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ภาษาอารบิคเพื่อการปฏิบัติการรักษาสันตภิาพ ตอนที่ ๑ 
 
  เนื่องจากแนวโน้มของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ โดยทหารช่าง ร่วมกับ องค์การสหประชาชาติ
ในประเทศทีใ่ช้ภาษาอารบิค หรือ ภาษาอาหรับ เป็นหลกั มีมากขึ้นเรือ่ยๆ ซึ่งต้ังแต่ในอดีตมานั้น ทหารช่าง ได้
จัดกําลังเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในอัฟกานิสถาน อิรัก และ ซูดาน ซึ่งประชาชนในประเทศเหล่านี้ 
ล้วนแล้วแต่ใชภ้าษาอารบิค หรือ ภาษาอาหรับ เป็นส่วนใหญ ่ หากได้เรียนรู้ภาษาอารบิคไว้บ้าง ย่อมเป็นการ
ง่ายในการเข้าถึงประชาชน และ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการดําเนินการด้านต่างๆ ในฉบบันี้ ผมจึงขอ
นําภาษาอารบิคมาแนะนําในเบื้องต้น 
  เนื่องจากภาษาอารบิคมีต้นกําเนิดจากดินแดนอาหรับ หรือ ตะวันออกกลาง ซึ่งเปน็ต้นกําเนิดของ
ศาสนาอิสลาม การเผยแพรศ่าสนาอิสลามโดยผ่านคัมภีร์ของศาสนา ได้ใช้ภาษาอารบิคเป็นหลัก เมื่อศาสนา
อิสลามเผยแพร่ไปยังที่ใด ชาวมุสลิมจึงต้องเรียนรู้ภาษาอารบิคไปด้วย ดังนั้นชาวมุสลมิจึงมีความคุ้นเคยภาษา
อารบิคค่อนข้างมาก และ นิยมใช้ภาษาอารบิคแทนภาษาเดิมของตน 
  แต่อย่างไรก็ตาม ในสมัยก่อนนั้น การบันทกึเสียง หรือ การออกเสียง ต้องอาศัยการฟังต่อจากผู้อ่ืน 
เนื่องจากระยะทางที่ไกล และ ผู้ถ่ายทอดอาจจะไม่ใช่ชาวอาหรับ หรือ ตะวันออกกลาง ทําให้การออกเสียง 
หรือ สําเนียง มีความแตกต่างไปตามพ้ืนที่ เช่นเดียวกับภาษาไทย คนไทยที่อยู่ภาคกลาง เหนือ อิสาน และ ใต้ 
อาจพูดสําเนียงแตกต่างกันบ้าง ออกเสียงแตกต่างกันบ้าง ศัพท์บางคําอาจจะมีความหมายต่างกันบ้าง แต่เมื่อมี
การจัดการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว คนไทยสว่นใหญ่ปรับใชภ้าษาไทยสําเนียงภาคกลาง เป็นต้น แต่
กลุ่มประเทศทีใ่ช้ภาษาอารบิคไม่ได้มีหลักสตูร หรือ การศกึษาที่ทั่วถึงเช่นเดียวกับประเทศไทย 
  ดังนั้น การออกเสียงในภาษาอารบิค หรือ ภาษาอาหรับ มีความแตกต่างกัน เราต้องปรับ การออก
เสียง หรือ สําเนียง ไปตามพ้ืนที่ หรือ ประเทศ แต่มีพ้ืนฐานเหมือนกนั ดังนั้น จึงแนะนําเพื่อให้รู้ และ เมื่อ
นําไปใช้ ผู้ใช้จะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว เพราะมีพ้ืนฐานอยู่แล้ว ภาษาอารบิคที่แนะนํานี้ เป็นสําเนียงของ
ประเทศจอร์แดน ซึ่งผมได้เรยีนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
  เริ่มต้นการใช้ภาษาอารบิค เมื่อคนเราเจอหน้ากัน จะรู้จักกันหรือไม่ โดยมารยาทที่ยอมรับกันทั่วโลก 
คือ ต้องทักทายกัน การทักทายแบบชาวอาหรับมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ เมือ่เขากล่าว
ทักทายคําใดมา เราก็เอ่ยคํานั้นทักทายกับ เช่น ชาวไทย ทักว่า “สวัสดี” เราก็กล่าวว่า “สวัสดี” กลับ ชาว
ฝรั่งเศส ทักว่า “บองชู” เราก็กล่าว “บองชู” กลับ ชาวจีน ทักว่า “หนี่ห่าว” เราก็กล่าว “หนีห่าว” กลับ หรอื 
ชาวอังกฤษ ทกัว่า “เฮลโล” เราก็กล่าวทักกลับว่า “เฮลโล” อย่างนี้ง่ายๆ แต่ภาษาอารบิคไม่ง่ายอย่างนั้น คํา
กล่าวทักทายและทักทายกลบัเป็นคนละคํากัน 
  ผมขอแนะนําว่า คําทักทายทีใ่ช้มีหลากหลาย แต่มีอยู่ไม่ก่ีคําที่นิยมใช้ คาํแรก “อัสสะลามู อาลีคุม” 
หมายถึง “สวัสดี” เมื่อทักคาํนี้มา เราจะทักทายกลับว่า “วะ อาลีคุม อัสสะลาม” หมายถึง “และ สวัสดี
เช่นกัน” จะเห็นว่าทักมากับทักกลับไม่เหมือนกัน คํานี้จะใช้เป็นหลัก ถ้าใช้คํานี้ทกัทายชาวอาหรับจะดีใจมาก 
ในบางครั้ง อาจจะทักทายกลบัว่า “อาลีคุม อัสสะลาม” หมายถึง “สวัสดีเช่นกัน” ก็ได้ 
  คําทักทาย คําต่อมา ซึ่งสั้นๆ และ เป็นที่นยิมใช้ คือ “มะร์ฮะบา” มีความหมายว่า “สวัสดี” เช่นกนั 
การทักทายกลบั จะตอบด้วย “อะฮ์ลีน” หรอื “ฮะลา” ก็ได้ มีความหมายว่า “สวัสดี” 
  ต่อมา จะกล่าวว่า “สวัสดีตอนเช้า” เราจะกล่าวทักว่า “ซะบา ฮัลแคร์” ผูร้ับจะตอบกลับว่า “ซะบา 
ฮัลนัวร์” 



 - ๒ -

  ได้คําทักทายแล้ว พอกล่อมแกล่มกันไปได้ เมื่อจากกัน เราก็กล่าวคําว่า “มา สะลามะ” ผู้รับจะกล่าว
กลับว่า “มา สะลามะ” เช่นเดียวกัน มีความหมายว่า “ลาก่อน” อาจจะโบกมือร่วมด้วยก็ได้ เพราะ ภาษากาย 
จะทําให้การสือ่สารชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  ได้คําทักทายและคําลาแล้ว ต่อมาในทางจิตวิทยา ไม่ว่าเราจะทําอะไร หรือ ใครจะมาติดต่อเรา เรา
ต้องรู้จักช่ือ เพราะชื่อจะใช้อ้างอิง หรือ ค้นหาสืบต่อได้ว่าอะไรคืออะไร และ เมื่อรูจ้ักช่ือกันได้ โอกาสที่จะ
ประพฤติไม่ดีจะมีน้อยลง เช่น ในกรณีประชาชนมาติดต่อหรือแจ้งเรา หากเราไม่ถามช่ือ เราก็ไม่มีโอกาสอ้างว่า
เขาคือใคร เขาอาจจะพูดไม่จริงก็ได้ แต่หากรู้ช่ือ เขาย่อมไม่กล้าโกหก เพราะมีโอกาสตามตัวเจอ จะเรียนรู้
ต่อไปคือวิธีการถามชื่อ 
  แต่ก่อนจะไปตรงนั้น ขอทําความเข้าใจก่อนว่า ภาษาอารบิค มีเรื่องเพศชายและเพศหญิงมา
เกี่ยวข้องด้วย นั่นคือ เวลาพูดกับผู้หญิงคําบางคําอาจจะแตกต่างจากเวลาพูดกับผู้ชาย ผู้พูดต้องระมัดระวัง 
หรือ มีสติว่าพูดกับใคร อันนี้ อาจจะเป็นเพราะชาวอาหรับให้ความสําคัญกับความเป็นชายหญิง สงสัย
เหมือนกันว่าหากพูดกับชาวไทย ซึ่งบางครั้งไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงจะทาํอย่างไร 
  หากเรา (ผู้ชายหรือผู้หญิง) ต้องการพูดเพื่อถามชื่อ โดยท่ีผู้ถูกถามเป็นผู้ชาย เราจะถามว่า “ชู อิส
เม็ค?” โดยลากเสียงสูงในตอนท้าย เพื่อให้ทราบว่าเป็นคําถาม มีความหมายว่า “ช่ืออะไร?” แต่หากผู้ถูกถาม
เป็นผู้หญิง เราจะถามว่า “ชู อิสมิค?” หมายถึง “ช่ืออะไร?” จะเห็นว่าถ้าผู้ถูกถามเป็นผู้ชายจะถูกถามแตกต่าง
จากผู้ถูกถามเป็นผู้หญิง แต่คําใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตาม เวลาตอบจะตอบเหมือนกัน เช่น “ฉันชื่อรุ่ง” จะ
ตอบว่า “อันนา อิสมี รุ่ง” คาํว่า “อันนา” หมายถึง “ฉัน” ส่วน “อิสม”ี คือ “ช่ือ” ในบางครั้งอาจจะตอบสั้นๆ 
โดยละ “อันนา” ไว้ เช่น “อิสมี รุ่ง” หมายถึง “ช่ือ รุ่ง” เป็นต้น 
  เมื่อเราตอบชื่อเราแล้ว เราอยากจะรู้ช่ือเขาบ้าง เราอาจจะใช้คําว่า “ชู อิสเม็ค?” หรือ “ชู อิสมิค?” 
แล้วแต่ว่าถามผู้ชายหรือผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตาม สามารถถามอย่างย่อก็ได้ เช่น ในภาษาไทย “ช่ืออะไร?” ตอบ 
“ช่ือ รุ่ง” แล้วถามกลับว่า “และ คุณล่ะ?” เขาจะตอบชื่อกลับมา “ช่ือ ...” เป็นต้น คําว่า “และ คณุล่ะ?” ใน
ภาษาอารบิค มี ๒ กรณ ีขึ้นอยู่ว่าเราถามผู้ชายหรือผู้หญงิเช่นกัน ถ้าถามผู้ชายใช้ “ยู อันตะ?” ถ้าถามผู้หญิงใช้ 
“ยู อันติ?” มคีวามหมายว่า “และ คุณล่ะ” คํา “ยู” แปลว่า “และ” คําว่า “อันตะ” หมายถึง “คุณผู้ชาย” 
ส่วน “อันติ” หมายถึง “คุณผู้หญิง” 
  บางครั้ง อาจจะรวมทั้งสั้นและยาวเข้าด้วยกันก็ได้ ถามว่า “ชู อิสเม็ค?” ตอบ “อันนา อิสมี รุ่ง” 
แล้วถามกลับด้วย “ยู อันตะ ชู อิสเม็ค?” ก็ได้ ทั้งนี้ วัฒนธรรมของชาวอาหรับค่อนข้างมากขั้นตอน ไม่ค่อยเร่ง
รีบ จึงอาจจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน 
  ลองฝึกถามชื่อกันและกัน เริม่ต้นจากบททกัทาย ถามช่ือ และกล่าวคําลา 
  ชาย : “อัสสะลามู อาลีคุม” 
  ชาย : “วะ อาลีคุม อัสสะลาม” 
  ชาย : “ชู อิสเม็ค?” 
  ชาย : “อันนา อิสมี ...” “ยู อันตะ?” 
  ชาย : “อันนา อิสมี ...” 
  ชาย : “มา สะลามะ” 
  ชาย : “มา สะลามะ” 
  ในส่วนที่มีเครือ่งหมาย “?” หมายถึงคําถาม ให้ลากเสยีงสูงขึ้นในตอนท้าย เพื่อให้รู้ว่าเป็นคําถาม 
ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทย ที่ระดับเสียงจะเท่ากันทั้งประโยค ถ้าถามแบบภาษาไทยจะฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็น
การบอก หรือ เป็นการถาม คนที่ได้ยินไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไรดี 
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  ในการสอบถามชื่อ เมื่อตอบชื่อมา เราอาจจะพูดว่า “ยินดีที่รู้จัก” ในภาษาอารบิค ตอบกลับโดยใช้
คําว่า “ทะชะรัฟนา อิคุม” หรือ “ทะชะรัฟนา” แปลว่า “ยินดีที่รู้จัก” 
  ลองฝึกถามชื่อกันและกัน เริม่ต้นจากบททกัทาย ถามช่ือ แสดงความยินดีที่รู้จัก และกล่าวคําลา ใน
กรณี ผู้ชาย พูดกับ ผู้ชาย 
  ชาย : “อัสสะลามู อาลีคุม” 
  ชาย : “วะ อาลีคุม อัสสะลาม” 
  ชาย : “ชู อิสเม็ค?” 
  ชาย : “อันนา อิสมี ...” “ยู อันตะ?” 
  ชาย : “ทะชะรัฟนา” “อันนา อิสมี ...” 
  ชาย : “ทะชะรัฟนา” “มา สะลามะ” 
  ชาย : “มา สะลามะ” 
  ลองอีกกรณี ผูช้าย พูดกับ ผู้หญิง โดยผู้ชายเริ่มก่อน 
  ชาย : “อัสสะลาม ูอาลีคุม” 
  หญิง : “วะ อาลีคุม อัสสะลาม” 
  ชาย : “ชู อิสมคิ?” 
  หญิง : “อันนา อิสมี ...” “ยู อันตะ?” 
  ชาย : “ทะชะรัฟนา อิคุม” “อันนา อิสมี ...” 
  หญิง : “ทะชะรัฟนา อิคุม” “มา สะลามะ” 
  ชาย : “มา สะลามะ” 
  ต่อมา มารยาทในการระลึกถึงบุญคุณ หรอื กล่าวคําขอบคุณ เมื่อบุคคลได้มีน้ําใจช่วยเหลือ หรือ ให้
สิ่งของ คําว่า “ขอบคุณ” ในภาษาอารบิคใช้คําว่า “ชุกราน” ทั้งผู้ชายและผู้หญิงพูดเหมือนกัน “ชุกราน” 
แปลว่า “ขอบคุณ” 
  เมื่อมีการกล่าวขอบคุณ ก็ต้องตอบกลับว่า “ด้วยความยินดี” ภาษาอารบิคใช้คําว่า “อาฟวัน” ลอง
ฝึก กล่าว “ชุกราน” และกลา่วตอบด้วย “อาฟวัน” 
  การกล่าวขอโทษ ในภาษาไทยใช้คําว่า “ขอโทษ” ทุกกรณีที่ขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อ่ืน แต่ในภาษา
อารบิค แบ่งเป็น ๒ กรณ ีคือ ขอโทษก่อนที่จะขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อ่ืน และ ขอโทษหลังจากที่ได้ขัดจังหวะ
หรือรบกวนผู้อ่ืนไปแล้ว 
  กรณีที ่๑ ขอโทษก่อนที่จะขดัจังหวะหรือรบกวนผู้อ่ืน เช่น ต้องการถามชื่อ ถามเส้นทาง จะเดินผ่าน 
หรือ จะส่งเสียงดัง เป็นต้น ภาษาอารบิคใช้คําว่า “อาฟวัน” แปลว่า “ขอโทษ” หรอื “ขออนุญาต” สังเกตว่า 
“อาฟวัน” ตรงนี้ กับ “อาฟวัน” ทีแ่ปลว่า “ด้วยความยินดี” คือ คําเดียวกัน เพราะฉะนั้น “อาฟวัน” คําเดียวมี
สองความหมาย “ชุกราน” “อาฟวัน” หมายถึง “ขอบคุณ” “ด้วยความยินดี” กับ “อาฟวัน” หมายถึง “ขอ
โทษ” หรือ “ขออนุญาต” ตรงกบัความหมายในภาษาอังกฤษ คือ “Excuse me” อ่านว่า “เอ็กซคิว มี” 
  กรณีที่ ๒ ขอโทษหลังจากที่ได้ขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อ่ืนไปแล้ว เช่น ทําน้ําหกใส่ ทําสิง่ของเสียหาย 
เดินชน หรือ พูดผิด เป็นต้น ในกรณีนี้ ภาษาอารบิคแยกว่าพูดกับผู้ชายหรือพูดกับผู้หญิง ถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายใช้
คําว่า “แอสเซฟ” ส่วนผู้พูดเป็นผู้หญิงใช้คําว่า “แอสฟะ” (ขึ้นอยู่กับประธานประโยคเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง) ทั้ง
สองคําแปลว่า “ขอโทษ” ความหมายในภาษาอังกฤษ คือ “I am sorry” อ่านว่า “ไอ แอม ซอร์รี” หรือ 
“Sorry” อ่านว่า “ซอร์รี” 
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  ส่วนการตอบกลับ คงตอบว่า “ไม่เป็นไร” หรือ “ไมม่ปัีญหา” ภาษาอารบิคใช้คําว่า “บะซีฏา” 
แปลว่า “ไม่เปน็ไร” และใช้คาํว่า “มิช มุชคลิะ” แปลว่า “ไม่มีปัญหา” 
  ที่จะแนะนําต่อไปนี้ เป็นการแสดงน้ําใจ มีความห่วงใย สนใจกัน ถ้าเป็นเรา เราก็คงดีใจที่มีคนสนใจ
สอบถามว่า “เป็นอย่างไรบ้าง?” ชาวอาหรับก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ ในเวลาที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบจน
สหประชาชาติต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา ภาษาอารบิคใช้ “คฟี ฮาลัค?” เมื่อถามผู้ชาย และ ใช้ “คีฟ ฮาลิค?” เมื่อ
ถามผู้หญิง ซึง่เป็นปกติอยู่แล้ว ที่ชาวอาหรับ คําสําหรับผู้ชายแตกต่างจากคําสําหรับผู้หญิง ทั้งสองแปลว่า 
“เป็นอย่างไรบ้าง?” ย่อมาจาก “คุณเป็นอย่างไรบ้าง?” คําที่แตกต่างนั้น เนื่องจากประธานของประโยค คือ 
คุณ เป็นผู้ชาย หรือ เป็นผู้หญิง 
  ส่วนคําตอบ ในภาษาอารบิคนิยมตอบกลับว่า “อัลฮัมดู ลิลาฮ์” หมายถึง “สบายดี” แต่ความหมาย
ตามภาษาคือ “ขอบคุณพระเจ้า” ซึ่งย่อมาจาก “ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้ความสบายดี” ดังนั้นคําว่า “อัลฮัมดู 
ลิลาฮ์” เป็นทีน่ิยมใช้อย่างมาก ถึงแม้ผู้ตอบจะไม่ค่อยสบาย ก็ยังตอบกลับด้วย “อัลฮัมดู ลิลาฮ์” แต่อย่างไรก็
ตามให้พิจารณาด้วยว่าผู้นั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือไม่  
  มีอีกคําหนึ่งคือ “ตะมาม” มคีวามหมายว่า “สมบูรณ์ดี” ส่วนคําว่า “มีความสุข” ภาษาอารบิคใช้ 
“มับซูฏ” เมื่อผู้ชายพูด และ “มับซูฏะ” เมื่อผู้หญิงพูด ทั้งนี้ “ตะมาม” “มับซูฏ” และ “มับซูฏะ” ทั้งสามคํา
ย่อมาจาก “ฉนัสมบูรณ์ดี” “ฉันมีความสุข” และ “ฉันมคีวามสุข” ดังนั้นต้องดูว่าผู้พูดเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง 
  มีอีกคํา คือ คําว่า “ดี” ภาษาอารบิคใช้คําว่า “ไควเยส” เมือ่ผู้ชายพูด และ “ไควซะ” เมื่อผู้หญิงพูด 
แต่ถ้าไม่สบาย อาจจะตอบว่า “ป่วย” ภาษาอารบิคใช้คําว่า “มารีฎ” เมื่อผู้ชายพูด และ “มารีฎะ” เมื่อผู้หญิง
พูด หรือ ถ้าเหนื่อย อาจจะตอบว่า “เหนื่อย” ภาษาอารบิคใช้คําว่า “ตาบาน” เมื่อผู้ชายพูด และ “ตาบานะ” 
เมื่อผู้หญิงพูด 
  ลองถาม “เปน็อย่างไรบ้าง?” ตอบ “สบายดี” “และ คณุล่ะ?” ตอบกลับว่า “ดี” “ขอบคุณ” เป็น
ภาษาอารบิคจะใช้ “คีฟ ฮาลคั?” ตอบ “อัลฮัมดู ลลิาฮ์” “ยู อันตะ?” ตอบกลับว่า “ไควเยส” “ชุกราน” ใน
กรณีที่ยกมานี้ เป็นกรณีผู้ชายพูดกับผู้ชาย ส่วนกรณีอ่ืนๆ ต้องปรับตามผู้ชายหรือผู้หญิงให้เหมาะสม 
  ลองฝึกตามประโยคต่อไปนี้ สมมุติ ผู้ชาย พูดกับ ผู้ชาย 
  ชาย : “อัสสะลามู อาลีคุม” 
  ชาย : “วะ อาลีคุม อัสสะลาม” 
  ชาย : “ชู อิสเม็ค?” 
  ชาย : “อันนา อิสมี ...” “ยู อันตะ ชู อิสเม็ค?” 
  ชาย : “ทะชะรัฟนา” “อิสม ี...” 
  ชาย : “ทะชะรัฟนา อิคุม” 
  ชาย : “คีฟ ฮาลัค?” 
  ชาย : “ชุกราน” “อัลฮัมดู ลิลาฮ์” “ยู อันตะ คีฟ ฮาลัค?” 
  ชาย : “ชุกราน” “อัลฮัมดู ลิลาฮ์” 
  ชาย : “มา สะลามะ” 
  ชาย : “มา สะลามะ” 
  ลองฝึกตามประโยคตอ่ไปนี้ แต่สมมุติ ผู้ชาย พูดกับ ผู้หญิง โดยผู้ชายเริ่มก่อน 
  ชาย : “มะร์ฮะบา” 
  หญิง : “ฮะลา” 
  ชาย : “ชู อิสมคิ?” 
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  หญิง : “อิสมี ...” “ยู อันตะ?” 
  ชาย : “ทะชะรัฟนา” “อิสม ี...” 
  หญิง : “ทะชะรัฟนา” 
  ชาย : “คีฟ ฮาลิค?” 
  หญิง : “ไควซะ” “ยู อันติ?” 
  ชาย : “ไควเยส” 
  หญิง : “ชุกราน” “มา สะลามะ” 
  ชาย : “ชุกราน” “มา สะลามะ” 
  ลองฝึกตามประโยคต่อไปนี้ แต่สมมุติ ผูห้ญิง พูดกับ ผู้ชาย โดยผู้หญิงเริ่มก่อน 
  หญิง : “ซะบา ฮัลแคร”์ 
  ชาย : “ซะบา ฮัลนัวร์” 
  หญิง : “ชู อิสเม็ค?” 
  ชาย : “อันนา อิสมี ...” “ยู อันติ?” 
  หญิง : “ทะชะรัฟนา อิคุม” “อันนา อิสมี ...” 
  ชาย : “ทะชะรัฟนา อิคุม” 
  หญิง : “คีฟ ฮาลัค?” 
  ชาย : “มับซูฏ” “ชุกราน” “ยู อันติ?” 
  หญิง : “มับซฏูะ” “ชุกราน” 
  ชาย : “มา สะลามะ” 
  หญิง : “มา สะลามะ” 
  คําศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวัง สําหรับ (ชาย) หรือ (หญงิ) หมายถึง ใชกั้บผู้ชาย หรือ ใช้กับผูห้ญงิ 
ตามลําดับ โดยพิจารณาประธานของประโยค เช่น เมื่อเป็นคําตอบ ให้พิจารณาว่าผู้ตอบเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 
ส่วนเมื่อเป็นคําถาม ให้พิจารณาว่าผู้ถูกถามเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เป็นต้น 
  ๑.  عليكمالسالم  “อัสสะลามู อาลีคุม” หมายถึง “สวัสดี” - hello 
  ๒. عليكم و السالم  “วะ อาลีคุม อัสสะลาม” หมายถึง “และ สวัสดีเช่นกัน” - hello 
  ๓. عليكم السالم “อาลีคุม อัสสะลาม” หมายถึง “สวัสดีเช่นกัน” - hello 
  ๔. مرحبا “มะร์ฮะบา” หมายถึง “สวัสดี” - hello 
  ๕. أهلين “อะฮ์ลีน” หมายถงึ “สวัสดี” (ใชกั้บ “มะร์ฮะบา”) - hello 
  ๖. هال “ฮะลา” หมายถึง “สวัสดี” (ใช้กับ “มะร์ฮะบา”) - hello 
  ๗. الخير صباح  “ซะบา ฮัลแคร์” หมายถึง “สวัสดีตอนเช้า” - good morning 
  ๘. صباح النور “ซะบา ฮัลนัวร์” หมายถงึ “สวัสดีตอนเช้า” (ใช้กับ “ซะบา ฮัลแคร”์) - good 
morning 
  ๙.  السالمةمع  “มา สะลามะ” หมายถึง “ลาก่อน” - good bye 
  ๑๐.  ؟إسَمك شو “ชู อิสเม็ค?” หมายถึง “ช่ืออะไร?” (ชาย) - what’s your name? 
  ๑๑. ك؟إسم  ?ชู อิสมิค?” หมายถึง “ช่ืออะไร?” (หญิง) - what’s your name“ شو 
  ๑๒. ...  إسمي “อิสมี ...” หมายถึง “ช่ือ ...” - my name is … 
  ๑๓. ... أنا إسمي “อันนา อิสมี ...” หมายถึง “ฉันชื่อ ...” - my name is … 
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  ๑๔. تشرفنا “ทะชะรัฟนา” หมายถึง “ยินดีที่รู้จัก” - nice to meet you 
  ๑๕. بكم فناتشر  “ทะชะรัฟนา อิคุม” หมายถึง “ยินดีที่รู้จัก” - nice to meet you 
  ๑๖.  َو إنت “ยู อันตะ?” หมายถึง “และ คุณล่ะ?” (ชาย) - and you? 
  ๑๗. و إنت “ยู อันติ?” หมายถึง “และ คณุล่ะ?” (หญิง) - and you? 
  ๑๘. ًشكرا “ชุกราน” หมายถึง “ขอบคุณ” - thank you 
  ๑๙. فواًع  “อาฟวัน” หมายถึง “ด้วยความยินดี” (ใช้กับ “ชุกราน”) - you’re welcome 
  ๒๐. ًعفوا “อาฟวัน” หมายถึง “ขอโทษ” หรือ “ขออนุญาต” - excuse me 
  ๒๑. آسف “แอสเซฟ” หมายถึง “ขอโทษ” (ชาย) - I am sorry 
  ๒๒. آسفة “แอสฟะ” หมายถึง “ขอโทษ” (หญิง) - I am sorry 
  ๒๓. طةبسي  “บะซีฏา” หมายถึง “ไม่เป็นไร” - it’s alright 
  ๒๔. مش مشكلة “มิช มุชคิละ” หมายถงึ “ไม่มีปัญหา” - no problems 
  ๒๕. ؟حالَك يفك   “คีฟ ฮาลัค?” หมายถึง “เป็นอย่างไรบ้าง?” (ชาย) - how are you? 
  ๒๖. ؟حاِلك يفك   “คีฟ ฮาลิค?” หมายถึง “เป็นอย่างไรบ้าง?” (หญิง) - how are you? 
  ๒๗. الحمد هللا “อัลฮัมดู ลลิาฮ์” หมายถงึ “สบายดี” - thank god 
  ๒๘. تمام “ตะมาม” หมายถงึ “สมบูรณ์ดี” - perfect 
  ๒๙. مبسوط “มับซูฏ” หมายถึง “มีความสุข” (ชาย) - happy 
  ๓๐. مبسوطة “มับซูฏะ” หมายถึง “มีความสุข” (หญิง) - happy 
  ๓๑. سيوك  “ไควเยส” หมายถึง “ดี” (ชาย) - good 
  ๓๒. سةيوك  “ไควซะ” หมายถึง “ดี” (หญิง) - good 
  ๓๓. مريض “มารีฎ” หมายถึง “ป่วย” (ชาย) - sick 
  ๓๔. ةمريض  “มารีฎะ” หมายถึง “ป่วย” (หญิง) - sick 
  ๓๕. تعبان “ตาบาน” หมายถึง “เหนื่อย” (ชาย) - tired 
  ๓๖. تعبانة “ตาบานะ” หมายถึง “เหนื่อย” (หญิง) - tired 
  ในฉบับนี้ ผมขอจบการแนะนําในเบื้องต้นภาษาอารบิคเพียงเท่านี้ คงจะเป็นพื้นฐานที่เพยีงพอในการ
พบปะชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอารบิคได้พอสมควร โปรดอย่าลืมว่า ขอให้ปรับสําเนียงให้สอดคลอ้งตามด้วย 
ในฉบับหน้า ผมจะขอนําเสนอภาษาอารบิคต่อไป ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านผู้อ่านตลอดไป พบกันใหม่ฉบับ
หน้า ... “ชุกราน มา สะลามะ” ... 



นิตยสารทหารช่าง 
โดย พ.ท.ดร.รุง่  ประชาธนานุกิจ 
ภาษาอารบิคเพื่อการปฏิบัติการรักษาสันตภิาพ ตอนที่ ๒ 
 
  ในฉบับทีแ่ล้ว ได้แนะนําการทักทาย ถามช่ือ แสดงความห่วงใย และศพัท์พ้ืนฐานอื่นๆ ในการสื่อสาร
เบื้องต้น ในประเทศอาหรับ หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาอารบิค มศีาสนอสิลามเป็นหลักในการดําเนินชีวิต รวมทั้ง
เป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมและกฎหมาย ในฉบับนี้ ขอแนะนําเรื่องการปฏิบัติตนในสภาพแวดล้อมของศาสนา
อิสลาม ซึ่งแตกต่างจากบ้านเรามาก จากนั้น จะขอแนะนําเรื่องตัวเลขอารบิค ซึ่งไม่เหมือนตัวเลขอารบิคที่เรา
รู้จัก ซึ่งเราจําเป็นต้องทราบ เพื่อจะได้สื่อสารกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงิน 
  ข้อที่ไม่ควรทํา ๑๐ อย่าง เมือ่อยู่ในประเทศอาหรับ หรือ ประเทศที่ใช้ภาษาอารบิค มีดังนี้ 
  ๑. การจับมือกับชาวอาหรับหรือผู้พูดภาษาอารบคิ ให้จับมือหลวมๆ ไม่บีบแน่น ซึ่งแตกต่างจากการ
จับมือกับชาวอเมริกันหรือชาวยุโรป ซึ่งต้องจับมือให้แน่น สบตา แสดงความจริงใจ และ จริงจัง 
  ๒. เมื่อเดินเข้าไปในห้องที่มีคนอยู่หลายคน เราต้องกล่าวคําทักทายกับส่วนรวมว่า “อัสสะลามู อาลี
คุม” หมายถงึ “สวัสดี” ซึ่งแสดงว่าตนเองเป็นบุคคลที่ซื่อและจริงใจ “มาด้วยสันติภาพ” ห้ามตรงไปกล่าว
ทักทาย “อัสสะลามู อาลีคุม” กับคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพราะอาจจะถูกมองว่าไม่จริงใจได ้
  ๓. อย่ารับประทานอาหาร โดยไม่ได้กล่าวคําว่า “บิสมิ อัลลาฮ์” หมายถงึ “ขอบคุณพระเจ้า” ก่อน 
โดยเฉพาะในกรณีที่เรารับประทานอาหารร่วมกับชาวอาหรับ หรือ ผู้พูดภาษาอารบิค บางครั้งอาจเพียงแค่อยู่
ร่วมในร้านในอาหาร หรือ ในโรงเลี้ยง ก็ควรกล่าว “บิสมิ อัลลาฮ์” และ ในบางครั้งเราอาจจะได้ยิน “บิสมิ อัล
ลาฮ์” เมื่อชาวอาหรับ หรือ ผูพู้ดภาษาอารบิคกล่าวก่อนดื่มน้ํา ติดเครื่องรถยนต์ ขึ้นเครือ่งบิน ก็ได้ 
  ๔. หากเราไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม ห้ามเขา้มัสยิดเด็ดขาด หากต้องการเข้าในมัสยิด ต้องได้รับการ
อนุญาตที่ชัดเจนเท่านั้น เพราะชาวมุสลิมถือว่า มัสยิด เป็นสถานที่ของพระเจ้า บุคคลต่างศาสนาไม่ควรเข้าใกล้
พระเจ้าของชาวมุสลิม 
  ๕. หากได้รับอนุญาตให้เข้าในมัสยิด ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปเด็ดขาด 
  ๖. ในช่วงเดือนรอมฎอน ต้ังแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก ชาวมุสลิมไม่สามารถรับประทาน
อาหาร ไม่ด่ืมน้ํา และ ไม่สบูบุหรี่ หากเราไม่ใช่ชาวมุสลิม ขอใหร้ับประทานอาหาร ด่ืมน้ํา และ สบูบุหรี่ ในที่
ส่วนตัว และ ปกปิด เพราะหากเราทําในสถานที่ซึ่งชาวมุสลิมกําลังอดอาหาร อดน้ํา และ อดบุหรี่ จะทําให้ชาว
มุสลิมรู้สึกถูกย่ัวยุ ซึ่งถือว่ารบกวนชาวมุสลิมเป็นอย่างยิ่ง 
  ๗. ในช่วงเดือนรอมฎอน ห้ามด่ืมสุราโดยเด็ดขาด ซึ่งโดยปกติแล้ว หากไม่ใช่เดือนรอมฎอน บุคคล
ต่างศาสนาอาจจะอนุญาตใหด่ื้มสุราในสถานที่บางแห่งได้ แต่หากเป็นเดือนรอมฎอนจะต้องงดเด็ดขาด 
  ๘. ห้ามด่ืมสุราในที่สาธารณะเด็ดขาด ที่สาธารณะ หมายถึง ถนน สวนสาธารณะ ตลาด จะด่ืมได้
เฉพาะในสานที่ที่จัดให้เท่านัน้ 
  ๙. ห้ามแสดงความรักในที่สาธารณะ เช่น การจูบ กอด จูงมือ ถือว่าเป็นการไม่สมควร 
  ๑๐. ห้ามปฏิเสธการรับของขวัญ เมื่อชาวอาหรับ หรือ ผู้พูดภาษาอารบิค ให้ของขวัญ หรือ อาหาร 
ให้รับไว้เสมอ 
  ข้อสังเกต คือ เดือนของชาวมุสลิม เป็น เดือนที่สังเกตจากดวงจันทร์ เดือนหนึ่งมีประมาณ ๓๐ วัน 
แต่ไม่มกีารทดเดือนเหมือนกับเดือนไทย เช่น เดือนไทยในบางปี มีเดือนแปดสองหน (ในปีนั้น ๑ ปีมี ๑๓ เดือน) 
ดังนั้น ๑ ปี ของชาวมุสลิม มีจํานวนวัน ประมาณ ๓๖๐ วัน ทุกปี ในขณะ ๑ ปี ของชาวไทย มีจํานวนวัน 
ประมาณ ๓๖๐ - ๓๙๐ วัน ทําให้เดือนไทยสามารถเทยีบได้ใกล้เคียงกับเดือนสากล แต่เดือนอิสลามจะไม่
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สามารถเทียบกับเดือนสากลได้ ดังนี้เดือนอิสลามจะเร็วขึน้ ๕ - ๖ วัน ในทุกปี เมื่อเทียบกับเดือนสากล ในปี
ก่อน ช่วงเดือนเก้าของอิสลาม หรือ เดือนรอมฎอน เช่น ในช่วงปีนี้ (๒๕๕๔) จะเริ่มประมาณต้นเดือนสิงหาคม 
ในปีหน้า (๒๕๕๕) จะเร็วขึ้นโดยเริ่มประมาณปลายเดือนกรกฎาคม เป็นต้น 
  เนื่องระยะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกตามเดือนสากลไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เช่น เดือนธันวาคม 
พระอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ ๐๖๑๕ ตกเวลา ๑๗๔๕ แต่ในเดือนกรกฎาคม พระอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 
๐๕๑๕ ตกเวลา ๑๙๑๕ เป็นต้น ดังนั้น ห้วงเดือนรอมฎอน หากอยู่ช่วงกลางปีสากลแล้ว ระยะเวลาในการอด
น้ํา อาหาร และ บุหรี่ จะยาวนานกว่าช่วงอื่นๆ ของปีสากล 
  ในลําดับต่อไป เป็นการแนะนําการเขียนตัวเลขอารบิค แบบ อารบิค ซึ่งแตกต่างจากตัวเลขอารบิคที่
เรารู้จัก ลองพิจารณาต่อไปนี้ 
  ٠ = 0 “ซิฟเฟอร์” หมายถึง “ศูนย์” 
  ١ = 1 “วาฮัด” หมายถึง “หนึ่ง” 
  ٢ = 2 “อิซเนน” หมายถึง “สอง” 
  ٣ = 3 “ซะลาซะ” หมายถึง “สาม” 
  ٤ = 4 “อาร์บาฮ์” หมายถึง “สี่” 
  ٥ = 5 “คัมซะ” หมายถึง “ห้า” 
  ٦ = 6 “ซิตตะ” หมายถึง “หก” 
  ٧ = 7 “ซะบาฮ์” หมายถึง “เจ็ด” 
  ٨ = 8 “ซะมาเนียฮ์” หมายถึง “แปด” 
  ٩ = 9 “ติซซาฮ์” หมายถึง “เก้า” 
  ١٠ = 10 “อาชะระ” หมายถึง “สิบ” 
  ถ้าเป็นเลขที่มากกว่า ๑ หลัก ก็ยังเรียงเช่นเดียวกับเลขอารบิคที่เรารู้จัก เช่น 
  ١٩٤٢ = 1942 
  ٢٠٠٨ = 2008 
  แต่อย่างไรก็ตามในภาษาอารบิค ไม่มีการใช้ คอมม่า (,) ขัน้หลัก ภาษาอารบิคใช้ คอมม่า (,) แทนจุด
ทศนิยม เช่น 
  ١٠٠٠٠٠٠ = 1,000,000 
  ٣,٥ = 3.5 
  เลขสิบ ถึง เลขสิบเก้า คือ การเติม อาชะร์ 
  ١١ = 11 “อิวาฮัดยา อาชะร์” หมายถึง “สิบเอ็ด” 
  ١٢ = 12 “อิซเนน อาชะร์” หมายถึง “สิบสอง” 
  ١٣ = 13 “ซะลาซะ อาชะร์” หมายถึง “สบิสาม” 
  ١٤ = 14 “อาร์บาฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สบิสี่” 
  ١٥ = 15 “คมัซะ อาชะร์” หมายถึง “สิบห้า” 
  ١٦ = 16 “ซติตะ อาชะร์” หมายถงึ “สิบหก” 
  ١٧ = 17 “ซะบาฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สิบเจ็ด” 
  ١٨ = 18 “ซะมาเนียฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สิบแปด” 
  ١٩ = 19 “ติซซาฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สิบเก้า” 
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  เลขหลักสิบ สว่นใหญ่ คือ การตัดพยางค์ท้ายออก แล้วเติม อิน แทน  
  ١٠ = 10 “อาชะระ” หมายถึง “สิบ” 
  ٢٠ = 20 “อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบ” 
  ٣٠ = 30 “ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบ” 
  ٤٠ = 40 “อาร์บีน” หมายถึง “สี่สิบ” 
  ٥٠ = 50 “แคมซีน” หมายถึง “ห้าสิบ” 
  ٦٠ = 60 “ซติตีน” หมายถงึ “หกสิบ” 
  ٧٠ = 70 “ซาบีน” หมายถงึ “เจ็ดสิบ” 
  ٨٠ = 80 “ซะมานีน” หมายถึง “แปดสิบ” 
  ٩٠ = 90 “ติซซีน” หมายถงึ “เก้าสิบ” 
  ١٠٠ = 100 “มาอะฮ์” หมายถึง “หนึ่งร้อย” 
  ِ١٠٠٠ = 1000 “อาล์ฟ” หมายถึง “หนึง่พัน” 
  ِ٢٠٠٠ = 2000 “อาล์ฟเฟน” หมายถึง “สองพัน” 
  ِ١٠٠٠٠٠ = 100000 “มาอาฮาลฟ” หมายถึง “หนึ่งแสน” 
  การอ่านเลขสองหลักให้อ่านหลักหน่วยก่อน แล้วค่อยอ่านหลักสิบ โดยใช้คําว่า “วะ” หรือ “ยู” 
หมายถึง “และ” เชื่อม เช่น 
  ٢٠ = 20 “อาชารีน” หมายถึง “ย่ีสิบ” 
  ٢١ = 21 “วาฮัด วะ อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบเอ็ด” 
  ٢٢ = 22 “อิซเนน วะ อาชะรีน” หมายถงึ “ย่ีสิบสอง” 
  ٢٣ = 23 “ซะลาซะ วะ อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบสาม” 
  ٢٤ = 24 “อาร์บาฮ์ วะ อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบสี”่ 
  ٢٥ = 25 “คมัซะ วะ อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบห้า” 
  ٢٦ = 26 “ซติตะ วะ อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบหก” 
  ٢٧ = 27 “ซะบาฮ์ วะ อาชะรีน” หมายถงึ “ย่ีสิบเจ็ด” 
  ٢٨ = 28 “ซะมาเนียฮ์ วะ อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบแปด” 
  ٢٩ = 29 “ติซซาฮ์ วะ อาชะรีน” หมายถงึ “ย่ีสิบเก้า” 
  ٣٠ = 30 “ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบ” 
  ٣١ = 31 “วาฮัด วะ ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบเอ็ด” 
  ٣٢ = 32 “อิซเนน วะ ซะลาซีน” หมายถงึ “สามสิบสอง” 
  ٣٣ = 33 “ซะลาซะ วะ ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบสาม” 
  ٣٤ = 34 “อาร์บาฮ์ วะ ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบสี”่ 
  ٣٥ = 35 “คมัซะ วะ ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบห้า” 
  ٣٦ = 36 “ซติตะ วะ ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบหก” 
  ٣٧ = 37 “ซะบาฮ์ วะ ซะลาซีน” หมายถงึ “สามสิบเจ็ด” 
  ٣٨ = 38 “ซะมาเนียฮ์ วะ ซะลาซีน” หมายถึง “สามสบิแปด” 
  ٣٩ = 39 “ติซซาฮ์ วะ ซะลาซีน” หมายถงึ “สามสิบเก้า” 
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  ٤٦ = 46 “ซติตะ วะ อาร์บีน” หมายถึง “สี่สิบหก” 
  ٥٣ = 53 “ซะลาซะ วะ แคมซีน” หมายถงึ “ห้าสิบสาม” 
  ٦٦ = 66 “ซติตะ วะ ซิตตีน” หมายถึง “หกสิบหก” 
  ٧٢ = 72 “อิซเนน วะ ซาบีน” หมายถึง “เจ็ดสิบสอง” 
  ٨٧ = 87 “ซะบาฮ์ วะ ซะมานีน” หมายถงึ “แปดสิบเจด็” 
  ٩٤ = 94 “อาร์บาฮ์ วะ ติซซีน” หมายถึง “เก้าสิบสี่” 
  ١٠٠ = 100 “มาอะฮ์” หมายถึง “หนึ่งร้อย” 
  ١٠٩ = 109 “ติซซาฮ์ วะ มาอะฮ์” หมายถึง “หนึ่งร้อยเก้า” 
  ١٣٠ = 130 “ซะลาซีน วะ มาอะฮ์” หมายถึง “หนึ่งร้อยสามสิบ” 
  ١٣٥ = 135 “คัมซะ วะ ซะลาซีน วะ มาอะฮ์” หมายถึง “หนึ่งร้อยสามสิบห้า” 
  ِ١٠٠٠ = 1000 “อาล์ฟ” หมายถึง “หนึง่พัน” 
  ِ٢٠٠٠ = 2000 “อาล์ฟเฟน” หมายถึง “สองพัน” 
  ِ١٠٠٠٠٠ = 100000 “มาอาฮาลฟ” หมายถึง “หนึ่งแสน” 
  คําศัพท์ 
 ซิฟเฟอร์” หมายถึง “ศูนย์” - zero“ صفر = 0 = ٠  
 วาฮัด” หมายถึง “หนึ่ง” - one“ واحد = 1 = ١  
 อิซเนน” หมายถึง “สอง” - two“ إثنان = 2 = ٢  
ةثالث = 3 = ٣    “ซะลาซะ” หมายถึง “สาม” - three 
 อาร์บาฮ์” หมายถึง “สี”่ - four“ أربعة = 4 = ٤  
 คัมซะ” หมายถึง “ห้า” - five“ خمسة = 5 = ٥  
 ซิตตะ” หมายถึง “หก” - six“ ستة = 6 = ٦  
 ซะบาฮ์” หมายถึง “เจ็ด” - seven“ سبعة = 7 = ٧  
 ซะมาเนียฮ์” หมายถึง “แปด” - eight“ ثمانية = 8 = ٨  
 ติซซาฮ์” หมายถึง “เก้า” - nine“ تسعة = 9 = ٩  
 อาชะระ” หมายถึง “สิบ” - ten“ عشرة = 10 = ١٠  
 อิวาฮัดยะ อาชะร์” หมายถึง “สิบเอ็ด” - eleven“ إحدى عشر = 11 = ١١  
 อิซเนน อาชะร์” หมายถึง “สิบสอง” - twelve“ إثنا عشر = 12 = ١٢  
 ซะลาซะ อาชะร์” หมายถึง “สิบสาม” - thirteen“ ثالثة عشر = 13 = ١٣  
 อาร์บาฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สิบสี่” - fourteen“ أربعة عشر = 14 = ١٤  
 คัมซะ อาชะร์” หมายถึง “สิบห้า” - fifteen“ خمسة عشر = 15 = ١٥  
 ซิตตะ อาชะร์” หมายถึง “สบิหก” - sixteen“ ستة عشر = 16 = ١٦  
 ซะบาฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สิบเจ็ด” - seventeen“ سبعة عشر = 17 = ١٧  
 ซะมาเนียฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สิบแปด” - eighteen“ ثمانية عشر = 18 = ١٨  
 ติซซาฮ์ อาชะร์” หมายถึง “สบิเก้า” - nineteen“ تسعة عشر = 19 = ١٩  
 อาชะรีน” หมายถึง “ย่ีสิบ” - twenty“ عشرون = 20 = ٢٠  
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 ซะลาซีน” หมายถึง “สามสิบ” - thirty“ ثالثون = 30 = ٣٠  
 อาร์บีน” หมายถึง “สีส่ิบ” - forty“ أربعون = 40 = ٤٠  
 แคมซีน” หมายถงึ “ห้าสิบ” - fifty“ خمسون = 50 = ٥٠  
 ซิตตีน” หมายถึง “หกสิบ” - sixty“ ستون = 60 = ٦٠  
 ซาบีน” หมายถึง “เจ็ดสิบ” - seventy“ سبعون = 70 = ٧٠  
 ซะมานีน” หมายถงึ “แปดสิบ” - eighty“ ثمانون = 80 = ٨٠  
 ติซซนี” หมายถึง “เก้าสิบ” - ninety“ تسعون = 90 = ٩٠  
 มาอะฮ์” หมายถึง “หนึ่งร้อย” - one hundred“ مائة = 100 = ١٠٠  
 อาลฟ” หมายถงึ “หนึ่งพัน” - one thousand“ ألف = 1000 = ١٠٠٠  
ِألفين = 2000 = ٢٠٠٠    “อาลฟเฟน” หมายถึง “สองพัน” - two thousand 
   ١٠٠٠٠٠ ألف مائة = 100000 =  “มาอาฮาลฟ” หมายถึง “หนึ่งแสน” - one hundred 
thousand 
  คําศัพท์อ่ืนๆ 
  ๑. السالم عليكم “อัสสะลามู อาลีคุม” หมายถึง “สวัสดี” - hello 
  ๒. بسم اهللا “บิสมิ อัลลาฮ์” หมายถึง “ขอบคุณพระเจ้า” - thank god 
  ๓. و “วะ”หรอื “ยู” หมายถงึ “และ” - and 
  หวังว่าคงจะรับทราบและรู้จกัชาวมุสลิมผ่านภาษาอารบิคมากขึ้น และ รู้จักต้นกําเนิดตัวเลขอารบิค
มากย่ิงขึ้น ฉบับหน้าพบกันใหม่ ขอสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน และ ก่อนทาํอะไร อย่าลืมกล่าวคําว่า 
“บิสม ิอัลลาฮ์” นะครับ ... สวัสดีครับ 
 



นิตยสารทหารช่าง 
โดย พ.ท.ดร.รุง่  ประชาธนานุกิจ 
ภาษาอารบิคเพื่อการปฏิบัติการรักษาสันตภิาพ ตอนที่ ๓ 
 
  อักษรอารบิค มี ๒๙ ตัวอักษร ดังนี้ 
 

ลําดับ อักษร ช่ืออักษร เสียง ข้อสังเกต หมายเหตุ 
๑. ا เอลีฟ อา เป็นสระด้วย  
๒. ب บา บ บางครั้งออกเสียง ป หรือ พ  
๓. ت ตา ต บางครั้งออกเสียง ท  
๔. ث ซา ซ ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๕. ج จีม จ/ญ ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๖. ح ฮา ฮ ออกเสียงจากลําคอ  
๗. خ คา ค ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๘. د ดาล ด   
๙. ذ ซาล ซ ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๑๐. ر รา ร   
๑๑. ز ซาย ซ ออกเสียงจากลําคอ  
๑๒. س ซีน ซ/ส   
๑๓. ش ชีน ช   
๑๔. ص ซาด ซ/ส ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๑๕. ض ฎาด ฎ ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๑๖. ط ฏา ฏ ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๑๗. ظ ซา ซ ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๑๘. ع อายน์ อา ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๑๙. غ ฆายน์ ฆ ออกเสียงต่างจากภาษาไทย  
๒๐. ف ฟา ฟ   
๒๑. ق กาฟ ก   
๒๒. ك คาฟ ค   
๒๓. ل ลาม ล   
๒๔. م มีม ม   
๒๕. ن นูน น   
๒๖. ه ฮา ฮ   
๒๗. و วาว ว/อู/โอ เป็นสระด้วย  
๒๘. ي ยา ย/อี/ไอ เป็นสระด้วย  
๒๙. ال ลา ลา ผสมระหว่าง ا และ ل  
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  ถ้าเขียนเป็นกลุ่ม อักษรอยู่ต้นกลุ่ม กลางกลุ่ม ท้ายกลุ่ม และ อยู่เด่ียว จะมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้ 
 

ลําดับ อักษร ช่ืออักษร เสียง ต้น กลาง ท้าย เด่ียว หมายเหตุ 
๑. ا เอลีฟ อา - - ا  اب  
๒. ب บา บ بب ببب ---   ب ب ---
๓. ت ตา ต تت تتت ---   ت ت ---
๔. ث ซา ซ ثث ثثث ---   ث ث ---
๕. ج จีม จ/ญ جج ججج --   ج ج 
๖. ح ฮา ฮ حح ححح --   ح ح 
๗. خ คา ค خخ خخخ --   خ خ 
๘. د ดาล ด - - د د  
๙. ذ ซาล ซ - - ذ ذ  
๑๐. ر รา ร - - ر ر  
๑๑. ز ซาย ซ - - ز ز  
๑๒. س ซีน ซ/ส رس رسب --   س س -
๑๓. ش ชีน ช رش رشب --   ش ش -
๑๔. ص ซาด ซ/ส رص رصب --   ص ص -
๑๕. ض ฎาด ฎ رض رضب --   ض ض -
๑๖. ط ฏา ฏ ط ط ط ط  
๑๗. ظ ซา ซ ظ ظ ظ ظ  
๑๘. ع อายน์ อา عع ععع --   ع   عع 
๑๙. غ ฆายน์ ฆ غغ غغغ --   غ   غغ 
๒๐. ف ฟา ฟ فف ففف ---   ف ف ---
๒๑. ق กาฟ ก قق ققق --   ق ق --
๒๒. ك คาฟ ค كآ ككآ --   ك ك -
๒๓. ل ลาม ล لل للل --   ل ل --
๒๔. م มีม ม مم ممم --   م م 
๒๕. ن นูน น نن ننن  --   ن ن 
๒๖. ه ฮา ฮ هه ههه -   ه  هه 
๒๗. و วาว ว/อู/โอ - - و و  
๒๘. ي ยา ย/อี/ไอ ني نين --   ي  ين -
๒๙. ال ลา ลา ال ال ال ال  

 
  ข้อสังเกต ตัวอักษร و ز ر ذ د ا จํานวน ๖ ตัว ไม่สามารถมีอักษรตามได้ ต้องเป็นอักษรเดี่ยว หรือ 
อักษรท้ายกลุ่มเท่านั้น (ไม่มีรปูต้น และ กลาง - มีแต่รูปทา้ยคํา และ รูปอยู่เด่ียว) ส่วนอักษร ظ ط และ ال มี
รูปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นต้น กลาง ท้าย หรือ อยู่เด่ียว 



 - ๓ -

  การผสมคํา 
  สาธิตโดยใช้อักษร ش คือ ช กับอักษร ن คอื น มาผสมคํา 
 

 ش + ن = شن - ”อ่านว่า “ชัน شن  
 

 ش + ن = شن - ”อ่านว่า “ชิน شن  
 

 ش + ن = شن - ”อ่านว่า “ชุน شن  
 

 ش + ا + ن = شان - ”อ่านว่า “ชาน شان  
 

 ش + ي + ن = شين - ”อ่านว่า “ชีน شين  
 

 ش + و + ن = شون - ”อ่านว่า “ชูน شون  
 

  ข้อสังเกต 
 

 ش = ش - ”อ่านว่า “ชะ ش  
 

 ش = ش - ”อ่านว่า “ชิ ش  
 

 ش = ش - ”อ่านว่า “ชุ ش  
 

 ش + ا = شا - ”อ่านว่า “ชา شا  
 

 ش + ي = شي - ”อ่านว่า “ชี شي  
 

 ش + و = شو - ”อ่านว่า “ชู شو  
 

  เพิ่มเติม 
 

 ش + ي + ا = شيا - ”อ่านว่า “เชีย شيا  

 ا + ش + ن = اشن - ”อ่านว่า “อัชน اشن  
 

 ا + ش + ن = اشن - ”อ่านว่า “อิชน اشن  
 

 ا + ش + ن = اشن - ”อ่านว่า “อุชน اشن  
 

  เนื่องจากภาษาอารบิคมีสระจํากัด เมื่อเขียนคําศัพท์ที่มาจากต่างภาษา คําในข้างต้น อาจจะอ่านต่าง
ออกไป เช่น 
 

 ش + ي = شي - ”อ่านว่า “ชี” หรือ “ไช شي  
 

 ش + و = شو - ”อ่านว่า “ชู” หรือ “โช” หรือ “ชอ شو  
 

 ش + ي + ن = شين - ”อ่านว่า “ชีน” หรือ “ไชน شين  
 

 ش + و + ن = شون - ”อ่านว่า “ชูน” หรือ “โชน” หรือ “ชอน شون  
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จงหาชื่อประเทศเป็นภาษาอารบิค ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย 
 
ลําดับ ภาษาอารบิค ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หมายเหตุ 
๑. األرجنتين Argentina อาร์เจนตินา  
๒. البرازيل Brazil บราซิล  
๓. بوروندي Burundi บุรุนดี  
๔. آاميرون Cameroon คาเมอรูน  
๕. تشاد Chad แชด  
๖. شيلي Chile ชิลี  
๗. الدانمارك Denmark เดนมาร์ค  
๘. مصر Egypt (Misr) อียิปต์  
๙. إلسلفادور El Salvador เอลซัลวอดอร์  
๑๐. ألمانيا Germany เยอรมัน  
๑๑. الهند India อินเดีย  
๑๒. إسرائيل Israel อิสราเอล  
๑๓. اليابان Japan ญี่ปุ่น  
๑๔. األردن Jordan จอร์แดน  
๑๕. آازاخستان Kazakhstan คาซัคสถาน  
๑๖. الكويت Kuwait คูเวต  
๑๗. الوس Lao ลาว  
๑๘. لبنان Lebanon เลบานอน  
๑๙. المكسيك Mexico เม็กซิโก  
๒๐. ميانمار Myanmar เมียนมาร์  
๒๑. هولندا Holland ฮอลแลนด ์  
๒๒. نيوزيلندا New Zealand นิวซีแลนด ์  
๒๓. نيجيريا Nigeria ไนจีเรีย  
๒๔. فلسطين Palestine ปาเลสไตน์  
๒๕. بيرو Peru เปรู  
๒๖. الفليبين Philippines ฟิลิปปินส์  
๒๗. بولونيا Poland โปแลนด์  
๒๘. البرتغال Portugal โปรตุเกต  
๒๙. الصومال Somalia โซมาเลีย  
๓๐. سودان Sudan ชูดาน  
๓๑. تايلندا Thailand ไทย  
๓๒. أوآرانيا Ukraine ยูเครน  
๓๓. المتحدة المملكة  United Kingdom สหราชอาณาจักร  
๓๔. المتحدة الواليات  United States สหรัฐอเมริกา  
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  ลองศึกษาคําดังต่อไปนี้ 
 ”อ่านว่า “อัลละฮ์” หมายถึง “พระอัลเลาะห์ اهللا  
 ”อ่านว่า “ฮะลาล” หมายถึง “อาหารฮาลาล حالل  
لمسم    อ่านว่า “มุซลิม” หมายถึง “ชาวมุสลมิ” 
 ”อ่านว่า “คีฟ” หมายถงึ “อย่างไร آيف  
 ”อ่านว่า “ชู” หมายถึง “อะไร شو  
 ”อ่านว่า “มีน” หมายถึง “ใคร مين  
 ”อ่านว่า “ลีช” หมายถงึ “ทําไม ليش  
 ”อ่านว่า “ญันดี” หมายถึง “ทหาร حندي  
 ”อ่านว่า “ฏะบีบ” หมายถึง “แพทย์ طبيب  
 ”อ่านว่า “อุซตาซ” หมายถึง “อาจารย์สอนศาสนาอิสลาม أسباذ  
 ”อ่านว่า “โมอาเลม” หมายถึง “ครู معلم  
 ”อ่านว่า “ซอฏี” หมายถึง “ตํารวจ شوطي  
 ”อ่านว่า “บูลีซ” หมายถึง “ตํารวจ بوليس  
 ฟิรัก อิลซะลาม” หมายถึง “กองกําลังสันติภาพ” - peace corps“ فرق السالم  
 
  การทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ Windows ที่มีภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว (เครื่องคอมพิวเตอร์ปกติ
ในประเทศไทย) ใหส้ามารถพิมพ์ภาษาอารบิคได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
  คลิก Start -> Setting -> Control Panel -> Regional and Language Options 
  คลิก Details -> Add -> Arabic (Jordan) -> OK -> OK - OK 
  หมายเหตุ Arabic (Jordan) หมายถึง ภาษาอารบิคที่ใช้ในประเทศอียิปต์ ซึ่งภาษาอารบิคมีหลาย
กลุ่มประเทศ ผู้ใช้ควรเลือกประเทศที่ต้องการ เช่น หากไปประเทศซาอุดิอาราเบีย ก็เลือก Arabic (Saudi 
Arabia) หรือ ไปประเทศชูดาน แต่เนื่องจากไม่ม ีArabic (Sudan) ก็ต้องเลือกประเทศที่ใกล้เคียง คือ ประเทศ
อียิปต์ เพราะประเทศชูดานอยู่ด้านใต้ของประเทศอียิปต์ และ รับวัฒนธรรมอียิปต์มามาก ก็เลือก Arabic 
(Egypt) เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดที่ ๑ 
 

อักษรอารบิค มี ๒๙ ตัวอักษร ดังนี้ (จงคัดอักษร อักษรละ ๑๕ ตัว) 
 
ลําดับ อักษร ช่ืออักษร เสียง จงคัดอักษร อักษรละ ๑๕ ตัว 
๑. ا เอลีฟ อา  
๒. ب บา บ  
๓. ت ตา ต  
๔. ث ซา ซ  
๕. ج จีม จ/ญ  
๖. ح ฮา ฮ  
๗. خ คา ค  
๘. د ดาล ด  
๙. ذ ซาล ซ  
๑๐. ر รา ร  
๑๑. ز ซาย ซ  
๑๒. س ซีน ซ/ส  
๑๓. ش ชีน ช  
๑๔. ص ซาด ซ/ส  
๑๕. ض ฎาด ฎ  
๑๖. ط ฏา ฏ  
๑๗. ظ ซา ซ  
๑๘. ع อายน์ อา  
๑๙. غ ฆายน์ ฆ  
๒๐. ف ฟา ฟ  
๒๑. ق กาฟ ก  
๒๒. ك คาฟ ค  
๒๓. ل ลาม ล  
๒๔. م มีม ม  
๒๕. ن นูน น  
๒๖. ه ฮา ฮ  
๒๗. و วาว ว/อู/โอ  
๒๘. ي ยา ย/อี/ไอ  
๒๙. ال ลา ลา  
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แบบฝึกหัดที่ ๒ 
 

อักษรอารบิค มี ๒๙ ตัวอักษร ดังนี้ (จงคัดอักษรต้นคํา กลางคํา และ ทา้ยคํา อักษรละ ๕ ตัว) 
 
ลําดับ อักษร ช่ืออักษร เสียง อักษรต้นคํา อักษรกลางคํา อักษรท้ายคํา 
๑. ا เอลีฟ อา    
๒. ب บา บ    
๓. ت ตา ต    
๔. ث ซา ซ    
๕. ج จีม จ/ญ    
๖. ح ฮา ฮ    
๗. خ คา ค    
๘. د ดาล ด    
๙. ذ ซาล ซ    
๑๐. ر รา ร    
๑๑. ز ซาย ซ    
๑๒. س ซีน ซ/ส    
๑๓. ش ชีน ช    
๑๔. ص ซาด ซ/ส    
๑๕. ض ฎาด ฎ    
๑๖. ط ฏา ฏ    
๑๗. ظ ซา ซ    
๑๘. ع อายน์ อา    
๑๙. غ ฆายน์ ฆ    
๒๐. ف ฟา ฟ    
๒๑. ق กาฟ ก    
๒๒. ك คาฟ ค    
๒๓. ل ลาม ล    
๒๔. م มีม ม    
๒๕. ن นูน น    
๒๖. ه ฮา ฮ    
๒๗. و วาว ว/อู/โอ    
๒๘. ي ยา ย/อี/ไอ    
๒๙. ال ลา ลา    
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แบบฝึกหัดที่ ๓ 
 

จงหาชื่อประเทศเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
 
ลําดับ ภาษาอารบิค ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หมายเหตุ 
๑. أفغانستان  Afghanistan อัฟกานิสถาน  
๒. أستراليا Australia ออสเตรเลีย  
๓. كمبوديا Cambodia กัมพูชา  
๔. كندا Canada แคนาดา  
๕. كولومبيا Colombia โคลัมเบีย  
๖. كوبا Cuba คิวบา  
๗. دومينيكا Dominica โดมินิกัน  
๘. فيجي Fiji ฟิจิ  
๙. فنلندا Finland ฟินแลนด์  
๑๐. فرنسا France ฝรั่งเศส  
๑๑. هونغ كونغ Hong Kong ฮ่องกง  
๑๒. أثيوبيا Ethiopia เอธิโอเปีย  
๑๓. أندونيسيا Indonesia อินโดนีเซีย  
๑๔. إيران Iran อิหร่าน  
๑๕. العراق Iraq อิรัค  
๑๖. إيطاليا Italy อิตาลี  
๑๗. جمايكا Jamaica จาไมก้า  
๑๘. كينيا Kenya เคนย่า  
๑๙. كوريا Korea เกาหลี  
๒๐. ليبيا  Libya ลิเบีย  
๒๑. ماليزيا Malaysia มาเลเซีย  
๒๒. نيبال Nepal เนปาล  
๒๓. باكستان Pakistan ปากีสถาน  
๒๔. قطر Qatar กาตาร์  
๒๕. روسيا Russia รัสเซีย  
๒๖. رواندا Rwanda รวันดา  
๒๗. سنغافورة Singapore สิงคโปร์  
๒๘. ترآيا Turkey ตุรกี  
๒๙. فيتنام Vietnam เวียดนาม  
๓๐. زمبابوي Zimbabwe ซิมบับเว  

 



นิตยสารทหารช่าง 
โดย พ.ท.ดร.รุง่  ประชาธนานุกิจ 
ภาษาอารบิคเพื่อการปฏิบัติการรักษาสันตภิาพ ตอนที่ ๔ 
 
  ในฉบับทีแ่ล้วได้แนะนําตัวอักษร และ การอ่านคําศัพท์ในภาษาอารบิค ในฉบับนี ้ จะขอแนะนําให้
รู้จักกับคําศัพท์ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้มากข้ึน แต่ก่อนอืน่ ขอแนะนําหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ที่เรียกว่า 
มุขยบัญญัติ ๕ ประการ มีรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. การกล่าวปฏิญาณตน ผู้ทีจ่ะยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ต้องกล่าวปฏิญาณตน และ เชื่อถือโดย
เด็ดขาดว่า มีพระผู้เป็นเจ้า คือ อัลเลาะห์ เพียงองค์เดียว พระองค์ทรงสร้างโลก และ ทุกสรรพสิ่งในโลก 
  ๒. การนมัสการ ๕ เวลา หรือ การทําละหมาด ๕ ครั้ง ใน ๑ วัน โดยในครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ 
๑๐ นาท ี เพื่อสํารวมจิตใจมุ่งสู่พระผู้เป็นเจ้า ช่วงเวลาในการนมัสการ ได้แก่ เช้า บ่าย เย็น ค่ํา และ กลางคืน 
การนมัสการสามารถทําได้ทั้งที่บ้าน มัสยิด และสถานที่ต่างๆ ที่มคีวามสะอาด 
  ๓. การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ คือ การสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนมคีุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีการกนิดีอยู่ดี ชาวมุสลิมจะบริจาคทรัพย์ของตนเอง เช่น เงินทอง สิ่งเพาะปลูก สินค้า ผลไม ้ปศุสัตว์ ที่
มีอยู่ในครอบครองร้อยละ ๒.๕ ต่อปี ให้กับบุคคลต่างๆ 
  ๔. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน คือ การละเว้นจากการกิน การด่ืม ต้ังแต่พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระ
อาทิตย์ตก ในเดือนที่ ๙ ของศักราชอิสลาม เป็นเวลา ๑ เดือน การถือศีลอด คือ การอดอาหาร น้ํา และ บุหรี่ 
พร้อมทั้งการอดกลั้นต่อกิเลส และ ความอ่อนแอทั้งหลายอีกด้วย ในระหว่างการถือศีลอด จะต้องเว้นจากการ
พูดหยาบคาย และ อ่ืนๆ พยายามทําความดีให้มากเป็นพิเศษกว่าเดือนอื่นๆ 
  ๕. การประกอบพิธีฮัจย์ สําหรับมุสลมิที่มคีวามสามารถในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นคร
มักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบยีได้ ความสามารถในที่นี้ หมายถึง มีทรพัย์เพียงพอที่จะเดินทางไปและกลับ มี
ทรัพย์เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง มีความปลอดภัยในการเดินทาง มีสติสัมปชัญญะ และ มี
ร่างกายแข็งแรง พิธีฮัจย์จะต้องประกอบ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพียงแห่งเดียวเท่านั้น จะ
จําลองสถานที่นี้ในที่อ่ืนๆ เพื่อประกอบพิธีไม่ได้ 
  ต่อไปเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว คําศัพท์ต่างๆ ทีค่ัดมานี้ เป็นสาํเนียงของชาวจอร์แดน เมื่อ
นําไปใช้ต้องปรับสําเนียงตามพื้นที่ ในคําอธิบายศัพท์ มีข้อควรระวัง คือ (ชาย) หรือ (หญิง) หมายถึง เป็น
คําศัพท์ที่ใช้เมือ่ประธานของประโยคเป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ตามลําดับ ซึ่งในภาษาอารบิคมีศัพท์สําหรับผู้ชาย 
และ ผูห้ญิง ต่างกัน 
  คําศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว 
  ๑. عيلة “เอยละ” หมายถึง “ครอบครัว” - family 
  ๒. أبو “อะบู” หมายถึง “พ่อ” - father 
  ๓. أم “อมม์” หมายถึง “แม”่ - mother 
  ๔. أخو “อะคู” หมายถึง “พ่ีชาย/น้องชาย” - brother 
  ๕. أخت “โอคต์” หมายถึง “พ่ีสาว/น้องสาว” - sister 
  ๖. إبن “อิบิน” หมายถึง “ลกูชาย” - son 
  ๗. بنت “บินต์” หมายถึง “ลูกสาว” - daughter 
  ๘. زوج “ซอจ์” หมายถึง “สามี” - husband 
  ๙. زوجة “ซอจะ” หมายถงึ “ภรรยา” - wife 



 - ๒ -

  ๑๐. ... اأن عندي  “อันนา อินดี ... ” หมายถึง “ฉันม ี...” - I have... 
 
  คําศัพท์ใช้บ่อยในการสื่อสาร 
  ๑. أیوا “อัยวา” หมายถึง “ใช่” - yes 
  ๒. نعم  “นะอัม” หมายถึง “ใช่” - yes 
  ๓. ال “ลา” หมายถึง “ไม่” - no 
  ๔. هون “โฮน” หมายถึง “ที่นี่” - here 
  ๕. هناك “ฮูนาค” หมายถึง “ที่นั่น” - there 
  ๖. نيبعد  “บาดีน” หมายถงึ “เด๋ียวก่อน” - later on 
  ๗. ًأبدا “อะบะดัน” หมายถงึ “ห้ามเด็ดขาด” - never 
  ๘. هال “ฮะลา” หมายถึง “เด๋ียวนี้” - now 
  ๙. هسا “ฮะซา” หมายถึง “เด๋ียวนี้” - now 
  ๑๐. ممكن “มุมคิน” หมายถึง “เป็นไปได้” - it is possible 
  ๑๑. ممكن “มุมคิน” หมายถึง “เป็นไปได้ไหม” - is it possible? 
  ๑๒. لالي  “ยัลลา” หมายถึง “มาเถอะ” - come on 
  ๑๓. طّيب “ตัยเย็บ” หมายถึง “เห็นด้วย” - agree 
  ๑๔. ماشي “มาชี” หมายถงึ “ตกลง” - ok 
  ๑๕. عادي “อาดี” หมายถึง “ปกติ” - normal 
  ๑๖. شا إن اهللا  “อิน ชาล ลาฮ์” หมายถึง “แล้วแต่พระเจา้ทรงโปรด” - if god wills 
 
  คําศัพท์การสื่อสารที่ยากลําบาก 
  ๑. أنا فاهم “อันนา ฟาฮัม” หมายถึง “ฉันเข้าใจ” (ชาย) - I understand 
  ๒. أنا فاهمة “อันนา ฟาฮัมมะ” หมายถึง “ฉันเข้าใจ” (หญิง) - I understand 
  ๓. أنا مش فاهم “อันนา มิช ฟาฮัม” หมายถึง “ฉันไม่เขา้ใจ” (ชาย) - I don't understand 
  ๔. أنا مش فاهمة “อันนา มิช ฟาฮัมมะ” หมายถึง “ฉนัไม่เข้าใจ” (หญิง) - I don't understand 
  ๕. أنا أعرف “อันนา อารัฟ” หมายถึง “ฉนัรู้” - I know 
  ๖. أنا ما أعرف “อันนา มะ อารัฟ” หมายถึง “ฉันไม่รู”้ - I don’t know 
  ๗. أنا أحب “อันนา อะฮับ” หมายถึง “ฉันชอบ” - I like 
  ๘. أنا ما أحب “อันนา มะ อะฮับ” หมายถึง “ฉันไม่ชอบ” - I don’t like 
  ๙. أنا بدي “อันนา บัดดี” หมายถึง “ฉันต้องการ” - I want 
  ๑๐. أنا ما بدي “อันนา มะ บัดดี” หมายถงึ “ฉันไม่ต้องการ” - I don’t want 
  ๑๑. آمان مرة “คะมาน มะระ” หมายถึง “พูดอีกครั้ง” - again 
  ๑๒. مرة ثانية “มะระ ทานยะ” หมายถึง “พูดอีกครั้ง” - again 
  ๑๓. أنا ما أحكي عربي آثير “อันนา มะ ฮะคี อาระบี อะตีร์” หมายถึง “ฉันพูดภาษาอารบิคได้
เล็กน้อย” - I can't speak much Arabic 
  ๑๔. ايشو ايشو   “ชูยยา ชูยยา” หมายถงึ “ช้าช้า” - slowly 



 - ๓ -

  คําศัพท์เกี่ยวกับอาหาร 
  ๑. خبز “คุเบซ” หมายถึง “ขนมปัง” - bread 
  ๒. جبنة “จุบนะ” หมายถึง “ชีส” - cheese 
  ๓. رز “รุซ” หมายถึง “ข้าว” - rice 
  ๔. ملح “มิเละฮ์” หมายถึง “เกลือ” - salt 
  ๕. سكر “ซุกกะร์” หมายถงึ “น้ําตาล” - sugar 
  ๖. مّي “มาอี” หมายถึง “น้าํ” - water 
  ๗. شاي “ชาอี” หมายถึง “ชา” - tea 
  ๘. قهوة “กะฮ์วะ” หมายถึง “กาแฟ” - coffee 
  ๙. حليب “ฮาลิบ” หมายถึง “นม” - milk 
  ๑๐. عصير “อาซซีร”์ หมายถึง “น้ําผลไม้” - juice 
  ๑๑. خضار “คุฎาร์” หมายถึง “ผัก” - vegetable 
  ๑๒. فواكه “ฟะวาคะ” หมายถึง “ผลไม”้ - fruit 
  ๑๓. فطور “ฟะฏูร์” หมายถึง “อาหารเช้า” - breakfast 
  ๑๔. غدا “ฆะดา” หมายถึง “อาหารกลางวัน” - lunch 
  ๑๕. عشا “อาชา” หมายถึง “อาหารเย็น” - dinner 
  ๑๖. يكزا  “ซาคี” หมายถงึ “อร่อย” - delicious 
  ๑๗. جوعان “จูอาน” หมายถึง “หิว” (ชาย) - hungry 
  ๑๘. جوعانة “จูอานะ” หมายถึง “หิว” (หญิง) - hungry 
  ๑๙. عطشان “อัฏชาน” หมายถึง “กระหาย” (ชาย) - thirsty 
  ๒๐. عطشانة “อัฏชานะ” หมายถึง “กระหาย” (หญิง) - thirsty 
  ๒๑. شبعان “ชะบาน” หมายถึง “อ่ิม” (ชาย) - full 
  ๒๒. شبعانة “ชะบานะ” หมายถึง “อ่ิม” (หญิง) - full 
 
  คําศัพท์เกี่ยวกับการบอกทิศทาง 
  ๑. في “ฟี” หมายถึง “ใน” - in 
  ๒. شارع “ชารา” หมายถึง “ถนน” - street 
  ๓. فرق السالم “ฟิรัก อิลสะลาม” หมายถึง “กองกําลังสันติภาพ” - peace corps 
  ๔. مكتب “มคัตับ” หมายถงึ “สํานักงาน” - office 
  ๕. شمال “ชะมาล” หมายถงึ “ซ้าย” - left 
  ๖. يسار “ยัซซาร์” หมายถึง “ซ้าย” - left 
  ๗. يمين “ยะมีน” หมายถึง “ขวา” - right 
  ๘. جنب “ญนับ์” หมายถึง “ถัดจาก” - next to 
  ๙. فوق “ฟวก” หมายถึง “ขึ้น” - up 
  ๑๐. تحت “ตะฮัท” หมายถงึ “ลง” - down 
  ๑๑. دغري “ดุฆะรี” หมายถึง “ตรงไป” - straight 



 - ๔ -

  คําศัพท์เกี่ยวกับคําถาม 
  ๑. ؟مين  “มีน” หมายถึง “ใคร” - who? 
  ๒. ؟شو  “ชู” หมายถึง “อะไร” - what? 
  ๓. ؟متىيا  “เอมตา” หมายถึง “เมื่อไร” - when? 
  ๔. ؟متى  “มะตา” หมายถึง “เมื่อไร” - when? 
  ๕. ؟نيو  “วีน” หมายถึง “ทีไ่หน” - where? 
  ๖. ؟ليش  “ลีช” หมายถึง “ทาํไม” - why? 
  ๗. ؟كيف  “คฟี” หมายถึง “อย่างไร” - how? 
  ๘. ؟شيقد  “กัดดีช” หมายถึง “เท่าไร” - how much? 
  ๙. ؟شيقد  “กัดดีช” หมายถึง “เท่าไร” - how many? 
  ๑๐. ؟أّي  “อัยย์” หมายถึง “อันไหน” - which? 
  คําศัพท์เกี่ยวกับสรรพนาม 
  ๑. أنا “อันนา” หมายถึง “ฉัน” - I 
  ๒. أنَت “อันตะ” หมายถึง “ท่าน” (ชาย) - you 
  ๓. أنِت “อันติ” หมายถึง “ท่าน” (หญิง) - you 
  ๔. هو “ฮุวะ” หมายถึง “เขา” (ชาย) - he 
  ๕. هي “ฮิยะ” หมายถึง “เขา” (หญิง) - she 
  ๖. نحن “นะฮ์นุ” หมายถึง “พวกเรา” - we 
  ๗. أنُتم “อันทุม” หมายถึง “พวกท่าน” (ชาย) - you 
  ๘. أنُتن “อันทุน” หมายถึง “พวกท่าน” (หญิง) - you 
  ๙. ُهم “ฮุม” หมายถึง “พวกเขา” (ชาย) - they 
  ๑๐. ُهن “ฮุน” หมายถึง “พวกเขา” (หญิง) - they 
  อ่านบ่อยๆ ท่องบ่อยๆ ก็จะคุ้นเคย และ จําได้เอง เมื่อพบปะกับชาวอาหรับ เราจะสามารถพูด
ทักทายได้ จะเป็นที่ช่ืนชม และ มีความรู้สึกที่ดีต่อกนั เช่นเดียวกับเวลาที่เราพบชาวต่างประเทศ แล้วเขา
สามารถพูดทักทายกับเราเป็นภาษาไทยได้ หวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์จากบทความน้ี ของขอบคุณที่เป็น
กําลังใจจนเขียนได้ถึง ๔ ตอน กระผมขอจบไว้เท่านี้ ขอสขุสวัสดี จงเป็นของผู้อ่านเสมอ คงได้พบกันอีกนะครับ 
สวัสดี 
 


