4me0kan
à égalité, partout
1sa4mai0bo0ran
l’antiquité
เสมอกัน
สมัยโบราณ 1sa4me2phak égal, égalité เสมอภาค
1sa4mai1kõn
jadis, autrefois 1sa4me1sa4me éternellement เสมอๆ
สมัยกอน 4sa0mi
mari, époux สามี
1sa4mai1mai
moderne สมัยใหม 1sa4mian
clerc, scribe เสมียน
1sa4mai3ni
de nos jours สมัยนี้ 4sam0khan important, essentiel สําคัญ
1sa4mai3ni0yom
mode, vogue 4sam0khan1phit
mal interpréter,
1sa0ma3tchik3wout3thi1sa0pha

1sa1mak

สมัยนิยม

postuler,
poser sa candidature สมัคร
1sa1mak0djai
volontaire,
sans contrainte สมัครใจ
4sa3mak0khi
union, concorde,
en harmonie สามัคคี
1sa1mak2lén en amateur สมัครเลน
1sa0ma0khom société, association

1sa1mam1sa4me

se méprendre สําคัญผิด
vital, capital

4sam0khan2yign

สําคัญยิ่ง

4sam3lak
avaler de travers สําลัก
4sam0li
coton, ouate สําลี
4sam1liam
triangle สามเหลี่ยม
4sam3lõ
tricycle สามลอ
4sam3lõ2khruagn
touk-touk

สมาคม 4sam0ma0kha3ra3wa

régulier, égal,
uniforme สมำเสมอ
1sa4man
lier, unir สมาน
4sa0man ordinaire, commun สามัญ
1sa0ma3na
bonze สมณะ
1sa0ma3na2phét
prêtrise,
sacerdoce สมณเพศ
1sa4man3na4tchan
unanimité

4sam3ma0nén

สามลอเครื่อง

civilité

สัมมาคารวะ

novice, bonzillon

สามเณร

4sam3ma0no0khroua recensement
4sam0mogn3tchao

สํามะโนครัว

neuf heures

สามโมงเชา

4sam3nak
lieu d’activité สํานัก
สมานฉันท 4sam3nak0gnan
bureau, agence

bon sens
สํานักงาน
สามัญสํานึก 4sam3nak0gnan1yai siège social
4sam4hao grossier, vulgaire สามหาว
สํานักงานใหญ
1sa0ma0phan confédération สมาพันธ 4sam0nao
copie, double สําเนา

4sa0man4sam3nuk

4sam0niagn
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4sam0niagn accent, prononciation
สัมปทาน
สําเนียง 4sam1pa0than3na1bat
4sam0nouan style, expression สํานวน
permis d’exploitation สัมปทานบัตร
4sam3nuk sentir, avoir conscience 4sam0phégn

สํานึก

quartier chinois de bangkok สําเพ็ง

regretter,
avoir des remords สํานึกผิด
4sam3nuk0toua
se repentir,
s’en vouloir สํานึกตัว
1sa4mõ
ancre สมอ
1sa4mõgn cerveau, cervelle สมอง
1sa4mõn
combat, bataille สมร

4sam1pra1sit coefficient สัมประสิทธิ์
4sam0ran
heureux, joyeux สําราญ
4sam1rap pour, affecter à, quant à

champ de bataille สมรภูมิ

สําเร็จโทษ

4sam3nuk1phit

1sa4mõ3ra0phoum

สําหรับ

4sam1rét fini, achevé, réussi สําเร็จ
4sam1rét2roup
prêt à, tout prêt,
4sam1rét2thot

tout fait สําเร็จรูป
mettre à mort

1sa0mo4sõn
club, cercle สโมสร 4sam3rit
bronze สัมฤทธิ์
1sa1mou1ha groupe, division สมุห 4sam3rit4phon obtenir des resultats
1sa1mou1ha0ban0tchi comptable,
สัมฤทธิ์ผล
trésorier สมุหบัญชี 4sam0rõgn réserver, garder สํารอง
1sa4moun
larbin, laquais สมุน 4sam0rouam
se contenir,
se modérer สํารวม
1sa4moun0phrai herbe médicinale
สมุนไพร 4sam0rouam1sa1ti se concentrer
1sa1mout
cahier, bottin สมุด
สํารวมสติ
1sa1mout
mer, océan สมุทร 4sam1rouat
examiner, explorer
1sa1mout1djot
calepin สมุดจด
สํารวจ
1sa1mout2phap
album สมุดภาพ 3sam2sak rabâcher, ressasser ซ้ําซาก
1sa1mout3phok
agenda สมุดพก 3sam3sam rabâcher, ressasser ซ้ําๆ
1sa1mout0tho3ra1sap
annuaire 4sam2sè
dessert au sirop สามแซ
สมุดโทรศัพท 4sam4si
tricolore สามสี
4sam1pa3tchan3ya
conscience 4sam1sip
trente สามสิบ
สัมปชัญญะ 4sam2thao
triple สามเทา
4sam0phan
relation, en relation 4sam3thap insister, intimider สําทับ
สัมพันธ 4sam2thoum
vingt et une heures
4sam2pan
sampan สําปน
สามทุม
4sam0phan3tha3mit allié, alliance 1sa4muan virtuel, comme si เสมือน
สัมพันธมิตร 1san
trembler, vibrer สั่น
4sam0phao
jonque chinoise สําเภา 2san
court, bref สั้น
4sam0pha3ra
équipement, 2san se répandre, se propager ซาน
fourniture สัมภาระ 4san
choisir, sélectionner สรร
4sam1phat
toucher, palper, rimer 4san
crête, arête สัน
สัมผัส 4san
entrelacer, tresser สาน
4sam2phat
entrevue, interview 4san
substance, contenu,

สัมภาษณ

4sam1pa0than concession, licence 4san

missive, message สาร
tribunal, palais de justice ศาล

1sa3nam
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1sa3nam bassin, plan d’eau สระน้ํา 4san0djõn2rok maladie vénérienne
1sa4nam terrain de, champ de สนาม
สัญจรโรค
1sa4nam0bin aérodrome สนามบิน 4san4khao chaîne de montagne สันเขา
1sa4nam0ki0la
stade, 4san0khé0mi substance chimique
terrain de sport สนามกีฬา
golf, terrain de golf

1sa4nam3kõf

1sa4nam4louagn

สนามกอลฟ

place du palais royal สนามหลวง

1san1kra1dign
4san4lagn

สารเคมี

sonner, tinter

สั่นกระดิ่ง

échine, épine dorsale

สันหลัง

1sa4nam3ma hippodrome สนามมา 4san3la0lai
solution, mélange
1sa4nam0thén3nit
tennis,
สารละลาย
court de tennis สนามเทนนิส 4san3la3ya flèche, objet pointu ศัลย
1sa4nam2ya
pelouse, gazon 4san3la3ya0kam chirurgie ศัลยกรรม
สนามหญา 4san3la3ya2phèt
chirurgien
1sa1nan
bruyant,
ศัลยแพทย
assourdissant สนัน 2san0logn
se raccourcir สั้นลง
1sa1nap protection, vêtement สนับ 4san3ni1bat
ligue, association
1sa1nap0mu
สันนิบาต
coup-de-poing américain สนับมือ 4san3nit4than présumer, supposer
1sa1nap1sa4noun
soutenir,
สันนิษฐาน
encourager สนับสนุน 4san4nou
arsenic สารหนู
4san0a0ya cour de justice criminelle 1sa4nõgn
payer de retour สนอง
ศาลอาญา 1sa4nom
femme du harem สนม
4san2tchat naturel, spontané สัญชาต 1sa4nom1ék favorite du roi สนมเอก
4san2tchat
nationalité สัญชาติ 1sa1nouk
plaisant, agréable,
prendre plaisir สนุก
4san2tchat1ta0yan
instinct,
intuition สัญชาตญาณ 1sa1nouk1sa4nan
amusant,
s’amuser สนุกสนาน
4san0dan
naturel, inné, instinct
สันดาน 4sa3nou1sit
disciple, partisan
4san0dõn
barre de sable สันดอน
สานุศิษย
1sa1né
charme, attrait เสนห 4san1out0thõn
cour d’appel
1sa4ne
proposer, soumettre เสนอ
ศาลอุทธรณ
1sa1né4ha
amour เสนหา 4san0pha0kõn
revenu de l’état
1sa4ne3nè conseiller, recommander
สรรพากร
เสนอแนะ 4san2phègn
1sa4nim
rouille สนิม
cour des affaires civiles ศาลแพง
1sa4nim2mai2khun
inoxydable 4san3phra0phoum

สนิมไมขึ้น

maison de l’esprit du lieu ศาลพระภูมิ

1sa1nit
uni, joint, à fond สนิท 1san1sa0thuan
branler, trépider
1sa1nit1sa4nom
proche, intime
สั่นสะเทือน
สนิทสนม 4san4sen louanger, faire l'éloge de
4san0djõn
circuler,
สรรเสริญ
se déplacer สัญจร 1san4si1sa
hocher la tête สั่นศีรษะ

4san3tha4han
4san3tha4han

1sap1tcha3phõ
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เศราสลด

ศาลทหาร 2sao2sao
4san0than
conjonction สันธาน 3sao3si
4san4than forme, apparence สัณฐาน 2sao1sok
4san1ta0pa0pa

pape,
souverain pontife สันตะปาปา
4san3that
talentueux, doué pour

สันทัด

4san1ti
paisible, en paix สันติ
4san1ti
paisible, en paix ศานติ
4san1ti2phap paix, entente สันติภาพ
4san1ti1souk serein, paisible สันติสุข
4san0ya
promettre, promesse,
contrat สัญญา
bail,
contrat de location สัญญาเชา
4san0ya2djagn contrat d’embauche

4san0ya2tchao

สัญญาจาง

4san3ya3lak

symbole, symbolique

4san0yan
4san0yan0fai

signal, signe สัญญาณ
signal lumineux

4san0yan0phai
4san0ya1pra0kan

สัญลักษณ

สัญญาณไฟ

macabre, morbide เศราๆ
insister, harceler เซาซี้
chagriné, peiné เศราโศก
1sa1ot1sa0õgn
svelte, élancé

สะโอดสะอง

4sao0thun3thuk vieille fille สาวทึนทึก
1sap
tout, de toutes sortes สรรพ
1sap
hacher, émincer สับ
1sap
terme, mot ศัพท
1sap
maudire สาป
1sap
mauvaise odeur สาบ
2sap
s’infiltrer, s’écouler ซาบ
2sap
savoir, être informé ทราบ
3sap
éponger, sécher,
absorber, pomper ซับ
propriété, richesse,
trésor ทรัพย
1sa0pha
assemblée, conseil สภา
1sa0phai porter sur l’épaule สะพาย
1sa3phai belle- (belle-famille) สะใภ

3sap

1sa0pha0ka2tchat

organisation de la croix rouge

signal d’alarme

สัญญาณภัย 1sa0pa3két2ti

contrat d’assurance สัญญาประกัน
4san0ya1sa1gnop1suk
armistice

1sa0phan
1sa0phan4han

สัญญาสงบศึก 1sa0phan0lõi

สภากาชาด

spaghetti สปาเกตตี
pont สะพาน
pont pivotant

สะพานหัน

4san0ya4san1ti2phap traité de paix

passerelle สะพานลอย
1sa0phan2hõi
pont suspendu

4san3you1ti0tham

1sa0phan3yok

สัญญาสันติภาพ

cour de justice

ศาลยุติธรรม

0sao
s’apaiser, s’engourdir เซา
2sao
sinistre, lugubre เศรา
4sao
colonne, pilier เสา
4sao
saturne เสาร
4sao
jeune fille สาว
4sao3tchai
servante, bonne สาวใช
2sao0djai triste, mélancolique เศราใจ
4sao1kra0dogn
mât de navire
2sao1sa1lot

1sa2phap

สะพานหอย

pont basculant

สะพานยก

état, condition, situation

สภาพ

1sa2pha2phou0thèn2rat1sa0dõn

assemblée nationale สภาผูแทนราษฎร

1sa3phat
sans fin, partout สะพัด
1sa0pha2thét1sa0ban

conseil municipal สภาเทศบาล

1sa0pha3wa état, condition สภาวะ
เสากระโดง 1sap1tcha3phõ
terme technique

funèbre, lugubre

terminologie ศัพทเฉพาะ

1sap0da
1sap0da
1sa0pén
2sap3lèõ
3sap0mõ3ra1dok
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1sa0tagn

semaine สัปดาห
espagnol สเปน
connu ทราบแลว
héritage, legs

table des matières

ทราบแนชัด

touche-à-tout สาระแน

สัปดาห

สารภาพ

สารบาญ

4sa1rai
algue สาหราย
4sa3ra3kha0di documentaire สารคดี
ทรัพยมรดก 1sa3ra1nè
menthe สะระแหน
2sap2nè3tchat être sûr; être certain 4sa3ra0nè
curieux, fouineur,
1sa1phok
hanche, fessier สะโพก 4sa0ra3nou0krom
encyclopédie
1sa4phom laver les cheveux สระผม
สารานุกรม
1sap1pa0da
semaine (populaire) 4sa3ra2phap
avouer, confesser
1sap1pa0don

4sa3ra4thi charretier, chauffeur สารถี
สัปดน 4sa3ra3wat
inspecteur de police

obscène, indécent

1sap2phai
battre les cartes สับไพ
สารวัตร
1sap3pha0nam
pronom สรรพนาม 1sa0rign0khan les plaisirs de la vie,
amante ศฤงคาร
1sap1pa1re
croque-mort สัปเหรอ
1sap1pa3rot
ananas สับปะรด 4sa0ri3rik1ka2that
1sap3pha1sat
animaux สรรพสัตว
les reliques de bouddha สารีริกธาตุ
1sap3pha4sin3kha grand magasin 1sa1rogn
sarong โสรง
สรรพสินคา 1sa1roup résumer, récapituler สรุป
3sap3pha0ya0kõn
1sa1roup0khwam résumé, précis
ressources naturelles ทรัพยากร
taquiner, cajoler

1sap3pha2yõk

สัพยอก

1sa1roup3lèõ

สรุปความ

bref, en résumé

สรุปแลว

1sap1plap inconstant, volage สับปลับ 1sa1roup3thai
conclure,
donner la conclusion สรุปทาย
1sap1plian
permuter, échanger
สับเปลี่ยน 1sa4sagn
nettoyer, débarrasser,
épurer สะสาง
1sa2phrao peu soigneux, négligent
สะเพรา 1sa4san
matière สสาร
1sa0prign
ressort สปริง 1sa4som accumuler, amasser สะสม
3sap4sin
richesse, avoir, fortune 1sat
vérité สัจ
ทรัพยสิน 1sat
mesure de riz (20 l), saillir,
couvrir สัด
3sap4som1bat
propriété, bien,
possession ทรัพยสมบัติ 1sat
intègre, probe สัต
1sap4son confus, embrouillé สับสน 1sat
honnêteté, loyauté สัตย
3sap3sõn
compliqué, complexe 1sat
animal สัตว
ซับซอน 1sat
éclabousser, asperger สาด
1sap4soun
disparaître, 1sat
instruction, missive สาสน
se volatiliser สาบสูญ 1sat
science ศาสตร
1sap2thi transposer, déplacer สับที่ 3sat
jeter, lancer contre ซัด
1sa1ra
voyelle สระ 1sa1ta
cent ศต
4sa3ra0ban
document, archives 1sa4tha0ban
institution สถาบัน
สารบรรณ 1sa0tagn
centime (baht) สตางค

1sa3than
1sa3than

trembler, frissonner

1sa4than

endroit, établissement

1sa0thuan0djai
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สะทาน 0sa0té0ri0o

สะเทิ้น

1sa4tha0ni
gare, station สถานี
1sa4tha0ni0plai0thagn terminus

stéréo สเตริโอ
1sa1ti conscience, le for intérieur สติ
1sa4thian
stable, constant เสถียร
1sa3tik
élastique สติ๊ก
1sa1thit
statique, sédentaire สถิต
4sa3thit
démonstration สาธิต
1sa1thi1ti
statistique, record สถิติ
1sa1thi1ti2lok
record du monde

1sa4tha0ni3rot3bat

1sat0khlon

สถาน

1sa4tha3na
état, condition สถานะ
1sa4tha3na0kan situation, contexte

สถานการณ

สถานีปลายทาง

gare routière

สถานีรถบัส

1sa4tha0ni3rot0fai gare ferroviaire 1sat3liagn

สถานีรถไฟ

สถิติโลก

salir la réputation

สาดโคลน

animal domestique

สัตวเลี้ยง

1sa3thok avoir peur, craindre สะทก
poste de police สถานีตํารวจ 1sa3thok1sa3than
1sa4tha0ni3wit3tha3you
trembler de peur สะทกสะทาน
station de radio สถานีวิทยุ 1sa3thõn
réfléchir, retourner
1sa4than0kogn4soun
consulat
สะทอน
สถานกงสุล 1sat1pa
animal sauvage สัตวปา
1sa4than2thi local, lieu de สถานที่ 1sa0tri
femme, dame สตรี
1sa4than2thout
ambassade, 1sa0trõ0be2ri
fraise สตรอเบอรี
légation สถานทูต 1sat1sa0da
1sa4tha1pa0na
établir, instituer
fondateur d’une religion ศาสดา
สถาปนา 1sat1sa4na
religion, culte ศาสนา
1sa4tha1pa3nik architecte สถาปนิก 1sat1sa4na1it1sa0lam islamisme
1sa4tha1pat1ta3ya0kam
ศาสนาอิสลาม
architecture สถาปตยกรรม 1sat1sa4na3khrit
christianisme
1sa4tha0phõn
stable, permanent
ศาสนาคริสต
สถาพร 1sat1sa4na3phout
bouddhisme
4sa0tha3ra3na
public สาธารณะ
ศาสนาพุทธ
4sa0tha3ra3na0bõ3ri0kan
1sat1sa0tra0djan
1sa4tha0ni0tam1rouat

service public สาธารณบริการ
république

4sa0tha3ra3na3rat

4sa0tha3ra3na1souk
1sa0tat
1sa1ta3wat
1sa3té
1sa3ték
1sa0tèm
1sa3then

professeur d’université ศาสตราจารย

1sat1souan
proportion สัดสวน
สาธารณรัฐ 1sat0tha
foi, croyance ศรัทธา
1sat1ta3wa2phèt
vétérinaire

santé publique สาธารณสุข
démarrer สตารท
siècle ศตวรรษ
brochette สะเตะ
steak, bifteck สเตก
timbre poste แสตมป
intimidé, embarrassé

สัตวแพทย

1sat1ta0ya0ban ratification สัตยาบัน
3sat2thõt rejeter la responsabilité

sur ซัดทอด

1sat0trou
ennemi, hostile ศัตรู
1sa0thuan secouer,ébranler สะเทือน
1sa0thuan0djai
ému, touché

1sa1uk
1sa1uk
1sa1uk1sa2un
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larmoyer, sangloter

สะอึกสะอื้น

sangloter สะอื้น
herbe flottante,
mauvais, médiocre สวะ
1sa1wagn
clair, lumineux สวาง
1sa1wagn3lèõ il fait jour สวางแลว
1sa4wai
florissant, prospère ไสว
1sa2wai3nam
piscine สระวายน้ํา
1sa4wa0mi
possesseur, seigneur,
mari สวามี
1sa1wan vrille, foret, mèche สวาน
1sa4wan
paradis, ciel สวรรค
1sa4wan3khot
mourir (royal)

1sa2un
1sa1wa

1sa1wat0di

4sem4souéi

สะเทือนใจ
avoir le hoquet สะอึก 1sa1yot1sa4yõgn

สวรรคต

bonjour !, bonsoir !

1sa1wat1di2phap

effrayant สยองขวัญ
horrible,
effroyable สยดสยอง
0sè
tituber, chanceler เซ
2se
débile, simple d’esprit เซอ
2sè
fouet, cravache แส
2sè
famille, clan, bruyant แซ
3se
débile, simple d’esprit เซอะ
4sé
biaiser, détourner, évasif เส
2se2be
crétin, abruti เซอเบอ
4sé4tchouan
pagure, bernard
-l’ermite เสฉวน
0sègn
dépasser, doubler แซง
2sègn
affecter, afficher แสรง
4sègn
lumière, rayon แสง
4sègn1dèt rayon de soleil แสงแดด
4sègn0fai3fa
lumière électrique

สวัสดี 4sègn0djan

bien-être,
bienfait สวัสดิภาพ

แสงไฟฟา

clair de lune แสงจันทร
4sègn1sa1wagn lumière, luminosité

แสงสวาง

0ségn2sè bruyant, tumultueux เซ็งแซ
assistance sociale สวัสดิภาพสังคม 2sègn0tham simuler, affecter แสรงทํา
1sa1wat0di0pi1mai
bonne année 2sègn0tham0pén2gno faire l’idiot
1sa1wat1di2phap4sagn0khom

สวัสดีปใหม

แสรงทําเปนโง

1sa4wègn ambitionner, désirer แสวง 4sègn2wap
éclair, flash แสงสวาบ
1sa4wègn4ha
rechercher, viser 1sék
bénir, sanctifier เสก
แสวงหา 1sèk
séparer, désunir แสก
1sa4wègn0am2nat
2sèk
s’infiltrer, se faufiler แทรก
briguer le pouvoir แสวงอํานาจ 3sék
sexe เซ็กซ
1sa4wègn1pra1yot
exploiter, 3sék1djat obsédé, maniaque เซ็กซจัด
tirer partie แสวงประโยชน 2sèk2khao
insérer, intercaler
1sa0wi0dén
suédois สวีเด็น
แทรกเขา
1sa4wign
épuisette สวิง 1sèk4phom
faire une raie แสกผม
1sa3wis
suisse สวิส 2sèk0sègn
intervenir, se mêler de
1sa3wit
interrupteur,
แทรกแซง
bouton électrique สวิตช 2sèk0sum
s’imprégner, s’imbiber
4sa3wok
disciple สาวก
แทรกซึม
1sa4yam
siam สยาม 4sem
ajouter en sus เสริม
4sa0yan
crépuscule สายัณห 4sé0ma bornes sacrées des pagodes
1sa1yè
forcer un sourire แสยะ
เสมา
1sa4yõgn épouvanté, effrayé สยอง 4sém1ha
glaire, crachat เสมหะ
1sa4yõgn4khwan
épouvantable, 4sem4souéi
enjoliver เสริมสวย

0sén
0sén
2sén
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signer, parafer เซ็น
ligne, tracé, fil, brin,
unité (40 m) เสน
2sén
offrir, sacrifier เซน
4sén
macaque เสน
4sèn
cent mille, extrêmement แสน
4sé0na
armée, troupe เสนา
4sé0na3thi0kan chef d’état-major

เสนาธิการ

fil à coudre เสนดาย
horizon เสนขอบฟา
ligne de la main

2sén2dai
2sén1khõp3fa
2sén0lai0mu

4siagn2kõgn

เสรีนิยม

4sé0ri2phap liberté, indépendance
3se2sa

เสรีภาพ

lourdaud, balourd,
avoir la trouille เซอะซา
4sé2sègn
faire croire เสแสรง
1sét
fini, achevé, prêt เสร็จ
1sét
fragment, morceau เศษ
1sét
excellent, de premier ordre

1sét1kra1dat

เศรษฐ

bout de papier

เศษกระดาษ
เสนลายมือ 1sét3lèõ
c’est fait !, c’est prêt !
2sén0lo1hit veine, vaisseau เสนโลหิต
เสร็จแลว
2sén2louat
câble เสนลวด 1sét2pha chiffon, bout de tissu เศษผา
2sén2luat vaisseau sanguin เสนเลือด 1sét1souan
fraction เศษสวน
2sén2luat4fõi
veine, veinule 1sét1tha1kit
l’économie เศรษฐกิจ
เสนเลือดฝอย 1sét4thi
millionnaire เศรษฐี
2sén2luat1yai
artère, artériole 0si
hein !, allez ! (incitation) ซี
เสนเลือดใหญ 1si
quatre สี่
2sén4phom
cheveu เสนผม 1si
hein !, allez ! (incitation) สิ
2sén1pra1sat
nerf เสนประสาท 2si élément unitaire d’une rangée ซี่
2sén4soun1sout
équateur 3si
hein !, allez ! (incitation) ซิ
เสนศูนยสูตร 4si
gloire et prospérité ศรี
2sén0thagn chemin, parcours เสนทาง 4si
couleur, teinte, frotter สี
2sén0thagn0bin

voie aérienne

2sén0thagn3nam

voie fluviale

เสนทางบิน
เสนทางน้ํา

2sén0thagn3rot0fai voie ferroviaire

เสนทางรถไฟ

4sia

gâté, perdu, perdre,
faire son deuil เสีย
4sia4hai abîmé, endommagé เสียหาย
4sia2tchu
salir, discrédité เสียชื่อ
4sia0dai
regretter, déplorer,
quel dommage ! เสียดาย
4sia1dék
enfant gâté เสียเด็ก
1siagn
risquer, aventurer เสี่ยง
4siagn
bruit, son, voix เสียง
1siagn2tchok
tenter sa chance

0sén1ti3mét
centimètre เซนติเมตร
2sén0trogn
ligne droite เสนตรง
0sèn3wit
sandwich แซนดวิซ
1sép
prendre, consommer เสพ
1sèp
piquant, irritant แสบ
เสี่ยงโชค
4sé0phlé débauché, dépravé เสเพล 4siagn0dagn tapage, vacarme เสียงดัง
4sé2phout détourner la conversation 4siagn1ék
ton bas เสียงเอก
เสพูด 4sia0gnen gaspiller son argent เสียเงิน
1sép1tit
créer une dépendance 4siagn1djat1ta0wa
ton montant
4sé0ri
4sé0ri3ni0yom

เสพยติด

libre เสรี
libéral, libéralisme

4siagn0klagn
4siagn2kõgn

เสียงจัตวา

ton normal เสียงกลาง
écho เสียงกอง

4siagn1kra3sip
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4siagn1kra3sip murmure เสียงกระซิบ 4sia1sa1la sacrifier, donner เสียสละ
4siagn0kron
ronflement เสียงกรน 4sia4sao perdre sa virginité เสียสาว
1siagn0phai
risqué, hasardeux 4sia1sa1ti dérangé, un peu fou เสียสติ
เสี่ยงภัย 1siat
douleur aiguë เสียด
4siagn0pun
détonation เสียงปน 1siat4si
frotter contre, ridiculiser
4siagn3rõgn cri, hurlement เสียงรอง
เสียดสี
4siagn1sa3thõn
écho เสียงสะทอน 4sia0wé0la perdre du temps เสียเวลา
4siagn4sougn
son aigu, perçant 4si0tchom0phou
rosé, rose สีชมพู
เสียงสูง 4si0dam
noir, noirâtre สีดํา
4siagn1tam
son grave เสียงต่ํา 4si2dan
mat, terne สีดาน
4siagn1tèk muer, changer de voix 4si0dègn
rouge, rougeâtre สีแดง
เสียงแตก 4si3fa
bleu ciel สีฟา
4siagn0tho ton descendant เสียงโท 4si0fan
se brosser les dents สีฟน
4siagn0tri
ton haut เสียงตรี 1sign
chose, entité สิ่ง
4siagn1hugn bourdonnement เสียงหึ่ง 4sign
hanter, habiter สิง
4siagn1uk1ka3thuk
tapage, 4sign4ha0khom
août สิงหาคม
vacarme เสียงอึกทึก 4si0gnen
argenté, argent สีเงิน
4siagn4wiou cri d’émotion เสียงหวิว 1sign0djam0pén le strict nécessaire
4sia0djai
regretter, pleurer,
สิ่งจําเปน
désolé, navré เสียใจ 4sign1kha0po
singapour สิงคโปร
4sia0kam0lagn0djai
découragé 1sign4khõgn
chose, substance

เสียกําลังใจ

สิ่งของ

1sign2thi
ce que, ce qui สิ่งที่
manquer à sa parole เสียคําพูด 4sign0to
lion สิงโต
4sia2kha1prap payer une amende 4sign0to3tha0lé
otarie สิงโตทะเล
เสียคาปรับ 1sign2wèt3lõm
environnement
4sia4khèn
perdre un bras เสียแขน
สิ่งแวดลอม
4sia0khon
déshonoré เสียคน 0si3iou
sauce de soja ซีอิ๊ว
4sia1kõn d’abord, avant tout เสียกอน 2sik
quartier, portion ซีก
4sia4khwan
démoralisé เสียขวัญ 3si2ka
cigare ซิการ
4sia1lak perdre l’équilibre เสียหลัก 4si2khao
décortiquer le riz สีขาว
4sia3lèõ
hélas !, c’est fini, 4si4khao
blanc, blanchâtre สีขาว
c’en est fait เสียแลว 4si2khém
foncé, sombre สีเขม
4siam
bêche, louchet เสียม 4si4khio
vert, verdâtre สีเขียว
2sian
éclat de bois เสี้ยน 4si1kou1lap
rose, rosâtre สีกุหลาบ
4sia2na
perdre la face เสียหนา 2si0khrogn
côte, côtelette ซี่โครง
1siap
embrocher, empaler เสียบ 4si0krom0ma2tha
bleu marine
4sia1pak parler pour ne rien dire
สีกรมทา
เสียปาก 1si0la
roche, rocher, pierre ศิลา
4sia0pha4si payer les taxes เสียภาษี 1si1liam
quadrilatère สี่เหลี่ยม
4sia1priap
désavantager, 1si1liam1dja1tou1rat
carré
4sia0kham2phout

4sia2roup

défavoriser เสียเปรียบ
déformé เสียรูป

1si1liam4phun2pha

สี่เหลี่ยมจตุรัส
rectangle

2si3lõ

1si2thoum
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2si3lõ
2si2louk0krogn

สี่เหลี่ยมผืนผา 2sin0pluagn
rayon de roue ซี่ลอ

barreau de balustrade ซี่ลูกกรง

4si4luagn
jaune, jaunâtre สีเหลือง
4si3mét3ma0pragn
violet

สีเม็ดมะปราง

1si0mogn3tchao dix heures สี่โมงเชา
1si0mogn0yén seize heures สี่โมงเย็น
2sin
fini, révolu, à la fin de สิ้น
2sin
sarong de femme ซิ่น
4sin
richesse, biens สิน
4sin
sacrement, précepte ศีล
4si2na
expression, mimique สีหนา
4si3nam0gnen bleu, bleuâtre สีน้ําเงิน
4si3nam0tan brun, brunâtre สีน้ําตาล
4sin0bon
pot-de-vin สินบน
4sin0bõ3ri0khon
biens du couple
2sin0tchegn

4sin3kha

faire grincer les dents เสียวฟน
en chaleur, excité

4sio1kra4san

ciseau, ciselet สิ่ว
acné, bouton สิว
dix สิบ
fermeture éclair ซิบ
sergent สิบเอก
onze สิบเอ็ด
caporal chef สิบโท
caporal สิบตรี
tête, sommet ศีรษะ
quarante สี่สิบ

สินคา

4sin3kha2khao importation สินคาเขา
4sin3kha1õk exportation สินคาออก
2sin3khit
ne plus savoir que faire

สิ้นคิด

4sin0la1pa art, art et technique ศิลปะ
4sin0la1pa0kam
ouvrage d’art
homme de l’art

ศิลปกร

objet d’art

ศิลปวัตถุ

4sin0la0pin artiste, créateur ศิลปน
4sin0la0tham
morale, moralité

ศีลธรรม

gratification,
bonification สินน้ําใจ

เสียวซาน

jouer d’un instrument à cordes สีซอ
orangé, orange สีสม
4si1sot
vif, éclatant สีสด
1sit
élève, disciple ศิษย
1sit
droit, pouvoir สิทธิ์
2sit
pâle, blafard ซีด
4si0thao
gris, grisâtre สีเทา
2sit0logn
pâlir, blêmir ซีดลง
4si0thõgn
blond, doré สีทอง
4si1tok
décolorer, déteindre สีตก
1si2thoum
vingt deux heures สี่ทุม

ศิลปกรรม 4si2som

4sin0la1pa3wat1thou

เสียวกระสัน

1siou
4siou
1sip
3sip
1sip1ék
1sip1ét
1sip0tho
1sip0tri
4si1sa
1si1sip
4si0sõ

สินจาง

4sin3nam0djai

สิ้นสุด

2sin4wagn
perdre espoir สิ้นหวัง
0sio
pâle, blafard เซียว
2sio
de travers, oblique เซี่ยว
2sio
quart, quartier เสี้ยว
4sio ressentir une vive sensation เสียว
4sio0fan
agacé,

clair, pas foncé สีออน
terrifié, épouvanté เสียวไส
transporté, extatique

marchandise, cargaison

4sin0la1pa0kõn

สิ้นเปลือง

4sin3sap fortune, richesse สินทรัพย
2sin1sa1ti perdre connaissance สิ้นสติ
4sin4som3rot
acquêts สินสมรส
4sin1sõt
dot สินสอด
2sin1sout finir, expirer, prendre fin

4si1õn
สินบริคณห 4sio2sai
totalement, 4sio2san

complètement สิ้นเชิง
crédit สินเชื่อ
biens propres สินเดิม
rémunération, salaire

4sin2tchua
4sin0dem
4sin2djagn

dissiper, consommer

1sit3thi
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1sit3thi
droit, pouvoir สิทธิ
fête de l’eau (mi-avril) สงกรานต
1sit3thi1bat brevet, patente สิทธิบัตร 4sogn3khrõ aider, soutenir สงเคราะห
1sit3thi3phi1sét
privilège, 1sogn0khun
renvoyer, retourner
prérogative สิทธิพิเศษ
modèle déposé

1sit3thi1thõt1bèp

สิทธิถอดแบบ

1sit3thi3yap3yagn
veto สิทธิยับยั้ง
1si2yèk carrefour, croisement สี่แยก
0so
sous-alimenter โซ
0sõ
violon ซอ
1sõ
sonder, approfondir เสาะ
1sõ
démontrer, montrer สอ
2so
chaîne, chaînon, karen โซ
3sõ
ronger, éroder เซาะ
1sõ4ha rechercher, explorer เสาะหา
0so0da
soude โซดา
0so0fa
canapé โซฟา
0sogn forme, volume, rester tel quel

4sõgn0mogn3tchao

สองโมงเชา

1sogn2mõp livrer, remettre สงมอบ
4sõgn0nai4sam deux tiers สองในสาม
1sogn0pai
expédier, faire partir
1sogn1phan
4sogn4sai

สงไป

transmettre, passer

สงผาน

douter, soupçonner,
suspecter สงสัย
4sõgn4sam deux ou trois, quelques

4sogn4san

ทรง 1sõgn1sa1wagn
enveloppe, étui ซอง

0sõgn
1sogn envoyer, transmettre, en gros 1sõgn4sègn

สง

สงคืน

huit heures

สองสาม

s’apitoyer, compatir

สงสาร

illuminer, irradier

สองสวาง

briller, étinceler

สองแสง

1sõgn
éclairer, illuminer สอง 1sogn4sem
encourager, favoriser
2sõgn
repaire, bouge ซอง
สงเสริม
4sogn
religieux สงฆ 1sogn4sia
faire vivre, entretenir
4sõgn
deux สอง
สงเสีย
0sõgn1bou1ri paquet de cigarettes 2sõgn4so0phé0ni
maison close

ซองบุหรี่

ซองโสเภณี

4sõgn0djai
infidèle สองใจ 1sogn0thagn0prai1sa0ni
poster
4sõgn1djit4sõgn0djai
indécis
สงทางไปรษณีย
สองจิตสองใจ 1sogn3thai
terminer par สงทาย
1sogn1khao envoyer des nouvelles 4sõgn2thao double, deux fois สองเทา
สงขาว 1sogn1tõ0pai
faire suivre,
faire circuler สงตอไป
1sogn1klin
dégager une odeur
สงกลิ่น 4sõgn1tõ4sam deux à trois (score)
1sogn1klin4mén
puer, empester
สองตอสาม
สงกลิ่นเหม็น 0sogn0toua garder l’équilibre ทรงตัว
0sogn0klom
sphére ทรงกลม 4sõgn2thoum
vingt heures สองทุม
4sõgn3khragn
deux fois สองครั้ง 4sõgn0yam
minuit สองยาม
1sõgn1kra1djok
se regarder, 0sõi
rue transversale, petit canal,
4sogn0khram
4sogn0khran

se mirer สองกระจก
guerre สงคราม

émincer ซอย

2sõi
chaîne, chaînette สรอย
4sõi cueillir avec une perche, ourler

2sõi0khõ
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3sõn

สอย
สมเขียวหวาน
2sõi0khõ
collier, crinière สรอยคอ 4som3khop
complice,
être de connivence สมคบ
2sõi2khõ0mu
bracelet สรอยขอมือ
0sõi2phai
battre les cartes ซอยไพ 4som0khouan
approprié,
convenable สมควร
0sõi4phom
éclaircir (couper)
les cheveux ซอยผม 4som0ma0na0khoun
1sok
année, ère ศก
payer de retour สมนาคุณ
1sok
triste, sinistre โศก 4som3ma3nat
joie, gaieté โสมนัส
1sõk
coude ศอก 4som3mot supposer, imaginer สมมติ
2sok
trempé, en sueur โซก 4som3mot3ti4than
hypothèse
2sõk
fente, fissure, passage étroit
สมมติฐาน
ซอก 4som3mout
supposer, imaginer
4so0ka
pleurer โศกา
สมมุติ
1sok1ka0na1ta0kam

tragédie

4som3nam2na

c’est bien fait

โศกนาฏกรรม
สมน้ําหนา
1sok1ka1prok sale, crasseux สกปรก 2som0o
pomélo, grape-fruit สมโอ
4so2khrok souillé, pollué โสโครก 4so0mom
sale, dégoûtant โสมม
1sok4san
gémir, geindre โศกศัลย 4som0phan chef de la pagode, abbé
1sok2sao
tragique, dramatique
สมภาร
โศกเศรา 4som2phét
s’apitoyer, compatir
2sõk2sèk curieux, fouineur ซอกแซก
สมเพช
0som
dépérir, péricliter โทรม 4som2phot
célébrer, solenniser
2som
orange สม
สมโภช
2sõm
fourchette สอม 4som3rot
marier, se marier สมรส
2sõm
réparer, restaurer ซอม 4som3rou comploter, conspirer สมรู
3sõm
répéter, s’exercer ซอม 2sõm0sèm rafistoler, raccommoder
4som
approprié, adéquat สม
ซอมแซม
4som
ginseng โสม 4som1sét
tapir สมเสร็จ
4som1bat
trésor, richesse สมบัติ 0sõm2sõ
râpé, miteux ซอมซอ
4som0boun parfait, absolu สมบูรณ 4som1sou
cohabiter,
coucher ensemble สมสู
4som0boun1bèp
formel,
en bonne et due forme สมบูรณแบบ 4som1souan
bien balancé,
bien foutu สมสวน
4som1dét majesté, excellence สมเด็จ
4som0doun
équilibre สมดุล 2som0tam
salade de papaye
(pimenté) สมตํา
4som1hét4phon
raisonnable,
rationnel สมเหตุผล 4som3thop
se joindre, participer
4som1hét4som4phon raisonnable,
สมทบ
rationnel สมเหตุสมผล 4som0ya désignation; nom, surnom
4som0djai3nuk à coeur joie สมใจนึก
สมญา
4som0djign
digne de foi สมจริง 0son
turbulent, dissipé ซน
2som0djin
mandarine สมจีน 2son
talon ซน
4som0kan
équation สมการ 2sõn
cacher, dissimuler ซอน
2som4khio4wan
mandarine 3sõn
superposer, recouvrir ซอน

4son
4son
4sõn
4sõn
2sõn4ha
4son0djai

1souan4lagn
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sapin, enfiler สน
arc (arme) ศร
enseigner, instruire สอน
cache-cache ซอนหา
s’intéresser,
prendre intérêt สนใจ
2sõn3rén sournois, fourbe ซอนเรน
4son3tha0na dialoguer, converser

frais, rafraîchi, du jour,
comptant สด
1sot
célibataire โสด
1sõt
insérer, glisser สอด
3sot
siroter ซด
4sot
ouïe, audio- โสต
1sot2tchun
frais, rafraîchissant

สดชื่น
สนทนา 1sõt0klagn0khan
interrompre,
couper la parole สอดกลางคัน
douter, perplexe สนเทห

4son2thé
4son3thi4san0ya
2sõn0toua

traité, pacte

สนธิสัญญา

se cacher, se planquer

ซอนตัว

1sõt3khlõgn

concorder, coïncider

1sõt3khlõgn0kan

สอดคลอง

conforme,

en accord สอดคลองกัน

4so2houi
dépense, frais โสหุย 1sõt0nèm épier, espionner สอดแนม
1sop
cadavre, dépouille ศพ 1sõt3rou
fouiner, fureter,
indiscret, curieux สอดรู
1sop
trouver, atteindre สบ
1sõp
examiner, passer un examen 2so0trouan
chaînes, fers โซตรวน
สอบ 1sõt3rou1sõt4hén fouiner, fureter,
indiscret, curieux สอดรูสอดเห็น
1sop1ap0ya
momie ศพอาบยา
1sop2tchok
chanceux สบโชค 1sot4sai
vif, éclatant สดใส
4so0phé0ni
prostitution โสเภณี 1sõt1sõgn
observer, avoir à l’oeil
1sõp2lai interroger, examiner สอบไล
สอดสอง
1sõp2lai2dai
réussir l’examen 1sou
bien-, bon- สุ
สอบไลได 1sou
vers, à la rencontre de สู
1sõp2lai1tok
échouer à l’examen 2sou
se battre, résister สู
สอบไลตก 0souagn
poitrine, poitrail ทรวง
4sõ0phlõ
lèche-bottes, lèche-cul, 2souam
toilettes, latrines สวม
flagorner สอพลอ 4souam
porter sur soi, avoir สวม
1sop1pra1mat
injurier, offenser 4souam1kõt embrasser, étreindre
3sop0sao
1sõp3sõm
1sõp4souan

สบประมาท

s’apaiser, s’engourdir

ซบเซา

examen semestriel

สอบซอม

4souam2sua2pha

สวมกอด

habiller, vêtir

สวมเสื้อผา

4souam2wèn0ta porter des lunettes

สวมแวนตา

1souan part, portion, quant à สวน
4souan
jardin, plantation สวน
1souan0bon
le haut สวนบน
1souan1tcha1lia moyenne สวนเฉลี่ย
สอบทาน 1souan0klagn
partie centrale

enquêter,
faire une enquête สอบสวน
1sõp4tham se renseigner สอบถาม
1sõp0than
comparer, s’assurer

3sõs
sauce ซอส
0so0sé
tituber, chanceler โซเซ 1souan2lagn
1sõ1siat fauteur de troubles สอเสียด 1souan4lagn

สวนกลาง

le bas สวนลาง
l’arrière สวนหลัง

1souan3lot
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1souan3lot réduction, remise สวนลด
สวยขึ้น
1souan2mak majorité, la plupart 0sougn
tronc d’arbre ซุง
สวนมาก 4sougn
haut, élevé, haut de สูง
1souan2na
l’avant สวนหนา 4sougn0tchan escarpé, à pic สูงชัน
1souan3nõi
minorité สวนนอย 4sougn2khun monter, s’élever สูงขึ้น
4souan1phak
potager สวนผัก 4sougn1kwa supérieur, au-dessus
1souan1pha4som
ingrédient
สูงกวา
สวนผสม 4sougn1sak de haut rang, dignitaire
4souan4phon3la3mai
verger
สูงศักดิ์
สวนผลไม 4sougn1sout suprême, ultra- สูงสุด
1souan1pra1kõp
composant, 4sou1dji1bat
programme สูจิบัตร
élément สวนประกอบ 1souk
heureux, bienheureux สุข
4souan1sa4nam
défilé militaire 1souk
cuit, mûr, mûrir สุก
สวนสนาม 1souk
vénus (astre) ศุกร
4souan1sat
jardin zoologique 3souk
fourrer, enfoncer ซุก
สวนสัตว 1sou4kha cabinet de toilette, WC
4souan4sa0tha3ra3na
สุขา
jardin public, parc สวนสาธารณะ 1sou4kha0rom
de bonne humeur
4souan4sé
rire สรวลเส
สุขารมณ
1souan4sem supplément สวนเสริม 1souk1kha2phap
santé,
état de santé สุขภาพ
4souan0thagn
en sens contraire
สวนทาง 1souk1kha3wit3tha0ya
hygiène
1souan2thi1si
quart สวนที่สี่
สุขวิทยา
1souan0toua
personnel, privé 1souk3lè3thouk

สวนตัว

les joies et les peines สุขและทุกข

réciter des prières สวดมนต

bienheureux สุขสบาย

4souan2ya pelouse, gazon สวนหญา 1sou4khõ
1souan1yai
une grande partie
demander en mariage สูขอ
สวนใหญ 1sou0khon
parfum สุคนธ
1souan2yõi
une infime partie 1sou4khoum
avisé, prudent สุขุม
สวนยอย 1souk3ra1ou
bien cuit สุกระอุ
1souat0mon
prier, 1souk1sa0bai
confortable,
2souat0sé tituber, chanceler ซวดเซ 1souk4san0wan1ket
2souat0sogn
silhouette, ligne
bon anniversaire ! สุขสันติ์วันเกิด
ทรวดทรง 3souk0son méchant, malicieux ซุกซน
1sou0bin
rêve, songe สุบิน 1souk1souk1dip1dip
saignant
(cuisson viande) สุกๆดิบๆ
1sou0da
jeune fille สุดา
0souéi malchanceux, infortuné ซวย 1soum
nasse, casier สุม
1souéi
impôt, taxe สวย 2soum
se cacher, s’embusquer ซุม
4souéi
joli, beau สวย 4soum
entasser, empiler สุม
4souéi0gnam
superbe, splendide 2soum0djom0ti
4souéi2khun

สวยงาม

embellir, enjoliver

tendre une embuscade ซุมโจมตี
emfumer สุมควัน

4soum0khwan

2soum2sam
2soum2sam
4soun
4soun

สูบลม
pompe à eau สูบน้ํา
vertu, beauté ศุภ

ซุมซาม 1soup3nam

centre, zéro, nul, rien ศูนย
disparaître, s’éteindre, zéro

4soun4hai

3su
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สูญ

perdre, disparaître

1sou3nak
1sou3nak2djign1djõk

ศูนยหาย

chien สุนัข
renard

1soup3pha
3soup3sip ragot, cancan, chuchoter

ซุบซิบ

1soup0yagn3lõ

gonfler les pneus

สูบยางลอ

1sou0ra alcool, boissons alcoolisées

สุรา

สุนัขจิ้งจอก 1sou3ra
loup สุนัขปา 1sou1rao

éloquent สุนทร
discours,
allocution สุนทรพจน
4soun1thouagn centre de gravité

brave, courageux สุร
mosquée สุเหรา
1sou3ri3ya
soleil สุริย
2sou3rop
combattre สูรบ
1sou2roui1sou2rai
extravagant,
prodigue สุรุยสุราย
1sou4san
cimetière สุสาน
1sou4som vivre en concubinage สูสม
1sout
fin, fini, à la fin de สุด
1sout
formule, expression สูตร
1sout
humer, aspirer สูด
3sout
s’affaisser, s’enfoncer,
se détériorer, empirer ทรุด
4sou1ti
naissance สูติ
4sou1ti1bat acte de naissance สูติบัตร
1sout0djai de tout mon coeur สุดใจ
1sout1dja1rit honnête, sincère สุจริต

pomper, aspirer สูบ
soupe, potage ซุป
émacié, amaigri ซูบ
poli, courtois, décent

1sout3khit
à court d’idée สุดคิด
1sout1klin flairer, renifler สูดกลิ่น
1sout0khoun

1sou3nak1pa
4soun0kan3kha centre commercial

ศูนยการคา

4soun0klagn coeur, milieu ศูนยกลาง
4soun3la0ka0kõn douane ศุลกากร
4soun3la0ka3rak douanier ศุลการักษ
4soun3la1ka1sa4than

bureau de douane ศุลกสถาน
en voie de disparition

4soun0phan
4soun4sia

สูญพันธุ

perdre, faire son deuil

4soun0thõn
4soun0thõn3phot

1soup
3soup
3soup
1sou2phap

ศูนยเสีย

ศูนยถวง 1sout0kam0lagn

1sou2phap1bou1rout

สุภาพ

monsieur,
messieurs สุภาพบุรุษ
1sou2phap1sa0tri
madame,
mesdames สุภาพสตรี
1sou0pha1sit
proverbe, dicton

1soup1bou1ri

table de multiplication สูตรคูณ

1sout1sap0da
week-end สุดสัปดาห
1sout2sin0logn
prendre fin,

1sout3thai
1sout1tè
สุภาษิต 1sout3thi
fumer une cigarette 1sout3thõgn

สูบบุหรี่

au terme de สุดสิ้นลง
dernier, final สุดทาย
ça dépend de สุดแต
net, tout déduit สุทธิ
benjamin, dernier-né

สุดทอง

1su conducteur, agent de liaison สื่อ
ซุเปอรมารเก็ต 2su
honnête, intègre ซื่อ
gonfler, remplir d’air 3su
acheter ซื้อ

0sou0phe0ma0két
1soup0lom

de toutes mes forces สุดกําลัง

supermarché

1sua
1sua
2sua
4sua
2sua1ap3nam
2sua3tchet
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3sugn
3su0gnen1sot

natte de roseau เสื่อ
habit, vêtement เสื้อ
tigre เสือ
maillot de bain

เสื้ออาบน้ํา 2sugn0kan3lè0kan

chemise, chemisier

เสื้อเชิ้ต
4sua0dam
panthère noire เสือดํา
4sua0dao léopard, panthère เสือดาว
2suagn
naïf, moutonnier เซื่อง
1suak
pousser, fourrer เสือก
2sua3kak
gilet เสื้อกั๊ก
2sua0kan4fon imperméable เสื้อกันฝน
2sua2khat0éo
blouson เสื้อคาดเอว
2sua2klam maillot de corps เสื้อกลาม
2sua0khloum
manteau เสื้อคลุม
2sua1kra0progn robe เสื้อกระโปรง
2sua0khroui
toge เสื้อครุย
1suam
dégénérer, décliner เสื่อม
1suam2kha

เสื่อมคา

1suam0som

เสื่อมทราม

se détérioré, s’altérer

เสื่อมเสีย

2sua4nao vêtement d’hiver เสื้อหนาว
2sua2nõk
veste, veston เสื้อนอก
2sua0nõn chemise de nuit เสื้อนอน
2sua2pha linge, habillement เสื้อผา
2sua2pha3tchout
tenue, costume

ซึ่งกันและกัน

perpétuer สืบ

3su1plik
acheter au détail ซื้อปลีก
1sup0phan
procréer, reproduire

สืบพันธุ

succéder สืบสันดาน
enquêter,
faire une enquête สืบสวน
1su4san
communiquer สื่อสาร
2su1sat
fidèle, loyal ซื่อสัตย
2su0trogn
droit, intègre ซื่อตรง
0ta oeil, yeux, grand-père maternel

ตา

enduire, étaler ทา
débarcadère, quai, maintien,
tenue ทา
2tha
si, dans le cas où ถา
3tha
provoquer, braver ทา
2tha0a1kat1sa0yan
aéroport

0tha
เสื่อมโทรม 2tha

dépérir, péricliter

ซื้อเงินสด

mutuellement

2sugn2nadevant tout le monde ซึ่งหนา
1suk
guerre ศึก
1suk
user, quitter les ordres สึก
3su4khõgn faire des achats ซื้อของ
1suk4rõ
éroder, ronger สึกหรอ
1suk4sa
étudier, s’instruire ศึกษา
0sum
suinter, dégoutter ซึม
1sup
rechercher, s’informer,

1sup4san0dan
dévalorisé, déprécié 1sup4souan

1suam1kiat déshonoré เสื่อมเกียรติ
1suam0sam se dénaturer, s’altérer
1suam4sia

0tha0bian
qui, que, dont, où ซึ่ง
profond, intense ซึ้ง
acheter comptant

ทาอากาศยาน
เสื้อผาชุด 2tha1hak2wa
pourvu que,
à condition de ถาหากวา
4sua2phèõ
jaguar เสือแผว
2sua0ra0tri tenue, robe de soirée 3tha4han
soldat, militaire ทหาร
เสื้อราตรี 3tha4han1sa1mak
engagé
volontaire ทหารสมัคร
2sua1thak
tricot, pull-over เสื้อถัก
2sua2yut
t-shirt เสื้อยืด 3tha4han0yam sentinelle ทหารยาม
3su2tchua
acheter à crédit ซื้อเชื่อ 1ta0bai
lime, râpe ตะไบ
1su0fai3fa
conducteur électrique 1ta0bai3lép
lime à ongles ตะไบเล็บ
สื่อไฟฟา 0tha0bian
registre, répertoire
2sugn
qui, que, dont, où ซึ่ง
ทะเบียน

0tha0bian2ban
0tha0bian2ban
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registre des occupants ทะเบียนบาน

0tha0bian3rot

registre des immatriculations

0tha0bian4som3rot

ทะเบียนรถ

registre des mariages ทะเบียนสมรส
bâton, massue ตะบอง
aveugle, aveuglé ตาบอด
les yeux cernés ตาช้ํา
glu ตัง
voie, chemin, direction,
à, en, par ทาง
1tagn
tabouret ตั่ง
1tagn
distinct, chaque ตาง
1thagn
écarter, ouvrir ถาง
2tagn établir, installer, instaurer ตั้ง
2thagn
enclume ทั่ง
3thagn
la totalité de, à la fois ทั้ง
4thagn
cuve, seau, unité (20 l) ถัง
4thagn
défricher ถาง
1tagn1hak
à part, séparément

1ta0bõgn
0ta1bõt
0ta3tcham
0tagn
0thagn

0thagn0a1kat

2tagn0pén0kõgn

poser une question ตั้งคําถาม
0thagn0kan officiel, légal ทางการ
1tagn0kan
différent, autre ตางกัน
2tagn0khan enceinte, grosse ตั้งครรภ
0thagn2khao entrée, accès ทางเขา
2tagn3khao
annoncer, présager

ตั้งเคา

4thagn1kha1ya
poubelle ถังขยะ
4thagn1kép3nam réservoir, citerne

ถังเก็บน้ํา

2tagn2khun
dresser, ériger ตั้งขึ้น
0thagn4khwa
à droite,
vers la droite ทางขวา

2tagn4lai
tant de ตั้งหลาย
3thagn4lai
tous ทั้งหลาย
0thagn3lat chemin de traverse ทางลัด
3thagn…3lè…
à la fois…et…
0thagn4louagn

ทั้ง…และ…
grande route
ทางหลวง

0thagn2luak choix, option ทางเลือก
4thagn3mai tonneau, barrique ถังไม
ตางหาก 0thagn3ma0lai
passage clouté

par air, par avion

ทางอากาศ 0tagn0mé1dout

0thagn1biagn déviation, dérivation
0thagn1bok

ทางเบี่ยง

par voie terrestre

ทางบก

2tagn2tchu nommer, appeler ตั้งชื่อ
1tagn3dao
étranger ตางดาว
2tagn0dem
comme avant ตั้งเดิม
0thagn0den
sentier ทางเดิน
0thagn0dio
sens unique ทางเดียว
0thagn1douan voie express ทางดวน
1tagn0djagn1wat
provincial,

en province ตางจังหวัด
2tagn0djai
avoir l’intention de,
s’appliquer à ตั้งใจ
2tagn0djai0fagn
attentif ตั้งใจฟง
0thagn2khagn2tai
par-dessous

2tagn0kham4tham

ทางมาลาย

sucette ตังเมดูด
3thagn1mot
tout (l’ensemble),
totalement ทั้งหมด
3thagn0muagn toute la ville ทั้งเมือง
0thagn4nai
par où ? ทางไหน
2tagn0na0li0ka
mettre à l’heure

ตั้งนาฬิกา

3thagn3nan
tout, tous ทั้งนั้น
0thagn3ni
par ici ทางนี้
3thagn3ni
tout ça ทั้งนี้
0thagn4nua au nord, dans le nord,
vers le nord ทางเหนือ

0thagn1õk
sortie, issue ทางออก
2tagn1ok2tagn0djai s’appliquer à

ตั้งอกตั้งใจ

0thagn2õm détour, crochet ทางออม
1tagn4hou
boucle d’oreille ตางหู
ทางขางใต 0thagn1phan
passage ทางผาน
2tagn0pén0kõgn entasser, empiler

0thagn1pit
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1tak1dèt

ตั้งเปนกอง 0thai
0thagn1pit
chemin barré ทางปด 0thai
1tagn1pra2thét étranger ตางประเทศ 1tai
0thagn3rot0fai en train, par le train

ทางรถไฟ

0thagn0rua en bateau, par bateau
0thagn3sai
3thagn2sin

ทางเรือ

à gauche,
vers la gauche ทางซาย
à fond, jusqu’au bout

ทั้งสิ้น

deviner, prédire ทาย
thaïlandais, thaïlande ไทย
grimper, gravir ไต
1thai
racheter, rançonner ไถ
1thai
transférer, transvaser ถาย
2tai sud, dessous, au-dessous de ใต
2tai
torche, flambeau ไต
3thai
queue, arrière, arrière- ทาย
4thai
labourer ไถ
2tai0din
souterrain ใตดิน
0tai0djign
ah non !, zut ! ตายจริง

3thagn4sõgn
tous les deux ทั้งสอง 1tai3khou
3thagn…3thagn…
ni…ni…
signe ็ d’abrègement de voyelle ไตคู
ทั้ง…ทั้ง… 1thai0lom
aérer, ventiler ถายลม
1tagn1tagn
divers, varié ตางๆ 1thai2luat
transfuser ถายเลือด
1tagn1tagn0kan0pai
1thai1õk excréter, sécréter ถายออก
différent les uns des autres 1thai1out0dja3ra
aller à la selle
3thagn3thagn2thi
0thagn2tai
0thagn0tan

ตางๆกันไป

en dépit de,
malgré ทั้งๆที่
au sud, dans le sud,
vers le sud ทางใต
impasse, cul de sac

1thai2phap3pha0yon

ถายอุจจาระ

filmer

ถายภาพยนตร
1thai1pat4sa3wa uriner ถายปสสาวะ
1thai2roup
photographier ถายรูป
3thai1sout
final, ultime ทายสุด

ทางตัน 1thai4thõn
dégager, reprendre
0thagn3thao
trottoir ทางเทา
ไถถอน
2tagn1tè
à partir de, depuis ตั้งแต 1thai2thõt
transmettre, relayer
2tagn1tè3nan0ma
depuis lors,
ถายทอด
dés lors ตั้งแตนั้นมา 0tai0toua
fixe, invariable ตายตัว
2tagn1tè3ni0pai
désormais, 2tai4wan
taiwan ไตหวัน
dorénavant ตั้งแตนี้ไป 1thai0ya
purger,
administrer un purgatif ถายยา
2tagn1tè2ton depuis le début ตั้งแตตน
3thagn2thi
malgré, bien que ทั้งที่ 2tha0dja
il semble que ทาจะ
0thagn3thit
vers, en direction de 1tak
puiser, vider, genoux ตัก
ทางทิศ 1tak
raisonnement ตรรก
2tagn3to
mettre la table ตั้งโตะ 1tak
exposer à, sécher ตาก
2tagn2ton commencer, se mettre à 1thak
tresser, tricoter ถัก
ตั้งตน 1thak
dégrossir, ébaucher ถาก
2tagn0trogn
vertical ตั้งตรง 2thak
limace ทาก
0thagn2yèk
embranchement, 3thak s’adresser à, apostropher ทัก
bifurcation ทางแยก 0ta1khai
réseau, lacis ตาขาย
2tagn1you
situé ตั้งอยู 1ta1khap
myriapode, mille-pattes
0tai
rein, rognon ไต
ตะขาบ
0tai
mourir, périr, impuissant ตาย 1tak1dèt
au soleil, sécher ตากแดด

1ta1khép
1ta1khép
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1ta0kiagn
1ta0kiagn0èn0kõ0hõ

adresser la parole à

ตะเข็บ
lampe à ตะเกียง 3tak0tèn

lampe à alcool ตะเกียงแอลกอฮอล
1ta0kiagn1djout lampion ตะเกียงจุด

1ta0kiagn3nam0man

lampe à huile ตะเกียงน้ํามัน
suspension, lustre

1ta0kiagn2hõi
1ta1kiap

1tha1lok4nagn4houa

couture, point de couture

ตะเกียงหอย

baguettes (pour manger)

1ta1khit1ta4khouagn

ตะเกียบ

intimidé,

se tapir ตะขิดตะขวง
logique

1tak1ka3wit3tha0ya

ตรรกวิทยา
1ta1kla
gourmand, goinfre ตะกละ
1tak0lom
au vent, aérer ตากลม
0ta4khõ
crochet, agrafe ตาขอ
1ta2ko gelée à la crème de coco ตะโก
1ta4khõ
crochet, agrafe ตะขอ
1ta0kon
crier, s’écrier ตะโกน
1ta0kõn
sédiment, dépôt ตะกอน
1ta2ko1phuak

ทักทาย

3thak3thouagn

sauterelle ตั๊กแตน
protester, objecter

ทักทวง

1tak0tuan

recommander,
mettre en garde ตักเตือน
1tha4lai
glisser, déraper, traîner,
s’attarder ไถล
3tha0lai s’ébouler, s’écrouler ทลาย
1tha4lam
faire un faux pas ถลํา
1tha4lan
se précipiter,
faire irruption ถลัน
1ta3lap2louk4hin roulement à bille

ตลับลูกหิน

1ta1lat
marché, halle ตลาด
1ta1lat2mut
marché noir ตลาดมืด
1ta1lat3nam marché flottant ตลาดน้ํา
1ta1lat3nat
foire ตลาดนัด
1ta1lat2houn
bourse,
0ta1lé
3tha0lé
1tha4lègn

marché financier ตลาดหุน
loucher, bigler ตาเหล
mer, océan ทะเล
publier, rendre public

แถลง

dessert à la crème de coco et au taro

ตะโกเผือก 1tha4lègn0kan
1ta1koua
plomb ตะกั่ว
1ta0koui
gratter, égratigner ตะกุย 1ta0lègn0kègn
1ta1kouk1ta1kak saccade ตะกุกตะกัก
1thak0pia tresser les cheveux ถักเปย 3tha0lé0sai
1thak4phom

tresser les cheveux

ถักผม

1ta2kra
panier, cabas ตะกรา
1ta0krai
ciseaux, cisaille ตะไกร
1ta2khrai
lichen ตะไคร
1ta3khrai
citronnelle ตะไคร
1ta2khrai0nam
mousse ตะไครนํา
1ta0krègn
tamis, crible ตะแกรง
1ta0khriou
crampe ตะคริว
1ta0kroum
marabout ตะกรุม
1ta3khroup
s’abattre sur,
1ta1krout

fondre sur ตะครุบ
amulette, talisman ตะกรุด

communiqué,
bulletin แถลงการณ
échafaud, potence

ตะแลงแกง

désert ทะเลทราย
3tha0lé1sap
lac ทะเลสาบ
1ta1let
dans tous les sens เตลิด
1tha4lé1tha4lai
traînasser,
lambiner เถลไถล
1ta1lign
berge, rive ตลิ่ง
3tha3lõ
se disputer, se quereller

ทะเลาะ

1ta1lok
drôle, comique ตลก
1tha1lok
relever, retrousser ถลก
1tha1lõk
écorché, égratigné ถลอก
1tha1lok4nagn dépouiller, écorcher
1tha1lok4nagn4houa

ถลกหนัง

scalper

1tha1lom
1tha1lom
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ถลกหนังหัว

s’écrouler, s’effondrer,
dégringoler ถลม
1ta1lõt
tout le (l’étendue),
d’un bout à l’autre ตลอด
1ta1lõt0tchi3wit toute la vie, à vie

0tam0djai2tchõp

ทําใหงายลง

0tham2hai1oun
chauffer ทําใหอุน
0tham2hai1oun2khun
réchauffer
0tham2hai1phit4wagn

ทําใหอุนขึ้น

décevoir

ทําใหผิดหวัง
chauffer ทําใหรอน

ตลอดชีวิต 0tham2hai3rõn
1ta1lõt0djon même, jusqu’à ตลอดจน 0tham2hai1sa1gnop
calmer,
pacifier ทําใหสงบ
1ta1lõt0kan
à perpétuité,
pour l’éternité ตลอดกาล 0tham2hai4sam1rét
parvenir,
réussir ทําใหสําเร็จ
1ta1lõt0ma depuis toujours ตลอดมา
1ta1lõt0pai
pour toujours ตลอดไป 0tham2hai1sét
finir, achever
1ta1lõt0thagn
ทําใหเสร็จ
tout le long du chemin ตลอดทาง 0tham2hai4sia gâcher, gâter ทําใหเสีย
1ta1lõt0wan
toute la journée 0tham2hai4sia4hai
abîmer,
1ta1lõt0wé0la

ตลอดวัน

toujours,

tout le temps ตลอดเวลา

endommager ทําใหเสียหาย
salir,
souiller ทําใหสกปรก
0tham2hai4souéi
embellir, orner

0tham2hai1sok1ka1prok

3tha3lou traverser, transpercer ทะลุ
1tha4lougn
fondre, affiner ถลุง
3tha3lõ3wi2wat0kan se quereller 0tham2hai1tèk

ทะเลาะวิวาทกัน

ทําใหสวย

briser, éclater

ทําใหแตก

1ta0lugn
pétrifié, terrifié ตะลึง 0tam0am0phe0djai
volontaire,
voulu ตามอําเภอใจ
3tha2lugn insolent, impertinent ทะลึ่ง
0tam
piler, pilonner, 0tham1bap
pécher, fauter ทําบาป
piquer (épine) ตํา 0tam0bon
commune, localité ตําบล
0tam
suivre, le long de, 0tam0bon2thi1you
adresse,
selon, d’après ตาม

0tham
faire, fabriquer ทํา
0tham
vertu, justice, dharma ธรรม
1tam
bas, inférieur, grave ต่ํา
2tham
grotte, caverne ถ้ํา
4tham
interroger, demander ถาม
4tham4ha
demander à voir qqn.

ถามหา

coordonnées ตําบลที่อยู

0tham0boun
faire le bien ทําบุญ
0tam0boun0tam0kam au hasard

ตามบุญตามกรรม

1tam3tcha méprisable, ignoble ต่ําชา
0tham2dai
faisable ทําได
0tam0dem
comme avant ตามเดิม
0tham2douéi fait en, fait à la ทําดวย
0tham2douéi0mu fait main ทําดวยมือ
0tham2douéi4nagnen cuir ทําดวยหนัง
0tham0gnai2la
que faut-il faire ?

0tham0a4han
cuisiner ทําอาหาร
0tha0mai
pourquoi ? ทําไม
0tham2hai rendre, faire devenir ทําให
0tham4hai
perdre, égarer ทําหาย
ทําไงละ
0tham2hai1hak
fracturer ทําใหหัก 0tham0gnan
travailler, s’occuper
2tha2mai0di ça n’a pas l’air bien
ทํางาน
ทาไมดี 0tam0djai comme vous voulez ตามใจ
0tham2hai2gnai0logn
simplifier 0tam0djai2tchõp

0tam0djai0khoun
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0tham0nai prédire, présager ทํานาย
0tam0djai0khoun
0tam0nan annale, chronique ตํานาน
comme il vous plaira ตามใจคุณ 0tham2na2thi
faire son devoir
0tham1djak fait à partir de ทําจาก
ทําหนาที่
0tham0kan
agir, faire ทําการ 0tam1nègn
position, place, poste
0tham0kan2ban faire ses devoirs
ตําแหนง
ทําการบาน 0tam1ni
tache, défaut,
désapprouver, réprouver ตําหนิ
0tham1kap2khao cuisiner ทํากับขาว
0tam0khei comme d’habitude ตามเคย 0tham2ni
s’endetter ทําหนี้
2tham0klagn parmi, au milieu de 0tham0niam
coutume, usage
comme il vous plaira ตามใจชอบ

ทามกลาง

0tam0khouan

comme il convient

ตามควร

0tham0nõgn

ธรรมเนียม

rythme, ton, mélodie,
style ทํานอง
digue, barrage ทํานบ
panaris ตะมอย
renverser, répandre

0tham2khun créer, engendrer ทําขึ้น 0tham3nop
1tam1kwa
inférieur à ต่ํากวา 1ta0mõi
0tam4khwagn transversal ตามขวาง 0tham1hok
0tham0khwam1sa1at
nettoyer
ทําหก
ทําความสะอาด 0tam1pa1ka1ti
d’habitude,
normalement ตามปกติ
0tham4khwan
indemniser,
dédommager ทําขวัญ 0tham3phi0nai0kam2hai
léguer
0tham0lai
détruire, démolir,
ทําพินัยกรรมให
anéantir ทําลาย 0tham1phit se tromper, faire erreur
0tham0lai1sa1thi1ti
ทําผิด
battre le record ทําลายสถิติ 0tam0ra
manuel scolaire ตํารา
0tam0lam1dap0wé0la
0tham3rai nuire, faire du mal ทําราย
chronologique ตามลําดับเวลา 0tam3rap
formule, recette ตํารับ
0tham0lé
localité, endroit ทําเล 0tham0rogn
maintenir, préserver
0tham0ma amener, entraîner ทํามา
ธํารง
0tham0ma4ha0kin
gagner sa vie 0tam0rõi
pister, suivre à la trace

0tham3ma0da

0tham3ma0noun

0tham0na

ตามรอย

nature,

ordinaire, commun

0tham0mai
0tham3ma1djak

0tham3ma1sat

ทํามาหากิน

0tam1rouat police, policier ตํารวจ
de la nature ธรรมชาติ 0tam1sa0bai
se mettre à l’aise

0tham3ma2tchat

ธรรมดา 0tham1sa1né
pourquoi ? ทําไม
roue de la loi

ธรรมจักร

constitution

ธรรมนูญ

jurisprudence

ธรรมศาสตร

travailler aux champs

ทํานา

0tham4siagn0dagn

ตามสบาย

séduire, charmer

ทําเสนห

faire du bruit,
claquer ทําเสียงดัง
0tam1souan proportionnel ตามสวน
0tam0ta
sous les yeux,
sauter au yeux ตําตา
0tham2tha
faire mine de ทําทา
0tam0tham3ma0da généralement

ตามธรรมดา

0tam0than
0tam0than
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0tha0nei
beurrer, tartiner ทาเนย
ตามทัน 1than0fai
braise ถานไฟ
0tham2tha0rao1kap
1than4hin
charbon ถานหิน
faire semblant de ทําทาราวกับ 0than2khao
manger ขาว
0tam1tè
à discrétion, 0than0khwan
au bon moment,
rattraper, rejoindre

à sa convenance ตามแต
sur demande

0tam2tõgn0kan

tomber à pic ทันควัน

3tha0nogn
fier, dédaigneux ทะนง
ตามตองการ 3tha0nogn0toua
imbu, infatué

1tam2tõi
médiocre, piètre ต่ําตอย
0tham1tõ0pai continuer, poursuivre 1tha4nõm

ทําตอไป

0tham2thot
punir, châtier ทําโทษ
4tham4thugn

demander des nouvelles de ถามถึง

0tam0yè
ortie, sage-femme ตําแย
0tan massif, plein, bouché, tonne ตัน
0tan
palmier à sucre ตาล
0than rattraper, rejoindre, à temps

ทัน

0than
peine, punition ทัณฑ
0than réviser, vérifier, aumône ทาน
1than
charbon de bois,
2tan
2than
4than
4than
4tha3na

pile électrique ถาน
résister, se défendre ตาน
vous, il, elle, lui ทาน
sein, poitrine ถัน
socle, piédestal ฐาน
statut, position, situation

ทะนงตัว

chérir, ménager,
entretenir ถนอม
1tha4non
rue, route ถนน
1tha4non4louagn
avenue,
boulevard ถนนหลวง
1tha4non1pit
rue barrée ถนนปด
1ta1not
sucre de palme โตนด
3tha0nou
arc (arme) ธนู
3tha3nou0bam0rougn
pourvoir,
subvenir ทะนุบํารุง
0than1sa4mai
à la mode,
au goût du jour ทันสมัย
0than0ta
sur le vif ทันตา

0than0tha2khat

signe  d’annulation de syllabe

ทัฌฑฆาต

2tan0than tenir, repousser ตานทาน
4than3thap
base militaire ฐานทัพ
4than1tégn poitrine opulente ถันเตง
ฐานะ 0than0thi immédiat, instantané ทันที
manger ทานอาหาร 0than0thi0than0dai
immédiat,

0than0a4han
instantané ทันทีทันใด
3tha3na1bat billet de banque ธนบัตร
3tha0nai
homme de loi ทนาย 0than0thi0than0khwan
3tha0nai0khwam avocat, avoué,
sur-le-champ ทันทีทันควัน
notaire ทนายความ 0than0wa0khom décembre ธันวาคม
3tha0na0khan
banque ธนาคาร 0than0wé0la
à l’heure,
dans les temps ทันเวลา
3tha0na3nat mandat postal ธนาณัติ
1tha1nat
adroit, habile ถนัด 0than0ya4han les céréales ธัญญหาร
1tha1nat4khwa
droitier ถนัดขวา 0tao
réchaud เตา
1tha1nat3sai
gaucher ถนัดซาย 0thao
gris เทา
0than0bon
probation, 1tao
tortue เตา
temps d’épreuve ทัณฑบน 2tao
sein, mamelle, pois เตา
0than0dai3nan
tout à coup, 2thao
cendre เถา
soudainement ทันใดนั้น 2thao
égaler, fois (grandeur) เทา

2thao
- 177 1tat1khat
2thao
très vieux เฒา 1ta0pou
clou ตะปู
3thao
pied, peton, s’appuyer เทา 1ta0pou0khouagn
vis ตะปูควง
3thao
roi ทาว 0ta2phra
ébloui, étourdi ตาพรา
4tao
dé à jouer เตา 3thap0thim
rubis, grenade ทับทิม
4thao plante grimpante, série, jeu เถา 3thap4thom entasser, empiler ทับถม
0tao0fai
fourneau, foyer เตาไฟ 0ta0ragn tableau, graphique, aire
2tao2djio
sauce de pois de soja
ตาราง
เตาเจี้ยว 1ta0ragn
prison, cachot ตะราง
2thao0kan égal, aussi, autant เทากัน 0ta0ragn2mét mètre carré ตารางเมตร
2thao1kap
aussi que, autant que, 0ta0ragn4sõn
emploi du temps
3thao2khõ1sõk
2thao3nan

égale (=) เทากับ
s’accouder

seulement, uniquement,
que เทานั้น
2tao0nom
téton, mamelon เตานม
0tao1op
four เตาอบ
2tao2hou pain de pois de soja เตาหู
3thao1plao
pieds nus เทาเปลา
2thao0rai
combien ? เทาไร
0tao2rit
fer à repasser เตารีด
2thao0thiam0kan
comparable,
équivalent เทาเทียมกัน
2thao2thi0dja…2dai
autant que,
le plus que เทาที่จะ…ได
4thao0wan
liane เถาวัลย
1tap
foie, chapelet, succession ตับ
2thap
apposer, juxtaposer,
poser sur ทาบ
3thap
armée, forces armées ทัพ
3thap
presser, tasser,
séparateur (/) ทับ
1ta0phan
pont ตะพาน
3tha3pha0nan
parier ทาพนัน
1ta2phet
faire fuir, effaroucher

1ta0phian
2thap1kap
1tap4khègn
0ta0pla
0ta1plao
1ta1phok
1tap1õn

ตารางสอน

0ta0ragn0wa unité (4 m²) ตารางวา
เทาขอศอก 0tha3ra0kam0nan
publiquement

ตะเพิด

carpe ตะเพียน
superposer ทาบกับ
cirrhose du foie ตับแข็ง
cor, durillon ตาปลา
à l’oeil nu ตาเปลา
hanche, fessier ตะโพก
pancréas ตับออน

ธารกํานัล

0tha3rok
bébé ทารก
0tha0roun
brutal, cruel ทารุณ
0tha0roun3na0kam
brutalité,
cruauté ทารุณกรรม

2tha0rua
port, dock ทาเรือ
0tha4si
peindre, peinturer ทาสี
1tat
couper, trancher ตัด
1that
à côté, à la suite ถัด
1that
plateau, plat ถาด
2that élément, essence, substance ธาตุ
2that
esclave ทาส
3that
porter derrière l’oreille ทัด
3that
vue, point de vue ทัศน
2tha0thagn
attitude, allure,
geste, posture ทาทาง

3tha0thai défier, provoquer ทาทาย
1tat1bot
couper court à ตัดบท
1tat0fai1tè2ton0lom
couper le mal à la racine

2tha0thi

ตัดไฟแตตนลม

comportement,
intention ทาที
2tha2thiap0rua
ponton,
appontement ทาเทียบเรือ
1that1djak
à côté de ถัดจาก
1tat0kan s’entrecouper, se croiser

1tat1khat

ตัดกัน

rompre, interrompre

ตัดขาด

1tat4khon
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1tat4khon
tondre ตัดขน
ถาอยางนั้น
1tat1õk amputer, retrancher ตัดออก 3tha0yan
décoller, se développer
0ta1tõ0ta
les yeux dans les yeux
ทะยาน
ตาตอตา 0tha2yat héritier, successeur ทายาท
1tat4houa
décapiter, guillotiner 3tha0yègn
diagonal ทแยง
ตัดหัว 3tha0ye3tha0yan
ambitieux
0ta1toum
cheville ตาตุม
ทะเยอทะยาน
1that0pai
suivant, prochain ถัดไป 0the
tu, il, elle เธอ
1tat4phom couper les cheveux ตัดผม 0thé
verser, déverser เท
3that1sa3na
vue, point de vue 1té
botter, shooter เตะ
ทรรศนะ 1tè
toucher à, prendre แตะ
3that1sa3na vue, point de vue ทัศนะ 1tè
mais, uniquement, ne…que แต
3that1sa0na0djõn
tourisme, 1the
donc ! (incitation) เถอะ
faire un circuit ทัศนาจร 3thè
ronger, grignoter แทะ
3that1sa3na2phap
panorama 3thè
vrai, réel, véritable แท
ทัศนภาพ 1tè3tchao
de bon matin,
de bonne heure แตเชา
3that1sa3na1sat optique ทัศนศาสตร
3that1sa3na3wi4sai
visibilité 0tègn
famille de plantes

ทัศนวิสัย

(cucurbitacée) แตง

ทวารหนัก

แทงพนัน

1tat4sin
décider, trancher ตัดสิน 0thègn
percer, piquer, miser แทง
1tat4sin0djai se décider pour, opter 1tégn
opulent, ferme เตง
ตัดสินใจ 1tègn
décorer, embellir,
écrire, composer แตง
1tat2sua tailler un vêtement ตัดเสื้อ
3that0thiam égaler, être l’égal de 2thègn
barre, lingot แทง
ทัดเทียม 3thègn
avorter แทง
1tat3wat0toua sur mesure ตัดวัดตัว 1tègn0gnan marier, épouser แตงงาน
2tha2wa
en cas de ถาวา 1tègn0gnan3lèõ marié แตงงานแลว
3tha2wa
si ทวา 0tègn0kwa concombre (petit) แตงกวา
1tha4wai
offrir aux bonzes ถวาย 0tègn0kwa3lék cornichon แตงกวาเล็ก
1ta0wan
soleil ตะวัน 0tègn0mo
pastèque แตงโม
3tha0wan
orifice, ouverture ทวาร 1tègn2na
se maquiller แตงหนา
3tha0wan1nak
anus, rectum 0thègn3pha0nan
faites vos jeux !
1ta0wan1õk
est, orient ตะวันออก 1tègn0phlégn
1ta0wan1tok ouest, occident ตะวันตก
composer une chanson แตงเพลง
4tha3wa3ra3wat1thou
1tègn4phom
coiffer แตงผม
structure fixe ถาวรวัตถุ 1tègn1pra1dap
orner, parer
3tha0wi
croître, augmenter ทวี
แตงประดับ
3tha3wi
bi-, di- ทวิ 0tègn3ran
concombre (grand)
3tha3wi1bat
bipède ทวิบาท
แตงราน
3tha2wip
continent, terre ทวีป 1tègn2ruagn
écrire une histoire
4tha0wõn permanent, durable ถาวร
แตงเรื่อง
2tha1yagn3nan si c’est comme ça 1tègn2tagn
nommer, promouvoir

1tègn2tagn0pén4khoun0nagn
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แตงตั้ง 3tén

1tègn2tagn0pén4khoun0nagn

anoblir แตงตั้งเปนขุนนาง
0tègn0thai melon, cantaloup แตงไทย

0thègn3tha3lou
1tègn0toua

transpercer แทงทะลุ
s’habiller, habillé de

แตงตัว

pandanus เตย
avéré, authentique,
vraiment แทจริง
1tèk
se briser, brisé, éclaté แตก
1tèk2gnai
fragile, cassant แตกงาย
3thék3nik technique, savoir-faire

0tei
3thè0djign

3thék0no0lo0yi

1tè3nan0ma
1tè3ni0pai

เทคโนโลยี

1tè1kõn auparavant, avant แตกอน
1tè1kõn3ni
autrefois,
jadis แตกอนนี้
cependant, pourtant

แตนั้นมา

à l’avenir, désormais

แตนี้ไป

0thén3nit
tennis เทนนิส
2tén0ram
danser เตนรํา
0thèn2thi
à la place de แทนที่
0thèn2thi1dja
au lieu de แทนที่จะ
4thèõ file, ligne, rang, rangée แถว
4thèõ2khao0khiou
file d’attente
4thèõ3ni

เทคนิค 1tep

technologie

0thi
tente เตนท
depuis lors, dès lors

แถวเขาคิว

près d’ici, dans le coin

แถวนี้

prodigue, dépensier เติบ
1thèp
bande, ruban,
région, contrée แถบ
2thép
élément céleste, divin เทพ
2thèp
presque, quasiment แทบ
1tè0phiagn
ne…que, uniquement

แตเพียง
แตกระนั้น 2thép3thi0da
déesse, fée เทพธิดา
3thèk2si
taxi แท็กซี่ 1tep0to
s’agrandir, croître เติบโต
1tèk1tagn différer, se différencier 1tèt
clitoris แตด
แตกตาง 1thet
donc ! (incitation) เถิด
1tèk3thap
en déroute แตกทัพ 2thét
étranger, exotique เทศ
1tè3la
à chaque, de chaque แตละ 2thét
prêche, prêcher เทศน
0tem
ajouter, remettre เติม 3thét
mensonger, faux เท็จ
0tém plein, rempli, intégralement เต็ม 3thè3thè
très, vraiment แทๆ
2tèm
point, score, piqueter แตม 1tè2tõgn
toucher, tripoter แตะตอง
4thèm
donner en prime แถม 2thét1sa0ban municipalité เทศบาล
0tém4fi3thao à toute vitesse เต็มฝเทา 2thét1sa0kan saison, festival เทศกาล
0tém0djai
à coeur joie เต็มใจ 2thét1sa0mon0tri
0tem0lom gonfler les pneus เติมลม
conseiller municipal เทศมนตรี
1tè1kra3nan

0tém0pai2douéi plein de, rempli de 2thét1sa0na
0tem0tém

เต็มไปดวย

remplir, faire le plein

เติมเต็ม

0tém2thi
pleinement เต็มที่
0tém2thoua infester, pulluler เต็มทั่ว
0tèn
guêpe, frelon แตน
0thèn remplacer, représenter แทน
2tén
palpiter, sautiller เตน

sermon,
faire un sermon เทศนา
0thé3wa
cieux, au-delà เทว
0thé3wa1bout
ange เทวบุตร
0thé3wa0da
dieux เทวดา
0thé3wa2roup
idole เทวรูป
0thé0wi
déesse เทวี
0ti frapper, battre, heure (1 à 5h) ตี
0thi
fois, coup, tour ที

1ti
1ti
1thi
2thi
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2thi1ket
lieu de naissance ที่เกิด
2thi1kia1bou1ri cendrier ที่เขี่ยบุหรี่
0ti0khwam
interpréter,

blâmer, critiquer ติ
fréquent, serré, dense ถี่
position, place,
à, où, qui, que, dont ที่
0ti2ha
cinq heures ตีหา
2tia
courtaud, petit เตี้ย
0tiagn
lit, couche เตียง
2thiagn
midi เที่ยง
4thiagn
contester, objecter เถียง
2thiagn0khun
minuit เที่ยงคืน
2thiagn0tham
juste, équitable

ที่ใดที่หนึ่ง

terrain, propriété ที่ดิน
tout à fait, absolument,
une seule fois ทีเดียว
1tign
papille ติ่ง
3thign
jeter, abandonner ทิ้ง
3thign3ra1bet bombarder ทิ้งระเบิด
3thign2wagn laisser en blanc ทิ้งวาง
2thi1dja
pour, de, à,
afin de pouvoir ที่จะ
2thi1dja4thugn prochain, premier

2thi0din
0thi0dio

ทีหลัง

0ti0lagn0ka cabriole, culbute ตีลังกา
0thi3la0kham
mot à mot ทีละคํา
0thi3la2khan
pas à pas ทีละขั้น
เที่ยงธรรม 0thi3la0khon un par un (personne)

exact, juste เที่ยงตรง
artificiel, égal à,
harnacher เทียม
0tian
nu, dépouillé เตียน
0thian
bougie, chandelle เทียน
2thiap rapprocher, comparer เทียบ
2thiap2tha accoster, aborder เทียบทา
2thi0a4sai
logement, logis ที่อาศัย
2thi0bagn3khap obligatoire ที่บังคับ
2thi2ban
chez, à la maison ที่บาน
3thi0da
fille ธิดา
2thi0dai2thi1nugn
quelque part

2thiagn0trogn
0thiam

donner un sens ตีความ

0thi3la à la fois, à chaque fois ทีละ
0thi3la0an un par un (objet) ทีละอัน
0thi4lagn une autre fois, plus tard

0thi3la3lék3la3nõi
0thi3la3nõi

ทีละคน

peu à peu

ทีละเล็กละนอย

progressivement,
peu à peu ทีละนอย
0ti1lék
forger, battre le fer ตีเหล็ก
2thi3lèõ
dernier, passé ที่แลว
2thi3lot0logn
décroissant ที่ลดลง
2thi4lua
le reste ที่เหลือ
2thim
piquer, percer ทิ่ม
2thi2mai3yap
infroissable ที่ไมยับ
2thi0ma1kõn précédent, antérieur

ที่มากอน

2thi0mi
qui a, avec ที่มี
0tin
pied, patte ตีน
1thin
endroit, coin, région ถิ่น
2thi2nagn
siège, place assise ที่นั่ง
2thi4nai où ?, qui est à l’appareil ?

ที่ไหน

2thi4nai2kõ2dai

n’importe où

2thi4nai2kõ0tam

où que ce soit

ที่ไหนก็ได

ที่ไหนก็ตาม
ที่จะถึง 2thi2nan
là, point d’appui ที่นั่น
2thi0djign en fait, à vrai dire ที่จริง 2thi2na4sogn4san
faire pitié,
apitoyer ที่นาสงสาร
2thi1djõt3rot
parking ที่จอดรถ
2thi0kam0bagn abri, refuge ที่กําบัง 1thin0tchon3na1bot
zone rurale
0ti0kan
se battre ตีกัน
ถิ่นชนบท
2thi1kao0wé0la0dem
2thi2ni
ici ที่นี่
même endroit même heure 2thi0nõn
lit, couche ที่นอน
ที่เกาเวลาเดิม 2thi2non
là-bas ที่โนน

1thin4than
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1thin4than
lieu d’origine ถิ่นฐาน 1tit
fixer, coller ติด
0ti1nugn
une heure ตีหนึ่ง 3thit
direction, point cardinal ทิศ
2thi1nugn
premier ที่หนึ่ง 1tit1agn bégayer, bafouiller ติดอาง
2thio se promener, faire un tour เที่ยว 2thi2tagn
emplacement, site ที่ตั้ง
2thio2hai1sa1nouk
2thi0tham0gnan
bureau,
bonne promenade เที่ยวใหสนุก

lieu de travail ที่ทํางาน

2thio0bin
vol, envol เที่ยวบิน 3thit2tchou serviette en papier ทิชชู
2thio0dio
aller-simple เที่ยวเดียว 1tit0fai
faire du feu ติดไฟ
2thio0pai1klap
aller-retour 1tit0fai2mai2khun
prendre feu

เที่ยวไปกลับ

0thiou
rangée, suite ทิว 1ti0tian
2tiou
baguettes de prédiction ติ้ว
0thiou4khao chaîne de montagnes 2thi1tit1tõ

ทิวเขา

0thiou3that
vue, paysage ทิวทัศน
1tip
resserré, rétréci ตีบ
1thip
pousser du pied ถีบ
3thip
céleste, paradisiaque ทิพย
3thip
pourboire ทิป
0ti0phim
imprimer ตีพิมพ
1thip1djak1kra0yan
pédaler

1tit0djai

ติดไฟไหมขึ้น

reprocher, réprimander

ติเตียน

communicatif,
contagieux ที่ติดตอ
enthousiasmé, enflammé

ติดใจ

1tit0kan adhérer, s’agglutiner ติดกัน
1tit1kap fixer à, pris au piège ติดกับ
1tit1khat
bloquer, coincer ติดขัด
1tit2khruagn démarrer un moteur

ติดเครื่อง

ถีบจักรยาน
3thip3pha3ya
céleste, divin ทิพย
2thi3ra1bet
explosif ที่ระเบิด
2thi3rak
chéri, cher ที่รัก
0ti0ra0kha
évaluer un prix ตีราคา
0ti3ra0khagn

ตีระฆัง

chéri ! ที่รักจะ
chéri ! ที่รักจา
plaine ที่ราบ
plateau,
haut plateau ที่ราบสูง
d’abord, de prime abord

2thi3rak3dja
2thi3rak4dja
2thi2rap
2thi2rap4sougn
0thi2rèk

1tit3lop
être dans le rouge ติดลบ
1tit2nèn
fixe, immobilisé ติดแนน
3thit4nua le nord, du nord ทิศเหนือ
0ti2to
contre-attaquer ตีโต
0ti4toua
acheter un billet ตีตั๋ว
sonner les cloches 1thi2thouan minutieux, rigoureux

ทีแรก
2thi2rouap0rouam recueil ที่รวบรวม
0ti4sam
trois heures ตีสาม
2thi4sam
troisième ที่สาม
0ti1si
quatre heures ตีสี่
0ti4sõgn
deux heures ตีสอง
2thi4sõgn deuxième, second ที่สอง
2thi2sõn
cachette, cache ที่ซอน
2thi1sout
le plus, maximum ที่สุด

1tit0phan

ถี่ถวน

courtiser, faire la cour

ติดพัน

1tit1sa0tèm

timbrer, affranchir

1tit4sin0bon

soudoyer, corrompre

ติดแสตมป
ติดสินบน

1tit2tagn installer, implanter ติดตั้ง
3thit2tai
le sud, du sud ทิศใต
1tit0tam poursuivre, talonner ติดตาม
3thit1ta0wan1õk
l’est, de l’est
3thit1ta0wan1tok
1tit1tit0kan

ทิศตะวันออก

l’ouest,
de l’ouest ทิศตะวันตก
de suite,
coup sur coup ติดๆกัน

1tit1tõ
1tit1tõ
1tit1tõ0kan0pai

2tõgn2thot
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contagieux ติดตอ
suivi, continu

ติดตอกันไป

avoir le ventre creux ทองแหง
3thõgn3fa
ciel, firmament ทองฟา
2tõgn0djai
conquis, séduit ตองใจ
2thõgn0djam apprendre par coeur

1tit1you
rattaché ติดอยู
ทองจํา
2thi1un
ailleurs, autre part ที่อื่น 2tõgn3kha0di
inculpé,
poursuivi en justice ตองคดี
2thi2wa0kan service administratif
ที่วาการ 0thõgn0kham or (matière) ทองคํา
0thi0wi
télévision ทีวี 2tõgn0kan
conforme, en accord
2thi1you
adresse, demeure ที่อยู
ตองกัน
2thi1yout
arrêt, halte ที่หยุด 2tõgn0kan
vouloir, tenir à,
avoir besoin ตองการ
0to
grand, gros โต
0tõ
point d’attache ตอ 0thõgn4khao
inox ทองขาว
0tho
téléphoner, deux, 2tõgn1kap
conforme à,
de 2ième classe โท
tisser, textile ทอ
joindre, relier, pour, contre,
guêpe ตอ
1thõ
année du lièvre เถาะ
2to
résister, riposter โต
2thõ
tuyau, conduit ทอ
3to
table โตะ
3thõ se décourager, pêche (fruit) ทอ
4tho
bocal avec couvercle โถ
3thõf2fi
caramel ทอฟฟ
0togn
poutre, solive ตง
0tõgn
feuille de bananier,
jeu de cartes ตอง
0thogn
drapeau, étendard ธง
0thõgn
or (matière) ทอง
2tõgn
falloir, il faut, subir ตอง
2thõgn parcourir, traverser, réciter

0thõ
1tõ

en accord avec ตองกับ

3thõgn1kè sur le point d’accoucher

ทองแก

0thõgn4luagn cuivre jaune ทองเหลือง
2thõgn3nam
guéer, passer à gué

ทองน้ํา

3thõgn3nõi
bas-ventre ทองนอย
3thõgn1phouk
constipation,
3thõgn2rõgn
3thõgn2rouagn

constipé ทองผูก
rigole d’irrigation

ทองรอง

diarrhée,
avoir la diarrhée ทองรวง
3thõgn4sia
indigestion, dérangé

ทองเสีย

2tõgn4sogn4sai soupçonné, suspecté

ตองสงสัย

2tõgn0ta
fasciné, ébloui ตองตา
ทอง 3thõgn3tha0lé haute mer, au large

3thõgn
ventre, abdomen ทอง
4thogn
vaste, spacieux โถง
4thõgn
coudoyer, bousculer ถอง
2tõgn4ha accusé, incriminé ตองหา
0thogn0tchai
banderole ธงชาย
0thogn2tchatdrapeau national ธงชาติ
0thõgn0dègn cuivre rouge ทองแดง
3thõgn0den
avoir la diarrhée
3thõgn2hègn

ทองเดิน

à jeun,

ทองทะเล

2tõgn0tam conformément à ตองตาม
1thõgn3thè
distinctement,
3thõgn1thin
2thõgn2thio

clairement ถองแท
local, du coin ทองถิ่น
voyager,
faire un périple ทองเที่ยว

2thõgn2thio0pai

vagabonder,voyager ทองเที่ยวไป
condamné

2tõgn2thot

0thõi

0thõi0kõgn
2thõi0khwam
4thõi4lagn

1tok0pén
1tok0pla
1tok3rot

aller en enfer,
vivre l’enfer ตกนรก
devenir,
se transformer en ตกเปน
pêcher à la ligne ตกปลา
rater le train ou le bus

ตกรถ

sens, signification

ถอยความ 0to2khun
0tõ4lè

ถกเถียง

grandir, grossir โตขึ้น
menteur (grossier), sournois

ตอแหล

0thol0wé
autoroute โทลลเวย
0tõm
grouiller, fourmiller ตอม
1tõm
glande ตอม
1thom
cracher ถม
1thõm s’effacer, rester discret ถอม
2tom
bouillir, cuire à l’eau ตม
ถอก 4thom
remblayer, combler ถม
pintade, petit tambour ตอก 0tho0ma être appelé au téléphone
pêcher à la ligne,
se masturber ตกเบ็ด
stupéfait, s’alarmer,
s’effrayer ตกใจ

1tok0djai
1tok1kra

avoir des taches de rousseur ตกกระ
1tok0logn
d’accord !,
entendu ! ตกลง
1tok0logn0djai
décider de,
se décider à ตกลงใจ
1tok0logn0kan
s’entendre,
convenir de ตกลงกัน
1tok0logn4mai d’accord ? ตกลงไหม
1tok0logn0ma1ik
retomber

1tok4loum3rak
1tok2luat

1tok3nam
1tok3na3rok

ตกเลือด
tomber à l’eau ตกน้ํา

1tok1tam décliner, déprécier ตกต่ํา
ถอยกลับ 1tõk1ta0pou
clouer ตอกตะปู
jeu avec des pièces 1tok1tègn
décorer, orner ตกแตง
ทอยกอง 1thok4thiagn
discuter, débattre

à reculons,
faire marche arrière ถอยหลัง
3to1i1mam
imam โตะอิหมาม
4thõi1õk évacuer, se retirer ถอยออก
1tok
tomber, choir ตก
1tõk
enfoncer, planter ตอก
1thok
relever, retrousser ถก
1thõk
tirer en arrière, décalotter

3tõk
1tok1bét

0tõn
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frappé d’une peine ตองโทษ
0thõi
lancer, jeter ทอย
1tõi
boxer, piquer (animal) ตอย
1thõi
méprisable, vil ถอย
2tõi
petit, menu ตอย
2thõi
mots, parole ถอย
4thõi
reculer, revenir ถอย
4thõi1hagn prendre du recul ถอยหาง
2thõi0kham terme, expression ถอยคํา
4thõi1klap rétrograder, régresser

ตกลงมาอีก

tomber amoureux

โทรมา

1tõ0ma plus tard, par la suite ตอมา
0tõ3mai
souche d’arbre ตอไม
0thõm0bõi garçon manqué, gouine
2tom1kha1kai

soupe de poulet au coco ตมขาไก

1tõm1kra4san
clitoris ตอมกระสัน
2tom4mou rouler, escroquer ตมหมู
0tõ2mõ
pieu, poteau ตอมอ
1thõm0toua humble, modeste ถอมตัว
2tom0yam
soupe à la citronnelle
2tom0yam2kougn

(pimenté) ตมยํา

soupe de crevettes à la citronnelle

ตกหลุมรัก 0ton

saigner, hémorragique

ทอมบอย

ตมยํากุง

soi, personne, être inférieur ตน
0tõn
phase, période, châtrer ตอน

0thon
0thon
0thon
0thõn
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4thõn2man

supporter, endurer ทน
unique, exclusif โทน
réduire, amenuiser,
donner le reste ทอน
2ton origine, début, premier, initial,
plante ตน
2tõn mener le bétail, interroger ตอน
2thõn
tronçon, section ทอน
4thõn
arracher, enlever ถอน
1tõ2na
en présence de, en face de

2ton3nam
0tõn3ni
2ton4hõm
0tõn0plai

1tõ1phit
arbre ตนไม
rompre ses fiançailles

ถอนหมั้น

amont, fontaine ตนน้ํา
actuellement,
en ce moment ตอนนี้
oignon vert ตนหอม
à la fin de, au bout de

ตอนปลาย

2tõn3rap accueillir, recevoir ตอนรับ
ตอหนา 0tõn2rèk
initialement, au début

2thõ3nam canalisation d’eau ทอน้ํา
0tõn1bai
l’après-midi, 2ton2ruagn
dans l’après-midi ตอนบาย
manuscrit, script

2ton1tcha1bap
0tõn3tchao

ตอนแรก

cause, origine, source

ตนเรื่อง

0tõn4sai en fin de matinée ตอนสาย
ตนฉบับ 2ton1sak
teck (arbre) ตนสัก
matinée, 4thõn1sa4mõ
appareiller,

0thon2dai
0tõn1duk
0ton0égn
2ton1fin
4thõn3fõgn

dans la matinée ตอนเชา
supportable ทนได
en pleine nuit ตอนดึก
soi-même, auto- ตนเอง
pavot (plante) ตนฝน
retirer sa plainte

0thõn0gnen

rendre la monnaie

4thõn0gnen

retirer de l’argent

ถอนฟอง

ทอนเงิน
ถอนเงิน

lever l’ancre ถอนสมอ
à l’arrière de ตอนทาย
résister, durer,
résistant ทนทาน
0thon0than0pai2dai
durer,
subsister ทนทานไปได
0tõn2ton
au début de ตอนตน
0thon0thõ3ra0man
souffrir,
endurer ทนทรมาน
1tõ2nuagn
consécutif, successif

0tõn3thai
0thon0than

ตอเนื่อง

4thõn0djai
soupirer ถอนใจ 0tõn0yén en fin d’après-midi ตอนเย็น
2ton1djak espèce de palmier ตนจาก 0thon1you2dai
durer, subsister
0tõn1djop final, épilogue, à la fin
ทนอยูได
ตอนจบ 1top
taper, claquer ตบ
0tõn2kham
dans la soirée ตอนค่ํา 1tõp répondre, donner une réponse
4thõn0kham se rétracter, se dédire
ตอบ
ถอนคํา 3thop
plier, replier ทบ
0tõn0klagn0khun
nuitée, 0tho0pai
téléphoner โทรไป
dans la nuit ตอนกลางคืน 1tõ0pai
continuer, poursuivre,
prochain, ensuite, puis ตอไป
0tõn0klagn0wan
journée,
dans la journée ตอนกลางวัน 1tõ0pai3ni désormais, dorénavant,
suivant ตอไปนี้
2ton0khõ
nuque ตนคอ
4thõn4khon plumer, épiler ถอนขน 1tõ0pi
par an ตอป
2ton0khris0mas
arbre de noël 0tõ1pi0do
torpille ดอรปโด
ตนคริสตมาส 1tõ1phit
se tromper de numéro
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1tõ2tan résister, se défendre ตอตาน
1thõt1bèp
tenir de, ressembler à

1top0mu
1top0mu
1top2na
1tõp0thèn

(téléphone) ตอผิด
applaudir ตบมือ
gifler ตบหนา
récompenser, rétribuer

domino ตอแตม
contester, argumenter

ตอบโต 3thot0lõgn

tester, essayer ทดลอง
croquette de poisson

1tõp2to riposter, rendre la pareille
3thop0thouan

ถอดแบบ

1tõ2tèm
ตอบแทน 2to4thiagn

revoir, reprendre

2thõt0man

โตเถียง

ทบทวน
ทอดมัน
télé- โทร 3thot3nam
irriguer, drainer ทดน้ํา
mal-, dé- ทร 3thõ4thõi
découragé ทอถอย
marchander ตอราคา 2to1tõp répliquer, rétorquer โตตอบ

0tho3ra
0thõ3ra
1tõ0ra0kha
0tho3ra2lék télégramme, télégraphe 1thõt3ra1hat

décoder, déchiffrer

0thõ3ra0man

avancer de l’argent

โทรเลข

torturer, martyriser

ทรมาน

0thõ3ra0man0kai

tourmenter,
mortifier ทรมานกาย
0thõ3ra0ni terre, sol, sous-sol ธรณี
0thõ3ra0ni1pra0tou
seuil, entrée

0thõ3ra0ni3wit3tha0ya

géologie

ธรณีวิทยา

1thõt
2thot
2thõt
3thot
2thõt0a0lai

ตอสู

péter, pet, vent ตด
mordre à l'hameçon
(poisson) ตอด
ôter, enlever ถอด
punition, peine โทษ
frire, frit, jeter, lancer,
étendre ทอด
restituer, redonner ทด
résigné, désespéré

3to0tham0gnan

ทอดอาลัย

table de travail

โตะทํางาน

ถอดรหัส

1thõt0rõgn3thao
2thõt1sa4mõ

ธรณีประตู 3thot1sõp

0thõ3ra1hot acharné, enragé ทรหด
0thõ3ra2rat
tyran ทรราช
0tho3ra1sap
téléphone โทรศัพท
0tho3ra3that
télévision โทรทัศน
0thõ3ra3yot
traître, perfide ทรยศ
0tho1sa
fureur, rage โทสะ
1tõ2sou lutter, se battre, combattre
1tot
1tõt

3thot0rõgn

ทดรอง

déchausser

ถอดรองเทา

ancrer, jeter l’ancre

ทอดสมอ

tester, évaluer ทดสอบ
1thõt2sua
déshabiller ถอดเสื้อ
2thõt4tao
jeter les dés,
jouer aux dés ทอดเตา
3thot0thèn
substituer,
remplacer par ทดแทน
2thõt3thign
jeter,
se débarrasser de ทอดทิ้ง
1thõt3yot
dégrader,
destituer ถอดยศ
0thou
maquereau ทู
2tou
placard, armoire ตู
3tou
obèse, gras ตุ
3thou
mal-, dé- ทุ
4thou
frotter, frictionner ถู
0toua
corps, tronc, animal ตัว
1thoua
pois, haricot, fève,
sorte de jeu ถั่ว
2thoua
partout, en tout ทั่ว
4toua
ticket, billet ตั๋ว
4thoua
en moyenne ถัว
2tou0a4han garde-manger ตูอาหาร
0toua1a1sou1dji
spermatozoïde

4toua0bin

1thouk3fõgn
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4toua0bin
0toua1bot
0toua0égn
1thoua3fak0yao

ตัวอสุจิ 0toua2phou
mâle (animal) ตัวผู
billet d’avion ตั๋วบิน 1thoua0phou sorte de légumineuse
énoncé, texte ตัวบท
ถั่วพู
soi-même ตัวเอง 0toua1san frissonner, frémir ตัวสั่น

haricot vert
(long) ถั่วฟกยาว
0touagn
doser, mesurer ตวง
0thouagn
redemander,
réclamer ทวง
1thouagn
alourdir, ralentir ถวง
3thouagn rouspéter, protester ทวง
1thouagn3nam
noyer, immerger

4toua4sõgn0bai

1thouagn3nam1nak

1thoua2thõt

ถวงน้ํา

lester,

handicaper ถวงน้ําหนัก

1thoua2gnõk germe de soja ถั่วงอก
2thouagn2tha allure, attitude ทวงทา
2thouagn0thi
air, aspect ทวงที
1thouagn0wé0la temporiser ถวงเวลา
0toua0kégn
atout, favori ตัวเก็ง
0toua4khègn
figé, pétrifié ตัวแข็ง
1thoua1khèk
haricot vert
(petit) ถั่วแขก

1thoua4khio pois chiche vert ถั่วเขียว
1thoua0lan0tao mange-tout ถั่วลันเตา
0toua2lék
chiffre ตัวเลข
1thoua3li4sogn
cacahuète,
arachide ถั่วลิสง
mondial,
dans le monde entier ทั่วโลก
1thoua4luagn
graine de soja

2thoua2lok

ถั่วเหลือง

inonder, déborder ทวม
rondelet, boulot ทวม
ver à soie ตัวไหม
femelle (animal) ตัวเมีย
remonter, à contre-,
lance ทวน
1touan
satin, moire ตวน
2thouan
tout rond, net ถวน
2thoua0pai universel, général ทั่วไป
4toua0pai1klap
aller-retour

2thouam
3thouam
0toua4mai
0toua0mia
0thouan

ตั๋วไปกลับ

deux tickets ตั๋วสองใบ

2thouat bisaïeul, arrière-grand- ทวด
0toua4thagn3rot carrosserie ตัวถังรถ
0toua1ta1lok pitre, bouffon ตัวตลก
0toua0thèn
agent, représentant
4toua2thio0dio

0toua1tõ0toua
0toua1yagn

ตัวแทน

aller-simple

ตั๋วเที่ยวเดียว

cacahuète grillée

ถั่วทอด

corps à corps,
tête à tête ตัวตอตัว
exemple, spécimen

ตัวอยาง

4thou2douéi1ta0bai limer ถูดวยตะไบ
2thouéi
tasse ถวย
2thouéi0tcham
vaisselle ถวยชาม
2thouéi2kèõ
verre ถวยแกว
2thougn
champs, campagne ทุง
4thougn
sachet, bourse ถุง
4thougn0gnen porte-monnaie ถุงเงิน
4thougn0mu
gants ถุงมือ
2thougn0na
champ, culture ทุงนา
4thougn2nõgn bas, collants ถุงนอง
4thougn3thao
chaussette ถุงเทา
2thougn2ya
prairie, pré ทุงหญา
2tou1djot4mai
boîte aux lettres
1thouk

ตูจดหมาย

bon marché, avoir raison,
toucher, indique le passif ถูก
3thouk
chaque, tout, tous les ทุก
3thouk
détresse, désolation, deuil

ทุกข

guichet ตูขายตั๋ว
fraterniser,
sympathiser ถูกชะตา
3thouk1hègn
partout ทุกแหง
1thouk3fõgn accusé, attaqué ถูกฟอง

2tou4khai4toua
1thouk3tcha0ta

1thouk0djai
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ถูกใจ 2thoum
3thouk0djai affligé, accablé ทุกขใจ
3thouk1kha1na
à tout moment, 2thoum1nugn
3touk1ka0ta
3touk0kè
3thouk0khon

à chaque instant ทุกขณะ
poupée ตุกตา
gecko ตุกแก
chaque personne,
tout le monde ทุกคน

3thouk1kõn3lèõ0djugn1souk

nul plaisir sans peine

3thouk3khragn
1thouk2lam
1thouk3lèõ

ทุกขกอนแลวจึงสุข

chaque fois,
tout le temps ทุกครั้ง
attaché, enchaîné

pendentif ตุม
heure (19 à 23h),
jeter à terre ทุม
dix-neuf heures

ทุมหนึ่ง

2toum4hou
boucle d’oreille ตุมหู
2thoum4thiagn débattre, contester

ทุมเถียง

0toun
amasser, stocker ตุน
0thoun
capital, fonds ทุน
0thoun
porter sur la tête ทูน
1toun
taupe ตุน
2toun
faire une décoction ตุน
2thoun flotteur, bouée, économiser

ถูกลาม 2tou3ni3ra0phai

avoir raison, c'est ça,
c’est bon, c'est correct ถูกแลว
1thouk0logn
devenir moins cher

2tou0tho3ra1sap

0thoun3na3sap

ทุน

coffre-fort ตูนิรภัย
fonds propres

ทุนทรัพย

2tou0nõn
couchette ตูนอน
ถูกลง 2thoup
bâton d’encens ธูป
1thouk3lõt0te2ri
3thoup
cogner, assener ทุบ
gagner à la loterie ถูกลอตเตอรี่ 3thoup0phon3la2phap
infirme,
impotent ทุพพลภาพ
3thouk2mua
tout le temps,
à tout propos ทุกเมื่อ 2tou0prai1sa0ni
boîte aux lettres
1thouk4phi0am
cauchemarder
ตูไปรษณีย
ถูกผีอํา 3thou3ra
affaire, occupation ธุระ
3thouk1sign3thouk1yagn
tout, 3thou3ra
(p)mal-, dé- ทุร
toute chose ทุกสิ่งทุกอยาง 3thou0ra
(p)mal-, dé- ทุรา
1thouk2tõgn
correct, juste, 3thou0ra0djan
immoral ทุราจาร
pertinent ถูกตอง 3thou3ra1kit
affaires, commerce
3touk3touk
touk-touk ตุกตุก
ธุรกิจ
3thouk0wan
chaque jour, 3thou2rét
misérable, déplorable
tous les jours ทุกวัน

ทุเรศ

3thouk0wan3ni ces jours-ci ทุกวันนี้ 3thou0rian
durian ทุเรียน
3thouk1yagn
tout, toute sorte 4thou1sa1bou
savonner ถูสบู
ทุกอยาง 2tou0séf
coffre, coffre-fort ตูเซฟ
3thouk2yak
misérable ทุกขยาก 2tou2sua2pha
penderie, armoire
1tou0la0kan juge, magistrat ตุลาการ
ตูเสื้อผา
1tou0la0khom
octobre ตุลาคม 1tout
anus, faire la moue ตูด
3thou0lao
aller mieux, 2thout
émissaire, envoyé ทูต
se porter mieux ทุเลา 3thout1dja1rit
malhonnête,
déloyal ทุจริต
0toum
en bourgeon ตูม
1toum
jarre, pustule, abcès ตุม 2tou0tho3ra1sap

2tou0yén

โตแยง

0tra
cachet, marque, badge ตรา
1trai0trõgn
étudier, soupeser
0tra0kan3kha

ไตรตรอง

marque commerciale ตราการคา
1tra0koun lignage, lignée, famille

1trak0tram

1trouat1sõp
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cabine téléphonique ตูโทรศัพท
2tou0yén
réfrigérateur,
glacière ตูเย็น
2to0wa0thi débattre, discuter โตวาที
2to3yègn
disputer, controverser

ตระกูล

endurer, souffrir

ตรากตรํา

1tra1nak réaliser, se rendre compte

ตระหนัก

en état d’alerte เตรียมพรอม
0triam0toua
se préparer,
se mettre en état de เตรียมตัว
3thrit1sa0di
théorie ทฤษฎี
0trogn droit, direct, précis, juste ตรง
0trõgn réfléchir à, examiner ตรอง
0trogn2kham
en face, vis-à-vis,
opposé ตรงขาม
0trogn0kan
conforme, analogue

0trogn0kan2kham

ตรงกัน

contraire, opposé, inverse,
en revanche ตรงกันขาม
0trogn1kap
correspondre à,
analogue à ตรงกับ
0trogn0klagn au milieu, au centre

ตรงกลาง

1tra1ni
avare, radin ตระหนี่ 0trogn2na
en face, droit devant
1tra1nok1tok0djai effrayé, alarmé
ตรงหนา
ตระหนกตกใจ 0trogn3ni
ici, par ici ตรงนี้
1trap
jusque-là, autant que ตราบ 0trogn0pai
tout droit ตรงไป
1trap0dai2thi
tant que, 0trogn0pai0trogn0ma franc, direct
aussi longtemps que ตราบใดที่
écouter attentivement

1trap0fagn

ตรับฟง

0trogn0wé0la

ตรงไปตรงมา

ponctuel, à l’heure

ตรงเวลา

1trõk
sentier, passage ตรอก
aussi longtemps que ตราบเทาที่ 1trõk0tan
impasse, cul de sac
1tra0triam
préparer, apprêter
ตรอกตัน
ตระเตรียม 0trõm0djai chagrin, mélancolique
1trat1sa3rou illuminé, éclairé ตรัสรู
ตรอมใจ
1tra0wén
patrouiller, parcourir 1trou
tôt le matin ตรู
ตระเวน 0trouan
chaînes, fers ตรวน
0tra0yagn
tampon, 1trouat
examiner, inspecter ตรวจ
timbre caoutchouc ตรายาง 1trouat0dou
scruter, examiner
0trè
trompette, clairon แตร
ตรวจดู
1tré
errer, vagabonder เตร 1trouat1khao
censurer ตรวจขาว
0trè3rot avertisseur, klaxon แตรรถ 1trouat2kè
corriger ตรวจแก
1trét1tré vadrouiller, bourlinguer 1trouat0khon2khao0muagn
1trap2thao2thi

tant que,

เตร็ดเตร

contrôle de l’immigration

0trè0wogn
fanfare แตรวง
0tri
de 3ième classe ตรี 1trouat3khon
0triam
préparer, apprêter เตรียม
0triam3phrõm
se tenir prêt, 1trouat1sõp

ตรวจคนเขาเมือง

explorer, fouiller

ตรวจคน

vérifier, contrôler

1trouat0tra
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ตรวจสอบ
1trouat0tra passer en revue ตรวจตรา 1tun2tén
1trout
nouvel an ตรุษ 1tun0toua
1trout1fa1ragn
noël ตรุษฝรั่ง 1tun1tra1nok
1trout0djin nouvel an chinois ตรุษจีน
1trout0thai

0thun3thuk
nouvel an lunaire thaïlandais 4thu0o1kat

ตรุษไทย

clouer, fixer ตรึง
étudier, soupeser

0trugn
1truk0trõgn

ตรึกตรอง

2thu
émoussé, épointé ทื่อ
4thu tenir, porter, prendre pour ถือ
2thuak4khao chaîne de montagnes

เทือกเขา

0tuan

avertir, prévenir,
déconseiller, dissuader เตือน
1thuan
illégal, illicite,
sauvage เถื่อน
0tuan0djai rappeler, être un rappel

4thu2tchok0lagn

เตือนใจ

superstitieux

ถือโชคลาง

4thu0di vaniteux, prétentieux ถือดี
0tugn
tendu, raide ตึง
2thugn
intéressé, captivé ทึ่ง
4thugn
parvenir, arriver, à ถึง
4thugn1kra3nan
quand même,
tout de même ถึงกระนั้น

4thugn3mè quoique, bien que ถึงแม
4thugn4nai
jusqu’où ? ถึงไหน
4thugn0ta
c’est au tour de ถึงตา
4thugn0wé0la
c’est le moment,
il est temps de ถึงเวลา

1tuk
construction en briques ตึก
1tuk0khram
édifice, bâtiment

ตึกคราม

1tuk3ra3fa
gratte-ciel ตึกระฟา
1tun s’éveiller, se lever, en émoi ตื่น
2tun
peu profond, superficiel ตื้น
1tun2khun
se réveiller ตื่นขึ้น
2tun0tan
comblé, accablé ตื้นตัน
2tun0tan0djai émouvant, touchant

2wagn

ตื้นตันใจ
excité, exalté ตื่นเตน
éveillé, en eveil ตื่นตัว
paniqué, affolé

ตื่นตระหนก

blet, trop mûr ทึนทึก
saisir l’occasion

ถือโอกาส

3thup
massif, opaque ทึบ
4thu1sat1sa4na
croyant ถือศาสนา
4thu4sin
pratiquant ถือศีล
1tut
ver solitaire, ténia ตืด
4thu0toua prétentieux, imbu ถือตัว
4thu2wa considérer, regarder ถือวา
1u
déjections, déféquer อึ
2ua
offrir, proposer เอื้อ
2ua3fua hospitalier, généreux เอื้อเฟอ
2uagn
plante médicinale เอื้อง
2huak brutalement, violemment เฮือก
2uam
atteindre de la main เอื้อม
1huat desséché, tari, rubéole เหือด
2u4tchaoscandaleux, tapageur อื้อฉาว
1uéi
nonchalamment เอื่อย
1hugn
bourdonner หึ่ง
2ugn
interdit, sans voix อึ้ง
4hugn
jaloux หึง
1uk
gorgée อึก
1uk1ka3thuk bruyant, sonore อึกทึก
1un
autre, différent อื่น
4hun
rance, ranci หืน
1un1un
d’autres อื่นๆ
1ut
endurer, supporter อึด
1ut
lent, gonflé, enflé อืด
1hut
asthme หืด
1ut1at
gêné, mal à l’aise อึดอัด
0wa
unité (2 m) วา
2wa
dire, reprocher, que วา
2wa
prune หวา
3wa3tchi3ra
diamant, éclair วชิร
2wa2douéi concerner, toucher วาดวย
0wagn
palais, tourbillon d’eau วัง
0wagn
mettre, poser วาง
2wagn
libre, inoccupé วาง
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4wagn
espérer, compter หวัง 4wai
s’agiter, trembler,
pouvoir, être à même de ไหว
2wa0gnai
qu’en dites-vous ? วาไง
2wa2gnai
docile, obéissant วางาย 4wai
osier, rotin หวาย
4wagn0di
souhaiter du bien หวังดี 0wai3tcha0ra
vieillesse วัยชรา
2wagn0gnan
sans travail, 0wai1dék
enfance วัยเด็ก
au chômage วางงาน 0wai0fai
inflammable ไวไฟ
0wagn0gnen
déposer de l’argent 3wai0djai se fier à, faire confiance
0wagn0djai

วางเงิน

se fier à,
avoir confiance วางใจ
0wagn1khai pondre un oeuf วางไข
0wagn1kap1dak
poser un piège

วางกับดัก

3wai2na

0wagn4phèn
2wagn1plao
0wagn3ra1biap
0wagn2rak
0wagn2tha

วางหู

intriguer,
manigancer วางอุบาย
projeter, préparer

0wai
0wai
0wai
0wai
2wai
2wai
3wai

ไวหนา

nager วายน้ํา
porter la moustache

0wai1noum
3wai4phom0yao

ไวหนวด

jeunesse วัยหนุม

porter les cheveux longs ไวผมยาว
synonyme ไวพจน
tact, intuition ไหวพริบ
0wai2rat
virus ไวรัส
0wai2roun
adolescence วัยรุน
0wai0tha3rok
bas âge,
petite enfance วัยทารก
3wai0toua
imbu, infatué ไวตัว
3wai3thouk
endeuiller,
porter le deuil ไวทุกข
3wai0wagn0djai
se fier à,
faire confiance ไววางใจ
0wai0ya0kõn grammaire ไวยากรณ
0wa0dja
parole, parlé วาจา
3wak
paragraphe,
espace de ponctuation วรรค
3wak puiser l’eau avec ses mains วัก
2wa0kan
administrer, gouverner

วางแผน 0wai3phot
vide วางเปลา 4wai3phrip

réglementer

วางระเบียบ

poser les fondations

วางราก

frimer,
prendre de grands airs วางทา
0wagn3thap
superposer วางทับ
0wagn2tha0thagn
poser,
prendre la pose วางทาทาง
4wagn2wa
espérer que หวังวา
0wagn3wai
placer, mettre วางไว
0wagn0ya administrer un remède

0wagn0ya3phit

วายขาม

respecter l’amour-propre

0wagn0logn
déposer วางลง 2wai3nam
0wagn4hou raccrocher le téléphone 3wai1nouat
0wagn1ou0bai

ไวใจ

fiable, sûr ไวใจได
traverser à la nage

3wai0djai2dai
2wai2kham

วางยา

empoisonner

วางยาพิษ

âge, période วัย
prompt, rapide ไว
vin ไวน
fini, révolu, hors saison วาย
salut thaï (mains jointes) ไหว
nager วาย
mettre, garder, placer ไว

วาการ

2wa0kan2wa
on dit que วากันวา
2wa1klao réprimander, admonester

วากลาว

3wak0sin
vaccin วัคซีน
2wa0khwam défendre, plaider pour

วาความ

2wa3lèõ
2wa3lèõ
3wa0li
0wan
0wan
0wan
0wan
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sur ces mots วาแลว
phrase วลี
teint, couleur, caste วรรณ
jour, journée วัน
baleine วาฬ
veille, hier,
demander un service วาน
1wan s’effrayer, s’épouvanter หวั่น
1wan
semer, ensemencer หวาน
4wan
sucré, doux หวาน
0wan0agn0khan
mardi วันอังคาร
0wan0a3thit
dimanche วันอาทิตย
0wan2tchat
fête nationale วันชาติ
0wan0dai0wan1nugn
un jour

4ième signe de ton (montant)

0wan3na3youk0tho

วรรณยุกตจัตวา

2ième signe de ton (descendant)

0wan3na3youk0tri

วรรณยุกตโท

3ième signe de ton (haut) วรรณยุกตตรี

0wan3ni
aujourd’hui วันนี้
0wan3ni
hier วานนี้
0wan3phak1phõn
jour de repos

วันพักผอน

0wan3pha3ru1hat
jeudi วันพฤหัส
0wan0pi1mai jour de l’an วันปใหม
วันใดวันหนึ่ง 0wan3phout
mercredi วันพุธ
lundi วันจันทร 0wan3phra jour du culte bouddhiste

0wan0djan
0wan1ket

date de naissance,
jour anniversaire วันเกิด
0wan1kõn
l’autre jour วันกอน
0wan3khrop2rõp0pi anniversaire

0wan2khun0pi1mai
0wan3la

1wat

วันกครบรอบป
jour de l’an

วันขึ้นปใหม

par jour, quotidiennement

วันละ

วันพระ

0wan2rèk
le premier jour วันแรก
0wan4sao
samedi วันเสาร
0wan1souk
vendredi วันศุกร
0wan0sun
avant-veille วานซืน
0wan0sun3ni
avant-hier วานซืนนี้
0wan0tha montrer du respect วันทา
0wan1ta1lat3nat
jour de marché

วันตลาดนัด

0wan4lagn
un de ces jours วันหลัง 0wan2thi
date วันที่
0wan3la3khragn une fois par jour 0wan1tõ0ma le lendemain วันตอมา
วันละครั้ง 0wan1yout
vacance, jour férié
0wan3lèõ0wan2lao jour après jour
วันหยุด
วันแลววันเลา 0wan1yout3phak3rõn
0wan3ma0run
surlendemain
congés payés วันหยุดพักรอน
วันมะรืน 0wao
brillant, chatoyant วาว
0wan3ma0run3ni
après-demain 2wao
cerf-volant วาว
วันมะรืนนี้ 3wao
dentelé, concave เวา
0wan2mè
fête des mères วันแม 2wap
étinceler, soudainement วาบ
0wan1mot1khét
date limite 0wa3ra
temps, période วาระ
วันหมดเขต 0wa3ra4san magazine, périodique
0wan3na3kha0di littérature วรรณคดี
วารสาร
0wan3na2rok
tuberculose วัณโรค 0wa0ri
eau วารี
0wan3na3youk
signe de tonalité 2wa…4ru2mai
si oui ou non
0wan3na3youk1ék

วรรณยุกต

1wat
1ier signe de ton (bas) วรรณยุกตเอก 1wat

วา…หรือไม

rhume หวัด
s’effrayer, s’épouvanter หวาด
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2wat
dessiner, peindre วาด 0wé0la0nan un long moment เวลานาน
2wat
instrument de musique วาทย 0wé0la3ni
maintenant,
en ce moment เวลานี้
3wat monastère, cloître, mesurer วัด
0wa3tha
discours, harangue วาทะ 0wé0la1phan0pai
le temps passe
2wa0tam répéter après qqn. วาตาม
เวลาผานไป
3wat1fa1ragn
église, cathédrale 0wé0la1pet
heures d’ouverture

วัดฝรั่ง

0wa0thi
interlocuteur วาที
3wat0djin
temple chinois วัดจีน
3wat1khèk
mosquée วัดแขก
2wat4khian dessin, peinture วาดเขียน
1wat0kloua
terrifié, épouvanté
1wat0krégn
2wat2phap
3wat1pa1rõt

0wé0la2wagn
0wé0la2yiam

วาดภาพ

prendre la température วัดปรอท

เวลาเยี่ยม

transférer, transmettre เวน
tour, ordre, revanche เวร
lentille, verre de lunettes,
cresson แวน
3wén
éviter de, exclure เวน
4wèn
anneau, bague แหวน
2wèn0kan1dèt
lunettes de soleil

0wén
0wén
หวาดกลัว 2wèn

redouter หวาดเกรง
représenter, figurer

เวลาเปด

loisir เวลาวาง
heures de visite

แวนกันแดด

2wat1sa4na destin, destinée วาสนา 2wèn1kha4yai
loupe แวนขยาย
1wat4sio angoissé, anxieux หวาดเสียว 0wén0khun reprendre, exproprier
3wat3tha0na essor, développement
เวนคืน
วัฒนา 4wèn2man
bague de fiançailles
3wat3tha3na0tham
culture,
แหวนหมั้น
civilisation วัฒนธรรม 3wén3ra3ya
espacer, éloigner
3wat1thou matériel, matériau วัตถุ
เวนระยะ
3wat0toua prendre les mesures วัดตัว 2wèn0ta
lunettes แวนตา
3wat1thou1dip
matière première 3wén1tè
sauf, excepté เวนแต
วัตถุดิบ 4wèn1tègn0gnan
3wat0yiou
synagogue วัดยิว
alliance de mariage แหวนแตงงาน
2wa0yagn0gnai qu’en dites-vous ? 3wén1tè2wa
sauf si, à moins que

วายังไง

1wè
inciser, couper แหวะ
3wè s’arrêter à, faire un arrêt แวะ
3wè
cri d’un bébé แว
1wègn
ébréché, dentelé แหวง
3wegn
espace à découvert เวิง
3wègn se retourner subitement แวง
1wèk
ouvrir, écarter แหวก
1wèk2man
ouvrir les rideaux

เวนแตวา

éclat, brillant, talent แวว
entendre parler de,
entendre dire แวว
2wèõ0ma2wa j’ai entendu dire que

0wèõ
2wèõ

แววมาวา

3wèp
flasher, fuser แวบ
2wét
incantation เวท
2wét
médecin, docteur เวช
แหวกมาน 2wèt
garder, protéger แวด
0wé0la
temps, moment, à เวลา 3wét
excrément, toilette (wc) เวจ
0wé0la0dio0kan au même moment 2wét0tcha0kam traitement médical

เวลาเดียวกัน

เวชกรรม

2wét0tcha0phan
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เวชภัณฑ

3wi4san0yi
régime de bananes

หวีกลวย

2wét0tcha1sat médecine เวชศาสตร 3wi0kon
étrange, fou วิกล
0wé0thi
estrade, tribune เวที 3wi0kon1dja1rit
insensé, dément
0wé0thi0mouéi ring de boxe เวทีมวย
วิกลจริต
3wét1dja3mak
anus, rectum 3wi1krit
critique, dangereux วิกฤต
เวจมรรค 3wi1krit1ta0kan
crise, urgence
2wèt3lõm
entourer, environner
วิกฤติการณ
แวดลอม 3wi1krit1ti0kan
état de crise,
état d’urgence วิกฤติกาล
2wét0mon
magie, sorcellerie
เวทมนตร 3wi3khrõ analyser, étudier วิเคราะห
2wét0tha0na compatir, s’apitoyer 3wi0lan0da
hollandais วิลันดา
เวทนา 3wi0man
domicile de dieu วิมาน
1we1wa
profond, béant เหวอะหวะ 2win
déchiré, en lambeaux วิ่น
3wè2yiam
passer chez แวะเยี่ยม 3wi0nai
discipline, règlement วินัย
4wi peigne, régime de bananes หวี 3wi2nat
destruction, ruine วินาศ
0wiagn
ville fortifiée เวียง 3wi0na0thi
seconde (temps) วินาที
1wiagn
lancer, envoyer เหวี่ยง 3wi2nat1sa0kam sabotage วินาศกรรม
0wiagn0djan
vientiane เวียงจันทน 3wi3ni1bat
tuerie, destruction
0wian
tourner, circuler เวียน
วินิบาต
3wi4han
sanctuaire 3wi3nit4tchai juger, décider วินิจฉัย
(pour les bonzes) วิหาร 3wi3nit4tchai2rok
diagnostiquer
0wian4houa avoir la tête qui tourne
วินิจฉัยโรค
เวียนหัว 0win0yan
âme, esprit วิญญาณ
2wiat0nam
vietnamien เวียดนาม 0wiou
vue, paysage วิว
3wi1bat désastre, catastrophe วิบัติ 4wiou
très léger หวิว
3wi0tcha connaissance, science de 3wi2phak critiquer, décrier วิพากษ
วิชา 3wi1pa1rit anormal, bizarre วิปริต
3wi3tchit
victorieux วิชิต 4wi4phom
peigner หวีผม
0wign
tournoyer, tourner วิง 0wi3ra
brave, héroïque วีร
2wign
courir, filer วิ่ง 3wi3ra
guerrier, héros วิร
2wign1khègn faire la course วิ่งแขง 0wi3ra1bou1rout
héros วีรบุรุษ
2wign4ni s’enfuir à toutes jambes 0wi3ra0kam
héroïsme, prouesse

วิ่งหนี

วีรกรรม

0wign0wian étourdi, pris de vertige 0wi3ra1sa0tri
héroïne วีรสตรี
วิงเวียน 0wi2sa
visa วีซา
0wign0wõn supplier, implorer วิงวอน 3wi4sai
nature, caractère,
possibilité วิสัย
2wign1yõ trotter, trottiner วิ่งเหยาะ
3wi0djai
faire des recherches วิจัย 3wi4sa0man extraordinaire, spécial
3wi0djan critiquer, analyser วิจารณ
วิสามัญ
3wi0dja0ra3na0yan
jugement, 3wi4san3tcha0ni
voyelle a ะ.
3wi1djit

discernement วิจารณญาณ
fantastique, féerique วิจิตร

3wi4san0yi

วิสรรชนีย

inconscient วิสัญญี

3wi4sa1sa
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3wi4sa1sa intimité, familiarité วิสาสะ
progrès วิวัฒนาการ
3wi1sat0tcha0na
réponse, 3wi2wék
solitude วิเวก
explication วิสัชนา 3wi3wit
varié, divers วิวิธ
3wi1sét
adverbe วิเศษณ 0wo
se vanter, vantard โว
3wi1sét magique, merveilleux วิเศษ 1wo
grand ouvert, troué โหว
3wi1sét0djign
splendide, 4wõ
sirène d’alarme หวอ
magnifique วิเศษจริง 0wo4han
éloquence, style โวหาร
1wit
presque, tout près de หวิด 0wogn cercle, entourer d’un cercle
1wit
cri strident, sifflement หวีด
วง
3wit
écoper, vider วิด 0wogn
famille, lignée วงศ
3wi2thét
pays étranger วิเทศ 0wogn0don0tri
orchestre วงดนตรี
3wi0thi
façon, méthode วิธี 0wogn0djõn
cycle,
circuit (électrique, hydraulique, …)
3wi3thi
voie, conduite วิถี
3wi0thi3tchai mode d’emploi วิธีใช
วงจร
3wi3thi0tchi3wit
mode de vie 0wogn0klom
rond, cercle วงกลม
วิถีชีวิต 0wogn1kot
labyrinthe วงกต
3wi0thi0kan
procédé, procédure 0wogn2rõp
encercler, entourer

วิธีการ

2wõgn0wai
voie diplomatique วิถีการทูต 0wogn0wian

3wi3thi0kan2thout

วงรอบ

prompt, agile วองไว
rond-point, compas

3wi1tok
inquiet, anxieux วิตก
วงเวียน
3wit1sa2ki
whisky วิสกี 3woi oui ? (réponse à un appel) โวย
3wit1sa3wa
ingénierie วิศว 2wõk
année du singe วอก
3wit1sa3wa0kam
génie civil 3wok serpenter, zigzaguer, tortueux

วิศวกรรม

วก

วิวาท

วุนเสน

3wit1sa3wa0kõn ingénieur วิศวกร 3wok0pai0won0ma tourner en rond
3wit0ta0min
vitamine วิตามิน
วกไปวนมา
3wit4than curieux, fantasque วิตถาร 0won tournoyer, tourner autour de
3wit3tha0ya connaissance, savoir,
วน
-graphie, -logie วิทยา 0won
supplier, implorer วอน
3wit3tha0ya0kon occultisme วิทยากล 0won0wian tournailler, tournicoter
3wit3tha0ya0lai
collège, institut
วนเวียน
วิทยาลัย 1wot
voter โหวด
3wit3tha0ya1sat science วิทยาศาสตร 3wõt2ka
vodka วอดกา
3wit3tha3ya4tha3na
0woua
boeuf วัว
titre universitaire วิทยฐานะ 0woua3rõgn mugir, beugler วัวรอง
3wit3tha3you
radio, sans fil วิทยุ 0woua0toua2phou taureau วัวตัวผู
3wit3tha3you0tho3ra1sap
2woun
se mêler de, affairé วุน
radio-téléphone วิทยุโทรศัพท 3woun
gelée, gélatine วุน
3wi2wat
se disputer, se quereller 3woun2sén
vermicelle de mungo
3wi3wat évoluer, progresser วิวัฒน 2woun0wai troublé, perturbé วุนวาย
3wi3wat0tha0na0kan
évolution, 1wout sirène (bateau), sifflet (train)

3wout3thi

1yagn0rai2kõ0di
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หวูด

3wout3thi

qualification,
compétence วุฒิ
3wout3thi1sa0pha
sénat วุฒิสภา
1wout1wit
de justesse หวุดหวิด
4wu
sifflement หวือ
0ya
médicament, remède ยา
1ya
se séparer, rompre หยา
1ya
ne…pas (interdiction) อยา
2ya
grand-mère paternelle ยา
2ya
herbe หญา
0ya0dègn
mercurochrome ยาแดง
0ya0dom
sels ยาดม
2ya1fa1ran
safran หญาฝรั่น
0ya1fin
opium ยาฝน
0yagn
encore, toujours,
aussi, à, vers,
causer, provoquer ยัง
0yagn
gomme, caoutchouc,
héron ยาง
1yagn
sonder, explorer หยั่ง
1yagn
sorte, genre,
guise, façon, comme อยาง
2yagn
rôtir, griller ยาง
3yagn
retenir, arrêter ยั้ง
0yagn0ai
honte ยางอาย
0yagn0bèn le pneu est à plat ยางแบน
1yagn3tcha lentement, doucement

quel … ! ยังงี้

0yagn…1ik
et en plus ยัง…อีก
1yagn0djign0djagn sérieusement

อยางจริงจัง

1yagn0djign0djai

sincèrement

อยางจริงใจ

1yagn0khei
habituel อยางเคย
0yagn0khogn rester, persister ยังคง
2yagn2kougn
rangoon ยางกุง
1yagn3la1iat
détaillé, précis

อยางละเอียด

1yagn3lap3lap

secrètement

อยางลับๆ

0yagn3lop

gomme pour effacer

ยางลบ

0yagn2mai
ne…pas encore ยังไม
0yagn3mai
sève, résine ยางไม
0yagn2mai3phè
invaincu ยังไมแพ
0yagn2mai4sam1rét
en cours,

inabouti ยังไมสําเร็จ
en cours, pas fini

0yagn2mai1sét

ยังไมเสร็จ

1yagn2mak

au plus, tout au plus

อยางมาก

0yagn0nai
1yagn4nai

chambre à air ยางใน
quel ?, lequel ? (chose)

1yagn1nak

grièvement, gravement

1yagn3tcha2thi1sout au plus tard 1yagn3nan

comme ça, de la sorte

อยางชา

1yagn0dai1yagn1nugn

อยางชาที่สุด

de toute façon อยางใดอยางหนึ่ง

อยางไหน

อยางหนัก

1yagn2nè0nõn

อยางนั้น

à coup sûr,

sans faute อยางแนนอน

1yagn0di de qualité, bien fait อยางดี 1yagn3ni comme ceci, de la sorte,
quel … ! อยางนี้
1yagn0dio0kan
de même, idem
อยางเดียวกัน 1yagn3nõi
au moins อยางนอย
0yagn2fèp
le pneu est dégonflé 1yagn0rai comment ?, quel que soit
1yagn4fun0djai

ยางแฟบ

à contrecoeur

อยางใจ

1yagn0rai2kõ2tchagn

อยางไร

ça m’est égal อยางไรก็ชาง

0yagn0gnai comment ?, quoi ? ยังไง 1yagn0rai2kõ2dai de toute façon,
quoi que อยางไรก็ได
0yagn3gnan ainsi, comme cela ยังงั้น
0yagn3gni comme ceci, de la sorte, 1yagn0rai2kõ0di
en tout cas,

1yagn0rai2kõ0tam
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1yak2dai
désirer obtenir อยากได
1yagn0rai2kõ0tam
0ya2kè2khai
fébrifuge ยาแกไข
dans tous les cas, néanmoins 0ya2kè1pouat
analgésie ยาแกปวด
อยางไรก็ตาม 1yak1dja
désirer faire อยากจะ
0yagn3rot pneu, pneumatique ยางรถ 2yak0djon pauvre, misérable ยากจน
1yagn2rouat0réo
rapidement 3yak1lai hausser les épaules ยักไหล
อยางรวดเร็ว 1yak3rou1yak4hén
curieux,
indiscret อยากรูอยากเห็น
1yagn4siagn
sonder l’opinion
หยั่งเสียง 1yak2yai toile d’araignée หยากไย
1yagn1sok1ka1prok
salement 2yak0yén
ardu, laborieux ยากเย็น
อยางสกปรก 3yak2yõk détourner des fonds ยักยอก
1yagn2sõn3rén
sournoisement, 0yam
salade thaïe (pimentée) ยํา
en cachette อยางซอนเรน 0yam gardien, veilleur de nuit ยาม
0yagn1tèk
crevaison ยางแตก 2yam
piétiner, fouler ย่ํา
1yagn2yign
terriblement, 2yam
besace, sac à dos ยาม
diablement อยางยิ่ง 3yam insister, persister, réitérer ย้ํา
0yagn…1you0lei
était encore 4yam
mépriser, dédaigner หยาม
ยัง…อยูเลย 0ya3mét cachet, comprimé, pilule
1yagn3yõ3yei
ironiquement
ยาเม็ด
อยางเยาะเยย 2yam2kham
dix huit heures ย่ําค่ํา
0yai
fibre, filament ใย 4yam3nam2na
toiser, rabaisser
0yai
grand-mère maternelle ยาย
หยามน้ําหนา
1yai
grand, gros, vaste ใหญ 3ya4mok
3yai
déplacer, transférer ยาย
signe ๆ de répétition de mot ยมก
3yai2ban
déménager ยายบาน 4yam0pé
ivre mort หยําเป
0yai0di
s’intéresser, 2yam2rougn
six heures ย่ํารุง
prendre intérêt ไยดี 0yan
soutenir, appuyer,
enivré par l’arec ยัน
0yai0mègn0moum toile d’araignée
ใยแมงมุม 0yan véhicule, moyen de transport
1yai0to
énorme, géant ใหญโต
ยาน
0ya0djai
chéri, plaisant ยาใจ 0yan
lucidité, clairvoyance ญาณ
0ya1djok mendiant, clochard ยาจก 2yan
zone, quartier ยาน
1yak
denté, cranté หยัก 4yan
mépriser, dédaigner หยัน
1yak
désirer, avoir envie อยาก 0ya3nam
potion, lotion, solution
2yak
difficile, pénible ยาก
ยาน้ํา
3yak
bouger, remuer ยัก 2yan0kan3kha
3yak
géant, monstre ยักษ
quartier commerçant ยานการคา
0ya2kha3tchua2rok désinfectant 2yan0klagn
pourtant อยางไรก็ดี

0ya2kha3ma0lègn
1ya0kan
0ya1khat0gnao

ยาฆาเชื้อโรค

quartier central ยานกลาง
quartier chinois

insecticide

2yan0khon0djin

divorcer หยากัน
cirage ยาขัดเงา

2yan0khon0djon

ยาฆาแมลง

ยานคนจีน

quartier pauvre

ยานคนจน

0ya0nõn1lap
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0ya0nõn1lap somnifère ยานอนหลับ 3ye
proliférer, se multiplier เยอะ
0yao
petit, jeune เยาว 3yé
incliné, en pente, oblique เย
0yao
long, de long ยาว 3yè
abondant, nombreux แยะ
3yao
taquiner, faire marcher เยา 3yè
sorte de lézard แย
0ya0om
pastille, dragée ยาอม 4yè
penaud, confus แหย
0yao3wa0tchon
jeunesse เยาวชน 0yègn
trifouiller, fouiller แยง
1yap
grossier, brut, non raffiné, 2yègn accaparer, s’approprier แยง
calleux หยาบ 3yègn
contredire, réfuter แยง
3yap
froissé, plissé ยับ 2yègn0tchign ravir, usurper แยงชิง
1yap3tcha
goujat, mufle หยาบชา 3yei
se moquer de, se rire de เยย
0ya3phit
poison ยาพิษ 3yei4yan
tourner en dérision,
ricaner เยยหยัน
1yap0khai
grossier, vulgaire
หยาบคาย 2yèk
séparer, désunir แยก
1yap0lon
impudique, immoral 2yèk0kan2mai2dai
inséparable,

หยาบโลน

indissociable แยกกันไมได

3yap3yagn
retenir, contenir ยับยั้ง 2yèk1õk scinder, dissocier แยกออก
0ya3ra0bai laxatif, purgatif ยาระบาย 2yèk1õk0pai
diverger, bifurquer
1ya3ragn
répudier หยาราง
แยกออกไป
0ya1sa4phom shampoing ยาสระผม 2yèk2that
décomposer, analyser
0ya1sép1tit
drogue, stupéfiant
แยกธาตุ
ยาเสพติด 0yèm
confiture แยม
0ya1siap2kon suppositoire ยาเสียบกน 3yem
suinter, perler เยิ้ม
0ya4si0fan
dentifrice ยาสีฟน 3yèm
s’épanouir, s’ouvrir แยม
3ya4so
arrogant, impudent ยโส 2yè2mak
c'est affreux !,
c'est épouvantable ! แยมาก
0ya1soup
tabac ยาสูบ
1yat
goutter, dégoutter หยาด 0yèm4phiou2som
2yat
parent, de la famille ญาติ
marmelade d’orande แยมผิวสม
3yat
bourrer, rembourrer ยัด 0yen
abîmé, cabossé, froissé เยิน
3yat0a4han
se gaver, s’empiffrer 0yén
frais, froid, fin d’après-midi,

ยัดอาหาร

tard (après-midi) เย็น

0ya1thai
laxatif, purgatif ยาถาย
0ya0tha3lép vernis à ongles ยาทาเล็บ
1ya0tham ne faites pas cela อยาทํา
3yat0fagn
empailler ยัดฟาง
1yat0logn0ma égoutter หยาดลงมา
0ya4thõn3phit
antidote ยาถอนพิษ
3yat2sai
farcir ยัดไส
3yat2yiat tassé, compressé ยัดเยียด
1ya2yougn
ne te mêles pas de ça

0yén0logn
se refroidir เย็นลง
0yen0yõ
encenser, flatter เยินยอ
2yèp
ingénieux, astucieux แยบ
3yép
coudre เย็บ
3yép2louat
agrafer เย็บลวด
3yép1pa
raccommoder เย็บปะ
3yét
baiser, faire l'amour เย็ด
0ye3ra0man
allemand เยอรมัน
0yè4sè
faire attention à,

taquiner, asticoter แหย
tirer, traîner เยอ
désespéré, zut alors ! แย

0yé0sou
jésus เยซู
0yé0sou3khrit jésus christ เยซูคริสต
3ye3ye
grouillé, pullulé เยอะๆ

1yè
2ye
2yè

อยายุง

s’occuper de แยแส
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3yim
sourire ยิ้ม
0yim2nat1tik gymnastique ยิมนาสติค
เยอหยิ่ง 3yim4yè
rire bêtement ยิ้มแหย
2yiagn comme, à la manière de เยี่ยง 3yim3yèm souriant, radieux ยิ้มแยม
2yiam
visiter, rendre visite, 4yim4yim bruineux, bruiner หยิมๆ
excellent, extra เยี่ยม 3yim3yõ
ricaner ยิ้มเยาะ
2yiam0yian rendre visite à เยี่ยมเยียน 0yin
entendre, percevoir ยิน
1yiap
piétiner, fouler เหยียบ 0yin
jeans ยีน
1yiap1dja1mouk
piétiner, 0yin0di
enchanté, ravi ยินดี
malmener เหยียบจมูก 0yin0di4lua jubiler, exulter ยินดีเหลือ
1yiat
étendre, tendu, raide เหยียด 0yin0di2tõn3rap
bienvenue !,
ravi de vous accueillir ยินดีตอนรับ
1yiat4yam
mépriser, dédaigner
เหยียดหยาม 0yin0yõm consentir, accepter ยินยอม
0yign
tirer, faire feu ยิง 1yio
faucon, épervier เหยี่ยว
1yign
orgueilleux, fier หยิ่ง 2yio
faire pipi, uriner เยี่ยว
2yign extrêmement, à l’extrême ยิ่ง 2yi2hõ
marque déposée,
marque de fabrique ยี่หอ
4yign
féminin, femelle หญิง
2yign0di2khun3thouk0thi
2yi2hõ0kan3kha
3ye3yè
3ye3yè
2ye1yign

grouillé, pullulé เยอะแยะ
dédaigneux, méprisant

de mieux en mieux ยิ่งดีขึ้นทุกที

marque commerciale ยี่หอการคา

le plus tôt sera le mieux ยิ่งเร็วยิ่งดี
jeune fille หญิงสาว
célibataire (femme)

attacher, remorquer โยง
dégingandé, longiligne โยง

2yign0di1yai
tant mieux ยิ่งดีใหญ 0yiou
juif ยิว
2yign…0doi1hét2thi
0yio0ya
remédier, guérir เยียวยา
d’autant plus que ยิ่ง…โดยเหตุที่ 1yip
prendre, saisir หยิบ
4yign0khon3tchai servante, bonne 1yip0mu
pincée หยิบมือ
หญิงคนใช 2yi1poun
japon ญี่ปุน
2yign2khun
de plus en plus ยิ่งขึ้น 2yi1ra
cumin, fenouil ยี่หรา
2yign1kwa encore plus que ยิ่งกวา 0yi3rap
girafe ยีราฟ
2yign1kwa3nan
de plus, 2yi1sip
vingt ยี่สิบ
en plus de cela ยิ่งกวานั้น 2yi4sogn
cacahuète, arachide ยี่สง
2yign0léo0logn3thouk0thi
0yi0youan
caresser, exciter ยียวน
de pire en pire ยิ่งเลวลงทุกที 0yo
provoquer, provocateur โย
0yign2pao
fusiller, 0yõ
flatter, enjôler ยอ
tirer sur une cible ยิงเปา 1yõ
ajouter très peu เหยาะ
0yign0pun
tirer un coup de fusil 2yõ
abréger, condenser, bref ยอ
ยิงปน 3yo
oblique, incliné โย
2yign0réo2yign0di
3yõ cynique, se moquer de, railler
4yign4sao
4yign1sot

1yign3ya4so

0yogn
2yogn
หญีงโสด 2yõgn

arrogant, hautain

เยาะ

marcher sur la pointe des pieds ยอง
dérober, cambrioler

หยิ่งยโส 2yõgn0bao
2yign…2yign
plus…plus ยิ่ง…ยิ่ง
1yik pincer, serrer, frisé, crépu หยิก 0yõgn0yõgn

ยองเบา

s’accroupir,

2yõi
2yõi
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0yõm
ยอย 1yõm
dégoutter, dégouliner ยอย 2yõm

assis sur les talons ยองๆ
digérer, assimiler, insignifiant

3yõi
2yõi3yap
désastreusement ยอยยับ
1yok
jade หยก
1yõk taquiner, faire marcher หยอก
2yok
vaciller, chanceler โยก
2yõk
ressentir une douleur ยอก
3yok
lever, élever,
reprise, round ยก
yoga โยกะ
donner, céder ยกให
yaourt โยเกิรต
débouter,
rejeter une plainte ยกฟอง
0yo0ki
yogi โยกี
3yok3khao
rafler, voler ยกเคา
3yok2khun soulever, enlever ยกขึ้น
3yok2lek
annuler, abroger ยกเลิก
3yok0mu
lever la main ยกมือ
3yok0mu2khun
haut les mains !

0yo1ka
3yok2hai
0yo1ket
3yok3fõgn

ยกมือขึ้น

enlever, emporter ยกไป
brassière,
soutien-gorge ยกทรง
3yok0sogn1sa0tri
soutien-gorge

3yok0pai
3yok0sogn

3yok2thot
3yok0toua1yagn

3yok3wén

ยอม

3yõm
teindre, colorer ยอม
0yõm2hai concéder, accorder ยอมให
0yõm0djam0non céder, capituler
0yõm2lek

ยอมจํานน

renoncer, abandonner

0yõm2mai2dai
0yõm3phè

ยอมเลิก

inacceptable,
inadmissible ยอมไมได
capituler, se rendre

ยอมแพ

3yõm4phom

teindre les cheveux

ยอมผม

0yõm3rap
0yõm3rap1phit

gracier ยกโทษ

ยอความ

excepter,
exempter ยกเวน
2yok3yai
transférer,
déplacer โยกยาย
3yok1yai tant de, en grand ยกใหญ
2yok2yék branlant, branler โยกเยก
3yok0yõ
flatter, enjôler ยกยอ
3yok2yõgn complimenter, glorifier

ยกยอง

admettre, avouer,
accepter ยอมรับ

reconnaître ses torts ยอมรับผิด
se soumettre, se plier à

0yõm0tam

ยอมตาม

4yõm4yèm

clairsemé, épars

หยอมแหยม

motorisé, mécanisé ยนต
lancer, rejeter โยน
trifouiller, farfouiller ยอน
relâcher, détendre,
lâche, détendu หยอน
2yon
écourter, réduire,
plissé, froncé ยน
3yõn
revenir sur,
retourner sur ยอน
1yõn0a0rom se relaxer, se dérider

0yon
0yon
ยกทรงสตรี 0yõn
pardonner, 1yõn

donner un exemple ยกตัวอยาง
sommaire, abrégé

2yõ0khwam

3yõn4lagn
dieu de la mort ยม
admettre, permettre ยอม
petit groupe, petit tas หยอม
naturellement, normalement

0yo0ni
1yõn0djai

หยอนอารมณ
vagin โยนี

se délasser, se détendre

3yõn3khit4thugn
3yõn4lagn

หยอนใจ

repenser,
reconsidérer ยอนคิดถึง
rétroactif, rétrospectif

ยอนหลัง

0yõn4hou
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0yõn4hou se curer les oreilles ยอนหู 1you1dot1dio vivre seul อยูโดดเดี่ยว
3yõn0rõi
revenir sur ses traces 0yougn
moustique ยุง
ยอนรอย 0yougn
paon ยูง
0yon3thign jeter, se débarrasser de 2yougn
désordonné, embrouillé,

โยนทิ้ง

3yõn2ton
récapituler ยอนตน
1yõn0yan se laisser aller หยอนยาน
2yon2yõ abréger, condenser ยนยอ
2yõ2ruagn résumé, sommaire ยอเรื่อง
1yot
goutte หยด
1yõt
verser, instiller หยอด
2yot
unité (16 km) โยชน
2yõt
sommet, cime, super ! ยอด
3yot
grade des officiers ยศ
0yo0tha travail de construction โยธา
0yo0tha2thét1sa0ban

occupé, affairé ยุง
grange, grenier ยุง
se mêler de,
s’ingérer ยุงดวย
2yougn1kio impliqué, mêlé ยุงเกี่ยว
2yougn2yak
compliqué,
inextricable ยุงยาก
2yougn4yegn chaotique, pêle-mêle

3yougn
2yougn2douéi

ยุงเหยิง

2youi
friable, tendre ยุย
3youi
joufflu, bouffi ยุย
3youk
époque, ère ยุค
travaux publics โยธาเทศบาล 1you1kap2thi
sédentaire,
stationnaire อยูกับที่
2yõt4khao
mont, pic ยอดเขา
1yõt3nam0man
graisser, huiler 1you0kin
cohabiter อยูกิน
หยอดน้ํามัน 3youk4hin
l’âge de pierre ยุคหิน
2yõ3thõ
découragé, abattu ยอทอ 1you0khon0dio rester seul อยูคนเดียว
2yõt4sougn1sout
apogée, zénith 1you3lèõ
ça y est c'est fait อยูแลว
ยอดสูงสุด 1you2mai2dai inhabitable อยูไมได
2yõt2yiam
summum, top ยอดเยี่ยม 1you2mai1souk remuant, turbulent
1you
être à, se trouver, habiter,
อยูไมสุข
continuer d'être, rester อยู 4youm4yim insignifiant, dérisoire
2you
cabosser, bosseler ยู
หยุมหยิม
3you
exciter, semer la discorde ยุ 1youn
flexible, élastique หยุน
2youa
provoquer, exciter ยั่ว 3youp
désenfler, dégonflé ยุบ
1youak
coeur de bananier หยวก 1you0pén2phuan tenir compagnie
0youan
perturber, troubler ยวน
อยูเปนเพื่อน
0youan
vietnamien ญวน 3youp1sa0pha
2youap
instable, fragile ยวบ
dissoudre le parlement ยุบสภา
2youa0tho1sa exaspérer, horripiler 3you1rop
europe ยุโรป
ยั่วโทสะ 1you2rouam0kan
coexister,
cohabiter อยูรวมกัน
2youat0yan
véhicule,
moyen de locomotion ยวดยาน 1yout
s’arrêter, cesser de หยุด
2youa3yao taquiner, asticoter ยั่วเยา 3yout
bataille, combat ยุทธ
2youa3you provoquer, exciter ยั่วยุ 1yout2nign
immobilisé หยุดนิ่ง
2youa0youan séduire, tenter ยั่วยวน 1yout3phak faire une pause หยุดพัก
1you2ban rester à la maison อยูบาน 3yout3tha0kan
campagne,
opération militaire ยุทธการ
1you4tchei4tchei
paresser,
traînasser อยูเฉยๆ 3yout3tha1sat
stratégie ยุทธศาสตร

3yout3tha3wi0thi
3yout3tha3wi0thi
3yout1ti

3yu2yègn
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3yout1ti0logn

tactique ยุทธวิธี
cesser, clore,
mettre un terme ยุติ
cesser, prendre fin

3yout1ti0tham

juste, impartial

0yun0kran

persister, s’obstiner

armement,

0yun2khun

se lever, se redresser

ยุติลง

3yout0tho1pa0kõn

ยุติธรรม

équipement ยุทโธปกรณ

1yout0yign
cesser le feu หยุดยิง
1you0wén
être de service อยูเวร
1you0yam
être de garde อยูยาม
3you1yè
attiser, envenimer ยุแหย
2you2yi
froissé, plissé, ridé ยูยี่
3you0yogn
inciter, pousser ยุยง
3yõ3yei ironiser, ridiculiser เยาะเยย
1yõ1yõ par étape, par palier เหยาะๆ
2yõ2yõ
succinct, concis ยอๆ
2yõ2yon abréger, condenser ยอยน
3yu
saisir, s’emparer ยื้อ
1yua
proie, victime, appât เหยื่อ
2yua
membrane, tissu เยื่อ
1yua1bét appât d’hameçon เหยื่อเบ็ด
3yuagn oblique, en diagonale เยื้อง
1yuak
cruche, pichet เหยือก
2yuak
glacial, hivernal เยือก
2yua0khei
pâte de crevette เยื่อเคย
2yuak4khègn glacé, gelé เยือกแข็ง
2yuak0yén
impassible,
imperturbable เยือกเย็น

2yun0kham4khõ

ยื่นจมูก

présenter une demande ยื่นคําขอ
pétitionner

2yun0kham3rõgn

ยื่นคํารอง

ยืนกราน
ยืนขึ้น

2yun0mu
tendre la main ยื่นมือ
0yun0yan affirmer, confirmer ยืนยัน
0yun1you stationner, rester debout

ยืนอยู

2yut
étirer, étendre ยืด
3yut
saisir, s’emparer ยึด
2yut2dai extensible, élastique ยืดได
2yut2khègn2yut4kha
se dégourdir les jambes ยืดแขงยืดขา

2yut4khèn
tendre le bras ยืดแขน
3yut0khrõgn occuper un territoire
3yut1lak
3yut2nèn
2yut1õk0pai
3yut3sap

ยึดครอง

adopter, adhérer, baser

ยึดหลัก

agripper ยึดแนน
allonger, prolonger

ยืดออกไป

confisquer, séquestrer

2yut2sén2yut4sai

ยึดทรัพย

s’étirer,

se détendre ยืดเสนยืดสาย

0yum
emprunter ยืม 3yut4thu
détenir, retenir ยึดถือ
0yun se tenir debout, prolonger ยืน 2yut0wé0la prolonger, faire durer
2yun
tendre, avancer,
ยืดเวลา
dépasser, saillir ยื่น 2yut1youn élastique, flexible ยืดหยุน
2yun2hai présenter, remettre ยื่นให 2yut3yua traîner, s’éterniser ยืดเยื้อ
2yun3fõgn
porter plainte ยื่นฟอง 3yu2yègn
disputer, batailler pour
2yun1dja1mouk
fouiner, fureter
ยื้อแยง

