
Basic Thai language 

Tones and Vowel Length. 

             Thai language has five tones and every word of syllable is pronounced with one of them, plus 
one of two vowel lengths - long or short. this makes for a total of ten possible pronunciations for every 
" word " 

             Vowel lengths are as important as tones.  Short - length vowels are given a short, explosive 
sound, while long - length vowels are held out longer. 

ตัวอย่าง - examples 

mid - short     mid - long     low - short     low - long 

fang ( listen )     paw ( enough )     hak ( break )     see ( four ) 

falling - short     falling - long     high - short     high - long 

kao ( enter )     paw ( father )     rak ( love )     rawn ( hot ) 

rising - short     rising - long           

fan ( dream )     neua ( north )           
 

 

ตัวอกัษรไทย  - Thai consonants 

ก gaw gai ข kaw kai ฃ kaw kuat ค kaw kwaai 

ต kaw kon ฆ kaw rakang ง ngaw ngoo จ jaw jaan 

ฉ chaw ching ช chaw chaang ซ saw so ฌ chaw gacheuh 

ญ yaw pooying ฎ daw chadaa ฏ dtaw bpadtak ฐ taw taan 

ฑ taw naangmonto ณ taw pootao ณ naw nen ด daw dek 

ต dtaw dtao ถ taw toong ท taw tahaan ธ taw tong 

น naw noo บ baw baimai ป bpaw bplaa ผ paw peung 

ฝ faw faa พ paw paan ฟ faw fan ภ paw sampao 

ม maw maa ย yaw yak ร raw reua ล law ling 

ว waw waen ศ saw kawsaalaa ษ saw baw reusee ส saw seua 

ห haw heep ฬ law joolaa อ aw aang ฮ haw nokhook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  

 



ตัวเลขไทย - Thai numbers 

ศูนย ์         soon         0 

หน่ึง         neung         1 

สอง         sawng         2 

สาม         saam         3 

ส่ี         see         4 

ห้า         haa         5 

หก         hok         6 

เจ็ด         jet         7 

แปด         bpaet         8 

เกา้         gao         9 

สิบ         sip         10 

สิบเอด็         sip-et         11 

ยี่สิบ         yee-sip         20 

                   

สิบ         sip         10 

ร้อย         roi         100 

พัน         pan         1,000 

หมี่น         meun         10,000 

แสน         saen         100,000 

ล้าน         laan         1,000,000 
 

 

  



ทักทาย greeting 

สวสัดี ค่ะ sawatdee ka Hello ( female speaking ) 

คุณ ชื่อ อะไร คะ koon cheu arai ka What's your name?(female speaking) 

สวสัดี ครับ sawatdee krap Hello (male speaking) 

ผม ช่ือ จอห์น ครับ pom cheu John krap My name is John. 

ยินดี ท่ึ ได ้รู้จกั ค่ะ yindee tee dai roojak Nice to meet you. 

ยินดี เช่นกนั ครับ yindee chengan krap Nice to meet you too. 

ยินดี เช่นกนั ครับ yindee chengan krap Nice to meet you too. 

คุณ ช่ือเล่น อะไร คะ koon cheulen arai ka What's your nick name? 

ผม ช่ือเล่น จอห์นน่ี ครับ pom cheulen Johny krap My nick name is Johnny. 

คุณ สบายดี ไหม คะ koon sabaaidee mai ka How are you? 

ผม สบายดี แลว้ คุณ ล่ะ ครับ pom sabaaidee laeo koon la krap I'm fine, and you? 

ดิฉ้น สบายดี ค่ะ ขอบคุณ ค่ะ dichan sabaaidee kawpkoon ka I'm fine, thank you. 
 

  

 

เจ็บป่วย sickness 

ผม ไม่สบาย ครับ     pom mai sabaai krap     I'm not well. 

เป็น อะไร คะ     bpen arai ka     What's wrong? 

ผม เป็นไข ้     pom bpen kai     I have a fever. 

ผม เป็นไข ้     pom bpen kai     I have a cold. 

ผม ปวดหวั     pom bpuat hua     I have a headache. 

ผม ปวดทอ้ง     pom bpuat tawng     I have a stomachache. 

ผม เจ็บ มือ     pom jep meu     I hurt my hand. 

ผม เจ็บ แขน     pom jep kaen     I hurt my arm. 

ผม เจ็บ คอ     pom jep kaw     I have a sore throat. 

แขน ของ ผม หกั     kaen kawng pom hak     I broke my arm. 

ขา ของ ผม หกั     kaa kawng pom hak     I broke my leg. 

ผม อกหกั     pom ok hak     I have a broken heart. 
 

 

  



อาหารและเคร่ืองด่ืม - food and drink 

ผม ขอ น ้าเปล่า 1 ขวด ครับ   pom kaw naam-bplaao 1 kuat krap 

May I have one bottle of water please.  

ผม ขอ น ้าสัปรด 1 แก้ว ครับ   pom kaw naam-sap-bpa-rot 1 gaeo krap  

May I have one glass of pineapple please.   

ผม ขอ เบียร์สิงห์ 1 ขวด ครับ   pom kaw bia Sing 1 kuat krap  

May I have one bottle of Singha beer please.   

ผม ขอ เบียร์ช้าง 1 ขวด ครับ   pom kaw bia chaang 1 kuat krap  

May I have one bottle of Chang beer please.   

ผม ขอ กาแฟ 1 ถ้วย ครับ   pom kaw gaafae 1 tuay krap  

May I have one cup of coffee please.   

ผม ขอ ชาเย็น 1 แก้ว ครับ   pom kaw chaayen 1 gaeo krap  

May I have one cup of cool tea please   
 

 

สี - colour 

สีเหลือง seeleuang = yellow  สีชมพู seechompoo = pink  สีเขียว seekio = green 

สีส้ม seesom = orange  สีฟ้า seefaa = blue  สีม่วง seemuang = purple 

สีแดง seedaeng = red  สีทอง seetawng = gold  สีเงิน seengeuhn = silver 
 

 


